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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً 
نسقت وزارة الشؤون اخلارجية إعداد التقرير الوطين للدامنرك، مبشاركة الـوزارات             -١

وأُعد التقرير بالتحاور مع املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان، الذي أسدى املشورة           . املختصة
وأصرت احلكومة الدامنركية على أن يقوم إعداد التقرير على عملية          . ويات والعملية بشأن احملت 

  .تشاور وطنية واسعة وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن جملس حقوق اإلنسان
علنية يف كوبنهاغن وأرهوس وغرينالنـد      استماع  ومشلت عملية التشاور جلسات       -٢

ة االجتماعات املعقودة يف كوبنهاغن وأرهوس      ونظمت وزارة الشؤون اخلارجي   . وجزر فارو 
احلكم الذايت يف غرينالند إدارة بالتعاون مع املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان، يف حني نظمت 

جلزر فارو تلك املعقودة يف هـذه       ت احلكومة احمللية    االجتماعات املعقودة يف غرينالند ونظم    
دين ولألفراد فرصة اقتراح مواضيع إلدماجها      وأتاحت االجتماعات ملنظمات اجملتمع امل    . اجلزر

  .يف تقرير الدامنرك
 عملية تشاور على شبكة اإلنترنت من خالل أيضاًوباشرت وزارة الشؤون اخلارجية       -٣

موقع شبكي حديث أتاح جلميع األطراف املعنية تقدمي اقتراحات بشأن اجملـاالت الواجـب        
وصـدر  . لى حتديد املسائل املعاجلة يف التقرير     وساعدت عملية التشاور ع   . تغطيتها يف التقرير  

ويتضمن التقرير  . مشروع تقرير بالدامنركية وأتيحت فرصة التعليق عليه لزوار املوقع الشبكي         
  . تتعلق بغرينالند وجزر فارومستقلةإسهامات 

  اإلطار القانوين واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان  -ثانياً   

  الدستور الدامنركي  -ألف   
 الدستور،  بّين يف وإطار نظام حكمها م   . امنرك دميقراطية برملانية على رأسها ملكة     الد  -٤

وأعضاء الربملان الدامنركي ينتخبـون يف اقتـراع        . ١٩٥٣الذي كان آخر تعديل له يف عام        
وحيـق لكـل    . سري بصفة عامة، وتنظم االنتخابات املباشرة كل أربع سنوات على األقل          

 سنة فما فوق ومقيم يف الدامنرك بصفة دائمة التصويت يف          ١٨ر  مواطن دامنركي بالغ من العم    
ونظام احلكم برملاين، ما يعين أن احلكومـة        . االنتخابات الربملانية ما مل يكن خاضعاً لوصاية      

  .ميكن أن حتل بأغلبية األصوات يف الربملان
ية الدينية  ويكفل الدستور عدداً من احلقوق املدنية وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلر             -٥

 وحق احلصول على    ، واحلق يف العمل والعمالة    ،واحلرية الشخصية وحرمة البيوت واملمتلكات    
  . واحلرية النقابية وحرية التجمع، وحرية الرأي والتعبري، واحلق يف التعليم،الدعم
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  العالقة بغرينالند وجزر فارو  -باء   
وقد أُرسي . ك غرينالند وجزر فارو   يشمل الدستور مجيع أحناء مملكة الدامنرك مبا يف ذل          -٦

 ١٢٤ ومـن    ٩٧ إىل   ٩٥انظر الفقرات من    (نظام حكم ذايت يف كل من غرينالند وجزر فارو          
وتنطبق احلقوق املدنية وحقوق اإلنسان املعروضة يف الدسـتور بـال قيـود يف              ). ١٢٦إىل  

  .غرينالند وجزر فارو

  إلنسانااللتزامات الدولية للدامنرك يف جمال حقوق ا  -جيم   
العهد الـدويل   : انضمت الدامنرك إىل اتفاقيات األمم املتحدة التالية حلقوق اإلنسان          -٧

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
والثقافية؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية مناهـضة التعـذيب             

غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛              و
. واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ء وتستعد الدامنرك أيضاً للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـا            

وانضمت الدامنرك إىل مجيع الربوتوكوالت امللحقة هبذه االتفاقيات، فيمـا عـدا            . القسري
الربوتوكول امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             

ومل تصدق الدامنرك علـى االتفاقيـة       . وبروتوكول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
  . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية حقوق

وعالوة على ذلك انضمت الدامنرك إىل عدد كبري من اتفاقيـات منظمـة العمـل                 -٨
 املتعلقة بالـشعوب    ١٦٩، مثل االتفاقية رقم     )١(الدولية، مبا فيها االتفاقيات األساسية الثماين     

هم الشعب  ) اإلينويت(ينالند  والسكان األصليون يف غر   . األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة    
  .األصلي الوحيد يف مملكة الدامنرك باملعىن الوارد يف اتفاقية منظمة العمل الدولية آنفة الذكر

وتقدم الدامنرك بانتظام إىل جلان األمم املتحدة تقارير دورية عن وفائها بالتزاماهتا يف               -٩
 يف املالحظـات    بّينـة صيات امل وتقوم الدامنرك باستعراض شامل للتو    . جمال حقوق اإلنسان  

كذلك تتلقى الدامنرك جبدية آراء اللجان يف القضايا املرفوعـة          . اخلتامية الصادرة عن اللجان   
  .ضدها وتتخذ إجراءات املتابعة الشاملة يف كل قضية

  .ووجهت الدامنرك دعوات دائمة إىل اآلليات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان  -١٠
، وقد انضمت إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان        ا أوروب والدامنرك عضو يف جملس     -١١

وانضمت الدامنرك أيـضاً إىل عـدد مـن     . ١٢وإىل مجيع بروتوكوالهتا فيما عدا الربوتوكول       
إىل االتفاقيـة   بانـضمامها   والدامنرك  . ااالتفاقيات األخرى حلقوق اإلنسان برعاية جملس أوروب      

تعهدت بامتثال القرارات الصادرة عن احملكمة األوروبيـة        قد  تكون  األوروبية حلقوق اإلنسان،    
ونتيجة لذلك دفعت الدامنرك تعويضات يف عـدد        . حلقوق اإلنسان يف القضايا املرفوعة ضدها     
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من القضايا اليت رأت فيها احملكمة أهنا انتهكت حقوق املدعي مبوجـب االتفاقيـة األوروبيـة     
  .ر بإدخال تعديالت على التشريعات الدامنركيةحلقوق اإلنسان، كما قامت حيثما اقتضى األم

والدامنرك، بصفتها عضواً يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، تفي أيضاً بااللتزامات   -١٢
  .املدرجة يف احلقل اإلنساين من نشاط املنظمة

ولطاملا ُوصف النظام القانوين الدامنركي بأنه ازدواجي، مبا أن االتفاقيات اليت تصدق              -١٣
واالتفاقيـة  .  من القانون الوطين   لتصبح جزءاً صياغتها  عليها الدامنرك جيب إدماجها أو إعادة       

. األوروبية حلقوق اإلنسان هي اتفاقية حقوق اإلنسان العامة الوحيدة اليت أدجمتها الـدامنرك            
مصدراً قانونياً ذا حجيـة ميكـن       صياغتها  ومع ذلك تبقى االتفاقيات اليت مل ُتدمج ومل تعد          

ويف حال الـشك يف     . العتداد به أمام احملاكم الدامنركية وغريها من سلطات تطبيق القانون         ا
تفسري األحكام، جيب تفسري القانون الدامنركي حبيث يكون يف توافق مع االلتزامات الدولية             

. للدامنرك، ما مل يصرح الربملان بوضوح خبالف ذلك، وهو ما ال حيدث يف الواقع العملـي               
ون حتفظها إذا   ـ العملي، تبدي احملاكم الدامنركية وغريها من سلطات إنفاذ القان         ففي الواقع 

كانت التشريعات الدامنركية متوافقة مع اتفاقيات      إن  ق  ـما تعلق األمر بالتحقق على حنو دقي      
  .صياغتهامل تدمج ومل تعد 

  اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان  -دال   

 البلديةية والسلطات املركزية واإلقليم  -١  

ال ينطبق دستور الدامنرك والتزاماهتا األخرى يف جمال حقوق اإلنسان علـى اإلدارة               -١٤
وقبل أن تعرض   .  على الربملان واجلهاز القضائي    فحسب وإمنا أيضاً  والبلدية  الوطنية واإلقليمية   

  الربملان، تتأكد وزارة العدل من توافقه مـع الدسـتور ومـع             على احلكومة مشروع قانون  
  .التزامات الدامنرك يف جمال حقوق اإلنسان، اخل

 اجلهاز القضائي  -٢  

وتفـصل احملـاكم   . اجلهاز القضائي مستقل عن اإلدارة التنفيذية والسلطة التشريعية   -١٥
وال وجود حملكمة إدارية أو دستورية خاصة، لذلك تنظر         . العادية يف القضايا املدنية واجلنائية    

 كانت قرارات اإلدارة العامة قانونية وما إذا كانت القـوانني خمالفـة   احملاكم العادية فيما إذا   
  . والقاعدة العامة هي إمكانية عرض كل القضايا على حمكمتني. للدستور

 أمني املظامل الربملاين الدامنركي  -٣  

يعني الربملان أمني املظامل الربملاين ليفصل فيما إذا كانت اإلدارة العامة تتصرف خالفا               -١٦
وال ميكن ألمني املظامل تغيري القرارات      . لقوانني واجبة التطبيق أو املمارسات اإلدارية احلسنة      ل

وجيوز ألي  . الصادرة عن سلطة ما، لكن باستطاعته انتقادها وتقدمي توصيات يف هذا الصدد           
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 شكوى كل سنة، مبا فيها      ٤ ٠٠٠ويتلقى أمني املظامل حنو     . فرد رفع شكوى إىل أمني املظامل     
يبادر أمني املظـامل بفحـص      قد  و. شكاوى املتصلة باالطالع على وثائق السلطات العامة      ال

وعالوة علـى   . قضايا من تلقاء ذاته وأن يباشر حتقيقات عامة يف تناول سلطة ما قضية معينة             
ذلك، يقوم أمني املظامل بتفتيش املؤسسات العامة وغريها من الوحدات اإلدارية مثل السجون             

ويف إطار شراكة مع مركز البحوث وخدمات إعادة تأهيـل          . مراض العقلية ومستشفيات األ 
ضحايا التعذيب واملعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان يؤدي أمني املظامل وظيفة آلية وقائية وطنية 

  . لربوتوكول اتفاقية مناهضة التعذيبوفقاً

 املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان  -٤  

الفئة "نسان هو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تنتمي إىل         املعهد الدامنركي حلقوق اإل     -١٧
ويتمثل هدف هذه املؤسسة يف تـدعيم البحـوث والتحريـات           .  ملبادئ باريس   وفقاً "ألف

وتتضمن أنشطة املؤسسة   . واملعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين والدويل       
      ، وإسداء املشورة للربملان واحلكومـة     إجراء حبوث مستقلة وحمايدة يف جمال حقوق اإلنسان       

فيما يتصل بالتزامات الدامنرك يف هذا اجملال، وتوفري التدريب على حقوق اإلنـسان ونـشر               
  . املعلومات املتعلقة هبا

  دور اجملتمع املدين  - هاء  
وتطمح . طوعيةتدأب مواطنو الدامنرك منذ زمن طويل على املشاركة يف املنظمات ال            -١٨

ة إىل تعزيز اجملتمع املدين وضمان مشاركته على حنـو أكثـر منهجيـة يف العمـل                 احلكوم
لذلك . االجتماعي، وذلك بسبل منها اجلمع بني أنشطة اجملتمع املدين والتدخالت االجتماعية          

 مليون كرونة دامنركية على مدى األعوام األربعة املقبلة لتعزيز دور           ١٠٠خصصت احلكومة   
وإضافة إىل ذلك، باشرت احلكومة استراتيجية خاصـة        . قل االجتماعي اجملتمع املدين يف احل   

طوعيـة  تباجملتمع املدين ترمي إىل تشجيع املواطنة النشطة وإشراك اجملتمع املدين واملنظمات ال           
  .من األفراد واألسراجتماعياً على حنو منهجي يف مساعدة الضعفاء 

