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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون الرابعةالدورة 
    2016 رينايالثاين/كانون   18-29

تعععععل مفوةعععععية المععععع  المت عععععدة السعععععامية ل قعععععوق    تجميعععععع للمعلومعععععاف ضيد 
قعععععععرار مجلعععععععس حقعععععععوق مععععععع  مرفعععععععق )ب( 15 ةاإلنسعععععععان  وفقعععععععا  للفقعععععععر 

 16/21 سم  مرفق قرار المجل 5 ةوالفقر  5/1 اإلنسان
 

 الدانمرك  
 

 واإلجـــرا ال اةا ـــ ، ،للمعلومـــال الـــواتقة ي  رـــاتير هيدـــال املعاهـــدالجتميـــ  هـــاا الترريـــر  
 رــــاتير ماـــوا األمــــم املتحــــدة  وي مــــد الدولـــ  املعنيــــ ،الــــواتقة ي ذلــــال املت وــــال والتعليرـــال  مبـــا

رـــد  ي م  والترريـــر مـــد وقـــام  األمـــم املتحـــدة ذال ال ـــل   غـــل ذلـــال  وي حلرـــوإل اإلنســـان،الســـام  
ي رجـا العــوقة     ،تطّـت  للــا الـنك اللامــ ولشـل  مـوجت  رياــداحل  احلـد األع ــا لعـدق الللمــال  

  اعرتا ـــال مـــد املاوســـي  الســـامي او وجهـــال نوـــر او يتضـــمد الترريـــر ايـــ   تا  وال املرجعيـــ  الوقـــام  
 ــ  يت  يــرق منهــا ي الترــاتير وال يانــال العلنيــ  ال ــاقتة لــد املاوســي   وهــو  مــا خبــت حلرــوإل اإلنســان 

وعــــد   17/119 هامل ــــاقت التوجيهيــــ  العامــــ  الــــو التمــــدها رلــــ   رــــوإل اإلنســــان ي مرــــرت هيلــــ  
وليــيف ي ت و املعلومــال الــواتقة ي الترريــر  مراجــ   واشــ  يايــ  الــنك ذ كــرل للــا نــو منه ــ  ي 

 الارتة ي  لال الستعراا والتطوتال الو  دقيف اقوتي   لداق التررير 
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 المعلوماف الساسية واإلطار -ضوال   
 

 (1)نطاق االلتزاماف الدولية -ضلف 
 

 (2)المعاهداف الدولية ل قوق اإلنسان -1 

 
 ر  لليها/مل     دإل مل ي    عد االستعراا اإلجرا  املتخا الدوتة السا ر اقنا  احلال  ي  

 االنضـــــما  او الت ـــــدي     
 اةتف  او

اال ااعيــ  الدوليــ  للرضــا  للــا ليــ  اشــلا  
 (1971التمييت العن ري )

العهــــد الــــدوا اةــــات  ــــاحلروإل االعت ــــاقي  
 (1972واالجتمالي  والثرافي  )

ــــــــ   ــــــــاحلروإل املدني ــــــــدوا اةــــــــات   العهــــــــد ال
 (1972والسياسي  )

الثـــاين امللحـــ   العهـــد الربو وكـــو  االاتيـــاتي 
الـــدوا اةـــات  ـــاحلروإل املدنيـــ  والسياســـي ، 

(1994) 
ا ااعيـــ  الرضــــا  للــــا ليــــ  اشــــلا  التمييــــت 

 (1983سد املراة )
 (1987ا ااعي  مناهض  التعايب )

مناهضــــــــ   الربو وكــــــــو  االاتيــــــــاتي ال ااعيــــــــ 
 (2004التعايب )

 (1991ا ااعي   روإل الطا  )
 رـوإل الطاـ   ال ااعيـ الربو وكو  االاتياتي 

 شأن اشرتاك األطاا  ي املنازلال املسـلح  
(2002) 

الربو وكو  االاتياتي ال ااعيـ   رـوإل الطاـ  
 شـــأن  يـــ  األطاـــا  واســـت ت  األطاـــا  ي 

 (2003املواق اإل ا ي  ) وي ال  ا 
ا ااعيـــــــ   رـــــــوإل األشـــــــخات ذوي اإللاعـــــــ  

(2009) 
ت مـد اال ااعي  الدولي  حلماي  لي  األشخا

 (2007االاتاا  الرسري ) وعي ، 

ـــــــــــ  حلمايـــــــــــ    ـــــــــــ  الدولي اال ااعي
 رـــــــــــــــوإل ليـــــــــــــــ  العمــــــــــــــــا  

 املهاجريد وافراق اسرهم
اال ااعيــ  الدوليــ  حلمايــ  ليــ  
األشـــــــــخات مـــــــــد االاتاـــــــــا  

 (2007الرسري ) وعي ، 
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 ر  لليها/مل     دإل مل ي    عد االستعراا اإلجرا  املتخا الدوتة السا ر اقنا  احلال  ي  

تحاوال و/او ال
 لتنالاإل

االعت ـــــاقي  العهـــــد الـــــدوا اةـــــات  ـــــاحلروإل 
)ق(، 7 ة)حتاــــملا املــــاق واالجتماليــــ  والثرافيــــ 

1972) 
ـــــــــاحلروإل  ـــــــــدوا اةـــــــــات   ـــــــــ  العهـــــــــد ال املدني

 (1)14و ،(3)10 قاملـــوا حتاـــملاوالسياســـي  )
 (  1972(، 1)20(، و7( و)5و)

الربو وكـــــو  االاتيـــــاتي األو  امللحـــــ   العهـــــد 
الـــــدوا اةـــــات  ـــــاحلروإل املدنيـــــ  والسياســــــي  

 (1972، )ا((2)5 ةاملاق حتاملا)
 ةاــــــــــملا املــــــــــاقا ااعيــــــــــ   رــــــــــوإل الطاــــــــــ  )حت

 (1991، ‘5‘()ب(2)40
الربو وكــو  االاتيــاتي ال ااعيــ   رــوإل الطاــ  
 شــأن اشــرتاك األطاــا  ي املنازلــال املســلح  

 18 د(، ســـــــد الت نيـــــــ2)3 ة) لـــــــتنا املـــــــاق
 (2002سن ، 

الربو وكــو  االاتيــاتي ال ااعيــ   رــوإل الطاــ  
واســــت ت  األطاـــــا  ي األطاــــا   يــــ   شــــأن 
 ) لــــــتنا املــــــاقة، اإل ا يــــــ املــــــواق  وي ال  ــــــا 

 (2003)ج(، 2

ــــــدوا اةــــــات  ــــــاحلروإل  العهــــــد ال
املدني  والسياسـي  ) عـدي  الـتحامل 
الــــــــاي ا  ــــــــدي لــــــــد  الت ــــــــدي ا 

 (2014(، 7( و)5)14 ةاملاق
الربو وكــــــــو  االاتيــــــــاتي ال ااعيــــــــ  
 رــوإل األشــخات ذوي اإللاعــ ، 

نط ـــــــــــــ  ي ال )حتاـــــــــــــملا 6 ةاملـــــــــــــاق
الربو وكـــــــــــــو  االاتيـــــــــــــاتي للـــــــــــــا 

 (2014غرينتند، 
الربو وكــــــــو  االاتيــــــــاتي ال ااعيــــــــ  
 رـــــــوإل الطاــــــــ  املتعلــــــــ   ــــــــ جرا  
 رـــــدال ال تغــــــال )حتاــــــمل  شــــــأن 
ــــــــ  اإلعليمــــــــ  ي غرينتنــــــــد  التط ي

 (2015وجتت فاتو، 

 

 و ا جــــــــــــرا ال الشــــــــــــل
والتحريـــــــ  واإلجــــــــرا ال 

(3)عاجل ال
 

اال ااعيـــ  الدوليـــ  للرضـــا  للـــا ليـــ  اشـــلا  
 (1985)14 ةالتمييت العن ري، املاق

ـــــــــ   ـــــــــاحلروإل املدني ـــــــــدوا اةـــــــــات   العهـــــــــد ال
 (1983)41 ةوالسياسي ، املاق

الربو وكـــــو  االاتيـــــاتي األو  امللحـــــ   العهـــــد 
الـــــدوا اةـــــات  ـــــاحلروإل املدنيـــــ  والسياســــــي  

(1972) 
ــــــــــ  الرضــــــــــا   الربو وكــــــــــو  االاتيــــــــــاتي ال ااعي

 ةليـــ  اشـــلا  التمييـــت ســـد املـــراة، املـــاق للـــا
8(2000) 

 20 د، املــــــواق مــــــمناهضــــــ  التعــــــايبا ااعيــــــ  
   22(1987) 

الربو وكـــــــــو  االاتيـــــــــاتي ال ااعيـــــــــ  
املتعلـ   ـ جرا   رـدال  روإل الطاـ  
 (2015)13 ةال تغال، املاق

الربو وكـــــــــو  االاتيـــــــــاتي ال ااعيـــــــــ  
 رـــوإل األشــــخات ذوي اإللاعــــ ، 

 (2014)6 ةاملاق

ــــاتي امللحــــ   الربو وكــــو  االاتي
  العهد الدوا اةـات  ـاحلروإل
االعت ــــــــــــــــاقي  واالجتماليــــــــــــــــ  

 والثرافي 
الربو وكـــو  االاتيـــاتي ال ااعيـــ  

املتعلــــ   ــــ جرا   رــــوإل الطاــــ  
 ة رـــــــــــــدال ال تغـــــــــــــال، املـــــــــــــاق

12(2015) 
العهــد الــدوا اةــات  ــاحلروإل 
ـــــــــ  والسياســـــــــي  ) وعيـــــــــ ،  املدني

2007) 
اال ااعي  الدولي  حلمايـ   رـوإل 
ليـــ  العمـــا  املهـــاجريد وافـــراق 

 77و 76 ناسرهم، املاق ا



 A/HRC/WG.6/24/DNK/2 

 

4/25 GE.15-20580 

 

 صكوك دولية رئيسية ضخرى ذاف صلة -2 
 

 الدوتة السا ر اقنا  احلال  ي  

اإلجــــــــــــــرا  املتخــــــــــــــا  عــــــــــــــد 
 لليهاي  دإل مل  االستعراا

