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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

) ج(١٥وفقاً للفقـرة     اإلنسان،   موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *الدامنرك    
 إىل عمليـة    )١(جهـة معنيـة    ١٥ قدمة من امل للمعلومات موجز   هوهذا التقرير     

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس          .لاالستعراض الدوري الشام  
اقتراحات مـن جانـب       آراء أو وجهات نظر أو     ةير أي وال يتضمن التقر  . نحقوق اإلنسا 

 بادعـاءات يتصل    السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار         األمم املتحدة  مفوضية
ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف            قد  و. حمّددة

 االفتقـار إىل    أمـا . ري دون تغـي    النصوص األصلية  اإلمكان على  قدر   كما أبقى التقرير،  
 إىل عـدم تقـدمي   فقد يعزىسائل امل على هذهتركيز الأو إىل   عن مسائل حمددة    علومات  امل

وتتاح على املوقع الـشبكي للمفوضـية       . ا هذه املسائل بعينه   عن معلومات   اجلهات املعنية 
وعي وقد ر . اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة    السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة      

  .يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 صكوك األمم   معظمأفاد املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان بأن الدامنرك صّدقت على            -١

 االتفاقية األوروبيـة    على نقيض  ،والحظ مع ذلك أنه   . )٢(املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان   
 مل تدرِج الدامنرك يف قانوهنا أي اتفاقية من اتفاقيات األمم املتحدة األساسية             ،حلقوق اإلنسان 
وأوصى املعهد بأن تدرج الـدامنرك يف قانوهنـا مجيـع           .  اليت صدقت عليها   حلقوق اإلنسان 

وأشار جملس النساء   . )٣( اإلقليمية والدولية  ية األساس معاهدات وبروتوكوالت حقوق اإلنسان   
 حالة اتفاقية إىل  ) جملس أوروبا مفوض  (جلس أوروبا   مبيف الدامنرك ومفوض حقوق اإلنسان      

  .)٤(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 االتفاقية الدوليـة حلمايـة      علىوأوصت منظمة العفو الدولية بأن تصّدق الدامنرك          -٢

لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل         حقوق مجيع ا  
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والربوتوكول االختياري لالتفاقية الدولية         

وأضاف املعهد الدامنركي حلقوق اإلنـسان إىل       . )٥( وتنفذها حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
فاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري والربوتوكـول           هذه القائمة االت  

 وفـضالً . )٦( امللحق باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        ١٢ رقم
 علـى االتفاقيـات      احلاليـة  عن ذلك، أوصى املعهد الدامنرك بالعمل على سحب حتفظاهتا        

  .)٧(األساسية اليت صّدقت عليها
اج وكذلك سحب التحفظات أن     روأضاف املعهد أنه ينبغي لعمليات التصديق واإلد        -٣

وأشـارت  . )٨(ُتطبَّق يف غرينالند وجزر فارو بالتعاون مع حكومتيهما وجملسيهما التشريعيني         
 إىل التحفظ الذي أبدته الدامنرك على جزر فارو عند التصديق على اتفاقية             ١الورقة املشتركة   
  .)٩(تعلقة مبكافحة االجتار بالبشرجملس أوروبا امل

 أن غرينالند وجزر    السياحة اآلسيوية  األطفال يف    إلهناء بغاء  الدولية   املنظمةوأفادت    -٤
فارو ال تلتزمان بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء             

منع االجتار باألشخاص، وخباصـة     األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبروتوكول        
 تطبيـق  بتوسيع نطاق    املنظمة الدامنرك وأوصت  . )١٠(النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه    
  .)١١(الربوتوكولني ليشمال هذين اإلقليمني

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
حلقوق  يتضمن فهرسا ً   ١٨٤٩أفاد املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان بأن دستور عام           -٥

 مل ُيكيَّف مع معايري حقوق اإلنسان الدولية احلديثـة ومل تطبقـه الـسلطات                لكنه اإلنسان
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وأوصى املعهد مبراجعة الدستور الدامنركي، مبـا يف ذلـك          . إال يف حاالت نادرة    الدامنركية
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي منح الوقـت الكـايف إلعـداد           . حتديث فهرس حقوق اإلنسان   

 ملـشاريع القـوانني الـيت       إجراء مراجعة شاملة  ى مشروع التشريع بغية كفالة      التعليقات عل 
  .)١٢(ستعرض على الربملان

   حلقوق اإلنسان  والبنية األساسيةاإلطار املؤسسي  -جيم   
 فاعلة  وجهاتأفاد املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان أن عدة سلطات دامنركية عامة             -٦

 واحترامها، مثل الوكالة الدامنركية حلماية البيانات،       خاصة عملت على تعزيز حقوق اإلنسان     
 القانونية يف الـدامنرك وعـدة وزارات        واجلمعيةوجملس املساواة يف املعاملة، ونقابة احملامني       

وأوصى املعهد بأن ترصـد الـسلطات الدامنركيـة         . )١٣(اجلهات املعنية الرئيسية  وغريها من   
  .)١٤( مبادرات املتابعة الراهنة حقوق اإلنسان على أساس استعراضمنهجياً

 جمموعة واسعة من املنظمات غري احلكومية تعمل على وأفاد املعهد بأن للدامنرك أيضاً    -٧
  .)١٥(تعزيز حقوق اإلنسان يف جماالت حمددة

 مكفول قانوناً لتلقي معلومـات عـن        خاصأنه ال يتمتع حبق     وذكر املعهد كذلك      -٨
 حقـوق اإلنـسان     برصـد  واليته لالضـطالع      وأوصى بوجوب توضيح   ،حقوق اإلنسان 

 ٢٠٠٤وفضالً عن ذلك، أبلغ املعهد عن اقتطاعات هامة يف ميزانيته منذ عـام              . )١٦(بفعالية
وأوصى املعهد بإتاحة   . وعن هتجمات لفظية عليه وعلى استقالليته من جانب أعضاء الربملان         

 أن  ٢ الورقة املـشتركة     وذكرت. )١٧(التمويل املناسب وباحترام استقالليته يف مجيع األوقات      
  .)١٨(املعهد ال يغطي غرينالند وجزر فارو

 عن ارتياحه إلنشاء جملس األقليات العرقيـة ودعـم          جملس أوروبا وأعرب مفوض     -٩
  .)١٩(السلطات الدامنركية له

 على إنشاء اجمللس    السياحة اآلسيوية  األطفال يف    إلهناء بغاء  الدولية   املنظمةوركّزت    -١٠
  .)٢٠(، الذي يعمل كجهة وصل حلماية األطفال٢٠٠٦ألطفال يف الدامنرك يف عام الوطين ل

