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 مقدمة -أوالف  
تولي مملكة الدانمرك األولوية العليا للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق اإلنساااااان ومسااااا ول تها     -1

  حماية ساااهانها. وتتعاون الدانمرك مل اليال الرااااد الدولية ولدا اإل راءال الماااااة لمجلن حقوق اإلنساااان
 أن إ مال حقوق اإلنسان.ويوفر االستعراض الدوري الشامل أساسًا   دًا للحوار البناء بش دائمة.د وة 

وقد نسااااااااقخ وجارة مار ية مملكة الدانمرك إ داد هذا التقرير مل الوجارال ةال الصاااااااالة م  م ل  -2
ومضال  .( 1) ر فارواللجنة المعنية بحقوق اإلنسااان المشااترية ا   الوجارال ويذل  مل حهومتي الرين ند و ز 

 ، تم ترت ب ممن  لساااال  لنية إل داد التقرير،  مشااارول التقرير لعملية تشااااور  امة. وةاإللاااافة إل  ةل
 وأنشئخ  ناوي  اريد إلكتروني ممصصة للسماح اتقديم مزيد م  المدم ل.

راض ويعرض التقرير ساااااااااردًا لما قامخ بك الدانمرك متابعة لما قبلتك م  تواااااااااايال بعد االساااااااااتع -3
مجال حقوق اإلنساااان، بما في ةل    ولتطورال أمرا في 2016السااااال الذي أي ري في يانون الياني/يناير 

، ومنظمال المجتمل المدني، والمواطنون. ويحال ( 2) المساااائل التي أثارها المعهد الدانماريي لحقوق اإلنساااان
 .( 3) في الحواشي إل  التوايال المنبيقة     ولة االستعراض السابقة

وإل  المرفل، اللذي  يهم ن    2018ويشااااار إل  تقرير منتصااااا المدة الصااااادر في حزيران/يونيك  -4
 .( 4) المعلومال الواردة في هذا التقرير

 متابعة التوصيات والتطورات اي الدانمرك -ثانياف  

 اإلطار القانوني  

 قبول الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان  

  مت   لم يتغ ر. حقوق اإلنسااااان في الدانمرك إل  أسااااا   ري والم سااااسااااي لحماية يسااااتند اإلطار الم يا  -5
وترد معلومال مفصالة في هذا الصادد في التقريري  الوطن    األول    اللذي  قدمتهما الدانمرك أثناء  ولتي 

تي ،  ل  التوالي، وفي الوثيقة األسااساية المشاترية ال2015و 2011االساتعراض الدوري الشاامل في  امي 
 .2018تم تحدييها في  ام 

االتفاقيال التساال األساااسااية لحقوق اإلنسااان )العهد الدولي الما   والدانمرك طرف في ساا ل م  -6
  االتفاقية ، و ( 6) ، والعهد الدولي الما  بالحقوق االقتصاااااااادية واال تماثية واليقا ية ( 5) بالحقوق المدنية والساااااااياساااااااية 

واالتفاقية الدولية للقضاء  ل   ميل أشهال التم  ز   ،( 7)   ز العنصري الدولية للقضاء  ل   ميل أشهال التم
  . ( 11) ( ، واتفاقية حقوق األشااااما  ةوي اإل اقة ( 10) ، واتفاقية حقوق الطفل ( 9) ، واتفاقية مناهضااااة التعذيب ( 8) لااااد المرأة 

  مد البرلمان ا ت ، و ( 12) ية  ميل األشاااااااااااما  م  االمتفاء القساااااااااااري وقد وّقعخ الدانمرك  ل  االتفاقية الدولية لحما 
ويما هو مولااام بمزيد م  التفصااا ل في المرفل،  .( 13) التعدي ل التشاااري ية ال جمة للتصاااديل  ل ها  م مراً 

 . ( 15)  ( 14) قررل الدانمرك  دم التوقيل  ل  االتفاقية الدولية لحماية حقوق  ميل العمال المها ري  وأفراد أسرهم 

ية التي تنص  ل  إمهانية الوااااااول إل  إ راءال وانضااااامخ الدانمرك إل  البروتويوالل االمتيار  -7
  الشهاوا الفردية  يما يتعلل باالتفاقيال، التي هي طرف ف ها، باستيناء العهد الدولي الما  بالحقوق االقتصادية 

 .( 16) واال تماثية واليقا ية

 ،2017 وفي  ام  . ( 17) قيال األساااسااية لمنظمة العمل الدولية وقد ااادقخ الدانمرك  ل   ميل االتفا  -8
 .( 18) ادقخ  ل  اروتويول منظمة العمل الدولية الما  بالعمل القسري 
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 حقوق اإلنسان اي التشريعات الدانمركية  

  ، في ح   نيفاذل 1992أيدِر اخ االتفااقياة األوروةياة لحقوق اإلنساااااااااااااان في القاانون الادانمااريي في  اام  -9
م  م ل اإلشااارة إل  نانسااجام المعاي رن  -مزدوج وفقًا للتقل د القانوني ال -اتفاقيال أمرا لحقوق اإلنسااان 

المبراء ، قدمخ لجناة م  2014حتويال االتفااقياة المحاددة إل  تشااااااااااااااريعاال دانمريياة. وفي  ام أو تحويل م
وقررل . في مجال حقوق اإلنسااااان تقريرها     ملة أمور منها إمهانية إدراج مزيد م  اااااهوك حقوق اإلنسااااان 

حقة،  دم إدراج مزيد م  ااااهوك حقوق اإلنساااان في ير والمشااااورال العامة ال الحهومة،  ل  ملفية التقر 
المصادق  ل ها ولك  ال ر المدر ة مصاادر قانونية ةال  . وتظل ااهوك حقوق اإلنساانالقانون الدانماريي

 .( 19) الة، وييستَند إل ها وتيطبَّل لدا المحاكم وال رها م  السلطال

ان، تشاامل إ راءال اااياالة ية متفقة مل التزامال حقوق اإلنساا ولضاامان يون التشااريعال الدانمري -10
ل التشاااري ية  يما يتعلل اتماشااا ها مل االلتزامال التشاااريعال الجديدة فحصاااًا منهجيًا وإلزاميًا لجميل المقترحا

 القانونية الدولية، بما في ةل  االلتزامال المتعلقة بحقوق اإلنسان.

 ( 20) المساواة وعدو التمييز  

التم  ز م  أي نول والدانمرك مصااممة  ل  لاامان المساااواة في المعاملة وتكاف  الفر  قَبل ال يي  -11
لجميل المواطن   والفئال. ووفقًا للقانون اإلداري الدانماريي، يتسااوا  ميل المواطن   والمسااواة في الحقوق  

 أمام القانون وال يمه  للسلطال العامة أن تم ز ا   المواطن    ل  أي أسا .

ويتضام  التشاريل الدانماريي  ددًا م  القوان   التي ت يد هذا المبدأ، وم   ملتها قانون المسااواة  -12
 جنس   وقانون المساواة في المعاملة ا   الر ل والمرأة  يما يتعلل بالحصول  ل  العمل، وما إل  ةل . ا   ال 

ال ر الم اشااار في ساااوق العمل  ل  ويحظر قانون حظر التم  ز في ساااوق العمل التم  ز الم اشااار و  -13
  و األال القومي أو اال تما ي أسا  العرق أو اللون أو األال اإلثني أو الدي  أو المعتقد أو التو ك الجنسي أ 

  .( 21) أو الرأي السياسي أو الس  أو اإل اقة

العمل ويحظر قانون المساااااااواة في المعاملة اإلثنية التم  ز الم اشاااااار وال ر الم اشاااااار مارج سااااااوق   -14
ال العامة  ل  أسااااا  العرق أو األااااال اإلثني. وينطبل الحظر مارج سااااوق العمل  ل   ميل الم سااااساااا 

والماااة  يما يتعلل بالحماية اال تماثية و ضاوية المنظمال التي يعمل أ ضاا ها في مجاالل مع نة م  
 ظمال أل ضائها.مجاالل األ مال التجارية والمشارية ف ها، و ل  المزايا التي توفرها هذه المن 

اااااال القومي وةاإللاااااافة إل  ةل ، يجرم قانون حظر التم  ز  ل  أساااااا  العرق أو اللون أو األ -15
 اإلثني أو المعتقد أو الم ل الجنسي التم  ز  ل  األسن المذيورة. أو

، أقر البرلماان قاانون حظر التم  ز  ل  أسااااااااااااااا  اإل ااقاة، الاذي يحظر التم  ز 2018وفي  اام  -16
ل القانون في  ام  .( 22) سااوق العمل  ل  أسااا  اإل اقةمارج    ؛ انظر أدناه في الفرل المتعلل2020وقد  يدِّ

 (.30و 29باألشما  ةوي اإل اقة )الفقرت   

وينظر المجلن الدانماريي للمسااااااااااواة في المعاملة في شاااااااااهاوا التم  ز  ل   دد م  األسااااااااان.  -17
 الفصل. ويجوج للمجلن أن يمنم تعويضًا وي طل قرارال

 المساواة بين الجنسين  

ل المجتمل الدانماريي. وتعمل المساااااواة ا   الجنساااا   مبدأ أساااااسااااي ال مفر منك في  ميل مجاال -18
 الدانمرك باستمرار لضمان المساواة ا   الجنس   قانونًا وفعً  والقضاء  ل   ميل أشهال التم  ز لد المرأة. 
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اواة ا   الجنساا  . وشاا هة الضاامان لدانماريي إل  تعزيز ويفالة المساا ويهدف نظام الر اية اال تماثية ا  -19
 دمال الر اية السمية في تحق ل مستوا  اٍل م  المساواة في الدانمرك. اال تما ي شاملة؛ وقد أسهمخ م 

وسااتواااال الدانمرك إااادار تقرير ساانوي ومطة  مل بشااأن ييفية لاامان المساااواة ا   الجنساا    -20
  وة  ل  ةل ، سااتواااال الدانمرك إ راء تق يمال لتعميم مرا اة المنظور عمل الحهومي. و   في  ميل مجاالل ال 

 في القطال العام. وةالتالي، يجب تق يم  ميل المقترحال التشااااااري ية م  أ ل تحديد مدا أهمية إ راء الجنساااااااني 
إلا غ نونًا ي ساااااة الية ا، أقر البرلمان قا2019تق يم لتعميم مرا اة المنظور الجنسااااااني. وفي نيساااااان/أاريل 

 .( 23) سال   المساواة ا   الجنس   ويريزها  ل  البيانال واألهداف وأفضل الممار 

  وتت ادل الدانمرك أفضاااال الممارسااااال مل الرين ند و زر فارو  يما يتعلل بالتداا ر التشااااري ية المتعلقة  -21
ا في ةل  م  م ل مجلن وجراء الدان اتعزيز حقوق المرأة والمساواة م  م ل  قد ا تما ال منتظمة، بم

 .( 24) الشمال األوروةي

 التحرش الجنسي  

لتولاااايم نطاق التحرج الجنسااااي، بما في  2019المعاملة في  ام تم تعديل قانون المساااااواة في  -22
ةلا  أناك ال يمه  انتحاال األ اذار لب ئاة مهاان  مال م ةياة م  م ل اإلحاالاة إل  اليقاافاة في مهاان العمال. 

يرونة دانمريية. و  وة  33  000لااااااافة إل  ةل ، ريِفل مسااااااتوا التعويضااااااال المقدمة للضااااااحايا إل  وةاإل
 خ  دة حم ل اهدف تعزيز ا ئال  مل قوامها االحترام. ل  ةل ، أيطِلق

  اتعاون وث ل - ،  قب تعديل األمر التنف ذي، قامخ ه ئة ا ئة العمل  2019شااااا اا/فبراير  26وفي   -23
اتعديل الم ادئ التو  هية المتعلقة بالقوان   المساااا ئة، بما في ةل   -    الدنماريتما     مل الشاااارياء اال 

  ج الجنسااي. وتسااتهدف الم ادئ التو  هية أرةاع العمل والمو ف   وتقدم المشااورة والتو  هالالمضااايقة والتحر 
 العامة بشأن ييفية منل المضايقة والتحرج الجنسي ومعالجتهما في مهان العمل.

