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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عمالا بقرار جملس حقوو   -1

. 2016كوووانو  ال/ان/ينووواير   29إىل  18، دورتووول الرابعوووة والعشووورين ن الفووو ة مووون 5/1اإلنسوووا  
. 2016كووانو  ال/ان/ينوواير   21ن يوووم  املعقووودة اسووتعراض الوودايفرا ن ا لسووة السووابعةوأجووري 

وتوورأو وفوود الوودايفرا وايوور اكارجيووة، كريسووتيا  يانسوون. واعتموود الفريووق العاموول، ن جلسووتل الرابعووة 
  ، التقرير املتعلق بالدايفرا.2016كانو  ال/ان/يناير   26عشرة املعقودة ن 

، اختوووار جملووووس حقوووو  اإلنسووووا  جمموعوووة املقووووررين 2016كوووانو  ال/ان/ينوووواير   12ون  -2
 التالية )اجملموعة ال/الثية( لتيسري الستعراض املتعلق بالدايفرا: بلجيكا وبنما وكوت ديفوار. 

موون مرفوق قوورار  5الفقورة و  5/1مون مرفووق قورار جملووس حقوو  اإلنسووا   15ووفقواا للفقوورة  -3
  درت الوثائق التالية ألغراض الستعراض املتعلق بالدايفرا:، ص16/21اجمللس 
 (؛ A/HRC/WG.6/24/DNK/1)أ( )15تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدتل مفوضية األمم املتحدة السوامية حلقوو  اإلنسوا  وفقواا  )ب( 
  (؛A/HRC/WG.6/24/DNK/2)ب( )15للفقرة 

)ج( 15دتووووووول املفوضوووووووية السوووووووامية حلقوووووووو  اإلنسوووووووا  وفقووووووواا للفقووووووورة مووووووووجز أع )ج( 
(A/HRC/WG.6/24/DNK/3.)   
إىل الوودايفرا، عوون طريووق اجملموعووة ال/الثيووة، قائمووة أسووًلة أعوود،ا سوولفاا إسووبانيا،  وُأحيلوو  -4

 وسلوفينيا، والسويد، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشومالية، والنوروي ،
  وهولندا. وميكن الطالع على هذه األسًلة على الشبكة اكارجية لالستعراض الدوري الشامل.

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

قووال رئوويس الوفوود إ  احلكومووة تتطلووع لتلقووي التوصوويات املنب/قووة عوون السووتعراض احلووا ،  -5
مجيوووع ا  وووات املعنيوووة الوطنيوووة الووويت شوووارك  ن عمليوووة التشووواور الوطنيوووة الووويت أف ووو  إىل وشوووكر 

السووتعراض، ولوويس أقل ووا املع وود الوودايفركي حلقووو  اإلنسووا . وأضوواع أ  العوودد املرتفووع لالجًوو  
مل يسوووبق لوول م/يووول. وكانووو  الووودايفرا قووود قبلووو ،  2015وامل وواجرين الوافووودين إىل أوروبوووا ن عوووام 

اد األورويب، عوودداا كبوورياا موون طووالي اللجوووء يتناسووب مووع حجووم سووكا ا، ويتوافووق مووع داخوول ال وو
من بلودا  العوامل الويت تووفر القسوط األوفور مون املسواعدة اإلنسوانية  ةهي واحدو حجم ا ا غران، 

  .كلياا مع التزامات البلد الدوليةلالجً  السوري . والسياسات الدايفركية تتماشى  
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توصووية أثنوواء السووتعراض الوودوري الشووامل األول. وقبلوو  مووا  133لوودايفرا وقوود تلقوو  ا -6
س يوواا سمووس توصوويات أخوور . وأبوورا رئوويموون هووذه التوصوويات، ن حوو  قبلوو  جزئ 102جمموعوول 

  الوفد بعض اإلجراءات اليت جاءت نتيجة التوصيات املنب/قة عن الستعراض األول.
ل يورافق م أحود  نقال إ  القاصرين طالي اللجووء الوذي ،ورداا على بعض األسًلة اكطية -7

 مهوووم ش/ووول شمصوووي يووودعم م ويرعووواهم فيموووا يتصووول باملسوووائل الشمصوووية و  ووور مقوووابالت يعوووَ  
املوووأو   ميوووع القاصووورين الوووذين  طلوووب اللجووووء وغوووري للوووك مووون اللقووواءات موووع السووولطات. ويووووفر

  محر الدايفركي.يرافق م أحد مبركز خاص باألطفال يديره الصليب األ ل
  2015الكبار ضًيل؛ ون عام مع قائالا إ  عدد ا احن  األحداث املسجون  م ى و  -8

ن السوووجن موووع كبوووار. ون بعوووض موووودع  عامووواا  18دو  سووون مووون السوووجناء  1.3معووود ل كووا  
عاموواا عوون الكبووار وضووع م ن سووجن بعيوود عوون  18دو  سوون احلووالت قوود يعووين فصوول السووجناء 

ومل تسووجل إل حالووة واحوودة أموورت في ووا احملكمووة  ووبس قاصوور ن  نفوورادي،بس الوي ووم أو ن حوو
 . 2011منذ عام  ،سجن انفرادي

وقووال منوودوب جووزر فووارو إ  مرافووق إقامووة جديوودة قوود أنشووً  ن جووزر فووارو ل شووماص  -9
لوي الحتياجووات اكاصوووة الوووذين كوووانوا عوووادة مينحوووو  مووأو  ورعايوووة خوووارج جوووزر فوووارو. وكانووو  

اختوووذت ملعا وووة اشفووواض مشووواركة النسووواء ن اللجوووا  العاموووة ون احليووواة السياسوووية وقووود  تووودابري قووود
ن  10موون أقوول موون  ،ارتفعوو  نسووبة النسوواء، ن النتمابووات ال/الثووة األخوورية ن برملووا  جووزر فووارو

ن املائة. وقد عرض اق اح للسماح للزواج مون شومم مون نفوس ا ونس  30املائة إىل أك/ر من 
تشووريع يتعلووق بووا رائم ا نسووية  2016علووى الربملووا  ن خريووف عرض جووزر فووارو وسوويُ علووى برملووا  

 ومحاية ضحايا التحرش ا نسي. 
  جملس حقو  اإلنسوا  ن غرينالنود كوا  قود أنشو  وأ  وليوة إوقال مندوب غرينالند  -10

  جملووس املع وود الوودايفركي حلقووو  اإلنسووا  قوود ت توسوويع اختصاصوواتل ليشوومل غرينالنوود. وت تعيوو
ل طفووال وتعيوو  متحوودث باسووم األطفووال كجووزء موون ملسسووة حقووو  الطفوول قصوود ايووادة الوووعي 

 ا سووت دفتوخطووة عموول ملكافحووة العنووف  موودت اسوو اتيجية قووو  الطفوول وبظووروع عيشوول. واعتُ 
بشكل خواص العنوف املنوز . ومكافحوة العنوف و سو  يوروع عوي  األطفوال سويكونا  أولويوة 

ن األعووووام املقبلوووة. وأنشوووً  وحووودة استشوووارية ملسووواعدة دوائووور اكووودمات  رئيسوووية مووون األولويوووات
 الجتماعية على  س  أدائ ا ن احلالت اليت ،م األطفال. 

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
ر وفوووداا ببيانوووات. وتووورد ن الفووورع ال/وووان مووون هوووذا التقريووو 86أثنووواء احلووووار التفووواعلي أدىل  -11

 التوصيات اليت ت التقدم هبا أثناء احلوار.



A/HRC/32/10 

5 GE.16-06039 

أشادت بلغاريا بالدايفرا لتصديق ا على عودة صوكوا منوذ السوتعراض األول، وإلنشواء  -12
أم  مظامل الطفل وجملس حقو  اإلنسا  ن غرينالند. وأعرب  عن تقديرها للج وود الراميوة إىل 

اص، األمووور الوووذي يووونعكس ن العديووود مووون مكافحوووة العنوووف املنوووز ، والتمييوووز، والجتوووار باألشوووم
 خطط العمل الوطنية. 

ن  سو  اإلطوار التنظيموي هامواا ولحظ  بوركينا فاسو أ  الدايفرا قد أحورات تقودماا  -13
وامللسسووي املتعلووق  قووو  الطفوول، واألشووماص ال ووعفاء، واألشووماص لوي اإلعاقووة، والالجًوو  

لدايفرا على امل ي ن ال كيز على محاية حقو  وامل اجرين، وسصوص حقو  ا نسية. وح/  ا
اإلنسا ، ول سيما من ا حقو  امل اجرين والالجً ، وتعزيز التعاو  ب  البلدين ن جمال حقو  

 اإلنسا . 
وأثن  آيسلندا على ا  ود الرامية إىل وضع حقو  اإلنسا  ن مقدمة جدول األعمال  -14

ملعايري حقو  اإلنسا  والعمل اإلنسان والمتناع عن اختال الوطين وح/  احلكومة على المت/ال 
 تقوض التزاما،ا الدولية جتاه الالجً . أ  أية تدابري من شأ ا 

وسولم  شويلي باإلطوار امللسسووي والقوانون حلمايوة وتعزيوز حقووو  اإلنسوا ، مون خووالل  -15
جوووراءات اكاصوووة، وأبووورات وبالووودعوة الدائموووة املوج وووة إىل اإل ،التصوووديق علوووى الصوووكوا الدوليوووة

 (. 2000)1235خطط العمل املتعلقة باملساواة ب  ا نس  وتنفيذ قرار جملس األمن 
ولحظووو  الصووو  ا  وووود الراميوووة إىل تعزيوووز ومحايوووة حقوووو  الطفووول، واألشوووماص لوي  -16

 وواا اإلعاقوة، والالجًوو  وامل وواجرين، وللن ووض بتحقيووق املسوواواة بوو  ا نسو . وأحاطوو  علموواا أي
 (.2018-2015سطة العمل الوطنية ملكافحة الجتار باألشماص )

ورحب  كولومبيا باملعلومات الوافرة اليت كان  الودايفرا قود قودمت ا ألغوراض السوتعراض  -17
وإجنااا،وووا ن محايوووة وتعزيوووز حقوووو  الطفووول ون ضوووما  حقوووو  امل/ليوووات وامل/ليووو  ومزدوجوووي امليووول 

 سانية واألشماص احلامل  لصفات ا نس . ا نسي ومغايري امهوية ا ن
ورحب  كوستاريكا بدور الدايفرا املناصور للمحكموة ا نائيوة الدوليوة وأعربو  عون أمل وا  -18

ن أ  تواصوول الوودايفرا ج ودهووا. ورحبوو  كوسووتاريكا بانشوواء  نووة اكوورباء املعنيووة بووادراج صووكوا 
وغري للك مون تودابري السياسوات العاموة، غوري أ وا قلقوة إااء  حقو  اإلنسا  ن القانو  الدايفركي
 حالت التمييز ضد أفراد األقليات. 

وأشوووووادت كووووووت ديفووووووار بالووووودايفرا لتعاو وووووا موووووع ملسسوووووات حقوووووو  اإلنسوووووا  الدوليوووووة  -19
وان ووومام ا إىل الصوووكوا القانونيوووة، واعتمادهوووا كطوووة العمووول الوطنيوووة ال/ال/وووة لتنفيوووذ قووورار جملوووس 

( وبوودء سووريا  القواعوود ا ديوودة املتعلقووة بلووم  وول األسوور خدمووة ملصوولحة 2000)1235 األموون
 . 2012األطفال، ن عام 
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ورحبووووووووو  جيبوووووووووول باعتمووووووووواد خطوووووووووة العمووووووووول الوطنيوووووووووة ال/ال/وووووووووة لتنفيوووووووووذ قووووووووورار جملوووووووووس  -20
( وإدموووواج عوووودد أكوووورب موووون األطفووووال لوي اإلعاقووووة ن التعلوووويم العووووادي. 2000)1235 األموووون

 ااء التمييز ضد األقليات، مبا ن للك األقليات املسلمة. وأعرب  عن مشاغل ا إ
وأعربو  إكوووادور عوون تقووديرها للج ووود الوويت بووذلت ا الوودايفرا منووذ السووتعراض األول، مبووا  -21

ن للوووك اعتمادهوووا لتشوووريعا ملكافحوووة العنوووف املنوووز  ولتيسوووري تصووووي  األشوووماص لوي اإلعاقوووة. 
 ع الذي يش ط ختلي الالجً  عن أمتعت م النفيسة. وتشعر إكوادور ببالغ القلق إااء التشري

ورحبوووو  مصوووور مبووووا اسووووتجد موووون تطووووورات منووووذ السووووتعراض األول، مبووووا ن للووووك تعزيووووز  -22
الت/قيوووف ن جموووال حقوووو  اإلنسوووا . غوووري أ وووا قلقوووة إااء اعتمووواد سياسوووات تقييديوووة فيموووا يتصووول 

ق مبصوادرة النفوائس وتزايود التقوارير عون بامهجرة وطالي اللجووء، مبوا ن للوك القوانو  ا ديود املتعلو
 جرائم الكراهية واكطابات العنصرية. 

ورحبووووووووو  إسوووووووووبانيا باعتمووووووووواد خطوووووووووة العمووووووووول الوطنيوووووووووة ال/ال/وووووووووة لتنفيوووووووووذ قووووووووورار جملوووووووووس  -23
(. وأعربوو  عوون تقووديرها للج ووود الوويت بووذلت ا الوودايفرا للتحقيووق ن جوورائم 2000)1235 األموون

 قة ن التعليم العادي. الكراهية وإدماج األطفال لوي اإلعا
وأعرب  فنلندا عن تقديرها إلشراا اجملتمع املدن ن عملية السوتعراض الودوري الشوامل  -24

وشوووجع  الووودايفرا علوووى اعتمووواد إطوووار تشوووريعي حلمايوووة املووورأة مووون العنوووف النفسوووان. ولحظووو  
م بشأ  ا نسية مشاغل  نة الق اء على التمييز ضد املرأة سصوص ما ي تب عن التشريع القائ

 من تأثري سلي على النساء والفتيات عدميات ا نسية. 
وأعربوووو  جورجيووووا عوووون تقووووديرها للقوووووان  ا ديوووودة املعتموووودة واإلجووووراءات املتمووووذة منووووذ  -25

السووتعراض األول، مبووا ن للووك تعزيووز دور املناصوورة الووذي يلعبوول اجمللووس الوووطين للطفولووة وإنشوواء 
 ة املتم/لة ن تقدمي التقارير عن التنفيذ ن منتصف املدة. مكتب الطفل. وشجع  املمارس

وأشادت أملانيا بالدايفرا لتع دها بالن وض  قو  اإلنسا  وايادة ا  ود لوضع حقو   -26
 اإلنسا  ن مقدمة جدول أعمامها الوطين. 