وقائيـة  الليـة   اآل عن تعيني أمني املظامل الربملاين بصفته        ٣وأبلغت الورقة املشتركة      -١١
 ٣وأوصت الورقة املشتركة    . وطنية وفقاً للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      ال

ورحبت اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب واملعاملة      . )٢١(زمة هلذه اآللية  بتخصيص املوارد الال  
أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة التابعة إىل جملس أوروبا بنهج هذه اهليئة يف تفتـيش مرافـق                 

  .)٢٢(االحتجاز التابعة للشرطة
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  ة العامةتدابري السياس  -دال   
ن بأن تضع الدامنرك وتنفذ خطة عمل وطنية        أوصى املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسا      -١٢

حلقوق اإلنسان بغية التمتع بنهج منتظم لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وتنفيذ توصيات هيئات   
  .)٢٣( يف األمم املتحدةالرصد
 وعام حلالة حقوق اإلنسان يف الدامنرك، أوصى        منهجيويف ضوء عدم وجود تقييم        -١٣

،  يف الربملان   اإلنسان وإجراء تقييم سنوي حلقوق اإلنسان      املعهد بوضع مؤشرات حملية حلقوق    
  .)٢٤(ميكن أن يندرج يف خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان

 املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للـشركات      ٢٠٠٨وأشار املعهد إىل خطة عمل عام         -١٤
الغ  أكرب شركة يف الدامنرك على اإلب      ١ ١٠٠، اللذين محال    ٢٠٠٨وإىل مشروع قانون عام     

 مركز اتصال وطين  وأنشأت الدامنرك   . عن سياساهتا ومبادراهتا يف جمال املسؤولية االجتماعية      
وفقاً للمبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي بـشأن الـشركات              

. احلاالت يف معاجلة بعض     املركز ااملتعددة اجلنسيات، بيد أن املعهد أبلغ عن عدم كفاءة هذ         
بـاإلجراءات الـيت   وأوصى املعهد الدامنرك بوضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى املتعلقـة       

  .)٢٥( يف بلدان ثالثة الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تتخذ من الدامنرك مقراً هلاتتخذها
، أوصى   بشكل حمدود إىل صكوك حقوق اإلنسان      ويف ضوء جلوء احملاكم الدامنركية      -١٥

 احملاكم الدامنركية،   أحكام تدابري لتعزيز اللجوء إىل صكوك حقوق اإلنسان يف          املعهد باعتماد 
 يف ميدان حقوق اإلنسان يف املؤسسات       القضاة واحملامني   بزيادة تثقيف وتدريب   مثالًوذلك  

  .)٢٦(العامة املناسبة

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  ق اإلنسانالتعاون مع آليات حقو  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات    
الحظ املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان أن الدامنرك قدمت تقارير بانتظام إىل هيئات              -١٦

معاهدات األمم املتحدة ووجهت دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات              
 مـن   ١٤مة مبقتضى املـادة     ورغم أن الدامنرك كان مصدر أكثر البالغات املقد       . )٢٧(اخلاصة

 أنـه   ٣االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، أفادت الورقة املشتركة            
  .)٢٨(جلنة القضاء على التمييز العنصريتوجد لدى الدامنرك رغبة يف تنفيذ واحترام قرارات  ال
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قـانون  الاعاة أحكام   قوق اإلنسان، مع مر   املتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية      -باء   
  الدويل املنطبق اإلنساين

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أوصى املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان مبراجعة التشريع املتعلق بالتمييز وجتميعه يف             -١٧

. )٢٩( وجماالت التمييز يف اجملتمـع     أسبابقانون واحد يتناول املعاملة املتساوية ويغطي مجيع        
وروبية املعنية باحلقوق االجتماعية أنه مل يثبت وجود إطار قانوين مناسب           وأفادت اللجنة األ  

 بـأن   ٤وأوصت الورقة املـشتركة     . )٣٠(ملكافحة التمييز بسبب السن خارج نطاق العمالة      
  .)٣١( للتمييزكسببتعترف الدامنرك باهلوية اجلنسانية 

ألشخاص لديات املخصصة    حوار ُنظِّم مؤخراً بشأن ميزانيات البل      وبالنظر إىل إسهام    -١٨
اآلراء  بتغـيري    ٣ذوي اإلعاقة يف وضع القوالب النمطية ويف التحيز، أوصت الورقة املشتركة            

 بأن تنفذ الـدامنرك     ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٢(واملواقف جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .)٣٣(ألشخاص ذوي اإلعاقةل توفر السكن الالئقسياسات 

نظمات النسائية يف جزر فارو إىل التمييز الذي تعاين منـه املـرأة             وأشارت رابطة امل    -١٩
  .)٣٤(بصفة عامة يف جزر فارو

أن التغيريات اليت ُتدَخل على القوانني مبا فيها قانون         بوأفادت جلنة الالجئني املتخفِّني       -٢٠
اليت يـديل     العنصرية وأصبحت البيانات . اهلجرة، كثرياً ما تؤدي إىل زيادة االستبعاد والتمييز       

  .)٣٥(االضطرابات واإلجرامب املهاجرين ويتم دائماً ربطهبا أعضاء الربملان أكثر هتجماً؛ 
أن البيانات الصادرة عن كبـار املـسؤولني        بوأفاد املركز األورويب حلقوق الروما        -٢١

 الروما بتهمة قيـامهم بأنـشطة    األفراد من مجاعات    استهدفت ٢٠١٠يوليه  /متوزالعامني يف   
. )٣٦(مية وحّرضت على طردهم رغم عدم وجود أي أدلة على قيامهم بأنشطة إجراميـة          إجرا

 املستوى باالمتناع عن اإلدالء ببيانات عنصرية       يوأوصى املركز املسؤولني احلكوميني الرفيع    
  .)٣٧(أو حتريضية ضد الروما

 بـشأن إمكانيـة إلغـاء أو تعـديل          نقـاش  بوجود   ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٢٢
وأعربـت  . )٣٨( بالعنصرية على أساس حرية التعبري    ةمن القانون اجلنائي املعني   ) ب(٢٦٦ دةاملا

اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن أسفها لعدم تنفيذ هذا احلكم من أحكـام              
  .)٣٩(القانون اجلنائي

هلـم   بأنه ال ُيعتَرف باألزواج من نفس اجلنس الـذين           ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٢٣
  .)٤٠(أطفال يف املمارسات اإلدارية املتعلقة باألطفال
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  وأمنه الشخصي يف احلياة واحلرية الفردحق   -٢  
أن القانون ال يتضمن مفهوم التعذيب بل يعتـربه         ب الالجئني املتخفِّني    رابطةأفادت    -٢٤

