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 استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت. وليس فيها ما يعرب عن أي رأي كان ألمانة األمم املتحدة. *
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 وعملية التشاور بشأنه بيان المنهجية المتبعة إلعداد التقرير -أوالر  
  
تضـــل ة اـــة الـــدا را مســـقلة نايـــة  قـــوو اينســـان ع ـــ  رأز أولويا ـــا. والـــدا را م ت مـــة  -1

 باحلفاظ ع   املعايري املعرتف هبا وبالتصدي ل صعوبات عند االقتضاء. 
وهــذا التقريـــر هـــو رــرة تنـــاور وتعـــاون وثيقــا د ة اـــة الـــدا را  الــدا را و رين نـــد و ـــ ر  -2

ون اخلار يـــة الـــ  تولـــت مهـــاإل التنســـيي. ويعـــداد التقريـــر  نُ مـــت د  يـــل فـــاروق بقيـــادة ولارة النـــ  
أتا ـت ملاونــات اعتمـل املــدين فررـة لنعـرائ عــن ُراصهـا. وُ ص ــ   منــاورات عامـةأحنـاء املم اـة 

رمبـا   ير وـوا أو   يقـدروا ع ـ  لبـداء ُراصهـم  األشـخا  الـذين عنوان بريـد للاـرتوين لت قـع تع يقـات
اورات. ونـــوقل التقريـــر د شـــاع منـــروع مـــل ةث ـــع املعهـــد الـــدا ركع حلقـــوو اينســـان  ـــ مل املنـــ

 ومن مات  ري  اومية معنية أ رى   امل طر ه ل مناورة العامة. 
  

التطورات منذ االستعراض األول للحالة  ي الدانمرك، ال سريما  يمرا يتعلرق  -ثانيار  
 باإلطار المعياري والمؤسسي لحماية حقوق اإلنسان

 
يقـــوإل ايطـــار املعيـــاري وامل سســـع حلمايـــة  قـــوو اينســـان ع ـــ  أســـاز متـــا ثابـــت. وتـــرد  -3

مع ومــــــات مفصــــــ ة عــــــن هــــــذا ايطــــــار د التقريــــــر الــــــوط  األومل الــــــذي قدمتــــــه الــــــدا را د لطــــــار 
 االستعراض الدوري النامع.

ة  يـ  النفـا  ومنذ االستعراض األومل ل حالة د الدا را  د ـع عـدد مـن التنـريعات ا ديـد -4
أو ُشــرع د وهــعها  و لــا بايهــافة لأ  ىــوات أ ــرى اُاــذت لتحســا  الــة  قــوو اينســان. 

 ومنها ما ي ع:
 

 األطفال  
 مايــــة  قــــوو الىفــــعيُعــــ  ح ماتوــــاص  ارــــاص ل طفــــامل  2012د عــــاإل   أننــــقت احلاومــــة 

 ؛الدا ركعم سسة أما امل ا  الربملاين  همن هاوتع ي  

  تنـــريل يهـــدف لأ تع يـــ  الوييفـــة الـــ  يضـــى ل هبـــا اع ـــس الـــوط   2012اعُتمـــد د عـــاإل
 ؛ونايتها الىفعل طفامل د جمامل الدعوة  و لا همن ا هود الرامية لأ تع ي   قوو 

  يتعا ع   أما امل ـا  واع ـس الـوط  ل طفـامل ورفـاه األطفـامل تنسـيي أعما مـا د  الياص  
 قوو الىفع. وجتري د الوقـت الـراهن مرا عـة هـذا الرتتيـن  ومـن املتوقـل ننـر جمامل ناية 

 ؛2015نتاصج عم ية املتابعة د  ريف عاإل 

  ع ــ  لدراح  قــوو الىفــع د املقــرر اخلــا   يــن  قــانون تع ــيم املدرســا 2013منــذ عــاإل
 باملدرسا؛
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  مواهــيل تتع ــي  أُدر ــت مبو ــن قــانون تع ــيم األ صــاصيا اال تمــاعيا  2011منــذ عــاإل
ـــــالنيا  وي  بقوهـــــاع األطفـــــامل والنـــــوائ املستضـــــعفا والوـــــالنيا املهمنـــــا واألطفـــــامل والو

 ايعاقة؛

  يـــن  قــانون تع ـــيم املــربا اال تمـــاعيا ع ــ  لدراح موهـــوع نــوع ا ـــنس  2014منــذ عــاإل
 وامليع ا نسع د املقرر الدراسع والرتكي  ع   هذا املوهوع. 

 
 وو اإلعا ةالمستضعفون/األشخاص ذ  

  بــدأ نفــا  التعــديع الــذي أُد ــع ع ــ   ىــة معاشــات الع ــ  والعمــع املــرن.  2013د عــاإل
ونتي ـــة لـــذلا يت قـــ  أشـــد األشـــخا  هـــعفاص د ســـوو العمـــع مســـاعدة لهـــافية ملوا هـــة 
متى وــــات احليــــاة اليوميــــة. ويركــــ  ن ــــاإل العمــــع املــــرن بصــــفة  ارــــة ع ــــ  األشــــخا   وي 

 لعمع؛القدرة احملدودة  داص ع   ا

  ــــــذين يودعــــــون 2014ومبو ــــــن ايرــــــ يف الــــــذي أ ــــــري د عــــــاإل   حيــــــي ل شــــــخا  ال
تنسـيي ترتيوـات منيـادرة " بــاملستنف  بسون اهىرابات عق ية أن يُعـا  ـم شـخ  ُيا  ـف 

فيـــه وبعـــد  املستنـــف ". وهاـــنهم ةارســـة هـــذا احلـــي قوـــع منيـــادرة املستنـــف  وأثنـــاء ايقامـــة
ض ع ـــ  اســـتعادة  يـــاة يوميـــة طويعيـــة فيمـــا يتع ـــي بنـــ ون املـــري  منيادرتـــه. ويســـاعد املنســـي

الويــت واألســرة والنــ ون املاليــة والع قــات اال تماعيــة والعمــع. وفضــ ص عــن  لــا    تع يــ  
فـر  التو يــه الــ  تســتهدف بو ــه  ــا  العـاط ا عــن العمــع الــذين هــم د أمــس احلا ــة 

 لأ  لا؛

  وانا االنتخابـات يتـيل ل نـا وا ةـن يعـانون   أد ع الربملـان تعـدي ص ع ـ  قـ2014ود عاإل
مــن لعاقــة وييفيــة داصمــة أو م قتــة  الــذين يى وــون  لــا  ايدالء بقرــوا م د مراكــ  اقــرتاع 
 ــــــري ت ــــــا الــــــ  يتوعــــــون  ــــــا  ســـــــن الســــــ ع االنتخــــــا   مــــــا يســــــمل ل نـــــــا وا  وي 

 سر؛اال تيا ات اخلارة با تيار مرك  اقرتاع ُ ر تاون سوع الورومل لليه أي

  أثــــريت أســــق ة تتع ــــي حــــي التصــــويت ل شــــخا  الــــذين ُ رمــــوا مــــن 2012ومنــــذ عــــاإل  
مــن قــانون الورــاية القانونيــة. وت  ــع ولارة العــدمل أنــه  6أه يــتهم القانونيــة مبو ــن املــادة 

مــــن الدســــتور الــــدا ركع أن األشــــخا  الــــذين أُع ــــن أ ــــم  30و 29ُيســــتنتج مــــن املــــادتا 
ال حيـــي  ـــم التصـــويت د انتخابـــات الربملـــان الـــدا ركع أو الرتشـــل  فقـــدوا أه يـــتهم القانونيـــة

مــن قــانون  6 ــا. ولــذلا  فــخن األشــخا  الــذين  رمــوا مــن أه يــتهم القانونيــة وفقــاص ل مــادة 
الورـــــاية القانونيـــــة  وهـــــو أ ىـــــر شـــــاع مـــــن أشـــــاامل الورـــــاية القانونيـــــة مبو ـــــن القـــــانون 

الربملــان الــدا ركع أو الرتشــل  ــا. وال تو ــد  حيــي  ــم التصــويت د انتخابــات الــدا ركع  ال
قيــــود دســــتورية ع ــــ   ــــي األشــــخا  املعنيــــا د التصــــويت د انتخابــــات اعــــالس اع يــــة 
وايق يميـــة الدا ركيـــة والربملـــان األورو  ود الرتشـــل  ـــذه االنتخابـــات. بـــع تنوـــل هـــذه القيـــود 
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ـــــة وقـــــ ـــــة وايق يمي ـــــات احلاومـــــات احمل ي ـــــانون انتخاب ـــــات أعضـــــاء الربملـــــان مـــــن ق انون انتخاب
ــــة وفقــــاص  ــــتهم القانوني ــــذين  رمــــوا مــــن أه ي األورو   ال ــــذين ينصــــان ع ــــ  أن األشــــخا  ال

مـــن قـــانون الورـــاية القانونيـــة ال حيـــي  ـــم التصـــويت د انتخابـــات اعـــالس احمل يـــة  6ل مـــادة 
. ود هــذا الصــدد  يُو ــه وايق يميــة الدا ركيــة وال د انتخابــات الربملــان األورو  والرتشــل  ــا

القيـــــاإل بدراســـــة  ـــــومل  االنتوـــــاه لأ أن ولارة النـــــ ون اال تماعيـــــة وولارة الدا  يـــــة تعت مـــــان
م سســة الورــاية القانونيــة وأســوائ وهــل األشــخا  لــت الورــاية القانونيــة  و لــا بنييــة 

مـــات تقيـــيم النتـــاصج الـــ  قـــد يفضـــع لليهـــا تعـــديع ةاـــن ل قـــانون املتع ـــي بانتخابـــات احلاو 
ــــة وقــــانون ا ــــة وايق يمي ــــات أعضــــاء الربملــــان األورو احمل ي ــــا  جتــــدر نتخاب . وفضــــ ص عــــن  ل

ايشـــارة لأ أن األشـــخا  الـــذين ُوهـــعوا لـــت شـــاع أقـــع  ىـــورة مـــن الورـــاية القانونيـــة 
ــــدا ركع وانتخابــــات اعــــالس احمل يــــة  حيــــي  ــــم التصــــويت د كــــع مــــن انتخابــــات الربملــــان ال

كيــة وانتخابــات الربملــان األورو  والرتشــل  ــا. وتــرى ولارة العــدمل أن القــانون وايق يميــة الدا ر 
ــــات والرتشــــل  ــــا يتفــــي مــــل االلت امــــات  ــــاحلي د التصــــويت د االنتخاب الــــدا ركع املتع ــــي ب

 الدولية ل دا را  مبا د  لا الت اما ا مبو ن االتفاقية األوروبية حلقوو اينسان؛

 ذين لـديهم قـدرة وـدودة  ـداص ع ـ  العمـع مـن لرـ يف  ىـة وسوف يستفيد األشـخا  الـ
معاشات الع  . وا دف مـن ايرـ يف هـو أال حيصـع األشـخا  دون سـن األربعـا ع ـ  
معـــال الع ـــ  لال د يـــروف وـــدودة  ـــداص. ود املقابـــع  هاـــنهم االســـتعانة بفريـــي متعـــدد 

التقهيــع  و لــا د لطــار  اال تصارــات يــوفر  ــم اخلــدمات الــ  حيتا و ــا د جمــامل لعــادة
"العمـــع املــــرن"   هـــد منســـي ومتســـي يافـــع توييـــف هــــ الء األشـــخا   أو  ايـــنهم مـــن

ـــنل لـــه دعـــم مـــا  مـــن   يـــُ تُ  ـــذ د احلســـوان قـــدرة النـــخ  احملـــدودة ع ـــ  العمـــع وُه
 الس ىات العامة.

 
 الالجئون والمهاجرون  

  واملهــــا رين ا ــــدد ع ــــ  أســــاز مــــا فتقــــت الــــدا را تنــــدد ع ــــ  أ يــــة اســــتقوامل ال  قــــا
العـــدمل  و لـــا هـــمن ايطـــار الـــذي حيـــدده قـــانون ايدمـــاح الـــدا ركع وبرنـــامج ايدمـــاح د 

ع ـــ  قـــانون ايدمـــاح الـــدا ركع لأ  2013اعتمـــل الـــدا ركع. ويهـــدف تعـــديع أُد ـــع عـــاإل 
توـارات ال  قـا واملهـا رين مـل مراعـاة االع األ ذ بنهج ك ع وشامع ل  ميـل للاء اسـتقوامل

 الفردية  ات الص ة؛

  قــانون األ انــن لتماــا م تمســع ال  ــوء واألشــخا  الــذين رفــض  2013ُعــدمل د عــاإل
ط ــوهم املتع ــي بــال  وء وبقــوا د الــدا را بورــفهم م تمســع  ــوء ملــدة ســتة أشــهر والــذين 

 يتعاونون بنقن عود م  من العمع والعيل  ارح مراك  ال  وء؛

 لــدا ركع  هاــن أن ُهــنيل هــحايا االجتــار  بنــاءص ع ــ  ط ــوهم  مه ــة وفقــاص لقــانون األ انــن ا
أثنـاء مه ـة التفاـري  هـحايا االجتـار يومـاص قوـع منيـادرة الو ـد. ويتمتـل 30ل تفاري ال تقـع عـن 
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مبســاعدة طويــة ونفســية واســعة النىــاو  وبالــدعم املــا  وبالرتتيوــات اال تماعيــة  ات الصــ ة 
املتا ــة  ميــل م تمســع ال  ــوء واملهــا رين  ــري النــرعيا.  بايهــافة لأ اخلــدمات األ ــرى

وجيول  عنـد الى ـن   ديـد مه ـة التفاـري  ل ا كانـت هنـاا أسـوائ وـددة تـربر  لـا أو ل ا 
قــانون  2013قوـع النــخ  األ نــع التعــاون فيمــا يتع ــي بخعادتــه لأ ب ــده. وُعــد مل د عــاإل 

يـوإل  100ملتا ـة لضـحايا االجتـار بالونـر مـن األ انن لتمديد احلد األقص  مله ـة التفاـري ا
 يوماص؛ 120لأ 

  وألنيـــ  املعيـــار املتع ـــي بفـــر  االنـــدماح املعتمـــد د 2014ُعـــدمل قـــانون األ انـــن د عـــاإل  
لطـــار لديـــد  صـــ  ال  قـــا. ومبو ـــن القـــانون املعـــد مل  ينونيـــع أن يقـــوإل اال تيـــار ع ـــ  

 ا بقــع د الــدا را. وبنــاءص ع ــ  أســاز تقيــيم فــر  لســن  الــة ال  ــم بنــاع مســتداإل ل
عم يــــة اال تيــــار ع ــــ  قــــدرة اعتمعــــات احمل يــــة املســــتقو ة وع ــــ  ا تيا ــــات ســــرتك   لــــا  

 ال  م وتوقعاته بدالص من الرتكي  ع   مهارات ال  م وقدراته.
 