دايفركي وأشارت غانا إىل إنشاء مكتب الطفل كجزءا من ملسسة أم  املظامل الربملان الو -27
وإصالح معاش العجز منذ الستعراض األول. وأشادت بالدايفرا لتنفيذ عدد هام من التوصيات 

 املنب/قة عن للك الستعراض.
وأبوورات اليونووا  التقوودم احملوورا ن محايووة األطفووال، ول سوويما األطفووال ال ووعفاء، وا  ووود  -28

را سصوووص حقووو  األشووماص لوي املبذولووة للحوود موون تسوولط األقوورا  ن املوودارو، والتقوودم احملوو
اإلعاقة. ورحب  بنتائ  ا  ود الرامية إىل تعزيز حقو  امل/ليوات وامل/ليو  ومزدوجوي امليول ا نسوي 
ومغووايري امهويووة ا نسووانية واألشووماص احلووامل  لصووفات ا نسوو ، ولزيووادة املسوواواة بوو  ا نسوو  

 ومشاركة املرأة ن سو  العمل. 
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أ  الدايفرا قد أحرات تقدماا ل ريوب فيول، ل سويما قيام وا بانشواء  ولحظ  غواتيمال -29
، ولكن ووا تشووعر بووالقلق أل  نسووا  الدوليووة ن القووانو  احمللووي نووة خوورباء لبحووج إدموواج حقووو  اإل

احملكموووة العليوووا لكووورت أ  املعاهووودات الووويت مل تُووودرج ن القوووانو  احمللوووي لووويس مهوووا أثووور مباشووور علوووى 
 ي. النظام القانون احملل

 وشكرت هندوراو وفد الدايفرا على تقريره وتقدم  بتوصيات. -30
ولحظ  هنغاريا أ  القيود ن ولية وسلطات مكتب الطفل قد أدت إىل رفض أغلبيوة  -31

الشكاو . وشوجع  الودايفرا علوى المت/وال لتوصويات هيًوات الرصود لات الصولة التابعوة جمللوس 
و  اللغويوة واختوال تودابري إضوافية ملكافحوة مظواهر التعصوب أوروبا، ول سيما عن طريق تعزيز احلق

 والعنصرية وكره األجانب. 
ورحبووو  إيطاليوووا بالتصوووديق علوووى الربوتوكوووول الختيووواري لتفاقيوووة حقوووو  الطفووول بشوووأ   -32

إنشاء إجراء بالغات واتفاقية جملس أوروبا بشأ  منع ومكافحة العنوف ضود املورأة والعنوف املنوز  
بول(، وتعووديل القووانو  الووذي يسوومب باكتسوواب جنسوويت ، وايووادة توودابري احلمايووة )اتفاقيووة اسووطن

 ل طفال لوي الحتياجات اكاصة واألشماص لوي اإلعاقة. 
وأشووووادت إندونيسوووويا بالوووودايفرا ملووووا حققتوووول موووون إجنووووااات، ول سوووويما سصوووووص حقووووو   -33

املي على اتفاقية مناه وة األطفال واألشماص لوي اإلعاقة، ومسامهت ا ن تشجيع التصديق الع
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينوة مون خوالل مبوادرة 
اتفاقيووة مناه ووة التعووذيب. ولحظوو  إندونيسوويا التحووديات املتعلقووة ورميووة الكراهيووة واحلاجووة إىل 

 . اختال تدابري إضافية لتنفيذ حقو  امل اجرين تنفيذاا كامالا 
وأعربوووو  مج وريووووة إيوووورا  اإلسووووالمية عوووون قلق ووووا إااء التمييووووز ضوووود األقليووووات، ول سوووويما  -34

األقليات املسلمة، وامل اجرين، ن جموالت العمول والتعلويم والسوكن، وإااء تزايود ُخطوب الكراهيوة 
ال املوج ووة إىل الالجًوو  واملسوولم  علووى وسووائط التواصوول الجتماعيووة، وإااء ارتفوواع عوودد األطفوو

 الذين يعيشو  بدو  والدي م وتتم رعايت م خارج األسرة. 
وأثووووع العوووورا  علووووى الوووودايفرا إلجنااا،ووووا التشووووريعية، ول سوووويما بشووووأ  حقووووو  األطفووووال  -35

واألشماص لوي اإلعاقة، وج ودها الرامية إىل تلبية احتياجات الالجً  وإدماج م ن اجملتموع، 
ميووووة لقووووانو  اإلدموووواج، واعتمادهووووا لقوووووان   ظوووور خطوووواب متشووووياا مووووع اأُلطوووور والتعووووديالت التنظي

 الكراهية. 
وأحاطوو  كنووداا علموواا سطووط العموول الوطنيووة لوقووف العنووف ضوود املوورأة وشووجع  الوودايفرا  -36

 على مواصلة ج ودها حلماية النساء والفتيات من عنف الشريك احلميم. 
لن وض باملسواواة بو  ا نسو . وأثن  اليابا  على الدايفرا لدورها ن حظر التعذيب وا -37

غري أ  اليابا  قلقة إااء ما أفادت بل التقارير من متييز ضد األشوماص املنتمو  إىل أقليوات وغوري 
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املواطن  فيما يتصل بالعمل والتعلويم والسوكن، وإااء خطواب كوره األجانوب ن وسوائط اإلعوالم. 
 جً  على الندماج ن اجملتمع. ورحب  باملبادرات الرامية إىل مساعدة امل اجرين والال

وامتدح  قريغيزستا  الدايفرا   ودها املستمرة ملمارسوة مسولوليت ا عون اللتوزام مبعوايري  -38
  حقو  اإلنسا  وتع دها بتعزيز ومحاية حقو  اإلنسا .

وأشاد لبنا  بالدايفرا ملا تع د بل من التزامات حلماية وتعزيز حقو  اإلنسا ، ول سيما  -39
ن ا حقو  األطفال، وج ودها الرامية إىل مكافحة التمييوز وكوره األجانوب مون خوالل سياسوات م

  شىت ومعايري صارمة، مبا يعكس التزاما،ا  قو  اإلنسا  بشكلا عام.
  ورحب  ليبيا بالوفد وشكرتل على عرضل لتقريره الوطين وتقدم  بتوصيات. -40
، سواء كا  للك على وجرائم الكراهية بخط را على أ  احلكومة تعتربوشددت الدايف -41

درجة عالية مون األولويوة ن منوع ا رميوة. وقود أُطلوق  جمالا لاالشبكة أو بغري للك من األشكال، 
برنووام  رصوود موون املفووروض أ  تيسوور نتائجوول  سوو  اكطووط والسوو اتيجيات الوطنيووة بشووأ  منووع 

  جرمية الكراهية ن املستقبل.
الدايفركي محايةا شاملةا مون التمييوز علوى أسواو العور  أو األصول اإلثوين.  ويكفل التشريع -42

ون ج ووودا يرموووي إىل تشوووجيع التسوووامب ومكافحوووة العنصووورية وكوووره األجانوووب، أقووودم  السووولطات 
  واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدن على عدة مبادرات.

مايووة امللقتووة قوود بوودأ العموول بوول ن وأشووار الوفوود، ن رده علووى التعليقووات، إىل أ  مركووز احل -43
لصوا  طوالي اللجووء املولهل  للحصوول علوى اللجووء بالسوتناد إىل الوضوع العوام ن  2015عام 

ن املائة فقوط مون أولًوك الوذين ُمنحووا اللجووء ينودرجو  ن فًوة مركوز  20بلدهم األصلي. وقرابة 
ل األسووورة بالنسوووبة لتلوووك اجملموعوووة. احلوووق ن مل  وووإعموووال أُرجووو   ،احلمايوووة امللقتوووة. وبشوووكلا عوووام

ىل أسوواو تقيوويم فووردي لكوول حالووة علووى حوودة، مبووا يكفووول إواسووتندت اسووت/ناءات للووك اإلرجوواء 
  المت/ال للتزامات البلد الدولية.

علوووى مبووودأ أ   وفيمووا يتعلوووق مبصوووادرة األمتعوووة، تقووووم دولووة الرعايوووة الجتماعيوووة الدايفركيوووة -44
الدولوة ترعوى األفوراد العواجزين عوون رعايوة أنفسو م وتودفع نفقووات رعوايت م. وبالتوا ، فا وا سووتوفر 
الرعايووة لطووالي اللجوووء غووري القووادرين علووى رعايووة أنفسوو م. وسووُتمنب السوولطات إمكانيووة مصووادرة 

ات املتحووودة دولر مووون دولرات الوليووو 1 500النفوووائس مووون قبيووول النقووود الووويت مهوووا قيموووة تقوووارب 
لتغطيووووة النفقووووات م/وووول اإلقامووووة والسووووكن أثنوووواء عمليووووة طلووووب اللجوووووء. وإنوووول لتصووووور خوووواط  أ  

 السلطات تصادر اجملوهرات اليت مها قيمة عاطفية بالنسبة لصاحب ا. 
وُ تجوووز الوافووودو  ا ووودد طوووالبو اللجووووء إل عنووود ال ووورورة لسوووتكمال عمليوووة التسوووجيل  -45

و ديد امهوية ويفرج عن م فوراا بعد اكتمال تلك العملية. ول ميكن احتجاا طوالي اللجووء الوذين 
ترفض طلبا،م إل ن حالة عدم تعاو م سصوص عود،م وإلا كا  ال حيول توتمالا. والقاعودتا  

ا  مووع التزامووات الوودايفرا الدوليووة. وقوود أُدخلوو  قاعوودة توقووف تلقائيوواا الوصووول إىل املراجعووة تتفقوو
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الق ووائية لحتجووواا موووا ن غ وووو  ثالثوووة أيوووام. ول ميكووون تطبيوووق هوووذه القاعووودة إل ن فووو ة امنيوووة 
تكووو  في وووا ايوووادة كبوورية ن عووودد الالجًووو  وامل وواجرين. وميكووون أ  تبووو  تكمووة ن أقووورب وقووو  

 عند الطلب، ن مشروعية الحتجاا. شكن، 

ورداا علووى سوولال أعلوون الوفووود أ  مجيووع امل وواجرين والالجًوو  والوافووودين ا وودد يوووفر مهوووم  -46
توودريب علووى اللغووة الدايفركيووة وبشووأ  الويووائف األساسووية ن اجملتمووع، ف ووالا عوون األنشووطة لتيسووري 

راا هاموواا ن عمليووة النوودماج. وعلووى وصووومهم إىل سووو  العموول والتعلوويم. ويلعووب اجملتمووع الوودو  دو 
سووبيل امل/ووال فووا  الصووليب األمحوور الوودايفركي يوودير مشووروعاا يوووفر صووديقاا دايفركيوواا لكوول الالجًوو  
الوافووودين ا ووودد لتشوووجيع ودعوووم ف م وووم لطريقوووة سوووري اجملتموووع الووودايفركي ون نفوووس الوقووو  بنووواء 

 ت. ا سور ب  ال/قافات وتشجيع التفاهم األف ل ب  ال/قافا
وكانوو  الوودايفرا قوود تع وودت باملصووادقة علووى التفاقيووة الدوليووة حلمايووة مجيووع األشووماص  -47

من الختفاء القسري. وتنظر الدايفرا حالياا ن احلاجة إىل إدخال تعديالت تشريعية ن غرينالند 
ق ببيوع وفارو قصد الوفاء باللتزاموات مبوجوب الربوتوكوول الختيواري لتفاقيوة حقوو  الطفول املتعلو

ن الع ود الوودو   طورعاألطفوال وبغواء األطفوال واسوتغالل األطفوال ن املووواد اإلباحيوة. والودايفرا 
اكوواص بووواحلقو  القتصوووادية والجتماعيوووة وال/قافيوووة وهوووي ملتزموووة بتنفيوووذه تنفيوووذاا كوووامالا. غوووري أ  

القتصوواد  العديوود موون احلقووو  الجتماعيووة والقتصووادية تسووتتبع البوو  بشووكل أف وول ن خيووارات
ل توجد نية للتصديق علوى الربوتوكوول الختيواري امللحوق  ،الكلي امهامة ن تيط برملان. وبالتا 

الووودايفرا تووور  أ  التفاقيوووة و بالع ووود الووودو  اكووواص بووواحلقو  القتصوووادية والجتماعيوووة وال/قافيوووة. 
سووووتمرار بوووو  العمووووال الدوليووووة حلمايووووة حقووووو  مجيووووع العمووووال امل وووواجرين وأفووووراد أسوووورهم ل متيووووز با

امل اجرين املقيم  بشكل قانون ن بلد م يف والعموال امل واجرين املقيمو  بشوكل غوري قوانون. 
ومنب المتيااات الجتماعية للعمال امل اجرين غوري القوانوني  مون شوأنل أ  ي وعف دولوة الرعايوة 

قد صوادق  علوى التفاقيوات الجتماعية الدايفركية ويشجع امهجرة غري الشرعية. وكان  الدايفرا 
األساسية ملنظمة العمل الدولية بشأ  حقو  العامل  اليت تشمل املواطن  األجانوب املقيمو  ن 

 الدايفرا بشكل قانون. 
ن أعقووواب امهجموووات اإلرهابيوووة ن  ،وأكووود الوفووود أ  تقييمووواا شوووامالا قووود أجوووري بالفعووول -48

قود أف وى إىل هوذا التقيويم كوا  و عموال اإلرهابيوة، باريس وكوبن اغن، ملسوتو  تأهوب الودايفرا ل 
 مبادرات لتأم  ال مانات املالئمة اليت تقي من اإلرهاب. 

