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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق
 والعشرون الرابعةالدورة 
    2016 كانون الثاين/يناير  29-18جنيف، 

موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    
 5والفقووورة  5/1حقوووق اإلنسووان  )ج( مووم مر ووق  وورار مجلووس15 للفقوورة

 16/21مر ق  رار المجلس  مم
 

 *الدانمرك  
  

جهـ  معنيـ   ع لمليـ  اعرـتعرا   23املقدمـ  مـ   (1)هذا التقرير هو موجز للمعلومـا   
الدوري الشامل. وهـو يتبعـه هي ـل املعـالت التوجيهيـ  العامـ  الـه التمـدها  لـن اقـو  ا ن ـان 

. وع يتضــــم  التقريــــر  يــــ  تراظ  و وجهــــا  ن ــــر  و ا  ااــــا  مــــ  جانــــ  17/119يف مقــــرر  
 ي ا ـــم  و  ـــرار تيمـــا يتاـــل  اللـــاظا  مفوضـــي  األمـــم املتحـــدة ال ـــامي  وقـــو  ا ن ـــان وع 

حمـدلة. و ــد رتكــر   اـورة منهحيــ  يف اوااــص مايـ  الــنم مراجــه املعلومـا  الــوارلة يف التقريــر،  
، 16/21كما مت  در ا م ان ا  قـاظ للـا الناـوأل األةـلي  لون . يـم. ولمـار  قـرار ا لـن 

اـــم، ا ـــ  مقتضـــا اوـــا ، تـــر  م ـــتقل  رـــهاما  امل ر ـــ  ا لوطنيـــ  وقـــو  ا ن ـــان ُيت
ـــ  موضـــو  اعرـــتعرا  واملعتمـــدة  نـــاظر للـــا التقيـــد ال امـــل  عـــالت  ـــارين. و.تتـــا   التا عـــ  للدول

املو ـــه الشـــع ص للمفوضـــي  ال ــامي  وقـــو  ا ن ـــان الناـــوأل ال املــ  الـــه .تضـــم   يـــه  للــا
طــورا  الــه اــد   املعلومــا  الــوارلة. و ــد رولــص يف  لــدال هــذا التقريــر لوريــ  اعرــتعرا  والت

   ناظ .لك الف ة.
  

 
 

 مل حترر هذ  الو يق   عل  رراهلا  ع لوائر ال    التحريري   األمم املتحدة. * 
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معلومات  دمتها المؤسسة الوطنية لققوق اإلنسوان التابعوة للدولوة مو وو   -هوال   
 االستعراض والمعتمدة بناء   لى التقيُّد الكامل بمبادئ باريس

 
 اــار املعهــد الــداقركص وقــو  ا ن ــان  ع  ن الــداقرمل وجــزر تــارو مل .نشــ  م ر ــ  وطنيــ   -1

 .  (2)وقو  ا ن ان .شمل هذ  اجلزر. و وةا املعهد  توريه نطا  وعيته لتشمل جزر تارو  يضار 
وركر املعهد  ن الـداقرمل .لقـ  .وةـي  يف رـيا  اعرـتعرا  الـدوري الشـامل املتعلـ   ـا يف  -2

التمـد  لـدة الـداقرمل  وضه خط  لمـل وطنيـ   شـحن اقـو  ا ن ـان. و اـار  ع  ن  2011لام 
لمــل  شــحن اعبــار  العشــر، والعنــف املنــزيف، وامل ــاواة يف معاملــ  األلــرا  امل تلفــ . و اــار  خطــ 

املعهد  يضار  ع  ّن ا جـراظا  را  الاـل  وقـو  ا ن ـان ت ـ  .عزيزهـا لـ  طريـ  انطـ  الوطنيـ  
 .(3)املتعلق   الفئا  الضعيف 

مييــز ع .ــوتر  ايــ  كاتيــ  مــ  التمييــز. وعاــا املعهــد  ن التشــريعا  الداقركيــ  مل اتحــ  الت -3
و وةــا املعهــد  ــاو ر الاــريز للتمييــز ضــد األاــ األ روي ا لا ــ  وللتمييــز القــائم للــا املعتقــد 

 .(4)الديين،  و امليل اجلن ص،  و ال   خارج رو  العمل
اقركص و اار املعهـد  ع  ن األاـ األ اناضـعل للوةـاي  القانونيـ   وجـ   ـانون الوةـاي  الـد -4

ع يت ـــمز هلـــم  التاـــوي   و  ال اـــز يف اعنت ا ـــا . و وةـــا  ـــحن .عـــّد  الـــداقرمل .شـــريعا ا الوطنيـــ  
ويث يت مز هل عظ األا األ  التاوي  وال از يف اعنت ا ا 
(5). 

وعاــــا املعهــــد  ن .قييــــد اركــــ  املرضــــا النف ــــانيل لــــ  طريــــ  التقييــــد العــــدين ملــــدة .زيــــد  -5
ــــداقرمل هــــذ  رــــال   مــــر  48 للــــا ــــحن .ل ــــص ال اــــائه يف م تشــــفيا  الاــــح  النف ــــي . و وةــــا  

التـــدا م الق ـــري  يف امل ر ـــا  النف ـــي  الطعيـــ ،  تعـــديل التشـــريعا  و.نقـــيز  املماررـــ  و ن حتـــد مـــ 
 .(6)املعالت التوجيهي 

 ليــا .و تــال املعهــد  ــحن التــدري  املقــدم للم  ــل الشــفويل ع يلــو اعاتياجــا  الل ويــ  ل   -6
 و وةـــا  تـــدري  امل  ـــل الشـــفويل للـــا ل ـــا  الاجئـــل واملهـــاجري ، و تنفيـــذ .وجيـــه اعحتـــال األوروي

2010/64/EU  (7) شحن او  يف ال    الشفوي  والتحريري  يف ا جراظا  اجلنائي. 
ن وركـــر املعهـــد  ن اوـــعن اعنفـــرالي اـــائه يف الـــداقرمل  ـــا يف رلـــك مـــه األطفـــا . و ـــا    -7

اوـــعن اعنفـــرالي  ــــد يـــ لي يف  عــــ  اوـــاع   ع معاملــــ  ع  ن ـــاني  ومهينــــ . و اـــار  ع ا ليــــال 
ارت دام اوـعن اعنفـرالي كـاجراظ .ـحليو، رعـم التمـال .ـدا م  ـد   ع اوـد منـه. و وةـا املعهـد 

 .(8) حن حتد الداقرمل م  ارت دام اوعن اعنفرالي و حن .ل يه ل طفا 
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 معلومات مقدَّمة مم عهات معنية هخرى -ثانيا   
 

 المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

 (9)نطاق االلتدامات الدولية -1 
للــ  من مــ  العفــو الدوليــ  الــداقرمل  ع التعحيــل  التاــدي  للــا كــل مــ  اع.فا يــ  الدوليــ   -8

 يـــه العمــــا   ومايـــ   يـــه األاـــ األ مــــ  اعختفـــاظ الق ـــري، واع.فا يـــ  الدوليــــ  ومايـــ  اقـــو 
املهــاجري  و تــرال  رــرهم، واللو.وكــو  اعختيــاري امللحــ   العهــد الــدويف انــاأل  ــاوقو  اع تاــالي  

 .(10)واعجتمالي  والثقاتي ، و.نفيذ هذ  الا ومل
و لر ــــ  من مــــ  العفــــو الدوليــــ  لــــ   لقهــــا   اظ ا  قــــاظ للــــا حتف ــــا  الــــداقرمل وا لفــــاظا   -9

الاـــ ومل الدوليـــ ، مـــا اـــد مـــ   م انيـــ  .طعيـــ  القـــانون الـــدويف يف مقاطعـــ  ا  ليميـــ   شـــحن لـــدل مـــ  
. و اــار  لــن اقــو  ا ن ــان يف عرينانــد  ع  ن الــداقرمل ارــتحا   للطلــ  (11)عرينانــد وجــزر تــارو

 ال اظ/  طا  التحف ا  ا  ليميـ  ل رينانـد للـا اللو.وكـو  اعختيـاري  2012الذي وتجه  ليها يف لام 
 .  (12) ي  اقو  الطفل  شحن  يه األطفا  وارت ا  األطفا  يف الع اظ ويف املوال ا  ااي ع.فا

 
 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 

 لر ــ  من مــ  العفــو الدوليــ  لــ   رــفها لقــرار او ومــ   عــدم  لراج ا مولــ  ال املــ  مــ   -10
لوطنيـ ، رعــم التوةـيا  الـه  ـدمتها جلنــ  اعلتزامـا  الدوليـ  املتعلقـ  وقــو  ا ن ـان يف التشـريعا  ا

. و وةـ  املن مـ   ـحن .قـدم الـداقرمل م ـالدة ل ـلطا  او ـم الـذا  يف (13)خلاظ ليبنتهـا او ومـ 
جــزر تــارو ومقاطعــ  عرينانــد و ــحن بــري .عــديا  .شــريعي  للوتــاظ  التزاما ــا الدوليــ  املتعلقــ  وقــو  

نــد وجــزر تــارو  ع اوــار خطــوا  تعالــ  اــو   الــ  اوــواجز ا ن ــان. وللــ  املن مــ  رــلطا  عرينا
 .(14)القانوني   مام اعنضمام  ع الا ومل الدولي  وقو  ا ن ان

