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مقدمة
-1

عقد الفريق العامل المعني باالست ت ت ت ت ت تتتع ار

الدوري الشت ت ت ت ت ت تتامل ،المنشت ت ت ت ت ت ت وفقا لقرار مجلس حقوق

اإلنست ت ت ت ت ت تتان  ،1/5دورتت الثتامنتة والثالثين في الفترة من  3إلى  14أيتار/متايو  .2021وأجري است ت ت ت ت ت تتتع ار

الدانمرك في الجلس تتة الس تتابعة المعقودة في  6أيار/مايو  .2021وترأس وفد الدانمرك كل من وزير خارجية
التدانمرك ،جيبي كوفود ،ووزير ختارجيتة جزر فتارو ،جينيس أف ارنتا ،ووزير الختارجيتة واألعمتال والتجتارة في
حكومة غرينالند ،بيلي بروبرغ .واعتمد الفريق العامل ،في جلس ت ت ت ت تتت الرابعة عشت ت ت ت ت ترة المعقودة في  11أيار/

مايو  ،2021التقرير المتعلق بالدانمرك.
-2

وفي  12كتانون الثتاني/ينتاير  ،2021اختتار مجلس حقوق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان مجموعتة المقررين التتاليتة

-3

ووفق ت ت تتا للفقرة  15من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنست ت ت ت ت ت ت ت ت تتان  1/5والفقرة  5من مرفق قرار

(المجموعة الثالثية) لتيسير استع ار

الدانمرك :فرنسا وموريتانيا والهند.

المجلس  ،21/16صدرت الوثائق التالية ألغ ار
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االستع ار

المتعلق بالدانمرك:

كتابي مقدم وفقا للفقرة (15أ)()1؛

(أ)

تقرير وطني/عر

(ب)

تجميع للمعلومات أعدت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وفقا للفقرة (15ب)()2؛

(ج)

موجز أعدت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وفقا للفقرة (15ج)(.)3

وأحيلت إلى الدانمرك ،عن طريق المجموعة الثالثية ،قائمة باألست ت لة التي أعدتها مست ت قا إست ت انيا،

وألمانيا ،وإيران (جمهورية  -اإلس ت ت ت تتالمية) ،والبرتغال باس ت ت ت تتم مجموعة األص ت ت ت تتدقا المعنية باآلليات الوطنية

للتنفيذ واإلبالغ والمتابعة ،وبلجيكا ،وبنما ،وجمهورية مولدوفا ،والس ت ت ت تتويد ،وكندا ،والمملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وأيرلندا الش ت ت ت تتمالية ،والنمس ت ت ت تتا ،وهايتي .ويمكن االطالع على هذه األست ت ت ت ت لة على الموقع الشت ت ت ت ت كي

لالستع ار

الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
-5

ذكر أحد رؤس تتا الوفد ،وهو وزير خارجية الدانمرك ،أن االس تتتع ار

في تعزيز حقوق اإلنسان ،فمكن هذا البلد من تحسين حياة مواطني .
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وقتال إن التدانمرك اتختذت ،من أجتل التصت ت ت ت ت ت تتدي لجتائحتة مر

الدوري الش تتامل أثبت جدواه

فيروس كورونتا (كوفيتد ،)19-عتدة

تدابير لحماية الصت ت تتحة العامة ،من بينها تدابير لحماية ك ار الست ت تتن واألشت ت تتخا

المنتمين إلى ف ات ضت ت ت يفة

أخرى .وانطوى بعض هذه التدابير على قيود تض تتمنت حظر التجمعات العامة وأثرت في إعمال بعض حقوق
اإلنس ت ت تتان .بيد أن هذه التدابير اعتمدت على أس ت ت تتاس القانون ،وهي ض ت ت تترورية لحماية الص ت ت تتحة العامة ومؤقتة
بطبيعتهتتا .وقتتدمتتت الحكومتتة مجموعتتات إغتتاثتتة عتتديتتدة لألعمتتال التجتتاريتتة والعتتاملين التتدانمركيين ونفتتذت بعض

الم ادرات لدعم األشخا

2

المنتمين إلى الف ات المهمشة ،بمن فيهم األشخا

( )1

.A/HRC/WG.6/38/DNK/1

( )2

.A/HRC/WG.6/38/DNK/2

( )3

.A/HRC/WG.6/38/DNK/3

ذوو اإلعاقة والمشردون.
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وأضت ت ت ت ت ت تتاف قائال إن الدانمرك ات عت ،في مواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة وتدفق الالج ين،

ستتياستتة هجرة عادلة وواق ية ال تمس بالتزامها بمستتاعدة األشتتخا

المحتاجين إلى الحماية الدولية ،فوفرت

الحكومتة لطتالبي اللجو المت وى وقتدمتت لهم المست ت ت ت ت ت تتاعتدة االجتمتاييتة والطبيتة الالزمتة وأتتاحتت فر

التعليم

لألطفال طالبي اللجو  .وس ت ت ت تتتواص ت ت ت تتل الدانمرك توفير الحماية للمواطنين األجانب الفارين من االض ت ت ت تتطهاد

أو التعذيب .غير أن المبدأ األس ت ت تتاس ت ت تتي الذي يقوم علي نظام اللجو الدانمركي ،وهو أن الحماية ين غي أن
تكون مؤقتة الطابع وتستمر ما استمر التهديد ،سيت ع.
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وأردف يقول إن الدانمرك تلقت ،خالل االس ت تتتع ار

المتعلق بها الذي أجري في عام 199 ،2016

توصت ت تتية ،دعمت الحكومة  122توصت ت تتية منها .وبعد الفراغ من است ت تتتع ار

طوعي لمنتصت ت ت

المدة ،قررت

الحكومة دعم خمس توصتتيات إضتتاةية .وقدم الوفد إلى مجلس حقوق اإلنستتان عدة تدابير اتخذتها الحكومة

لمتابعة لتلك التوصيات.
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وأضاف أن الدانمرك وضعت اللمسات األخيرة على جميع اإلصالحات القانونية الالزمة لتمكينها

من التصتتديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشتتخا

من االختفا القستتري .وأشتتير إلى أن الحكومة

ستحيل صك التصديق إلى وديعة األمم المتحدة للمعاهدات المتعددة األطراف في األشهر المقبلة.
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وأردف قائال إن البرلمان اعتمد ،في عام  ،2018قانونا بشت ت ن حظر التمييز على أس تتاس اإلعاقة

يحظر التمييز الم اش ت تتر وغير الم اش ت تتر في المجالين العام والخا

 .ويهدف تعديل القانون الذي اعتمد في

عام  2020إلى كفالة توفير ترتي ات تيسيرية معقولة في المدارس العامة والخاصة ومراكز الرعاية النهارية.
وأذن للمجلس الدانمركي للمس تتاواة في المعاملة بالنظر في الش تتكاوى من انعدام الترتي ات التيس تتيرية المعقولة

لألشخا
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ذوي اإلعاقة وبمنح تعويض.

وةيمتا يتعلق بتالعن

ضت ت ت ت ت ت تتد المرأة ،أبرز الوفتد أن التدانمرك شت ت ت ت ت ت تتددت ،في عتام  ،2017العقوبتة

عت تتامي  2019و 2021العن

النفست ت ت ت ت ت تتي في العالقت تتات الحميمت تتة .وعت تتدلت تتت الت تتدانمرك التعريف القت تتانوني

القصتتوى على العن

في العالقات الحميمة .وفضتتال عن ذلك ،ت ِّ
جرم التغييرات التش تري ية التي اعتمدت في

لالغتصاب في القانون الجنائي لتوصيف ممارسة الجنس دون موافقة على أن اغتصاب .وأطلقت الحكومة

عدة م ادرات لمنع االغتصاب وتقديم الدعم القانوني الفعال للضحايا.
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وقال إن الدانمرك اعتمدت ،في عام  ،2018أول خطة عمل وطنية لها بشت ت ن المثليات والمثليين

ومزدوجي الميل الجنست تتي ومغايري الهوية الجنست تتانية وحاملي صت تتفات الجنست تتين .وتماشت تتيا مع خطة العمل

هذه ،أعدت الحكومة  10مقترحات تشت ت ت ت تري ية للمض ت ت ت تتي قدما في تحس ت ت ت تتين حماية حقوق المثليات والمثليين
ومزدوجي الميل الجنس ت ت ت تتي ومغايري الهوية الجنس ت ت ت تتانية وحاملي ص ت ت ت تتفات الجنس ت ت ت تتين ولمنع التمييز وخطاب

الكراهية وجرائم الكراهية على أست ت تتاس الميل الجنست ت تتي والهوية الجنست ت تتانية والتعبير الجنست ت تتاني والخصت ت تتائ
الجنسية بشكل صريح.
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ووفقا للقانون الدستتوري للدانمرك ،ال يمكن لألشتخا

المحرومين من أهليتهم القانونية التصتويت

في االنتخابات البرلمانية .وفي عام  ،2019عدل البرلمان قانون الوصت ت ت تتاية للست ت ت تتما بالحرمان الجزئي من

األهلية القانونية لضمان الحق في التصويت لألشخا
-14

المحرومين جزئيا من أهليتهم القانونية.

وأشت ت ت ت ت ت تتار إلى أن الست ت ت ت ت ت تتلطتات تعتاونتت ،أثنتا إعتداد التقرير الوطني للبلتد ،تعتاونتا وثيقتا مع المعهتد

الدانمركي لحقوق اإلنستان لعقد جلستات استتماع علنية في جميع أنحا البلد تتناول حالة حقوق اإلنستان في

التدانمرك وجزر فتارو وغرينالنتد .وفي وقتت الحق ،نقحتت الحكومتة تقريرهتا الوطني في ضت ت ت ت ت ت تتو متا ورد من
تعليقات من المواطنين وممثلي المجتمع المدني.
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وذكر أحد رؤسا الوفد ،وهو وزير الشؤون الخارجية والثقافة في جزر فارو ،أن تقريرهم قد وضع

في صتيغت النهائية أيضتا بنا على ما ورد من مستاهمات خالل جلستات االستتماع العامة وهو يتناول عددا

من قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية.
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وقال إن حكومة جزر فارو اختارت أن تخضع لس ع من معاهدات األمم المتحدة وقدمت مساهمات

في التقتارير التي قتدمتهتا التدانمرك إلى هي تات معتاهتدات األمم المتحتدة ذات الصت ت ت ت ت ت تلتة منتذ عتام  .2004وأولتت

الحكومة أيضا االعت ار الواجب للتوصيات الواردة من هي ات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
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وأشتتير إلى أن جزر فارو مجتمع شتتديد الترابط لدي مؤس تستتات ديمقراطية محلية متينة وهو يتستتم

بالتماستتك االجتماعي .ول ن لم تنش ت بعد مؤس تستتة وطنية لحقوق اإلنستتان ،فإن هناك عدة آليات قائمة تكفل

حماية هذه الحقوق.
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وذكر أحد رؤست ت تتا الوفد ،وهو وزير خارجية غرينالند ،أن غرينالند ،بوصت ت تتفها أرخبيال يمتد على

مساحة شاسعة من األراضي ،تواج بعض التحديات في ضمان تمتع الجميع بحقوق اإلنسان تمتعا كامال،
ويشتتمل ذلك الحصتتول على الخدمات بفعالية وعلى قدم المستتاواة ،بستتبب النق
بنية النقل األساسية ،ال سيما عن طريق ال حر.

-19

في الطرق واالعتماد على

بيد أن الجغراةيا والديموغراةيا المحفوفتين بالتحديات أصت حتا ميزة نستتبية في ستتياق جائحة كوفيد،19-

فلم تشهد غرينالند سوى  32حالة إصابة بفيروس كوفيد 19-دون حدوث وةيات .وتمارس الحكومة رقابة مشددة

على الوافدين إلى غرينالند وال تستتمح إال بالستتفر الضتتروري .كما أن التدابير األخرى المتصتتلة بهذه الجائحة التي
اتخذتها الحكومة مؤقتة واعتمدت على أس تتاس القانون من أجل حماية الص تتحة العامة .وقدمت الحكومة إلى أش تتد
الناس والشركات ضعفا حزم دعم للحؤول دون تسريح الموظفين.
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واست تتتطرد قائال إن المعهد الدانمركي لحقوق اإلنست تتان ،باالشت تتتراك مع مجلس حقوق اإلنست تتان في

غرينالند ،أوص ت تتى ب ن تعتمد غرينالند تدابير تشت ت تري ية تكفل الحماية من التمييز ،باالس ت تتتعانة بوس ت تتائل من
بينها إنش ت تتا مجلس مس ت تتتقل للطعون .ويكفل دس ت تتتور الدانمرك لجميع مواطني غرينالند الحماية من التمييز

ألي ستتبب من األس ت اب .وتوجد أيضتتا قوانين تحظر التمييز العنصتتري وتكفل المستتاواة بين النستتا والرجال
وقانون بشت ت ن األشت تتخا

ذوي اإلعاقة يتضت تتمن أحكاما مناهضت تتة للتمييز .وبوست تتع األفراد الذين يتعرضت تتون

للتمييز أن يقيموا دعاوى أمام المحاكم.