  إعمال حقوق اإلنسان يف الدامنرك  - ثالثاً  

  مقدمة  -ألف   
لطاملا كانت الدامنرك من بني أقوى املدافعني عن الرصد الدويل املستقل لوفـاء الـدول                 -١٩

 يف إنشاء آليات األمم املتحدة       نشطاً لذلك أدت الدامنرك دوراً   . بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان    
احلكومـة إىل   وتتطلع  . املعنية بالتقارير والشكاوى مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة        

  .إقامة حوار بناء مع الدول النظرية يف إطار االستعراض الدويل الشامل املتعلق بالدامنرك
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  املساواة يف املعاملة وعدم التمييز  - باء  

 املساواة بني اجلنسني  -١  

 إذ يتساوى   ،تتسم املساواة بني اجلنسني يف الدامنرك بطابع رمسي وفعلي إىل حد كبري             -٢٠
ال يف احلقوق وااللتزامات والفرص يف مجيع وظائف اجملتمع، األمر الذي شكل            النساء والرج 

وبسبب الظروف اهليكلية والثقافية للمجتمـع الـدامنركي، مل         . ة طيلة سنوات  ي سياس ةأولوي
يتحقق اهلدف على أكمل وجه بعد، وتركز احلكومة من مث على عدد من اجملاالت احملـددة                

املتعلقة بنوع اجلنس   ناصب اإلدارة والقضاء على القوالب النمطية       منها زيادة متثيل النساء يف م     
يعين الفصل اجلنساين يف االختيارات التعليمية، ونتائج ذلك على سـوق           و. يف اختيار التعليم  

ـ       العمل املقسمة جنسانياً   وارد واملواهـب ال تـستخدم       وعلى رواتب النساء والرجال أن امل
  . سليماًاستخداماً

 التمييز على أساس اجلنس     ٢٠٠٠ن املساواة بني اجلنسني املعتمد يف عام        وحيظر قانو   -٢١
وينص هذا القانون على وجوب املساواة يف معاملة النساء والرجـال يف  . خارج سوق العمل  

 السلطات العامة تعزيز املساواة مـن       منكما يقتضي   . املؤسسات الرمسية والعامة والتجارية   
تعميم املنظـور   استراتيجية  "األنشطة العامة، وهو ما يسمى      خالل مراعاهتا يف مجيع اخلطط و     

. وعالوة على ذلك، حيظر القانون التمييز على أساس اجلنس والتحرش اجلنـسي           ". اجلنساين
  . قواعد املساواة يف متثيل النساء والرجال يف اجملالس واهليئات واللجان العامةعكما يض

وهلذا .  التمييز اجلنسي يف سوق العمل     ١٩٧٨م  وحيظر قانون املساواة يف املعاملة لعا       -٢٢
فأصحاب العمل عليهم دفع تعويـضات      . القانون التأثري األكرب على حاالت احلمل والوالدة      

أو طرد املوظف بـسبب    مالية كبرية يف حالة طردهم موظفة بسبب احلمل أو إجازة األمومة            
 الوالدين حقوقـاً يف قـضاء        لكل من  ٢٠٠٦ويكفل قانون إجازة األبوة لعام      . إجازة األبوة 

  .بعض الوقت مع أطفاهلم الصغار
 هذا  عويض.  التمييز اجلنساين يف األجور    ١٩٧٦األجر لعام   وحيظر قانون املساواة يف       -٢٣

 مجع إحصاءات عن الرواتب      من املتطلبات اخلاصة بأصحاب العمل، ومنها مثالً       القانون عدداً 
تعزيـز املـساواة يف     لن جهود دوائر األعمال     اجلنس أو تقدمي تقارير ع    نوع  مصنفة حبسب   

ويقوم وزير العمل ووزير املساواة بني اجلنسني كل ثالث سنوات بتقدمي تقريـر إىل    . األجور
وظلت فـوارق   . تحقيق املساواة يف األجور بني الرجال والنساء      لالربملان عن اجلهود املبذولة     

ى السنوات العشر األخرية رغم اختـاذ       األجور بني النساء والرجال ثابتة إىل حد ما على مد         
عمالة النساء أحد األسباب اليت تفسر      معدل  وميثل ارتفاع   . مبادرات كثرية من أجل تقليصها    

  . االرتفاع النسيب لفوارق األجور بني اجلنسني

 املثليون  -٢  

، أجازت الدامنرك تسجيل شراكة احلياة بني شخصني مـن اجلـنس   ١٩٨٩يف عام    -٢٤
رتب على الزواج،   تك الوقت، كان لشراكة احلياة املسجلة األثر القانوين ذاته امل         ويف ذل . ذاته
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. باستثناء ما يتصل بتشريعات األبوة يف جوانب معينة من التبين وتقاسم مسؤولية الوالـدين             
 حبيث بات باستطاعة الشريكني املسجلني تبين طفل وحتمل         ٢٠١٠وُعّدلت القواعد يف عام     

غري .  للقواعد ذاهتا اليت خيضع هلا املتزوجون      اه الطفل املنقول إليهما طبقاً    مسؤولية الوالدين جت  
أنه يشترط، يف حال تبين أطفال من بلدان أخرى أن توافق بلدان املنشأ على أن يتبىن الطفـلَ   

  . شريكان مسجالن
وبنـاء علـى    . وال ميكن يف الدامنرك عقد شراكة مسجلة إال يف إطار مراسم مدنية             -٢٥

 بشأن إمكانية عقـد     ير الشؤون الكنسية، باشرت الكنيسة الوطنية الدامنركية نقاشاً       طلب وز 
  .الشراكة املسجلة يف الكنيسة

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -٣  

 لـسياسة    واضحاً تضع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إطاراً          -٢٦
مة على تنفيذ عدد كبري من املبادرات وتركز احلكو. الدامنرك املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي نصوص عليها يف يف إعمال احلقوق املالرامية إىل املضي تدرجيياً
  .اإلعاقة
، قرر الربملان تكليف املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان مبهمة         ٢٠١٠ويف أواخر عام      -٢٧

ويتوىل اجمللس الدامنركي   . ي اإلعاقة تشجيع ومحاية ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذو       
يقـوم برصـد    كما  . املعين باإلعاقة إسداء املشورة إىل احلكومة والربملان والسلطات العامة        

  . اللوائح والتشريعات واملمارسات املتصلة باإلعاقة
ة من التحديات املتصلة بضمان سهولة تنقل األشـخاص         ـوتواجه الدامنرك جمموع    -٢٨

 لذلك اختذت احلكومة عدداً   . دم املساواة مع غريهم   ـيطهم املادي على ق   ذوي اإلعاقة يف حم   
 ٣٠وعلـى سـبيل املثـال، بـدأ يف          . من املبادرات الرامية إىل حتسني الوصول إىل املباين       

 وتتضمن هذه اللوائح أحكامـاً    . نفاذ جمموعة جديدة من لوائح البناء     إ ٢٠١٠يونيه  /حزيران
سيع نطاقها كنتيجة مباشرة التفاقية حقـوق األشـخاص         بشأن الوصول إىل املباين جرى تو     

  . ذوي اإلعاقة

 املسنون   -٤

الدميغرايف يف الدامنرك، سيكون املزيد مـن املـسنني يف حاجـة إىل             تطور  بسبب ال   -٢٩
واسـتجابة إىل هـذه     .  سن العمل  يفمساعدة شخصية وعملية يف حني سيقل عدد السكان         

 كرونة دامنركية على عدد مـن       ات مليار ٣ا ختصيص   التحديات، اختذت احلكومة تدابري منه    
سنني يتمثل يف الزيارات املرتلية وإعـادة       املالسنوات بالتركيز على جهد وقائي مبكر لفائدة        

وإضافة إىل ذلك اختـذت     .  على أنشطة حتفيزية ووقائية    االعتماد على النفس عالوة   التأهيل و 
  . عدة مبادرات لتحسني وزيادة توفري السكن للمسنني
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 لعرقيالعنصرية والتمييز ا  -٥  

  كبرياً  لكرامة الفرد وميكن أن يكون عائقاً      انتهاكاًلعرق  يشكل التمييز على أساس ا      -٣٠
  .أمام االدماج الناجح

.  املساواة الذي حيظر التمييز على أساس الدين واألصـل         أوينص الدستور على مبد     -٣١
أشكال احلرمان من احلريـة بـسبب       كذلك حيظر القانون إخضاع املواطنني ألي شكل من         

  . أفكارهم أو انتماءاهتم السياسية أو الدينية
 أو بنية النـشر     من القانون اجلنائي على معاقبة من يعمد، علناً       ) ب(٢٦٦وتنص املادة     -٣٢

على نطاق واسع، إىل اإلدالء ببيان أو بث معلومات أخرى تعرض جمموعة مـن النـاس إىل                 
العرقي لون البشرة أو األصل الوطين أو       ط من قدرها بسبب العنصر أو       أو احل التهديد أو اإلهانة    

  .ويعاقب على انتهاك هذا احلكم بالسجن مدة أقصاها عامان. أو امليول الدينية أو اجلنسية
وينص قانون التمييز العنصري على أن كل من يرفض، داخـل مؤسـسة جتاريـة أو        -٣٣

 هذا الشخص أو لون بـشرته، أو أصـله          رنص خدمة شخص كما خيدم غريه بسبب ع       ،خريية
، أو ميوله الدينية أو اجلنسية، معرض لدفع غرامة أو للسجن مدة أقصاها ستة              لعرقيالوطين أو ا  

ويتعرض للعقوبة ذاهتا كل من يرفض ألحد األسباب آنفة الذكر، متكني شخص كمـا              . أشهر
  .ةمااثل مفتوح للعأو عرض أو معرض أو اجتماع أو حدث ممموقع ن غريه من دخول ميكِّ
 يف عـدد مـن      لعرقي على حظر التمييز ا    ألعراقوينص قانون املساواة يف معاملة ا       -٣٤

، مينع قانون حظر التمييز     وأخرياً. اجملاالت االجتماعية مثل احلماية االجتماعية والتعليم وغريها      
شرة أو األصل أو لون البنصر يف سوق العمل أي متييز مباشر أو غري مباشر على أسس مثل الع

  .لعرقيالوطين أو ا
ويتناول جملس املساواة يف املعاملة الشكاوى املتعلقة بالتمييز داخل سـوق العمـل               -٣٥

 ٢٢، تناول اجمللـس     ٢٠٠٩ويف عام   . وما إىل ذلك  بسبب العنصر واألصل العرقي     وخارجه  
  . منهاوأيد أربعاًلعرقي شكوى تتعلق بالتمييز ا

دامنرك ال تزال تواجه حتديات ميكن أن تعـوق مـشاركة   ومن دواعي األسف أن ال    -٣٦
لذلك جيري تعزيز التشريعات مببادرات تشجع املساواة       . املواطنني على قدم املساواة يف اجملتمع     

خطة عملها اخلاصة باملـساواة يف معاملـة        "، باشرت احلكومة    ٢٠١٠ويف عام   . يف املعاملة 
  حبثيـاً  وتشمل اخلطـة مـشروعاً    . مبادرة ٢١، وهي خطة حتتوي     "واحترام الفرد ألعراق  ا

وتتعلق مبادرة أخرى، تتمثـل يف      . سيساهم يف بلورة أساليب أكثر دقة لقياس مدى التمييز        
أمـاكن  ، بتكثيف جهود مكافحة التمييـز يف        حراس املباين محلة توعية وتدريب موجهة إىل      

 التمييز العنصري يف الواقع     الليلية لضمان احترام احلظر املفروض على التمييز يف قانون        الترفيه  
  .العملي
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  الالجئون وملتمسو اللجوء  -جيم   
ينص قانون األجانب على منح األجنيب تصريح إقامة عند الطلب، إذا مـا اسـتوىف         -٣٧

بوضع الالجئني، أو إذا كان     اخلاصة  الشروط املنصوص عليها يف أحكام اتفاقية األمم املتحدة         
 املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة       ضروب أو غريه من     عذيبلت خلطر اإلعدام أو ا    معرضاً