 االنضـما  او الت دي     
 اةتف  او

ا ااعيـــــ  منـــــ  جراـــــ  اإل ـــــاقة ا ماليـــــ  
 واملعاع   لليها

نوــا  تومــا األساســ  للمحلمــ  ا ناميــ  
 (4) رو وكو   اللمو الدولي 
التجدني ولــــدا  املتعلرــــ   ــــ ااعيــــال اال

 (5)ا نسي 
ـــــــــــال ج ـــــــــــ  امل تاـــــــــــا ااعي   ب/ 12  ني

  اإلســـافيهتـــا  رو وكوالو  1949  اغســط
 (6)األو  والثاين والثالث

اال ااعيـــــال األساســـــي  ملنومـــــ  العمـــــ  
(7)الدولي 

 

  

عيـــــــــــــ  منومـــــــــــــ  العمـــــــــــــ  الدوليـــــــــــــ  ا اا 
 (8)169 تعم

(9)189 تعم العم  الدولي  منوم    ااعيا 
 

ا ااعيـــــــــ  ملافحـــــــــ  التمييـــــــــت ي رـــــــــا   
 التعليم

  

  
الل نــ  املعنيــ   الرضــا  للــا التمييــت و الرضــا  للــا التمييــت العن ــري، شــ   كــ   مــد  نــ   -1

الــداكرك و نــ   رــوإل الطاــ   ،احلروإل االعت ــاقي  واالجتماليــ  والثرافيــ  ــ املعنيــ  ل نــ الو  ،ســد املــراة
ـــ  حلمايـــ   رـــوإل ليـــ  العمـــا  املهـــاجريد وافـــراق اســـرهمللـــا الت ـــدي     (10)للـــا اال ااعيـــ  الدولي

للــا الت ــدي  للــا الربو وكــو  الــداكرك احلروإل االعت ــاقي  واالجتماليــ  الل نــ  املعنيــ   ــشــ عيف و 
  (11)الدوا اةات  احلروإل االعت اقي  واالجتمالي  والثرافي  لعهدامللح   ااالاتياتي 

 ط يــــ  الربو وكــــو  االاتيــــاتي  وســــي  نطــــاإل الــــداكرك للــــا  نــــ   رــــوإل الطاــــ   يف ثــــو  -2
املـــــواق اإل ا يـــــ ،  وي ال ااعيـــــ   رـــــوإل الطاـــــ   شـــــأن  يـــــ  األطاـــــا  واســـــت ت  األطاـــــا  ي ال  ـــــا 

ــــو و رو وكــــو  منــــ  وعمــــ  ومعاع ــــ  االجتــــات  األشــــخات،    ال ااعيــــ  خبا ــــ  النســــا  واألطاــــا ، امللم 
  (12)غرينتند وجتت فاتوليشم  التط ي  تحدة مللافح  ا را  املنوم  لرب الوطني ، األمم امل

  ــــد إل احلروإل االعت ــــاقي  واالجتماليــــ  والثرافيــــ   و ــــيتها  ــــأن املعنيــــ   ــــل نــــ  وكــــرتل ال -3
ـــــ   ـــــا ا ااعي ـــــداكرك لل ـــــ   شـــــأن منومـــــ  العمـــــ  ال ـــــ  )األهـــــدا  واملعـــــايل الدولي السياســـــ  االجتمالي

 1993  لســـن ،منـــ  احلـــواقا ال ـــنالي  اللـــرب ا ااعيـــ  و  ،(117 تعـــم) 1962  لســـناألساســـي (، 
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 نــ  الرضــا  للــا التمييــت العن ــري والل نــ  املعنيــ   الرضــا  للــا كــ  مــد   شــ  و   (13)(174 تعــم)
،  شـأن العمـا  املنـتليني الدوليـ منومـ  العمـ  للـا الت ـدي  للـا ا ااعيـ  الـداكرك التمييت سـد املـراة 

رـــوإل األشـــخات ذوي اإللاعـــ  الـــداكرك املعنيـــ  حل نـــ  الشـــ عيف و   (14)(189 تعـــم) 2011  لســـن
   امل ــــناال املنشــــوتة لاامــــدة األشــــخات لتيســــل الناــــاذ الت ــــدي  للــــا معاهــــدة مــــراك  للــــا 

  (15)املط ولال ذوي  لاعال اار  ي عرا ة او ال  رمعاع   او امللاوفني
تعــــدي  الع ــــو  الــــداكرك للــــا الرضــــا  للــــا التمييــــت ســــد املــــراة وشــــ عيف الل نــــ  املعنيــــ    -4

او ــيف و   (16)الرضــا  للــا ليــ  اشــلا  التمييــت ســد املــراة ( مــد ا ااعيــ 1)20 ةاملــاقاملــدا  للــا 
النوــر ي حتاوهــا للــا الــداكرك والثرافيــ   ــأن  عيــد احلروإل االعت ــاقي  واالجتماليــ  املعنيــ   ــل نــ  ال

 هبـــد  ســـحباالعت ـــاقي  واالجتماليـــ  والثرافيـــ ، )ق( مـــد العهـــد الـــدوا اةـــات  ـــاحلروإل 7 ةاملـــاق
حتاوهــــــــا للــــــــا  ــــــــأن  ســــــــحب الــــــــداكرك او ــــــــيف  نــــــــ   رــــــــوإل الطاــــــــ  و   (17)هــــــــاا الــــــــتحامل

  (18)()ب( مد ا ااعي   روإل الطا 2)40 ةاملاق
حتاــمل للــا    ان الــداكرك   رــ  للــا جدــني ألمــم املتحــدة لشــ ون التواشــاتل ماوســي  ا -5

   النوــر ي احلاجــ  أن  عيــد  ــ ل عهــدايــا و  ، وســ  التجدــنياةا ــ  اال ااعيــ  ( مــد 1)17 ةاملــاق
قــ  كرك معلومــال االــد رــد  أن شــ ون التجدــني  ــ  واو ــيف ماوســي  اإل رــا  للــا هــاا الــتحامل حمد 

األشــخات التجدني و املعــب  ــالــوزاتي الــدوا ي االجتمــا  احللــوم  اللنتهــا التعهــدال الــو  شــأن 
  (19)2011 لا  لدا  ا نسي  ي

  
 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 

 
 نشـا   نـ   ،مـ  الترـدير ،احلروإل االعت ـاقي  واالجتماليـ  والثرافيـ املعني   ـل ن  ال ويف ال -6

لــد   والر ــيف (20)ي الرــوانني ايليــ  حلرــوإل اإلنســانال ــلوك الدوليــ  ا لــا   قمــاج معنيــ   اــربا  
املدتجــــ  ي الرــــوانني ايليـــ  لــــي   ــــا ماعــــو  ان املعاهـــدال غــــل ذكــــرل ايلمــــ  العليــــا علرهـــا ألن 
الل نـ  املعنيـ   الرضـا  للـا التمييـت سـد املـراة لـد علـ  والر يف   (21)النوا  الرانوين ايل م اشر ي 

العن ـري، والل نـ  املعنيـ   الرضـا  للـا التمييـت  لرضـا  للـا التمييـتن  ا د واو ا ك   م  (22)مماق 
والل نـ  والثرافيـ ، احلروإل االعت ـاقي  واالجتماليـ  املعنيـ   ـل نـ  ال، و سد املراة، و نـ   رـوإل الطاـ 

 اي  شــــــريعاهت ــــــأن  ــــــدتج الــــــداكرك ا لــــــا  اال ااعيــــــال املعنيــــــ  حرــــــوإل األشــــــخات ذوي اإللاعــــــ  
  (23)ايلي 
للـــ  ا نـــام  عانويـــا  عـــدي  الـــداكرك للـــا الرضـــا  للـــا التمييـــت العن ـــري وشـــ عيف  نـــ   -7

  (24)اشلا  التمييت العن رياال ااعي  الدولي  للرضا  للا لي  م  ا لا  يتس  ا ساعاحل كامتحل 
وــر حلســد عــانون شــام  الــداكرك  واو ــيف الل نــ  املعنيــ   الرضــا  للــا التمييــت ســد املــراة  -8

لافحــــ  املختلاــــ  املعنيــــ  مبهيداهتــــا فيمــــا  ــــني  نشــــا  هياكــــ  م سســــي  لت ــــاق  املعلومــــال  و  ،التمييــــت
  (25)التمييت
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ااتـــاتل لـــد  االنضـــما  الـــداكرك األمـــم املتحـــدة لشـــ ون التجدـــني ان ماوســـي  وال وـــيف  -9
الرـــانوين  اإلطـــات  املتعلرـــ   ـــالل و ، ومـــد م فهـــ  غـــل م لتمـــ االحتـــاق األوتو     رمولـــ   ـــلوك 

ن التعـــديتل الـــو لـــد علرهـــا ألاملاوســـي  الر ـــيف اجملـــا   و ذلـــال ي األوتو  االحتـــاق وســـع  الـــاي 
احل ـــو   وي مشـــ  األســـرة،لـــ  ي  وإلدل احلرـــعي ـــ 2002 لـــا  قالـــيف للـــا عـــانون األجانـــب يا  

 ان التجدــني   واشــاتل املاوســي    (26)طــرق األجانــباّااــيف مــد شــرو  و  ،اإلعامــ  الداممــ للــا 
ملــدة شــر  اإلعامــ  ي الــداكرك  اإلســاف     فاإلعامــ  الداممــ   يواجهــون لر ــال امــا    ــو م للــا 

وتغــم ان   مهــاتال الل ــ وااللتمــاق للــا الــاال و مثــ  شــرو  ااــر   تعلــ   العمــ  مخــ  ســنوال، 
احلمايـــــ  منحـــــيف  ،2015 رفربايشـــــ ا /ي املعتمـــــدة  ،للـــــا عـــــانون األجانـــــبالتعـــــديتل املدالـــــ  

ي ســم   لــد ااــر ، ــاالل لنــ  الرــاقمني مــد  لــدان ةــر حالــ   ــرا  و امل عتــ  لخشــخات الثانويــ  
  (27)الداكركاألو  ي لامهم م  مش  األسرة ات    جرا ال  اختاذ   احلماي  للمتمتعني

