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  مقدمة    
 لقرار جملس عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، الذي أنشئ وفقاً   -١

 ١٣ إىل   ٢، دورته احلادية عشرة من      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
       / أيـار  ٢ الذي ُعقـد يف      وأُجري استعراض الدامنرك يف االجتماع الثاين      .٢٠١١مايو  /أيار

وترأس وفد الدامنرك كالوس غروب، كاتب الدولة الدائم للشؤون اخلارجية،          . ٢٠١١مايو  
       / أيـار  ٤واعتمد الفريق العامل، يف جلسته السادسة املعقـودة يف          . وزارة الشؤون اخلارجية  

  .، التقرير املتعلق بالدامنرك٢٠١١مايو 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  .مجهورية كوريا وشيلي وغانا: لتيسري استعراض احلالة يف الدامنرك) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التاليـة لغـرض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :استعراض احلالة يف الدامنرك
ــين  )أ(   ــر وط ــرض مك/تقري ــرة  ع ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ) أ(١٥ت

)A/HRC/WG.6/11/DNK/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/11/DNK/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
  ؛)A/HRC/WG.6/11/DNK/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

 إسـتونيا   طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاًوأحيلت إىل الدامنرك، عن   -٤
واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى          

وهذه األسئلة متاحة يف الشبكة اخلارجية لالسـتعراض        . وأيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا   
  .الدوري الشامل

  ز مداوالت عملية االستعراضموج  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
اعترب الوفد االستعراض الدوري الشامل آلية إجيابية ومبتكرة تنطوي على إمكانيـة              -٥

وكان حتضري االستعراض الـدوري     . حقيقية لتحسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع       
ولوية بالنسبة للحكومة الدامنركية اليت كانت تطمح إىل تقدمي         الشامل للدامنرك مسألة ذات أ    

  .تقرير وطين يعكس اجملتمع ككل
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وذكر الوفد أن جلسات استماع علنية ُنظمت يف كوبنهاغن وآرهوس وغرينالنـد              -٦
وأُتيح مشروع تقرير للجمهور على املوقع الشبكي لالستعراض الدوري الشامل          . وجزر فارو 

 ١٥ورحب الوفد بالبيانات اخلطية اليت قدمتها إىل املفوضية         . ون اخلارجية التابع لوزارة الشؤ  
  .جهة معنية قبل االستعراض الدوري الشامل للدامنرك

وشدد وفد الدامنرك على أن التقرير يتناول قائمة واسعة من قضايا حقوق اإلنسان؛               -٧
  .إال أن تلك القضايا ليست شاملة بأي حال من األحوال

       لتقرير الوطين أجزاء منفصلة عن حالة حقـوق اإلنـسان يف غرينالنـد             ويتضمن ا   -٨
  .وجزر فارو

وذكر الوفد أنه كان يود أن يدعو املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان لتوجيه كلمة إىل   -٩
وكان املعهد سيمثل الدامنرك يف اجللـسة       . الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل     

حقوق اإلنسان بصفته املستقلة كمؤسسة حلقوق اإلنسان ذات املركز ألف، من           العامة جمللس   
وأعربت احلكومة الدامنركية عن أسفها الشديد أنه،       . مقعد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    

حسبما أبلغتها األمانة، مل يكن من املمكن قبول هذا الطلب، كما أعربت عن أملها الصادق               
  . عمليات استعراض مقبلةيف أن يكون ذلك ممكناً يف

 من أساس قيمـة      أساسياً ووجه الوفد االنتباه إىل أن حقوق اإلنسان تشكل عنصراً          -١٠
  .احلكومة الدامنركية وكانت على مدى عقود يف صميم سياساهتا اخلارجية واإلمنائية

وأقر الوفد بأن هناك حتديات تواجهها الدامنرك يف جمـال حقـوق اإلنـسان، وأن                 -١١
  .رك ملتزمة مبعاجلتهاالدامن
وأبرز الوفد أن بعض هذه التحديات تتعلق بالتغريات الدميوغرافية الـيت متـر هبـا                 -١٢

غـري أن الـتغريات     .  من الناحيـة اإلثنيـة     فالدامنرك تتطور إىل جمتمع أكثر تنوعاً     . الدامنرك
ـ          االجتماعية السريعة تأيت أيضاً    دامنركي  بتحديات تتعلق باحلفاظ على متاسـك اجملتمـع ال

  .وتعزيزه، والسماح لكل فرد باملسامهة يف الكل األكرب دون متييز
وذكر الوفد أن بعض الناس يعيشون حالياً نوعاً من االستبعاد من التيـار الرئيـسي             -١٣

وجيب معاجلة هذه الشواغل    . للمجتمع ويشعرون بأهنم يتعرضون ألشكال خمتلفة من التمييز       
لدامنرك أن تعمل لتعزيز التفاهم املتبادل واحلوار فيما بني الناس  وجيب على ا  . بنوع من االلتزام  

من خمتلف األصول واألديان والثقافات من أجل كسر اخلوف والتحامل اللـذين ميكـن أن               
  .يهيمنا بسهولة على الطريقة اليت يرى الناس هبا بعضهم بعضاً

شكاله وأهنا اختذت، يف    وأبلغ الوفد بأن احلكومة حترص على مكافحة التمييز جبميع أ           -١٤
ويف . مجلة أمور أخرى، خطوات ملكافحة التمييز على أساس األصـل العرقـي أو اإلثـين              

        خطة العمل املتعلقة باملـساواة يف معاملـة اإلثنيـات          ، نشرت احلكومة  ٢٠١٠يوليه  /متوز
  . واحترام الفرد
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االستبعاد االجتمـاعي  وذكر الوفد أن أولوية رئيسية أخرى للحكومة تتمثل يف منع           -١٥
وتعدل احلكومة بانتظام السياسات االجتماعية وسياسات سوق العمل مـن أجـل            . والفقر

  .حتسني الظروف املعيشية لألشخاص املعرضني خلطر االستبعاد االجتماعي والفقر
  .وأعرب الوفد عن شكره للدول اليت قدمت أسئلة مكتوبة سلفاً  -١٦
 إىل أن السكان األصليني يف غرينالند، وهم اإلنويت،         وأشار ممثل حكومة غرينالند     -١٧

، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢١ويف  .  يف املائة من الـسكان     ٨٨يشكلون أغلبية كبرية متثل     
ويدخل قانون احلكـم الـذايت لغرينالنـد        . احتفلت غرينالند ببداية احلكم الذايت لغرينالند     

يف غرينالند والعالقات االقتـصادية بـني       ترتيبات جديدة فيما يتعلق بأنشطة املوارد املعدنية        
ويصف التعاون بني غرينالند والدامنرك فيما يتعلق بالسياسة اخلارجيـة،          . غرينالند والدامنرك 

ويعترف بالغرينالندية بوصفها اللغة الرمسية يف غرينالند كما يصف حـصول البلـد علـى               
  . وهو قرار جيب أن يتخذه شعب غرينالند-االستقالل 

          د املمثل بأن حكومة غرينالند تولت جمال املوارد املعدنية بأكملـه، يف حـني              وأفا  -١٨
  .ال تزال إقامة العدل وقانون األسرة، يف الوقت الراهن، حتت مسؤولية الدامنرك

وأضاف أن غرينالند تعمل جبد لضمان أن مبادئ حقوق اإلنسان األساسية تشكل              -١٩
وتسعى . تمع املدين مشمول كما ينبغي بالعملية التحضريية      أساس أي مبادرة تشريعية وأن اجمل     

سياسات حكومة غرينالند إىل توسيع نطاق تطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان لتشمل            
 لقانون احلكم الذايت لغرينالند، سيتطلب رفـع التحفظـات علـى            غري أنه، وفقاً  . غرينالند

  .قة بغرينالند عرضها مسبقاً على برملان غرينالنداالتفاقيات اليت صدقت عليها الدامنرك واملتعل
وتقع على عاتق حكومة غرينالند مسؤولية ضمان تنفيذ االتفاقيـات الدوليـة يف               -٢٠

وكنتيجة لذلك، تشارك حكومة غرينالند أيضاً      . املناطق اليت بسطت غرينالند سيادهتا عليها     
  .عاهدات التابعة لألمم املتحدةبنشاط يف التقارير اليت تقدمها الدامنرك إىل هيئات امل

، طلب برملان غرينالند إىل احلكومة أن تنظر يف اخليارات املتعلقـة            ٢٠٠٨ويف عام     -٢١
  .بإنشاء قدرات حلقوق اإلنسان يف غرينالند، مع مراعاة عدد سكان غرينالند الصغري نسبياً