ذاهتـا يف    بإدراج التعذيب كجرمية قائمة حبد       ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٤١(اعتداء مشدداً 
أجهـزة  وأوصت الورقة أيضاً بأن متتنع الدامنرك عـن التعـاون مـع             . )٤٢(القانون اجلنائي 
  .)٤٣( األجنبية املعروفة مبمارستها التعذيباالستخبارات

 يف املائة من ملتمسي اللجـوء       ٤٠أن حنو   " األجداد ملناصرة اللجوء   "رابطةوأفادت    -٢٥
منهم جداً  وصوهلم إىل الدامنرك، بيد أن عدداً قليالً تعرضوا للتعذيب أو لتجارب مأساوية قبل

 يف معاجلـة    تؤخذ يف االعتبار كثرياً   فقط استفاد من فحص أو عالج طيب، وأن ظروفهم مل           
  .)٤٤(التماسهم اللجوء

 اللجنة األوروبية ملنع التعذيب باإلجراء الذي اختذته الدامنرك لتدريب أفراد           تورحب  -٢٦
من اللجوء إىل   بوجوب التزام الدامنرك احلذرت ذكّرااملعاملة، بيد أهنالشرطة على عدم إساءة   

توصـيات تتعلـق    اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب       كما قدمت . )٤٥(استخدام القوة املفرطة  
 بـأن تعـزز الـدامنرك       اللجنة األوروبية  توأوص. )٤٦(باستعمال األغالل عند نقل السجناء    
  .)٤٧(وى ضد الشرطةاستقالل وسلطات جمالس تلقي الشكا

 تتعلق بالعنف القائم على نوع      كافيةوأفادت منظمة العفو الدولية بوجود قوانني غري          -٢٧
اجلنس وبعدم التحقيق مع مرتكيب عمليات االغتصاب وغريها من أشكال اإليذاء اجلنـسي             

الغتـصاب، وال سـيما     لالضيق جـداً    التعريف  وأشارت املنظمة إىل    . وحماكمتهمللنساء  
تصاب الزوجي، وإىل النسبة املتدنية من حاالت االغتصاب املبلغ عنها الـيت تـؤدي إىل            االغ

وأوصت منظمة العفو الدولية الدامنرك بتعديل قانون العقوبات على حنو يتسق فيه            . )٤٨(اإلدانة
. ميع ضحايا االغتصاب  جل وضمان توفري محاية متساوية   تعريف االغتصاب مع املعايري الدولية      

نظمة كذلك بأن تنشئ الدامنرك آلية متابعة مستقلة حتلل التحقيقات يف عمليـات            وأوصت امل 
قبل وصوهلا إىل مرحلة احملاكمة، وأن تعتمد خطة عمل ملنع          حماضرها  االغتصاب اليت أقفلت    

  .)٤٩(ومكافحة االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي
 تعاين منها املرأة األجنبية بصفة      وأبلغ جملس النساء يف الدامنرك عن حالة الضعف اليت          -٢٨

وشـّدد  . )٥٠(خاصة، حيث تتعرض لفقدان تصريح إقامتها إذا اختارت ترك الزوج العنيـف      
 ، مهيأة الستقبال النساء ذوات اإلعاقة     أ ملج ٤٠ مالجئ فقط من بني      ٨ أيضاً على أن     اجمللس

  .)٥١(لدعم الالزموأوصى الدامنرك بكفالة متكني النساء ذوات اإلعاقة من احلصول على ا
أن السلطات اعتربت العنف ضد املرأة، يف جزر فارو،         ب ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٩

. ال يوجد سوى ملجأ واحـد للنـساء     و إحصاءات رمسية عنه     ال توجد مشكلة حمدودة وأنه    
 أنه ينبغي للسلطات أن تنفذ خطة عمل لوضع حد للعنف القائم على نوع اجلنس،               وذكرت

  .)٥٢(ذلك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةكما أوصت ب
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أن قانون أنشطة الشرطة ميكّن رئيس الشرطة مـن أن          ب ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٠
متكّن الشرطة من أن تفتش أي شـخص بـصورة          " مناطق لإليقاف والتفتيش   "اًينشئ إداري 
 ٣وأوصت الورقة املشتركة    . سلحة أو غريها من األ    مدّىلتأكد مما إذا كان حيمل      لعشوائية  

  .)٥٣( النشاط اإلجرامي لتطبيق هذه التدابرييف معقول اشتباهفر ابوجوب تو
 أيضاً أن قانون أنشطة الشرطة والقانون اجلنائي يأذنـان          ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٣١

 سـاعة، يف    ١٢لفتـرة تـصل إىل      ) االحتجـاز اإلداري  " (بالتوقيف الوقـائي  "للشرطة  
املظاهرات العامة على سبيل املثال، ألشخاص يشكلون خطراً على النظام العام أو            /معاتالتج

 أثنـاء   ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول  ١٢وجرى التوقيف الوقائي يف     . على سالمة األفراد  
ن حيث قامت الشرطة بعمليات توقيـف    غانعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين باملناخ يف كوبنها       

.  أن ُيصِدر أمني املظامل الربملاين تقريراً عن معاملـة األشـخاص احملتجـزين             وُيتوقَّع. مجاعية
  .)٥٤( املتعلقة بالتوقيف الوقائيالقواعد بأن تلغي الدامنرك ٣وأوصت الورقة املشتركة 

 اللجنة األوروبية ملنع التعذيب باعتماد أحكام قانونيـة تكفـل جلميـع             توأوص  -٣٢
 يف إبالغ أحد أقربائهم، أو جهة ثالثة       رمسياً اً معترفاً به  األشخاص الذين حتتجزهم الشرطة حق    

 اللجنة أيضاً باختـاذ خطـوات      توأوص. )٥٥(أخرى خيتاروهنا، بوضعهم، منذ بدء االحتجاز     
 اللجنـة   وشـجعت . )٥٦( االحتجاز حلظة مجيع احملتجزين يف االتصال مبحام منذ        حقلكفالة  

مراقبة فرض العقوبات التأديبيـة يف الـسجون        األوروبية ملنع التعذيب الدامنرك على مواصلة       
  .)٥٧(حبيث تتناسب دوماً مع اجلرمية

 أهنـم   ُيّدعىأن األشخاص الذين    " احلركة الدامنركية املعنية باملعتلّني عقلياً     "وذكرت  -٣٣
 ساعة من احتجازهم، كما يقضي بـذلك        ٢٤معتلّني عقلياً ال ميثلون أمام قاضٍ يف غضون         

 اللجنة األوروبية تودع. )٥٨( إىل األخصائيني النفسانيني يف قاعة احملكمةالدستور، وال ُيستمع 
 حركـة   شـل  يف تشريعها وممارساهتا املتمثلة يف        فوراً ملنع التعذيب الدامنرك إىل إعادة النظر     