لــداكرك  ــا   ــأن  نــت  ا)اليونســلو( للرت يــ  والعلــم والثرافــ  منومــ  األمــم املتحــدة او ــيف و  -10
  (28)يتا  م  املعايل الدولي  مبا ا را  لد التشهل، و أن  دتج هاا الاع  ي الرانون املدين

  
 اإلطار المؤسسي والبنية الساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة  -جي  

 
 (29)مركز المؤسساف الوطنية ل قوق اإلنسان  

 
(30)احلالي ا ول  احلال  ي  السا ر  اقنا  ا ول احلال  ي  امل سس  الوطني  حلروإل اإلنسان

 

 (2012ال  ) (2012ال  ) املعهد الداكرك  حلروإل اإلنسان   
  
ـــ  -11 املعنيـــ   ـــاحلروإل االعت ـــاقي  واالجتماليـــ  والثرافيـــ   الوســـ  املســـتر  الـــاي  نوهـــيف الل ن

 شــم   ال الر ــيف لــد اســاها ألن واليــ  املعهــديتمتــ   ــ  املعهــد الــداكرك  حلرــوإل اإلنســان، وللنهــا 
  واو ـــيف (32)  والر ـــيف  نـــ  الرضـــا  للـــا التمييـــت العن ـــري لـــد  الـــث علـــ  مماقـــ (31)جـــتت فـــاتو

  (33)الل ن  املعني  حروإل األشخات ذوي اإللاع   أن  نشئ جتت فاتو م سس  حلروإل اإلنسان
 عمــ  الل نـ  الداكركيــ  املشـرتك   ــني  ونوهـيف الل نـ  املعنيــ  حرـوإل األشــخات ذوي اإللاعـ  -12

الـــوزاتال، و ثـــيف ي الوعـــيف ناســـ  الـــداكرك للـــا  عيـــني  ليـــال للتنســـي  وللر ـــد املســـتر  ي جـــتت 
  (35)  واو يف  أن  ض  جتت فاتو وغرينتند اطط لم   شأن سياس  اإللاع (34)فاتو
يـــ قي قوت  ال  األطاـــا  وال وـــيف  نـــ   رـــوإل الطاـــ  ان اجمللـــ  الـــوطب الـــداكرك  املعـــب -13

امــــني املوــــامل، وت  ــــيف  ــــاالعرتاء الــــدال      نشــــا  رلــــ  مســــتر  معــــب  األطاــــا  ي غرينتنــــد  
والر ـــيف الل نـــ  لـــد علرهـــا  زا  لـــد  اختـــاذ اي  ـــدا ل ي جـــتت فـــاتو إلنشـــا   ليـــ  مســـترل  حلرـــوإل 

وـا  امـني املوـامل مرفـ  لر ـد الطا   وكرتل الل ن   و يتها  أن  لاـ  الـداكرك ان ي نشـأ ي  طـات ن
  (36) لما   روإل الطا ، يتمت    ت ي  النور ي الشلاو  الارقي 
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واو ـــيف  نـــ   رـــوإل الطاـــ   ـــأن  ضـــ  الـــداكرك سياســـ  شـــامل  واطـــ  لمـــ  منســـر  مـــد  -14
، و ـــأن  ســــد عانونــــاحل للطاــــ  عاممــــاحل للــــا احلرــــوإل (37)اجـــ  التنايــــا اللامــــ  ال ااعيــــ   رــــوإل الطاــــ 

  (38)احلروإل املن وت لليها ي ا ااعي   روإل الطا  يشم  لي 
 وت  يف الل ن  املعنيـ   الرضـا  للـا التمييـت سـد املـراة  التمـاق اطـ  لمـ  وطنيـ  قالثـ ، ي -15
  (39)(2000)1325 د، مد اج   نايا عرات رل  األم2014 لا 
  

 التعاون مع آلياف حقوق اإلنسان -ثانيا   
 

 المعاهدافالتعاون مع هيئاف  -ضلف 
 

 حالة اإلبالغ -1 
 

 هيد  املعاهدة

ي  املردمــ املت وـال اةتاميــ  
 االستعراا السا  

د  منــا  اـر  رريـر عـ 
 االستعراا السا  

 اـــــــــــــــر مت وـــــــــــــــال 
  ال  اإل تغ اتامي 

 نــــــ  الرضــــــا  للــــــا التمييــــــت      
 العن ري

ا ـام  حي  مولد  رـدال الترريـر  2015 وايات/ماي 2013 2010   ب/اغسط
للتراتير مد الثاين والعشـريد    

 2019 لا  الرا   والعشريد ي

ــــــــــــ ال ــــــــــــ  ل ن احلروإل  ــــــــــــ املعني
االعت ـــــــــــــاقي  واالجتماليـــــــــــــ  

 والثرافي 

مولــــــــد  رــــــــدال الترريــــــــر  حيــــــــ  2013 وايات/ماي 2010 2004  شريد الثاين/نوفمرب
 2018 لا  ي الساقس

مل ي نوـــــر ي الترريـــــر الســـــاقس  - 2015 2008 راألو /اكتو  شريد  الل ن  املعني  حروإل اإلنسان
  عد

الل نـــ  املعنيـــ   الرضـــا  للـــا 
 التمييت سد املراة

مولد  ردال الترريـر التاسـ    حي 2015 رش ا /فرباي 2013 2009  ةوز/يولي
 2019 لا  ي

ن وـــــــــــــر ي الترريــــــــــــــر ا ــــــــــــــام   - 2014 2007 وايات/ماي  ن  مناهض  التعايب
للترريريد الساقس والسـا   ي 

 2015  شريد الثاين/نوفمرب

مولــــــــد  رــــــــدال الترريــــــــر   حيــــــــ 2011 رش ا /فرباي - 2005 ايلو /س تمرب  ن   روإل الطا 
 2016 لا  ي اةام 

الل نـــــــــــــــ  املعنيـــــــــــــــ  حرـــــــــــــــوإل 
 األشخات ذوي اإللاع 

ر  شـــــريد األو /اكتـــــو  2011 -
2014 

حيــــــــ  مولــــــــد  رــــــــدال الترريــــــــر 
ـــــــــــــاين ا ـــــــــــــام   للترريـــــــــــــريد الث
 2019 لا  والثالث ي
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 هيئاف المعاهداف المقدمة م الردود يلى طلباف المتابعة الم ددة  -2 
 

 املت وال اةتامي   
 

 عد  ي املوسو  املولد املررت عاهدةاملهيد  

معتولــ   رلــ  العنــ  املنــتا  عــانون ملافحــ  اإلعامــ  ي ا يــا   2011  ن  الرضا  للا التمييت العن ري
(40)املساواة ي املعامل   ال يانال املتعلر   الس نا 

 

  ط ل ـــــــــــــــــــيف (41)2011
(42)معلومال  سافي 

 

اةطـــــــــاب العن ـــــــــري واحلـــــــــواقا العن ـــــــــري   فـــــــــرت لمـــــــــ   2016 
(43)األعليال

 

 

العنــ  ســد املــراة  احلــ   االناــراقي ي فــرتة اال ت ــاز الســا    2009 الل ن  املعني  حروإل اإلنسان
(44)للمحاكم 

 

  اســـــــت لم  (45)2011
(46) جرا  املتا ع 

 

الل نـــــــــ  املعنيـــــــــ   الرضـــــــــا  للـــــــــا 
 التمييت سد املراة

 

الوســ  الرــانوين ال ااعيــ  الرضــا  للــا ليــ  اشــلا  التمييــت  2011
(47)سد املراة  العن  سد املراة

 

  ط ل ـــــــــــــــــــيف (49)2011
(50)معلومال  سافي 

 

 (48)العن  سد املراة 2017
الل نـــ  املعنيـــ  حرـــوإل األشـــخات 

 ذوي اإللاع 

(51)اإليدا  والعتج الرسريان لخطاا  ي املستشايال الناسي  2015
  

   
 اآلتا   

 
 احلال  لدق اآلتا  هيد  املعاهدة

(52)1 الل ن  املعني  حروإل اإلنسان
  (53)ط ل يف معلومال  سافي  

(54)1  ن  الرضا  للا التمييت العن ري
(55)ط ل يف معلومال  سافي  

 

(56)2  ن  مناهض  التعايب
(57)ط ل يف معلومال  سافي  

 
  
ت  ــيف  نــ  الرضــا  للــا التمييــت العن ــري  رــرات   ــدات  رريــر ســنوي يشــم  اســتنتاجال  -16

  (58)و و يال هيدال معاهدال األمم املتحدة هبد   يسل  نايا  لال التو يال
 رــد   رــاتير  شــأن  نايــاها ال ااعيــ  ملافحــ  التمييــت ي  مل الــداكركوافــاقل اليونســلو  ــأن  -17

الـــــداكرك  اليونســـــلو  وشـــــ عيف 2011-2006، و1999-1994 رـــــا  التعلـــــيم، لـــــد الارت ـــــني
ـــ  للـــا ان  رـــد  ألغـــراا املشـــاوتال الدوتيـــ   شـــأن  ـــلوك اليونســـلو املعياتيـــ  ي   رـــاتير  لومي
  (59)را  التعليم

  



A/HRC/WG.6/24/DNK/2 
 

 

GE.15-20580 9/25 

 

 (60)اإلجراءاف الخاصة التعاون مع -باء 

 
 احلال  الراهن  الدوتة السا ر  اقنا  احلال  ي 

 نعم نعم قلوة قامم 

 - التعايب جرلالتياتال الو 

 الناايال السام  التعليم مد  يث امل دااملواف  لليها التياتال 

 - - لو ط لب  جراؤهاالتياتال ا

  تغان اقنا  فرتة االستعراا، تقل احللوم  للا كليهما  وج  الرقوق للا تسام  االقلا  والندا ال العاجل 

(61)التعايب  راتير و عثال املتا ع 
 

   
 التعاون مع مفوةية الم  المت دة السامية ل قوق اإلنسان -جي  

 
    2013 لا  عاميف املاوس  السامي   تياتة الداكرك ي -18
املاوســـي  الســـامي ، وكـــالال     ـــندوإل األمـــم وعـــدميف الـــداكرك مســـاس  ماليـــ  ســـنوي      -19

