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ر مملكة الدانمرك على التواأ او المقدمة إلهاا مل مجلس حقوق اإلنسأان
خالل االستعراض الدوري الشامل في  6يارومايو 2021
-1

ترحب حكومة مملكة الدانمرك بالتوصيات الـ ـ  288التي تلقتها خالل االستعراض الدوري الشامل

-2

ويتمثل النهج العام الذي تتبعه الحكومة عند النظر في التوصـ ـ ـ ــيات الواردة في قبول التوصـ ـ ـ ــيات

الثالث للدنمرك في  6أيار/مايو .2021

التي تتوقع الحكومة اتخاذ تدابير بش ـ ـ نها قبل االسـ ــتعراض المقبلم أو عندما تكون التدابير قد نفذت بالفعل

أو يجري تنفيذها.
-3

وبعد د ارس ـ ـ ـ ـ ــة مت نيةم يأ ـ ـ ـ ـ ــر الحكومة أن تقدم الردود أدناه مع المزيد من المعلومات في الجدول

المرفق .وتقبل حكومة مملكة الدانمرك  202توصية وتحيط علما بـ  86توصيةم على النحو التالي:
(أ)

1-60م 3-60م 4-60م 5-60م 6-60م 7-60م 9-60م 10-60م 47-60م

48-60م 49-60م 50-60م 93-60م 94-60م 95-60م 100-60م 101-60م 102-60م 103-60م
106-60م 107-60م 108-60م 110-60م 112-60م 113-60م 114-60م 115-60م 116-60م
117-60م 118-60م 119-60م 120-60م 121-60م 124-60م 142-60م 143-60م 144-60م

147-60م 151-60م 155-60م 157-60م 159-60م 160-60م 161-60م 162-60م 163-60م
164-60م 169-60م 170-60م 171-60م 172-60م 174-60م 175-60م 176-60م 177-60م
178-60م 179-60م 180-60م 181-60م 182-60م 183-60م 184-60م 185-60م 188-60م
190-60م 192-60م 193-60م 203-60م 210-60م 212-60م 215-60م 216-60م 223-60م
224-60م 225-60م 227-60م 228-60م 232-60م 234-60م 237-60م 238-60م 239-60م
241-60م 242-60م 244-60م 245-60م 248-60م 249-60م 250-60م 251-60م 259-60م
260-60م 265-60م 267-60م 270-60م 273-60م 274-60م 275-60م 278-60م 279-60م
280-60م 282-60م 283-60م 284-60م 285-60م 286-60م 287-60م .288-60
توصيات مقبولة.
(ب)

16-60م 25-60م 30-60م 31-60م 35-60م 38-60م 55-60م 64-60م

80-60م 91-60م 92-60م 98-60م 105-60م 111-60م 125-60م 126-60م 127-60م
128-60م 129-60م 130-60م 131-60م 132-60م 133-60م 134-60م 135-60م 148-60م

149-60م 150-60م 152-60م 153-60م 158-60م 187-60م 197-60م 201-60م 202-60م
204-60م 205-60م 206-60م 207-60م 208-60م 209-60م 211-60م 213-60م 214-60م
218-60م 219-60م 220-60م 221-60م 222-60م 229-60م 231-60م 235-60م 236-60م
254-60م 258-60م .281-60

التوصيات المقبولة .انظر المرفق لمزيد من المعلومات.
15-60 ،2-60
أُحيط بهــا علمــا .ترح الحكومــة أن العــديــد من الحقوة االجتمــاييــة واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة تن وي على

خيارات اقتص ـ ـ ـ ــادية ،لية مهمةم وترح الدانمرك أن من األفض ـ ـ ـ ــل الب

لجنة خبراء في الأياة المعزول لشكوح فردية.
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8-60
أُحيط بها علما .ال تعتزم الحكومة التصـ ـ ــديق على االتفا ية  -ألسـ ـ ــباب منها أن تعريت المرتزة

يعتبر فضفاضا للغاية.

