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  مقدمة  -أوالً  
 املتعلقـة   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣صدقت الدامنرك على االتفاقية املؤرخة        -١

وبالتصديق على االتفاقيـة،    . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٤حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف      
تلتزم الدول األطراف بوضع تشريعات واستحداث ممارسات إدارية على الصعيد الوطين متتثل            

  .امنرك على االتفاقية دون حتفظوصدقت الد. لالتفاقية
 من االتفاقية، على كل دولة طرف أن تقدم تقريرهـا األول إىل             ٣٥ووفقاً للمادة     -٢

اللجنة عن التدابري املتخذة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز يف هـذا               
. بة للدولة الطرف املعنية   الصدد، وذلك خالل فترة عامني عقب بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنس          

وهذا هو التقرير   . وعلى الدولة الطرف بعد ذلك أن تقدم تقريراً على األقل كل أربع سنوات            
  . من االتفاقية٣٥األول للدامنرك وفقاً للمادة 

وسترسل معلومات عامة عن الدامنرك، مبا يف ذلك إطارها العام حلمايـة وتعزيـز                -٣
ساواة يف املعاملة، يف وثيقة مستقلة ُمحدثة توجـد حاليـا           حقوق اإلنسان وعدم التمييز وامل    

  .اإلعداد قيد

  هيكل التقرير    
عند إعداد وهيكلة التقرير، سعت الدامنرك إىل اتباع املبادئ التوجيهية العامة لألمم              -٤

املتحدة بشأن شكل ومضمون التقارير الدورية واملبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة املعنية            
  ).CRPD/C/23( األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوق

كما يعرض التقرير حيثما أمكن ذلك . ٢٠١١-٢٠٠٩ويغطي التقرير عموماً الفترة       -٥
التشريعات املقرر اعتمادها يف وقت الحق والتدابري املستقبلية، اليت تتوقف نتائجها النهائيـة             

ا تعترب مع ذلك مفيـدة      على اعتماد مشروع قانون أو االنتهاء من دراسة أو مبادرة، ولكنه          
  .لتسليط الضوء على االجتاهات السياسية احلالية يف جمال معني

وعند إعداد التقرير، عقد اجتماع حوار مع األطراف ذات الصلة، مبا يف ذلك املعهد                -٦
، املكلف برصد تنفيذ االتفاقية، وجمموعة واسـعة مـن          )DIHR(الدامنركي حلقوق اإلنسان    

ويف االجتماع، عرضت وزارة الشؤون االجتماعيـة،       . عاقة يف الدامنرك  املنظمات املعنية باإل  
بوصفها الوزارة املنسقة للمسائل املتعلقة باإلعاقة، عمل احلكومة بشأن التقريـر، وقـدمت             

ومبا أن املنظمات دعيت إىل تقدمي عروض، قدم املعهد         . عروضاً عن التعليم وإمكانية الوصول    
) LEV(رابطة الوطنية الدامنركية املعنية بتعلـيم ذوي اإلعاقـة          الدامنركي حلقوق اإلنسان وال   
واجلمعية الدامنركية لـشلل    ) LAP(للطب النفسي   ) السابقني(ومنظمة املستخدمني احلاليني    

األطفال وضحايا احلوادث ُوجهات نظرهم بشأن التقرير واقتراحاهتم للتغلب على التحديات           
  .د جلسة احلوار، ُوضع التقرير يف صيغته النهائيةوبع. اخلاصة املتصلة بتنفيذ االتفاقية
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  جزر فارو وغرينالند    
غرينالند وجزر   مملكة الدامنرك، وبالتايل فإنه يسري يف      يف كافة أحناء   الدستور يسري  -٧

وتطبق احلقـوق املدنيـة     . وقد أُرسيت نظم حكم ذايت يف غرينالند وجزر فارو        . فارو أيضاً 
  .ا يف الدستور بال قيود يف جزر فارو وغرينالندوحقوق اإلنسان املنصوص عليه

ومبوجب القانون، فوضت الدامنرك جمموعة واسعة من جمـاالت الـسياسة العامـة           -٨
وبغية تقدمي وصـف متـسق      . حلكومة غرينالند املتمتعة باحلكم الذايت وحكومة جزر فارو       

لسياق علـى كـل مـن       للمسائل التشريعية واإلدارية والعملية اخلاصة اليت تنطبق يف هذا ا         
  .غرينالند أو جزر فارو، يتم تناوهلما بصورة مستقلة يف الفصلني السادس والسابع

  تقسيم العمل يف القطاع العام    
ويف القطاع العام، حتدد الدولة     .  منطقة ٩٨تنقسم الدامنرك إدارياً إىل مخسة أقاليم و        -٩

وتشمل هـذه املهـام     . ديات أو املناطق  جيوز تفويضها للبل    ال اإلطار العام وتتوىل املهام اليت    
الشرطة والقوات املسلحة والنظام القضائي والشؤون اخلارجية واملساعدة اإلمنائية والتعلـيم           

وتتوىل املناطق مسؤولية القطاع الصحي وإعداد خطط التنميـة اإلقليميـة           . العايل والبحوث 
لديات مبعظم املهام الـيت هتـدف   وتقوم الب. وأداء بعض األنشطة التنفيذية نيابة عن البلديات     

  .املواطنني بصورة مباشرة

  مبدأ املساءلة القطاعية    
ينطبق مبدأ املساءلة القطاعية على جمال اإلعاقة، حيث تكون اهليئة العامة اليت تقـدم         -١٠

خدمة أو منتجا إىل غري املعوقني مسؤولة عن تقدمي هذه اخلدمة أو هذا املنتج إىل األشخاص                
  .ة وتيسري إمكانية وصوهلم إليهاذوي اإلعاق

ويضمن هذا النموذج أال تكون األنشطة يف جمـال اإلعاقـة مـسؤولية القطـاع                 -١١
االجتماعي فحسب، بل مسؤولية مجيع القطاعات، مبا فيها اإلسكان والصحة وحركة املرور            

  .وسوق العمل والتعليم واالتصاالت
ب أداء املهام على مستوى القطاع الـذي        وهذا املبدأ يعين، يف جمال اإلعاقة، أنه جي         -١٢

إىل قطاع بعينه، مثل القطاع االجتماعي، جملـرد         تلك املهام  عادة ما يؤدي املهمة وعدم نقل     
  .أهنا تستهدف األشخاص الذين يعانون من إعاقة وظيفية أو عدم القدرة على العمل

  التحدي االقتصادي والدميغرايف    
من املتوقع أن يواجه اقتصاد الدامنرك حتديات كـبرية يف  يف وقت كتابة هذا التقرير،     -١٣

. وحتول الفائض الكبري يف امليزانيات العامة للسنوات الـسابقة إىل عجـز           . السنوات القادمة 
ويف هذه األثناء، ينخفض    . ونتيجة لذلك، يتزايد الدين العام وتتزايد مدفوعات أسعار الفائدة        

  .ل مثلما يتناقص عدد املسننيعدد الدامنركيني الذين هم يف سن العم
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خطـة التحـول    ( ٢٠١٣ووضع إطار لنفقات خدمات البلـديات حـىت عـام             -١٤
، اليت ُتبقي على نفقات البلدية يف اجملاالت املتصلة برعاية املواطنني على نفـس              )االقتصادي

 وستسمح هذه اخلطة للبلديات بإبقاء مستوى إنفاق ميزانياهتا عند      . ٢٠١٣املستوى حىت عام    
  .٢٠١٠نفس مستوى عام 

وال يوفر الوضع املايل يف السنوات القادمة إال فرصاً حمدودة لزيادة اإلنفاق العـام،                -١٥
ولذلك اتفقت البلديات واحلكومة على أنه جيب إعداد اخلدمات احملليـة ضـمن اإلطـار               

  .االقتصادي احلايل
 سيتركون سوق العمل    وتواجه الدامنرك التحدي املتمثل يف أن عدد األشخاص الذين          -١٦

أكرب من عدد األشخاص الذين سينضمون إليه، وهو تطور دميغرايف من شـأنه أن خيفـض                
  .اإلمدادات من العمالة بشكل كبري

والبلديات هي املسؤولة عن أداء املهام يف جمال الرفاه، وتضع التحديات املـذكورة               -١٧
وأطلقت البلديات بالفعـل    . ملهامأعاله جمتمعة مطالب كبرية على اهليكل الذي يؤدي هذه ا         

وتقوم بـإجراء تغـريات هيكليـة    . عملية لتكييف اخلدمات يف مجيع جماالت املهام الرئيسية  
  .وتبتكر خدمات وحلوال جديدة للمواطنني

 ويوجب على   ،وجتد البلديات نفسها يف وضع يوجب عليها التحوط يف إنفاق املال            -١٨
وتـبني حـسابات    . ويل بالنسبة ملختلف جماالت اخلدمة    اجملالس احمللية ترتيب أولويات التم    

وينبغي النظر إىل هذا التطور     .  أن منو اإلنفاق يف جمال اإلعاقة قد تباطأ        ٢٠١٠البلديات لعام   
وبالتايل، ينبغـي   . النمو امللحوظ يف السنوات األخرية يف اإلنفاق وجتاوزات امليزانية         يف ضوء 

وانب التكيف مع اإلطار االقتصادي املتفـق عليـه،         النظر إىل تراجع اإلنفاق كجانب من ج      
  .التارخيية الذي يعد يف الواقع عند أعلى مستوياته

وعند االتفاق على اقتصاد البلديات للعام القادم، اتفقت احلكومة والبلديات على أن              -١٩
 يف جمـال    -تزال حتتاج إىل االبتكار وإجراء تغريات يف طريقـة أداء مهامهـا               ال البلديات

وبناء عليه، ميكن االستثمار يف جمال تكنولوجيا       . اخلدمات املتصلة باملواطنني واإلدارات احمللية    
الرفاه احلديثة ورقمنة أداء املهام وحلول اخلدمة الذاتية، اليت تعد أساسية لتحسني االسـتفادة              

وستدعم . طننيمن املوارد من املوظفني، وميكن أن تفتح جماالً لترتيب األولويات املتصلة باملوا           
احلكومة أنشطة البلديات من خالل العمل على متكني املبادرات الـيت ميكـن أن تـساعد                

  .البلديات يف انتقاهلا يف اجملاالت الفردية

  الدعم لعملية انتقال البلديات    
وأنشئت . تدعم احلكومة عمل البلديات من خالل املؤسسة العامة لتكنولوجيا الرفاه           -٢٠

 باليـني كرونـة     ٣وقد مت ختصيص ما جمموعه      . ٢٠٠٩انون املالية لعام    املؤسسة مبوجب ق  
وتقوم هذه املؤسسة باالستثمار يف     . ٢٠١٦دامنركية لالستثمار يف مشاريع مبتكرة حىت عام        
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مشاريع هتدف إىل حترير املوارد من أجل اخلدمات املتصلة باملواطن عن طريـق اسـتخدام               
. االضطالع بأعمال جديدة واتباع أشكال تنظيم معينة      تكنولوجيا حتقق وفورات يف العمالة و     

  .وهتدف املؤسسة إىل زيادة اإلنتاجية يف القطاع العام بدون املساس مبستوى اجلودة
ويف العديـد مـن     . ومتهد احللول املثلى الطريق للمزيد من اخلدمات بنفس املوارد          -٢١

. وأفضل بنفس موارد العمـل    جماالت القطاع العام، ميكن أن يقدم املوظفون خدمات أكثر          
ويتمثل أحد األساليب يف تزويدهم بأدوات أفضل ومنح املواطنني وسائل مـساعدة أكثـر              

  .تقدماً، مما يؤدي بالتايل إىل زيادة استقالهلم
وبالنسبة للموظفني، فإن احللول التكنولوجية اجلديدة تعين أنه ميكن تنظيم العمـل              -٢٢

وستجعل هذه احللول التكنولوجية اجلديدة     .  وسهولة أكرب  بشكل أفضل وبالتايل أدائه بسرعة    
وبالنسبة للمواطنني، فإن هذه احللول ستعين      . وظائفهم أكثر إثارة وتسبب إعاقة وظيفية أقل      

أما بالنسبة للسياسيني يف فرادى البلديات أو املناطق،        . خدمات أكثر مرونة وحتسني السالمة    
ومثة مثال آخر هو العمـل املـشترك بـني          . ض أخرى فإهنا ستؤدي إىل حترير املوارد ألغرا     

احلكومة واحلكومات احمللية لرقمنة معاجلة احلـاالت املتعلقـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة             
  .واألشخاص احملرومني اجتماعياً من كبار السن

ويتمثل اهلدف من الرقمنة يف حتسني دعم تكنولوجيا املعلومـات ووضـع طرائـق        -٢٣
شأهنا أن تستحدث أنشطة أكثر متاسكاً ومتعددة التخصصات تركـز          مشتركة يف اجملال من     

وتوفر الرقمنة نظرة عامة أفضل وهنجاً أكثر انتظاماً ملعاجلة احلاالت، واملطالبة           . على املواطنني 
باحلصول على اخلدمات االجتماعية وإمدادها، واجلهود املستهدفة املبنية على بيانات صحيحة           

السترجاع معلومات اإلدارة وقياس اآلثار هبدف حتسني الرقابـة         وحديثة، وإمكانيات أفضل    
  .املهنية واملالية، وتيسري االتصال بني أصحاب املصلحة املعنيني وتيسري حل املشاكل اإلدارية

  )٤إىل  ١املواد (األحكام العامة لالتفاقية   -ثانياً  

  ٢ و١املادتان     
ة بشأن تكافؤ الفرص ومعاملة األشـخاص       تتبع الدامنرك قواعد األمم املتحدة املوحد       -٢٤

فقدان الشخص لقدرته على املشاركة بصورة      " اإلعاقة"ذوي اإلعاقة، اليت يغطي فيها مفهوم       
. كاملة وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين أو ضعف قدرته على القيام بـذلك               

يطة اليت متنع األشخاص ذوي     ويهدف هذا التعريف إىل التركيز على العقبات يف األماكن احمل         
ومبا أن مفهوم اإلعاقة يتصل     . اإلعاقة من املشاركة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين         

  .بالبيئة، فال ميكن تعريفه مبزيد من الوضوح
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علـى  "وال ُيعّرف مفهوم    ". املدى الطويل "لبس فيه ملفهوم      ال يوجد تعريف   ال كما  -٢٥
ولكنه يتوقف على تقدير فردي يعتمد على نوع الدعم الذي يعترب           بشكل عام   " املدى الطويل 

  .ذا الصلة يف كل حالة حمددة
وتشري دراسة استقصائية واسعة النطاق أجراها املركز الوطين الدامنركي للبحـوث             -٢٦

 ٦٤ و١٦ يف املائة من السكان الذين تتراوح أعمـارهم بـني          ١٥االجتماعية إىل أن حوايل     
عاقة وظيفية يف األرجل أو الذراعني أو اليدين أو البصر أو السمع أو السلوك يعانون من إ سنة

 يف املائة فقط من اجمليبني من ذوي        ١٠وتبني الدراسة االستقصائية أيضاً أن      . أو القدرة العقلية  
ويتزايد خطر اإلصابة بإعاقة    . كما تبني أن معظم اإلعاقات ُتكتسب     . اإلعاقة ولدوا بإعاقتهم  

 يف املائة   ٢مع التقدم يف العمر، من واحد يف املليون سنوياً يف مرحلة الطفولة إىل              بشكل حاد   
  .سنوياً يف سن الستني

ووفقـاً  .  مماثلة للمفاهيم الدامنركية املقابلـة هلـا  ٢ و ١والتعاريف الواردة يف املادتني       -٢٧
 تفاقية وفقاً للعـرف   جيب تفسريه أيضاً يف هذه اال     " التمييز"جتدر اإلشارة إىل أن مفهوم       لذلك،

  .متناسب القانوين، الذي ينص على أن التمييز ينشأ عندما حيدث متييز سليب غري ذي صلة وغري

  ٣املادة     
 من االتفاقية مع املبادئ العامة للسياسة الدامنركية بشأن اإلعاقـة،           ٣تتماشى املادة     -٢٨

ص للمعوقني وتتضمن مبـادئ     اليت تقوم على قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن تكافؤ الفر         
  .التعويض واملساءلة القطاعية والتضامن واملساواة يف املعاملة

  مبدأ التعويض الدامنركي    
ترتكز السياسة الدامنركية بشأن اإلعاقة على مبدأ التعويض، الذي يستلزم أن يقـدم              -٢٩

دابري اإلغاثة للحد   اجملتمع إىل األشخاص الذين يعانون من إعاقة وظيفية عدداً من اخلدمات وت           
وجيب أن يضمن التعويض أن يكون األشخاص       . من آثار إعاقتهم أو تعويضها قدر اإلمكان      

  .متكافئة مع األشخاص غري املعاقني ذوو اإلعاقة على عتبة انطالق
وقد يكون التعويض يف شكل معينات شخصية فردية، على سبيل املثال كرسي متحرك   -٣٠

ت موازية، مثل أن يتم نشر مادة مكتوبة يف وسـائط خاصـة يف              أو معينات مسعية، أو خدما    
وميكـن أن يكـون     . إصدارات يسهل الوصول إليها مثل الصوت أو استخدام طريقة برايـل          

بأقصى  التعويض أيضاً يف شكل تدابري مجاعية توجه اجملتمع حنو مراعاة األشخاص ذوي اإلعاقة            
  .ت إىل املباين ملستخدمي الكراسي املتحركةقدر ممكن، مثل توفري الوصول املتعدد املستويا

وكان تركيز الدامنرك أقل إمجاال على التدابري اجلماعية اليت تـستهدف األشـخاص          -٣١
ونتيجة للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، زادت الدامنرك          . ذوي اإلعاقة 

  .مكانية الوصول العامتركيزها على التدابري اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف سياق إ



CRPD/C/DNK/1 

GE.13-43308 10 

  ٤املادة     
أثناء عملية تصديق الدامنرك على االتفاقية، جرى حتليل دقيق ألثرهـا وشـروطها               -٣٢

  .املسبقة حتليالً شامالً، مبا يف ذلك حتليل ملا إذا كان التشريع الدامنركي ميتثل لالتفاقية
وكـشف  . ٢٩ات املادة   ومت تعديل قانون االنتخابات الربملانية هبدف الوفاء مبتطلب         -٣٣

العمل أيضاً احلاجة إىل إجراء حتليالت أكثر تفصيالً لنطاق املواد وما إذا كانت الدامنرك متتثل               
توجد حاجة إىل املزيد من التغيريات يف         ال وخلص الفريق العامل إىل أنه    . ٢٤ و ٩ و ٥للمواد  

  .التشريع الدامنركي
رك من أن التشريع الـدامنركي ميتثـل        وقبل التصديق على االتفاقية، تأكدت الدامن       -٣٤

وشاركت الوزارات واملنظمات وعامة اجلمهور يف      . لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية    
. عملية التشاور السابقة للتصديق لتوضيح الشروط املسبقة القانونية واملالية للتصديق وأثـره           

وكـان  . اف ذات الـصلة   وخضع مشروع اقتراح القرار ملشاورات خارجية مع مجيع األطر        
بوسع مجاعات املصاحل إجراء رصد مستمر لعملية التصديق علـى موقـع وزارة الـشؤون               

. وحدثت الوزارة قائمة املنظمـات املعنيـة باإلعاقـة بانتظـام          . االجتماعية على اإلنترنت  
وباإلضافة إىل ذلك، عقدت أربعة اجتماعات مع املنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقـة      

  .لدامنرك، اسُتعرضت ونوقشت خالهلا االتفاقية وعملية التصديقيف ا
وليس لدى  . وكانت العملية مفتوحة، وكان بوسع مجيع أصحاب املصلحة رصدها          -٣٥

الدامنرك معلومات عن املشاركة حسب نوع اجلنس أو العمر يف هذه العملية، ولكنها ترى أن 
  .ات املصاحلالعملية خضعت لرصد من قبل جمموعة واسعة من مجاع

وتشكل االتفاقية عنصراً من القانون الدامنركي، وعلى هذا النحو، جيب أن تراعيها              -٣٦
  .مجيع السلطات، مبا يف ذلك الدولة واألقاليم والبلديات وتطبق أحكامها التشريعية

وينصب االهتمام يف التشريع اجلديد على االنضمام إىل االتفاقية وتنفيـذها علـى               -٣٧
  .ليالصعيد احمل

  خطة عمل جديدة جملال اإلعاقة    
بدأت احلكومة مؤخراً العمل على خطة عمل جديدة متعددة التخصصات طويلـة              -٣٨

وسيتم تقسيم العمل املتعلق خبطة العمل إىل مرحلتني، يرد وصف موجز . األجل بشأن اإلعاقة
  .هلما أدناه

والتحـديات يف جمـال    وتتألف املرحلة األوىل من حتليل لرسم خرائط االجتاهـات            -٣٩
وسيجرى التحليـل   . اإلعاقة، هبدف حتديد التحديات الرئيسية وجماالت العمل ذات األولوية        

  .مبشاركة أصحاب املصلحة الرئيسيني ذوي الصلة
ويف املرحلة الثانية، سيتم استخدام التحليل املشار إليه أعاله إلعداد خطـة عمـل                -٤٠

  .ات سنو١٠-٥جديدة جملال اإلعاقة مبنظور 
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وجيب أن تسهم خطة العمل يف وضع أولويـات سياسـية واقتـصادية واضـحة                 -٤١
وجيب أن تعمل اخلطة كإطار     . للمبادرات السياساتية املتعلقة باإلعاقة عرب جماالت السياسات      

  .للعمل املتواصل لتنفيذ االتفاقية

  األحكام احملددة لالتفاقية  -لثاًثا  

  ٥املادة     
التشريع الدامنركي ينص على أن مجيع األشخاص متـساوون         هناك مبدأ أساسي يف       -٤٢

ويتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلقوق واحلماية مبوجب القانون مثـل           . أمام القانون 
  .مجيع املواطنني اآلخرين

وتلتزم السلطات العامة باملبادئ األساسية العامة للقانون اإلداري، اليت يترتب عليها             -٤٣
ولـذلك، علـى    . أ تكافؤ الفرص على قدم املساواة يف سياق قـضائي         أنه جيب تطبيق مبد   

  .السلطات العامة أال متيز سلباً ضد األشخاص ألسباب مثل اإلعاقة أو نوع اجلنس
وحيتوي التشريع الدامنركي على جمموعة من األحكام اخلاصة اليت هتدف إىل منـع               -٤٤

على التمييز ضد األشخاص ذوي     واعُتمد حظر صريح    . التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة    
اإلعاقة يف سوق العمل، يفرض أيضاً واجباً على أصحاب العمل بإجراء تعديالت معقولـة              

وعالوة على ذلك، جتدر    . يتعلق بالتوظيف والتدريب أو التعليم      فيما لألشخاص ذوي اإلعاقة  
 بشأن املساواة يف    B 43 القرار الربملاين    ١٩٩٣اإلشارة إىل أن الربملان الدامنركي اعتمد يف عام         

وأوصى الربملان الـدامنركي، يف  . املعاملة واملساواة بني األشخاص ذوي اإلعاقة وغري املعوقني     
هذا القرار، بأن تراعي مجيع السلطات احلكومية املركزية واحمللية والشركات اخلاصة مبـدأ             

  .اآلخريناملساواة واملعاملة املتساوية بني األشخاص ذوي اإلعاقة واملواطنني 
وأنشأت الدامنرك اجمللس املعين باملساواة يف املعاملة الختاذ قرارات بشأن مسائل مثل              -٤٥

  .شكاوى التمييز على أساس اإلعاقة يف سوق العمل
وحيتوي التشريع الدامنركي على جمموعة من تدابري املعاملة التفـضيلية هتـدف إىل               -٤٦

عاقة، مثالً يف التوظيـف واجملـالني التعليمـي         ضمان املعاملة املتساوية لألشخاص ذوي اإل     
  .ويرد وصف لبعض هذه التدابري يف إطار املواد ذات الصلة. واالجتماعي

 من  ١٤وتلتزم الدامنرك أيضاً مبراقبة حظر التمييز على النحو املنصوص عليه يف املادة               -٤٧
يز بسبب اإلعاقة علـى     االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، اليت تنص على احلماية ضد التمي         

  .سبيل املثال
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  ٨املادة     
أطلقت احلكومة أنشطة اتصاالت يف مجيع أحناء البلد حىت يكون األشـخاص ذوو               -٤٨

ومت اإلبالغ عن االتفاقية بطريقة سـهلة القـراءة         . اإلعاقة على علم باالتفاقية وحقوق الفرد     
دة املواضيع بشأن األشخاص    وعقدت اجتماعات حمد  . وبلغة اإلشارة وبأشكال مسعية وبصرية    

كما أعدت مواد لتـوفري املعلومـات وتـشجيع         . ذوي اإلعاقة العقلية يف مجيع أحناء البلد      
وتستهدف هذه املواد املستخدمني واملـوظفني يف املرافـق         . املناقشات املتعلقة حبقوق الفرد   

  .اخلاصة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة
ولدى اجمللس رئيس   . لس الدامنركي املعين باإلعاقة   وحرصت احلكومة على تعزيز اجمل      -٤٩

جديد وتكوين أوسع، ومن املقرر أن يلجأ إىل املزيد من احلوار يف عمله كوسـيلة لتحقيـق            
وكُلّف اجمللس بتوفري معلومات ملكافحة املمارسات النمطيـة   . نتائج لألشخاص ذوي اإلعاقة   

شخاص ذوي اإلعاقة، ويف الوقت نفـسه       يتعلق باأل   فيما واحلكم املسبق واملمارسات الضارة   
ومن املقرر أن يناقش اجمللس أيضاً      . تعزيز الوعي بقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة وإسهاماهتم      

يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة وسـيعمل علـى تعزيـز            فيما ويقّيم االجتاهات يف اجملتمع   
ة إىل تعزيـز منظـور   وسيواصل اجمللس جهوده الرامي. اندماجهم على نطاق واسع يف اجملتمع 

ويستند اجمللس يف عمله إىل افتـراض  . واسع بشأن اإلعاقة واجملتمع ونشر معلومات عن ذلك      
أنه ينبغي النظر إىل مشاكل اإلعاقة بوصفها مشاكل اجملتمع، وبالتايل يتم حلـها بـسهولة               

 ويتمثل اهلدف يف خلق جمتمع يقوم على تكافؤ الفرص جلميـع          . بسياسات اجتماعية شاملة  
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

وال تضع أهداف املواضيع الدراسية االبتدائية واإلعدادية متطلبات بتدريس االتفاقية،            -٥٠
ولكن ميكن للمدارس، على سبيل املثال، أن ختتار إدراج االتفاقية أو مواضيعها كعناصر من              

دادية بغـرض تعزيـز     وأعدت مواد تعليمية لتالميذ املدارس االبتدائية واإلع      . املنهج الدراسي 
املعرفة وفهم ما هي الظروف اليت يعيشها الطفل الذي ينمو وهو معاق، وبالتايل زيادة إدماج               

  .األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس ويف األنشطة الترفيهية
وتنظم وزارة التعليم كل سنة مؤمتراً بشأن اإلعاقة، ُتدعى إليه مجيع املنظمات املعنية               -٥١

 ٢٠٠٩ويف مؤمتر عـام     . ء حوارات بشأن مواضيع يف جمايل التدريس والتعليم       باإلعاقة إلجرا 
  .بشأن اإلعاقة، كانت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من مواضيع املناقشة

، اشتركت وزارة التوظيف مع املنظمات املعنية باألشخاص        ٢٠١١مايو  / أيار ١ويف    -٥٢
يف إطالق  ) VFSA( أجل املسؤولية االجتماعية     ذوي اإلعاقة يف الدامنرك ومنتدى األعمال من      

مشروع يهدف إىل ضمان أن حيصل أكرب عدد من األشخاص ذوي اإلعاقة علـى وظيفـة                
ويركز املـشروع   . حيتفظون هبا، مبن فيهم األشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية          أو

الشركات على خطوات مثل حتفيز األشخاص ذوي اإلعاقة على البحث عن عمل ومساعدة             
على توظيف واستبقاء األشخاص ذوي اإلعاقة وجتهيز مراكز التوظيف لتقدمي إىل اجملموعـة             

  .املستهدفة عروض موجهة حنو الشركات
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  ٩املادة     

  إمكانية الوصول يف مشاريع تشييد املباين    
ء قانون البنـا  (ُتنظم إمكانية الوصول إىل املباين يف الدامنرك من خالل تشريع البناء              -٥٣

وجيـري  . الذي يغطي املباين اجلديدة وترميم املباين القائمة وجتديدها  ) ولوائح البناء الدامنركية  
  .حتديث لوائح البناء الدامنركية بانتظام

يتعلق بالتعديالت املدخلة على املباين القائمـة         فيما وأُدخلت متطلبات أكثر صرامة     -٥٤
الوصول إىل أي مستوى، من بني شروط       ، مما جعل هذه املباين ختضع لشرط        ٢٠٠٨عام   يف

  .أخرى
 طائفة مـن    ٢٠٠٨، أدخلت الئحة البناء لعام      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢واعتباراً من     -٥٥

املتطلبات اجلديدة بشأن إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، وجرى تشديد متطلبـات            
  .الوصول القائمة بشكل كبري

  :تاليةوتضم الئحة البناء قائمة املتطلبات ال  -٥٦
  ؛إمكانية الوصول احلر إىل مجيع الوحدات يف الطابق األرضي من املبىن •
إمكانية الوصول احلر إىل مجيع الوحدات يف طوابق املبىن، وأماكن وقوف السيارات             •

  ؛لألشخاص ذوي اإلعاقة، وممرات للوصول من موقف السيارات إىل املبىن
  ؛)مفتوحة للجمهور(مراحيض لألشخاص ذوي اإلعاقة  •
  ؛مصاعد ميكن تشغيلها من قبل األشخاص يف الكراسي املتحركة •
نظم دارات حث يف الغرف اليت جترى فيها أنـشطة مـشتركة أو دارات حـث                 •

على سبيل املثال يف قاعـات      (السلكية أو أي أشكال أخرى من التركيبات        /متنقلة
  ؛)املؤمترات وعند املكاتب

  ؛ائمةإنشاء أماكن للكراسي املتحركة يف األماكن الد •
  .وضع عالمات ومعلومات يف املباين •
  . يقتضي وضع عالمات ومعلومات ميكن الوصول إليها٢٠١٠وأُدخل شرط يف عام   -٥٧
وجيري معهد حبوث البناء الدامنركي جمموعة من مهام االتصال بشأن تشريع البنـاء               -٥٨

 ونـشر املعرفـة     بالنيابة عن املؤسسة الدامنركية وسلطة التشييد، مثل اخلدمات االستشارية        
  .وإعداد التوجيهات والتعليمات والقوائم املرجعية

، أساساً للمـساعدة  )SBi(وقد بدأت عدة مشاريع يف معهد حبوث البناء الدامنركي            -٥٩
يف حتديد إىل أي مدى ميكن التأكد من تطبيق األحكام املوجودة بالفعـل بـشأن إمكانيـة                 
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وتكون هذه املشاريع جزءاً مـن تقيـيم        . لالوصول من أجل تعزيز وحتسني إمكانية الوصو      
شامل لتحديد ما إذا كانت األدوات اإلضافية ملراقبة تطبيق األحكام املتعلقة بإمكانية الوصول          

  .ميكن أن حتسن إمكانية الوصول إىل املباين لألشخاص ذوي اإلعاقة

  إمكانية الوصول يف اإلسكان غري اهلادف للربح    
لبناء بشأن إمكانية الوصول أيضاً على اإلسكان املدعوم من         تنطبق متطلبات لوائح ا     -٦٠

وحيـدد  . امليزانية العامة حسبما ُينظمه القانون الدامنركي لإلسكان االجتماعي، وما إىل ذلك          
القانون متطلبات خاصة إلمكانية الوصول إىل املسكن، وُيخصص متويل سـنوي لتجديـد             

وأُطلـق  .  إىل املساكن عموماً يف هذا القطـاع       املساكن القائمة بغية زيادة إمكانية الوصول     
 مرتل يف قطاع اإلسـكان      ٥٥٠ ٠٠٠مشروع لرسم خرائط إمكانية الوصول يف أكثر من         

وعلى هـذه   . www.danmarkbolig.dkواملشروع متاح على بوابة اإلنترنت يف       . االجتماعي
 الوصول يف املنازل    البوابة، ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة العثور على معلومات بشأن إمكانية         
  .الفردية، وبالتايل احلصول على مساعدة للعثور على أنسب املنازل إلعاقتهم

ويتضمن قانون اإلسكان االجتماعي وما إىل ذلك أحكاماً حمددة بـشأن ختطـيط               -٦١
  .وتصميم املساكن االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة

  ستقبليةإمكانية الوصول املادي إىل املباين التعليمية امل    
مباين اجلامعات اململوكـة    (جرى حتديث معيار إمكانية الوصول إىل املباين التعليمية           -٦٢

املتعلقـة بـاألطر املاديـة،      ) يف لوائح البناء  ( استجابة لتغيري القواعد     ٢٠١١يف عام   ) للدولة
ول، وعندما يطبق معيار إمكانية الوص    . واسُتكمل بلوائح ختطيط ألماكن الدراسة واملختربات     

ُتبذل جهود لضمان إمكانية الوصول إىل مباين اجلامعات اليت يشيدها مقاولون من القطـاع              
  .اخلاص
وجيري العمل على توسيع نطاق متطلبات معيار إمكانية الوصول لكيال يشمل مجيع              -٦٣

أعمال بناء املباين اجلديدة أو التوسعات يف اجلامعات فحسب، ولكن أيضاً مجيع التعـديالت          
  .لة على املباين والتغيريات يف استخدامهااملدخ
وستؤيد وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار معيار التدريس الداخلي للمجموعات           -٦٤

  .املهنية ذات الصلة وللمسؤولني عن العمليات اجلامعية والستشاري البناء
ن العامني  كما ستستكشف وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، عرب جملس املطوري          -٦٥

)ROB(             إمكانية توسيع جمال معيار إمكانية الوصول ليشمل جماالت التدريس األخرى الـيت ،
  .تقع حتت مسؤولية السلطات األخرى
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  اجلامعية القائمة/حتسني إمكانية الوصول املادي يف املباين التعليمية    
القائمة اليت سـبق    ال تزال هناك حواجز تعترض إمكانية الوصول يف املباين التعليمية             -٦٦

وستدرج املعلومات يف جتديدات املباين أو تعديالت تغيري استخدامها يف          . تسجيلها وتثمينها 
  .املستقبل

وستؤدي االستثمارات الكبرية خالل السنوات القادمـة يف مبـاين املختـربات إىل              -٦٧
  .حتسينات كبرية يف إمكانية الوصول يف اجلامعات واملؤسسات البحثية القطاعية

ولتسهيل حركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلامعات، من املقرر إعداد معلومات عن              -٦٨
ويتمثـل  . إمكانية الوصول يف املباين واحلرم اجلامعي من خالل استخدام وسائل مساعدة رقمية           

  .الغرض يف أن تعرض مجيع اجلامعات خرائط تبني طرق الوصول ملستخدمي الكراسي املتحركة
انباً من جوانب تطوير مواقع اجلامعات على اإلنترنت، فإن املعلومـات           وبوصفها ج   -٦٩

 ميكن أن حتسن إعالم األشخاص ذوي اإلعاقة        - مبا يف ذلك اخلرائط      -عن إمكانية الوصول    
  .والتواصل معهم

  إمكانية الوصول املادي يف احملاكم    
ن إمكانيـة وصـول     كانت احملاكم تقام يف املاضي داخل املباين القدمية حيث مل تك            -٧٠

وال ميكـن إجـراء     . األشخاص ذوي اإلعاقة من اجلوانب االعتياديـة يف تـصميم املـبىن           
حتسينات طفيفة لزيادة إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة يف مباين احملاكم هـذه،              إال
  .سبيل املثال يف شكل طريق منحدر مستقل على
 بتوفري املـساعدة  -ريف على الفرد   وبدون مصا  -وعادة ما ستقوم احملكمة الفردية        -٧١

املطلوبة ملستخدمي الكراسي املتحركة األطراف أو الشهود يف قضية ما وال يستطيعون دخول   
  .قاعات احملكمة عن طريق منحدر مستقل أو طريقة أخرى

 دائرة قضائية أنشئت يف أعقـاب قـانون إصـالح احملـاكم     ٢٤ من بني   ١٢ويف    -٧٢
ومتتثل املبـاين اجلديـدة لكافـة    . ُنقلت احملاكم إىل مباين جديدة، ٢٠٠٦الدامنركية يف عام   

  .املتطلبات احلالية بشأن إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة
ومـن  .  دوائر من بني االثنيت عشر دائرة املتبقيـة     ٥وجيري تشييد املباين اجلديدة يف        -٧٣

قائمة، رمبا بعـد االنتـهاء مـن        احملتمل أن تنقل احملاكم السبع األخرى إىل مباين احملاكم ال         
وفيما يتعلق باملباين اجلديدة والتجديدات الكبرية أو إجيار املبـاين          . التجديدات أو اإلضافات  

. اجلديدة، سينصب التركيز أيضاً على ضمان إمكانية وصـول األشـخاص ذوي اإلعاقـة             
  .٢٠١٣املتوقع تنفيذ مشروع التطوير واإلصالح بأكمله يف عام  ومن
صل القائمون بتقييم احملاكم أو أعضاء اجملالس أو األشخاص اآلخرون، الـذين            وحي  -٧٤

يزورون حماكم القانون أحياناً كجزء من واجبهم املدين، دائماً على املساعدة الالزمة لتفقـد              
  .املباين، إذا كانوا يعانون من إعاقة بدنية
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  إمكانية الوصول املادي يف السجون    
نازين اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف السجون القائمة        جرى إعداد عدد من الز      -٧٥

بالنظر إىل أن السجون التابعة للحكومة الدامنركية وسجون البلديات تقع يف مباين قدمية عادة              
  .تفي مبتطلبات العصر بشأن إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة  الما
حتياطي على الوفـاء    وعند إنشاء سجون جديدة، حترص دائرة السجون واحلبس اال          -٧٦

  .جبميع معايري البناء احلالية املتعلقة بإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة

  الوصول املادي يف املرافق العامة    
ال تندرج املرافق العامة اخلارجية اليت أنشأهتا الدولة ضمن لوائح البناء الدامنركيـة،               -٧٧

ميكن أن تكـون هـذه املرافـق سـهلة     ولكن عند إنشاء املرافق، سيتم التركيز على كيف   
  .االستخدام لألشخاص ذوي اإلعاقة

  متاجر املواد الغذائية /إمكانية وصول كلب اإلرشاد إىل املطاعم    
غري أن  . ألسباب صحية، عادة ما حيظر وصول احليوانات إىل شركات املواد الغذائية            -٧٨

ون من إعاقات بصرية أو مـا       التشريع الدامنركي بشأن األغذية يسمح لألشخاص الذين يعان       
ويكـون  . شابه ذلك بقيادة كالهبم اإلرشادية يف مناطق العمالء مـن املتـاجر واملطـاعم             

املطعم مسؤوالً عن ضمان أال ميس الكالب بسالمة األغذية، وجيب أن يكون لـدى              /املتجر
  .شركات األغذية إجراءات عامة لتتعامل مع األغذية غري السليمة