 على أال يعاد األجنيب إىل بلد يتعـرض         وينص قانون األجانب أيضاً   . يف حال عودته إىل بلده    
فيه خلطر اإلعدام أو التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، أو                

  .البلديف حالة ترحيله إىل ذلك إذا افتقر إىل احلماية 
غري أنه ميكن يف    .  ويف مرحلة أوىل، ينبغي إيواء ملتمسي اللجوء يف أحد مراكز اللجوء           -٣٨

بدونه أو يف سكن ملحق أو      بدعم مايل أو    شخصي  ظروف خاصة السماح باإليواء يف سكن       
س، ميكن  تقييم ملمو إجراء  ويف ظروف معينة، وبعد     . خارج مركز االحتجاز  مسكن مستقل   

خارج مركز اللجوء لألسر املصحوبة بأطفال وذات احتياجات خاصة،         مستقل  سكن  متوفري  
  .سيما األطفال دام ذلك يف مصلحة األسرة وال ما
ويشمل ذلك اإليواء يف أحد مراكـز       . اهلجرة بشؤون ملتمسي اللجوء   دائرة  وتعىن    -٣٩

املواعيد احملـددة مـع   حضور  ألغراض اللجوء، والتدابري االجتماعية الالزمة واحلق يف التنقل  
وخيضع .  عن احلصول على العالج الطيب الضروريالسلطات أو املستشفيات أو غريها، فضالً

مجيع ملتمسي اللجوء لفحص طيب لدى حلوهلم مبراكز االستقبال بغية الكـشف عـن أي               
ية اخلـدمات الـصح   حجم  وعلى هذا األساس، ميكن أن يتفاوت       . مشاكل بدنية أو عقلية   

املقدمة إىل ملتمسي اللجوء، حبيث توجه عناية أكرب إىل الفئات ذات االحتياجات اخلاصة مثل 
وحيصل أبناء ملتمـسي    . أو الذين خضعوا للتعذيب   ذوي امليول االنتحارية    ملتمسي اللجوء   

  . اللجوء يف الواقع على العالج الطيب ذاته املتاح لألطفال املقيمني
نقدية مللتمـسي   إعانات  اهلجرة دفع   دائرة   اليت تضطلع هبا     وتشمل واجبات الرعاية    -٤٠

، يستفيد ملتمسو اللجـوء      وأخرياً .)٢(اإلنفاقاللجوء تغطي احتياجاهتم من الغذاء واملالبس و      
الكبار، مبن فيهم األشخاص الذين رفضت طلباهتم، من خدمات التعليم واألنشطة التحفيزية،            

بشروط معينة باتباع برنامج لتعليم الشباب قد يكـون     كما يسمح للشباب منهم، رهناً     متاماً
وحيضر أبناء ملتمسي اللجوء الدروس يف مرافـق اإليـواء          . تاحاً يف مدرسة ثانوية جماورة    م

املخصصة، ويتوافق حمتوى هذه الدروس مع التعليم املقدم إىل األطفال املقـيمني النـاطقني              
  أن يسمح ألبناء ملتمـسي اللجـوء، رهنـاً         وميكن أيضاً . بلغتني يف نظام التعليم الدامنركي    

  .يف مدرسة جماورةحبضور الفصول الدراسية بشروط معينة، 
لذلك ُوضعت . فئة ضعيفة بصفة خاصةمبرافق ر األجانب غري املصحوبني  وميثل القصّ   -٤١

وجيب معاجلة طلبـات القـصر غـري        . مبادئ توجيهية خاصة بشأن كيفية معاجلة طلباهتم      
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 جه السرعة وإيواؤهم يف مراكز خاصة مزودة مبوظفني مـدربني تـدريباً           املصحوبني على و  
  . يسهر على مصاحلهمن هؤالء إىل ممثل شخصي ويوكل أمر كل قاصر . خاصاً
يف عدد القصر غري املصحوبني     جذرياً   والدامنرك هي أحد البلدان اليت تسجل ارتفاعاً        -٤٢

وللتعامل مع هذا الوضع، بدأ     . الت كثرية الذين يدخلون البلد ملتمسني اللجوء يف حا      مبرافق  
نفاذ تعديل لقانون األجانب كان مبثابـة مراجعـة عامـة           إ ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١يف  

وتشمل أهم عناصر هذا التعديل إنشاء مراكز استقبال ورعاية يف بلـدان       . )٣(للسياسة املطبقة 
 املتوقع أن يكفـل املخطـط       ومن. منشأ األطفال غري املصحوبني بغية ضمان عودة آمنة هلم        

 الوصول إىل مرافق إعـادة      ريحفاظ تلك املراكز على مستوى معقول وسليم إىل جانب تيس         
وستخضع هـذه   . ويعترب املركز ذا مستوى معقول وسليم إذا وفّر األمان للمقيمني         . اإلدماج
  .لإلشرافاملراكز 

ففي صيف  . وءـمراكز اللج وال  ـأحة من التدابري لتحسني     ـواعُتمدت جمموع   - ٤٣
أحـوال   ُخّصصت بصفة استثنائية، أموال إضافية ملرافق السكن بغية حتـسني            ،٢٠٠٦عام  

  .، بالتركيز على األسر واألطفال والشباب)موارد مشروطة(مراكز اللجوء يف البلد 
، وُخّصـصت   ٢٠١٠احلاالت ُوّسعت معايري منح اللجوء يف عام        جتهيز  وخبصوص    -٤٤

     / نيـسان  ١٥ومنـذ   . اهلجرة وجملس طعون الالجئني   االت يف دائرة    جتهيز احل أموال لتدعيم   
دائرة اهلجرة آلجال جتهيز    ويتمثل هدف   . لطلبات اللجوء " سريعإجراء  "، أُقّر   ٢٠١٠أبريل  

 يف املرحلة التمهيدية     يوماً ٦٠ يف احترام أجل     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٥بعد  احلاالت املقدمة   
  .يلعلى التواإصدار احلكم ومرحلة 

  اإلدماج  -دال   
 فرصـة   يتمثل هدف قانون اإلدماج يف ضمان أن تتاح لألجانب القادمني حـديثاً             -٤٥

وقانون اإلدماج إذ يـشدد     . ليصبحوا مواطنني مشاركني ومسامهني ومعتمدين على ذواهتم      
، فهو يشكل األساس القانوين ملا تبذله الـسلطات مـن         للوافد اجلديد على املسؤولية الفردية    

 بربنامج إدماج يشمل    ويكفل ذلك انتفاع األجانب القادمني حديثاً     .  يف سبيل اإلدماج   جهود
علـى   للغة الدامنركية وأخرى تتعلق باجملتمع الدامنركي وتـدريباً   دورات تعلم ا  خدمات منها   

وإجياد واالجتماعية  مبا يتيح هلم فرصة املشاركة يف حياة اجملتمع السياسية واالقتصادية           العمل،  
  . متكنهم من االعتماد على ذواهتم بأسرع ما ميكنوظيفة
وعالوة على ذلك، نفذت احلكومة جمموعة من التدابري الرامية إىل تشجيع املواطنـة               -٤٦

ونتيجة لـذلك، حتـسن     . وتعزيز معدالت العمالة والتعليم يف صفوف الالجئني واملهاجرين       
وارتفـع معـدل عمالـة      . وق العمل ـبسرعة خالل العقد املاضي إدماج املهاجرين يف س       

 يف املائة   ٥٧، إىل   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٤٦املهاجرين واملنحدرين من بلدان غري غربية من        
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 يف  ٣٦كذلك ارتفع معدل عمالة النساء املهاجرات من بلدان غري غربية من            . ٢٠٠٨يف عام   
 التعليم عـدد  وإضافة إىل ذلك، يزاول . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٤٩ إىل   ٢٠٠١املائة يف عام    

ول غري غربية ضمن فئة املتراوحة أعمـارهم        ـأكرب بكثري من املهاجرين واملنحدرين من أص      
  .)٤( سنة٢٤وسنة  ٢٠بني 
إذ يبقى  . ورغم حتقيق نتائج إجيابية، ال تزال الدامنرك تواجه حتديات يف جمال اإلدماج             -٤٧

ضاً إىل حـد كـبري مقارنـة        معدل عمالة املهاجرين واملنحدرين من بلدان غري غربية منخف        
وترتفع نسبة عدم إكمال التدريب املهين يف صفوف الرجـال  . باملنحدرين من أصل دامنركي   

املنحدرين من أصل غري غريب كما أن عدداً كبرياً من سكان األحياء الضعيفة املنحدرين من               
  .)٥(أصول غري غربية منقطع عن سوق العمل

  األطفال  -هاء   
عام لقانون اخلدمات االجتماعية يف توفري الدعم لألطفال والـشبان          يتمثل اهلدف ال    -٤٨

وهتيئة أفضل الظروف املمكنة لنشأهتم حبيث تتاح هلـم الفـرص           اخلاصة  ذوي االحتياجات   
وجيب على كل بلدية أن تكفل حصول األطفال احملتاجني إىل دعـم            . نفسها املتاحة ألقراهنم  

لدعم املرتيل والعالج النفسي وتعيني شـخص        مثل ا  -خاص على ما حيتاجونه من مساعدة       
ويف مجيع احلاالت اليت يقدم فيها      . ُيعىن بشؤوهنم وإيداعهم يف مرافق رعاية خارج املرتل، إخل        

دعم خاص إىل األطفال والشباب، جيب مراعاة آراء الطفل أو الشاب املعين حبـسب سـنه                
أن نوعية املساعدة املقدمـة     وجيب استشارة الطفل قبل اختاذ أي قرارات بش       . ودرجة نضجه 

ـ       وخبصوص األطفال والشباب    . إليه مان اختـاذ   املعرضني للمخاطر، يتمثل التحـدي يف ض
  .إجراءات وقائية مبكرة

ويشكل العمل من أجل مصلحة الطفل الفضلى أيضاً مبدأ أساسـياً تـستند إليـه                 -٤٩
وينص قانون مـسؤولية   . الالسلطات الدامنركية يف تناول قضايا قانون األسرة املتعلقة باألطف        

وجيب أن تتخذ مجيـع   .  على أن الوالدين يتقامسان املسؤولية عن الطفل       ٢٠٠٧عام  لالوالدين  
األفضل القرارات املتعلقة مبسؤولية الوالدين وغريها من األمور ذات الصلة على أساس مراعاة             

ظره باالعتمـاد   لذلك جيب إشراك الطفل يف تلك القرارات ومراعاة وجهة ن         . صلحة الطفل مل
  .)٦(مثالً على تقرير يقدمه خبري خمتص يف األطفال

  االجتار بالشر  -واو   
.  خطط عمل وطنية ترمي إىل مكافحة االجتار بالبـشر         ٢٠٠٢تطبق الدامنرك منذ عام       -٥٠

 جديدةوركزت خطة العمل األوىل على االجتار بالنساء ألغراض البغاء، يف حني ركزت خطة              
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.  خطة خاصة بالرجال والنـساء واألطفـال       ٢٠٠٧مدت مؤخراً يف عام     على األطفال، واعت  
  .وتبقى النساء املتجر هبن ألغراض البغاء أكرب فئة من ضحايا االجتار بالبشر يف الدامنرك

وبغية تنفيذ بروتوكول األمم املتحدة املتعلق مبنع االجتار باألشخاص وخباصة النساء             -٥١
 حكم ُيجرم االجتار ٢٠٠٢أُضيف إىل القانون اجلنائي يف عام واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه،     

  .)٧(بالبشر ويعاقب عليه بالسجن مدة أقصاها مثانية أعوام
ـ     ٢٠٠٧سبتمرب  /وصدقت الدامنرك، يف أيلول     -٥٢  املتعلقـة   ا، على اتفاقية جملس أوروب

وأدى . ل احلالية مكافحة االجتار بالبشر، وهي االتفاقية اليت تستند إليها خطة العم         بإجراءات  
 يومـاً   ٣٠قانون األجانب، مبا فيها متديد فترة التفكري من         على  ذلك إىل عدد من التعديالت      

أما الضحايا الـذين ال يـستوفون شـروط    . ضحايا االجتار بالبشر ل يوم١٠٠إىل ما أقصاه  
  .احلصول على تصريح إقامة يف الدامنرك فُتعرض عليهم اإلعادة املهيأة إىل بلداهنم