ورحبوو  ليتوانيووا بتصووديق الوودايفرا علووى اتفاقيووة اسووطنبول وو ودهووا الراميووة إىل مكافحووة  -49
موووم املتحووودة الجتوووار باألطفوووال. وأعربووو  ليتوانيوووا عووون تقوووديرها لتعووواو  الووودايفرا موووع مفوضوووية األ

 السامية حلقو  اإلنسا  ودعم ا املا  املنتظم للمفوضية. 
وسووولم  ماليزيوووا باملبوووادرات الراميوووة إىل  سووو  حقوووو  األشوووماص لوي اإلعاقوووة، وإىل  -50

معا ة استغالل األطفال ن املواد اإلباحية، وإلكاء الوعي  قو  اإلنسا  ن األعمال التجارية. 
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ق ووووا إااء اقووو اح مصوووادرة النقووود والنفووووائس مووون ملتمسوووي اللجووووء وح/وووو  وأعربووو  ماليزيوووا عووون قل
 الدايفرا على إعادة النظر ن هذه املسألة. 

وهنأت ملوديف الودايفرا ملوا أحراتول مون تقودم منوذ السوتعراض السوابق ورحبو  باعتمواد  -51
 2017-2014وباسو اتيجية وخطوة عمول  2013غرينالند لقوانو  املسواواة بو  ا نسو  ن عوام 

 ملكافحة العنف. 
وسلم  املكسيك بالتقدم احملرا ن تعزيز ومحاية حقو  اإلنسوا  منوذ ا ولوة األوىل مون  -52

  الستعراض.
ورحووووب ا بوووول األسووووود بوووواكطوات املتمووووذة لتحسوووو  اإلطووووار التشووووريعي بشووووأ  محايووووة  -53

 نسووي ومغووايري امهويووة األطفووال، واألشووماص لوي اإلعاقووة، وامل/ليووات وامل/ليوو  ومزدوجووي امليوول ا
نظوووام الرصووود ا ديووود فيموووا يتصووول ووووورائم وأحووواط علمووواا با نسوووانية وحووواملي صوووفات ا نسووو . 

الكراهية والتوجي ات املنقحة بشأ  معا ة م/ول هوذه احلوالت. ويشواطر ا بول األسوود قلوق  نوة 
لوويت تسووت دع كووره األجانووب والدعايووة السياسووية اتزايوود  الق وواء علووى التمييووز العنصووري سصوووص 

 غري املواطن  واملنشورات العنصرية ن وسائل اإلعالم. 
ورحووووب املغووووورب ب كيووووز الووووودايفرا علوووووى محايووووة حقوووووو  األطفووووال واجملموعوووووات ال وووووعيفة  -54

وملتمسووي اللجوووء وامل وواجرين، كجووزء موون ج ودهووا الراميووة إىل تنفيووذ اإلطووار التنظيمووي وامللسسووي 
امل وج وده من أجل مكافحوة التعوذيب، ول سويما مون خوالل والتشريعي. وهنأ الدايفرا على التز 

  .اتفاقية مناه ة التعذيب الدولية مبادرة
وأحاطوووو  مواامبيووووق علموووواا بالتقوووودم الووووذي أحراتوووول الوووودايفرا عوووون طريووووق اتبوووواع املبوووواد   -55

التجاريووووة وحقووووو  اإلنسووووا  واعتموووواد خطووووط عموووول ل شووووماص لوي املشوووواريع التوجي يووووة بشووووأ  
حوووة الجتوووار باألشوووماص. وأشوووارت مواامبيوووق إىل املشووواورات بشوووأ  الن ووومام إىل اإلعاقوووة ومكاف

قووووو  حللتفاقيووووة محايووووة احلقووووو  واحلريووووات األساسووووية )التفاقيووووة األوروبيووووة  12الربوتوكووووول رقووووم 
  اإلنسا (.

وأشادت ناميبيوا بالودايفرا   ودهوا الراميوة إىل تعزيوز ومحايوة حقوو  الطفول، مبوا ن للوك  -56
ل تعووووديل قووووان  ا نسووووية. لكووون ناميبيوووا تظوووول قلقوووة إااء احلووووبس النفووورادي ل طفووووال. مووون خوووال

ولحظووو  أ  التعوووديالت املدخلوووة علوووى قوووانو  النووودماج وقوووانو  األجانوووب قووود حسووون  وضوووع 
 الالجً  وامل اجرين. 

ورحبوووووو  نيبووووووال ببوووووودء سووووووريا  القوووووووان  الوووووويت  مووووووي األطفووووووال واألشووووووماص ال ووووووعفاء  -57
إلعاقووووة والالجًوووو  وامل وووواجرين. وكووووذلك القوووووان  املتعلقووووة  قووووو  ا نسووووية. واألشووووماص لوي ا

القتصوادية، ودعوم  -وأعرب  عن تقديرها لتقدمي املساعدة اإليفائية ألغوراض التنميوة الجتماعيوة 
الوودايفرا لبنوواء القوودرات ن ملسسووات حقووو  اإلنسووا  الوطنيووة، ومسووامها،ا املاليووة ملفوضووية األمووم 

 امية حلقو  اإلنسا  وغريها من اآلليات. املتحدة الس
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مقدمووووة ن وضووووع حقووووو  اإلنسووووا  ن قُوووودماا وشووووجع  هولنوووودا الوووودايفرا علووووى امل ووووي  -58
السياسات العامة، مبا ن للك مد  مواج ة  ديات خارجية كتلك اليت تواج  ا أوروبوا حاليواا. 

 بأ م حقيقة ومشروعة. ودع  هولندا إىل الع اع بامهوية ا نسانية ل طفال والشباب 
وأشادت نيوايلندا بالدايفرا ملا أحراتل من تقدم بشأ  املساواة ن األجور بو  ا نسو .  -59

وأشووووارت نيوايلنوووودا إىل التحووووديات الوووويت يطرح ووووا النووووزاع السوووووري، مبووووا ن للووووك التوووودفق املفوووواج  
 هية. ل شماص إىل الدايفرا. وسلم  با  ود املبذولة ملعا ة جرائم الكرا

وأبوورات نيكوواراغوا التقوودم احملوورا ن تنفيووذ التوصوويات لات الصوولة باألطفووال واألشووماص  -60
لوي اإلعاقووووة واملسوووواواة بوووو  ا نسوووو . وشووووجع  نيكوووواراغوا الوووودايفرا علووووى امل ووووي ن مكافحووووة 
الجتوووار باألشوووماص ومراعووواة التوصووويات املقدموووة ن تافووول أخووور ، مبوووا ن للوووك منظموووة العمووول 

 الدولية. 
، مشورية ن نفووس الوقو  إىل القيووود مكتووب الطفولوأثنو  النوروي  علووى الودايفرا إلنشواء  -61

القائمة ن وليتول، ولقيام وا بتعزيوز القوانو  ا نوائي وجتورمي التصوال ا نسوي موع ضوحية تكوو  ن 
"حالووة يائسووة" بووودو  رضوواها، بوصووف للوووك اغتصوواباا. ولحظوو  النوووروي  أ  تشووريع جووزر فوووارو 

  سيما كونل يت من عقوبة فخف ة لالغتصاب والعنف ا نسي ن إطار الزواج. متملف، ول
ولحظوووو  باكسووووتا  أ  تقوووودماا ضووووًيالا أحوووورا موووون حيووووج مراعوووواة احلساسوووويات ال/قافيووووة  -62

والدينية لد  تصميم سياسات وبرام  اإلدماج الجتماعي. وباكستا  قلقوة إااء معاملوة ضوحايا 
السياسوية السوولبية بشوكل متزايود سصووص الالجًوو ، ول سويما فيموا يتعلووق اكطوب الجتوار وإااء 

 القتصادي.  -باملسلم ، وهذا أمر يلثر سلباا على وضع م الجتماعي 
ورحب  بنما بتصديق الدايفرا على صكوا حقو  اإلنسا  الدولية، مبا في ا الربوتوكول  -63

  الختياري لتفاقية حقو  األشماص لوي اإلعاقة.
وأعربوو  الفلبوو  عوون تقووديرها لتحسوون السياسووات املتعلقووة بامل وواجرين وطووالي اللجوووء،  -64
سوويما التحووول املسووجل ن معووايري الختيووار فيمووا يتصوول بووالالجً ، وايووادة مسوواعدة ضووحايا  ول

ة الجتار. ون ح  ترحب الفلب  باملبادرات الرامية إىل محاية وتعزيز حقوو  اإلنسوا  إل أ وا قلقو
 إااء استمرار العنف املنز . 

وأعربووو  بولنووودا عووون تقوووديرها لعتمووواد غرينالنووود لقوووانو  املسووواواة بووو  ا نسووو ، وخطوووة  -65
العموول الوطنيووة ملكافحووة الجتووار بالبشوور، وخطووة العموول ملكافحووة العنووف ن األسوورة ون العالقووات 

 رينالند. احلميمة. ورحب  بولندا بتعي  واير للمساواة ب  ا نس  ن غ
ورحب  الربتغال بانشاء ديووا  األطفوال والتصوديق علوى اتفاقيوة اسوطنبول. وأعربو  عون  -66

قلق ا إااء التودهور التودر ي ن يوروع طوالي اللجووء وامل واجرين، مبوا ن للوك احتجواا األطفوال 
 امل اجرين ومصادرة أمتعة امل اجرين وشتلكا،م. 
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الووووذي أحراتوووول الوووودايفرا ن ضووووما  حقووووو  األطفووووال ولحظوووو  مج وريووووة كوريووووا التقوووودم  -67
واألطفال لوي اإلعاقة من الناحية امللسساتية ومن حيج التطبيق العملوي، وأعربو  عون تقوديرها 

 للج ود الرامية إىل احلد من اللجوء إىل احلبس النفرادي، ول سيما فيما يتصل باألحداث. 
واملبووادرات املتمووذة ل ووما  حقووو   وسوولم  مج وريووة مولودوفووا بانشوواء مكتووب الطفوول -68

األطفوووال ضوووعفاء احلوووال واألطفوووال املعرضووو  كطووور، ولكن وووا أعربووو  عووون قلق وووا إااء األطفوووال ن 
ملسسووات الرعايووة واإلجووراءات املتمووذة ملكافحووة العنووف املنووز ، ول سوويما بقوودر مووا أ ووا توولثر ن 

 األطفال. 
وأعرب ال اد الروسي عن قلقل ألنل على الرغم من التزام الدايفرا املعلن باح ام معوايري  -69

حقو  اإلنسا  ل يزال الوضع بعيداا كل البعد عن أ  يكو  غري معيب. وأعرب ال اد الروسوي 
 عن قلقل بشكلا خاص إااء حالة حقو  اإلنسا  للم اجرين والالجً . 

ربيووة السووعودية ا  ووود املبذولووة ل ووما  مسووتقبلا أف وول للمووواطن  وامتوودح  اململكووة الع -70
الوودايفركي  بصوورع النظوور عوون أصوول م. غووري أ ووا قلقووة إااء تقووارير العنصوورية والتمييووز علووى أسوواو 

 املعتقد الديين، ونددت بكره اإلسالم. 
ميوذ، واحلود ورحب  صربيا باصالح املدارو لتحس  النتوائ  التعليميوة، وايوادة رفواه التال -71

مون تسولط األقورا ، وأشوادت بوا  ود الراميوة إىل الق واء علوى التمييوز ضود اجملموعوات امل مشووة، 
ول سيما التدابري املتمذة ملكافحة التحيز على أسواو ا ونس والقوالوب النمطيوة والتحورش القوائم 

 على التعبري ا نسان. 
دماج وتوووأم  فووورص التعلووويم ل قليوووات ورحبووو  سووونغافورة بوووا  ود الراميوووة إىل تعزيوووز النووو -72

اإلثنية، وسلم  بالتحديات والفرص اليت يتيح ا التنوع اإلثين والديين وأمهية احلفوا  علوى الوئوام 
 الجتماعي. 

وسلم  سلوفاكيا بالتقدم احملرا ن تنفيذ التوصيات، مبوا ن للوك  ديود املسولول  عون  -73
لصا  اجملموعوات ال وعيفة، وبشوكلا خواص اكوط املباشور إنفال القانو ، ورحب  بتدابري احلماية 

ا ديوود ل ووحايا العنووف املنووز . ولحظوو  أ  احلمايووة موون تسوولط األقوورا  ن املوودارو غووري كافيووة 
 بسبب قلة وضوح القانو  والتقصري ن المت/ال لل. 

ورحبوووو  سوووولوفينيا بانشوووواء مكتووووب الطفوووول، وإدراج حقووووو  الطفوووول ن من وووواج توووودريب  -74
رسو ، لكن ووا لحظوو  وجووود مشوواكل متييوز وفصوول عنصووري ن املوودارو، ون تعلوويم األطفووال املد

 املودع  ن الرعاية البديلة ون احلبس النفرادي. 
ورحب  جنوب أفريقيا باعتماد اس اتيجية وطنية بشأ  مراعاة املنظور ا نسان وا  وود  -75

زيوز حقوو  اإلنسوا  ومحايت وا وإعمامهوا، مبوا ن املبذولة ملكافحة الفقر. وشوجع  الودايفرا علوى تع
 للك احلق ن التنمية. 
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ورحبوو  إسووتونيا و ووود الوودايفرا الراميووة إىل محايووة حقووو  الطفوول، موورباةا إنشوواء مكتووب  -76
الطفوووول وخووووط املسوووواعدة املباشوووور ألطفووووال الوالوووودين املطلقوووو . ورحبوووو  أي وووواا بوووودور الوووودايفرا ن 

و قو  املورأة، ول سويما بالنتوائ  احملوراة ن جموال مشواركة املورأة ن  الن وض باملساواة ب  ا نس 
سووو  العموول ون مناصووب صوونع القوورار. وشووددت إسووتونيا علووى أمهيووة جملووس حقووو  اإلنسووا  ن 

 غرينالند وأشادت بالدايفرا لدورها ن املساعدة اإلنسانية ون مساعدة ضحايا التعذيب. 
 ود املتواصوووولة الوووويت تبووووذمها الوووودايفرا لتطوووووير أُطرهووووا وأحاطوووو  سووووري لنكووووا علموووواا بووووا  -77

التشووريعية وامللسسووية ل ووما  محايووة حقووو  اإلنسووا  ملواطني ووا، ول سوويما حقووو  األطفووال، موون 
خووالل إنشوواء املكتووب اكوواص وايووادة عوودد النسوواء ن مناصووب اإلدارة، ومحايووة املوورأة موون العنووف 

 املنز . 
ن املائووة موون دخل ووا الوووطين اإلمجووا  للمسوواعدة  0.7وسووتظل الوودايفرا ختصووم نسووبة  -78

ألغراض التنمية، وقد شجع  البلدا  األخر  على التقيود بامهودع املوصوى بول احملودد للمسواعدة 
اإليفائيووة. و ووج الوودايفرا مجيووع البلوودا  علووى ضووما  اسووتفادة مواطني ووا اسووتفادة كليووة موون النمووو 

 فساد. القتصادي عن طريق مكافحة سوء احلوكمة وال
وبامكووا  ضووحايا الجتووار بالبشوور طلووب اللجوووء أو رخصووة إقامووة، شووأ م شووأ  املووواطن   -79

األجانب اآلخرين. غري أ  رخصة اإلقامة لن مُتنب فقط على أساو كو  الشمم املعين ضوحية 
اجتار. غري أ  الظروع املتعلقة بوذلك قود تكوو  وجي وةا ن تقيويم أهليوة اللجووء. ون حالوة طلوب 

 ضحية اجتار اللجوء مُينب وقف تنفيذ إجرائي ري/ما تتم معا ة الق ية.  شمم
ومكتوووب الطفووول لووود  ملسسوووة أمووو  املظوووامل ُيشوووكل ضووومانة إضوووافية حلمايوووة األطفوووال  -80

القانونية ن الدايفرا، ن حالة استنفاد مجيع الُسُبل األخور  لات الصولة. وهوو ل  ول تول نظوام 
 الشكاو  القائم. 