 ( 25) المساواة اي األجر  

سااااية في الدانمرك.  تعد المساااااواة ا   الر ل والمرأة وتكاف  الفر  المتاحة لهما م  األهداف الرئي  -24
وتقوم ال ئحة التنظيمية المتعلقة بالمسااواة ا   الجنسا    ل  االلتزامال الدولية، وماااة تشاريعال االتحاد 

ادور هام في سااااااوق العمل.   التشااااااريعال، لك  االتفاقال الجماثية تقوم األوروةي. وال ئحة التنظيمية مدر ة في  
وةاإللاااافة  .( 26) ل الدانمريية التي تعزج المسااااواة في األ ورويرد في تقرير منتصاااا المدة وااااا للم ادرا

أمرل الحهومة بإ راء دراسااات   بشاااأن الفجوة في األ ور ا   الجنسااا  . وأ هرل الدراساااة األول   إل  ةل ،
، 2016-2007في المائة في الفترة  25ًا في الفجوة ال ر المعدلة في األ ور ا   الجنساا   انساا ة انمفالاا 

 ة اليانية، التي نيشاارل في المائة. وتحلل الدراساا   7في ح    لخ الفجوة المعدلة في األ ور ا   الجنساا    ند 
 ور ا   الجنساااااا  . ويب    ، األساااااا اع الجذرية وراء الفجوة المعدلة في األ2020في تشااااااري  األول/أكتوةر 

القائم  ل  الفصاااال ا   الجنساااا   ي دي دورًا أكبر في تفساااا ر الفجوة المسااااتمرة في التقرير أن سااااوق العمل 
 ا ارتفل  دد النساااء في و يفة مع نة، يلما انمفم مسااتوا األ ور ا   الجنساا  . ويب   التقرير أيضااًا أنك يلم 

 ء.األ ر في القطا    الما  والعام  ل  السوا

 الميل الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني  

، ازواج ميل ي الجنن. و يما يتعلل بقانون األسااااااااارة، يمه  أن 2012تسااااااااامم الدانمرك، منذ  ام  -25
ج اني    والاادي  منااذ والدة الطفاال. ويتمتل األجواج الميل و الجنن انفن الحقوق يهون ي  الطرف   في جوا

 جواج المغايرو الجنن  يما يتعلل بالتبني.التي يتمتل اها األ
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، ا تمدل الدانمرك إ راًء إداريًا بساااااايطًا يساااااامم باال تراف القانوني انول الجنن 2014وفي  ام  -26
 ل  ةل ، ولاااعخ الدانمرك رمزًا محايدًا ينهي اساااتمدام رمز تشاااميص لمغايري الهوية الجنساااانية. و  وة 
ل الهوية الجنساااانيةن. واااادرل م ادئ تو  هية  ديدة بشاااأن    ال مغايري الهوية الجنساااانية نالاااطرابا
 يم النفسااي اإللزامي سااابقًا. وتتضاام  التشااريعال الحالية المتعلقة بإ ادة إ ادة تحديد نول الجنن إللغاء التق

 .( 27) يد نول الجنن لمانال ةال الةتحد

مشاااااااورة الطبية بشاااااااأن قضاااااااايا ، أاااااااا م م  الممه  لاطفال والمراهق   تلقي ال2016ومنذ  ام  -27
لنظر في الع ج الهرموني، في الباداياة لتاأ  ال البلوغ، والحقاًا رةماا الع ج الهرموني الهوياة الجنساااااااااااااااانياة وا

للجنن اآلمر. وال تفرض أي ق ود  ل  الساااااااااااااا . ولك ، ين غي دمول المراحال األول  م  البلوغ قبال اادء 
 .( 28) الع ج الهرموني

مطاة  مال حهومياة تشاااااااااااااامال  اددًا م  الم اادرال الرامياة إل  تعزيز   2018وقاد أيطلقاخ في  اام  -28
األم  والصحة والرفاه وتكاف  الفر  للميليال والميل    ومزدو ي الم ل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 

واساااااتنادًا إل  االساااااتعراض،  .( 30) ي ية  امة، بما في ةل  إ راء مرا عة تشااااار ( 29) وحاملي اااااافال الجنسااااا  
 ااادة م اااادرال تريز  ل  التم  ز، ومطااااع الكرائياااة، و رائم الكرائياااة،  2020لحهوماااة في  اااام قااادماااخ ا

 .( 31) وقانون األسرة، فضً     اال تراف القانوني انول الجنن

 األشخاص ذوو اإلعاقة  

لقانون حظر التم  ز  ل  أساااااا  اإل اقة ينص  ل  توف ر ، أقر البرلمان تعديً  2020في  ام  -29
ون المجلن الدانماريي للمساااااواة في معقولة في المدار  العامة والمااااااة والر اية النهارية. وساااايه ترت  ال

 المعاملة ممتصًا اآلن للنظر في الشهاوا المتعلقة بعدم و ود ترت  ال معقولة ومنم تعويم.

 ص شاااااااام   13  000 حهومة جيادة  دد األشااااااااما  ةوي اإل اقة العامل   ا ، قررل ال 2018وفي  ام  -30
  . وسااااااااا تحقل هذا الهدف الطموح م  م ل  دد م  الم ادرال الرامية إل  الحد م  التعق دال 2025بحلول  ام  

الروت نية، ونشااااااااار المعلومال    اإل اقة وييفية التغلب  ل  العل ال في العمل، وتحسااااااااا   فر  التعليم  
 .( 32) اقةوإط ق حملة إ  مية لمهافحة التح زال لد األشما  ةوي اإل  والتدريب،

 خطاب الكراهية وجرائم الكراهية  

  ( 33) االتفاقية الدولية للقضاااء  ل   ميل أشااهال التم  ز العنصااري تمشاايًا مل التزامال الدانمرك بمو ب   -31
وتنف ذ مبدأ المسااااااااا ولية    الحماية، تعلل الدانمرك أهمية يب رة  ل  منل ومهافحة مطاع الكرائية و رائم 

 ل  الما  ل  انون الجنائي اإلدالء اتصاااااااااريحال تهديدية أو مه نة أو حاطة بالكرامة الكرائية. ويحظر الق
و يما يتعلل بالجرائم  . ( 34) نية أو الحياة الجنسية أسا  العرق أو اللون أو األال القومي أو اإلثني أو العق دة الدي 

ألاال اإلثني أو العق دة الدينية الجنائية األمرا، ساييعتبر  رفًا مشاددًا أن تكون الجريمة قائمة  ل  أساا  ا
ويمه  أن تيعاقب وفقًا للقانون الجنائي الجم يال  .( 35) أو الحياة الجنساية لخمري  أو ما شاابك ةل  م  المساائل 

لَّخ  م ية ما وفقًا للقانون الت  ي تقوم بأ مال تهدف إل  تعزيز التم  ز العنصري أو مطاع الكرائية. وإةا حي
 .( 36) فإن استمرارها يص م محظوراً الدستوري الدانماريي، 

وتريز الشااااااااارطة الوطنية تري زًا قويًا  ل  مهافحة  رائم الكرائية. ويشااااااااامل التدريب  ل  إنفاة القانون   -32
، نفذل 2016 ام  إلزاميًا  ل  ييفية تحديد  رائم الكرائية وتساااااااااج لها والتحق ل ف ها والتعامل معها. ومنذ  تدري اً 

ل هذه الم ادرال دورة إلااااا ية للتدريب  ل   رائم ادرال لتعزيز هذا الجهد. وتشاااامالشاااارطة الوطنية  دة م  
ضااااحايا  ل  اإلا غ     رائم الكرائية.  الكرائية، وأنشااااطة توثية ممتلفة تهدف إل  توثية الجمهور وتشااااجيل ال 
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  ميل الطائفة  و  وة  ل  ةل ، تجري الشاااارطة الوطنية حوارًا مسااااتمرًا مل  دد م  أاااااحاع المصاااالحة المعن    
.  ية للميل    والميليال ومزدو ي الم ل الجنسااااااااااي ومغايري الهوية الجنسااااااااااانية الدنماري ال هودية والمنظمة الوطنية 

  إقامة تعاون أوثل ومسااااتمر مل أاااااحاع المصاااالحة م  أ ل الحصااااول  ل  مدم ل والغرض م  الحوار هو  
، أطلقخ الشارطة الوطنية ارنامجًا 2015وفي  ام   للجهود المقبلة التي تبذلها الشارطة بشاأن  رائم الكرائية.

 .( 38)     رائم الكرائية ( 37) لراد  رائم الكرائية  ل  الصع د الوطني، وهي اآلن تصدر تقريرًا سنوياً 

وقد اسااتيِهلَّخ م ادرال أمرا تهدف إل  منل مطاع الكرائية ومهافحة التعصااب في إطار الجهود  -33
ف والتشااااادد. وهذا النهص متأاااااال في  دة نظم  امة شااااااملة لمنل الجريمة. الشااااااملة الرامية إل  منل التطر 

في  ميل مقاطعال الشاااااااارطة الدانمريية    شاااااااا هال مراكز المعلومال، أينشااااااااى ما يساااااااام  2009ومنذ  ام 
االثنتي  شااااارة لتشااااامل شااااا هة م  ةوي المبرة المحل    م  نظم منل الجريمة. والغرض م  شااااا هال مراكز 

  معلومال ا   ممتلا السااااااااااالطال وحماية المجتمل م  الجريمة وحماية التعاون وت ادل ال  المعلومال هو تيسااااااااااا ر 
 قخ نفسك.األفراد م  االنمراا في الجريمة في الو 

وةدأل الحهومة أيضاااااًا العمل  ل  ولااااال مطة  مل وطنية لمهافحة معاداة الساااااامية. وساااااتريز  -34
  حياة ال هود والتيليف بشااأن الهولويوسااخ م  مطة العمل، م  ا   أمور أمرا،  ل  تقديم المعلومال  

وتتناول الحهومة . 2021أ ل التصااااااادي للتح زال لاااااااد ال هود. وم  المتوقل إط ق مطة العمل في  ام 
أيضاًا مساألة التساامم مل الفئال األمرا في المجتمل الدانماريي؛ وير   الر ول إل  الفرل المعنون نتعزيز 

 (.126إل   121 ل مزيد م  المعلومال )انظر الفقرال التسامم/حماية األقليالن م  أ

 إدماج المهاجرين  

  إدماج األ انب الوافدي  حدييًا، ويذل  األ انب ينصااااااااب تري ز الحهومة الرئيسااااااااي  ل  تعزيز  ملية  -35
ما جالوا ال يشاااااااااريون في سااااااااوق العمل وال يتمتعون   -رالم أنهم  اشااااااااوا في الدانمرك لفترة طويلة  -الذي  

م ةاتي. وتهدف ساياساة اإلدماج الدانمريية إل  الحد م  االتجاهال نحو الفصال اال تما ي    طريل اد 
ساوق العمل والمجتمل  مومًا. ويو د اإلطار القانوني لجهود اإلدماج في قانون شاارية النشاطة في  جيادة الم

 ال.اإلدماج الذي يحدد ما لا انب الوافدي  حدييًا م  حقوق وما  ل هم م  وا   

وةمو ب قانون اإلدماج، تقدم البلدية المسااااااااا ولة ارنامجًا للد م الذاتي والعودة أو ارنامجًا تمه ديًا   -36
افدي  حدييًا يشااامل دورال للغة الدانمريية و رولاااًا للمشاااارية النشاااطة ميل التو يك والترقية والتدريب  لا انب الو 

بإ انة األ ر. وتتم ااياالة نطاق ومضامون البرنامص للفرد  المهني والتدريب الداملي، فضاً     العمل المد وم 
 وهذا المضمون لحوار متابعة منتظم.  األ نبي في  قد تبرمك البلدية واأل نبي المعني، ويمضل هذا النطاق 

ويجري التري ز   .( 39) وتعمل الحهومة  ل  اتماة م ادرال ملموساااااااة لتعزيز  هود اإلدماج وتكييفها -37
ها رال، ميً  اتقديم ارامص إرشااااااااادية لمسااااااااا دته  ة معدل العمالة ا   ال  ئال والماو ك ما   ل  جياد

لكي يصاا ح  مواطنال نشااطال في المجتمل الدانماريي؛ وتقديم د م ما  للنساااء ال تي يعشاا  إ راءال 
ةل   رية التعب ر، وتسااااااااوي الحقوق، وال رالط ق؛ وجيادة فهم المجتمل الدانماريي ومعاي ره التي تشااااااامل ح

 م  الحريال المدنية.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الحهومة لمنل الرقابة اال تماثية السااااااااااالبية، أنشاااااااااااأل وجارة الهجرة  -38
واإلدماج فريقًا للحوار يضااام شااا ابًا واباء تعرلاااوا لرقابة ا تماثية سااالبية أو جواج قساااري أو نزا ال مماثلة 

تعلقة بالرقابة اال تماثية وتيسااا ر الحوار بشاااأن الموالااايل الم لشااارف. وي ادر فريل الحوار إل  ادءتتعلل با
والمساااااائل المتصااااالة بالشااااارف ا   الشااااا اع وال الغ   اآلمري . ويساااااا د الفريل  ل  تشاااااجيل التغ  رال في 

 األقران. المواقا المتعلقة بالمساواة، والحقوق الفردية، وما إل  ةل  م  م ل الحوار ا  
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 االنتخابات  

ن الدساااااتوري  ل  أن الشااااامص المحروم م  أهل تك القانونية ال يمهنك التصاااااويخ في لقانو ينص ا -39
،  ّدل البرلمان قانون الواااااية فأاااا م م  الممه  حرمان 2019االنتمابال البرلمانية الوطنية. وفي  ام 

زيد  اح لمالسااام م  أهل تك القانونية للتصااارف. ويان الغرض الرئيساااي م  تعديل القانون هو اً الشااامص  زئي 
  م  النا  بالحل في التصااااويخ في االنتمابال البرلمانية، ح ي ال يسااااتت ل الحرمان الجزئي م  األهلية القانونية 

، يحل لاشاااما  المحروم   م  أهل تهم القانونية التصاااويخ 2016فقدان الحل في التصاااويخ. ومنذ  ام 
 .( 40) برلمان األوروةيال النتماب والترشم في االنتمابال البلدية واإلقليمية ويذل  في ا

 العنف المنزلي واالعتداء الجنسي  

 ، اادقخ الدانمرك  ل  اتفاقية مجلن أوروةا بشاأن منل ومهافحة العنا لاد المرأة 2014في  ام  -40
 والعنا المنزلي.

