
(A)   GE.11-10955    170311    170311 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو /أيار ١٣-٢جنيف، 

لسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً       جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  الدامنرك    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة    

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب       وال .ية ذات الصلة  الرمس
. يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية  مااملفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وروعي يف إعداد   . ية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         بصورة منهج 

وعند عدم وجود معلومات    . التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         
وملا كان  . تزال صاحلة   ال حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت         

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل              ال هذا التقرير 
معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على                

  .أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/و  مامعاهدة
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  ملعلومات األساسية واإلطارا  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(حلقوق اإلنسان األساسية املعاهدات العاملية
تاريخ التصديق أو االنـضمام     

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملددة   

  هليئات املعاهدات
  مجيـع أشـكال    االتفاقية الدولية للقضاء على   

  العنصريالتمييز 
  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧١ديسمرب /كانون األول ٩

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية

  -  )٧املادة (نعم   ١٩٧٢يناير /كانون الثاين ٦

 ١٤ و ١٠واد  امل(نعم    ١٩٧٢يناير /كانون الثاين ٦  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  )٢٠و

  نعم): ٤١ املادة(شكاوى الدول 

 االختياري األول امللحق بالعهد     لالربوتوكو
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  -  )٥املادة (نعم   ١٩٧٢يناير /كانون الثاين ٦

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد     
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٤فرباير /شباط ٢٤

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         
  املرأة ضد

  -  ال يوجد  ١٩٨٣أبريل /نيسان ٢١

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٠مايو /أيار ٣١
  نعم): ٩و

التعذيب وغريه من ضـروب     اتفاقية مناهضة   
املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية         

  املهينة أو
  نعم): ٢١ املادة(شكاوى الدول   ال يوجد   ١٩٨٧مايو /أيار ٢٧

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة    
املعاملـة أو   التعذيب وغريه من ضـروب      

  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  -  ال يوجد  ٢٠٠٤يونيه /حزيران ٢٥

  -  ٤٠حتفظ على املادة   ١٩٩١يوليه /متوز ١٩  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     

  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
زم مبوجـب   إعالن مل    ٢٠٠٢أغسطس /آب ٢٧

   سنة١٨: ٣ املادة
-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
  -  )٢املادة (نعم   ٢٠٠٣يوليه /متوز ٢٤

  -  ال يوجد  ٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٤  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية   :ليست الدامنرك طرفاً فيها    أساسيةمعاهدات  

ليـة   االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة الدو         لالدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكو        
  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة 
  نعم   اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٣(بروتوكول بالريمو
  نعم  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
  نعم  )٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس /آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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التمييز العنصري الدامنرك على النظـر يف  شجعت جلنة القضاء على    ،  ٢٠١٠يف عام     -١
 .)٧(التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم     

  .)٨(٢٠٠٩وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصية مماثلة يف عام 
فها ألن الدامنرك تعتـزم  ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أس ٢٠٠٨ويف عام     -٢

وأوصت اللجنة الدامنرك بأن    . اإلبقاء على مجيع التحفظات اليت أبدهتا لدى التصديق على العهد         
  .)٩(مؤخراًهيئة احمللفني  يف ضوء إصالح لنظام ١٤تنظر يف تضييق نطاق حتفظها على املادة 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
يز العنصري توصيتها بأن تدمج الدامنرك االتفاقيـة يف         كررت جلنة القضاء على التمي      -٣

 وأوصت اللجنـة املعنيـة حبقـوق        .)١٠(نظامها القانوين ضماناً لتطبيقها املباشر أمام احملاكم      
 بأن تعيد الـدامنرك النظـر يف        )١٢( واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       )١١(اإلنسان

وأوصـت جلنـة   . يف نظامها القانوين احمللـي على التوايل  قرارها بعدم دمج العهد واالتفاقية  
كـام  تحاالمناهضة التعذيب بأن تدمج الدامنرك االتفاقية يف قانوهنا احمللي لتمكني األفراد من             

قوق الطفل بأن ترجح االتفاقية     ، أوصت جلنة ح   ٢٠٠٥ ويف عام    .)١٣(مباشرة يف احملاكم  إليها  
  .)١٤(مع احلقوق الواردة فيهاأحكام القانون احمللي تتعارض ما حين
تتقيـد باإلطـار      ال شؤون الالجئني أن الدامنرك   األمم املتحدة ل  والحظت مفوضية     -٤

كذلك أفادت مفوضية شؤون الالجئني     . اللجوءبشأن  القانوين الذي وضعه االحتاد األورويب      
نب وأقّرت  ، تعديالت تشريعية على قانون األجا     ٢٠٠٢، منذ عام     مراراً بأن الدامنرك أدخلت  

 ٢٥ ويف   .)١٥(وأدخلت معظم هـذه التغـيريات تـدابري تقييديـة         . نظاماً قائماً على النقاط   
، اعتمد الربملان تعديالت تشريعية لقانون األجانب تضمنت إلغـاء شـرط        ٢٠١٠ مايو/أيار

  .)١٦(غري حمدد املدةالسنوات السبع الذي كان يتعني استيفاؤه للحصول على تصريح إقامة 
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باعتماد قانون املساواة يف معاملة اإلثنيـات،            ورحبت  -٥

فرع خاص بالتعذيب يف القانون اجلنائي وتدابري تشريعية وسياساتية ترمـي إىل            واستحداث  
   .)١٧(د املرأةضالقضاء على العنف 

ـ             -٦ ساواة بـني   وأشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقانون تعزيز امل
، الذي أجاز تطبيق تدابري خاصة مؤقتة يف جمـاالت        ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلولاجلنسني املعتمد يف    

، ٢٠٠٩مـايو   /أيارالعمالة، كما أشادت بالتعديل املُدخل على هذا القانون يف          عدا  أخرى  
  .)١٨(األحكام املتعلقة بالتركيبة اجلنسانيةعلى وهو تعديل شدد 

مبـدأ  تضمني  ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتزام الدامنرك         وذكّرت اللجنة املعني    -٧
املساواة بني الرجال والنساء يف تشريعاهتا الوطنية، وأوصت بضمان تنفيذ االتفاقيـة تنفيـذاً              