240-60 ،21-60 ،14-60 ،13-60 ،12-60 ،11-60
أُحيط بها علما .ال تعتزم الحكومة التصـ ـ ـ ــديق على اتفا ية العمال المهاجرين وأفراد أسـ ـ ـ ــرهمم ألن

االتفا ية ال تميز بين العمال المقيمين بصورة قانونية والعمال المقيمين بصورة غير قانونية.
20-60 ،18-60 ،17-60
أُحيط بها علما .انظر المرفق.
19-60
أُحيط بها علما .المداوالت الو نية جارية بش ن ق ارر التصديق.
24-60 ،23-60 ،22-60
أُحيط بها علما .ال تزال أسباب التحفظ قائمة.
28-60 ،27-60 ،26-60

أُحيط بهـا علمـا .هنـاك عدد من خ ط العمـل المواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.يـة في مجـاالت محـددة .وهذا هو الحـال

فيما يتعلقم ض ــمن أمور أخرحم بخ ط العمل المتعلقة بالمأ ــاواة بين الجنأ ــينم ومكافحة االتجار بالبش ــرم
والعنف العائلي .وترح الدانمرك أن اتخاذ جراء و ني عام بش ن حقوة اإلنأان لن يضيت يمة.

36-60 ،34-60 ،33-60 ،32-60 ،29-60
أُحيط بها علما .انظر المرفق والفقرتين  9و 10من التقرير الو ني.
37-60
أُحيط بهـا علمـا .ن التـدابير التقييـديـة التي اعتمـدتهـا األمم المتحـدة واالتحـاد األوروبيم والتي تلتزم

بها الدنمارك قانونام متوافقة تماما مع االلتزامات بموجب القانون الدوليم بما في ذلك حقوة اإلنأان.
39-60

أُحيط بها علما .ال ترح الحكومة أن الحكم الوارد في القانون الجنائي فيما يتعلق بالتأــول ين وي

على وصمم وال تعتزم لغائه .وفيما يتعلق بالتمييزم انظر التوصية .40-60

،89-60 ،88-60 ،84-60 ،56-60 ،52-60 ،44-60 ،43-60 ،42-60 ،41-60 ،40-60
173-60 ،90-60
ُقبلـ  .تولي الحكومـة أهميـة ،بيرة لمكـافحـة التمييز .وجميع الموا نين متأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوون أمـام القـانونم

ويجب على الأ ـل ات العامة عدم التمييز ألي ســبب من األســباب .ويش ـتمل القانون الدانمر،ي أيضــا على

عدد من التشريعات المتعلقة بعدم التمييز.
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83-60 ،82-60 ،81-60 ،79-60 ،77-60 ،75-60 ،74-60 ،73-60 ،72-60 ،45-60
ُقبل  .تدرك الدانمرك تماما ضـ ـ ـ ــرورة مكافحة العنصـ ـ ـ ـرية بجميع أ ـ ـ ـ ــكالهام وهذه أولوية رئيأـ ـ ـ ــية
للحكومة الدانمر،ية .و،مثال على ذلكم تعكف الحكومة حاليا على وضـ ـ ـ ـ ـ ــع خ ة عمل تر،ز على مكافحة

معاداة الأامية.

،69-60 ،67-60 ،63-60 ،62-60 ،61-60 ،60-60 ،59-60 ،58-60 ،51-60 ،46-60
70-60
أُحيط بها علما .تدرك الدانمرك تماما ض ـ ـ ــرورة مكافحة العنص ـ ـ ـرية بجميع أ ـ ـ ــكالهام وهذه أولوية

رئيأ ـ ــية للحكومة الدانمر،ية .ومع ذلكم ليس لدينا خ ط حالية لوض ـ ــع خ ة عمل عامة بش ـ ـ ن العنص ـ ـرية
وجرائم الكراهيـةم ولكن لـدينـا عـدد من المبـادرات في مجـاالت محـددة بفيـة مكـافحـة هـذه األنواز من التمييز.