اتية للسكان وجتدر اإلشارة إىل أن حكومة غرينالند حكومة عامة وليست حكومة ذ          -٢٢
ولكن، مبا أن غالبية السكان ينحدرون من أصل اإلنويت، فإن حكومة غرينالنـد         . األصليني

  .وبرملاهنا يشددان كثرياً على حقوق الشعوب األصلية
ومتثل أحد اإلجراءات األوىل اليت اختذهتا حكومة غرينالند يف اعتمـاد تـشريعات               -٢٣

اللغوي اهلدف منها تعزيز دور اللغة الغرينالنديـة  جديدة بشأن السياسات اللغوية واالندماج    
  .واستخدامها
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وعلى هذا النحـو،  .  على املوارد الطبيعيةوينطبق مبدأ امللكية اجلماعية لألرض أيضاً       -٢٤
تدرك حكومة غرينالند أمهية إشراك اجملتمع املدين يف صنع القرار، بشأن أمور لـيس أقلـها                

  .  اإلمنائية الكربىالنفط واستخراج املعادن واملشاريع
وذكر املمثل أن احلكومة تشدد كثرياً على حتسني حيـاة األطفـال والـشباب يف                 -٢٥

، هناك العديد مـن املبـادرات اجلـاري         "٢٠١٠طفولة آمنة   "ويف إطار برنامج    . غرينالند
وقد زادت حكومة غرينالند كثرياً من املنح املخصصة ملالجئ النساء واألطفـال،            . تنفيذها
  .ز األسرةومراك
وتعد حكومة غرينالند استراتيجية لألطفال والشباب سُتعرض على برملان غرينالند            -٢٦

     وتتناول االستراتيجية قضايا مثل فـشل رعايـة األطفـال،          . يف وقت الحق من هذا العام     
  .والعنف، واإلدمان

ت التركيز يف   ، يتمثل أحد جماال   "إينونرييتا"، املسمى   ويف إطار برنامج الصحة العامة      -٢٧
  .وقد سبق تنفيذ جمموعة واسعة من املبادرات يف إطار هذا الربنامج. العنف والصحة اجلنسية

وذكر ممثل جزر فارو أن حقوق اإلنسان والدميقراطية قيم أساسية يف جمتمع جـزر                -٢٨
يـة  وما زال النظام الدميقراطي للحكومة واإلطار التشريعي يوفران األساس الالزم حلما    . فارو

وقد أسهم نظام الرعاية العامة يف مستوى معيشي عالٍ بشكل عام يف جـزر              . مجيع احلقوق 
واحلكومة مسؤولة عن مجيع التكاليف املتعلقة بالتعليم والرعايـة الـصحية ورعايـة             . فارو

  .األطفال ورعاية املسنني واملعاشات التقاعدية أو معظمها
، ٢٠٠٤األمم املتحدة، ومنـذ عـام       وقد اعتمدت جزر فارو سبعاً من معاهدات          -٢٩

وشـاركت  . أعدت تقارير هامة توثق اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لضمان حقوق اإلنـسان           
وتقدر حكومة جزر   . املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين بنشاط يف إعداد التقرير الوطين         

  .اصة هبافارو اجلهود اليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية إلعداد التقارير اخل
وذكر املمثل أن احلكومة تقدر فرصة وجود باب مستقل خمصص جلـزر فـارو يف                 -٣٠

ولكن مبا أنه مل توضع حتت تصرفها سوى ثالث صفحات، فقد كان مـن              . تقرير الدامنرك 
  .الضروري احلد من نطاق املسامهة والتركيز على أكثر قضايا حقوق اإلنسان أمهية

 فارو ما زال يواجه حتديات يف جمـال املـساواة بـني             وذكر املمثل أن جمتمع جزر      -٣١
فعلى الرغم من زيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، فإهنا غري ممثلة متثيالً جيـداً        . اجلنسني
وقد ُوّجهت املوارد حنو ضمان احلقوق من خالل تدابري قانونية، وذلك بإصـدار             . كالرجل

وباإلضـافة إىل ذلـك، قـدمت       . ١٩٩٤ يف عام    القانون الذي ينظم املساواة بني اجلنسني     
  .٢٠٠٥يف عام " دميوكراسيا"احلكومة الدعم إىل املبادرات اإلعالمية بتعيني اللجنة املستقلة 

من هذا العام خطة عمل ملكافحة      مارس  /آذار ٨وقال املمثل إن احلكومة أعلنت يف         -٣٢
  .العنف يف املرتل، وحتديداً جتاه النساء واألطفال
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        أضاف أن حكومة جزر فارو تنوي احلفاظ على مستوى عـال مـن الطمـوح               و  -٣٣
وتعتزم احلكومة التعاون بشكل وثيق مع      . فيما يتعلق بالعمل املنهجي اخلاص حبقوق اإلنسان      

  .مجيع اجلهات املعنية على أي توصيات يسفر عنها هذا االستعراض ويف متابعة هذا التقرير

  ردود الدولة موضوع االستعراضاحلوار التفاعلي و  -باء   
وأثىن عدد من الوفود على الدامنرك      .  وفداً ببيانات  ٤٧خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٤

للمبادرات الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وكذلك للمشاورات الوطنية الواسعة           
ع على التوصيات املقدمة وميكن االطال . مع اجملتمع املدين حتضرياً لالستعراض الدوري الشامل      

  .خالل هذا احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
ثنية أخـرى   اواستفسرت اهلند عن التقدم احملرز يف النهوض باألشخاص من أصول             -٣٥

لتحقيق توازن عرقي يف خدمة الشرطة، والتدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة ووضـع              
 من التوضيح بـشأن صـالحيات املعهـد          وطلبت مزيداً  .خطة عمل ملكافحة العنف املرتيل    

الدامنركي حلقوق اإلنسان يف التحقيق، من تلقاء نفسه أو خالف ذلك، يف الشكاوى املتعلقة              
  .وقدمت اهلند توصية. حبقوق اإلنسان

والحظت اجلزائر أن الدامنرك طرف يف معظم الصكوك األساسية حلقوق اإلنـسان،        -٣٦
ا مل تدرج يف القانون احمللي سوى االتفاقية األوروبية حلماية حقـوق            ولكنها أشارت إىل أهن   

وأشارت اجلزائر إىل شواغل بـشأن      . اإلنسان واحلريات األساسية وطلبت تفسريات لذلك     
. من القانون اجلنائي  ) ب(٢٦٦دينية، واحتمال إلغاء املادة     إمهال قضايا الكراهية العرقية أو ال     

  .وقدمت اجلزائر توصيات
 يف القانون املنشئ للمعهد الدامنركي      ٢٠٠٥رحبت كندا بإدراج غرينالند يف عام       و  -٣٧

حلقوق اإلنسان، ولكنها الحظت القيود املفروضة على املوارد اليت حتـد مـن وجـوده يف                
وسألت عن التدابري املتخذة ملعاجلـة      . غرينالند، وأشارت إىل أن واليته ال تشمل جزر فارو        

 مشدداً وليس جرميـة     ا أن القانون اجلنائي يعترب التعذيب ظرفاً      والحظت كند . هذه القضايا 
  .وقدمت كندا توصيات. حمددة
واعترفت مجهورية مولدوفا بالدور النشيط الذي اضطلعت به الدامنرك يف تطـوير              -٣٨

والحظـت  . إجراءات اإلبالغ والشكوى لتتوافق مع معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة         
 على العنف ضد املرأة، وزيادة مشاركة املرأة يف صنع القرار يف البلد،             اجلهود املبذولة للقضاء  

واستفسرت عن التدابري اإلضافية ملـشاركة املـرأة الكاملـة          . مبا فيه غرينالند وجزر فارو    
  .وقدمت توصية. واملتساوية يف احلياة السياسية



A/HRC/18/4 

GE.11-14539 8 

العرض الذي قدمه   وشكر االحتاد الروسي الدامنرك على التقرير الوطين الشامل وعلى            -٣٩
واعترب االحتاد الروسي الدامنرك أحد البلدان اليت تتمتع مبـستوى كـاٍف مـن         . رئيس الوفد 

  .وقدم االحتاد الروسي توصيات. احلماية حلقوق اإلنسان واحلريات
وأثنت هنغاريا على الدامنرك لثباته على تقدمي تقارير دورية إىل هيئات املعاهـدات               -٤٠