وباستطاعة األجانب الذين تعرضوا لالجتار ويواجهون خطر االضـطهاد يف بلـد              -٥٣
م سلطات اللجوء يف كل حالة مدى اسـتيفاء         وتقيِّ. منشئهم أن يلتمسوا اللجوء يف الدامنرك     

 لالضطهاد امللموس والشخصي أو يواجه فعليـاً  شروط اللجوء، وما إذا كان األجنيب معرضاً   
وعالوة على ذلك، ميكن منح األجانـب       . ى عودته إىل بلد منشئه    خطر التعرض لالعتداء لد   

مثـل  ملموسة املتجر هبم تصريح إقامة ألسباب إنسانية إذا ما اقتضت ذلك اعتبارات إنسانية       
              وميكن أيضاً منح تـصريح إقامـة إذا       . مبرض بدين أو نفسي خطري    األجنيب  إصابة الشخص   

  .ةما استدعت ذلك أسباب استثنائي

  العنف يف سياق العالقات احلميمة  -زاي   
يـتم  و. يندرج العنف املرتيل يف نطاق أحكام القانون اجلنائي العامة املتعلقة بالعنف            -٥٤

، مبا فيها العنف يف سياق العالقات احلميمة،        ميةعلى ضمان معاملة ضحايا اجلر    التشديد كثرياً   
  . حصوهلم على املساعدة الالزمةمعاملةً تصون كرامتهم وتكفل احترامهم، إضافة إىل

وتفيد التقديرات  . وتركز احلكومة على مكافحة العنف يف سياق العالقات احلميمة          -٥٥
 رجل يتعرضون للعنف على يد شريك حياهتم كل         ٩ ٠٠٠ امرأة وزهاء    ٢٨ ٠٠٠بأن قرابة   

  . طفل حييون يف أُسر ميثل فيها العنف واقعاً معيشا٢١ ٠٠٠سنة، وأن قرابة 
ن ثالث خطط عمل ملكافحـة       جهداً شامالً تضمَّ   ٢٠٠٢وبذلت احلكومة منذ عام       -٥٦

وتفيـد  . وتفيد الدراسات بأن هذا اجلهد أتـى أُكلـه        . العنف يف سياق العالقات احلميمة    
 واخنفـاض عـدد     ٢٠٠٠اإلحصاءات باخنفاض عدد النساء الاليت تعرضن للعنف منذ عام          

  .ها العنف يف سياق العالقات احلميمةاألطفال الذين يعيشون يف أسر ميارس في
وباشرت احلكومة استراتيجية وطنية جديدة ملكافحة العنف يف سـياق العالقـات              -٥٧

وترمي هـذه االسـتراتيجية الوطنيـة إىل        .  مبادرة حمددة  ٣٠احلميمة تضمنت ما يربو عن      
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ـ  : التصدي جلميع أشكال العنف يف سياق العالقات احلميمة أي         قلـي  سدي والع العنف اجل
  .واجلنسي واملادي

  األقليات الوطنية  -حاء   
فيما عدا احلقوق املكفولة يف الدستور وغريه من التشريعات، تتضمن قوانني منـها               -٥٨

وصـدقت  . )٨(وقانون اإلدارة البلدية أحكاماً خاصة باألقلية األملانيـة       اجملانية  قانون املدارس   
اإلطارية حلماية األقليات الوطنية، وهـي       ا على اتفاقية جملس أوروب    ١٩٩٧الدامنرك يف عام    

 على  ٢٠٠٠وصدقت الدامنرك يف عام     . اتفاقية تطبق على األقلية األملانية يف يوتالند اجلنوبية       
أو لغات األقليات، الذي ينطبق على اللغة األملانية املستخدمة         اإلقليمية  امليثاق األورويب للغات    

  .يةلدى األقلية األملانية يف يوتالند اجلنوب
م، وهو ما يؤثر أيضاً على األقلية       اوتستدعي األزمة املالية توفرياً عاماً يف اإلنفاق الع         -٥٩

غري أن األقلية تستفيد يف حاالت معينة من التمييز اإلجيايب، إذ ال ختضع لتخفيضات              . األملانية
. رة تلك املـدارس   املتصلة بإدا اجملانية واإلعانات   النقل املقدمة إىل تالميذ املدارس      يف إعانات   

املقدمة إىل مدارس األقلية األملانية حرصاً على ضمان االحترام الكامل          األعانة  وقد زيد مقدار    
  . املساواة يف التعامل مع تلك املدارسأملبد

  حرية الرأي والتعبري  -طاء   
إن حرية الرأي والتعبري حممية من بني حقوق أخرى يف الدستور الدامنركي ومتثـل                -٦٠

  . ضرورياً وطبيعياً للنقاش احلر يف جمتمع دميقراطيشرطاً
وركـز  . وأثارت مسألة حدود حرية الرأي والتعبري نقاشاً داخل الدامنرك وخارجها           -٦١

النقاش بصفة خاصة على حدود حرية الرأي والتعبري فيما يتـصل باحلـساسيات الدينيـة               
ويعـين ذلـك    . ارات ذات الصلة  العتبار هذه احلدود بناًء على تقييم       يوجيب تقر . واألقليات

كما يعين متتع وسائط   . ضرورة فتح اجملال لنقاش سياسي واجتماعي بشأن قضايا الصاحل العام         
 بدرجة عالية من احلماية     - للجمهور حبكم دورها اخلاص كهيئة اإلعالم واملراقبة        -اإلعالم  

 أن حريـة الـرأي      وجتدر اإلشارة من جهة أخرى إىل     . من التدخل يف حرية رأيها وتعبريها     
انظـر  (من القانون اجلنـائي     ) ب(٢٦٦والتعبري ليست مطلقة على حنو ما نصت عليه املادة          

  ).٣٢الفقرة 

  حرية الدين  -ياء   
لذلك يتمتع املواطنون حبرية تأسيس اجلمعيات والتجمع       . يكفل الدستور حرية الدين     -٦٢

   .كما أن التمييز على أساس الدين حمظور. لألغراض الدينية
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وال تسجل السلطات االنتماءات الدينية للمواطنني الذين ليسوا من أتباع الكنيـسة              -٦٣
الوطنية الدامنركية، كما أن اجلماعات أو الطوائف الدينية غـري ملزمـة بالتـسجيل لـدى          

  . السلطات أو التماس موافقتها
الفترة ما بني   ويف  . والكنيسة الوطنية الدامنركية مدعومة من الدولة مبوجب الدستور         -٦٤

، ناقشت إحدى اللجان ما إذا كان ينبغي االستعاضة عن هذا الدعم            ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي  
إعانة وميكن للطوائف الدينية املعتمدة األخرى وألعضائها احلصول على         . حمددة املقدار بإعانة  

وال يـسري حـق     . غري مباشرة من الدولة خبصم اشتراكات أعضائها من عوائدها الضريبية         
  .أعضائهااشتراك الكنيسة املتمثلة يف يبة م هذا على ضراخلص
مالية لبناء املقابر بصرف النظر عما إذا كانت تابعة للكنيـسة      إعانة  وال تقدم الدولة      -٦٥

وإذا أرادت طائفة دينية أخرى أو بلدية مـا بنـاء         . الوطنية الدامنركية أو لطائفة دينية أخرى     
  . ة وزير الشؤون الكنسيةبر، فيجب عليها احلصول على موافقامق

  سيادة القانون  -كاف   

  االحتجاز واحلبس االنفرادي  -١  
أثارت ممارسة احلبس االنفرادي يف الدامنرك، مبا يف ذلك فترات االحتجاز املطولة يف               -٦٦

  . احلبس االنفرادي، انتقاد جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة
يت تتعلق مثالً باجلرمية املنظمة أو بعصابات إجراميـة أو          ويف بعض القضايا اخلطرية ال      -٦٧

، قد يتعني احتجاز املشتبه هبم      خالفنيباملخدرات أو باإلرهاب، واليت يتورط فيها عدد من امل        
  . يف احلبس االنفرادي لفترة من الزمن ألسباب تتصل بتحقيقات الشرطة

ينصب التركيـز   جني، ولذلك   إجهاداً كبرياً للس  وميكن أن يشكل احلبس االنفرادي        -٦٨
. على كيفية ختفيض عدد حاالت احلبس االنفرادي ومدهتا دون املساس بالتحقيق واملالحقـة    

، عدِّلت قواعد احلبس    ٢٠٠٧ويف عام   . وباشرت احلكومة عدداً من املبادرات يف هذا اجملال       
  . ادياالنفرادي بغية وضع حدود عامة للفترة اليت يقضيها السجني يف احلبس االنفر

ونتيجة لتعديل التشريعات، خفِّضت مدة احلبس االنفرادي املنصوص عليها يف قانون             -٦٩
 تراجع ملحـوظ يف عـدد       ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٦إقامة العدل، وسجِّل يف الفترة من عام        

، سـجلت زيـادة يف   ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٧ويف الفترة من عام   . حاالت احلبس االنفرادي  
لكنها اقترنت بتراجع يف متوسط مدة احلبس االنفرادي يف فرادى          حاالت احلبس االنفرادي،    

ومل .  أدىن جمموع لعدد أيام االحتجاز يف احلبس االنفرادي        ٢٠٠٨وسجِّل يف عام    . احلاالت
  .٢٠٠٩تستكمل بعد األرقام املؤقتة اخلاصة بعام 
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تجـزين   تعديالً آخر هبدف تقييد عدد األشخاص احمل       ٢٠٠٨واعتمد الربملان يف عام       -٧٠
ومشلت التدابري اعتماد حدود لفترة االحتجاز ال ميكـن جتاوزهـا إال يف             . )٩(لفترات مطولة 
استثنائية يف حالة الشباب الذين مل يبلغوا بعد سـن الثامنـة            يف ظروف    أو   ،ظروف خاصة 

 أن عدد حاالت االحتجاز املطوَّل يف ارتفاع مقارنة         ٢٠٠٩ويبني تقرير مؤقت لعام     . عشرة
 اخنفاض كبري يف متوسط مدة االحتجاز املطول        ٢٠٠٩، يف حني سجل يف عام       ٢٠٠٨بعام  

وسيجري حتليل هذه األرقام مث يتقرر ما إذا كان يتعني اختاذ تدابري            . مقارنة باألعوام السابقة  
  . جديدة يف هذا املضمار

 ١٥، خفِّض سن املسؤولية اجلنائية يف الدامنرك من         ٢٠١٠يوليه  / متوز ١وابتداًء من     -٧١
 سنة يف إطار خطة شاملة تغطي جماالت منها السياسة االجتماعية من أجـل تعزيـز            ١٤إىل  

وكان ختفيض سن املسؤولية اجلنائية موضوع انتقاد داخلي،        . جهود مكافحة جرائم الشباب   
وعلـى وجـه   . توصيات جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفـل يتقيد بحبجة أن هذا اإلجراء ال    

دون إىل التوصية العامة اليت وجهتها جلنة حقوق الطفل إىل البلدان الـيت  اخلصوص أشار املنتق  
 سـنة   ١٢ سنة ومفادها ضرورة رفع هذه السن إىل         ١٢تقل فيها سن املسؤولية اجلنائية عن       

غري أن اللجنة شجعت البلدان أيضاً على اعتماد سـن          . )١٠(واملضي يف رفعها أكثر من ذلك     
  . مسؤولية اجلنائيةللمثالً حداً أدىن الرابعة عشرة أو السادسة عشرة 

وبصفة عامة، ينبغي أال حيتجز الشباب املوقوفون الذين مل يبلغوا سن الثامنة عـشرة                -٧٢
وال حيتجز الشباب يف سجن حملي      . بعد يف سجن حملي وإمنا يف مؤسسة آمنة خاصة بالشباب         

وقوفني حيتجزون يف سـجون  غري أن بعض الشباب امل. إال عندما تكون اجلرمية بالغة اخلطورة  
وسـعياً إىل  . ، ريثما يتوفر مكان الحتجازهم يف مؤسسة آمنـة        نقص األماكن حملية، بسبب   