 ن النتيحـــ  الوايــدة الـــه اققتهــا جلنـــ  انــلاظ امل لبفـــ   ـــالراج  2وعا ــ  الور ـــ  املشــ ك   -11
 ومـ  اعنضـمام  ع اللو.وكـو  اعختيـاري ة ومل اقو  ا ن ان يف القـوانل الداقركيـ  هـص  ـرار او

ع.فا ي  اقو  الطفل املتعل   اجراظ .قـد  العاعـا ، و وةـ  الور ـ   ـالراج  ا ـام ةـ ومل األمـم 
. و وةــا ا لــن الــوطين ل طفــا   ــالراج (15)املتحــدة املتعلقــ  وقــو  ا ن ــان يف التشــريعا  الوطنيــ 

 .(16)الداقركص ا ام ا.فا ي  اقو  الطفل يف القانون 
و تــال ا لــن الــوطين ل طفــا   ــحن او ومــ  .عتــزم وفــي  رــ  امل ــ ولي  اجلنائيــ ، و وةــا  -12

 .(17)رن  15 تحديد هذ  ال    ـ 
لـــ   جـــراظ مراجعـــ   2011وعا ـــ  من مـــ  العفـــو الدوليـــ   ن او ومـــ   للنـــ  يف لـــام  -13

 ع .عيــــل تريــــ  خــــلاظ هلــــذ  املهمــــ .  ائمــــ  للــــا األللــــ  لتشــــريعا  م اتحــــ  ا رهــــا . و اــــار  
رلـــــك، .شـــــعر املن مـــــ   ـــــالقل    اظ  م انيـــــ  التمـــــال .شـــــريعا   ضـــــاتي  مل اتحـــــ  ا رهـــــا   ومـــــه
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ارـــــت ما  لمليـــــ  املراجعـــــ . و وةـــــ  املن مـــــ   ارجـــــاظ التمـــــال  ي .شـــــريعا  جديـــــدة ريثمـــــا   عـــــل
اجلديــدة علتزامــا  الــداقرمل ي ــت مل تريــ  انــلاظ لمليــ  املراجعــ ، لضــمان لــدم تالفــ  التشــريعا  

 .  (18)املتعلق  وقو  ا ن ان
لـــــ  القلـــــ  ألن لرـــــتور الـــــداقرمل يـــــنم للـــــا  ن األاـــــ األ  2و لر ــــ  الور ـــــ  املشـــــ ك   -14

مـــ   ـــوا عل حتـــ  الوةـــاي  الشـــامل  ع اـــ  هلـــم التاـــوي  يف اعنت ا ـــا . و وةـــ  اجلهـــا  املقد  ال
والتشـــريعا  املتعلقـــ   اعنت ا ـــا  و الوةـــاي ، لضـــمان اـــ   يـــه للور ـــ  املشـــ ك   تعـــديل الدرـــتور 

 .(19)رن  يف التاوي  18املواطنل العال ل ر  
و وةــا ا لــن الــوطين ل طفــا    ــ   ــوانل  شــحن  يئــ  الــتعل م املاليــ  والنف ــي  ل طفــا ،  -15

 .(20)  واملدارسو انشاظ تلي  .تعىن  ش اوى األطفا  امللتحقل  راكز الرلاي  النهاري
و اـــــار التحـــــالف الـــــدويف للـــــدتا  لـــــ  اوريـــــ   ع  ن الـــــداقرمل رـــــن   ـــــوانل حت ـــــر  خطـــــا   -16

) ( يـــنم للـــا  ن  هـــذا او ـــم  تلرج يف القـــانون 266ال راهيـــ   و ع  ن التعليـــ  الر ـــص للـــا املـــالة 
للقضـــاظ للـــا  يـــه  اـــ ا  يف رـــيا  .اـــدي  الـــداقرمل للـــا اع.فا يـــ  الدوليـــ   1971اجلنـــائص يف لـــام 

و وةـــا التحـــالف  ال ـــاظ  . مـــ  اع.فا يـــ  4ا  ال امـــل للمـــالة التمييـــز العناـــري،  ـــد  ضـــمان اعمتثـــ
ـــــائص،  ر  ن القيـــــول املفروضـــــ  للـــــا انطـــــا  .تحـــــاو  266واملـــــالة  140املـــــالة  ) ( مـــــ  القـــــانون اجلن
 .(21)ما هو م مو   ه  وج  القانون الدويف   ثم
،  ع لـــدم 2ن اقـــو  ا ن ـــان يف مقاطعـــ  عرينانـــد، وكـــذلك الور ـــ  املشـــ ك  و اـــار  لـــ -17

وجـــول  ايـــ  مـــ  التمييـــز خـــارج رـــو  العمـــل،  ي يف  طـــار ن ـــام الضـــمان اعجتمـــالص، وانـــدما  
الاـــحي ، والتعلـــيم، وا رـــ ان. و ـــدبما .وةـــي ر  التمـــال .شـــريه ا ـــر التمييـــز القـــائم للـــا األةـــل 

. كمــا  اــار  لــن اقــو  ا ن ــان يف (22)ر، والــدي ، وامليــل اجلن ــص، وا لا ــ العر ــص وا  ــين والعمــ
عرينانــد  ع لــدم وجــول  ي  جــراظ وطــين لتقــد  الشــ اوى  ارــتثناظ القنــوا  الــه .تــيز رتــه اوالــ  
 ع احمل مــــ   و  ع م تــــ   مــــل امل ــــامل التــــا ه لللملــــان. و وةــــا ا لــــن  التمــــال .شــــريه ي فــــل 

 .(23)ييز اواو  للا رعيل انتاا  تعا لضحايا التم
للــــا .لقائيــــار مليــــون والــــد ووالــــدة ع ااــــلون  1.2و تــــال  را طــــ  اا ــــاظ الداقركيــــ   ــــحن  -18

املعلومــا  العامــ  املتعلقــ   حطفــاهلم، لمــار  قــانون األرــرة القــد . و وةــ  الرا طــ   تعــديل القــانون 
يطلعـوا  للـا  يـه املعلومـا  املتعلقـ   حطفـاهلم، مـا ملويث ينم ةـراا ر للـا اـ  الوالـدي  يف اواـو  

 .(24)عم رلك
 

 اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة -3 
 لر ــ  من مــ  العفــو الدوليــ  لــ   لقهــا ألن امل تــ  انــاأل املعــين  األطفــا  ع ت نــه الن ــر يف  -19

يف  93ه رـــعل اعنتاـــا  ا لاريـــ . و الـــ  املن مـــ   ن امل تـــ   تـــال  يـــ  اـــ وى  ع  عـــد ارـــتنفال  يـــ
املائـــ  مـــ  مقـــدمص الشـــ اوى  ـــحن اـــاع م ع ت ـــ  الن ـــر تيهـــا. و وةـــ  املن مـــ   تعزيـــز وعيـــ  امل تـــ  

 .(25)وةاايا.ه ويث ت نه .قد  املشورة  و امل الدة القانوني  يف  مول   وره م  اواع 
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ومن مـــ  العفـــو الدوليـــ   التمـــال خطـــ  لمـــل وطنيـــ   ـــد   ع  2ملشـــ ك  و وةـــ  الور ـــ  ا -20
 .(26)منه العنف اجلن ص وافا ا  الضحايا يف الوةو   ع القضاظ

 وضـــه خطـــ  لمـــل  ـــد   ع ارتئاـــا  تقـــر األطفـــا ،   يـــ   2و وةـــ  الور ـــ  املشـــ ك   -21
 .(27)م الدة األرر اله .عيش يف تقر منذ   ل م  لامل

ار ا لن الوطين ل طفا   ع لـدم .وليـ  األطفـا  الـداقركيل وقـو  ا ن ـان امل فولـ  و ا -22
هلم، و وةا  تثقيـف األطفـا  يف  ـا  اقـو  ا ن ـان، وع رـيما ا.فا يـ  اقـو  الطفـل،  دايـ ر مـ  

 .(28)املدرر  اع تدائي   ع املدرر  ا لدالي 
  

 فنفيذ االلتدامات الدولية المتعلقة بققوق اإلنسان  -ثالثا   
 

 المساواة و دم التمييد -هلف 
 
 ن  عــــ  ال ــــلطا  العامــــ ، كــــالو ارا  والعلــــديا ، ع .ــــويف  2عا ــــ  الور ــــ  املشــــ ك   -23

التعارار علتزامها  تعميم املن ور اجلن اين، و وةـ   ـحن .رةـد الـداقرمل لـدم امتثـا  ال ـلطا  العامـ  
 .(29)تزاما ا  تعميم املن ور اجلن اين و.تاّدى لذلك، و حن حت ر ةراا ر التمييز  ل اجلن لعل
 ن لـدى املاهـص الليليـ  يف العديـد مـ  املـدن اااـار عـم  انونيـ   1وعا   الور   املشـ ك   -24

 ن هـــذا  وعـــم ر يـــ  لعـــدل األجانـــ   و األاـــ األ امللـــونل امل ـــمو   ـــدخوهلم. و اـــار  الور ـــ   ع
التمييــز  لى يف  ضــه اــاع   ع .و يــه عرامــا    ــيط . و وةــ  الور ــ  املشــ ك   ــحن .را ــ  الــداقرمل 