انظر أيضا التوصية .45-60
53-60

أُحيط بها علما .ال ترح الحكومة أن هناك أحكاما ذات أثر تمييزي.
54-60
ُقبل  .تأ ـ ـ ــلم الدانمرك تماما بض ـ ـ ــرورة مكافحة العنصـ ـ ـ ـرية بجميع أ ـ ـ ــكالهام لكن ال توجد خ ط

لوضـ ـ ـ ــع خ ة عمل بشـ ـ ـ ـ ن العنصـ ـ ـ ـريةم ألن لدينا عدة مبادرات في مجاالت محددة ترمي لى مكافحة هذا

النوز من التمييز.
57-60

أُحيط بها علما .انظر  26-60و.46-60
65-60
أُحيط بها علما .انظر  26-60و.46-60
66-60
أُحيط بها علما .انظر المرفق لمزيد من المعلومات و،ذلك التوصيات  26-60و 39-60و.87-60
68-60
أُحيط بها علما .ال تعتزم الحكومة وضــع خ ة عمل عامة بشـ ن حقوة اإلنأــانم انظر التوصــية

 .26-60وفيما يتعلق بالتمييزم انظر التوصـ ــية  .40-60وفيما يتعلق باسـ ــتخدام مصـ ـ لا أحياء األقليات
"غيتو"م انظر التوصية .87-60

76-60 ،71-60
ُقبل  .انظر  40-60و.45-60
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78-60
أُحيط بها علما .انظر المرفق لمزيد من المعلومات.
85-60
ُقبل  .تقبل الحكومة مكافحة ،راهية المأـ ـ ـ ــلمين .وترح الحكومة أن اسـ ـ ـ ــتخدام مصـ ـ ـ ـ لا "كراهية

اإلسالم" ي تي بنتائج عكأية .انظر أيضا التوصية .40-60
86-60

أُحيط بها علما .ترح الحكومة أن من المهم والض ـ ـ ـ ـ ــروري تحديد المنا ق الأ ـ ـ ـ ـ ــكنيةم حيث يكون

المأ ـ ـ ـ ـ ــتوح االجتماعي واالقتص ـ ـ ـ ـ ــادي للمقيمين مختلفا لى حد ،بير عن المتوس ـ ـ ـ ـ ــط الو ني وتزيد نأ ـ ـ ـ ـ ــبة

المهاجرين غير الغربيين وأحفادهم .وال توجد أي س ــياس ــة س ــكان اجتماعي تقوم على تحديد الحقوة الفردية

على أساس المنش  .انظر أيضا التوصية .87-60
87-60

ُقبل  .تم التوصـ ــل لى اتفاة سـ ــياسـ ــي لتغيير مصـ ـ لا "غيتو" المأـ ـتخدم في التشـ ـريعات لتحديد
المنا ق الأكنية األقل حظا لى مأمى "المجتمعات الموازية" و"منا ق التحول".
96-60
أُحيط بهــا علمــا .ترح الحكومــة أن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ــة الــدانمر،يــة تجري حوا ار نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وإيجــابيــا مع ،ــل

المجتمعات المحلية.
97-60

أُحيط بها علما .ترح الحكومة أن الش ـ ــر ة الدانمر،ية تتص ـ ــري ب ريقة غير مأ ـ ــي ة وغير مهينة

وغير تمييزية .وإذا تصــري أحد أفراد الشــر ة بهذه ال ريقةم يمكن للموا ن أن يشــتكي لى الهي ة المأــتقلة

المعنية بالشكاوح المقدمة ضد الشر ة.
99-60

أُحيط بهـا علمـا .تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الحكومـة لى أن المبـاد التوجيهيـة للجم.يـة الـدنمـار،يـة ل ـب األ فـال

بش ـ ـ ـ ن اض ـ ـ ـ رابات (تباين) النمو الجنأـ ـ ــي قد نشـ ـ ــرت في عام  .2019وتالحظ الحكومة أيضـ ـ ــا أن جميع
العمليات الجراحية غير ال ارئة تت لب موافقة عن علم .ويع ي الوالدان الموافقة المأ ـ ـ ــتنيرة الم لوبة نيابة

عن ال فل حتى س ـ ـ ـ ـ ـ ــن الخامأ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عش ـ ـ ـ ـ ـ ـرة .وبغ

النظر عن العمرم ينبغي دائما أن تؤخذ في االعتبار

تفض ـ ــيالت الش ـ ــخم دون الخامأ ـ ــة عش ـ ـرة .وتجدر اإل ـ ــارة أيض ـ ــا لى أن من غير القانوني جراء عملية