 العنف المنزلي  

 .( 41) تنفذ الدانمرك حاليًا مطة العمل الوطنية المامسة بشأن العنا المنزلي -41

ولمزيد م  المعلومال بشاااأن هذه  .( 42) ، أينشااائخ وحدة وطنية لمنل العنا المنزلي2017وفي  ام  -42
 .( 43) الوحدة والم ادرال األمرا ةال الصلة، انظر تقرير منتصا المدة

، ريِفعخ العقوةة القصااااااااااوا للعنا في الع قال الحميمة م  ث ى ساااااااااانوال إل  2018وفي  ام  -43
، ا تيِمد قانون بشااااااأن العنا النفسااااااي في الع قال الحميمة يجرم الساااااالوك 2019وفي  ام سااااااخ ساااااانوال. 

المه   أو التعسافي أو المسايء بشاهل ااارل والمناساب للسايطرة  ل  شامص امر دون و ك حل. ونشارل 
 .( 44) الشرطة الوطنية م ادئ تو  هية لدوائر الشرطة لمعالجة قضايا العنا النفسي

النسااااء المعرلاااال للعنا المنزلي  ل   ال اال تماثية حصاااول  ميلويهفل قانون توح د المدم -44
، اتقديم   ج نفسااي 2020المسااا دة في مأوا للنساااء. والبلديال الدانمريية ملزمة، ا ت ارًا م  تموج/يوليك 

  أن يرافل النساااااااااء مجاني للنساااااااااء اللواتي يأت   ل قامة في مأوا للنساااااااااء. وسااااااااتزيد قدرال الم وي. ويمه
  ندما يهون الطفل مليمًا في مأوا للنساء، تكون البلديال الدانمريية ملزمة اتقديم الع ج النفسي. ه . و أطفال 

  وقد أنشاااااائخ دور لاطفال مل التري ز او ك ما   ل  األطفال لااااااحايا اال تداء. وتكفل هذه الدور  -45
اال تماثية، والشاارطة، نسااقة ومهنية م  المدمال  حصااول  ميل األطفال لااحايا اال تداء  ل  مسااا دة م

  والمدمال الع  ية، والمدمال الصااااحية في ا ئة مواتية لاطفال. وينشاااار المجلن الوطني للمدمال اال تماثية 
 .( 45) تحل ً  وطنيًا سنويًا    اال تداء  ل  األطفال استنادًا إل  البيانال الواردة م  دور األطفال

 واالغتصاب االعتداء الجنسي  

، أيطلقااخ حملااة توثيااة بشاااااااااااااااأن التحرج  بر اإلنترنااخ، بمااا في ةلاا  العقوةااال 2020في  ااام  -46
المفرولاااة  ل  ت ادل الصاااور الجنساااية دون موافقة. واساااتهدفخ الحملة الشااا اع في التعليم اليانوي وريزل 

قراااانة، والت  ب بالصاااور  ل  الجرائم  ل  اإلنترنخ، ميل ت ادل الصاااور، والتهديدال  بر اإلنترنخ، وال
 .( 46) ة المزيفة، والعري الرقميإلباحية، وةيانال الموا دا

 ، أطلقخ الحهومة مطة شاااملة لمهافحة اال تداء الجنسااي  ل  اإلنترنخ تضاامنخ،2017وفي  ام  -47
مية م  ا   إ راءال أمرا، تداا ر وقائية في المدار . وقد ولااااعخ الشاااارطة الوطنية الدانمريية مواد تعلي 

باإلنترنخ وت ادل الصاااااااور أو مقاطل الف ديو الحميمية نب ومنل اال تداء المتعلل للمدار  بشاااااااأن ييفية تج
 بشهل ال ر قانوني  بر اإلنترنخ.
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، أطلقااخ الحهومااة  ااددًا م  الم ااادرال لتحساااااااااااااا   الجهود المبااذولااة لمهااافحااة 2016وفي  ااام  -48
التصااع. وقد أنشاأل بشاأن التعامل مل حاالل اال  االالتصااع، بما في ةل  ولال م ادئ تو  هية للشارطة

الوطنية فريل مبراء م لفًا م  محقق   ومد     ام   لمتابعة الم ادئ التو  هية ومنبرًا اساااتشااااريًا الشااارطة  
  تعدي ً ، أقر البرلمان 2020للحوار مل المنظمال التي تد م لاااحايا االالتصااااع. وفي يانون األول/ديسااامبر 

أي فعل  نساااي يجب أن يقوم  ل    الدانماريي، مشاااددًا  ل  أن التصااااع في القانون الجنائي للحهم المتعلل باال 
  م ، أطلقخ الحهومة حملة للتوثية 2021يناير / الرلاااااااا المت ادل لجميل األطراف المعنية. وفي يانون الياني 

 .( 47) ل  الموافقةأ ل منل االالتصاع وإا غ الجمهور بالتشريعال الجديدة المتعلقة باالالتصاع والقائمة  

  قانون توح د المدمال اال تماثية، يجب  ل   ميل األشاااما  الذي  يمارساااون المدمة العامة ًا ل ووفق  -49
   امًا يحتاج   18أو يشاااغلون مناااااب  امة أن يمطروا المدمال اال تماثية إةا اشاااتبهوا في أن طفً  دون سااا   

  تماثية  ندما يصااادفون إل  د م ا تما ي، ميً  بساابب اال تداء. ويقوم لاا اا الشاارطة بإمطار المدمال اال  
لوطنية الدانمريية م ادئ تو  هية ، نشاارل الشاارطة ا2020أطفااًل وشاا ابًا يشااعرون بالقلل  ل هم. وفي  ام 

  ديدة بشأن إمطار المدمال اال تماثية.

و  وة  ل  ةل ، ولاااااااااعخ الشااااااااارطة الوطنية الدانمريية أداة م  أدوال تكنولو يا المعلومال لتحديد   -50
  تصااااال  امًا إل  د م ا تما ي، اسااااتنادًا إل  تق يم فردي ل    18تي قد يحتاج ف ها األطفال دون ساااا   الحاالل ال 

  ا   الوالدي  والشاااااارطة. ويسااااااا د تحديد األطفال والشاااااا اع الذي  قد يهونون بحا ة إل  د م ا تما ي  ل  منل 
 األطفال. حاالل اال تداء، واال تداء الجنسي، وإهمال األطفال، والعنا المنزلي تجاه

في ة لتوث ل مدا العنا وتعتزم الشارطة الوطنية الدانمريية واإلحصااءال الدانمريية  مل ايانال إداري  -51
، أطلقخ الشااارطة الوطنية الدانمريية أ هزة إنذار  ديدة للنظام العالمي 2020الع قال الحميمة. وفي  ام 

، نشااااارل الشااااارطة الوطنية الدانمريية 2018لتحديد المواقل للضاااااحايا المعرلااااا   لمطر العنا. وفي  ام 
 م ادئ تو  هية بشأن منل المطاردة الرقمية.

ما يتعلل بالقضاااااايا ةال الصااااالة بالشااااارف،  مل  دد م  السااااالطال العامة في الدانمرك معًا و ي  -52
إلنشااااء وحدة متمصاااصاااة تعالص الحاالل التي يتم ف ها إرساااال شااا اع إل  المارج إل ادة  2019طوال  ام 

 ة تهم أو تزويجهم قسرًا أو تعريضهم لتشويك األ ضاء التناسلية ل ناى.تر 

الوطنية الدانمريية ااياالة م ادئ تو  هية  ديدة ومنقحة لمعالجة قضاايا الجرائم وتعتزم الشارطة  -53
  . وفي  ميل أنحاء البلد،2021والعنا المتصاااالة بالشاااارف اهدف توجيعها  ل   ميل دوائر الشاااارطة في  ام 

 ايا الجنائية المتصاالة بالشاارف اتعاون وث ل مل المريز الوطنيل شاا هة م  لاا اا الشاارطة مل القضاا تتعام
 للوقاية في الشرطة الوطنية الدانمريية.

 اللجوء والهجرة  

  تنتهص الحهومة في مجال الهجرة سااياسااة تق  دية متساامة بالمساا ولية والواق ية وممتيلة تمامًا ل لتزامال  -54
 .( 48) كالدولية للدانمر 

ل  ااادة ، قررل الحهوماااة الااادانمريياااة إدماااا2015ونتيجاااة الجديااااد  ااادد طاااالبي اللجوء في  اااام  -55
  تعدي ل  ل  قانون األ انب، بما في ةل  تعديل يجعل م  الممه  للشااااااااارطة مصاااااااااادرة الممتلكال ةال الليمة 

 .( 49) نمركلتغطية نفقال ال  ى. وقد نيفذل التعدي ل في إطار االلتزامال الدولية للدا

وتنظر إدارة الهجرة الدانمريية ومجلن طعون ال  ئ   في  ميل طل ال اللجوء  ل  أسااااا  يل  -56
 .( 50) طلب  ل  حدة. وت مذ مصلحة الطفل الفضل  دائمًا في اال ت ار في حاالل اللجوء
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ة المأوا، واتماوتتول  دائرة الهجرة الدانمريية مساا ولية إ الة ملتمسااي اللجوء، بما في ةل  توف ر  -57
. ويتلق  األطفال الذي  ( 51) التداا ر اال تماثية ال جمة، والحصاااول  ل  الع ج الطبي ال جم، وما إل  ةل 

 . ( 52) يلتمسون اللجوء تعليمًا منا رًا للتعليم المقدم لاطفال الينائ ي اللغال المسجل   في النظام المدرسي الدانماريي 

ر ال ر المصاااااااحوة  -58 ماااااااااة لاطفال يعمل ف ها مو فون مهن ون  ل       في مراكزوييودل القصاااااااّ
مدار الساااا ة. ويتم إمطار السااالطال العامة واالتصاااال بالمنظمال ةال الصااالة إةا امتف  أي قااااار ال ر 

إشااااارة إل  اسااااتمدام   179-120مصااااحوع م  أحد المريز. وترد في تقرير منتصااااا المدة في إطار البند 
 .( 53) ةاحتجاج القّصر في حاالل ماا

وسااااااااتيمنم الحماية لم  يسااااااااتحقها م  المواطن   األ انب، بما في ةل  الحماية م  اإل ادة )مبدأ  -59
رية(، ولك  فقة ما دامخ هناك حا ة إل  الحماية. ولك ، إةا يان ال يمه  إ ادة الشااامص    دم اإل ادة الَقساااة

دبسبب التزامال ا  .( 54) لدانمرك الدولية، فإن تصريم اإلقامة سييمدَّ

  أما الر ايا األ انب الذي  يليمون في الدانمرك بصاااااااورة ال ر قانونية ف لزمون بمغادرتك. وإن لم يغادروا  -60
طو ًا، ساااااتساااااا د الشااااارطة في إ ادتهم قساااااريًا. وهذا لاااااروري لد م فعالية وشااااارثية القرارال التي تتمذها 

مية إل  تيسااااا ر  ودة الر ايا األ انب. يية. واالحتجاج اإلداري م ة أم ر في الجهود الراالسااااالطال الدانمر 
بك بالتالي أن األشااااما  المحتجزي  بمو ب قانون األ انب يجب أن ييمنحوا شااااروطًا معقولة وم  المساااالم  

 تتناسب مل ولعهم القانوني.

  2020لعام  ( 55) لة أو العقوةة ال إنساااااااااااانية أو المه نة ونتيجة لتقرير اللجنة األوروةية لمنل التعذيب والمعام  - 61
   أولااااااااال األشااااااااما  المحروم   م  حريتهم في الدانمرك، بم  ف هم األ انب المحتجزون إداريًا في مريز  

لا انب، قام مميلون إلدارة دائرة الساجون والمراق ة اتفتي  المريز. وفي هذا الصادد، وافقخ اإلدارة  إيل بوك 
توا الحالي للصاايانة  ل  مراحل اداًل مطة تجديد وحدال اإلقامة وترميمها بغية تحساا   المساا  ل  إط ق  

يء مرة واحدة يما يان مقررًا في البداية. واتُِّفل أيضاًا  ل  ولال مطة للصايانة المنتظمة م  تجديد يل شا 
 في المستقبل. وقد اكتملخ  ملية التجديد اآلن.