وشجعت هنغاريا الدامنرك على    . حدة والدعوات الدائمة إىل اآلليات اخلاصة     التابعة لألمم املت  
          تقاسم أفضل املمارسات بشأن تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة مجيع أشـكال العنـف            

            وقـدمت . يف العالقات احلميمة يف تقرير االستعراض الدوري الـشامل ملنتـصف املـدة            
  .هنغاريا توصيات

والحظت النمسا أن الدامنرك وضعت عدة خطط عمل وطنية ملكافحـة االجتـار               -٤١
وسألت النمسا عن أثـر مبادراهتـا       . بالبشر، واستفسرت عن تدابري أخرى ملعاجلة املشكلة      

اخلاصة باملعوقني، وال سيما األطفال، والتحديات املواجهة يف تنفيذ االسـتراتيجية الوطنيـة             
  .وقدمت النمسا توصيات. ت احلميمةملكافحة العنف يف العالقا

واستفسرت فرنسا عن حالة اإلجراء اخلاص بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية             -٤٢
والحظت أن املفوض السامي لـشؤون الالجـئني        . مجيع األشخاص من االختفاء القسري    

  املفروضـة علـى   واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري أوصيا الدامنرك بإزالة القيود           
          وقـدمت . احلق يف الزواج باألجانب، أو بني األجانب، وتعديل احلق يف مل مشـل األسـرة              

  .فرنسا توصيات
 التفاقيـة خفـض     والحظت فنلندا أن الوزارة الدامنركية لإلدماج مل تتصرف وفقاً          -٤٣

عدة سنوات مـنح     فيها، ورفضت على مدى      حاالت انعدام اجلنسية اليت ُتعد الدامنرك طرفاً      
وال تشري تعليمات وزارة شؤون الالجئني      .  عدمي اجلنسية   فلسطينياً ٢٢اجلنسية ملا ال يقل عن      

واهلجرة واالندماج اخلاصة بتقدمي الطلب إىل أن عدميي اجلنسية معفيون من اختبارات اجلنسية 
اهتا اخلاصة باجلنسية   وسألت فنلندا عن التدابري املتخذة لضمان امتثال سياس       . العادية ومتطلباهتا 
  .وقدمت فنلندا توصية. لاللتزامات الدولية

وأثنت اليونان على الدامنرك اللتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان وطلبت إليها أن تتقاسم              -٤٤
وسألت اليونان عن اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق بوضـع         . أفضل املمارسات يف هذا الصدد    
وأعربت اليونان عن قلقها إزاء     . ٢٠٠٣حملكمة العليا يف عام     قبيلة ثول يف غرينالند منذ قرار ا      

السياحة اجلنسية لألطفال وأثارت قضايا متعلقة باهلجرة، مبا فيها حاالت خطاب الكراهيـة             
  .وقدمت اليونان توصيات. والتصرحيات العنصرية من جانب موظفني عموميني

بات يف تعقب األفـراد     وفيما خيص حاالت العودة القسرية، الحظت سويسرا صعو         -٤٥
 ما تعتمد على الضمانات الدبلوماسية عند إعادة         أن الدول غالباً   والحظت أيضاً . بعد عودهتم 

اإلرهابيني املزعومني، وأن الدول األوروبية شاركت أيضاً، يف سياق مكافحـة اإلرهـاب،             
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يـسرا  وذكرت سو . بصورة مباشرة أو غري مباشرة، يف العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان          
. أن االغتصاب جرمية جيب أن يعاقب عليها بغض النظر عن نوع العالقة القائمة بني املعنيني              

  .وقدمت سويسرا توصيات
وأثنت بولندا على الدامنرك لتعاوهنا النشيط مع اإلجراءات اخلاصة لألمـم املتحـدة             -٤٦

والتشريعي املتطور  وأعربت عن تقديرها للنظام املؤسسي      . واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان   
. حلماية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ذات املركـز ألـف              

  .وقدمت بولندا توصيات
ورحبت سلوفينيا بالتدابري التشريعية والسياسية للقضاء على العنف ضـد املـرأة،              -٤٧

. رينالند وجزر فارو  والحظت عدم وجود تشريعات حلماية النساء ضحايا العنف املرتيل يف غ          
وأثنت على اعتماد   . واستفسرت سلوفينيا عن نوايا اعتماد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان         

قانون املساواة يف املعاملة وإطالق خطة العمل اخلاصة باملساواة يف املعاملة اإلثنيـة واحتـرام      
الفرد، ولكنها الحظت عدم وجود بيانات عن الرومـا واستفـسرت عـن اإلجـراءات               

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. التصحيحية
، وطلـب   ٢٠٠٧والحظت مصر إنشاء مركز مكافحة االجتار بالبـشر يف عـام              -٤٨

معلومات عن جتربة الدامنرك يف هذا اجملال، ال سيما االجتار باألطفال، وعن اجلهود املبذولـة               
لعنـصرية  وأعربت مصر عن قلقها إزاء التصرحيات ا      . للتصدي لالستغالل اجلنسي لألطفال   

الصادرة عن أعضاء الربملان، والتنميط السليب للمهاجرين، وحـاالت التعـصب ومظـاهره      
 عن التحريض على الكراهية     املتكررة، وعدم احترام دين اآلخرين، وخطاب الكراهية، فضالً       

  .وقدمت مصر توصيات. وتشويه الرموز الدينية والشخصيات اإلسالمية
ت الدامنرك تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدوليـة         وسألت أذربيجان عما إذا كان      -٤٩

والحظت الثغرات املتعلقة بالتمييز ضد     . حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      
املرأة، والعنف القائم على اجلنس، واالعتداء اجلنسي، واستفسرت عن اعتمـاد تـشريعات             

  .وقدمت أذربيجان توصيات. يلبشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرت
والحظت أفغانستان أن الدامنرك طرف يف معظم معاهـدات حقـوق اإلنـسان،               -٥٠

وأنشأت املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان ووضعت خطة العمل املتعلقة باملساواة يف املعاملة            
رك مـع   وبينما رحبت أفغانستان بتعاون الـدامن     . ٢٠١٠يوليه  /اإلثنية واحترام الفرد يف متوز    

املفوضية، وهيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، فإهنا كررت التأكيد علـى توصـيات            
هيئات املعاهدات بإدراج االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد     
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد              

. أة، واتفاقية مناهضة التعذيب يف التشريعات الوطنية لضمان التطبيق املباشر أمام احملـاكم            املر
  .وقدمت أفغانستان توصية
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وأثنت إندونيسيا على الدامنرك جلعل احترام حقوق اإلنسان قيمة أساسية من قـيم               -٥١
حاً من مظاهر   وأشارت إندونيسيا إىل حادثة تشكل مظهراً واض      . السياسة اخلارجية الدامنركية  

تشويه صورة اإلسالم وأشارت إىل حاالت العنف ضد املرأة، وال سـيما العنـف املـرتيل                
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. واالغتصاب

واستفسرت أملانيا عن خطط حتسني حالة األطفال الذين يطلبـون اللجـوء وعـن           -٥٢
طط متابعة توصـيات    وطلبت أملانيا معلومات عن خ    . سياسات الرعاية االجتماعية لالجئني   

جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مبواصلة اجلهود املتعلقة بالعنف ضـد املـرأة، واعتمـاد                
واستفسرت عن  . سياسات تنسيقية وتشريعات حمددة، بشأن قضايا من مجلتها العنف املرتيل         

ـ                    شن خطط حتسني إمكانية حصول النساء على اجلنسية، إذ ُيطلب منهن حالياً إثبات أهنن ع
وأثنت أملانيا على الدامنرك إلطالقها خطة العمـل        . ما ال يقل عن سبع سنوات مع أزواجهن       

                ومل تقـدم أملانيـا     . املتعلقة باملساواة يف املعاملة اإلثنية والتمست مزيـداً مـن التفاصـيل           
  .أي توصيات

اإلنسان باعتبارها قيماً عاملية    وأثنت فلسطني على الدامنرك لألمهية اليت توليها حلقوق           -٥٣
والحظت فلسطني اهتمام   . والحظت أهنا صدقت على العديد من معاهدات حقوق اإلنسان        

الدامنرك حبقوق الطفل، حسبما يعكسه القانون املتعلق باخلدمات االجتماعية، الذي يـضمن            
  .وقدمت فلسطني توصيات. التشاور معهم بشأن القرارات اليت تعنيهم

ت أوزبكستان التدابري األخرية اليت اختذهتا الدامنرك ملكافحة التمييز العنصري          والحظ  -٥٤
وأكدت . والقضاء على العنف ضد املرأة، وإدراجها مادة خاصة بالتعذيب يف القانون اجلنائي           