  .)١٩(كامالً يف مجيع أحناء إقليمها، مبا يف ذلك جزر فارو وغرينالند
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 الذي يعّدل   ٣٨٠ القانون رقم    ، رحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد     ٢٠٠٦ويف عام     -٨
كما رحبت بالتذييل امللحق يف     . القانون اجلنائي، ويتضمن حكماً جديداً بشأن االجتار بالبشر       

 خبطة عمل مكافحة االجتار بالنساء بغية محاية ودعم األطفال املّتجـر هبـم يف               ٢٠٠٥ عام
  .)٢٠(الدامنرك

  نسان حلقوق اإلوالبنية األساسية اإلطار املؤسسي   -جيم   
اعتمدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يف             -٩
واعتمدت جلنة التنـسيق    ". ألف"، املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان ضمن الفئة        ٢٠٠١ عام

  .)٢١(٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األولهذا املعهد جمدداً يف 
دية واالجتماعية والثقافيـة باآلليـة      ، رحبت جلنة احلقوق االقتصا    ٢٠٠٤ويف عام     -١٠

املنشأة حديثاً داخل املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان واملكلفة بتلقي شـكاوى األفـراد يف              
  .)٢٢(قضايا التمييز العنصري

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء دائرة معنية بالتماسك الدميقراطي             -١١
  .)٢٣(ؤون الالجئني واهلجرة واإلدماجومكافحة الراديكالية ضمن وزارة ش

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقوم الدامنرك بتشكيل هيئـة مـستقلة أو جهـاز              -١٢
  .)٢٤(منفصل يتوىل رصد تنفيذ االتفاقية

  تدابري السياسة العامة  -دال   
 ٢٠١٠يوليه  /متوزرحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري خبطة العمل املعتمدة يف             -١٣
  .)٢٥( املساواة يف معاملة اإلثنيات واحترام الفردبشأن
جلنة خرباء منظمة العمـل الدوليـة املعنيـة بتطبيـق           أحاطت  ،  ٢٠١٠ويف عام     - ١٤

ملكافحة االجتار بالبـشر علـى مـدى        الدامنرك  طة عمل   علماً خب االتفاقيات والتوصيات   
  .)٢٦(٢٠١٠- ٢٠٠٧  الفترة
اء مييز ضد املرأة باجلهود املبذولة يف سبيل إذكورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على الت       -١٥

، ٢٠١٠-٢٠٠٧سيما من خالل خطة العمل الوطنية للفترة          ال وعي الناس باالجتار بالبشر،   
كما رحبت بإنشاء الفريق العامل املشترك بني الوزارات املعين باالجتار، فضالً عـن مركـز               

  .)٢٧(مكافحة االجتار
ضاء على التمييز ضد املرأة بأن تكفل الـدامنرك تنفيـذ           وأوصت اللجنة املعنية بالق     -١٦

  .)٢٨(العامةاملشتريات باملساواة بني اجلنسني كشرط ملنح عقود تعىن سياسة 
ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء وحدة حتقيق خاصة بـاجلرائم املرتكبـة علـى                -١٧

 أنـشأهتا املفوضـية     ، وهي وحدة  اإلباحيةاإلنترنت، مبا يف ذلك استغالل األطفال يف املواد         
  .)٢٩(الوطنية للشرطة
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  أرض الواقععلى تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

آخر تقرير قُدم     )٣٠(هيئة املعاهدة
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه

حيل موعد تقـدمي الـرد        ٢٠١٠أغسطس /آب  ٢٠٠٩  اء على التمييز العنصريجلنة القض
  ٢٠١١أغسطس /آب يف

حيل موعـد تقـدمي التقريـرين       
العشرين واحلادي والعـشرين يف     

  ٢٠١٣ عام
حلقوق االقتـصادية   املعنيـة بـا   لجنة  ال

  واالجتماعية والثقافية
ــامس يف    -  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٣ ــر اخل ــدِّم التقري قُ

  ٢٠١٠ عام
حيل موعد تقدمي التقرير السادس       ٢٠٠٩قُدم الرد يف عام   ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠١٣يف عام 
اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز        

  املرأة ضد
يف تقدمي الـرد    حيل موعد     ٢٠٠٩يوليه /متوز  ٢٠٠٨

  ٢٠١١ يوليه/متوز
قرير الثامن يف   حيل موعد تقدمي الت   

  ٢٠١٣ عام
حيل موعـد تقـدمي التقريـرين         ٢٠٠٨قُدم الرد يف عام   ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٤  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠١١ السادس والسابع يف عام
  ٢٠٠٨ قُدم التقرير الرابع يف عام  -  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري للجنة حقـوق     
علـق بإشـراك األطفـال يف       الطفل املت 

  الرتاعات املسلحة

  -  -  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٤

الربوتوكول االختياري للجنة حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  -  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٥

صري بالدامنرك ملا أبدته مـن  ، أشادت جلنة القضاء على التمييز العن    ٢٠١٠يف عام   و  -١٨
اتساق واحترام للمواعيد يف تقدمي التقارير الدورية وحلرصها على توافق نوعية تلك التقـارير       

  .)٣١(توافقاً تاماً مع املبادئ التوجيهية للجنة

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  ُوجِّهت دعوة دائمة 

  )٢٠١٠مايو / أيار٩-٢(املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب   لبعثاتآخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر ا
  )٢٠٠٨(املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم   زيارات اتُّفق عليها من حيث املبدأ

    يتفق عليها بعد  وملزيارات طُلب إجراؤها
  . تقديره الشديد للحكومةأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن  التعاون أثناء البعثات/التيسري

    متابعة الزيارات
  .ترد احلكومة عليها  ومل.خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت رسالة واحدة  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
ياناً أرسلها مكلفون بواليات يف      استب ٢٦ استبيانات من أصل     ٧ردت الدامنرك على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٣٢(إطار اإلجراءات اخلاصة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
بني   ما إىل مفوضية حقوق اإلنسان يف الفترة     مالية  قدمت الدامنرك باستمرار تربعات       -١٩

التربعـات   ، مبا يف ذلك التربعات املقدمة يف الفترة ذاهتا إىل صندوق          ٢٠١٠ و ٢٠٠٦عامي  
الشعوب  إىل صندوق ٢٠٠٩ و٢٠٠٦بني عامي    ما ضحايا التعذيب وتلك املقدمة يف الفترة     ل