  يف حركة املرورإمكانية الوصول     
وضعت جمموعة من اللوائح يف جمال املرور لضمان خيارات نقل لألشـخاص ذوي               -٧٩

وجيوز على سبيل املثال التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة للمركبات البطيئة            . اإلعاقة
شرط الـسن   ( سنة   ١٥اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف وقت مبكر من العمر ابتداء من            

، وميكن استخدام املركبـات اجملهـزة       ) سنة ١٨ل على تراخيص القيادة هو      العادي للحصو 
خصيصاً، مثل مركبات اإلعاقة، لتعلم القيادة وإجراء اختبـار القيـادة العملـي املطلـوب       

  .للحصول على رخصة قيادة املركبة
املنصوص  وبصفة عامة، جيوز لوزير العدل ووزير النقل منح إعفاء من بعض اللوائح             -٨٠
ا يف القانون الدامنركي حلركة املرور على الطرق لتناسب االحتياجات اخلاصة لألشخاص  عليه

وقـدمت إعفـاءات    . ذوي اإلعاقة، عندما يريا ذلك مناسباً من حيث سالمة حركة املرور          
لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على تصاريح خاصة لوقوف السيارات وبالتايل            

  . وقوف السيارات احملجوزة خصيصاً هلمإمكانية الوصول إىل أماكن
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  إمكانية الوصول املادي يف جمال حركة املرور    
اعتمدت احلكومة سياسة بشأن إمكانية الوصول تنطبق على مجيع جمـاالت وزارة              -٨١

التخطـيط  (يتجزأ يف مجيع مراحل العمل        ال النقل، وتتطلب أن تكون إمكانية الوصول جزءاً      
  .د اعتماد مشاريع اهلياكل األساسية اجلديدة وتنفيذهاعن) والتنفيذ والتشغيل

وجيب تصميم املرافق اجلديدة ومشاريع التجديد الكربى، إىل أقصى حـد ممكـن،               -٨٢
ليتسىن ألكرب عدد من األشخاص ذوي أنواع خمتلفة من اإلعاقات إمكانيـة الوصـول إىل               

ل اجلهود املبذولة لتـوفري     وتتمحور سياسة إمكانية الوصول حو    . مشاريع اهلياكل األساسية  
إمكانية الوصول أكرب عدد من األشخاص إىل وسائل النقل العام أو، كإجراء بديل، تـوفري               

  .حلول نقل تكميلية وتعويضية
ويعمل مشروع املترو يف كوبنهاغن كمثال على حالة كانت فيها سياسة إمكانيـة               -٨٣

ترو بالتشاور الوثيـق مـع منظمـات        وُنفذ مشروع امل  . يتجزأ منذ البداية    ال الوصول جزءاً 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدامنرك، وهو ما شكل عامالً مسامهاً للعمل املشترك على إجياد              

ونتيجة لذلك، ميكن الوصول املادي بشكل . أمثل احللول وأفضلها من حيث إمكانية الوصول
  .كامل إىل املترو

أول اجتمـاع لـه يف كـانون        وُنظم منتدى حوار بشأن إمكانية الوصول وعقد          -٨٤
ويستضيف املنتدى ممثلني من السلطات ذات الصلة ومقدمي خـدمات          . ٢٠١١يناير  /الثاين

واهلدف من املنتدى هو االخنراط يف حوار يعـزز التعـاون           . النقل واملنظمات املعنية باإلعاقة   
  .وتبادل املعرفة بشأن إمكانية الوصول، وخاصة يف وسائل النقل العام

 وزارة النقل أيضاً جهة استباقية يف األنشطة املتعلقة بإمكانية الوصول يف االحتاد             وتعد  -٨٥
وهي تسعى إىل تعزيز اهلياكل األساسية واملتطلبات املادية الناجتة عن تشريع االحتاد            . األورويب

سيما يف سياق املبـاين اجلديـدة         ال  والتوجيه املتعلق باحلافالت،   TSI PRMاألورويب، مثل   
  .يع التجديد الكربىومشار
وتشارك وزارة النقل أيضاً يف شبكة النقل مبوجب سياسة جملس بلـدان الـشمال                -٨٦

وقد عمل هذا املنتدى لسنوات عديدة على مشروع مشترك لبلدان          . األورويب بشأن اإلعاقة  
الطـرق  (الشمال األورويب يهدف إىل وضع مؤشرات بشأن إمكانية الوصول يف جمال النقل             

ويتمثل اهلدف يف أن تستخدم السلطات املؤشرات جلمع البيانات عـن           ). حلديديةوالسكك ا 
إمكانية الوصول إىل النقل العام وقياس وتقدير إمكانية الوصول يف أمـاكن مثـل حمطـات                

  .السكك احلديدية يف الدامنرك
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  الوصول إىل وسائل النقل الفردية املخصصة للمعاقني    
عاقني مبوجب قانون مشغلي النقل العام يشكل حـالً        إن النقل الفردي املخصص للم      -٨٧

بديالً لوسائل النقل العام، ويقدم إىل األشخاص الذين يعانون من ضعف شديد يف احلركـة،               
وحيق لألشخاص املشمولني هبـذه اخلطـة       . مثالً الذين حيتاجون إىل وسائل مساعدة للمشي      

ل إىل األنـشطة االجتماعيـة       رحالت سنوياً على األقل يف وسائل النقل للوصـو         ١٠٤ إىل
وال بـد   . وألغراض الترفيه خبالف العالج والرعاية واألنشطة املماثلة املشمولة خبطط أخرى         

من أن تتم الرحالت يف مركبات مناسبة ومن الباب إىل الباب، أي أقرب مـا ميكـن مـن             
 ومتول  ).يف الواقع حوايل ساعتني   (وجيب حجز الرحلة يف وقت معقول قبل الرحيل         . املدخل

وجيب أن تكون أجرة وسائل     . اخلطة جزئياً مبدفوعات املستخدم، وجزئياً بإعانات من البلدية       
  .النقل املخصصة للمعاقني هي نفس أجرة األنواع األخرى من وسائل النقل العام

  إعانات لشراء سيارات    
ضاً على  جيوز لألشخاص الذين يعانون من إعاقة وظيفية دائمة وكبرية أن حيصلوا أي             -٨٨

دعم مايل لشراء سيارة ملساعدهتم يف احلصول على وظيفة أو االحتفـاظ هبـا أو إلكمـال                 
ومن املمكن احلصول على دعم لشراء سيارة، عنـدما تـؤدي القـدرة الوظيفيـة               . التعليم

بشكل دائم إىل خفض قدرة الشخص على املشي بشكل كبري، وُيرى أن الـسيارة               املخفضة
  .ياة الشخص اليوميةقد تسهل إىل حد كبري ح

وجيب أن تكون احلاجة إىل النقل ذات درجة معينة، وينبغي أال تكون متاحة بشكل                -٨٩
مناسب يف ترتيبات النقل األخرى مثل خطط النقل الفردي املخصص للمعاقني يف وسـائل              

 بالتبين  وإذا كان الشخص املعاق بدنياً أو عقلياً طفالً، جيوز للوالدين أو الوالدين           . النقل العام 
وحتدد القدرة الوظيفية للطفـل  . أن يقدموا طلباً للحصول على إعانة السيارة نيابة عن الطفل     

  .واحتياجاته من النقل ما إذا كان يتم منح اإلعانات

  إمكانية الوصول املادي إىل اخلدمات الصحية العامة    
طـاع اخلـاص يف     يتم توفري اخلدمات اليت يقدمها أخصائيو الرعاية الصحية من الق           -٩٠

عيادات يديرها األخصائيون الصحيون يف القطاع اخلاص على أساس اتفاقات مربمـة بـني              
املمارسـون  (القطاع العام واجملموعات املختلفة من األخصائيني يف جمال الرعاية الـصحية            

  ).العامون واملمارسون املتخصصون وأطباء األسنان وأخصائيو العالج الطبيعي، وما إىل ذلك
العيادة، يتطلب  /ولتوفري معلومات الستخدامها يف اختيار املريض لألخصائي الصحي         -٩١

االتفاق عموماً من األخصائيني الصحيني إعداد إعالنات ممارسة حتتوي على جمموعـة مـن              
املعلومات عن العيادة، مبا يف ذلك إىل أي مدى ميكن الوصول إىل العيـادة وإىل أي مـدى                  

وُتنشر هذه املعلومات على بوابة     . ذين يعانون من ضعف يف احلركة     يراعي ختطيطها املرضى ال   
  .www.sundhed.dkالصحة العامة املشتركة يف 
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 من النظام الـوطين للتـأمني       ١ويف املمارسة العامة، جيوز تسجيل أعضاء اجملموعة          -٩٢
 وينص اتفاق املمارسني العامني على أن الشخص الذي يعـاين . الصحي مع ممارس طيب معني 

من ضعف يف احلركة وحصل بالفعل على منحة من السلطة احمللية لشراء وسـيلة مـساعدة                
  .للمشي حيق له االختيار بني عيادتني على األقل يكون تصميمها مناسباً

ويف ظروف معينة، حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة احلصول علـى خـدمات نقـل                -٩٣
  .إعانات نقل مبوجب قانون الصحة الدامنركي أو
  :التايل، حيق للشخص احلصول على خدمات نقل أو إعانات نقل من أجلوب  -٩٤

عالج اإلصابات الطارئة يف مقر املمارس العام أو املمارس املتخصص، إذا كـان              •
  ؛الشخص حيتاج إىل مركبة خاصة للمرضى

شخص حيتاج إىل مركبـة خاصـة       الفحص والعالج يف املستشفيات، إذا كان ال       •
  ؛للمرضى

املستشفيات كجزء مـن عـالج يف العيـادات اخلارجيـة،        الفحص والعالج يف     •
  ؛دون استخدامه لوسائل النقل العامكانت حالة الشخص حتول  إذا

  ؛دون استخدامه لوسائل النقل العامإعادة التأهيل، إذا كانت حالة الشخص حتول  •
إذا كان حيق للشخص احلصول على خدمات نقل أو إعانات نقـل وحيتـاج إىل                •

  .رافق أيضاً احلصول على خدمات نقل أو إعانات نقلُمرافق، حيق للُم

  يتعلق باملواد التعليمية  فيماإمكانية الوصول    

  امتحانات التعلم باملدرسة    
فيما يتعلق بامتحانات آخر السنة يف املدارس االبتدائية واإلعدادية، تتـوافر عـدة               -٩٥

رات على قدم املساواة مـع      خيارات أمام الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة إلكمال االختبا       
وجيب أن يهيئ مدير املدرسة ظروف اختبار خاصة للطـالب الـذين            . غريهم من الطالب  

يعانون من إعاقات وظيفية عقلية أو بدنية أو صعوبات حمددة أخرى عنـدما تكـون هـذه       
وجيب . اخلدمات ضرورية لضمان مساواة هؤالء الطالب بالطالب اآلخرين يف االمتحانات         

  .ي هذه الظروف إىل تغيري املستوى الفين لالمتحانأال تؤد
ولالستخدام يف االمتحانات املكتوبة، توزع وزارة التعليم سنوياً أقراصاً مدجمة تشمل       -٩٦

ملفات صوتية ونصية، ومواد بطريقة برايل للطالب املكفوفني وواجبات مع النص والصوت            
 وبالنسبة للطالب املعاقني بصرياً،     .للطالب ذوي اإلعاقة البصرية   ) DAISY(يف شكل ديزي    

وتبقى وزارة التعليم علـى علـم بأحـدث         . يتم تكييف متارين االمتحان برسوم توضيحية     
التطورات يف هذا اجملال وعلى اتصال باجلمعيات أصحاب املـصلحة الـيت تتخـصص يف               
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. ا منها احتياجات هذه اجملموعة اخلاصة من الطالب ووسائل املساعدة اليت ميكن أن يستفيدو           
 ٢٠١٠أغـسطس   /وبوصفها جانباً من جوانب أنشطتها، استضافت وزارة التعلـيم يف آب          

حلقة دراسية ملستشاري املواضيع الدراسية يف املدارس االبتدائية واإلعدادية، عرض خالهلـا            
املتكلمون اخلارجيون وسائل مساعدة جديدة قائمة على تكنولوجيا املعلومات للطالب ذوي           

  .خلاصةاالحتياجات ا
ولتسهيل عمل املدارس على إعداد االمتحانات للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة،            -٩٧

أصدرت وزارة التعليم مبادئ توجيهية تصف إجراءات االمتحانات واحلاالت اليت جيوز فيها            
وتشتمل هذه احلاالت على تغيري ظروف االمتحانات، مبا يف ذلك          . عدم االلتزام باإلجراءات  

المتحان، وتقدمي املساعدة العملية، ولغة اإلشارة والتفسري، واستخدام وسـائل          زيادة وقت ا  
االصطناعية اليت ميكن أن تقرأ     /مساعدة مثل برامج التنبؤ، واالستعانة باآلالت احلاسبة الرقمية       

  .وُتنشر التعليمات على موقع وزارة التعليم على اإلنترنت. وتتكلم

  االمتحانات الوطنية    
مر التنفيذي بشأن االمتحانات الوطنية أمهية لـضمان إمكانيـة مـشاركة            يويل األ   -٩٨

الطالب الذين يعانون من إعاقة وظيفية بدنية وعقلية يف االمتحانات الوطنية على قدم املساواة        
وتراعي االمتحانات الوطنية املبادئ التوجيهية الدولية احلاليـة بـشأن          . مع الطالب اآلخرين  

يف حالة الطالب الذين يعانون من إعاقة وظيفية من املستوى          ) WCAG 2.0(إمكانية الوصول   
ألف، وهو املستوى الذي يتعني أن تليب متطلباته املؤسسات العامة عند وضع االمتحانـات              

  .الوطنية وتنفيذها
، أطلقت وزارة التعليم عمليـة مركـزة        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١واعتباراً من     -٩٩

: ملعلومات اإللكترونية بشأن إمكانية الوصول إىل الربامج التعليمية يف        ومستمرة لتنشيط بوابة ا   
http://tilgaengelighed.emu.dk/.  

وأعدت وزارة التعليم تعليمات ألداء االمتحان ملعلمي الطالب الذين يعـانون مـن       -١٠٠
انات، وتوفر التعليمات معلومات عن اخليارات املتاحة بالفعل يف نظام االمتح         . إعاقة وظيفية 

مثل استخدام وسائل املساعدة وأوقات الراحة اليت من شأهنا أن تضمن أن يستطيع الطـالب        
ويتم نشر التعليمات   . ذوي اإلعاقة إجراء االمتحانات على قدم املساواة مع الطالب اآلخرين         

  .يف موقع وزارة التعليم على اإلنترنت

  االلتزام باخلدمة الشاملة وحقوق املستخدم    
ا يتعلق بااللتزام باخلدمة الشاملة وحقوق املستخدم، مت تعيني مقـدم لاللتـزام             فيم  -١٠١

 مبوجب األمر التنفيذي بشأن خـدمات االلتـزام باخلدمـة         ٢٠٠٨باخلدمة الشاملة يف عام     
وأدى هذا التعيني إىل عـدد      ). TDC A/S (٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١الشاملة، اعتباراً من    

  :وأدخلت حتسينات يف اجملاالت التالية. ام باخلدمة يف جمال اإلعاقةمن التحسينات على االلتز
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أصبح اهلاتف النصي يقوم اآلن على شـبكة اإلنترنـت          : خدمات املهاتفة النصية   •
وينطبق االلتزام باخلدمة خلدمات اهلاتف النصي علـى الـصم          . وليس احلاسوب 

انون من ضـعف    والصم بعد التكلم والصم املكفوفني، وميكن لألشخاص الذين يع        
ويـسمح  . يف الكالم والسمع أن يعوضوا ضعفهم هذا عن طريق هذه اخلـدمات           

اهلواتف األخـرى   اهلاتف النصي للمستخدمني باستعمال كل من اهلواتف النصية و        
  ؛)عرب خدمة تفسري(

مـن  : توصيلة عريضة النطاق للمجموعات اخلاصة من األشخاص ذوي اإلعاقـة          •
اتفية الفيديوية حمل اهلواتف النصية بشكل كـبري يف         املتوقع أن حتل االتصاالت اهل    

ونتيجة لذلك، مت متديد تغطية التزام اخلدمة لتشمل االتصاالت عريـضة           . املستقبل
 كيلوبت يف الثانية للصم والصم بعد الـتكلم         ٥١٢/٥١٢تقل عن     ال النطاق اليت 

ـ           سمع والصم املكفوفني، وميكن لألشخاص الذين يعانون من ضعف يف الكالم وال
وكحد أدىن، جيـب أن تلـيب       . أن يعوضوا ضعفهم هذا عن طريق هذه اخلدمات       

  ؛ اليت ُتشِغل املهاتفة الفيديويةالسرعة متطلبات نظام الربجمية
دليل اهلاتف لألشـخاص   (Handicappedes Nummerserviceخصم على استخدام  •

 خدمـة   ميكن جلميع مستخدمي هذا الدليل اهلاتفي الوصـول إىل        ): ذوي اإلعاقة 
التحويل التلقائي للرقم املذكور بسعر خمفض، بصرف النظر عن مقـدم خدمـة             

غري أن مقدم خدمة االتصاالت للـشخص       . االتصاالت املشتركني معه يف اخلدمة    
ذي اإلعاقة جيب أن يكون قد دخل يف اتفاق مع مقدم االلتزام باخلدمة الـشاملة               

  .يسمح باستخدام خدمة دليل اهلاتف

   الدامنركية النهائية وامتحان اجلنسية وامتحان املواطنةاالمتحانات    
جيوز للمواطن األجنيب أن يتقدم بطلب عند إجراء االمتحانات النهائية الدامنركيـة              -١٠٢

وُيمـنح  . وامتحان اجلنسية وامتحان املواطنة للحصول على إذن باستخدام وسائل املساعدة         
ه املمتحن ويف حاالت اإلعاقة غري الظاهرة       اإلذن لفرادى االمتحانات على أساس طلب يقدم      

على أساس شهادة من طبيب ممارس أو طبيب أمراض نفسية أو استشاري طـب وجراحـة        
وجيوز ملدير مركز اللغة أن يأذن باختاذ تدابري عمليـة واسـتخدام            . العيون أو أخصائي آخر   

  .وسائل مساعدة تقنية وحضور شخص مساعد ووقت أطول لالمتحان
بالنسبة المتحانات اجلنسية واملواطنة الدامنركية، فيجوز لوزارة شؤون الالجئني         أما    -١٠٣

عـن   واهلجرة واإلدماج السماح تغيري حمتوى االمتحان وشكله عند تقدمي شهادة صـادرة           
وميكن أن تشتمل هذه التغيريات علـى تكـبري         . أخصائي وبناء على طلب الشخص املعاق     

صر، وتسجيل تعليمات خاصة للمكفوفني، واستخدام      أوراق االمتحان لألشخاص ضعاف الب    
وعالوة علـى   . برامج تكنولوجيا املعلومات لألشخاص الذين يعانون من صعوبة يف القراءة         

ذلك، مت تسجيل املواد التحضريية المتحان اجلنسية وامتحان املواطنة ونشرها ككتاب صويت            
  .لتمكني ضعاف البصر من االستعداد لالمتحانني
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  االتصاالتتشريع     
 ٢٠٠٩نوفمرب  /مع اعتماد أحدث حزمة تنظيمية بشأن االتصاالت يف تشرين الثاين           -١٠٤

 يعـدل التـشريع     ٢٠١١فربايـر   /كنقطة بداية، اعتمدت الدامنرك مشروع قانون يف شباط       
الدامنركي لالتـصاالت الـذي يطبـق األحكـام املعدلـة لتوجيـه اخلدمـة الـشاملة                 

على ظروف ) EEC/٢٠٠٩/١٣٦املعدلة مبوجب التوجيه  بصيغته EEC/٢٠٠٢/٢٢ التوجيه(
يتعلق باخلدمات الشاملة وحقوق املستخدم النـهائي بـشكل           فيما األشخاص ذوي اإلعاقة  

وال يزال التزام اخلدمة الشاملة يشمل توفري متطلبـات خـدمات املهاتفـة النـصية                .عام
  .ملة يف مجيع أحناء البلداخلاصة يف خدمات دليل رقم اهلاتف ملقدم اخلدمة الشا والوظائف

 إمكانية الوصول إىل مواقع اإلنترنـت، وحلـول تكنولوجيـا           -تكنولوجيا املعلومات       
  املعلومات األخرى

اليت هتدف إىل   " اإلعاقة بدون حواجز  " خطة عمل    ٢٠٠٢اعتمدت احلكومة يف عام       -١٠٥
وتضع اخلطة أيضاً   . اقةتعزيز أنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلكومية يف جمال اإلع        

تكنولوجيا املعلومـات  "مركز الكفاءة  ) ١(جمموعة من املبادرات اجلديدة، مبا يف ذلك إنشاء         
صندوق استثماري أسهم يف تطوير برنامج الكالم وخدمة القراءة بـصوت           ) ٢(، و "للجميع

بـادرات  جلنة توجيهية مهمتها إجراء متابعة تتسم بالكفاءة مل       ) ٣(و" الوصول للجميع "عال  
  .خطة العمل

وتعمل الوكالة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على ضمان أن تظل إمكانية             -١٠٦
تكنولوجيـا املعلومـات    "يتجزأ يف مركز الكفـاءة        ال وصول األشخاص ذوي اإلعاقة جزءاً    

طـاع  ، اليت جيب أن يضمن إمكانية الوصول إىل املعلومات وتوافر أماكن عمل يف الق             "للجميع
العام للوصول إىل تكنولوجيا املعلومات حبيث يستطيع أكرب عدد ممكن من األشخاص استخدام             

ويعمل املركز عن كثب مـع      . مواقع اإلنترنت ونظم تكنولوجيا املعلومات التابعة للقطاع العام       
. رابطات اإلعاقة، وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومؤسسات القطاع العام األخرى         

. وة على ذلك، يعاجل مركز الكفاءة املهمة الرئيسية املتمثلة يف جذب االنتباه إىل هذا املعيار              وعال
ووفقاً لذلك، يدعو املركز إىل تنفيذ سياسة بشأن الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات وخطـط              
العمل ذات الصلة ويقدم مشورة إىل السلطات العامة ومقدمي اخلـدمات للعمـل باملبـادئ               

 املبادئ التوجيهية بشأن إمكانية الوصـول       -ية الدولية بشأن إمكانية الوصول وتنفيذها       التوجيه
وتنـشر الوكالـة الوطنيـة لتكنولوجيـا املعلومـات          ). WCAG(إىل احملتوى على اإلنترنت     

واالتصاالت بانتظام رسائل إخبارية تشتمل على نصائح وأساليب عملية حملرري اإلنترنت مـن       
  .كيفية تنفيذ متطلبات إمكانية الوصولالقطاع العام بشأن 

جلنة توجيهية واصلت عملها بعد ذلك      " اإلعاقة بدون حواجز  "وأنشأت خطة العمل      -١٠٧
كفريق مرجعي معين بإمكانية الوصول اإللكتروين، استشري عند بداية األعمـال وترتيـب             
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. ت يف القطاع العـام األولويات اليت هتدف إىل تعزيز إمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلوما      
واألطراف ) DH(وشارك يف الفريق ممثلون من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدامنرك            

، استعيض عن الفريق املرجعي بفـريقني مـرجعيني         ٢٠١١ويف عام   . األخرى ذات الصلة  
آخرين واسعا النطاق معنيان بإمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات يف القطاعني العـام             

ومن شأن هذا التغيري أن يعزز األنشطة الرامية إىل تعزيـز إمكانيـة الوصـول يف                . اخلاصو
وسيعمل الفريق املرجعي املعين بالقطاع العام على تعزيـز إمكانيـة   . القطاعني العام واخلاص  

الوصول يف املستقبل إىل مواقع القطاع العام والنماذج اإللكترونية واألدوات القائمـة علـى         
 املعلومات، وما إىل ذلك، وسريكز الفريق املرجعي املعين بإمكانيـة الوصـول يف              تكنولوجيا

القطاع اخلاص على حتسني إمكانية الوصول إىل حلول التجارة اإللكترونيـة والتـسهيالت             
  .املصرفية على اإلنترنت ووسائل اإلعالم اإللكترونية، ضمن غريها من األهداف

 من املبادئ التوجيهية الدولية     AA، أصبح املستوى    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١ويف    -١٠٨
بشأن إمكانية الوصول إىل احملتوى على اإلنترنت أحد املعايري اإللزامية، الذي جيب أن تعمل              

وتابعت وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار االتفاق بشأن       . به السلطات العامة يف املستقبل    
ع رسم اخلرائط إلمكانية الوصول إىل مواقع اإلنترنـت         املعايري املفتوحة مبشروعني من مشاري    

  .٢٠١٠ و٢٠٠٨العامة يف عامي 
 موقعاً على اإلنترنت    ٢٢٦ إمكانية الوصول إىل     ٢٠١٠وأوضح رسم خرائط لعام       -١٠٩

 يف  ٦وأظهرت النتيجة أن    . من مواقع الدولة واألقاليم والبلديات ومواقع عامة أخرى خمتارة        
 يف املائة على نطاق متوسـط،       ٤٢ الوصول إليها على نطاق واسع، و      املائة من املواقع ميكن   

 ٢٠٠٨ومن عـام  .  يف املائة منها٨ يف املائة بطريقة غري مناسبة، ويصعب الوصول إىل        ٤٤و
، أُدخلت حتسينات هامشية فقط، وجاءت أبطأ من املتوقع يف أعقاب اتفاق            ٢٠١٠إىل عام   

  . اعتبار هذه النتيجة بوصفها غري مرضيةوميكن.  بشأن املعايري املفتوحة٢٠٠٨عام 
 وميكن استخدامها   webtjek.itst.dkونشرت نتائج عمليات رسم اخلرائط على املوقع          -١١٠

بفعالية للتركيز على إمكانية الوصول إىل مواقع اإلنترنت العامة، واستهدفت يف الوقت نفسه             
قرر إجراء مشروع رسم اخلرائط     ومن امل . أيضاً مبادرات احلكومة يف هذا اجملال بشكل أفضل       

  .٢٠١٢القادم يف عام 
وبغية دعم العمل مبعيار إمكانية الوصول، أعـدت وزارة العلـوم والتكنولوجيـا               -١١١

واالبتكار جمموعة أدوات للعطاءات تيسر وضع السلطات العامة ملتطلبـات حمـددة بـشأن     
، ٢٠٠٩ويف عـام    . جلديدةإمكانية الوصول يف العطاءات واملشتريات وتطوير حلول رقمية ا        

  .WCAG من معيار ٢حتديث جمموعة األدوات لتشمل متطلبات اإلصدار  مت
، أطلقت وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكـار       ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -١١٢

أداة تعلم إلكتروين تستهدف موظفي القطاع العام، وستقوم بتدريبهم وإرشادهم يف العمـل             
وتعد األداة جـزءاً    .  وأشرطة الفيديو وما إىل ذلك بشأن إمكانية الوصول        على إنتاج وثائق  
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منصة التعلم الرقمي ملوظفي الدولة، كامبوس، ولكن ميكن وصول اجلميع إليهـا حبريـة            من
  .itst.dk/elt على
وأكدت دراسة استقصائية نوعية لعمل اهليئة العامة املعنية بإمكانية الوصول إىل اإلنترنت   -١١٣
 أن التدابري اليت أطلقت مناسبة بشكل عام، ولكنها كشفت أيضاً           ٢٠١١ت يف أوائل عام     أجري

عن احلاجة إىل زيادة وضوحها ونشرها على اجملموعات املستهدفة منها، اليت عادة ما تتـألف               
  .حمرري اإلنترنت وموظفي االتصال والعمال املعنيني باحلاالت يف اهليئات العامة من

    NemID  
 NemIDوجاء . ٢٠١٠يوليه / متوز١، يف NemIDق نظام التوقيع الرقمي اجلديد،      أُطل  -١١٤

 للمواطنني وصوالً آمنـاً     NemIDويوفر نظام   . نتيجة تعاون وثيق بني القطاعني العام واخلاص      
إىل مواقع اإلنترنت العامة، ومرافق اخلدمات املصرفية عرب اإلنترنت وغريها من حلول اخلدمة             

 املصارف اليت تقدم خدمات عـرب اإلنترنـت         NemIDوُيمكّن نظام   . اخلاصةالذاتية الرقمية   
اهليئات العامة من التحقق من هوية املواطنني، وبالتايل توفر للمواطنني وصـوالً آمنـاً إىل                أو

، كان النظـام    ٢٠١١أبريل  /وحىت مطلع نيسان  . البيانات الشخصية ومنصات اخلدمة الذاتية    
وكان دعم إمكانية الوصـول بالنـسبة       . سجلة يف هذا النظام    ماليني هوية م   ٣يضم حوايل   

. NemIDلألشخاص الذين يعانون من اخنفاض القدرة الوظيفية عامالً رئيسياً، أثناء عداد نظام 
وبالتايل، بالتعاون مع اجلمعية الدامنركية للمكفوفني وجهات أخرى، أُعدت حلول خاصـة            

، NemIDكما مت تطوير موقـع      .  املكفوفني لألشخاص ضعاف البصر أو املكفوفني أو الصم      
www.nemid.nu            مع مراعاة إمكانية الوصول، وبالتايل يعمل املوقع وفقاً للمعايري اإللزاميـة ،

  .WCAG من املعيار AAملواقع اإلنترنت العامة، مبا يف ذلك املستوى 
 لغـة    على اإلنترنـت إىل    NemIDوترمجت فيديوهات التعلم اإللكتروين على موقع         -١١٥

اإلشارة وهي تضمن إمكانية استفادة مستخدمي لغة اإلشارة من الصم وضـعاف الـسمع              
وميكن الوصـول إىل أشـرطة الفيـديو علـى املوقـع            . NemIDاستفادة كاملة من حل     

www.nemid.nu/support/film_om_nemid/film_paa_tegnsprog/.  
عاقـة يف الـدامنرك    وكجانب من جوانب التعاون مع منظمات األشخاص ذوي اإل          -١١٦

)DH(              مت إنشاء فريق عامل خاص، مهمته دراسة التعديالت احملتملة على حل نظام ،NemID 
ومت .  يف متناول أكرب عدد ممكن من األشخاص       NemIDواختيار حل من شأنه أن جيعل نظام        

حتديد حتديات خاصة لفرادى اجملموعات من األشخاص ذوي اإلعاقة، وال يـزال العمـل               
واُتخذ قرار بإطالق حل ملموس للتغلب      .  على إجياد حلول ملموسة هلذه التحديات      مستمراً

 للحلول العامة، يف حـني يتواصـل        NemIDعلى التحديات اخلاصة املتعلقة باستخدام نظام       
العمل على إجياد احلل النهائي لتمكني فرادى جمموعات األشخاص ذوي اإلعاقة من استخدام           

  .فية عرب اإلنترنت للخدمات املصرNemIDنظام 
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  اجمللس الدامنركي لإلعاقة    
جتدر اإلشارة إىل أن اجمللس الدامنركي لإلعاقة يعمل على تعزيز االنـدماج واسـع                -١١٧

يتعلق بإمكانية الوصول، وذلك حىت يتسىن لألشـخاص          فيما النطاق يف اجملتمع، مبا يف ذلك     
 اآلخرين، وأن يكون هلم أكرب قـدر        ذوي اإلعاقة املشاركة يف اجملتمع على قدم املساواة مع        

  .ممكن من احلرية الختاذ قراراهتم بأنفسهم وحتمل املسؤولية

  ١٠املادة     
يتمتع مجيع األشخاص مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة بـاحلق يف احليـاة وفقـاً                 -١١٨
  . من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان٢ للمادة
 جيوز للنساء إجراء عملية إجهاض حـىت هنايـة          ومبوجب قانون الصحة الدامنركي،     -١١٩

وتضمن أحكام قانون الصحة أن . األسبوع الثاين عشر من احلمل بدون احلصول على تصريح
حتصل املرأة، قبل إجراء عملية اإلجهاض، على مشورة بشأن خيارات الدعم اليت ميكـن أن               

اماً احلصول، قبل وبعـد إجـراء       حتصل عليها أثناء فترة محلها وبعد الوالدة، مثلما حيق هلا مت          
  .العملية، على استشارة على النحو املنصوص عليه يف قانون الصحة الدامنركي

وجيب أيضاً إبالغ املرأة اليت تلتمس احلصول على إذن إلهناء احلمـل بعـد هنايـة                  -١٢٠
األسبوع الثاين عشر من احلمل ألن الطفل يعاين من اضطراب شديد، باخليـارات املتاحـة               

حصول على معلومات تكميلية ومشورة من رابطات اإلعاقة ذات الصلة، وما إىل ذلـك،              لل
كما نفذت مبادرات عديدة، هتدف     . على النحو املنصوص عليه يف قانون الصحة الدامنركي       

إىل منع حاالت احلمل غري املرغوب فيه وختفيض عدد حاالت اإلجهاض اليت تتم يف حدود               
  .راملهلة الزمنية لإلجهاض احل

  ١١املادة     
حيدد القانون الدامنركي للخدمة يف حاالت الطوارئ املبادئ التوجيهية العامة لتنظـيم              -١٢١

حاالت الطوارئ النامجة عن احلوادث والكوارث واألحداث املماثلة األخـرى يف الـدامنرك،             
ليـة  والذي ينص على أن اجملالس احمللية مسؤولة عن تنظيم استجابات يف حاالت الطوارئ احمل             

ميكن أن توفر مساعدة معقولة عند حدوث إصابات شخصية فضالً عن أضرار للممتلكـات               
كما أن التزام اجمللس احمللي بتوفري مساعدة معقولة يف . وأضرار بيئية متصلة باحلوادث والكوارث   

  .حالة اإلصابات الشخصية يغطي أيضاً األشخاص ذوي اإلعاقة واجملموعات احملرومة األخرى
وفيما يتعلق مبساعدة الصم وضعاف السمع وكذلك األشـخاص الـذين أصـيبوا              -١٢٢

بالصمم، أطلقت الوكالة الدامنركية إلدارة حاالت الطوارئ خدمة إنذار عرب الرسائل النصية            
وعندما تستخدم صفارة واحدة أو أكثر من صـفارات اإلنـذار يف نظـام              . باهلاتف املتنقل 
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د الوطين للتحذيرات، سُترسل رسالة نصية متزامنـة إىل         صفارات اإلنذار املطبق على الصعي    
الصم أو ضعاف السمع فضالً عن األشخاص الذين أصيبوا بالـصمم املـسجلني يف خطـة             

ويضمن هذا اإلجراء   . الوكالة الدامنركية إلدارة الطوارئ واللجنة الوطنية للشرطة الدامنركية       
ين أصيبوا بالصمم حتـذيرات يف      أن حيصل الصم أو ضعاف السمع فضالً عن األشخاص الذ         

  .وجيري اختبار هذا النظام سنوياً. نفس الوقت مع املواطنني اآلخرين

  اإلصابة باإلعاقة أثناء اإليفاد يف بعثات دولية    
جيري إيفاد عدد كبري من األشخاص الذين يعملون يف وزارة الـدفاع إىل بعثـات                 -١٢٣

سلحة تسعى، من خالل أمثل االسـتعدادات،       وعلى الرغم من أن القوات امل     . دولية كل عام  
إىل تقليل اإلصابات اليت يتعرض هلا املوظفون املوفودون يف بعثات دولية إىل أدىن حد، فـإن                

ومتنعهم شـدة بعـض هـذه       . بعض املوظفني يعودون من البعثات جبروح مرئية وغري مرئية        
  .اجلروح من أداء وظائفهم السابقة

شرية للقوات املسلحة كيف تسعى القوات املـسلحة، يف         وتصف سياسة املوارد الب     -١٢٤
حالة إصابة موظف بدنياً وعقلياً إىل درجة تقلل قدرته على العمل، إىل وضـع املوظـف يف             

  .وظيفة يريدها ويستطيع أن يؤديها يف الظروف العادية
وإذا مل يكن بوسع املوظف أداء وظيفته السابقة، ستبذل القوات املسلحة قـصارى               -١٢٥
  .هدها إلجياد بدائل مماثلة ليواصل املوظف مستقبله الوظيفي احملتملج

، نفذت احلكومة سياسة قدامى احملاربني، اليت تضع ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول    -١٢٦
اإلطار الذي حيدد كيفية اعتراف اجملتمع بقدامى احملاربني بشكل أفضل ودعمهـم إذا لـزم               

 مبادرة جديدة، مبـا يف ذلـك   ١٩تدابري القائمة، وحتدد   وترتكز السياسة بقوة على ال    . األمر
  .جهود حمسنة تستهدف قدامى احملاربني من املصابني بإصابات بدنية وعقلية

  استراتيجية العمل اإلنساين الدامنركية     
يشار إىل األشخاص ذوي اإلعاقة كمجموعة ضعيفة بوجه خاص يف اسـتراتيجية              -١٢٧

، متاماً مثلما ُيسلط الضوء على محاية الفئات ٢٠١٥-٢٠١٠لفترة العمل اإلنساين الدامنركية ل 
وتوضح االستراتيجية أيضاً أن األشـخاص  . األكثر ضعفاً كنقطة حمورية خاصة لالستراتيجية   

أو البدنية هم ضحايا ضعفاء ليس يف حاالت الطوارئ فحسب، ولكن /ذوي اإلعاقة العقلية و
لة، وهذا هو سبب دعم السياسة اخلارجية الدامنركية        أيضاً يف األزمات املستمرة لفترات طوي     

  .لألنشطة اليت تساعد على توفري حياة أكثر كرامة يف املناطق اليت تكون غري آمنة خبالف ذلك
وعالوة على ذلك، ميكن أن تصدر تصاريح اإلقامة ألسـباب إنـسانية للرعايـا                -١٢٨

 خطر اإلعاقة أو إىل تدهور اإلعاقـة        األجانب الذين تعرضهم عودهتم إىل بلداهنم األصلية إىل       
وحقيقة أن إعاقة الشخص ميكن أن تتحسن مـن البقـاء يف            ). معيار اإلعاقة (بشكل خطري   

  .تربر إصدار تصريح إقامة ألسباب إنسانية  الالدامنرك،
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  ١٢املادة     
حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة االعتراف هبم أمام القانون وممارسة األهلية القانونيـة              -١٢٩

  .على قدم املساواة مع اآلخرين
ومبوجب قانون العجز القانوين والوصاية، جيوز، إذا لزم األمر، أن تقام الوصاية على               -١٣٠

البالغني الذين يصبحون غري قادرين على إدارة شؤوهنم بأنفسهم بسبب مرض عقلي، مبـا يف     
ـ              ضعف الـصحي   ذلك اخلرف الشديد أو إعاقات النمو العقلي أو األنواع األخرى مـن ال

وجيوز للوصايا أن تغطي األمور املالية والشخصية على حد سواء أو أن تقتصر على              . الشديد
  .بعض املسائل املالية أو الشخصية

ويتمثل األثر القانوين إلقامة الوصاية على شخص ما يف تعيني وصي للتصرف بالنيابة         -١٣١
ب قانون العجز القانوين والوصاية،     ومبوج. عن ذلك الشخص يف املسائل اليت تغطيها الوصاية       

فإن الوصاية اليت تغطي املسائل املالية قد حترم الشخص من أهليته القانونية إذا كـان ذلـك                 
ضرورياً ملنع الشخص من تعريض ثروته أو دخله أو مصاحله املالية األخرى ملخاطر االخنفاض              