 .)٥٩(املرضى النفسانيني

. )٦٠( بأن حتّد الدامنرك من اللجوء إىل احلبس االنفرادي        ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٣٤
 إزاء جلوء الشرطة إىل فرض قيـود علـى          القلق اللجنة األوروبية ملنع التعذيب عن       توأعرب

 مـع العـامل اخلـارجي وقـدمت توصـيات يف            يف احلبس االحتياطي  اتصاالت احملتجزين   
  .)٦١(الصدد هذا
 إىل أن الـدامنرك     السياحة اآلسيوية  األطفال يف    إلهناء بغاء  الدولية   املنظمةوأشارت    -٣٥
 يعمل على تنسيق وتنفيـذ املبـادرات        بالبشر االجتار   مكافحة مركز   ٢٠٠٧أت يف عام    أنش

 أيضاً أن وذكرت املنظمة. )٦٢(الجتار بالبشر، مبا يف ذلك االجتار باألطفالا مكافحةالرامية إىل 
  .)٦٣(الدامنرك طرف يف شبكات إقليمية وأوروبية ملكافحة االجتار باألطفال
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 ملكافحـة   جهات معينة متعـددة    الدامنرك اعتمدت هنجاً يضم      أنب املنظمةوأفادت    -٣٦
االجتار باألطفال؛ بيد أنه باإلمكان تطوير مستوى التعاون بني اهليئات احلكوميـة واجملتمـع              

  .)٦٤(منهجية أكثر بطريقةاملدين 
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من معاملة ضحايا االجتار أساساً كمهاجرين غري              -٣٧

 تركز على إعادة الضحايا إىل بلداهنم األصلية بدل          اليت ، ومن السياسات واملمارسات   شرعيني
عرض الدامنرك على مجيع    بأن ت وأوصت منظمة العفو الدولية     . )٦٥(متكينهم من اجلرب واحلماية   

يواجهون خطر  ، وتكثيف محاية ضحايا االجتار الذين       ‘مهلة تفكري ‘ يوم   ١٠٠ضحايا االجتار   
كات أخرى حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إعادة االجتار هبـم، إذا أُعيـدوا إىل                النتها التعرض

وأوصى جملس النساء يف الدامنرك أيضاً بتعديل خطة العمل احلالية لتتناول       . )٦٦(بلداهنم األصلية 
  .)٦٧(التعويض، وللتأكد من إملام مجيع األطراف الفاعلة ذات الصلة مبطالب التعويض

 بأن تتيح الدامنرك    السياحة اآلسيوية  األطفال يف    إلهناء بغاء لدولية   ا املنظمةوأوصت    -٣٨
لألطفال األجانب الذين كانوا ضحايا االجتار إمكانية االستفادة من املساعدة الطبية والنفسية            

  .)٦٨(إعادهتم إىل أوطاهنمواملالية والقانونية الطويلة األجل قبل 
 خطة عمل ملنع اإليذاء اجلنسي ٢٠٠٣ عام  أن الدامنرك اعتمدت يف  وأضافت املنظمة   -٣٩

لألطفال، وهي خطة ال تزال قائمة، وخطـة عمـل وطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر                  
  .)٦٩(، مشلت محاية األطفال من االجتار٢٠١٠-٢٠٠٧ للفترة
أن خطة العمل ملنع اإليذاء اجلنسي لألطفال ومبادرات املتابعـة مل           ب املنظمةوأفادت    -٤٠

 توفر مؤشرات على  ة على االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية ومل         تركز بصفة خاص  
وأشـارت  . )٧٠(ذوا أطفاالً يف اخلارج   آالتدابري املزمع اختاذها ضد املواطنني الدامنركيني الذين        

 مجيع املبادرات الرامية إىل مكافحـة       ورصدأيضاً إىل عدم وجود هيئة حمددة مكلفة بتنسيق         
 أشارت إىل مـشروع  املنظمةبيد أن . )٧١(طفال ألغراض جتارية حتديداً  االستغالل اجلنسي لأل  

 جهـات معنيـة   ه  ت استغالل األطفال يف السياحة اجلنسية لفترة سنتني الذي اعتمد         مكافحة
  .)٧٢(٢٠٠٨ يف عام ةمتعدد
 إىل أن قانون العقوبات مل ُيعرِّف البغاء        املنظمة الدولية إلهناء بغاء األطفال    وأشارت    -٤١
وجيّرم قانون العقوبات كالً مـن      ".  اجلنسي الفجور" ذلك إىل     من  بدالً وأشاريفاً واضحاً   تعر

استغالل األطفال يف البغاء وتيسري ذلك بيد أنه ال يركز على األطفال وال يشري إىل أي حكم                 
 بأن تكفل الدامنرك    املنظمةوأوصت  . )٧٣( بإعادة تأهيل أو تعويض األطفال ضحايا البغاء       ُيعىن
 وإعادة إدماجهم يف  لعالجهمفادة األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي من خدمات مناسبة         است

وبصورة أعّم، وفيما يتعلق بالبغاء، أوصى جملس النساء يف الدامنرك بـأن حيظـر     . )٧٤(اجملتمع
  .)٧٥(البلد شراء اخلدمات اجلنسية
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 يف جمـال اسـتغالل    العاملنيمعارف للمهنيني بوجود ثالثة مراكز    املنظمةوسلَّمت    -٤٢
 الدامنرك بإتاحة التدريب واملواد املرجعية بشأن املنظمةوأوصت . )٧٦(األطفال ألغراض جنسية  
 العاملني مـع األطفـال      للمهنيني األطفال ألغراض جنسية     استغاللكل جانب من جوانب     

  .)٧٧(خلطر االستغالل اجلنسيضحايا االستغالل اجلنسي أو الذين قد يتعرضون 
 إىل أن القانون احمللي املتعلـق بالكـشف عـن           املنظمة عن ذلك، أشارت     وفضالً  -٤٣

 مجيع األشخاص العـاملني مباشـرة مـع         بضرورة أن يقدم   اجلنائية يقضي     اجلرائم سجالت
 يتعلق بـاجلرائم اجلنـسية   للسوابق اجلنائية عاماً سجالً ١٥األطفال الذين تقل أعمارهم عن   
سجالت بون بتقدمي   طالَاملُ موظفني اجلُدد واملتطوعني فقط ه    املرتكَبة ضد األطفال، بيد أن امل     

  .)٧٨( اجلنائيةسوابقهم

   وسيادة القانون،إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب  -٣  
 ١٥ عن ختفيض احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية مـن           ٣أبلغت الورقة املشتركة      -٤٤
 املفروضة على األشخاص الـذين تقـل        حكاملأل وكذلك زيادة احلد األقصى      سنة ١٤ إىل