المثليررات والمثليرررون وم دوجرررو الميررل الجنسررري ومارررايرو الهويررة الجنسرررانية وحررراملو  رررفات   
 الجنسيم

  قـــانون الـــ واح حيـــُ أرـــول بخماـــان شخصـــا مـــن نفـــس ا ـــنس أن  2012ُعـــدمل د عـــاإل
يعقـــدا لوا همـــا د الانيســـة ع ـــ  أن ياـــون قـــس الانيســـة  الانيســـة اي ي يـــة ال وثريـــة د 

 الدا راق خموالص رفض لقامة مراسم ال واح؛

  احلـــاالت االشـــرتاا د األمومـــة د قـــانون الىفـــع يدراح مـــواد تـــن م 2013ُعـــدمل د عـــاإل 
ع  اص ملسـاعد ا ع ـ  اي ـائ وتاـون لو تهـا أو شـرياتها مـن نفـس  ال  تت ق  فيها األإل

ا ــنس قــد وافقــت ع ــ  العــ ح ووافقــت ع ــ  أن تاــون أمــاص ثانيــة. ويعــادمل الوهــل القــانوين 
 ل إل الثانية الوهلي القانوين ل ئ؛

  ملـواطنا مـن منيـايري ا ويـة ا نسـية. أردر الربملـان الـدا ركع قانونـاص بنـقن ا 2014ود عاإل
عامــــاص تنييــــري نــــوع  نســــهم بنــــاع  18وجييــــ  القــــانون ل مــــواطنا الــــذين تت ــــاول أعمــــارهم 

قـــانوين دون ل ـــراء عم يـــة  را يـــة لتنييـــري  نســـهم أو اخلضـــوع لتقيـــيم نفســـع. وُهاـــن مـــنل 
 الرت ـــي   ــــذا النيـــرض ل ا شــــهد مقـــدإل الى ــــن ع ــــ  أن ط وـــه يقــــوإل ع ـــ  أســــاز شــــعوره

 باالنتماء لأ ا نس اآل ر وأك د ط وه بعد مه ة ل تفاري مد ا ستة أشهر.
 

 الشؤون الكنسية  
  بنــــقن اســــتخداإل الانيســــة الر يــــة  جيــــول ع ــــس  2013مبو ــــن تعــــديع اعُتمــــد د عــــاإل

األبرشية أن يق ن ألعضاء الىواصف املسـيحية األ ـرى اسـتخداإل معوـد تـابل ل انيسـة الر يـة 
لفـــاف يقيمهــــا قـــس مــــن طـــاصفتهم بعــــد احلصـــومل ع ــــ  موافقـــة مســــوقة مــــن              لتن ـــيم مراســــم 
 .األسقف احمل ع
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 الجنسية  

  حيـُ أرــول بخماـان األطفـامل املولـودين دا ـع لطــار 2014ُعـدمل قـانون ا نسـية د عـاإل  
 ال واح أو  ار ه احلصومل ع   ا نسية الدا ركية حام املولد؛

 1  وأرـــــول يســـــمل بـــــالدواح ا نســـــية ابتـــــداءص مـــــن 2014 ُعـــــدمل قـــــانون ا نســـــية د عـــــاإل 
 ؛2015أي ومل/سوتمرب 

  أُبـــرإل اتفـــاو سياســـع بنـــقن شـــرو  اكتســـائ ا نســـية الدا ركيـــة عـــن طريـــي  2013د عـــاإل
الت ــنس د هــوء اتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوو األشــخا   وي ايعاقــة  ويــن  االتفــاو 

بدنيــة أو  هنيــة أو فاريــة أو  ســية طوي ــة  ع ــ  لعفــاء األشــخا  الــذين ُينخ صــون بخعاقــة
 األ ع  من شرو  عدة د يروف معينة.

 
 األعمال التجارية  

  بخننـــاء م سســـة ل وســـاطة ومعا ـــة    رـــدر قـــانون يقضـــع2012د تنـــرين الثـــاين/نوفمرب
النــااوى مــن أ ــع ســ وا جتــاري مســ ومل. وتن ــر هــذه امل سســة د احلــاالت الــ  تنىــوي 
ع ـــــــ  انتهاكـــــــات وتم ـــــــة ل موـــــــادب التو يهيـــــــة الدوليـــــــة املتع قـــــــة باملســـــــ ولية اال تماعيـــــــة 
             ل نـــركات  مبـــا د  لـــا انتهاكـــات  قـــوو اينســـان الـــ  ترتاوهـــا شـــركات دا ركيـــة  ارـــة 
أو عامــة  أو ســ ىات دا ركيــة أو من مــات دا ركيــة  ارــة أو عامــة وشــركا ها الت ــاريون. 
ليـــات الـــت  م  ـــري القضـــاصية  وقـــد أُننـــقت هـــذه امل سســـة وفقـــاص ل معـــايري الدوليـــة ل وســـاطة ُو
وعمــــ ص باملوــــادب التو يهيــــة ل مــــم املتحــــدة بنــــقن األعمــــامل الت اريــــة و قــــوو اينســـــان  

و ـــن املعــــايري املتع قـــة لهــــات االتصـــامل الوطنيــــة ع ـــ  النحــــو املوـــا د املوــــادب وكـــذلا مب
التو يهيــــة ملن مــــة التعــــاون والتنميــــة د امليــــدان االقتصــــادي املتع قــــة بامل سســــات املتعــــددة 

 ا نسيات.
 

 اإلدارة  

 تقــد إل 2013 عم يـات التسـ يع املـدين د عـاإل منـذ رـدور التنـريل ا ديـد املتع ـي برقمنـة  
د  اينرتنـــت. وين ـــر مـــن  ـــ مل  دمـــة  اتيـــة عامـــة ل تصـــامل املواشـــر ع ـــ  يـــل الى وـــات 

  وبـذلا   يعـد مـن الضـروري أن يتصـع دمـة املدنيـة د الانيسـة الر يـةالى وات مويفو اخل
 مقدإل الى ن بالانيسة الر ية أو أي  دمة دينية أ رى.

 
 مسائل أخرى  

  ات: ُعدمل القانون ا ناصع عدداص من املر 

  ـــــه الربملـــــان األورو  واع ـــــس 2012د عـــــاإل   مـــــن أ ـــــع مواءمـــــة القـــــانون مـــــل تو ي
 األورو  بنقن منل وماافحة االجتار بالونر وناية الضحايا؛
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  لرفـــل العقوبـــة القصـــوى ع ـــ  ايكـــراه ع ـــ  املنـــاركة د مراســـم لواح 2013د عـــاإل  
الســـ ن ملـــدة ســـنتا لأ  ديـــ  لـــيس لـــه أثـــر قـــانوين. ُورفـــل احلـــد األقصـــ  ل عقوبـــة مـــن

الســ ن ملــدة أربــل ســنوات  وهــع عقوبــة تقابــع العقوبــة القصــوى الــ  تنىوــي د  الــة 
 ايكراه ع   عقد لواح م  إل قانوناص؛

  لتنفيـــــــذ االتفاقيـــــــة األوروبيـــــــة ملنـــــــل وماافحـــــــة العنـــــــف هـــــــد املـــــــرأة            2014د عــــــاإل   
 والعنف املن  ؛

  مـــن أ ـــع  ويـــع املنـــاريل واألننـــىة الـــ  تقـــدإل  ل ضـــحاياأُننـــم رـــندوو  2014د عـــاإل
م يــداص مــن املع ومــات أو الــدعم لأ هــحايا ا ــراصم و ــوادو الىــرو ولأ جمموعــات هــ الء 

 الضحايا؛

  ُعـــدمل قـــانون لنفـــا  األ اـــاإل خلفـــض عـــدد القـــرارات ايداريـــة املتع قـــة مبنـــل  2012د عـــاإل
د  741فــض عــدد القــرارات ايداريــة مــن بالســ ناء اآل ــرين. واخ الســ ناء مــن االتصــامل

 ؛ 2014د عاإل  514لأ  2011اإل ع

  مــن نفــا  عقوبـات السـ ن  و ي التـدابري الودي ـةتع يــ  ل ةلداريـة عـدتنــريعية و موـادرات نُفـذت
 ؛ بناع عاإل ألشخا  املدانا د اعتملادماح للعادة عم ية تع ي   مث

  ةقــوو اينســان تقريرهـــا عــن  وانــن عـــدد ميــدان    قــدمت  نــة  ـــرباء 2014د عــاإل 
قــــررت و  منــــاورة عامــــة. وُعــــرض هــــذا التقريــــر فيمــــا بعــــد د لطــــارقــــوو اينســــان  تتع ــــي ح
عـــدإل لدمـــاح عـــدد مـــن اتفاقـــات األمـــم املتحـــدة    د هـــوء نتـــاصج املنـــاورة العامـــة احلاومـــة
 ىـر  ع ـ   ةاومـاحل بـرأي ينىـوي   لـاكع ألن دا ر قوو اينسان د القـانون الـاملتع قة ح

 أن حيــتفعاحلاومـة أن مـن املهـم  وتـرىالربملـان لأ احملــاكم. مـن التنـريعية  صـ  ياتال نقـع
لت امـات الدوليـة. وفيمـا يتع ـي بـالربوتوكومل االمتثـامل باملس ولية عـن مراقوـة ان و ن املنتخوو املمث 
الربوتوكـومل  ل تفاقيـة األوروبيـة حلقـوو اينسـان  قـررت احلاومـة عـدإل االنضـماإل لأ 12رقم 

التنـــريعية  الـــ   ارســـها الســـ ىة الصـــ  يات نقـــعع ـــ   ىـــر  أيضـــاص  ألن  لـــا قـــد ينىـــوي
احملامـــة األوروبيـــة لأ حملـــاكم  و لأ اتفضـــي ية العام ـــة ل م هـــع األســـس النـــرعيةمـــا  لتحديـــد

 .كم   أ ري  حلقوو اينسان

 :  الدولية التالية االتفا ياتومنذ االستعراض األومل  ردقت الدا را أو وقعت ع    -5

  اتفاقيـــــة بامل حـــــي  ي  انضـــــمت الـــــدا را لأ الربوتوكـــــومل اال تيـــــار 2014د أي ومل/ســـــوتمرب
 األمم املتحدة حلقوو األشخا   وي ايعاقة؛

  قــررت الــدا را التصــديي ع ــ  الربوتوكــومل اال تيــاري الثالــُ امل حــي 2015د أيار/مــايو  
 باتفاقية األمم املتحدة حلقوو الىفع؛
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 رــدقت الــدا را ع ــ  اتفاقيــة جم ــس أوروبــا بنــقن منــل وماافحــة 2014نيســان/أبريع  د  
 العنف هد املرأة والعنف املن  ؛

  وقعــــت الــــدا را ع ــــ  معاهــــدة مــــراكل. وهــــذه املعاهــــدة تافــــع 2013د   يران/يونيــــه  
 ل مافوفا وهعاف الوصر؛ عيةالاتن السمو  الاتن املساواة د الورومل لأ

  
حالرررررة  ررررري التطرررررورات التررررري حررررردثا منرررررذ االسرررررتعراض الررررردوري األول لل -ثالثار  

 وحمايتها وال سيما  يما يتعلق بتع ي  حقوق اإلنسان ،دانمركال
 

 األطفال  
ع ــ  تعمــع الــدا را مــا فتقــت   2011دا را د عــاإل حالــة د الــمنــذ االســتعراض األومل ل  -6

              مــــن  ةموــــادرات عــــدتنفيــــذ الــــدا را د  عتود هــــذا الصــــدد  شــــر  ونايتهــــا. تع يــــ   قــــوو الىفــــع
 :بينها ما ي ع

  ودور  اييـــداعركـــ ت احلاومـــة بنـــاع كوـــري ع ـــ  لســـا نوعيـــة الرعايـــة واملعام ـــة د مرافـــي
يشـــراف هبــدف لســـا عم يــة ا بـــدأ نفــا  تعــديع  أُد ـــع ع ــ   2014. ود عــاإل ضــانةاحل

ـــــداع  ـــــة د مرافـــــي ايي ـــــة واملعام  ـــــد املعـــــايري  ات الصـــــ ةودور احلنوعيـــــة الرعاي . ضـــــانة وتو ي
ايبــ   مبهمــة الــ  تقــوإل بايشــراف الســ ىة  بــقن تضــى ل بصــينيته احلاليــةالقــانون  قضــعوي

قــــيم املنــــخ  الوأقــــارئ فيــــه واملقيمــــا  عــــام ا د املرفــــييــــُ هاــــن ل ح عــــن املخالفــــات
 ؛عن هويته أن يفصل املو غدون   مثرية ل ق ي د املرفي ايب   عن أي مساصع

  د ــــع قــــانون يتع ــــي بالــــدعم املواــــر ل طفــــامل املستضــــعفا  يــــ  النفــــا . 2014د عــــاإل  
عـــدد مـــن تنفيـــذ رع د ُشـــ. و املواـــر ويســـ ذ هـــذا القـــانون الضـــوء ع ـــ  أ يـــة الـــدعم الوقـــاصع

هـــود لتع يـــ  قـــدرات بـــذمل  ذا القـــانون منهـــا مـــا ي ـــع:  أوالصق هـــ تـــد ع د نىـــاواملوـــادرات 
لتعــــاون االســــرتاتي ع بــــا الو ــــديات ادعــــم   ثانيــــاصق ؛عفا بصــــفة  ارــــةالوالــــدين املستضــــ

تـــوفري و  والـــربذ النـــواع   املنـــورة قويـــع لســـداء د جمـــاالت مـــن واملن مـــات  ـــري احلاوميـــة
املقــد إل موــادرات لتع يــ  الــدعم املواــر تنفيــذ  ثالثــاصق  ؛املستضــعفا لنــوائاطفــامل و ل العــ ح 
هــــود   ذمل رابعــــاصق بــــ نهاريــــة؛الرعايــــة ال م سســــات املــــودعا د ألطفــــامل املستضــــعفالأ ا

لتع يــ  املنــاركة د األننــىة الرتفيهيــة مثــع األلعــائ الرياهــية واملوســيق  ورابىــات الانــافة 
 ألطفامل املستضعفا؛لأ اتقدمه الو ديات  املوار الذي الوقاصع د لطار الدعم

  مرا عــة التنـريعات الوطنيــة  لليهــا مبهمـةُعهـد  ــرباء   نـة  أننـقت احلاومــة 2013د عـاإل
. والنــــوائ املــــودعا د م سســــاتهــــد األطفــــامل  املســــتخدمة قســــريةالوســــاصع بالاملتع قــــة 

التــدابري وتقــدرت مقرت ــات مــن  املرتوىــة باســتخداإل هــذهالتحــديات  تحديــد فــت ال  نــة بكُ و 
 . وقــــدمتتهموســــ م أ ــــع وهــــل لطــــار تن يمــــع  ديــــد هبــــدف هــــمان  قــــوو األطفــــامل
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الـ  ينونيـع النـروع . وسـتقرر احلاومـة املوـادرات 2015لأ احلاومـة د عـاإل  هال  نة تقرير ا
 ؛املودعا د م سساتوالنوائ  طفامللضمان  قوو األ فيها

  بقضــــايا ليــــذاء األطفــــامل الو ــــديات  ةترمــــع لأ تع يــــ  معرفــــ ااــــذت موــــادرة 2013د عــــاإل
نايتهــا  الــ  جيــنقــوو الىفــع ح واملهنيــا ل كــاء وعــع األطفــامل ومــن مث وكيفيــة معا تهــا 

 ــدف لأ وــادرات م وأُط قــت أيضــاص  .ايفيــة احلصــومل ع ــ  املســاعدةبو  كــع الت ــاولاتمــن  
 ؛اييذاء ودعمهمضحايا ل ةاملهني عام ةهمان امل

  ايرــ يف أهــداف  ومــنكيــة العامــة. دا ر املــدارز ال ن ــاإل ُشــرع د لرــ يف  2014د عــاإل 
تع يــ  رفــاه الىــ ئ د املــدارز و النتــاصج األكادهيــة   د فيــة اال تماعيــة اخل احلــد مــن تــقثري

قـانون ويقضـع . الدراسـةلطـاراص  ديـداص ل تمـاي  د  ويتـيل ايرـ يفواحلد من تس ذ األقران. 
ُـــــدريحاملـــــدارز العامـــــة  مبـــــا د  لـــــا احلـــــي د احلمايـــــة مـــــن    قـــــوو الىفـــــع تع ـــــيم بـــــقن ي

  هــــمن باالســــتناد لأ اتفاقيــــة  قــــوو الىفــــع ةأو الرقميــــ ةأو النفســــي ةالودنيــــ اتاالعتــــداء
 اص  ـ ء ينـاعالعـاملع حلقـوو اينسـان  ن. وال يـ امل ايعـ األهداف العامة مل سسـات التع ـيم

يـُــدر ز فيهــا ايعـــ ن مــن  يـــُ رـــ ته  الــ مــادة التـــاريمل د املــدارز االبتداصيـــة  مـــن اص لل اميــ
اتفاقيــة  ن قويــع  مـن ـار اتفاقيــات  ديثـة العهــدمـن النا يــة العم يـة  ومــن مقـوو اينســان ح

لدمـــــاح الت ميـــــذ  وي اال تيا ـــــات  ومـــــن التنييـــــريات الرصيســـــية األ ـــــرى  قـــــوو الىفـــــع. 
 وي اال تيا ــات تع ــيم  بنــقناخلارــة د ن ــاإل املــدارز العاديــة وفقــاص يعــ ن ســاالماناا 

 اخلارة. 
 