حملكمة أن تقرر حرمان شخص ما من       وال جيوز إال    . الكبري يف القيمة أو ملنع االستغالل املايل      
وبالتايل، جيب أن تعكس    . وتقوم القرارات بشأن الوصاية على مبدأ التناسب      . أهليته القانونية 

  .الوصاية احتياجات الشخص وأال متتد ألكثر مما هو مطلوب
وباإلضافة إىل ذلك، ينص التشريع االجتماعي على أن اجملالس احمللية جيب أن تقدم               -١٣٢
ة إىل األشخاص الذين يعانون من قدرات وظيفية عقلية ضعيفة للغاية وغري القـادرين            مساعد

وال . وجيوز تقدمي هذه املساعدة بدون موافقة الشخص املعـين        . على محاية مصاحلهم اخلاصة   
إذا كانت هناك حاجـة إىل        فيما وعلى اجمللس احمللي أن ينظر    . جيوز تقدمي املساعدة باإلكراه   

  .ين مبوجب القانون املشار إليه أعالهتعيني وصي قانو

  ١٣املادة     
يتضمن قانون إقامة العدل أحكاماً لضمان أن يكـون لألشـخاص ذوي اإلعاقـة                -١٣٣

وبالتـايل، توجـد    . إمكانية الوصول بشكل فعال إىل القضاء على قدم املساواة مع اآلخرين          
 احملاكمـات وأنـه    أحكام تفيد حبصول األشخاص ضعاف السمع على خدمات تفسري أثناء         

ميكن استجواب األشخاص الذين يعانون من إعاقة كالمية، وما إىل ذلك، عرب أسئلة وأجوبة              
  .مكتوبة أو باالستعانة بأخصائي تفسري

ووضعت عدة قواعد لضمان تقدمي املساعدة إىل املتهمني والشهود عنـد النظـر يف           -١٣٤
وجتدر اإلشارة إىل   . األشخاص ذوي اإلعاقة  وتنطبق هذه القواعد أيضاً على      . القضايا اجلنائية 

أن الشرطة أو النيابة عليهما إبالغ احملكمة إذا أشار تقييم معتمد إىل أن شاهداً ما حيتاج إىل                 
. وباملثل، ميكن لضحايا بعض اجلرائم احلصول على خدمات حمام دفاع معـني         . رعاية خاصة 
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 احلصول على خـدمات حمـام       وجيوز لشخص متهم بارتكاب جرمية أيضاً يف ظروف معينة        
معني، إذا كان هذا االهتام يعين أن يوضع الشخص يف عهدة مؤسسة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

  .العقلية الشديدة أو يف مستشفى ذات أمن خاص، ويف أماكن مماثلة
ويف املمارسة العملية، فإن الشخص الذي تنطوي إعاقته على حاجـة خاصـة إىل                -١٣٥

وجيـوز  . افقه شخص يساعده أو يقدم له خدمات مماثلة يف احملكمة         وجود مرافق ميكن أن ير    
أيضاً للعاملني يف احملكمة أو موظفي احملكمة اآلخرين، عند االقتضاء، تقدمي املساعدة لضمان             

  .إمكانية الوصول املادي لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل احملاكم

  تدريب أفراد الشرطة والسجون    
الواسعة يف جمال تدريب أفراد الشرطة هو أنه جيب معاملـة           من املواضيع األساسية و     -١٣٦

أو الـدين   /أو نوع اجلنس و   /مجيع األشخاص على قدم املساواة، بصرف النظر عن العرق و         
وبالتايل، ُينظم تدريب الشرطة األساسي بتركيـز علـى         . أو التوجه اجلنسي  /أو اإلعاقة و  /و

وجتدر اإلشارة إىل أن التعليم يف      . سباًالتسامح، حيثما يكون ذلك منا    ) عدم(إدراج موضوع   
جمال حقوق اإلنسان يتألف من حماضرات خاصة تركز على املساواة يف املعاملة بـني مجيـع           

  . بصرف النظر، على سبيل املثال، عن اإلعاقة-البشر 
ويستهدف التدريب األساسي واملستمر ألفراد الـسجون بـشكل كـبري تزويـد               -١٣٧

 التعامل مع مشاكل السجناء وفهمها، واليت تكون أساساً ذات طابع      املشاركني بالكفاءات يف  
  .نفسي واجتماعي، وعلى حافة اإلعاقة احلقيقية يف بعض احلاالت

  ١٤املادة     
مبوجب القانون الدامنركي، يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلـق يف احلريـة               -١٣٨

ة من احلرمان التعسفي من احلرية،      واألمن الشخصي مثل اآلخرين، ويتمتعون حبماية متساوي      
 من االتفاقيـة األوروبيـة      ٥على النحو الوارد يف القانون الدستوري ململكة الدامنرك واملادة          

  .حلقوق اإلنسان والقانون الدامنركي إلقامة العدل

  استخدام القوة مبوجب التشريع االجتماعي الدامنركي    
وعموماً، ينص . ة ألسباب قانونية صرحيةجيب أن يكون التعدي على احلرية الشخصي  -١٣٩

ويف بعض احلـاالت االسـتثنائية، ميكـن أن    . التشريع االجتماعي على عدم استخدام القوة 
يتعرض األشخاص إىل تدابري قوة إذا كانوا يعانون من ضعف كبري ودائم يف القدرة الوظيفية               

بوية، وخدمات عـالج    العقلية، ويتلقون مساعدة شخصية وعملية، ومساعدة اجتماعية وتر       
  .تنشيط، وحيثما تكون الوثائق املهنية الالزمة لضعاف القدرة الوظيفية العقلية موجودة أو
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ومبوجب قانون اخلدمات االجتماعية، جيب اإلبالغ عن استخدام القوة إىل اجمللـس              -١٤٠
ـ          وميكـن  . ااحمللي ذي الصلة، الذي يكون عليه التزام بتقدير ما إذا كانت القوة هلا ما يربره

إحالة قرارات اجملالس احمللية املتعلقة باستخدام القوة إىل جمالس الشكاوى االجتماعية، وميكن            
  .إحالة قرارات النقل بدون موافقة إىل اجمللس الوطين للطعون االجتماعية

واستناداً إىل تقارير التدابري الفردية، جيب إعداد تقرير سنوي عن اسـتخدام القـوة               -١٤١
 اجمللس احمللي لتمكينه من متابعة هذه املسألة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ قرار بشأن                يقدم إىل 

  .ما إذا كان ينبغي إعادة تنظيم العمل، وما إىل ذلك

  احلرمان من احلرية واالستخدامات األخرى للقوة مبوجب قانون الطب النفسي    
حرمان اإلداري التعسفي من    يضمن التشريع الدامنركي أال يتعرض املرضى النفسيون لل         -١٤٢

جيوز  احلرية، أي الوضع القسري واالحتجاز القسري كوسيلتني للحرمان اإلداري من احلرية وال
استخدام األشكال األخرى من القوة إال وفقاً ألحكام قانون الطب النفسي الذي يضع معـايري           

ية تقدمي شـكوى  ويضمن قانون الطب النفسي كذلك إمكان    . صارمة على مثل هذا االستخدام    
وميكن تقدمي شكاوى حول قرارات     . بشأن استخدام القوة إىل جملس املرضى املعين بالشكاوى       

  .اجملالس املتعلقة باحلرمان من احلرية والتثبيت القسري لإلقامة إىل نظام احملاكم العادية
 ووفقاً لقانون الطب النفسي، جيب اإلبالغ عن مجيع حاالت اسـتخدام القـوة إىل           -١٤٣

اجمللس الوطين الدامنركي للصحة، املكلف مبهمة رصد استخدام القوة وينـشر إحـصاءات             
  .سنوية عن استخدام القوة يف عنابر الطب النفسي

  التدابري املنصوص عليها يف قانون الشرطة الدامنركي    
وفقاً لقانون الشرطة الدامنركي، جيوز للشرطة يف ظروف معينة أن تستخدم القـوة               -١٤٤

وجيب أن تكـون تـدابري      . فراد لضمان السالمة واألمن والسالم والنظام يف اجملتمع       ضد األ 
مبوجب قانون الشرطة متناسبة يف مجيع األحوال مع اهلدف منها، وجيب تطبيقها بأقصى   القوة

قدر ممكن من التساهل مع مراعاة، على سبيل املثال، اإلعاقات البدنيـة والعقليـة احملتملـة                
  .لألشخاص املعنيني

  ١٥املادة     
يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة باحلماية من التعذيب أو غريه من ضـروب املعاملـة                -١٤٥
  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على قدم املساواة مع اآلخرين أو

وجتدر اإلشارة إىل أن الدامنرك انضمت إىل عدة اتفاقيات دولية حتظـر التعـذيب،                -١٤٦
 بشأن مناهضة التعذيب وغـريه مـن        ١٩٨٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠فاقية  يف ذلك ات   مبا

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والعهد الدويل لألمـم املتحـدة               
  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
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جيوز استخدام القـوة يف قطـاع         ال لى أنه وينص قانون الطب النفسي الدامنركي ع       -١٤٧
وعندما . الطب النفسي قبل اختاذ كل السبل املمكنة للحصول على مشاركة املريض الطوعية           

وينبغي أن يكون استخدام    . تسمح الظروف، جيب إعطاء املريض وقتاً كافياً للنظر يف التدبري         
. ري أقل تطفالً إذا كانـت كافيـة       وينبغي تطبيق تداب  . القوة متناسباً مع اهلدف املقصود منها     

ولتجنب التعدي أو اإلزعاج بال داع، ينبغي تطبيق القوة بأقصى قدر ممكن من التـساهل،               
وال جيوز استخدام القوة إىل حد أكرب مما هـو ضـروري            . وبأكرب قدر من املراعاة للمريض    

سـتخدام القـوة   جيـوز ا    ال ،١٤وعلى النحو املشار إليه يف املادة       . لتحقيق اهلدف املقصود  
. عندما تندرج ضمن األحكام الصارمة الستخدام القوة يف قانون الطب النفسي الدامنركي       إال

  .ويضمن هذا القانون أيضاً احلق يف الطعن، مبا يف ذلك عقد جلسة حماكمة

  ١٦املادة     
يتمثل أحد األهداف الرئيسية للسياسة الدامنركية بشأن اإلعاقة يف محاية األشخاص             -١٤٨

  .ذوي اإلعاقة من االستغالل والعنف واالعتداء

  القانون اجلنائي الدامنركي    
حيمي القانون اجلنائي الدامنركي األشخاص ذوي اإلعاقة مـن االعتـداء والعنـف               -١٤٩

وباإلضافة إىل ذلك، حيتوي القانون اجلنائي على       . واالستغالل على قدم املساواة مع اآلخرين     
ملرض العقلي أو التخلف العقلي لشخص ما للجماع خـارج          أحكام خاصة بشأن استغالل ا    

الزواج، أو مع املوظفني أو املشرفني يف املؤسسة أو استغالل، على سبيل املثال، صـعوبات               
الشخص الفردية، وعدم فهمه أو وعيه باملسؤولية هبدف احلصول على مكاسب غري مشروعة            

  ).الربا(لنفسه أو لآلخرين 
ائي أيضاً على أنه عندما تقرر العقوبة يف القضايا اجلنائية، تطبـق            وينص القانون اجلن    -١٥٠

ويستهدف هذا احلكـم    . أحكام الظروف املشددة إذا استغل اجلاين ضعف الشخص املتضرر        
  .اجلرائم املرتكبة ضد الفئات احملرومة من األشخاص، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة

 ة ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة ولكنـها         وفيما يتعلق باجلرائم األخرى املرتكب      -١٥١
تنطوي على استغالل اجلاين لظروف الشخص املتضرر، سيكون أمام النيابـة يف معظـم               ال

  .احلاالت إمكانية التذرع بإعاقة الشخص املتضرر باعتبارها ظرفاً مشدداً للجرمية

  مكافحة العنف يف العالقات الوثيقة    
 بشأن  ٢٠١٠يونيه  /ة الصادرة يف حزيران   تدعو إحدى مبادرات خطة عمل احلكوم       -١٥٢

إىل إبالغ الفئات املهنية العاملة مع      " االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف يف العالقات الوثيقة      "
 االعتداء حبيث ميكنهم أن يقدموا الدعم إىل النساء املعتدى          ااألشخاص ذوي اإلعاقة مبثل هذ    

  .عليهن والرجال ذوي اإلعاقة
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، مت ختصيص صندوق مراكز إيواء النساء، يهدف إىل تقدمي الدعم           ٢٠٠٤ويف عام     -١٥٣
املايل لزيادة إمكانية وصوهلن املادي، وبالتايل إعطاء األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تعرضـوا             

يها األشخاص غري املعوقني الذين     لللعنف إمكانية احلصول على نفس اخلدمات اليت حيصل ع        
ونفـذ  . ندوق تعديالت أجريت يف مخسة مراكز إيـواء       ومول هذا الص  . تعرضوا إىل اعتداء  
يهـدف إىل   "  التنمية يف مراكز اإليواء    -اإلعاقة  " عنوانه   ٢٠٠٨-٢٠٠٥مشروع يف الفترة    

وشـاركت  . حتسني وتأهيل األنشطة يف مراكز إيواء النساء املعنفات واألطفال ذوي اإلعاقة          
صل مع الفئات املهنية اليت تعمـل       وخصص متويل أيضاً للتوا   . سبعة مراكز إيواء يف املشروع    

  .يتعلق أيضاً بإمكانية الوصول إىل مراكز اإليواء  فيمااألشخاص ذوي اإلعاقة مع
وُنفذ مشروع إمنائي يركز على أفراد الشرطة والعاملني باملستشفيات وغريهم مـن              -١٥٤

شر املعرفة  املهنيني الذين يتعاملون مع األشخاص املعتدى عليهم، حيث يهدف املشروع إىل ن           
  .بشأن الظروف اخلاصة اليت تنطبق على األشخاص ذوي اإلعاقة

  ١٧املادة     

  استخدام القوة    
مبوجب التشريع االجتماعي، يستند استخدام القوة واالنتهاكات األخرى حلق تقرير            -١٥٥

  .املصري إىل مبدأ احترام سالمة الشخص
 األخرى حلق تقرير املـصري علـى        وكثرياً ما ينطوي استخدام القوة واالنتهاكات       -١٥٦
وعلى اإلدارة واملـوظفني التخطـيط      . التوازن بني جمموعة من االعتبارات املتعارضة      حتقيق
واختاذ القرارات ذات الصلة بطريقة تسمح باحلوار املفتوح حول خمتلف االعتبـارات             بعناية

  .والقرارات الصعبة

  املساعدة الشخصية اليت يديرها املواطن    
ضل املساعدة الشخصية اليت يديرها املواطن، ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة اآلن           بف  -١٥٧

  .احلصول على مساعدة أكثر مرونة بناء على رغباهتم واحتياجاهتم

  ١٨املادة     
حيصل األشخاص ذوو اإلعاقة يف الدامنرك على نفس الفرصة اليت حيـصل عليهـا                -١٥٨

 اجلنسية الدامنركية، وبصفة عامة بنفس      األشخاص اآلخرون املتقدمون بطلب للحصول على     
ومن حيث شرط اللغة وشـرط اجتيـاز امتحـان          . الشروط املطبقة على املتقدمني اآلخرين    

اجلنسية، ميكن تقدمي لألشخاص ذوي اإلعاقة تعليمات عالجية تعويضية، ومـنحهم إعفـاء         
. احـة هلـم   شكل أو حمتوى االمتحانات والسماح هلم باستخدام وسائل املـساعدة املت           من
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طلبات احلصول على اجلنسية الدامنركية املقدمة من األشخاص الذين يعانون من مرض             وتقدم
بدين أو عقلي شديد إىل جلنة التجنيس التابعة للربملان الدامنركي هبدف حتديد مـا إذا كـان                 

  .ميكن إعفاء األشخاص املعنيني من شرط اللغة وشرط اجتياز امتحان اجلنسية
جلنسية الدامنركية عمالً بالدستور الدامنركي؛ ووفقاً لذلك، فـإن القواعـد           وُتمنح ا   -١٥٩

املتعلقة باحلصول على اجلنسية تنطبق على مقدمي الطلبات املقيمني يف مجيع أحناء اململكة، مبا              
  .يف ذلك جزر فارو وغرينالند

ني السفر إىل   ، أصبح من األسهل على املواطنني املعوق      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ويف    -١٦٠
وميكن للمواطنني ذوي اإلعاقة أن يأخذوا      . اخلارج على قدم املساواة مع املواطنني غري املعوقني       

معهم عدداً كبرياً من أدوات تعويض اإلعاقة، مبا يف ذلك وسائل املساعدة وسـيارة اإلعاقـة                
ـ           الل فتـرات   وبدالت لتغطية النفقات اإلضافية واملساعدة الشخصية اليت يديرها املواطن، خ

  .اإلقامة املؤقتة يف اخلارج ملدة تصل إىل شهر واحد بدون تقدمي طلب مسبق إىل البلديات

  ١٩املادة     
حيتوي التشريع االجتماعي على عدد من األحكام اليت هتدف إىل تـوفري لألفـراد                -١٦١

وتقـدم  . إمكانيات أفضل إلدارة شؤوهنم اليومية بأنفسهم أو تسهيلها وحتسني نوعية احلياة          
. البلديات املساعدة بناء على تقدير حمدد وفردي حلاجة املواطن إىل احلصول على مـساعدة             

وهتدف هذه اجلهود إىل توفري هنج مشويل يقدم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية االحتياجات             
وبـصرف  . وميكن تقدمي هذه املساعدات يف املرتل، مبا يف ذلك مرافق اإلقامة          . اخلاصة للفرد 

ن نوع املساعدة، فيجب ختطيطها من أجل تقدميها يف احترام حلق تقرير املصري للفرد              النظر ع 
  .ووفقاً الحتياجاته وموارده

  أمثلة على اخلدمات مبوجب التشريع االجتماعي    
تكون وسائل املساعدة وحلول النقل كافية، يف بعض احلاالت، ليقوم الشخص بأداء              -١٦٢

وميكن ألي شخص حيتاج إىل مساعدة أخرى أن حيصل         . ةوظيفة معينة وإدارة شؤونه اخلاص    
وترتيبات للوجبات، اليت تقدم على أسـاس       ) مساعدة مرتلية (على مساعدة شخصية وعملية     

وميكن أن تشتمل املساعدة املرتلية على      . احلاجة بصرف النظر عن نوع إقامة من حيصل عليها        
وتقدم اخلـدمات إىل    . ما إىل ذلك  مساعدة تتعلق بالنظافة الشخصية والتنظيف والتسوق، و      

األشخاص الذين يعانون من ضعف مؤقت أو دائم يف القدرة الوظيفية أو مشاكل اجتماعيـة        
وتكون املساعدة الدائمـة لألشـخاص      . خاصة جتعلهم غري قادرين على أداء املهام بأنفسهم       

  .ذوي اإلعاقة جمانية بشكل عام
ى مساعدة للتدريب من أجل احلفـاظ       وميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة احلصول عل       -١٦٣

وميكن احلصول على هذه املساعدة يف عيادة أو مركز هناري          . على املهارات البدنية أو العقلية    
  .أو يف املرتل
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وعلى البلدية أن تقدم أيضاً مساعدة اجتماعية وتربوية إىل األشخاص الذين يـشري               -١٦٤
دة أو رعاية أو دعم، فضالً عن إعادة تأهيل اخنفاض قدرهتم الوظيفية إىل أهنم حباجة إىل مساع  

وتشتمل املساعدات االجتماعية والتربوية على طائفة واسـعة  . ومساعدة على تنمية املهارات   
من تدابري الدعم مثل التدريب وإعادة التأهيل على مهارات احلياة اليومية، اليت تقدم بصرف              

 والتربوية تكون يف كثري من األحيـان        غري أن املساعدة االجتماعية   . النظر عن ترتيب السكن   
  .يتجزأ من مرفق اإلقامة  الجزءاً
وميكن أن متنح البلدية مساعدة مالية لتوظيف مساعدين شخصيني إذا كان االخنفاض   -١٦٥

وجيب أن . الدائم يف قدرة الشخص الوظيفية يدعو إىل حاجة كبرية إىل رعاية ومتابعة ومرافقة
خاص الذين مينعهم االخنفاض الكبري والدائم يف القدرة الوظيفية من          توفر البلدية مرافقني لألش   
  .إدارة شؤوهنم بأنفسهم

وميكن أن متنح البلدية مساعدة مالية لتوظيف مساعد شخصي إذا كان االخنفـاض               -١٦٦
  .الدائم يف قدرة الشخص الوظيفية يستدعي بدرجة كبرية رعاية ومتابعة ومرافقة

ر ُمرافقاً لألشخاص الذين يعانون بشكل كبري ودائم من اخنفاض  وعلى البلدية أن توف     -١٦٧
  .يف القدرة الوظيفية يقيد حركتهم

كما ميكن لألشخاص الذين يعانون من إعاقة وظيفية دائمة وكبرية أن حيصلوا على               -١٦٨
دعم مايل لشراء سيارة إذا كان اخنفاض القدرة الوظيفية يقلل كثرياً من قدرهتم على التنقـل                

إذا كانت احتماالت حصوهلم على وظيفة أو االحتفاظ هبا أو إكمال التعليم تقل بكـثري                أو
وجيب أن تكون احلاجة إىل النقل ذات درجة معينة وال ميكن           . يف حالة عدم استخدام سيارة    

  .توفريها بترتيبات وخطط النقل األخرى
. اً من األنـشطة   وُتقدم أيضاً خدمات تفسري إىل ضعاف السمع جملموعة كبرية جد           -١٦٩

وجيب أن تقدم البلدية مساعدة لتهيئة املنازل لألشخاص الذين يعانون من اخنفاض دائـم يف               
القدرات الوظيفية البدنية والعقلية، عندما تكون هذه التغيريات ضرورية ليكون املرتل أنسب            

كما ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة التقدم بطلب للحصول علـى مـسكن            . لشخص معاق 
لمعوقني من عروض اإلسـكان االجتمـاعي يف الـدامنرك علـى املوقـع التـايل                ل جمهز

www.handicapbolig.dk.  

  مرافق اإلقامة    
توفر البلديات مرافق إقامة وسكناً اجتماعياً يراعي ظروف اإلعاقة للمـواطنني ذوي          -١٧٠

 مرافـق   كما أن مقدمي الطلبات املؤهلني للحصول على      . االحتياج اخلاص ملثل هذه املرافق    
إقامة ملدة طويلة مبوجب القانون الدامنركي للخدمات االجتماعية أو لإلسكان االجتمـاعي            
لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ويستوفون شروط احلصول على مرافق اإلقامة هذه حيق 

وينطبق ذلك سواء كان املرفـق      . هلم االختيار بني هذه املرافق أو االنتقال من مرفق إىل آخر          
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وإذا كان مرفـق اإلقامـة   . غوب يقع يف البلدية اليت يقيم فيها املواطن أو يف بلدية أخرى           املر
املرغوب يف بلدية أخرى غري البلدية اليت يقيم فيها املواطن، على املواطن أن يفـي عمومـاً                 

. ويستند العرض احملدد إىل احتياجـات املـواطن       . بشروط احلصول على املرفق يف البلديتني     
  .كون االختيار احلر حمدوداً حسب أدوات املراقبة يف البلديةوميكن أن ي

ويسمح القانون الدامنركي لإلسكان االجتماعي، وما إىل ذلك بإنـشاء جمموعـة              -١٧١
وعلى سبيل املثال، ميكـن تـوفري       . متنوعة من املساكن وتأجريها لألشخاص ذوي اإلعاقة      
سكان مشترك أو كـسكن مـستقل       السكن االجتماعي اجملهز للمعوقني يف شكل ترتيبات إ       

وميكن أن ينطوي السكن املشترك على ترتيبـات فرديـة          . للفرد مبطبخه ومحامه ومرحاضه   
حيصل مبوجبها كل مقيم على مرتله املزود مبطبخ ومحام ومرحاض ويتقاسم إىل حد ما منطقة               

، ميكن بنـاء    وأخرياً. مشتركة مع غريه من املقيمني، أو ترتيبات يتقاسم فيها املقيمون املطبخ          
مساكن اجتماعية جمهزة للمعوقني كسكن مساعدة معيشية تستخدم فيه منـاطق اخلـدمات     

  .ذات الصلة للرعاية وتتصل مرافق اخلدمة مباشرة مبرافق اإلقامة
، أذن الربملان الدامنركي للجامعات بأن تقدم مسامهات ماليـة إىل           ٢٠١٠ويف عام     -١٧٢

ي بناء وحدات تأجري ملدد قصرية بالقرب مـن احلـرم           املؤسسات اليت يكون غرضها الرئيس    
وجيب إنشاء بيوت الطلبة وفقاً للقـانون الـدامنركي         . اجلامعي للطالب أو الباحثني الزائرين    

وتشجع وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار اجلامعات على إنـشاء         . لإلسكان االجتماعي 
  .٢٠١١ الوصول اجلديد لعام عدد من الوحدات السكنية متشياً مع معيار إمكانية

  خطط املساعدة الشخصية    
ميكن للمواطنني الذين حيتاجون إىل مساعدة كبرية نتيجة اخنفاض كـبري ودائـم يف      -١٧٣

. القدرة الوظيفية أن حيصلوا على دعم مايل لتوظيف مساعدين مبوجب خمتلف التـشريعات            
ور وحتديد الدعم املـايل ومـا       وينطبق على خمتلف القواعد عدد من الشروط املختلفة لألج        

  .ذلك إىل

  املساعدة الشخصية اليت يديرها املواطن    
يف إطار املساعدة الشخصية اليت يديرها املواطن، ميكن للبالغني الذين يعـانون مـن         -١٧٤

اخنفاض كبري ودائم يف القدرة الوظيفية، أو الذين لديهم قدرة ضئيلة أو معدومة على التحرك               
ياة اليومية تعيني أشخاص يقدمون هلم مساعدة عملية وشخصية يف حياهتم           وأداء وظائف احل  

وُتمكّن هذه اخلطة املواطن من إحياء أو اكتساب حياة مستقلة تركز على رغباتـه              . اليومية
واحتياجاته الشخصية، وبالتايل حتقيق قدر أكرب من املرونة يف أداء املهام والتأثري بشكل أكرب              

  .على حياته اخلاصة
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  ٢٠املادة     
تركز السياسة الدامنركية بشأن اإلعاقة على توفري لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانيـة           -١٧٥

وعلى سـبيل   . احلصول على املساعدة اليت ميكن أن تضمن التنقل بصرف النظر عن اإلعاقة           
املثال، فإن األشخاص الذين جتعل إعاقتهم من الصعب االحتفاظ بعمل أو إكمـال برنـامج     

القيام بأنشطة يف أوقات الفراغ على قدم املساواة مع غري املعوقني بدون استخدام             تعليمي أو   
ومن املمكن أيضاً تعديل السيارة إذا اقتـضى        . سيارة حيصلون على دعم مايل لشراء سيارة      

  .األمر
وتركز سياسة وزارة النقل بشأن إمكانية الوصول على إنشاء نظام مرور متماسـك         -١٧٦

وهذا يعـين   . ات العامة اليت تعمل بشكل جيد لألشخاص ذوي اإلعاقة        على الطرق واملسار  
إمكانية الوصول جيب أن تكون يف دائرة الـضوء يف التخطـيط والتـصميم واإلنـشاء                 أن

  . وعند إكمال أعمال التشييد الكبرية والصغرية على حد سواء يف قطاع الطرق- والتشغيل

  ٢١املادة     
 بنفس حرية التعبري والرأي مثل األشخاص اآلخـرين؛         يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة     -١٧٧

 من االتفاقية األوروبية    ١٠انظر، على سبيل املثال، القانون الدستوري ململكة الدامنرك واملادة          
  .حلقوق اإلنسان

  استخدام لغة اإلشارة    
بـدأ  وعمالً بقانون اإلدارة العامة الدامنركي وامل     . تقر الدامنرك باستخدام لغة اإلشارة      -١٧٨

العام للقانون اإلداري بشأن واجب اإلدارة بإجراء حتقيق، يفترض أن تكون أي سلطة ملزمة              
بضمان أن يكون للشخص الذي يعاين من إعاقة مسعية أو بصرية أو كالمية فرصة احلـصول          

  .على مساعدة تفسريية عند التعامل مع السلطات

  حل خدمات التفسري املشتركة    
جتماعي، حيق لألشخاص الذين يستعينوا بأخـصائي التفـسري         مبوجب التشريع اال    -١٧٩

االستعانة مبثل هؤالء األشخاص ألجل غري مسمى جملموعة واسعة من األنشطة األساسية اليت             
وعالوة على ذلك، فإن حل     . تسمح هلم باملشاركة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين         

م هذه اخلدمات رصـيداً قـدره سـبع         خدمات التفسري املشتركة مينح كل شخص يستخد      
غـري أنـه يف     . ساعات من خدمات التفسري يف السنة، مثالً للمشاركة يف أنشطة خاصـة           

  . ساعة٢٠، كان جمموع رصيد الصم املكفوفني من الساعات قدره ٢٠١١ عام
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  احللول اليت ميكن الوصول إليها يف القطاع اخلاص    
البتكار إىل تعزيز وضع حلول ميكـن الوصـول         هتدف وزارة العلوم والتكنولوجيا وا      -١٨٠
يف القطاع اخلاص، مبا يف ذلك حلول التجارة اإللكترونية، واخلـدمات املـصرفية عـرب                إليها

وعلى وجـه   . اإلنترنت ووسائل اإلعالم اإللكترونية، واملدونات على اإلنترنت، وما إىل ذلك         
االتصاالت جمموعة مبادرات، حتتوي    التحديد، وضعت الوكالة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات و      

. على عدد كبري للغاية من مشاريع املبادرات الرامية إىل تعزيز الوعي بأمهية إمكانية الوصـول              
وتتمثل إحدى هذه املبادرات يف تعيني فريق مرجعي يتألف من الرابطات التجارية لتكنولوجيـا          

كومية للعمل كجهات استشارية،    املعلومات، ومعدي تكنولوجيا املعلومات واملنظمات غري احل      
عند إطالق األنشطة يف هذا اجملال أو حتديد األولويات، مبا يف ذلك مناقشة وحتديد أولويـات                

  .جمموعات مبادرات الوكالة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 FDIH، عقد مركز تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة و        ٢٠١٠ويف أواخر عام      -١٨١

ة التجارة اإللكترونية وشركة سينسوس االستشارية حلقة دراسية بشأن أمهية ومزايا           ومؤسس
وعالوة على ذلك، أعـدت     . حلول إمكانية الوصول للتجارة اإللكترونية يف القطاع اخلاص       

الوزارة أداة تعلم إلكتروين بشأن إمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات تستهدف مقدمي            
  .اخلاص، مبا يف ذلك متاجر التجارة اإللكترونيةاخلدمات من القطاع 

 بشأن االقتصاد احمللي، وافقت احلكومة ومنظمة احلكومات        ٢٠٠٩ويف اتفاق عام      -١٨٢
اسات استقصائية بشأن الرضا بانتظام يف مجيع عمليـات         راحمللية يف الدامنرك على استخدام د     

ئية كنقطة بداية، أُطلقت مشاريع     وباستخدام هذه الدراسات االستقصا   . إدارة وحتسني اجلودة  
جتريبية لدراسات استقصائية مقارنة بشأن رضا املستخدم تتعلق باألطفال واملـسنني وذوي            

 بلديات، أعد مفهوم وجرى اختبـاره السـتكمال دراسـات           ١٠وبالتعاون مع   . اإلعاقة
اداً واسـتن . ٢٠١٠ وربيع عام    ٢٠٠٩استقصائية مماثلة بشأن رضا املستخدم يف خريف عام         

إىل املشروع التجرييب، وافقت احلكومة ومنظمة احلكومات احمللية يف الدامنرك مبوجب اتفاق            
 على التوصية بأن تنشر البلديات معلومات كل سنتني عن كيف           ٢٠١١االقتصاد احمللي لعام    

. ُيقّيم املستخدمون نوعية جمموعة من خدمات الرفاه اليت حيصلون عليها يف جمـال اإلعاقـة              
 استخدام الدراسات االستقصائية بشأن رضا املستخدم، مت تشجيع البلـديات علـى             ولدعم

وُيستخدم املفهـوم   . ٢٠١١تطبيق املفهوم الذي أعد بصورة مشتركة وأتيح اعتباراً من عام           
  .بدعم من مواد ملهمة وتبادل اخلربات وحتليالت متعددة التخصصات

  ٢٢املادة     
نفس املستوى من احلماية حلياهتم اخلاصة والعائلية اليت يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة ب      -١٨٣

 من االتفاقية األوروبية    ٨يتمتع هبا مجيع املواطنني الدامناركيني اآلخرين؛ انظر مثالً نص املادة           
  .حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف احترام احلياة اخلاصة والعائلية
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ل عليها املواطنون الذين يعانون     وهناك جمموعة واسعة من اخلدمات اليت ميكن أن حيص          -١٨٤
من قدرة وظيفية حمدودة بصفة دائمة من أجل محاية حياهتم اخلاصة على قدم املـساواة مـع                 

يتعلق بالسكن أو تصميم املـرتل، وإمكانيـة توظيـف            فيما غريهم من املواطنني مبا يف ذلك     
 الكراسـي   مساعدين شخصيني، وخيارات للحصول على عدد كبري من وسائل املساعدة مثل          

  .املتحركة وأطر املشي أو وسائل املساعدة اليت تلبس على اجلسم مثل وسائل املساعدة السمعية

  ٢٣املادة     
 يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلقوق اليت يتمتـع هبـا أي شـخص آخـر               -١٨٥
  .يتعلق بالزواج واحلياة األسرية والوالدية، وما إىل ذلك فيما
رتباط وفسخ الزواج الدامنركي، ميكن لألشـخاص الـزواج يف          ومبوجب قانون اال    -١٨٦

الدامنرك شريطة أن يستوفوا عدداً من الشروط اليت تتعلق بالسن والقرابة واحلالـة الزواجيـة               
  .وتصريح اإلقامة

 غري أن األشخاص غري القادرين على إدارة شـؤوهنم، وبالتـايل حتـت الوصـاية                -١٨٧
وإذا رفض الوصي املوافقة على الزواج،      . األوصياء عليهم يستطيعون الزواج بدون موافقة      ال

  .جيوز لرئيس اجمللس احمللي أن يأذن بالزواج
جيوز منح املوافقة على التبين إال بعد التأكد من           ال ومبوجب قانون التبين الدامنركي،     -١٨٨

  سنة، جيب اعتمـاد    ١٨وعند تبين طفل دون     . أن التبين سيكون يف مصلحة الشخص املتبىن      
 ويتطلب ذلك، على سبيل املثال، أن       .)١(الشخص الذي يرغب يف تبين الطفل باعتباره متبنياً       

يصلح الشخص املتبين لتربية طفل بالتبين وأن يكون قادراً على القيام بذلك وحتقيق أفـضل               
  .مصلحة على الرغم من إعاقة املتبين، إن وجدت

ب أن تستند مجيع القرارات املتعلقة      ومبوجب قانون مسؤولية الوالدين الدامنركي، جي       -١٨٩
وميكن . باحلضانة ومقر إقامة الطفل والوصول إليه، وما إىل ذلك، إىل مصاحل الطفل الفضلى            

  .تقييم مصاحل الطفل الفضلى يف مثل هذه احلاالت مع مراعاة إعاقته وإعاقة والديه
 ويتخـذ قـراراً   وعندما جيري طبيب يقدم عالج اإلجناب االصطناعي تقييماً صحياً      -١٩٠

إذا كانت هناك شكوك حول قدرة املـرأة مبفردهـا            فيما بشأن هذا العالج، عليه أن ينظر     
ويف حال وجود شك، على الطبيب أن يقـدم،         . الزوجني على رعاية الطفل بعد والدته      أو

ذا كان  رهناً مبوافقة املرأة أو الزوجني، معلومات إىل إدارة الدولة مطالباً اإلدارة بأن تقرر ما إ              
وحتدد القواعد املتعلقة بتقييم إىل أي مـدى يـصلح          . ميكن بدء عالج اإلجناب االصطناعي    

عدداً من املعايري الواقعيـة     ) املنصوص عليها يف القانون واألمر التنفيذي     (األشخاص كوالدين   
  .اليت يتعني استخدامها للتقييم هبدف حتقيق املصاحل الفضلى للطفل القادم

__________ 

 كمتبين غري مطلوب لتبين الطفل أو الطفل املتبىن للزوج أو الزوجة أو يف احلـاالت الـيت                  دغري أن االعتما   )١(
 . والطفل املتبىن أو والديهتكون فيها قرابة وثيقة أو عالقة خاصة أخرى بني املتبين
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ن هناك شكوك حول احلالة البدنية للمرأة أو الزوجني، ميكن أن يشمل            وعندما تكو   -١٩١
  :التقييم ما يلي

  أي مشاكل تعاين منها املرأة أو الزوجني تتعلق بإساءة استعمال العقاقري؛ •
احلالة العقلية للمرأة أو الزوجني اليت قد تؤثر على قدرهتما على رعايـة الطفـل                •

  القادم؛
  ع الطفل خارج املرتل؛الظروف اليت قد تؤدي إىل وض •
 من الوالدين املستقبلني أو كليهما لديه بالفعل طفل مقيم خارج املرتل حقيقة أن أياً  •

  .بسبب ظروف عائلية
يصلح األشخاص    ال وتؤثر قدرة الوالدين على رعاية الطفل على تقييم إىل أي مدى            -١٩٢

  .كوالدين

  الدعم لألطفال والشباب من ذوي االحتياجات اخلاصة    
مبوجب التشريع االجتماعي، على البلديات أن تبدأ الدعم عندما حيتـاج الطفـل               -١٩٣
وينطبق هذا بصرف النظر عن     . الشاب من ذوي االحتياجات اخلاصة إىل مثل هذا الدعم         أو

السبب وراء االحتياجات اخلاصة للطفل أو الشاب، وبالتايل يشمل أيضاً األطفـال الـذين              
وعلى أساس حاجة الطفل أو الشاب، ميكن تقدمي الـدعم          . عقليةيعانون من إعاقة بدنية أو      

وميكن تقدمي ما تسمى    . مباشرة إىل الطفل أو الشاب أو األسرة أو الوالدين حسب االقتضاء          
التدابري الوقائية مثل شخص اتصال أو دعم تعليمي يف املرتل أو إغاثة، وما إىل ذلك، أو ميكن                 

عادة ما تتطلب القرارات املتعلقة بالدعم موافقة الوالد        و. إدخال ترتيب للوضع خارج املرتل    
احلاضن، ولكن يسمح التشريع االجتماعي بوضع الطفل أو الشاب بدون موافقته إذا كـان              

 سنة أو بدون موافقة الوالد احلاضن إذا كان هناك خطر واضح من أن صـحة                ١٥فوق سن   
  : منو الطفل أو الشاب سيتعرضان ألضرار خطرية بسبب أو

  عدم مالئمة الرعاية أو العالج؛ •
  العنف أو حاالت إساءة املعاملة اخلطرية األخرى؛ •
مشاكل سوء استخدام العقاقري أو السلوك اإلجرامي أو الـصعوبات االجتماعيـة             •