جراحية تجميلية لأل فال دون الثامنة عشرة.
104-60
ُقبل  .انظر التوصية .85-60
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109-60
أُحيط بهـا علمـا .تعتزم الحكومـة مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة المأـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمـة في التمويـل الـدولي المتعلق بـالمنـا مع

التر،يز بوجه خاص على البلدان الضـ ـ ــ.يفة سـ ـ ـواء أكان ذلك عن ريق ميزانية التعاون اإلنمائي أو حشـ ـ ــد

التمويل المتعلق بالمنا من مصادر أخرح.
123-60 ،122-60

أُحيط بهــا علمــا .التعــذيــب جريمــة بــالفعــل وفقــا للقــانون الجنــائي الــدانمر،يم مثلمــا هو وارد في

األحكــام المتعلقــة بــالعنفم انظر المــادتين  244و245م من بين أحكــام أخرح .وعالوة على ذلــكم تتنــاول

المادة (157أ) من القانون الجنائي مأـ لة التعذيب .ووفقا لهذا الحكمم تعتبر ممارسـة التعذيب عامال مشـددا
لإلدانة على أي جريمة.

140-60 ،139-60 ،138-60 ،137-60 ،136-60
أُحيط بها علما .ت بق ــروا ص ــارمة للغاية فيما يتعلق باس ــتخدام الحبس االنفرادي لأل ــخاص

دون الثامنة عشـ ـ ـرةم وال يمكن اللجوء لى هذا الحبس ال في حاالت اسـ ـ ــتثنائية .وال يودز األ ـ ـ ــخاص دون

الثامنة عشـرة خار األجنحة المخصـصـة لألحداث ال ذا ،ان ذلك لمصـلحتهم .وأ ـير أيضـا لى الفقرة 78

من التقرير الو ني.
141-60

ُقبل  .الحكومة ملتزمة بالحفاظ على المعايير المناسـ ـ ـ ــبة في الأـ ـ ـ ــجون وال توافق على الفرضـ ـ ـ ــية
المبينة في هذه التوصية.
145-60
أُحيط بها علما .ال تعتزم الحكومة لغاء الحظر .انظر المرفق لمزيد من المعلومات.
146-60
أُحيط بها علما .انظر التوصـ ـ ـ ــية  .145-60وانظر المرفق للحصـ ـ ـ ــول على معلومات عن الذبا

وفقا للشريعتين اليهودية واإلسالمية.
154-60

أُحيط بها علماُ .يقبل الجزء األول من التوص ـ ـ ــية المتعلق بعدم معاملة األ فال الض ـ ـ ــحايا معاملة
المجرمينم وتقديم المأـ ـ ـ ـ ــاعدة لهم .أما الجزء الثاني من التوصـ ـ ـ ـ ــية المتعلق بضـ ـ ـ ـ ــمان منا تصـ ـ ـ ـ ـريا قامة

للضحايا في الدانمرك فهو غير مقبول .انظر المرفق لمزيد من المعلومات.
156-60

أُحيط بها علما .ال تعتزم الحكومة عادة النظر في ــروا منا تصــاريا قامة لضــحايا االتجار.

وترح الحكومة أن التشريع الحالي يتفق مع التزامات الدانمرك الدولية.
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166-60 ،165-60
أُحيط بها علما .التشـ ـريعات الدانمر،ية تعزز الحياة األسـ ـرية وتحميها .وتترك الحكومة للموا نين

تقرير ،يفية تنظيم حياتهم األسـ ـرية .وعليهم يمكن أن تقوم األسـ ـرة على أس ــاس مفهوم الزوا (من نفس نوز

الجنس أو غيره) أو المعــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة أو زوجين ال ي.يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان معــا أو أن تتكون من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخم ي.ي
واإلمكانيات المتعددة لتشكيل الحياة األسرية هي األساس لل فولة وتنش ة األ فال ورفاههم.

بمفرده.