أوزبكستان شواغل هيئات املعاهدات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك كـون             
والحظـت  .  القانون اجلنائي وكانت ختضع لقـانون التقـادم        جرمية التعذيب مل تدرج يف    

  .وقدمت توصيات. أوزبكستان املواقف السلبية والعدائية جتاه األعداد املتزايدة من املهاجرين
وأجاب الوفد على األسئلة املكتوبة واألسئلة اليت طرحتها الوفود خـالل احلـوار               -٥٥

 هناك عدة اعتبارات لعدم إدراج صكوك األمم وكانت. التفاعلي ومجعها يف مسائل مواضيعية
تقيم احلكومة ما إذا كان القانون الوطين مطابقاً        : املتحدة حلقوق اإلنسان يف القانون الوطين     

لالتفاقيات الدولية، ومتثل االتفاقيات مصدراً مناسباً من مصادر القانون بغض النظـر عـن              
  .وطنية وغريها من السلطاتطريقة التنفيذ وميكن أن تستند إليها احملاكم ال

و ال تعترب الدامنرك أن من الضروري أن تكون هناك خطة عمل وطنية بشأن حقوق                 -٥٦
اإلنسان، إذ إن خمتلف قضايا حقوق اإلنسان ُتعاجل على أساس ملمـوس وُتتخـذ بـشأهنا                

 وعالوة على ذلـك، ُتنفـذ     . مبادرات وتنفذ من قبل خرباء مسؤولني عن جمال اجملتمع املعين         
  .تشريعات جديدة يف إطار االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان
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وتعترب احلكومة أن من غري املناسب التوقيع على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة               -٥٧
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ألن من الصعب حتديد االلتزامات وألن هـذه االلتزامـات              

  .ةختضع للتنفيذ التدرجيي يف حدود املوارد املتاح
والسوابق القضائية الدامنركية متاحة يف مواقع شبكية خاصة غالبـا مـا تتطلـب                -٥٨

وهناك بعض السوابق القضائية الصادرة عن احملكمة العليـا واحملكمـة البحريـة             . االشتراك
وبدأت إدارة احملاكم الدامنركية األعمال التحضريية      . والتجارية املتاحة للجمهور دون مقابل    

  .٢٠١٠بيانات عامة للسوابق القضائية يف عام إلنشاء قاعدة 
 طلباً من أشخاص ُولدوا يف الـدامنرك        ٧٥٧، فُحص   ٢٠١٠ و ١٩٩٢وبني عامي     -٥٩

وُمنحت اجلنسية بالفعل ملعظم أصحاب .  من هذه الطلبات خطأً ٣٦وقد ُرفض   . دون جنسية 
 الذي ُعرض على    ، يف حني ترد أمساء الباقني يف مشروع قانون التجنيس         ٣٦    لهذه الطلبات ا  

ومن املمكن حالياً لبعض عدميي اجلنـسية أن يقـدموا        . ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥الربملان يف   
 ألهنم قد يكونوا تلقوا معلومات غري صـحيحة بـشأن           ٢٠١٢مارس  / آذار ١الطلبات قبل   

  .وجتري جلنة من جلان التحقيق حالياً حتقيقاً مستقالً يف القضية. حقوقهم
م مشل األسرة، ال تنظم القواعد املتعلقة بلم مشل األزواج يف قـانون             وفيما يتعلق بل    -٦٠

وعادة ما يتطلب احلصول علـى مل مشـل األزواج أن           . األجانب الدامنركي احلق يف الزواج    
 بالدامنرك أقوى من تعلقهما بأي بلد آخر لضمان أفضل انطالقـة            يكون تعلق الزوجني معاً   

وقد قُـدم   . الت، تكون هناك إعفاءات من املتطلبات     ويف بعض احلا  . ممكنة لنجاح االندماج  
مشروع قانون إىل الربملان سيؤدي يف حالة اعتماده إىل تعديل التشريعات املتعلقة بلم مشـل               

  . عاما٢٤ً  لااألزواج وحتديث شرط 
وقد شهدت الدامنرك زيادة قوية يف عدد القّصر غري املصحوبني الذين يدخلون البلد               -٦١

ويف املستقبل، ستنتهي صالحية رخصة .  التحديات فيما يتعلق هبؤالء القّصروهي تواجه بعض
ولن يعود القاصر غـري     . ١٨اإلقامة اخلاصة بالقّصر غري املصحوبني عندما يبلغ األجنيب سن          

  .املصحوب إال إذا ُرفض طلب اللجوء
دهم فإهنم إما   ومن ال ميكن طر   . وفيما يتعلق بطرد الالجئني، هناك محاية مطلقة من الرد          -٦٢

  ).إجازة استثنائية للبقاء(أن ُيمنحوا مركز اللجوء أو يقيموا يف الدامنرك من دون رخصة إقامة 
 وفيما يتعلق مبواطين االحتاد األورويب املطرودين، فإن الدامنرك ال ميكنها أن تتحقـق               -٦٣

لى أساس انتمائهم   األشخاص ليسوا مسجلني ع    مما إذا كانوا ينتمون لفئة الروما اإلثنية، ألن       
وبعد هذين احلكمـني، متـت      . ومل جتد احملكمة العليا أسباباً وجيهة للطرد يف حالتني        . اإلثين

وحتقق السلطات حالياً يف كيفية التعامل مع هذا النوع مـن           .  قراراً آخر  ١٤مراجعة ونقض   
  .احلاالت يف املستقبل
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شار جملس طعون الالجـئني إىل أن  وفيما يتعلق بالعودة القسرية لالجئني العراقيني، أ     -٦٤
التوصيات اليت قدمتها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عن معاملـة طـاليب              

 رغـم أن    -اللجوء من العراق عنصر أساسي عند إجراء تقييم ملموس وفردي لكل حالـة              
  .ودة القسريةويرصد أمني املظامل حاالت الع.  وذات طابع عامالتوصيات ليست ملزمة قانوناً

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية لطاليب اللجوء، ال متيز احلكومة بتاتاً بني أطفال طـاليب     -٦٥
وحيق لطاليب اللجوء البالغني أن يـستفيدوا       . اللجوء وغريهم من األطفال املقيمني يف الدامنرك      

  .من الرعاية الصحية شريطة أن تكون ضرورية وعاجلة وخمفِّفة
من القانون اجلنـائي    ) ب(٢٦٦ح أهنا ال تدعم إلغاء املادة       ومة بوضو وذكرت احلك   -٦٦

ألن ذلك سيكون خمالفاً اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز             
  .العنصري والقانون الدويل

لـة  وأُطلقت مح . وقد اتُّخذت تدابري خمتلفة ملنع جرائم الكراهية ضد األقليات اإلثنية           -٦٧
. إلذكاء الوعي وحث الضحايا والشهود على إبالغ اجلرائم للـشرطة         " ال جلرائم الكراهية  "

، قدمت احلكومة خطة عمل ملنع اآلراء املتطرفة والـرتوع حنـو مواقـف              ٢٠٠٩ويف عام   
ومجعت دائرة األمن واملخابرات الدامنركية معلومـات مـن         . راديكالية يف أوساط الشباب   

ملرتكبة بسبب اآلراء املتطرفة من أجل اكتشاف أي عالمات تدل على           الشرطة بشأن اجلرائم ا   
  .ارتفاع منظم أو منهجي يف اجلرمية ُيحتمل أن ُيعزى لألوساط املتطرفة

وتضمن التشريعات الدامنركية احلماية الشاملة من التمييز على أساس األصل العرقي             -٦٨
لذلك، فإن الدامنرك تدعم العديد من      . غري أنه ال ميكن للتشريعات أن تقوم لوحدها       . واإلثين

  .املبادرات اليت نفذهتا السلطات واجملتمع املدين
ورد وفد حكومة غرينالند على األسئلة اخلاصة بالتـصديق علـى الربوتوكـول               -٦٩

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             
لذي وافق عليه برملان غرينالند، ولكنه ينتظر التكييف الـالزم لتـشريعات            املواد اإلباحية، ا  

  .غرينالند
. وتروج حكومة غرينالند بنشاط للمساواة يف متثيل الرجل واملرأة يف املناصب العامة             -٧٠

وتعـد  . وُتعاجل قضية العنف املرتيل بطريقة مشولية وترتبط بالعديد من املبادرات احلكوميـة           
  .٢٠١١د حالياً استراتيجية لألطفال والشباب سُتعرض على الربملان يف عام حكومة غرينالن