 ذوو اإلعا ةاألشخاص ن/و المستضعفاألشخاص   
عــــدداص مــــن الــــر ى واألهــــداف  2013 ىــــة العمــــع بنــــقن سياســــة ايعاقــــة لعــــاإل تتضــــمن  -7

املوــادرات  عــدد مــن عامــة د جمــامل ايعاقــة  فضــ ص عــنوهــل سياســات الــ  تتع ــي بالىوي ــة األ ــع 
 ات الصــ ة القصــرية األ ــع. وتســهم اخلىــة د لديــد األولويــات السياســية واالقتصــادية ل موــادرات 

تنفيــذ اتفاقيــة مــن أ ــع وتقــدإل لطــاراص ل عمــع املســتمر  نــمع قىاعــات متعــددةالــ  تة ايعاقــة بسياســ
قــــوو األشــــخا   وي ايعاقــــة. ويتمثــــع ا ــــدف العــــاإل والر يــــة العامــــة د هــــمان حلاألمــــم املتحــــدة 

لأ  عديـــدة ترمـــعوـــادرات ممنـــاركة  يـــل األشـــخا   وي ايعاقـــة ولدمـــا هم د اعتمـــل. وهنـــاا 
 .  ع   قدإل املساواة مل اآل رين د احلياة اعتمعيةاملناركة و تع ي  املواطنة 

 اتل وـــالنيا  وي ايعاقـــ دروســـاص تعويضـــيةوالو ـــديات  األقـــاليمن مـــت  2015و ــ مل عـــاإل  -8
 قــوقهم فررــاص أفضــع ملعرفــة  الــذين يعــانون مــن لعاقــات عق يــةوــالنيا الــدروز ل هــذه  تتــيلالعق يــة. و 
              :أربعــــة مواهـــــيل روزالــــدهـــــذه  نــــمعوةارســــة مــــواطنتهم. وت مســـــتق ةاــــا  قــــرارات وال  وةارســــتها

مـــل بالتنـــاور ق االتصـــامل واحلـــوار ولماانيـــة ااـــا  القـــرار 2  واســـتق لية القـــرار ق احلقـــوو الفرديـــة 1 
 .قثريق العم يات الدهقراطية ولماانية الت4   ولماانية املناركةماونات اعتمل ق 3   اآل رين
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  قــدمت احلاومــة  ىــة عمــع شــام ة طوي ــة األ ــع لتىــوير وتوســيل نىــاو 2014ود عــاإل  -9
د لطــار هــذه . و د املســتقوع اخلــدمات املقدمــة لأ األشــخا  الــذين يعــانون مــن اهــىرابات عق يــة

اخلـدمات  نفـس وحيصـ ون ع ـ بـنفس احلقـوو  العنايـة ويتمتعـوننفس النفسيون ملره  اخلىة  ي ق  ا
ع ــ  قــدإل املســاواة مــل األشــخا  املصــابا  ولعــادة التقهيــع ا يتع ــي بــالع حفيمــا ــودة العاليــة   ات

 ال ــروف امل اتيــةاالنت ــار و يقــة قــواصم  تق ــي  لأد املقــاإل األومل اخلىــة  دف. و ــبــقمراض  ســدية
ررــد نتــاصج  ىــة العمــع. وتن ــر احلاومــة  اليــاص  مــن املقــررقســرية. و التــدابري الل حــد مــن ال  ــوء لأ 

 .  النفسياقوو املره  النهوض ح املضع د التنريل  ي الص ة هبدف د تعديع
ــــة النفســــية  2015ود عــــاإل  -10 مان  قــــوو أفضــــع لضــــاعتمــــد الربملــــان تعــــدي ص لقــــانون الرعاي

ع ـــ  القـــانون  ن . ويـــاملنـــمولا بتـــدابري قســـريةل مرهـــ  النفســـيا الـــذين تضـــعون ل  ت ـــال أو 
احلصـــومل د مر  ـــة  و ـــدف لأالرعايـــة النفســـية ب املنـــمولااملركـــ  القـــانوين ل قارـــرين  توه ـــلتـــدابري 

قوــع الــ  جُتــرى معــه قاب ــة املقــرتيف  و لــا منــذ املالعــ ح صــو  م شــرات مــن املــريض خمواــرة ع ــ  
ة بصــينيته احلاليــ د لطــار الىــن النفســع بالتــدابري القســريةالقــانون املتع ــي  نــمع. ويامل سســة د قوولــه
ســـنة والـــذين ال يوافقـــون ع ـــ  العـــ ح  ويافـــع  17و 15ألشـــخا  الـــذين تـــرتاويف أعمـــارهم بـــا ا

كــع ايبــ   عــن   يــن  القــانون ع ــ  و ــوئالضــمانات اي راصيــة. وفضــ ص عــن  لــا   جمموعــة مــن
مبوافقـة   ـرىدون سـن اخلامسـة عنـرة  بنيـض الن ـر عمـا ل ا كـان التـد ع قـد أطفـاالص  تد  ع ينمع
   .إل الالوالدين أ

أنـــواع التمييـــ  الـــ  ومنـــل مـــن املوـــادرات لتحديـــد  عـــدداص احلاومـــة  عرهـــت  2013ود عـــاإل  -11
 د سوو العمع ود اعتمل كاع.وايعاقة األرع االث   أساز تقوإل ع  

 
 الالجئون والمهاجرون  

 . وتســـتول القواعـــدتهأســـر مشـــع الىفـــع مــل      ديــدة بنـــقن بـــدأ نفـــا  مـــواد  2012د عــاإل  -12
كنـــر  ل ـــم  مش ـــه مـــل كع  دا ر الىفـــع بن ـــايف د اعتمـــل الـــ انـــدماح لماانيـــةمنهـــا أن  اص ا ديـــدة أمـــور 

ملصـــا  اداصمـــاص  راعـــ ل ا كـــان الىفـــع دون ســـن الثامنـــة مـــن العمـــر. وت ال تُ  ـــذ د احلســـوانأســـرته  
 .  تهسر مشع الىفع مل أ ب م  ااا  قرار  لدىالفض   ل ىفع 

خلنيـــاء فيمـــا يتع ـــي ب قـــانون األ انـــنالـــذي أ ـــري ع ــ  تعـــديع ال نفـــا بـــدأ  2013د عــاإل و  -13
تصـريل ايقامـة يقضـع التعـديع عمومـاص بخلنيـاء و  .مشـع األلواح    ع   أسـازتصاريل ايقامة الصادرة 

تُراعــ  مســقلة . ومـل  لــا  ل ا   يعــد ال و ـان يعينــان معــاص الــ واح  ع ـ  أســاز  دةملــدة وــداملمنـويف 
الـــ وح  اهاقضــال منيــة الــ  بســون العنــف املنـــ   ع ــ  الــر م مــن الفــرتة احنــع  قــد حالــ وا  مــا ل ا كــان

اعتمل بــالنــخ  األ نــع  مــدى ارتوــا د احلســوان  . وفضــ ص عــن  لــا  ي  ــذاأل نــع د الــدا را
 كع. دا ر ال
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ريل اللنيــاء تصــ نــرو ب يتع ــيُ ــر ع ــ  قــانون األ انــن بــدأ نفــا  تعــديع  2014ود عــاإل  -14
الـــ وح األ نـــع يفقـــد  هـــو أالالتعـــديع  وا ـــدف مـــنع ـــ  أســـاز   مشـــع الـــ و ا.  ةمـــة الصـــادر ايقا

وكيمـــا وفــاة الــ وح أو النــريا املقــيم د الــدا را.  بســون ةقامــاي  قــه دالــذي يعــيل د الــدا را 
كع. دا ر الـ نـدماح د اعتمـل ل  هـداص كافيـاص  ذملوـيل  وح األ نع الوقاء د الـدا را  ينونيـع أن  يتس 

 وتنىوي القاعدة أيضاص ع   أطفامل ال وح األ نع. 
نايــة  مــنل  أ ــري تعــديع ع ــ  قــانون األ انــن حيــُ أرــول يــن  ع ــ  2015ود عــاإل  -15

ثانويـــة م قتـــة  ديـــدة ل  قـــا الـــذين حيـــي  ـــم احلصـــومل ع ـــ  ال  ـــوء بســـون وهـــل عـــاإل د ب ـــدهم 
قامـة لفـرتة ل تصـريلنل ُهـ  املتحـدة املم اـة هـد وأملـع رـودقضـية  قـرار الصـادر د األرـ ع. ووفقـاص ل

حلمايـــة. حا ــة لأ االنــخ  األ نـــع يـــع تمديــد ملـــدة ســنتا ل ا ل  قاب ـــةســـنة وا ــدة  مــد اأوليــة 
ايقامــــة د  تصــــريلنــــخ  أ نــــع  صــــع ع ــــ  ل بدايــــةص  امل قــــت ل حمايــــة  ال هاــــن ابلون ــــراص ل ىــــ

ل ا  صـــــع  لالســـــرة  األ مشـــــع   أن هـــــارز ل ـــــراءات الـــــدا را اســـــتناد لأ  ا ـــــة م قتـــــة ل حمايـــــة
 مـن هـذه القواعـد العامـة سـتثناءالسـنة. وجيـول ا مضـع ايقامة بعد تصريل ع    ديدالنخ  املع  

مثــــع هــــذا الدوليــــة  الــــدا را الت امــــاتاحلــــاالت الــــ  جتيــــ  فيهــــا يــــروف معينــــة  مبــــا د  لــــا  لــــت
لت اما ــا الامتثــامل الـدا را  ل تحقـي مـن  الــةلاـع  اص فرديــ اص ا  ـرة تقييمـســ ىات  سـت ري. و االسـتثناء

 ات الصـــ ة الصـــادرة عـــن احملامـــة األوروبيـــة حلقـــوو  الســـابقة ل قـــرارات ينـــمع االمتثـــاملالدوليـــة  مبـــا 
 مبو ـــنقامـــة ل تصـــريل حيصـــ ون ع ـــ ع ـــ  األ انـــن الـــذين  املـــذكورة اينســـان. وال تنىوـــي القواعـــد

 .تفاقية اخلارة بوهل ال  قااال

وأد ـــــع التعـــــديع املنـــــار لليـــــه أعـــــ ه ع ـــــ  قـــــانون األ انـــــن أيضـــــاص مـــــادة  ديـــــدة شـــــويهة  -16
ـــــه االلـــــاد األورو  رقـــــم 2 33 باملـــــادة / الصـــــادر عـــــن الربملـــــان األورو  2013/32ق أق مـــــن تو ي

واع س األورو  فيمـا يتع ـي بعـدإل  ـوال قوـومل ط وـات ال  ـوء ل ا كـان النـخ  األ نـع قـد  صـع 
 ماية د ب د ُ ر هو طرف د اتفاو دب ن.ع   احل

 
 نوع الجنس والمساواة  

تقــــدإل  ىــــة العمــــع الســــنوية ل مســــاواة بــــا ا نســــا عرهــــاص عــــن عمــــع احلاومــــة د جمــــامل  -17
املســـاواة بـــا ا نســـا د الســـنة القادمـــة. وتعـــرض أيضـــاص نتـــاصج العمـــع الـــذي اهـــىُ ل بـــه د الســـنة 

ع ــــ  ماافحـــة التمييــــ  ع ــــ  أســـاز ا ــــنس  واملضــــايقة   2015 رتك  اخلىـــة د عــــاإلســــالســـابقة. و 
 والرقابة اال تماعية  والعنف املن    واالجتار د احلياة اليومية. 

ــــــذت أو أُط قــــــت موــــــادرات عديــــــدة  ــــــدف لأ تع يــــــ  املســــــاواة بــــــا  2014ود عــــــاإل  -18 نـُف 
اســتهدفت  توعيــة بــاحلقوو"ا نســا و قــوو اينســان. ومــن هــذه املوــادرات مــا ي ــع:  أوالصق "ن ــة ل 

نســاء األق يــات العرقيــة د الــدا را وكــان ا ــدف منهــا توعيــة هــذه الفقــة مــن النســاء حقوقهــا مبو ــن 
ــــع  قــــانون األســــرة؛  ثانيــــاصق دراســــة استقصــــاصية عــــن يــــروف معينــــة املث يــــات واملث يــــا وم دو ــــع املي

ق ن ــة لع ميــة ع ــ  نىــاو الــو د ا نســع ومنيــايري ا ويــة ا نســية و ــام ع رــفات ا نســا؛  ثالثــاص 
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 ىــة عمــع  ديــدة مــد ا أربــل ســنوات ترمــع لأ  2015بنــقن االجتــار بالونــر. وأُط قــت د عــاإل 
ع ــ  الــدعاصم التاليــة: الوقايــة   2018-2015ماافحــة االجتــار بالونــر. وتقــوإل  ىــة العمــع ل فــرتة 

تـــــا رين بالونـــــر  فضـــــ  عـــــن ولديـــــد هويـــــة الضـــــحايا  وتقـــــدرت الـــــدعم لأ الضـــــحايا  وواكمـــــة امل
 النراكات والتنسيي.