  اخلطرية األخرى أو مشاكل التكيف اليت تؤثر على الطفل أو الشاب؛ أو
  .ى الطفل أو الشاباملشاكل األخرى يف السلوك أو التكيف اليت تؤثر عل •
  .وميكن الطعن يف قرار اإليداع خارج املرتل أمام اجمللس الوطين للطعون االجتماعية  -١٩٤
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وحيق للطفل أو الشاب أن يلتقي بوالديه وأشقائه وغريهم من املقربني إليه أثناء فترة                -١٩٥
ءات حتـت   ومع ذلك، جيوز للسلطات االجتماعية أن تقيد هذه اللقـا         . إيداعه خارج املرتل  

  .وجيوز الطعن يف مثل هذا القرار. ظروف خاصة مراعاة ألوضاع الطفل أو الشاب

  قانون األجانب الدامنركي    
وفقاً لقانون األجانب، فإن األشخاص غري القادرين على الوفاء بشرط أو أكثر نتيجة   -١٩٦

لن يتم إعفـاءهم إال     و. إعاقتهم لن يكونوا ملزمني، متشياً مع االتفاقية، بالوفاء هبذه الشروط         
أما الشروط األخرى اليت ليس هلـا       . يستطيعون الوفاء هبا بسبب إعاقتهم      ال من الشروط اليت  

  .عالقة بإعاقة الشخص، فعليهم الوفاء هبا مثل اآلخرين
وحيمي القانون إمكانية أن يعيش األشخاص ذوو اإلعاقة، شأهنم شأن غريهـم مـن                -١٩٧

ج أو شريك يف احلياة أو طفل قاصر ويكون أحد الزوجني غـري             املواطنني، حياة عائلية مع زو    
وهلذا الغرض، جيوز عدم التقيد بشروط مل مشل األسـرة يف قـانون             . مقيم بالفعل يف الدامنرك   

األجانب الدامنركي إذا كانت الظروف واإلعاقة تشكل حاجزاً مينع الشخص املعاق من التمتع             
وتنطبق هذه احلالة سواء كان الشخص املعاق يقيم        . لعائليةباملساواة يف احلقوق اخلاصة باحلياة ا     

  .يف الدامنرك أو هو مقدم الطلب وسواء كان الشخص املعاق طفالً أو شخصاً بالغاً
وبقدر ما يعاين أحد الرعايا األجانب من إعاقة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حـسية                  -١٩٨

إىل ) دائمـة (ألجل غري مـسمى     طويلة األجل وكانت شروط احلصول على تصريح إقامة         
جانب اإلعاقة متنع الشخص املعاق من احلصول على هذا التصريح واملزايا املمنوحة مبوجـب       
تشريع آخر، سيتم التنازل عن هذه الشروط الالزمة للحصول على تصريح إقامة ألجل غـري     

  .من قانون األجانب الدامنركي) دائمة(مسمى 

  ٢٤املادة     

  نهاريةمرافق الرعاية ال    
على مرافق الرعاية النهارية أن تساعد على تعزيز رفاه وتنميـة وتعلـم األطفـال                 -١٩٩

وعلى مرافـق الرعايـة     . والشباب على النحو املنصوص عليه يف التشريع املتعلق هبذه املرافق         
النهارية أن تساعد على منع انتقال الفقر بني األجيال واالستبعاد االجتماعي من خالل ضمان    

يتجزأ من اخلدمات العامة للبلدية املقدمة إىل األطفال   الكون مرافق الرعاية النهارية جزءاًأن ت
والشباب واملبادرات الوقائية والداعمة اليت تستهدف األطفال والشباب الذين هم يف حاجـة             

  .إىل تدابري خاصة، مبا يف ذلك األطفال والشباب ذوي اإلعاقة العقلية أو البدنية
 جلنة تقييم مدى التأهيل التابعة للبلدية ما إذا كان الطفل الذي يعـاين مـن                وحتدد  -٢٠٠

ضعف القدرة الوظيفية البدنية أو العقلية يف حاجة إىل الدعم لقبوله يف مرفق عـام للرعايـة                 
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النهارية يف إطار قانون مرافق الرعاية النهارية الدامنركي أو يوصى بقبوله يف مرفـق الرعايـة      
  .ة عمالً بقواعد القانون الدامنركي بشأن اخلدمات االجتماعيةالنهارية اخلاص

وُتراعى احلالة العامة للطفل واألسرة، مبا يف ذلك طبيعة ومدى اإلعاقة الوظيفيـة،                -٢٠١
واحلاجة إىل العالج، واإلمكانات العقلية واالجتماعية للطفل وقدراته، وعمر الطفل وحاجته           

خرين يعانون من نفس اإلعاقة الوظيفيـة، كاألطفـال         إىل االتصال االجتماعي مع أطفال آ     
املكفوفني أو الصم اآلخرين، والعالقة مع األشقاء، وما إىل ذلك، ومقارنة ذلك بـالظروف              

  .املوجودة يف املؤسسة
وعند قبول الطفل يف مؤسسة، جيب اختاذ خطوات لضمان تلبية احتياجاتـه مـن                -٢٠٢

وإذا مل يكن باإلمكان إدماج الطفل بدنياً وعقليـاً         . العالج وحتقيق إمكانيات منوه الشخصي    
اجتماعياً يف جمموعة األطفال يف مرفق الرعاية النهارية العام، تكون أنسب طريقة لضمان              أو

توافر الظروف املثلى لنمو الطفل هي وضعه ضمن جمموعة من األطفال ذوي اإلعاقة يف مرفق            
  .ارية خاصالرعاية النهارية العام أو يف مرفق رعاية هن

وإذا تقرر إدخـال  . وجيب اختاذ قرار القبول يف املؤسسة يف تعاون وثيق مع الوالدين        -٢٠٣
الطفل يف مرفق رعاية هنارية عام، فإنه سيقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة للقبول يف البلدية             

رعاية هناريـة   ما مل تكن احتياجات الطفل االجتماعية أو التعليمية اخلاصة بالقبول يف مرفق             
  .تربر عدم التقيد مببادئ القبول العامة

  املدرسة االبتدائية واإلعدادية    
وخصوصاً منـذ   . تطور جمال التعليم اخلاص بشكل كبري منذ ستينيات القرن املاضي           -٢٠٤

، وكان اهلدف السياسي يتمثل يف تقدمي       ١٩٩٤انضمام الدامنرك إىل بيان ساالمانكا يف عام        
ويسلط بيان  . أكرب من األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يتصل بالتعليم العام        تعليم إىل عدد    

ساالمانكا الضوء على االلتزام بتقدمي فرصة تلقي التعليم إىل اجلميع بصرف النظر عن اإلعاقة              
فصول عادية ومراعاة االحتياجات الفردية يف استراتيجية التعليم وطريقة التدريس ووتريتـه،            

  ".التعليم الشامل"وقدم البيان مفهوم . ته من املواردوحمتواه ومتطلبا
ويستند ختطيط التعليم العالجي يف املدرسة االبتدائية واإلعدادية إىل الشمول امتثاالً             -٢٠٥

  .لبيان ساالمانكا

  القواعد املطبقة يف هذا اجملال    
إطار التعليم  حيق لألطفال الذين يتطلب منوهم عناية خاصة أو دعماً غري متاحني يف               -٢٠٦

العام احلق يف احلصول على تعليم عالجي وغريه من أشكال املـساعدة التعليميـة اخلاصـة                
  .األخرى
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مثالً عن طريق تعيني معلـم يقـدم        (ويقدم تعليم عالجي فبما يتصل بالتعليم العام          -٢٠٧
 منو  مثالً فصول لألطفال الذين يعانون من اضطرابات      (، يف فصول خاصة     )الدعم إىل التالميذ  

مثالً مدارس هبا كفاءات متخصصة عالية يف التعليم العالجـي          (ويف مدارس خاصة    ) خطرية
  ).لألطفال الذين يواجهون صعوبات شديدة يف التعلم العام

وال يقدم التعليم العالجي وغريه من أشكال املـساعدة التعليميـة اخلاصـة إال إىل                 -٢٠٨
ميكن تلبية احتياجـاهتم      ال دعماً خاصاً والذين  التالميذ الذين يتطلب منوهم عناية خاصة أو        

. باالعتماد حصراً على استخدام طرائق تدريس خمتلفة وتشكيل الفصول يف إطار التعليم العام            
وال ميكن تقدمي التعليم العالجي إذا كان ميكن التغلب على الصعوبات اليت يواجهها التلميـذ        

  .اديةداخل اإلطار العام للمدرسة االبتدائية واإلعد
ويتألف التعليم العالجي، مثالً، من تقدمي املشورة والتعليم والتدريب على األساليب             -٢٠٩

الوظيفية وأساليب العمل اليت هتدف إىل التخفيف من شدة الـصعوبات الوظيفيـة العقليـة               
ئل وميكن توفري املواد التعليمية اخلاصة ووسا     . والبدنية واللغوية أو احلسية أو احلد من تأثريها       

  .املساعدة التقنية الالزمة لتعليم التلميذ
وختضع اإلحالة إىل التعليم العالجي إىل استشارة تعليمية ونفسية وتشاور مع التلميذ              -٢١٠

وبالتايل، على الوالدين املشاركة يف التقييم التعليمي والنفسي ويف قـرار مـدير             . والوالدين
 العالجي وغريه من أشكال املساعدة التعليميـة        املدرسة واجمللس احمللي اخلاص بتقدمي التعليم     

وعالوة على ذلك، جيب إبالغ الوالدين كتابة جبميع التوصيات والتقارير ومـا إىل             . اخلاصة
. يتعلق بتقدمي التعليم العالجي وغريه من أشكال املـساعدة التعليميـة اخلاصـة              فيما ذلك،
  .و وقفهانفس القاعدة إذا كان يتعني مراجعة املساعدة أ وتنطبق

  اهلدف من زيادة الشمول    
النتـائج   دراسة استقصائية عنواهنـا      ٢٠٠٩أجرت وزارة التعليم الدامنركية يف عام         -٢١١

 وهي أول رسم خلريطـة متثيليـة        -التعليمية وأمناط سلوك األطفال والشباب ذوي اإلعاقة        
  ).ات غري اإلدراكيةاإلعاق(للنتائج التعليمية وأمناط سلوك األطفال والشباب ذوي اإلعاقة 

ووفقاً للدراسة االستقصائية، يعاين األطفال ذوو اإلعاقة من مشاكل عديدة يف النظام              -٢١٢
ومقارنة بالتالميذ غري املعاقني، فإهنم حيصلون على درجات أقل، وعدد أكرب منـهم             . التعليمي

. يمـي للـشباب   يترك الدراسة ويقدم عدد أقل من الشباب منهم طلباً للدخول يف برنامج تعل            
وعالوة على ذلك، تشري الدراسة االستقصائية إىل أن املدارس تقدم دعماً خاصاً ألولئك الذين              
يواجهون أشد املشاكل يف املدرسة، ولكنها تظهر أيضاً أن الدعم غري كاف للتعويض عن إعاقة               

اإلجيابيـة،  وختلص الدراسة االستقصائية إىل أن التوقعات واملطالب        . هؤالء األطفال والشباب  
والتوجيه اخلاص باإلعاقة ووسائل املساعدة اليت تليها التعليم العالجي واملعرفة اخلاصة باإلعاقـة      

  .ميكن أن تعزز النتائج التعليمية اإلجيابية لألطفال والشباب ذوي اإلعاقات غري اإلدراكية
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البتدائيـة  ، أجرت احلكومة حتليالً للتعليم العالجي يف املـدارس ا         ٢٠١٠ويف عام     -٢١٣
وتبني النتائج أن نفقات التعليم     . واإلعدادية بالتعاون مع منظمة احلكومات احمللية يف الدامنرك       

 يف املائـة مـن      ٣٠العالجي ارتفعت بشكل حاد يف السنوات األخرية، وأهنا تستأثر بنحو           
 نسبياً مـن    ويبني التحليل أيضاً أن عدداً كبرياً     . جمموع نفقات املدارس االبتدائية واإلعدادية    

التالميذ الدامنركيني ُيختارون للتعليم يف فصول عالجية ومدارس خاصة مقارنـة بالـسويد             
وال توجد أي وثائق تثبت أن هذا االختيار ذو الصلة بالضرورة لنسبة كـبرية مـن                . وفنلندا

  .التالميذ املختارين حالياً
 حتقيق هـدف واضـح      وتسعى احلكومة ومنظمة احلكومات احمللية يف الدامنرك إىل         -٢١٤

يتمثل يف أن تكون املدارس االبتدائية واإلعدادية العامة يف الدامنرك شـاملة وتـضم أغلبيـة               
يسمح باالتساق مع     ال والفصل الكبري نسبياً يف الدامنرك    . األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة   

، وافقت احلكومـة  ٢٠١٢ و٢٠١١وكجزء من اقتصادات البلديات لعامي  . هدف الشمول 
الدامنركية ومنظمة احلكومات احمللية يف الدامنرك على العمل لتحقيق مشول أكرب يف املـدارس              

ومن شـأن املـدارس   . االبتدائية واإلعدادية العامة حبيث ميكن إدراج نسبة أكرب من التالميذ       
االبتدائية واإلعدادية الشاملة أن حترر موارد ميكن استخدامها، على سبيل املثـال، لتعزيـز              

  .عليم العام يف املدارس االبتدائية واإلعداديةالت
وقدمت احلكومة أيضاً مقترحاً بشأن املدارس االبتدائية واإلعدادية، حيتـوي علـى              -٢١٥

  .جمموعة من املبادرات للمساعدة يف تقليل عدد التالميذ املختارين للتعليم العالجي املستقل
صور االنتباه وفرط النشاط، ومتالزمة     ويكون التالميذ الذين يعانون من اضطرابات ق        -٢١٦

اسربغر، ودرجة خفيفة من مرض التوحد، واإلعاقة غري اإلدراكية من بني التالميذ املتوقـع              
  .إدراجهم يف التعليم العام

ويرد أدناه عدد من املبادرات اليت أطلقت هبدف ضمان إدراج مجيـع األطفـال يف             -٢١٧
  :املدارس االبتدائية واإلعدادية

  ر املدرسة بغية حتقيق الشمول يف التعليم العامتطوي    
ُخصصت أموال لتطوير املدارس من شأهنا أن تؤدي إىل زيادة الشمول ورفع املعايري               -٢١٨

 مليـار   ١٣ويوجه اآلن مبلـغ     . التعليمية وخفض عدد التالميذ احملالني إىل التعليم العالجي       
 تلميذ على تعليم يف مدارس ٣٣ ٠٠٠و كرونة دامنركية إىل جمال التعليم العالجي، وحيصل حن  

وهذا العدد مرتفع جداً ويتعارض مع اهلـدف الـذي وضـعته            . خاصة ويف فصول عالجية   
ومنحت إعانـات إىل ثالثـة      . احلكومة والبلديات بوجود مدارس ابتدائية وإعدادية شاملة      

ة وأشكال التنظيم   االستراتيجيات احمللي ) أ: (وعشرين بلدية ملشاريع تقع حتت العناوين التالية      
أنشطة تكميلية  ) ج(إطار للتعلم على مستوى املدرسة أو الفصل، و       ) ب(والتدابري البديلة، و  

وقـد مت   . يتصل بالتعليم الذي حيصل عليه التالميذ بشكل عام         فيما أو بديلة للتالميذ أعدت   
  .٢٠١٠االنتهاء من أعمال التطوير يف هناية عام 
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للعمل املتعلق بالنمو، مثالً، أنه ميكن إدراج املزيد مـن          وكشف التقييم الذي أجري       -٢١٩
ويتوقف النجاح على تطبيق أسـلوب إدراج  . التالميذ يف التعليم العام مما هو عليه احلال اآلن   

وأظهر التقييم أيضاً أن الـشمول      . مصمم خصيصاً وبعناية للصعوبات احملددة للفئة املستهدفة      
مشاركة الوالدين وكفاءات املدرسني يف جماالت مثل عالقة يعزز عموماً بنقطة بداية منهجية و
غري أن التقييم أظهر أيضاً أن املـدارس تعـاين يف إدراج            . العمل والتقييم والتدريس املتمايز   

  .التالميذ الذين يواجهون صعوبات بالغة

  دليل للنظر يف حاالت التعليم العالجي واملساعدة التعليمية اخلاصة يف البلديات    
أعدت وزارة التعليم دليالً يقدم مساعدة عملية للبت يف احلاالت وتنفيـذها علـى                -٢٢٠

ويتناول الدليل أوالً وقبل كل شيء اإلداريني املسؤولني عن اختاذ القرارات . أفضل وجه ممكن
املساعدة التعليمية اخلاصة، وهم مديرو املدارس واألطفـال ومـديرو          /بشأن التعليم العالجي  

وُنـشر  . ية والعاملون يف اإلدارات احمللية وموظفو التوجيه التعليمي والنفـسي         الشؤون الثقاف 
  .٢٠١١فرباير / وجرى حتديثه مؤخراً يف شباط٢٠٠٨ديسمرب /الدليل يف كانون األول

  مبادرات أخرى    
  :اختذت احلكومة أيضاً مبادرات خمتلفة لتعزيز جودة التعليم العالجي، مبا يف ذلك  -٢٢١

لشراء حقائب الظهر اليت حتتوي على تكنولوجيا املعلومات للتالميذ         عملية جتريبية    •
والغرض من ذلك هو زيادة تعلمهم      . اهلجاء/الذين يعانون من صعوبات يف القراءة     

وسيتم االنتهاء من املـشروع     . وإمكانيات استكماهلم ألحد برامج تعليم الشباب     
  ؛٢٠١٣عام  يف

 التعليم العالجي، ومبادئ اإلشراف،     نشر دليل حيدد أهداف لإلشراف احمللي على       •
والدليل ليس  . ومهام املشرفني والوسائل اليت يستخدمها املشرف وتنظيم اإلشراف       

  ؛ ودعم لألنشطة اإلشرافية احملليةوثيقة ملزمة، ولكنه يعمل فقط مبثابة وسيلة إهلام
نخفـضة  إعداد مواد املراقبة هبدف توفري وصفاً أكثر تفصيالً للقدرات الوظيفية امل           •

احملددة للتالميذ الذي يتحدثون لغتني واليت حتدث نتيجة ظـروف أخـرى غـري              
 أعمـال   ومن املقرر بـدء   . املشاكل اللغوية وبغية إعداد وصف لألساليب واملواد      

  ؛٢٠١١التطوير يف ربيع عام 
بدأت وزارة التعليم يف إعداد امتحان بشأن عسر القراءة السـتخدامه يف مجيـع               •

مية لغرض حتديد التالميذ الذين يعانون من عسر القراءة يف وقـت         املستويات التعلي 
  .٢٠١٣ومن املقرر االنتهاء من إعداد االمتحان يف عام . مبكر من مرحلة التعليم
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  برامج تعليم الشباب    
، اليت هتدف   ٢٠٠٦نوفمرب  /وفقاً لالتفاق بشأن تنفيذ جمموعة العوملة يف تشرين الثاين          -٢٢٢

 ٩٥يقـل عـن     الجمتمعاً رائداً يف النمو واملعرفة وإدارة األعمال، على ما      إىل جعل الدامنرك    
املائة من الشباب يف سنة معينة إكمال أحد برامج تعليم الـشباب وذلـك ابتـداء مـن       يف
  . يف املائة٩٥ويطلق على ذلك اسم هدف . ٢٠١٥ عام

تعليم الـشباب   ويتطلب حتقيق هذا اهلدف الطموح عدم االكتفاء بالنظر يف برامج             -٢٢٣
وتكون املدارس االبتدائية واإلرشاد املدرسي االبتدائي مفتـاحني رئيـسيني          . بشكل مستقل 

ولذلك أطلقت احلكومة مبادرات تتعلق باملـدارس االبتدائيـة         . للتعاون بني اجلهات الفاعلة   
وهتدف مجيع املبادرات إىل املساعدة يف حتقيـق اهلـدف          . وبرامج اإلرشاد والتدريب املهين   

  . يف املائة٩٥املتمثل يف الوصول إىل 
ومن حيث برامج تعليم الشباب، تقدم مساعدة تعليمية خاصة لضمان أن يـستطيع               -٢٢٤

التالميذ الذين يعانون من اخنفاض يف القدرات البدنية والعقلية على حد سواء إكمال تعليمهم              
. املبينة يف برنـامج التعلـيم     واكتساب الكفاءات التعليمية وكفاءات التعليم املستمر احملتملة        

الطالب الذي يعاين من اخنفاض القدرة الوظيفية احلصول على تعليم يف           /وبالتايل ميكن للتلميذ  
  .املؤسسات اليت تقدمه

ويغطي التشريع اإلعاقة العقلية والبدنية اليت يعاين منها التالميذ من املدارس االبتدائية              -٢٢٥
وعالوة على ذلك،   . لذين حيضرون برنامج التعليم املستمر    واإلعدادية اخلاصة وحىت الطالب ا    

هناك خطة جتريبية متكّن البالغني من ذوي االحتياجات اخلاصة أو ذوي اإلعاقة وحيـضرون              
برنامج التعليم بشأن سوق العمل التقدم بطلب إىل املدرسة للحصول على مساعدة تعليميـة              

سب املستويات التعليمية وفقاً لقواعـد      وختتلف الفئات املستهدفة وأشكال الدعم ح     . خاصة
 على  -وميكن أن يؤدي ذلك إىل مشاكل يف االنتقال         . بشأن تقدمي املساعدة التعليمية اخلاصة    

يتصل باالمتحان والتحليل، وخاصة بالنسبة جملموعة كبرية جداً من متلقيـي    فيما سبيل املثال 
  .الدعم الذين يعانون من عسر القراءة

 التعليم مؤخراً دليالً عن تعاون البلديات واملؤسسات التعليمية عنـد           ونشرت وزارة   -٢٢٦
وكانت منظمات األشخاص ذوي    . إطالق املساعدة التعليمية اخلاصة يف برامج تعليم الشباب       

  .اإلعاقة عضواً يف الفريق العامل املعين بإعداد الدليل

  اإلرشاد التعليمي واملهين للشباب من ذوي االحتياجات اخلاصة    
تتوىل البلديات مسؤولية إسداء املشورة إىل الشباب، مبا يف ذلك الـشباب مـن ذوي      -٢٢٧

االحتياجات اخلاصة، يف مرحلة االنتقال من التعليم االبتـدائي إىل بـرامج تعلـيم الـشباب                
، أنشئت جمموعة مراكـز تعلـيم       ٢٠٠٤وعندما ُنفذ اإلصالح التوجيهي يف عام       . العمالة أو

واسند إىل مراكـز تعلـيم      .  مركزاً يف مجيع أحناء البلد     ٤٦اليت تضم   ) UU (الشباب بالبلديات 
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الشباب مهمة إسداء املشورة إىل الشباب يف مرحلة االنتقال من املدرسة االبتدائية إىل بـرامج               
وكان من األسباب الرئيسية لإلصالح زيادة املـشورة إىل الـشباب           . تعليم الشباب أو العمالة   

  .ا بصفة خاصةالذين حيتاجون إليه
وتنص القواعد املطبقة يف جمال املشورة أيضاً على أن املـشورة جيـب أن يقـدمها          -٢٢٨

أشخاص حاصلون على تعليم يف جمال اإلرشاد التعليمي واملهين معتمد مـن وزارة التعلـيم،      
ولـذلك  . أشخاص ميكن أن يثبتوا أن لديهم مستوى مماثل من الكفاءة يف إسداء املشورة             أو

وعنـوان  . الوزارة الترتيبات الالزمة إلعداد دبلوم يف جمال اإلرشاد التعليمي واملهـين     اختذت  
إحدى وحدات هذا الربنامج هو إسداء املشورة إىل األطفال والشباب والبالغني مـن ذوي              

والغرض من هذه الوحدة هو أن يكتسب الطالب املعارف واملؤهالت          . االحتياجات اخلاصة 
 بشأن التعليم والعمالة إىل الفئات املذكورة أعاله اليت يتطلب منوهـا            املطلوبة إلسداء مشورة  

  .عناية خاصة أو دعم خاص

  برامج تعليم الشباب ذوي االحتياجات اخلاصة    
 قانوناً بشأن برامج تعلـيم الـشباب ذوي         ٢٠٠٧أصدر الربملان الدامنركي يف عام        -٢٢٩

اإلعاقة العقلية وغريهم من الشباب     االحتياجات اخلاصة، اهلدف منه اكتساب الشباب ذوي        
من ذوي االحتياجات اخلاصة الكفاءات الشخـصية واالجتماعيـة واألكادمييـة الالزمـة             

  .للمشاركة املستقلة والنشطة يف حياة الكبار، وإن أمكن، ملواصلة التعليم والعمل
ة وغريهم من   وبعد إكمال الدراسة االبتدائية، حيق قانوناً للشباب ذوي اإلعاقة العقلي           -٢٣٠

يستطيعون إكمال برنـامج آخـر لتعلـيم          ال الشباب من ذوي االحتياجات اخلاصة، الذين     
الشباب مبساعدة تعليمية خاصة، أن حيصلوا على برنامج تعليمي للشباب ملدة ثالث سنوات             

وهبذه الطريقة، ُيعامل هؤالء الـشباب علـى قـدم          . يتكيف لظروفهم واحتياجاهتم اخلاصة   
وبرنامج تعليم الشباب ذوي االحتياجات اخلاصة هو برنامج        . غريهم من الشباب  املساواة مع   

  .خمطط ومنسق وموصوف يف خطة تعليم هتدف إىل حتقيق تقدم يف منو الشاب نفسه
ويتوىل اجمللس احمللي املسؤولية عن برنامج تعليم الشباب ذوي االحتياجات اخلاصـة           -٢٣١
  .ومتويله
، كان برنامج تعليم الشباب يضم مـا        )البيان األخري  (٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٨ويف    -٢٣٢

  . من الشباب النشط٣ ٤١٨جمموعه 
 ومن املقرر مراجعته يف السنة      ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١ودخل القانون حيز النفاذ يف        -٢٣٣

  .٢٠١٢-٢٠١١الربملانية 
 Redegørelse til Folketingets، قدم وزير التعليم ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ويف األعوام  •

Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge 

med særlige behov)    تقرير إىل جلنة التعليم التابعة للربملان الدامنركي بـشأن التقيـيم
  ؛)م الشباب ذوي االحتياجات اخلاصةاملتواصل لربامج تعلي
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يهدف إىل شرح وتوضـيح     ،  دليل لربامج تعليم الشباب ذوي االحتياجات اخلاصة       •
وقُدم الدليل للتشاور اخلارجي، ومن املقرر نـشره يف منتـصف           . أساس القواعد 

  ؛٢٠١١ عام
فريق عامل معين باجلزء    ، مت تعيني    ٢٠١٠كمتابعة لالتفاق بشأن قانون املالية لعام        •

 مبـشاركة اخلـرباء     الثاين من برنامج تعليم الشباب ذوي االحتياجات اخلاصـة        
حة املعنيني، الذين سيقومون بتقييم احلاجة إىل إعداد اجلزء الثـاين           وأصحاب املصل 

وقد أشرك الفريق العامل بانتظـام      . من الربنامج وتقدمي مقترح بشأنه إذا لزم األمر       
اخلرباء وأصحاب املصلحة املعنيني واتصل بالرابطات املدرسية ورابطات أصحاب         

من املتوقع االنتهاء من العمل على و. املصلحة والشركاء االجتماعيني، وما إىل ذلك
  .٢٠١١إعداد اجلزء الثاين يف منتصف عام 

  مبادرات أخرى    

  التجارب مع الفصول اخلاصة يف املدارس الثانوية للتالميذ الذين يعانون من متالزمة اسربغر    
 ٢٠٠٧أجريت جتارب يف مدرسيت هوج تستراب وبادروب الثانويتني، منذ عـام              -٢٣٤
وخصـصت وزارة   . صول خاصة للتالميذ الذين يعانون من متالزمة اسربغر        بف ٢٠٠٨وعام  

واشتملت التجارب أساساً علـى إنـشاء       . التعليم أيضاً األموال الالزمة لبدء فصول جديدة      
ُيمنح إعفاء    ال فصول صغرية، وزيادة ساعات عمل املعلمني وتوفري يوم دراسي منظم، ولكن          

واهلدف من هذه التجارب يتمثـل يف إكمـال         . متحاناتمن األحكام املتعلقة بالتعليم واال    
وجيب أن تسعى املدارس الثانوية أيضاً إىل إدراج التالميذ يف فصول           . التالميذ للدراسة الثانوية  

، أكمـل معهـد     ٢٠٠٩/٢٠١٠ويف العام الدراسي    . التعليم العادي والبيئة املدرسية العادية    
ألوىل من الدراسة يف ثالث من املدارس اليت تقدم برامج          التقييم الدامنركي تقييماً فرعياً للسنة ا     

  .ملدة ثالث سنوات إىل التالميذ الذين يعانون من متالزمة اسربغر

  تعليم الكبار    
استهدفت بعض املبادرات اليت مت إطالقها هبدف زيادة جودة األنشطة البالغني ذوي              -٢٣٥
  :اإلعاقة

  مرونة أكرب وتوافر التعليم العايل    
 ماليني كرونـة دامنركيـة لتـسعة        ٦ مبلغ   ٢٠٠٩خصصت وزارة التعليم يف عام        -٢٣٦

مشاريع بشأن تكنولوجيا املعلومات يف فن التعليم، وأدوات الدراسة، وتنميـة الكفـاءات،             
وأشكال االمتحانات القائمة على تكنولوجيا املعلومات، والتـدريس املتمـايز واإلبقـاء يف       

  .لعايل، والتعليم عن بعد وكفاءات التعليم لأللفية اجلديدةالدراسة والتعليم التكميلي وا
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وكان الغرض من املشاريع يتمثل يف تعزيز مرونة برامج التعليم وتوافرها عن طريـق             -٢٣٧
تكنولوجيا املعلومات حبيث ميكن لربامج التعليم العايل أن تليب بشكل أفـضل االحتياجـات              

وأسهمت هذه املشاريع   . افية أو التعلم أو الكفاءات    يتعلق باملنطقة اجلغر    فيما  سواء -اخلاصة  
يف إعداد أفضل املمارسات لالستخدام املستهدف لتكنولوجيا املعلومات هبدف توصيل ونشر           

. اخلربات املكتسبة املفيدة من تعزيز املرونة وحتسني الكفاءات يف جمال تكنولوجيا املعلومـات          
  .لتعليم اجلامعيةوتدير وزارة التعليم تدابري الدعم لربامج ا

  تطوير برنامج أخصائي تفسري لغة اإلشارة    
 دراسة استقصائية بشأن برنامج أخصائي تفسري       ٢٠١٠أجرت وزارة التعليم يف عام        -٢٣٨

ومهدت الدراسة االستقصائية الطريق لضمان االستمرار يف تقـدمي         . لغة اإلشارة يف الدامنرك   
  .اد برنامج أحدث كربنامج بكالوريوس مهينالربنامج يف مكانني يف الدامنرك وبدأ إعد

  الدليل التعليمي لتدريس البالغني الذين يعانون من عسر القراءة    
أعد مركز املعلومات الدامنركي لعسر القراءة، بالنيابة عن وزارة التعليم، دليالً تعليمياً   -٢٣٩

ـ              ام التـدريس   لتدريس البالغني الذين يعانون من عسر القراءة، وهو مـصمم لتوجيـه وإهل
والفئتان املستهدفتان مهـا  . واملساعدة التعليمية اخلاصة للبالغني الذين يعانون من عسر القراءة    

. ثانيةالاملشاركون الذين تعترب اللغة الدامنركية هي لغتهم األم والذين تعترب بالنسبة إليهم اللغة              
يق تنسيق مناسـب مـع   ويقدم الدليل مقترحات حمددة لتخطيط تدريس وتعليم القراءة وحتق      

وُنشر الدليل . العروض التعليمية األخرى أو تعليم الذين يعانون من عسر القراءة يف الشركات       
على موقع وزارة التعليم على اإلنترنت ويف شكل كتاب من قبل مركز املعرفـة الـدامنركي                

  .٢٠١٠ وأُكمل يف عام ٢٠٠٦وقد بدأ إعداد الدليل يف عام . لعسر القراءة

  ان عسر القراءة للبالغني الذين يتحدثون اللغة الدامنركية كلغة ثانيةامتح    
أعد مركز حبوث القراءة بالنيابة عن وزارة التعليم، امتحان وقام بتجربته للكـشف               -٢٤٠

. عن عسر القراءة بشكل أفضل لدى البالغني الذين يتحدثون اللغة الدامنركية كلغـة ثانيـة              
وانطلقت . ان اليت أعدت مؤخراً للكشف عن هذه اإلعاقة       وأظهرت التجربة أن مواد االمتح    

أعمال التطوير لتحسني اإلمكانيات احلالية اليت لدى املؤسسات لبحـث مـا إذا كانـت               
صعوبات القراءة لدى البالغني الذين يتحدثون اللغة الدامنركية كلغة ثانية ترجع أساسـاً إىل              

 كان من احملتمل أن تعزى جزئيـاً إىل عـسر   صعوبات عامة تتعلق باللغة الدامنركية أو ما إذا 
  .القراءة
وأحيل امتحان عسر القراءة ودليل وشريط فيديو إىل مجيع املؤسسات الـيت تقـوم                -٢٤١

  .٢٠١١بالتدريس للبالغني الذين يعانون من عسر القراءة يف ربيع عام 
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  دورة يف اللغة الدامنركية للمواطنني األجانب البالغني    
واطنون األجانب ذوو اإلعاقة واملصابون بصدمات ويقيمون بشكل قـانوين  يتمتع امل   -٢٤٢

يف الدامنرك، شأهنم شأن غريهم من املواطنني األجانب، باحلق يف االلتحاق بدورة يف اللغـة               
الدامنركية مدهتا ثالث سنوات، تقدم يف إطار دورة من بني ثـالث دورات لتعلـيم اللغـة                 

. صل عليه املواطن األجنيب يف بلده ووترية التعلم املتوقعـة         الدامنركية حسب التعليم الذي ح    
  .وجيب أن ُيخطط العرض وفقاً الحتياجات ومؤهالت الفرد نفسه

وجيوز ملقدمي دورات اللغة الدامنركية أن يقدموا التدريس يف جمموعـات صـغرية               -٢٤٣
دامنركي بـشأن   ومبوجب القانون ال  . والتدريس الفردي إىل املواطنني األجانب ذوي اإلعاقة      

جمللس احمللي متديد فترة التعلم البالغة ثالث سنوات إذا كـان           ادورات اللغة الدامنركية، على     
  .أحد الرعايا األجانب غري قادر على حضور الدورة بسبب املرض أو الصدمة أو اإلعاقة

ولتسهيل إعداد عروض لألشخاص ذوي اإلعاقة والالجـئني والرعايـا األجانـب         -٢٤٤
 بصدمات، تدعم وزارة االندماج عدداً من مشاريع التنمية، مبا يف ذلك التـدريب              املصابني

يتصل   فيما التكميلي بشأن التدريس لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املصابني بصدمات        
، )TRIB(بدورات اللغة الدامنركية واملشرع اخلاص باألشخاص املصابني بصدمات يف العمل           

الوة على ذلك، أصـدرت وزارة االنـدماج عـدداً مـن            وع. ٢٠١٠الذي أجنز يف عام     
 Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere i danskاملنشورات، ومنها دليل 

som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv)  التدريس لالجئني واملهاجرين املصابني
، ٢٠٠٥أغـسطس  /، يف آب)ور إعـادة التأهيـل    بصدمات اللغة الدامنركية كلغة ثانية مبنظ     

 تدريس املشاركني يف الدورة من ذوي    -وتتعلق املسألة بتمهيد الطريق     . ومولت جتميع اخلربة  
  احلالة واإلهلام،  -االحتياجات التعليمية اخلاصة برامج اللغة الدامنركية وأيضاً التعليم العالجي          

UCC وترد األدلة والتقارير يف . ٢٠٠٨ عامwww.nyidanmark.dk.  