ــــــ      2015و 2014  املتحــــــدة للتربلــــــال لضــــــحايا التعــــــايب، وعــــــدميف ي لــــــام مســــــاس  مالي
 ال ندوإل االستدماين لرضايا الشعوب األ لي  

  
مرايعععاة القعععانون معععع  قعععوق اإلنسعععان المتعلقعععة بتنفيعععال االلتزامعععاف الدوليعععة  -ثالثا   

 التطبيق الواجبالدولي اإلنساني 
 

 المساواة ويدم التمييز -ضلف 
 
ت  ـــيف الل نـــ  املعنيـــ   الرضـــا  للـــا التمييـــت ســــد املـــراة  تعيـــني وزيـــر شـــ ون املســـاواة  ــــني  -20

 ي (63)، و التمـــــــــاق عـــــــــانون املســـــــــاواة  ـــــــــني ا نســـــــــني2011 لـــــــــا  ي غرينتنـــــــــد ي (62)ا نســـــــــني
    2013 لا 
وســـــ   وي يايـــــد جنســـــانياحل ي التشـــــريعالو ثـــــيف الل نـــــ  الـــــداكرك للـــــا  ريـــــيم الـــــنه  ا -21

السياســال، مــ  الرتكيــت للــا اآلقــات الســل ي  ايتملــ  للسياســ  ايايــدة جنســانياحل للــا  ــرام  التمويــ  
  (64)سيما الربام  املوجه     املراة وال العا ،
ســيما اةــدمال الراميــ     ســمان لــد   ال وال وــيف الل نــ  لــد  كاايــ  اــدمال الــدلم، -22

  (65)التمييت سد املثليال ومتقوجال املي  ا نس  وم ايرال ا وي  ا نساني 
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والر ـــيف الل نـــ  لـــد علرهـــا ألن النســـا  املســـن ال يتعرســـد ألشـــلا  متعـــدقة ا وانـــب مـــد  -23
  (66)التمييت
والر ــــيف الل نــــ  املعنيــــ   ــــاحلروإل االعت ــــاقي  واالجتماليــــ  والثرافيــــ  لــــد علرهــــا ألن نســــا   -24

  واو ــيف (67)األعليــال يــواجهد  ــعو ال ي احل ــو  للــا التعلــيم والعمــ  والرلايــ  ال ــحي فدــال 
الل نــ  املعنيــ   الرضــا  للــا التمييــت ســد املــراة  ــأن  عمــ  الــداكرك للــا الرضــا  للــا التمييــت ســد 

  (68)ي ذلال اشلال  املتعدقة ا وانب مبا املهاجرال،
 عت ــاقي  واالجتماليــ  والثرافيــ  لــد اســاها ألن الــداكركوالر ــيف الل نــ  املعنيــ   ــاحلروإل اال -25
  واو ـــــيف الل نـــــ  املعنيـــــ  حرـــــوإل األشـــــخات ذوي (69) عتمــــد  شـــــريعاحل شـــــامتحل مللافحـــــ  التمييـــــت مل

  (70)اإللاع   أن  عم  الداكرك للا من  التمييت املتعدق األشلا  واملتعدق ا وانب
ري لــد علرهــا  زا  الترــاتير الــو  ايــد  تعــرا كــ  والر ــيف  نــ  الرضــا  للــا التمييــت العن ــ -26

ســـيما غـــل مـــواطب  لـــدان االحتـــاق  ال مـــد األشـــخات املنتمـــني    فدـــال األعليـــال، وغـــل املـــواطنني،
ح ـــــو م للـــــا العمـــــ ، والســـــلد، واةـــــدمال  يتعلـــــ  فيمـــــااألوتو ، لتمييـــــت منه ـــــ  ي الـــــداكرك 

  (71)ال حي ، والتعليم ا يد، والعدال 
والر ــيف الل نــ  ناســها لــد علرهــا  زا  الترــاتير الــو  ايــد  انتشــات التنمــيط العرعــ ، واو ــيف  -27

  (72) أن  يسر الداكرك  عيني األشخات املنتمني    فدال األعليال ي الشرط 
والر ـــيف  نـــ  الرضـــا  للـــا التمييـــت العن ـــري لـــد علرهـــا  زا   تايـــد موـــاهر كـــره األجانـــب،  -28

  ســـد غـــل املـــواطنني، واملنشـــوتال العن ـــري  ي وســـامط اإللـــت   و ثـــيف الل نـــ  والدلايـــ  السياســـي
الــداكرك للــا ان  ــاك ر السياســيني مبســ وليتهم لــد  تســا  التســام ، والتاــاهم  ــني الثرافــال، ولــد 

  (73)وس  اط  لم  وطني  مللافح  العن ري 
اللراهيـــ  ايالـــ     ايـــاكم،  والر ـــيف الل نـــ  لـــد علرهـــا ايضـــاحل  زا  علـــ  لـــدق عضـــايا جـــرامم -29

ولد  وجوق نك  ري  ي الرـانون ا نـام  حيوـر املنومـال الـو  شـ   التمييـت العن ـري  واو ـيف 
الل ن   أن  يسر الداكرك   و  سحايا التمييت العن ري للا س     االنت ا 
(74)  

  
 حق الفرد في ال ياة وال رية وضمنل الشخصي -باء 

 
 ا ـــا  املرـــرت اةـــات املعـــب مبســـأل  التعـــايب وغـــله مـــد ســـروب املعاملـــ  ،2012 لـــا  ي -30
املهينــــــ ، للمــــــاحل  اســــــت ا   الــــــداكرك للتو ــــــيال املردمــــــ  ي  او الت نســــــاني  او العرو ــــــ  الراســــــي  او

ـــــ  هبـــــا ي ـــــ  2011 لـــــا  االســـــتعراا األو  املتعل ـــــ  ي ان  عري   والـــــرب املرـــــرت اةـــــات لـــــد قرت
 لــــا  الراهنــــ  للرــــانون ا نــــام ، يتاــــ   وافرــــاحل ةامــــاحل مــــ  ا لــــا  ا ااعيــــ  يــــرق ي األ كمــــا  التعــــايب،

    (75)مناهض  التعايب
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وشـــد ق املرــــرت اةــــات للـــا ان احلــــ   االناــــراقي  جـــرا  عــــاس  عــــد يـــ قي     قــــات ناســــي   -31
  وشـ   املرـرت اةـات السـلطال (76)للسي  وايم  للا األفراق،   ـ  النوـر لـد فـروفهم اةا ـ 

ســـمان مـــن  ايت ـــتيد ي احلـــ   االناـــراقي فر ـــاحل  ريريـــ  للطعـــد امـــا  ايـــاكم الرانونيـــ  ي  للـــا
  (77)املربت الاي يستند  لي  احل   وي ط يع    سهم

ال ـــاقت لـــد الربملـــان األوتو   EF/2008/115وت ـــب املرـــرت اةـــات  تنايـــا الربملـــان للتوجيـــ   -32
جيــــ  الـــاي يضــــ   ــــداحل مطلرــــاحل ملـــدة ا ت ــــاز األجانــــب ع ــــ  ، وهــــو التو (78)ورلـــ  االحتــــاق األوتو 

 ــر يلهم، ومــ  ذلــال الــرب لــد علرــ   زا  الترــاتير الــو  ايــد  اســتمرات ا ت ــاز العديــد مــد ملتمســ  
الل ـــو  ي  لي ايـــال، لاـــرتال طويلـــ   تيـــد للـــا فـــرتة الســـت  اشـــهر ايـــدقة ي التوجيـــ   واشـــات    ان 

سـحايا للتعـايب،  او مرسـا ناسـانيون او هـم سـحايا لتجتـات العديد مد هـ ال  األشـخات، الـايد
خيضعون، وفراحل للتراتير، لارتال انتوات طويل ، وي د لا ايم يوقلون ي احل   االناراقي
(79)  

واو ـــــيف الل نـــــ  املعنيـــــ  حرـــــوإل األشـــــخات ذوي اإللاعـــــ   ـــــأن  وعـــــ  الـــــداكرك العمـــــ   -33
الرســـري  حــ  األشـــخات ذوي اإللاعـــ  الناســـي  االجتماليـــ    ــاإلجرا ال املاقيـــ  والليمياميـــ  والط يـــ 

  واو ـــــيف ايضـــــاحل  ـــــأن  ل ـــــ  الـــــداكرك اإليـــــدا  والعـــــتج الرســـــريني لخطاـــــا  ي (80)ي امل سســـــال
 املستشـايال الناسـي ، و ــأن  لاـ  لـد  ا ت ــاز اي طاـ  ي اي مرفـ  للــا اسـاس اإللاعـ  الاعليــ 

  (81)املت وتة او
ال  ـــأن  عيـــد الـــداكرك النوـــر ي اإلجـــرا ال املت عـــ  ملعاع ـــ  األشـــخات واو ـــيف الل نـــ  كـــال -34

  (82)ذوي اإللاع  لندما ير ل ون فعتحل  جرامياحل 
واشـــــاتل  نـــــ  الرضـــــا  للـــــا التمييـــــت العن ـــــري    ان التعـــــدي  الـــــاي ا قاـــــ  ي كـــــانون  -35

للـــا عـــانون األجانـــب يســـم  للـــتوجني األجانـــب واألطاـــا  الـــايد هـــم ســـحايا  2013 رالثاين/ينـــاي
ســـلد مشــــرتك  متهم   ــــ  النوـــر لـــد  وعــــ   عـــامتهم ي اال تاــــاص  ت ـــاتي   عـــا العنـــ  املنـــتا 

جتماليـ  للـا عـرات مـن    ـاتي  ا  اسـتحراعال التمتـ يـ قر  اال واو يف الل نـ   ـأن  لاـ  الـداكرك
    (83)الايد كانوا سحايا للعن  املنتا، مد لدم   عام  للتوجني ولخطاا 

والر ـــيف الل نـــ  املعنيـــ  حرـــوإل األشـــخات ذوي اإللاعـــ  لـــد علرهـــا  زا  مســـتو  االلتـــدا   -36
واالســت ت  والعنــ  الــاي يتعــرا لــ  األشــخات ذوو اإللاعــ   واو ــيف الل نــ   ــأن  لاــ  الــداكرك 