  .)٣٣(األصلية

قوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين       املتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية      -باء   
  واجب التطبيقالالدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ى التمييز العنصري التعديالت اليت أُدخلت مـؤخراً علـى          الحظت جلنة القضاء عل     -٢٠

قانون األجانب واليت أقرت نظاماً جديداً للحصول على تصاريح اإلقامة الدائمة، وأوصـت             
لسبب سـوى     ال الدامنرك باختاذ تدابري حمددة لتقييم تنفيذ هذا النظام جتنباً الستبعاد أشخاص          

اختبار اللغة الدامنركية، كما أوصتها     فاق يف اجتياز    الدولة واإلخ الفقر واالعتماد على موارد     
يستوفون الـشروط     ال بأن تكفل عدم استبعاد األشخاص املشمولني باحلماية الدولية الذين        

ميكنهم من مث بلوغ أهداف االنـدماج         وال بسبب السن أو اإلصابة أو أوجه ضعف أخرى       
  .)٣٤(يف القانونة املبين
ء على التمييز العنصري بإنشاء جملس املساواة يف املعاملـة          ويف حني رحبت جلنة القضا      -٢١
لنظر يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز، فقد أوصت الدامنرك بتعزيز إجراء تقدمي الشكاوى لتمكني             ل

وحثت اللجنة الدامنرك على تنقيح إجراء اجمللس لضمان        . أصحاهبا من اإلدالء بشهادات شفهية    
  .)٣٥(اجمللس برفض الشكاوى قبل عرضها على هيئتهات صالحيعدم استحواذ األمانة على 

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتعزيز اجلهود املبذولة يف سبيل تشجيع              -٢٢
غري دامنركية على االنضمام إىل الشرطة بغية إضفاء توازن         عرقية  األفراد املنحدرين من أصول     

رك جهودها يف سبيل إزالة مجيع العقبات اليت        وجيب أن تعزِّز الدامن   . الشرطةجهاز  عرقي على   
  .)٣٦(العنصريةتعرقل املهاجرين يف سوق العمل مثل أوجه التحيز والقوالب النمطية 

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تتخذ الدامنرك، مبا يشمل               -٢٣
 يف سبيل اإلسراع يف بلوغ      ،تةجزر فارو وغرينالند، تدابري ملموسة تتضمن تدابري خاصة مؤق        

  .)٣٧(املساواة الفعلية بني النساء والرجال
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     املعنية ب لجنة  الوأيدت جلنة حقوق الطفل       -٢٤

وجلنة القضاء على التمييز العنصري فيما أعربتا عنه من قلق، وأوصت بأن تكثف الـدامنرك               
  .)٣٨(ء مجيع أشكال التمييز الفعلي ضد األطفالجهودها يف سبيل منع وإلغا
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وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ الدامنرك مجيع التدابري الالزمة لضمان مراعاة              -٢٥
احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة مراعاة كاملة يف سياسات مجيع البلديات؛ كما أوصتها بأن             

ة إليهم وأن تتيح هلم فرص تعليم       مع غريهم يف احلصول على اخلدمات املقدم      مساواهتم  تكفل  
  .)٣٩(متساوية مع تلك املتاحة لغريهم

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن         املعنية ب لجنة  الوأعربت    -٢٦
ارتفاع عدد املهاجرين والالجئني القادمني إىل الدامنرك على مدى السنوات األخرية اقتـرن             

وأوصت اللجنة برصد ظاهرة العنـصرية     . )٤٠(دائية جتاه املهاجرين  بتنامي املواقف السلبية والع   
  .)٤١(وكره األجانب ومكافحتها ومواصلة تشجيع التفاهم والتسامح بني الثقافات

  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
الحظت جلنة مناهضة التعذيب أن الدامنرك ردت على االنتقادات اليت أثارهتا قضية              -٢٧
أخـرى،  وحـاالت فرديـة     ،  ٢٠٠٢اة ينس أرين أورسكوف يف خمفر الشرطة يف عام          وف
ردها متثَّل يف إنشاء جلنة موسعة تتوىل استعراض وتقييم النظام القائم ملعاجلة الـشكاوى               وأن

الدامنرك بضمان التحقيق بسرعة واستقالل ونزاهة يف       اللجنة  وأوصت  . املرفوعة على الشرطة  
كات اليت ارتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون، وضـمان حـق           مجيع ادعاءات االنتها  

وقالت . )٤٢(ضحايا إساءة السلوك من ِقَبل الشرطة يف احلصول على اجلرب والتعويض املناسب           
. )٤٣(٢٠٠٨الدامنرك يف ردود املتابعة إهنا تتوقع صدور تقرير اللجنة آنفة الذكر بنهاية عـام               

  .)٤٤(الدامنرك تقاسم التقرير مع اللجنةوطلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل 
يـرد ذكرهـا يف       ال والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق أن جرمية التعذيب، اليت          -٢٨

القانون اجلنائي الدامنركي، يعاقَب عليها مبوجب أحكام أخرى من القانون اجلنائي وختـضع             
 بالتقادم  ةا وأحكامها املتعلق  وأوصت اللجنة بأن تعيد الدامنرك النظر يف قواعده       . من مث للتقادم  

  .)٤٥(وأن جتعلها يف توافق تام مع التزاماهتا مبوجب االتفاقية
تضمني قانوهنا اجلنائي العسكري وقانوهنـا      إىل  جلنة مناهضة التعذيب الدامنرك     ودعت    -٢٩

 وقدم املقرر اخلاص املعـين مبـسألة      . )٤٦(اجلنائي جرمية التعذيب كما جاء تعريفها يف االتفاقية       
  .)٤٧(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة توصية مماثلة

وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً مبا وردها من معلومات مفادهـا أن القـوات                -٣٠
 رجـالً   ٣٤، علـى    ٢٠٠٢مـارس   /آذار -فرباير  /شباطاخلاصة الدامنركية ألقت القبض، يف      

ىل قوات التحالف أثناء عملية عسكرية مشتركة يف بلد آخر، وذلـك يف ظـروف               وسلّمتهم إ 
برزت فيها الحقاً ادعاءات بشأن تعرض هؤالء األشخاص لسوء املعاملة بعد أن أصـبحوا يف               