  التعليم كعرض للتنشيط الوظيفي    
 مبا يف ذلـك     -جيوز تقدمي عروض لتعليم العاطلني مبوجب تشريع العمل الدامنركي            -٢٤٥

 عندما يشري تقييم ما إىل أن هذا هو أفضل وأسرع وسيلة ليجد شخص عاطل               -التعليم العام   
لى نفس االستحقاقات العائلية اليت     وحني حيضر الشخص برنامج التعليم، فإنه حيصل ع       . عمالً

  .كان حيصل عليها من قبل، مثل االستحقاقات النقدية أو إعانة البطالة أو إعانة املرض
ومن أجل مساعدة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة علـى حـضور برنـامج            -٢٤٦

رية التعليم، ميكن تقدمي وسائل مساعدة يف شكل مواد تعليمية وأدوات وإجراء تعديالت صغ            
  .وهناك إعانات لتعيني موجه للمشاركني يف الربنامج. على حمطة العمل خالل فترة التعليم
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  التعليم كوسيلة إلعادة التأهيل    
إن إعادة التأهيل متاحة لألشخاص الذين يثبت أهنم يعانون من اخنفاض القدرة عن               -٢٤٧

ويتطلب ذلك أن يكون من احملتمل حبق أن يؤدي . العمل ألسباب بدنية أو عقلية أو اجتماعية
إعادة التأهيل إىل إمكانية االعتماد على الذات كلياً أو جزئياً، وأال توجد أنواع أخرى مـن                

. األنشطة املهنية ميكن أن تساعد الشخص على االعتماد على الذات غري إعادة التأهيل الفعلي         
 إن  -للحصول على وظيفـة عاديـة أو        وجيب أن تؤدي إعادة التأهيل إىل تأهيل الشخص         

  . وظيفة بترتيب عمل مرن-يكن ذلك ممكناً  مل
واألنشطة اليت يكملها الشخص املعاد تأهيله قبل أن يتضح اهلدف املهين معروفة باسم               -٢٤٨

االسـتعداد   وهتدف هذه األنشطة إىل زيادة اخلربة يف العمـل أو         . مرحلة ما قبل إعادة التأهيل    
اإلعداديـة   ى برنامج تقدميي للوظيفة أو التعليم يف املـدارس االبتدائيـة أو           للعمل وتشتمل عل  

وبعـد أن يتـضح اهلـدف الـوظيفي، تقـوم           . الثانوية أو غريها من األنشطة التوضيحية      أو
  .باالشتراك مع الشخص املعاد تأهيله بإعداد خطة عمل يتضح منها اهلدف الوظيفي البلديات
 ظل وجود خطة عمل، حيصل الشخص على إعانة إعـادة           وأثناء إعادة التأهيل ويف     -٢٤٩

 ٢٥وعادة ما حيصل الشباب دون سـن    . التأهيل بقيمة تعادل أعلى استحقاقات نقدية يومية      
، من احملتمل أن تتغري اإلعانات      ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥واعتباراً من   . سنة على نصف املبلغ   

الشباب على إعانات إعـادة     ويف وقت الحق، سيحصل هؤالء      .  سنة ٣٠للشباب دون سن    
التأهيل بقيمة االستحقاقات النقدية إال إذا كانوا من مقدمي اخلدمات لألطفـال املقـيمني              

  .كان هلم دخل كبري قبل إعادة التأهيل أو
وجيب أن تكون مرحلة إعادة التأهيل قصرية قدر اإلمكان وال ُتدفع إعانات إعـادة                -٢٥٠

  .وجيوز أن تكون الفترة أطول يف ظروف خاصة. تالتأهيل إال ملدة أقصاها مخس سنوا
وأثناء إعادة التأهيل، يتوافر دعم خاص من املواد التعليميـة واألدوات وتعـديالت               -٢٥١

وعالوة على ذلك، يتوافر دعم خـاص متـاح لنفقـات           . حمطة العمل ويكون هناك موجه    
البدنيـة أو العقليـة     تعديالت اإلقامة اإلضافية الضرورية بسبب اخنفاض القدرة الوظيفيـة          

 سنة وحيصلون على نـصف مبلـغ        ٢٥لألشخاص املعاد تأهيلهم الذين تقل أعمارهم عن        
  .إعانات إعادة التأهيل

وإذا كان باإلمكان حل مشاكل عمل الشخص مباشرة من خـالل املـشاركة يف                -٢٥٢
  .أنشطة مهنية أخرى، فال جيوز تقدمي برامج إعادة التأهيل

  الصحة: ٢٥املادة     
يستند نظام الرعاية الصحية الدامنركي إىل مبدأ املساواة يف الوصول وسهولة الوصول         -٢٥٣

بالنسبة جلميع املواطنني، وتقدم األغلبية العظمى من خدمات الرعاية الـصحية يف الـدامنرك              
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 أخـصائيون   -ويتألف القطاع الصحي الدامنركي مـن قطـاع أويل          . املواطنني باجملان  إىل
 وقطاع -ل الرعاية الصحية من القطاع اخلاص والرعاية الصحية من البلديات ممارسون يف جما

  . وهو املستشفيات-ثانوي 
 املمارسون -وبالتايل فإن جزءاً من القطاع األويل يتكون من مهنيني الرعاية الصحية      -٢٥٤

ك، العامون واملمارسون املتخصصون وأخصائيو العالج الطبيعي وأطباء األسنان، وما إىل ذل          
الذين لديهم عيادات خاصة ولكن باالتفاق مع السلطات العامة اليت تدفع قيمة عالج املرضى              

ويعمل الطبيب العام بوصفه موفر الرعاية الصحية األولية للمرضى ويـؤدي           . كلياً أو جزئياً  
  .يتعلق بالعالج املتخصص املتاح يف بقية القطاع الصحي  فيماوظيفة حارس البوابة

البلديات املسؤولية عن عدد كبري من خدمات الرعاية الصحية مثل إعـادة            وتتوىل    -٢٥٥
التدريب والتمريض املرتيل والرعاية الصحية والعناية باألسنان، وتتـوىل أيـضاً املـسؤولية             

  .األساسية عن األنشطة الوقائية واملعززة للصحة
اسطة طبيب  وميكن لضعاف السمع احلصول على خدمات تفسري يف حالة العالج بو            -٢٥٦

وتقدم خدمات التفسري بدون حـد أقـصى إىل         . عام أو طبيب متخصص أو يف املستشفى      
  .املمارسني العامني واملتخصصني وغريهم

وال حيتوي قانون الصحة الدامنركي على قواعد مستقلة بشأن خـدمات التفـسري               -٢٥٧
يتصل   فيما لتفسريومع ذلك، على إدارة املستشفيات التزام بتقدمي مساعدة ا        . لضعاف السمع 

ويف مثـل   . بالعالج يف املستشفى إذا خلصت املستشفى أن املساعدة ضرورية لتقدمي العالج          
هذه احلاالت، تعترب مساعدة التفسري جزءاً من العـالج يف املستـشفى، وتـدفع خدمـة                

  .املستشفيات النفقات يف هذا الصدد
 العـالج يف املستـشفى      وتقدم مساعدة التفسري للخدمات الصحية باإلضـافة إىل         -٢٥٨
للقواعد الواردة يف قانون سلطة التفسري الوطنية مع تفسري بدون حد أقـصى؛ انظـر                وفقاً

  .٢١ و١٩املادتني 

  :املبادرات    
 يقـوم اجمللـس     - وخاصة يف مراكز اإليواء      -لتحسني الرقابة على تناول األدوية       •

ماعيـة ومنظمـة    الوطين الدامنركي للصحة بالتنسيق مـع وزارة الـشؤون االجت         
احلكومات احمللية يف الدامنرك واألقاليم الدامنركية ووزارة الداخلية ووزارة الـصحة          
باالنتهاء حالياً من مشروع يستخدم فيه العاملون يف جمال الصحة إحصاءات عـن             
املواد الصيدالنية إلجراء عمليات تفتيش مستهدفة ملراكز اإليواء اليت تستخدم فيها           

  ؛رياألدوية بشكل كب
مع وضع هذه اإلحصاءات يف االعتبار، زار العاملون يف جمـال الـصحة الطبيـة                •

 مؤسـسة،   ٩٢ ما جمموعـه     ٢٠١١أوائل عام   /٢٠١٠وقت متأخر من عام      يف
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. وأعدوا مجيعهم يف وقت الحق تقريراً إىل اجمللس الـوطين الـدامنركي للـصحة             
 تفتيش يف مراكـز     أساس هذه التقارير، يقوم موظفو الصحة الطبية بزيارات        وعلى

وسـيجري  . إيواء خمتارة وجيرون اتصاالت باملمارسني الذي وصفوا هذه األدوية        
تقييم املشروع يف املستقبل القريب لتحديد ما إذا كان هناك أساس يـستدعي أن              

  .تكون هذه اإلحصاءات وعمليات التفتيش دائمة

  العناية باألسنان    
 صغرية من املرضى يف حتمل التكاليف، بتوفري        تكون البلديات ملزمة، مقابل مشاركة      -٢٥٩

العناية باألسنان للمقيمني الذين يواجهون صعوبات يف استخدام خدمات العنايـة العاديـة             
وحيدد دليل  . باألسنان نتيجة الخنفاض قدرهتم على التنقل أو اإلعاقة البدنية أو العقلية الكبرية           

تفصيالً للعناية باألسنان على الصعيدين احمللي      اجمللس الوطين الدامنركي للصحة متطلبات أكثر       
  .واإلقليمي لتحقيق الرفاه والعناية اخلاصة باألسنان

  العالج الطبيعي اجملاين    
توفر البلديات عالجاً طبيعياً جماناً لألشخاص الذين يعانون من إعاقة بدنية شـديدة               -٢٦٠

وتتـألف  .  نتيجة ملرض تقدمي   دائمة واألشخاص الذين يعانون من اخنفاض القدرة الوظيفية       
  :اجملموعة املستهدفة من أربع جمموعات تشخيصية

  ؛األمراض اخللقية أو الوراثي •
  ؛األمراض العصبية املكتسبة •
  ؛اإلعاقات البدنية نتيجة حلادث •
  .أو العضالت نتيجة لألمراض االلتهابية/اخنفاض القدرة الوظيفية يف املفاصل و •
س الوطين الدامنركي للـصحة تعريفـاً أكثـر تفـصيالً      ويوفر دليل صادر عن اجملل      -٢٦١

  .للمجموعة املستهدفة
والغرض من العالج الطبيعي اجملاين هو حتسني الوظائف أو احلفاظ على الوظـائف               -٢٦٢
ويوفر العالج الطبيعي جملموعات األشخاص أو بشكل فـردي،         . تأخري تدهور الوظائف   أو

  .ة ورفع األثقال وكذلك العالج اليدويويضم عناصر مثل تدريبات اللياقة البدني

  الزيارات املرتلية الوقائية    
حيتوي التشريع االجتماعي الدامنركي على أحكام ترمي إىل تعزيز صحة املـواطنني،              -٢٦٣

وينطبق ذلك، مثالً، على عروض الزيارات املرتلية الوقائية، اليت جيب أن           . ضمن أمور أخرى  
 سـنة فـأكثر الـذين    ٧٥ األشخاص الذين يبلغون من العمر يقدمها اجمللس احمللي إىل مجيع    
ومع ذلك، جيوز للمجلس احمللي أن يقرر استبعاد مواطنني يتلقون . يعيشون يف منازهلم اخلاصة
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ويتمثل اهلدف يف تقدمي أنشطة وقائيـة       . مساعدة يف شكل رعاية شخصية ومساعدة عملية      
الذين يعانون مـن اخنفـاض القـدرة        ومعززة للصحة إىل كبار السن، مبن فيهم األشخاص         

  .الوظيفية، من خالل تقدمي املشورة والتوجيه بشأن األنشطة وخيارات الدعم

  تقدمي التدريب وإعادة التدريب    
على اجمللس اإلقليمي أن يقدم وفقاً لقانون الصحة الدامنركي خطة إعادة تدريب فردية               -٢٦٤

  .ألسباب طبية بعد اخلروج من املستشفىللمرضى الذين لديهم حاجة إىل إعادة التدريب 
وتقدم إعادة التدريب أيضاً وفقاً للتشريع االجتماعي الدامنركي للتخفيف من أثـر              -٢٦٥

تعـاجل يف     ال اخنفاض القدرة الوظيفية البدنية الناجم عـن األمـراض أو احلـوادث الـيت             
البدنيـة أو العقليـة   وتقدم هذه املساعدة إىل األشخاص الذين تتطلب إعاقتهم     . املستشفيات

  .مشاكلهم الصحية اخلاصة مساعدة يف احلفاظ على وظائفهم البدنية أو العقلية أو

  محالت الصحة العامة    
جيري اجمللس الوطين الدامنركي للصحة سنوياً عدداً كبرياً من احلمـالت الوطنيـة               -٢٦٦

، والتبغ والكحول، ومـا     املعززة للصحة والوقائية اليت تركز على منط احلياة، والنشاط البدين         
وختطط الكلمات والصور يف احلمالت لتكون سهلة الفهم وميكن للجميع الوصول           . إىل ذلك 

وكجزء من احلملة الوطنية للتطعيم ضد األنفلونزا، مت إدراج إعالنات يف خمتلف جمالت          . إليها
ن هم يف   مجعيات املرضى اليت تستهدف جمموعات من املرضى واألشخاص ذوي اإلعاقة الذي          

وأطلقت مبادرة خاصة للمشردين الذين يعانون      . خطر اإلصابة مبرض خطري نتيجة األنفلونزا     
  . ملساعدة هذه اجملموعة على التوقف عن التدخني٢٠٠٩من مرض عقلي يف عام 

  معلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز    
لومات العاديـة عـرب املواقـع       عادة ما حيال األشخاص ذوو اإلعاقة إىل قنوات املع          -٢٦٧

غري أنه أطلقـت يف   . اإللكترونية على اإلنترنت واملواد اإلعالمية املكتوبة واملشورة الشخصية       
 - مبادرة بشأن اجلنس والصحة للشباب الذين يعانون من صعوبات يف الـتعلم              ٢٠١٠عام  

ل يف ابتكار طرائق    واهلدف من املبادرة يتمث   . أساساً األشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية      
لتوصيل معلومات عن اجلنس إىل الشباب من ذوي االحتياجات اخلاصة وتوفري هلم التثقيـف    

  .اإليدز/اجلنسي، مبا يف ذلك معلومات حول فريوس نقص املناعة البشرية

  ٢٦املادة     
حيتوي التشريع االجتماعي الدامنركي على عدد كبري من األحكام اليت هتـدف إىل               -٢٦٨
ل إىل وسائل خمتلفة لتأهيل وإعـادة تأهيـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة اخللقيـة                الوصو

وتعد هذه اخلدمات استكماالً خلدمات إعادة التأهيل املقدمة مـن جمـاالت            . املكتسبة أو/و
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وتتكون املساعدة املقدمة مبوجب التشريع االجتماعي من إعـادة التأهيـل           . قطاعية أخرى 
نية والعقلية واإلدراكية واالجتماعية، وتقدمي الدعم يف شـكل       اإلبقاء على املهارات البد    أو/و

وسائل مساعدة، وتغطية النفقات، واملساعدة الشخصية والعملية، وما إىل ذلك، لتعـويض            
 واهلدف هو توفري أفضل قدرة وظيفية ممكنة للمواطن، وذلـك         . املواطن عن إعاقته الوظيفية   

ومتثل كل هذه   . اطفة، وعلى الصعيد االجتماعي   يتعلق باحلركة والنشاط واإلدراك والع     فيما
األشكال من املساعدة خدمات طوعية تقدم إىل املواطن، وله أن يشكو من طبيعـة ومـدى        

  .املساعدة املقدمة له

  إعادة التأهيل يف اجملال الصحي    
ينص قانون الصحة الدامنركي على احلق يف الوصول املتكافئ وامليـسور إىل قطـاع                -٢٦٩
ال يشري التشريع الصحي إىل إعادة التأهيل باعتبارها مهمة منفصلة أو جماالً منفـصالً             و. الصحة

التمريض "، و "إعادة التدريب "غري أن اخلدمات املسموح هبا قانوناً مثل        . من جماالت املسؤولية  
هي كلها أمثلة على اخلدمات اليت تـستهدف إعـادة          " الوقاية املوجهة إىل املريض   "، و "املرتيل
 وإن كـان ذلـك      -احلصول عليها   ) طبية(يل، واليت حيق لكل فرد لديه احتياجات تقنية         التأه

  .خيضع للقيود املنصوص عليها يف األحكام الفردية من التشريع
وتتميز إعادة التأهيل يف جمال الصحة خبدمات يقدمها متخصـصون معتمـدون يف               -٢٧٠

يف املستشفى، مث يقدمها بعد اخلروج من       وغالباً ما يبدأ تقدمي هذه اخلدمات       . الرعاية الصحية 
الذي ميكن أن حييل املـريض إىل       (املستشفى الطبيب املمارس العام الذي يتابع حالة املريض         

  .والبلديات) أخصائي عالج طبيعي خاص يقدم هذه اخلدمات
 اجمللس الوطين الدامنركي للصحة لتوه من إعداد دليل عن الصحة حيدد بـرامج              ىوانته  -٢٧١
ارات اخلاصة بعالج وإعادة تأهيل األطفال والكبار املـصابني بتلـف رضـي يف املـخ                للمس

ويصف هذا الدليل األنشطة الشاملة املتعددة التخصصات       . واضطرابات مماثلة والسكتة الدماغية   
ونشرت برامج املسارات اخلاصة باألطفال والشباب والكبـار،        . والشاملة للقطاعات واملنسقة  

 ومتثـل إطـاراً     ٢٠١١يونيـه   / حزيران ١٥املصابني بتلف خمي مكتسب يف      على التوايل، من    
  .لألنشطة اإلقليمية والبلدية املطورة

 مليـون كرونـة دامنركيـة يف        ١٥٠ مبلـغ    ٢٠١١وخيصص قانون املالية لعـام        -٢٧٢
وقد خصصت هذه األموال .  احملرومني املصابني بتلف يف املخى للمرض ٢٠١٤-٢٠١١ الفترة

ة يف جمال إعادة تدريب وإعادة تأهيل املرضى الذين تعرضوا لفترات طويلـة             لتحسني األنشط 
وباإلضافة إىل ذلك، سامهت احلكومة وحـزب الـشعب الـدامنركي           . وخطرية من املرض  

 مولر مببلغ مائة مليون كرونة دامنركية أخرى، وذلـك يف           - وعضوة الربملان بيا كريسماس   
ستهدف األشخاص املصابني بتلف يف املخ لزيادة إطار اتفاق جديد خاص باألنشطة الصحية ي    

 مليون كرونـة    ٥٠وترية إعادة تدريب وإعادة تأهيل الشباب املصابني بتلف يف املخ ومبلغ            
  .دامنركية ملركز جديد لعالج تلف املخ يف مستشفى غلوستروب
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. وأعدت احلكومة مبادئ توجيهية مشتركة حول إعادة التأهيل عن طريق البلديات            -٢٧٣
تؤكد هذه املبادئ التوجيهية على أداء املهام يف جمال إعادة التأهيل من خـالل البلـديات                و

وتصف املبادئ التوجيهية جمموعة القواعد املوجودة يف كل جمـاالت          . والتخصصات املتعددة 
التشريع، واهلدف من إعادة التأهيل، واألنشطة النموذجية يف برامج إعادة التأهيل والتعـاون             

  .لتخصصات، مثالً يف كل جماالت اإلدارة يف البلديةاملتعدد ا

  عروض إعادة التأهيل املقدمة إىل الدامنركيني اجلدد الذين يعانون من مشاكل صحية    
يشكل املرض واملشاكل الصحية عائقاً أمام ارتباط الالجئني واملهاجرين بسوق العمل             -٢٧٤

جرة واإلدماج دراسة استقصائية بني عشر ولذلك بدأت وزارة شؤون الالجئني واهل. يف الدامنرك
. بلديات دامنركية لتحليل تاريخ أمراض األقليات العرقية وأثرها على توظيف هـذه األقليـات             

  .٢٠٠٩مارس /الصادر يف آذار" الصحة واإلدماج"وتظهر نتائج هذه الدراسة يف املنشور 
لدامنركيني اجلـدد الـذين      يف املائة من ا    ٨٠ووفقاً للدراسة االستقصائية، فإن حنو        -٢٧٥

حيصلون على استحقاقات نقدية طويلة األجل غري جاهزين لالنضمام إىل سوق العمل بسبب             
وبناء على ما ذكرتـه     . مشاكل صحية، ومعظمهم من النساء ذوات مشاكل صحية مل تعاجل         

لبني البلديات املشاركة يف الدراسة االستقصائية، فقد مت حتديد أمراض وموارد املرضى املطـا            
باالستحقاقات النقدية ممن هم من أصول دامنركية بوترية بلغت أربعة أضعاف نظريهتا بـني              

  .املرضى من الدامنركيني اجلدد
ولعالج هذه املسألة، استخدمت وزارة شؤون الالجـئني واهلجـرة واإلدمـاج، يف               -٢٧٦
الـة واألشـكال    ، عدداً من املسارات للباحثني االجتماعيني لنقل الطرائق الفع        ٢٠٠٨ خريف

املفيدة من التعاون بني اجلهات املعنية بالتوظيف واجلهات املعنية بالصحة اليت تستطيع أن تدعم              
وباإلضافة إىل ذلك، قدمت الوزارة املذكورة      . مشاركة سوق العمل من أجل الدامنركيني اجلدد      

ية أودنس، وهو فريق  أعاله دعماً إلعداد الفريق املسمى فريق التعرف على احلالة الصحية يف بلد           
يستخدم منهجية متعددة التخصصات لتحديد املطالبني باالستحقاقات النقدية ممن يعانون مـن            

  .أمناط مرضية معقدة أو غري ظاهرة، وهو منوذج تستخدمه بلديات أخرى عديدة
ويف السنوات القادمة، سوف يكون هدف الوزارة إقامـة روابـط أقـوى بـني                 -٢٧٧

الذين يعانون من مشاكل صحية وسوق العمل، وذلك من خالل دعمهـا            الدامنركيني اجلدد   
  .لعدد من املشاريع اإلمنائية

  ٢٧املادة     
 يف  ٥١، بلغت النسبة املئوية من األشخاص ذوي اإلعاقة العـاملني           ٢٠٠٢يف عام     -٢٧٨
، ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٥١,٢، و ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٥٣,٧وبلغت هذه النسبة    . املائة
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٤٦,٦و
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 ٢٠٠٢ومل يطرأ تغري ملحوظ على النسبة املئوية لألشخاص غري املعوقني بني عامي               -٢٧٩
 ٨١,٩ مـن    ٢٠١٠-٢٠٠٨، غري أنه لوحظ حدوث اخنفاض حاد يف النسبة يف الفترة            ٢٠٠٨و

اص ، اخنفض معدل التوظيف لألشخ    ٢٠١٠ و ٢٠٠٨وبني عامي   .  يف املائة  ٧٧يف املائة إىل    
وعلى الرغم من اجلهـود املوجهـة لزيـادة عـدد           . ذوي اإلعاقة واألشخاص غري املعوقني    

  .األشخاص ذوي اإلعاقة العاملني، فقد ظل املستوى ثابتاً نسبياً
ولضمان انضمام األشخاص ذوي اإلعاقة إىل سوق العمل، أطلقت احلكومة الدامنركية             -٢٨٠

 استراتيجية السنوات األربع لإلعاقة، اليت نبعت       ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدامنرك     
ويف إطـار هـذه االسـتراتيجية، يطلـق     . فكرهتا من إمكانية اجلمع بني اإلعاقات والتوظيف  

تسع مبادرات تركز على ثالث جهات رئيسية تقوم بأنشطة لصاحل األشـخاص ذوي              الطرفان
رات جمـاالت العمـل الثالثـة       وتغطي املباد .  مراكز التوظيف، والفرد، والشركات    -اإلعاقة  
  ):وتشمل االحتفاظ باألشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل وإدماجهم فيه( التالية

  ؛تيسري اجلمع بني اإلعاقة والعمل •
  ؛نشر الوعي خبيارات التعويض القائمة •
احلصول على املزيد من املعرفة عن الوسائل الفعالة إلدخال مزيد من األشـخاص              •

  .العملذوي اإلعاقة يف جمال 
وميكن للشركات اخلاصة والعامة التقدم بطلب التمويل من جممـع ذوي اإلعاقـة               -٢٨١

للمشاريع اليت تساعد بأشكال خمتلفة األشخاص ذوي اإلعاقة يف العثور على مكان هلـم يف               
  .سوق العمل

والبلدية هي املسؤولة عن األنشطة املتعلقة بالتوظيف، ولكن اجمللس الوطين إلصابات             -٢٨٢
لعمل يساعد يف حتديد حالة الشخص املصاب وميكن أن مينح ما يفيد بالفقـدان املؤقـت                ا

ويساعد ذلك يف احليلولة دون شعور الشخص املصاب بأنـه أسـري            . للقدرة على الكسب  
  .حلالته، ويكمن اخلطر هنا يف أن الشخص املعين قد يفقد ارتباطه بسوق العمل

ى الوقت املنقضي يف النظر يف حاالت إصـابة       وبشكل عام، فإن األضواء مسلطة عل       -٢٨٣
ويركز اجمللس الوطين إلصابات العمل على احلاالت اليت متثل فيها إصابة العمل هتديداً             . العمل

وتتمتع هذه احلاالت بأولوية كبرية للغاية هبـدف        . مبنع الشخص من العودة إىل سوق العمل      
  .االنتهاء منها يف الوقت املناسب

لس الوطين إلصابات العمل أيضاً إىل إشراك جهات هامة أخـرى مثـل   ويسعى اجمل   -٢٨٤
  .نقابات العمال لدعم الشخص املصاب يف مساعيه للعودة إىل سوق العمل

 بالتـدابري العامـة     - بصرف النظر عن إعاقتهم      -ويتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة       -٢٨٥
صة أو مساعدة خاصـة،     وإذا ترتبت على اإلعاقة حاجة إىل تدابري خا       . لسياسات التوظيف 

ميكن املوافقة على هذه التدابري أو املساعدة من خالل قانون تعويض األشخاص ذوي اإلعاقة              
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واهلدف من هذه اخلطة هو حتسني وحتفيـز إمكانيـات توظيـف            . يف العمل، وما إىل ذلك    
األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتفاظ هبم يف سوق العمل، وتوفري هلم نفس اإلمكانيات الـيت              

  .سمح هلم مبمارسة أي مهنة مثل األشخاص غري املعوقنيت
ومينع القانون الدامنركي حلظر التفرقة يف املعاملة يف سوق العمل التفرقة يف املعاملـة                -٢٨٦

سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، والتحرش وإصدار تعليمات بالتمييز على أساس اإلعاقة،             
نون كمعيار للتمييز تنفيذاً ألجزاء مـن توجيـه         وأدرجت اإلعاقة يف هذا القا    . وما إىل ذلك  

  . الذي يضع إطاراً للمساواة يف املعاملة يف الوظائف واملهن٢٠٠٠/٧٨اجمللس 
جيوز   ال ويترتب على القانون الدامنركي حلظر التفرقة يف املعاملة يف سوق العمل أنه             -٢٨٧

يتعلـق    فيما ظائف الشاغرة لصاحب العمل التمييز ضد العاملني بأجر أو املتقدمني لشغل الو         
. يتعلق باألجر وظروف العمـل      فيما بالتوظيف أو الفصل من اخلدمة أو النقل أو الترقية، أو         

يدفع نفس األجر عن نفس العمل أو العمل الـذي    الوحيدث التمييز يف شروط األجر عندما 
  .له نفس القيمة

ذوي اإلعاقة، وهو مـا     ويطبق، مبوجب القانون، التزام بتعديل أوضاع األشخاص          -٢٨٨
يعين أنه على صاحب العمل اختاذ التدابري العاجلة تنفيذاً للشروط احملـددة املتعلقـة مبـنح                

غـري أن   . الشخص ذي اإلعاقة إمكانية الوصول إىل التوظف أو العمل أو النجاح يف العمل            
 عمل بـشكل  يطبق إذا كان ميثل عبئاً ثقيالً على صاحب ال          ال هذا االلتزام بتعديل األوضاع   

وإذا أمكن ختفيف هذا العبء بالدرجة الكافية مـن خـالل تـدابري             . يتناسب مع قدرته   ال
  .يعترب عبئاً ثقيالً بشكل غري متناسب  الحكومية، فإنه

 ويطبق حظر التفرقة يف املعاملة أيضاً على أي شخص ميارس أنشطة استشارية أو تعليمية،               -٢٨٩
ص يضع األحكام ويـصدر القـرارات املتعلقـة         وأي شخص يعلن عن فرص للعمل، وأي شخ       

بإمكانية تنفيذ أنشطة للتوظيف الذايت، وأي شخص يتخذ قرارات تتعلـق بالعـضوية يف مهنـة                
  .املوظف أو صاحب العمل أو املشاركة يف هذه املهنة واملزايا اليت يتمتع هبا أعضاء هذه املنظمات

  تعويض األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال التوظيف    
اهلدف من القانون الدامنركي بشأن تعويض األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف جمـال                -٢٩٠

التوظيف هو حتسني وحتفيز إمكانيات توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتفاظ هبـم يف             
سوق العمل، وتوفري هلم نفس اإلمكانيات اليت تسمح هلم مبمارسة أي مهنة مثل األشخاص              

  :أربع خطط هيوحيتوي القانون على . غري املعوقني

  مساعدة شخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال التوظيف    
جيوز منح إعانات للشركات لدفع أتعاب مساعد شخصي، ومـصاريف أخـرى،              -٢٩١

 اإلعانات لألشخاص العاطلني وللعاملني بأجر ورجـال األعمـال الـذين            هوميكن منح هذ  
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شخصية خاصة بسبب إعاقة بدنية     يعتمدون على التوظيف الذايت، ممن حيتاجون إىل مساعدة         
واهلدف من اخلطة هو أن تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة نفس اإلمكانيات اليت تتاح      . أو عقلية 

وتتمثل املساعدة الشخصية يف مساعدة الشخص على       . لغري املعوقني الختاذ حرفة أو مهنة ما      
ىل مساعدة شخصية بسبب    أداء املهام اليت تتطلبها الوظيفة واليت حيتاج فيها الشخص املعين إ          

  .إعاقته الوظيفية
وجيوز أيضاً تقدمي الدعم إىل املوظفني الذين حيتاجون، بسبب إعاقة بدنية أو عقليـة                -٢٩٢

دائمة أو حادة، إىل مساعدة شخصية خارج ساعات العمل املعتادة لالشـتراك يف تـدريب               
  .تكميلي وإضايف عام يف الوظيفة املعنية

  وظيف األشخاص الذين أمتوا تعليمهم حديثاًإعانات األجور عند ت    
استهدافاً لإلدماج التدرجيي يف سوق العمل للشخص ذي اإلعاقة الذي أمت برناجمـاً               -٢٩٣

 شهراً على األقل، يؤهل الشخص لعضوية أحد صناديق التأمني ضد البطالة،            ١٨تعليمياً ملدة   
 خاص لفترة تـصل إىل      ميكن تقدمي الدعم لتوظيف هذا الشخص لدى صاحب عمل عام أو          

وال تتاح الوظيفة اليت تقدم بشأهنا إعانات إال إذا مل حيصل الشخص    . سنتني بعد إمتام الربنامج   
وجيوز مـنح   . على وظيفة تكسبه اخلربة يف اجملال الذي يؤهله له الربنامج التعليمي الذي أمته            

  .إعانات األجر ملدة تصل إىل سنة واحدة

  الوصول التفضيلي    
د شغل وظيفة شاغرة، يقع أصحاب العمل احلكوميون حتت التزام مبنح الشخص            عن  -٢٩٤

ذي اإلعاقة الذي جيد صعوبة يف احلصول على وظيفة يف سوق العمل العادي وصوالً تفضيلياً               
إىل الوظيفة الشاغرة، إذا كان الشخص ذو اإلعاقة حيمل، يف رأي صاحب العمـل، نفـس                

  .خرون املتقدمون لشغل الوظيفةاملؤهالت اليت حيملها األشخاص اآل

  إعانات لتوفري وسائل املساعدة، وما إىل ذلك، لتصميم مكان العمل وخمططه العام    
وفقاً لتشريع التوظيف، متنح إعانات لتوفري وسائل املـساعدة واألدوات وتـصميم              -٢٩٥

  .مكان العمل ووضع خمططه العام على نطاق صغري، أو للمعدات التعليمية

   وزارة الدفاعالعمل يف    
تقوم املبادرات املتعلقة بسياسات اإلعاقة على أسـاس التـشريع القـائم يف وزارة                -٢٩٦
ونتيجة للشروط البدنيـة    . وتتمتع وزارة الدفاع بإعفاء من حظر التفرقة يف املعاملة        . الدفاع

متع حبالة  والعقلية للخدمة العسكرية، ُيسمح بالتمييز على أساس العمر واإلعاقة نظراً ألن الت           
  .يتعلق بسالمة العمليات يف املهام الدولية  فيمابدنية جيدة وصحة جيدة يعد شرطاً أساسياً
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ويتعرض املوظفون، عند تنفيذهم ملهام تابعة لوزارة الـدفاع الدامنركيـة، خلطـر               -٢٩٧
ـ         . اإلصابات البدنية والعقلية   ة وعند إصابة املوظف يف العمليات، فإن وزارة الدفاع الدامنركي

وتعـرض وزارة   . تعلن صراحة عن رغبتها يف االضطالع مبسؤوليتها اخلاصة كصاحب عمل         
الدفاع الدامنركية يف أقرب وقت ممكن على الشخص املعين وأقرب أفـراد أسـرته أفـضل                

  .مساعدة ممكنة
وتطبق جمموعة واسعة من التدابري لتوفري حياة عملية كرمية للموظفني املصابني الذين              -٢٩٨

وبشكل عام، يعرض على املـوظفني الـذين        . مبقدورهم العمل يف وظائفهم السابقة    مل يعد   
أصيبوا بإعاقة دائمة يف قدرهتم الوظيفية التوظيف الدائم على وظيفة أخرى على شـرط أن               

  .يكون لدى املوظف الكفاءة الالزمة ألداء العمل أو أن يستطيع اكتساب هذه الكفاءة
، سياستها جتاه احملاربني القدماء،     ٢٠١٠أكتوبر  / األول وأعلنت احلكومة، يف تشرين     -٢٩٩

واليت حتدد اإلطار الذي ميكن من خالله للمجتمع أن يعرب عن تقديره للمحـاربني القـدماء                
  .كأفضل ما يكون، وأن يقدم إليهم الدعم إذا لزم األمر

 ميكن قبـل    ويتمثل اهلدف العام هلذه السياسة يف إعداد احملاربني القدماء كأفضل ما            -٣٠٠
  .ترحيلهم والترحيب هبم بالشكل الذي يستحقونه لدى عودهتم

وجيب أن تكفل هذه السياسة أيضاً حصول أسر احملاربني القدماء علـى املـساعدة                -٣٠١
طوال مدة رحيلهم وأن حيصل احملاربون القدماء على التقدير مقابل إسهامهم احليوي بالنيابة             

  .عن الدولة الدامنركية
ظر من اجملتمع، من خالل جهود مشولية، أن يقدم إىل احملاربني الذين حلقت هبم              وينت  -٣٠٢

إصابات بدنية أو عقلية أثناء اخلدمة الدولية العالج العاجل واملناسب واملنسق، الذي ينم عن              
ويظهر ذلك جبالء أن اجملتمع كله مسؤول عن    . وهي سياسة مشتركة بني الوزارات    . االحترام

ومن األهـداف  . املثلى إىل احملاربني القدماء عندما حيتاجون إىل هذه املساعدة     تقدمي املساعدة   
الرئيسية لسياسة احملاربني القدماء هي تنسيق التدابري املتخذة يف مجيع أحناء الدولة واألقـاليم              

  .والبلديات
 مبادرة حمددة، مت تصميمها وتعـد اسـتكماالً        ١٩وتشمل سياسة احملاربني القدماء       -٣٠٣
كما تقـوم هـذه   . دمات القائمة اليت تتيحها الدولة واألقاليم والبلديات جلميع املواطنني  للخ

  . املبادرات على أساس التدابري القائمة اليت اختذهتا وزارة الدفاع الدامنركية يف السنوات املاضية
ت بتر  ومن األمثلة على التدابري اجلديدة أن احملاربني القدماء الذين أجريت هلم عمليا             -٣٠٤

ممن يستفيدون من طرف صناعي رياضي تعويضي أو مقعد متحرك رياضي سوف تقدم إليهم 
  .خدمات الصيانة مدى احلياة مع احتمال حصوهلم على بديل للطرف أو املقعد املتحرك

وتقدم خدمة إعاشة إىل املوظفني املصابني بإصابات بدنيـة ممـن أهنـوا عالجهـم                 -٣٠٥
دفاع الدامنركية على مرتلني مؤقتني مت تصميمهما بشكل خاص         وحصلت وزارة ال  . باملستشفى
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للموظفني املصابني بإعاقات حركية الذين ينتظرون أن توفر هلم البلديات املرتل الدائم املناسب             
وتقع هذه املنازل على مقربـة مـن مستـشفى          . أو تقوم بتأثيثه بعد خروجهم من املستشفى      

  .ل التابع هلاكوبنهاغن اجلامعي ومركز إعادة التأهي
وتتوقع وزارة الدفاع الدامنركية زيادة يف عدد املوظفني الذين يـصابون بإصـابات               -٣٠٦

وترغب الوزارة أيضاً، قدر اإلمكـان،      . عقلية دائمة ألسباب تتصل خبدمتهم يف مناطق املهام       
 آثار  يف زيادة ووضع التدابري الداعمة هلذه اجملموعة، واهلدف من ذلك هو احليلولة دون تطور             

املهام إىل إصابة دائمة تنطوي على احتمال التهميش املتصل بالعمل ورمبا التهميش االجتماعي 
وتتخذ يف الوقت الراهن تدابري واقية وداعمة مهمة، ولكنها ليست باملهمـة            . يف وقت الحق  

وتطرح أسئلة مثالً   . وللمشكلة أبعاد تتعلق بالعالج والتوظيف واجلوانب الشخصية      . اليسرية
عن سبب اإلصابة وحتديدها وتشخيصها، وعن ارتباط املوظف بوزارة الدفاع الدامنركيـة،            
واحلاجة إىل العالج وخيارات هذا العالج، والتكهن باجتاه املرض واملوقف املتوقـع لـسوق              

  .العمل باإلضافة إىل تقسيم املهام بني الدولة واألقاليم والبلديات
 العسكرية، جتد وزارة الدفاع أنه من احملتم إجياد أفـضل           ونظراً للطبيعة اخلاصة للمهام     -٣٠٧

وتتعاون وزارة الـدفاع، مـثالً، مـع        . الشروط املمكنة للموظفني الذين يصابون أثناء اخلدمة      
اإلدارات األخرى والشركات املدنية، واملنظمات املهنية يف سعيها إىل توفري أفـضل الظـروف        

ضت قدرهتم الوظيفية لإلعاقة على أن يعيشوا حياة عملية         املمكنة اليت تساعد املوظفني الذين تعر     
وتتميز هذه التدابري بشموليتها وتعلق أمهية كربى على حصول املوظف على املعاملـة             . نشطة

  .العاجلة واملناسبة اليت تتسم باالحترام، مع اضطالع املوظف أيضاً بدور نشط يف هذه العملية
أو أصبحت تسمح له بأداء وظيفة جديـدة يف         وإذا كانت حالة املوظف تسمح له         -٣٠٨

وزارة الدفاع تتطلب إعادة تدريب، يقدم هذا التدريب املكمل، مثالً، عن طريـق دورات               
تدريبية أو تدريب أثناء العمل أو إعادة تدريب، وقد يتم باعتباره إعادة تأهيل بالتعاون مـع                

  .البلدية اليت يقيم فيها املوظف
إصابة أو اخنفضت قدرته على العمل بأي شكل آخر ومل يكن           وإذا حلقت باملوظف      -٣٠٩

هذا بسبب خدمته، سوف تسعى وزارة الدفاع الدامنركية أيضاً إىل إجياد وظيفة له بالشروط              
وتـضع وزارة الـدفاع     . املعتادة وتؤمن له مهنة يستفيد فيها من كفاءاته ويستطيع أداءهـا          

تطلبه قواعد التوظيف املعتادة وذلك من منطلق       الدامنركية نصب عينيها اعتبارات تتجاوز ما ت      
  .إحساسها باملسؤولية كصاحب عمل

وتقوم إدارات وزارة الدفاع والسلطات التابعة هلا بشكل عام بعمل موجه إىل عدد               -٣١٠
، كان عدد املـوظفني املـستهدف       ٢٠١٠ويف عام   . من األشخاص املعينني بشروط خاصة    

  . موظفا٥٣٨ً يف حني كان العدد الفعلي -ملتوسط  موظفاً يف ا٣٥٠لوزارة الدفاع هو 
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رغبات إىل أبعد مدى ممكن إذا كانت نابعة من ظروف إعاقة           /ويتم تلبية أي طلبات     -٣١١
ويـتم  . املوظفني وإذا كان ميكن تلبيتها باستخدام األدوات أو األجهـزة ومـا إىل ذلـك              

  .دامنركية للصماالضطالع بالترمجة إىل لغة اإلشارة بالتعاون مع اجلمعية ال

  املبادرات الرامية إىل توظيف الالجئني واملهاجرين الذين تعرضوا لصدمة    
 يف املائة من الالجئني يف الدامنرك يعانون من صـدمات ناجتـة يف      ٣٠-٢٥تبني أن     -٣١٢

وتؤثر الـصدمات   . كثري من األحيان عن جتارب احلرب والتعذيب يف الدول اليت فروا منها           
ويف .  درجة جتعل من الصعب عليهم االنـدماج يف اجملتمـع الـدامنركي            على الالجئني إىل  

الدامنرك، كثرياً ما يكون على األشخاص الذين تعرضوا لصدمات انتظار التقيـيم الـصحي              
ويستدعي ذلك مبادرات خاصة لـضمان أن يـتم تـوفري           . وعروض العالج، وما إىل ذلك    

. يؤدي الشخص فيها وظائفه كما ينبغي     لالجئني الذين تعرضوا لصدمات حياة يومية كرمية        
ولذلك تتخذ وزارة شؤون الالجئني واهلجرة واإلدماج تدابري خمتلفة هتدف إىل دعم املبادرات          

  .اليت تستهدف األسرة اليت تعرضت لصدمات وحتقيق الترابط املنطقي يف هذه املبادرات
الذين ترجع أصـوهلم   يف املائة من األشخاص العاطلني املرضى،   ٢٥وقد تعرض حنو      -٣١٣