ا  للــا األشــخات ذوي اإللاعــ  والتحريــ  فيهــا، وجـتت فــاتو وغرينتنــد اإل ــتغ لــد  ــواقا االلتـد
    (84)الدلم التز  للضحايا و ردال
و ثــــــيف  نــــــ   رــــــوإل الطاــــــ  الــــــداكرك للــــــا ســــــمان  وــــــر العرو ــــــ  ال دنيــــــ  ي ليــــــ   -37

  واو ــيف الل نــ   ــأن  لاــ  الــداكرك ان يعمــ  اةــط ا ــا ا  ملســالدة األطاــا  للــا (85)األمــاكد
    (86)يتوق  املواتق اللافي  ، وانواأليا مدات السال  
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ـــــ   -38 ـــــا حتـــــديث اطـــــ  لملهـــــا الوطني ـــــداكرك  علـــــ  لل املتعلرـــــ  واشـــــاتل الل نـــــ     ان ال
املهنيــني   اطــاتلافحــ  االلتــدا  ا نســ ، وللنهــا الر ــيف لــد علرهــا  زا  الترــاتير الــو  ايــد  عــد  مب

ســـدهم ي جـــتت  املر لـــب  العنـــ او لســـلطال املخت ـــ  حـــاالل االلتـــدا  للـــا األطاـــا لاملـــدت ني 
الـــايد  عرســـوا فـــاتو  واو ـــيف الل نـــ   ـــأن  لاـــ  الـــداكرك اختـــاذ  جـــرا ال ســـريع  لتعـــاي األطاـــا  

    (87) لاقة  قماجهم ي اجملتم االلتدا  و  او لله ر
وت  يف الل ن   ـا هوق الراميـ     ملافحـ  االجتـات  األطاـا ، وللنهـا ال وـيف  رلـ  لـد   -39

 ييسـر مــن    ـاتي   عامــ  لخطاـا  سـحايا االجتــات  و ثـيف الل نــ  الـداكرك للــا وجـوق  طـات عــانوين
  (88) ذا كانـيف اإللـاقة حترـ  م ـلحتهم الاضـلا  ال سمان لـد   لـاقة هـ ال  األطاـا      لـدايم

ــــداكرك للــــا  ــــال والتو ــــيال ال ــــ   تط يــــ  اال ااعي ــــ  املعني ــــ  اــــربا  منومــــ  العمــــ  الدولي و ثــــيف  ن
ي ذلـال االجتـات هبـم ألغــراا  مبـا مـد اجـ  ملافحـ  اسـوا اشـلا  لمـ  األطاـا ،  لثيـ  جهوقهـا

العمــــ  الرســــري وال  ــــا ، وطل ــــيف الل نــــ     الــــداكرك ان  تخــــا التــــدا ل الضــــروتي  لضــــمان   ا ــــ  
    (89)ق  لد اسوا اشلا  لم  األطاا  يانال كافي  وحمد  

املـراة  التمــاق اطـ  العمــ  الوطنيـ  الرا عــ   وت  ـيف الل نـ  املعنيــ   الرضـا  للــا التمييـت ســد -40
(، وللنهـــا الر ـــيف لـــد علرهـــا  زا  املماتســـ  املتمثلـــ  ي  اضـــا  2018-2015مللافحـــ  االجتـــات )

ســال    72 ســحايا االجتــات ايتملــني لت ت ــاز مــد ع ــ  ســلطال  ناــاذ الرــانون ملــدة عــد   ــ    
    (90)توش عيف الل ن  الداكرك للا العم  للا من  االجتا

يف لـــد وت  ـــيف الل نـــ   ـــربام   أهيـــ  النســـا  الراغ ـــال ي  ـــرك مهنـــ  ال  ـــا ، وللنهـــا الر ـــ -41
 ا تياجـــال النســا  الـــتي هــد مـــد غــل مـــواطب الــداكرك  واو ـــيف  لــي ال علرهــا ألن هــاه الـــربام 

حايا ، و تعتيـــــت املســـــالدة املردمـــــ  لضـــــتهمومعـــــاع  الل نـــــ  الـــــداكرك مبراســـــاة املت ـــــريد  األشـــــخات
    (91)الايد يشرتون ا ن  مد سحايا االجتات فراقاالجتات، وسمان مراساة األ

  
 إقامة العدل  وسيادة القانون -جي  

 
الر ـــيف  نـــ  الرضـــا  للـــا التمييـــت العن ــــري لـــد علرهـــا  زا  التاـــاول ي كاـــا ة املرتلــــني  -42

ي ايــــاكم  وشــــ عيف الل نــــ  الشــــاويني الــــايد يســــالدون التجدــــني واملهــــاجريد وافــــراق األعليــــال 
    (92)الداكرك للا سمان  ردال ادم  الرتل  الشاوي  ي اياكم جبوقة كافي 

والر ـيف الل نــ  لــد علرهــا  زا  علــ  لــدق الشـلاو  الــو يتلراهــا رلــ  املســاواة ي املعاملــ    -43
الشــــلاو ، وذلــــال  وكــــرتل الل نــــ   و ــــيتها  ــــأن  عــــتز الــــداكرك  جــــرا ال اجمللــــ  املتعلرــــ   ترــــدال

  واو ــــــيف الل نــــــ  املعنيــــــ  حرــــــوإل (93) الســــــماء أل ــــــحاب الشــــــلاو   ترــــــدال شــــــهاقال شــــــاوي 
ـــ  لخشـــخات  األشـــخات ذوي اإللاعـــ   ـــأن  لاـــ  الـــداكرك  ـــوفل ســـ   االنت ـــا  الرانونيـــ  الاعال

    (94)ي ذلال  ملاني   ردال شلاو     اجملل  مبا ذوي اإللاع ،
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للــا التمييــت العن ــري لــد علرهــا  زا  لــد   رــدال الــداكرك  عويضــال  والر ــيف  نــ  الرضــا  -44
للضحايا الايد عدموا شلاو  فرقي     الل نـ   واو ـيف الل نـ   ـأن  لاـ  الـداكرك ةلـني سـحايا 

ي ذلــال التعــوي  وجــرب  مبــا التمييــت العن ــري مــد احل ــو  للــا ســ   االنت ــا  الرانونيــ  الاعالــ ،
    (95)الضرت
يف  نــ   رــوإل الطاــ  لــد علرهــا ألن عــانون  عامــ  العــد  يســم   وســ  مــد هــم ي والر ــ -45
اشــــهر، وعيــــد  مثانيـــ ملــــدة عـــد   ــــ      الســـا   للمحاكمــــ ســــن  عيـــد اال ت ــــاز  17    14 دســـ

اسا ي   و ثـيف الل نـ  الـداكرك للـا  عـدي  الرـانون وللـا  ات ع دة عد        ملاحل   االناراقي 
    (96)سن  عيد احل   االناراقي 18 د ور وس  األشخات الايد ير  سنهم ل

ســن    14 ســن     15 دوالر ــيف الل نــ  لــد علرهــا  زا  ااــ  ســد املســ ولي  ا ناميــ  مــ -46
احلــد   الرــانون ا نــام  والــاي يل ــو ثــيف الــداكرك للــا النوــر ي  ل ــا  التعــدي  الــاي ا قاــ  للــا 

ســن ، ايــدق  ثمــاين  18 دحــ  األشــخات الــايد يرــ  ســنهم لــ ال ــاقتة أل لــا  الســ د األع ــا
    (97) ال ني ي نوا  الس ون العاقيالسنوال، وللا سمان لد      اي طا  م  

  
 ال ق في الخصوصية والزواج وال ياة السرية -دال 

 
املعنيـــ  حرـــوإل األشـــخات ذوي اإللاعـــ   ـــأن  عـــد  الـــداكرك عـــانون العـــتج الل نـــ  او ـــيف  -47

الناس  حيث حيور  فشـا  املعلومـال اةا ـ  والسـري  املتعلرـ  مبرسـا املستشـايال الناسـي  ألطـرا  
    (98)قالث  قون موافر  املري 

احلـــد األقس لســـد والر ـــيف الل نـــ  املعنيـــ   الرضـــا  للـــا التمييـــت ســـد املـــراة لـــد علرهـــا ألن  -48
ــــتوجني املهــــاجريد ايــــدق   ــــاة  24  لــــ  مشــــ  ال ســــن  عــــد يشــــل  لامرــــاحل امــــا   لمــــا  احلــــ  ي احلي

يتوافـ  مـ  الروالـد املط رـ  للـا األزواج  مبـا األسري ، واو ـيف الل نـ   ـأن  عـد  الـداكرك هـاه السـد
الــداكرك احللــم املــدتج ي   واو ــيف  نــ  الرضــا  للــا التمييــت العن ــري  ــأن  راجــ  (99)الــداكركيني

الــاي حيــر  املســتايديد مــد احلمايــ  الثانويــ  امل عتــ  وافــراق اســرهم مــد احلــ  ي لــ   عــانون األجانــب
مشــ  األســرة ي الســن  األو ، و ــأن  لاــ  الــداكرك احلــ  ي لــ  مشــ  األســرة  ميــ  األطاــا  الــايد 

    (100)سن  18 دير  سنهم ل
املعنيــــ   الرضــــا  للــــا التمييــــت ســــد املــــراة لــــد علرهــــا ألن الرــــانون املتعلــــ  الر ــــيف الل نــــ  و  -49

يعـا  للـا نـو مناسـب موـاهر التاـاول االعت ـاقي  ـني الـتوجني، الرـامم  ال  اآلقات الرانوني  للـتواج
للـــا االاـــتت  ا نســـاين  وقلـــيف الل نـــ  الـــداكرك    ســـمان  ـــوفل احلمايـــ  االعت ـــاقي  للنســـا  

    (101)ي  طات لتعال حلم الواع  قون زواجالتي يعشد 
والر ــيف  نــ   رــوإل الطاــ  لــد اســتمرات علرهــا  زا  العــدق الل ــل لخطاــا  املـــوقلني قوت  -50