لجنة علماً بتأكيدات الدامنرك أن مجيع احملتجـزين أُطلـق          الوأحاطت  . قبضة قوات التحالف  
يتعرض أي منـهم لـسوء        مل يمهم إىل قوات التحالف وأنه    سراحهم بعد فترة وجيزة من تسل     

  .)٤٨(وأوصت اللجنة بأن تكفل الدامنرك امتثاهلا التام ألحكام االتفاقية يف مجيع الظروف. املعاملة
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وردها من ادعاءات تفيـد       ما وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء         -٣١
راهتا فيما يسمى الرحالت اجلوية لتسليم أفـراد مـن          باستخدام اجملال اجلوي للدامنرك ومطا    

والحظـت اللجنـة أن     . بلدان ثالثة إىل بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء املعاملـة           
وأوصت بأن تضع نظام تفتيش     . الدامنرك شكّلت فرقة عمل حكومية للتحقيق يف هذه املسألة        

  .)٤٩(غراضلضمان عدم استخدام جماهلا اجلوي ومطاراهتا لتلك األ
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تعيد الدامنرك النظر يف إطارها القـائم ملعاجلـة                -٣٢

ادعاءات اإلفراط يف استعمال القوة، مبا يف ذلك استعمال األسلحة، من جانب موظفي إنفاذ              
 وأوصت اللجنة بأن تكفل الدامنرك إجراء . القانون حبيث تكفل توافق هذا اإلطار مع االتفاقية       

  .)٥٠(حتقيقات سريعة ونزيهة يف مجيع الشكاوى أو االدعاءات املتعلقة بسوء السلوك
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تعيـد الـدامنرك النظـر يف تـشريعاهتا                 -٣٣

وممارساهتا املتصلة باحلبس االنفرادي أثناء االحتجاز رهن احملاكمة، وذلك لكي تكفل عـدم             
ويف ردود املتابعـة،    . )٥١( إال يف ظروف استثنائية ولفترة زمنية حمدودة       استخدام هذه التدابري  

" عزل"يعين جتنُّب التجمُّع مع احملتجزين اآلخرين وليس        " احلبس االنفرادي "بّينت الدامنرك أن    
  .)٥٢(احملتجز يف جوانب أخرى

االنفـرادي  وأفاد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن اللجوء املفرط إىل احلبس              -٣٤
قاطعة شواهد  يوجد من     ما احلد منه على أساس   مبواصلة  ، وأوصى   )٥٣(يظل مصدر قلق كبري   

  .)٥٤(تأثرياته السلبية على صحة احملتجزين العقليةعلى 
وخبصوص األشخاص املشتبه بضلوعهم يف جرائم ضد أمن الدولة أو ضد الدسـتور         -٣٥

س االنفرادي رهن حماكمتهم، أوصـت      من الذين ميكن احتجازهم ألجل غري مسمى يف احلب        
على جلنة مناهضة التعذيب بأن تكفل الدامنرك احترام مبدأ التناسب وأن تضع حدوداً صارمة              

  .)٥٥(استخدام هذا اإلجراء
ورحبت جلنة مناهضة التعذيب مبا تبذله الدامنرك من جهود مستمرة يف سبيل حتسني               -٣٦

. فية إلدارة املعدالت اليومية لشغل السجونظروف السجون، مبا يف ذلك ختصيص موارد إضا  
ورحبت اللجنة على وجه اخلصوص جبهود الدولة الطرف من أجل اعتماد بدائل عن تـدابري          

  .)٥٦(احلبس مثل استخدام الرصد اإللكتروين
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تواصل الدامنرك جهودها يف سبيل القضاء              -٣٧

 ة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وذلك من خالل محالت إعالميـة بـشأن    على العنف ضد املرأ   
تكتسيه هذه املمارسات من طابع إجرامي وختصيص موارد مالية كافية ملنع هذا العنـف               ما

ويف ردود املتابعـة، أفـادت الـدامنرك        . )٥٧(وتزويد الضحايا باحلماية والـدعم املـادي      
ستراتيجية وطنية جيري إعدادها حالياً ملكافحة       مليون كرونة دامنركية لتنفيذ ا     ٣٥ بتخصيص

  .)٥٨(٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة خالل العنف يف العالقات احلميمة 



A/HRC/WG.6/11/DNK/2 

9 GE.11-10955 

حتظ   ملوأفاد املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن إجراءات مكافحة العنف املرتيل     -٣٨
ن تقـوم   وأوصى بأ . )٥٩( على الرغم من خطورة املشكلة      اآلن بعناية كافية يف غرينالند     حىت

احلكم الذايت يف غرينالند على سبيل األولوية بوضع وتنفيذ خطة عمل معززة بـاملوارد              إدارة  
  .)٦٠(الكافية ملكافحة العنف املرتيل يف البلد

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدامنرك، مبا فيها جـزر فـارو              ودعت    -٣٩
حة العنف املوّجه ضد املرأة واعتمـاد سياسـة         نع ومكاف ملمواصلة جهودها   إىل  وغرينالند،  

كما أوصت اللجنة بأن تنظر الدامنرك يف اعتماد قانون حمـدد بـشأن             . تنسيق يف هذا اجملال   
تتاح  أنإىل ضمان اللجنة الدامنرك ودعت . العنف املوّجه ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل     

رتيل حلول مرنة فيما يتـصل بتـصاريح        للنساء املتزوجات األجنبيات من ضحايا العنف امل      
  .)٦١(إقامتهن، وأوصت بوضع ضمانات قانونية وتوجيهات إدارية واضحة حلمايتهن

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدامنرك باختاذ تدابري لـضمان عـدم               -٤٠
تـرة  أزواجهن املعتدين بغرض إكمال ف    معاشرة  اضطرار النساء من ضحايا العنف املرتيل إىل        
وأوصت اللجنة بأن تعتمد الـدامنرك تـدابري        . السنتني الالزمة للحصول على تصريح إقامة     

ملموسة من أجل توفري خيارات أخرى فيما يتصل بأهلية احلصول على تصريح إقامة بعـد               
املعنيـة  لجنـة  الوكانت . )٦٢(تستوفني شرط السنتني يف حالة النساء الاليت الاملعاشرة انتهاء  