 .(30)ال يارا  التمييزي  و ن .قاضص اجلناة و.عا عهم
و تـــال  لـــن  ورو ـــا  ـــحن التقريـــر الرا ـــه للمفوضـــي  األورو يـــ  ملناهضـــ  العناـــري  والتعاـــ ،  -25

ن التمييــز يف العمــل والتعلــيم وال ــ  ، و لــر  ا لــن لــ   رــفه ألن الشــرو  املتعلــ   الــداقرمل،  لا
املتعلقـــ   مـــه وـــل الـــزوجل ا لال  ةـــرام ر. و اـــار ا لـــن  ع  ن الوتـــاظ  شـــرو  اواـــو  للــــا 
ــ  هــم مــ   ةــل عــم لاقركــص. و اــار 

د
اجلن ــي  و ــه وــل الــزوجل وا  امــ  الدائمــ   ــاله الاــعو   مل

نطــا  ال يارــص ال ــلو  شــحن املهــاجري ،  دــ  تــيهم امل ــلمون، كــان لــه .ــح م رــلو  يضــار  ع  ن ا
عــم متنارـــ  للـــا هــذ  الفئـــا . و وةـــا .قريـــر  لــن  ورو ـــا  راجعـــ  القوالــد املتعلقـــ   مـــه وـــل 
الـــزوجل،  ـــد  و ـــف التمييـــز ضـــد املنحـــدري  مـــ   ةـــل عـــم لاقركـــص و. ثيـــف اجلهـــول الراميـــ   ع 

 .(31)م  األ ليا  العر ي  يف الشرط .عيل  ترال 
و تال  من م  األمـ  والتعـاون يف  ورو ـا  ـحن ارـ ا.يحي  .ـدري  احملققـل واحملـامل والقضـاة  -26

جـــرائم ال راهيـــ . و تـــال  رـــلطا  الـــداقرمل  . ـــل  الضـــوظ للـــا 2015-2012والشـــرط ، للفـــ ة 
واــــدة وطنيـــــ  مل اتحــــ  التمييـــــز، م تــــ  امل ر ــــا  الدتقراطيـــــ  واقــــو  ا ن ــــان  حمـــــا  نشــــح  

، يف  طـــــار لورة 2015رـــــتواتيه  تقريـــــر لـــــ  نشـــــا  هـــــذ  الواـــــدة يف .شـــــري  الثـــــاين/نوتمل  و حمـــــا
. و اــار  لرارــ  ارتقاــائي   جر ــا وكالــ  اوقــو  األرارــي  التا عــ  (32)2014التقــارير لعــام  .قــد 
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درارــــ  اــــعروا ا اــــيار  ــــالتمييز ضــــدهم يف املائــــ  مــــ  ا يعــــل للــــا ال 30لاحتــــال األوروي  ع  ن 
يف املائـــ   11اـــهرار األخـــمة   ـــع  مـــيلهم اجلن ـــص. و يّنـــ  الدرارـــ   ن  12   املضـــايق  خـــا  ال  و

مــ  املثليـــا  واملثليـــل ومزلوجــص امليـــل اجلن ـــص وم ــايري اهلويـــ  اجلن ـــاني  يتعرضــون للتمييـــز يف  ـــا  
ز ضــدهم مــ  جانــ  مــورفص املــدارس  و اجلامعــا . يف املائــ  مــنهم يشــعرون  ــالتميي 10العمــل و ن 

. وعا ـــ  (33)يف املائـــ  17وارـــتنتح  الدرارـــ   ن معـــد  انتشـــار املضـــايق   ـــداته ال راهيـــ  يعلـــه 
 ن تئـــــ  املثليـــــا  واملثليـــــل ومزلوجـــــص امليـــــل اجلن ـــــص وم ـــــايري اهلويـــــ  اجلن ـــــاني   2الور ـــــ  املشـــــ ك  

مل ـاواة مـه ااخـري . تمـثار، قـو   انونـار جلميـه الن ـاظ، االون للا الرلاي  الاحي  للـا  ـدم ا ع
 ارـــتثناظ م ـــايري اهلويـــ  اجلن ـــاني ،  جـــراظ جرااـــ  لتحميـــل الثـــدي. و وةـــ  الور ـــ  املشـــ ك   امـــاظ 

 .  (34)التقييم الطويل األجل والتحخر يف القرارا  اله .ت ذها العيالا  اجلن ي 
  

 وهمن  الشخصيحق الفرد  ي القياة والقرية  -باء 
 
 تــــال  لــــن  ورو ــــا  ــــحن اللحنــــ  األورو يــــ  ملنــــه التعــــذي  واملعاملــــ   و العقو ــــ  الا ن ــــاني   -27
، .وةــيتها  تعزيــز الضــمانا  املتعلقــ  2012املهينــ  كــرر ، يف   نــاظ  يار ــا  ع عرينانــد يف لــام   و

ج. و وةـا ا لــن  اوــار خطــوا   ـالقيول املفروضــ  للــا ا.اــا  ال ـحناظ احملعورــل ااتياطيــار  انــار 
لضـــمان التطعيـــ  الاـــارم للضـــمانا  الـــدنيا الـــه اـــدل ا اللحنـــ . و وةـــ  اللحنـــ   تعزيـــز التـــدري  

ــــ  لــــ   لقهــــا   اظ  املقــــدم لضــــعا  ال ــــحون، ع رــــيما يف  ــــا  مهــــارا  اع.اــــا . و لر ــــ  اللحن
  جن ـــص، و وةـــ  يـــدور  ـــل ال ـــحناظ يف رـــح  ريـــن  او ـــومص مـــ  لنـــف ووويـــف وارـــت ا مـــا

. وتيمـــا يتعلـــ   امل ر ـــا  ال ـــحني  (35)اللحنـــ   انتهـــاج ارـــ ا.يحي  اـــامل  مل اتحـــ  . ـــل  األ ـــران
امل ااـــ  ل اـــدار، يف عـــرين  ورـــوعجم، .شـــعر اللحنـــ   ـــالقل  ألن عالعيـــ  األاـــدار احملتحـــزي  

 .  (36) ا  طويل ااتياطيار يعانون م  القيول املفروض  للا اع.اا ، اله لالةر ما متتد لف
ـــ   مـــا   ـــع  لاـــيان  -28 و تـــال ا لـــن الـــوطين ل طفـــا   ـــحن اوـــعن اعنفـــرالي ع يـــزا  يطع

األوامر  و   ع  خطر  يـذاظ الـذا   و ااخـري . و وةـا ا لـن و ـر ارـت دام اوـعن اعنفـرالي 
اجلــاال، يف  رــن . و لــر  ا لــن لــ   لقــه   اظ ااتحــا  األاــدار  18مــه األاــ األ لون رــ  

كثــم مــ  األايــان، مــه العــال ل. و.عــل  يانـــا  لائــرة ال ــحون واملرا عــ  الداقركيــ   ن لــدل اـــاع  
. و اــار  الور ــ  (37)2013اــاع  يف لــام  510القّاــر الــذي  ااتحــزوا يف رــحون العــال ل  لــه 

ـــــداقرمل للتوةـــــي   2املشـــــ ك   ـــــا  ال عرا  الـــــدوري املقدمـــــ  يف اعرـــــت 100-106 ع  ن لـــــدم امتث
)ج( مـــ  ا.فا يـــ  اقـــو  الطفـــل. 37الشـــامل األو  يتعـــار  مـــه التزامـــا  الـــداقرمل  وجـــ  املـــالة 

و وةـــــ  الور ـــــ  املشـــــ ك   تعـــــديل اوـــــد الـــــزمين لوضـــــه األطفـــــا   يـــــد اوـــــعن اعنفـــــرالي، و و ـــــف 
 .  (38)ارت دام الزنزانا  األمني  ووضه اد ألرالي  .قييد اورك  يف اال  األطفا 

و اـــار  وكالـــ  اوقـــو  األرارـــي   ع  ن لرارـــ  ارتقاـــائي   جراهـــا اعحتـــال األوروي  يّنـــ   -29
 15يف املائـــ  مــــ  الن ــــاظ الــــا  جــــر  مقــــا لته  يف الــــداقرمل .عرضــــ ، منــــذ  لــــوعه  رــــ   52 ن 

رــن ، لعنــف  ــدين و/ و جن ــص للــا يــد الشــركاظ اوــاليل و/ و ال ــا قل  و للــا يــد عــم الشــركاظ، 
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يف املائــ  مــ   خطــر اــوالر لنــف الشــركاظ  رــفر  لــ   ةــا ا . و اــار  الدرارــ   يضــار  42و ن 
يف املائـــ  مـــ  الن ـــاظ .عرضـــ  لشـــ ل مـــا مـــ   اـــ ا  العنـــف النف ـــص يف لا ـــا    و ن  60 ع  ن 

. وعا ـ  من مـ  العفـو الدوليـ   ن  ا ـام القـانون (39)يف املائـ  80التحرش اجلن ص منتشـر  ن ـع  
ـــــائص مت . و اـــــار  املن مـــــ   ع  ن لـــــدل اـــــاع  اععتاـــــا  املعل ـــــ  2013 .عزيزهـــــا يف لـــــام اجلن