الوفد، رداا على سلالا حول تدريس اللغة األم ل طفال من بلدا ا غري أوروبية، إنل  وقال -81
ت إطال  برنام  تدريي مصمم لبحج آثار فختلف مناه  التدريس؛ وسيشارا ن هوذا الربنوام  

مودارو. وفيمووا يتعلوق بتسولط األقوورا ،  وري ال كيووز علوى متوويكن  210تلميوذ موون  3 500قرابوة 
 التعليم البتدائي والتعليم ال/انوي، لوضع اس اتيجية ملكافحة تسلط األقرا . فراد  مدارو 

واحلكومة تعلوق قودراا كبورياا مون األمهيوة علوى احلود مون اسوتمدام اإلكوراه ن طوب الونفس.  -82
وقووود ُرصووودت األمووووال إلجوووراء جتوووارب بوحووودات خاليوووة مووون اسوووتمدام القووووة ن الرعايوووة النفسوووية. 

ن املائوووة  لوووول  50رصووود التجوووارب الووويت ترموووي إىل  قيوووق ختفووويضا بنسوووبة وُشوووكل  فرقوووة عمووول ل
 ن التدابري القسرية ون اللجوء إىل شل احلركة.  2020 عام
، إ  النظووام الق ووائي يت وومن بالفعوول عوودداا موون األحكووام  -83 وقووال الوفوود، رداا علووى سوولالا

را تفكور حاليواا ن اختوال التودابري اليت  ظور التمييوز داخول سوو  العمول وخارج وا. وقوال إ  الودايف
 املالئمة حلظر التمييز على أساو اإلعاقة. 
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وأشووادت دولوووة فلسووط  بالتقووودم احملوورا، مبوووا ن للووك إنشووواء  نووة خووورباء لبحووج العمووول  -84
بالصووووكوا الدوليووووة. وأحاطوووو  علموووواا باملبووووادرات اإل ابيووووة املتمووووذة ن الن وووووض  قووووو  الطفوووول 

فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقو  اإلنسا ، مبوا ن للوك املشواريع ورحب  باكطوات املتمذة 
 التجارية املسلولة. 

وأشادت السويد با  ود الرامية إىل  س  املساواة ب  ا نس  مشريةا ن نفس الوق   -85
إىل احلاجوة إىل التحسو  املسوتمر لتحقيووق تسواوي الفورص بو  الرجوول واملورأة. وأعربو  عون قلق ووا 

 اء نزعة اكُطب العمومية إىل اإلجحاع بامل اجرين، وهي أحياناا مب/ابة خطب كراهية. إا 
وشجع  تايلند الدايفرا على اإلسراع بالغاء التحفظات اإلقليمية علوى صوكوا حقوو   -86

اإلنسووا  فيمووا يتصوول بغرينالنوود وجووزر فووارو. ورحبوو  تايلنوود سطووة العموول للمسوواواة بوو  ا نسوو  
  د إىل احلبس النفرادي كاجراء تأديي للسجناء.واللجوء احملدو 

وأحاط  تونس علماا باعتماد السياسات والتودابري لتنفيوذ التوصويات املنب/قوة عون ا ولوة  -87
األوىل موووون السووووتعراض ورحبوووو  بالتعوووواو  املمتوووواا مووووع هيًووووات املعاهوووودات وبوووواللتزام باملسوووواعدة 

  اإليفائية الرمسية.
ايفرا تست ويف عودداا مرتفعواا نسوبياا مون الالجًو  وترحوب و وود ولحظ  تركيوا أ  الود -88

املسوواعدة اإلنسووانية وبوورام  التنميووة ن مجيووع أحنوواء العووامل. وشووجع  الوودايفرا علووى تعزيووز ا  ووود 
قلقوة إااء القيوود املفروضووة تركيووا للق واء علوى العنصوورية وكوره األجانوب والتمييووز ن اجملتموع. وتظول 

  على مل  ل اأُلسر.
بالتقدم احملرا منذ الستعراض األخري، مبا ن للوك اعتمواد قوانو  علماا وأحاط  أوغندا  -89

ملتمسوي اللجووء وامل واجرين وانودماج م عوي  املساواة ب  ا نس  ن غرينالنود و سون يوروع 
ن اجملتمووع. ولحظوو  أي وواا أ  تعووديل قووانو  األجانووب يفوورض مزيووداا موون القيووود علووى احلصووول 

  .احملاكماخيم اإلقامة وأ  قرارات جملس طعو  الالجً  ل ميكن استًناف ا أمام على تر 
وأشووادت أوكرانيووا بووا  ود الراميووة إىل  سوو  اإلطووار التشووريعي املتعلووق  مايووة األطفووال،  -90

واألطفال ضعفاء احلوال، وطوالي اللجووء، وامل واجرين، ولحظو  أ  الودايفرا كانو  قود صوادق  
اتفاقيوووات دوليوووة. وشوووجع  أوكرانيوووا  أربوووع، علوووى 2015و 2013الفووو ة موووا بووو  أو وقعووو ، ن 

الودايفرا علووى التصووديق علووى التفاقيوات املتبقيووة. ولحظوو  أوكرانيووا اكطووات املتمووذة حنووو تنفيووذ 
  توصيات الستعراض الدوري الشامل.

وسوولم  اإلمووارات العربيووة املتحوودة بووالتزام الوودايفرا  قووو  اإلنسووا  وامتوودح  التوودابري  -91
الويت كانو  قوود اختوذ،ا لتعزيووز حقوو  األطفوال واألشووماص لوي اإلعاقوة، معربووةا ن نفوس الوقوو  

 عن قلق ا إااء التقارير اليت تفيد بوجود متييز ضد األقليات، م/ل األقليات املسلمة. 
ملكة املتحدة باإلجراءات املتمذة لتقليم طول مدة الحتجاا قبول احملاكموة ورحب  امل -92

ودعوووم الووودايفرا للتصوووديق والتنفيوووذ العووواملي  لتفاقيوووة مناه وووة التعوووذيب والربوتوكوووول الختيووواري 
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ملنووع العنووف ا نسووي والعنووف القووائم علووى نوووع املبذولووة امللحووق هبووا. وح/وو  علووى مواصوولة ا  ووود 
 تقدمي مرتكبيل إىل العدالة وتقدمي دعم أف ل للمت ررين منل.  ا نس والس ر على

علوى مواصولة ا  وود ملعا وة العنوف ضود الودايفرا وشجع  الوليات املتحدة األمريكيوة  -93
احلوافز لل حايا ل وما  تعواو م توفري على ايادة   ااملرأة والعنف املنز  لتعزيز حرية الدين. وح/ت

الراموووي إىل ألشوووماص. وأعربووو  عووون قلق وووا إااء مشوووروع القوووانو  العوووالق ن مقاضووواة املتووواجرين با
 بتفتي  طالي اللجوء ومصادرة أموامهم ونفائس م. السماح 

إىل هيًووووات املعاهوووودات. املقدمووووة وأشووووادت أوروغووووواي بالوووودايفرا لرتفوووواع عوووودد التقووووارير  -94
ولحظوو  املبووادرات املتمووذة ن محايووة حقووو  األطفووال واألشووماص لوي اإلعاقووة والتقوودم احملوورا 

 . يل ا نسي ومغايري امهوية ا نسانيةفيما يتصل بامل/ليات وامل/لي  ومزدوجي امل
 غرينالنووود ورحبووو  مج وريوووة فنوووزويال البوليفاريوووة باعتمووواد قوووانو  املسووواواة بووو  ا نسووو  ن -95

وبانشوواء اكووط املباشوور علووى موودار السوواعة ل ووحايا العنووف املنووز  وباعتموواد فخطووط معوواش العجووز 
وترتيبات العمل املرنة. ويُعد إصالح املودارو احلكوميوة خطووةا هاموة صووب  سو  رفواه الطوالب 

  واحلد من تسلط األقرا .
  ا  و  وشامل جتواه الالجًو  وأعرب  أفغانستا  عن تقديرها لتع د الدايفرا بتوخي  -96

وامل وواجرين، ولحظوو  احلوووافز الراميووة إىل تشووجيع املسوواواة بوو  ا نسوو . وسوولم  بنيووة الوودايفرا 
  التعاو  مع ا  ات الوطنية املعنية ن تطبيق حقو  اإلنسا .

  اوشوووجعت 2013وأشووادت ألبانيووا بالوودايفرا كطووة عمووول سياسووت ا بشووأ  العجووز لعووام  -97
ذل املزيووود لتحسووو  محايوووة حقوووو  اإلنسوووا ، وبشوووكلا خووواص ال كيوووز علوووى املسووواواة بووو  علوووى بووو

  ا نس  والنساء من جمموعات األقليات اإلثنية.
ورحبوو  ا زائوور بالتوودابري الراميووة إىل مكافحووة العنووف املنووز ، وبالتعووديالت املدخلووة علووى  -98

ة بوووو  ا نسوووو  وسطووووط مكافحووووة الجتووووار قووووانو  ا نسووووية، واملبووووادرات الراميووووة إىل تعزيووووز املسوووواوا
 باألشماص. 

ن وهنوووأت األرجنتوووو  الووودايفرا علووووى التقووودم احملوووورا ن محايوووة األشووووماص لوي اإلعاقووووة  -99
. وأحاطو  علمواا بالقواعود ا ديودة املتعلقوة 2013تنفيذ خطة عمل سياسة العجز لعوام أعقاب 

 بلم  ل اأُلسر. 
 ابيووة الوويت اسووتجدت منووذ السووتعراض األول، ول سوويما ولحظوو  أرمينيووا التطووورات اإل -100

من ووا تلووك املتعلقووة باألطفووال واألشووماص لوي اإلعاقووة. ورحبوو  بتعووديل قووانو  ا نسووية الووذي 
يسمب باكتساب جنسيت . وأعرب  عن تقديرها لكو  اإلعال  العواملي حلقوو  اإلنسوا  موا اال 

 ن املدارو. يلق ن 
لوووودايفرا لن وووومام ا إىل الربوتوكووووول الختيوووواري امللحووووق باتفاقيووووة وأثنوووو  أسوووو اليا علووووى ا -101

حقو  األشماص لوي اإلعاقة. ورحب  بزيوادة محايوة األطفوال املعرضو  لالجتوار بالبشور، ف والا 
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عن املبادرات الراميوة إىل معا وة املسواواة بو  ا نسو  والعنوف ضود النسواء واألطفوال. ولحظو  
  سكا  األصلي  وامل اجرين وجمموعات األقليات.ارتفاع مستو  التمييز ضد ال

وأشووووادت النمسووووا بووووا  ود الراميووووة إىل تنفيووووذ التوصوووويات، مبووووا ن للووووك املصووووادقة علووووى  -102
الربوتوكول الختياري لتفاقية حقو  األشماص لوي اإلعاقة. وأعرب  عن قلق ا إااء تعديالت 

، وإااء اشفاض عدد حالت العنف ا نسي الالجً  ن أوروباوضع قانو  األجانب الناجتة عن 
وا سدي ضد النساء واملالحقة أو التحرش اليت وصل  إىل احملاكم أو أف   إىل إدانوة، بوالنظر 

  إىل ارتفاع عدد احلالت املبلغ عن ا.
وشواطرت ألربيجووا  مشوواغل العديود موون هيًووات املعاهوودات فيموا يتعلووق بوجووود مشوواكل  -103

ره األجانووب وخطوواب الكراهيووة وكووره اإلسووالم والتنموويط اإلثووين والعنووف املنووز  مهوا صوولة بووالتمييز وكوو
  ووصول األقليات وغري املواطن  إىل السكن واكدمات الصحية والتعليم والعدالة.

وأعربوووو  البحوووورين عوووون قلق ووووا إااء التمييووووز العنصووووري والتمييووووز ضوووود اجملموعووووات اإلثنيووووة  -104
لعمل والتعليم والسكن، ف الا عن القيود املفروضة على مل  ل الوصول إىل ان جمال والقوميات 

اأُلسووور واكطووواب السياسوووي السووولي بشوووأ  امهجووورة الوووذي ل يوووزال واسوووع النتشوووار ن النقاشوووات 
  السياسية.