قد أعربت عن بواعث قلق مماثلة وقدمت توصـية          قتصادية واالجتماعية والثقافية  احلقوق اال ب
  .)٦٣ (٢٠٠٤مماثلة أيضا يف عام 

وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل الدامنرك تـدعيم التـدابري                -٤١
  .)٦٤(سيما الطلب على البغاء  والالرامية إىل التصدي الستغالل البغاء

مبادئ توجيهية  إىل وضع   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدامنرك         دعت  و  -٤٢
عاجلة شكاوى االضطهاد اجلنساين يف إطار قانون اللجوء وممارساته بغية إجياد طريقـة أمشـل         مل

وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      . )٦٥(لتحديد ضحايا االتِّجار واالضطهاد اجلنساين    
  .)٦٦( تويل الدامنرك مزيداً من االهتمام إلعادة تأهيل ضحايا االتِّجار بالبشر يف البلدبأن
نع استغالل األطفال   ملبتعزيز جهودها   : وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقوم الدامنرك        -٤٣

جنسياً لألغراض التجارية، وذلك بسبل منها وضع خطة عمل وطنية هبذا الشأن؛ وجترمي توزيع              
ليعة اليت يظهر فيها أطفال؛ وتعزيز التدابري الرامية إىل تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم؛             الصور اخل 

  .)٦٧(وأعضاء النيابة العامةاالجتماعيني واألخصائيني وتدريب موظفي إنفاذ القانون 

  اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونمسألة إقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
جنة املعنية حبقوق اإلنسان بعملية اإلصالح الواسعة الـيت  ، رحبت الل٢٠٠٨يف عام     -٤٤

خضع هلا النظام القضائي هبدف ترشيد نظام احملاكم وتقليص ُمهل معاجلة القضايا اجلنائيـة              
  .)٦٨(واملدنية
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وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تقيِّد الدامنرك سلطات مدير النيابـة               -٤٥
ة مراقبة مستقلة متعددة الثقافات تتوىل تقييم ومراقبـة القـرارات       العامة من خالل إنشاء هيئ    

من القانون اجلنائي، حرصاً على أالّ يثين       ) ب(٢٦٦الصادرة عنه يف القضايا املشمولة باملادة       
إفالت مرتكيب جرائم على ع كات عن تقدمي شكاواهم وأالّ يشّجحفظ القضايا ضحايا االنتها

لجنة الدامنرك علـى مقاومـة األصـوات املناديـة بإلغـاء            وحثت ال . الكراهية من العقاب  
، األمر الذي سيقوِّض جهود الدامنرك ومكاسبها يف جمال مكافحة التمييـز            )ب(٢٦٦ املادة

  .)٦٩(العنصري وجرائم الكراهية
إدارة  على قـانون     ٢٠٠٤ورحبت جلنة حقوق الطفل بالتعديالت املدخلة يف عام           -٤٦

رك بأمور منها إعادة النظر على سبيل األولويـة يف ممارسـة            األحداث، وأوصت الدامن  قضاء  
لغاء ممارسة سجن األشخاص دون الثامنة عـشرة الـذين          إلاحلبس االنفرادي، واختاذ تدابري     

يعانون اضطرابات سلوكية أو إيداعهم يف مؤسسات؛ وتنفيذ القواعد اخلاصـة باألطفـال             
اختـاذ  كد من عدم حرماهنم من حريتهم دون        اجلاحنني دون اخلامسة عشرة تنفيذاً تاماً والتأ      

  .)٧٠(اإلجراءات القانونية الواجبة
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضاعف الدامنرك جهودها يف سبيل مكافحة آفـة               -٤٧

مقاضاة َمن  العمل دائماً على    استغالل األطفال ألغراض السياحة اجلنسية، وذلك بسبل منها         
تقـدير  مـع ال  والحظت جلنة حقوق الطفـل      . )٧١(هتميرتكبون جرائم يف اخلارج عند عود     

فيما يتصل بـاجلرائم    " املزدوجالتجرمي  " بإلغاء   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢الدامنرك قامت يف     أن
  .)٧٢(اجلنسية املرتكبة يف حق األطفال

والحظت جلنة حقوق الطفل باهتمام أيضاً وضع برنامج حلماية الشهود وأوصـت              -٤٨
ميكن تزويدهم بضمانات محاية الشهود لدى عودهتم إىل بلداهنم          ال ينبأن ُيسمح لألطفال الذ   

  .)٧٣(باإلقامة يف الدامنرك واحلصول على احلماية فيها

  سريةاألياة واحلاحلق يف الزواج   -٤  
أوصت مفوضية شؤون الالجئني بتعديل قانون األجانب الدامنركي حبيث يكفل لكل        -٤٩

دون متييز بسبب األصل الـوطين      القرين  ج ويف اختيار    شخص احلق يف حياة أسرية ويف الزوا      
  .)٧٤( على األطفالمشل األسر حكراً  ملّويشمل ذلك ضمان أال يكون حق. العرقي أو
لشروط التقييدية  لوأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها مرة أخرى             -٥٠

 وحثت اللجنة الـدامنرك علـى       .اليت يفرضها القانون الدامنركي فيما يتصل بلّم مشل األسر        
 على التمتع باحلق يف حياة أسـرية        موسة لتقييم التأثري العنصري هلذا التشريع     اعتماد تدابري مل  

  .)٧٥(قرينويف الزواج ويف اختيار 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها جمـدداً ألن حتديـد         -٥١

املهاجرين بأسرهم بأربعة وعشرين عاماً ميكـن أن يـشكل           مشل الزوجني السن الدنيا جلمع    
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وأوصت اللجنة بإعادة النظر يف شرط السن الدنيا . عائقاً أمام احلق يف حياة أسرية يف الدامنرك  
، كانـت   ٢٠٠٤ويف عـام    . )٧٦(بغية مواءمته مع القواعد املنطبقة على األزواج الدامنركيني       

االجتماعية والثقافية قد أعربت عن بواعث قلـق مماثلـة          احلقوق االقتصادية و  املعنية ب لجنة  ال
  .)٧٧(وقدمت توصية مماثلة أيضاً

وال تزال جلنة حقوق الطفل منشغلة إزاء اإلصالح التشريعي الـذي خفـض الـسن                 -٥٢
وأوصت .  سنة ١٥ سنة إىل    ١٨مشل األسر من      ملّ القصوى اليت تؤهل الطفل لالستفادة من تدابري      