 
 مسائل أخرى  

ُشــرع د ل ــال دراســة استقصــاصية بنــقن  ــراصم الاراهيــة أو ا ــراصم املرتاوــة بــدافل التحيــ .  -19
التحيـــ  القـــاصم  وتنيىــع هـــذه الدراســـة طاصفـــة واســـعة مـــن ا ـــراصم املرتاوـــة بـــدافل التحيـــ   مبـــا د  لـــا

ع ــ  أســاز امليــع ا نســع  والعــرو  والــدين  والتو ــه السياســع  وايعاقــة  والتهمــيل اال تمــاعع. 
وسُتفرل هـذه الدراسـة عـدداص مـن امل شـرات الرصيسـية سـتمان احلاومـة مـن وهـل  ـذ أسـاز ملوارـ ة 

تـــاصج هـــذه الدراســـة ررـــد ا ـــراصم الـــ  تُرتاـــن بـــدافل التحيـــ  د الـــدا را. ومـــن املتوقـــل أن تُننـــر ن
 .  2015االستقصاصية د  ريف عاإل 

د تقريـره الســنوي عـن اال ت ــال رهـن احملاكمــة      ـ  مــدير النيابـة العامــة2015د عـاإل  -20
 553 لأ أن عـــدد  ـــاالت اييـــداع د احلـــوس االنفـــرادي رهـــن احملاكمـــة اخفـــض بصـــورة كوـــرية مـــن

 الــــــــة د  36ملــــــــدير النيابــــــــة العامــــــــةق لأ  ســــــــنة التقريــــــــر الســــــــنوي األومل  2001 الــــــــة د عــــــــاإل 
                 رهــــــن احملاكمـــــة د الفــــــرتة مــــــن . وفضــــــ ص عـــــن  لــــــا    يــــــودع د احلـــــوس االنفــــــرادي2014 عـــــاإل
 عاماص. 18لال  شخ  وا د دون سن  2014لأ عاإل  2009عاإل 
  

 -التطرررورات التررري حررردثا منرررذ االسرررتعراض األول للحالرررة  ررري الررردانمرك  -رابعار  
 نفيذ التو يات التي  بلتها الدانمركت
 
لتنفيــذ التورــيات الــ  قو تهــا د   ــ مل الســنوات األربــل املاهــية هودهــا كرســت الــدا را  -21

الــدورة األوأ ل ســتعراض الــدوري النــامع. ويــرد فيمــا ي ــع عــرض ل مســت دات الــ   ــدثت أساســاص 
 .  2014منذ التقرير املر  ع ملنتصف املدة الذي قدمته الدا را د عاإل 

ووهــــل تســــع  الــــدا را باســــتمرار لأ االهــــى ع مبســــ وليتها عــــن نايــــة  قــــوو اينســــان  -22
معــــايري رــــارمة لصــــو ا د مــــا تضــــعه مــــن سياســــات وتســــنه مــــن قــــوانا. ولــــذلا  تُراعــــ  د لطــــار 

لــدد اخليــارات  ايعــداد لســن تنــريل  ديــد ةاــن الت امــاُت الــدا را د جمــامل  قــوو اينســان  الــ 
د هـــــذا الصـــــدد. وتــــــن  املوـــــادب التو يهيــــــة الصـــــادرة عــــــن ولارة العـــــدمل فيمــــــا يتع ـــــي باســــــتعراض 

نريعات ع   وا ن مراعاة االتفاقيـات الدوليـة حلقـوو اينسـان الـ  رـدقت ع يهـا الـدا را عنـد الت
  أكــــــدت ولارة العــــــدمل د رســــــالتها الر يــــــة الســــــنوية املتع قــــــة 2015ايعــــــداد ل تنــــــريل. ود عــــــاإل 

ية باملســاصع التنــريعية  املو هــة لأ  يــل الــولارات  ع ــ  أن أي منــروع قــانون يثــري اعتوــارات أساســ
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ــــة األوروبيــــة حلقــــوو اينســــان  جيــــن أن يق ــــذ هــــذه االعتوــــارات  احلســــوان د فيمــــا يتع ــــي باالتفاقي
 .  (27)التو ية 

  بـــدأ نفـــا  التعـــديع ع ـــ  القـــانون ا نـــاصع الـــذي يقضـــع بت ـــررت أي 2013ود  ول/يوليـــه  -23
ابــع أ ــر شــخ  يتواطــق د لشــراا شــخ  دون ســن الثامنــة عنــرة مــن العمــر د  ــاع مــل لبــون مق

أو مقابــع وعــد بــدفل أ ــر. وفضــ ص عــن  لــا  يــن  القــانون بصــينيته أيضــاص ع ــ  جتــررت أفعــامل القــوادة 
 .  (91و 90تان )التو يواالجتار بالونر أل راض االستني مل د الونياء 

  أُننـــم املركـــ  الـــوط  الـــدا ركع ل  ـــراصم ايلارتونيـــة. و صـــ  هـــذا 2014ود أيار/مـــايو  -24
كام ص ملاافحة  يـالة وتوليـل مـواد لبا يـة عـن االسـتني مل ا نسـع ل طفـامل. ويقـدإل هـذا املرك  قسماص  

القسـم املسـاعدة ل نـرطة الدا ركيـة د تتوـل احلــاالت املتع قـة بـاملواد ايبا يـة عـن االسـتني مل ا نســع 
تم تقاســم ل طفــامل ويعمــع أيضــاص ع ــ  لديــد هويــة الضــحايا  باالســتناد لأ ت ــا املــواد. و الوــاص مــا يــ

نتاصج العمع بنـقن لديـد هويـة الضـحايا مـل النـركاء الـدوليا  مبـا د  لـا املن مـة الدوليـة ل نـرطة 
 .(94)التو ية   اليوروبوملق ا ناصية  لنرتبوملق وماتن النرطة األورو 

حيــي ل طفــامل  وي اال تيا ــات اخلارــة املقيمــا بصــورة قانونيــة د الــدا را احلصــومل ع ــ   -25
واحلمايـــة مبو ـــن قـــانون اخلـــدمات اال تماعيـــة. وتنـــمع هـــذه اخلـــدمات األطفـــامل املعرهـــا  الـــدعم

أُننـــقت  ســـة "بيـــوت ل خىـــر واألطفـــامل هـــحايا االعتـــداء ا نســـع وســـوء املعام ـــة أو االســـتني مل. و 
لتقـــدرت العـــ ح املتخصـــ  لأ األطفـــامل الـــذين تعرهـــوا  الو ـــديات د الـــدا را خمت ـــف دل طفـــامل" 
وجتمــــل هــــذه الويـــوت بــــا اخلــــدمات اال تماعيــــة و ـــدمات النــــرطة واخلــــدمات الع  يــــة لنيـــذاء. 

حيصــ ون ع ــ  مســاعدة منســقة ومهنيــة د  والصــحية ل تقكــد مــن أن األطفــامل الــذين تعرهــوا لنيــذاء
 بيقة رديقة ل ىفع. 

  اعتمـــد الربملـــان منـــروع قـــانون بنـــقن التـــدرين املهـــ  يـــن  ع ـــ  وهـــل 2014ود عـــاإل  -26
مج تع يمــــع  ديــــد ملــــدة ســــنتا. وهــــذا الربنــــامج التع يمــــع خمصــــ  ل شــــخا  دون اخلامســــة برنــــا

والعنــرين الــذين ال ه اــون مــ ه ت يكمــامل التع ــيم املهــ  أو التع ــيم الثــانوي العــا   ويهــدف لأ 
تع ي  قدرة جمموعات النـوائ املعرهـة ل خىـر ع ـ  لجيـاد عمـع ويتـيل  ـ الء النـوائ فررـة ملوارـ ة 

ع ــيم. ومــن املتوقــل أن يفيــد هــذا الربنــامج التع يمــع اعموعــات املستضــعفة الــ  توا ــه اليــوإل  ىــراص الت
 .(112)التو ية مت ايداص برتا الدراسة  ناهيا عن الى ئ املنتما لأ أق يات لثنية 

  أط ـــــي مـــــدير النيابـــــة العامـــــة عـــــدداص مـــــن املوـــــادرات ل حـــــد مـــــن ةارســـــة 2012ود عـــــاإل  -27
رهــن احملاكمــة ملــدة طوي ــة  اال ت ــال رهــن احملاكمــة ملــدة ث ثــة أشــهر أو أكثــرق. ونتي ــة  اال ت ــال

ــــــة مــــــن  ــــــة د  1 764لــــــذلا  اخفــــــض عــــــدد  ــــــاالت اال ت ــــــال رهــــــن احملاكمــــــة ملــــــدة طوي                    ال
  وتق ــــــ   ــــــ مل الفــــــرتة نفســــــها متوســــــذ مــــــدة 2014 الــــــة د عــــــاإل  1 385لأ  2010عــــــاإل 

 .(98)التو ية أشهر  5.9أشهر لأ  6.8اكمة من اال ت ال رهن احمل
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  شــرع مــدير االدعــاء العــاإل الــدا ركع د تنقــيل املوــادب التو يهيــة اخلارــة 2014ود عــاإل  -28
خـدمات النـرطة والنيابــة العامـة واملتع قـة مبعا ــة  ـاالت  ـراصم الاراهيــة. ويقضـع التنقـيل  د   ــة 

ديــداص لأ النــرطة توــا ال ــروف الــ  يتعــا ع ــ  النــرطة أن أمــور  بــخدراح فقــرات  ديــدة مو هــة ل
فقـرات تتنـاومل  د املوـادب التو يهيـةتاون ع   ع ـم هبـا عنـد التحقيـي د  ـراصم الاراهيـة. وأُدر ـت 

. 2015 ريــــة التعوـــــري د ع قـــــة خىـــــائ الاراهيـــــة. وُننـــــرت املوـــــادب التو يهيـــــة املنقحـــــة د عـــــاإل 
              ئق 266ع ـــ  الســــوابي القضـــاصية املتع قــــة بانتهاكـــات املــــادة  وفضـــ ص عـــن  لــــا  هاـــن االطــــ ع

مـــــــن القـــــــانون ا نـــــــاصع د النـــــــواة الدا  يـــــــة لـــــــداصرة النيابـــــــة العامـــــــة ود موقعهـــــــا ع ـــــــ  اينرتنـــــــت 
 Anklagernet and www.anklagemyndigheden.dk (101و 96و 58و 37ات )التو يق.   

جم ــس طعــون ال  قــا الــدا ركع القــرارات الــ  تقضــع بــرفض أمــاإل  ُتســتقنف بصــورة ت قاصيــة -29
           ط وــــات ال  ــــوء. وهــــذا اع ــــس هــــو هيقــــة شــــوه قضــــاصية. وأعضــــاء اع ــــس هــــم أشــــخا  مســــتق ون
ال جيــول  ــم ت قــع أو ط ــن تو يهــات مــن أي  هــة  مبــا د  لــا مــن الســ ىة أو املن مــة الــ  تقــوإل 

ـــــة  ـــــرب اع ـــــس مبثاب ـــــالتعيا. ويعت ـــــوارد د املـــــادة ب ـــــه جم ـــــس أوروبـــــا  39وامـــــة بـــــاملفهوإل ال                 مـــــن تو ي
بنـــقن املعـــايري الـــدنيا لن ـــراءات املعمـــومل هبـــا د الـــدومل األعضـــاء ملـــنل وســـحن  EC/2005/85رقـــم 

رــــفة ال  ــــم و ــــي م تمســــع ال  ــــوء د أن تن ــــر د قضــــاياهم وامــــة أو هيقــــة قضــــاصية. وين ــــر 
ضـــاء د ط وـــات ال  ـــوء. وجيـــن أن ياـــون الـــرصيس قاهـــياص معي نـــاص. وتـــرى جم ـــس م لـــف مـــن  ســـة أع

 .(61)التو ية  احلاومة أن القرارات النهاصية ل م  س تتفي مل احلي د واكمة عادلة
تعتـــرب الـــدا را أن القارـــرين  ـــري املصـــحوبا فقـــة معرهـــة ل خىـــر  ويـــن  قـــانون األ انـــن  -30

 ـــري املصــحوبا الـــذين ي تمســون ال  ـــوء أو يقيمـــون د  ع ــ  تعيـــا ةثــع شخصـــع  ميــل األطفـــامل
الــــدا را دون تصــــريل. ورــــ  يات املمثــــع النخصــــع ووا واتــــه هــــع نفــــس رــــ  يات ووا وــــات 
ا هة الـ  تقـوإل باحلضـانة. ويقـدإل املمثـع النخصـع الـدعم والرعايـة لأ القارـر فيمـا يتع ـي بالنـ ون 

ــــة بــــال  وء واال تماعــــات األ ــــرى مــــل النخصــــية وحيضــــر املقــــاب ت الــــ  جتريهــــا الســــ ى ات املعني
 .(119مم التو ية  2)الج ء الس ىات 

ق ع ــ  توســيل نىــاو 2018-2015تــن   ىــة العمــع الوطنيــة ملاافحــة االجتــار بالونــر   -31
األننــىة الــ  ُشــرع د تنفيــذها د لطــار  ىــذ العمــع الســابقة. وبنييــة ل كــاء الــوعع هبــذه املســقلة  

ركع ملاافحــــة االجتــــار بالونــــر دورات تدريويــــة ماثفــــة ل عــــام ا د جمــــامل االتصــــامل ن ــــم املركــــ  الــــدا 
واأل صـاصيا اال تمــاعيا بالتعــاون الوثيــي مــل الو ــديات الرصيســية  واملن مــات اال تماعيــة احلاوميــة 
و ــــري احلاوميــــة  ونقابــــات العمــــامل  والنــــرطة  وداصــــرة الســــ ون ومراقوــــة الســــ وا الدا ركيــــة  وداصــــرة 

رة  ومراكــــ  ال  ــــوء. وتركــــ  ن ــــة "أوقفــــوا االجتــــار بالونــــر" أساســــاص ع ــــ  ل كــــاء الــــوعع مبســــقلة ا  ــــ
االجتــار أل ــراض الونيــاء والعمــع القســري. ود هــذا ايطــار  حي ــ  موهــوع نايــة األطفــامل باهتمــاإل 

 .  (95و 94و 90و 87)التو يات مت ايد 
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تــاصج املواشــرة ل ســرتاتي ية الوطنيــة وع ــ  الــر م مــن أن مــن الســابي ألوانــه احلــديُ عــن الن -32
 .(43)التو ية  ملاافحة املنالعات املتع قة بالنرف  هان ايشارة لأ بعض التىورات ايجيابية

وبـدأ تنفيـذ  ىـة العمــع الدا ركيـة الرابعـة ملاافحـة العنــف املنـ   والعنـف د لطـار الع قــات  -33
. وتســــتهدف  ىــــة العمــــع مــــا ي ــــع: (86)التو ررررية  2014ق د عــــاإل 2017-2014احلميمــــة  

تع يـ  املعرفــة مبخت ـف أشــاامل العنــف  مبـا د  لــا العنــف دا ـع األســرة الــذي ُهـارز ع ــ  الر ــامل  
والتــدابري املواــرة املتع قــة بالنــوائ والتوعيــة بنتــاصج العنــف د لطــار الع قــات احلميمــة ولثــارة النقــال 

  ومل هذه املسقلة.
فُــــتل  ــــذ ل تصــــامل املواشــــر يعمــــع ع ــــ  مــــدار الســــاعة لت قــــع   2015وابتـــداءص مــــن عــــاإل  -34

ـــع اخلـــدمات الـــ  يقـــدمها هـــذا اخلـــذ  ـــدمات   االتصـــاالت مـــن  يـــل هـــحايا العنـــف املنـــ  . وُتامه
بنـــقن ا وانـــن القانونيـــة واال تماعيـــة.  هـــحايا العنـــف املنـــ   املنـــورة لأ رتأ ـــرى  ـــدف لأ تقـــد

بتقـــدرت املنـــورة لأ  يـــل النســـاء د مراكـــ  ليـــواء النســـاء هـــحايا  2015منـــذ عـــاإل والو ـــديات م  مـــة 
العنف. وتنيىـع املنـورة جمـاالت السـان واملاليـة والعمـع و ـدف أساسـاص لأ مسـاعدة املـرأة ع ـ  بـدء 

 .(45)التو ية  ياة  ديدة دون عنف 
ومـــن . (83)التو رررية وتســـتخدإل النـــرطة أداة  ديـــدة لتقيـــيم اخلىـــر د  ـــاالت املىـــاردة  -35

  وســـتقرتن املوــــادرة 2015د عـــاإل  املقـــرر أيضـــاص لطـــ و موــــادرة لتقـــدرت املســـاعدة لضـــحايا املىــــاردة
بىـــريف عىـــاء ملنـــروع راصـــد يننـــاء مرافـــي ســـانية م قتـــة ل ر ـــامل مـــرتاع العنـــف املنـــ   وعىـــاء ُ ـــر 

 ملنروع راصد ينناء و دات سانية م قتة ل ر امل هحايا العنف املن  .
ي بتنـــ يل منـــاركة املـــرأة منـــاركةص فعالـــةص د ســـوو العمـــع وال ســـيما د منارـــن وفيمـــا يتع ـــ -36

امل شــــرات األوأ ألثــــر القــــانون ع ــــ  عــــدد  2014 عــــاإل  ُننــــرت د (85)التو ررررية رــــنل القــــرار 
 النساء د منارن ايدارة د القىاع اخلا  وعدد النساء د منارن ايدارة د القىاع العاإل. 