168-60 ،167-60
أُحيط بها علما .التشـريع على النحو الموصـى به قد يتعارض مع اسـتقاللية الشـر،اء االجتماعيين

في التفاوض بش ـ ـ ن روي العمل ويقوض األسـ ــاس الذي يقوم عليه نموذ سـ ــوة العمل الدانمر،ي .انظر

المرفق لمزيد من المعلومات.
186-60

قبل  .انظر  86-60و .87-60الم.يار المتعلق بالمهاجرين غير الغربيين وأحفادهم ال يأتخدم

ال لتصنيت من قة الأكن االجتماعي .وال يحدد الم.يار الحقوة الفردية على أساس المنش .
189-60

أُحيط بها علما .ال تعتبر الحكومة هذه الالئحة تمييزية (انظر التوصــية  .)186-60انظر أيضــا

التوصية .87-60
191-60

ُقبل  .ال تأتخدم اإلثنية  ،ساس في سياسات اإلسكان الو نية.
200-60 ،199-60 ،198-6 ،196-60 ،195-60 ،194-60
أُحيط بهـا علمـا .يمكن لجميع المقيمين في الـدانمرك الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول لى خـدمـات الرعـايـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة

العامة .ويمكن لغير المقيمين الحصـ ـ ـ ــول على العال في المأـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــفيات في حاالت ال وار م واإلصـ ـ ـ ــابة
المفـاج ـة بمرضم وفي حـاالت الوالدةم وتفـاقم األمراض المزمنـةم ومـا لى ذلـك .ويحق لهؤالء األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص

أيض ــا مواص ــلة العال في المأ ــتش ــفياتم حيث ال يكون من المعقولم وفقا للظرويم حالة المري
المزيد من العال في بلده األصـليم أو ذا ،ان

الحالة الصـحية للمري

البلد األصلي .لمزيد من المعلومات انظر المرفق.

لتلقي

ال تأـما بنقله لى مأـتشـفى في

217-60
أُحيط بها علما .من المباد األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية في الدانمرك أن تص ـ ـ ــائ أحكام القانون الجنائي ب ريقة

محـايدة جنأـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيـا ،لمـا أمكن ذلك .وعليـهم ف ن األحكـام الواردة في القـانون الجنـائي المتعلقـة بالعنف تن بق
بص ــري النظر عن نوز جنس الض ــحية .وال تعتزم الدانمرك تغيير هذا الموقف باعتماد أحكام محددة تتعلق

بالعنف ضد المرأة.
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226-60
أُحيط بها علما، .قاعدة رئيأ ـ ـ ــيةم يكتأ ـ ـ ــب ال فل الجنأ ـ ـ ــية الدانمر،ية بالوالدة ذا ولد ألم دانمر،ية

أو أب دانمر،ي أو أم دانمر،ية ـ ـ ـريكةم بغ

النظر عما ذا ،ان ال فل قد ولد في

ار الزوا أو خارجه.

وفي ،انون الثاني/يناير 2020م أقر البرلمان الدانمر،ي مش ــروز قانون يقض ــي ب لغاء منا الجنأ ــية الدانمر،ية

تلقـائيـا لأل فـال المولودين في منـا ق نزاز يش ـ ـ ـ ـ ـ ــملهـا حظر الـدخول واإلقـامـة .وينم التعـديـل على أن األ فـال

المولودين في منا ق مشـ ـ ــمولة بحظر الدخول واإلقامة وفقا للمادة (114ي) من القانون الجنائي لن يحصـ ـ ــلوا

على الجنأـ ـ ــية الدانمر،ية بصـ ـ ــورة تلقائية عند الوالدة ذا ،ان والدهم الدانمر،يم الذي يكتأـ ـ ــبون منه الجنأـ ـ ــية

عادةم قد دخل المن قة منتهكا للحظرم ما لم يؤد ذلك لى أن يصـ ــبا ال فل عديم الجنأـ ــية .ويوجد حاليا 19

فال دانمر،يا في مخيمي الهول ورو في ـ ـ ـ ـ ــمال ـ ـ ـ ـ ــرة سـ ـ ـ ـ ــوريا حددتهم الأـ ـ ـ ـ ــل ات الدانمر،ية عن ريق

االتصـ ـ ـ ــال ب قاربهم في الدانمرك أو بممثليهم .وقد قررت الحكومة الدانمر،ية عادة هؤالء األ فال لى و نهم.