االـــ ، يف اـــل  ن العـــدل الفعلـــص وـــاع  اععتاـــا   600 ع  400للشـــرط  رـــنويار يـــ او  مـــ  
كـــل حـــن اـــاع  اعتاـــا  يتعلّـــه لنهـــا مـــ   تقـــ   ن االـــ  وااـــدة و االـــ  رـــنويار،  4 400يعلـــه 

ـــ ، و ن مع ـــم ا لـــدلاوى .ت لـــ  ملفا ـــا لون الوةـــو   ع مرالـــ  احملاكمـــ . و اـــار  . ـــفر لـــ   لان
من مـــ  العفـــو الدوليـــ   يضـــار  ع  ن  ـــانون العقو ـــا  يف جـــزر تـــارو .ع يـــه  وجـــه  اـــور، وُيفـــف يف 
اــاع  معينــ  العقو ــ  املو عــ  للــا اععتاــا  والعنــف اجلن ــص يف  طــار الــزواج. و وةــ  املن مــ  

ـــ   و تـــوتم اومايـــ  جلميـــه ضـــحايا رـــلطا  جـــزر تـــارو  واظمـــ   ـــا نون العقو ـــا  مـــه املعـــايم الدولي
. و اـار  وكالـ  اوقـو  األرارـي   ع  ن مـ  املتو ـه  ن (40)اععتاا   و انشاظ تليـ  رةـد م ـتقل 

 ع .عزيــــز  ايــــ  األاــــ األ مــــ  اعضـــــطهال،  2012ل ـــــن   112يــــ لي القــــانون الــــداقركص ر ــــم 
 29 000 ــحن  4. و تـال  الور ـ  املشـ ك  (41)،  ـا يف رلــك املطـارلةواملضـايق ، وانتهـامل اناوةـي 

 .  (42)رجل يف الداقرمل يتعرضون لعنف الشريك يف كل لام 8 000امر ة و
 ن ال ـــلطا  نـــالرار مـــا .تاـــدى للمطـــارلة  وع .عتـــل . ـــل   4وعا ـــ  الور ـــ  املشـــ ك   -30

. و اــار  الور ــ  املشــ ك   ع  ن األوامــر التقييديــ  األ ــران والعنــف النف ــص واملضــايق   تعــاعر  جراميــ 
و وامـر اعرــتععال ع .تنفـذ  ع  را ةــدر  لــ  الشـرط ، و ن الشــ م القــائم  املطـارلة ت نــه يف كثــم 
مـــ  األايـــان  ن يتعقـــ  لـــدة  اـــ األ لون التعـــر  للعقـــا . و اـــار   يضـــار  ع  نـــه يتعـــل للـــا 

ه األللـ  للشـرط  ل ـص .عـد   جـراظا  التحقيـ . كمـا  اـار  ضحايا املطارلة  ن يقدموا ا ايار  ي
 .  (43) ع  ن الشرط   و النيا   .رّل  يه الش اوى املتعلق   املطارلة .قريعار 

 ع ارـــــتمرار معاملـــــ  ضــــحايا اعبـــــار  وةـــــفهم مهـــــاجري  عـــــم  2و اــــار  الور ـــــ  املشـــــ ك   -31
ارــا  واملماررــا  للــا ضــرورة لــولة الضــحايا  ع اــرليل يف املقــام األو ، و ع ارــتمرار .حكيــد ال ي

 لدامم، ع ضمان .وتم رـعل اعنتاـا  واومايـ  هلـم، ورلـك للـا الـرعم مـ   ن الـداقرمل  للنـ   مـا 
. و وةــ  الور ــ  املشــ ك   التمــال 124-106تعرا  الــدوري الشــامل ر ــم حتــي  للمــار  توةــي  اعرــ

ار، و انشـــاظ وريفـــ  مقـــرر وطـــين م ـــتقل معـــين  اعبـــار ارـــ ا.يحيا   ـــد   ع حتديـــد ضـــحايا اعبـــ
. واــث  لــن  ورو ــا ال ــلطا  للــا ضــمان معاملــ  الضــحايا احملتملــل  وةــفهم  ا اةــار (44) العشــر

.عرضـوا عنتهاكــا  اقــو  ا ن ـان. وللــا تريــ  انـلاظ املعــين   اتحــ  اعبـار  العشــر  ع اوــار .ــدا م 
تملـــل، املتحـــر  ـــم ألعـــرا  اعرـــت ا  يف العمـــل، للعقـــا    ـــع  . فـــل لـــدم .عـــر  الضـــحايا احمل

. (45)لخـــوهلم الـــداقرمل  و   ـــامتهم  ـــا  اـــورة عـــم اـــرلي ، ورلـــك وـــل انتهـــاظ  جـــراظ حتديـــد هـــويتهم
و لــــن  ورو ـــا الــــداقرمل للــــا  ن . ـــتعر  ن امهــــا انـــاأل  ــــنز .اــــاريز  2واثـــ  الور ــــ  املشـــ ك  
ـــ  اوقـــو  األرارـــي   ع  ن لـــدل األاـــ األ الـــذي  .عـــّل . (46)ا  امـــ  لضـــحايا اعبـــار و اـــار  وكال

. و وةـــ  جلنــ  األطـــرا  يف ا.فا يــ   لـــن (47) مــم ضــحايا لابـــار ا لال يف ال ــنوا  القليلـــ  املاضــي 
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 ورو ـــا  شـــحن م اتحـــ  اعبـــار  العشـــر  اوـــار .ـــدا م و ائيـــ  للتاـــدي لابـــار ألعـــرا  اعرـــت ا  يف 
 .  (48).تقدم جلميه ضحايا اعبار امل الدة املنارع    ناظ   امتهم يف العلدالعمل، ويث 

 إ امة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الت مم العقاب، وسيادة القانون -عية 
 
 اـار  من مــ  العفــو الدوليـ   ع  ن  ــانون األجانــ  الــداقركص و ـانون   امــ  العــد  ي ــمحان  -32

األجانــ  املشــتعه يف ضــلولهم يف  نشــط  را  لا ــ   ا رهــا ، وهــو مــا ي ــمز  طــرل و.رايــل الرلايــا 
 ارـــت دام األللـــ  ال ـــري  لـــدلم لمليـــ  الطـــرل ارـــتنالار  ع   رـــن األمـــ  القـــومص . و نـــاظر للـــا رلـــك، 
.عــل  احملــاكم حماميــار  رــريار   ــا ار  منيــار ألعــرا   جــراظا  الطــرل. ويت ــمز هلــذا احملــامص  ــاعطا  للــا 
املعلومـا  ال ــري  يف جل ــا  م لقــ ، ول ــ  ع قــو  لــه منا شــ  األللــ  مــه الشــ م املعــين  و مــه مــ  
ينو ــــه. و لر ــــ  املن مــــ  لــــ   لقهــــا ألن هــــذ  التــــدا م .نتهــــك  ةــــو  احملاكمــــ  العاللــــ  ومعــــد  . ــــات  

 .  (49)ورائل الدتا ، و وة   اةا  لمليا  الطرل يف  ضايا األم  القومص
ن مــ  العفــو الدوليــ   ع  ن ن ــام رتــه الشـ اوى ضــد  تــرال الشــرط  يف جــزر تــارو و اـار  م -33

عــم تعــا ، و ن اعاتحــا  رهــ  احملاكمــ   ــد تتــد  ع  جــل عــم م ــما. واثــ  املن مــ  جــزر تــارو 
للــا طــر  مشــرو   ــانون لضــمان .عــديل القــانون والتعحيــل  تحديــد اــد  مــين و انشــاظ تليــ  م ــتقل  

 .  (50)قام  ضد  ترال الشرط .تعىن  الش اوى امل
وعاــا ا لــن الــوطين ل طفــا   ن األطفــا  الــذي  ُيضــعون لعــاج   ــري يف امل ر ــا   -34

 15النف ي  .توتر  مـامهم تـرأل حمـدولة ملماررـ  رـعل اعنتاـا . تاألطفـا  الـذي  يقـل رـنهم لـ  
لــديهم. و وةــا ا لــن رــن  ع ت ــنهم ماررــ  رــعل اعنتاــا   را خضــعوا لعــاج   ــري  واتقــ  وا

رــن   را خضــعوا لعــاج   ــري يف امل ر ـــا   12 ا.ااــ  رــعل انتاــا  ل طفــا   دايــ  مـــ  رــ  
 .  (51)النف ي 
وعاـــا  لـــن اقـــو  ا ن ـــان يف عرينانـــد  ن الوضـــه القـــانوين للوكـــاع  او وميـــ  عـــم  -35

  واختااةـــــا ا يف واضـــــز يف  رهـــــان املـــــواطنل. و وةـــــا ا لـــــن  توضـــــيز وضـــــه اهلياكـــــل ا لاريـــــ
. و وةــــا ا لــــن  يضــــار  ا.ااــــ  الل ــــ  ال رينانديــــ  والل ــــ  الداقركيــــ  يف حمــــاكم (52)او ومــــ  املركزيــــ 

عرينانــد. ويتــ مل للقاضــص  ــرار ارــت دام الل ــ  ال رينانديــ   و الل ــ  الداقركيــ  يف  جــراظا  احمل مــ . 
 .  (53)جيدار ل طرا  يف  ي   ضي و وةا كذلك  حن يتا  الدليل انطص  الل   املفهوم  