مستقبالً يف احتجاز الشباب دون سن الثامنـة عـشرة يف           نقص األماكن   ضمان أال يتسبب    
  . السجون احمللية، خصصت أموال لتوفري أماكن إضافية يف مؤسسات آمنة

  وة من قبل الشرطةاستعمال الق  -٢  
مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة، استخدام القوة من        جلنة  انتقدت جهات، منها      -٧٣

وغداة عمليـة   . ٢٠٠٧قبل الشرطة فيما يتصل بتطهري مبىن دار الشباب يف كوبنهاغن يف عام             
ذه، كان عدد من الشكاوى واإلجراءات اجلنائية قيد الفصل، قبل أن تـتم تـسوية               التطهري ه 

 ويف  .دون إذن ويف بعض احلاالت، دفع تعويض عن احلرمان من احلرية          . األغلبية الساحقة منها  
  .اإلجراءات اجلنائية املتخذة يف حق ضباط الشرطة، برأت احملاكم فيما بعد هؤالء الضباط

قوة من قبل الشرطة أثناء قمة املناخ املعقودة يف كوبنهاغن يف كانون            وكان استخدام ال    -٧٤
بادعـاءات  وعلى وجه اخلصوص، ندد املنتقدون      .  موضوع انتقاد عام   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

وعدِّلت التشريعات ذات الـصلة يف      . إفراط الشرطة يف اللجوء إىل احلرمان اإلداري من احلرية        ب
 ساعة  ١٢ث باتت مدة احلرمان اإلداري من احلرية ال تتجاوز          ، حبي ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
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حمكمـة  أعلنـت   ،  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٦صادر يف   حكم  ويف  . على أقصى تقدير  
 حالـة، وأن ظـروف      ٢٥٠مدينة كوبنهاغن أن احلرمان من احلرية كان خمالفاً للقـانون يف            

ـ   ٣دة  ة ألحكام املا  ـكانت خمالف منها  ة  ـ حال ١٧٨االحتجاز يف    ة األوروبيـة   ـ من االتفاقي
أمام حمكمة االستئناف اليت ستفصل يف القضية يف        احلكم  واستأنفت النيابة هذا    . حلقوق اإلنسان 

  .قادم األيام
داخلية إىل الشرطة بسبب إنشاء ما يسمى مناطق        يف املناقشات ال  ووجهت انتقادات     -٧٥

شخاص بغية التحقـق ممـا إذا كـانوا    التوقيف والتفتيش، اليت تقوم فيها الشرطة بتفتيش األ  
مت احلكومة هذا املخطط    وقيَّ. حيملون سالحاً حىت يف غياب أسباب حمددة تربر االشتباه هبم         

يف ضوء التزامات الدامنرك يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قـانون سـوابق احملكمـة                 
  . عديالتاألوروبية حلقوق اإلنسان، ومل جتد على هذا األساس سبباً القتراح ت

 ٢٠١٠وأخرياً، جتدر اإلشارة إىل أن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أعلن يف عام                -٧٦
هي البلد الوحيد من أصل البلدان الثمانية عشرة اليت زارها أثناء مدة            ) وغرينالند(أن الدامنرك   

  . واليته الذي مل يعثر فيه على أدلة واضحة على ممارسة التعذيب

  نسان ومكافحة اإلرهابحقوق اإل  -٣  
الربنـامج األول   ، اعتمد الربملان بأغلبية كبرية من أعضائه ما يسمى          ٢٠٠٢يف عام     -٧٧
تـضمن  يو. باإلرهاب يف القانون اجلنائي   ذي أورد حكماً مستقالً يعىن      كافحة اإلرهاب، ال  مل

 منـع   الرامية إىل تعزيز قدرات الـشرطة يف      ملبادرات  مكافحة اإلرهاب سلسلة من ا    برنامج  
متعهـدي  أعمال اإلرهاب والتحقيق فيها ومكافحتها، مبا يشمل إلزام شركات االتصاالت و          

اإلنترنت بتسجيل املعلومات املفيدة لتحقيقات الشرطة وملقاضاة اجملرمني وختزينـها بـصفة            
وإضافة إىل ذلك، أعطيت الشرطة من السلطات ما خيوهلا قراءة البيانات غري املتاحـة              . مؤقتة

من احلواسيب وغريها من نظم البيانات، بواسطة برامج أو جتهيزات أخرى متكنها             جمهورلل
وال تزال الشرطة يف . بذلك دون وجودها يف موقع استخدام نظام املعلومات بالفعل   من القيام   

، اعتمـد الربملـان     ٢٠٠٦ويف عام   . حاجة إىل أمر من احملكمة للحصول على بيانات حمددة        
أيضاً سلسلة من التدابري الرامية إىل النـهوض        ذي تضمن   حة اإلرهاب، ال  ملكافالربنامج الثاين   

  . جبهود الشرطة يف جمال مكافحة اإلرهاب
مكافحة اإلرهاب، ركّزت احلكومة تركيزاً قوياً علـى        برامج  وفيما يتصل باعتماد      -٧٨

شي القواعد  ملدى متا وأُجري تقييم شامل    . ضمان التوازن السليم بني األمن واحلماية القانونية      
والتزامات الدامنرك يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها االلتزام بضمان حـق كـل فـرد يف                 

  .اخلصوصية
ملكافحة اإلرهـاب،   برنامج  واستعرضت احلكومة مؤخراً التجارب املتصلة بأحدث         -٧٩
غري أن هـذا    . عدم وجود ما يدعو إىل اقتراح تعديالت على أساس احلماية القانونية          رأت  و
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وستأخذ . ستنتاج كان موضع انتقاد من ِقَبل جهات منها األطراف املعنية يف اجملتمع املدين            اال
االعتبار يف جهودها املستمرة من أجل ضمان توفري أسـاس، مـن            يف  احلكومة هذا االنتقاد    

خالل تشريعات مكافحة اإلرهاب، ملكافحة هذه الظاهرة بصورة فعالة دون املساس حبقوق            
  .سيةاملواطنني األسا

وانُتِقدت احلكومة بسبب قرار وزارة العدل تسليم املواطن الدامنركي نيلز هولك إىل              -٨٠
ووضعت وزارة العدل هلذا الترحيل عدداً من الشروط أكدت احلكومة          . اهلند ملالحقته جنائياً  

ومن بني الشروط متكينه من قضاء أي عقوبة سـجن بالكامـل يف             . اهلندية موافقتها عليها  
ك، ووجوب توافق احلرمان من احلرية يف إطار اإلجراءات اجلنائية يف اهلند مع صكوك              الدامنر

غري أن حمكمة هيلرود مل تـتمكن يف        . منها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
واستأنفت النيابة  .  من تأييد قرار وزارة العدل     ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١قرارها املؤرخ   

  .أمام حمكمة االستئناف، اليت ُينتظر أن تبت يف القضية يف قادم األيامهذا القرار 

  مكافحة الفقر  -الم   
 فعال وشامل ومموَّل من الـضرائب يتـوىل         ةاجتماعيرعاية  يوجد يف الدامنرك نظام       -٨١

وميثِّل منع اإلقصاء االجتماعي ومكافحة الفقـر       . رعاية َمن ال قدرة هلم على رعاية أنفسهم       
يز بالنسبة إىل احلكومة، وجيري باستمرار تعديل السياسة االجتماعية وسياسة سوق           حمور ترك 

  .العمل بغية حتسني ظروف معيشة األفراد املعرضني خلطر اإلقصاء االجتماعي
وتـسعى  . وعلى سبيل املثال، باشرت احلكومة استراتيجية للقضاء علـى التـشرد            -٨٢

مبادرات اجتماعية حمددة األهـداف، إىل      احلكومة، من خالل خمططات اإلسكان اخلاصة و      
وحرصاً على منـع    .  فرد يف الدامنرك   ٥ ٠٠٠ضمان السكن لألفراد املتشردين البالغ عددهم       

احليـاة  اإلقصاء االجتماعي يف مناطق سكنية معينة، ُتزِمع احلكومة وضع استراتيجية ملكافحة            
  .ري وظائف يف تلك املناطقمن خالل حتسني احمليط املادي وتوف) غيتو(يف أحياء معزولة 

ورغم أن اجملتمع الدامنركي يتسم حبسن أدائه، فإن بعض الناس واُألسر يعيـشون يف                -٨٣
وشرعت احلكومة يف وضع مؤشرات للفقر ترمي إىل التصدي للفقر باعتباره مـشكلة             . فقر

الفقـرية  معقّدة ومتعددة اجلوانب تستدعي حلوالً فردية، كما ترمي إىل تيسري حتديد اُألسر             
  .واألفراد الفقراء وتنفيذ مبادرات حمددة النتشاهلم من الفقر

  املصابون بأمراض عقلية  -ميم   
ويتمثـل  .  حقوق املصابني بأمراض عقلية    ينظِّم قانون الصحة وقانون الرعاية النفسانية       -٨٤

ضـى  أحد املبادئ األساسية واإللزامية يف القانون الدامنركي يف وجوب أن يكـون قبـول املر              
غري أن قانون   . وبقاؤهم وعالجهم يف نظام الرعاية النفسانية قائماً على موافقة طوعية ومستنرية          
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أو ) ذهاين(الرعاية النفسانية يتضمن استثناًء من هذا املبدإ إذا كان الشخص مصاباً مبرض عقلي              
 إذا كان   وميكن قبول هؤالء املرضى وعالجهم رغماً عنهم يف قسم لألمراض العقلية،          . ما شابه 

إمكانات تعافيه أو حتسُّن حالته بقدر      من املسؤولية حرمان املريض من حريته لعالجه بالنظر إىل          
. ما ُيشكِّله الشخص املعين من خطر مباشر وكبري على نفسه أو غـريه            بسبب  كبري وحاسم أو    

  .وال ُتستخدم من أساليب القوة إال تلك املنصوص عليها يف قانون الرعاية النفسانية
. ويتضمن قانون الرعاية النفسانية عدداً من احلقوق اخلاصة باملرضى اخلاضعني للقوة            -٨٥

ومن هذه احلقوق تعيني مستشار للمريض، وحق الطعن أمام جملس حملي لشكاوى املـصابني   
. بأمراض عقلية، وإمكانية التظلُّم إىل احملكمة من احلرمان من احلرية والتدابري القسرية املماثلة            

كما جيوز االطالع على مراسالته وتفتـيش       الصحية الشخصية   وز إلزام املريض بالنظافة     وجي
وميكن الطعن يف هـذه التـدابري       . أشياء ختصه وتدمريها  مصادرة  غرفته وممتلكاته وجسده و   

  .القسرية أمام السلطة املختصة يف املستشفى
احلكومة تركيـزاً   وقد ركّزت   . ويتمثل هدف احلكومة يف احلد من استعمال القوة         -٨٦

  . خاصاً على مسألة فترات التقييد القسري املطّولة
 ثالثة قوانني لتعديل قانون الرعاية      ٢٠١٠ و ٢٠٠٦وبناء عليه، اعتمد الربملان يف عامي         -٨٧

النفسانية، سعياً إىل حتقيق أهداف منها احلد من استعمال القوة، مبا يف ذلك اللجوء إىل التقييـد     
، ُسجِّل تراجع طفيف يف مدة    ٢٠٠٦وعقب مراجعة التشريعات يف عام      . اتهالقسري ومتديد فتر  

 تكثيف مراقبـة    ٢٠١٠وأقّر أحد التعديالت املُدخلة على التشريعات يف عام         . التقييد القسري 
  .املرضى اخلاضعني للتقييد القسري املطّول بغية املضي يف تقليص مدة هذا اإلجراء

  العمالة  -نون   
ل الدامنركي على املبادئ واحلقوق األساسـية يف سـوق          ـوق العم يقوم منوذج س    -٨٨

ويتـسم  .  أال وهي تشجيع العمالة الكاملة والرفاه االجتماعي واحلوار االجتماعي         -العمل  
بشركاء اجتماعيني أقوياء ومبستوى عالٍ من التنظيم النقايب ومن تغطية          " النموذج الدامنركي "

 النتائج املنشودة بإبداء روح املسؤولية والثقة واالحترام        وحيقق األطراف . االتفاقات اجلماعية 
  .املتباَدل وحيدِّدون رواتبهم وشروط عملهم بواسطة االتفاقات اجلماعية