 لّم شمل األسرة  

مرك، ييشااااااااتَرا  ادة أن يهون طفل م هً  للم شاااااااامل األساااااااارة مل أحد والديك في الدان لكي يهون ال -62
 امًا وقخ  18و 15شاااارة وقخ تقديم الطلب. وةالنساااا ة لطفل يتراوح  مره ا   الطفل دون ساااا  المامسااااة  

سرة تقديم الطلب، يجوج منم لم شمل األسرة إةا اقتضخ ةل  أس اع استينائية، بما في ةل  مرا اة وحدة األ
 .( 56) ومرا اة المصلحة العليا للطفل

، ألغي شاااااااااااااارا االندماج النا م في الحاالل المتعلقة 2020يانون الياني/يناير  ارًا م وا ت  -63
م الطلب م  طفل في مو د أقصاه   أشهر  3الم شمل األسرة مل األطفال. وةداًل م  ةل ، يجب أن ييقدَّ

 أشااااااااهر   3ال الغ م  التاريخ الذي مينم  يك الوالد في الدانمرك تصااااااااريم إقامة. ويسااااااااري  ادة الحد الزمني الجديد 
مقدم   امًا الذي  يليمون في الدهم األاااااااااااااالي مل أحد الوالدي  أو مل 15دون سااااااااااااا    ل   ميل األطفال  

 للر اية. دائم

، دملخ ح ز النفاة قوا د  ديدة بشاااأن لم شااامل األسااارة مل الزوج. 2018 كوا ت ارًا م  تموج/يولي  -64
وقخ نفساااك لااامان الم شااامل األسااارة مل الزوج، وفي الويان الهدف م  التعديل هو تشاااديد القوا د المتعلقة 

تري ز القوا د  ل  االندماج. ويمه  اإل فاء م  هذه الشااااروا إةا اقتضاااا  األمر ةل  ألساااا اع اسااااتينائية،  
 بما في ةل  مرا اة وحدة األسرة.
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،  ّدل البرلمان قانون األ انب بح ي ال يحصاال المسااتف دون م  ولاال الحماية 2016وفي  ام  -65
لم شاااامل األساااارة قبل حصااااولهم  ل  تصااااريم إقامة ألكير م  الساااانوال  ل  الدانمرك لفرثية الم قتة في ا

الي ى األم رة. وينطبل هذا األمر ما لم تنص االلتزامال الدولية  ل  م ف ةل . وهناك قضااااااااااية محددة 
  أيضااااااااًا الر ول إل  تتعلل اهذه القا دة معرولااااااااة حاليًا  ل  المحهمة األوروةية لحقوق اإلنسااااااااان. وير 

 .( 57) 190-120المدة تحخ البند تقرير منتصا 

 االتجار بالبشر  

وتريز مطة  .( 58) 2021-2019تنفذ الحهومة حاليًا مطة العمل لمهافحة االتجار بال شااااااااار للفترة  -66
 العمل  ل  المرونة وييفية لمان تك يف الجهود مل االحتيا ال المحددة لكل لحية م  لحايا االتجار

 ويجب أن يهون أاااااااحاع  . ( 59) بال شاااااار مل التري ز او ك ما   ل  الفئال الضاااااا يفة، ميل الضااااااحايا األطفال 
أن  رال وأشهال االستغ ل الجديدة، ويجب المصلحة المعن ون والمو فون األمام ون  ل  استعداد لموا هة التطو 

  مال االتجار بال شااار، وم  ثم يسااااهمون يهون بمقدور م  لديهم بالفعل اتصاااال بالفئة المساااتهدفة أن يحددوا    
 في منل االتجار م  م ل المشارية في أ مال التوثية.

ة لمعالجة القضاايا المتعلقة وقد قامخ الشارطة الوطنية الدانمريية م مرًا اتحديي الم ادئ التو  هي  -67
االتجار، بما ف ها باالتجار. وييدرَّع لااااااا اا الشااااااارطة في أكاديمية الشااااااارطة الوطنية  ل  معالجة قضاااااااايا 

عخ أيضاااًا في إطار الشااارطة الوطنية مطة وطنية للعمليال المتعلقة بمهافحة  لاااِ   الحاالل التي تشااامل أطفااًل. ووي
 .( 60) ي هذا الصدداالتجار اهدف تعزيز الجهود المبذولة ف

م للضااااااااحايا المعونة والمسااااااااا -68  دة، وم  أ ل القضاااااااااء  ل  إ ادة اإليذاء في حاالل االتجار، تيقدَّ
يومًا، إةا تعاون الضااااحية  ل  اإل داد  120يومًا للتفك ر والتعافي يمه  تمديدها إل    30في ةل  فترة  بما

لتعليم أو التدريب المهني أو ال ر ةل  م  األنشاااااااااطة. للعودة. وفي فترة التفك ر والتعافي، ييمنم الضاااااااااحية ا
أشاااااااهر بعد العودة، ميً  ل ساااااااهان وةدء  6وفي إطار اإل داد للعودة، تقدم المساااااااا دة إل  الضاااااااحية لمدة 

 .( 61) أ مال تجارية

، دمال ح ز النفااة حظر للزواج المزيف ألالراض الهجرة. ويحمي 2019وفي ياانون اليااني/ينااير  -69
 الحظر النساء األ نبيال م  الزواج القسري وم  االتجار بال شر.

 مكااحة اإلرهاب  

منذ الهجمال اإلرهااية في رهاع في األ وام القل لة المالااااااااية،  أيطِلقخ م ادرال يب رة لمهافحة اإل -70
وياال . وريزل الم ااادرال األم رة  ل  مجااالي المقاااتل   األ ااانااب ومهااافحااة تم2015كوةنهااا   في  ااام 

اإلرهاع. ويجري حاليا اساااااتعراض للتشاااااريل المتعلل ادائرة األم  واالساااااتم ارال الدانمريية بمشاااااارية مبراء 
 .( 62) ال ال ر حهومية ةال الةمستقل   ومنظم

 الجنسية  

يتضااام  االتفاق الساااياساااي بشاااأن شاااروا الحصاااول  ل  الجنساااية الدانمريية    طريل التجنن  -71
 ال م   ديمي الجنساااية المولودي  في الدانمرك والمشااامول   باتفاقية األمم فصاااً  ممصاااصاااًا لمقدمي الطل

ل قانون الجنساااية في  .( 63) الدولية للصااال ب األحمرالمتحدة للحد م  حاالل انعدام الجنساااية واللجنة  وقد  يدِّ
 الحصاااااااااول  ل  الجنساااااااااية    طريل الوالدةالدانمرك ل تيم لاطفال المولودي  في   2015و 2014 امي 

 .( 64) ويسمم باجدواج الجنسية
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ل قانون الجنساااااية في  ام  -72  ل نص  ل  أن األطفال المولودي  في المناطل المشااااامولة  2020و يدِّ
ل  يحصاااالوا تلقائيًا  ل  الجنسااااية الدانمريية  ند الوالدة إةا  ( 65) بحظر الدمول واإلقامة وفقًا للقانون الجنائي

ن منك الجنسااية  ادة، قد دمل المنطقة منتههًا للحظر. وال ينطبل هذا كان والدهم الدانماريي، الذي يهتساابو 
هذا التعديل هو أن الحهومة ال تريد أن يحصل اإل راء إةا أاا م الطفل  ديم الجنساية بساب ك. والسابب في 

في نزال  األطفاال  ل  الجنساااااااااااااياة الادانمريياة تلقاائياًا إةا ياانوا مولودي  في منااطل تكون ف هاا منظماة إرهاااياة طرفاًا  
 مسلم. والقصد م  ةل  هو  عل النا  يمتنعون    الدمول إل  المناطل المشمولة بحظر للدمول واإلقامة. 

 سلب الحرية  

 احتجاز األحدث وسجنهم  

  امًا. 18كقا دة  امة، ال يودل السجون أو مرافل االحتجاج القاارون الذي  تقل أ مارهم     -73

ر م سااااسااااة تساااا رها دائرة السااااجون والمراق ة الدانمريية، فإنهم يود ون  ادة أحد  -74 وإةا أودل القيصااااَّ
  ح للقاااااري  أسااااساااًا في ساااج  مغلل، أو  ناح ث ثة أ نحة ماااااة؛  ناح للقاااااري  في ساااج  مفتوح، أو  نا 

 للسجناء المحتجزي  دون الس  القانونية في سج  احتياطي أكبر.

أيضاااااًا إيدال األحداى أ نحة  ادية مل الساااااجناء ال الغ  ، ولك  يجب أن يهون ةل  في  ناح ويمه   -75
 اة حماية القاار م  التأث ر الضار. يعتبر  يك اال تمال بالسجناء اآلمري  متفقًا مل مصالم القاار ومل مرا  

لمسااااااااا ولية وإليدال شااااااااامص ما الح ن االحتياطي، يجب أن يهون أكبر م  الحد األدن  لسااااااااا  ا -76
 ااامااًا،  15 ااامااًا. وال يمه  إياادال الح ن االحتياااطي األحااداى الااذي  تقاال أ مااارهم     15الجنااائيااة، وهو 

وا العامة للح ن االحتياطي و دم وفاء تداا ر أقل ولك  يمه  أن تحتجزهم الشاارطة شااريطة اسااتيفاء الشاار 
 بالغرض م  الح ن االحتياطي.تدمً  

 امًا   18اديلة ل حتجاج قبل المحاكمة  ل  القصااااااااار الذي  تقل أ مارهم    وتطبل الدانمرك تداا ر  -77
  أيضاااااااًا  ل  احتجاج  إة يتضااااااام  قانون إقامة العدل الدانماريي تداا ر اديلة ل حتجاج السااااااااال للمحاكمة تنطبل 

 .( 66) القصر قبل المحاكمة

يمه  اللجوء إل  هذا   امًا ااااارمة  دًا وال 18وشاااروا الح ن االنفرادي لاشاااما  دون سااا   -78
   امًا مارج أ نحة األحداى   18الح ن إال في حاالل اساااااااتينائية. وال يودل األشاااااااما  الذي  تقل أ مارهم     

ر أن ةل  لصالم الفرد  .( 67) إال إةا قيدِّ

ويو د حاليًا أرةعة ساااااااجون حهومية تساااااااتو ب الساااااااج نال في الدانمرك. وفي ث ثة م  ساااااااجون  -79
الظروف، يمه  للنسااء امتيار قضااء مدة  قوةته  بمعزل    الساجناء الذيور. و  وة الدولة، إةا سامحخ  

لمراق ة حاليًا اتك يفك   ل  ةل ، تم تع    أحد السااجون يسااج  للنساااء في المسااتقبل، وتقوم دائرة السااجون وا
 لهذا الغرض.

 حرية التعبير والتجمع والدين أو المعتقد  

حريااة الاادي  أو المعتقااد وحريااة التعب ر وحريااة التجمل وحريااة تكوي  الجم يااال محميااة بمو ااب  -80
ما  القانون الدسااااااااااتوري الدانماريي، ويذل  م  م ل التزامال الدانمرك الدولية، بما ف ها العهد الدولي ال

ة واليقا ية، واالتفاقية بالحقوق المدنية والساااااياساااااية، والعهد الدولي الما  بالحقوق االقتصاااااادية واال تماثي 
 .( 69) والحرية العلمية  زء مهم م  حرية التعب ر .( 68) لحقوق اإلنسان األوروةية
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قن  القوا ااد ، ا تمااد البرلمااان الاادانماااريي قااانون الطوائا الاادينيااة الااذي يوحااد وي 2017وفي  ااام  -81
القانون  ل  التسااااامم إجاء التنول  نون واحد. ويشااااجل والممارسااااال السااااابقة المتعلقة بالطوائا الدينية في قا

الاديني واحتراماك في المجتمل الادانمااريي م  م ل تولاااااااااااااايم الحقوق وااللتزاماال المفرولااااااااااااااة  نادماا يتم 
الميااال، يمه  للطوائا الاادينيااة المعترف اهااا  اال تراف بااالطااائفااة الاادينيااة وفقااًا لهااذا القااانون. فعل  سااااااااااااااب اال 

يجال مقبولة قانونًا، ول سااااااتفادة م  بعم المزايا  يما يتعلل تتقدم بطلب للحصااااااول  ل  إةن إل راء ج  أن
 .( 70) الضرائب الدانمريية بقوان  

  .( 71) 7201ي تجريم تشااويك اااورة الدي  والرموج الدينية )التجديف( في  ام الدنماري وألغ  البرلمان  - 82
ولك  ال يزال فعً  إ راميًا الليام  لنًا، أو انية النشااااار دامل مجمو ة واساااااعة، بإاااااادار ايان أو ا غ يهدد 
  أفراد  ما ة مع نة أو يه نهم أو يحة م  قدرهم بسااابب  رقهم أو لونهم أو أاااالهم القومي أو اإلثني أو  ق دتهم 

للم حقة العامة سااااوا حاالل التشااااه ر ةال تمضاااال  الدينية أو حياتهم الجنسااااية )التشااااه ر(. ومل ةل ، ال
 الظروف المشددة. أما أ مال التشه ر األقل مطورة فهي أس اع مااة التماة إ راءال.

 حظر تغطية الوجه  

 2018اع/أالسااااااااااااااطن   1يحظر تعاديال لقاانون العقوةاال الادانمااريي دمال ح ز النفااة ا ت اارًا م   -83
اماة. وقاد اادأ العمال اهاذا الحظر م  أ ال حمااياة احترام المجتمل ك  العا الم بن التي تغطي الو اك في األماا

المحلي وقيم المجتمل الاادانماااريي وتماااسااااااااااااااهااك، وهو يهاادف إل  تعزيز التفااا اال والتعاااي  اال تمااا     في 
 الدانمرك.