  .)٧٨(مشل األسر مع أحكام االتفاقية  ملامنرك تدابري لضمان توافق إجراءاتاللجنة بأن تتخذ الد

  السياسيةواحلياة املشاركة يف احلياة العامة يف ق احلحرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، و  -٥  
الدامنرك خطوات يف سبيل ضـمان      تتخذ  أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن         -٥٣

ع حبق حرية الدين أو املعتقد وأن تنظر يف استعراض تـشريعاهتا وممارسـاهتا              املساواة يف التمت  
اإلدارية املتصلة بالدعم املايل املباشر املقدم إىل كنيسة الدامنرك الرمسية وأن تعهد بالوظـائف              

  .)٧٩(الدولةسلطات إىل اإلدارية املتصلة بتسجيل احلالة املدنية وإدارة املقابر 
، وّجه املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد         ٢٠٠٥نوفمرب  /اين تشرين الث  ٢٤ويف    -٥٤

يتصل   وما واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب         
بذلك من تعصب رسالةً إىل احلكومة أعربا فيها عن قلقهما إزاء أفعال كانت تنطوي فيما يبدو                

م لدين الغري، عقب نشر إحدى الصحف رسوماً كرتونية تشهِّر بالنيب           على تعصب وعدم احترا   
  .)٨١(٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاين٣١ و٢٤وردت احلكومة يف رسالتني مؤرختني . )٨٠(حممد
وبدعوة من املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان، زار املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية              -٥٥

 للمشاركة يف عدد من االجتماعـات،       ٢٠٠٦أبريل  /نيسانحرية الرأي والتعبري الدامنرك يف      
  .)٨٢("قضية الرسوم الكرتونية الدامنركية"من املعلومات عن كبرياً مجع فيها كماً 

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تعتمد الـدامنرك تـدابري                -٥٦
، كما أوصـت بـأن      الرفيعةناصب  نشطة وفعالة لتشجيع املزيد من النساء على الترشح للم        

تتضمن استراتيجية دعم النساء يف تقلد وظائف اإلدارة يف سوق العمل ودوائـر األعمـال               
  .)٨٣(آليات فعالة للرصد واملساءلة

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تعزز الدامنرك جهودها يف سبيل تكثيـف        -٥٧
سيما على الصعيد احمللي، وذلك من        ال اسيةمشاركة النساء يف مناصب صنع القرارات السي      

  .)٨٤(حيثما أمكن تدابري خاصة مؤقتةواعتماد خالل محالت التوعية، 
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدامنرك على اعتمـاد تـدابري                -٥٨

يدين سيما علـى الـصع      ال زيادة عدد النساء الناشطات يف السياسة،     لخاصة مؤقتة مناسبة    
  .)٨٥(اإلقليمي واحمللي، مبا يشمل جزر فارو وغرينالند
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  شروط عمل عادلة ومؤاتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف   -٦  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدامنرك على اختاذ تدابري ملموسـة                -٥٩

وأوصت . لقضاء على التمييز الوظيفي، وتقليص وإزالة فارق األجور بني النساء والرجاللنشطة 
اللجنة بأن تواصل الدامنرك، مبا فيها جزر فارو وغرينالند، جهودها الرامية إىل ضمان التوفيق بني 

  .)٨٦(املسؤوليات األسرية واملهنية وتعزيز املساواة يف تقاسم األعباء املرتلية واألسرية
 ، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن متوسـط إمجـايل           ٢٠٠٩ويف عام     -٦٠
 يف املائـة يف  ١٧تتقاضاه النساء عن ساعة العمل أدىن ممـا يتقاضـاه الرجـال بنـسبة           ما
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن آراء          . )٨٧(٢٠٠٦ عام
داً كبرياً من قضايا التمييز اجلنساين املعروضة علـى احملـاكم يتعلـق    وتبني أن عد  . )٨٨(مماثلة

  .)٨٩(بالفصل من العمل بسبب احلمل أو إجازة األمومة
 يف املائة ٤٢,٢(والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن معدل عمالة املهاجرات         -٦١

، رغم حتسن )٢٠٠٦ عام  يف املائة يف٥٧(ظل أدىن من معدل عمالة املهاجرين ) ٢٠٠٦يف عام 
وطلبت جلنة اخلـرباء  . ٢٠٠٦معدل عمالة املهاجرين من بلدان غري غربية بقدر طفيف يف عام           

دخول زيادة على لتشجيع لاختاذها املتوخى إىل الدامنرك موافاهتا مبعلومات عن التدابري املتخذة أو 
  .)٩٠(الرجال والنساء من املهاجرين والالجئني إىل سوق العمل

، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل الدامنرك اختاذ التـدابري   ٢٠١٠ويف عام     -٦٢
العموميني من اللجـوء إىل     الالزمة لتمكني املدرسني الذين اختاروا االحتفاظ بصفة املوظفني         

  .)٩١(ضراب دون التعرض للعقاباإل

   الئقالتمتع مبستوى معيشياحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
 بضمان الوفاء باحتياجات مجيع     ٢٠٠٥أوصت جلنة حقوق الطفل الدامنرك يف عام          -٦٣

سيما أبناء    األطفال مبنأى عن الفقر، ال     ع التدابري الالزمة لضمان أن حييا     األطفال وباختاذ مجي  
  .)٩٢(غري دامنركيةعرقية األسر احملرومة اجتماعياً واألطفال من أصول 

يف جمـال   امنرك على مواصلة وتعزيز تطوير الرعاية       وشجعت جلنة حقوق الطفل الد      -٦٤
الرعاية جلميع األطفال والشباب وجتنـب إيـداعهم يف         /لضمان توفري العالج  الصحة العقلية   

وأوصت اللجنة كذلك بأن تعزز الدامنرك تـدابريها  . اخلاصة بالكبارالنفسية مراكز األمراض   
  .)٩٣( غرينالندسيما يف  الاملتصلة بوقاية املراهقني من االنتحار،

، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         ٢٠٠٤ويف عام     -٦٥
وختـصيص  الئقة  بأن تعتمد الدامنرك سياسات وطنية لضمان متتع مجيع األسر مبرافق سكن            