وأردف قائال إن مجلس المساواة بين الجنسين في غرينالند يتمتع بسلطة التحقيق في قضايا المساواة
-21
بين الجنست ت تتين ،بنا على ما يتلقاه من شت ت تتكاوى أو من تلقا نفس ت ت ت  .وأست ت تِّتندت إلى أمين المظالم البرلماني في
غرينالند والية تجيز ل تلقي الشكاوى ضد اإلج ار ات التمييزية أو ق اررات السلطات والتحقيق فيها.
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وأضت ت ت ت ت ت تتاف قتائال إن اتفتاقيتة حقوق الطفتل تعتد مرتك از ،وهي توجت جهود غرينالنتد لمكتافحتة العن

ض ت تتد األطفال ومنع الحاالت التي يتعرض ت تتون فيها لإلهمال .وظلت غرينالند تنفذ ثالث خطط عمل بش ت ت ن

حقوق الطفتل تشت ت ت ت ت ت تمتل تتدابير تكفتل رفتاه األست ت ت ت ت ت تتر التي لتديهتا أطفتال وتحتد من تعرضت ت ت ت ت ت تتهم لإلهمتال .وفي
الفترة  ،2023-2020وِّفرت الموارد المالية الالزمة لستة عشرة م ادرة للتعاون عبر القطاعات بين غرينالند
والدانمرك في هذا المجال.
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ومضت ت ت تتى قائال إن حكومة غرينالند الجديدة تعطي األولوية القصت ت ت تتوى لضت ت ت تتمان المست ت ت تتاواة والرفاه

للجميع بس تتبل من بينها جهودها الرامية إلى تعزيز رفاه األطفال والشت ت اب .وأنشت ت ت الحكومة و ازرة منفص تتلة
لألطفال والش اب واألسرة لضمان إعمال حقوق الطفل.
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وأش ت تتار إلى أن رفاه األش ت تتخا

األولويات األخرى لحكومة غرينالند.

4

ذوي اإلعاقة وك ار الس ت تتن والمش ت تتردين وتمتعهم بحقوقهم من بين
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باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
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أدلى  112وفدا ببيانات خالل الحوار التفاعلي .وترد في الفرع الثاني من هذا التقرير التوصت تتيات

-26

وأدلى ببيانات كل من لبنان وليبيا وليختنشت ت ت ت ت تتتاين وليتوانيا ولكست ت ت ت ت تتمبرغ ومالوي وماليزيا وملديف

التي ق ِّدمت أثنا الحوار.

ومالطا وموريشتتيوس والمكستتيك والجبل األستتود والمغرب وناميبيا وني ال وهولندا ونيكاراغوا والنيجر ونيجيريا

ومقدونيا الشتمالية والنرويج وباكستتان وبنما وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وقطر وجمهورية كوريا ورومانيا

واالتحاد الروس تتي والمملكة العربية الس تتعودية والس تتنغال وص تربيا وس تتنغافورة وس تتلوفاكيا وس تتلوفينيا والص تتومال
وجنوب أفريقيا وإس ت انيا وس تتري النكا ودولة فلس تتطين والس تتودان والس تتويد وس تتويس ت ار وتايلند وتيمور  -ليش تتتي

وتوغو وتونس وتركيا وتركمنس ت ت ت تتتان وأوغندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش ت ت ت تتمالية
والواليتات المتحتدة األمريكيتة وأورغواي وأوزبكست ت ت ت ت ت تتتان وفنزويال (جمهوريتة  -البوليفتاريتة) وفييتت نتام وزامبيتا
وأفغانس ت ت ت ت تتتان وأل انيا والجزائر واألرجنتين وأرمينيا واس ت ت ت ت تتتراليا والنمس ت ت ت ت تتا وجزر ال اهاما وال حرين وبنغالديش

وبيالروس وبلجيكا وبوتان وبوتس ت ت ت توانا والب ارزيل وبلغاريا وبوركينا فاس ت ت ت تتو وكمبوديا وكندا وش ت ت ت تتيلي والص ت ت ت تتي
وكولومبيا ،وكوس تتتاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا وكوبا وقبر

وتش تتيكيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الش تتعبية

والجمهورية الدومينيكية وإكوادور ومص ت ت ت ت تتر وإثيوبيا وةيجي وفنلندا وفرنس ت ت ت ت تتا وجورجيا وألماني وغانا واليونان

وهايتي وآيس تتلندا والهند وإندونيس تتيا وإيران (جمهورية  -اإلس تتالمية) والعراق وأيرلندا وإيطاليا واليابان واألردن
وكازاخستان ورواندا .ويمكن االطالع على البث الش كي للبيانات الكاملة على اإلنترنت(.)4

-27

وردا على أس لة بش ن اإلسكان االجتماعي ،أوضح وفد الدانمرك أن الحكومة ظلت تسعى جاهدة

إلى أن يكون هنتتاك خليط من المقيمين في المنتتاطق المحرومتتة وإلى توفير مست ت ت ت ت ت ت تتاكن للف تتات المحرومتتة

اجتماييا أو للمهاجرين في مناطق ست ت ت تتكنية تست ت ت تتير فيها األمور بشت ت ت تتكل جيد .وفي الحاالت التي تهدم فيها
وحدات اإلسكان االجتماعي أو تجدد أو ت اع ،توفر التشريعات المحلية ضمانات لحقوق المست جرين وتتيح

جم ية اإلسكان االجتماعي مساكن مناس ة في البلدية نفسها.
-28

وأوضت ت ت ت ت ت تتح الوفتد أن الحكومتة ال تعتبر تعريف "منطقتة الغيتو" تمييزيتا .ومع ذلتك ،قتدمتت الحكومتة

اقتراحا باالستعاضة عن كلمة "الغيتو" بمصطلحي "مجتمع مواز" و"مناطق تحول" .ويشكل الم يار المتعلق
بالمست جرين من أصل غير غربي م يا ار واحدا من بين خمسة معايير ضرورية.

-29

وقال الوفد إن قطاع اإلستتكان االجتماعي يوفر مستتاكن ميستتورة التكلفة لكل من يحتاج إليها .وقد

أعملت الحكومة الئحة تشت تتجع خيارات اإلست تتكان اإليجاري المالئمة حتى تكون المدن ميست تتورة التكلفة لذوي
الدخل المنخفض .وفي عام  ،2020اعتمد تش ت ت ت تريع جديد يضت ت ت تتع حدودا معينة للزيادات في معدالت إيجار

المست تتاكن .وباإلضت تتافة إلى ذلك ،اعتمدت الحكومة بعض التدابير لتوفير مست تتاكن اجتمايية ميست تتورة التكلفة

من خالل إعانات اإليجار أو بنا وحدات سكنية منخفضة اإليجار.
-30

وأضاف الوفد أن الحكومة تسعى العتماد عت ة وطنية للفقر الستخدامها في قياس التقدم المحرز

في إعداد ست ت تتياست ت تتات اجتمايية جديدة وصت ت تتياغتها .ووضت ت تتعت الحكومة خطة مؤقتة الست ت تتتحقاقات األطفال
لمست ت ت تتاعدة األست ت ت تتر التي لديها أطفال ومكافحة فقر األطفال .وفي الوقت نفس ت ت ت ت  ،لدى الدانمرك نظام رعاية

متطور وش كة أمان اجتماعي شاملة تكفل الحد األدنى من الدخل للمواطنين كافة.

( )4
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واستطرد قائال إن مكافحة العنصرية ال تزال تشكل أولوية رئيسية لدى الدانمرك ،فالحكومة عاكفة

على إعداد خطة عمل بش ت ت ن معاداة الست تتامية .ويعد خطاب الكراهية جريمة جنائية .وين
على المسؤولية الجنائية للجم يات التي تروج لخطاب الكراهية أو التمييز العنصري.
-32

القانون الجنائي

وأضت ت تتاف الوفد أن الحكومة تولي اهتماما خاصت ت تتا للتحقيق الفعال في جرائم الكراهية وأنها اتخذت

تدابير إضت ت ت تتاةية لتعزيز التدريب المهني للشت ت ت تترطة ومكتب المدعي العام في معالجة قضت ت ت تتايا جرائم الكراهية

ومساعدة الضحايا.
-33

وأردف الوفد أن البرلمان اعتمد ،في عام  ،2017قانونا بش ت ت ت ن الطوائ

الدينية يهدف إلى تعزيز

االحترام والتس ت تتامح حيال التنوع الديني في المجتمع .وظلت الحكومة عاكفة على تنفيذ عدة مش ت تتاريع تهدف

إلج ار حوار بين الش اب يتناول القيم والمواق
-34

وأشكال التحيز.

وردا على أست ت ت ت ت ت ت لتة عن لم شت ت ت ت ت ت تمتل أست ت ت ت ت ت تتر المهتاجرين ،ذكر وفد الدانمرك أن البرلمتان عدل ،في

عام  ،2016قانون األجانب ف ص ت ت ت ح يقتض ت ت تتي ممن يتمتعون بوض ت ت تتع الحماية المؤقتة االنتظار لمدة ثالث
ستنوات لجمع شتمل األسترة ،ما لم تن

االلتزامات الدولية للدانمرك على خالف ذلك .ورمي من وضتع فترة

االنتظتتار لمتتدة ثالث ست ت ت ت ت ت تتنوات إلى التحكم في التتتدفق الجمتتاعي لطتتالبي اللجو ولحمتتايتتة تمتتاس ت ت ت ت ت ت تتك البلتتد
االجتماعي ورفاه االقتص ت ت تتادي وحتى تكلل جهود اإلدماج بالنجا  .ويمنح لم ش ت ت تتمل األطفال الذين تتراو

أعمتارهم بين  15و 18عتامتا مع أست ت ت ت ت ت تترهم في الحتاالت التي تنتدرج في إطتار متطلتب الت ازمتات البلتد التدوليتة.
وتستند الق اررات التي تتخذ في هذا الصدد إلى عمليات تقييم فردية ،مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

-35

وأوضت ت ت تتح الوفد أن مراكز االحتجاز اإلداري ،بما في ذلك مرفق إل ايك الذي تم تجديده في اآلونة

األخيرة ،ال تست ت ت ت ت ت تتتختتدم إال كمالذ أخير .وين

الحرية ين غي أال يخضعوا إال للقيود الالزمة لغر
-36

قتتانون األجتتانتتب على أن الرعتتايتتا األجتتانتتب المحرومين من
االحتجاز.

وقال إن عددا من المواطنين الدانمركيين الذين يحملون جنس ت تتية مزدوجة انض ت تتم إلى تنظيم الدولة

اإلستتالمية في العراق والشتتام وستتافروا إلى الجمهورية العربية الستتورية .وهم وقد فعلوا ذلك ،يكونون قد نبذوا

قيما أساسية للمجتمع الدانمركي ،مثل الديمقراطية والحرية ،وال يمكن السما لهم بالعودة ألن ذلك قد يشكل
خط ار على األمن القومي .وأصت ت تتدر البرلمان تشت ت تريعا بشت ت ت ن الحرمان اإلداري من الجنست ت تتية يشت ت تتمل إمكانية

الحصول على المراجعة القضائية والضمانات اإلج ارئية.
-37

وأضت ت ت ت تتاف أن الحكومة تدرك أن الحالة في المخيمات الواقعة في الجز الشت ت ت ت تتمالي الش ت ت ت ت ترقي من

الجمهورية العربية الست ت تتورية آخذة في التدهور وأن أطفاال دانمركيين محتجزون هناك .ولذلك ،أنش ت ت ت ت فرقة

عمل الست ت تتتكشت ت تتاف إمكانية إعادة هؤال األطفال إلى وطنهم ب مان دون والديهم ،است ت تتتنادا إلى عمليات تقييم
فردية .وأشير إلى أن من المقرر إصدار تقرير لفرقة العمل هذه في أيار/مايو .2021

-38

وةيمتا يتعلق بتاألجتانتب الوافتدين حتديثتا ،تقتدم الحكومتة التدعم إلدمتاجهم بوست ت ت ت ت ت تتائتل من بينهتا دورات

اللغتة التدانمركيتة والتتدريتب على العمتل والتتدريتب التداخلي .وتهتم الحكومتة بوجت ختا
بين الالج ين والمهاجرات ،مستعينة في ذلك ببرامج اإلرشاد.

-39

بزيتادة معتدل العمتالتة

وقتال الوفتد إن الحكومتة تثتابر على جعتل حمتايتة الطفتل أكثر جودة ،فقتدمتت ،في كتانون الثتاني/

يناير  ،2021اقتراحا بإج ار إصت ت تتال يبتغى من تنفيذ تدابير وقائية وضت ت تتمان تخفيض عدد األطفال الذين

يتعرضتون لالعتدا وستو المعاملة .وعالوة على ذلك ،تلقى المكتب الخا

المظالم البرلماني الدانمركي تمويال إضاةيا ابتدا من عام .2016
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-40

 ،قتال الوفتد إن الحكومتة قررت إنشت ت ت ت ت ت تتا وحتدة وطنيتة جتديتدة

وةيمتا يتعلق بتاالتجتار بتاألشت ت ت ت ت ت تختا

للتحقيق الشت ت ت تتامل في الجرائم المعقدة ،بما في ذلك االتجار المرت ط بالجريمة المنظمة .وتوجد أيضت ت ت تتا خطة

عمل وطنية لمكافحة االتجار باألشت ت تتخا
يمارسن ال غا .