احلروإل االعت ـــاقي  واالجتماليـــ  والثرافيـــ   ـــأن املعنيـــ   ـــل نـــ  ال  واو ـــيف (102)الرلايـــ  اـــاتج  يـــوهتم
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الرلايــ  امل سســي  لخطاــا  ايــرومني مــد ال يدــ   ال األســري  لاــ  الــداكرك  رــدال الرلايــ  ذال الطــا  
    (103)األسري 
والر ــــيف ماوســــي  األمــــم املتحــــدة لشــــ ون التجدــــني لــــد علرهــــا ألن األطاــــا  الــــايد يتيــــد  -51

سن  لي   م احل  ي ل  مش  األسـرة  واو ـيف  ـأن  لاـ  الـداكرك احلـ  ي لـ   15 اسنهم لل
ايديد مد احلمايـ  الدوليـ ، و ـأن  رفـ  احلـد العمـري لخطاـا  الـايد حيـ   ـم مش  األسرة  مي  املست

    (104)سن  18 سن     15 دل  مش  األسرة م
  

 ال ق في المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية -هاء 
 
 ي ت  ـــــيف الل نـــــ  املعنيـــــ   الرضـــــا  للـــــا التمييـــــت ســـــد املـــــراة  ـــــ طتإل اســـــرتا ي ي  وطنيـــــ  -52
هتـــد      عمـــيم املنوـــوت ا نســـاين ي الرطـــا  العـــا ، وللنهـــا الر ـــيف لـــد علرهـــا ألن  2013 لـــا 

ألن العملــــ ، و  يـــتا  حمــــدوقاحل ي الواعـــ  ال  ـــأقل هـــاه االســــرتا ي ي  للـــا  ريـــيم التشــــريعال ا ديـــدة
اطـــــــ  لتعمـــــــيم املنوـــــــوت  او معوـــــــم ســـــــلطال احللومـــــــال ايليـــــــ  ليســـــــيف لـــــــديها ايـــــــ  اســـــــرتا ي ي 

    (105)اينا نس
الر ــيف الل نــ  لــد اســتمرات علرهــا  زا  ســع  ةثيــ  املــراة ي  رملــان غرينتنــد و رملــان جــتت و  -53

 رــدال  او اإللتاميــ  ــك ع يــ  احل مــدفــاتو  وقلــيف الل نــ  الــداكرك    اختــاذ  ــدا ل اا ــ  م عتــ ، 
ا مهــــــعوام  ــــــوافت لخ ــــــتاب السياســــــي  للــــــ   رشــــــ  لــــــدقاحل متســــــاوياحل مــــــد الرجــــــا  والنســــــا  للــــــا

  (106)االنتخا ي 
واو ــيف الل نـــ  املعنيـــ  حرـــوإل األشـــخات ذوي اإللاعــ   ـــأن  عـــد  الـــداكرك عوانينهـــا ذال  -54

    (107)لي  األشخات ذوي اإللاع  مد الت وييف والرتش  ي االنتخا ال لتملنيال ل  
  

 التمتع بشروط يمل يادلة ومؤاتية وفي ال ق في العمل -واو 
 
احلروإل االعت ــاقي  واالجتماليــ  والثرافيــ   ــأن  ضــ  الــداكرك  ــداحل  ــ املعنيــ  ل نــ الاو ــيف  -55

لخجــوت يلاــ   ميــ  العمــا   احل اقس لخجــوت و لاــ  مراجعتــ    ــوتة قوتيــ  وان حتــدق مســتو  مناســ 
    (108)وافراق اسرهم مستو  معيشياحل المراحل 

 األجــــوت  ــــني الرجــــا  والنســـــا ،وكــــرتل الل نــــ  اإللــــراب لــــد علرهــــا  زا  اســــتمرات ف ــــوة  -56
  واو ـــيف الل نـــ  املعنيـــ   الرضـــا  للـــا التمييـــت ســـد املـــراة  ـــأن  عمـــ  (109)ســـيما ي جـــتت فـــاتو ال

الـــداكرك للـــا  ضـــيي  ف ـــوة األجـــوت  ـــني ا نســـني، و ـــأن  نشـــئ  ليـــال فعالـــ  اللتمـــاس االنت ـــا  
    (110)لريم والتعوي  لد انتهاكال م دا األجر املتساوي لد العم  املتساوي ا
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والر ــيف الل نــ  لــد اســتمرات علرهــا  زا   ركــت النســا  ي األلمــا  غــل الراممــ  للــا التاــرغ،  -57
حترـ  اهـدا  التمثيـ   ال و زا  لد  وجوق لرو ال حمـدقة  وسـوء الـد فرسـها للـا الشـركال الـو

    (111)املهبنسني  واو يف الل ن   أن  عم  الداكرك للا الرضا  للا التمييت لل املتساوي 
التـــــوازن  ـــــني ا نســـــني ي رـــــال   قاتة  يشـــــ  ونوهـــــيف الل نـــــ   التمـــــاق الربملـــــان لرـــــانون  -58

ـــ ال  وكـــرتل (112)الشـــركال اةا ـــ  والعامـــ  احلروإل االعت ـــاقي  واالجتماليـــ  والثرافيـــ   ـــ املعنيـــ  ل ن
    (113)اإللراب لد علرها  زا  نرك ةثي  املراة ي املنا ب العليا

شــــاقل الل نــــ  املعنيــــ  حرــــوإل األشــــخات ذوي اإللاعــــ  حلومــــ  جــــتت فــــاتو اللتماقهــــا وا -59
  واو ـــيف الل نـــ   ـــأن  رفـــ  الـــداكرك، (114)عـــانون ملافحـــ  التمييـــت ي ســـوإل العمـــ   ســـ ب اإللاعـــ 

  (115) دتجــــ  ك ـــــلة، النســـــ   املدويــــ  لخشـــــخات ذوي اإللاعـــــ  العــــاملني ي ســـــوإل العمـــــ  املاتو ـــــ 
    (116)واالجتمالي  والثرافي   و ي  مماقل   احلروإل االعت اقيملعني   ال ن  الوعدميف 

 ات ـــ والر ـــيف الل نـــ  ناســـها لـــد الرلـــ   زا   رليـــ  مـــدة االســـتااقة مـــد  لانـــ  ال طالـــ  مـــد  -60
ـــ(117)ســـنوال    ســـنتني لمليـــ  د الـــداكرك   واو ـــيف  نـــ  الرضـــا  للـــا التمييـــت العن ـــري  ـــأن حتس 
    (118)وافراق األعليال، مبد فيهم الروما، ي سوإل العم   قماج غل املواطنني

  
 التمتع بمستوى معيشي الئق وفي ال ق في الضمان االجتمايي -زاي 

 
احلروإل االعت ــاقي  واالجتماليــ  والثرافيــ   ــأن حتــدق الــداكرك اطــاحل املعنيــ   ــل نــ  الاو ــيف  -61

    (119)النامي  ي غرينتند وطنياحل للارر و أن  ت د  للارر ي املستوطنال والرر 
ألطاــا  الـايد يعيشــون ي فرــر ي ات اـا  لــدق االر ـيف  نــ   رــوإل الطاـ  لــد علرهــا  زا  و  -62

للــا نســا  األعليــال اساســاحل ســال ، الــو  ــ قر  300  لــد علرهــا  زا  عالــدة ال الر ــيف كمــا  الــداكرك 
قلـــم لخســـر ايرومـــ    رـــدالالعرعيـــ  و ـــا   عـــال وايمـــ  للـــا اطاـــا د  وقلـــيف الل نـــ  الـــداكرك    

    (120)اعت اقياحل 
واشـــــاقل الل نـــــ  املعنيـــــ  حرـــــوإل األشـــــخات ذوي اإللاعـــــ   الـــــداكرك اللتماقهـــــا الرـــــانون  -63

احلروإل االعت ـاقي  املعنيـ   ـل نـ  ال   واو ـيف(121)2013 لعـا  املو د  شـأن اةـدمال االجتماليـ ،
املســــالدة االجتماليــــ  املردمــــ   اســــتحراعال واالجتماليــــ  والثرافيــــ   ــــأن  لاــــ  الــــداكرك ان  لــــون

تـــاء لخشـــخات ذوي ســـن  كافيـــ  لتـــوفل معيشـــ  كراـــ ، وان     25 دي ل ـــوا ســـ مل لخشـــخات الـــايد
    (122)سن  معاشال  لاع  40 دي ل وا س مل اإللاع  الايد

والر ــيف  نــ   رــوإل الطاــ  لــد علرهــا  زا  عــوانني الــداكرك ا ديــدة املتعلرــ   ــا  رة، نوــراحل  -64
رــوإل اإلعامــ ، و تخلــا لــد  رــدال اإللانــال العامــ   حغــل املــواطنني  ةتــ    ايــا  تيــد مــد  ــعو   

ملســالدة واو ــيف الل نــ   ــأن  لاــ  الــداكرك   ــو  األســر ايرومــ  للــا اةــدمال االجتماليــ  وا
    (123)احللومي ، و نااذ عوانني احلماي 
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ونوهيف  نـ  الرضـا  للـا التمييـت العن ـري جبهـوق الـداكرك الراميـ     الرضـا  للـا الا ـ   -65
للـــــا فدـــــال  ـــــاه السياســـــ  ي الســـــلد، وللنهـــــا الر ـــــيف لـــــد علرهـــــا  زا  اآلقـــــات الســـــل ي  ايتملـــــ  

واو ـــيف الل نـــ   ـــأن جتـــري الـــداكرك  رييمـــاحل لسياســـتها األعليـــال واألشـــخات ايـــرومني اجتماليـــاحل  
    (124)املتعلر  مبلافح  الا   ي السلد

دمال اةــ رــدال  اللاملــ  لــد ســ ولي املوالر ــيف  نــ   رــوإل الطاــ  لــد علرهــا ألن  ســناق  -66
  الطاماـــ  اللاملـــ جتماليـــ     ال لـــديال عـــد يـــ قي    لـــد  ةتـــ  األطاـــا  ي  عـــ  ال لـــديال اال
    (125)دمال االجتمالي خلل

واو يف الل نـ  املعنيـ   ـاحلروإل االعت ـاقي  واالجتماليـ  والثرافيـ   ـأن  لاـ  الـداكرك  ـوفل  -67
السلد التم  للادال ايروم  واملهمشـ ، مبـد فيهـا املهـاجرون والرومـا، و ـأن حتس ـد مرافـ  االسـتر ا  