وبسبب قلة احليـز املتـاح يف       . ٢٠١٠ عاماً مبقتضى قانون اعُتمد يف عام        ١٨أعمارهم عن   
 إيداع األطفال احملكوم عليهم بالـسجن، ارتفـع عـدد           ينبغيمراكز اإلقامة املؤمَّنة، حيث     

 بإعـادة  ٣رقة املـشتركة  وأوصت الو.  املودعني يف نظام السجون العادية     اجلاحنني األحداث
 وبأال تتجاوز العقوبة القـصوى      سنة ١٥العمل باحلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية ليكون        

وأوصت كذلك بعدم .  عاما١٨ً أعوام بالنسبة إىل األشخاص الذين هم دون سن      ٨بالسجن  
  .)٧٩(إيداع األطفال يف السجون

  ةالزواج واحلياة اُألسريو اخلصوصيةاحلق يف   -٤  
أوصى جملس النساء يف الدامنرك بأن تكفل الدامنرك لكال األبوين احلق الفـردي يف                -٤٥

  .)٨٠(جزء متساوٍ من إجازة األبوة
 إىل حالة األطفال ذوي اإلعاقة املودعني يف مؤسسات         ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٤٦

عم الـالزم يف     الد  احلصول على  وأوصت الدامنرك بتعديل تشريعها لضمان متكني اُألسر من       
  .)٨١( الذين يعيشون يف املؤسساتاالبيت بغية احلفاظ على تواصل ذي قيمة مع أطفاهل

 الـدامنركيني    غـري  أنه جيب على أطفال املواطنني    بوأفادت جلنة الالجئني املتخفّني       -٤٧
املولودين يف الدامنرك أن يتقدموا بطلب للحصول علـى اجلنـسية عنـد بلـوغهم سـن                 

  .)٨٢(عشرة الثامنة
 عشريها، وكان   أنه عندما تضع أجنبية يف الدامنرك طفالً      ب ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٤٨

 امـرأة   العـشري  دامنركية، وال ينطبق ذلك إذا كـان      رجالً دامنركياً، ُيمَنح الطفل اجلنسية ال     
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 الدامنرك بتعديل قانون الطفل ليعكس تنوع اُألسر        ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٣(دامنركية
  .)٨٤( يف احلقوق مجيع األطفالمساواةالتايل كفالة وب
 باهلرمونات نوع اجلنس    تشترط تغيري أن الدامنرك   ب أيضاً   ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٤٩
وأعربت الورقة عن شـواغل إزاء      . )٨٥( قبل االعتراف القانوين باهلوية اجلنسانية     باجلراحةأو  

وأوصت الورقة بأن ُتعّدل الـدامنرك      . )٨٦(فردكل  ل رقم اهلوية املمنوح  حتديد نوع اجلنس يف     
، وحبرية اختاذ   احلاجة إىل تغيري اجلنس    بنوع اجلنس دون     عتراف القانوين االتشريعها مبا يكفل    

 تدوين العالمة اسم خيتاره الشخص بغض النظر عن نوع اجلنس الذي ُيعرَّف باالسم، وحرية             
‘X ‘ ٨٧(جواز السفرخانة نوع اجلنس يف يف(.  

ال ُيمنح إعادة مجـع مشـل       " (اً عام ٢٤ لقاعدة ا "إىل   ٣ الورقة املشتركة    أشارتو  -٥٠
 جمموع الفترة التراكميـة الرتباطهمـا     كان  و عاماً   ٢٤ سن   نياألسرة إال إذا بلغ كال الزوج     

الفتـرة  ُيـزال شـرط     " ( عاماً ٢٨ لقاعدة ا  "وإىل)  من ارتباطهما ببلد آخر    رببالدامنرك أك 
 بالدامنرك إذا كان أحد الـزوجني يتمتـع باجلنـسية الدامنركيـة         تباطالتراكمية األكرب لالر  

وأوصـت الورقـة    .  قانون األجانـب   املادتان الواردتان يف  ، ومها   ) عاماً أو أكثر   ٢٨ لفترة
حقوق اإلنـسان مبجلـس     وأعرب مفوض   . )٨٨(كلتا املادتني  بأن ُتلغي الدامنرك     ٣املشتركة  
  .)٨٩(ادتنيامل  عن شواغل إزاء هاتني أيضاًأوروبا
 األقصى احلد رفع أيضاً بأن جيري جملس أوروبا ومفوض ٣وأوصت الورقة املشتركة   -٥١

 لألطفال غـري     اليوم، ال حيق قانوناً    وحىت.  عاماً ١٨ إىللسن إعادة مجع مشل األسر لألطفال       
 مع آبائهم الذين يعيـشون      هم عاماً مجع مشل   ١٨ و ١٥ تتراوح أعمارهم بني     ممنالدامنركيني  

  .)٩٠(الدامنرك يف
مشل مجع   أيضاً بأن متتنع الدامنرك عن فرض رسوم على          ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٥٢

وتناولت جلنـة الالجـئني     . )٩١(٢٠١١ مشروع قانون املالية لعام      على حنو ما اقترح   األسر،  
 عن شواغل إزاء احلاجة إىل تقـدمي        جملس أوروبا وأعرب مفوض   . )٩٢(املتخفِّني شواغل مماثلة  

 .)٩٣(ضمان مصريف قبل مجع مشل األسرة

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلـق يف               -٥  
  السياسيةواحلياة املشاركة يف احلياة العامة 

 متثيل النساء يف املناصب املنتخبة الرفيعـة         إىل تدين نسبة   ٣أشارت الورقة املشتركة      -٥٣
املستوى، وكذلك يف وظائف اإلدارة العليا، ويف جمالس إدارة الشركات اخلاصة ومؤسسات            

 الدامنرك بوضع تدابري نشطة فّعالة تشّجع النساء علـى  ٣وأوصت الورقة املشتركة  . ثوالبح
ة لالرتقاء بالوظائف اإلداريـة الـيت    التقدم إىل الوظائف الرفيعة املستوى وباعتماد استراتيجي      

وأعرب جملس النـساء يف     . )٩٤( ويف اجلامعات ويف دوائر األعمال     تشغلها النساء يف احلكومة   
  .)٩٥(الدامنرك عن شواغل مماثلة وقدم توصية مماثلة 
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أن النساء ممثالت بقدر غري كـاف       بوأفادت رابطة املنظمات النسائية يف جزر فارو          -٥٤
تحقيق مزيد من املساواة ل اجلزر وأنه مل ُينجز شيء يذكر على الصعيد السياسي يف برملان هذه  

اليت ُعينت " جلنة الدميقراطية"وأشارت الرابطة إىل . األعمال التجاريةقطاع يف جمايل السياسة و
لتخطو خطوات ترمي إىل حتسني الدور الذي تضطلع به املرأة يف امليدان السياسي، بيد أهنـا                