ولحظوو  بوويالروو عموول الوودايفرا الوودقوب لتحسوو  قواعوودها القانونيووة حلمايووة حقووو   -105
قارير وسائل اإلعالم الويت تفيود بوجوود خطواب عنصوري مون جانوب اإلنسا . غري أ ا قلقة إااء ت

  بعض السياسي .
وأعربووو  بووونن عووون تقوووديرها للتقووودم احملووورا ن تنفيوووذ التوصووويات املنب/قوووة عووون السوووتعراض  -106

األول ولحظوو  التوودابري املتمووذة لتحسوو  أوضوواع األشووماص لوي اإلعاقووة عوون طريووق إصووالح 
العموووول املرنووووة، وتعووووديل قووووانو  ا نسووووية، ووضووووع امل وووواجرين فخطووووط معاشووووات العجووووز وترتيبووووات 

  والالجً .
  لى أمهية إنشاء مكتب الطفل.عوشددت دولة بوليفيا املتعددة القوميات  -107
وأثنوو  بوتسوووانا علووى إصووالح فخطووط معاشووات العجووز وترتيبووات العموول املرنووة، وتعووديل  -108

وأحاطو  علمواا بتقوارير التنمويط العرقوي  .اإللك ونيوةقانو  ا نسية، وإنشاء املركز الوطين للجرميوة 
ومبواج وووة األشوووماص الوووذين ينتموووو  إىل جمموعوووات أقليوووات ومووون غوووري املوووواطن  بتمييوووز هيكلوووي 

يتعلووووق بالوصووووول إىل فوووورص العموووول والسووووكن واكوووودمات الصووووحية والتعلوووويم ا يوووود النوعيووووة  فيمووووا
  سن السابعة عشرة قبل احملاكمة.والعدالة. وأحاط  علماا أي اا باحتجاا أطفالا دو  

ولحظوو  الرباايوول ا  ووود الراميووة إىل  سوو  الوضووع العووام حلقووو  اإلنسووا  موون خووالل  -109
اعتموواد قوووان  تتعلووق باألطفووال واألشووماص ضووعفاء احلووال واألشووماص لوي اإلعاقووة، وامل/ليووات 

ً  وامل واجرين. وتشوعر الرباايول وامل/لي  ومزدوجي امليل ا نسي ومغايري امهوية ا نسانية، والالج
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بووالقلق إااء وضووع عوودد متزايوود موون امل وواجرين، والعديوود موون م يواج ووو  صووعوبات كبوورية ن عمليووة 
  الندماج.
ز العدالووووة ا نائيوووووة الدوليوووووة، وترحووووب فرنسوووووا و ووووود الووووودايفرا ملكافحوووووة التعووووذيب وتعزيووووو -110
 سيما عمل احملكمة ا نائية الدولية.  ول

وامتوودح  آيرلنوودا الوودايفرا لنشوور خطووة عمل وووا الوطنيووة بشووأ  تنفيووذ املبوواد  التوجي يوووة  -111
التجارية وحقو  اإلنسا . ولحظ  آيرلندا بقلق التعوديالت املدخلوة علوى قوانو  املشاريع بشأ  

  ماية ملقتة. األجانب الذي ي ع قيوداا على مل  ل اأُلسر بالنسبة ل شماص الذين يتمتعو  
لكوورت الوودايفرا أ  األطفووال املووودع  ن رعايووة بديلووة ن بلديووة مووا غووري بلديووة إقووامت م و  -112

 علووى أسواو كوولر خالمهووا للطفول تعلوويما فوردي يتلقوو  عرضوواا تعليميواا ن غ ووو  ثالثوة أسووابيع يُووف  
علوووى حوووده. وهنووواا اسوووت/ناءات عنووودما يكوووو  بامكوووا  بلديوووة اإلقاموووة األوىل إقووورار عووورض واحووود 

  للطفل.تعليمي آخر 
وعملياا، جعل  الدايفرا كل وايور مسولولا عون تقيويم التوأثري ا نسوان لتشوريع ا ا ديود.  -113

وأُطلقوووو  اسوووو اتيجية ترمووووي إىل تعزيووووز وتنظوووويم مراعوووواة املنظووووور ا نسووووان موووون جانووووب السوووولطات 
لى ب للبلووديات ينطوووي علووى أدوات وشارسووات ُف ووالعموميووة. وعلووى املسووتو  احمللووي، ُنشوور ُكتي وو

  وتوصيات للعمل ن أنشطة تقييم املساواة ب  ا نس .
تقبوووول أو تلووووتمس أ  وجملووووس طعووووو  الالجًوووو  هيًووووة مسووووتقلة شووووبل ق ووووائية ل ميكن ووووا  -114

تعليمات من احلكومة. وقراراتل  ائية. ودائرة امهجرة هي ا  ة األوىل املسولولة عون تقيويم طلبوات 
 ووووء يوووتم بصوووورة تلقائيوووة الطعووون أموووام جملوووس طعوووو  اللجووووء. وإلا رف ووو  دائووورة امهجووورة طلوووب 

 الالجً . 
، أ  األشووووماص الوحيوووودين اكاضووووع  ألشوووود أشووووكال  -115 وأوضووووب الوفوووود، رداا علووووى سوووولالا

  الوصاية القانونية وحدهم مُينعو  من التصوي  ن النتمابات الربملانية الدايفركية.
ات الرصوود الوطنيوووة ن جمووال حقوووو  وكانوو  جووزر فوووارو قوود بووودأت النظوور ن فختلووف آليووو -116

اإلنسا  اليت ميكن أ  تكو  مالئمة جملتمع جزر فارو وتتفق مع املباد  املتعلقة مبركوز امللسسوات 
 الوطنية لتعزيز ومحاية حقو  اإلنسا  )مباد  باريس(. 

ون غرينالنوود أُنشووً  فرقووة عموول متنقلووة ملسوواعدة الكبووار علووى التعاموول مووع امل وواعفات  -117
سانية الناجتة عن العتوداء ن مرحلوة الطفولوة. ويُنتظور أ  تلغوى العقوبوة ا سودية كليواا مبوجوب النف

. وكا  مأو  قد افتُوتحب وهوو يووفر خودمات طارئوة وخودمات عوالج 2016تشريع يصدر ن عام 
علووى نطووا  البلووود للنسوواء الووالل يتعرضووون لل وورب وأطفووامهن. ومووون شووأ  دراسووت  استقصوووائيت  

د  العتووووداء ا نسووووي ن غرينالنوووود تعزيووووز املبووووادرات واإلجووووراءات رداا علووووى العتووووداء تتنوووواول  موووو
ا نسي. والتعليم أولوية ن غرينالند اليت تسوت/مر اسوت/مارات هائلوة فيول، مبوا ن للوك بودعم موا  

وفقواا للتعريوف الووارد ن اتفاقيوة الشوعب األصولية من ال اد األورويب. وللدايفرا شعب واحود مون 
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أل وهو شعب  ،بشأ  الشعوب األصلية والقبلية( 169)رقم  1989نظمة العمل الدولية لعام م
ينويوووو  أمانوووواا احملافظووووة علووووى هووووويت م اإل أ  للووووك ل يعووووين أنوووول لوووويس بامكووووا  اإلينويوووو . غووووري
  واستمدام لغت م.

 وسوووتظل الووودايفرا يقظوووة ن عمل وووا لتعزيوووز ومحايوووة حقوووو  اإلنسوووا  واملسوووامهة بنشووواط ن -118
 سوو  حقووو  الشووعوب ن مجيووع أحنوواء العووامل. وسووتقدم الوودايفرا رمسيوواا ترشوويح ا لع وووية جملووس 

  عند افتتاح الدورة احلادية وال/الث . 2021-2019حقو  اإلنسا  للف ة 
وأعربوو  الوودايفرا عوون امتنا ووا  ميووع اآلراء واألسووًلة والتوصوويات. وستم ووع التوصوويات  -119

عن وملناقشات داخلية ومشاورات مع غرينالند وجوزر فوارو والسولطات العديدة لبحج حذر ومتم
  احمللية واجملتمع املدن. وس د الدايفرا على التوصيات ن دورة اجمللس ن ش ر حزيرا /يونيل.

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

وذلب  ستنظر الدانمرك في التوصيات التالية وستقدم ردوداا في الوقت المناسبب   -120
   :2016في أجل لن يتعدى الدورة الثانية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في حزيران/يونيه 

النظر في التوقيع على البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي  120-1
واالجتماعيبببة والثقافيبببة والت بببديق عليبببه   ي اليبببا   الخببباا ببببالحقوق االقت بببادية 

والنظببر فببي الت ببديق علببى البروتوكببول االختيبباري الملحببق بالعهببد الببدولي الخبباا 
  بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية  غانا  

الت ديق على البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاا  120-2
جتماعيببة والثقافيببة  الجبببل ا)سببود   فرنسببا   البرت ببال  بببالحقوق االقت ببادية واال

   تونس  

سحب االستثناء اإلقليمي المتعلق ب رينالند وجزر فارو فيمبا يت بل  120-3
بالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق ال فل المتعلق ببيع ا)طفبال وب باء ا)طفبال 

  واست الل ا)طفال في المواد اإلباحية  كندا  

 المتعلبببق العمبببل مبببع سبببل ات غرينالنبببد لسبببحب البببتحف  اإلقليمبببي 120-4
البروتوكول االختيبباري التفاقيببة حقببوق ال فببل المتعلببق ببيببع فيمببا يت ببل ببب رينالنببد ب

ا)طفال وب اء ا)طفال واست الل ا)طفال في المبواد اإلباحيبة  الممل بة المتحبدة 
  لبري انيا العظمى وآيرلندا الشمالية  

__________ 

   مل  رر الستنتاجات والتوصيات. **
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لم ببادقة علببى ال بب وك الدوليببة العالقببة  بمببا فببي ذلبب  النهببوض با 120-5
االتفاقيبببة الدوليبببة لحمايبببة حقبببوق جميبببع العمبببال المهببباجرين وأفبببراد أسبببر   طبقببباا 

 لتوصيات لجنة القضاء على التمييز العن ري  شيلي  

النظبببر فبببي الت بببديق علبببى االتفاقيبببة الدوليبببة لحمايبببة حقبببوق جميبببع  120-6
     ندونيسيا   سري الن ا   غانا   الفلبين  العمال المهاجرين وأفراد أسر 

االنضببببمام  لببببى االتفاقيببببة الدوليببببة لحمايببببة حقببببوق جميببببع العمببببال  120-7
 المهاجرين وأفراد أسر     كوادور  

الت ببببديق علببببى االتفاقيببببة الدوليببببة لحمايببببة حقببببوق جميببببع العمببببال  120-8
 نببببدورا   المهبببباجرين وأفببببراد أسببببر    الجزانببببر   أذربيجببببان   بببببنن   م ببببر   

  جمهورية  يران اإٍلسالمية  

علبببى االتفاقيبببة الدوليبببة لحمايبببة حقبببوق جميبببع والت بببديق التوقيبببع  120-9
 العمال المهاجرين وأفراد أسر    أوروغواي   تركيا  

علببببى االتفاقيببببة الدوليببببة لحمايببببة حقببببوق جميببببع العمببببال الت ببببديق  120-10
 زستان  المهاجرين وأفراد أسر   وتنفيذ االتفاقية  قيرغي

الت ببببديق علببببى االتفاقيببببة الدوليببببة لحمايببببة جميببببع ا)شببببخاا مببببن  120-11
االختفببباء القسبببري والتسبببلي  تسبببليماا كبببامالا باخت ببباا اللجنبببة المعنيبببة بحببباالت 

مبن االتفاقيبة  ألمانيبا   32و 31االختفاء القسري  كما تنص على ذل  المادتان 
  فرنسا  

الدوليبة لحمايبة جميبع ا)شبخاا  على االتفاقيبةالت ديق النظر في  120-12
 من االختفاء القسري  غانا  

الت ببببديق علببببى االتفاقيببببة الدوليببببة لحمايببببة جميببببع ا)شببببخاا مببببن  120-13
 االختفاء القسري  بنما   تونس   أوروغواي   البرت ال   الجبل ا)سود  

اتخاذ التدابير الالزمة للت ديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع  120-14
 ا)شخاا من االختفاء القسري  سلوفاكيا  

اإلعمبببال البببداخلي لمعا بببدات حقبببوق اإلنسبببان الدوليبببة التاليبببة فبببي  120-15
أقببرو وقببت مم ببن: العهببد الببدولي الخبباا بببالحقوق المدنيببة والسياسببية  والعهببد 
البببدولي الخببباا ببببالحقوق االقت بببادية واالجتماعيبببة والثقافيبببة  واتفاقيبببة منا ضبببة 

من ضروو المعاملة أو العقوببة القاسبية أو الال نسبانية أو المهينبة  التعذيب وغيره 
واالتفاقيببة الدوليببة للقضبباء علببى جميببع أشبب ال التمييببز العن ببري  واتفاقيببة حقببوق 
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ال فل  واتفاقية القضاء على جميع أش ال التمييبز ضبد المبرأة  وكبذل  الت بديق 
 فاء القسري  البرازيل  على االتفاقية الدولية لحماية جميع ا)شخاا من االخت

 2011لعبام  189الت ديق على اتفاقيبة منظمبة العمبل الدوليبة رقب   120-16
 بشأن العمل المنزليين  بنن  

 189النظببر فببي الت ببديق علببى اتفاقيببة منظمببة العمببل الدوليببة رقبب   120-17
  الفلبين  

ول ليببة االنضببمام  لببى البروتوكبب عببادة النظببر فببي القيببود المعيقببة لعم 120-18
 حقوق اإلنسان  موزامبيق  للالتفاقية ا)وروبية  12 رق 

حقببببوق للالتفاقيببببة ا)وروبيببببة  12االنضببببمام  لببببى البروتوكببببول رقبببب   120-19
اإلنسببببببان وضببببببمان تنفيببببببذ تببببببدابير ملموسببببببة لم افحببببببة جميببببببع أشبببببب ال التمييببببببز 

  أوروغواي  

سبان  دراج معا دات ا)م  المتحدة ا)ساسية المتعلقة بحقبوق اإلن 120-20
 في التشريع المحلي  أذربيجان  

 دراج ال بب وك الدوليببة التببي انضببمت  ليهببا الببدانمرك فببي التشببريع  120-21
 المحلي  م ر  

  دراج اتفاقيات حقوق اإلنسان في القوانين الوطنية  غواتيماال   120-22

جعبببل التشبببريع  بمبببا فبببي ذلببب  القبببانون الجنببباني  يتفبببق مبببع أح بببام  120-23
 ولية للقضاء على جميع أش ال التمييز العن ري  قيرغيزستان  االتفاقية الد

تعديل القانون الجناني لتنسيق أح امه مبع أح بام االتفاقيبة الدوليبة  120-24
 للقضاء على جميع أش ال التمييز العن ري  بنن  

 اعتماد تشريع شامل لم افحة التمييز  ملديف   120-25

اإلعاقبببة والتمييبببز القبببان  علبببى حظبببر التمييبببز ضبببد ا)شبببخاا ذوي  120-26
 المعتقدات الدينية حظراا صريحاا  جيبوتي  

تعديل القبوانين ذات ال بلة بحيبت يتسبنى لجميبع ا)شبخاا ذوي  120-27
 اإلعاقة الت ويت والترشح لالنتخاو  ألبانيا  

تعبديل القببوانين لضبمان تم ببين جميببع ا)شبخاا ذوي اإلعاقببة مببن  120-28
 تخاو  ملديف  الت ويت والترشح لالن