د ي اجملتمــ ، و لاــ   ــوفل اإلعامــ  ال ديلــ  مــد  يــث العــدق وا ــوقة، و يســر  لــاقة  قمــاج املشــرقي
    (126)والتعوي  ملد ط رقوا عسراحل مد مساكنهم

  
 ال ق في الص ة -حاء 

 
ال وـــــيف الل نـــــ  املعنيـــــ   ـــــاحلروإل االعت ـــــاقي  واالجتماليـــــ  والثرافيـــــ   رلـــــ  ان التجدـــــني  -68

ــــ  مشلهــــم  أســــرهم، واملهــــا  جريد غــــل املســــ لني،اةاســــعني لنوــــا  احل ــــك، واملهــــاجريد الــــايد ل 
يتالـــــون يواجهـــــون  ـــــعو ال ي ســـــ ي  و ـــــو م    مرافـــــ  الرلايـــــ  ال ـــــحي  والســـــل  واةـــــدمال  ال

ال حي   واو يف الل نـ   ـأن  لاـ  الـداكرك   ـو  ليـ  األشـخات املنتمـني    الادـال ايرومـ  
  (127)واملهمش  للا ادمال الرلاي  ال حي  األساسي 

نيـــــ  حرـــــوإل األشـــــخات ذوي اإللاعـــــ   ـــــأن  لاـــــ  الـــــداكرك   ـــــو  واو ـــــيف الل نـــــ  املع -69
    (128)األشخات ذوي اإللاع  للا اللا مستو  مد ال ح  الد  لوغ 

واو ـــيف  نـــ   رـــوإل الطاـــ   ـــأن  ضـــ  الـــداكرك نوامـــاحل شـــامتحل للرلايـــ  ال ـــحي  الناســـي   -70
    (129)لخطاا  والش اب

التيــــاقة ي و ــــ  املن هــــال الناســــي  لخطاــــا  امل ــــا ني والر ــــيف الل نــــ  لــــد علرهــــا  زا   -71
 اســـطراب نرـــك االنت ـــاه مـــ  فـــر  النشـــا ، و اســـطراب نرـــك االنت ـــاه، ولـــالال او ـــيف  ـــأن  تـــي  

    (130)الداكرك رمول  واسع  مد التدا ل وس   العتج
معوــــم  وكــــرتل الل نــــ  املعنيــــ   الرضــــا  للــــا التمييــــت ســــد املــــراة اإللــــراب لــــد علرهــــا ألن -72

النســا  املتعايشــال مــ  مــرا اإليــدز والعــدو   الوســ  ي الــداكرك و لــدن ي  لــدان ااــر  وينتمــني 
   اعليــال لرعيــ   واو ــيف الل نــ   ــأن  لاــ  الــداكرك   ــو  النســا  والاتيــال املهــاجرال للـــا 

  (131)ادمال ال ح  ا نسي  واإلجنا ي 
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 ال ق في التعلي  -طاء 
 
رــوإل الطاــ  لــد علرهــا  زا  لــد  كاايــ  املــواتق املخ  ــ  إللمــا  احلــ  ي الر ــيف  نــ    -73

    (132)التعليم لخطاا  ي غرينتند وجتت فاتو
و ثـــيف الل نـــ  املعنيـــ  حرـــوإل األشـــخات ذوي اإللاعـــ  الـــداكرك للـــا لـــتج التاـــاول ي  -74

وللـــا ســـمان ةلـــني معـــدالل التح ـــي   ـــني التتميـــا غـــل ذوي اإللاعـــ  والتتميـــا ذوي اإللاعـــ ، 
األطاــا  ذوي اإللاعــ  مــد  رــدال شــلو     ســلط  مســترل  ي  الــ  لــد   لرــيهم الــدلم التعليمــ  

  واو ـــيف  نـــ   رـــوإل الطاـــ   ـــأن  ناـــا الـــداكرك اطتهـــا املتعلرـــ   تحويـــ  األطاـــا  (133)املناســـب
    (134)ذوي اإللاع     املداتس اال تدامي 

روإل االعت ــاقي  واالجتماليــ  والثرافيــ  لــد علرهــا ألن األطاــا  والر ــيف الل نــ  املعنيــ   ــاحل -75
ي ـــــدرون فـــــوتاحل ي املـــــداتس العامـــــ  ال امللتمســـــني لل ـــــو 

  واقـــــاتل  نـــــ  الرضـــــا  للـــــا التمييـــــت (135)
ــــ   ــــالتعليم يتعلــــ  فيمــــاالعن ــــري  والــــث علــــ  مماقل ــــ   رــــوإل الطاــــ  (136) االلتحــــاإل     و ثــــيف  ن

امللتمســـني لل ـــو  والتجدـــني للـــا ناـــ  نوليـــ  التعلـــيم الـــو  الـــداكرك للـــا ســـمان   ـــو  اطاـــا 
  (137)حي   لليها األطاا  ي املداتس الداكركي 

والر ـــيف  نـــ   رـــوإل الطاـــ  لـــد علرهـــا  زا  ع ـــر احلـــ  ي  لرـــ  التعلـــيم  الل ـــ  األ  للـــا  -76
واو ــيف  نــ  الرضـــا    (138)مــواطب املنطرـــ  االعت ــاقي  األوتو يــ  او اطاــا   لــدان االحتــاق األوتو 

للــــا التمييــــت العن ــــري  ــــأن  وا ــــ  الــــداكرك  رنارهــــا الت ــــريي الرامــــ      رــــدال التعلــــيم ألطاــــا  
    (139)األعليال  ل تهم األ 

والر ــــيف  نــــ   رــــوإل الطاــــ  لــــد علرهــــا ايضــــاحل  زا  ات اــــا  معــــد  انرطــــا  األطاــــا  ذوي  -77
    (140)ب  لدان االحتاق األوتو سيما غل مواط ال األ   األجني لد التعليم،

    (141)واو يف  ن   روإل الطا   أن  عم  الداكرك للا من   سلط األعران ي املداتس -78
  

 ال قوق الثقافية -ياء 
 
او ــيف الل نــ  املعنيــ   ــاحلروإل االعت ــاقي  واالجتماليــ  والثرافيــ   ــأن  لاــ  الــداكرك ةتــ   -79

    (142)مني واملهمشني، ةتعاحل كامتحل، حرهم ي املشاتك  ي احلياة الثرافي لي  الادال واألفراق ايرو 
وتق ي اال ااعيــــال مــــد  مــــا وشــــ عيف اليونســــلو الــــداكرك للــــا ان  ناــــا للــــا نــــو كامــــ  -80

    (143)ا لا   ش   الو و     الرتاا الثراي واشلا  التع ل اإل دالي  واملشاتك  فيها
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 اإلياقةالشخاص ذوو  -كاف 
 
اشــــاقل الل نــــ  املعنيــــ  حرــــوإل األشــــخات ذوي اإللاعــــ   الــــداكرك لطر هــــا  ــــرام   شــــأن  -81

  واو ـــيف الل نـــ   ـــأن  راجـــ  الـــداكرك اطـــ  لملهـــا الوطنيـــ  (144) رـــوإل األشـــخات ذوي اإللاعـــ 
املتعلرـــــ   اإللاعـــــ  لضـــــمان ان  شـــــم  ليـــــ  احلرـــــوإل املدتجـــــ  ي ا ااعيـــــ   رـــــوإل األشـــــخات ذوي 

  (145)اإللاع 
 لاــ  للــا نــو فعــا    ا ــ  املعلومــال  ال والر ــيف الل نــ  ناســها لــد الرلــ  ألن الــداكرك -82

، ولــالال او ــيف  ــأن  لاــ  الــداكرك و ــو  ليــ  (146)العرليــ  او لخشــخات ذوي اإللاعــ  الاهنيــ 
    (147)األشخات ذوي اإللاع     املراف  واملعلومال واةدمال

، واو ـــيف  ـــأن (148)ا   ل ـــ  اإلشـــاتة الداكركيـــ   و ـــاها ل ـــ  ت يـــ وت  ـــيف الل نـــ   ـــااللرت  -83
  والر ــيف (149) عــرت   لومــ  جــتت فــاتو  ل ــ  اإلشــاتة املســتعمل  ي جــتت فــاتو  و ــاها ل ــ  ت يــ 

ـــــ  ـــــ   ميـــــ  التتميـــــا امللاـــــوي  ال الل نـــــ  لـــــد علرهـــــا ألن التعلـــــيم  ل ـــــ   راي ي رـــــد   طريرـــــ  منه ي
  (150)ال  ر
الل نـــــ  ان عـــــانون لـــــد  األهليـــــ  الرانونيـــــ  والو ـــــاي  يســـــم   الوكالـــــ  ي اختـــــاذ وال وـــــيف  -84

الرــراتال، ولــالال او ــيف الل نــ   ــأن  راجــ  الــداكرك هــاا الرــانون و ــأن  ــدتج ي  شــريعاهتا ماهــو  
  (151)اختاذ الرراتال املسالدة للا

يتنـاو  حتديـداحل مسـأل  النسـا   ال والر ـيف الل نـ  لـد علرهـا ألن عـانون املسـاواة  ـني ا نسـني -85
والاتيــــال ذوال اإللاعــــ ، ولــــالال او ــــيف الل نــــ   ــــأن  لاــــ  الــــداكرك  قتاج منوــــوت نــــو  ا ــــن  
واإللاعـــ  ي عوانينهـــا وسياســـاهتا واـــدماهتا الرطاليـــ ، و ـــأن  تـــي  متيـــداحل مـــد فـــرت التعلـــيم والعمــــ  

    (152)املناس   للنسا  والاتيال ذوال اإللاع 
 نـ   ـأن  وعـ  الـداكرك اسـتخدا  الرـروا الـو  ضـمنها الدولـ  ل نـا  قوت  عامـ  واو يف الل -86

هــو عــامم مــد هــاه الــدوت، وةنــ   مــا شــ يه  مب سســال الرلايــ  لخشــخات ذوي اإللاعــ ، و ــأن   لــ 
  (153)النر  الرسري لخشخات ذوي اإللاع     هاه الدوت وامل سسال