ويؤدي الشركاء االجتماعيون دوراً قيِّماً من خالل التعاون مع احلكومة والسلطات             -٨٩
الثالثي مكوِّن أساسـي للنمـوذج      واحلوار  . احمللية فيما يتصل بسياسة العمالة وسوق العمل      

ويكفل هذا اإلطار سوق عمل منسجمة ومستقرة ويساعد على هتيئـة أفـضل             . الدامنركي
  .الظروف املمكنة لضمان حقوق العمال ومحايتها

ونشأت عن العوملة وتوسيع االحتاد األورويب حتديات بالنسبة إىل النموذج الدامنركي             -٩٠
 ملا تتسم به من قلّة      -والُنظم الشبيهة بالنظام الدامنركي     . لفيما يتصل بالرواتب وشروط العم    



A/HRC/WG.6/11/DNK/1 

19 GE.11-10758 

 معّرضة لزيادة استخدام العمال األجانـب برواتـب         -التشريعات املعتَمدة يف جمال العمالة      
هلذا السبب، شكّل اإلغراق االجتماعي موضوعاً رئيسياً فيما يتـصل   و. وشروط عمل خمتلفة  

  .٢٠١٠اصة يف عام باملفاوضة اجلماعية يف سوق العمل اخل

  التعليم  -سني   
رامج تعليم الشباب إعداد    لزامي الذي يستمر عشر سنوات وب     يتوخى نظام التعليم اإل     -٩١

التالميذ للمشاركة يف جمتمع حر ودميقراطي وممارسة ما يترتب على ذلك مـن مـسؤولية               
ويتمثل . وضوعاً م٢٩واعُتِمد مقرر إجباري ملادة التاريخ يتضمن . وحقوق والتزامات مجاعية

، سعياً إىل تعريف التالميذ مبختلف أشكال  "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   "أحد املواضيع يف    
  .الدميقراطية وتعليمهم كيفية تكوين رأي بشأن احلقوق وااللتزامات يف جمتمع دميقراطي

رات اللغويـة   ملهااوتفتقر نسبة كبرية نسبياً من تالميذ املدارس االبتدائية واإلعدادية            -٩٢
الكافية إلكمال برنامج لتعليم الشباب، وهو ما يفسِّر ارتفاع معدل التـسرب مـن هـذه                

واتُِّخذت أيضاً مبادرات يف سبيل أن ُيكِمـل        " فرقة عمل وطنية ثنائية اللغة    "وُعيِّنت  . الربامج
  . يف املائة من اجملموعات امللتحقة به كل سنة٩٥برامج تعليم الشباب 

  ولويات الوطنية يف جمال حقوق اإلنساناأل  -رابعاً   
 ويشكِّل قيمـة    ،إن احترام حقوق اإلنسان أساسي حلياة كل فرد وسالمته وكرامته           -٩٣

وحقوق اإلنسان عاملية ومتساوية، وجيب على مجيـع الـدول          . لحكومة الدامنركية لأساسية  
زام بكـل جّديـة،     وتنظر احلكومة إىل هذا االلت    . األعضاء محاية كل هذه احلقوق وتعزيزها     

  .وتعمل يف مجيع الظروف على الوفاء بالتزامات الدامنرك يف جمال حقوق اإلنسان
 - ٢٠٢٠الدامنرك يف عام " بعنوان ٢٠١٠ويف إطار اخلطة احلكومية املعتَمدة يف عام   -٩٤

  :، قررت احلكومة الدامنركية بذل جهد خاص يف اجملاالت التالية"معرفة ومنو وازدهار ورفاه
مل على أن تكون الدامنرك بلداً يتاح فيه للجميع الفرص ذاهتا، ويواجه فيه أقل              الع •

فتـرات  لعدد ممكن من الناس مشاكل اجتماعية، أو يفقدون ارتباطهم بـاجملتمع            
 :ويشمل ذلك أموراً منها. طويلة

 .التركيز بقوة على مكافحة الفقر، مبا يف ذلك وضع مؤشرات للفقر •

 . يف اجملتمعتعرضاً للمخاطرها محاية أضعف الفئات وأكثر •

 .التصدي لقضية التشرد •

 زيادة إشراك اجملتمع املدين يف العمل االجتماعي •
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 .االجتماعيولإلقصاء ) غيتو(للحياة يف أحياء معزولة تصدي توضع استراتيجية  •

مواصلة العمل على بناء جمتمع قوامه حرية الفرد، وذلك بسبل منها التشديد على              •
 .ي والتعبري بغية احلفاظ على النقاش الدميقراطي وتدعيمهمحاية حرية الرأ

تعزيز اإلدماج الدميقراطي بالتركيز على دمج املهاجرين من بلـدان غـري غربيـة               •
 .وأبنائهم يف سوق العمل

  احلكم الذايت يف غرينالندإدارة مسامهة   -خامساً  

  احلكم الذايت يف غرينالند  -ألف   
 بدأ نفاذ القانون املتعلق باحلكم الذايت يف غرينالنـد          ،٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢١يف    -٩٥

 تـشرين  ٢٩يف غرينالنـد، املـؤرخ   احمللـي الـسابق   الذي استعيض به عن قانون احلكم    
، أرسلت الدامنرك إخطاراً هبـذا      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٧ويف  . ١٩٧٨نوفمرب  /الثاين

  .)١١(القانون إىل األمني العام لألمم املتحدة
القـانون  عمـالً ب  شعب  هو  رف هذا القانون يف ديباجته بأن شعب غرينالند         ويعت  -٩٦

وينص القانون على أن تتحمـل غرينالنـد عـدداً مـن            . الدويل وله احلق يف تقرير مصريه     
وعالوة على ذلـك، يـصف      . مسؤولياهتااملسؤوليات اجلديدة ويوسِّع من مث اختصاصاهتا و      

  .القانون حصول غرينالند على استقالهلا
ومجيع األعضاء احلـاليني يف برملـان       . وحكومة غرينالند حكومة منتَخبة دميقراطياً      -٩٧

  .)١٢(هم من اإلنويت)  أعضاء٩(وحكومتها )  عضوا٣١ً(غرينالند 

  املساواة بني اجلنسني  -باء   
ويتضمن جملس  . متثيل الرجال والنساء يف املناصب العامة     نشاط املساواة يف    يشجَّع ب   -٩٨

  .  وزراء٩ نساء من أصل ٤ياً الوزراء حال
وُيشدَّد بقـوة علـى     . واعتمد الربملان تشريعات واسعة بشأن املساواة بني اجلنسني         -٩٩

وتكفـل  . التساوي يف متثيل الرجال والنساء يف جمالس وجلان املنشآت واملؤسسات العامـة           
  .صاالتفاقات اجلماعية اإلنصاف واملساواة يف األجور يف القطاعني العام واخلا
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -جيم   
جعلت احلكومة من أولوياهتا تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتـها             -١٠٠

واعتمدت . وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وما تاله من صكوك دولية حلقوق اإلنسان           
 األساسية حلقـوق اإلنـسان يف       احلكومات املتعاقبة مبدأً أساسياً متثَّل يف ضمان دمج املبادئ        

  .التدابري التشريعية وإشراك اجملتمع املدين بأقصى قدر ممكن يف إعداد التشريعات اجلديدة
ويف حني تشمل الوالية احلالية للمعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان إقليم غرينالنـد،              -١٠١

قوق اإلنسان يف تعكف احلكومة يف الوقت الراهن على حبث إمكانات إقامة مؤسسة وطنية حل
  .غرينالند بناء على طلب من الربملان

وأمني املظامل الربملاين مسؤول، باسم الربملان، عن تقييم مـا إذا كانـت احلكومـة        -١٠٢
وعالوة على ذلـك،    . والبلديات تتصرف وفقاً للقانون النافذ، مبا فيه قانون حقوق اإلنسان         

وجب الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة       شكّل أمني املظامل اآللية الوقائية الوطنية مب      
  .التعذيب

  اإلصالح القضائي  -دال   
، بدأ يف غرينالند نفاذ قانون جديد إلقامة العـدل          ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١يف    -١٠٣

  .كما بدأ  نفاذ قانون جنائي جديد
ىل الـدامنرك   إيف املناقشات العامة إرسال بعض اجملرمني من غرينالند         بعض  الوانتقد    -١٠٤

. وتبعد كثرياً عن أُسرهم وثقافتـهم     نفسانيون  لقضاء عقوباهتم يف مؤسسة يديرها خمتصون       
الصادر عليهم والسبب يف ذلك عدم وجود مؤسسات مالئمة يف غرينالند إليداع األشخاص       

وتقرر يف إطار اإلصالح القضائي بناء سجن جديد يف مدينـة نـوك             .  املأمون حكم باحلجز 
زاً ـن جاه ـع أن يكون السج   ـوُيتوقَّ. إىل الدامنرك اآلن  حملتجزين الذين ُيرسلون    الستيعاب ا 

  . على أدىن تقدير٢٠١٥يف هناية عام 

  اللغة واهلوية الثقافية  -هاء   
ا جاء يف قانون احلكم الذايت من اعتراف بالغرينالنديـة كلغـة رمسيـة يف               عمالً مب   -١٠٥

 قانوناً بشأن السياسة اللغويـة واإلدمـاج        ٢٠١٠ايو  م/ أيار ١٩غرينالند، اعتمد الربملان يف     
وُيطلَـب إىل الـشركات اخلاصـة       . الغرينالندية واستعماهلا اللغة  اللغوي هبدف تعزيز دور     

والسلطات واملؤسسات العامة اعتماد سياسات لغوية ُتروِّج ألمور منـها اسـتخدام اللغـة              
  .التفاهم الثقايفالغرينالندية وتعزيز اهلوية الغرينالندية واإلدماج و
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أن الغرينالندية تضم هلجات اإلنويت الرئيسية الثالث املتحدَّث هبا يف          بالقانون  يقر  و  -١٠٦
والغرينالندية هي اللغة الرئيسية    ). كيتا(وغرهبا  ) تونو (شرقهاو) أفانريسواك(مشال غرينالند   

  .يف الربملان عالوة على توافر ترمجة فورية من الدامنركية وإليها
ويساور احلكومة قلق ألن استخدام الغرينالندية كلغة رمسية ما زال يشكل حتـدياً               -١٠٧

واتُِّخذ عدد من املبادرات لضمان العناية باللغـة        . اجملتمع برمته يف  كبرياً يف النظام القضائي و    
ويتوىل كل من أمانة اللغة الغرينالندية وجملس اللغة الغرينالندية مـسؤولية           . والتدريب عليها 

عناية باللغة وتطويرها، يف حني يضطلع مركز اللغات مبسؤولية التدريب اللغوي إىل جانب             ال
وينص قانون إقامة العدل علـى أن ُتـستخَدم يف احملـاكم اللغتـان              . مرافق تعليمية أخرى  

وينص القانون أيضاً   . الغرينالندية والدامنركية، وعلى وجوب االستعانة مبترجم عند الضرورة       
غري أنه يظل من الصعب إجيـاد       . د بالترمجة، قدر اإلمكان، إىل مترمجني مدرَّبني      على أن ُيعهَ  

  .تحدثون الغرينالندية يف غرينالندخرباء يف القانون ومترمجني أكفاء ي

  الشعوب األصلية  -واو   
، وبناء على طلب غرينالند، صّدقت الدامنرك على        ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ١٨يف    -١٠٨

 واملتعلقة بالشعوب األصـلية     ١٩٨٩يونيه  / حزيران ٢٧لعمل الدولية املؤرخة    اتفاقية منظمة ا  
وتقدم غرينالند تقارير مشتركة مع الدامنرك يف إطار ). ١٦٩رقم (والقبلية يف البلدان املستقلة   

  . االتفاقية
ويف حني  . وتؤيد احلكومة بقوة إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية           -١٠٩

رتيب احلكم الذايت التزام الدامنرك الفعلي جتاه غرينالند بتنفيذ هذا اإلعالن، تعمـل             ُيجسِّد ت 
احلكومة جاهدة على تنفيذ أحكام مهمة من اإلعالن يف عملها اليومي، رغم أهنـا ُتـصنَّف                