وجيد كثري مـن مراكـز      . إىل األقليات العرقية ويطالبون باالستحقاقات النقدية، لصدمات      
  .التوظيف صعوبة يف التعامل مع حاالت الصدمة اليت مل يتم تشخيصها من املنظور الصحي

ولتحسني اإلدماج، تركز الوزارة على املبادرات الرامية إىل توظيـف الـدامنركيني              -٣١٤
ويشمل ذلك ما جيب عمله حىت يتمكن األشخاص الـذين          . جلدد الذين تعرضوا لصدمات   ا

تعرضوا لصدمات والذين ميتلكون إمكانية العمل من العثور على وظيفة وإقامة رابطة تربطهم             
ويبني مشروع إمنائي مدته ثالث سنوات معين باألشخاص الـذين تعرضـوا            . بسوق العمل 

ناك إمكانية لتوظيف األشخاص الذين تعرضوا لـصدمات        لصدمات يف جمال التوظيف أن ه     
. رغب الناس يف إحداث التغيري، وتعديل التدابري لتالئم هذه اجملموعـة، والـصرب عليهـا     ما

النقاط اليت ركز عليها املشروع هي أن مراكز التوظيف جيب أن متهد الطريق إلعـادة                ومن
تبعها تطوير املهـارات، وحمادثـات      التأهيل لسوق العمل وضمان أن إعادة التأهيل سوف ي        

  .ومواقع عمل حفازة

  ٢٨املادة     

  املساعدة االجتماعية    
يـستطيعون إعالـة أنفـسهم      التقدم املساعدة االجتماعية إىل األشخاص الـذين    -٣١٥
يغطيهم الضمان االجتماعي، ويتوقف مبلغ هذه املساعدة على عمر الشخص، وحالـة             وال

وال عالقة هلذه املساعدة بإعاقة الشخص الـذي حيـصل          . اإلقامةالدعم بالنسبة إليه، ومدة     
  . عليها، إن وجدت
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وينبغي النظر إىل مبلغ الضمان االجتماعي الفردي يف ضوء حقيقة أن هناك عـدداً                -٣١٦
كبرياً من البدالت املكملة، تأخذ يف االعتبار نفقات خمتلفة، كتكاليف الـسكن ونفقـات              

  .هاريةاألطفال ومراكز الرعاية الن
وعندما يتعلق األمر باألشخاص ذوي اإلعاقات بشكل خاص، ميكن الرجـوع إىل              -٣١٧

  ).انظر أدناه(البدالت اليت متنح مبوجب التشريع االجتماعي 
واألشخاص الذين حيصلون على الدعم مبوجب التشريع االجتماعي لرعاية طفل معاق،             -٣١٨

  . وظيفة للحصول على املساعدة االجتماعيةليسوا مضطرين إىل استخدام إمكانية عثورهم على
التعليم أثنـاء إعـادة     "وفيما يتعلق باملساعدة أثناء إعادة التأهيل، ميكن الرجوع إىل            -٣١٩
  .٢٤يتعلق باملادة   فيما"التأهيل

  )بدل اإلعاقة(ة احلكومية يف الدامنرك واملنحة املكملة خلطة القروض ياملنحة التعليم    
ت اإلعاقة للطالب الذين حيصلون على منح من املنحـة التعليميـة            ميكن منح بدال    -٣٢٠

احلكومية يف الدامنرك وخطة القروض، والذين يكونون، بسبب اإلعاقـة البدنيـة والعقليـة              
وهتدف اخلطة إىل ضمان دعم يف شكل دخل        . الدائمة، غري قادرين على العمل أثناء الدراسة      

رصة أمامهم للتركيز على دراساهتم فيـستطيعون       أساسي للطالب أثناء دراساهتم إلتاحة الف     
وخالفاً خلطط الدعم األخرى، فإن للقانون هـدفاً        . إعالة أنفسهم عند االنتهاء من الدراسة     

يضع يف االعتبار ما إذا كـان الطالـب           ال يتعلق بالسياسة التعليمية، وهو ما يعين أن التقييم       
وتقدم املنح إىل الطالب إلكمال     . مي املعين سيقدر له أن يعيل نفسه من خالل الربنامج التعلي        

  .تعليمهم بصرف النظر عن اإلعاقة الوظيفية

  تغطية النفقات اإلضافية إلعالة طفل يقل عمره عن الثامنة عشرة     
مبوجب التشريع االجتماعي، على اجمللس احمللي تغطية النفقات اإلضافية الـضرورية             -٣٢١

 الثامنة عشرة يعاين من إعاقة وظيفية بالغـة ودائمـة أو            لإلعالة املرتلية لطفل يقل عمره عن     
مرض مزمن يسبب اإلعاقة أو مرض طويل األجل إذا كانت النفقات اإلضافية ناجتـة عـن                

وتقدم املساعدة يف شكل بدل نفقات إضافية حيدد على أساس مبلغ قياسي            . اإلعاقة الوظيفية 
 للنفقات اإلضافية الالزمة للغذاء     أي (٢٠١١ كرونة دامنركية يف عام      ٢ ٧٦٦شهري قيمته   

  ).والدواء والنقل والدورات املخصصة لإلعاقة

  تغطية األجور املفقودة    
على اجمللس احمللي أيضاً أن يقدم املساعدة لتغطية األجور املفقودة لألشخاص الذين              -٣٢٢

غة ودائمـة   يقيمون باملرتل لدعم طفل يقل عمره عن الثامنة عشرة يعاين من إعاقة وظيفية بال             
وجيب أن تكون الرعاية املرتلية للطفل      . مرض مزمن يسبب اإلعاقة أو مرض طويل األجل        أو

ضرورية بسبب اإلعاقة الوظيفية للطفل، وجيب أن تكون حاجة األم أو األب لتـوفري هـذه     
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وتتوفر املساعدة لتغطية األجور املفقودة لفترات تتراوح بـني سـاعات   . الرعاية ملحة للغاية 
وأليام بعينها، مثالً لتتفق مع زيارات      )  ساعة ٣٧(ة كل أسبوع وحىت العمل لوقت كامل        قليل

اعُتمد حد أقـصى للمبلـغ الـذي      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ويف  . الطفل إىل املستشفى  
  .يستطيع األبوان احلصول عليه كأجور مفقودة

  منة عشرةتغطية النفقات اإلضافية لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الثا    
على اجمللس احمللي أيضاً تغطية النفقات اإلضافية الالزمة للحياة اليومية لألشـخاص              -٣٢٣

الذين تتراوح أعمارهم بني الثامنة عشرة وسن استحقاق معاش الشيخوخة ممن يعانون مـن              
إعاقات بدنية أو عقلية دائمة واألشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية دائمة ممن               

وجيب أن تكون النفقات اإلضافية ناجتة عـن اإلعاقـة          . أجل صرف معاش الشيخوخة هلم    ت
الوظيفية وال ميكن تغطيتها حتت أي تشريع آخر أو أحكام أخرى يف القـانون الـدامنركي                

وال حيق لألشخاص الذين حيصلون على معاش مبكر وفقاً للقواعـد           . للخدمات االجتماعية 
 طلب تغطية نفقاهتم اإلضافية إال إذا كـان قـد مت            ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١املطبقة قبل   

. منحهم مساعدات شخصية يديرها مواطنون وفقاً للقانون الدامنركي للخدمات االجتماعية         
وحتدد قيمة االستحقاقات على أساس النفقات اإلضافية احملتملة للفرد، وميكن صرف الدعم            

ويتوفر الدعم عندما تصل    . نشطة وقت الفراغ  لنفقات النقل اإلضافية، وملساعدات أخرى وأل     
وحيسب الـدعم مببلـغ     .  كرونة دامنركية كل شهر على األقل      ٥٠٠النفقات اإلضافية إىل    

 كرونة  ٥٠٠ويزيد املبلغ األساسي مبقدار     .  كرونة دامنركية كل شهر    ١ ٥٠٠أساسي قيمته   
وزت النفقات اإلضافية  كرونة دامنركية كل شهر إذا جتا٢ ٠٠٠دامنركية كل شهر ليصل إىل 

 ٥٠٠وبعد ذلك، يزيد املبلغ األساسي مبقـدار        .  كرونة دامنركية كل شهر    ١ ٧٥٠الشهرية  
 كرونـة   ٥٠٠كرونة دامنركية كل شهر يف كل مرة تزيد فيها النفقات اإلضـافية مبقـدار               

  .دامنركية كل شهر
عادة شاملة وبدون   واملبدأ األساسي الذي يفيد بأن اخلدمات االجتماعية تكون يف ال           -٣٢٤

ومتنح . مقابل هو عنصر مهم أيضاً لضمان مستوى معيشة مناسب لألشخاص ذوي اإلعاقة            
. االستحقاقات على أساس تقييم فردي حمدد الحتياجات الفرد بصرف النظر عن حالته املالية            

  . بشأن هذه املسألة١٩وميكن الرجوع أيضاً إىل املادة 

  ٢٩املادة     

   املتعلقة بتقدمي املساعدة يف عملية التصويتتعديل على القواعد    
يستطيعون بسبب العجز أو سوء حالتهم الصحية أو أي أسـباب         ال الناخبون الذين   -٣٢٥

مشاهبة الوصول إىل نقطة االقتراع أو األكشاك االنتخابية أو الذين يعجزون ألي سبب آخر              
بات الربملانية يف الـدامنرك أن      عن التصويت على النحو املبني، ميكنهم مبوجب قانون االنتخا        

  .يطلبوا العون الالزم لإلدالء بأصواهتم



CRPD/C/DNK/1 

63 GE.13-43308 

، أصدر الربملان الدامنركي قواعد جديـدة  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف الدورة السنوية الربملانية     -٣٢٦
تشريع االنتخابات، هي قانون االنتخابات الربملانية وقانون االنتخابات الربملانية األوروبيـة            يف

 احلكومات احمللية واإلقليمية بشأن تقدمي العون يف عمليـة التـصويت يـوم              وقانون انتخابات 
. ٢٠٠٩أبريل / نيسان١االنتخاب ويف التصويت املبكر، وقد دخلت هذه القواعد حيز النفاذ يف 

وتعين هذه القواعد أنه ميكن جلميع الناخبني يف املستقبل ممن حيتاجون العون يف عملية التصويت               
  .خص معني من اختيارهم بتقدمي هذا العونأن يطلبوا قيام ش

ومت تعديل القانون متهيداً لتصديق الدامنرك على اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق                 -٣٢٧
ذوي اإلعاقة حيث تلزم االتفاقية الدول األطراف بضمان حرية األشـخاص ذوي             األشخاص

غرض، عند احلاجة وبناء علـى      اإلعاقة يف التعبري عن إرادهتم كناخبني، ومتكينهم حتقيقاً هلذا ال         
وكانـت القواعـد    . طلبهم، من احلصول على العون يف التصويت من شخص من اختيارهم          

  .السابقة متنح هذا اخليار للمكفوفني وأصحاب اإلعاقة البصرية فقط، ويف يوم االنتخابات فقط
 مسؤول  أو(ومبوجب القواعد اجلديدة، على املشرف على التصويت أو الناخب املعني             -٣٢٨

 لضمان عدم تعرض الناخب ألي تأثري غري مرغوب         يف نفس الوقت  املساعدة  ) التصويت املبكرَ 
فيه، وبذلك ميكن ضمان تصويت األشخاص الذين حيتاجون إىل مساعدة يف عملية التـصويت             
عن طريق االقتراع السري يف االنتخابات واالستفتاءات العامة دون ترهيب وضمان حريتـهم             

وإذا مل يرغب الناخب يف تعيني مساعد شخصي، يقوم اثنـان           . عن إرادهتم كناخبني  يف التعبري   
بتقـدمي  ) أو مسؤويل التـصويت املبكـر     (من املشرفني على التصويت أو من الناخبني املعينني         

  .املساعدة كما كان حيدث قبل تعديل القانون
يهية للوزارة بشأن    من خالل املبادئ التوج    -وتصدر توجيهات للسلطات االنتخابية       -٣٢٩

 بأن يتم تنظيم عملية التصويت على حنو يتم معه تقدمي املساعدة بعيـداً عـن                -االنتخابات  
الناخبني املعينني الذين يقدمون املساعدة إىل      /مسمع اآلخرين ما عدا املشرفني على التصويت      

الـوارد يف   الناخب وإىل املساعد احملتمل الذي يعينه الناخب؛ انظر شرط االقتراع الـسري             
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وال جيوز لألشخاص املسؤولني عن عملية التصويت إسداء النصح للناخب أو تقدمي              -٣٣٠
االقتراحات بشأن احلزب أو املرشح الذي ينبغي على الناخب التصويت لـه أثنـاء عمليـة                

زام الصمت إزاء ما يعرفونه التصويت، وعلى اإلداريني الذين يساعدون يف عملية التصويت الت        
عن تصويت الناخب؛ انظر الشروط الواردة يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واليت             
تقضي بأن يستطيع الناخبون ذوي اإلعاقة التصويت من خالل االقتراع السري واالستفتاءات          

ـ       . العامة دون ترهيب   . ساعدوُيطبق ذلك أيضاً إذا كان اإلداري يقوم بعمـل الـشخص امل
ويترتب على عدم االمتثال لذلك مسؤولية جنائية ُيعاقب عليها بالغرامة أو السجن ملدة تصل              

  .إىل أربعة أشهر
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وترد القواعد املتعلقة بتقدمي املساعدة يف عملية التصويت يف قـانون االنتخابـات               -٣٣١
ات الربملانية األوروبية   الربملانية وقانون انتخابات احلكومات احمللية واإلقليمية وقانون االنتخاب       
  .الدامنركي، الذي يشري إىل القواعد الواردة يف قانون االنتخابات الربملانية

  اجملالس احمللية املعنية باإلعاقة    
ويف . تقوم البلديات بتنفيذ سياسات اإلعاقة يف الـدامنرك علـى نطـاق واسـع               -٣٣٢
ويعني اجمللـس احمللـي     . عاقة، أصبحت كل بلدية ملزمة بإنشاء جملس معين باإل        ٢٠٠٧ عام

جملساً معنياً باإلعاقة، يقوم بدور املستشار للمجلس احمللي يف املسائل املتعلقـة بـسياسات              
يتعلق بقـضايا الـسياسات       فيما اإلعاقة وإيصال وجهات النظر بني املواطنني واجمللس احمللي       

ثل معه كل األعـضاء     ويتم تشكيل اجمللس على حنو مي     . احمللية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .جمموعات اإلعاقة املختلفة والقطاعات املختلفة يف منطقة البلدية

وحتصل منظمات اإلعاقة على مساعدة مالية سنوية مـن جممـع مركـزي إلدارة                -٣٣٣
  .اجلمعيات

  ٣٠املادة     

  املشاركة يف احلياة الثقافية    
          الثقافـة   (Kultur for alle - kultur i hele landetتتعلـق اسـتراتيجية احلكومـة      -٣٣٤

ودعمـاً  . بإمكانيات وصول املواطنني ذوي اإلعاقـة     )  الثقافة يف مجيع أحناء البلد     -للجميع  
إلمكانيات الوصول، تعد وزارة الثقافة خطة عمل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة ووصـوهلم              

  .ة دامنركيةالثقافة، تقوم على دعم يتمثل يف جممع مايل قيمته سبعة ماليني كرون إىل
وتعترب الوزارة أن الوصول إىل التراث الثقـايف الـدامنركي واملؤسـسات الثقافيـة         -٣٣٥

الدامنركية عنصراً مهماً يف متكني مجوع السكان الدامنركيني من االستمتاع بالعروض الثقافية،            
ن أن  وجيري إعداد احللول التكنولوجية بصفة مستمرة وميك      . والتعرف عليها، واملشاركة فيها   

  .يستفيد منها األشخاص ذوو اإلعاقة البصرية، مثالً
وتنفذ مؤسسات خمتلفة يف جمال عمل الوزارة أنشطة مـستمرة لألشـخاص ذوي               -٣٣٦
  :اإلعاقة
مكتبة متلكها الدولة وختضع للوزارة، وتنتج وتقـدم الكتـب         ) NOTA(وتعترب نوتا     -٣٣٧

يقة برايل لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية الصوتية، والكتب اإللكترونية والكتب املكتوبة بطر
واملهمة الرئيسية لنوتا هي ضمان     . www.nota.dkواألشخاص الذين يعانون من عسر القراءة،       

وصول األشخاص الذين يعانون من عسر القراءة إىل املعارف، واملشاركة يف اجملتمع واخلربات      
  .بطرائق ُتحدد وفقاً الحتياجاهتم
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، على هيئة اإلذاعة الدامنركية أن      ٢٠١٤-٢٠١١مة العامة للفترة    ومبوجب عقد اخلد    -٣٣٨
تسعى إىل إتاحة الوصول إىل عروض خدمتها العامة جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة وذلـك              
باستخدام اخليارات التكنولوجية ذات الصلة مبا يف ذلك الوصف الصويت واحلواشي وتفـسري     

  . تكون على علم باحللول التكنولوجية اجلديدةوعلى هيئة اإلذاعة الدامنركية أن. اإلشارات
كما يتعني على هيئة اإلذاعة الدامنركية، كمبادرة جديدة اختذت بعد التصديق على              -٣٣٩

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومبوجب عقد اخلدمة العامة الذي ختـضع لـه، أن               
ح للمستفيدين وللهيئة منتدى    تنشئ أيضاً جملساً للمستفيدين من منظمات اإلعاقة، وبذلك تتي        

  .دائماً ملناقشة خدمات اإلعاقة املقدمة من اهليئة
وهتدف منظمة الرياضة الدامنركية للمعاقني إىل دعم التمرينات البدنيـة والرياضـات              -٣٤٠

ولرياضات الصم منظماهتا اخلاصـة وهـي       . www.dhif.dkالتنافسية لألشخاص ذوي اإلعاقة،     
وتضطلع . اضات الصم، وهي عضو يف منظمة الرياضة الدامنركية للمعاقني        اجلمعية الدامنركية لري  

منظمة الرياضة الدامنركية للمعاقني بتنظيم سباقات سيارات ومباريات وبطوالت املنظمات على           
الصعيد الوطين باإلضافة إىل املشاركة يف سباقات وبطوالت مثل بطـوالت بلـدان الـشمال              

والعاملية واأللعاب األوملبية للمعوقني واأللعاب األوملبية اخلاصـة        األورويب والبطوالت األوروبية    
  .اليت تنظم وتطور الرياضات اخلاصة باألشخاص الذين يعانون من التأخر يف النمو

بـشأن الوصـول إىل   " الرياضة للجميع "Idrætsrum for alleومت إعداد دليل معنون   -٣٤١
. http://www.handivid.dk/subpages/Idraet/Idraetsrumforalle.htmlاملرافق الرياضية؛ انظـر     

 Friluftsliv for mennesker medوباإلضـافة إىل ذلـك، مت إعـداد مقتطفـات معنونـة      

funktionsnedsættelse)         وإنـشاء  ) احلياة يف اهلواء الطلق لألشخاص ذوي اإلعاقة الوظيفيـة
  .شبكة متعلقة بنفس املوضوع

الرياضة املدرسـية واللعـب    (Skolesport Leg, Liv & Læringوميثل منشور معنون   -٣٤٢
الذي نشرته منظمة الرياضة الدامنركية للمعاقني مفهوماً ملشاركة األطفال يف          ) واحلياة والتعلم 

الرياضة، يف جمال التفاعل بني املدارس اخلاصة ومرافق الترفيه املدرسية واجلمعيات الرياضـية             
فهوم عرض مبمارسة الرياضة أثناء الساعات املدرسـية يف         ويترتب على تطبيق هذا امل    . احمللية

  .املدرسة ذاهتا أو يف اجلمعيات الرياضية احمللية
كما تنظم املنظمة أيضاً معسكرات رياضية أثناء العطالت الصيفية لألطفال والشباب       -٣٤٣

بلدان  ألطفال وشباب    Nordisk Børne- og Ungdomslejrذوي اإلعاقة وسباقاً رياضياً باسم      
  . سنة١٦ و١٢الشمال األورويب ذوي اإلعاقة ممن تتراوح أعمارهم بني 

وأنشأت وزارة الثقافة، بعد التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،      -٣٤٤
 كرونة دامنركية، إللقاء الضوء ٧٥ ٠٠٠جائزة، هي جائزة وزير الثقافة للمعوقني، وتبلغ قيمتها   

  .٢٠١٠-٢٠٠٩وقد منحت هذه اجلائزة يف عامي . يني ذوي اإلعاقةعلى الرياضيني الدامنرك
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 إىل املساعدة على حتسني جودة      املركز اإلعالمي الدامنركي لرياضة املعاقني    ويهدف    -٣٤٥
وجيمع هذا املركز العمليات وينقل املعلومـات املتعلقـة         . العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة    

 اخلاصة ويسعى أيـضاً إىل نقـل الطرائـق          برياضات ووظائف ذوي اإلعاقة ذات الشروط     
. ووجهات النظر اإلنسانية اليت تتميز هبا رياضات اإلعاقة إىل قطاعـات اجملتمـع األخـرى              

ومـن  . ويشمل ذلك التعليم، والوقاية، وإعادة التدريب، وتوفري الوظائف بشروط خاصـة          
اقة، تضمنت  خالل تطوير معارف جديدة وطرائق جديدة يف العمل مع األشخاص ذوي اإلع           

أحدث مبادرة للمركز اإلعالمي إعداد برنامج إمنائي للجنود الذين سبق نـشرهم والـذين              
  .يعانون من إصابة بدنية أو عقلية

  املشاركة يف أنشطة اجلمعيات    
اإلعاقة واحلياة يف  (Handicap og foreningsliv 2009يتضح من الدراسة االستقصائية   -٣٤٦

.  متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف حياة اجلمعيـات العامـة          ضعف) ٢٠٠٩اجلمعيات لعام   
ولذلك كان االنتباه مركزاً على املشكلة، مثالً بإطالق مشروع يتعلق بأدلة الترفيه اليت تدعم              

  .اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة يف اجلمعيات العامة
موال دعماً ملشروع   ، حصل االحتاد الرياضي لعمال الدامنرك على أ       ٢٠٠٨ويف عام     -٣٤٧
ويف ).  لألشخاص املرضـى عقليـاً أيـضاً   -الرياضة  (Idræt - også for sindslidendeباسم 
ومن أهداف هذا . ، حصل املشروع على منحة يف شكل دعم مايل لعامني آخرين٢٠١١ عام

املشروع تعزيز العروض الرياضية وإيصاهلا إىل األشخاص املرضى عقلياً على الصعيد الـوطين        
وذلك من خالل عروض رياضية منظمة ختضع لإلشراف وتستهدف األفـراد ومؤسـسات             

  .الطب النفسي

  التربية البدنية    
جيب أن تتضمن مجيع الفصول الدراسية التربية البدنية يف مجيع مراحل التعليم وتؤكد        -٣٤٨

ز التربيـة    أهداف التربية البدنية يف املدرسة وتطويرها، وترك       ٢٠٠٩األهداف املشتركة لعام    
البدنية على إتاحة الفرصة للتالميذ للمشاركة يف مجيع األنشطة الرياضية الشاملة اليت تتيح هلم              

كما هتدف التربيـة  . اخلربة الواسعة يف احلركة والنشاط البدين وخلق املتعة من خالل احلركة         
حيصلون من خالهلـا    البدنية أيضاً إىل منح التالميذ اخلربات الرياضية، واخلربة واألفكار اليت           
  .على املهارات واملعارف اليت جتعل النمو البدين والنمو العام أمراً ممكناً

وجيب أن حيقق ختطيط الدروس، مبا يف ذلك اختيار طرائق التدريس والعمل واملادة               -٣٤٩
التعليمية واختيار املوضوعات يف كل فرع من فروع العلم، أهداف التعليم االبتدائي والتعليم             

عدادي، وأن حيقق أهداف العلوم واملواد الدراسية وأن يتسم بالتنوع لتلبيـة احتياجـات              اإل
  .ومؤهالت التالميذ
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  التعليم العام    
تقدم البلديات، مبوجب قانون التعليم العام، إعانات إىل أنشطة التعليم العام يف منطقة               -٣٥٠
 األنـشطة أو الـدروس اخلاصـة        وجيوز لكل بلدية أن تقرر تقدمي إعانات إضافية إىل        . البلدية

  .للمشاركني من ذوي اإلعاقة أو إعانات أكرب إىل األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة
وباإلضافة إىل ذلك، تقدم وزارة التعليم إعانات خاصة حبيث يتـسىن لألشـخاص               -٣٥١

يص وقد مت ختـص   . ذوي اإلعاقة املشاركة يف حياة اجلمعيات التطوعية والتعليم العام للكبار         
جممع مايل هلذا الغرض ميكن أن تقدم منه اإلعانات لالنتقال واملساعدة يف التفسري، ومـا إىل                

ووفقـاً  . ذلك لتحسني إمكانيات مشاركة األشخاص املعاقني يف أنـشطة التعلـيم العـام            
 للممارسات احلالية، ميكن أيضاً تقدمي إعانات لشراء املعدات الالزمة ألغراض تعويض اإلعاقة      

 مليون كرونة   ٧,٥تصل باملشاركة يف أنشطة التعليم العام، وقد بلغت قيمة اجملمع املايل            ي فيما
  .٢٠١١دامنركية يف عام 

األحكام اخلاصة يف االتفاقية ذات الصلة بالفتيان والفتيات والنـساء            -رابعاً  
  ذوي اإلعاقة

  ٦املادة     
 األشخاص ذوي اإلعاقة يف     تقوم سياسة اإلعاقة يف الدامنرك على مبدأ ضرورة إدماج          -٣٥٢

 ومعىن هذا أن املبادرات الرامية إىل حتقيق املساواة بني النـساء والرجـال            . اخلدمات القائمة 
  .جيب أن متنع التمييز فحسب، بل أيضاً التمييز املوجه إىل النساء ذوات اإلعاقة ال

  ٧املادة     
مان معاملة األطفـال    حيتوي التشريع الدامنركي على عدد من األحكام اخلاصة لض          -٣٥٣

ويتم ختطيط املبادرات اليت تركز على األطفال ذوي        . ذوي اإلعاقة وتقدمي الدعم اخلاص هلم     
اإلعاقة حبيث تقدم أوسع إطار ُيمكّن الفتيان والفتيات ذوي اإلعاقة من أن يعيشوا حياة طيبة               

والفتيات مـن غـري     ونشيطة، حياةً تتيح هلم بقدر اإلمكان نفس اإلمكانيات املتاحة للفتيان           
وتكفل مبادئ احلماية القانونيـة األساسـية يف        . املعوقني الذين هم من نفس املرحلة العمرية      

التشريع الدامنركي استمتاع األطفال والشباب ذوي اإلعاقة بشكل عام بنفس احلق كاألطفال    
 علـى   والشباب من غري املعوقني الذين هم من نفس املرحلة العمرية، وممارسة نفس األثـر             

  .حياهتم كما يفعل األطفال والشباب اآلخرون
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ولدعم هدف املساواة يف معاملة األطفال والشباب ذوي اإلعاقة، مت إطالق عدد من               -٣٥٤
املبادرات وتصميمها لتمهيد الطريق أمام املزيد من إدماج الفتيان والفتيـات ذوي اإلعاقـة              

ويف إطـار هـذه     . ب ذوي اإلعاقـة   واملساعدة يف القضاء على التحيز ضد األطفال والشبا       
. اجلهود، قررت الدامنرك متويل وظيفة باألمم املتحدة ملتخصص يف جمال األطفال ذوي اإلعاقة   

  . وهي تقع يف منظمة اليونيسيف٢٠١١ومن املقرر أن يتم اإلعالن عن الوظيفة يف صيف 
ب ذوي اإلعاقة    عن نتائج وأمناط التعليم لألطفال والشبا      ٢٠٠٩وقد وضع تقرير عام       -٣٥٥

. أساساً متثيلياً لتوثيق أداء األطفال والشباب ذوي اإلعاقة يف كافة مراحل املنظومـة التعليميـة              
       وميثل هذا التقرير جزءاً من مشروع اجملمع العام لألموال املخصـصة للمجموعـات احملرومـة         

Nye og nemmere veje) ريع تقوم علـى  ، مت من خالله تنفيذ تسعة مشا)طرق جديدة وأسهل
وكان املشروع يهدف يف األساس إىل إطـالق        . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦مبادرات مركزية بني عامي     

  .عدد من املبادرات الرامية إىل تنمية جمال اإلعاقة وتيسري معايشة األشخاص إلعاقاهتم
 والدراسة االستقصائية هلم أول ١٩٩٠ويعترب رسم خرائط األطفال املولودين يف عام   -٣٥٦

وألول مرة،  . ل على الصعيد الوطين للنتائج التعليمية لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة         رسم ممث 
مت إجراء دراسة استقصائية متثيلية لبيان الطريقة اليت يدير هبا األطفال والشباب ذوو اإلعاقـة               

وكان اهلدف من التقرير وضع قاعـدة       . أمورهم مقارنة باألطفال والشباب من غري املعوقني      
وتوفر اخلرائط الـيت مت رمسهـا منـصة         . لجهات الرئيسية العاملة يف هذا اجملال     للمعارف ل 
التحليلية الرامية إىل التعرف على ما يثبط وما ينشط النتـائج التعليميـة لألطفـال             لألنشطة

  .والشباب ذوي اإلعاقة
ـ               -٣٥٧ از ويشري التقرير إىل أن احلياة االجتماعية النشطة هلا تأثري حيوي على تكرار اإلجن
ويتفاقم التعبري عن ذلـك     . وتؤثر جتربة اإلقصاء تأثرياً سلبياً على األداء      . التعليم االبتدائي  يف
واملفترض أن يضع التقرير أساساً لتحديد نوعية التعليم واملـشورة،          . اتساع جمال اإلعاقة   مع

  .وما إىل ذلك

  الصحة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة    
امنركي على حق كل فرد يف الوصول بشكل متساو وميسور          ينص قانون الصحة الد     -٣٥٨

  .إىل قطاع الصحة
ومبوجب قانون الصحة الدامنركي، فإن البلديات مطالبة بتعيني جمموعة أو أكثر من              -٣٥٩

املتخصصني يف املعارف البينية للنظر يف أمر األطفال والشباب ذوي االحتياجات اخلاصـة،             
، وصحته ورعايته، وإنشاء قناة اتصال مناسبة بـاخلرباء يف          يف ذلك دعم منو الفرد اخلاص      مبا

  .اجملاالت الطبية والنفسية وجماالت املعرفة األخرى
، متتـع األطفـال     ٢٠٠٩ينـاير   / وحىت كانون الثاين   ٢٠٠٨أغسطس  /ومنذ آب   -٣٦٠

. واملراهقون الذين يعانون من اضطرابات عقلية حبقوق واسعة يف جمال الفحـص والعـالج             
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 أنه حيق لألطفال والشباب الذين حيتاجون إىل التقييم النفسي والعـالج الـالزم              ومعىن ذلك 
وإذا تعذر على إقليم اإلقامة تقدمي العالج يف خالل         . احلصول على ذلك يف فترة مدهتا شهران      

فترة الشهرين هذه، فإنه حيق للمريض أن يطلب العالج جماناً يف مستشفى خاص أو عيـادة                
  .قليم اتفاقيوجد بينها وبني اإل

  مبادرات اإلدماج املتعلقة باألطفال الذين يعيشون يف أسر الالجئني الذين تعرضوا لصدمة    
تدرك الدامنرك أن األطفال الذين يعيشون يف أسر الالجئني الذين تعرضـوا لـصدمة                -٣٦١

ويتطلب األمر دعماً خاصاً، مبا يف ذلك الـدعم يف          . ينتمون إىل جمموعة ضعيفة بشكل خاص     
ياة اليومية، لكفالة استمرار منو هؤالء األطفال وإدماجهم يف املدارس والـربامج التعليميـة،              احل

كما يعين ذلك أيضاً أن أطفال األسر اليت تعرضت ). وألسرهم(والشبكات االجتماعية لألطفال 
ولذلك، أطلقت وزارة شؤون الالجئني واهلجـرة       . لصدمة حيتاجون إىل عناية بأسرع ما ميكن      

ماج مشاريع إمنائية متنوعة لألسر اليت تعرضت لصدمة اليت يكون هبا أطفال يعيـشون يف               واإلد
كما وجهت الوزارة، بالتنسيق مع منظمات عديدة، االنتباه إىل األطفال والشباب الذين            . املرتل

  .يعيشون يف أسر من الالجئني يكون فيها أحد الوالدين أو كالمها قد تعرض لصدمة

   ألسباب إنسانية بسبب نقص موارد األبوينتصاريح اإلقامة    
تؤهل الـشخص يف حـد        ال مثة أنواع معينة من األمراض البدنية واإلعاقات اخلطرية         -٣٦٢

ذاهتا، وفقاً للممارسة احلالية، للحصول على تصريح إقامة ألسباب إنسانية ولكنها ميكـن أن              
يكون هبا أطفال إذا كانت أمـراض       تكون دافعاً إىل منح هذا التصريح يف الدامنرك لألسر اليت           

  .يستطيعون رعاية أطفاهلم  الإعاقات الوالدين قد خفضت كثرياً من مواردهم األبوية حبيث أو
وجيوز منح تصاريح اإلقامة ألسباب إنسانية، بعد إجراء تقييم حمدد، إذا مت الوفـاء                -٣٦٣

  :جبميع الشروط التالية
  أن يكون لدى األسرة أطفال قصر؛ •
 واحد من أفراد األسرة على األقل مصاباً مبرض بـدين خطـري أو إعاقـة                أن يكون  •

يبلغ من خطورهتا أن تستلزم منح تصريح إقامة ألسـباب إنـسانية              ال خطرية، بدنية
  أساسها فقط؛ على

أن يكون الوالدان مصابني بأمراض أو إعاقات بدنية أو عقلية جتعل مـوارد الوالـدين                •
  .دة للغايةالالزمة لرعاية أطفاهلما حمدو

وتطبق هذه املمارسة بشكل خاص يف احلاالت اليت يكون فيها طفل واحد أو أكثر                -٣٦٤
توجد شبكة أسرية أو اجتماعية يف بلد املوطن أو حيث ينظر   المصاباً مبرض أو إعاقة وحيث

وميكن أن يكون وجود شبكة أسرية قريبـة يف         . إىل الشبكة القائمة باعتبارها شبكة ضعيفة     
  .رك عنصراً يف التقييمالدامن
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  االلتزامات احملددة مبوجب االتفاقية  -خامساً  

  ٣١املادة     
نتيجة ملبدأ مساءلة القطاع، تعد كل وزارة مسؤولة عن قطاع مسؤولة عـن مجـع        -٣٦٥

وال يوجد معيار مشترك ملعاجلة البيانات اإلحصائية احملددة يف جمـال           . البيانات يف كل جمال   
يتعلق بإبراز صورة العجز على املـستوى اإلحـصائي           فيما عايري دائمة اإلعاقة، وال توجد م   

  .اخلاص بالقطاعات الفردية
وتتوفر اإلحصاءات العامة املتعلقة باإلعاقة من خالل هيئة إحصاءات الدامنرك وجملس   -٣٦٦

. الطعون االجتماعي الوطين كبيانات وتقارير عن حجم االستحقاقات واخلدمات االجتماعية         
وال تسجل الدامنرك البيانات املتعلقة     . نيف هذه وفقاً لألحكام الدستورية ذات الصلة      ومت تص 

وكإجراء بديل، جتري الدامنرك دراسات استقصائية وطنيـة ميكـن   . باألفراد بطريقة مركزية  
دجمها يف البيانات املسجلة هبدف التركيز على اجتاه معني، يف جمال توظيف األشخاص ذوي              

وجيري املعهد الوطين الـدامنركي للبحـوث       . ارنة بعدد السكان بشكل عام    اإلعاقة مثالً مق  
االجتماعية هذه الدراسات االستقصائية، كما جيري املعهد دراسات استقصائية وحتلـيالت           

وميكن للجمهور الوصـول إىل     . خمتلفة يف جمال الرعاية االجتماعية، مبا يف ذلك جمال اإلعاقة         
ليت تشكل جانباً مهماً من النقاش العام حول تطوير الرعايـة           نتائج الدراسات االستقصائية ا   

  .االجتماعية بشكل عام
وال توجد يف الوقت الراهن قائمة كاملة بالبيانات واإلحصاءات املتعلقة باإلعاقـة،              -٣٦٧

غري أن مثة عمالً يتم حتت رعاية اللجنة الوزارية املشتركة ملوظفي احلكومة املعنيـة مبـسائل                
  .داد هذه القائمةاإلعاقة إلع

وبدأ تنفيذ مشروع للتوثيق يهدف إىل حتسني اإلحصاءات االجتماعيـة يف جمـال               -٣٦٨
واهلدف من املشروع وضع توصيات حمددة لتحسني وجتديد وتبسيط عملية التوثيق           . اإلعاقة

وتشارك يف املشروع منظمة احلكومات احملليـة يف الـدامنرك   . احلالية لألنشطة احمللية وآثارها 
وهيئة إحصاءات الدامنرك واألقاليم الدامنركية ووزارة املالية ووزارة الـشؤون االجتماعيـة            

ويطمح فريق املشروع إىل إعداد اتفاق يشمل عرضاً باستحداث نظـام           ). رئيس املشروع (
لإلبالغ يعتمد على رقم السجل املدين ويقوم على أسـاس النقـل اإللكتـروين للبيانـات                

واهلـدف، يف األجـل     . اسة تاريخ وبيئة الفرد على املستوى احمللي      املستخرجة من خالل در   
القصري، هو إجياد توثيق أساسي أفضل يف اجملال حىت ميكن رصد أعمال التطـوير يف جمـال                 

أما اهلدف يف األجل الطويل، فهو قياس آثار السياسات احلكومية املركزية واحملليـة             . اإلعاقة
  .جتاه اإلعاقة

  .طنية أخرى يف مجع وإيصال املعلومات يف اجملالوتساهم جهات و  -٣٦٩
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وبوابة اخلدمات االجتماعية هي بوابة تعمل من خالل اإلنترنت وميكن الوصول إليها              -٣٧٠
بدون مقابل وميكن للسلطات ومقدمي اخلدمات واملواطنني البحث من خالهلا عن املعلومـات             

واجملموعـات  (حة لألشخاص ذوي اإلعاقـة      املتعلقة باخلدمات احمللية واإلقليمية واخلاصة املتا     
 لتعزيـز تأسـيس االختيـار الفـردي         ٢٠٠٧وقد أنشئت البوابة يف عام      ). احملرومة األخرى 

خلدمات حمددة وهبدف ضمان االنفتاح العام والشفافية يف اخلـدمات القائمـة يف              للمواطنني
إىل بوابة اخلدمات االجتماعية عن     وتقوم اجملالس احمللية واإلقليمية اآلن بإبالغ املعلومات        . اجملال

عدد كبري من اجلوانب املختلفة للخدمات الفردية، مبا يف ذلك اجملموعات املـستهدفة وعـدد               
األماكن واخلدمات ووسائل العالج واألجور واملوظفني واألحوال البدنية وتقييمات احلـاالت           

ضطلع بإدارة بوابة اخلدمات    وي. وظروف املأكل وتناول الطعام وأنشطة املقيمني، وما إىل ذلك        
  .العامة اجمللس الوطين للخدمات االجتماعية حتت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية

وباإلضافة إىل ذلك، تسهم مؤسسات وطنية خمتلفة للبحث والتقييم يف مجع املعارف              -٣٧١
، أصـدر املركـز الـوطين       ٢٠١٠ حىت عام    ٢٠٠٩ومنذ عام   . والبيانات يف جمال اإلعاقة   

دامنركي للبحوث االجتماعية، وهو مركز حبوث وطين مستقل خيضع لـوزارة الـشؤون             ال
كما أصدر كل من معهد التقييم الدامنركي للحكـم         .  منشوراً عن اإلعاقة   ٢٤االجتماعية،  

  .احمللي ومعهد الدراسات احلكومية منشورين يف اجملال يف الفترة ذاهتا
لوم والتكنولوجيا واإلبـداع خريطـة      ، وضعت وزارة الع   ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ويف عامي     -٣٧٢

وُنشرت نتائج رسم هـذه     .  موقعاً عاماً على اإلنترنت، على الترتيب      ٢٢٦ و ٢٣٤للوصول إىل   
 وميكن استخدامها بفعالية لتركيز االنتباه على إمكانية الوصول         webtjek.itst.dkاخلرائط على موقع    

  .مة أيضاً يف اجملال بشكل أفضلإىل مواقع اإلنترنت العامة، مع استهداف مبادرات احلكو
وتشارك وزارة التعليم يف مشروع منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي               -٣٧٣

ويشمل املـشروع،   . ملسارات الطالب ذوي اإلعاقة حىت مرحلة التعليم الثانوي والتوظيف        
  .ركي من الشباب الدامن٤٠٠مثالً، دراسة طولية مدهتا ثالث سنوات تشمل أكثر من 

  ٣٢املادة     
وزارة الشؤون االجتماعية هي الوزارة القائمة بالتنسيق يف مسائل اإلعاقـة وهـي               -٣٧٤

منسق اتصال اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مع اللجنـة الوزاريـة              
ويساعد ). ٣٣ من املادة ١انظر الفقرة (املشتركة للموظفني احلكوميني املعنية مبسائل اإلعاقة، 

ذلك على ضمان التركيز املشترك بني القطاعات واملعارف املتعلقة باألنشطة الدولية والتعاون            
  .ذي الصلة باالتفاقية

كما تضطلع الدامنرك بدور فعال يف جمال املنتديات الدولية املعنية باإلعاقة، مبـا يف                -٣٧٥
اقة، الذي يناقش، على أسـاس      ذلك الفريق الرفيع املستوى للمفوضية األوروبية املعين باإلع       

  .االتفاقية، وما إىل ذلك، قضايا اإلعاقة وسياسات اإلعاقة وأحوال األشخاص ذوي اإلعاقة
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وتؤدي الدامنرك دوراً فعاالً يف منتدى التنسيق األورويب خلطة عمل جملس اإلعاقـة               -٣٧٦
ان الشمال األورويب   وأخرياً، تضطلع الدامنرك بدور نشيط يف جمال التعاون بني بلد         . األورويب

  .يف جمال اإلعاقة حتت إشراف جملس وزراء بلدان الشمال األورويب
كما تشارك وزارة العلوم والتكنولوجيا واإلبداع يف املشاريع األوروبية ومـشاريع             -٣٧٧

بلدان الشمال األورويب املتعلقة بالوصول إىل تكنولوجيا املعلومات، لتبادل املعارف وتطـوير          
ويف الوقت الراهن، تشارك الوكالة الوطنيـة لتكنولوجيـا         .  أهداف أخرى  األدوات ضمن 

التكنولوجيـات  "املعلومات واالتصاالت يف الشبكة املواضيعية املدعومة من االحتاد األورويب          
، وشاركت يف تطوير املنهجية املوحدة لتقييم اإلنترنـت         "املساعدة واحللول الشاملة للجميع   

UWEM2 .  كة اعترافاً بأن مجيع الدول تواجه نفس التحـديات وأن مـن            وتعترب هذه املشار
  .احملتمل حتقيق الكثري من أوجه التآزر والتطلعات من خالل التعاون مع دول أخرى

  يتعلق بالسياسة اإلمنائية الدامنركية  فيماالتعاون الدويل    
ـ          ١١كما ذُكر يف املادة       -٣٧٨  عيفة، فقد مت اعتبار األشخاص ذوي اإلعاقة جمموعـة ض
ومت إلقاء الـضوء علـى      . ٢٠١٥-٢٠١٠يتعلق باستراتيجية اجلهود اإلنسانية للدامنرك       فيما

األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم جمموعة حمرومة بشكل خاص يف استراتيجية الـسياسات            
وقد خصص لألشخاص ذوي اإلعاقة جانب حمـدد يف الفـصل املعـين         ). ٢٠١٠(اإلمنائية  

وتركز االسـتراتيجية   . امنركية يف الدول اليت تتسم هبشاشة األوضاع      بالسياسات اإلمنائية الد  
على أمهية إيالء عنايـة  ) ٢٠٠٨(املتعلقة بدعم الدامنرك للمجتمع املدين يف دول العامل الثالث   

خاصة لتنفيذ االتفاقيات الداعمة حلقوق اجملموعات اليت تعاين من احلرمان بشكل خـاص،             
واستمراراً هلذا السعي، ُيقدم الـدعم إىل عـدد مـن           . اقةيف ذلك األشخاص ذوي اإلع     مبا

املشاريع اإلمنائية من خالل منح للمنظمات غري احلكومية املعنية باملشاريع املوجهة لألشخاص            
  .ذوي اإلعاقة يف دول العامل الثالث

  ٣٣املادة     
تنشئ  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن         ٣٣ من املادة    ١تقتضي الفقرة     -٣٧٩

  .الدول األطراف هيكالً لتنسيق التنفيذ على الصعيد الوطين
واختريت وزارة الشؤون االجتماعية باعتبارها حلقة االتصال الوطنيـة للمـسائل             -٣٨٠

والسبب يف هذا االختيار أن الوزارة هي الوزارة القائمـة بتنـسيق            . املتعلقة بتنفيذ االتفاقية  
اليت كانت ُتسمى يف ذلك الوقـت وزارة الداخليـة        (ارة  وقد مت اختيار الوز   . مسائل اإلعاقة 

، الـذي اعتمـد   B 194كحلقة اتصال وطنية مبوجب القرار الربملاين      ). والشؤون االجتماعية 
ومتارس الوزارة مهمتها كحلقة االتصال الوطنية باعتبارها الـوزارة         . التصديق على االتفاقية  

سيق وثيقني مع اجلهات األخرى يف احلكومـة        القائمة بتنسيق مسائل اإلعاقة، يف تعاون وتن      
  .واملنظمات العاملة يف جمال اإلعاقة
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ويعترب الوزير مسؤوالً عن جلنة وزارية مشتركة ملوظفي احلكومة معنيـة مبـسائل               -٣٨١
ومت تنقيح اختـصاصات اللجنـة      . اإلعاقة، تساعد احلكومة يف تنسيق جماالت قطاعية خمتلفة       

احلكومة املعنية مبسائل اإلعاقة وأصبحت تتضمن اآلن إسناد مهمة         الوزارية املشتركة ملوظفي    
تنسيق اإلدارة املركزية إىل هذه اللجنة لتيسري األنشطة املشتركة بني الوزارات يف القطاعـات   
املشتركة وعلى املستويات املختلفة هبدف تنفيذ اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      

وتضم اللجنة الوزارية املشتركة ملوظفي احلكومة      ). التفاقية من ا  ٣٣ من املادة    ١الفقرة   انظر(
وتشارك منظمات اإلعاقة يف عمل اللجنـة       . املعنية مبسائل اإلعاقة ممثلني من مجيع الوزارات      

  .عند احلاجة
 مـن  ٣٣ من املادة    ٢ اإلطار المتثال الدامنرك للفقرة      B 15وقد وضع القرار الربملاين       -٣٨٢

  . ذوي اإلعاقة بشأن دعم ومحاية ورصد تنفيذ االتفاقيةاتفاقية حقوق األشخاص
 من االتفاقية   ٣٣ من املادة    ٢وأُسندت مهمة الدعم واحلماية والرصد مبوجب الفقرة          -٣٨٣

إىل املعهد الوطين حلقوق اإلنسان يف الدامنرك، وهو معهد معتمد كمعهد حقـوق إنـسان               
  .بادئ باريسوطين، أي أن هذا املعهد له والية تقوم على أساس م

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، جيب أن         ٣٣ من املادة    ٣ووفقاً للفقرة     -٣٨٤
يشارك اجملتمع املدين، وخباصة األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلـهم، ويـشترك             

وتتم املشاركة من خالل اجمللس الدامنركي لإلعاقة، الـذي         . اشتراكاً كامالً يف عملية الرصد    
ونتيجـة  . سندت إليه بالفعل مهمة إسداء املشورة للحكومة الدامنركية يف قضايا اإلعاقـة           أُ

النضمام الدامنرك إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أُسندت إىل جملـس اإلعاقـة              
الدامنركي، مثالً، مهمة مناقشة وتقييم التطورات اليت تطرأ على اجملتمع بالنسبة لألشـخاص             

  .لى أساس االتفاقيةذوي اإلعاقة ع
ويسهم أمني املظامل يف الربملان يف عمليات الرصد واحلماية يف جمال اإلعاقة من خالل      -٣٨٥

مواصلة عمله احلايل يف جمال رصد التطورات على قدم املساواة، على النحو الذي ينص عليه               
  .١٩٩٣أبريل / نيسان٢ الصادر يف B 43الربملان الدامنركي يف القرار الربملاين 

وهكذا يشكل املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان واجمللس الدامنركي لإلعاقة وأمـني             -٣٨٦
املظامل يف الربملان الدامنركي إطاراً لدعم ومحاية ورصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             

  . من االتفاقية٣٣ من املادة ٢وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف الفقرة 

  دغرينالن  -سادساً  
للحصول على وصف عام لتدبري احلكم الذايت يف غرينالند، ميكـن الرجـوع إىل                -٣٨٧

التقرير املقدم من الدامنرك وغرينالند إىل منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الـشعوب              
  ).A/64/676(وإىل اجلمعية العامة ) E/C.19/2009/4/Add.4(األصلية، الدورة الثامنة 
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  أحكام عامة: ٤  إىل١املواد     
  .انظر الفصل التمهيدي بالتقرير  -٣٨٨

  ٥املادة     
القواعد املعيارية لتكافؤ الفرص لألشـخاص      "اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة        -٣٨٩

يف ) Landsting(، وافقت إدارة احلكم الذايت      ١٩٩٦ويف عام   . ١٩٩٣يف عام   " ذوي اإلعاقة 
على حتقيق اآلراء الواردة يف القواعد املعيارية لألمـم         دورة انعقادها يف اخلريف على العمل       

كما انضمت غرينالند أيضاً إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وأصبحت ملزمة           . املتحدة
  . اليت تكفل عدم التمييز بسبب اإلعاقة١٤مبراعاة حظر التمييز املنصوص عليه يف املادة 

رينالند أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتمتعون بنفس       ومن املبادئ األساسية يف قوانني غ       -٣٩٠
  .احلقوق واحلماية مبوجب القانون كاملواطنني اآلخرين

وينطبق على مجيع املواطنني قانون الوصول العام إىل الوثائق يف امللفات اإلدارية وقانون               -٣٩١
اواة بصرف النظـر    وتلتزم السلطات العامة مبعاملة مجيع املواطنني على قدم املس        . معاجلة القضايا 
  .وال جيوز التمييز الذايت السليب ضد األشخاص بسبب اإلعاقات، مثالً. عن اإلعاقة

  ٦املادة     
  .انظر الفصل الرئيسي من التقرير  -٣٩٢

  ٧املادة     
تنظم حقوق الطفل أساساً وفقاً لقرار برملان غرينالنـد بـشأن تقـدمي املـساعدة              -٣٩٣

وإذا كان الطفـل    .  الواردة يف القرار إىل احتياجات األطفال      وتستند تدابري اإلغاثة  . لألطفال
ممن ينطبق عليهم القرار، جيب أن تضع املساعدة املقدمة يف االعتبار االحتياجـات اخلاصـة               

  .للطفل الناشئة عن اإلعاقة كنقطة انطالق هلا
ف ولـذلك يـستهد   . ويقر هذا التشريع مببادئ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل          -٣٩٤

يتعلق باألطفال والشباب ذوي القـدرة الوظيفيـة          فيما العمل بذل اجلهود املوجهة واملبكرة    
  .البدنية أو العقلية املنخفضة

وإذا ما أريد إصدار قرار يؤثر على الطفل، جيب إجراء مقابالت شخصية مع الطفـل                 -٣٩٥
ية مع مراعـاة    وجيب إدراج وجهات نظر الطفل وإعطاؤها ما تستحق من أمه         . بقدر اإلمكان 

وإذا كان عمر الطفل يقل عن عشرة سنوات، جيب أن تتوفر املعلومات            . عمر الطفل ونضوجه  
       . عن رأي الطفل يف التدبري املقترح، بالدرجة اليت يسمح هبا نـضج الطفـل وطبيعـة احلالـة              
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ألشـخاص  وإذا كان الطفل ممن ينطبق عليهم قرار برملان غرينالند بشأن تقدمي املـساعدة إىل ا     
  .ذوي اإلعاقة البالغة، ميكن أن يتمتع الطفل بتدابري اإلغاثة املنصوص عليها يف التشريع

  ٨املادة     
، )IPIS(وأنشئت وحدة خاصة، وهي مركز املعلومات واالستشارات املعين باإلعاقة            -٣٩٦

وتعمل كمركز للمعارف واالستشارات املتعلقة باإلعاقات حتت إشـراف وزارة األسـرة            
ويستهدف املركز بصفة أساسـية األشـخاص ذوي اإلعاقـة          . ثقافة والكنيسة واملساواة  وال

ومت تشكيل اهليئة االستشارية ملركز . وأقارهبم واملتخصصني يف شؤوهنم واملؤسسات املعنية هبم      
املعلومات واالستشارات املعين باإلعاقة حبيث تتفق مع ظروف غرينالند وميكن االتصال هبـا        

  .www.IPIS.glا على اإلنترنت من خالل موقعه

  ٩املادة     

  البناء والتشييد    
ميكن أن حتدد لوائح البناء القواعد اخلاصة باإلنشاء والتخطيط للمساكن حبيث يهيأ              -٣٩٧

املخطط واإلنشاءات الدائمة على حنو يكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة القدرة على اسـتخدام             
  .املبىن
على ضرورة تطبيق قواعد الوصول إذا أعيد إنشاء املبىن         وميكن أن تنص لوائح البناء        -٣٩٨

القائم أو أدخل عليه أي تغيري حىت إذا مل يكن لعمليات إعادة اإلنشاء أو التغـيري أي صـلة                   
وميكن إدراج أحكام تتعلق بالتنسيق املايل بني نفقات إنـشاء املـشروع     . بالوصول إىل املبىن  

تشمل هذه األحكام املباين اليت ميكن للجمهـور        وميكن أن   . املزمع ونفقات تيسري الوصول   
  .الوصول إليها واملباين التجارية والدوائر احلكومية

ورغم عدم صدور الترخيص حىت اآلن، فقد بدئ يف إجراء دراسة استطالعية لتنقيح               -٣٩٩
  .وشيك للوائح البناء

  املباين العامة    
د من الشروط العامة الـيت تتعلـق         عد ٢٠٠٦يرد يف لوائح البناء يف الدامنرك لعام          -٤٠٠

وبشكل عام، توضع خدمات عامة كثرية يف املباين القدمية اليت مل توضع            . بالوصول إىل املباين  
وبالتايل، فإنه ميكـن فقـط   . يف االعتبار عند إنشائها مسألة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة    

املبـاين، يف شـكل     إدخال حتسينات صغرية تتعلق بوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل هذه           
  .منحدرات مثالً
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، نظمت وزارة اإلسكان والنقل واهلياكـل األساسـية         ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف عامي     -٤٠١
تناولت املشاكل  ) الزبائن ومديري املشاريع وشركات البناء    (دورات دراسية للمعنيني باملسألة     

عة البناء  وكان اهلدف من الدورات ضمان أن تضع صنا       . اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .يف املستقبل يف اعتبارها األشخاص ذوي اإلعاقة بدرجة أكرب

  خطط اخلصم اخلاص    
وحيصل . ال تقدم إعانات خاصة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال عقود اخلدمة             -٤٠٢

األشخاص، يف هذا اجملال، على نفس اإلعانة ألسعار التذاكر اليت حتصل عليهـا جمموعـات             
 أن قرار برملان غرينالند اخلاص بتقدمي املساعدة إىل األشـخاص ذوي            غري. السكان األخرى 

اإلعاقة يسمح للسلطات العامة بتقدمي إعانات كلية أو جزئية يف جمال النقل كتدبري من تدابري               
  .الغوث
. وتقدم شركة خطوط أركتيك أومياك خصومات عند تقدمي بطاقة املعاش التقاعدي            -٤٠٣

ملرافقني لألشخاص املكفوفني الذين يسافرون علـى خطـوط         كما ُيمنح خصم لألشخاص ا    
وتسمح شركة غرينالند للخطوط اجلوية للـشخص املرافـق للـشخص           . أركتيك أومياك 

  .املكفوف بالسفر بدون مقابل

  الطريان والنقل البحري    
يطبق تشريع خاص يف غرينالند لضمان حصول         ال يف جمال الطريان والنقل البحري،      -٤٠٤

. وي اإلعاقة البدنية أو العقلية اخلاصة على هذه الوسائل للنقل على قدم املساواة            األشخاص ذ 
ومل حيدث تغيري يف ملكية قطاع الطريان وتديره هيئة النقل الدامنركية حتت إشـراف وزارة               

  .ومل حيدث تغيري يف ملكية قطاع النقل البحري وتديره هيئة النقل البحري الدامنركية. النقل

  ادي يف احملاكمالوصول امل    
تارخيياً، تقع احملاكم يف مبان قدمية مل يراع عند إنـشائها قـدرة األشـخاص ذوي        -٤٠٥

وميكن إدخال حتسينات صغرية فقط لتيسري وصول األشـخاص         . اإلعاقة على الوصول إليها   
  .ذوي اإلعاقة إىل مباين احملاكم هذه، يف شكل منحدرات قابلة للفك والتركيب مثالً

غري أن النظـام    . تدخل على مباين احملاكم جتديدات رئيسية يف السنوات املاضية        ومل    -٤٠٦
القضائي يف غرينالند سعى منذ عدة سنوات، إىل وضع قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة علـى               
الوصول يف االعتبار عند إدخال أي تغيريات على املباين، مبا يف ذلك عن طريق إبرام عقـود                 

ل مببادرات البناء اجلديدة، رغم أن اإلطار املايل حيـد مـن   تأجري جديدة ووضع شروط تتص   
كما سعى النظام القضائي إىل توفري لألشخاص ذوي اإلعاقة القـدرة           . مدى هذه املبادرات  

على الوصول إىل املباين القدمية؛ وهي خطوة مت تنفيذها حـىت اآلن يف احملكمـة احملليـة يف                  
  .ات يف نوكسيسيميوت وعند مدخل قسم اإلدارة واإلجراء
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وعادة ما تطلب كل حمكمة املساعدة الالزمة ملستخدمي املقاعد املتحركـة الـذين               -٤٠٧
يكونون أطرافاً أو شهوداً يف قضية وال يستطيعون دخـول قاعـات احملكمـة باسـتخدام                

  .املنحدرات القابلة للفك والتركيب، وما إىل ذلك

  ١٠املادة     
 من االتفاقية األوروبية حلقوق     ٢ياة وفقاً للمادة    يتمتع مجيع البشر حبق أصيل يف احل        -٤٠٨

  .اإلنسان
ومبوجب تشريع اإلجهاض، حيق للمرأة اليت تعيش يف غرينالند إجراء عملية إجهاض              -٤٠٩

وميكن يف الظـروف    . مستحث إذا أمكن إجراؤها قبل هناية األسبوع الثاين عشر من احلمل          
مين، مثالً إذا كانت الظروف اجلينية أو األمراض        اليت تتطلب متديداً توسيع نطاق هذا احلد الز       

  .اجلينية يف مرحلة تكون اجلنني تعرض الطفل خلطر اإلصابة مبرض بدين أو عقلي خطري
وقبل إجراء عملية اإلجهاض، جيب إبالغ املرأة أنـه ميكنـها االتـصال باللجنـة                 -٤١٠

احة هلا للحصول على الدعم     االجتماعية اإلقليمية للحصول على املشورة بشأن اخليارات املت       
  .ملواصلة احلمل والدعم بعد الوالدة

  ١٢املادة     
مبوجب قوانني غرينالند، يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلق الذي يتمتع بـه               -٤١١

وإذا مل يكـن    . غريهم من األشخاص يف االعتراف هبم أمام القانون وبـصفتهم القانونيـة           
 على التصرف مبفرده بالنيابة عن نفسه، فإن قانون الوصاية      الشخص ذو اإلعاقة يتمتع بالقدرة    

القانونية يسمح بتجريد هذا الشخص من حقه يف االعتراف به أمام القانون وبصفته القانونية              
وتكون الوصاية مهمة يف احلـاالت الـيت يكـون        . وتعيني وصي قانوين عليه بدالً من ذلك      

 اخلاصة بسبب املرض أو تأخر النمـو العقلـي   الشخص البالغ فيها عاجزاً عن محاية مصاحله 
  .أي ظرف آخر حيد من قدراته أو

  ١٣املادة     
. ترد القواعد املتعلقة بالوصول إىل العدالة يف قانون إقامـة العـدل يف غرينالنـد                -٤١٢

ومبوجب قانون إقامة العدل يف غرينالند، يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلقوق الـيت              
  .م من األشخاصيتمتع هبا غريه

وجيوز للمحاكم، . وميكن، وفقاً للظروف، منح دعم خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة        -٤١٣
ُيشترط فيها ذلك عادة إذا رئـي أن ذلـك            ال مثالً، تعيني مستشار قانوين يف احلاالت اليت      

ويستطيع الشخص املعاق إحـضار     . ضروري للمتهم، مثالً بسبب اإلعاقة العقلية للشخص      
  .ه يف جلسة احملاكمة إىل احلد املطلوبشخص ملساعدت
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  ١٤املادة     
مبوجب قوانني غرينالند، يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا              -٤١٤

اآلخرون يف احلرية واألمن الشخصي كما يتمتعون حبماية متساوية يف مواجهـة احلرمـان              
 من االتفاقية األوروبية    ٥لدامنرك واملادة   التعسفي من احلرية؛ انظر القانون الدستوري ململكة ا       

  .حلقوق اإلنسان

  استخدام القوة مبوجب التشريع االجتماعي الدامنركي    
ويف حاالت معينـة، يكـون      . ينص التشريع االجتماعي على عدم استخدام القوة        -٤١٥

استخدام القوة ضرورياً حلماية شخص من نفسه ومن اآلخرين، ويف هذه احلاالت يصبح من              
  .حقه الدفاع عن نفسه مبوجب القانون اجلنائي

وعندما ميكن وصف حالة الشخص املعاق بأهنا مرض عقلي أو حالة مماثلة، ميكـن                -٤١٦
وال جيـوز  . إدخال هذا الشخص املستشفى إجبارياً، أو احتجازه أو عالجه، أو إجباره بدنياً         

غي أن تكون وسيلة اسـتخدام      استعمال القوة إال بعد استنفاد مجيع اخليارات األخرى، وينب        
  .القوة متناسبة دائماً مع الغرض منها

  ١٦املادة     
من املؤسف أن يظل من احلقائق الثابتة أن األشخاص ذوي اإلعاقة يكونون عرضـة          -٤١٧

 االعتداء داخل دائـرة     hوحيدث جانب من هذ   . بشكل خاص لالستغالل والعنف واالعتداء    
وعلى بلديات غرينالند واجب إشرايف     . عب حتديده األسرة ومن جانب املعارف ولذلك يص     

عام جتاه كل األطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة اشتمل عليه قرار برملان غرينالنـد              
وعلى البلدية اختاذ إجراء إذا ما منـا إىل     . اخلاص بتقدمي املساعدة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة      

  .ص ذي إعاقةعلمها وجود عنف أو استغالل موجه إىل طفل أو شخ
ويتمثـل  . وعلى وزارة األسرة والثقافة والكنيسة واملساواة دور إشرايف يف البلديات           -٤١٨

هذا اإلشراف يف توضيح ما إذا كانت البلدية تدير التشريع االجتماعي بالطريقة الـصحيحة              
يف جتاه  كما تضطلع الوزارة بدور إشرا    . وما إذا كانت ُتراعى القواعد املتعلقة مبعاجلة احلاالت       

  .مجيع البيوت السكنية يف غرينالند

  القانون اجلنائي    
يوفر القانون اجلنائي يف غرينالند احلماية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف مواجهـة                -٤١٩

ويـشمل  . االستغالل والعنف واالعتداء بنفس الطريقة اليت حيمي هبا غريهم من األشـخاص    
ملرض العقلي أو التخلف العقلي الذي يعـاين        القانون اجلنائي أحكاماً خاصة بشأن استغالل ا      

منه الشخص ملمارسة اجلنس أو أي شكل من أشكال االتـصال اجلنـسي دون أن يكـون           
  .متزوجاً من الشخص املعين
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ويف القضايا اجلنائية اليت تنطوي على حتديد ما إذا كان اجلاين قد استغل عدم قدرة                 -٤٢٠
  .لك ظرفاً مشدداًالشخص املعين على الدفاع، جيوز اعتبار ذ

  دار األطفال    
 افتتاح دار لألطفال يقع يف نوك، لألطفـال واملـراهقني           ٢٠١١سوف يشهد عام      -٤٢١

  .ضحايا االعتداء اجلنسي، مبا يف ذلك األطفال والشباب ذوو اإلعاقة
. واهلدف من دار األطفال هو تعزيز إمكانيات معاجلة االعتداء اجلنسي والوقاية منه             -٤٢٢

قرر أن يسهم دار يف عملية حتقيق وعالج متسقة ومتعددة التخصـصات يف حالـة               ومن امل 
األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي وعليه أن يعمل أيضاً كمركز لتقدمي املشورة واملعارف إىل             

  .البلديات واجلهات األخرى املعنية باألطفال والشباب الذين يتعرضون لالعتداء اجلنسي
لذايت يف غرينالند بتمويل دار األطفال وهـي مـسؤولة عـن            وتقوم إدارة احلكم ا     -٤٢٣
  .وتطويره تشغيله

  تاسيورتا    
مت إنشاء خط ساخن لتقدمي املشورة يف غرينالند ميكن جلميع املواطنني، مبن فـيهم                -٤٢٤

. األطفال والشباب ذوو اإلعاقة االتصال به إذا ما تعرضوا لالعتداءات اجلنـسية أو العنـف              
خصصون يف علم النفس وتشمل جوانب عالجية من التدخل يف حـاالت            ويقدم املشورة مت  

كما ميكن خلط املشورة املساعدة يف تقدمي املساعدات للمـواطن          . األزمات وتسوية املشاكل  
وُتقدم هذه املشورة املتخصـصة     . الفرد عن عروض العالج اليت ُيعتقد أهنا األكثر مالءمة له         

  . على إعانات سنوية من إدارة احلكم الذايتاجملانية يف مجيع أحناء البلد وحتصل

  ١٩املادة     
يشمل التشريع االجتماعي عدداً من األحكام الـيت هتـدف إىل إتاحـة الفرصـة                 -٤٢٥

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة ألن يعيشوا حياة مستقلة عالية اجلودة
م وميكن تقدمي تدابري إغاثة لتعويض األشخاص ذوي اإلعاقة البالغـة عـن قـدراهت               -٤٢٦

وميكن أن ُتقدم تدابري اإلغاثة يف شكل مشورة أو خدمات إلسداء           . الوظيفية املتقلصة للغاية  
  .النصح أو دعم أو متريض أو منح وسائل مساعدة، وما إىل ذلك

  أمثلة على اخلدمات مبوجب التشريع االجتماعي    
 يف كـثري    يف حالة اخنفاض القدرة الوظيفية، ستكون وسائل املساعدة وحلول النقل           -٤٢٧

يستطيع   ال وإذا كان لدى الشخص أعمال يومية     . من األحيان كافية جلعل الشخص مستقالً     
  .القيام هبا بدون مساعدة، ميكن تقدمي املساعدة إليه يف البيت وبالقدر الالزم
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وميكن تقدمي العالج الطبيعي أو العالج املهين إذا كان الشخص املعاق حيتـاج إىل                -٤٢٨
غري أنه من املهم يف هـذا الـصدد،   . يف االحتفاظ مبهاراته البدنية أو العقلية   مترينات تساعده   

التأكيد على أن العروض املتاحة قد ختتلف اختالفاً كبرياً حسب املكان الذي يعـيش فيـه                
تتوافر فيها هذه املرافق، ميكن منحه        ال وإذا كان الشخص يعيش يف منطقة     . الشخص املعاق 

  .ن فيه احلصول على التمرينات أو إعادة التأهيلإقامة مؤقتة يف مكان ميك
وميكن أن ُيمنح الشخص املعاق غري القادر على العيش يف بيته اخلاص بدون دعـم                 -٤٢٩

وميكن استخدام هذا الدعم يف شراء مواد   . تعليمي خاص عدد من ساعات الدعم كل أسبوع       
  .لكالبقالة والتخطيط لألعمال اليومية والدعم النفسي، وما إىل ذ

 عاماً  ١٨وجيب أن ُيقدم إىل األشخاص ذوي اإلعاقة البالغة ممن تزيد أعمارهم على               -٤٣٠
وال يستطيعون العيش يف بيوهتم اخلاصة بسبب إعاقاهتم، سكن يف جممع للمعيشة املدعومـة              

. ويتوقف منح هذا العرض احملدد على مدى اسـتقاللية الـشخص          . وحدة سكنية حممية   أو
ص ذي اإلعاقة احتياجات خاصة ال ميكن تلبيتها يف جممـع املعيـشة             كان لدى الشخ   وإذا

وإذا مل تتـوفر يف     . املدعومة أو الوحدة السكنية احملمية، فإنه حيق له اإلقامة يف بيت سـكين            
غرينالند بيوت سكنية ميكنها تلبية االحتياجات اخلاصة للشخص املعاق، جيـوز أن ُيمـنح              

  . ركالشخص مكان يف بيت سكين يف الدامن

  ٢٠املادة     
ختلق طبيعة غرينالند حتديات كبرية لقدرة الشخص على احلركـة، فتجعـل مـن                -٤٣١

ورغم ذلك، فإن هناك تركيزاً على حماولة منح األشـخاص  . الصعب تقدمي الوصول املتكافئ  
 ذوي اإلعاقة البدنية إمكانية املشاركة يف األنشطة اجملتمعية العامة، مبا يف ذلك األنشطة الـيت              

  .تكون خارج املرتل
وميكن للبلدية أن تنشئ خطة خاصة للنقل لألشخاص املعاقني إذا كانت هناك حاجة    -٤٣٢

كما ميكن للبلدية أن متنح للشخص املعاق مساعدة مالية لالنتقال بـسيارة            . خاصة إىل ذلك  
 نوميكن أن متنح البلدية أيضاً سيارة مبحرك إذا كان الشخص املعاق يعيش يف مكـا              . أجرة
  .توجد به وسيلة للنقل العام، أو إذا كان يزور هذا املكان بانتظام ال

  ٢١املادة     
يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلرية اليت يتمتع هبا اآلخرون يف التعبري والرأي؛               -٤٣٣

  .انظر مثالً، القانون الدستوري ململكة الدامنرك واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
 على قانون معاجلة احلاالت واملبدأ العام املتعلق بواجب اإلدارة بإجراء حتقيق،            وبناء  -٤٣٤

ُيفترض أن يكون على السلطة التزام حبصول الشخص الذي يعاين من إعاقة مسعية أو بصرية               
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ويوجد يف غرينالند يف الوقـت      . أو كالمية على خدمات التفسري عند التعامل مع السلطات        
لصم، يقوم بدور أخصائي التفسري عند اتصال األشـخاص الـصم           الراهن خبري استشاري ل   

  .بالسلطات العامة
ويف الوقت احلاضر، توجد اتصاالت بني مركز املعلومات واالستـشارات املعـين              -٤٣٥

باإلعاقة ومجعية الصم الدامنركية اليت ختطط إلجراء اختبارات على خدمات التفسري عن بعد             
  .يف املستقبل

  ٢٢املادة     
يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلماية خلصوصيتهم اليت يتمتع هبا املواطنـون              -٤٣٦

وميكن أن حيصل األشخاص ذوو اإلعاقة على تدابري إلغاثة لكفالـة           . اآلخرون يف غرينالند  
وميكن أن يشمل ذلك عرضـاً      . محاية خصوصيتهم على قدم املساواة مع املواطنني اآلخرين       

يت أو شخص للمساعدة، أو تدابري إغاثة، وما إىل ذلك لكفالـة            بإقامة خاصة أو خمطط للب    
  .حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على درجة أكرب من االستقالل

  ٢٣املادة     
يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلق يف تكوين أسرة ويف الزواج كـاملواطنني               -٤٣٧

 إدارة أمورهم اخلاصـة،     وال يستطيع األشخاص الذين أعلن أهنم غري قادرين على        . اآلخرين
بسبب إعاقات عقلية، الزواج بدون موافقة الوصي عليهم أو الدخول يف أي إجراءات أخرى              

  .ُملزمة قانوناً
. ويتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلق يف عالج اخلصوبة كاملواطنني اآلخرين            -٤٣٨

 مدة احلمل سيعرض    وُتتخذ القرارات على أساس كل حالة على حدة حول ما إذا كان إمتام            
  .صحة الشخص للخطر وما إذا كان الشخص سيملك املوارد املطلوبة لرعاية الطفل

  ٢٤املادة     
على البلديات ضمان متتع موظفيها بالكفاءات الالزمة لتقدمي املساعدة املالئمـة إىل              -٤٣٩

خلاصـة  األشخاص ذوي اإلعاقة، ويسمح تشريع غرينالند للبلدية بتحمل النفقات التاليـة ا           
رسوم الدورة، والسفر واإلعاشة، والتعويض الكلي أو اجلزئـي عـن           : بالدورات التدريبية 
  .األجور املفقودة

ويف جمال التعليم، مت إنشاء فصول خاصة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة والذين              -٤٤٠
التالميـذ  حيتاجون تعليماً خاصاً، وتتيح املدن الكربى إمكانية إنشاء فصول يدرس فيها معاً             

  .الذين تكون هلم نفس االحتياجات
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وتوجد يف نوك مدرسة هنارية خاصة خمصصة لألطفال والشباب الذين ُشخـصت              -٤٤١
حاالهتم باعتبارهم مصابني مبرض كثرة احلركة ونقص االنتباه وعيوب االنتبـاه والـتحكم             

ية وجزءاً من املدرسـة    وهذه املدرسة، اليت تعترب جزءاً من املدرسة االبتدائ       . احلركي واإلدراك 
وبشكل عام، فـإن    . اإلعدادية، متثل عرضاً شامالً يشمل الرعاية أثناء املدرسة وبعد املدرسة         

وميكن . التعليم املقدم إىل األشخاص ذوي اإلعاقة يعتمد على املوارد املتاحة يف اجملتمع احمللي            
 احلاضر، يشمل العمـل     ويف الوقت . أن ختتلف العروض املتوفرة بني املدن والكربى والقرى       

  .مبادرات لكفالة حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على رعاية خاصة يف املنظومة التعليمية

  ٢٥املادة     
. يقوم نظام الرعاية الصحية يف غرينالند على مبدأ الوصـول املتكـافئ للجميـع               -٤٤٢

وميكن . عامةواملساعدة الطبية والعالج ورعاية األسنان هي خدمات تدفع نفقتها السلطات ال          
العالج املهـين   /للسلطات العامة أن متنح دعماً مالياً للتكلفة الكلية أو اجلزئية للعالج الطبيعي           

  .نشأت احلاجة إىل هذه اخلدمات أو إذا كانت نتيجة لإلعاقة إذا
ومبوجب تشريع الرعاية الصحية، يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس املركز القانوين   -٤٤٣

وبالتايل، فإن التشريع مينح األشخاص ذوي اإلعاقـة        .  غريهم من األشخاص   الذي يتمتع به  
غـري أن   . نفس خدمات الرعاية الصحية وبنفس اجلودة اليت مينحها لغريهم من األشـخاص           

الظروف يف غرينالند، مبا فيها اهلياكل األساسية ونقص املوارد، تعين يف الواقع العملـي أن               
  .دائما بشكل متساو إىل منظومة الرعاية الصحيةيصلون   الاألشخاص ذوي اإلعاقة

  ٢٧املادة     
يتعلق بالتعليم    فيما لكفالة حتقيق أفضل الظروف املمكنة للشباب ذوي اإلعاقة البالغة          -٤٤٤

والعمل، سوف تعد خطة عمل من أجل املزيد من التعليم أو العمل بعـد انتـهائهم مـن                  
م للتسجيل يف أي برنامج تـدرييب أو أي         ومن حق األشخاص ذوي اإلعاقة التقد     . دراستهم

  .عمل على قدم املساواة مع غريهم من األشخاص
وإذا مل يكن لإلعاقة الوظيفية أي أثر على القدرة على العمـل، جيـب توظيـف                  -٤٤٥

وميكن التوصل إىل   . الشخص ذي اإلعاقة بنفس الشروط اليت تطبق على غريه من األشخاص          
يستطيع إال أداء مهـام خاصـة         ال الشخص املعاق، مثالً،  اتفاق مع صاحب العمل إذا كان       

  .العمل بعض الوقت أو
ويشمل التشريع يف غرينالند أحكاماً تقضي بأن تعرض علـى األشـخاص ذوي               -٤٤٦

اإلعاقة من غري القادرين على القيام بوظيفة عادية أحد اخليارات التالية وإىل أبعـد درجـة                
عمل املعتاد، والعمل يف ورشة حممية، واختبار القدرة على         الوظائف احملمية يف مكان ال    : ممكنة

  .العمل أو إعادة التأهيل، وعروض للقيام بأنشطة يف أحد املراكز النهارية
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ويتيح التشريع املتعلق بإعادة التأهيل للشخص ذي اإلعاقة البالغة االلتحاق بإحـدى          -٤٤٧
 يف املائة   ٨٠-٢٠لبلدية للموظف   ومبوجب خطة إعادة التأهيل، تدفع ا     . خطط إعادة التأهيل  

والغرض من إعادة التأهيل منح الشخص الذي جيري إعادة تأهيله الفرصة الختبار            . من أجره 
وتعد خطة إلعادة لتأهيل الشخص وجيب أن تشمل هذه اخلطـة           . مهاراته يف وظيفة عادية   

ة وظروفـه   معلومات عن احلالة الصحية للشخص الذي جيري تأهيله وتدريبه ومهنته السابق          
وبعد . وال ميكن منح املعاش املبكر إال بعد استنفاد مجيع خيارات إعادة التأهيل           . االجتماعية

استنفاد خيارات إعادة التأهيل للعمل وفقاً للشروط املعتادة، على البلدية مساعدة األشخاص            
حتفـاظ  يستطيعون احلصول على العمل أو اال  ال حيصلون على املعاش املبكر والذين      ال الذين