وقد أقر برملان غرينالند تشريعات واسعة النطاق تتعلق باملساواة بـني اجلنـسني،               -٧١
وهناك تأكيد قوي على املساواة يف متثيل الرجـل         . وُتراجع هذه التشريعات بصورة منتظمة    

وتضمن . ما يتعلق بالشركات واملؤسسات اململوكة للقطاع العامواملرأة يف اجملالس واللجان في
  .األجور العادلة واملتساوية اتفاقات مجاعية يف القطاعني العام واخلاص
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واعترفت املكسيك جبهود الدامنرك لتحقيق تقدم يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،             -٧٢
ت جهود الدامنرك علـى الـصعيد       والحظ. مبا يف ذلك منع التمييز اإلثين والعنف ضد املرأة        

الدويل بشأن التعذيب، يف مجلة أمور أخرى، وسلطت الضوء على تعاوهنا مع اإلجـراءات              
 التحديات املتبقية، ال سيما بشأن عدم التمييز وإدمـاج األقليـات            والحظت أيضاً . اخلاصة
  .وقدمت املكسيك توصيات. اإلثنية
ملؤسسية املتخذة لتعزيز حقـوق اإلنـسان       والحظت باكستان التدابري التشريعية وا      -٧٣

وأبدت باكستان مالحظات عن اجلهود املبذولة إلدماج األجانب واملهـاجرين يف           . ومحايتها
وفيما يتعلق بنشر إحدى الصحف     . اجملتمع، واعترفت بأن اإلدماج االجتماعي عملية معقدة      

يف أحنـاء العـامل،      رسوماً عن النيب حممد، الحظت أن ذلك صدم املسلمني           ٢٠٠٥يف عام   
 من العهد   ٢٠ و ١٩ ال طائل من ورائه وانتهك املادتني        وسبب ردود فعل قوية، وأثار جدالً     

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع        ٤الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة       
كرار مثل  وطلبت باكستان معلومات عن التدابري املتخذة لتجنب ت       . أشكال التمييز العنصري  

  .وقدمت توصيات. هذه احلوادث
وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على الدامنرك اللتزامها باحترام حقوق اإلنـسان             -٧٤

وأعربـت  . وزيادة اجلهود اليت تبذهلا لوضع حقوق اإلنسان يف صدارة جدول أعماهلا الوطين      
رأة، وشروط اإلقامـة واملواطنـة      عن قلقها إزاء التمييز الديين واإلثين، والعنف املرتيل ضد امل         

  .وقدمت توصيات. للمهاجرين وطاليب اللجوء، واالجتار بالبشر
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها إزاء أوجه القصور احملتملة يف النظـام               -٧٥

القانوين الدامنركي ملكافحة التمييز على أساس السن خارج العمل؛ واحتمال إلغـاء املـادة              
ن القانون اجلنائي؛ واإلسالموفوبيا؛ والتمييز ضد املرأة يف جزر فـارو؛ وعـدم             م) ب(٢٦٦

تصديق غرينالند وجزر فارو على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع            
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وكذلك على بروتوكول منـع             

ر باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛ والعنف القائم علـى اجلـنس           وقمع ومعاقبة االجتا  
         . والتعريف الضيق لالغتـصاب؛ والتعريـف الواسـع لإلرهـاب يف القـانون اجلنـائي              

  .وقدمت توصيات
ورحبت بلجيكا جبهود الدامنرك الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلنسني ومكافحـة              -٧٦

رة اىل اخنفاض عدد حاالت االغتصاب املبلغ عنـها واملؤديـة إىل            وباإلشا. التمييز ضد املرأة  
وقـدمت  . اإلدانة، استفسرت عن التدابري املتوخاة، مبا يف ذلك اعتماد خطة عمل وطنيـة            

  .بلجيكا توصيات
ستراليا بالتزام الدامنرك منذ عهد بعيد حبقوق اإلنـسان وأثنـت عليهـا             أواعترفت    -٧٧

 يف الربوتوكول وق اإلنسان، مع مالحظة أهنا ليست طرفاً     لتصديقها على معظم معاهدات حق    
وأثنت على عمـل املنظمـات غـري        . االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
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احلكومية يف الدامنرك لتعزيز حقوق اإلنسان، وإنشاء مركز ملكافحة االجتار بالبشر، والحظت 
وقدمت أسـتراليا   . حة االجتار باألطفال  أن الدامنرك طرف يف شبكات إقليمية وأوروبية ملكاف       

  .توصيات
واعترفت األرجنتني مببادرات الدامنرك الوطنية والدولية، من خالل عمـل املعهـد              -٧٨

وسألت عن التدابري املتخذة لضمان املساواة يف األجر بني الرجل          . الدامنركي حلقوق اإلنسان  
  .وقدمت أستراليا توصيات. الواملرأة ومكافحة السياحة اجلنسية اليت تؤثر يف األطف

 للتحقيـق يف    ٢٠١١والحظت هولندا زيادة قوات الشرطة يف الدامنرك منذ عـام             -٧٩
والحظت أيضاً أنه مل ُتدرج يف القانون الدامنركي أي من اتفاقيات األمـم             . اإلرهاب ومنعه 

  .وقدمت توصيات. املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها الدامنرك
وأشادت إيطاليا بالنهج املبتكر الذي اعتمدته الدامنرك لتسهيل عملية التشاور بالنظر             -٨٠

إىل املراجعة الدورية الشاملة، بوسائل منها موقع شبكي مكرس، حمددة ذلك على أنه مـن               
واعترفت باألمهية اليت حيظى هبا تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ومبركـز           . أفضل املمارسات 

دي يف جهود مكافحة التعذيب على الصعيد العاملي، وفقاً ملا اعترفت به هيئات             الدامنرك القيا 
  .وقدمت توصية. املعاهدات واإلجراءات اخلاصة

وأشارت إىل جماالت   . وأثنت النرويج على الدامنرك جلهودها املستمرة ضد التعذيب         -٨١
ة وصول األطفال إىل هيئة     التركيز لتعزيز اجلهود املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والحظت أمهي        

وأعربت النرويج عن أملها يف أن تتقاسم       . مستقلة ترصد حقوقهم وتقوم بالدعوة نيابة عنهم      
وسألت عن كيف ميكن لـبعض أحكـام        . الدامنرك خربهتا يف ختفيض سن املسؤولية اجلنائية      

 الزوجيـة بـني   قانون العقوبات املتعلقة باالغتصاب واالعتداء اجلنسي، اليت تشري إىل العالقة    
  .وقدمت النرويج توصيات. الضحية واجلاين، أن تؤثر يف األحكام

وأشادت إسبانيا جبهود الدامنرك لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك خطـة              -٨٢
مكافحة املعازل ومبادرات إذكاء الوعي ملكافحة االجتار باألشخاص، وكذلك اآللية املنشأة           

وأشادت إسـبانيا   . وى الفردية بشأن حاالت التمييز العنصري      لتلقي الشكا  ٢٠٠٤يف عام   
 واستفسرت عن نوايا اعتماد تشريعات بشأن العنـف         ٢٠٠٨بإصالح النظام القضائي لعام     

وقـدمت إسـبانيا   . اجلنساين، وتطرقت أيضاً إىل حالة النساء املهاجرات ضـحايا العنـف    
  .توصيات

 من صكوك األمم املتحـدة حلقـوق        والحظت بيالروس أن الدامنرك وقعت العديد       -٨٣
اإلنسان وتقدم بانتظام تقارير دورية، ولكنها تأخرت عن املهلة احملددة يف عدد من استبيانات              

والحظت بيالروس اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبـشر، وخباصـة          . اإلجراءات اخلاصة 
ـ     ق يف جـرائم اسـتغالل   اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وإنشاء وحدة خاصة للتحقي

  .وقدمت بيالروس توصيات. األطفال يف املواد اإلباحية على اإلنترنت
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وأشادت مجهورية كوريا جبهود الدامنرك لتعزيز احترام حقوق اإلنسان، وانضمامها            -٨٤
إىل معظم املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان، وتعاوهنا الوثيق مع هيئات األمـم املتحـدة              

وباإلشارة إىل عدد ضحايا العنف يف العالقات احلميمـة، رحبـت           . اإلنساناملعنية حبقوق   
وأعربت عن قلقها إزاء عودة طاليب اللجـوء        . بإطالق استراتيجية وطنية ملكافحة هذا العنف     