-41

تشت ت تتمل مراكز است ت تتتق ال ووحدات صت ت تتحية متنقلة للنست ت تتا الالئي

وأردف الوفد أن لدى الدانمرك تغطية شت ت تتاملة من الرعاية الصت ت تتحية تقوم على مبدأ اإلقامة ويحق

بموجبها لمن يحملون تص ت تريح إقامة دانمركي من المهاجرين االست تتتفادة من تغطية الرعاية الصت تتحية نفست تتها

التي يحصل عليها المواطنون الدانمركيون.
-42

وأش تتار الوفد إلى ما اتخذت من إج ار ات للحد من اس تتتخدام التدابير القست ترية في العالج النفس تتي.

-43

وبصت ت ت تتدد التوصت ت ت تتيات المتعلقة بإدراج المعاهدات الدولية لحقوق اإلنست ت ت تتان في القانون الدانمركي،

وستواصل الدانمرك سعيها للحد من استخدام هذه التدابير القسرية في الخطة العشرية المقبلة.

أوضتح الوفد أن حكومات مختلفة في الدانمرك أجرت د ارستات لهذه المست لة توصتلت جميعها إلى االستتنتاج

نفس ت ت ت ت ت  ،وهو أن إدراج أحكام المعاهدات في التش ت ت ت ت تريعات المحلية ال يبدو الخيار األفضت ت ت ت تتل لكي ينفذ البلد
التزامات بموجب تلك االتفاقيات تنفيذا فعاال .وعالوة على ذلك ،تش ت ت ت ت ت ِّتكل أحكام المعاهدات الدولية بص ت ت ت ت تتفة

عامة مصد ار للقانون في المحاكم ومن ثم يمكن االحتجاج بها أمامها.
-44

وقال الوفد إن الحكومة اختارت أال تنفذ خطة عمل عامة بشت ن حقوق اإلنستان ألن خطط العمل

المعنية بمجاالت محددة أثبتت أنها أكثر فعالية في النهو

بهذه الحقوق .وتنفذ الحكومة عدة خطط عمل

في مجاالت مختارة من بينها حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس تتي ومغايري الهوية الجنس تتانية

وحاملي صفات الجنسين وحقوق األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.
-45

واست ت تتتطرد قائال إن اللجنة المشت ت تتتركة بين الو ازرات المعنية بحقوق اإلنست ت تتان تتولى تنست ت تتيق متابعة

التوصت تتيات الواردة من اآلليات الدولية لحقوق اإلنست تتان بمشت تتاركة الو ازرات المعنية .وتعاونت هذه اللجنة مع

ممثلي المجتمع المدني في الوفا بواليتها.
-46

ومضتى يقول ِّ
إن الدانمرك صتدقت على جميع االتفاقيات األستاستية لمنظمة العمل الدولية ،ولكنها

ال تعتزم التص ت ت ت ت تتديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أس ت ت ت ت تترهم لخلو هذه
االتفتاقيتة من التمييز بين العمتال الموجودين في البلتد بشت ت ت ت ت ت تكتل قتانوني وأول تك الموجودين ةيت بشت ت ت ت ت ت تكتل غير
قانوني .وأوضح الوفد أن منح حقوق اجتمايية للعمال المهاجرين غير النظاميين من ش ن أن يقو

الرعاية االجتمايية في هذا البلد ويشجع على الهجرة غير المشروعة.
-47
الختتا

نظام

وأضت ت تتاف الوفد أن الحكومة قررت أال تصت ت تتدق على البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي

بتتالحقوق االقتص ت ت ت ت ت ت تتاديتتة واالجتمتتاييتتة والثقتتاةيتتة .وأشت ت ت ت ت ت تتير إلى أن كثي ار من الحقوق االجتمتتاييتتة

واالقتص ت ت ت تتادية تنطوي على خيارات هامة تتعلق باالقتص ت ت ت تتاد الكلي وتمثل ق اررات يس ت ت ت تتتحس ت ت ت تتن أن تتخذ في

البرلمان بدال من اتخاذها في سياق شكوى فردية.
-48

وقال إن الحكومة مدركة للتحديات التي تواج تقلي

المست ت ت ت ت ت ت تتاواة في األجر جز من عمليتتة تفتتاو

الفجوة في األجور بين الجنست ت ت ت تتين .وكانت

جمتتاعي أجريتتت في اآلونتتة األخيرة للقطتتاع العتتام .وتمثتتل

اس تتتقاللية الش تتركا االجتماعيين جز ا محوريا من نموذج س تتوق العمل الدانمركي .ولذلك ،فض تتلت الحكومة
تجنب التدخل في هذه العملية.
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-49

ومنذ أيلول/ست ت ت تتبتمبر  ،2020وةيما يتعلق بحركة  #أنا أيضت ت ت تتا ( ،)#MeTooشت ت ت تتهدت الدانمرك

موجة ثانية من الش ت ت تتهادات بشت ت ت ت ن التحرش الجنس ت ت تتي .واتخذت الحكومة  14م ادرة تتض ت ت تتمن تدابير وقائية

لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل وفي المؤسسات التعليمية.
-50

وقال الوفد ِّ
إن ست ت ت تتن المست ت ت تتؤولية الجنائية هو  15ست ت ت تتنة .ومن الناحية العملية ،ال يست ت ت تتجن معظم

األحداث الذين تتراو أعمارهم بين  15و 17عاما بل يلج عوضت ت ت ت ت ت تتا عن ذلك إلى آليات بديلة إلصت ت ت ت ت ت تتدار

األحكام .ويودع األحداث في جنا للقاص ترين أو في قستتم للستتجنا القص تر المحبوستتين احتياطيا في ستتجن
احتياطي .وقد يوضع القصر أيضا في عنابر مع السجنا ال الغين ،إن رئي أن في ذلك مصلحة للقاصر.

-51

وأشار الوفد إلى أن دائرة السجون والمراق ة قد تفر

الح س االنفرادي كعقوبة ت ديبية لمدة تصل

إلى أربعة أس ت ت تتابيع .وال يمكن اس ت ت تتتخدام الح س االنفرادي لألش ت ت تتخا
استثنائية ولمدة تصل إلى س عة أيام فقط.

-52

وةيما يتعلق بمست ت تتاهمة البلد الطويلة األمد في النهو

دون س ت ت تتن  18س ت ت تتنة إال في حاالت

بحقوق اإلنست ت تتان على الصت ت تتعيد العالمي،

ذكر الوفد أن الدانمرك تطبق نهجا قائما على حقوق اإلنست ت ت تتان في مست ت ت تتاعدتها اإلنمائية الدولية التي تحقق

هدف األمم المتحدة المتمثل في  0,7في المائة من الدخل القومي اإلجمالي .وتشتتارك الدانمرك أيضتتا بهمة
في أعمال مجلس حقوق اإلنسان ،وال سيما في تعزيز حقوق النسا والفتيات والشعوب األصلية.

-53

وأفتاد منتدوب غرينالنتد أن غرينالنتد والتدانمرك وقعتتا اتفتاقتا في عتام  2018لتنظيف المنش ت ت ت ت ت ت ت ت

العست ت ت ت ت ت تتكريتة التي تخلتت عنهتا الواليتات المتحتدة في غرينالنتد .وتم توفير الموارد المتاليتة الالزمتة ألنشت ت ت ت ت ت تطتة

التنظيف الجارية.
-54

وفي مجال حماية حقوق األطفال في غرينالند ،ذكر الوفد أن األس تتر ذات الدخل المنخفض التي

لديها أطفال يحق لها الحصت تتول على است تتتحقاقات األطفال وفقا لقانون است تتتحقاقات األطفال الذي اعتمد في

عام  .2009ووضتتعت استتتراتيجيات وخطط عمل لتقديم ما يلزم من دعم ومستتاعدة لألطفال ضتتحايا العن
واالعتدا الجنسي.

-55

وقتال إن حكومتة غرينالنتد تمنح أولويتة عتاليتة لمكتافحتة العن

ض ت ت ت ت ت ت تتد المرأة وأن مراكز األزمتات

والمالجئ تمتارس عملهتا في العتديد من المتدن .وتقتدم الحكومة المست ت ت ت ت ت تتاعدة النفست ت ت ت ت ت تيتة لكتل من مرتكبي هذا

العن

-56

وضحاياه.

وأشت ت ت تتار مندوب جزر فارو إلى أن النمو االقتصت ت ت تتادي الملموس والتحست ت ت تتين الذي ط أر على البنية

التحتيتة مكنتا هتذا البلتد من التغلتب على العتديتد من التحتديتات التي تخت

بهتا المجتمعتات النتائيتة والمعزولتة.

وأس ت تتفرت عدة م ادرات حكومية تش ت تتمل االس ت تتتحقاقات األست ت ترية ورعاية األطفال الميس ت تتورة التكلفة وس ت تتياس ت تتة

المست تتاواة بين الجنست تتين وإجازات الوالدين الفعلية ِّ
ومَنح الطالب عن انخفا
عودة الش ت ت ت ت ت ت تتابتات إلى جزر فتارو .وعت ِّدل اإلطتار القتانوني لتعزيز الحمتايتة من العن

في الهجرة وزيادة في معدالت
الجنس ت ت ت ت ت ت تتاني والعن

المنزلي .وأدخلت الحكومة تحست تتينات على جمع البيانات المصت تتنفة ،وهو أمر ست تتيست تتاعد في مكافحة العن

المنزلي وسو المعاملة.
-57

وبص تتدد إنش تتا مؤس تس تتة وطنية لحقوق اإلنس تتان ،أش تتار إلى أن الحكومة كلفت فرقة عمل بد ارس تتة

نموذج لهذه المؤستستة يناستب جزر فارو وتقديم اقت ار بشت ن  .وتعك

أعدتها فرقة العمل.
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-58

وقتال إن حكومتة جزر فتارو تنفتذ تتدابير عتديتدة لمكتافحتة فقر األطفتال تشت ت ت ت ت ت تمتل تحست ت ت ت ت ت تتين الحتالتة

االقتص ت تتادية لألس ت تتر التي لديها أطفال وتخفيض الض ت ترائب وتحس ت تتين فر

الميسورة التكلفة .ولدى جزر فارو نظام رعاية متطور بوج عام.
-59

الحص ت تتول على رعاية األطفال

وفي الختام ،أعرب وفد الدانمرك عن تقديره لمش تتاركة الدول األعض تتا في األمم المتحدة مش تتاركة

نش تتطة خالل الحوار التفاعلي ولمس تتاهمتها القيِّمة ةي  .وس تتتنظر الحكومة بعناية في التوص تتيات التي وردت

خالل الحوار التفتاعلي بتإشت ت ت ت ت ت تراك حكومتي جزر فتارو وغرينالنتد وممثلي المجتمع المتدني في هتذه العمليتة.
وتعتزم حكومة الدانمرك أيضتتا وضتتع خطة لتنفيذ التوصتتيات بالتعاون الوثيق مع جميع أصتتحاب المصتتلحة

على الصعيد الوطني .وستقدم الدانمرك أيضا تقري ار عن منتص

المدة.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-60

ستتدر

الدانمرك التوصتيات التالية وستتقد ردودا بشتنناا في الوقت المناستب ولكن في موعد

ال يتجاوز الدورة الثامنة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان:

من االختفاء القستتتتري

1-60

التصتتتتديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشتتت ا

2-60

النظر في التصتتتتتتتتتديق على البروتوكول االختيتاري الملحق بتالعاتد التدولي ال تا

3-60

المضتي قدم ا في التصتديق المبكر على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشت ا

4-60

ات اذ ال طوات الالزمة للتصتتديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشت ا

(إيطاليا) (األرجنتين) (ليتوانيا) (السودان) (مالوي) (كوبا) (كوستاريكا) (فرنسا) (ألبانيا)؛
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (إيطاليا)؛

من االختفاء القسري (اليابان)؛

من االختفاء القسري (سلوفاكيا)؛

من االختفاء القستتتتري

5-60

التصتتتتديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشتتت ا

6-60

تكثيف الجاود من أجل التصتتتتتتديق الستتتتتتريع على االتفاقية الدولية لحماية جميع

التي وقعتاا الدانمرك في عا ( 2007سويسرا)؛
األش ا

من االختفاء القسري (أوكرانيا)؛

7-60

النظر في التصتتديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األش ت ا

8-60

النظر في التصتتديق على االتفاقية الدولية لمناهضتتة تجنيد المرتزقة واستتت داما

القسري (أرمينيا)؛

من االختفاء

وتمويلا وتدريبا (أرمينيا)؛

9-60

التصتتتتديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشتتت ا

من االختفاء القستتتتري

10-60

التصتتتتديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشتتت ا

من االختفاء القستتتتري

11-60

التصتتتتتتتتتديق على االتفتاقيتة التدوليتة لحمتايتة حقوق جميع العمتال الماتاجرين وأفراد