تعزيز التشريع  وال سيما قانون العقوبات  ق د تنسبيق أح امبه مبع  120-29
 أح ام االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش ال التمييز العن ري  كوت ديفوار  
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نشببب ة المنظمبببات التبببي )تضبببمين القبببانون الجنببباني حظبببراا صبببريحاا  120-30
 الروسي  تشجع التمييز العن ري  االتحاد 

تعبببببديل قبببببانون العقوببببببات فبببببي جبببببزر فبببببارو لضبببببمان جعبببببل تعريبببببف  120-31
فبي جميبع الظبروب  بمبا فبي ذلب  وتجريمبه االغت او يتفبق مبع المعبايير الدوليبة 

 في  طار الزواج  النرويج  

 دخالهببا علببى جريمببة االغت بباو فببي المنتظببر اسببت مال التعببديالت  120-32
 ا  القانون الجناني لجزر فارو   سباني

السهر على جعل تعريف االغت او في تشريع جبزر فبارو يتفبق مبع  120-33
المعببايير الدوليببة بحيببت يجببرم االغت بباو فببي جميببع الظببروب  بمببا فببي ذلبب  فببي 

  طار الزواج  آيسلندا  

تعزيز اإلطار التنظيمي و طار السياسات العامة  وفقاا لمعايير حقوق  120-34
ة الفعالبببببة لملتمسبببببي اللجبببببوء والالج بببببين اإلنسبببببان الدوليبببببة  مبببببن أجبببببل الحمايببببب

   كوادور  

فبي قبانون مبدني طبقباا للمعبايير و دراجبه وضع حد لتجبري  التشبهير  120-35
 الدولية   ستونيا  

القضبباء علببى التمييببز ضببد المهبباجرين  وال سببيما ضببد المهبباجرات  120-36
  ملديف  

ا)جانببب االمتنبباع عببن سببن تشببريع تمييببزي يقببوم علببى التحيببز ضببد  120-37
 والالج ين  لبنان  

تعديل قبانون ا)جانبب الجديبد بشبأن م بادرة الممتل بات النفيسبة  120-38
لت  يببة نفقببات الالج ببين لضببمان ت ببابق ذلببب  مببع االلتزامببات فببي مجببال حقبببوق 

 اإلنسان  م ر  

النظبببر فبببي تعبببديل قبببانون ا)جانبببب ق بببد تيسبببير ممارسبببة الالج بببين  120-39
الحماية الدوليبة وأفبراد أسبر   مبن حقهب  فبي اإلقامبة  وغير   من المستفيدين من

 ال ويلة ا)جل  دولة بوليفيا المتعددة القوميات  
السببهر علببى أن تراعببي مراجعببة تشببريع م افحببة اإلر بباو التزامببات  120-40

الدانمرك في مجال حقوق اإلنسان وتعديل التشريعات ذات ال لة بما يمتثل كلياا 
 ا  لهذه االلتزامات   ن اري

توصية موجهة  لى جزر فارو:  نشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسبان  120-41
وفقاا للتوصيات التي تقدمت بها الجمعية العامة لألم  المتحبدة   تشمل جزر فارو
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  2013  واللجنببة المعنيببة بببالحقوق االقت ببادية واالجتماعيببة والثقافيببة  1994 
   بولندا  
بواليببة وسببل ات  ضببافية لتم ينببه مببن  ناطببة م تببب ال فببل الخبباا  120-42

 تقدي  المساعدة االستشارية والقانونية في ن اق أوسع من الحاالت  ألمانيا  
توسبببيع واليبببة وسبببل ات م تبببب ال فبببل الخببباا لتبببوفير المسببباعدة  120-43

 االستشارية أو القانونية في ن اق أوسع من الحاالت   ن اريا   
اا ومبنح الم تبب سبل ات  ضببافية تعزيبز واليبة م تبب ال فبل الخب 120-44

 لتوفير المساعدة االستشارية والقانونية في ن اق أوسع من الحاالت  النرويج   
تعزيز والية م تب ال فل وضمان وصول ا)طفال المباشر  لى آليبة  120-45

ش اوى وحيدة موحدة و لى المشورة المسبتقلة والمسباعدة القانونيبة لألطفبال فبي 
 الت  آيرلندا  ن اق أوسع من الحا

النظر فبي وضبع خ بة عمبل وطنيبة لتعزيبز حقبوق اإلنسبان وحمايتهبا  120-46
  جورجيا  

وضببع خ ببة عمببل وطنيببة لحقببوق اإلنسببان ق ببد تببأطير نهببج مببنظ   120-47
 وشامل لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها   ندونيسيا  

وضببببع خ ببببة عمببببل وطنيببببة لم افحببببة العن ببببرية والعمببببل مببببن أجببببل  120-48
 التسامح وصيانة حرية المعتقد  جيبوتي  

وضبببع خ بببة وطنيبببة لم افحبببة العن بببرية والتمييبببز  وفقببباا اللتزامبببات  120-49
 الدانمرك الدولية  كوستاري ا  

 وضع خ ة عمل وطنية لم افحة العن رية  االتحاد الروسي   120-50
تعزيببببز خ ببببا العمببببل الوطنيببببة التببببي تعببببزز التسببببامح والتفببببا   بببببين  120-51

سببيما  ثقافببات  ق ببد منببع ومحاربببة ا)فعببال العن ببرية وأعمببال كببره ا)جانببب  الال
 منها تل  التي تنشأ عن الدعاية السياسية  شيلي  

وضببببببع خ ببببببة وطنيببببببة لم افحببببببة جببببببران  ال را يببببببة ق ببببببد ضببببببمان  120-52
 االستمرارية واالستدامة  بولندا  

جانبببب وضبببع اسبببتراتيجية وخ بببة عمبببل شببباملتين لم افحبببة كبببره ا) 120-53
 والتمييز العن ري  تركيا  

  نشاء آلية مستقلة للدفاع عن حقوق ا)طفال في جزر فارو  بنن   120-54
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السببهر علببى أن تسببتخدم سياسببات الببدانمرك وتشببريعاتها ولوانحهببا  120-55
وتبببدابير ا إلنفببباذ القبببوانين اسبببتخداماا فعببباالا لمنبببع ومعالجبببة تزايبببد خ بببر مشببباركة 

النتهاكات فبي حباالت النبزاع  ا)مبر البذي يشبمل حباالت المشاريع التجارية في ا
 االحتالل ا)جنبي  دولة فلس ين  

االعتمبببباد علببببى اسببببتراتيجيات اإلدمبببباج القانمببببة عببببن طريببببق تنظببببي   120-56
حمالت توعية عامة وبرامج تعليمية لتشبجيع التنبوع والتسبامح  وفبي نفبس الوقبت 

  دانة العن رية وكره ا)جانب  كندا  
زيببادة الجهبببود الراميبببة  لبببى تعزيبببز التسبببامح والتفبببا   ببببين الثقافبببات  120-57

 بهدب القضاء على التمييز ضد ا)قليات وغير المواطنين  اليابان  
تشببجيع المسببؤولين الح ببوميين والسياسببيين رفيعببي المسببتوى علببى  120-58

اتخاذ موقف واضح من الخ ب السياسية العن رية والمحرضة على كره ا)جانب 
 نس   تو 

تنظبببي  حمبببالت توعيبببة عموميبببة لتشبببجيع التسبببامح واحتبببرام التنبببوع  120-59
الثقبببافي والت بببدي للتحيبببز والقوالبببب النم يبببة والتمييبببز والعن بببرية وكبببره اإلسبببالم 

  اإلمارات العربية المتحدة  
بناء التسامح والتفا   بين الثقافات ووضع خ ة عمل وطنيبة بشبأن  120-60

 العن رية  ألبانيا  
القيبببام  لبببدى البببرد علبببى جبببران  ال را يبببة  بتبببأمين تبببدريب محبببدد  120-61

ا) داب فبي مجبال  نفباذ القبوانين لتعزيبز القبدرة علبى  جبراء التحقيقبات الخاصبة 
 وتسجيل الش اوى بدقة وا)خذ بمنظور الضحايا  كندا  

تببببوفير تعلببببي  أساسببببي فببببي مجببببال حقببببوق اإلنسببببان لألطفببببال فببببي  120-62
 والثانوية  سلوفينيا   المدار  االبتدانية

جعبببببل التبببببدريس المتعلبببببق باإلببببببادة الجماعيبببببة والجبببببران  المخلبببببة  120-63
 باإلنسانية جزءاا من المنا ج الدراسية في المدار  العمومية  أرمينيا  

فبببرض حظبببر صبببريح علبببى التمييبببز ضبببد ا)شبببخاا ذوي اإلعاقبببة   120-64
لسببن  خببارج سببوق العمببل فضببالا عببن المعتقببدات الدينيببة أو التوجببه الجنسببي أو ا

  بل اريا  
تعزيببببز وتحسببببين القببببوانين والتشببببريعات لم افحببببة جميببببع أشبببب ال  120-65

 التمييز والعن رية وكره ا)جانب  لبنان  
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اسببتعراض مجموعببة التشببريعات التببي تحظببر التمييببز )ي سبببب مببن  120-66
ا)سبببباو وفبببرض حظبببر صبببريح بهبببذا الخ بببوا علبببى التمييبببز بسببببب اإلعاقبببة أو 

 ن أو المعتقد الديني أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية  كندا  الس
المضي في تعزيز اإلطار التنظيمي الشامل الذي يحظر التمييز  بمبا  120-67

في ذل  التمييز على أسا  نوع الجبنس  وتعزيبز التنسبيق ببين الهي بات المخت بة 
البببة ضبببعف وتيسبببير اإلببببالث عبببن مثبببل  بببذه الجبببران  مبببن قبيبببل ا)شبببخاا فبببي ح

  الم سي   
النظبببر فبببي سبببن تشبببريع شبببامل فيمبببا يتعلبببق بالمسببباواة يبببوفر سببببل  120-68

 انت اب فعالة ويعالج التمييز على جميع ا)سس  صربيا  
اتخبباذ التببدابير التشببريعية الالزمببة لضببمان  دراج المنظببور الجنسبباني  120-69

اقببة التمييبز في جميع السياسات العامة على جميع مستويات الح ب   وحظبر ومع
 على أسا  نوع الجنس   ندورا   

اتخاذ تدابير أكثر فعالية لم افحة التمييز العن ري والتع بب ضبد  120-70
المهاجرين  وتحسين اإلطار التشريعي بهبدب تشبجيع قببول المجتمبع للمهباجرين 

   ي اليا  
مواصببلة الجهببود لزيببادة تعمببي  المسبباواة بببين الجنسببين فببي المجببال  120-71

العبببام  فضبببالا عبببن م افحبببة العنبببف المنزلبببي  مبببن أجبببل حمايبببة حقبببوق المبببرأة فبببي 
 المجال العام  تايلند  

تببببوفير التقببببدم لمزيببببد تحقيببببق المسبببباواة بببببين الجنسببببين و  مواصببببلة 120-72
الحمايببة للنسبباء والفتيببات الالتببي يتعرضببن للعنببف  بمببا فببي ذلبب  تعزيببز تنفيببذ أطببر 

 انمة  أستراليا  الدانمرك القانونية والسياساتية الق
المشبباركة فببي الحببوار وتقببدي  المسبباعدة للسببل ات المسببتقلة فببي  120-73

جببزر فببارو وغرينالنببد إلدخببال ت ييببرات تشببريعية ل ببالح حقببوق المببرأة والمسبباواة 
  كوستاري ا  

 الت دي للتمييز وتعزيز قيام مجتمع أكثر شمولية  أستراليا   120-74
تسبببامح الحتبببرام و االتنفيبببذ خ بببة عمبببل وطنيبببة ل بببر  ثقافبببة و ضبببع و  120-75

 وتشجيع التفا   بين الثقافات  ملديف  
اعتمبباد تشببريع لحظببر جميببع أشبب ال التمييببز علببى أسببا  العببرق أو  120-76

اللبببون أو اإلثنيبببة أو السبببن أو البببدين أو اإلعاقبببة  ولضبببمان تمتبببع ضبببحايا التمييبببز 
   بإن اب فعال  جمهورية  يران اإلسالمية
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تعزيببز تشببجيع الحببوار بببين المجتمعببات  بمببا فببي ذلبب  بببين ا)ديببان  120-77
 والحوار فيما بين الثقافات في البلد   ندونيسيا  

مواصلة الجهود الراميبة  لبى م افحبة خ باو ال را يبة فبي مختلبف  120-78
 مؤسسات الدولة من خالل  قامة تسامح وتفا   بين الثقافات  العراق  

زيبببد مبببن اال تمبببام بمشببباكل التمييبببز ضبببد البببدانمركيين غيبببر  يبببالء م 120-79
 ا)صليين والعالقات بين الثقافات  قيرغيزستان  

النهوض بتدابير م افحة العن رية وكره ا)جانب بش ل فعلبي وفبي  120-80
سببيما فببي  نفبس الوقببت بعبت روح االحتببرام والتسببامح والتفبا   بببين الثقافبات  وال

 المدار   ماليزيا  
مواصلة الجهود لمنع مختلف أش ال التمييز  بما في ذل  التمييبز  120-81

 القان  على ا)صل العرقي  الم رو  
اتخببباذ تبببدابير فعالبببة فبببي مجبببال السياسبببات العامبببة ق بببد م افحبببة  120-82

العن بببرية والتع بببب والقوالبببب النم يبببة والمواقبببف غيبببر القانونيبببة تجببباه ا)قليبببات 
 ير تشريعية تحظر خ او ال را ية  ناميبيا  اإلثنية والدينية  واتخاذ تداب

مواصببلة تنفيببذ التببدابير الراميببة  لببى القضبباء علببى التمييببز  بمببا فببي  120-83
 ذل  التمييز على أسا  الخلفية اإلثنية أو الدينية  نيوزيلندا  

مواصببببلة العمببببل فيمببببا يت ببببل ببببببرامج م افحببببة التمييببببز  وال سببببيما  120-84
ينتمبببببون  لبببببى أقليبببببات أو  لبببببى ف بببببات ضبببببعيفة  التمييبببببز ضبببببد ا)شبببببخاا البببببذين

  ني اراغوا  
اتخاذ تبدابير ملموسبة لوضبع حبد ل بره اإلسبالم ولخ باو ال را يبة  120-85