كات الت اريــة د الــدا را أن  صــة النســاء األعضــاء د جمــالس لدارة وتوــا ســ  ت النــر  -37
د  19لأ  2005 د املاصــة د عــاإل 11القىــاع اخلــا  املســ  ة د الووررــة ارتفعــت مــن  شــركات

 .  2015املاصة د عاإل 
وأثنـــاء عم يـــة التفـــاوض ع ـــ  منـــروع القـــانون املتع ـــي بخننـــاء هيقـــة تُعـــ  بن ـــر النـــااوى  -38

هــد أفــراد النــرطة الدا ركيــة  اتأفــي ع ــ  أن يُقــي م الن ــاإل ا ديــد بعــد مضــع ثــ و ســنوات  املرفوعــة
  ُعيهنـــــت ك يـــــة القـــــانون د  امعـــــة  2014. ود عـــــاإل 2015ع ـــــ  بـــــدء العمـــــع بـــــه  أي د عـــــاإل 

كوبنهــا ن ي ـــراء التقيـــيم  و لــا بتا يـــف مـــن ا يقــة. وتتوقـــل ا يقـــة أن ُيســتامع التقيـــيم د بدايـــة 
 .(78و 77و 75ات )التو ي 2014. وينار أيضاص لأ رد الدا را د عاإل 2017عاإل 
  مـــن النـــرطة 2014كتـــوبر ومل/أتنـــرين األ 30وط ـــن وليـــر العـــدمل د رســـالة م ر ـــة د  -39

الوطنيــة وهـــل أرقــاإل ع ـــ  الــ ي الر ـــع ل نـــرطة توــا  ا ويـــة الفرديــة  ميـــل أفــراد النـــرطة  و لـــا د 
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النــرطة عىــاءص ل تــ ود بقرقــاإل ا ويــة الفرديــة  وهــع تتوقــل أن يوــدأ العمــع أســرع وقــت ةاــن. وطر ــت 
ـــــــــــــدا را د عـــــــــــــاإل 2016د شـــــــــــــوا /فرباير  هبـــــــــــــذا الن ـــــــــــــاإل                 2014. وُينـــــــــــــار أيضـــــــــــــاص لأ رد ال

 .(76لتو ية ا 
وال يــ امل مــدير النيابــة العامــة يقــوإل بررــد ةارســة اال ت ــال رهــن احملاكمــة عــن كثــن ويقــدإل  -40

د الوقـت الـراهن منـاكع تتع ـي باالكت ـاظ د السـ ون ال تو ـد تقارير سنوية عن هـذه املمارسـة. و 
 .(101)التو ية 

  أرــدر فريـي عامــع عينتــه لدارة احملـاكم الدا ركيــة تورـيات بنــقن مضــمون 2015ود عـاإل  -41
الويانـــات بـــالتوالي وهياــع قاعـــدة الويانـــات العامــة املتع قـــة بالســـوابي القضــاصية. وســـيتم وهـــل قاعــدة 

ـــة  مـــن املتوقـــل لط قـــه د  مـــل وهـــل ن ـــاإل  ديـــد ل قضـــايا املدنيـــة الـــ  تن ـــر فيهـــا احملـــاكم الدا ركي
 .(97)التو ية  2016 عاإل
  

التحررررديات  رررري تنفيررررذ  "أ ضررررل الممارسررررات" و ررررذل  عرررررض اإلنجررررا ات -خامسار  
 التو يات التي  بلتها الدانمرك

 
ع ــــ  مســــتوى احلاومــــة ومــــن و لــــا باســــتمرار  د الــــدا را   الــــة  قــــوو اينســــان عــــا ي تُ  -42

الســــنوي  احلــــدومبــــا د  لــــا د   مناقنــــات عامــــةد لطــــار  ع ــــ  الســــواء   ــــ مل اعتمــــل املــــدين
 يـــُ الربملـــان الصـــيفية  عى ـــة   ـــ ملعقـــد يُ  ذيالـــو أربعـــة أيـــاإل  الـــذي يـــدوإل ق"نـــعع تمـــاع الال"ا 

واشـر مـل النـاز. وتركـ  اي اعـة امل يهـدف لأ التفاعـعينارا أعضـاء الربملـان د "مهر ـان ل سياسـة" 
 مــن  ــ مل بــُ املســتوياتيــل  ع ــ  القضــايا املتع قــة حقــوو اينســان ع ــ  أيضــاص كيــة دا ر العامــة ال

 يع املثامل ال احلصر.عدد من الربامج العالية ا ودة ال  تتناومل ا  رة والتع يم والتميي  ع   سو
وك ــ ء مــن عم يــة املنــاورة أل ــراض لعــداد هــذا التقريــر  أتــايف عــدد مــن املنــاورات العامــة  -43

لماانيـة ايعـرائ عـن ُراصهـم  النـازكع حلقـوو اينسـان لعامـة دا ر ال  ن مت بالتعاون مل املعهـد الـ
اصفــة واســعة مــن القضــايا  ط املواهــيل الــ  طر ــت ومش ــت قــوو اينســان د الــدا را.   الــة قنبنــ
 واالســــتفادة مــــن الفضــــاء ايلاــــرتوين لديــــداص األشــــخا   وي ايعاقــــة بصــــورة عامــــة  وملورــــ منهــــا

والتمييــ  بســون األرــع االثــ   وال ســيما د ســوو العمــع  والتمييــ  هــد النــابات د ســوو العمــع  
مســـــقلتان تتع قـــــان  توشـــــا . لفـــــرتات طوي ـــــة احملاكمـــــة رهـــــنواال ت ـــــال  وأن مـــــة املراقوـــــة الرقميـــــة 

عق يـــة  التو ـــد ع ـــ   اهـــىراباتاألطفـــامل الـــذين يوا هـــون مســـقلة احلضـــانة و     ـــا مســـقلةباألطفـــامل
. وأشـــــار املنـــــاركون د الـــــ  طُر ـــــت  ـــــ مل املناقنـــــاتســـــويع املثـــــاملق ا ـــــ ء األكـــــرب مـــــن األمث ـــــة 

نـاورات مع ومـات قيمـة املناورات لأ التوـاين بـا القـانون والتنفيـذ ع ـ  املسـتوى احمل ـع. وقـدمت امل
 .بناع أعم عمع احلاومة بنقن قضايا  قوو اينسانللصيا ة التقرير و 

ــــــة -44 ــــــة واخلدمــــــة ايداري ــــــةق هــــــع Statsforvaltningen  ل دول ــــــة  اومي هــــــاإل د مب تضــــــى ل هيق
ود لطـار . من املهم أن تاون منـمولة بالتوارـع بـا ايدارة واملـواطنا ع ـ  املسـتوى احمل ـعجماالت 
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 لأ تسـع  ا يقـةد جمـامل قـانون األسـرة   الـ  تقـدمها ا يقـةدمات اخلـنوعية  لسا ا هود الرامية لأ
 .  االتصامل واحلضانةالن اعات با الوالدين بنقن  سوع تافع لجياد
  ـــاص ل طفـــامل ل  اخلدمـــة ايداريـــة  أننـــقت 2014د عـــاإل اخلـــذ اخلـــا   -دولـــة  ىـــاص هاتفي

تقـدرت التو يـه والـدعم املتخصصـا ل طفـامل املعنيـا ا اخلـذ لأ طفامل الى و. ويرمع هذبق
املستنـار تقـدرت التو يـه واملنـورة لأ األطفـامل  يتـوأ. و ا يقـةمستنار يعمـع لـدى  عن طريي

أفاــار وخمــاوف بســون طــ و  نتي ــة مــا جيــوئ د  ــواطرهم مــن مــن معانــا متخفيــف الو 
   هم.الديو 

 املن مــة  ــري احلاوميــة "رفــاه األطفــامل نفــذهراصــد ت  ــ ء مــن منــروع عهــ واخلدمــة ايداريــة" 
 Børns Vilkår مســقلة بنــقندارة الدولــة الــ  جتريهــا معــه ل ةقاب ــمرافقــاص أثنــاء املىفــع يــوفر ل ق 

 .  ضانةأو احل االتصامل

  ـــة الـــ  جتريهـــابعـــد املقاب ـــة و   ضـــانةأو احل تصـــاملاال مســـقلة مـــل الىفـــع ل ن ـــر د لدارة الدول
د  ـامل هان أن حيصع الىفع ع ـ  متابعـة لرشـادية ع ـ  يـد اخلوـري الـذي رافقـه د املقاب ـة 

 ى وات الىفع بالاامع.لالقرار    يست ن

املــواد الدراســية الــ   ُثــار خمت ــف تقيــيمبرنــامج جتــريع يرمــع لأ د تنفيــذ وشــرعت احلاومــة  -45
                    الـــــــ  تنيىــــــــعنتـــــــاصج ال  بعـــــــد  ــــــــل احلاومـــــــة وحُ. وســـــــتتُـــــــدر ز لىـــــــ ئ األق يـــــــات ب نيــــــــة األإل

 ل نهـوض مبسـتوى ل ـادةاالسـتفادة مـن هـذه املعـارف  ال  هان هبـا ايفيةال  2016-2014الفرتة 
 د املدارز.  قيمة مضافةاألق يات باعتوارها  د رفوف أطفامللنية األإل 

ستنــارين امل" مــن اخلار يــة لننــاء فريــي  قــررت ولارة التع ــيم وولارة النــ ون 2014ود عــاإل  -46
ــــع  قــــ راحاملــــدارز بنــــقن كيفيــــة لدلأ تو يــــه لتقــــدرت الدوليا" الــــ ــــة  الىفــــع وومواهــــيل مث واملواطن

واي ـاإل لأ  العاملية والتع يم من أ ـع التنميـة املسـتدامة د املنـاهج الدراسـية. ومـن أ ـع تقـدرت الـدعم
خدمــــاح اتفاقيــــة  قــــوو الىفــــع و ريهــــا مــــن رــــاوا بم بالت امــــا الوفــــاء  املدرســــا وتنــــ يعهم ع ــــ 

ــــ رعت  شــــالــــذي يقدمونــــه ع ــــيمد الت قــــوو اينســــان  كع دا ر ولارة التع ــــيم بالتعــــاون مــــل املعهــــد ال
تع ــــيم  قــــوو بنــــقن  ــــرى  ات رــــ ة أواد مــــننــــىة تع يميــــة و أ ــــا ح و  د تىــــويرحلقــــوو اينســــان 

 اينسان د املدارز ايل امية. 
تتعـــاون الو ـــديات   د نيـــع التع ـــيم األطفـــامل املـــودعا د م سســـات الرعايـــةولضـــمان  ـــي  -47

رعايـة الودي ـة د ب ديـة  ـري ل  م سسـة د هد  الـة ليداعـ الـذي ينالـه الىفـعالتع ـيم  بنـقن فيما بينها
جيـــن  ـــ مل و أســـابيل   ث ثـــةل تع ـــيم د  ضـــون  عرهـــاص ب ديـــة وـــع لقامتـــه. وجيـــن أن يت قـــ  الىفـــع 

  ُ ــر ع ــ  شــاع الو ديــة الســابقة حملــع لقامتــه توافــيمــا    اص فرديــ مــاص تع ي ن يت قــ  الىفــعأهــذه املــدة 
 .من التع يم
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 ملعا ـــــــــةق كمحفـــــــــع Ministeriernes Handicapudvalg  الولاريـــــــــة نـــــــــة ايعاقـــــــــة تعمـــــــــع و  -48
ات سياســالوتقاســم املع ومــات بنــقن قضــايا  والــربذ النــواع   التحــديات املنــرتكة بــا القىاعــات

تفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوو ال املســتمر تنفيــذالايعاقــة  مبــا د  لــا موارــ ة  العامــة الراهنــة د جمــامل
 دا هــات الفاع ــة و مــل أرــحائ املصــ حة  اص مســتمر  اص  نــة  ــوار تقــيم ال األشــخا   وي ايعاقــة. و 

ـــــاوملاعتمـــــل املـــــدين  ـــــة  قـــــوو األشـــــخا   لتن ـــــدا را مـــــن  ن ـــــ  ت قتهـــــا ال ـــــة ال            امل   ـــــات اخلتامي
  وي ايعاقة.