ووفقًا للحظر، يجب أن تساامم الم بن بالتعرف ال صااري  ل  تعاا ر الو ك. وينطبل الحظر  ل   -84
 ما  والم بن بغم النظر    االنتماء الديني أو السياسي. ويمه  أن ييعف  م  الحظر األشما  ألش ل ا  مي 

الذي  لديهم ساابب مبرر لتغطية الو ك، ميل الظروف الجوية القاسااية، أو األساا اع الصااحية، أو المناساا ال 
 اال تماثية المااة ميل الكرنفاالل. ويعاقب  ل  مرق هذا الحظر بالغرامة.

 الصحة  

لدا الدانمرك نظام  ام للر اية الصاحية ممول م  الضارائب. ومعظم المدمال المقدمة للمريم  -85
  امًا للنساء.   82,9 امًا للر ال و   79,0مجانية. ومتوسة العمر المتوقل في الدانمرك مرتفل، ح ي يبلغ حاليًا 

ية العامة. ويحل ة الصاااااااااااااحالحصاااااااااااااول  ل  مدمال الر اي الدانمرك ويمه  لجميل المليم   في  -86
للمها ري  الذي  يحملون تصااريم إقامة دانماريي الحصااول  ل  نفن الر اية الصااحية التي يحصاال  ل ها  
المواطنون الدانماري ون. ويحصل ال ر المليم    ل  الع ج االستعجالي في المستشفيال. ويحصل طالبو 

ر اية الصاااااااااحية ال جمة فضاااااااااً     الع ج  ل  الاللجوء واأل انب الذي  ال يحل لهم ال قاء في الدانمرك 
 .( 72) االستعجالي في المستشفيال

 .( 73) 143-120و يما يتعلل بمسألة المتان، ييحال إل  تقرير منتصا المدة تحخ البند  -87

وال تسامم التشاريعال الصاحية الدانمريية بإ راء  مليال  راحية للقاااري  الذي  لديهم امت فال  -88
ص الجنساااااااااية، ما لم يه  هناك دل ل طبي. وتعتبر  راحة األشاااااااااما  ةوي االمت فال في في المصاااااااااائ 

في  اً  الي التمصااااص دامل نظام الر اية الصااااحية الدنماريي وتيجرا حصااااري  المصااااائص الجنسااااية مجاالً 
 مستشف   امعة ارهو  والمستشف  الوطني بعد إ راء تق يم شامل في محية متعدد التمصصال.
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 يةالصحة العقل  

ساااانوال لزيادة  10الصااااحة العقلية أولوية  ليا بالنساااا ة للحهومة؛ ويجري حاليًا إ داد مطة مدتها  -89
لمتوقل للمواطن   المصااااااااااا   تطوير الر اية النفساااااااااية في الدانمرك. وسااااااااايهون الهدف هو جيادة العمر ا

رونة سنويًا لزيادة ون يمل   600 قلية م  م ل الوقاية واستمرار الر اية. وقد مصصخ الحهومة  بأمراض
 القدرال والمو ف  .

ويحظ  الحد م  اساااتمدام اإلكراه في الر اية النفساااية بأولوية  الية. وتشااا ر التقارير األم رة إل   -90
انمفاض في اساااااتمدام التق  د باألحزمة، فقد جادل أشاااااهال أمرا م  اإلكراه ميل أنك  ل  الرالم م  حدوى  
 . وقررل الحهومة مواااالة الجهود الرامية إل  الحد م  التداا ر القساارية وتنف ذ  األدوية أو التيب خ القسااري  

 فصا دًا. 2020اإلكراه م   ام  هدف سياسي  ديد للحد م 

 19-كوايد  

. و ل  الرالم م  أن العديد م  التداا ر المتمذة 19-ثرًا شدًا م   ائحةااااا يوف دتأثرل الدانمرك تأ -91
.  سااايما للمسااان   وال رهم م  الفئال الضااا يفة، فإن لها أثرًا  ل  حقوق اإلنساااانتحمي الصاااحة العامة، وال 

 وتشااااااامل التداا ر الرامية إل  الحد م  الجائحة فرض حظر  ل  التجمل في مجمو ال تضااااااام  ددًا محدداً 
وقد تم تعديل العدد الفعلي وفقًا للتطورال. ال ر أن الحظر ال يشاامل التجمعال السااياسااية  -م  األشااما   

و التي تشااااهل الرأي. وتشاااامل التداا ر األمرا تق  د الواااااول إل  أماك  مع نة، فضااااً     إدمال أحهام أ
 .19-ائم المتصلة بجائحة يوف دالعزل اإل  اري، وإيدال المستشف ، ويذل  تشديد العقوةال  ل  الجر تج ز 

اا ر ةال طابل م قخ إل  القانون، وهي تد 19-وتساااتند هذه التداا ر المتصااالة اااااااااااااااااااجائحة يوف د -92
رورية لحماية الصااحة العامة. وتراااد الحهومة باسااتمرار التطورال في هذه الجائحة بغية لاامان الوفاء لاا 

 اهذه المعاي ر.

ية الساااااااااااالبية لهذه الجائحة، ا تمدل الحهومة  دة مجمو ال م  وةغية الحد م  اآلثار اال تماث -93
اسال النطاق المقدم إل  األ مال التجارية في الحد م  تساريم تداا ر الد م. وقد ساا د الد م االقتصاادي الو 

شاااااما  المهمشااااا  ، بم  ف هم األطفال والنسااااااء لاااااحايا العمال. وتشااااامل م ادرال الد م األمرا د م األ
 األشما  ةوي اإل اقة والمشردي  في هذه األجمة. العنا، فضً    

 التعليم  

ساااانوال.  10امي  دائية واإل دادية. ويسااااتغرق التعليم اإللز التعليم مجاني للجميل في المدار  االات  -94
وينطبل هااذا الحل والوا ااب المقاااااال لااك  ل   ميل األطفااال المليم  . وييوفَّر التعليم االاتاادائي واإل اادادي 

وفقًا لقانون فولكساااااااهولي )قانون التعليم االاتدائي واإل دادي العام(، ما لم يه  تعليم الطفل منظمًا  المجاني
 17إل    6ي مهان امر. ووفقًا لقانون األ انب، يجب  ل  طالبي اللجوء الذي  هم في ساا  التعليم )ساا  ف

مية المقدمة إل  األطفال ثنائ ي  امًا( المشااارية في تعليم منظم مصاايصااًا يتناسااب مل الساا  والكفاءة التعلي 
 امًا يرالب في  18اللغال المسااااااااجل   في النظام المدرسااااااااي الدانماريي. وإةا يان طالب لجوء دون ساااااااا  

و  وة  ل  ةل ، تم تعديل قانون  .( 74) دمول مدرسااااااااااة  امة، فإن ةل  ممه  لدا اسااااااااااتيفاء معاي ر مع نة
التعديل، يجب أن يشاااااارك األطفال الذي  هم في سااااا  . وةعد 2018إقامة العدل في يانون األول/ديسااااامبر 

  التعليم ويو دون ره  الح ن االحتياطي في تعليم منظم مصيصًا يستوفي، قدر اإلمهان، المتطل ال التعليمية
 المنصو   ل ها في قانون فولكسهولي.
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لط ع ووفقااًا لهاادف قااانون فولكسااااااااااااااهولي، يجااب  ل  الماادار  االاتاادائيااة واإل ااداديااة أن تعااد ا -95
للمشاارية والمسا ولية المشاترية والحقوق والوا  ال في مجتمل تساوده الحرية والديمقراطية. ولذل ، يجب أن 

  .(75) اإلنساااااااااان  وهي قيم مساااااااااتمدة م  حقوق  -يتسااااااااام نهص المدرساااااااااة بحرية العقل والمسااااااااااواة والديمقراطية  
وده الحرية والديمقراطية. ويشااهل والمدار  المااااة أيضااًا مطال ة بإ داد الط ع للمشااارية في مجتمل تساا 

لاااااامان التنول اإلثني في المدار  محور تري ز للسااااااياسااااااة الحهومية الحالية، ح ي ساااااا زيد تحساااااا   توجيل  
 .( 76) ماج في المجتملالت م ذ م  القادم   م  ا ئال ممتلفة م  اليقة ويحّس  االند

  واألسارية تدرين حقوق الطفل؛ وسايجري  ويشامل إطار المناهص الدراساية في الترةية الصاحية والجنساية  -96
و  وة  ل  ةل ، يشااااااااامل الجزء  .( 77) ليشااااااااامل التعليم المتعلل بالموافقة  2021تحدييك ا ت ارًا م  رةيل  ام 

لساياساية واال تماثية تدرين النظام الساياساي وسايادة القانون اإللزامي م  إطار المناهص الدراساية للدراساال ا
 لزامي م  إطار المناهص الدراسية للتاريخ، ميً ، اإل  ن العالمي لحقوق اإلنسان. والحقوق؛ ويشمل الجزء اإل 

  ،  يدل قانون الب ئة التعليمية للت م ذ والط ع. وشاااااملخ التغ  رال متطل ال 2017وفي نيساااااان/أاريل  -97
التعليمية النفسااية،  علل باسااتراتيجية إلزامية لمهافحة التنّمر، ومطة  مل إلزامية بشااأن المشاااكل في الب ئةتت 

 .( 78) وإنشاء ويالة للشهاوا واإلشراف  يما يتعلل بالب ئة التعليمية، بما في ةل  التنّمر

 (79)األطفال واأُلَسر  

، 2020تحظ  الر ااياة والترةياة في مرحلاة الطفولاة الم هرة باأولوياة  لياا لادا الحهوماة. ففي  اام  -98
ص تمويل إلاااااافي لتحسااااا   نساااااب األطفال إ  ،  ل  المو ف   في الر اية والترةية في مرحلة الطفولة الم هرة ميصاااااِّ

ترةية في مرحلة الطفولة فضاً     تدريب المو ف   في إطار مطة اساتيمارية طموحة لاطفال والر اية وال
الم هرة. وتيسااتكمل هذه المطة بم ادرال تريز  ل  األطفال الذي  ي يشااون أولااا ًا هشااة في إطار ارنامص  

 اداية أفضل للحياةن. -نألا يوم 

، أيااالم نظام قانون األساارة في الدانمرك اهدف تحساا   التعاون ا    2019وةحلول نيسااان/أاريل  -99
في  ون األسارة والمدمال اال تماثية في  ميل القطا ال ومساا دة السالطال  ل  التعاون السالطال المعنية بقان 

 إيجاد أفضل حل للطفل.

  ويالة قانون األساااااااارة ومحاكم األساااااااارة. والويالة هي المدمل الرئيسااااااااي ويتألا النظام الجديد م -100
مل  القضااايا المتعلقة بمساا ولية الوالدي ، لمعالجة  ميل المناج ال والمسااائل المتعلقة بقانون األساارة، بما في ةل  

خ الويالة وقد مينح .( 80) التري ز  ل  حل المناج ال، في ح   تتمذ محاكم األسااااارة  ميل القرارال الرئيساااااية
 موارد إلا ية م  أ ل مفم وقخ معالجة القضايا.

لطفل يتصاال بك وأينشاائخ وحدة لاطفال دامل الويالة لحماية الطفل، بما في ةل  إتاحة شاامص ل -101
 طوال فترة اإل راءال.

ويعزج اإلااااا ح أيضااااًا التري ز  ل  مصاااالحة الطفل الفضاااال ، بما في ةل  حماية الطفل م  العنا  -102
  ره م  أشهال المعاملة التي تعرلك لاةا أو المطر.أو ال

، أنشااااأل الدانمرك مهت ًا مااااااًا لاطفال دامل مهتب أم   المظالم الدانماريي.  2012وفي  ام  -103
  وأويلخ إل  المهتب والية قوية تتميل في تقديم المساااااا دة االساااااتشاااااارية والقانونية في طائفة واساااااعة م  القضاااااايا 

، 2016ومنذ  ام ل. ويعالص المهتب أيضااًا الشااهاوا ويعزج مدونة الساالوك اإلداري السااليم. المتعلقة باألطفا
 .( 81) تلق  المهتب الما  لاطفال تمويً  إلا ياً 

 ويتطلب تحس   نوثية نظام حماية الطفل تري زًا مستمرًا م  الناحية السياسية. -104
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ساااابب  جز والديهم    ر ايتهم إل  االسااااتمرارية ويحتاج األطفال الذي  يود ون الر اية البديلة ب  -105
فِّفخ في  .( 82) مواالسااااااتقرار م ل تنشاااااائته ولضاااااامان إمهانية حدوى ةل  بالنساااااا ة لعدد أكبر م  األطفال، مي

  الشاااااروا الصاااااارمة لتبني األطفال دون موافقة الوالدي . وتساااااتند هذه القرارال دائمًا إل  تق يم ملمو    2015  ام 
 ل .لمصلحة الطفل الفض

، أيطِلقخ م ادرال لتحسااااا   مساااااتوا ونوثية الر اية والع ج في دور الحضاااااانة. 2016وفي  ام  -106
 .112-120وير   أيضًا الر ول إل  تقرير منتصا المدة تحخ البند 

، سااتقدم الحهومة اقتراح إااا ح سااياسااي ينص  ل  إيدال الر اية مزيدًا م  األطفال  2021وفي  ام  -107
م  اإلهمال في وقخ م هر. وساااااااايعّزج اإلااااااااا ح المقترح نوثية معالجة القضااااااااايا والر اية، يعانون  الذي  

 الطفل.في ةل  حل األطفال في المشارية في معالجة قضاياهم في نظام حماية  بما

 .2017 امًا في  ام  18إل   15ولحماية األطفال، ريِفل الحد األدن  لس  الزواج م   -108

بشااااااأن مهافحة  رائم الشاااااا اع يتطلب تدم ل م هرة   اً إااااااا حالدانمرك ذل ، نف2019وفي  ام  -109
ماشا  سا  المسا ولية تجاه األطفال والشا اع الذي  قد ينتهي اهم األمر إل  ا ئة إ رامية. وتت  اً تصاميم وأكير

 .( 83) مل المعاي ر الدولية الجنائية

 اع. ويتول  المجلن النظر في ومل اإلااا ح، ادأ العمَل مجلنم مسااتقل  ديد معني بجنوح الشاا  -110
 ااماًا وييشاااااااااااااات اك في ارتكاااهم  رائم   17أ وام و 10القضاااااااااااااااياا المتعلقاة بااألحاداى الاذي  تتراوح أ ماارهم ا   

ِكم  ل هم الرتكاااهاا. وال تشااااااااااااااهال  لسااااااااااااااال   المجلن  ملياة محفوفة بالممااطر أو  رائم مط رة أمرا أو حي
لين محهمااااة( أن يفرض  قوةااااال. ويحاااادد المجلن   نااااائيااااة وال تحاااال محلهااااا؛ وال يمه  للمجلن )وهو

االحتياطال اال تماثية لمنل األحداى م  ات ال مساااار إ رامي. وأ ضااااء المجلن قضااااة ولااا اا شااارطة 
 ومو فون في الحهومة البلدية.