بحلول االستعراض الدوري الشامل المقبل (تشيكيا)؛

من أجل تعزيز النظا القانوني الدولي لمكافحة االختفاء القسري (ألمانيا)؛

أسره (إندونيسيا) (األرجنتين) (السنغال) (غانا) (جماورية فنزويال البوليفارية) (رواندا)؛
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12-60

النظر في التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المااجرين

13-60

إعتادة النظر في قرارهتا بعتد التوقيع على االتفتاقيتة التدوليتة لحمتايتة حقوق جميع

14-60

التوقيع على االتفتتاقيتتة التتدوليتتة لحمتتايتتة حقوق جميع العمتتال الماتتاجرين وأفراد

15-60

التصتتتتتتتتتديق على البروتوكول االختيتاري الملحق بتالعاتد التدولي ال تا

وأفراد أسره (النيجر) (الفلبين) (تيمور  -ليشتي) (كوت ديفوار)؛

العمال المااجرين وأفراد أسره (تركيا)؛

أسره والتصديق علياا (مصر)؛

بتالحقوق

االقتصتتتتتتتادية واالجتماعية والثقافية (البرتغال) (ستتتتتتتلوفاكيا) (لكستتتتتتتمبر ) (قبر ) (فرنستتتتتتتا)

(جماورية فنزويال البوليفارية)؛
16-60

التصتديق على اتفاقية الشتعو األصتلية والقبلية لعا ( 1989رق  )169لمنظمة

17-60

التصتتتتتتتتتتديق على اتفتاقيتة منظمتة العمتل التدوليتة للعمتل الالئق للعمتال المنزليين

18-60

التصتتتتتتتتتديق على اتفتاقيتة العمتل الالئق للعمتال المنزليين لعتا ( 2011رق )189

19-60

التصتديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشتنن القضتاء على العنف والتحرش

20-60

التصتتتتتتتديق على تعديالت كمباال المدخلة على نظا روما األستتتتتتتاستتتتتتتي للمحكمة

21-60

التصتتتتتديق على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنستتتتتان التي ل تصتتتتتدق علياا بعد

22-60

النظر في ستتتتتتتتحب التحفظ الذي أبدته على المادة  ) ()2(40من اتفاقية حقوق

23-60

النظر في ستتتتتتتتحب التحفظ الذي أبدته على المادة  ) ()2(40من اتفاقية حقوق

24-60

استتتكشتتا

إمكانية ستتحب تحفظاا على المادة  ‘5‘) ()2(40من اتفاقية حقوق

25-60

ضتتتتتتت تمتان عمليتة مفتوحتة قتائمتة على الجتدارة عنتد اختيتار المرشتتتتتتتتتحين الوطنيين

العمل الدولية (جماورية فنزويال البوليفارية)؛
لعا ( 2011رق ( )189ناميبيا)؛

لمنظمة العمل الدولية (جماورية فنزويال البوليفارية)؛

في عال العمل لعا ( 2019رق ( )190ناميبيا);
الجنائية الدولية (لي تنشتاين)؛

بما في ذلك االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المااجرين وأفراد أسره (ليبيا)؛
الطفل (مالوي)؛

الطفل (أفغانستان)؛
الطفل (فيجي)؛

النت ابات الايئات المنشنة بموجب معاهدات األم المتحدة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

وأيرلندا الشمالية)؛
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26-60

المضي قدم ا في وضع خطة عمل شاملة لحقوق اإلنسان (اليونان)؛

27-60

وضع خطة عمل وطنية شاملة لحقوق اإلنسان (أيسلندا)؛

28-60

وضع خطة عمل وطنية شاملة لحقوق اإلنسان (بوركينا فاسو)؛
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29-60

ات اذ ال طوات الالزمة إلدراج أحكا اتفاقية مناهضتتة التعذيب وغيره من ضتترو

30-60

مواصتتتتلة الجاود الرامية إلى مواءمة التشتتتتريعات المحلية مع أحكا العاد الدولي

31-60

إدمتاج االلت ازمتات التدوليتة المتعلقتة بحقوق اإلنستتتتتتتتتان في التشتتتتتتتتتريعتات الوطنيتة

32-60

إدراج جميع أحكا اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتاا االختيارية في تشتتتتتتريعاتاا

33-60

إدراج جميع أحكا اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتاا االختيارية في التشتتتتتريعات

34-60

إدراج اتفاقيات األم المتحدة لحقوق اإلنستتتتتتتان في التشتتتتتتتريعات الوطنية وإعمال

35-60

إدماج اتفاقية مناهضتتتة التعذيب وغيره من ضتتترو المعاملة أو العقوبة القاستتتية

36-60

إدراج جميع أحكتا اتفتاقيتة حقوق الطفتل وبروتوكوالتاتا االختيتاريتة في التشتتتتتتتتتريع

37-60

االمتناع عن اإلستتتتتتتتاا في االنتااكات الجستتتتتتتتيمة لحقوق اإلنستتتتتتتتان للستتتتتتتتكان

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الماينة في القانون المحلي (اليونان)؛

ال ا

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المغر )؛

(المملكة العربية السعودية)؛
الوطنية (سلوفاكيا)؛
الوطنية (سلوفينيا)؛

الحقوق المكرسة في االتفاقيات إعماالا تام ا (جنو أفريقيا)؛

أو الالإنسانية أو الماينة في تشريعاتاا الوطنية (أوزبكستان)؛
الوطني (زامبيا)؛

المستتتتتتادفين بالتدابير القستتتتترية األحادية الجانب من خالل االمتثال لاذه التدابير (جماورية

إيران اإلسالمية)؛
38-60

تكثيف الجاود لحمتتتايتتتة حقوق الفئتتتات المامشتتتتتتتتتتتة واألقليتتتات بمن في ذلتتتك

المااجرون وذوو اإلعاقة وضتتتتمان حصتتتتولا على فر
والعدالة على قد المساواة (جماورية كوريا)؛

العمل والتعلي وال دمات الصتتتتحية

39-60

اعتماد إطار تشريعي شامل لحظر جميع أنواع التمييز وإلغاء األحكا التي تشجع

40-60

السعي إلى وضع إطار تشريعي يضمن الحماية من أي نوع من التمييز (نيكاراغوا)؛

41-60

ستتن تشتتريعات شتتاملة لمكافحة التمييز تمتثل اللتزاماتاا الدولية وتعزز التستتام

42-60

إحراز تقد نحو وضع قانون شامل لمكافحة التمييز وإعمال هذا القانون (شيلي)؛

على الوص أو الفصل العنصري بما في ذلك تجري التسول (المكسيك)؛

وإدماج األقليات والمااجرين بشكل أفضل في المجتمع الدانمركي (تركيا)؛

العرق واللون والدين

43-60

ات اذ جميع التدابير لمنع جميع أشتكال التمييز على أستا

44-60

مواصتتتتتلة جاودها الرامية إلى ستتتتتد الثغرات في اإلطار القانوني لمكافحة التمييز

والجنسية (ليبيا)؛

بما في ذلك اعتماد تشتتتتتتتريعات شتتتتتتتاملة لمكافحة التمييز وإلغاء األحكا التي لاا آثار تمييزية

مباشرة وغير مباشرة على الالجئين والمااجرين (دولة فلسطين)؛
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45-60

مواصتتتتتلة الجاود الرامية إلى وضتتتتتع تدابير لمنع التمييز والتعصتتتتتب والعنصتتتتترية

46-60

إدراج جميع األقليتتات العرقيتتة والتتدينيتتة ذات الصتتتتتتتتتلتتة في خطتتة عملاتتا المقبلتتة

47-60

تعزيز القوانين والتشريعات للحد من جميع أشكال التمييز والعنصرية والكراهية (ماليزيا)؛

48-60

الحتد من أوجته عتد المستتتتتتتتتاواة وات تاذ إجراءات ملموستتتتتتتتتة لتعزيز العالقتات بين

49-60

ات اذ تدابير لحظر جميع أشتكال التمييز والعنصترية وكره األجانب والتعصتب على

50-60

كفالة تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز القائ على نوع الجنس أو األصل

51-60

اعتماد استتتتتتتتراتيجية شتتتتتتتاملة للقضتتتتتتتاء على جميع أنواع التمييز على أستتتتتتتا

ومكافحة خطا الكراهية والجرائ (تونس)؛

لمكافحة العنصرية وجرائ الكراهية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛

األعراق واألديان (ماليزيا)؛
أسا

الدين أو المعتقد واالنتماء العرقي ووضع الاجرة (بنغالديش)؛

اإلثني أو اإلعاقة والتقيد باذه التدابير بشكل كامل (كوستاريكا)؛

العنصتتتتتتترية والدين والاوية الجنستتتتتتتانية والعمر واإلعاقة وكفالة المعاملة غير التمييزية لجميع
األقليات داخل إقليماا (جماورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

القيا باإلجراءات الالزمة لتضتتتمين اإلطار القانوني الوطني حظ ار صتتتريحا لجميع
52-60
أشتتكال التمييز المنصتتو علياا في الصتتكوك الدولية لحقوق اإلنستتان ال ستتيما على أستتس

مثل الميل الجنسي والاوية الجنسانية والدين والعمر واإلعاقة (إكوادور)؛
53-60

إلغاء األحكا التي لاا أثر تمييزي في الستتتتياستتتتات العامة وال ستتتتيما في التعلي

54-60

تقدي مزيد من المعلومات عن التدابير األخرى ووضع خطة عمل بشنن العنصرية

55-60

تكثيف الجاود لمكتافحتة التمييز وكره األجتانتب والعنصتتتتتتتتتريتة وتقتدي مرتكبياتا إلى

56-60

اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز (اليونان)؛

57-60

وضتتتع خطة وطنية شتتتاملة لحقوق اإلنستتتان تتضتتتمن إجراءات لمنع كره األجانب

58-60

اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصترية لمناهضتة استتمرار األعمال التمييزية

59-60

اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية (ناميبيا)؛

60-60

وضتتع خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز على أي أستتا

والحصول على السكن االجتماعي (فرنسا)؛

في التقرير الدوري المقبل (جورجيا)؛
العدالة (غانا)؛

والعنصرية وجرائ الكراهية وزيادة تشجيع االندماج االجتماعي (إندونيسيا)؛

ضد حقوق األش ا

(باكستان)؛
61-60

المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية ولغوية (األردن)؛

كان وتنفيذ هذه ال طة

اعتماد خطة عمل وطنية شتتتتتتتتتاملة لمكافحة العنصتتتتتتتتترية وجرائ الكراهية العرقية

والدينية وضمان التحقيق فياا بفعالية وتقدي مرتكبياا إلى العدالة (قطر)؛
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62-60

وضتتتتتتتتتع خطتة عمتل وطنيتة لمكتافحتة العنصتتتتتتتتتريتة وكره األجتانتب مع م ارعتاة ازديتاد

63-60

اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وجرائ الكراهية بدافع اعتبارات إثنية

64-60

النظر في اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصتترية وجرائ الكراهية وضتتمان

65-60

إعداد خطة عمل ضد كراهية اإلسال (تركيا)؛

66-60

وضتتتتتع خطة عمل وطنية لحقوق اإلنستتتتتان واعتماد تشتتتتتريعات شتتتتتاملة لمكافحة

الجرائ على أسا

الكراهية الدينية والعنصرية (االتحاد الروسي)؛

أو دينية (السنغال)؛

التحقيق في هذه الجرائ ومالحقة مرتكبياا قضائيا بفعالية (سنغافورة)؛

التمييز ال ستتتتتتيما ضتتتتتتد أفراد األقليات الدينية والعرقية والنستتتتتتاء والفتيات والمثليات والمثليين
ومزدوجي الميل الجنستتي ومغايري الاوية الجنستتانية وأحرار الاوية الجنستتانية وحاملي صتتفات

الجنستتتتتتتين وإنااء التطبيق الرستتتتتتتمي لمصتتتتتتتطل "الغيتو" على مجتمعات المااجرين (الواليات
المتحدة األمريكية)؛

67-60

اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصتتتتتتترية والتمييز العنصتتتتتتتري وكره األجانب

68-60

اعتمتاد استتتتتتتتتتراتيجيتة وخطتة عمتل طويلتي األجتل تاتدفتان إلى تحقيق التكتاف بين

وما يتصل بذلك من تعصب (بلجيكا)؛

المرأة والرجتل في المجتالين العتا وال تا

السنوية للمساواة بين الجنسين (بلغاريا)؛

بحلول عتا  2030بتاإلضتتتتتتتتتتافتة إلى خطط العمتل

69-60

اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصتتتتترية وجرائ الكراهية على أستتتتتا

إثني

70-60

اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصتتتتترية وجرائ الكراهية على أستتتتتا