  .للسكان األصلينيكحكومة عامة ال كحكومة 
ومها القطاعان الرئيسيان   وتدعم احلكومة قطاعي الصيد الربي والبحري التقليديني،          -١١٠

 رغم تزايد   وما زالت صناعة صيد األمساك تشكل الصناعة الرئيسية يف غرينالند         . يف غرينالند 
. )١٣(أخرى مثل السياحة واخلدمات والتعدين واستخراج املوارد      صناعات  التركيز على تطوير    

تراخيص املتصلة  وتستند لوائح احلصص وال   . سّن التشريعات يف هذا الصدد    بواحلكومة خمتصة   
وإجـراءات  . بيولوجية لضمان استخدامها على حنو مـستدام      الشورة  املباملوارد املتجددة إىل    

التشاور مع اجلهات املعنية حمددة يف التشريعات املتعلقة بإنشاء اجملالس االستـشارية املعنيـة              
  .بصيد األمساك والصيد الربي

الند مسؤولية قطـاع املـوارد النفطيـة        وعمالً بقانون احلكم الذايت، حتّملت غرين       -١١١
وينظِّم هذا اجملال قـانون     . واملعدنية، وبات حيق هلا من مث التحكم يف هذه املوارد واستغالهلا          

 واملتعلق باملوارد املعدنيـة     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٧ املؤرخ   ٧م  ـبرملان غرينالند رق  
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التـشاور غـري    عن قلقه إزاء آليـات      وأمام إعراب اجملتمع املدين     . وما يتصل هبا من أنشطة    
شاور مع األحكام ذات الصلة من إعالن األمم        تقرر الربملان مواءمة احلكم املتعلق بال     الكافية،  

وسارت احلكومة على خطى الربملان إذ أعربت عن        . املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    
للـسكان  جلماعات الثقافية   والُتِمست مسامهة رابطة ا   . استعدادها إلنشاء آليات مداولة عامة    

، وهي منظمة للشعوب األصلية ذات مركز استشاري لدى اجمللـس االقتـصادي             نياألصلي
  .واالجتماعي، وذلك قصد االستفادة من خرباهتا

  األطفال والشباب  -زاي   
باعتبـاره  " ٢٠١٠الطفولة اآلمنـة    " برنامج   ٢٠١٠مايو  /باشرت احلكومة يف أيار     -١١٢

وجيري إعداد استراتيجية   . حتسني ظروف معيشة األطفال يف غرينالند     خطوة أوىل على درب     
 خمطـط   ٢٠١٠يونيـه   /واعتمد يف حزيران  . شاملة هبدف حتسني معيشة األطفال والشباب     

 من التدابري   استراتيجية األطفال والشباب، وهو يقوم على اتفاقية حقوق الطفل ويربط عدداً          
  . بأحكام حمددة من االتفاقيةبالًامللموسة واألنشطة املزمعة إجنازها مستق

 أبرمت احلكومة كذلك اتفاق تعاون مـع اليونيـسيف          ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   -١١٣
وتشمل هذه املبادرة محلـة     . هبدف الترويج حلسن تنشئة األطفال قدر املستطاع يف غرينالند        

فال، وذلـك    للتشريعات النافذة املتعلقة باألط    تغيري املواقف واستعراضاً  على  لتشجيع  لوطنية  
  .هبدف املضي يف تدعيم حقوق األطفال والشباب

، قرر الربملان باإلمجاع اعتماد قانون ينص علـى إنـشاء جملـس             ٢٠١٠ويف عام     -١١٤
لألطفال وتعيني ناطق بامسهم، على أن تشمل تلك اجلهود مركز التوثيق املعـين باألطفـال               

  .والشباب

  األشخاص ذوو اإلعاقة  - حاء  
 على الح بلدي كبري، ُنقلت املسؤوليات من احلكومة إىل البلديات حرصاً يف إطار إص-١١٥

وال ختضع هلذا التفويض دور اإلقامـة اخلاصـة بـذوي           . اختاذ قرارات أقرب إىل املواطنني    
  .اإلعاقات البالغة يف غرينالند والدامنرك

 وصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل  إتاحة فرص وفرغت احلكومة للتو من تقييم     -١١٦
 الوصول رييستوبناء عليه، سيتعني على البلديات والشركات العامة ضمان . مجيع املباين العامة

وتشجع الشركات اخلاصة على جعل هذه املسألة       .  بالفعل مل يكن ذلك متاحاً   إذا  إىل مبانيها   
  . من أولوياهتا



A/HRC/WG.6/11/DNK/1 

GE.11-10758 24 

  الرعاية الصحية  -طاء   
ويرمـي إصـالح    . لرعاية الصحية تقدمي ا من الصعب   إن دميغرافية غرينالند جتعل       -١١٧

مجيـع  ، إىل توفري فرص متساوية يف حـصول         ٢٠١١الرعاية الصحية، املزمع تنفيذه يف عام       
ولضمان الشفافية يف   . على الرعاية الصحية املالئمة بصرف النظر عن مكان إقامتهم        املواطنني  

  .  شىتختطيط اإلصالح وتنفيذه، تعقد احلكومة اجتماعات عامة يف جمتمعات حملية
" لنحيا حياة سـليمة   " بعنوان   ٢٠٠٧ويهدف برنامج الصحة العامة املطبق منذ عام          -١١٨

وهو يركز علـى    . تصلة بنمط احلياة  مإىل تقصي االنتقال الوبائي السريع حنو أمراض مزمنة         
ويعـىن  .  والنشاط البدين والعنف واالنتحـار     ، واحلمية ،الصحة اجلنسية دمان املخدرات، و  إ

  . ألطفال واملسنني على وجه خاص باستخدام مؤشرات للتقييمالربنامج با
، وافق الربملان على تقرير عن حالة العالج النفساين بالتركيز علـى            ٢٠١٠ويف عام     -١١٩

 ممن ارتكبوا جرائم أو نفسيةاحتياجات األطفال والشباب واملسنني وكذلك املصابني بأمراض        
وتضمنت التوصيات الرئيسية دعوة إىل حتديث      . و يتسم سلوكهم بالعنف   أدمنوا املخدرات أ  

 عن ضرورة سن قانون جديد بشأن حقوق األشـخاص  القانون املتعلق بالطب النفسي فضالً    
  . املصابني بأمراض عقلية

  قضايا املصاحلة  -ياء   
، علـى   ٢٠١٠نوفمرب  /اتفقت حكومة الدامنرك وحكومة غرينالند يف تشرين الثاين         -١٢٠

بشأن الوضع القانوين لألطفال املولودين خارج الزواج قبل بدء نفـاذ           صياغة تقرير تارخيي    
 وسيعهد بصياغة هذا التقرير الذي سيتـضمن وصـفاً        . )١٤(قانون غرينالند املتعلق باألطفال   

علمـاء  ، إىل ثالثـة     ١٩٦٣/١٩٧٤ملربرات احلفاظ على الوضع القانوين وتعديله يف الفترة         
  .٢٠١١يونيه /املتوقع أن ينتهي إعداده حبلول حزيرانمتخصصني يف القانون والتاريخ، ومن 

  مسامهة حكومة جزر فارو  - سادساً 
نظر إىل قيود احلجم، اضطرت حكومة جزر فارو إىل احلد بـشدة مـن نطـاق           بال  -١٢١

  . مسامهتها
واختارت احلكومة تنظيم مسامهتها على أساس املسائل املثارة خـالل املـشاورات              -١٢٢

وتعتقد احلكومة أن ذلـك     . العامةاالستماع  مات غري احلكومية ويف جلسة      املعقودة مع املنظ  
يتماشى وما تتسم به العملية من انفتاح ومشول، وأنه سيتيح التركيز على القـضايا احلامسـة               

وسيشار يف هذا السياق إىل تقارير مقدمة مبوجب صكوك أخـرى           . املتعلقة حبقوق اإلنسان  
  . حلقوق اإلنسان
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فتحة وشفافة يشارك فيها اجملتمع املدين نة جزر فارو إىل اتباع عملية موسعت حكوم  -١٢٣
وقامت وزارة الشؤون اخلارجية جلـزر      . والوكاالت احلكومية وغري ذلك من اجلهات املعنية      

فارو بتنسيق العملية التحضريية يف إطار تعاون وثيق مع وزارات أخرى ومع وزارة الشؤون               
  .اخلارجية الدامنركية

  السلطات التشريعية واإلدارية حلكومة جزر فارو  -ألف   
ويف اجملـاالت اخلاضـعة     . جزر فارو بلد يتمتع باحلكم الذايت داخل مملكة الدامنرك          -١٢٤

  . لوالية سلطات فارو، يضطلع الربملان بالسلطة التشريعية، وتتوىل احلكومة السلطة اإلدارية
 جزر فـارو علـى حتـديث        ، اتفقت حكومة الدامنرك وحكومة    ٢٠٠٥ويف عام     -١٢٥

ولالطالع على وصف عام هلـذا التحـديث        .  جلزر فارو  التشريعات املتعلقة باحلكم احمللي   
ولترتيب احلكم احمللي يف جزر فارو، يرجى الرجوع إىل التقرير الدوري اخلامس الذي قدمته              

الوثيقـة  (جزر فارو مبوجب العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية                
CCPR/C/DNK/5 ٥٥ إىل ٢٩، الفقرات من.(  

 بدور نشط يف تقدمي إسهامات جوهرية       ٢٠٠٤وتقوم حكومة جزر فارو منذ عام         -١٢٦
يف التقارير اليت تقدمها مملكة الدامنرك إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة باالشـتراك مـع               

  . الدامنرك وغرينالند

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -باء   
 من  وانطالقاً.  أساسية يف جمتمع جزر فارو     ق اإلنسان والدميقراطية قيماً   تشكل حقو   -١٢٧

 يف   كـامالً   بضمان احترام حقوق اإلنسان احتراماً      صارماً هذه القيم، تلتزم احلكومة التزاماً    
وال يزال نظام حكمنا الدميقراطي العريق يشكل إىل جانب إطارنا التـشريعي أسـاس    . البلد

مـن احلقـوق    التمتع الفعلي بعدد     حني ساهم نظام الرفاه العام يف        التمتع جبميع احلقوق، يف   
أو جل التكاليف املتـصلة     كل  واحلكومة مسؤولة عن    . وبلوغ مستويات معيشة عالية إمجاالً    

  .واملعاشاتاملسنني بالتعليم والرعاية الصحية ورعاية األطفال و
ديات تعوق التمتع الكامـل     ويف اآلن ذاته، ال تزال جماالت كثرية تعاين مشاكل وحت           -١٢٨

وعالوة على ذلك، ال بد من بذل جهود يف سبيل مكافحة التمييز ومحايـة              . حبقوق اإلنسان 
  . حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة أو األفراد الضعفاء

وتسلّم احلكومة هبذا التحدي األساسي املتمثل يف ضمان إعمـال مجيـع حقـوق                -١٢٩
 ملواصلة العمل على قـضايا      وسيكون هذا التقرير مهماً   . اإلنسان على كل مستويات اجملتمع    

وتزمع احلكومة احلفاظ على مستوى عال من الطموح فيمـا          . حقوق اإلنسان يف جزر فارو    
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يتصل بالعمل املنهجي يف جمال حقوق اإلنسان، كما تنوي التعاون عن كثب مـع مجيـع                 
  .قبلاجلهات املعنية لدى متابعة هذا التقرير ونتائج االستعراض امل

  حقوق اإلنسان يف سياق إعداد التشريعات اجلديدة  -جيم   
 على إعداد مبادئ توجيهية لتحـسني كيفيـة إعـداد            تعكف وزارة الداخلية حالياً    -١٣٠

كل تشريع  تم يف إطاره تقييم     ومن املزمع اتباع إجراء جديد ي     . التشريعات اجلديدة وتقييمها  
 فيما يتصل بـصكوك     ال سيما لية جلزر فارو،    مقترح من حيث مدى وفائه بااللتزامات الدو      

لحقوق ل  ومستمراً  مباشراً وهذا من شأنه أن يتيح تقييماً     . حقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها     
على حقوق اإلنسان،   إن التناول الواضح آلثار أي مشروع قانون مقترح         . املمنوحة للشعب 