المعببادي للمسببلمين  الببذي مببا زال واسببع االنتشببار فببي النقببا  العببام والسياسببي 
  جمهورية  يران اإلسالمية  

حببببة المواقببببف غيببببر اتخبببباذ تببببدابير فعالببببة لتشببببجيع التسببببامح وم اف 120-86
المشبببببروعة والقوالبببببب النم يبببببة بحبببببق ا)قليبببببات  وال سبببببيما ا)قليبببببات المسبببببلمة 

  الممل ة العربية السعودية  
م افحببببة العن ببببرية وكببببره ا)جانببببب  وتعزيببببز الجهببببود الراميببببة  لببببى  120-87

 تشجيع التفا   بين الثقافات والتسامح  جنوو أفريقيا  
افحببة التمييببز العن ببري والعنببف وكببره دفببع الجهببود الراميببة  لببى م  120-88

 ا)جانب والتع ب  ا)رجنتين  
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اتخبببباذ تببببدابير واضببببحة لم افحببببة كببببره اإلسببببالم والعن ببببرية وكببببره  120-89
 ا)جانب وال را ية  البحرين  

م افحة جميع مظا ر كره اإلسالم بش ل فعلبي وتشبجيع التسبامح  120-90
 المجتمع  أذربيجان  والحوار بين الثقافات واحترام التنوع في 

 طببببالق مبببببادرات محببببددة ا) ببببداب ووضببببع سياسببببات لم افحببببة  120-91
التع ببب والعن ببرية وكببره ا)جانببب  وال سببيما ضببد المسببلمين  الممل ببة العربيببة 

 السعودية   
ت ثيببف الجهببود للقضبباء علببى التمييببز القببان  علببى االنتمبباء اإلثنببي   120-92

 لتمييز اإلثني  لى العدالة  السويد  بما في ذل  تحسين فرا وصول ضحايا ا
تعزيز تدابير م افحبة العن برية والتمييبز ضبد ا)شبخاا مبن أصبول  120-93

أجنبية  وبش ل خاا من خالل حظر التنميا اإلثني وعن طريق  ذكاء الوعي في 
 دوانر ا)من بتدابير وأساليب عدم التمييز  الجزانر  

ضمان القضاء على جميع أعمال دع  الجهود لم افحة العن رية و  120-94
 التع ب العرقي  بوتسوانا  

 16/18العمببببل مببببن أجببببل  نفبببباذ قببببرار مجلببببس حقببببوق اإلنسببببان  120-95
المتعلببق بم افحببة التع ببب والتنمببيا السببلبي والوصبب  والتمييببز والتحببري  علببى 

 العنف والعنف ضد ا)شخاا على أسا  الدين أو المعتقد  البحرين  
يز ضد ا)قليات في الدانمرك  وال سبيما التمييبز ضبد م افحة التمي 120-96

المسبلمين  واتخبباذ تببدابير فعالببة لتعزيببز التسببامح والت ببدي للمواقببف التببي تفضببي 
  لى تنميا و لى جران  كرا ية بحق ا)قليات اإلثنية والدينية  باكستان  

 ذكبباء وعببي الجمهببور بحببدود ومسببؤوليات حريببة التعبيببر تمشببياا مببع  120-97
ايير الدوليبببة  والحبببت فبببي نفبببس الوقبببت علبببى اتخببباذ تبببدابير قانونيبببة وعمليبببة المعببب

 ملموسة لم افحة التحري  على ال را ية والتع ب الدينيين  باكستان  
تعزيبز وحمايبة حقبوق السب ان ا)صبليين والفالحبين وغيبر ذلب  مببن  120-98

 عمال ا)رياب  دولة بوليفيا المتعددة القوميات  
اتخببباذ خ بببوات ملموسبببة لوضبببع حبببد للميبببز اإلثنبببي فبببي المبببدار    120-99

و دمبباج التثقيببف بببالتنوع والتسببامح فببي المنببا ج الدراسببية فببي التعلببي  االبتببداني  
وتقبببدي  التقبببارير العالقبببة لتنفيبببذ اتفاقيبببة اليونسببب و لم افحبببة التمييبببز فبببي التعلبببي  

  سلوفينيا  
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ضبد المثليبات والمثليبين   نفاذ خدمات الدع  وضمان عدم التمييبز 120-100
ومزدوجي الميل الجنسي وم ايري الهوية الجنسبانية والحباملين ل بفات الجنسبين 

  جنوو أفريقيا  
ضبببمان التسببباوي فبببي فبببرا تمتبببع المثليبببات والمثليبببين ومزدوجبببي  120-101

الميببببل الجنسببببي وم ببببايري الهويببببة الجنسببببية بال ببببحة العموميببببة  و زالببببة الحببببواجز 
لتببببي تحببببول دون التمتببببع بببببالعالج ذي ال ببببلة بت ييببببر الهويببببة التشببببريعية القانمببببة ا

 الجنسانية  أوروغواي  
فبببرض حظبببر صبببريح علبببى المنظمبببات التبببي تحبببرض علبببى ال را يبببة  120-102

 العرقية والدينية فضالا عن التنميا العرقي  م ر  
رصببد ومواجهببة خ بباو ال را يببة المتنببامي علببى شببب ات التواصببل  120-103

ما منها تل  الموجهة ضد المسلمين والالج ين فبي النقاشبات االجتماعي  وال سي
 العامة والسياسية والتي تتجلى في كره اإلسالم  باكستان  

تقليص طول مدة االحتجاز قببل المحاكمبة بالنسببة ل يبر المبواطنين  120-104
  اليونان  

المضي في م افحة العنف ضد النساء والفتيات ووضع خ ة عمبل  120-105
منببع العنببف الجنسببي ولتببأمين الحقببوق القانونيببة لضببحايا العنببف الجنسببي شبباملة ل
  فنلندا  
تخ ببيص المببوارد البشببرية والتقنيببة الالزمببة لتعزيببز م افحببة العنببف  120-106

 الجنساني على جميع مستويات الح   ونظام العدالة   ندورا   
لببى كبببح السببهر علببى التنفيببذ ال امببل للبببرامج والسياسببات الراميببة   120-107

 العنف المنزلي  الفلبين  
 عادة النظر في النهج تجاه العنف المنزلي من أجل تحسين الوقاية  120-108

والتعامببل مببع حبباالت العنببف المنزلببي ضببد النسبباء وا)طفببال  الواليببات المتحببدة 
 ا)مري ية  

وضببع واعتمبباد تببدابير  ضببافية لمنببع وم افحببة العنببف الجنسببي ضببد  120-109
 مسا  المرأة  الن

النهبببوض ببببالجهود الراميبببة  لبببى منبببع العنبببف ضبببد النسببباء والعنبببف  120-110
 المنزلي  أذربيجان  
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اتخبباذ التببدابير الالزمببة ق ببد منببع وم افحببة االسببت الل واالعتببداء  120-111
الجنسبببيين علبببى ا)شبببخاا الضبببعفاء  وال سبببيما فبببي غرينالنبببد  جمهوريبببة  يبببران 

 اإلسالمية  
ي اتجبباه تحسببين معببايير وجببودة الرعايببة والعببالج مواصببلة التحببرك فبب 120-112

 في مآوى الرعاية  جورجيا  
تعجيل  نشاء آليات مستقلة للشرطة ت فل عدم لجونها  لى العنبف  120-113

 ضد النساء والفتيات  ليبيا  
السهر على توثيق وتسجيل جميع الحاالت التي كبان فيهبا ا)طفبال  120-114

وداا عليها توثيقاا وتسجيالا مالنمين  وضبمان تعزيبز ضحايا عنف منزلي أو كانوا شه
خببدمات التأ يببل و عببادة اإلدمبباج االجتمبباعيين للضببحايا مببن ا)طفببال  جمهوريببة 

 مولدوفا  
مواصلة المبادرات الناجحة لم افحبة أسبوأ أشب ال عمبل ا)طفبال   120-115

مهوريببة وال سببيما االتجببار با)طفببال )غببراض االسببت الل فببي العمببل والببدعارة  ج
 فنزويال البوليفارية  

اتخبباذ التبببدابير الالزمببة لضبببمان تبببوفير البيانببات المسبببتوفاة ال افيبببة  120-116
 بشأن أسوأ أش ال عمل ا)طفال  ليتوانيا  

دفع الجهود الرامية  لبى منبع ومعالجبة تسبلا ا)قبران فبي المبدار   120-117
ا)سباليب التعليميبة  وذل   في جملة أمور  عن طريق العمل بمجموعة واسعة مبن

التربوية  والنظر في الرصد المالنب  السبتراتيجيات م افحبة تسبلا  -واالجتماعية 
 ا)قران في المدار   سلوفاكيا  

قيبببببام غرينالنبببببد بإصبببببالح ورفبببببع مسبببببتوى االخت اصبببببات البلديبببببة  120-118
والمسبباءلة ق ببد ت بيببق تببدابير بنبباءة وتعزيببز حمايببة ال فببل مببن العنببف  ومسبباعدة 

 سر في جهود  عادة التأ يل فيما يت ل بتعاطي و دمان المخدرات  آيسلندا  ا)
 مواصلة الجهود الجارية لم افحة االتجار بالبشر  سري الن ا   120-119
المضي في  يالء ا تمام خاا بضحايا االتجار با)شخاا وتنسيق  120-120

فيهببا  وكببذل  مببع  التشبريع الببوطني مببع ال بب وك الدوليببة التببي تعببد الببدانمرك طرفبباا 
التوصبببببيات التبببببي تقبببببدمت بهبببببا بخ بببببوا  بببببذه المسبببببألة  ي بببببات المعا بببببدات 

  ني اراغوا  
تعزيز تنفيذ آليات مساعدة ضبحايا االتجبار با)شبخاا مبع التركيبز  120-121

 على ضحايا  ذه الجريمة من ا)طفال  كولومبيا  
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  المضببي فببي م افحببة أسببوأ أشببب ال عمببل ا)طفببال  بمببا فببي ذلببب 120-122
 االتجار )غراض العمل القسري والدعارة  ليتوانيا  

زيبببادة تبببأمين تحديبببد  ويبببة ضبببحايا االتجبببار با)شبببخاا وحمبببايته   120-123
  اليونان  

اتخبباذ تببدابير تشببريعية وتببدابير تتعلببق بالسياسببات العامببة الست  ببال  120-124
نمببة للضببحايا اإليببذاء ثانيببةا فببي حبباالت االتجببار والسببهر علببى تببوفير الحمايببة المال

والعمببال المهبباجرين بشبب ل خبباا  ب ببرب النظببر عببن مركببز   مببن حيببت الهجببرة 
   ندورا   

تعزيببز حمايببة ضببحايا االتجببار با)شببخاا عببن طريببق تببوفير اإلقامببة  120-125
المؤقتببة ق ببد تشببجيع التعبباون مببع المسببؤولين عببن  نفبباذ القببوانين و يجبباد بببدانل 

ون فيهبببا  لبببى انتقبببام أو مشبببقة  الواليبببات قانونيبببة لتبببرحيله   لبببى بلبببدان قبببد يتعرضببب
 المتحدة ا)مري ية  

التبببي ببببرحالت ترحيبببل السبببجناء  جبببراء تحقيبببق شبببامل فيمبببا ي سبببمى  120-126
ح ّببببت فيهببببا طببببانرات لوكالببببة المخببببابرات المركزيببببة التابعببببة للواليببببات المتحببببدة 

وعلى متنها أشخاا محتجزون تعسفاا أثناء عملياتهبا  ا)مري ية بم ارات دانمركية
 الخاصة  االتحاد الروسي  

التحقيببببق فببببي جميببببع جببببران  ال را يببببة المرت بببببة بحببببق ا)قليببببات  120-127
 ومقاضاتها والمعاقبة عليها  أذربيجان  

 صببالح نظببام العدالببة الجنانيببة والسببهر علببى تمشببي سببن المسببؤولية  120-128
 ر الدولية  بوتسوانا  الجنانية مع المعايي

 عادة النظر في سجن ا)شخاا دون سن الثامنة عشبرة فبي حببس  120-129
انفبببببرادي  والسبببببهر علبببببى أال ي حتجبببببز أي طفبببببل فبببببي سبببببجون عاديبببببة مبببببع كببببببار 

  الم سي   
 ل اء ا)ح ام التي تسمح بإخضاع ا)شبخاا ذوي اإلعاقبة لعبالج  120-130

 سي   طبي وعالج طب نفسي دون موافقته   الم 
 دخببال تببدابير بديلببة لالحتجبباز قبببل المحاكمببة بالنسبببة لألحببدا    120-131

متببى أم ببن ذلبب   ووضببع قواعببد واضببحة لمعاملببة ا)حببدا  فببي االحتجبباز لببدى 
الشببرطة ورصببد تنفيببذ ا الفعببال فببي الت بيببق العملببي  الممل ببة المتحببدة لبري انيببا 

 العظمى وآيرلندا الشمالية  
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الالزمببة لمنببع احتجبباز ا)حببدا  فببي سببجون ال بببار  اتخبباذ التببدابير 120-132
   ندورا   

الحبببببد مبببببن اللجبببببوء  لبببببى الحببببببس االنفبببببرادي لألطفبببببال أو  ل بببببا ه  120-133
  ناميبيا  
اعتمببباد تشبببريع للحبببد مبببن اللجبببوء  لبببى الحببببس االنفبببرادي و ل ببباء  120-134

 الحبس االنفرادي لألطفال  بولندا  
نفبببرادي لألطفبببال فبببي نظبببام العدالبببة حظبببر اللجبببوء  لبببى الحببببس اال 120-135

 الجنانية  سلوفينيا  
 يالء مراعاة خاصة للجانحين ا)حدا   من أجل حظر اللجوء  لى  120-136

الحببببس االنفبببرادي بحبببق ا)شبببخاا دون سبببن الثامنبببة عشبببرة وف بببل الجبببانحين 
 ا)حدا  عن الجانحين ال بار  تايلند  

حدة ال بيعية وا)ساسية للمجتمبع توفير الحماية لألسرة بوصفها الو  120-137
  م ر  
السهر  من خالل تدابير ومشاورات فعالة  على أن ت بون لألطفبال  120-138

المتنببازع علبببيه  فبببي خبببالب زوجبببي  م انيببة اإلبقببباء علبببى ات بببال مسبببتمر بالوالبببد 
 ا)جنبي الذي يعيش في الخارج   ي اليا  