إثني

71-60

مواصتتتتلة الجاود الرامية إلى مكافحة العنصتتتترية والتمييز العنصتتتتري بما في ذلك

72-60

مواصتتتتتتت تلتة ات تاذ المزيتد من التتدابير لمنع العنصتتتتتتتتتريتة وخطتا الكراهيتة وجرائ

73-60

حظر استتتغالل العنصتترية وكره األجانب وخطا الكراهية من قبل الستتياستتيين في

أو ديني (بوركينا فاسو)؛

أو ديني وتقدي مرتكبياا إلى العدالة (كوت ديفوار)؛

ضد المااجرين وذلك أيضا بات اذ تدابير لتحسين اإلطار التشريعي (إيطاليا)؛
الكراهية بما في ذلك حوادث الكراهية المتصلة بكوفيد( 19-اليابان)؛

سعيا إلى تولي مناصب سياسية وتعزيز اإلدماج والتضامن (األردن)؛

المضتتي قدما في تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنصتترية والتمييز العنصتتري
74-60
وخطا الكراهية وجرائ الكراهية وكفالة تمتع الجميع بحقوق اإلنسان تمتع ا كامالا (نيجيريا)؛
75-60

مواصتتتتتتلة تنفيذ التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التمييز العنصتتتتتتري والتعصتتتتتتب

76-60

مواصلة جاود مكافحة العنصرية والتمييز (رومانيا)؛

77-60

ات اذ التدابير الالزمة لمكافحة العنصتتتتتتتترية بما في ذلك رصتتتتتتتتد خطا الكراهية

وجرائ الكراهية (جماورية كوريا)؛

وإدانته في ال طا السياسي والعا (المملكة العربية السعودية)؛
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78-60

مكتافحتة الزيتادة الكبيرة في التمييز والعنصتتتتتتتتريتة وكره األجتانتب وهجمتات الكراهيتة ضتتتتتتتتد

79-60

مكافحة العنصتتترية وخطا الكراهية وال ستتتيما ضتتتد األقليات الدينية والمااجرين

80-60

تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنصتتتتترية والقولبة النمطية الستتتتتلبية بما في

81-60

مكافحة التمييز العنصتتتري وجرائ الكراهية ضتتتد اآلستتتيويين والمنحدرين من أصتتتل

المااجرين واألقليات العرقية واعتماد خطة عمل شاملة للقضاء علياا (جماورية فنزويال البوليفارية)؛
وطالبي اللجوء (ماليزيا)؛

ذلك ما يتعلق بمبادرات اإلسكان االجتماعي (البرازيل)؛

آستتيوي ومنع بعض الستتياستتيين ووستتائط اإلعال من التحريض على التمييز العنصتتري بحجة
حرية التعبير (الصين)؛

82-60

الحر

على أن تستتتتند اإلجراءات التي تت ذها الحكومة في مجال منع التعصتتتب

أو العنصتتتتترية أو جرائ الكراهية إلى مبادئ حقوق اإلنستتتتتان بما في ذلك الحقوق المتصتتتتتلة
بالتنوع الثقافي وحرية العبادة (كوستاريكا)؛

83-60

تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة العنصتتترية وجرائ الكراهية على أستتتا

84-60

بناء مجتمع أكثر شتتتموالا بتحستتتين التشتتتريعات الوطنية والبرامج الحكومية الرامية

85-60

ات اذ خطوات لمكافحة كراهية اإلستتتتال وجرائ الكراهية المتزايدة ضتتتتد المستتتتلمين

86-60

إزالة المعيار الجغرافي لمنشتتتتتتتن الستتتتتتتكان من تعريف "الغيتو" وإلغاء األحكا التي

87-60

الكف عن استت دا مصتطل "الغيتو" لتعيين المناطق الستكنية المحرومة وضتمان

88-60

تكثيف الجاود للقضتتتتتتتتتتاء على التمييز التتذي تواجاتته األقليتتات وغير المواطنين

(كوبا)؛

إلى إنااء التمييز القائ على أسا

إثني أو ديني

األعراق أو الدين (إندونيسيا)؛

في الدانمرك ووضع تشريعات شاملة لمكافحة التمييز (جماورية إيران اإلسالمية)؛
تميز عمليا ضد سكان "الغيتوهات" (إسبانيا)؛

عد التمييز في حل مشاكل اإلدماج االجتماعي واإلسكان (سويسرا)؛

والالجئين ال ستتتيما فيما يتعلق بالعمل والتعلي واإلستتتكان وال دمات الصتتتحية وإمكانية اللجوء

إلى القضاء (تركمانستان)؛
89-60

ضتتتتتتمان المعاملة غير التمييزية لجميع الطوائف الدينية وتشتتتتتتجيع الحوارات بين

األديان و"المعتقدات" (البحرين)؛

90-60

االمتناع عن ستتتتتن تشتتتتتريعات تميز بين المااجرين على أستتتتتا

91-60

ات اذ جميع التدابير المناستتبة لضتتمان المستتاواة في جميع جوانب الحياة لألطفال

92-60

وضتع ستياستات للقضتاء على األشتكال المتقاطعة للتمييز ال ستيما ضتد المستنات

وانتمائا العرقي (باكستان)؛

عرقا ودينا

الذين يعيشون في البلد بغض النظر عن دينا أو أصلا القومي (الصومال)؛

والمااجرات وضتتتتمان عد تقييد من تصتتتتاري اإلقامة للنستتتتاء واألطفال الذين وقعوا ضتتتتحايا

للعنف المنزلي بالحصول على استحقاقات اجتماعية (األرجنتين)؛
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93-60

مواصتتتتتتتتلة الجاود الرامية إلى مكافحة جرائ الكراهية ومتابعة توصتتتتتتتتية المفوضتتتتتتتتية

األوروبية لمكافحة العنصترية والتعصتب على وجه التحديد بإنشتاء نظا شتامل لجمع البيانات ييستر

تصمي السياسات بمزيد من الكفاءة ويتي تحليل جرائ الكراهية المرتكبة بشكل أفضل (النرويج)؛
94-60

ات تاذ إجراءات فعتالتة لحظر خطتا الكراهيتة على اإلنترنتت وختارجته بمتا في ذلتك

95-60

تبستتتتتتتيط المبادرات الرامية إلى منع خطا الكراهية ومكافحة التعصتتتتتتتب في إطار

96-60

تعزيز التواصل بين الشرطة الوطنية والمجتمع المسل (تركيا)؛

97-60

وضتتتع حد للممارستتتات المستتتيئة والماينة والتمييزية التي تمارستتتاا الشتتترطة ضتتتد

98-60

إجراء تحقيق محك في التقتتتارير المتعلقتتتة بتتتالتمييز القتتتائ على كره األجتتتانتتتب

است دا التدابير التشريعية و/أو تدابير السياسة العامة (سنغافورة)؛

جاد شامل لمنع التطر وتغذية نزعة التطر (فييت نا )؛

األقليات العرقية وحظر ضوابطاا القائمة على التنميط العرقي (جماورية فنزويال البوليفارية)؛
والكراهية والعنصتتترية ضتتتد المااجرين أو المواطنين من غير األصتتتل الدانمركي وضتتتمان تقدي

مرتكبي هذه الجرائ إلى العدالة (بوتسوانا)؛
99-60

وضع مبادئ توجياية وطنية  -بالتشاور مع أصحا الحقوق  -لالستجابة لألش ا

الذين لديا اختالفات في ال صتائ

الجنستية بما في ذلك إمكانية تنجيل جراحة األعضتاء التناستلية

غير الطارئة واالقتحامية والتي ال رجعة فياا أو العالج الارموني للرضتتتتع واألطفال إلى أن يتمكنوا من

المشاركة بشكل مفيد في صنع القرار وإعطاء موافقتا المستنيرة (هولندا)؛
100-60

مواصتتلة تشتتجيع تنقي القانون إلنشتتاء آليات تستتم للُقصتتر دون ستتن الثامنة

101-60

مواصتتتتتتتتتلة الجاود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي

عشرة بتعديل نوع جنسا القانوني (أوروغواي)؛

الميل الجنستتي ومغايري الاوية الجنستتانية وحاملي صتتفات الجنستتين وال ستتيما لحماية ستتالمة

جس الفتيات والفتيان حاملي صفات الجنسين (شيلي)؛

دون سن  18عاما بتغيير جنسا القانوني (مالطة)؛

102-60

تعديل القانون للسماح لألش ا

103-60

مواصلة بث قي التسام واالنفتاح في المجتمع الدانمركي (لبنان)؛

104-60

وضتع برامج توعية لتعزيز ثقافة التستام واحت ار التنوع الثقافي ومكافحة التمييز

105-60

تعزيز الجاود الرامية إلى تشتتجيع التستتام والتفاه بين الثقافات باد

القضتتاء

106-60

مواصتتلة تقدي مستتاعدتاا اإلنمائية إلى البلدان النامية من أجل تحقيق الحق في

107-60

الحفاظ على التزاماا العالمي بالمستتتتتتتتاعدة اإلنمائية الرستتتتتتتتمية من خالل دعماا

108-60

ات اذ تدابير ملموسة لمكافحة آثار تغير المناخ السلبية سواء في الداخل أو في

والقوالب النمطية وكراهية اإلسال (المملكة العربية السعودية)؛

على التمييز ضد األقليات (تركمانستان)؛

التنمية على نحو أفضل كجزء من خطة التنمية المستدامة (تركمانستان)؛
الثابت عبر التعاون اإلنمائي الدانمركي (إثيوبيا)؛

ال ارج (هايتي)؛
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109-60

زيتادة التمويتل والتدع لمعتالجتة أزمتة المنتاخ وال ستتتتتتتتتيمتا في البلتدان المعرضتتتتتتتتتة

للم اطر بستتتتتبب تغير المناخ والحر

على أن تكون مستتتتتاهمتاا في التمويل الدولي للمناخ

إضافة إلى مساعدتاا اإلنمائية الرسمية (بنغالديش)؛
110-60

مواصلة مساهمتاا في التمويل الدولي للمناخ والمثابرة على جاودها في التصدي

111-60

مواصلة دع االعت ار

بالحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة (قبر )؛

112-60

ضتمان المشتاركة المجدية للنستاء واألطفال وذوي اإلعاقة ومجتمعات اإلنويت في

113-60

ضتمان احت ار أعمالاا التجارية لحقوق اإلنستان وتجنب األضترار البيئية في بلدان

114-60

إنشتتتتتتاء آليات فعالة لمطالبة األعمال التجارية القائمة في إقليماا أو ال اضتتتتتتعة

ألزمة المناخ وال سيما في البلدان النامية (بوتان)؛

وضع أُطر عمل تغير المناخ والحد من م اطر الكوارث وتنفيذ هذه األطر (فيجي)؛

أخرى (جماورية إيران اإلسالمية)؛

لواليتاا ببذل العناية الواجبة المتصتتتتلة بحقوق اإلنستتتتان للتصتتتتدي للتجاوزات المتعلقة بالمواد

السامة في جميع مراحل سلسلة اإلمداد ال اصة باا (بنما)؛
115-60

النظر في االلتزامات الواقعة على عاتق م ستتستتات األعمال التجارية ببذل العناية

الواجبة الحت ار حقوق اإلنسان والبيئة في سالسل القيمة العالمية وعالقاتاا التجارية لمنع أي
ضرر (جنو أفريقيا)؛

116-60

ستتتتتتن تشتتتتتتريعات محددة للمناطق المتنثرة بالصتتتت تراعات وتقدي التوجيه وإستتتتتتداء

المشتتتتورة لم ستتتتستتتتات األعمال التجارية بشتتتتنن ضتتتتمان احت ار حقوق اإلنستتتتان لمنع الم اطر
المتزايدة لتورط الشتتركات في انتااكات جستتيمة لحقوق اإلنستتان في المناطق المتنثرة بالص تراع
ومعالجتاا بما في ذلك حاالت االحتالل األجنبي (دولة فلسطين)؛

117-60

اعتماد إطار تشتتتتتتتريعي وتنظيمي يلز الشتتتتتتتركات باحت ار حقوق اإلنستتتتتتتان ومنع

118-60

تعزيز األطر القانونية وغيرها من األطر التنظيمية لضتتتتتمان الت از الشتتتتتركات التي

الضرر البيئي في جميع سالسل القيمة ال اصة باا وفي عالقاتاا التجارية (توغو)؛

يقع مقرهتا في نطتاق واليتاتا القضتتتتتتتتتتائيتة ببتذل العنتايتة الواجبتة في مجتال حقوق اإلنستتتتتتتتتتان
ومساءلتاا عن انتااكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (مالوي)؛

119-60

اعتمتتاد أُطر قتتانونيتتة وستتتتتتت تواهتتا من األطر التنظيميتتة التي تتطلتتب من الكيتتانتتات

120-60

مواصتتتتلة تشتتتتجيع األعمال التجارية التي يوجد مقرها في نطاق واليتاا القضتتتتائية

121-60

ستتن تشتتريعات تلز الشتتركات والمستتتثمرين باحت ار حقوق اإلنستتان ومنع الضتترر

التجارية بذل العناية الواجبة بحقوق اإلنسان في عملياتاا في الداخل وال ارج (زامبيا)؛