، كانــ  لامــا  حتديــد 2015 ع  نــه، التعــارار مــ   يار/مــايو  2و اــار  الور ــ  املشــ ك   -36
املقدمـ  يف اجلولـ   76-106اهلوي  للا الزي الر ص ملـورفص  نفـار القـانون عـم متواتقـ  مـه التوةـي  

 .  (54)األوع، وهص التوةي  اله  علتها الداقرمل
  

 القق  ي الخصوصية والدواج والقياة ااسرية -دال 
 
 لر   من م  العفو الدولي  ل   لقهـا   اظ طـر  لـدل مـ  مشـاريه القـوانل الـه .قيـد اوـ  يف  -37

اناوةــي  و.ــ  ر للــا اوــ  يف اعنتاــا  مــ  اعنتهاكــا . و اــار  املن مــ   ع  ن التعــديا  الــه 
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 ضــــعف  ا اــــرا  القضــــائص  2006 ــــوانل  خــــرى منــــذ لــــام  تلخلــــ  للــــا  ــــانون   امــــ  العــــد  و 
 3. و وةــ  الور ــ  املشــ ك  (55)امل ــتقل للــا لمليــ  ااــو  الشــرط  للــا املعلومــا  اناةــ  وال ــري 

 ــحن .ــوائم الــداقرمل  ــوانل مرا عــ  اع.اــاع ، ولمليــ  ااــو  لائــرة اعرــت عارا  الع ــ ري  الداقركيــ  
لــــه بمعهــــا وكــــاع  ارــــت عارا   خــــرى،  ــــا يتفــــ  واملعــــايم الدوليــــ  للــــا املعلومــــا  مــــ  العيانــــا  ا

ا ن ـــان، و ـــحن .تاـــدي الـــداقرمل لانتهاكـــا  األمنيـــ  للعيانـــا  الش اـــي  و.عا ـــ  مـــر. و  وقـــو 
 .  (56)هذ  اعنتهاكا 

 وعا   من م  العفو الدوليـ   ن ا جـا ة القانونيـ  لـزواج مثليـص اجلـنن يف الـداقرمل ع متتـد -38
 ع جــزر تــارو، و وةــ   ــحن .عــد  رــلطا  او ــم الــذا  يف جــزر تــارو  ــانون الــزواج  ــا لي ــمز 

 .  (57) عقد الزواج  ل مثليص اجلنن
يف املائــــ  مــــ  األطفــــا  ع يقيمــــون  33و اــــار  را طــــ  اا ــــاظ الداقركيــــ   ع  ن  كثــــر مــــ   -39
ن يعمـــل الوالـــدان،   ـــ  الن ـــر والـــديهم   ـــع  ار.فـــا  معـــدع  الطـــا . و وةـــ  الرا طـــ   ـــح مـــه
اــ ل األرــرة، للــا  ايــ  املاــلح  الفضــلا للطفــل. وللــ  الرا طــ  الدولــ   ع لــدم التــدخل  لــ 

. وعا ـ  را طـ  اا ـاظ الداقركيـ  واـع   األمهـا  لـدم وجـول .عـاون (58) ع  را .طل  األمـر رلـك
او وميـــ   شـــحن اوـــاع  را  الاـــل   ـــل الـــدوائر اعجتماليـــ  الداقركيـــ  يف العلـــديا  و ـــل ا لارة 

 الطفــل واألرــرة واوــاع  اعجتماليــ . و وةــ  الرا طــ   ــحن يقتاــر  ةــدار القــرارا  املتعلقــ   ــذ  
يعا ــ   2014. و اــار  الرا طــ   ع ةــدور  ــانون جديــد يف لــام (59)اوــاع  للــا حمــاكم األرــرة

 و ع يرععـــان يف هـــذا التعـــاون. و اـــار   الوالـــدي  اللـــذي  ع ت نهمـــا التعـــاون  شـــحن اقـــو  الزيـــارة
. (60)االــ  واجــ   ع املراجعــ  ألن ا جــراظا  مل . ــ  لاللــ  100 000الرا طــ   يضــار  ع  ن اــو 

و الــ  اــع   األمهــا   ن م ــائل اوضــان  ت ــ   االتهــا  ع احملــاكم، ول ــ  ع يت ــمز  ارــتدلاظ 
 نيــل الــذي  يــدلون  شــهال م يف القضــايا ارــتحوا ار الشــهول يف م ــائل األرــرة، وع قــو  ارــتحوا  امله

مضــالار. و اــار  الشــع    ع  ن العــ  يف  ضــايا اوضــان  ي ــتند  ع  م انيــ  التعــاون  ــل الوالــدي . 
 .  (61)وع .عطص احملاكم و نار لشعه  العنف

  
 حرية الديم هو المعتقد وحرية التعبير وفكويم الجمعيات والتجمع السلمي -هاء 

 
 اــار ةــندو  ضــريع  ال ــام  ع  ن القــوانل القائمــ  .لــزم املــواطنل الــداقركيل  ــدته ضــرائ   -40

 جعاريــ   ع اجلــيش لــ  طريــ  الن ــام الضــريو. و وةــا الاــندو    ــ  .شــريه  شــحن ضــريع  ال ــام، 
ام اـــ م اـــ  الفـــرل يف لـــدم لتـــه ضـــرائ   ع اجلـــيش، ويلـــزم املـــواط   يضـــار  ـــدته ضـــرائ  لـــدلم ال ـــ

واألمـــ . و اـــار الاـــندو   يضـــار  ع  نـــه، ن ـــرار  ع .زايـــد لـــدل الاجئـــل الـــذي  يطلعـــون اللحـــوظ تـــرارار 
 .  (62)اورو ، .توةا الداقرمل  تعديل ن امها الضريو .ععار لذلك م 
 رةــد خطــا  ال راهيــ  املتفشــص يف ورــائ  التواةــل اعجتمــالص  1و وةــ  الور ــ  املشــ ك   -41

وعا ـ  الور ــ  املشـ ك   ن انطــا  العـام يف الــداقرمل، وخاةـ ر   نــاظ  لـ  اعنت ا ــا  والتاـدي لــه. 
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العامـــ  األخـــمة، كـــان  ارـــيار وارـــتهد  امل ـــلمل والاجئـــل  شـــ ل خـــاأل. و وةـــ  الور ـــ  املشـــ ك  
 ــحن . ــحل الشــرط   يــه جــرائم ال راهيــ  و ن . ــمز للضــحايا  ا امــ  للــاوى جنائيــ  يف االــ  لــدم 

ـــ ك الـــدلوى مـــ   عـــل املـــدلص العـــام. و وةـــ  الور ـــ  املشـــ ك   يضـــار  شـــ   ـــا ، للـــا تـــ ا  حتري
. واــــّحه (63)منت مـــ ، مل اتحــــ  التمييــــز ضــــد األ ليــــا  وامللــــونل مـــ   جــــل مواجهــــ  التــــو.را  العر يــــ 

ــــ   ع  ــــز جهولهــــا الرامي ــــ  للــــا .عزي ــــا املعــــين وقــــو  ا ن ــــان ال ــــلطا  الداقركي مفــــو   لــــن  ورو 
رـــيما كـــر  ا رـــام، وهـــو انطـــا  الـــذي ع يـــزا  وارـــه اعنتشـــار يف  تحـــ  خطـــا  ال راهيـــ ، وعم ا

 .  (64)املنا شا  العام  وال ياري . وللا املفو   ع التولي  ودول اري  التععم وتقار للمعايم الدولي 
  

 القق  ي العمل و ي التمتع بشروط  مل  ادلة ومؤافية -واو 
 
 ع  ن  جـور الن ـاظ ع .ـزا   لن مـ   جـور الرجـا . وركـر  الور ــ   2املشـ ك    اـار  الور ـ  -42

املشــــ ك   ن معــــد  امل ــــاواة يف األجــــر ينطعــــ  للــــا العمــــل املت ــــاوي  و العمــــل ري القيمــــ  املت ــــاوي . 
ه  ن العمــل را القيمــ  املت ــاوي  مل يــرل وةــفه وع .عريفــه يف القــانون. و وةــ  الور ــ  املشــ ك   يــ عــم

 .  (65)املشاركل يف التفاو  للا األجور  ع .عريف الورائف را  القيم  املت اوي 
  

 القق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق  -زاي 
 
وجــــول  والــــد .نطــــوي للــــا متييــــز ضــــد األاــــ األ احملــــرومل  1عا ــــ  الور ــــ  املشــــ ك   -43
منطقــ  رــ ني  مدلومــ   تطلــ  لليهــا ارــم  31و اــار   ع  ن  عــ  املنــاط  ال ــ ني  املهمشــ .  يف

  ايـــاظ األ ليـــا  . و وةـــ  الور ـــ  املشـــ ك   ال ـــاظ  يـــه  ـــوانل ا رـــ ان الـــه .نطـــوي للـــا متييـــز 
 .  (66)رلو
 ع  ن  اـــدى العقعـــا  الرئي ـــي   مـــام اوـــد مـــ  التشـــرل هـــص نقـــم  2و اـــار  الور ـــ  املشـــ ك   -44

 لفــ ، وهــو مــا ي ــع  التمييــز يف رــو  ا رــ ان. و وةــ  الور ــ  املشــ ك  الــداقرمل امل ــاك  املي ــورة الت
 .  (67) توتم م اك  ا ومي  مي ورة الت لف  وةحي 