وفيما يتعلق بخمأ ـ ـ ـ ــة من هؤالء األ فالم س ـ ـ ـ ــتخض ـ ـ ـ ــع عادتهم لى الو ن لموافقة أمهاتهم (مجموعهن ثالث

أمهات) الالتي لم يعدن موا نات دانمر،ياتم وبالتالي لن يعرض عليهن العودة لى الو ن.
230-60
أُحيط بها علما.
233-60
أُحيط بها علما .ال ترح الحكومة يمة مضافة لخ ة العمل.
247-60 ،246-60 ،243-60

ُقبل  .يتوافق قانون وس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات الهجرة الدانمر،ية تماما مع التزامات الدانمرك في مجال حقوة
اإلنأانم بما في ذلك مبدأ عدم اإلعادة القأرية .ولذلك تعتبر التوصية قد نفذت بالفعل.
261-60 ،253-60 ،252-60
ُقبل  .ترح الحكومة أن التشـ ـريع الدانمر،ي يفي تماما بمت لبات التوص ــية .فقد ص ــدق

الدانمرك

على اتفا ية األمم المتحدة الخاصـة بوضـع الالج ين لعام  1951واالتفا ية األوروبية لحقوة اإلنأـان .وترح
الحكومـة أن الـدانمرك تمتثـل امتثـاال تـامـا بـالفعـل لاللت ازمـات بموجـب االتفـا يـة فيمـا يتعلق بمبـدأ عـدم اإلعـادة

القأرية .وتشير الحكومة لى أن قانون األجانب الدانمر،ي ال ينم على االحتجاز ال ،مالذ أخير.
257-60 ،256-60 ،255-60

أُحيط بها علما .وفقا للتش ـريع الدانمر،ي الحاليم ف ن الالج ين الذين حصــلوا على وضــع الحماية

المؤقتـة هم فقط من ُيلزمون بـاالنتظـار ثالث سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات من أجـل لم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة .وين بق هـذا األمر
مـا لم تنم االلت ازمـات الـدوليـة للـدانمرك على خالي ذلـك .وال تن بق فترة االنتظـار البـالغـة ثالث سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات

على الالج ين بموجــب اتفــا يــة عــام  1951والالج ين الــذين يتمتعون بوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الحمــايــة .وهنــاك قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة

معروضـ ــة حاليا على المحكمة األوروبية لحقوة اإلنأـ ــان تتعلق بفترة االنتظار البالغة ثالث سـ ــنواتم وهي
قضية م .أ .ضد الدانمرك.
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262-60
أُحيط بها علما .تش ـ ـ ــير الحكومة لى أن أوض ـ ـ ــاز ومعاملة األجانب غير الحاص ـ ـ ــلين على قامة

قــانونيــة في الــدانمرك تتفق مع الت ازمــات الــدانمرك الــدوليــة .وال تعتزم الحكومــة عــادة النظر في التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع

المتعلق بمعاملة ا لرعايا األجانب في مر،ز يلبوكم ولكنها تنظر في الحاجة لى وض ـ ـ ـ ـ ــع الئحة منفص ـ ـ ـ ـ ــلة
للجزاءات المفروضة على األجانب المحرومين من حريتهم .انظر التوصية .263-60

263-60
أُحيط بهـا علمـا .ترح الحكومـة أن جراءات االحتجـاز والظروي الم.يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة الحـاليـة للمحتجزين

معقولة ومالئمة وتتوافق مع االلتزامات الدولية للدانمرك.
264-60

قبلـ  .بموجـب قـانون األجـانـب الـدانمر،يم يجوز احتجـاز ـالبي اللجوء والمهـاجرين في عـدد من

الحاالت المحددةم بما في ذلك احتمال الفرار في حاالت اإلعادة .وال يجوز اس ـ ـ ـ ــتخدام االحتجاز عموما ال

ذا اعتبرت التدابير دون ذلكم مثل مصـادرة جوازات الأـفرم غير ،افية .وتندر القضـايا المتعلقة ب ـخاص

قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر في

ـار هـذه األحكـامم ولكن ،قـاعـدة عـامـةم ال يحتجز القصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بموجـب أحكـام قـانون األجـانـب.