لحقوق اإلنسان وضمان احتراماا لاا وأن تكون مس ولة وخاضعة للمساءلة بيئيا (فيجي)؛

البيئي بوستتائل من بيناا بذل العناية الواجبة وتحديد مس ت ولية الشتتركات عن حقوق اإلنستتان
وعن الضرر البيئي (فنلندا)؛
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إدراج التعذيب كجريمة قائمة بذاتاا في قانوناا الجنائي (مقدونيا الشمالية)؛
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إدراج التعذيب كجريمة قائمة بذاتاا في قانوناا الجنائي (تركيا)؛
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124-60

الكف عن التعذيب والمعاملة القاستتية والالإنستتانية في أماكن االحتجاز وال ستتيما

125-60

الحد من استتتت دا التدابير القستتترية في النظا النفستتتي وال ستتتيما ضتتتد األطفال

126-60

ت فيض ممتتارستتتتتتتتتتة اإلكراه على البتتالغين واألطفتتال في الرعتتايتتة النفستتتتتتتتتيتتة من

127-60

ضتمان أن يكون اللجوء إلى تقييد الحركة وغيره من أشتكال اإلكراه في م ستستات

128-60

إدراج الموافقة في العناصر التي تشكل التعريف القانوني لالغتصا

بما يتماشى

129-60

كفالة إنشتتتتاء آليات فعالة لمكافحة االعتداء الجنستتتتي والعنف المنزلي وال ستتتتيما

130-60

ات اذ تدابير لزيادة مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي (جزر البااما)؛

131-60

مواصتتلة جاودها للقضتتاء على جميع أشتتكال العنف الجنستتي والعنف الجنستتاني

بالنسبة لألش ا

(إيطاليا)؛

ذوي األصول المااجرة (جماورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

المستويات الحالية (السويد)؛

الطب النفسي متماشي ا مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (النمسا)؛

مع توصيات اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (بنما)؛
ضد المرأة (نيكاراغوا)؛

بوستائل من بيناا التصتدي للحواجز التي تحول دون اإلبال عن العنف الجنستي والتحقيق فيه
ومالحقة مرتكبيه قضائي ا وتوفير العدالة للناجين منه (لي تنشتاين)؛

132-60

مواصتتلة الجاود الستتاعية إلى تعزيز الستتياستتات واالستتتراتيجيات الرامية إلى منع

133-60

مواصتتتتتتتتلة الجاود الرامية إلى تعزيز الحماية لضتتتتتتتتحايا العنف الجنستتتتتتتتاني أثناء

العنف المنزلي وحماية النساء واألطفال ضحايا العنف (تونس)؛

التحقيقتتات بمتتا في ذلتتك توفير التتتدريتتب المنتظ للمانيين المعنيين على المبتتادئ التوجيايتة
للشرطة الوطنية (أستراليا)؛

على أن تظل مكافحة العنف الجنساني أولوية قصوى (قبر )؛

134-60

الحر

135-60

مواصتتلة تعزيز الستتياستتات الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي واالعتداء الجنستتي

136-60

معالجة استت دا الحبس االنفرادي كإجراء تنديبي على نحو يتماشتى مع توصتيات

137-60

إلغاء استتتتت دا الحبس االنفرادي للُقصتت تر وضتتتتمان أن يكون استتتتت دامه كإجراء

وتنفيذ برامج الحماية والمساعدة للضحايا (الجماورية الدومينيكية)؛

اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو الماينة (أيرلندا)؛

تنديبي للنزالء وفق ا لقواعد األم المتحدة الدنيا الموحدة لمعاملة الستتتتتتتتجناء (قواعد نيلستتتتتتتتون
متانتديال) على النحو التذي أوصتتتتتتتتتت بته اللجنتة األوروبيتة لمنع التعتذيتب والمعتاملتة أو العقوبتة
الالإنسانية أو الماينة (النرويج)؛

138-60

اعتماد تشريع إللغاء الحبس االنفرادي لألطفال إلغاء تام ا (بولندا)؛

139-60

حظر است دا الحبس االنفرادي لألطفال في نظا العدالة الجنائية (سلوفينيا)؛

140-60

الحد من ممارستتتتتتتتة الحبس االنفرادي لمدة تتجاوز  14يوم ا في الستتتتتتتتجون وفي

مراكز الترحيل/الالجئين الدانمركية من المستويات الحالية (السويد)؛
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141-60

ات اذ تدابير ضتتتتتتد االكتظاظ الشتتتتتتديد في الستتتتتتجون وظرو الستتتتتتجن المروعة

142-60

المضي قدما في تعزيز حرية الدين والمعتقد (رومانيا)؛

وانتااك حقوق السجناء (جماورية فنزويال البوليفارية)؛

143-60

الحفتاظ على المركز ال تا

144-60

ضمان احت ار الحريات الش صية مع التركيز على الحرية الدينية (نيكاراغوا)؛

145-60

تعديل التشريعات إللغاء الحظر المفروض على تغطية الوجه الذي ينتاك القانون

146-60

ضتتتتتتتمان حق أفراد األقليات الدينية في حرية الدين أو المعتقد بما في ذلك إلغاء

الدنمارك المعتمدة" (هايتي)؛

للكنيستتتتتتتتتتة اإلنجيليتة اللوثريتة بتاعتبتارهتا "كنيستتتتتتتتتتة

الدولي لحقوق اإلنسان (باكستان)؛

الحظر المفروض على تغطيتة الوجته بتالكتامتل في األمتاكن العتامتة والستتتتتتت تمتاح بتذب الحيوانتات

بطريقة كوشير والطريقة الحالل (الواليات المتحدة األمريكية)؛
147-60

مستتتاءلة شتتتركات وستتتائل التواصتتتل االجتماعي عندما ال يت تناول المحتوى غير

148-60

ضتتتتتمان إجراء تحقيق كامل في حاالت االتجار بالبشتتتتتر بما في ذلك االستتتتتتغالل

القانوني الذي ينشئه مست دمون في الوقت المناسب (كندا)؛

الجنسي وتقدي مرتكبياا إلى العدالة (العراق)؛

 149-60ضتتتتتتمان التحقيق الفعال في حاالت االتجار بالبشتتتتتتر ومالحقة مرتكبياا قضتتتتتتائيا
ومعاقبتا بشكل مالئ (األردن)؛
(نيبال)؛

150-60

مواصلة التدابير الرامية إلى منع االتجار باألش ا

151-60

مواصتتتتتتتلة الجاود الرامية إلى مكافحة االتجار بالبشتتتتتتتر وضتتتتتتتمان حماية حقوق

152-60

ضمان إجراء تحقيق عادل وشامل في قضايا االتجار بالبشر وتقدي مرتكبياا إلى

الضحايا وكذلك حقوق المااجرين (نيجيريا)؛
العدالة وحصتتتتتول الضتتتتتحايا على اإلنصتتتتتا
وحمايتا (قطر)؛

153-60

وإنشتتتتتاء آليات لتحديد األطفال ضتتتتتحايا االتجار

تعزيز جاودها الرامية إلى إجراء تحقيق شتتامل في جميع حاالت االتجار بالبشتتر

بما في ذلك االتجار باألطفال وضتمان إمكانية لجوء الناجين إلى القضتاء وحصتولا على جبر
الضرر (لي تنشتاين)؛

154-60

تكثيف الجاود لمكافحة االتجار بالبشتر واالستتغالل الجنستي وإنشتاء آليات لتحديد

األطفال ضتتتتتحايا االتجار وحمايتا وضتتتتتمان عد معاملة األطفال الضتتتتتحايا كمجرمين وتقدي

المستتاعدة القانونية المجانية والمستتاعدة النفستتية المانية لألطفال الضتتحايا وضتتمان حصتتول
األطفال بعد إعادتا إلى وطنا على تصري إقامة مضمون في الدانمرك (صربيا)؛

155-60

اعتماد خطة عمل مجددة لمكافحة االتجار باألشتتتتت ت ا

اعتبا ار من عا 2022

مع إعطاء األولوية لناج يركز على الضتتتتحايا ومقاضتتتتاة المتجرين (المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
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156-60

ضتتتمان إجراء تحقيقات ومالحقات قضتتتائية فعالة في جرائ االتجار باألشت ت ا

ال ستتتتتيما في الحاالت التي يكون فياا الضتتتتتحايا من طالبي اللجوء واستتتتتتعراض شتتتتتروط من

تصاري إقامة لضحايا االتجار باألش ا

(بيالرو )؛

157-60

تعزيز آليات حماية البشتتتتر من االتجار با ومناهضتتتتة هذا االتجار بما في ذلك

158-60

القضاء على االتجار بالبشر بمعالجة أسبابه الجذرية (الصين)؛

االستغالل الجنسي (بوتسوانا)؛

159-60

ات اذ تدابير فعالة لمنع االتجار باألشت ا

160-60

ضتتمان إجراء تحقيق محك في حاالت االتجار بالبشتتر وتقدي الجناة إلى العدالة

161-60

ضتتتمان عد معاملة األطفال ضتتتحايا االتجار كمجرمين وتقدي المستتتاعدة والدع

162-60

النظر في إنشتتتتاء آلية وطنية لتحديد األطفال ضتتتتحايا االتجار وحمايتا لضتتتتمان

163-60

تزويد ضحايا االتجار باألطفال بالمساعدة القانونية المجانية (زامبيا)؛

164-60

إنشتتتتتتتاء آليات لتحديد األطفال ضتتتتتتتحايا االتجار وحمايتا وضتتتتتتتمان منع اإليذاء

بين الُقصر غير المصحوبين (كوبا)؛

ألغراض االستتغالل وقمعه وال ستيما

وحصول الضحايا على الجبر (جماورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

القانوني والنفسي االجتماعي المراعيين لألطفال ولالعتبارات الجنسانية (الفلبين)؛

أال ُيعامل األطفال الضحايا كمجرمين (السودان)؛

الثانوي وتوفير المستتتتتتتتتاعدة القانونية المجانية لألطفال الضتتتتتتتتتحايا وتقدي الدع لألطفال من
أخصائي عل النفس واألخصائيين االجتماعيين (كرواتيا)؛

165-60

مواصتلة دع م ستستة األسترة والمحافظة على القي األسترية من خالل الستياستات

166-60

تعزيز السياسات الداعمة لألسرة باعتبارها الوحدة األساسية والطبيعية للمجتمع (مصر)؛

167-60

ستتتن تشتتتريعات بشتتتنن شتتتروط العمل والرفاه لضتتتمان تطبيق المعايير الدنيا على

168-60

ات اذ تدابير تشتتتتتتريعية تتعلق بشتتتتتتروط العمل لضتتتتتتمان تطبيق معايير دنيا على

169-60

النظر في زيادة فر

الحصتتتتتول على العمل وزيادة برامج الدع من أجل اندماج

170-60

إنفاذ مبدأ األجر المتستتاوي عن العمل المتستتاوي القيمة من أجل تضتتييق الفجوة

171-60

مواصتتتتتتت تلتة الجاود الراميتة إلى إ ازلتة الفجوة في األجور بين النستتتتتتتتتتاء والرجتال

172-60

ات اذ ال طوات الالزمة لستد الفجوة في األجور لضتمان شتفافية الفرق في األجور

االقتصادية واالجتماعية (هايتي)؛

جميع العمال وال سيما على العاملين من البلدان غير األوروبية (تايلند)؛

جميع العمال بمن فيا العاملون غير المشمولين باالتفاقيات الجماعية (لكسمبر )؛
المااجرين في سوق العمل بشكل أفضل (كمبوديا)؛

في األجور بين الجنسين وسدها في نااية المطا

(أيسلندا)؛

وال سيما بين المااجرات (العراق)؛

بين الجنسين (كازاخستان)؛
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173-60

وضتتع تشتتريعات شتتاملة لمكافحة التمييز تحظر المعاملة التفضتتيلية على أستتا

174-60

مواصلة جاودها الرامية إلى تقلي

الفجوة في األجور بين الجنسين (نيبال)؛

175-60

اعتماد تدابير للقضتتتاء على الفجوة في األجور بين الجنستتتين بما في ذلك إجراء

176-60

القضتتاء على الفجوة في األجور بين الجنستتين وال ستتيما بالنستتبة للنستتاء ذوات

177-60

مواصتتتتلة الجاود الرامية إلى تقلي

الفجوة في األجور بين الجنستتتتين التي ت ثر

178-60

مواصتتتتتتتلة تنفيذ البرامج التي تعزز حصتتتتتتتول المرأة على عمل بدوا كامل في ظل

179-60

مواصتتتتلة تعزيز المستتتتاواة في فر

حصتتتتول المرأة على العمل وستتتتد الفجوة في

180-60

مواصتتتتتلة تعزيز المستتتتتاواة في فر

181-60

مواصلة تعزيز المساواة في فر

جميع أسبا التمييز (كازاخستان)؛

تغييرات تشريعية لضمان الشفافية بشنن األجور (هولندا)؛
ال لفيات المااجرة (جنو أفريقيا)؛