قـــــــانون  مبو ـــــــنصـــــــوته. و بندالء لـــــــاملســـــــاعدة ال لمـــــــة نا ـــــــن أن يى ـــــــن ي أل وجيـــــــول -49
أو نــــا وا  منــــرفا ع ــــ  التصــــويت مــــناملســــاعدة   هاــــن احلصــــومل ع ــــ  كعدا ر االنتخابــــات الــــ

                املنــــرف عــــن التصـــــويتنــــخ  مــــن ا تيــــاره  بـــــدالص مــــن ب يســـــتعان أن معينــــا. وهاــــن ل نا ــــ
  فينونيـــــع أن اضـــــل هـــــذه بصـــــوته لـــــندالءســـــاعدة النا ـــــن لأ مأو النا ـــــن املعـــــا. ول ا ا تـــــاح 

. يُعــرف بالن اهــةنتخابــات وا ــد ع ــ  األقــع معــ  باالاملســاعدة داصمــاص لنشــراف مــن  انــن مويــف 
شـــاع  تتخـــذتصـــويت لأ  ـــدوو جتـــاولات ال ع ـــ ال تـــ دي املســـاعدة  والنيـــرض مـــن  لـــا هـــو أن

. ول ا ا تــاح دهــاثقــة ا مهــور د العم يــة االنتخابيــة و يا كســنو  النا ــن ع ــ   املســو تــقثري  ــري ال
 ل ا كـــاناملســاعدة لال  جتـــولورقــة االقـــرتاع  فــ  أ ـــاء مرشــحا ع ـــ  نــىن لســـاعدة ملأ  النا ــن
 ئ أو املرشــل بــاحل لــه املســاعدة دإلمواشــرة وبــدون لــوس ا هــة الــ  تقــ يع ــم ع ــ  أن اص قــادر النا ــن 
 م  مــون العم يــة االنتخابيــة املــويفا املســ ولا عــن ســري. وجتــدر ايشــارة لأ أن انتخابــه ريــدالــذي ي

يـــار النا ـــن. ويعاقـــن القـــانون ع ـــ  املع ومـــات الـــ  حيصـــ ون ع يهـــا بنـــقن  ســـرية باحلفـــاظ ع ـــ  
 أربعة أشهر. تصع لأ الس ن ملدةب أوالسرية بنيرامة  مودأ انتهاا
وهـــل عـــدد مـــن املوـــادب التو يهيـــة واألدلـــة ايرشـــادية املصـــممة  يعـــاص لوـــُ الـــوعع حقـــوو  -50

 مبا د  لا ما ي ع:  األعمامل الت ارية أوسا اينسان د 
  قــوو يــة و تنفيــذ موــادب األمــم املتحــدة التو يهيــة بنــقن األعمــامل الت ار ل ىــة عمــع وطنيــة 

 ق؛2014اينسان  ننرت د عاإل 

  ـــــة ل نـــــركات الصـــــنيرية واملتوســـــىة احل ـــــم  ننـــــر د ـــــع لرشـــــادي ل مســـــ ولية اال تماعي                دلي
 ق؛2015عاإل 

   مـــن أ ـــع لأ النـــركات مو ـــه دليـــع لرشـــادي -املســـ ولية اال تماعيـــة ل نـــركات بورـــ ة 
ة اال تماعيــة ل نــركات د س ســ ة ايمــداد وــادب التو يهيــة الدوليــة بنــقن املســ ولياملمتثــامل ا

 ق؛2014د عاإل لديُ ُ ر نركات الصنيرية واملتوسىة احل م  الب اخلارة

 لأ املـــدعا العـــاما بنـــقن املســـ ولية اال تماعيـــة ل نـــركات واملوـــادب التو يهيـــة  هـــاتتو ي
ـــة املنـــرتياتود  عىـــاءاتل مســـ ولية اال تماعيـــة ل نـــركات د ال د  وهـــعهابـــدأ   احلاومي

 ق.2013عاإل 
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 يرررادة تحسررريم حالرررة حقررروق اإلنسررران  ررري المتوخررراة مرررم أجرررل مشررراري  ال -سادسار  
 الدانمرك

 
الو ــــديات املقدمــــة مــــن  التع يميــــة اخلارــــة عــــروضال ــــ مل الســــنوات األربــــل املقو ــــة  ســــُتقي م -51

لات األكادهيـــة يدمــاح األطفــامل  وي اال تيا ــات اخلارــة د املــدارز االبتداصيــة بنييــة ررــد اي ــا
. ومــن والنهــوض هبــم الىــ ئ  وي اال تيا ــات اخلارــة د تع ــيم  وي اال تيا ــات اخلارــة ورفــاه

 هـــــذا التقيـــــيم لتىـــــوير ُيســـــتند لأ نتـــــاصج. وس2016د عـــــاإل األوأ نتـــــاصج الاملتوقـــــل احلصـــــومل ع ـــــ  
 لعروض. نوعية اب ول نهوضاألطفامل  وي اال تيا ات اخلارة ب املتع قةالعروض التع يمية 

د جمـــامل  لتقـــدرت العـــ حق و ـــدات 2017-2014أربـــل ســـنوات   وســـُت ر ئ ع ـــ  مـــدى -52
الىـــــن النفســـــع مبتابعـــــة د  تصـــــة. وســـــتقوإل فرقـــــة عمـــــع خمدون ال  ـــــوء لأ القـــــوة الىـــــن النفســـــع

التــدابري  بتق ــي د هــذا اعــامل بو ــه عــاإل  مبــا د  لــا ررــد ا ــدف املتع ــي الــ  لــدو  اتالتىــور 
 .د املاصة 50بنسوة  القسرية
وك ـ ء مـن   ـراصم الاراهيـة.ملاافحـة  هـاكية تاثيـف  هوددا ر وقد قررت النرطة الوطنية ال -53

هــــذه ا هــــود  مــــن املتوقــــل لننــــاء ن ــــاإل  ديــــد ل ررــــد. ود هــــذا الســــياو  تنــــوي النــــرطة الوطنيــــة 
وسـرب تعـاون أوثـي  لقامـةاعتمـل املـدين  هبـدف  قىاعـاتوار مـل طاصفـة مـن خمت ـف  ـكية لقامة دا ر ال

 .  د املستقوع اافحة  راصم الاراهيةمهود ل فيما يتع ي اآلراء
               أ ـــــاء تضـــــم قاصمـــــة  النفـــــا  لأميـــــل م سســـــات القـــــانون والقضـــــاء د الـــــدا را   هاـــــنو  -54
نيرية صـال ال نيويـة موعـاتاعتحـدثون لنيـات خمت فـة  مبـا د  لـا لنيـات يمـرت م شـفوي  1 700قرابة 
د الوقــت الــراهن مرا عــة هــذه  جتــري. و ال  قــا واملهــا رين احلــاليا املهيمنــة د رــفوف نيــات الو 

د مبنـــاركة الســـ ىات املعنيـــة  خمتصـــة  نـــة ن ـــر  تتر ـــة شـــفوية  ات  ـــودة عاليـــةالقاصمـــة. ولتـــقما 
ــــال املتع قــــة اتاملع ومــــ ســــالتحاملمانــــة ســــوع الد  اعــــالا القــــانوين والقضــــاصع  الــــذي ت قــــاه  يمتعب

وال  نـــة بصـــدد الن ـــر أيضـــاص د . ومـــ ه  م هم د هـــذه القاصمـــة  املدر ـــة أ ـــا النـــفويونن و املرت ـــ
لطـــ و موـــادرات  ديـــدة د جمـــامل تع ـــيم املرت ـــا النـــفويا مـــل الرتكيـــ  بنـــاع مت ايـــد ع ـــ  جمـــا  

 هــذين اعــالا. وفضــ ص القــانون والقضــاء وتقــدرت  ــواف  لاــع حيســن املرت ــون النــفويون معــارفهم د
عــــن  لــــا  تن ــــر ال  نــــة د وهــــل  ىــــة ر يــــة العتمــــاد املرت ــــا النــــفويا املدر ــــة أ ــــا هم د 

مـــوارد اســـتخداإل د رونـــة امل لهـــفاء امل يـــد مـــن ةلماانيـــالقاصمـــة. وجتـــري ال  نـــة دراســـة  ـــدوى بنـــقن 
  لاـــع تاـــون املـــوارد الفيـــديو اســـتخداإل مرافـــي عقـــد املـــ  رات عـــن طريـــي الرت ـــة النـــفوية  مـــن قويـــع

 .املناطي الناصية أيضاص  د متناومل الاربىاملراك  احلضرية  املتا ة د
ارتاوــوا  ــراصم وــددة  لال ل اكتــدبري تــقديع  احلــوس االنفــرادي د ليــداع الســ ناءال جيــول و  -55

               لاحوليــــة ريــــن املــــواد او   نُ ــــرين أو مــــويفع الســــ  نــــ الء ع ــــ العنف بــــ واالعتــــداءمثــــع الفــــرار 
 مـــناألبالن ـــاإل أو  بـــاي  مل خمالفـــات تتع ـــيل ا ارتاوـــوا أو املخـــدرات أو األســـ حة لأ الســـ ون أو 
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وال هاـــن أن  هـــاونىاق طويعـــة ا رهـــةد هـــوء  ةالتقديويــ عقوبـــةالســـ ون. وجيـــن لديـــد مـــدة الدا ــع 
لأ اييـــداع د لن انـــة  الســـ وا اقوـــةومر أربعـــة أســـابيل. وال ت  ـــق داصـــرة الســـ ون  مـــدة العقوبـــة ـــاول تت

ارتفـاع  2001منـذ عـاإل  يومـاص لال د  ـاالت اسـتثناصية. ومـل  لـا  لـو ع 14التقدين ملدة تت اول 
قوـع  2012د عـاإل  الـة  3 044 تب نيـ الـ  التقديـناييـداع د لن انـات  عـدد  ـاالتد  واهـل

ق. وتعمـــع الســـ ىات  اليـــاص ع ـــ  احلـــد 2014د عـــاإل   الـــة 2 867  اخفاهـــاص طفيفـــاص  أن تســـ ع
من ال  وء لأ احلـوس االنفـرادي كـدبري تـقديع وال سـيما د القضـايا املتع قـة باأل ـداو. ود تنـرين 

أن م سســات الســ ون لأ كيــة دا ر ال الســ وا راقوــةومداصــرة الســ ون  أوعــ ت  2014األومل/أكتــوبر 
امل سســات الســ نية أيضــاص  طُ ــن لأ. و د  الــة األ ــداو تفــرض قيــوداص شــديدة ع ــ  هــذه املمارســة

ل ا كــان تع يــي تنفيــذ التــدبري كافيــاص لــدى تقيــيم احلا ــة لأ ااــا  هــذا اي ــراء د مــا أن تن ــر داصمــاص 
الــ  اآلثــار الســ وية   ىــركيــة دا ر الالســ وا راقوــة مداصــرة الســ ون و تعــع لتحقيــي النيــرض املقصــود. و 
  أننــــم فريــــي عامــــع 2012حلــــوس االنفــــرادي كتــــدبري تــــقديع. ود عــــاإل ا هاـــن أن يــــتمخض عنهــــا

مث   2014ف عمـع الفريــي العامـع د عــاإل ق ــتقديـن. وتو الل حـد مـن ال  ــوء لأ اييـداع د لن انــات 
ســــ ون ل  وايدارة املرك يــــةداصرة  ــــلالتابعــــة ايق يميــــة  املراكــــ  ــــو ح ل نــــراكة بــــا  د لطــــار اســــُت نف

ـــــي مبوارـــــ ة العمـــــع . مراقوـــــة الســـــ واو  ـــــدةوفيمـــــا يتع  ســـــتن ر   د لطـــــار اســـــرتاتي ية النـــــراكة ا دي
 تقدين.الد من ال  وء لأ اييداع د لن انات باحل الس ىات الدا ركية د خمت ف السوع الافي ة

  
 مساهمة مم حكومة غرينالند  -سابعار  

 
 مجلس حقوق اإلنسان  ي غرينالند   

مبو ـــــن ننـــــم جم ـــــس  قـــــوو اينســـــان د  رين نـــــد    أُ 2013 كـــــانون الثاين/ينـــــاير  1د  -56
 ايـــةنق. وتتمثـــع مهمـــة اع ـــس د تع يـــ  و 2012كـــانون األومل/ديســـمرب   3املـــ ر   23القـــانون رقـــم 

 ات الصــــــ ة حقــــــوو املعــــــارف واملهــــــارات بد النهــــــوض  املســــــا ة قــــــوو اينســــــان د  رين نــــــد و 
قــوو ح فيمــا يتع ــياعتمــل املــدين خمت ــف ماونــات ُراء  ع ــ  حنــو يعاــس اع ــسُينــا ع . و اينســان
ـــل الـــ   الدا ركيـــة . ويتعـــاون اع ـــس مـــل م سســـة  قـــوو اينســـانع ـــ  و ـــه التحديـــد اينســـان ُوسه
 نمع  رين ند.يواليتها ل نىاو
 

 لجنة المصالحة  
املصــاحلة   نــة بــادرتســاان  رين نــد. و بــا صــاحلة امل لقيــي أننــقت  نــة املصــاحلة هبــدف -57

والــــ   الــــ     فهــــا االســــتعمارالتحــــديات الثقافيــــة واال تماعيــــة  لتحديــــدأننــــىة متنوعــــة لأ تنفيــــذ 
د الوقــت احلــا . وتعقــد ال  نــة س ســ ة مــن اال تماعــات العامــة د الــ  ننــهدها التــوترات  تســو ن

د  ايـــة  أعما ـــاال  نـــة  ختم رين نـــد. وســـت أهـــا  روايـــاتمـــل وتقـــوإل أيضـــاص ل  مســـتوطنات خمت فـــة
 تقرير  اصع.د  اواستنتا ا  اوستقدإل توريا  2017عاإل 
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 األشخاص "بال أب شرعي"  
بالنســـوة لنـــمامل وشــــرو  رين نـــدق    ياـــن تنـــريل  رين نــــد  1974  1963 ـــا عـــاإل  -58

الــــ واح. وبالتــــا   فــــخن األطفــــامل نىــــاو دين  ــــارح و حيتــــوي ع ــــ  قواعــــد بنــــقن أبــــوة األطفــــامل املولــــ
" بــ  أئ شــرعع أبنــاء. وتســتخدإل عوــارة "أن يرثــوا ُبــاءهمالــ واح ال حيــي  ــم نىــاو ولــودين  ــارح امل
كع قانونـــاص لتحســـا الوهـــل دا ر   أرـــدر الربملـــان الـــ2014األشـــخا . ود عـــاإل  هـــ الءشـــارة لأ لن

ل تعــرف  قانونيــة النــروع د ل ــراءاتب  ــم الســمايفمــن  ــ مل  بــ  أئ شــرعع القــانوين ل شــخا  
الـذي ين ـر  األثـر القـانوين لـدو نفـسوفقـاص  ـذه القواعـد  واألبـو ة الـ  تثوـت. الوالـد الويولـو ع ع  
ال يرتتــن عــن التعــرف ع ــ  الىويعيــة  مبــا د  لــا احلــي العــادي د ايرو. ومــل  لــا   األبــوة عــن

ة العم يــة  يعــ  مت اــات   الوــت فيهــا. ومــن النا يــمب امل فــات املتع قــةلعــادة فــتل  الوالــد الويولــو ع
بـــدء اي ـــراءات قوـــع  ا  الوـــت فيهـــ مبمت اـــات يتع ـــي أن مـــن  ـــري املماـــن لعـــادة فـــتل م ـــف هـــذا

 .القانونية يثوات األبوة
ع ــ  مــدى ســنوات عديــدة أل ــم بــ  أئ  ــه عــدد مــن أبنــاء  رين نــد وهــعاص رــعواص او وقــد  -59

" بــ  أئ شــرعع" املتع ــي باألشــخا  قــانونال لــدى اعتمــاد  كعدا ر الربملــان الــ لــذلا دعــا. و شــرعع
لديـد اآلثـار اينسـانية  مبـا د  لـا  فيما يتع ي حالـة هـ الء األشـخا لأ ااا  عدد من املوادرات 

وأننـم فريـي عامـع منـرتا بـا . ومسـاعد م ع ـ   ـع منـاك هم   أئ شـرععبـ كـع شـخ ع    
 الس ىات د  رين ند والدا را ملتابعة هذه املوادرات.