  
 القق  ي الصقة -حاء 

 
     اـــار  من مـــ  العفـــو الدوليـــ   ع  ن م ـــايري اهلويـــ  اجلن ـــاني  يت ـــمز هلـــم، منـــذ ازيـــران/ -45

ــــه  ــــ  .عــــل لــــ  هــــويتهم اجلن ــــاني  لون اواجــــ   ع  جــــراظ 2014يوني ــــائ  ر ي ،  اواــــو  للــــا و 
جراا   و .ش يم مدى  ةـا تهم  اضـطرا  نف ـص. و كـد  املن مـ   مـا ع .ـزا  .شـعر  ـالقل  ألن 
مشرو  القانون اجلديد ي ـمز لل ـلطا  الاـحي   فـر  رل ـل  مـ  القوالـد ا جرائيـ  حتـد مـ  تـرأل 

للـــا العـــاج  اهلرمونـــا  واجلرااـــ  التقوتيـــ . و وةـــ  املن مـــ   التمـــال  والـــد .ضـــه اـــدولار  اواـــو 
ــــم  م ــــاير اهلويــــ  اجلن ــــاني   مــــ  القائمــــ  الر يــــ  ــــ  معقولــــ  لتقــــد  العــــاج  اهلرمونــــا ، و ا الــــ  .عع   مني

   .(68)العدين ل مرا  النف ي  القا ل  للتش يم، واعرتعاض  لنه  تععم  األا األ روو اعضطرا  
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لــ   لقهــا ألن  ــانون ا جهــا  اوــايف يف جــزر تــارو ي ــمز  Foraya Pro Vitaو لر ــ  هيئــ   -46
 ا جهـا  يف تــ ة .تــحخر  قــدار  ر عـ   رــا يه لــ  الفــ ة امل ــمو   ـا يف الــداقرمل. و لر ــ  اهليئــ  لــ  

منـــه اومـــل لون وةـــف   لقهـــا  يضـــار   اظ األ ـــر الاـــحص امل .ـــ  للـــا رـــهول  اواـــو  للـــا ورـــائل 
 .  (69)رن  18و وة   عدم ال ما   شراظ موانه اومل  ع مل   ل وا ر   ،طعي 

  
 القق  ي التعلية -طاء 

 
 تـــال ا لــــن الــــوطين ل طفــــا   ـــحن لــــدل األطفــــا  املــــوللل مراتـــ  الرلايــــ  العديلــــ  يف الــــداقرمل   -47
، تــ ة  منيــ  طويلــ . و اــار الاــل  . ــت ر و ــحن ا جــراظا  را   2013طفــار يف لــام  13 719 كــان

 ع  ن  عـــ  األطفـــا  الضـــعفاظ ع ااـــلون للـــا التعلـــيم ملـــدة  منيـــ  معينـــ ، يف اـــل  ن  طفـــاعر تخـــري  
ي ــــتفيدون مـــــ  التعلــــيم   ـــــع   مولــــ  متنولـــــ  مــــ  املشـــــاكل اعجتماليــــ ، مـــــا يــــ لي  ع ضـــــعف  ع

 .  (70)ل  املدرر  تور اوار  رارا  الرلاي  العديل األكالتص. و وةا ا لن  حن يلتح  الطف  لائهم
  

 ااشخاص ذوو اإل ا ة -ياء 
 
 اــار ا لــن الــوطين ل طفــا   ع  ن الــداقرمل  اــدل  لراج ن ــع   كــل مــ  األطفــا  روي  -48

ا لا ــ  يف ن ـــام التعلـــيم العـــالي. وركـــر ا لـــن  ن  ي ن ــام للتعلـــيم الشـــامل قـــ   ن يـــويف  ولويـــ  
مــ  الوئــام اعجتمــالص و م انيــ  الوةــو  املــالي  ع مراتــ  التعلــيم. و وةــا ا لــن  ــحن .رةــد ل ــل 

الــــداقرمل .نفيــــذ لمليــــ  مواظمــــ  األهــــدا  التعلميــــ  للطــــا   ــــا يائــــم التاميــــذ روي اعاتياجــــا  
هم يف اناةـــ ، و ـــحن .ركـــز الـــداقرمل للـــا جـــولة العيئـــ  املاليـــ  املائمـــ  هلـــ عظ التاميـــذ لـــدلم  لمـــاج

 .(71)ن ام التعليم العالي
 ع  ن جـــــزر تـــــارو .عـــــاين مـــــ  نقـــــم اـــــديد يف امل ـــــاك  املائمـــــ   Javniو اـــــار  هيئـــــ   -49

ل اــ األ الــذي  يعــانون مــ  ةــعو ا  يف الـــتعلم. تــارا اختــار هــ عظ األاــ األ العقــاظ يف  يـــو م 
لـــالةر مـــا يتعـــزى  ع تلـــ  ااـــلوا للـــا انـــدما  الضـــروري . و اـــار   يضـــار  ع  ن نقـــم انـــدما  

 .(72) رعا  ا تاالي 
و لــر  مفــو   لــن  ورو ــا لــ   لقــه مــ   ن هنــامل اباهــار لــدى ال ــلطا  احملليــ  لتــوتم  -50

واــدة رــ ني ، وللــا ال ــلطا   80 ع  20ا  امــ  ل اــ األ روي ا لا ــ  يف  معــا   ــا مــ  
ألاـ األ روي ا لا ـ . و اـار املفـو  احمللي   ع  نـاظ مراتـ  رـ ني  متتثـل ألا ـام ا.فا يـ  اقـو  ا

 ع ضــــرورة  اــــرا  .قــــدم اــــو للــــم األاــــ األ عــــم القــــالري  للــــا  لارة اــــ ومم الذا.يــــ  يف اوــــار 
القـــرارا   ـــدع مـــ  الوكالـــ  لـــنهم يف اوـــار القـــرارا ، ورلـــك  ال ـــاظ الوةـــاي  ال املـــ  القائمـــ  للـــا 

وـار .ـدا م . فـل متتـه األاـ األ روي العحز ال امـل ك طـوة  وع. واـث املفـو  الـداقرمل للـا ا
ا لا ـــ  وقهــــم يف التاـــوي ، و.ورــــيه نطـــا   ــــايتهم مـــ  التمييــــز ليشـــمل  يــــه  ـــاع  اويــــاة، 

 .  (73)وحت ل التشريعا  واملماررا  املتعلق   ا كرا  يف العاج النف ص
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 اا ليات والشعوب ااصلية -كاف 
 
ــــدتا  لــــ  ضــــحايا العنــــف  -51 ــــز ضــــد  لر ــــ  من مــــ  ال لــــ   والــــث  لــــ  اــــديدة   اظ التميي

األ ليـــــا  يف الـــــداقرمل، كامل ـــــلمل. واثـــــ  املن مـــــ  او ومـــــ  للـــــا اوـــــار .ـــــدا م تعالـــــ  لتشـــــحيه 
الت امز وم اتحـ  املوا ـف عـم القانونيـ  والقوالـ  النمطيـ  ضـد األ ليـا . وللـ  املن مـ  او ومـ  

وخطـــا  ال راهيـــ  و ع اوـــار .ـــدا م   ـــوى  ع وضـــه .شـــريه اـــدل انـــ  الفاةـــل  ـــل اريـــ  التععـــم 
 انشـــاظ  1. و وةـــ  الور ـــ  املشـــ ك  (74)لضـــمان متثيـــل األ ليـــا  يف ا ـــالل اعجتمـــالص وال يارـــص

 لــن م ـــتقل .دلمــه الدولـــ  يتــحلف مـــ  مثلــص املن مـــا  عــم او وميـــ  املعنيــ    اتحـــ  العناـــري  
املت ـاوي  واعاـ ام املتعـال ، ويـث ي ـم هـذا ا لـن للـا وللم األ ليا  العر يـ ، لتشـحيه املعاملـ  

 1. و وةـــا مقـــدمو الور ـــ  املشـــ ك  (75)2002ن ـــ   لـــن امل ـــاواة العر يـــ  الـــذي مت الـــه يف لـــام 
 .  (76) عدم  ةدار .شريه يناه  اعمة ختان الذكور،  ل ااتا للا اري  املعتقد

املعنيــ   اع.فا يــ  ا طاريــ  املتعلقــ  ومايــ  األ ليــا   و تــال  لــن  ورو ــا  ــحن جلنتــه اعرتشــاري  -52
القوميــ  للــ   ع طــر  معــالرا  وريارــا   ضــاتي  وحمــدلة اهلــد  مل اتحــ   يــه م ــاهر التعاــ  
والعناري  وكر  األجان ، وضمان ارـتمرار مت  ـ  األاـ األ املنتمـل  ع األ ليـ  األملانيـ  مـ  ارـت دام 

لـــ  مـــه  يـــه اهليئـــا  ا لاريـــ . و وةـــا  لـــن  ورو ـــا  تورـــيه وعيـــ  املعهـــد الل ـــ  األملانيـــ   اـــورة كام
الــــداقركص وقــــو  ا ن ــــان، و تشــــحيه انــــدماج األ ليــــا  والتنــــو  والت ــــامز و.وليــــ  اجلمهــــور وقــــو  