  .)٩٦(خنفاض حصة امليزانية املخصصة هلذه اهليئة يف السنوات املاضيةركزت على ا
ويف ضوء الصعوبات املواجهة يف االضطالع حبرية االطالع على السوابق القضائية،             -٥٥

أوصى املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان بأن تتاح السوابق القضائية للمحـاكم الدامنركيـة             
  .)٩٧( اإلنترنتواهليئات اإلدارية للعموم على شبكة

  اتيةؤظروف عمل عادلة ومالتمتع باحلق يف العمل ويف   -٦  
 يف  ٨٣أفادت رابطة املنظمات النسائية يف جزر فارو أنه بالرغم من وجود نـسبة                -٥٦

. )٩٨(، فإن نساء جزر فارو يتقاضني ثلثي ما يتقاضاه الرجال         العملاملائة من النساء يف سوق      
ني أن املرأة يف الدامنرك بصفة عامـة، تتقاضـى أجـراً يقـل              وذكرت جلنة الالجئني املتخفّ   

  .)٩٩( يف املائة عن أجر الرجل٢٠ بنسبة
نه بالرغم مـن أن قـانون       أ وجملس النساء يف الدامنرك      ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٥٧

عمل الاملساواة يف األجور ينّص على وجوب أن يتقاضى النساء والرجال أجراً متساوياً مقابل              
 وجملس النـساء يف     ٣وأثارت الورقة املشتركة    . ساوي القيمة، فإن ذلك ال يسري عملياً      تامل

الدامنرك أيضاً شواغل إزاء الظروف اليت يشتغل فيها العمال املهاجرون، مثل النساء العامالت             
، والنساء املنحدرات من األقليـات      مقابل اإلعاشة واإلقامة  كمساعدات يف األعمال املرتلية     

  .)١٠٠(اندماجاً كامالً  حيث إن هاتني اجملموعتني غري مندجمتني يف سوق العمالةالعرقية،

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
 اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية إىل الدامنرك دراسة آثار حتويـل            تطلب  -٥٨

  .)١٠١(ستفادة منها االعلى تكافؤ فرصالرعاية الصحية إىل القطاع اخلاص 
يوجد نظام رعاية صحية حمـدد يف مراكـز         ال  أنه  بوأفادت جلنة الالجئني املتخفّني       -٥٩

 للحاالت الطارئة أو للتخفيف من اآلالم فقط أثناء عملية التماس اللجوء وعنـد               إال اللجوء
واعتربت اللجنة أن هذه احلالة تطرح مشاكل لألشخاص الذين يعانون من صدمات            . رفضه

. )١٠٢(ومللتمسي اللجوء، الذين ُيجربون على العيش يف املراكـز لـسنوات عديـدة            نفسية  
ال يستفيدون من أي خدمات     " الذين ال حيملون وثائق هوية    "وأضافت اللجنة أن األشخاص     

أنه ال حيق للمهاجرين الذين ال حيلمون وثائق هوية         ب ٣وأفادت الورقة املشتركة    . )١٠٣(صحية
  .)١٠٤(الصحية وأوصت الدامنرك بإتاحة الرعاية الصحية العامة هلمالتمتع بالرعاية 



A/HRC/WG.6/11/DNK/3 

GE.11-10485 12 

 نسبة  أعلىأن نساء هذه اجلزر يلدن      بوأفادت رابطة املنظمات النسائية يف جزر فارو          -٦٠
ألسباب منها عدم إتاحة اإلجهـاض اجملـاين يف         )  يف املتوسط  ٢,٣(طفال يف أوروبا    من األ 
  .)١٠٥(فارو جزر
جئني املتخفّني أنه حيق لألشخاص الذين ال يقيمون بصورة قانونية          وأفادت جلنة الال    -٦١

السنة، احلـصول علـى     لفترة سبع سنوات أو ال يعملون دواماً كامالً لفترة سنتني ونصف            
. )١٠٦(األصـليون  نصف مستحقات املساعدة االجتماعية اليت يتلقاهـا الـدامنركيون         حوايل

 النقديـة   بـالعالوة  هـذه    عالوة بدء العمل   بأن ُيستعاض عن     ٣وأوصت الورقة املشتركة    
 اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية أن املنافع النقدية املدفوعة          توأضاف. )١٠٧(العادية

 االجتماعيـة   العـالوة  عاماً وكذلك مبالغ     ٢٥لألشخاص العزاب الذين تقل أعمارهم عن       
 أيضاً أن مواطين الـدول األخـرى         اللجنة توذكر. )١٠٨(كافية غري   العزابللمسنني  األوىل  

الذين ال يسري عليهم اتفاق املنطقة االقتصادية األوروبية وال تغطـيهم اتفاقيـات أبرمتـها      
 على تزيد تلقيهم مساعدة اجتماعية لفترة   لسبب وحيد هو  الدامنرك ميكن إعادهتم إىل أوطاهنم      

  .)١٠٩(نواتستة أشهر، طاملا مل يقيموا يف الدامنرك لفترة تزيد على سبع س
 يف املائة من األطفال يعيشون يف فقر، ٥أن ما يربو على ب ٣وأفادت الورقة املشتركة   -٦٢

يسهم وأوصت بوضع آلية لقياس مستويات الفقر وإلغاء خفض املستحقات االجتماعية الذي            
  .   الفقريف
 األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن االحتفـاظ          بتمكني ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٦٣

  .)١١١(قات التعويض عند تلقي املعاش التقاعديمبستح

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
أنه حيق ألطفال مواطين االحتـاد األورويب أو املنطقـة          ب ٣أفادت الورقة املشتركة      -٦٤

 بتعليم لغة    بلغتهم األم، وأوصت بإعادة العمل     اًاالقتصادية األوروبية دون غريهم تلقي دروس     
  .)١١٢( بلغتهم األم تنظمها البلديات تلميذ ثنائي اللغة مل يتلقوا دروسا٦٥ً ٠٠٠األم لنحو 

عن شواغل إزاء تلقي األطفال يف املدارس       " األجداد ملناصرة اللجوء   "رابطةوأعربت    -٦٥
ـ   املخصصة مللتمسي اللجوء تعليماً أدىن مستوى بكثري من األطفال الدامنركيني،            دام مـع انع

 الدامنرك باالعتراف باحلق    ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٣( االختبارات النهائية  فرص اجتياز 
  .)١١٤(يف التعليم لصاحل أطفال األشخاص الذين ال حيملون وثائق هوية

ويف ضوء نقص اخلدمات املناسبة لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة، أوصـت الورقـة               -٦٦
اخلي اإللزامي الذي يتعلق بالتعليم الشامل، ويف هناية املطاف          بإتاحة التدريب الد   ٣املشتركة  