  .به وفقاً للشروط املعتادة يف احلصول على ترتيبات عمل تتسم باملرونة

  ٢٨املادة     
ال تطبق أي قواعد تتعلق مبنح األشخاص ذوي اإلعاقة وصوالً خاصاً إىل اخلـدمات     -٤٤٨

وميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة التقدم بطلب للحصول على املعـاش املبكـر            . االجتماعية
ية على قدم املساواة مع غريهم من األشـخاص إذا كانـت إعاقتـهم              املساعدة احلكوم  أو

  .جتعلهم غري قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم الوظيفية
وُيمنح حالياً معظم األشخاص ذوي اإلعاقة ممن هم غري قادرين على العمل بسبب               -٤٤٩

ة والستني  وعند بلوغ األشخاص ذوي اإلعاقة سن اخلامس      . إعاقتهم الوظيفية معاشات مبكرة   
  .ينتقلون إىل املعاش التقاعدي

ويعد الشخص ذو اإلعاقة البالغة مؤهالً للحصول على مساعدة مالية من السلطات              -٤٥٠
العامة للوفاء ببعض النفقات اإلضافية إذا كانت هذه النفقات تترتب بشكل مباشـر علـى               

  .إعاقته

  ٢٩املادة     
لذي يتمتع به غريهم مـن املـواطنني يف         يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بنفس احلق ا        -٤٥١

وتوجد يف غرينالند مجعيات متعددة لإلعاقـة تعمـل         . املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
  .بنشاط من أجل حتسني ظروف األشخاص ذوي اإلعاقة

  ٣٠املادة     
أطلقت مبادرات خاصة لكفالة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة الثقافيـة              -٤٥٢
  .دم املساواة مع غريهم من األشخاصعلى ق
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ذاعة الدامنركية تكنولوجيات جديـدة لتمـنح       اإلوعلى سبيل املثال، تستخدم هيئة        -٤٥٣
األشخاص ذوي اإلعاقة وصوالً أقوى إىل الربامج ولكفالة حتويل تغطية األحداث اليت تـثري              

  .شارةاهتماماً اجتماعياً واسعاً إىل الشكل النصي أو ترمجتها إىل لغة اإل
. ويسمح التشريع بتنظيم التعليم بعد انتهاء الدراسة باملدرسة باعتباره تربية خاصـة             -٤٥٤

  .ويقصد بالتربية اخلاصة التربية اليت تعد وفقاً الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
غـري أن مجعيـة     . توجد يف غرينالند أندية رياضية للمعوقني       ال ويف الوقت الراهن،    -٤٥٥

  .رينالند تعمل من أجل دعم تطوير الرياضات املنظمة لألشخاص ذوي اإلعاقةالرياضة يف غ

  ٣١املادة     
تقوم وزارة األسرة والثقافة والكنيسة واملساواة جبمع البيانات بطريقة منتظمة عـن              -٤٥٦

واهلدف من مجع هذه البيانات هو احلصول على رؤية أكثر عمقـاً للتـدابري              . جمال اإلعاقة 
كما ترمي إىل توفري أساس متني لوزارة األسرة والثقافـة والكنيـسة            .  اجملال الالزمة يف هذا  

  .واملساواة لالضطالع بواجبها العام يف اإلشراف على جمال اإلعاقة

  ٣٢املادة     
تشارك وزارة األسرة والثقافة والكنيسة واملساواة يف التعاون املتعلق بقضايا اإلعاقـة        -٤٥٧

كمـا  .  الشمال األورويب للشؤون االجتماعية والـصحية      حتت إشراف جملس وزراء بلدان    
ويعد هـذا   . تشارك غرينالند أيضاً يف جملس بلدان الشمال األورويب املعين بسياسات اإلعاقة          

اجمللس هيئة لوضع السياسات وتقدمي املشورة إىل جملـس وزراء بلـدان الـشمال األورويب               
 على جداول األعمال السياسية على مستوى       وإدراج القضايا املهمة املتعلقة بسياسات اإلعاقة     
  .بلدان الشمال األورويب وعلى الصعيد الوطين

  ٣٣املادة     
تعد وزارة األسرة والثقافة والكنيسة واملساواة جهة التنسيق للمسائل ذات الـصلة              -٤٥٨

 ونظـراً ألن  . والسبب يف ذلك أن جمال اإلعاقة يتمتع برعاية هذه الـوزارة          . بتنفيذ االتفاقية 
االتفاقية تعىن مبجال السياسات يف وزارات عديدة، فإن وزارة األسرة والثقافـة والكنيـسة              

  .واملساواة تعمل يف تعاون وثيق مع الوزارات األخرى لضمان تنفيذ أحكام االتفاقية

  جزر فارو: القسم واو  -سابعاً  
 فارو باإلضافة   روعي عند إعداد التقرير مشاركة الوزارات واجملالس املعنية يف جزر           -٤٥٩

  .إىل األطراف األخرى املعنية كجمعية فارو لألشخاص ذوي اإلعاقة
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  ٣٣ و٣١ و٢٢ و١٧ إىل ١٤ و١٢ و١٠ و٨ و٥ إىل ١املواد     

  تعليقات عامة على جمتمع فارو واألشخاص ذوي اإلعاقة    
عند خضوع إحدى مناطق االختصاص القضائي حلكم سلطات فارو، فإن سـلطة              -٤٦٠

ن من اختصاص برملان جزر فارو كما تكون السلطة اإلدارية مـن اختـصاص              التشريع تكو 
وللحصول على وصف عام لترتيبات احلكم الداخلي جلزر فارو، ميكـن          . حكومة جزر فارو  

الرجوع إىل التقرير الدوري اخلامس املقدم مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة              
  .خبصوص جزر فارو) ٥٥-٢٩، الفقرات CCPR/C/DNK/5(والسياسية 

ومـن  . إن احترام حقوق اإلنسان والدميقراطية من القيم األساسية يف جمتمع فـارو             -٤٦١
املبادئ القانونية الراسخة أن مجيع األشخاص متساوون أمام القانون الذي يرتكز فيه حجـر              
األساس للمجتمع الذي حيكمه القانون على املبادئ األساسية حلقوق كل فـرد يف حريـة               

وتعد هـذه   . لكالم واملشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة واحترام قداسة احلية اخلاصة          ا
ومن هنا، فإن األشخاص ذوي اإلعاقـة       . احلقوق حقوقاً دستورية تنطبق على مجيع املواطنني      

يتمتعون، ككل املواطنني اآلخرين، بنفس احلقوق يف احلماية، مبوجب القانون، يف مواجهـة             
ء والعنف واالستغالل واحلرمان التعسفي من احلرية والتمييز؛ انظر القانون الدستوري           االعتدا

ويف . ململكة الدامنرك واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والقانون الدامنركي إلقامة العـدل          
احلاالت اليت تستلزم تدخل السلطات، يف شكل وصاية، مثالً، يكفل التشريع اجلديد املتعلق             

 أن يكون تدخل الوصاية يف أضيق احلدود ويفـضل  ٢٠١٠مايو / أيار١ية اعتباراً من    بالوصا
  .أيضاً أن يتم تعديل الوصاية لتالئم احتياجات الفرد الشخصية وإمكانياته

ويتواصل بذل اجلهود لتحسني نظام الرعاية حبيث تلـيب االحتياجـات األساسـية               -٤٦٢
وتعد حكومة فارو مسؤولة عن اجلانب      . قةللمواطنني كافة، وحقوق األشخاص ذوي اإلعا     

األكرب من نفقات التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية والرعاية الـصحية لكبـار الـسن     
وتقوم سياسة اإلعاقة يف فارو على أساس مبادئ التعويض واملسؤولية          . واملعاشات التقاعدية 

واإلعالم والتوجيـه، يتمثـل     ومن خالل التشريع    . القطاعية والتضامن واملساواة يف املعاملة    
اهلدف يف ضمان استمتاع األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس اإلدماج يف اجملتمع ككل، كغريهم             

وعند إعداد القوانني اجلديدة والقرارات التنفيذية، متثل املنظمـات الوطنيـة           . من األشخاص 
  .ينيلإلعاقة وبشكل واضح جزءاً من العملية التشريعية وتعترب من الشركاء األساس

 نسمة، من   ٤٨ ٠٠٠ومن الطبيعي أن حيد صغر حجم هذا البلد، البالغ عدد سكانه              -٤٦٣
الوسائل االقتصادية واإلدارية املتاحة، وهو ما يستلزم هنجاً لالمتثال لالتفاقية خيتلف قليالً عن             

تقدمي وال ميلك القطاع العام، مثالً، إال موارد حمدودة ل        . هنج بلدان الشمال األورويب األخرى    
. اخلدمات االجتماعية، ومجع وإنتاج البيانات اإلحصائية، وإنشاء أجهـزة رقابيـة جديـدة    

يتعلق باألجهزة الرقابية، تبذل حماوالت لالستفادة من اهليئات القائمة كأمني املظـامل             وفيما
ممثلة يف  واحملاكم واإلدارة العامة واجملالس العامة واملنظمات غري احلكومية اليت كثرياً ما تكون             

  .اجملالس العامة
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ويساعد العدد الصغري للسكان يف خلق جمتمع يتسم بالشفافية تتقلص فيه املسافات              -٤٦٤
بني التشكيالت السياسية واملواطنني واملنظمات واجلمعيات، وهو ما يعين أيـضاً أن مجيـع              

خرية، أصـبح   ويف السنوات األ  . املواطنني ميكنهم الوصول إىل وسائل اإلعالم والنطاق العام       
الساسة واجملتمع بشكل عام أكثر وعياً بضرورة هتيئة الظروف الكفيلة حبصول األشـخاص             

، عني وزير الشؤون االجتماعية     ٢٠٠٢ويف عام   . ذوي اإلعاقة على فرص متساوية يف اجملتمع      
جملساً لإلعاقة مكلفاً بإسداء النصح للسلطات والتركيز على املواضيع املتعلقـة بـسياسات             

وحيصل اجمللس على خمصصاته    . عاقة وذلك من خالل وسائل اإلعالم وتنظيم أنشطة عامة        اإل
وباإلضافة إىل ذلك، قطعت منظمات اإلعاقة يف فارو، اليت يـتم           . املالية مبوجب قانون املالية   

متويلها وفقاً لقانون املالية، شوطاً كبرياً يف توعية السلطات وباقي اجملتمع حبالة األشـخاص              
  .عاقةذوي اإل

  ٢٩ و٩املادتان     
 ٣ الـصادر يف     ١٤٩، القرار التنفيذي رقم     ٢٠٠٩أصدرت حكومة فارو، يف عام        -٤٦٥

وحددت القواعد الشروط الالزمة للمباين اليت حتتوي       . ديسمرب بشأن الوصول  /كانون األول 
هدف على الدوائر احلكومية، واملباين اليت حتتوي على املطاعم واحملالت واملكاتب اليت يـست            

وحددت مثالً الشروط الواجب توافرها يف املـصاعد  . جمال عملها اإلدارة واخلدمات اخلاصة  
وباإلضافة . واألبواب ودورات املياه والسالمل واملنحدرات ومواقف السيارات وممرات املشاة        

. إىل ذلك، حيدد القرار التنفيذي القواعد املتعلقة بوسائل املساعدة الالزمة مثل دارات احلث            
وحيدد األمر التنفيذي الشروط الواجب توافرها يف املباين اجلديدة وأعمال التجديد والشروط            

  .املتعلقة بتأجري املباين الستخدامها كمقار لتقدمي اخلدمات العامة
يف جزر فارو، وهي املسؤولة عن صيانة       ) Landsverk(وتتبع هيئة املشاريع واإلنشاء       -٤٦٦

ية، لوائح البناء الدامنركية غري أنه جيري يف الوقت الراهن إعـداد            وإنشاء مجيع املباين احلكوم   
وختضع مجيع املباين اجلديدة . قانون للمباين يف فارو يتضمن شروطاً حمدثة إلمكانيات الوصول    

يعوقه شيء والقدرة على احلركة يف املباين وحوهلا باإلضافة إىل            ال لشروط النقل اآلمن الذي   
  .افق ووسائل املساعدة يف املدارس واملؤسسات الثقافية والتعليميةشروط تقضي بتوفري املر

وأكملت جزر فارو التعديالت املتعلقة بالبناء واليت تيسر وصول مستخدمي املقاعد             -٤٦٧
املتحركة إىل احملاكم ومباين اإلدارة احلكومية واملباين واملناطق األخرى املـستخدمة إلقامـة             

عد السلطات البلدية مسؤولة عن بناء وصيانة املدارس االبتدائية         وت. األحداث العامة املختلفة  
  .واإلعدادية

ـ / متوز ٢٠ان فارو الصادر يف      لربمل ٤٩وعمالً بالقانون رقم      -٤٦٨  اخلـاص   ١٩٧٨ هيولي
 القواعد اخلاصة بالطريقة اليت يـستطيع هبـا   ٢٦باالنتخابات الربملانية، بصيغته املعدلة، املادة  

وتـشمل هـذه القاعـدة      . ة التمتع حبق التصويت وممارسة هذا احلق      األشخاص ذوو اإلعاق  
  .الوصول مبعناه الواسع
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  ٣٠ و٢١ و١٣املواد     
عمالً بقانون اإلدارة العامة واملبدأ اإلداري العام املتعلق بواجـب اإلدارة بـإجراء               -٤٦٩

ـ                ة حتقيق، ُيفترض وجود التزام على السلطات مبنح الشخص الذي يعاين مـن إعاقـة مسعي
. بصرية أو كالمية الفرصة للحصول على خدمات التفسري عند التعامل مـع الـسلطات              أو

ويشمل قانون إقامة العدل يف فارو أحكاماً تكفل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة              
وهكذا فإن هناك أحكاماً ُتطبق وتقضي حبصول األشـخاص    . على قدم املساواة مع اآلخرين    

ات تفسري أثناء احملاكمات وأن جيري استجواب األشخاص الـذين          ذوي اإلعاقة على خدم   
يعانون من إعاقات يف الكالم، وما إىل ذلك، عن طريـق األسـئلة واإلجابـات املكتوبـة                 

وباإلضافة إىل ذلك، ُوضع عدد من القواعد لضمان تقـدمي          . باالستعانة بأخصائي تفسري   أو
كما ُتطبق هذه القواعـد     . القضايا اجلنائية يتعلق جبلسات     فيما املساعدة للمتهمني والشهود  

وتقدم دائرة التفسري، اليت حتصل على التمويل مبوجـب         . أيضاً على األشخاص ذوي اإلعاقة    
والدائرة جمهـزة   . قانون املالية، خدمات التفسري إىل الصم عند الطلب ويف احلاالت الطارئة          

  . ساعة يوميا٢٤ًباألفراد على مدار 
لثقافة يف فارو والبلديات أيضاً، يف كل عـام، أمـواالً إلنـشاء             وختصص وزارة ا    -٤٧٠

ويف السنوات األخرية، أوليت أولوية إلنشاء      . واستخدام نظم ومعدات تكنولوجيا املعلومات    
السبورات التفاعلية، وحقائب تكنولوجيا املعلومات، وأنواع أخرى من أدوات تكنولوجيـا           

ت وزارة الثقافة، بالتعاون مـع سـلطات البلديـة،    وقام. املعلومات يف املؤسسات التعليمية  
بتصميم بوابة على اإلنترنت اهلدف منها إيصال املواد التعليمية اإللكترونية والتفاعلية، الـيت             

وأدخلت التربية اخلاصـة،  . تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانيات تعلم أعظم وأكثر مرونة        
دريب على الطرائق الوظيفية وطرائق العمل الـيت        اليت تضم مثالً، تقدمي املشورة والتعليم والت      

هتدف إىل التخفيف من حدة الصعوبات الوظيفية العقلية أو البدنية أو اللغويـة أو احلـسية                
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن تقدمي املـواد التعليميـة ووسـائل           . احلد من هذه الصعوبات    أو

  .املساعدة التقنية الالزمة للتعليم
 التعليم، حيق جلميع التالميذ والطالب احلصول على بـرامج تعليميـة            ومبوجب قانون   -٤٧١

وامتحانات مصممة بشكل خاص واستعمال تكنولوجيا املعلومات ووسائل املساعدة األخـرى   
 ٢٠٠٣مايو  / أيار ٧ الصادر يف    ٨٥وبصدور القرار التنفيذي رقم     . اليت تليب احتياجاهتم الفردية   

ام لغة اإلشارة، أعلنت وزارة الثقافة أنه حيق لألطفال والشباب          اخلاص بالتعليم والتعليم باستخد   
الذين يستخدمون لغة اإلشارة كلغة أوىل احلصول على خدمات أخصائي لغة اإلشارة طـوال              
الربنامج الدراسي مع تقدمي دروس ودورات تدريبية ومشورة وما إىل ذلك، إليهم وإىل أقارهبم              

ي العمل على حتديث وحتسني القرارات والقواعد املتعلقـة      ويف الوقت نفسه، جير   . بلغة اإلشارة 
  .بإمكانيات االتصال والكالم
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 بـشأن أنـشطة     ٢٠٠١مايو  / أيار ٨ لربملان فارو الصادر يف      ٧٩ووفقاً للقرار رقم      -٤٧٢
املكتبات، بصيغته املعدلة، على املكتبة الوطنية شراء كتب مسعية ألولئك الذين ال يستطيعون             

ويتم ختصيص األموال هلذا الغرض كل عام مبوجـب         . النص املطبوع العادي  لسبب ما قراءة    
  .قانون املالية

 واملربم  ٢٠١٣-٢٠١١ املطبق على الفترة     ٢٠١٠ومبوجب عقد اخلدمة العامة لعام        -٤٧٣
فزيون فارو ووزارة الثقافة، مت كفالة خدمات وحقوق جديدة لألشخاص ذوي           بني إذاعة وتل  

دمات العامة للصم ولألشخاص الذين يعانون من إعاقة مسعية وُوضعت          ومت تعزيز اخل  . اإلعاقة
شروط تقضي بتفسري األخبار عن طريق أخصائي لغة اإلشارة عند إذاعتها ألول مرة أو بعد               

وجيب كتابة احلواشي على ما ُيذاع من املواد اليت تثري قدراً كبرياً من             . ذلك بيوم على األكثر   
أو تفسريها وذلك عن طريق أخصائي لغة اإلشارة، مثل         /مجتمع و االهتمام وتتسم باألمهية لل   

وينبغي أن يكون اهلـدف هـو تقـدمي         . يتعلق باالنتخابات الربملانية    فيما الربامج االنتخابية 
  .أو السمعية/خدمات اإلنترنت البسيطة املوجهة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية و

يتعلق بتقـدمي     فيما يف القطاعني العام واخلاص،   غري أن احلالة غري مرضية إىل حد ما           -٤٧٤
. املعلومات واملعارف يف شكل ميكن الوصول إليه لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية           

وتدعو مجعية ضعاف السمع إىل ختصيص مزيد من األموال لتوفري خدمات التفسري لتحسني              
وال توجـد   .  احلياة اجملتمعية  فرص مشاركة األشخاص الذين يعانون من إعاقة مسعية بالغة يف         

قواعد قانونية حول احلق يف توفري خدمات التفسري لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية والصم،             
يتعلق بإمكانية الوصول إىل مواقع اإلنترنت وحلول         فيما ومثة حاجة إىل جهود منسقة شاملة     

  .تكنولوجيا املعلومات

  ٢٤املادة     
ار من ذوي االحتياجات اخلاصة احلـصول علـى         حيق لألشخاص من مجيع األعم      -٤٧٥

التعليم على قدم املساواة مع مجيع األشخاص اآلخرين، وقد طُبق ذلك على مجيع األصـعدة               
  ".املدارس للجميع"منذ بيان ساالمانكا ورؤية 

ووفقاً للقرار املتعلق بالتعليم االبتدائي والثانوي حيق لألطفـال ذوي االحتياجـات              -٤٧٦
أو أي شكل آخر من املـساعدة التعليميـة ووسـائل           /ل على تربية خاصة و    اخلاصة احلصو 

. وتشمل هذه القواعد تالميذ احلضانة واألطفال يف املدارس االبتدائيـة اإللزاميـة           . املساعدة
يونيه واخلاص باملـساعدة التربويـة      / حزيران ٢٢ الصادر يف    ٩٤لألمر التنفيذي رقم    ووفقاً  

، بصيغته املعدلة، حيق للتالميذ ذوي االحتياجات       البدنية والعقلية اخلاصة للتالميذ ذوي اإلعاقة     
اخلاصة يف مجيع برامج تربية الشباب احلصول على املساعدة التربويـة اخلاصـة ووسـائل               

ويف الـسنوات األخـرية،   . وخيصص قانون املالية أمواالً هلذا الغرض كـل عـام    . املساعدة
وبدأ تنفيذ برامج تغطـي  . لتطوير جمال التربية اخلاصة وزارة الثقافة تدابري حمددة خمتلفة       بدأت
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، واملعلم القارئ، والربامج التخصصية إلعـداد       "السلوك واالتصال والرفاهية  "عسر القراءة و  
املعلمني، كما مت تطوير مكاتب التوجيه التربوي والنفسي يف جزر فـارو وإضـفاء طـابع                

د أوراق امتحان تعتمد على تكنولوجيـا       وباإلضافة إىل ذلك، جيري إعدا    . الالمركزية عليها 
  .املعلومات تساعد التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة

وعقب تنفيذ أعمال إصالحية واسعة، زادت حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٤٧٧
حتديدها يف التشريع اجلديد املتعلق بربامج تربية الشباب، واملقرر أن تدخل حيز النفاذ يف               ومت

 الصدد، تبذل اجلهود يف الوقت احلاضر لتعديل وإعـداد القـرارات            ويف هذا . ٢٠١٢عام  
  .واملبادئ التوجيهية املتشاهبة املتعلقة جبميع الربامج التربوية

 بـشأن   ١٩٨٣يونيه  / حزيران ٣٠ لربملان فارو الصادر يف      ٧٠وعمالً بالقانون رقم      -٤٧٨
، علـى   ٢٠٠٣نوفمرب  /اين تشرين الث  ١٠التعليم يف وقت الفراغ ومسائل أخرى، واملعدل يف         

وتقـدم وزارة الثقافـة دعمـاً اقتـصادياً إىل     . السلطات البلدية إدخال تربية خاصة للكبار  
  .السلطات البلدية لتمويل الربامج التربوية املعتمدة ذات الطبيعة التقنية واإلبداعية واالجتماعية

اجات اخلاصة للفـرد وأن     وجيب أن يسمح التعليم العالجي التقين للكبار بتلبية االحتي          -٤٧٩
خيطط وفقاً هلا على أن يشمل الكتابة والقراءة واحلساب باإلضافة إىل معاجلة املشاكل املتعلقـة               

وأدخلت أحكام أكثر تفصيالً حول التعليم يف القرار        . بالسمع والبصر والكالم واللغة واحلركة    
  .عليم العالجي للكبار بشأن الت١٩٨٤ديسمرب / كانون األول٧ الصادر يف ٥التنفيذي رقم 

  ٢٧ و٦املادتان     
 بشأن حظـر    ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦ لربملان فارو الصادر يف      ٦٣حيظر القانون رقم      -٤٨٠

التمييز يف سوق العمل بسبب اإلعاقة على أصحاب األعمـال التمييـز ضـد املـوظفني                
و إهناء اخلدمة،   يتعلق بالتوظيف، أ    فيما املتقدمني لشغل الوظائف الشاغرة من ذوي اإلعاقة       أو

أو النقل أو يف املسائل املتعلقة باألجر وشروط العمل بشكل عام، مبا يف ذلك مبدأ املـساواة                 
والقرار ملزم وال ميكن عدم التقيد به علـى حنـو يلحـق    . األجر مقابل أداء نفس العمل   يف

  .باملوظف الضرر
عالنات عن الوظـائف    يتصل باإل   فيما وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون على أنه،        -٤٨١
طلبات االلتحاق بربامج التدريب املهين، ُيحظر اإلعالن املوجه بشكل حمدد لألشـخاص             أو

جيوز أن تذكر     ال كما. ذوي اإلعاقة، أو النص على أن األفضلية للمتقدمني من ذوي اإلعاقة          
، فـإن   وأخرياً. اإلعالنات أن الطلبات املقدمة من األشخاص ذوي اإلعاقة غري مرغوب فيها          

األحكام الواردة يف االتفاقات الفردية أو اجلماعية أو األحكام الواردة يف اللوائح الداخليـة              
وينطبق هذا على موظفي القطاعني     . للموظفني واليت تتعارض مع أحكام القانون تعترب باطلة       

  .العام واخلاص



CRPD/C/DNK/1 

GE.13-43308 90 

اص باملـساواة    اخل ١٩٩٤مايو  / لربملان فارو الصادر يف أيار     ٥٢وحيظر القانون رقم      -٤٨٢
وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون على      . بني اجلنسني بشكل عام التمييز بسبب نوع اجلنس       

. ضرورة متتع النساء والرجال بفرص متساوية يف التعليم والعمل والتنمية التقنيـة والثقافيـة             
الن ويتضح أن هذا القانون والقانون الذي حيظر التمييز يف سوق العمل بسبب اإلعاقة يشك             
  .معاً الضمان الالزم لعدم التمييز ضد النساء املعاقات بسبب كل من اإلعاقة ونوع اجلنس

  ٢٠ و١٩املادتان     
 ١٩٨٨مارس  / آذار ٨ الصادر يف    ١٠٠ُيطبق قانون الربملان الدامنركي األصلي رقم         -٤٨٣

 بدرجة أكـرب    ويستند هذا القانون، بصيغته األصلية،    . بشأن الرفاه العام يف اجملال االجتماعي     
وقد أُدخلت علـى    . إىل مفهوم الرفاه أكثر مما يستند إىل سياسات اإلعاقة يف العصر احلديث           

القانون تعديالت عديدة، ولكن أساسه التشريعي يظل غري باعث على الرضا ولذلك تظـل              
غري أن وزارة الـشؤون     . املمارسة اإلدارية يف هذا اجملال هي األخرى غري باعثة على الرضا          

 ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١ويف  . جتماعية يف فارو بدأت يف تنقيح جمال اخلدمات االجتماعية        اال
 ٢٠١١وسوف يشهد خريف    . ُوضعت قواعد جديدة تتعلق بوسائل املساعدة موضع التنفيذ       

  .قانوناً جديداً بشأن إعادة التأهيل والعمل احملمي ُيقدم إىل برملان فارو
ى عدد من األحكام اليت متنح لألفـراد إمكانيـات          وحيتوي التشريع االجتماعي عل     -٤٨٤

وعلـى  . أفضل للتصرف اعتماداً على أنفسهم أو تيسري حياهتم اليومية وحتسني جودة احلياة           
سبيل املثال، ميكن أن تقدم سلطات اخلدمة االجتماعية الدعم للحصول على وسائل املساعدة             

ـ    . وشراء سيارة وتغيري املسكن    ن أن تقـدم سـلطات اخلـدمات        وباإلضافة إىل ذلك، ميك
االجتماعية الدعم للمساعدة الشخصية واملساعدة والرعاية يف أداء مهام عمليـة ضـرورية             
للبيت، وتعيني شخص مساعد لألشخاص ذوي اإلعاقة حبيث ميكنهم أن يعيشوا حياة تتسم             

 ويتوقف تقدمي املساعدة والدعم على احتياجات الشخص، ولكنـهما        . باالستقالل والنشاط 
ولكنهما يهدفان إىل جعـل     . يندرجان حتت خطة للمساعدة الشخصية يديرها املواطنون       ال

  .املساعدة أكثر مرونة وإسناد إدارهتا للمواطنني
 سنة وحصلوا علـى مـساعدة      ٦٦ سنة و  ١٨األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني        -٤٨٥

حيصلون على مساعدة  تبلغ نسبة جمموعة األشخاص الذين :٢٠٠٩-٢٠٠٤مرتلية يف الفترة من 
 سـنة   ٦٦ و ١٨ يف املائة من جمموع السكان الذين تتراوح أعمارهم بـني            ٠,٥-٠,٢مرتلية  

  ).Nososko: املصدر(

  الدعم للسكن    
يعد سوق اإلسكان يف فارو سوقاً خاصاً بصفة أساسية، وميكن أن جيد األشـخاص       -٤٨٦

وقد عملت حكومة فـارو،     . ذوو االحتياجات اخلاصة صعوبة يف العثور على بيت مناسب        
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لسنوات عديدة، على إجياد بدائل للمساكن اخلاصة اليت ميلكها شاغلها أو املساكن اخلاصـة              
ويوجد نقص حاد يف السكن احملمي اإلضايف واحملدث وكذلك يف السكن املستقل            . اليت تؤجر 

 مـن   وتسعى احلكومة بنشاط إىل إنشاء املزيـد      . الذي يراعي حالة األشخاص ذوي اإلعاقة     
 وحدة إسكان حممية، جيب أن      ٦٠ومت ختصيص األموال وفقاً لقانون املالية حلوايل        . املساكن

وباإلضافة إىل ذلك، تعد احلكومة قانوناً لإلسكان التعـاوين         . ٢٠١٣تكون جاهزة يف عام     
  .اخلاص ولإلسكان االجتماعي

قائمة االنتظار   سنة واملدرجني يف     ٦٧وبلغ عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن          -٤٨٧
واألشخاص الذين  . ٢٠١٠نوفمرب  / شخصاً يف تشرين الثاين    ٣٨للحصول على وحدة خدمة     

وحـدات خدمـة يف     /يعيشون يف وحدات إقامـة مؤسـسية       سنة و  ٦٧تقل أعمارهم عن    
تبلغ النسبة املئوية جملموع األشخاص الذين يعيـشون يف وحـدات           : ٢٠٠٩-٢٠٠٤ الفترة
 املائة من جمموع السكان الـذين تتـراوح أعمـارهم     يف ٠,٥-٠,٣وحدات خدمة   /إعاشة
  ).Nososkoاملصدر ( سنة ٦٦ و١٨ بني

  الدعم للنقل    
يستطيع األشخاص الذين يعانون من احلركة احملدودة بشكل دائم ألسباب عقليـة              -٤٨٨
 بدنية التقدم بطلب للدعم لشراء سيارة إذا كانت حركتهم احملدودة تشكل عيباً ملموسـاً       أو

وميكن أن تنشئ البلديات وسائل النقل لألشـخاص        . يتعلق بالنقل أو العمل أو التعليم      فيما
وُيخصص الدعم الالزم للخطـة     . الذين حتول إعاقتهم دون استخدامهم لوسائل النقل العام       

  .وتعد السلطات البلدية الثالث الكربى يف البلد جزءاً من هذه اخلطة. وفقاً لقانون املالية
 من قانون التعليم االبتدائي والثانوي، على البلديات توفري النقـل           ٣٣مادة  ووفقاً لل   -٤٨٩

  .أو العقلية/اجملاين للتالميذ ذوي اإلعاقة البدنية و

  ٢٨ و٢٣املادتان     
مبوجب التشريع االجتماعي، على السلطات البلدية التزام بتقدمي الدعم عندما يعيش             -٤٩٠

. حة الطفل أو الـشاب أو منـوه للخطـر   طفل أو شاب يف ظل ظروف ميكن أن تعرض ص   
وميكن للوالدين الذين   . ويعتمد الدعم على أفضل ما حيقق مصاحل الطفل أو الشخص الصغري          

تتسبب إعاقاهتما يف جعل احلياة األسرية واألبوة مسألة صعبة التقدم بطلب للحصول علـى              
  .خطة تتضمن شخصاً مساعداً مبوجب التشريع االجتماعي

يعولون أنفسهم وال حيصلون على       ال اعدة اجتماعية إىل األشخاص الذين    وُتقدم مس   -٤٩١
وتتوقف املساعدة االجتماعية على الوسائل املتاحة وتعتمد علـى دخـل           . ضمان اجتماعي 
  .وال عالقة بني املساعدة وإعاقة الشخص الذي حيصل عليها، إن ُوجدت. األسرة وأصوهلا
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إعادة التأهيل إىل األشخاص الـذين تـتقلص        ومبوجب التشريع االجتماعي، ُيقدم       -٤٩٢
قدرهتم على كسب الرزق ألسباب بدنية أو عقلية أو اجتماعية فيجدون صعوبة بسبب ذلك              

ويتم تقدمي استحقاقات إعادة التأهيل بعـد اختبـار         . يف االحتفاظ بارتباطهم بسوق العمل    
دخال تعـديل تـشريعي     ومن املقرر إ  . الوسائل وال عالقة بينها وبني دخل األسرة وأصوهلا       

  .، واهلدف الرئيسي من ذلك هو حتسني مبادرات إعادة التأهيل٢٠١١ُيعرض يف عام 
تبلغ نـسبة   : ٢٠٠٩-٢٠٠٤واملستفيدون من استحقاقات إعادة التأهيل يف الفترة          -٤٩٣

 يف املائة من جممـوع      ٠,٨-٠,٧جمموعة األشخاص الذين يتلقون استحقاقات إعادة التأهيل        
  ).Nososkoاملصدر ( سنة ٦٦ و١٨ن تتراوح أعمارهم بني السكان الذي

  تغطية النفقات اإلضافية واألجور املفقودة    
مبوجب التشريع االجتماعي، جيب أن تغطي سلطات اخلدمات االجتماعية النفقات            -٤٩٤

 سنة ويعاين من اضطراب     ١٨اإلضافية الضرورية للدعم يف بيت الطفل الذي يقل عمره عن           
  .ي، إذا كان هذا الدعم يترتب عليه نفقات خاصةبدين أو عقل

وجيب أن تقدم سلطات اخلدمات االجتماعية أيضاً املساعدة لتغطية األجور املفقودة             -٤٩٥
 سنة ويعاين من إعاقة     ١٨لألشخاص الذين يقدمون دعماً داخل املرتل لطفل يقل عمره عن           

وال ُتقدم التغطية املالية    .  قدرته وظيفية دائمة ومؤثرة أو مرض مزمن أو طويل األجل حيد من          
 كرونة دامنركية، ويتوقف منح هذه االستحقاقات       ٢٥ ٠٠٠لألجور املفقودة اليت تزيد على      

  .على شرط أن تكون رعاية الطفل يف املرتل مسألة إجبارية
وإذا حتمل شخص نفقات الرعاية الصحية أو الدواء أو عالج األسنان أو ما يشبه ذلك                -٤٩٦
شمله تشريع فارو اخلاص بالتأمني الصحي العام أو التأمني االجتماعي ضد احلـوادث،             ي  ال مما

. ميكن أن حيصل الشخص على الدعم إذا كان غري قادر على سداد النفقات بـدون مـساعدة   
وباإلضافة إىل ذلك، يتوفر الدعم لوسائل املساعدة، ووسائل املساعدة اليت يرتديها املرء علـى              

وجيب تقـدمي الـدعم     . ديها على بدنه، وللوجبات اخلاصة أو املالبس اخلاصة       يرت  ال بدنه واليت 
لوسائل املساعدة إذا كانت هذه الوسائل ختفف بدرجة كبرية من حدة التبعات الدائمة للقدرات 

  .الوظيفية احملدودة، وتيسري احلياة اليومية يف البيت أو إذا كانت مطلوبة يف احلياة العملية
ي سلطات اخلدمات االجتماعية أيضاً النفقات اإلضافية الالزمة للحياة         وجيب أن تغط    -٤٩٧

اليومية لألشخاص بني سن الثامنة عشرة وسن استحقاق املعاش التقاعدي للشيخوخة الذين            
وجيب أن . يعانون من إعاقة بدنية أو عقلية دائمة وتأجل دفع معاشات الشيخوخة اخلاصة هبم 

  .ن اإلعاقة الوظيفية وأال يغطيها أي تشريع آخرتكون النفقات اإلضافية ناجتة ع
واألشخاص الذين حيصلون على أعلى مبلغ للمعاش املبكر والذين تتراوح أعمارهم             -٤٩٨
تبلغ نسبة جمموعة األشخاص الذين يتلقـون       : ٢٠١٠-٢٠٠٠ سنة يف الفترة     ٦٦ و ١٨بني  

ذين تتراوح أعمـارهم     يف املائة من جمموع السكان ال      ٢,٢-٢,٠أعلى مبلغ للمعاش املبكر     
  ).إحصائيات جزر فارو: املصدر( سنة ٦٦ و١٨ بني
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  ٢٦ و٢٥املادتان     
ونظراً للطلب  . يتم التركيز بشكل عام على خفض أوقات االنتظار يف قطاع الصحة            -٤٩٩

املتزايد يف جمال الطب النفسي لألطفال والشباب، جيري إعداد خطة عمل هتدف إىل ختفيض              
ومن املفيد لتشريع جزر فارو     . يت تتسم بالطول املبالغ فيه يف بعض املناطق       أوقات االنتظار، ال  

أن حتدد القواعد اليت تكفل عالج األشخاص ذوي اإلعاقة خالل مدة حمددة حيـث ميكـن             
توجيه العالج ليتفق مع احتياجات الفرد فتقل اإلعاقة بذلك إىل حدها األدىن مع احليلولـة                

  .دون وقوع إعاقات أخرى حمتملة
أو احلفـاظ علـى     /ومبوجب التشريع االجتماعي، تتوفر املساعدة إلعادة التأهيل و         -٥٠٠

املهارات البدنية والعقلية واإلدراكية واالجتماعية، جزئياً يف شكل وسائل مساعدة، وجزئيـاً            
يف شكل تغطية النفقات، ومساعدات شخصية وعملية، وما إىل ذلك، لتعويض املواطن عن             

  .اإلعاقة الوظيفية
ويف اجملال االجتماعي، ُتنفذ األنشطة االجتماعية إلعادة التأهيل بصفة أساسـية يف              -٥٠١

. شكل نشاط طوعي ويف مرافق النشاط االجتماعي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة الوظيفيـة             
. وباإلضافة إىل ذلك، يشكل العالج الطبيعي والعالج بالتمارين جزءاً من العـالج الـدائم             

 يف إعادة التأهيل يف اجملال االجتماعي متثل يف أنه مل يكن منظماً يف كل               أن التحدي املاثل   غري
وبالتايل مل تكن هناك مبادرات كلية منظمـة تـستهدف          . فروع العلم أو يف كل القطاعات     

وبالنظر إىل هذه احلالة، أنشأت احلكومة دائرة متعددة التخصصات إلعادة التأهيل يف            . الفرد
وهذه الدائرة قيد اإلنشاء وينبغي أن تبدأ       . ادرات تأهيل كلية منسقة   اجملال اجتماعي إلعداد مب   

  .٢٠١٢عملها يف أوائل عام 
وُينظر حالياً يف توسيع مدى القواعد الواردة يف القانون بشأن املستشفيات حبيث              - ٥٠٢

ُيعطى لكل فرد احلق يف إعادة التأهيل بنفس الطريقة اليت ُيعطى هبا احلـق لكـل فـرد يف       
وجيب أوالً إعداد اإلطار الالزم لوضع هذه القواعد اخلاصة بإعـادة           . الطيب اجملاين   العالج
وُتبذل اجلهود، يف هذا العام مثالً، لزيادة مرافق إعادة التأهيل العامة وذلك بإنشاء             . التأهيل

أول عيادة خارجية لألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف الظهر، كما مت زيادة خيارات              
  .عيالعالج الطبي

        