القسرية إىل دول ثالثة ميكن أن يواجهوا فيها خطر االضطهاد أو الضرر اجلسيم، وأكـدت               
ت أنه ينبغي للدامنرك أن حتتضن األقليات والشعوب األصلية         وذكر.  على مبدأ عدم الرد    جمدداً

  .وقدمت توصيات. يف اجملتمع
وباإلشارة إىل التطورات اإلجيابية اليت عرفتها الـدامنرك يف توظيـف املهـاجرين                -٨٥

واملنحدرين من أصول غري غربية، أعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية            
 اليت حيتمل أن متنع املهاجرين من تأمني احلياة األسرية املرغوبة،   عاماً ٢٤اء قاعدة   عن قلقها إز  

والحظت جهوداً موجهة مشجعة لضحايا االجتـار       . واستفسرت عن اإلجراءات التصحيحية   
ومع أهنا الحظت . وسألت عن املبادرات الرامية إىل منع االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال 

 االنفرادي قبل احملاكمة، فإن اإلحصاءات تشري إىل فتـرات احتجـاز          تناقص حاالت احلبس  
وأشادت اململكة املتحدة باملبادرات املتخذة لتحسني إمكانيـة وصـول      . طويلة قبل احملاكمة  

  .وقدمت توصيات. املعوقني، مبا يف ذلك تعديل قوانني البناء
ة ومؤسـستها الوطنيـة     والحظت الربازيل دعوة الدامنرك الدائمة لإلجراءات اخلاص        -٨٦

وأشادت باجلهود املبذولة لزيادة الوعي باالجتار بالبـشر،        . حلقوق اإلنسان ذات املركز ألف    
من القـانون اجلنـائي بـشأن       ) ب(٢٦٦وحثت الدامنرك على مقاومة دعوات إلغاء املادة        

والحظت الربازيل ختفيض سـن املـسؤولية اجلنائيـة،         . العنصرية على أساس حرية التعبري    
وقـدمت  . أشارت إىل أن أحكام اتفاقية حقوق الطفل ينبغي أن ُترجح على القانون احمللي            و

  .الربازيل توصيات
والحظت السويد الشواغل اليت أثريت بشأن شروط مل مشـل األسـرة لـألزواج،             -٨٧

وفيما يتعلق باالعتقال اإلداري للمتظـاهرين يف       . واستفسرت عن أثرها على حقوق اإلنسان     
، الذي قررت احملكمة أنه غـري       ٢٠٠٩الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف لعام       اجتماع  

قانوين، أعربت السويد عن تقديرها لتمسك النظام القانوين الدامنركي مبهامه املتمثلة يف محاية             
  .وقدمت السويد توصية. حقوق األفراد، واستفسرت عن خطوات املتابعة

 املهاجرين والقانون املتعلق باالندماج، وشجع      والتمس املغرب معلومات عن حقوق      -٨٨
ورحب بإنشاء اجمللس املعين باألقليات اإلثنية وجملس       . الدامنرك على تقاسم أفضل املمارسات    

املساواة يف املعاملة للنظر يف أي شكاوى من التمييز، واألحكام املتعلقة حبرية الدين اليت تكفل             
تماع ألغراض دينية، وحظر التمييز علـى أسـاس         حق املواطنني يف تكوين اجلمعيات واالج     

واعترف املغرب بالتعاون الدامنركي بشأن التنمية وحقوق اإلنسان وأشاد بـاجلهود           . الدين
  .وقدم توصيات. املبذولة لتحسني الظروف املعيشية يف غرينالند
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وأثنت هندوراس على الدامنرك اللتزامها باحترام حقوق اإلنسان، ولكنها أعربـت             -٨٩
وأشارت . عن قلقها إزاء وضع املرأة األجنبية اليت تفقد ترخيص إقامتها بترك زوجها العنيف            

إىل تقارير عن التفاوت العرقي يف التعليم االبتدائي والثانوي وكون األطفال من طاليب اللجوء              
وسألت هندوراس عن آفاق إدراج صكوك حقوق       . يتلقون تعليماً أدىن مستوى من املواطنني     

  .وقدمت هندوراس توصيات. ن الرئيسية يف أحكام التشريعات احملليةاإلنسا
وسألت إكوادور عن األساس القانوين وقواعد احملاكمة العادلة اليت تراعيها الدامنرك             -٩٠

 أو حتويلـهم   /لتجيز استخدام إقليمها وجماهلا اجلوي ومطاراهتا لنقل اإلرهابيني املفترضـني و          
 إىل بلدان قد تكون فيها حياهتم وسالمتهم البدنية وكرامتـهم           أو السماح مبرورهم العابر   /و

  .وقدمت إكوادور توصيات. اإلنسانية معرضة للخطر
وأشادت خبطة  . والحظت سلوفاكيا سجل الدامنرك املمتاز يف جمال حقوق اإلنسان          -٩١

ني الظروف يف   العمل اخلاصة باملساواة يف املعاملة اإلثنية واحترام الفرد والتدابري املتخذة لتحس          
ورحبـت  . مراكز اللجوء من خالل ختصيص أموال إضافية وتعزيز معاجلة قضايا اللجـوء           

بالتحديث املنتظم خلطط عمل مكافحة االجتار، وجترمي االجتار يف القانون اجلنائي، والتصديق            
وقـدمت سـلوفاكيا    . على اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبـشر         

  .توصيات
والحظت تركيا أن الدامنرك مل تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع               -٩٢

 لالتفاقية األوروبية حلمايـة حقـوق       ١٢العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والربوتوكول رقم       
والتمست آراء الدامنرك بشأن . اإلنسان واحلريات األساسية ومل تدرجهما يف القانون الداخلي  

غ عنها فيما خيص رصد حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف بسبب عدم وجود             الصعوبات املبل 
ويف إشارة إىل قضية أكرم شاهني، استفسرت تركيا عـن كيـف            . بيانات حلقوق اإلنسان  

           ستؤمن الدامنرك حتقيقاً فعاالً والتمست آراء الدامنرك بشأن تـدريس اللغـة األم، بـالنظر              
  .وقدمت تركيا توصيات. عيشون يف الدولة الطرفتركي الذين ي ٦٥ ٠٠٠  لاإىل 
وباإلشارة إىل توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري برصد حاالت العنـصرية        -٩٣

وكره األجانب ومكافحتها وتعزيز التفاهم والتسامح بني الثقافات، طلبت جنوب أفريقيـا            
القضاء على أعمال العنـصرية  معلومات عن تنفيذ هذه التوصيات وعن الدرجة اليت ُيعاجل هبا  

، والنمو، واالزدهار،   ، واملعرفة ٢٠٢٠الدامنرك عام   "مج  وكره األجانب والوقاية منها يف برنا     
ومع أن الدامنرك طرف يف العديد من صكوك حقوق اإلنسان، فإن جنوب أفريقيا             ". والرفاه

  . وقدمت توصيات. الحظت أهنا تبقي على بعض التحفظات واإلعالنات
رحبت بوركينا فاسو بتفاين الدامنرك يف تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها علـى      و  -٩٤

ورحبت جبهود الـدامنرك ملكافحـة      . الصعيد الوطين ويف اخلارج، مبا يف ذلك بوركينا فاسو        
  .وقدمت توصية. الفقر ومحاية حقوق املعاقني والقضاء على التمييز ضد املرأة
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ستغالل اجلنسي التجاري لألطفـال والـسياحة       وأعربت ماليزيا عن قلقها إزاء اال       -٩٥
اجلنسية لألطفال يف الدامنرك، واستفسرت عن التدابري املتخذة للتصدي هلذه املسألة وعن نوايا         

والحظت ماليزيا تقـارير عـن زيـادة     . الدامنرك فيما خيص حظر تسويق اخلدمات اجلنسية      
وقـدمت  . يات، وخباصة اإلسالم  التمييز، والتعصب، وعدم احترام احلساسيات الدينية لألقل      

  .ماليزيا توصيات
وأعربت بنغالديش عن تقديرها ملسامهة الدامنرك يف املساعي الرامية إىل تعزيز حقوق              -٩٦

اإلنسان ومحايتها يف البلدان النامية، وخباصة متكني املرأة يف األنشطة اإلمنائية، وأثنت عليهـا              
وأعربت عن تقديرها   . الذي حددته األمم املتحدة   لتجاوزها هدف املساعدة اإلمنائية الرمسية      

لإلجراءات املتخذة لضمان محاية اجلماعات اإلثنية، واحلد من االجتار، واملستويات العاليـة            
وقالت إن اسـتمرار التمييـز    . ملراكز استقبال األطفال غري املصحوبني الذين يطلبون اللجوء       