أساس ا في النساء ذوات ال لفيات المااجرة (أوزبكستان)؛

ظرو

متساوية وال سيما بالنسبة للمااجرات (بيرو)؛

األجور بين المرأة والرجل مع إيالء اهتما خا
والمساواة في األجر في سوق العمل (أوغندا)؛

للنساء ذوات ال لفية المااجرة (توغو)؛

حصتتتتتول المااجرات على العمل بدوا كامل
حصول المرأة على العمل بدوا كامل في جميع

أنحاء إقليماا وإزالة الفجوة في األجور بين الجنسين وال سيما بالنسبة للنساء ذوات ال لفيات
المااجرة (زامبيا)؛

182-60

إعتادة تطبيق عتبتة الفقر الوطنيتة وات تاذ خطوات فعتالتة لمكتافحتة الفقر المت ازيتد

183-60

ات اذ خطوات للحد من فقر األطفال واالستتتتتتتتبعاد االجتماعي لألطفال مع التركيز

184-60

ات اذ تدابير لمكافحة المستويات المتزايدة من فقر األطفال وال سيما بين األطفال

185-60

وضتتتتتتتع خطة عمل وطنية لمكافحة التشتتتتتتترد وتنفيذها وتوفير حلول طويلة األجل

186-60

استتتتعراض ستتتياستتتات اإلستتتكان االجتماعي التي تنتاجاا بما في ذلك استتتت دا

بين األفراد الضعفاء مثل األطفال الذين يعيشون في غرينالند (تشيكيا)؛

بوجه خا

على غرينالند وجزر فارو وكذلك على األطفال ذوي ال لفية األجنبية (النمسا)؛

ذوي ال لفيات اإلثنية (جزر البااما)؛

ودع إعادة اإلدماج االجتماعي للمشردين (رواندا)؛

مصتتطلحات ماينة واستتتبعادية مثل "غير الغربيين" و"الغيتو" لضتتمان خلو الجاود الرامية إلى

تعزيز اإلدماج االجتماعي من التمييز المتنصتتتتتتل وإتاحة إمكانية حصتتتتتتول الجميع على ستتتتتتكن
مالئ (سنغافورة)؛

187-60

تعزيز التدابير الرامية إلى ضتمان احت ار عمليات اإلخالء وإعادة اإلستكان لمعايير

188-60

المعنيين والستكان المقيمين في وضتع ال طط والستياستات كجزء

حقوق اإلنسان (سري النكا)؛
إشتراك األشت ا

من تنفيذ خطة العمل لمكافحة ظاور "مجتمعات موازية" (توغو)؛
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189-60

إلغاء األحكا الواردة في الالئحة  L 38وقانون الشتتترطة المادة (6أ) التي تحدد
العرق من أجل اإلستكان االجتماعي وإنفاذ

ما يستمى "الغيتوهات" وتستم بالتمييز على أستا
القانون (أستراليا)؛

190-60

النظر في ات اذ تدابير إضتتتافية لدع الحق في الستتتكن الالئق على أستتتا

تمييزي (كمبوديا)؛

غير

لسياسات اإلسكان الوطنية (كندا)؛

191-60

االمتناع عن است دا ال لفية العرقية كنسا

192-60

ضتتمان عد التمييز في أي برامج تجديد حضتتري وفي غيرها من البرامج التي ت ثر

في اإلستتتتتتتكان والتمستتتتتتتك بالحق في الستتتتتتتكن الالئق وتفادي أن ت دي هذه البرامج إلى اإلخالء
القسري والتشرد والحاالت التي يضطر فياا النا

193-60

إلى العيش في مساكن غير مالئمة (مالطة)؛

زيادة عدد وحدات اإلستتتكان العا الميستتتورة التكلفة والمالئمة بزيادة االستتتتثمارات

العامة وتحستتتين اإلطار التنظيمي للمستتتتثمرين من القطاع ال ا

حل قضايا اإلدماج االجتماعي واإلسكان (فنلندا)؛

وضتتتمان عد التمييز عند

 194-60المضتتتتي قدما في تعزيز الجاود الرامية إلى دع حصتتتتول األطفال والنستتتتاء على
الرعاية الصحية وال سيما لمن ه في أوضاع غير نظامية (سري النكا)؛
195-60

مضتتتاعفة جاودها لضتتتمان حصتتتول األطفال والنستتتاء في الحاالت غير النظامية

196-60

النظر في تيستتتتتتتير حصتتتتتتتول غير النظاميين من األطفال والنستتتتتتتاء على الرعاية

197-60

ضتتتتتمان المستتتتتاواة في الحصتتتتتول على الرعاية الصتتتتتحية وال دمات األستتتتتاستتتتتية

على الرعاية الصحية المجانية (تيمور  -ليشتي)؛

الصحية المجانية (الجزائر)؛
لألشتتتت ت ا

المنتمين إلى أقليات عرقية بوستتتتتتائل من بيناا توفير خدمات الترجمة التحريرية

والترجمة الشفوية الجيدة والميسورة التكلفة (أستراليا)؛
198-60

تكثيف الجاود لضتتتتتتتمان الرعاية الصتتتتتتتحية المجانية والكاملة لجميع المااجرين

199-60

ات اذ التدابير التشتتريعية واإلدارية الالزمة لضتتمان حصتتول المااجرين المشتتردين

بغض النظر عن وضع إقامتا (بنغالديش)؛

وغير المسجلين على ال دمات الصحية دون أي تمييز (جماورية إيران اإلسالمية)؛

 200-60تشتجيع إزالة العقبات وضتمان حصتول المااجرين المشتردين والضتعفاء اجتماعي ا
على الرعاية الصحية المجانية والكاملة بغض النظر عن وضع اإلقامة (كمبوديا)؛
في الحيتتاة والحق في الصتتتتتتتتتحتتة

201-60

تعزيز الجاود الراميتتة إلى حمتتايتتة حق النتتا

202-60

مضتاعفة الجاود لتحقيق مكاستب في التغطية الصتحية الشتاملة بالح ول دون أن

203-60

مواصتتتلة ات اذ المزيد من التدابير لضتتتمان حصتتتول جميع قطاعات المجتمع على

وال سيما حياة المسنين وذوي اإلعاقة والنساء وصحتا (الصين)؛

يت لف أحد عن الركب (إثيوبيا)؛
التعلي (الاند)؛
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204-60

ات اذ خطوات لتوستتيع نطاق توفير التعلي ليشتتمل األطفال الالجئين بغض النظر

205-60

ضتتتتتمان حصتتتتتول الجميع على التعلي وال ستتتتتيما األطفال المنتمون إلى أوستتتتتاط

206-60

النظر في ات اذ مبادرات تشتتتتجع إدماج األقليات والمااجرين والالجئين في النظا

207-60

بذل المزيد من الجاود لضتتتتتمان حصتتتتتول جميع األطفال على تعلي جيد وشتتتتتامل

208-60

مواصتتتتتتتتلة العمل على زيادة إمكانية وصتتتتتتتتول األطفال ذوي اإلعاقة إلى المدار

209-60

مواصتتتلة جاودها لضتتتمان المستتتاواة بين الجنستتتين في القانون وفي الممارستتتة

210-60

مواصتتتلة المبادرات الرامية إلى تعزيز المستتتاواة بين الجنستتتين بما في ذلك تكاف

211-60

مواصتتتتتلة مكافحة جميع أشتتتتتكال العنف الجنستتتتتاني وال ستتتتتيما في مكان العمل

212-60

تكثيف الجاود لزيادة نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي الشركات (بلجيكا)؛

213-60

تعزيز جاودها في مكافحة العنف ضد المرأة (ملديف)؛

214-60

مواصتتتتتلة الجاود الرامية إلى مكافحة العنف ضتتتتتد المرأة بما في ذلك إيالء مزيد

عن وضع اإلقامة (أفغانستان)؛

محرومة (موريشيو )؛
التعليمي (بيرو)؛

(قطر)؛

وضمان ت صي

الموارد المالية على نحو كا

(إسبانيا) ؛
()5

والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات (إكوادور)؛

األجور في الدانمرك وكذلك في غرينالند وجزر فارو (الاند)؛

بوسائل من بيناا تنفيذ نظا وطني لجمع البيانات عن العنف ضد المرأة (فرنسا)؛

من االهتما لإلناث ضتحايا العنف الجنستاني في وثائق الستياستات وضتمان التمويل على النحو
الذي أوصى به فريق ال براء المعني بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (النرويج)؛

215-60

الحر

الجنس على نحو كا

على أن تعبر استتتتراتيجيات التصتتتدي للعنف والتحرش القائمين على نوع
عن شواغل المااجرات ووضعان (الفلبين)؛

 216-60المضتتتتتتتتي قدما في تعزيز التزاماا بحماية المرأة من العنف والتمييز بوستتتتتتتتائل من
بيناا ات اذ تدابير فعالة لمنع هذا العنف والتحقيق مع مرتكبيه ومقاضاتا وإدانتا (الصومال)؛
217-60

اعتماد قانون خا

218-60

مواصتتتلة الجاود الرامية إلى التصتتتدي للعنف ضتتتد النستتتاء واألطفال مع التركيز

219-60

اعتماد خطة عمل فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة (البحرين)؛

220-60

تكثيف الجاود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات (شيلي)؛

بوجه خا

( )5
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تخصي

بالعنف ضد النساء والفتيات (إسبانيا)؛

على غرينالند حيث يلز تعزيز جمع البيانات بشنن هذه المسنلة (النمسا)؛

التوصت ت ت ت تتية كما تلي أثنا الحوار التفاعلي هو" :مواصت ت ت ت تتلة العمل على زيادة إمكانية الوصت ت ت ت تتول إلى المدارس ،وضت ت ت ت تتمان
الموارد المالية على نحو كاف" (إس انيا).
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221-60

ات اذ المزيد من ال طوات للتصتتتتتدي للعنف ضتتتتتد المرأة باستتتتتت دا مفاو العنف

222-60

توعيتة األطفتال بحقوقا بوستتتتتتتتتائتل من بيناتا وضتتتتتتتتتع برامج وإجراء حمالت في

223-60

تعزيز نظا الكفالة لألطفال المنفصتتتتتلين عن األستتتتتر بغية الحد من وضتتتتتعا في

224-60

زيادة تيستتتتير الرعاية األستتتترية وتعزيز نظا الكفالة لألطفال الذين ال يستتتتتطيعون

225-60

احت ار المعايير الدولية في تنفيذ ما يستتتتتمى "قانون الطفل" ال ستتتتتيما فيما يتعلق

226-60

ضتتتمان حماية حقوق األطفال الدانمركيين الذين يوجدون دون إرادتا في مناطق

الجنساني (كرواتيا)؛

المدار

لزيادة معرفتا باتفاقية حقوق الطفل (سلوفاكيا)؛

م سسات الرعاية (الجبل األسود)؛

البقاء مع أسره وال سيما األطفال ذوو اإلعاقة (مقدونيا الشمالية)؛
بإبعاد األطفال قس ار عن األسر (تشيكيا)؛

النزاع بما في ذلك إعادتا إلى وطنا وحقا في اكتستتتتا الجنستتتتية الدانمركية بموجب حق
الد مع مراعاة المصال الفضلى للطفل (بنما)؛

227-60

مضتتتتاعفة جاودها الرامية إلى زيادة الوعي بعد مشتتتتروعية العنف ضتتتتد األطفال

228-60

مكافحة االعتداء الجنستتتتتي على الُقصتتت تر وات اذ تدابير أكثر فعالية لحمايتا من

229-60

تعزيز الجاود الراميتة إلى زيتادة الوعي بعتد مشتتتتتتتتتروعيتة العنف ضتتتتتتتتتد األطفتال

230-60

إنشتاء محاك مت صتصتة للُقصتر وتعيين قضتاة مت صتصتين لألطفال وضتمان تلقي

231-60

اعتماد تشتتتتتتريعات شتتتتتتاملة تتضتتتتتتمن تدابير لمكافحة التمييز ضتتتتتتد ذوي اإلعاقة

232-60

ات اذ تدابير ملموستتتتتتتتة للتصتتتتتتتتدي للوصتتتتتتت والتمييز واالستتتتتتتتتبعاد الذي يواجاه

وتشجيع األشكال غير العنيفة لتربية األطفال (لي تنشتاين)؛

العنف المنزلي (جماورية فنزويال البوليفارية)؛

وضمان اطالعا على حقا في عد التعرض للعنف (زامبيا)؛

ه الء القضاة التدريب المناسب (لكسمبر )؛
(موريشيو )؛
األشت ا

المصتابون بمتالزمة داون وضتمان توفير الدع الكافي لا وألستره وللقائمين على

رعايتا (الفلبين)؛

233-60

اعتماد خطة عمل وطنية شاملة بشنن اإلعاقة ذات أهدا
ذوي اإلعاقة (بلغاريا)؛

لتنفيذ اتفاقية حقوق األش ا

محددة وقابلة للقيا

علياا في قانون مكافحة التمييز

234-60

مواصتتتتلة تعزيز نشتتتتر وتنفيذ اآلليات المنصتتتتو

235-60

زيادة التدابير الرامية إلى تطوير التعلي الشتتتتامل وتحستتتتين إمكانية وصتتتتول ذوي