يكفي من املوارد للسكن االجتماعي، خاصة لفائدة الفئات احملرومـة واملهمـشة مثـل               ما
سيما   ال وأوصت اللجنة كذلك بأن تتخذ الدامنرك تدابري ملعاجلة مشكلة التشرد،         . ريناملهاج

  .)٩٤(يف صفوف املهاجرين
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  احلق يف التعليم  -٨  
يتاح إال ألبنـاء      ال الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن التعليم باللغة األم           -٦٦

. ألوروبية وجـزر فـارو وغرينالنـد      جاليات االحتاد األورويب وبلدان املنطقة االقتصادية ا      
العرقيـة  إذا كان أفراد الفئـات        ما وأوصت اللجنة بأن تتخذ الدامنرك تدابري مناسبة لتقييم       

  .)٩٥(األخرى يف حاجة إىل تعليم باللغة األم، بغية توفري هذا التعليم ألطفاهلم
حصول مجيع  لضمان   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ الدامنرك التدابري الالزمة          -٦٧

األطفال على التعليم االبتدائي والثانوي؛ كما أوصتها بتعزيز جهودها من أجل إزالة الفوارق             
  .)٩٦(يف التعليمالعنصرية 

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهـا جمـدداً إزاء             ٢٠١٠ يف عام   -٦٨

 خبصوص قبيلـة تـويل      ٢٠٠٣ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨ا يف   القرار الصادر عن احملكمة العلي    
الغرينالندية، وأوصت بأن تعتمد الدامنرك تدابري ملموسة لضمان توافق وضع قبيلة تويل مـع              

، كانـت   ٢٠٠٨ ويف عام . )٩٧(املعايري الدولية املكرسة بشأن حتديد هوية الشعوب األصلية       
  .)٩٨(اعث قلق مماثلة وقدمت توصية مماثلة أيضاًاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد أعربت عن بو

، أفادت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية، يف سياق شكوى مقدمة           ٢٠٠١ ويف عام   -٦٩
منفصلة أساس العتبار أفراد األوماناك فئة       من إقليم تويل بأنه ال    ماناك  وبالنيابة عن مجاعة األ   

تبدو وجيهة    ال رغم أن هذه املالحظة قد    ،  )اإلنويت (شعوب غرينالند األصلية  تنتمي إىل    ال
يدل على أن حق املطالبة       ما ١٦٩ رقممنظمة العمل الدولية    تفاقية  يوجد يف ا   البالضرورة إذ   

  .)٩٩(وحدهااملتميزة باألراضي حكر على الشعوب 
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تتخذ الدامنرك تدابري مناسبة لتحديد              -٧٠

وجرائم العنصري  احلماية الكاملة من التمييز والتنميط      منحهم  وانوين لشعب الروما    الوضع الق 
  .)١٠٠(الكراهية وتيسري وصوهلم إىل املرافق العامة

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدامنرك على تكثيف جهودهـا               -٧١
حتياجـات النـساء    الة الكاملة   وأوصت باالستجاب . لقضاء على التمييز ضد نساء األقليات     ل

ريوس نقص املناعة   فالوقاية من   عن  سيما فيما يتصل مبعلومات      األجنبيات يف جمال الصحة، ال    
 .)١٠١(الكامل لهالبشرية والتصدي 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
رأت مفوضية شؤون الالجئني أن التعديالت املدخلة على قانون األجانـب تـثري               -٧٢

وأعربت مفوضية شؤون الالجـئني  . )١٠٢(مشاكل، ألن طرد الجئ يعين فقدانه صفة الالجئ   
حملتـاجني إىل محايـة دوليـة       عن قلقها أيضاً ألن ضمانات عدم الطرد اخلاصة باألشخاص ا         



A/HRC/WG.6/11/DNK/2 

GE.11-10955 14 

وأوصت املفوضية بأن تكفل الدامنرك توافق األفعال اليت قد تفضي إىل الطرد            . )١٠٣(ستتقلص
 لفرض تـدابري جمحفـة علـى        قوق اإلنسان، جتنباً  املتعلق بالالجئني وح  قانون الدويل   المع  

  .)١٠٤(أشخاص حيتاجون إىل احلماية الدولية
وأفادت مفوضية شؤون الالجئني بأن الربملان يدرس حالياً تعديالت قانون األجانب             -٧٣

ويقترح . همعن والدي املنفصلني  أو  مبرافق  تقّيد منح تصاريح اإلقامة لألطفال غري املصحوبني        
واألطفال مبرافق  أحد هذه التعديالت سحب تصريح اإلقامة املؤقتة من القصر غري املصحوبني            

  .)١٠٥(تطّبق شروط استثنائية مل عن والديهم عندما يبلغ الطفل الثامنة عشرة، مااملنفصلني 
ويساور املفوضية قلق إزاء املضي يف تضييق قانون األجانب على فئة ضـعيفة مـن                 -٧٤
يكفي لتقييم احتياجاهتم من احلماية لدى الوصـول إىل          من النضج ما  يبلغوا    الذين مل  قصرال

ويرّجح أن يؤثر تقييد تصريح اإلقامة بسن الثامنة عشرة تأثرياً سلبياً على مناء الطفـل               . البلد
وأوصت املفوضية بأن تنقح الدامنرك التعديالت املقترحة لقانون األجانب فيما          . )١٠٦(ورفاهه

الذين يلتمسون اللجوء، كما أوصتها بتطبيق عدد من        مبرافق  تصل باألطفال غري املصحوبني     ي
  . )١٠٧(الضمانات اعترافاً حباجة األطفال إىل املزيد من احلماية واملساعدة

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تتوخى الدامنرك أقصى درجات احليطـة يف                -٧٥
بلوماسية عند النظر يف إعادة الرعايا األجانب إىل بلدان ُيعتقد أهنم قد            االعتماد على الضمانات الد   

كما أوصت اللجنة الدامنرك بأن ترصد كيفية معاملـة  . يتعرضون فيها ملعاملة ختالف أحكام العهد    
  .)١٠٨(أولئك األشخاص بعد عودهتم وتتخذ التدابري املناسبة يف حال عدم احترام الضمانات

اهضة التعذيب عن قلقها إزاء فترات االنتظار الطويلة علـى حنـو            وأعربت جلنة من    -٧٦
ينجم عنها وعن عدم اليقني الذي يطبع احلياة اليوميـة يف            قد مفرط يف مراكز اللجوء، وما    