 الضمان االجتماعي ومستوى معيشي الئق  

اح للمحتا    مجمو ة الدانمرك نظام حماية ا تماثية واساااااااااااااال ممول م  الضاااااااااااااارائب. وتت  لدا -111
واسااااااااااااااعاة م  المزاياا اال تمااثياة المحاددة في حاالاة ال طاالاة والمرض وانمفااض الادمال وانمفااض القادرة  ل  

ل العمل وال ر ةل  م  العوامل ةال الصاااالة ا تماثيًا. ويسااااتند هذا النظام إل  سااااياسااااة نشااااطة لسااااوق العم
 ل.تد م األشما  ةوي االحتيا ال المااة في العيور  ل  العم

ولاادا الحهومااة  اادد م  البرامص اال تماااثيااة التي تهاادف إل  د م وتعزيز قاادرال األشاااااااااااااامااا   -112
ارنامص اتمويل دائم لتطوير ممارساااال ا تماثية  2018الضاااعفاء. ويميال حديي    ةل ، أيطِلل في  ام 

 .( 84) ا تماثياً فعالة لل الغ   المهمش   

الطفل م  أ ل مهافحة الفقر وفقر األطفال. وسااااااييطبَّل   وقد ادأ العمل انظام م قخ السااااااتحقاقال -113
هذا النظام إل  ح   إنشااء نظام  ديد ل ساتحقاقال اال تماثية يساتند إل  لجنة االساتحقاقال اال تماثية. 

 فقر يجزء نشة م  سياستها اال تماثية.وةاإللافة إل  ةل ، تعتزم الحهومة إدمال  ت ة وطنية لل

 المجتمعات الموازيةخطة العمل لمواجهة   
يوفر قطال السااااااااه  اال تما ي في الدانمرك إمهانية حصااااااااول الجميل  ل  سااااااااه  الئل بإيجار  -114

معقول. وتقوم منظمال اإلساهان ابناء الساه  اال تما ي وتشاغ لك  ل  أساا  ال يساتهدف الرةم. ويمضال 
لة، ويظل اإليجار منمفضااًا نساابيًا بسااببهذا القط اإل انال العامة. وتقل  ل   اتل  ال ل ئحة  امة مفصااَّ

في المائة م  مجمول السااااااااه   20كل الدية مساااااااا ولية توف ر السااااااااه  اال تما ي ال جم، الذي يميل حاليًا 
في المائة  25مدام الدانماريي. ولضامان الساه  اال تما ي لجميل المواطن   الضاعفاء، يحل للبلديال اسات 

 في البلدية. م  المساك  العائلية اال تماثية الشاالرة
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وتتم ة بعم منااطل السااااااااااااااه  اال تماا ي في دوامة م  المشاااااااااااااااكل اال تمااثياة ومعادل بطاالة  -115
يشااااار إليك  -مرتفل، وما إل  ةل . وقد  هر تقساااايم ا تما ي وإثني و غرافي ل عم أ زاء سااااوق السااااه  

لوع اناء رت ب وتشااه لة المواجيةن. وم  المشاااكل الرئيسااية في هذه المناطل الهشااة أساا   اتساامية نالمجتمعال
، ااادرل يل  ام قائمة تتضاام  نالمجتمعال المواجيةن )التي يطلل  ل ها  2010سااهانية موحدة. ومنذ  ام 

طبل مصااااطلم القانون تساااامية نالمناطل السااااهنية الهشااااةن أو أحياء األقليال أو أحياء األقليال القاسااااية(. ويي 
نساااامة، وتسااااتوفي  1 000تي يزيد  دد سااااهانها  ل  نالمجتمل المواجين  ل  مناطل السااااه  اال تما ي ال

المعاي ر المتعلقة بمساااااتويال ال طالة، ومساااااتويال التعليم، ومتوساااااة الدمل اإل مالي، وحصاااااة األشاااااما  
 ة وةريتهم.المدان   بارتكاع  رائم  نائية، وحصة المها ري  م  البلدان ال ر الغرةي 

ن م اادرال اإلسااااااااااااااهاان لموا هاة المجتمعاال مطاة  مال بشااااااااااااااأ، ا تماد البرلماان 2018وفي  اام  -116
. والهدف العام لمطة العمل هو إنشاااااء مناطل سااااهنية مفتوحة وال ر معزولة ةال مساااااك  ممتلطة المواجية

اية. وتمشااااااايًا مل مطة الدمل تعهن المجتمل المحلي المحية اها وتوفر ا ئة أفضااااااال لتنمية ا تماثية إيجا
ة هذه المناطل، بما في ةل  تحساااااااااااا   الب ئة المادية ومفم نساااااااااااا ة العمل، أيطِلل  دد م  الم ادرال لتنمي 
في الماائاة م  المنطقاة. ويجري إ اادة إسااااااااااااااهاان  ميل السااااااااااااااهاان  40المساااااااااااااااك  العاائلياة اال تمااثياة إل  

في المائة م  مجمول السااه  اال تما ي.  2المتضاارري  م  الهدم أو البيل. وال ت ثر مطة العمل إال  ل  
فولاااااا   م  اإليجارال اسااااااتنادًا إل  المعاي ر أن يقدموا طل ال للحصااااااول  ل  السااااااه  ويمه  لافراد المر 

اال تما ي مارج المناطل المالااااااعة لتداا ر الممايزة في التمصاااااايص. وقد تعرلااااااخ مطة العمل ل نتقاد 
اإلثني. والهدف م  المطة هو لامان أن ينمو  ميل األشاما   بسابب التم  ز القائم  ل  أساا  االنتماء

 الدانمرك، بغم النظر    ملف تهم ومهان والدتهم، وأن تيتاح لهم نفن الفر  في الحياة. في

 المشردون والمتسولون   

مطة  مل شاااااااملة لمهافحة التشاااااارد سااااااتت عها تداا ر أمرا، بما في ةل    2018أيطلقخ في  ام  -117
 الممارسة القائمة  ل  األدلة األولية للسه . التأك د  ل 

، أيطِلل ارنامص للتنمية واالساااااااااتيمار لتطوير ممارساااااااااال ا تماثية فعالة لل الغ    2018 وفي  ام -118
 المهمش   ا تماثيًا.

، شاااهدل الدانمرك جيادة في  دد المساااافري  األ انب الذي  أنشاااأوا 2017و 2016وم ل  امي  -119
وك بعم األشاااما  في مميمال ونشاااروا  اهرتي التساااول والنوم في الحدائل العامة والشاااوارل. وأثار سااال

ل في  ام  األمر اإلداري للنظام العام الذي يجرم إنشاء   2017هذه المميمال قلقًا لدا الجمهور. لذل ،  يدِّ
ل القاانون الجناائي المميماا دِّ ل التي م  شاااااااااااااااأنهاا ج ز اة النظاام العاام واإلقااماة ف هاا. و  وة  ل  ةلا ،  اي

م األماك  العامة دون إنذار م  الشارطة. وم  ثم، لم تتمذ لتجريم التساول الذي يمل بالنظام العام في بع
 التغ  رال شهل حظر  ام للتسول أو النوم في األماك  العامة.

 تغير المناخ  

ي ثر تغ ر المنال  ل  حقوق اإلنسااااااااااان بطرق ممتلفة. وللتمفيف م  اآلثار المترت ة  ل  ةل ،  -120
، أقر البرلمان قانونًا 2020المية للعمل المنامي. ففي  ام تعمل الدانمرك انشااااا  ل  جيادة الطموحال الع

 2030ائاة بحلول  اام في الما  70للمناال يحتوي  ل  أهاداف للحاد م  ان عااثاال الااجال الادف ئاة انساااااااااااااا اة 
  ل  أبعد تقدير. وأطلقخ الحهومة أيضاًا اساتراتيجية طويلة األ ل  2050ولتحق ل الحياد المنامي بحلول  ام 

نامي العالمي تعمل م  أ ل انتقال أمضاااار  ادل ا تماثيًا يملل و ائا تتطلب مهارال بشااااأن العمل الم
 مضراء ويتفادا تزايد  دم المساواة.
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 حماية األقليات/تعزيز التسامح  

يتمتل األفراد المنتمون لاقليال وال ر المواطن   المليم   بصاااااورة قانونية في الدانمرك بالمسااااااواة  -121
 .( 85) ل والتعليم والسه  والمدمال الصحية والعدالة، م  ا   أمور أمرا في الحصول  ل  العم

التداا ر القائمة لمنل التم  ز والتعصب وستريز الدانمرك باستمرار  ل  ولل تداا ر  ديدة وتطوير  -122
 ر  والعنصاارية، وللحفاع  ل  حرية المعتقد وتعزيز الحوار ا   اليقافال. وفي سااياقال ممتلفة، تشاامل التداا 

الااااديمقراطيااااة  تعليميااااة، وفرق حوار، وحم ل إلكترونيااااة، وترقيااااة للمهااااارال مل التري ز  ل  تعزيز  مواد
 .( 86) نل التم  ز والعنصرية والتعصب، وتحدي القوالب النمطية والتح ز والمواطنة والتفك ر النقدي، وم 

   ييفيااة تيليف الط ع  وتقاادم وجارة الطفاال والتعليم، يميااال  ل  ةلاا ، مواد ودورال تاادريبيااة -123
بشاااااأن قضاااااايا التم  ز وواااااام فئال مع نة في المجتمل. و  وة  ل  ةل ، شااااار خ الحهومة في اذل  هد  ل  

 .( 87) سنوال لبناء قدرة األطفال والش اع  ل  الصمود في و ك التطرف والتشدد والتحهم اال تما ي   مدار ث ى 

م   ًا ش هيًا يحتوي  ل  مواد تيليفية    محرقة ال هود وال رها وأنشأل وجارة الطفل والتعليم أيضًا موقع  -124
  ة وال رها م  أشاهال العنصارية وااللاطهاد الجرائم الفظيعة. ويحتوي الموقل الشا هي  ل  مواد    معاداة الساامي 

 .( 88) التي تتعرض لها المجمو ال

طفاال والشاااااااااااااا ااع باالمهاارال وقااماخ وجارة الهجرة والتكاامال بم اادرال ممتلفاة تهادف إل  تزوياد األ -125
الديمقراطية، وشاااااااااحذ التفك ر النقدي والكفاءال اال تماثية يجزء م  الجهد الشاااااااااامل لمنل تطور السااااااااالوك 

 الذي يمه  أن ي دي إل  التطرف أو الجريمة:المطر 

، نيفااذ في ماادرسااااااااااااااااة حهوميااة ارنااامص لمنل  رائم الكرائيااة في 2018-2017في الفترة  •
ممتلفة لتعزيز المهارال الديمقراطية ميل التسااااااااااامم والتفك ر   المدار  باسااااااااااتمدام أدوال

ر، م  أ ل منل االسااااااااااتقطاع،  والتح زال، والساااااااااالوك العنيف، النقدي والحوار والت صااااااااااُّ
 و رائم الكرائية.

أفادل الدانمرك بأن  دة مشاااااريل ترمي إل  حشااااد أاااااوال شااااابة م  أ ل منل التشاااادد  •
تمويً  في إطااار مطااة  2019-2017الفترة  ومطاااع الكرائيااة  بر اإلنترنااخ تلقااخ في

 العمل الوطنية لمنل ومهافحة التطرف والتشدد.

اهدف تيساا ر  قد ا تما ال حوار ا   األقران في المدار  تم تدريب فريل م  الشاا اع  •
والم سااسااال التعليمية ونوادي الشاا اع، وما إل  ةل . والهدف م  ةل  هو تعزيز الحوار 

 ادل    طريل تعليم الشاااااا اع ييف يتجادلون بمولااااااوثية ويفكرون  البناء واالحترام المت 
  يما لديهم ولدا ال رهم م  مواقا وقيم وتح زال.