سسبة ا)سبرة وتفبادي اللجبوء اتخاذ تدابير عملية وقانونيبة لتعزيبز مؤ  120-139
 لى تبدابير وتشبريعات تعبرض للخ بر ذات أسبس ا)سبرة فبي المجتمبع  جمهوريبة 

  يران اإلسالمية  
بببببذل كببببل الجهببببود الالزمببببة لتم ببببين كببببال الوالببببدين مببببن الت ببببرب  120-140

 بمسؤولية من أجل تنش ة ال فل وتربيته  النمسا  
لقببانوني عببن طريببق تم ببين السببماح لألحببدا  بت ييببر نببوع جنسببه  ا 120-141

 ا)شخاا الذين يمارسون السل ة ا)بوية على القاصر لتقدي  طلب   ولندا  
تعديل قانون الزواج فبي جبزر فبارو إلباحبة زواج شخ بين مبن نفبس  120-142

 الجنس  آيسلندا  
ختببان للسببن فيمببا يت ببل باالمتنبباع عببن فببرض حظببر أو حببد أق ببى  120-143

 ة  م ر  ا)والد )غراض غير عالجي
 سّن تشريع يجرم تشهير الرموز الدينية بتعلة حرية التعبير  ليبيا   120-144
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 ل بباء أيبببة تشبببريعات أو تبببدابير تميبببز علبببى أسبببا  البببدين  اإلمبببارات  120-145
 العربية المتحدة  

ت ثيبببف الجهبببود فبببي م افحبببة جبببران  ال را يبببة مبببن خبببالل التنفيبببذ  120-146
 الموّفر لهذا ال رض  كوت ديفوار  الفعال لنظام الرصد الجديد 

تنظبببببي  حمبببببالت توعيبببببة وتقبببببدي  البببببدع  المبببببالي للمنظمبببببات غيبببببر  120-147
 الح ومية التي تعمل في مجال الجران  ذات ال لة بالميز وال را ية   سبانيا  

  دانة جميع جران  ال را ية والتمييز والتنميا العرقي  ماليزيا   120-148
تعبيبببر المسبببؤولة فبببي الخ بببب والمنشبببورات ل ببببح تشبببجيع حريبببة ال 120-149

 جران  ال را ية  ماليزيا  
 مواصلة تعزيز الجهود لم افحة جريمة ال را ية  الم رو   120-150
مواصببببلة تعزيببببز الجهببببود التببببي تتخببببذ ا الشببببرطة لم افحببببة جريمببببة  120-151

ال ال را ية على أسا  اإلثنية وضمان معالجة مثل  ذه القضايا بش ل فعلبي وفعب
  سن افورة  

سن تشريع يميز بين حرية التعبير وخ او ال را ية واتخاذ التبدابير  120-152
لضبببمان تمثيبببل ا)قليبببات فبببي الميبببادين االجتماعيبببة والسياسبببية  الممل بببة العربيبببة 

 السعودية  
ت ثيبببف الجهبببود لم افحبببة خ ببباو ال را يبببة والبيانبببات العن ببببرية  120-153

 ب ره ا)جانب  بيالرو    والمنادية
اتخبباذ المزيببد مببن التببدابير الفعليببة إلتاحببة فببرا متسبباوية ل ببل مببن  120-154

الرجبال والنسبباء فبي سببوق العمبل  وسببّد الفجببوة القانمبة بببين الجسبين فيمببا يت ببل 
 با)جور  السويد  

  ل ببالح أضببعف ف ببات السبب انمواصببلة تعزيببز البببرامج االجتماعيببة  120-155
ت ا)طفببال والنسبباء والمسببنين وذوي اإلعاقببة المنتمببين  لببى أقليببات وال سببيما ف ببا

  جمهورية فنزويال البوليفارية  
السببهر علببى تبببوفير فببرا وصبببول جميببع ا)شبببخاا المنتمببين  لبببى  120-156

 ف ات محرومة ومجموعات مهمشة  لى الرعاية ال حية ا)ساسية  أوغندا  
دار  على  ثر قرار اإليبداع فبي تأمين استمرار التحاق ا)طفال بالم 120-157

 الرعاية البديلة  سلوفينيا  
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مواصلة الجهود لتأمين وصول جميع ا)طفال  لى التعلي  الح ومي  120-158
 ب رب النظر عن مركز   القانوني  بيالرو   

النظر في اتخاذ المزيد من اإلجراءات لتحسين فبرا الوصبول  لبى  120-159
 د وفي جزر فارو   ستونيا  التعلي  لألطفال في غرينالن

 يببببالء ا تمببببام خبببباا إلم انيببببة الوصببببول  لببببى المنشببببآت التعليميببببة  120-160
 ومحي اتها المادية تماشياا مع مقترحات المجلس الوطني لل فولة   سبانيا  

اتخبباذ تببدابير فعالببة لمعالجببة الالمسبباواة فببي مركببز الترجمببة الفوريببة  120-161
 جيبوتي  ل ات ا)قليات في المحاك   ل

السببهر علببى  م انيببة احتفبباا أطفببال اإلينويببت بهببويته  واسببتخدام  120-162
 ل ته   بنما  

تعزيبببز السياسبببات والمببببادرات لتشبببجيع التسبببامح تجببباه ا)قليبببات  120-163
 اإلثنية و دماجها في جميع مجاالت حياة المجتمع  سن افورة  

ين والمهببباجرين تعزيبببز معبببدل العمبببل والتعلبببي  فبببي صبببفوب الالج ببب 120-164
  جنوو أفريقيا  

مواصبببلة الببببرامج التجريبيبببة المتعلقبببة بالل بببة ا)م بالنسببببة لألطفبببال  120-165
 الذين ينتمون  لى أقليات  دولة فلس ين  

كمجتمبببع أصبببلي محلبببي متميبببز قبببادر علبببى   االعتبببراب بقبيلبببة التبببول 120-166
 الدفاع عن حقوقه التقليدية  دولة بوليفيا المتعددة القوميات  

الوفاء بااللتزامات والتعهدات بموجب القانون الدولي لتعزيبز جهبود  120-167
م افحة جران  ال را ية  وال سيما منها تل  التي تستهدب الالج ين والمهاجرين 

  ال ين  وتقوم على أسس دينية 
اعتماد تشريع شامل بشأن الهجرة يتفبق مبع التزامبات البدانمرك فبي  120-168

مجبببال حقبببوق اإلنسبببان لضبببمان عبببدم التمييبببز و دمببباج المهببباجرين بشببب ل فعبببال 
   ندورا   

مواصببلة العمببل علببى تحسببين معاملببة المهبباجرين والالج ببين ب ريقببة  120-169
  وال سببببيما حقببببوق النسبببباء شببببفافة فببببي اببببل االحتببببرام ال امببببل لحقببببوق اإلنسببببان

 وا)طفال  اليابان  
زيادة ا)مبن فبي مبآوى ا)طفبال المهباجرين البذين ال يبرافقه  أحبد   120-170

 والتحقيق في حاالت اختفاء ا)طفال من  ذه المراكز  الم سي   
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السببهر علببى احتببرام جميببع االتفاقيببات والبروتوكببوالت الدوليببة ذات  120-171
مهاجرين  وال سيما ا)طفال   لى الخبدمات ا)ساسبية فبي ال لة وفرصة وصول ال

 اروب مالنمة  نيوزيلندا  
دفببع الجهببود لمعالجببة التمييببز الهي لببي الببذي تواجهببه مجموعببات  120-172

ا)قليبببات ويواجهبببه غيبببر المبببواطنين والالج بببون  وال سبببيما فبببي مبببا يتعلبببق بالعمبببل 
 دالة  جمهورية كوريا  والتعلي  والس ن والخدمات ال حية والوصول  لى الع

اتخاذ التدابير لمنع التمييز ضد المهباجرين والالج بين فبي الوصبول  120-173
  لى سوق العمل  فضالا عن الرعاية ال حية والتعلي   االتحاد الروسي  

مراجعببة اإلطببار القببانوني المتعلببق ببباللجوء والهجببرة والنببزوح و ل بباء  120-174
 م انيبببة اإلقامبببة بالبلبببد وال بببرد )سبببباو تتعلبببق ا)ح بببام المتعلقبببة بالحرمبببان مبببن 

ببببا)من القبببومي والتبببي تخبببالف المعبببايير الدوليبببة التبببي تعبببد البببدانمرك طرفببباا فيهبببا 
  الم سي   

مراجعببة وتحسببين الممارسببات ذات ال ببلة برعايببة ملتمسببي اللجببوء  120-175
  كوستاري ا  

بي اللجببوء دفببع الجهببود مببن أجببل منببع التمييببز ضببد الالج ببين وطببال 120-176
 بإل اء القوانين وا)ساليب حديثة العهد التي تدي  تل  الممارسات  اليونان  

ضمان مراعاة م بالح ال فبل الفضبلى مراعباة كاملبة لبدى الببت فبي  120-177
 طلبات اللجوء  ناميبيا  

السببهر علببى أن ت ببون الت ييببرات فببي قببوانين ولببوانح اللجببوء ممتثلببة  120-178
 اإلنسان الدولية  الفلبين  لمعايير حقوق 

 عفببباء جميبببع ا)طفبببال طبببالبي اللجبببوء والمهببباجرين مبببن االحتجببباز  120-179
ومنحه  فرصة الوصول  لى التعلي  من خالل  دماجه  في مبدار  التعلبي  العبالي 

  البرت ال  
السبهر علبى تلقبي ا)طفبال طبالبي اللجبوء والالج بين لتعلبي  ال يقبل  120-180

البببذي يتلقببباه غيبببر   مبببن ا)طفبببال فبببي المبببدار  الدانمركيبببة  جبببودة عبببن التعلبببي 
  أف انستان  

 السهر على مزيد حماية الالج ين وطالبي اللجوء  الجزانر   120-181
السهر على أن تظبل معاملبة طبالبي اللجبوء متماشبية مبع االتفاقيبات  120-182

 والبروتوكوالت الدولية التي وقعت عليها الدانمرك  النمسا  
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السببهر علببى أن تراعببى م ببالح ال فببل الفضببلى مراعبباة كاملببة عنببد  120-183
 البت في طلبات اللجوء  النمسا  

السببهر علببى أن ت راعببى م ببالح ال فببل الفضببلى مراعبباة كاملببة لببدى  120-184
 1951البت في طلبات اللجوء والوفاء بااللتزامات الدوليبة بموجبب اتفاقيبة عبام 

  الخاصة بوضع الالج ين  آيسلندا 
اتخباذ المزيبد مبن التببدابير لحمايبة حبق الالج ببين ولبّ  شبمل ا)سببر   120-185

 مع التأكيد على حقوق ال فل  اليونان  
 منح جميع الالج ين الحق في لّ  شمل ا)سرة  غواتيماال   120-186
مببنح جميببع ا)شببخاا القببادمين مببن بلببدان تعببيش نزاعبباا وحبباالت  120-187

لتبببالي بمركبببز الحمايبببة اإلضبببافية المؤقتبببة بمباشبببرة أخبببرى مبببن العنبببف ويتمتعبببون با
 جببببراءات لببببّ  شببببمل ا)سببببرة خببببالل السببببنة ا)ولببببى مببببن  قببببامته  فببببي الببببدانمرك 

  البرت ال  
 اتخاذ المزيد من التدابير لتيسير لّ  شمل ا)سر  تركيا   120-188
اتخبباذ التببدابير القانونيببة الالزمببة لضببمان حببق ا)طفببال البببال ين مببن  120-189

 عاماا في لّ  شمل ا)سرة  ا)رجنتين   15عمر أكثر من ال
 يالء ا) مية لضمان منح الالج ين الذين يندرجون في ف ة "الج بي  120-190

 الحرو" الحق في لّ  شمل ا)سرة  البحرين  
منح لّ  شمل ا)سرة المعّجل لالج ين المبؤ لين للجبوء ببالنظر  لبى  120-191

 "الج ي الحرو"  البرازيل    لي  وال سيما لالوضع العام في بلد   ا)ص
السهر على مبنح ا)شبخاا البذين يتمتعبون بمركبز الحمايبة المؤقتبة  120-192

الحق في الشروع فوراا فبي  جبراءات لبّ  شبمل ا)سبرة  وضبمان رفبع الحبّد ا)دنبى 
 عاماا  آيرلندا   18 لى  15لسن ا)طفال )غراض لّ  شمل ا)سر من 

تنفيببذ التببدابير الالزمببة إليجبباد الحلببول لألشببخاا عببديمي  مواصببلة 120-193
 الجنسية  كولومبيا  

اتخاذ المزيد من التبدابير المتثبال تشبريع البدانمرك البوطني المتعلبق  120-194
بشأن خف  حاالت انعبدام الجنسبية  1961التفاقية عام  كامالا امتثاالا  بالجنسية 
  فنلندا  
 اكتساو الجنسية  جنوو أفريقيا  تعزيز التدابير لتشجيع  120-195
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اعتمبباد  طببار قبببانوني لتيسببير مببنح رخبببص اإلقامببة لألطفببال ضبببحايا  120-196
االتجار ولمنح الجنسية لجميبع ا)طفبال المولبودين فبي البدانمرك والبذين ي ونبون 

 لوال ذل  عديمي الجنسية وأكثر عرضة لالست الل  الم سي   
ا)دلببة لتشببريع الببدانمرك لم افحببة   جببراء تقيببي  شببامل وقببان  علببى 120-197

 اإلر او  كما أ وصيت بذل  سابقاا   ولندا  
المضببي فببي الوفبباء بالتعهببد بالمسبباعدة اإلنمانيببة لمسبباعدة البلببدان  120-198

 النامية على  عمال الحق في التنمية بش ل أفضل  ال ين  
ل تحسبين مواصلة تقدي  المساعدة اإلنمانية للبلدان النامية مبن أجب 120-199

االقت ببادية كجببزء مببن جببدول أعمببال تنميببة شبباملة  - عمببال الحقببوق االجتماعيببة 
  ومستدامة  جماالا  نيبال .

جميبببع االسبببتنتاجات و/أو التوصبببيات البببواردة فبببي  بببذا التقريبببر تعببببر عبببن موقبببف  -121
الدولببة  البببدول  التبببي قبببدمتها و/أو الدولبببة موضببوع االسبببتعراض. وال ينب بببي أن ي فهببب  أنهبببا 

  حظى بتأييد الفريق العامل ب امله.ت
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