، كانت جلنة   ٢٠٠٥ ويف عام . )١٠٩(تلك املراكز من آثار سلبية على نفسية ملتمسي اللجوء        
  .)١١٠(ثلةحقوق الطفل قد أعربت عن بواعث قلق مما

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن تفاؤله بتشكيل فريق عامل مـشترك               -٧٧

بني الوزارات يعىن برحالت التسليم اجلوية، وأيد بقوة فكرة إشراك خرباء مستقلني يف إطار              
 على الضمانات الدبلوماسية إلعـادة      وأوصى أيضاً بعدم االعتماد   . )١١١(عملية تامة الشفافية  

  .)١١٢(أشخاص يشتبه بضلوعهم يف اإلرهاب إىل بلدان تعرف مبمارسة التعذيب

  الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -١٢  
حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدامنرك على اختاذ تدابري ملعاجلة املـشاكل               -٧٨

والذين يتأثرون سـلباً، حبكـم      " أب شرعي  بال"النديون الذين يعتربون    اليت يواجهها الغرين  
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والدهتم خارج رباط الزواج، بقوانني شىت منها القوانني الناظمة للحياة األسـرية وملكيـة              
  .)١١٣(األراضي واملرياث

  واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات   -ثالثاً   
على التمييز ضد املرأة الدامنرك علـى دمـج مـسأليت           هنأت اللجنة املعنية بالقضاء       -٧٩

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة فيما تقوم به من أنشطة يف ميدان التعاون اإلمنائي، كمـا                
  .)١١٤(هنأهتا على ختصيص موارد مالية هلذا الغرض

ها ، أبرزت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان اجلهود اليت يقود         ٢٠٠٧ ويف عام   -٨٠
املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان من أجل املساعدة على تطوير املؤسسات الوطنية حلقـوق             
اإلنسان يف شىت أحناء العامل، والدور املهم الذي يؤديه يف سياق اللجنة األوروبية للتنسيق بني               

  .)١١٥(املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 الدامنرك منذ أمد طويل بدور رائد يف        وأشاد املقرر اخلاص املعين بالتعذيب باضطالع       -٨١

جهود مناهضة التعذيب يف مجيع أرجاء العامل، كما أشاد مبا تبذله احلكومة مـن جهـود يف        
  .)١١٦(سبيل تنفيذ محالت ناجحة للتوعية بالعنف املرتيل واالجتار بالنساء

عـاملي  وأشادت جلنة مناهضة التعذيب مبا تبذله الدامنرك من جهود على الـصعيد ال              -٨٢
  .)١١٧(سيما مناهضة التعذيب والقضاء عليه  والتعزيز احترام حقوق اإلنسانل

  .)١١٨(ورحبت جلنة حقوق الطفل بالتزام الدامنرك املتواصل باملساعدة اإلمنائية الرمسية  -٨٣
تقـدير التـزام    المع  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     املعنية ب لجنة  الوالحظت    -٨٤

باملساعدة اإلمنائية الرمسية ونوهت بكوهنا أحد البلدان القليلة اليت جتاوزت هدف األمـم             الدامنرك  
  .)١١٩( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية٠,٧املتحدة املتمثل يف ختصيص 

ونوهت مفوضية شؤون الالجئني بارتفاع مستوى املراكز الدامنركيـة السـتقبال             -٨٥
  .)١٢٠(الذين يلتمسون اللجوء يف الدامنركمبرافق طفال غري املصحوبني األ

  األوليات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  -ألف   
بدعم األنـشطة  وتعهدت الدامنرك باخلضوع بصفة تامة لالستعراض الدوري الشامل؛         -٨٦

 الدعم املايل ملفوضية حقوق اإلنسان وغريها من هيئات         املتصلة حبقوق اإلنسان من خالل توفري     
يف كبرية  بتقدمي مسامهات   وتعهدت الدامنرك أيضاً    . األمم املتحدة املعنية حبماية حقوق اإلنسان     
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مكافحة الفقر؛ وبتعزيز سيادة القانون ومكافحة اإلفالت من العقاب؛ وبتشجيع املزيـد مـن              
التحريض علـى  ومكافحة  القائمة على الدين أو املعتقد    التسامح ومكافحة مجيع أشكال التمييز    

الكراهية الدينية؛ وبدعم الرصد الدويل املستقل لعدم التعرض للتعذيب؛ وباخلضوع بصورة تامة            
  .)١٢١(للرصد املستقل فيما يتصل حبماية حقوق اإلنسان على الصعيد احمللي

  توصيات حمددة للمتابعة  -باء   
نة القضاء على التمييز العنصري إىل الدامنرك موافاهتـا يف          ، طلبت جل  ٢٠١٠ يف عام   -٨٧

تعـديالت قـانون     (١٣ غضون سنة مبعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات        
جملس املـساواة يف   (١٨ و)")غيتو(احلياة يف أحياء معزولة مكافحة "قانون   (١٥و) األجانب
  .)١٢٢()للسجناءالعرقية التركيبة  (١٩و) املعاملة
، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل الدامنرك موافاهتا يف غضون ٢٠٠٨ ويف عام  -٨٨

 ١١و) العنف ضد املـرأة    (٨ سنة مبعلومات وجيهة عن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني        
  .٢٠٠٩ وتلقت اللجنة رداً يف عام. )١٢٣()احلبس االنفرادي(

عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل الـدامنرك         ، طلبت اللجنة امل   ٢٠٠٩ ويف عام   -٨٩
الوضـع   (١٥موافاهتا يف غضون سنتني مبعلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقـرتني            

  .)١٢٤()العنف ضد املرأة (٣١و) القانوين لالتفاقية
، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل الدامنرك موافاهتا يف غضون سنة           ٢٠٠٧ ويف عام   -٩٠
) التحقيقات الرتيهة  (١٥لومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرات          مبع
. )١٢٥()الشكاوى املتصلة بالتعذيب وسوء املعاملـة      (١٩و) اإلفراط يف استعمال القوة    (١٦و

  .؛ غري أهنا طلبت توضيحات٢٠٠٨ وتلقت جلنة مناهضة التعذيب رداً يف عام

  واملساعدة التقنيةبناء القدرات   -خامساً  
  .ال ينطبق

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/ 
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