للمهن    م  البلديال التي تتعامل مل الشااا اع ومنل التطرف أن يتلقوا م  المريز  يمه  •
خ الاادانمااااريي لمنل التطرف تاادري اااًا في مجاااال المعرفااة المتعلقاااة بااالتطرف  ل  اإلنترنااا 

 والجهود الوقائية في هذا المجال.

خ للمعلم    لد م الحوار بشأن السلوك  ل  اإلنترنخ، تم توف ر مواد تعليمية  ل  اإلنترن  •
  في المدار  االاتدائية واليانوية ونوادي الش اع. وتريز المواد التعليمية  ل  التفك ر النقدي

 واألم ار المزيفة والد اية وتقنيال الم امرة.

فة إل  ةل ، تم تسااااه ل العديد م  األحداى التي ينظمها الهاكاثون مل الشاااا اع وةاإللااااا •
  الكرائية والتطرف  ل  اإلنترنخ. ويمه  تزويد البلديال  لبناء القدرة  ل  الصاااااااامود أمام محتوا 

 والمجتمل المدني بمواد الدورال التدريبية والتدريب  ل  ييفية تيس ر أحداى الهاكاثون.
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ك انتقاد يب ر لنوثية التر مة الشافوية في نظام المحاكم. وةغية تحق ل نوثية أفضال وقد يان هنا -126
العام، قررل الحهومة إنشاااء لجنة بمشااارية الساالطال الممتصااة للنظر في   في التر مة الشاافوية في القطال

م زانية  سبل تحس   مهارال التر مة الشفوية م  م ل إادار الشهادال وتعليم المتر م   الشفوي  . وفي
 .( 89) ، مصصخ الحهومة ممسة م ي   يرونة دانمريية لتنف ذ توايال اللجنة2020 ام 

 لسياسات اإلنمائية الدانمركيةحقوق اإلنسان اي ا  

في الماائة م  الدمل القومي  0,7اتمصاااااااااااااايص ما ال يقال     1977التزمخ الدانمرك مناذ  ام  -127
  هدف األمم المتحدة. ويساااااااهم التعاون اإلنمائي الدانماريي في تحق ل للمساااااااا دة اإلنمائية تماشااااااايًا مل   اإل مالي

. وت يد االستراتيجية 2030أ ل التنمية في العالم حت   ام   الطموح العالمي ألهداف التنمية المستدامة م 
 .( 90) ن تطلعال الدانمرك في هذا الصدد2030اإلنمائية واإلنسانية نالعالم  ام 

بحقوق اإلنسااااااان وتعزيز الديمقراطية والحويمة الرشاااااا دة وساااااايادة القانون وتظل مسااااااائل النهوض  -128
النسااء والفتيال مجاالل ةال أولوية في إطار التعاون اإلنمائي الدانماريي.  والمسااواة ا   الجنسا   وحقوق  

 ويستند التعاون اإلنمائي إل  النهص القائم  ل  حقوق اإلنسان.

 حقوق اإلنسان وقطاع األعمال  

تيعّد المساااااا ولية اال تماثية للشااااااريال وحساااااا  ساااااالوك الشااااااريال م  األولويال الدانمريية. والية  -129
ئخ  ل  أساا  الوسااطة   والتظلم م  أ ل سالوك مسا ول لا مال التجارية م ساساة تعالص هذه القضاايا أينشاِ

  هية لمنظمة التعاون  م ادئ األمم المتحدة التو  هية بشاأن األ مال التجارية وحقوق اإلنساان والم ادئ التو 
انمرك هذه التواااية باسااتمرار وتنفذ الد .( 91) والتنمية في الم دان االقتصااادي للم سااسااال المتعددة الجنساايال

، نيشاااارل مذيرة 2018م  م ل السااااياسااااال واللوائم التنظيمية، وفقًا اللتزاماتها الوطنية والدولية. وفي  ام 
 .( 92) تو  هية بشأن االستيمار المس ول

 متابعة التوصيات والتطورات اي غرينالند -الثاف ث 

 الشامل التطورات منذ الجولة الثانية لالستعراض الدوري   

ويرد  .( 93) ، ثاارل الرين ند  ل  العمل م  أ ل تنف ذ التوااايال الممن المقبولة2016منذ  ام  -130
 واا لهذه الجهود في تقرير منتصا المدة وفي الفقرال التالية.

 قوق اإلنسان اي غرينالندمجلس ح  

شاااااااأن مجلن الرين ند  ب   2019يانون الياني/يناير  1يضااااااام  تشاااااااريل منقم دمل ح ز النفاة في  -131
 .( 94) لحقوق اإلنسان استق ل المجلن بما يتماش  مل م ادئ بارين بشأن الم سسال الوطنية لحقوق اإلنسان 

حمايتها، وهو يعالص التحديال التي توا ك وقد  يِهد إل  المجلن بمهمة تعزيز حقوق اإلنساااااااااااااان و  -132
ويشاااااغل مقا د دائمة  يك المتحدى   . ( 95) قوق اإلنساااااان حقوق اإلنساااااان ويقترح أنشاااااطة  ل  المعهد الدانماريي لح 

  باسااااااام األطفال، والمتحدى باسااااااام األشاااااااما  ةوي اإل اقة، ورئين مجلن المسااااااااواة في المريز. ويع   ارلمان 
 ت ق   الذي  يرشحهم المجتمل المدني.الرين ند األ ضاء العشرة الم
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 لجنة المصالحة  

 2017لنهائي في يانون األول/ديساااامبر نشاااارل لجنة المصااااالحة المسااااتقلة في الرين ند تقريرها ا -133
سنوال، انمرطخ لجنة حقوق   4مل توايال حول ييفية تعزيز المصالحة. وم ل فترة واليتها و ل  مدا 

ة يي رة وواساعة النطاق، م  م ل  ملة أمور منها تعزيز المناقشاال العامة اإلنساان في الرين ند في أنشاط
 ية المتأالة في المالي االستعماري.للكشا    التحديال اليقا ية واال تماث

 "يتيم األب قانوناف"  

الذي يمنم المسااواة في حقوق األاوة والم راى ل تام  األع   2014في أ قاع القانون الجديد لعام  -134
انونًا، نشارل وجارة األطفال والشا ون اال تماثية الدانمريية، بالتعاون مل وجارة الشا ون اال تماثية واألسارة ق

  .( 96) 2017مساااااااواة ا   الجنساااااا   والعدالة في الرين ند، تقريرًا     واقب حالة يتام  األع قانونًا في  ام وال 
مريياة والغرين ندية الماذيورتان أ  ه اتفااقياة تعااون ، يمتاابعاة للتقرير، أارمخ الوجارتان الدان 2019وفي  ام 
. والغرض م  االتفاق، المرت ة بالممصاااصاااال المالية السااانوية، هو إط ق وتنف ذ 2023-2019للسااانوال  

إ راءال تف د يتام  األع قانونًا. وههذا، أااا حخ  روض   ج نفسااي ومشااورة قانونية حظ خ اتغطية 
 .2019واسعة متاحة في  ام  إ  مية

 األطفال والشباب  

ألمد لدا حهومة الرين ند. ال ر أن تقريرًا اااادرًا    يميل رفاه األطفال والشاا اع أولوية طويلة ا -135
الدة وقرية لتق يم  35إل   2018-2015المتحدى باسام األطفال في أ قاع الزيارال التي أي ِريخ في الفترة 

بالحقوق يف د بأن الرين ند توا ك ااااااااعوةال في االمتيال  ومناقشاااااااة الظروف اال تماثية لاطفال وتمتعهم
 .( 97) ادة م  مواد اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفلم 19لما يصل إل  

تضااااام  تمتل   ( 98) ، ا تيمدل تشاااااريعال  ديدة بشاااااأن تداا ر د م الطفل2017تموج/يوليك  1وفي  -136
 بفر  متساوية لنموهم ورفاههم واحتهم. األطفال المحروم   ا تماثيًا أو ةوي االحتيا ال المااة

ة  اااااريااااة: نمطااااة العماااال الوطنيااااة لمهااااافحااااة إهمااااال الوالاااادي   وهناااااك ث ى م ااااادرال رئيسااااااااااااااياااا  -137
االساااااااتراتيجية الوطنية للتعاون م  أ ل حياة الطفل  -ن، ونارنامص إينون ريتا اليالي 2030-2020 لاطفال

دانماريي الشاااااااامل لعدة قطا ال بشاااااااأن تعزيز الجهود ال - ن والتعاون الغرين ندي2030-2020الصاااااااالم  
 ال والش اع الضعفاء.المبذولة لصالم األطف

، وّقعاخ حهوماة الرين ناد  ل  تمادياد اتفااق نااكوسااااااااااااااا للتعااون مل ال ونيساااااااااااااايف  2020وفي  اام  -138
ل، بما في إل  نشر المعرفة بشأن اتفاقية حقوق الطف سنوال أمرا. ويهدف اتفاق ناكوسا 5والدانمرك لمدة  

 7. وأدا ةل  إل   قد م تمرال قمة ساااااانوية لاطفال، وإنشاااااااء 12ةل  التري ز بشااااااهل ما   ل  المادة 
  مدرساااة  امة. و زجل 81م  أاااال    46مجالن لاطفال  ل  مساااتوا البلديال ومجالن لحقوق الطفل في  

  لدي ، والتعليم المدرساااااااي، ام الجمهور بمساااااااائل م  قب ل مسااااااا وليال الوا ممن حم ل  ل  نطاق الرين ند اهتم 
 ومهافحة اال تداء الجنسي  ل  األطفال.

تري زًا ماااًا  ل  منل اال تداء الجنساي   2022-2019وتريز اساتراتيجية شارطة الرين ند للفترة  -139
 ل  األطفال والتحق ل في هذه اال تداءال، مما يسااتت ل مرافل وأسااال ب إل راء مقاا ل اااديقة لاطفال، 

مهن   ، وتنظيم حم ل للتوثية. ويجري أيضاااااااااااااًا العمل  ل  إ ادة التك يف اال تما ي لمرتكبي  وتدريب ال
 .( 99) السجون والمراق ة الجرائم الجنسية في إطار دائرة
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 كبار السن  

  .(100) ، أاااااااااادرل الرين ند قانونًا بشاااااااااأن المتحدى الرسااااااااامي باسااااااااام ي ار السااااااااا 2019في  ام  -140
ًا، وهو مهلا اتعزيز مصااالم ي ار الساا  ومعرفة ولااعهم في المجتمل، والمتحدى الرساامي مسااتقل سااياسااي 

 ر األوسل  ل  ةل .وةإط ل السياس    والسلطال والمجتمل المدني والجمهو 

وتشااارك مجمو ة واسااعة م  أاااحاع المصاالحة، ميل البلديال وأطراف سااوق العمل، والمتحدى  -141
حهومة الرين ند م  أ ل ولااال اساااتراتيجية وطنية تحدد باسااام ي ار السااا  في العمل الجاري الذي تقوم بك 

 أهدافًا طموحة طويلة األ ل م  أ ل رفاه ي ار الس .

 اإلعاقةاألشخاص ذوو   

 ل  لاارورة اسااتشااارة  2017ينص قانون المتحدى الرساامي باساام األشااما  ةوي اإل اقة لعام  -142
ادرال التي ت ثر  ل   روف األشاما  ةوي المتحدى الرسامي بشاأن الم ادرال التشاري ية وال رها م  الم  

 م سسة المتحدث   الرسم    نت ل وكن. ،  ي ِّ  أول متحدى رسمي وأينِشئخ 2018وفي  ام  . ( 101) اإل اقة وحقوقهم 

  ، افتيِتم مريز اإل اقة  ل  النطاق الوطني لتقديم المشااورة المهنية والتدريب للمواطن   2018وفي  ام  -143
 هم والمهن   .ةوي اإل اقة وأقارة 

لاااااال ارنامص لقراءة -144  ولتعزيز إمهانية واااااااول معاقي ال صاااااار إل  الحلول الرقمية للقطال العام، وي
 يحّول النص إل  اول. النصو 

بشااااأن د م األشااااما  ةوي اإل اقة اسااااتنادًا إل   ( 102) ، أااااادرل الرين ند قانوناً 2019وفي  ام  -145
 ما  ةوي اإل اقة.م ادئ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األش

 األمّية  

. ومل ةل ، تشاا ر ال تو د أمية في الرين ند، ح ي يتلق  التعليم  ميل األطفال في ساا  الدراسااة -146
 في المائة م  السااهان يعانون م  اااعوةال في القراءة، بما في ةل   ساار  5إل    2التقديرال إل  أن حوالي  

سااااااانوال لفحص إلزامي للغة بغية الليام،  5و 3مارهم ا   القراءة. ويمضااااااال  ميل األطفال الذي  تتراوح أ 
 اعوةال التعلم. ند الضرورة، بالع ج المناسب لتطوير النطل بغية منل 

 المساواة بين الجنسين والتمييز الجنساني  

يجري العمل انشاااا  ل  تعزيز المساااواة في تمي ل الر ال والنساااء في الو ائا العامة. وينص قانون   - 147
 ل  حظر التم  ز الجنساااااااني الم اشاااااار وال ر الم اشاااااار. وينص أيضااااااًا  ل  أن  ( 103) ساااااااواة ا   الر ل والمرأة الم 

تع نها حهومة الرين ند، يجب أن   ضاوية لجان المبراء والمجالن واللجان العامة وما إل  ةل ، التي تينشائها و 
  ل   دد أ ضاء الجنن اآلمر. تكون م لفة بح ي ال يزيد  دد أ ضاء أحد الجنس   بأكير م   ضو واحد  

  نسااااااااء. أما ارلمان   3وجراء    10وفي الوقخ الراه ، يضااااااام مجلن وجراء حهومة الرين ند الم لا م   -148
 ضاااوًا. وهناك ث ى نسااااء ا   ر سااااء البلديال   31هم امرأة ا   أ ضاااائك ال الغ  دد 13الرين ند  يضااام  

 الممسة في الرين ند.