  .)١١٥(مراجعة املناهج التعليمية اخلاصة بالتعليم الشامل يف التدريب األساسي للمدرسني
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  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
  فرداً من الروما، أوقفوا وُرحِّلوا     ٢٣ لقضية   قدم املركز األورويب حلقوق الروما سرداً       -٦٧

أن السلطات الدامنركية مل جتـر التحقيقـات الفرديـة          بوأفاد املركز   . ٢٠١٠يوليه  /يف متوز 
 احلكم على هؤالء األفراد بغرامة إدارية بسبب االسـتقطان يف ممتلكـات             وخبالف. املناسبة

 يشكّلون هتديداً   ُوصفوا بأهنم عامة، مل ُتوجَّه إىل أي منهم هتمة إتيان أعمال إجرامية بيد أهنم             
وأوصى املركز الدامنرك بتقدمي توضيحات عـن أسـباب         . )١١٦(ألمن العام والصحة العامة   ل

 أخرى ألفراد الروما عندما     توقيف فرداً من الروما؛ وكفالة عدم القيام بعمليات         ٢٣ل ترحيل ا 
 عمليـات الطـرد      املزيـد مـن    ال توجد شبهات فردية لتورطهم يف جـرائم؛ ووقـف         

  .)١١٧(للروما اجلماعي
أن الدامنرك ال يعتـرف بقبيلـة ثـويل يف غرينالنـد            ب ٢فادت الورقة املشتركة    وأ  -٦٨

 حقوقها التقليدية بالرغم من التوصـيات       صونكمجموعة منفصلة قادرة على     ) اإلنويت أو(
  سـرداً ٢وقدمت الورقة املشتركة . )١١٨( هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة   الصادرة عن 

. ٢٠٠٣ ثويل، اليت انتهت بقرار صادر عن احملكمة العليا يف عام            قبيلة للخلفية التارخيية لقضية  
 سبيل تظلم فعال بعد مصادرة ممتلكـاهتم  ُتركوا دون اإلنويت أن ٢وأفادت الورقة املشتركة  

وتتضّمن . )١١٩( إلنشاء قاعدة ثويل اجلوية وتوسيعها     ١٩٥٥ و ١٩٥٣ و ١٩٥١يف السنوات   
قدمتها جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة، والـيت           التوصيات اليت    ٢الورقة املشتركة   

 بدء نفـاذ    استمرت بعد من الالزم النظر يف آثار إعادة توطني اإلنويت اليت          ما زال   تؤكد أنه   
  .)١٢٠(١٦٩االتفاقية رقم 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
  كامالً  دواماً والعملء شروط اللغة    أبلغت جلنة الالجئني املتخفّني عن استحالة استيفا        -٦٩

دون انقطاع أثناء األربع سنوات األخرية بالنسبة إىل جمموعة كبرية من الالجئني واملهاجرين،             
فقد ُرفض عدد متزايد من طلبـات الالجـئني   .  على اإلقامة الدائمة أو اجلنسية     لكي حيصلوا 

 يف املائـة  ٥٤,٢ إىل ٢٠٠٣ عام  يف املائة يف٥,٣للحصول على اإلقامة الدائمة، وارتفع من      
  .)١٢١(٢٠٠٩يف عام 

وأضافت جلنة الالجئني املُتخفني أن حظوظ استيفاء هذه الشروط أقل لدى الفئات              -٧٠
 وكذلك لدى   والذين يعانون من ضعف ذهين وبدين     الضعيفة مثل النساء واألطفال واملسنني      

 بتعـديل لـوائح   ٣ملـشتركة  وأوصت الورقة ا  . )١٢٢( أو التعذيب   النفسية ضحايا الصدمات 
 التقـدم    من  للصدمة اإلجهاد الالحق اكتساب اجلنسية لتمكني األشخاص الذين يعانون من        

  .)١٢٣( مع املرضى عقلياًبشروط متساويةبطلب لإلعفاء من شرط اللغة 
 وجلنة الالجئني املتخفني أن شروط احلـصول علـى          ٣والحظت الورقة املشتركة      -٧١

 بأن حيدد قانون األجانـب      ٣وأوصت اللجنة املشتركة    . )١٢٤( رجعي مدت بأثر اجلنسية اعتُ 
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 احلصول على   من شروط  من استيفاء شرط أو أكثر       مقدم الطلب الشروط اليت تقضي بإعفاء     
 إىل أنه ينبغي للدامنرك أن تضع       ٣وفضالً عن ذلك، أشارت الورقة املشتركة       . اإلقامة الدائمة 

  .)١٢٥( الظروف االستثنائيةإال يف حداً العتماد تشريعات ذات أثر رجعي،
أنه منذ إدخال التعديالت على قـانون األجانـب يف          ب ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٧٢
وأوصـت  . طفل إذا بقي خارج البلد ثالثة أشهر      ال، ميكن أن ُيلغى تصريح إقامة       ٢٠١٠ عام

ـ  خلطر يف الدامنرك    ينشأون بأال يتعرض األطفال الذين      ٣الورقة املشتركة    دان تـصاريح    فق
  .)١٢٦(اإلقامة إذا أرسلهم آباؤهم خارج البلد

أن الدامنرك ال تزال تعيد قسراً أفراداً إىل بلد ثالـث،           بوأفادت منظمة العفو الدولية       -٧٣
وهو ما يتعارض مع توصية مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني وينتهك حظـر               

 لإلبعـاد غـري     دولية بأن تضع الدامنرك حداً    وأوصت منظمة العفو ال   . )١٢٧(اإلعادة القسرية 
الطوعي أو القسري إىل مناطق خطرة جداً من هذا البلد الثالث، بسبب تعرض املعنـيني إىل                

 إىل ترحيـل    ٣وأشارت الورقة املـشتركة     . )١٢٨(خطر حقيقي لالضطهاد أو لإليذاء اخلطري     
 احملكمة األوروبيـة حلقـوق      ملتمسي جلوء إىل بلد ثالث آخر بالرغم من القرار الذي اختذته          

  .)١٢٩(٢٠١٠سبتمرب /يونيه وأيلول/اإلنسان يف حزيران
 املهاجرين غري الشرعيني وملتمـسي  ميكن احتجازأنه بوأفادت منظمة العفو الدولية       -٧٤

للجـوء  ا املتقدمني بطلب    وجوداللجوء، مبوجب القانون الدامنركي، مبا يف ذلك التأكد من          
وأعربـت  . )١٣٠(ومل حيدد قانون األجانب الفترة القصوى لالحتجـاز       . طلبهمأثناء النظر يف    

وأوصـت  . )١٣١(وجلنة الالجئني املتخفني عن شواغل مماثلة     " األجداد ملناصرة اللجوء   "رابطة
 احتجاز الالجئني واملهاجرين وملتمسي اللجوء      عدممنظمة العفو الدولية بأن تكفل الدامنرك       