 .  (77)األ ليا  واعل ا    ا ها الثقايف
 ع اعحتـــــال األوروي  و   ع  ن  طفـــــا  األرــــر الـــــه ع .نتمـــــص 2و اــــار  الور ـــــ  املشـــــ ك   -53

املنطقــ  اع تاــالي  األورو يــ ، الــذي  ع .عتــل الل ــ  الداقركيــ  ل ــتهم األوع،  ــ  تــيهم  طفــا  رلايــا 
 .  (78) لدان  الث ، ينع ص  ن يتلقوا لروس .عليم ل تهم األم  انار 

  
 اللجوء وملتمسو والالعئون المهاعرون -الم 

 
ــم املهــاجري   1 لر ــ  الور ــ  املشــ ك   -54 لــ  القلــ    اظ ريارــ  وتضــع  مــ خرار  شــحن اهلحــرة .ق  

 ع تئتــل، تئــ  رـــتندم  وت نهــا  ن .نـــدم  يف ا تمــه الــداقركص، وتئـــ  لــ  .نـــدم  وع ت نهــا  ن .نـــدم  
يف ا تمـــه الـــداقركص. و وةــــا مقـــدمو الور ــــ  املشـــ ك   توليــــ  األاـــزا  ال يارــــي   ال يارـــا  التمييزيــــ  

 1. و وةــ  الور ــ  املشــ ك  (79)ز يــ ، و عــدم طــر  .شــريعا  متييزيــ   ائمــ  للــا التحيــز ضــد األجانــ او
 .  (80)و ر التنمي  العر ص و تولي  الشرط   األرالي  عم التمييزي 

وعا ــ  وكالــ  اوقــو  األرارــي   ن التمييــز العر ــص يف التعلــيم، والفاــل  ــل الطــا  يف  -55
. و وةــــا ا لــــن الــــوطين (81)لر يــــ ، ع يــــزاعن تــــثان مشــــ ل  يف الــــداقرملاملــــدارس للــــا  رــــن 

ل طفــا   ــنز  طفــا  الاجئــل الــذي  هــم يف رـــ  املدررــ  اوــ  يف .علــم ل ــتهم األم  انــار،  ـــا يف 
 .  (82)رلك يف  طار ن ام اللحوظ
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الــــزوجل   ــــه وــــل 2002 ع  ن الــــداقرمل ا ــــر  يف لــــام  1و اــــار  الور ــــ  املشــــ ك   -56
 .  (83)رن  و وة  الور    ال اظ هذا او م 24الذي  يقل رنهما ل  

 2015 ع .عـــديل  تلخـــل للـــا  ـــانون األجانـــ  يف اـــعا /تلاير  2و اـــار  الور ـــ  املشـــ ك   -57
اــــد مــــ  تــــرأل  ــــه وــــل األرــــرة ل اــــ األ الــــذي  متنحــــوا اومايــــ  امل  تــــ . وللــــا مقــــدمو الور ــــ  

انون األجانـ  ل ـص تـنز  يـه الاجئـل اوـ  يف  ـه وـل األرـرة تـور ااـوهلم  ع .عديل  ـ املش ك 
رــن   وجــ   18للــا .اــريز   امــ ، ويرتــه ال ــ  احملــدلة جلمــه وــل األرــرة،  الن ــع  ل طفــا ،  ع 

 .  (84)م   انون األجان  9م  املالة  2الفقرة 
، ال ــلطا  2013ري  الثــاين/نوتمل وللــا  لــن  ورو ــا،  عــد  يــارة وتــد   ع الــداقرمل يف .شــ -58

ـــــك  ضـــــمان اعاـــــ ام ال امـــــل  ـــــه .قـــــدمها ل طفـــــا  املهـــــاجري ، ورل ـــــ   ع .عزيـــــز اومايـــــ  ال الداقركي
. و تــــــال ا لــــــن (85)رــــــيما تيمــــــا يتعلــــــ   ــــــاجراظا   ــــــه وــــــل األرــــــرة را  األطفــــــا  وقــــــو هم، ع

 الـــذي  التم ـــوا اللحـــوظ  ع الـــداقرمل يفل طفـــا   ـــحن لـــدل األطفـــا  القّاـــر عـــم املاـــحو ل  الـــوطين
 اةـــرار رـــنويار. و اـــار ا لـــن  ع اختفـــاظ العديــــد  818 ع  282.ـــراو  مـــ   2014-2009الفـــ ة 

. و وةـــا كـــلل مـــ   لـــن (86)مـــ  األطفـــا  مـــ  مراكـــز   امـــ  األطفـــا   عـــل العـــ  يف طلعـــا  جلـــوئهم
  اختفــائهم و.ت ــذ  جــراظا  تعالــ   مــاظ  ورو ــا وا لــن الــوطين ل طفــا   ــحن .تقاــا الــداقرمل  رــعا

 ع  ن  ــــانون األجانــــ  يقضــــص   ــــح  .اــــاريز  2. و اــــار  الور ــــ  املشــــ ك  (87)االــــ  اختفــــائهم
ا  ام  مـ  ملتم ـص اللحـوظ القاـر عـم املاـحو ل، الـذي  ع ت ـنهم اعرـتفالة مـ  اـع   اجتماليـ  

ةـا  لـن  ورو ـا وا لـن الـوطين ل طفـا  رـن . و و  18يف  لدهم األةلص، ورلك لنـد  لـوعهم رـ  
 ــــحن  2. و وةــــ  الور ــــ  املشــــ ك  (88)رــــن  18 تحديــــد .اــــاريز   ــــامتهم .لقائيــــار لنــــد  لــــوعهم رــــ  

 .  (89)الداقرمل ل طفا  ملتم ص اللحوظ ا  ام  يف مراكز جلوظ .لو ااتياجا م اناة  .وتر
اللحــــوظ الــــداقركص ع اــــدل  يــــه تئــــا   لــــ  القلــــ  ألن ن ــــام 2و لر ــــ  الور ــــ  املشــــ ك   -59

ملتم ـــص اللحـــوظ املـــ هلل للحاـــو  للـــا .اـــريز ا  امـــ ، للـــا النحـــو الـــذي يشـــ طه معـــد  لـــدم 
ا لــالة الق ــري . و وةــا مقــدمو الور ــ  املشــ ك   ــاجراظ تحوةــا  طعيــ  منهحيــ  جلميــه ملتم ــص 

 .  (90)عذي اللحوظ تور وةوهلم  ع الداقرمل، كص يت ىن حتديد ضحايا الت
 ـحن .ت ـحل مقـا ا  ملتم ـص اللحـوظ مـه لائـرة اهلحـرة الداقركيـ ،  1و وة  الور ـ  املشـ ك   -60

 واتقـــ  ملتم ـــص اللحـــوظ، مـــه افـــا ن ـــ   مـــ  املقا لـــ  لـــدى لائـــرة اهلحـــرة الداقركيـــ  و. ـــليم ن ـــ   
 .  (91)ظة ارت دام   را خرى  ع ملتمن اللحوظ لتحن   ي

 ن ملتم ــــص اللحــــوظ يواجهـــون ةــــعو   يف اواــــو  للــــا  للــــ   2املشــــ ك  وعا ـــ  الور ــــ   -61
ـــ  رتـــ  طلعـــا م، و ايانـــار مـــا .تعـــذر  لـــال م  ع الـــوط . ومـــ    ينع ـــص للعديـــد مـــ   جديـــدة يف اال
ملتم ــص اللحــوظ الــذي  رتضــ  طلعــا م اعنت ــار لــدة رــنوا   عــل .ــرايلهم. و وةــا مقــدمو الور ــ  

اـا  عـل ال ايـل، وـل .لقـص رل مـ  العلـد امل ـتقع ل  و مـ  العلـد األةـلص، املش ك   وضه اـد  مـين   
ووـــل  جـــراظ مزيـــد مـــ  التقيـــيم عاتياجـــا  هـــ عظ األاـــ األ مـــ  التـــدا م التحفيزيـــ ، ومعـــىن رلـــك 
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ااــوهلم تقــ  للــا الوجعــا ، لون  لانــا   و مــنز للحهــ  املقدمــ  للرلايــ . و ــد ي ــتمر هــذا الوضــه 
 .  (92)ل نوا  لديدة

 ــحن لــدلار عــم معــرو  مــ  الاجئــل الــذي  متنعــوا مــ   Bedsteforældre for Asyl و تــال  اركــ  -62
رــــن   وجــــ  ن ــــام اللحــــوظ الــــداقركص الــــذي ع اــــدل اــــدار  منيــــار  14اللحــــوظ ينت ــــرون منــــذ  كثــــر مــــ  

.عـــديل  ،2013، يف لــام عنت ــار طـــالو اللحــوظ  عـــل العــ  يف اـــالتهم. و اــار  الرا طـــ   ع  نــه  تلخـــل
للـــا القـــانون الـــداقركص املتعلـــ   ـــالاجئل ي ـــمز لاجئـــل امللتم ـــل للحـــوظ ارـــتنالار  ع رـــرو  معينـــ  
 ا  امــ  خــارج مراكــز اللحــوظ وــل العــ  يف اــاع م. ومــه رلــك، يتشــ   للــا هــ عظ الاجئــل التو يــه 