  
 القلياف والشعوب الصلية  -الم 

 
 ـــــتا   ـــــر  ان الشـــــعب  ال اشــــاتل  نـــــ  الرضـــــا  للــــا التمييـــــت العن ـــــري    ان الــــداكرك -87

األ ــل  الو يــد ي ممللــ  الــداكرك هــو اإلنويــيف الــاي يعــي  ي غرينتنــد  والر ــيف لــد اســاها  زا  
لــد  التشــاوت  شــأن هــاه املســأل  مــ  ع يلــ  التــو  ي غرينتنــد، تغــم التو ــيال الســا ر  املردمــ  مــد 

  واو ــيف الل نــ  املعنيــ   ــاحلروإل االعت ــاقي  واالجتماليــ  والثرافيــ   ــأن (154) نــ  ي هــاا ال ــدقالل
  (155) عرت  الداكرك  ر يل  التو   و اها رتمعاحل ا لياحل مسترتحل الن  الدفا  لد  روع  الترليدي 
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ســـان و نـــ  وكـــرتل  نـــ   رـــوإل الطاـــ  التو ـــيال املردمـــ  مـــد الل نـــ  املعنيـــ  حرـــوإل اإلن -88
ــد اطاــا  اإلنويــيف مــد اال تاــاص  الرضــا  للــا التمييــت العن ــري، و ثــيف الــداكرك للــا ســمان ةلا

    (156)هبويتهم واستخدا  ل تهم األ لي 
وي ســياإل اإلشــاتة    لــدق مــد التو ــيال املردمــ  ي جولــ  االســتعراا األو ، شــ عيف  -89

    قتاج  تميــا فدــال األعليــال ي نوــا  التعلــيم اليونســلو الــداكرك للــا موا ــل  جهوقهــا الراميــ  
    (157)العاقي، والرتكيت للا الت دي الت اا  معد  انرطا  ه ال  التتميا لد التعليم

  
 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -مي  

 
 سـتهد  ت  يف ماوسي  األمم املتحـدة لشـ ون التجدـني  امل ـاقتال اإلةا يـ  العديـدة الـو  -90

 عتيـــت عـــدتة التجدـــني للـــا االنـــدماج ي اجملتمـــ  الـــداكرك ، ومنهـــا اعـــرتاء  عـــدي  لـــدة عـــوانني  تعلـــ  
  قمــاج التجدــني ي اجملتمــ   والر ــيف املاوســي  لــد علرهــا ألن الرــراتال ال ــاقتة لــد رلــ  طعــون 

  (158)ةوز الطعد فيها اما  اياكم وال التجدني يامي 
  يــــــد التو ـــــي  املردمــــــ  ي جولـــــ  االســــــتعراا األو   مل ســــــي  ان الـــــداكركوال وـــــيف املاو  -91

والداليــــــ     مراجعــــــ  اشــــــرتاطال   ــــــو  املهــــــاجريد وملتمســــــ  الل ــــــو  للــــــا اإلعامــــــ  الداممــــــ  
  والــرب كــ   مــد  نــ  الرضــا  للــا التمييــت العن ــري وماوســي  شــ ون التجدــني لــد (159)وا نســي 

 ضــ  متيــداحل مــد الريــوق للــا  2012 لــا    للــا عــانون األجانــب يعلرهمــا ألن التعــديتل املدالــ
احل ــو  للــا   ــري   عامــ  غــل حمــدق املــدة  واو ــيف الل نــ   ــأن  عــد  الــداكرك عــانون األجانــب 
لضــمان ةتــ  التجدــني وغــلهم مــد املســتايديد مــد احلمايــ  الدوليــ  واســرهم  ــاحل  ي  عامــ  طويلــ  

  (160)نتها    ري   عامتهم األوا م اشرةحل، للا اع ا  رديرو ما  عد ا األج ،  ما فوتاحل 
ونوهـــيف الل نـــ  املعنيـــ   ـــاحلروإل االعت ـــاقي  واالجتماليـــ  والثرافيـــ ، مـــ  الترـــدير،  التـــدا ل  -92

  (161)املتخاة لتحسني األ وا  املعيشي  مللتمس  الل و  وغلهم مد املهاجريد
العاليــ  ملراكــت اســتر ا  األطاــا  ملتمســ  الل ــو  غــل وت  ــيف  نــ   رــوإل الطاــ   املعــايل  -93

امل ـــحو ني  ـــاويهم  و ثــــيف الل نـــ  الـــداكرك للــــا ان  تخـــا، ي الوعـــيف املناســــب،  ـــدا ل لمليــــ  
 18 دسـيما  تر ـ   ـأقل  ل ـا   رـوإل اإلعامـ   عـد  لـوغ سـ ال ومناس   ملن  ااتاا  ه ال  األطاا ،

  (162)سن 
 للــا ســـحب التعـــدي  املرــرتء  قاالـــ  للـــا عــانون األجانـــب، ألنـــ و ثــيف الل نـــ  الـــداكرك  -94

  (163)سيس ب لواعب  جرامي  ي  ال  لد   عاون الطا  ي  طات لملي  حتديد السد
والر ــيف الل نــ  لــد علرهــا  زا   شــخيك  الــ  العديــد مــد اطاــا  األســر امللتمســ  لل ــو   -95

 ثـــيف الل نـــ  الـــداكرك للـــا ســـمان مـــن   ناســـي  ط يـــ ، ولـــالال او  ـــأيم يواجهـــون مشـــاك  ناســـي 
  (164)األطاا  الايد يعانون مد  دم  ناسي  وسعاحل عانونياحل و لوالحل قامم 
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والر ــــيف الل نــــ  املعنيــــ   الرضــــا  للــــا التمييــــت ســــد املــــراة لــــد اســــتمرات علرهــــا ألن عــــانون  -96
الـداكرك للـا ان ةـن   ا نسي  ل   أقل سلي للا النسا  والاتيـال لـداال ا نسـي   و ثـيف الل نـ 

  (165)سي ـــ حون لـــدا  ا نســــي  و ال ليـــ  األطاـــا  املولـــوقيد ي ال لــــد ا نســـي    ـــوتة  لراميــــ ،
ـــ  ـــ ، ي ياي شخ ـــاحل لـــدال  4 725 و، كـــان نـــ2014 لـــا  وافـــاقل ماوســـي  شـــ ون التجدـــني  أن

اــ  مريمــاحل   ــوتة عانونيــ    وتال املاوســي  ان اشــرتا  ان يلــون الط(166)ا نســي  مريمــني ي الــداكرك
()ب( مـــد ا ااعيـــ  ااـــ   ـــاالل 2)1 ةيتوافـــ  مـــ  املـــاق ال للـــ  حيـــ  لـــ  احل ـــو  للـــا ا نســـي 

، واو ـيف  ـأن  ـدتج الـداكرك ي عـانون ا نسـي   ـ  األطاـا  املولـوقيد ي ال لـد (167)انعدا  ا نسـي 
  (168)سي  حون لدا  ا نسي  و ال ي اكتساب ا نسي  الداكركي ،

  
 حقوق اإلنسان ومكاف ة اإلرهاب -نون 

 
 ر ـــ  التو ـــي  املردمــــ  ي  مل اشـــات املرـــرت اةـــات املعـــب مبســـأل  التعـــايب    ان احللومـــ  -97

ا ولـــ  األو  والداليـــ      جـــرا   ريـــيم واســـ  وشـــاا  لت عـــال الـــر تل ا ويـــ  الـــو جـــرل فـــوإل 
ــــيم الــــداكرك   وكــــرت املرــــرت  و ــــيت   ــــأن  لاــــ   الــــداكرك  جــــرا  حتريرــــال شــــامل  وشــــااف  ي اإلعل

االقلــا ال املتعلرـــ   ــر تل التســـليم الـــو ناــاهتا وكالـــ  االســـتخ اتال املركتيــ  األمريليـــ   اســـتخدا  
    (169)ي ذلال مطاتال غرينتند مبا مطاتال الداكرك،

  
 بها يتعلق فيما ضو ضقالي  م ددة ضو الوةع/ال الة في مناطق -سي  

 نـــ  الرضـــا  للـــا التمييـــت العن ـــري   نشـــا  و ـــدة مللافحـــ  التمييـــت العن ـــري ي  ت  ـــيف -98
، 2014  واإلقمـاج والشـ ون االجتماليـ ، ي نيسـان/ا ري وزاتة ش ون الطاـ  واملسـاواة  ـني ا نسـني

  واو ـيف الل نـ   ـأن  شـ   (170)اإللاعـ  او هبد  ملافح  التمييت الرـامم للـا االاـتت  العرعـ 
غرينتند وجتت فاتو للا التمـاق  شـري   شـأن التمييـت العن ـري، و ـأن  نوـر ي  نشـا  هيدـ  الداكرك 

  (171)خمت   لل يف ي الشلاو 
وت  ـــيف الل نـــ  املعنيـــ   الرضـــا  للـــا التمييـــت ســـد املـــراة  التمـــاق اســـرتا ي ي  واطـــ  لمـــ   -99

ــــد، للاــــرت    لــــد علرهــــا لعــــد     والر ــــيف الل نــــ(172)2017 - 2014 ةملافحــــ  العنــــ  ي غرينتن
كاايــــ  احلمايــــ  امللاولــــ  للضــــحايا ي غرينتنــــد وجــــتت فــــاتو، واو ــــيف  ــــأن  ــــوفر الــــداكرك احلمايــــ  

    (173)للنسا  مد العن  الناس 
واو ـــيف الل نـــ   ـــأن  عمـــ  الـــداكرك للـــا ااـــ  معـــد  اإلجهـــاا املر اـــ  ي غرينتنـــد   -100

مــد اإلجهــاا ي جــتت فــاتو، هبــد  ســمان  و ثــيف الل نــ  الــداكرك للــا  لــاقة النوــر ي موعاهــا
  ـو  النسـا  والاتيـال ي جـتت فـاتو للـا اـدمال اإلجهـاا ي فـرو   منـ  وعانونيـ  للـا عــد  

  (174)املساواة م  النسا  والاتيال ي الداكرك
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