 وكذلك حاالت البيانـات والعبـارات       العنصري، والتعصب، والقولبة، وتنميط املهاجرين    
العنصرية، مبا فيها تلك اليت حتمل طابعاً دينياً سلبياً من الشخصيات العامة الرفيعة املـستوى               

  .وقدمت بنغالديش توصيات. ما زال مصدراً للقلق ووسائل اإلعالم
والتمست غواتيماال معلومات بشأن السياسات الرامية إىل ضمان مستوى معيـشي             -٩٧
         واستفسرت عن األسـباب الـيت جعلـت الـدامنرك          . ق، والصحة، والعمل للمهاجرين   الئ

ال تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وسألت             
واستفسرت غواتيماال عـالوة علـى   .  كانت تعتزم القيام بذلك يف املستقبل القريبإذاعما  

يات الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن القضاء على           ذلك عن وضع التوص   
  .وقدمت غواتيماال توصية. عوائق سوق العمل للمهاجرين

ورحب قريغيزستان باخلطوات اليت اختذهتا الدامنرك حلماية حقوق اإلنسان، والدعوة            -٩٨
وكول االختياري التفاقيـة     للربوت الدائمة لإلجراءات اخلاصة، وإنشاء آلية وقائية وطنية وفقاً       

ورغم التقـدم   . مناهضة التعذيب والقواعد املتعلقة بتشييد املباين لتسهيل الوصول للمعوقني        
الكبري، ال تزال هناك أوجه قصور يف حتقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، فيما يتعلـق                

ه، أن الدامنرك، حىت تارخي   أشارت إىل   و. حبالة الالجئني القصر غري املصحوبني وطاليب اللجوء      
          وقـدمت . مل تدرج يف تشريعاهتا الوطنية سوى االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان             

  .قريغيزستان توصيات
وشدد وفد الدامنرك على أن هناك جهوداً جارية ملكافحـة العنـف يف العالقـات                 -٩٩

 ٢٨ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٢ام  يف ع ٤٢ ٠٠٠وقد اخنفض عدد النساء ضحايا العنف من        . احلميمة
  .٢٠٠٧يف عام 
وفيما يتعلق بتجرمي االغتصاب، طلبت احلكومة من جلنة خـرباء معنيـة بالقـانون        -١٠٠

  . من القانون اجلنائي بشأن اجلرائم اجلنسية٢٤اجلنائي إجراء مراجعة شاملة للفصل 
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حصاءات تبني أن   وفيما يتعلق باحلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، أفاد الوفد بأن اإل            -١٠١
ومل يكن من املمكن الربط بني االخنفـاض        . ٢٠٠١عدد جرائم األحداث اخنفض منذ عام       

  .وتغيري سن املسؤولية اجلنائية
وتدين الدامنرك أي   . وحرية التعبري مكرسة يف الدستور الدامنركي، الذي حيظر الرقابة          -١٠٢

 اإلثنية، وتتوقع من مجيع األديان      عمل حياول تشويه مسعة الناس على أساس دينهم أو أصوهلم         
وحتترم الدامنرك اإلسالم ورموزه الدينية باعتباره إحدى الـديانات         . أن حيترم بعضها البعض   

ومل جيد مدير النيابـة     . الكربى يف العامل، كما حتترم الدامنرك مجيع املذاهب والطوائف الدينية         
  .م اليت تصور النيب حممدالعامة أي مربرات لبدء إجراءات جنائية يف قضية الرسو

وتناول ممثل جزر فارو الشواغل املتصلة بالتمييز اجلنساين إذ إن التشريعات املختلفة              -١٠٣
. ال تفرق بني املرأة والرجل وتضمن متتع مجيع املواطنني بنفس احلقوق على قـدم املـساواة               

 والتمويل املقدم إىل    وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، أشار الوفد إىل خطة عمل مكافحة العنف           
  .مراكز األزمات اخلاصة باملرأة

وكنتيجة لالنتخابات يف كانون    . وقد زادت أيضاً مشاركة املرأة يف احلياة السياسية         -١٠٤
  . يف املائة٢١,٢ يف املائة إىل ٩,٤، زادت نسبة النساء يف الربملان من ٢٠٠٨يناير /الثاين
ه للمجتمع املـدين الـدامنركي ملـشاركته        واختتم رئيس الوفد باإلعراب عن شكر       -١٠٥

استمرار احلوار املثمر يف مرحلـة      النشيطة يف العملية السابقة لالستعراض وأعرب عن أمله يف        
وأعرب عن تقدير الدامنرك لالستعراض كفرصة لتقييم حالة حقوق اإلنسان وقال إهنا      . املتابعة

وتعتزم االستفادة مـن    . ج إىل جهد إضايف    يف حتديد اجملاالت اليت حتتا     تعتربه أداة مفيدة جداً   
املدخالت القيمة اليت وردت خالل االستعراض يف اجلهود املقبلة لزيـادة حتـسني حقـوق               

  .اإلنسان ملواطنيها

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
ستدرس الدامنرك التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي والواردة أدناه وستقدم            -١٠٦
 يف الوقت املناسب، ولكن يف موعد أقصاه الدورة الثامنة عشرة جمللـس حقـوق               الردود

  .٢٠١١اإلنسان يف سبتمرب 
توسيع نطاق تطبيق الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل           -١-١٠٦

املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة              
االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال       وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة     

  ؛)هنغاريا(ليشمل غرينالند وجزر فارو 
  ؛)الربازيل(سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها   -٢-١٠٦
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التوقيع على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق          -٣-١٠٦
يه؛ والتوقيع على الربوتوكـول     االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عل    

  ؛)إسبانيا(االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتصديق عليه 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٤-١٠٦

  ؛)إسبانيا(القسري 
التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق         -٥-١٠٦
  ؛)فلسطني. (صادية واالجتماعية والثقافيةاالقت
االنضمام كطرف إىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق            -٦-١٠٦

  ؛)النمسا(األشخاص ذوي اإلعاقة 
مباشرة التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق            -٧-١٠٦

  ؛)فرنسا(األشخاص ذوي اإلعاقة يف أقرب وقت ممكن 
 إىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق         االنضمام كطرف   -٨-١٠٦

  ؛)أستراليا(األشخاص ذوي اإلعاقة 
التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص           -٩-١٠٦

  ؛)اململكة املتحدة(ذوي اإلعاقة والتصديق عليه وتنفيذه 
االنضمام إىل الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان اليت ليست           -١٠-١٠٦
د طرفاً فيها من أجل تعزيز أحكامها الوطنية لضمان حقوق اإلنسان خاصـة             بع

  ؛)بوركينا فاسو(فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة 
التصديق يف أقرب وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع             -١١-١٠٦

األشخاص من االختفاء القسري واالعتراف الكامل باختصاص اللجنـة املعنيـة    
 مـن االتفاقيـة    ٣٢ و ٣١الختفاء القسري، وفقاً ملا تنص عليه املادتان        حباالت ا 

  ؛)فرنسا(
         مواصلة االلتزام حبقوق اإلنسان مـن خـالل التـصديق علـى             -١٢-١٠٦

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم وفقـاً            
عتمـدهتا اجلمعيـة    ، الـيت ا   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧ املؤرخة   ١٧٣٧للتوصية  

  ؛)اجلزائر(الربملانية جمللس أوروبا، اليت ُتعد الدامنرك عضواً فيها 
التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -١٣-١٠٦

  ؛)مصر(وأفراد أسرهم والتصديق عليها 
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االنضمام كطرف إىل ما تبقى من صكوك األمم املتحـدة حلقـوق              -١٤-١٠٦
ان، وال سيما االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد           اإلنس

  ؛)باكستان(أسرهم 
دراسة إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع            -١٥-١٠٦

  ؛)األرجنتني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
ايـة مجيـع    دراسة إمكانية التصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلم          -١٦-١٠٦

  ؛)األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -١٧-١٠٦

  ؛)الربازيل(القسري 
إعادة النظر يف حتفظاهتا على عدد من الصكوك الدوليـة حلقـوق              -١٨-١٠٦

  ؛)جنوب أفريقيا(اإلنسان هبدف سحبها بالكامل 
صديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين  الت  -١٩-١٠٦

  ؛)املغرب(وأفراد أسرهم وتنفيذها 
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -٢٠-١٠٦

  ؛)إكوادور(وأفراد أسرهم أو التصديق عليها 
ع األشخاص من االختفاء    االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجي       -٢١-١٠٦