  .)١٣٢(إال مالذ أخري
سنوات يف نظام اللجـوء  ل عن ملتمسي جلوء ينتظرون "العفو اآلن" مؤسسة   وأبلغت  -٧٥

 وذلـك " تدابري التشجيع على اإلعادة إىل الوطن      "الذي يقضي بتدابري أطلق عليها    الدامنركي  
أن هذه احلالة أدت إىل فرض قيود على حقـوق          بوأفادت املؤسسة   . بسبب استحالة إعادهتم  

 ملتمسي اللجـوء الـذين      بضرورة أن ُيعرض على   أوصت  و. )١٣٣(اإلنسان األساسية لديهم  
ميكن إعادهتم إىل أوطاهنم يف غضون ثالث سـنوات مـن وصـوهلم تـصريح إقامـة                  ال
  .)١٣٤(الدامنرك يف
وأوصت بـأن   .  أيضاً عن حالة أطفال ملتمسي اللجوء      ٣وأبلغت الورقة املشتركة      -٧٦

ء؛ وبوجوب إيالء االعتبـار إىل      يقيم مجيع أطفال أسر ملتمسي اللجوء خارج مراكز اللجو        
حق الطفل يف حرمة حياته اخلاصة ومنائه عند النظر يف اإلعادة القسرية، وكفالة حق الطفـل               

يرمي إىل احلد من حقوق     مقترح   عن تشريع    ٣وأبلغت الورقة املشتركة    . )١٣٥( آرائه مساعيف  
حل الطفل الفضلى هي    احلماية اخلاصة باألطفال املنفصلني عن ذويهم واقترحت أن تكون مصا         

  .)١٣٦(املبدأ الذي ُيسترشد به يف احلاالت اليت تتعلق باألطفال املنفصلني عن ذويهم
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 األسر اليت هلا أطفال، يف عدد من        بانقسام" األجداد ملناصرة اللجوء   "رابطةوأفادت    -٧٧
ق يف وأضافت أن ملتمسي اللجوء حيرمون من احل      . )١٣٧(إجراءات اللجوء، وطرد أحد األبوين    

  .)١٣٨(التعليم والعمل

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
أعربت منظمة العفو الدولية عن شواغل من أن تدابري مكافحة اإلرهاب يف التشريع               -٧٨

، واحلـق يف   فعـال  الدامنركي أدت إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف سبيل تظلم          
وأعربت منظمة العفو الدولية عـن بـالغ    .)١٣٩(اخلصوصيةإجراءات قضائية عادلة واحلق يف    

 أنشطة تتصل   ممارستهمالقلق من موقف الدامنرك بعدم استبعاد إمكانية ترحيل أفراد يشتبه يف            
 ضمانات دبلوماسية بالرغم من اخلطـر احلقيقـي للتعـرض           استناداً إىل باإلرهاب إىل دول    

مة العفو الدولية إىل مشروع قانون      وأشارت منظ . )١٤٠(للتعذيب وإساءة املعاملة عند إعادهتم    
 لتعديل قانون األجانب والذي يسمح باللجوء إىل األدلة السرية يف احلاالت اليت             ٢٠٠٩عام  

". تتعلق بـاألمن الـوطين    عتبارات  ال"طرد وترحيل رعايا أجانب     يف  ترغب فيها السلطات    
ص من التعليـق أو      متكن هؤالء األشخا   بعدموفضالً عن ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية        

وأثارت منظمـة العفـو    . )١٤١( النامجة عنها  االهتامات على املواد السرية أو      الفعالاالعتراض  
، واليت  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦الدولية أيضاً شواغل بشأن مشاريع القوانني اليت اعُتمدت يف عامي           

. )١٤٢(معلومات خاصة وسرية  إىل   الشرطة   نفاذأضعفت رقابة السلطة القضائية املستقلة على       
 مكافحة اإلرهاب يف قانون     أحكام شواغل مماثلة وأوصت بإلغاء      ٣وأثارت الورقة املشتركة    

وختزين حجم كبري   " احملامني السريني "، و "األدلة السرية للمحكمة  "إقامة العدل اليت متكِّن من      
 نطـاق   للقـانون أن يقيـد كـثرياً مـن        ينبغي  وبدالً من ذلك،    . من املعلومات الشخصية  

  .)١٤٣(قواعدال هذه
 الضمانات الدبلوماسية   طلبوأوصت منظمة العفو الدولية بأن تتوقف الدامنرك عن           -٧٩
انتهاكات من حدوث  عليها يف احلاالت اليت يتعرض فيها الفرد املعين خلطر حقيقي االتفاقأو 

وأوصت منظمة العفو الدولية الدامنرك بأن تكفـل        . إعادتهخطرية حلقوق اإلنسان يف حالة      
 طلبـات اعتـراض    مبا يف ذلك عن طريق تعزيز الرقابة القضائية علـى            اخلصوصيةق يف   احل

  .)١٤٤(االتصاالت اإللكترونية أو اهلاتفية
لدامنرك وغرينالند  ل عن استخدام املطارات واجملال اجلوي       ٣وأبلغت الورقة املشتركة      -٨٠

وبالرغم . وين لألشخاصغري القانتسليم المن جانب بلد ثالث لنقل سجناء كجزء من برنامج 
 فريق عامل مشترك بني الوزارات إىل أن السلطات الدامنركية مل تكن على علـم               خلوصمن  

  .)١٤٥( بإجراء حتقيق مستقل٣ أوصت الورقة املشتركة  فقدهبذه الرحالت اجلوية،
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  الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -١٢  
، وهم األطفال الذين    "جمهويل األب طفال  األ" لوضع   رداً س ٢قدمت الورقة املشتركة      -٨١

 املتعلق بالوضـع    ١٩٧٤ُولدوا خارج إطار الزواج قبل وبعد بدء نفاذ قانون غرينالند لعام            
علـى  يف غرينالند    أن هذا الوضع أبقى      ٢وذكرت الورقة املشتركة    . )١٤٦(القانوين لألطفال 

لزواج وخارجه مبوجـب قـانونني للـدامنرك        فصل متييزي بني األطفال املولودين يف إطار ا       
، اللذين ألغيـا بالنـسبة إىل       ) املولد  وقانون عدم شرعية    املولد قانون شرعية  (١٩٣٧ لعامي

 أنه ال توجد سبل تظلم مناسـبة        ٢واعتربت الورقة املشتركة    . )١٤٧(١٩٦٠الدامنرك يف عام    
وال حبقـوقهم   الشخـصية    فيما يتعلـق هبويتـهم       ال" جمهويل األب طفال  األ"وفعالة لصاحل   

  .)١٤٨(املرياث يف

  إلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقاتا  -ثالثاً   
  ال توجد

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  ال توجد

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  ال توجد
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