 أن يزيد من التوعية بشىت      وال بد سيكفل عدم تعارض التشريع اجلديد مع خمتلف الصكوك،         
مواصلة حتسني  صكوك حقوق اإلنسان يف العملية التشريعية اليت ستفضي يف هناية املطاف إىل             

  . تلك احلقوق

  اإلصالح القضائي  -دال   
سلطات جزر فـارو الـصالحيات التـشريعية        تولت  ،  ٢٠١٠مارس  / آذار ١يف    -١٣١

وتضمنت التنقيحـات  .  ُنقّح يف فترة سابقةوالتنفيذية املتصلة بقانون العقوبات الذي كان قد    
 منها تشديد العقوبة املطّبقة على عدد من اجلرائم العنيفة، عالوة على أحكام جديـدة               أموراً

وإضافة إىل ذلك، نّصت أحكام جديدة على جتـرمي         . ٌتجّرم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
 باء من قانون    - ٢٦٦، ُعّدلت املادة    ٢٠٠٧ويف عام   . مجيع األنشطة املتصلة باالجتار بالبشر    

  .على حظر التمييز على أساس امليول اجلنسيةن آلاالعقوبات فأصبحت تنص 

  املساواة بني اجلنسني  -هاء   
لسنني طويلـة   شكّل تعزيز املساواة بني اجلنسني أولوية سياسية مهمة يف جزر فارو              -١٣٢

 أمهية املساواة يف توزيع الـسلطة       وتشدد احلكومة على  ). CEDAW/C/DNK/7انظر الوثيقة   (
 بني الرجال والنساء يف مجيع جوانب احلياة اجملتمعية، وتقر بأن املساواة بني اجلنسني              نفوذوال

ورغم هـذه   . تساهم يف النمو االقتصادي من خالل تعزيز مهارات الناس وقدراهتم اإلبداعية          
وال تزال بواعـث    .  اجلنسني مساواة بني معظم قطاعات اجملتمع تشهد عدم      اجلهود، ال تزال    

 ونقص متثيل النـساء  الوظيفيةالقلق تشمل فوارق األجور بني النساء والرجال وتباين الفرص        
  .يف املناصب التنفيذية داخل هيئات صنع القرار والقطاع اخلاص
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 بوضع خطة عملها املوحدة األوىل للتصدي لعدم املـساواة          لذلك تقوم احلكومة حالياً     -١٣٣
توزيع السلطة واملوارد   تبقي على   وهتدف خطة العمل هذه إىل التصدي للنظم اليت         . سنيبني اجلن 
  . داخل اجملتمع وإىل هتيئة ظروف تتيح للنساء والرجال التمتع بالفرص ذاهتا جنسانياًتوزيعاً
ويوجد اعتراف متزايد بأن العنف املوجه ضد املرأة مشكلة يـتعني التـصدي هلـا                 -١٣٤

وأعربت عدة منظمات غـري     . ومتناسق من جانب سلطات جزر فارو     بواسطة جهد شامل    
 عن قلقها إزاء هذه املسألة، كما أشارت جلنة القضاء على مجيـع أشـكال               حكومية مؤخراً 

ويوجـد  . اخلتامية األخرية، إىل ما ميكن القيام به من حتسينات        تعليقاهتا  التمييز ضد املرأة، يف     
األولوية للجهود الرامية إىل منع ومكافحة عنـف        سياسي واسع بشأن ضرورة إعطاء      اتفاق  

  . الرجال ضد النساء
ويتمثل اهلدف األمسى يف املساواة بني اجلنسني ومتتع النساء الكامل جبميع حقـوق               -١٣٥

. وقد كُلف فريق عامل بوضع خطة موحدة ملنع ومكافحة العنـف ضـد املـرأة              . اإلنسان
لدعم للفئات املعرضة للعنف، وخباصـة النـساء        وستتضمن اخلطة توفري املزيد من احلماية وا      

الاليت خضعن للعنف واألطفال الذين عاينوه، إضافة إىل زيادة التركيز على العمل الوقـائي              
 وتكثيف التعاون بني السلطات املختـصة وحتـسني         ممارسي العنف واختاذ تدابري تستهدف    

 ٨يف موعد ال يتجـاوز      حدة  واملعمل  الويتوخى الفريق العامل تقدمي خطة      . مستوى املعارف 
  .٢٠١١ مارس/آذار
وتنص تشريعات جزر فارو على منح النساء األجنبيات املتزوجات من مواطنني من              -١٣٦

ـ وهكذا مينحن   . جزر فارو تصريح إقامة بعد قضاء ثالث سنوات فقط داخل البلد           يف ق  احل
حديات املـستمرة يف    ويتمثل أحد الت  . واطين البلد مثل م االجتماعية  اإلعانات  احلصول على   

  .حقوقهنمعرفة ضمان حصول هؤالء النساء على خدمات إعالمية مرضية متكنهن من 

  حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم  -واو   
يكن ممكناً فيما مضى     فلم. ، اعتمد قانون جديد بشأن الوصاية     ٢٠١٠ مايو/ أيار ١يف    -١٣٧

ويتيح القانون اجلديد   . الشخصية   ة أو سوى حرمان الشخص حرماناً كامالً من سلطته املالي       
 وتقييماً فردياً لضرورة فرض الوصاية ويكفل من مث عدم حرمان          الوصايةدرجات متفاوتة من    

  .من حقوقهم كمواطننيبال داع األفراد 
. ، بدأ نفاذ قانون جديد بشأن الرعاية النفسانية       ٢٠٠٩ أكتوبر/األول  تشرين ١ويف    -١٣٨
ويقوم هذا القانون اجلديد علـى     . ألشخاص املصابني بأمراض عقلية   حقوق ا ن كثرياً من    حسَّ
 التقليل إىل أدىن حد ممكن من استعمال القوة فيما يتصل باإليداع واحلبس والعـالج يف                أمبد

، على أن ينحصر استخدام القوة يف احلاالت اليت تـستدعي مراعـاة             النفسيةقسم األمراض   
ويتضمن القانون عددا من القواعـد      . حمليطني به األشخاص ا  صحة ورفاه الشخص املعين أو    
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وأنـشئ  . نفـسية واإلجراءات املتعلقة باستخدام القوة يف سياق العالج يف قسم األمراض ال          
جملس طعون جديد إلعادة النظر يف الشكاوى املتعلقة باستعمال اإلكراه يف اإليداع واحلبس             

ات الشخصية واألقفال اخلاصة واحلبس      والتثبيت واستعمال البطاق   اإللزاميالتعايف والعالج   و
ومتثل الباعث الرئيسي على إنـشاء      . نفسية ساعة وإيصاد جناح األمراض ال     ٢٤ملدة تتجاوز   

 يف النهوض حبقوق املرضى وضمان معاجلة الشكاوى        النفسيةجملس الطعون املعين باألمراض     
  .مبزيد من السرعة واملرونة

ني حقوق األشخاص املصابني بأمراض عقلية      وعدلت التشريعات مؤخراً هبدف حتس      -١٣٩
وتنص هذه التعديالت على إعادة النظر يف احلـاالت         . النفسيةواملودعني يف أقسام األمراض     

اليت حكم فيها على أشخاص باحلبس يف مستشفى لألمراض العقلية بعد فترة أقصاها مخـس               
ل واإلنـصاف يف  قواعد وإجراءات لضمان العـد ُنفذت و. كمسنوات من تاريخ صدور احل 

ويف احلاالت اليت فرضت فيها عقوبة أخف على الشخص املصاب مبـرض            . إعادة النظر هذه  
املؤسسي خلدمات الرعاية األساسية، جيب إعادة النظـر        إلشراف  عقلي، مثل والوضع حتت ا    

ويف حاالت خاصـة، ميكـن      . ه بعد فترة أقصاها ثالث سنوات من تاريخ صدور        كميف احل 
تكـن   ومل. ، بناًء على طلب االدعاء، بتمديد هذا األجل بسنتني إضافيتني         حتكم احملكمة  أن

  .آجال املراجعة حمددة يف السابق
وقد هنضت التشريعات املعتمدة مؤخراً حبقوق األشـخاص املـودعني يف أقـسام               -١٤٠

وبّسطت هـذه القواعـد اجلديـدة       .  أو املوضوعني حتت الرعاية املؤسسية     نفسيةاألمراض ال 
وعهدت بقرار مـنح    املغادرة  ت املعتمدة وقلصت العبء املتصل عادة مبنح تصاريح         اإلجراءا

  . املهنينيأالتصاريح إىل أكف

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -زاي   
األمـم   بشأن االنـضمام إىل اتفاقيـة    قرارا٢٠٠٩ً اعتمد برملان جزر فارو يف عام     -١٤١

  .قوق األشخاص ذوي اإلعاقةاملتحدة حل
وزارة الـصحة   زادت  احلاجة إىل زيادة األولوية املعطاة إلعادة التأهيـل،         واعترافاً ب   -١٤٢

منحة إعادة التأهيل وزادت عدد املوظفني املؤهلني بغية إنشاء مركز متخـصص يف إعـادة               
  .التأهيل يف مستشفى كالكسفيك

وعالوة على ذلك،   . الطب النفسي االجتماعي  وأدخلت حتسينات مستمرة يف جمال        -١٤٣
ومع . وعي الناس باألمراض العقلية يف أمور منها إقرار يوم الصحة العقلية السنوي           ساهم منو   

زيادة عـدد املـساكن      من بد فال. ذلك ميكن القيام باملزيد من التحسينات يف جماالت عدة        
املخصصة لألشخاص املصابني بأمراض عقلية، وحتسني تنـسيق اجلهـود بـني الـسلطات              

ن اخلاص باألشخاص املصابني بأمراض عقلية بأولويـة        وحيظى السك . واملؤسسات املختصة 
  .٢٠١٢ و٢٠١١ يبلغ مستويات مرضية يف عامي كبرية ومن املتوقع أن
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واعترافاً مبا يشكله ذلك    . وسوق السكن يف جزر فارو يهيمن عليها القطاع اخلاص          -١٤٤
من صعوبات بالنسبة إىل األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، عرضـت وزارة الـشؤون             

يتوقع  ، وهو ما  ٢٠١٥ جديداً حبلول عام  مسكناً   ٨٠االجتماعية خطة عمل هتدف إىل إقامة       
  .االحتياجات اخلاصةذوي يفي بالطلب على سكن  أن

Notes 

 1 Nos. 87, 98, 29, 105, 100, 111, 138 and 182. 
 2 Some asylum-seekers receive their meals free of charge at a cafeteria in the asylum centre. 
 3 Act No. 1543 of 21 December 2010 amending the Aliens Act and the Integration Act (Revision of the 

regulations on unaccompanied alien children, etc.). 
 4 The rate rose from 10 pct. in 2000/2001 to 21 pct. in 2009/2010, while the rate for descendants rose 

from 19 pct. in 2000/2001 to 30 pct. in 2009/2010. 
 5 Between 50 and 60 pct. of the non-western immigrants in certain areas. 
 6 The Act will be assessed in 2011 and as part of this evaluation, the effects of the Act will be 

examined. 
 7 Section 262 a of the Criminal Code. 
 8 The further legal basis stems from the Copenhagen Declaration of 29 March 1955. 
 9 I.e. custody of a duration of more than three months. 
 10 Cf. General Comment, No. 10 (2007) of the UN Committee on the Rights of the Child. 
 11 Cf. UN General Assembly, doc. (A/64/676). 
 12 For a general description of the Greenland Self-Government arrangement, reference is made to the 

report from Denmark and Greenland to the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, 
Eighth Session (E/C.19/2009/4/Add.4) and to the General Assembly (A/64/676). 

 13 See E/C.12/DNK/5. 
 14 The law entered into force in 1963 in Western Greenland and in 1974 in Eastern Greenland. 
 15 For a full description of Faroese legislation and the implementation of human rights in Faroese 

society, please refer to; Annex 2 of the fifth periodic report by the Kingdom of Denmark on the 
International Covenant on Civil and Political Rights; Appendix B of the seventh periodic report on 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; Section 3 of the 
fourth report on the Convention on the Rights of the Child; Annex 2 of the 18th and 19th report on the 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; and Annex II of the fifth 
periodic report on the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 

        