236-60

األموال الالزمة للمشاريع المتصلة باإلعاقة مثل التعلي الجامع

على أسا

اإلعاقة التي تتي زيادة إدماج المعوقين في سوق العمل (الجماورية الدومينيكية)؛

اإلعاقة إلى المدار

(الجزائر)؛

ضمان ت صي

لحماية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة (ملديف)؛
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237-60

ات اذ خطوات لتعزيز الرعاية المجتمعية لألطفال ذوي اإلعاقة (الفلبين)؛

238-60

تعزيز عملية إدماج األقليات وغير المواطنين حتى يتمكنوا من التمتع بالمستتاواة في

239-60

تحسين إدماج غير المواطنين واألقليات في تيار المجتمع الرئيسي (الجبل األسود)؛

240-60

تعزيز حماية العمال المااجرين على نحو يشتتمل التصتتديق على االتفاقية الدولية

241-60

مواصلة الجاود الرامية إلى إدماج المااجرين في المجتمع وفي سوق العمل (تونس)؛

242-60

مواصتتلة الستتعي إلدماج األجانب بتعزيز مشتتاركتا النشتتطة في ستتوق العمل وفي

243-60

الكف عن تنفيتذ الستتتتتتت تيتاستتتتتتتتتات والتتدابير التي تنتاتك حقوق الماتاجرين وحمتايتة

244-60

مواصلة التدابير الرامية إلى تشجيع إدماج المااجرين وتعزيزه (جورجيا)؛

245-60

بذل مزيد من الجاود لتوفير الحماية والدع الواجبين لالجئين وطالبي اللجوء (أيرلندا)؛

246-60

ضتمان احت ار ستياستات الاجرة والالجئين لمبدأ عد اإلعادة القسترية وإدراج ناج

247-60

جعل القواعد الحالية إللغاء تصتتتاري اإلقامة الممنوحة ألغراض إنستتتانية متوافقة

248-60

ات تاذ تتدابير لمعتالجتة مشتتتتتتتتتكلتة االكتظتاظ في مراكز االحتجتاز الم قتت لالجئين

الحصول على جملة أمور مناا العمل والتعلي واإلسكان وال دمات الصحية والعدالة (فييت نا )؛

لحماية حقوق جميع العمال المااجرين وأفراد أسره (سري النكا)؛

المجتمع الدانمركي (ألبانيا)؛

حقوقا األساسية (جماورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

حقوق اإلنسان في قانون األجانب (المكسيك)؛

مع المعايير وااللتزامات الدولية في هذا المجال (البرتغال)؛
التدانمركيتة وتايئتة الظرو

(االتحاد الروسي)؛

المالئمتة في تلتك المراكز لمن ُرفض طلبا للجوء من المحتجزين

249-60

ات اذ تدابير لضمان حقوق المااجرين والالجئين بما في ذلك دخولا إلى سوق

250-60

زيادة الجاود الرامية إلى حماية طالبي اللجوء والمااجرين (أوكرانيا)؛

251-60

ضتمان أن يقتصتر استتعراض الحماية الدولية أو إناائاا على الحاالت التي تتوفر

العمل وحصتتتتتولا على الرعاية الصتتتتتحية والتعلي واندماجا اجتماعيا في المجتمع الدانمركي
(االتحاد الروسي)؛

فياا بوضتتتتتتتوح معايير اتفاقية عا  1951أو الحاالت التي ل تعد فياا الظرو التي أدت إلى

من الحمتايتة قتائمتة أو حتدثتت فياتا تغييرات هتامتة حتى ال يتعرض الشتتتتتتت ت

حقيقي بإلحاق ضرر جسي به (أوروغواي)؛

المعني ل طر

252-60

ضتتتتتمان احت ار الستتتتتياستتتتتات المتعلقة بعودة المااجرين وطالبي اللجوء وإعادتا

253-60

ضتتمان احت ار الستتياستتات المتعلقة بالمااجرين وطالبي اللجوء لمبدأ عد اإلعادة

لمبدأ عد اإلعادة القستتتتتتتترية وأن يكون احتجاز المااجرين وطالبي اللجوء معقوالا وضتتتتتتتتروري ا
ومتناسبا (األرجنتين)؛

القسرية وأن يكون االحتجاز هو المالذ األخير (البرازيل)؛
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254-60

ضتتتمان احت ار الستتتياستتتات المتعلقة باحتجاز المااجرين وطالبي اللجوء وإعادتا

255-60

السماح لالجئين وطالبي اللجوء بل شملا مع عائالتا دون فترة انتظار (البحرين)؛

256-60

ات تتاذ مزيتتد من التتتدابير لمن الالجئين وطتتالبي اللجوء الحق في جمع شتتتتتتتتتمتتل

257-60

إزالة الحواجز التشتتتريعية واإلدارية أما النستتتاء المستتتتفيدات من الحماية الدولية

258-60

إلغاء السياسات التي تنتاك حقوق الالجئين والمااجرين (الصين)؛

259-60

اعتماد برامج دع للمااجرين والالجئين تكفل لا االندماج االجتماعي وال ستتتتيما

للمعايير الدولية ومبدأ عد اإلعادة القسرية (تشيكيا)؛

أسره (السودان)؛

لضمان ل شمل األسرة (بيالرو )؛

اندماج العمال (كوستاريكا)؛

 260-60تشتتتتتتتتتجيع ات تاذ تدابير إضتتتتتتتتتافيتة تتي مزيدا من االندماج للماتاجرين والالجئين
(الجماورية الدومينيكية)؛
261-60

ات تاذ تتدابير لتقصتتتتتتتتتير فترة احتجتاز طتالبي اللجوء والنظر في استتتتتتتتتت تدا هتذا

262-60

مراجعتة أوضتتتتتتتتتاع ومعتاملتة الرعتايتا األجتانتب التذين ال يحق لا اإلقتامتة في مركز

االحتجاز ك يار أخير (أوغندا)؛
إيليبيك لألجانب (ألمانيا)؛

 263-60مواصتتتتتتت تلتة الجاود الراميتة إلى تعزيز التتدابير واالستتتتتتتتتتراتيجيتات التي ُيبتغى مناتا
تحسين إجراءات االحتجاز والظرو المعيشية في مراكز احتجاز المااجرين (غانا)؛
264-60

تكثيف جاودهتتا لالمتنتتاع عن وضتتتتتتتتتع األطفتتال طتتالبي اللجوء التتذين ينتظرون

الترحيل رهن االحتجاز والنظر في استتت دا بدائل االحتجاز لا ولألطفال غير المصتتحوبين في
قضايا الاجرة (تايلند)؛

265-60

ات تاذ التتدابير الالزمة لضتتتتتتت تمتان إجراء الفحو

266-60

تشتتتتتجيع زيادة حد الستتتتتن من  15إلى  18ستتتتتنة حتى يكون حق األطفال في ل

267-60

ضتتتتمان أن تكون المصتتتتال الفضتتتتلى للطفل من االعتبارات الرئيستتتتية في جميع

268-60

االمتناع عن تحويل التزاماتاا المتعلقة باللجوء والحماية إلى بلدان ثالثة وضتتمان

269-60

تعزيز تدريب قوات الشرطة على معاملة المااجرين والالجئين وطالبي اللجوء (مصر)؛

270-60

ضتمان حصتول المااجرين واألطفال المااجرين على معاملة متستاوية وعادلة في

االستقبال من قبل م سسات مستقلة (تركيا)؛

الطبيتة لطتالبي اللجوء في مراكز

شتتتتتتمل األستتتتتترة معترف ا به وتنقي قانون الاجرة الذي ال يمكن بموجبه لألشتتتت ت ا
بحماية م قتة االستتتتفادة من ل شتتتمل األستتترة خالل الستتتنوات الثالث األولى من اإلقامة وفقا
لتوصيات لجنة حقوق الطفل (أوروغواي)؛
المتمتعين

ما ُيت ذ من ق اررات في قضايا الاجرة التي تشمل أطفاالا (أوروغواي)؛
الحماية الكافية لطالبي اللجوء في القانون والممارسة (كندا)؛

تنفيذ البرامج واالستحقاقات االجتماعية (إندونيسيا)؛
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 271-60ات تاذ التتدابير الالزمتة لمنع انعتدا الجنستتتتتتتتتيتة وفقت ا للقتانون الوطني واتفتاقيتة
عا  1961المتعلقة ب فض حاالت انعدا الجنستتتتتتتية وتحديدا فيما يتعلق باألطفال المولودين

في الدانمرك (بلجيكا)؛
272-60

إنشتتتتتتتتاء آليات فعالة للقضتتتتتتتتاء على حاالت انعدا الجنستتتتتتتتية ومنعاا في حالة األطفال

273-60

مواصلة الجاود المبذولة لمكافحة اإلرها وتمويله إضافة إلى التطر العنيف (لبنان)؛

274-60

التمستتتتتتتك بستتتتتتتيادة القانون وبااللتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنستتتتتتتان في

275-60

ضتتتتتتتتتمتتان امتثتتال التتدانمرك اللتزامتتاتاتتا التتدوليتتة بتتاالمتنتتاع عن تقتتدي التتدع إلى

المولودين داخل البلد وفقا ألحكا اتفاقية عا  1961المتعلقة ب فض حاالت انعدا الجنسية (شيلي)؛

جاودها الرامية إلى مكافحة اإلرها والجرائ المتصلة باإلرها (إندونيسيا)؛

المتامين باإلرها أو المدانين به ومنع إستتاءة استتت دا وضتتع الالجئين أو وضتتع اللجوء من

أجل أنشطة إرهابية ضد دول أخرى (جماورية إيران اإلسالمية)؛
276-60

استتتتتتتتتتعراض اإلطار التشتتتتتتتتتريعي المتعلق بمكتافحتة اإلرها لمواءمتته مع القتانون

277-60

مراجعة تشريعات مكافحة اإلرها وضمان توافقاا مع القانون الدولي (باكستان)؛

الدولي لحقوق اإلنسان بما في ذلك األحكا المتعلقة بمسنلة الجنسية (المكسيك)؛

 278-60كفتالتة أن تكون تتدابير مكتافحتة اإلرهتا متوافقتة تمتامتا مع أحكتا العاتد التدولي
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (أوكرانيا)؛
279-60

جعل التشتريعات الوطنية لمكافحة اإلرها متماشتية مع التزامات الدانمرك الدولية

280-60

وضتتتع تدابير محددة للحد من الفقر لحماية األطفال الذين يعيشتتتون في غرينالند

281-60

اعتماد تشتتريع شتتامل لمكافحة التمييز في غرينالند يشتتمل جميع أستتبا التمييز

282-60

مواصتتتتتتتلة وضتتتتتتتع برامج لمكافحة االعتداء الجنستتتتتتتي على األطفال في غرينالند

283-60

ستتتتن تشتتتتريع لحماية المقيمين في غرينالند من التمييز بستتتتبب جميع األستتتتبا

284-60

التصتتتتتتتتتدي للعنف ضتتتتتتتتتد المرأة وتقتدي ختدمتات التدع المنتاستتتتتتت تبتة للنتاجيتات من

في مجال حقوق اإلنسان (بيالرو )؛
وجزر فارو (ليتوانيا)()6؛

المحظورة بما في ذلك الميل الجنسي والاوية الجنسانية (أيسلندا)؛

(الواليات المتحدة األمريكية)؛

المعتر باا داخل سوق العمل وخارجه بما في ذلك إنشاء مجلس مستقل للطعون (كندا)؛
االغتصا واالعتداء الجنسي في جزر فارو (أيسلندا)؛

 285-60النظر في إنشتتتتاء م ستتتتستتتتة لحقوق اإلنستتتتان لجزر فارو وفق ا للمبادئ المتعلقة
بمركز الم سسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (مبادئ باريس) (الاند)؛

( )6
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286-60

التعجيل بإنشتتتتتتتاء م ستتتتتتتستتتتتتتة لحقوق اإلنستتتتتتتان في جزر فارو امتثاالا لمبادئ

287-60

تقيي إنشتتتتتتاء م ستتتتتتستتتتتتة وطنية لحقوق اإلنستتتتتتان في جزر فارو وفقا لمبادئ

باريس (رواندا)؛
باريس (بيرو)؛

 288-60إنشتتاء م ستتستتة وطنية لحقوق اإلنستتان تغطي جزر فارو وفق ا للتوصتتيات التي
قتدمتاتا الجمعيتة العتامتة في عتا  1994واللجنتة المعنيتة بتالحقوق االقتصتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة
والثقافية في عا ( 2013بولندا).

-61

تعبر جميع االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات الواردة في هذا التقرير عن موقف الدولة (الدول)

المقدمة و/أو الدولة موضوع االستعراض .وينبغي أال تفسر على أناا معتمدة من الفريق العامل ككل.
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