 
 ارينالندب ،عامة بشأن حقوق اإلنسان  ي نوكالمشاورات ال  

كع حلقـــوو دا ر واملعهـــد الـــ  وجم ـــس  رين نـــد حلقـــوو اينســـان  عقـــدت  اومـــة  رين نـــد -60
             ُ ار/ 17بنيرين نـــــــد  د    قـــــــوو اينســـــــان د نـــــــوا الـــــــة بنـــــــقن  منـــــــاورات عامـــــــة  اينســـــــان
 :املناركونتناو ا املواهيل ال   برلقب ترد فيما ي ع قاصمة. و 2015مارز 
  ؛االستقناف نق  املع ومات عن ن اإل 
  الن اإل القضاصع؛   م العمع الثقيع امل ق  ع   كاهع 
    القانون. ال  ياف هاباحلقوو  فيما يتع ي ورةاملع ومات واملن نق  فر  احلصومل ع 
 

 األطفال والشباب  
 ع ـــ الـــتحفع ا نيـــراد  ســـحن 2012 اومـــة  رين نـــد وبرملـــان  رين نـــد د عـــاإل  قـــررت -61

كيـــة دا ر ولارة العـــدمل ال وســـتتخذ .الربوتوكــومل ايهـــاد امل حـــي باتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوو الىفـــع
 .  ال لمة لتنفيذ قرار السحن ةالر ي اتاي راء
كيـة بتوسـيل نىـاو دا ر ة الومـاحلاقدمتـه ع ـ  اقـرتايف    وافـي برملـان  رين نـد2015ود عـاإل  -62

لينــمع  رين نــد. ويعــ ل القــانون املصــا  الفضــ   ل ىفــع  الوالــدينســ ولية مكع بنــقن دا ر القــانون الــ
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. ويهـــدف القـــانون أيضـــاص لأ تصـــاملاييـــداع واالب املســـاصع املتع قـــةاألطفـــامل د مـــل  ويورـــع بالتنـــاور
كمــا يهـــدف  تصـــامل باألبنــاء األإل واألئ فيمــا يتع ــي باحلضــانة واالهــمان املســاواة د احلقــوو بـــا 

 ســديةا  وبــةالعقالقــانون . وفضــ ص عــن  لــا  ي نيــع ك يهمــا   قــوو الىفــع للاء الوالــدين لأ هــمان
                 ح ـــــــومل ةال لمـــــــ اتكع التنـــــــريعدا ر ل طفــــــامل د  رين نـــــــد. ومـــــــن املتوقــــــل أن يعتمـــــــد الربملـــــــان الــــــ

 .  2016عاإل 
امل سســة ا ديــدة  دا ــعجم ــس ل طفــامل ومتحــدو باســم األطفــامل  2012ُعــا  د عــاإل و  -63

حلقـــوو الىفـــع. و يـــل هــــذه ا هـــات الـــث و مســــتق ة سياســـياص وتت قـــ  الــــدعم املـــا  مـــن  اومــــة 
د  العــــيل ــــروف بالــــوعع حقــــوو الىفــــع و  ل كــــاء رين نــــد. ويتمثــــع دورهــــا ا مــــاعع د لســــا و 

وفضـــ ص عـــن  لـــا  تعمـــع هـــذه ا هـــات مـــن أ ـــع تنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة جمتمـــل  رين نـــد. 
 حلقوو الىفع. 

ووافــي ماتــن من مــة األمــم املتحــدة ل ىفولــة د الــدا را و اومــة  رين نــد ع ــ  منــروع  -64
". ويتمثـــع هـــدف املنـــروع د لجيـــاد أفضـــع الفـــر  Nakuusaباســـم "يُعـــرف  2015-2011ل فـــرتة 

 د يــعد  يــل أحنــاء  رين نــد  باالســتناد لأ اتفاقيــة  قــوو الىفــع و  تــهوتنمي الىفــعاملمانــة لنمــو 
 ا رتاإل ثقافة  رين ند. 

 
 المسنون  

". Kattuffiat Utoqqat Nipaatد  رين نـــــد من مـــــة  ـــــري  اوميـــــة ا هـــــا " ســـــنونأننـــــق امل -65
ة فيمــا يتع ــي باملوــادرات مــل الو ــديات واحلاومــيعمــع وهــذه املن مــة  ــري احلاوميــة هــع شــريا هــاإل 

 .  املسنااملتخذة بنقن 
 

 األشخاص ذوو اإلعا ة  
ايعاقــة.  د جمــامل واملنــورة عــ إلمركــ اص وطنيــاص لن 2009أننــقت  اومــة  رين نــد د عــاإل  -66

 بخعاقـــة ااألشـــخا  الـــذين يتحـــدثون لنيـــة  رين نـــد املصـــاب  بصـــفة  ارـــة  ويســـتهدف هـــذا املركـــ 
ـــــ ـــــة معنيـــــة  وااوأســـــرهم واملهني ـــــاا مـــــا ال يقـــــع عـــــن  ـــــس من مـــــات  ـــــري  اومي مل سســـــات. وهن

 باألشخا   وي ايعاقة ناشىة د  رين ند. 
  قـــرر برملـــان  رين نـــد أن اضـــل  رين نـــد التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوو 2012ود عـــاإل  -67

 األشخا   وي ايعاقة. 
 

 األمية  
التع ـــيم. ومـــل  نـــالوني الدراســـةألطفـــامل د ســـن   ألن  يـــل اةلن  رين نـــد  اليـــة مـــن األميـــ -68

مبــــا د  لــــا   د املاصــــة 5و 2 لــــا  تقــــدر نســــوة الســــاان الــــذين ي قــــون رــــعوبة د القــــراءة بــــا 
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طفـــامل الـــذين ل   ارطـــة. وقـــرر برملـــان  رين نـــد وهـــل قـــراءةال الـــذين يعـــانون مـــن عســـراألشـــخا  
 ثانوية. يوا هون رعوبة د القراءة د املدارز االبتداصية وال

 
 حظر التميي  القائم على نوع الجنس  

 اص أ اامـ تضـمن  أردر برملـان  رين نـد قانونـاص بنـقن املسـاواة بـا ا نسـا ي2013د عاإل  -69
 ل ر التميي  القاصم ع   نوع ا نس. 

  ط ــن برملــان  رين نــد مــن  اومــة الــدا را وهــل تنــريل يســمل بــ واح 2010ود عــاإل  -70
كيــة لتوســيل دا ر   وافــي برملــان  رين نــد ع ــ  اقــرتايف قدمتــه احلاومــة ال2015ود أيار/مــايو ث يــا. امل

كع بنــــقن لواح املث يــــا لينــــمع  رين نــــد. ومــــن املتوقــــل أن يعتمــــد الربملـــــان دا ر نىــــاو التنــــريل الــــ
 ب واح املث يا د  رين ند.  ل سمايف 2016كع التنريل ال لإل ح ومل عاإل دا ر ال
 

 حقوق اإلنسانمر     
أعضــاء الربملــان د  رين نــد يننــاء مركــ   أ ــد قدمــه مقرت ــاص  2015نــاقل الربملــان د عــاإل  -71

  2015ا  ســة املقو ــة. ود  ريــف عــاإل  لأجم ــس معــ  باملســاواة. وأُر ــم القــرار و حلقـوو اينســان 
ان بنـــقن جم ـــس  قـــوو مـــن  اومـــة  رين نـــد لتقيـــيم قـــانون الربملـــ اص  ـــاص مقـــدممقرت ســـيناقل الربملـــان 

 اينسان د  رين ند. 
 

 المرأة/المساواة بيم الجنسيم  
ر ـــــع واملـــــرأة د املنارـــــن العامـــــة. ل  التمثيـــــع املتســـــاوي لأ لقيـــــي مـــــةهب رين نـــــد  تســـــع  -72

ويعــــد  الربملــــان بــــا . راءول  ةتســــع أرــــعوتنـــنيع املــــرأة  اليــــاص ث ثــــة منارــــن ولاريــــة د احلاومـــة مــــن 
 عضواص.  31 أرعمن  ةامرأ 13 أعضاصه
وبايهـــافة لأ ا ـــ ء املنـــار لليـــه أعـــ ه املتع ـــي بقـــانون املســـاواة بـــا ا نســـا  فـــخن تع يـــ   -73

النـــــركات  ع ـــــ  ينىوـــــي ر ـــــع واملـــــرأة د اعـــــالس وال  ـــــان هـــــو شـــــر  قـــــانوينل  املتســـــاويالتمثيـــــع 
 قىاع العاإل. ل  املم وكةوامل سسات 

 
 لمكا حة العنف الوطنية االستراتيجية وخطة العمل  

ـــة   اعتمـــد برملـــان  رين نـــد اســـرتاتي ية و ىـــة عمـــع2013د عـــاإل  -74 ملاافحـــة العنـــف  وطني
ســتهدف بالدر ــة األوأ تننــاطاص  31 االســرتاتي ية و ىــة العمــع تنــمعو   2017-2014ل فــرتة 

 الــدعمع يــ  وت  وتن ــيم نــ ت  تعــدي ت تنــريعية هــذه األننــىةتضــمن تماافحــة العنــف املنــ  . و 
 .  ول راءات أ رىاال تماعع و النفسع 
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 قانونال إنفاذالقانون الجنائي/  
 املســــتوى عــــدد احملـــاكم ايق يميــــة ورفـــل لتخفـــيض 2013الن ــــاإل القضـــاصع د عــــاإل  ُأرـــ ل -75

أدت  التوييـــف دمنــا ة  وســو ن هــذا ايرــ يفقاهــع داصــرة.  وييفــة ملمارســةاملى ــوئ  التع يمــع
 .  القضايا ال  تنت ر الوتبدورها لأ تراكم 

د  رين نـــد.  عـــدملال قامـــةع ـــ  قـــانون ل عـــدد مـــن التعـــدي ت 2014أُد ـــع د عـــاإل لـــذا و  -76
قاهـع داصـرة  صـنكيـة د مندا ر احملـاكم الد  بتعيا  ـرباء قـانونيا يعم ـونو حت هذه التعدي ت 

 د  رين ند ع   أساز م قت. 
لأ وامــــة  واصردنيــــة مــــن وــــاكم الــــدامل الــــدعاوىوتضــــمنت موــــادرات أ ــــرى نقــــع مع ــــم  -77

ويعمــع فيهــا أ صــاصيون لق ــيم  رين نــد   كامــع ينــمع ا تصارــهاوامــة د نــوا وهــع  رين نــد  
ـــ ة جتهيـــ اص أفضـــع لن ـــر قضـــاصيونق الـــ  فـــرتة الـــدعاوى املدنيـــة. وفضـــ ص عـــن  لـــا  ُمـــددت  تُعتـــرب جمه 
 .  املعينا ع   أساز م قت سابقاال واصردالضاة وبق املساعدين قضاة الداصرةاالستعانة ب

املرتاكمــــة  امل فــــات تق ــــي  عــــددومــــن املتوقــــل أن تــــ دي املوــــادرات املنــــار لليهــــا أعــــ ه لأ  -78
                وـــــاكم الـــــداصرة. ومـــــن املقـــــرر تقيـــــيم الن ـــــاإل احلـــــا  د أمـــــاإل القضـــــاياولقيـــــي االســـــتقرار د عـــــدد 

 احملاكم.  عمع لت لشرافيمن  انن فريي عامع  2017عاإل 
 

 استجواب األطفال الشهود بواسطة الفيديو  
ســتخداإل الفيــديو د اســت وائ األطفــامل د ال ةجتريويــ ة ىــد تنفيــذ  2002ُشــرع د عــاإل  -79
 لقامـة العـدمل اـاإل قـانون تضـل هـذا الن ـاإل ألمـن النا يـة العم يـة  و  راصم االعتداء ا نسـع.  لطار
باســـتخداإل الفيـــديو  ل ســـمايف  2014د عـــاإل   رين نـــد د  العـــدمل قامـــةون لقـــان ُعـــدمل. و دا ركعالـــ

تعيـا وـامع دفـاع ع ـ  التعـديع  ن سـنة. ويـ 12عند است وائ األطفامل الذين تقع أعمـارهم عـن 
 .  2002املمارسة منذ عاإل  هذهالقانون ين م ست وائ. و الحيضر عم ية ا

 
 الحبس االحتياطي/السجم/االحتجا   

مـن الصـحافة ومـن  نـة األمـم املتحـدة ملناهضـة  عـدة اتانتقاد د السنوات األ رية هتُو  -80
  Herstedvesterكيــة دا ر  رين نــد د امل سســة الأبنــاء ليــداع املــدانا مــن  ةارســة خصــو  التعــذين

ليـــــداع  د أن االنتقـــــادات تـــــت خ  أهـــــم. و ا أيضـــــاص النفســـــي وهـــــع م سســـــة ســـــ نية تـــــقوي املرهـــــ 
 ينــاعدا را ع ــ  بعــد عــدة ُالف مــن الاي ــومرتات عــن أســرهم وثقــافتهم هاــن أن الســ ناء د الــ

مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوو اينســان املتع قــة بــاحلي د احليــاة األســرية. والســون  8ل مــادة  كــاص انتها 
كيــة هــو عــدإل و ــود م سســة مناســوة دا ر ال الســ نية وراء ليــداع املــدانا مــن  رين نــد د امل سســات

  وك ــ ء مــن 2009. ود عــاإل احلراســة املقمونــة رين نــد ل شــخا  احملاــوإل ع ــيهم باييــداع د  د
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ــــ ــــذين  كعدا ر ايرــــ يف القضــــاصع  قــــرر الربملــــان ال ــــد د نــــوا يســــل األشــــخا  ال ــــاء ســــ ن  دي بن
 يرس ون اليوإل لأ الدا را. 

  
 مشار ة حكومة ج ر  ارو -ثامنار  

 
                 منـــــــذ  ســـــــا تلأ ســـــــول معاهـــــــدات ل مـــــــم املتحـــــــدة و ا تـــــــارت  ـــــــ ر فـــــــارو االنضـــــــماإل  -81
 بننا  د التقارير املقدمة من ة اة الدا را لأ هيقات معاهدات األمم املتحدة.  2004عاإل 
اخلار يــة د ماتــن رصــيس ولراء  ــ ر فــارو  قســم النــ ونولــدى لعــداد هــذا التقريــر  ن ــم  -82

كع حلقـــوو دا ر مبنـــاركة املعهـــد الـــ  2015أيار/مـــايو  27د   فنســـهاور تمنــاورة عامـــة د العارـــمة 
لتقـــدرت ُراصهـــم بنـــقن فررـــةص املنـــاورة ل من مـــات  ـــري احلاوميـــة وا مهـــور العـــاإل  أتا ـــتاينســـان. و 

 لرســــامل قــــوو اينســــان د  ــــ ر فــــارو. وُشــــ ل املواطنــــون واملن مــــات  ــــري احلاوميــــة ع ــــ   الــــة 
بعـض القضـايا الـ  أُثــريت  تنـاومل املنـاورةتخمصـ   ـذا النيـرض. و  للاـرتوين تع يقـا م لأ عنـوان بريـد

عـن  بتقـدرت بيـاند الوقـت نفسـه وستسـمل أثناء املناقنـات مـل املن مـات  ـري احلاوميـة وا مهـور  
 اهـــــىرت  ل قيـــــود املفروهـــــة ع ـــــ    ـــــم املســـــا اتاومـــــة. ون ـــــراص لأ احلالقضـــــايا  ات األولويـــــة 

 اتاملنــاور  ضــراو املســا ة. ومــل  لــا  هاــن االطــ ع ع ــ  واحلــد مــن نىــلأ  اومــة  ــ ر فــارو 
 .  /http://www.government.foاملوقل النواع ملاتن رصيس الولراء  د الواردة التع يقات وع  
 

 نبذة عم ج ر  ارو  
دا ـع نسـمة  49 000  ر فـارو هـع أمـة لاـم نفسـها بنفسـها ويو ـغ عـدد سـاا ا قرابـة  -83

 ــــــارز الســــــ ىة  اومــــــة و  يُنتخــــــن ع ــــــ  أســــــاز دهقراطــــــع  ــــــا  برملــــــانا ة اــــــة الــــــدا را و ــــــ
الســـ ىات العامـــة د  ـــ ر  ـــارز   1948د عـــاإل  رـــدور قـــانون احلاـــم احمل ـــع. ومنـــذ ق1 تنفيذيـــةال

وفيمــا يتع ــي با تصارــات . الدا  يــةع ــم النــ ون مب مــا يتع ــيلداريــة فيتنــريعية و  رــ  ياتفــارو 
الســ ىة  اومــةاحل  ــارز الســ ىة التنــريعية د  ــا ربملــانال هــارز ــ ر فــارو   د الســ ىات العامــة

 ايدارية. 
 