وتن بق القاعدة ذاتها فيما يتعلق باستخدام تدابير أقل قأ ار في الحاالت المتعلقة ب خاص قصر.
.266-60

أُحيط بها علما .يتم لم ـ ــمل األسـ ـ ـرة بالنأ ـ ــبة لأل فال الذين تتراو أعمارهم بين  15و 18س ـ ــنة

عندما تقتضـ ـ ـ ــي التزامات الدانمرك الدولية ذلك .ويأـ ـ ـ ــتند القرار لى تقييم فردي وينصـ ـ ـ ــب التر،يز بصـ ـ ـ ــورة

خاص ـ ــة على المص ـ ــلحة الفض ـ ــلى لل فل .وس ـ ــبب تيأ ـ ــير جراءات لم الش ـ ــمل بالنأ ـ ــبة لأل فال دون س ـ ــن

الخامأـ ــة عش ـ ـرة هو ضـ ــمان االندما الناجا عندما ينتقل ال فل لى الدانمرك في سـ ــن مبكرة .بيد أن هذا

األمر يتم دائمـا وفق االلت ازمـات الـدوليـة للـدانمرك .وفيمـا يتعلق بفترة االنتظـار التي تبل  3سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنواتم انظر
التوصية .255-60

268-60
أُحيط بها علما .أخذت الحكومة زمام المبادرة في اسـ ـ ـ ــت الز مكانية االسـ ـ ـ ــتعانة بجهات خارجية

فيما يتعلق ب جراءات اللجوء والحماية الالحقة وإســنادها لى بلد ثالث بهدي وضــع حد للتحفيز على الهجرة

غير النظاميةم وبالتالي القدرة على تقديم المزيد من المأـ ـ ــاعدة وبصـ ـ ــورة أفضـ ـ ــل في منا ق المنش ـ ـ ـ وعلى
ول رة الهجرة .وترح الحكومة أن الدانمرك تمتثل امتثاال تاما لاللتزامات الدولية المتمثلة في ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان

توفير الحماية الكافية ل البي اللجوءم وذلك بموجب القانون وفي الممارس ــة العمليةم ،ما سـ ـيتم وض ــع خ ة
مأتقبلية إلسناد هذه المهمة لى جهات خارجيةم بما يتما ى مع التزامات الدانمرك الدولية.

269-60
أُحيط بها علما .الشـ ـ ــر ة الدانمر،ية ملزمة بمعاملة جميع الناس على قدم المأـ ـ ــاواة .ويجب على

الش ـ ـ ــر ة الدانمر،ية أن تتبع جراءات معينة في قض ـ ـ ــايا الهجرة التي ال تن وي على عمل جرامي .وتتولى

و ازرة الهجرة واالندما قضايا الهجرة.
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271-60
أُحيط بها علما .وفقا التفا ية األمم المتحدة المتعلقة بخف

حاالت انعدام الجنأ ــية لعام 1961م

واتفا ية حقوة ال فل لعام 1989م يمكن تضـ ــمين البي اللجوء من المواليد عديمي الجنأـ ــية في الدنمارك
في مشروز قانون للتجنس دون استيفاء المت لبات العادية للحصول على الجنأية الدنمار،ية.

272-60
بخف

أُحيط بهـا علمـا .تعتبر المت لبـات الحـاليـةم التي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيغـ

وفقـا التفـا يـة األمم المتحـدة المتعلقـة

حاالت انعدام الجنأ ــية لعام 1961م واتفا ية حقوة ال فل لعام 1989م ،افية لمنع انعدام الجنأ ــية

بين األ فال المولودين في الدانمرك.

277-60 ،276-60
أُحيط بها علما .ترح الحكومة أن اإل ار التش ـ ـ ـ ـريعي يتما ـ ـ ـ ــى مع التزامات الدانمرك الدولية في

مجال حقوة اإلنأان.
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