،  ـــد   ماررـــ  .قـــوم للـــا مفهـــوم للـــا .عهـــد  ـــالعولة طواليـــ   ع  لـــدامم. عـــم  نـــه، يف الو ـــ  نف ـــه
 رنوا  الت وي  ، الـه .عـد  مـ  رـ  الثامنـ . و وةـ  اوركـ   ـنز .اـاريز   امـ  مللتم ـص اللحـوظ الـذي  

 .(93)ع ت نهم العولة  ع  وطامم خا  حن رنوا ، مه  رقا   يه الشرو  األخرى
ــــ   ع  ن اللملــــان التمــــد، يف -63 ، .عــــديار لقــــانون 2014 لــــام و اــــار  من مــــ  العفــــو الدولي

األجانــ  تـــنز اومايـــ  امل  تـــ  لرلايــا  جانـــ  معينـــل تـــروا مــ  اعنتهاكـــا  الوارـــع  النطـــا  وقـــو  
ا ن ـان واعلتــداظ )كالرلايــا ال ــوريل(. عـم  ن مــ  متنحــوا اومايــ   وةـفهم  عجئــص اــر   لــين 

نحــون وضــه الاجــ  يف هلــم اوــ  يف  ــه وــل األرــرة  عّ  عــد لــام، ورلــك  ــا  ا ألتــرال الــذي  تت
الـــداقرمل  وجــــ  ا جــــراظا  العاليــــ . و وةـــ  املن مــــ   ــــنز اــــ   ـــه وــــل األرــــرة  ع  عجئــــص 
اوــر   و ترــرهم  عــد وةــوهلم  ع الــداقرمل، و انشــاظ ن ــام رةــد لتحديــد ضــحايا التعــذي  حتديــدار 

 .  (94)تعليار وضمان لدم وضعهم  يد اعاتحا 
تحــــــزون يف منطقــــــ  الععــــــور وعا ــــــ   -64 وكالــــــ  اوقــــــو  األرارــــــي   ن األاــــــ األ الــــــذي  ات

 املطارا  يف الداقرمل ع االون للا الطعـام واملـاظ وم ـان النـوم، وع .وجـد تيمـا يعـدو ن ـم  ديلـ . 
 مــا امل ــاترون املعــو ون تيعتمــدون للــا الــو  ررتيــ ، وع ااــلون مطلقــار للــا الطعــام واملــاظ   نــاظ 

 .(95)م ان الععور، ما مل ي ونوا  يد اعاتحا  وجولهم يف
  

 حقوق اإلنسان ومكا قة اإلرهاب -مية 
 
ر   من مـــ  العفـــو الدوليـــ   ن الـــداقرمل، رعـــم  عوهلـــا للتوةـــيا  املتعلقـــ    اتحـــ  ا رهـــا ،  -65

.نفيـذار رــليمار. املقدمـ  يف  طـار اعرـتعرا  الـدوري الشـامل األو  املتعلـ   ـا، مل .نف ـذ هـذ  التوةـيا  
ــــ   جــــرى حتقيقــــار يف اللــــاظا  ارــــت دام  ــــداقركص للدرارــــا  الدولي و اــــار  املن مــــ   ع  ن املعهــــد ال

اعرــت عارا  املركزيــ  األمري يــ  ألراضــص الــداقرمل ل ــر  . ــليم األاــ األ. و.عتقــد املن مــ   ن  وكالــ 
وةـــ  املن مـــ   ـــاجراظ حتقيـــ   هـــذا التحقيـــ  عـــم كـــا ،  ر ركـــز املعهـــد تقـــ  للـــا   لـــيم عرينانـــد، و 

 .(96)كامل وم تقل يف لور الداقرمل يف  رنام  الت ليم الذي نفذ.ه وكال  اعرت عارا  املركزي 
 ــحن الــداقرمل  ااطــ  للمــار، يف  طــار اجلولــ   3والور ــ  املشــ ك   2ورّكــر  الور ــ  املشــ ك   -66

ــــدلو  ع   جــــرا ــــدوري الشــــامل،  توةــــي  . ــــ  األوع لارــــتعرا  ال ــــيم اــــامل و ــــائم للــــا األلل ظ .قي
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لتشــريعا  م اتحــ  ا رهــا  الداقركيــ  . و تــال  الور تــان  وجــول  ا ــام مثــمة للحــد  يف القــانون 
، و اـــار  الور تـــان  ع  ن ا مولـــ  اجلديـــدة مـــ  التشـــريعا  املناهضـــ  ل رهـــا  602/2013ر ــم 

اــــــار  الور تــــــان  يضــــــار  ع  ن القــــــانون رتورــــــه لائــــــرة .ــــــدا م املرا عــــــ  يف الــــــداقرمل ويف انــــــارج. و 
املتعلــ   ــحم  الفضــاظ ا ل ــ وين يـــنم للــا  نشــاظ مركــز للفضــاظ ا ل ـــ وين يف  713/2014 ر ــم

لائــــرة اعرــــت عارا  الع ــــ ري  الداقركيــــ ، و ن رلــــك مــــ  اــــحنه  ن يــــ  ر للــــا اوــــ  يف اناوةــــي  
ذ او ومــــ  خطــــوا  اــــو اعمتثــــا  واريــــ  التععــــم و. ــــوي  اجلمعيــــا . و وةــــ  الور تــــان  ــــحن .ت ــــ

للمعــايم الدوليــ  وقــو  ا ن ــان،  ضــمان .طعيــ  معــالت الشــرلي  والضــرورة واملاظمــ  والتنارــ  يف 
رــيا  مرا عــ  اع.اــاع ، و ــاا ام لمليــ  ا رن  املرا عــ  مــ  جانــ  رــلط   ضــائي  تتاــ ، تضــار 

 .  (97)ل  اا ام او  يف رعيل انتاا  تعا 
  

 و ع/القالة  ي مناطق هو ه الية مقددة هو  يما يتعلق بهاال -نون 
 
ركـــر  من مـــ  العقـــاظ الثقـــايف  ن الـــداقرمل  علـــ ، يف اعرـــتعرا  الـــدوري الشـــامل الـــذي جـــرى  -67

األةــلص. و اــار  املن مــ   ع اعهتمــام العــاله  الاــنال   ، .وةــيتل  شــحن اــع   نويــ 2011يف لــام 
اعرــــت راجي  ن ــــرار  ع  مــــا .عشــــر  ارــــتقا    لــــيم عرينانــــد  و ن كانــــ  الاــــنال  اعرــــت راجي  .ضــــر 
 العيئـــ . و تـــال  املن مـــ   ـــحن ال ثـــمي  مـــ  اـــع   نويـــ  لـــاطلون لـــ  العمـــل   ـــع  الوةـــم  الدوليـــ  

املعيشــــ . وركــــر  املن مــــ   ن الــــداقرمل .عــــ    ا نويــــ   وةــــفه اــــععار املق نــــ   حنشــــط  الاــــيد ل ــــر  
 ةــليار، ورعــم رلــك .عتــل  تــرال ا نويــ  مــواطنل لاقــركيل. و وةــ  املن مــ   ــحن .واةــل الــداقرمل للــم 
معــالت اع.فــا  العــاملص  شــحن الاــنالا  اعرــت راجي  يف عرينانــد، و ن .عــ   للــا اــو  كثــر تعاليـــ  

الفرليـــــ  ل نويـــــ  لضـــــمان ارـــــتمرار  قاتـــــا م املتميـــــزة  و ـــــحن بـــــري حتقيقـــــار يف املماررـــــا    ا مولـــــا 
 .  (98)اعرتعماري  الداقركي  يف عريناند، و.قدم التذارا  مائم  ل ترال املتضرري  ومتنحهم .عويضا 

ور و اــار  لــن اقــو  ا ن ــان يف عرينانــد  ع لــدم وجــول  الــدة  يانــا  متااــ  للحمهــ -68
لـ  القـانون القـد  واوـايف ململ ـ  الـداقرمل املطعـ   .تضم  القوانل القدتـ  واواليـ  ل رينانـد، تضـا ر
يف عرينانــد. و وةــا ا لــن  ــالراج مفهــوم القــوانل املواــدة يف  ــانون عرينانــد، لتح ــل  م انيــ  

  الاـــل ، و يـــه  ـــوانل التو ـــه وتـــرأل النفـــار  و انشـــاظ  الـــدة  يانـــا  .تضـــم   ـــوانل عرينانـــد را
 .  (99)مل   الداقرمل املطعق  يف عريناند، واود م  ارت دام املراريم املل ي 

وعاـا  لـن اقـو  ا ن ـان يف عرينانـد نقاــار يف املـوارل العشـري ، ولـدم وجـول .ـدا م  ــد   -69
ملل يف العلــديا  لتعزيــز  ع منــه  رــاظة املعاملــ  و يــذاظ األطفــا . و وةــا ا لــن  تحــديث كفــاظا  العــا
 .(100) اي  األطفا  وللم جهول األرر يف  لالة .حهيل  ترالها املدمنل للم درا 

و تـــال  لـــن اقـــو  ا ن ـــان يف عرينانـــد  ـــحن القـــوانل الوطنيـــ  للمقاطعـــ  ع .ـــنم للـــا  -70
ن مـــا  ا ــر لـــام للتمييـــز القـــائم للـــا  رـــاس ا لا ــ . و وةـــا ا لـــن  ـــدلم جهـــول  نشـــاظ م  ي

 .  (101)متثل األا األ روي ا لا   يف عريناند
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