موافقة ارلمان الرين ند، توسااااااااااايل نطاق التشاااااااااااريل الدانماريي المتعلل  ، تم، بعد2015وفي  ام  -149
 م  نفن الجنن ليشمل الرين ند. بالزواج

بشااأن  100ية األساااسااية رقم ، ااادقخ الرين ند  ل  اتفاقية منظمة العمل الدول2018وفي  ام  -150
 .2019المساواة في األ ور وقدمخ تقريرها األول في  ام 
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 مكااحة العنف  

، افتيِتم مريز وطني لاجماااال والع ج. ويقااادم المريز الع ج المهني والتو ياااك 2015في  اااام  -151
رفاه الطفل ونمائك. ولذل ، والد م للنساااااااء ال ئي يتعرلاااااا  ل يذاء وألطفاله . ويريز المريز أيضااااااًا  ل  

 يقوم بإ داد وتقديم مطة    ية شاملة لام والطفل  ل  السواء.

، أطلقخ الحهومة  رض نألياكن الذي يقدم المشاااااورة النفساااااية لاشاااااما  الذي  2016وفي  ام  -152
 يستمدمون العنا لد شري .

 المحاكم/السجون   

منصاا ًا م   12منااااب م  أااال  10اكم    ملء  أساافرل الجهود المبذولة لتعزيز قدرال المح -153
ل قانون إقامة العدل مناااب القضااة المحل    بقضااة محل    متعلم  . و يما يتعلل بمح همة الرين ند،  يدِّ

 .( 104) للسماح اتع    قاض إلافي 2019في  ام 

الرين ند  ، افتيِتم سااااااج   ديد في نوك للسااااااماح انقل رلااااااائي لسااااااهان 2019وفي حزيران/يونيك  -154
 المحتجزي  حاليًا بشهل ام  في سج  م  سجون يوةنهاال .

 ر اارومتابعة التوصيات والتطورات اي جز  -رابعاف  

 مقدمة  

تمضااااال  زر فارو لسااااا ل م  معاهدال حقوق اإلنساااااان التسااااال؛ وقد شااااااريخ انشااااااا في تقديم  -155
 . 2004هدال التابعة لامم المتحدة منذ  ام مساهمال في التقارير المقدمة م  مملكة الدانمرك إل  ه ئال المعا 

اليقافة إ داد هذا التقرير مل الوجارال ونسااقخ دائرة الشاا ون المار ية في وجارة الشاا ون المار ية و  -156
، يانخ  ملية االسااااتمال العامة يتااية م  م ل  نوان اريد إلكتروني 19-المعنية. ونظرًا لجائحة يوف د

 ل م  المنظمال ال ر الحهومية ومنظمال المجتمل المدني والمواطن  .ممصص للسماح اورود مدم 

 راطية محلية قوية وتماسااااااا  ا تما ي. و ل  الرالم م   دممجتمل مترابة ةو ديمق  ( 105) و زر فارو  -157
 إنشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنسان بعد، فإن هناك  دة نظم قائمة لحماية حقوق المواطن  .

 في المائة، وهو اآلن 8,2و ل  مدا السااااااانوال العشااااااار المالاااااااية، جاد  دد الساااااااهان انسااااااا ة  -158
وافدًا  ديدًا م  الدان أمرا ال ر  1 763ل إل  أن حوالي  وتشااااا ر امر التقديرا .( 106) نسااااامة  52 854 يبلغ

 .( 107) م  الدان مارج أوروةا 897الدان الشمال األوروةي يليمون في  زر فارو، م  ا نهم 

 2015لتطورات منذ الجولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل اي عاو ا  

 االسااااتعراض الدوري الشااااامل الذيل ط ل  ل  التطورال المتصاااالة بالتوااااايال المنبيقة     -159
 .( 108) ، يير   الر ول إل  المرفل2015أي ري في  ام 

دانمريية إل  لغة  زر فارو، فضااً  تر مة القانون الجنائي م  اللغة ال 2016وقد ادأل في  ام  -160
أوامر     التعاادي ل التي أيدِملااخ لتحاادياي القااانون الجنااائي لجزر فاارو؛ وم  المتوقل أن يهتماال ةلا  في

. وةعد ةل ، سااااااااتبدأ  ملية لتحديد التعدي ل التي ين غي إدمالها لجعل القانون الجنائي أكير 2021 ام 
 غي أن يعهن القانون المجتمل الذي ييطبَّل  يك.مل مجتمل  زر فارو، ح ي ين   انسجاماً 
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 امل األم ر:وقد دملخ القوان   واللوائم التالية ح ز النفاة منذ االستعراض الدوري الش -161

والغرض الرئيسااااي م   .( 109) القانون الجديد المتعلل باالسااااتحقاقال والمدمال اال تماثية •
القانون الجديد هو االاتعاد    مفهوم اإليدال في الم ساساال. ويساتند القانون الجديد إل  

ة الم ادئ األساسية لسياسال اإل اقة المتعلقة بالتعويم والمساواة في المعاملة والمس ولي 
قة القطاثية، والتضااام ، التي يتميل الغرض منها في لاامان حل األشااما  ةوي اإل ا

 في تقرير المص ر وإ ادة التأه ل.

  الذي ينص بالتفصاااا ل  ل  ( 110) القانون المتعلل بالتدمل القسااااري في المدمال اال تماثية  •
 الحاالل والظروف التي يمه  ف ها استمدام التدمل القسري.

 15اساااتشاااارة نفساااية مجانية للجميل م  سااا    12 ل  ما يصااال إل  القانون الذي ينص  •
 .( 111)  اماً  35 امًا إل  س  

 .( 112) القانون المتعلل اتوف ر الع ج المجاني إلدمان الممدرال في مراكز الع ج •

   اماً   12ال ئحة التي توفر لقاحال ف رو  الورم الحليمي ال شاااااري مجانًا لاوالد م  سااااا   •
 .( 113)  اماً  17إل  س  

،  يدل القانون البرلماني المتعلل باالنتمابال البلدية بح ي أااااااااا م األشااااااااما  2020ام وفي   -162
المالااااااعون للوااااااااية واألشااااااما  الذي  حيرموا م  ساااااالطتهم القانونية وفقًا لقانون الوااااااااية م هل   اآلن 

 والترشم ل نتمابال البلدية. للتصويخ

م  اتفاقية  33لحهومة وفقًا للمادة ن تنسااااااااااااا ل دامل ا، أنشاااااااااااااأل الحهومة مجل2019وفي  ام  -163
حقوق األشما  ةوي اإل اقة. والهدف الرئيسي هو لمان االتساق في مطة الحهومة للسياسال المتعلقة 

 باإل اقة ومهافحة العل ال القائمة ا   ممتلا القطا ال و ل  ممتلا المستويال.

لتري ز والتداا ر الرامية إل  تعزيز  جنسااا   لتعزيز ا، أنشاااى مهتب للمسااااواة ا   ال2019وفي  ام  -164
 .( 114) المساواة ا   الجنس  

، تماديد مطاة العمال الوطنياة لمهاافحاة العنا في الع قال الدائماة والوثيقاة 2016و را، في  ام  -165
لجنساااااااااي وال تزال الجهود المبذولة لمنل العنا المنزلي والعنا ا .( 115) مل ارنامص يتعلل باال تداء الجنساااااااااي

 وولل حد لهما مستمرة، ويجري بانتظام إط ق م ادرال  ديدة.

وحدة سااااااااهنية  343، قدمخ الرابطة  2011زر فارو في  ام ومنذ إنشاااااااااء رابطة اإلسااااااااهان في   -166
 ااماة في  ميل أنحااء  زر فاارو. ومل اكتماال المشاااااااااااااااريل الجاارياة والقاادماة )التي يتم توف ر التمويال لهاا(،  

 وحدة سهنية. 500  العدد إل س رتفل 

بطة اإلسااااهان ، قدم وجير اإلسااااهان إل  البرلمان مشاااارول قانون يأةن لرا2020وةحلول نهاية  ام  -167
مل ون يرونة دانمريية. وههذا ساااايسااااتمر  دد الوحدال  450العامة اتمويل مشاااااريل سااااهنية إلااااا ية بمبلغ 
 .( 116) السهنية العامة في الزيادة في السنوال المقبلة

تواااال الجهود الرامية إل  تحساا    دد ميارال السااه  المحمي لاشااما  ةوي اإل اقة وال رهم  وت  - 168
 يفة وجيادة  ددها. وتم ز سااااااياسااااااال اإلسااااااهان ا   دور الر اية السااااااهنية، والر اية الدائمة، م  الفئال الضاااااا 

ية المصااااااممة والسااااااه  المشااااااترك. وتتفل  ميل األحزاع السااااااياسااااااية  ل  لاااااارورة اناء مزيد م  الدور المحم 
د ث ثة مناجل مصاايصااًا لتلبية احتيا ال السااهان ووفقًا ألحهام اتفاقية حقوق االشااما  ةوي اإل اقة. وسااتيشاا َّ 

   ، مما سيحس  الظروف الم يشية للسهان بشهل يب ر. 2022/ 2021 ديدة في المنطقة الحضرية في الفترة 
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ممة مصايصاًا للت م ذ ةوي االحتيا ال وتوااال الحهومة تعزيز مجمو ة البرامص التعليمية المصا  -169
  الماااااااة، فضاااااً     جيادة مساااااتوا ونوثية تعليم لغة  زر فارو للت م ذ م  ال ر أااااااول  زر فارو. والبرامص 

 التعليمية متاحة أيضًا للط ع النالج  .

ًا لتصاال أساابو  14فترة اإل اجة الوالدية المدفو ة األ ر بمدة وم ل الساانوال المالااية، تم تمديد  -170
 25  000أسااابو ًا. ويعوض نظام منحة اإل اجة الوالدية بالكامل دمل الوالدي  بما يصااال إل   52حاليًا إل  

ص  34، يتم تقاساام 52 كرونة دانمريية في الشااهر. وم  ا   األساااايل ال أساااايل لاع  4أساابو ًا، وتيمصااَّ
 .( 117) و ًا لامأسب  14و

حصااااائي  ديد لا ور م  شااااأنك أن يوفر مزيدًا م  الت صاااار ، سااااييطَلل ارنامص إ2021وفي  ام  -171
 في األ ور واأل ر المدفول في السا ة، مصنفة بحسب الجنن والعمر والقطال والجغرا يا.

ويذل  في  وهناك اسااااتياء واساااال النطاق م  أولااااال سااااجناء  زر فارو في السااااجون الدانمريية -172
 دال أيضًا  ل  مسمل  امة الجمهور.سج   زر فارو، وقد ترددل أاداء هذه االنتقا

وتدمل مرافل الساااجون وإ راءال إنفاة األحهام وتنف ذها لااام  امتصاااا  السااالطال الدانمريية.  -173
اء لجناة ولاذلا ، أهااع رئين الوجراء وةرلماان  زر فاارو باالادانمرك إل  معاالجاة هاذا األمر، واقترحاا إنشااااااااااااااا 

طال  زر فارو  ل  السواء م  أ ل تحديد الحا ة إل  مشترية تضم مميل   م  السلطال الدانمريية وسل
سج  في  زر فارو، والقدرال ال جمة، فضً     الشروا والظروف التي تحدد مت  ين غي قضاء العقوةة 

 في  زر فارو أو في الدانمرك.

 19-كوايد  

قب والتت ل  لكب ر الذي تحقل بفضاااااااااااال اسااااااااااااتراتيجية قوية تعتمد  ل  التع ل  الرالم م  النجاح ا -174
  تأث رًا ساااالبيًا  ل  مجتمل  زر فارو. ولك م اآلثار اال تماثية  19- وفرض الحجر الصااااحي، أثرل  ائحة يوف د 

السلبية للجائحة، أيدِملخ  دة مجمو ال م  تداا ر الد م؛ وسا د الد م االقتصادي للشريال في الحد م  
طال اليقا ية والريالااية الذي  فقدوا الدمل ريم العمال، في ح   سااا دل تداا ر أمرا األشااما  والراب تساا 

بسااااابب اإلال ق. وأيتيم الد م أيضاااااًا لمريز األجمال في تورشااااااف   ند الحا ة؛ ويما هو الحال في العديد 
 سا دة م  مريز األجمال.م  البلدان األمرا، أدا اإلال ق إل  جيادة  دد النساء اللواتي يلتمس  الم
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