 2010منذ االستعراض الدوري األول  ي عاق  التي حدثا التطورات  
  ت قــت  ــ ر 2011االســتعراض الــدوري األومل د عــاإل  ــ مل احلــوار الــذي ُأ ــري بنــقن  -84

 فارو ث و توريات. وأُوريت   ر فارو بالتصديي ع   الصاوا الدولية التالية:
  الربوتوكـــومل اال تيـــاري امل حـــي باتفاقيـــة  قـــوو الىفـــع بنـــقن بيـــل األطفـــامل واســـتني  م د

 الونياء ود املواد ايبا ية؛
   باألشـــــخا   وخارـــــة النســـــاء واألطفـــــامل  واملعاقوـــــة ع يـــــه بروتوكـــــومل منـــــل وقمـــــل االجتـــــار 

 وهمان تىويقه؛

http://www.government.fo/
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   وُشــــ عت  ــــ ر فــــارو أيضــــاص ع ــــ  موارــــ ة  هودهــــا ملنــــل وماافحــــة العنــــف هــــد النســــاء
 والعنف املن  . 

الربوتوكومل اال تيــاري امل حــي بــ يتع ــي  اعتمــد برملــان  ــ ر فــارو قــراراص 2013ود أيار/مــايو  -85
فــــع بنــــقن بيــــل األطفــــامل واســــتني  م د الونيــــاء ود املــــواد ايبا يــــة. وأ ىــــرت باتفاقيــــة  قــــوو الى

كيـــة بق ـــا اعتمـــدت الربوتوكـــومل اال تيـــاري وأ ـــا اآلن بانت ـــار دا ر ســـ ىات  ـــ ر فـــارو الســـ ىات ال
  ر فارو. املتع ي لسحن التحفع ا نيراد 

   وخارــــة النســــاء بروتوكــــومل منــــل وقمــــل االجتــــار باألشــــخاولاــــع تنضــــم  ــــ ر فــــارو لأ  -86
أيضـــاص لأ اتفاقيـــة ماافحــــة ا رهـــة املن مـــة عــــرب  يتعـــا ع يهـــا أن تنضــــم واألطفـــامل  واملعاقوـــة ع يــــه 

 استصــوائد مــدى أن تن ــر كيــة دا ر الوطنيــة. ولــذلا ط وــت ســ ىات  ــ ر فــارو مــن الســ ىات ال
مــن التنــريل املعــ  تضــل  الربوتوكــومل  ألن  ــ ءاص مبو ــن  ال ــراء تعــدي ت تنــريعية ل وفــاء بالت اما ــ

               الـــــدا را بعـــــد مـــــن الن ـــــر د احلا ـــــة لأ ل ـــــراء تعـــــدي ت تنـــــريعية فـــــر  كيـــــة. و  تدا ر ل ســـــ ىة ال
 لت اما ا مبو ن الربوتوكومل اال تياري. با تفعفارو لاع  ل ر فيما يتع ي

ة ملنــل ول ــاء العنــف اعتمــدت  اومــة  ــ ر فــارو د لطــار ا هــود املوذولــ 2011ود عــاإل  -87
نـــمع  ىـــة العمـــع ت. و الداصمـــة واحلميمـــةع قـــات د الاملنـــ     ىـــة عمـــع وطنيـــة ملاافحـــة العنـــف 
رف العنـف تع ـو    ـس سـنوات ع ـ  ىـة العمـع   تـدالنساء وأي شخ  يعاين من العنف املن  . و 

موــادرة خمت فــة مصــنفة  18اخلىــة  تضــمنو نســع ومــا  ومــادي. وت ع ــ  أنــه عنــف  ســدي ونفســع
                 ق املســـــــاعدة والـــــــدعم املقـــــــدما لأ الضـــــــحية؛ 2؛  والوقايـــــــة ايعـــــــ إلق 1لـــــــت أربعـــــــة عنـــــــاوين:  

 .  املتا ة ملرتاع العنفق  يارات الع ح 4ق املوادرات ال  تستهدف الفقات املهنية؛  3 
ع ـــ  أســـاز ا منســـي ل منـــروع ل عمـــع بعـــد تعيـــ 2012تنفيـــذ  ىـــة العمـــع د عـــاإل  وبـــدأ -88

 ي كـــاءنـــ ت ن ـــم يـــة و مع ل عـــدة نـــ تمنســـي املنـــروع  أط ـــيملـــدة  ـــس ســـنوات. و  التفـــر 
 الوعع وننر املع ومات بنقن موهوع العنف هبدف كسر احملرمات ال  ليذ هبذا املوهوع. 

 
 ر د حقوق اإلنسان  

نـاء ُليـة لررـد  قـوو اينسـان د  ـ ر أثارت هيقات معاهـدات األمـم املتحـدة موهـوع لن -89
. وفيمــــا يتع ــــي 2015العامــــة د أيار/مـــايو  ةفـــارو. وأثــــريت هـــذه املســــقلة أيضــــاص د ا تمـــاع املنــــاور 

كع حلقـوو اينســان ملناقنــة خمت ــف دا ر العامــة  ا تمعــت سـ ىات  ــ ر فــارو مـل املعهــد الــ ةباملنـاور 
 ر فـــارو. وبىويعـــة احلـــامل لن احل ـــم الصـــنيري الـــ  هاـــن أن تاـــون مناســـوة  ـــ الوطنيـــةلررـــد اليـــات ُ

 الرصيســع هــو الوفــاءاالقتصــادية وايداريــة املتا ــة ل ررــد. ولــذلا فــخن ا ــدف  واردل و ــد حيــد مــن املــ
 اومــة  ــ ر لتــاح و  ل ـال دراســة استقصــاصية أوليـة. وُشــرع د جمديــةبالت امـات الررــد بصــورة فعالـة و 

 املوهوع. ذا ه يد من املناورات بنقن املفارو لأ 
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 تعديل  انون العقوبات  
احلا ــــة لأ تعــــديع قــــانون   االنتوــــاه أثنــــاء املنــــاورات املســــاصع األ ــــرى الــــ   ــــذبت مــــن -90

ع ــــ   املفروهــــةالعقوبــــات الــــن  احلــــا  املتع ــــي ب هــــت بعــــض االنتقــــادات لأ وُ . وقــــد العقوبــــات
د قــــانون  املتع ــــي باال تصــــائ الوــــائ عــــديع هــــت نــــداءات لتوُ   و معينــــة  تصــــائاراصم لــــ املــــدانا
 احلالية. واليتهاد  دومل أعما ا لفرتة  التعدي ت. وأدر ت احلاومة هذه العقوبات

 
 اإلعا ة يحقوق األشخاص ذو   

ع ــــ  و  2009 ــــ ر فــــارو ع ــــ  اتفاقيــــة  قــــوو األشــــخا   وي ايعاقــــة د عــــاإل  وافقــــت -91
فاقيــة  لســنت  قــوو األشــخا   وي ايعاقــة الربوتوكــومل اال تيــاري امل حــي هبــا. ومنــذ اعتمــاد االت

 .  م حوياص  لسناص   د جمتمل   ر فارو
  املســــاصع الـــ  أثار ــــا املن مـــات  ــــري احلاوميـــة  ــــ مل املنـــاورة العامــــة د أيار/مــــايو مـــنو  -92

              العقــــد املتع ــــي باخلدمــــة العامــــة يــــن  لأ املع ومــــات. و  وهــــعاف الســــملورــــومل األشــــخا  الصــــم 
 تر ـــةالت ف يـــون الوطنيـــة  ـــ ر فـــارو مـــل ولارة الثقافـــة ع ـــ  و الـــذي أبرمتـــه داصـــرة اي اعـــة  2010إل لعـــا

أن تتــايف الرت ــة أو العنــاوين الســف ية أيضــاص ع ــ  هــرورة  العقــد . وي كــدب نيــة ايشــارة ننــرات األ وــار
                 ة بالنســـــوة لأ  ارــــ أ يــــة وأ  ارــــة فاصـــــدةب الــــ  تتســــم ــــرى األربامج الـــــ ب نيــــة ايشــــارة د لطــــار

 .ا مهور العاإل
ننـــرات األ وـــار ب نيـــة ايشـــارة. و ـــ مل نـــ ت الفـــوري ل  نقـــعحدو موقـــل شـــواع لتُ واســـ -93

عـرب اينرتنـت مـن  ـ مل الوـُ نُق ـت   2015أي ومل/سـوتمرب  1االنتخابات العامة د  ـ ر فـارو د 
ب نيــة ايشــارة. وفضــ ص عــن  لــا  أتــيل مضــمون عــدد مــن  مــل تر ــة فوريــة ناقنــاتاملواشــر بــرامج امل

 .ق ي ة ع   الوُ أياإل مضع بعد عشاع نصد  ناقناتبرامج امل
ــلو  -94 نقــع الاـــ إل لأ لينـــمع  2015 نيـــة ايشــارة د عــاإل ب فوريــة دمـــة الرت ــة النىــاو  ُوسه

ناســوات العامــة د امل ةنــاركع ــ  املالســمل  هــعافســاعد أن ت هــذه األداةنــ  مــرت م. ومــن شــقن 
 .اخلارة وع   تدبري ش و مواال تماعية والدروز 

 
 حقوق األطفال  

ا يقــة التنــريعية   يــُ تنســيفــارو   د  ــ ر اتاألولويــ ســ ماتفاقيــة  قــوو الىفــع  تصــدرت -95
أثـــريت د امل   ـــات اخلتاميـــة ل  نـــة  قـــوو  ل قضـــايا الـــ تصـــدي ال مـــن أ ـــعا يقـــة التنفيذيـــة مـــل 

 .  ق2 2011عاإل  دالىفع 
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برنـامج يتع ـي  وهـلخلىة العمـع الوطنيـة ملاافحـة العنـف  ط ـن الربملـان مـن احلاومـة  عاص وتو -96
هـــو لديـــد املوـــادرات  ملتع ـــي باالعتـــداء ا نســـع"اربنـــامج "الباالعتـــداء ا نســـع أيضـــاص. والنيـــرض مـــن 

 :  عي  مااملوادرات  تنمع هذه. و تهومعا  ال لمة ملنل االعتداء ا نسع
  تعرهــوا لــه نســع  عتــداء ا مــن خم فــات يعــانونشــخا  الــذين ل  املتا ــةالعــ ح  يــارات

 االعتداء ا نسع؛ يرتاوونشخا  الذين ل  املتا ةالع ح  يارات و  د طفولتهم 

 االعتداء ا نسع؛  االت ايب   عنوا ن  لع إل ا مهور  مبا د  لا 

 واملع ومـــــات املقدمـــــة لأ الوالـــــدين/األطفامل   سياســـــة نايـــــة الىفـــــع د امل سســـــات/املدارز
 ه.يالدعم والتو  تقدإلا هة ال  بنقن بنقن كيفية ناية األطفامل و 

لوحــُ االعتوــارات "الربنــامج املتع ــي باالعتــداء ا نســع"   اليــاص بصــدد اســتعراضاحلاومــة و  -97
 .2016كانون الثاين/يناير   1د  يودأ تنفيذ الربنامجومن املتوقل أن السياسية  ات الص ة  

ل تعـاون املتعــدد التخصصـات بــا السـ ىات املعنيــة  تعمــع مبثابـة منــرب طفـامل لدار  تأننـقو  -98
 االعتداء ا نسع والعنف.  االت ة عند معا ةيس ىات الصحالحماية الىفع والنرطة و 

ــــنت وطُــــوهرت -99 املعينــــة واالعتــــداء قاعــــدة اي صــــاءات ال لمــــة ل تصــــدي ل ــــروف  وقـــد ُ سه
 ا نسع والعنف.

رـ  يات وأننـىة أمـا امل ـا  الربملـاين لتنـمع  نىـاو عت احلاومـةس ـ  و 2014د عاإل و  -100
          لعمـــــامل ررــــدد  طفـــــامل. ويتمثـــــع دور أمــــا امل ـــــا  املعــــ  باألطفــــاملدور أمــــا امل ــــا  املعـــــ  باأل

            رــــوتاص أوهــــل مــــا يعىــــيهم طفــــامل األ تحــــدو باســــمامل يعمــــع بورــــفهوالنــــوائ و  طفــــامل قــــوو األ
 د اعتمل.

ـــذتو  -101  لاـــعتـــوفري التع ـــيم  يهـــدف لأالـــذي  ل  ميـــل  ىـــوات لضـــمان التع ـــيم النـــامع ااأ
  حيــُ 2014د عــاإل  الع يــا قــانون املــدارز الثانويــة ع ــ  تعــديع  أُد ــعالنــوائ د  ــ ر فــارو. و 

                 ل شــــــــخا  املصـــــــابا بالتو ــــــــد. ود  ا أرـــــــوحت هـــــــذه املــــــــدراز تقـــــــدإل التع ــــــــيم الثـــــــانوي العـــــــ
ن ـاإل التع ـيم النـامع  ميـل  نفيـذالتع ـيم بنـقن كيفيـة ت يـردمت تورية  ديدة لأ ول قُ   2015عاإل 

ثانويـة. ويتمثـع ا ـدف مـن  لـا د تنفيـذ د املـر  تا االبتداصيـة وال  وي ايعاقة األطفامل والنوائ 
 .2016-2015العاإل الدراسع  د بداية  ء من التوريات 

االنت ـار ل حصـومل ع ـ  تقيـيم وعـ ح د جمـامل  اتود جمامل الصحة   فضت احلاومة فـرت  -102
األطفـامل الـذين  يت قـ . و تقريوـاص  الىن النفسع ل طفامل والنوائ مـن سـنتا ونصـف لأ أربعـة أشـهر

 .دون انت ار حا ة ماسة لأ الرعاية  الع ح النفسع هم
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 المالحظات الختامية  
 .  توار ةعم ية دينامية وم اوهما  تس م  اومة   ر فارو بقن تع ي   قوو اينسان -103
الرتكيـــــ  ع ـــــ   مـــــل ليـــــادةجمتمـــــل أكثـــــر مشـــــوالص  مـــــن أ ـــــعاحلاومـــــة بالعمـــــع  توقـــــد تعهـــــد -104

إل احلاومـــــة موارـــــ ة التعـــــاون الوثيـــــي مـــــل  يـــــل الســـــ ىات والقىاعـــــات االتفاقيـــــات الدوليـــــة. وتعتـــــ  
قــوو اينسـان ع ــ  ح املتع قـةوـادب واملمارســات وتىويـي املوأرـحائ املصـ حة املعنيــا لضـمان ننــر 

 جمتمل   ر فارو. دا عنىاو واسل 
Notes 

 1 For a description of the Faroese Home Rule arrangement, please see CEDAW/C/DEN/7. pp. 108 

concerning the Faroe Islands. In 2005, the Danish Government and the Government of the Faroes agreed to 

modernise the legislation concerning Faroese Home Rule. A description of this can be found in 

CCPR/C/DNK/5. pp 6 concerning the Faroe Islands. 

 2 Please see CRC/C/DNK/CO/4. 

 

 