  ؛)إكوادور(القسري أو التصديق عليها 
 لالتفاقية األوروبيـة حلمايـة      ١٢االنضمام إىل الربوتوكول رقم       -٢٢-١٠٦

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بشأن احلظر العام للتمييز أو التصديق عليـه       
  ؛)إكوادور(

ص عليهـا يف    قبول احلق يف تقدمي البالغـات الفرديـة املنـصو           -٢٣-١٠٦
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول         
االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،          
وسحب التحفظ على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

  ؛)إكوادور(والثقافية 
: ند وجزر فارو على الـصكني الـدوليني التـاليني         تصديق غرينال   -٢٤-١٠٦

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال          
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار            

  ؛)إكوادور(باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال وضمان تطبيقهما 
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التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين    -٢٥-١٠٦
  ؛)غواتيماال(وأفراد أسرهم 

إدراج التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مبوجب االتفاقيات          -٢٦-١٠٦
  ؛)كندا(اليت هي طرف فيها يف القانون احمللي 

  ؛)مصر. (وليةتكييف تشريعاهتا الوطنية مع التزاماهتا الد  -٢٧-١٠٦
إدراج الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طـرف فيهـا يف         -٢٨-١٠٦

نظامها القانوين، على النحو الذي توصي به خمتلف هيئات رصـد املعاهـدات             
  ؛)جنوب أفريقيا(

إدراج أحكام اتفاقيات األمم املتحدة األساسية املختلفـة حلقـوق            -٢٩-١٠٦
  ؛)هولندا(رك، يف القانون الوطين اإلنسان، اليت صدقت عليها الدامن

توسيع نطاق تطبيق مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت             -٣٠-١٠٦
  ؛)أذربيجان(انضمت إليها ليشمل كامل إقليم البلد 

مراجعة نصوصها التشريعية اليت حتظر التمييـز لـضمان احلمايـة            -٣١-١٠٦
يف وضع قانون شامل واحد املتساوية على مجيع األصعدة، ويف هذا الصدد، النظر 

  ؛)كندا(يغطي مجيع أسباب التمييز املمكنة 
ضمان أن مجيع أعمال التعذيب جرائم حمددة مبوجب قانوهنا اجلنائي           -٣٢-١٠٦

  ؛)كندا(
إدراج أحكام اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف            -٣٣-١٠٦

ت الدولية تطبيقـاً مباشـراً      التشريعات الوطنية، لضمان تطبيق احملاكم للمعاهدا     
  ؛)قريغيزستان(

بذل جهود لتصحيح الصياغات املستعملة يف قانون العقوبات اليت           -٣٤-١٠٦
تشمل االغتصاب واالعتداء اجلنسي واليت تشري إىل العالقـات الزوجيـة بـني             

  ؛)النرويج(الضحية واجلاين املزعوم بشكل يؤثر فعالً يف األحكام 
ا املتعلقة باالغتصاب مع القانون الدويل وإلغاء كل        تكييف تشريعاهت   -٣٥-١٠٦

  ؛)سويسرا(ما يشري إىل وضع الزوجني 
 ،٢٢١ و ،٢٢٠ و ،٢١٨املـواد   (إزالتها من القـانون اجلنـائي         -٣٦-١٠٦
أي إشارات إىل العالقات الزوجية بني الضحية ومرتكب اجلرائم، مـن           ) ٢٢٧و

  ؛)بلجيكا(اب الزوجي أجل ضمان عدم اإلفالت من العقاب يف حاالت االغتص
  ؛)باكستان(من القانون اجلنائي ) ب(٢٦٦عدم إلغاء املادة   -٣٧-١٠٦
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إنشاء هيئة مستقلة لتعزيز ومحاية حقوق الطفل ورصد تنفيذ اتفاقية            -٣٨-١٠٦
  ؛)اهلند(حقوق الطفل 

مكلف برصد  /النظر يف إنشاء هيئة مستقلة أو جهاز مستقل مكلفة          -٣٩-١٠٦
  ؛)بولندا( حقوق الطفل تنفيذ أحكام اتفاقية

  ؛)النرويج(النظر يف إنشاء أمني مظامل لألطفال   -٤٠-١٠٦
النظر يف إنشاء مؤسسة مستقلة ألمني املظامل حلقوق الطفل، حسبما            -٤١-١٠٦

سبق أن أوصت به جلنة حقوق الطفل واجمللس الـوطين الـدامنركي لألطفـال              
  ؛)قريغيزستان(

نسان وتنفيذها من أجل وضـع      وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإل       -٤٢-١٠٦
  ؛)اندونيسيا(إطار هنج منتظم وشامل لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

  ؛)النرويج(مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني   ٤٣--١٠٦
النظر يف إطالق خطة عمل ملكافحة العنف املـرتيل يف غرينالنـد              -٤٤-١٠٦

  ؛ )١()سبانياإ(
تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف يف العالقـات        مواصلة    -٤٥-١٠٦

  ؛)مجهورية مولدوفا (٢٠١٢-٢٠٠٩احلميمة للفترة 
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز اخلربة والتعليم يف جمال حقـوق             -٤٦-١٠٦

  ؛)أذربيجان. (حبماية حقوق اإلنسان اإلنسان والوعي العام
أن حقوق الشعوب األصلية تنفيـذاً      تنفيذ إعالن األمم املتحدة بش      -٤٧-١٠٦
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(فعاالً 
إجراء عملية مشاورات وطنية واسعة مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك             -٤٨-١٠٦

  ؛)النمسا(املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان، يف متابعة هذا االستعراض 
 يف  ٠,٧ مع هـدف   مواصلة تقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية متشياً       -٤٩-١٠٦

  ؛)باكستان(املائة من الناتج احمللي اإلمجايل الذي حددته األمم املتحدة 
مواصلة دعم البلدان النامية يف مكافحة الفقر من خالل مساعدهتا            -٥٠-١٠٦

  ؛)بنغالديش(اإلمنائية 
تعزيز إمكانية وصول مجيع أفراد اجملتمع الدامنركي إىل نظام األمـم             -٥١-١٠٦

ق اإلنسان بضمان ترمجة نتائج املراجعة الدورية الشاملة اخلاصة هبا،          املتحدة حلقو 

__________ 
 ".إطالق خطة عمل ملكافحة العنف املرتيل يف غرينالند"ُتليت التوصية خالل احلوار التفاعلي بعنوان  )١(
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واملالحظات اخلتامية ذات الصلة هليئة املعاهدات، والتقارير القطرية لإلجراءات         
  ؛)كندا(اخلاصة إىل اللغة الدامنركية 

تصفية ما تراكم من ردود علـى االسـتبيانات املواضـيعية مـن             -٥٢-١٠٦
  ؛)االحتاد الروسي(تابعة جمللس حقوق اإلنسان اإلجراءات اخلاصة ال

الرد على االستبيانات املتبقية بشأن القضايا املواضيعية اليت أرسلها           ٥٣--١٠٦
  ؛)أفغانستان(املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

حتديد حاالت العنصرية وكره األجانـب، ومكافحتـها، وتعزيـز         -٥٤-١٠٦
ثقافات مبوجب توصـيات اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق          التفاهم والتسامح بني ال   

  ؛)االحتاد الروسي. (االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 اختاذ التدابري املناسبة حلماية الفئات الضعيفة من التمييز، والتنميط          -٥٥-١٠٦

  ؛)اليونان(العنصري، وجرائم الكراهية، ومكافحة العنصرية وكره األجانب 
اءات الالزمة ملكافحة العنـصرية، وكـره األجانـب،         اختاذ اإلجر   -٥٦-١٠٦

  ؛)بنغالديش(والتعصب والكراهية الدينيني 
رصد حاالت كره األجانب ومكافحتها، وتعزيز التفاهم والتسامح          -٥٧-١٠٦

  ؛)تركيا(بني الثقافات 
اختاذ تدابري أكثر فعالية ملكافحة التمييـز العنـصري والتعـصب،        -٥٨-١٠٦

 واختاذ إجراءات صارمة ضد املسؤولني عن أعمـال          فوراً بوسائل منها التحقيق  
  ؛)ماليزيا(وخطب ومنشورات الكراهية، والعنصرية، وكره األجانب 

تكثيف اجلهود يف تعزيز التفاهم والتسامح بني الثقافات بني خمتلف            -٥٩-١٠٦
  ؛)ماليزيا(اجملموعات اإلثنية يف البلد 

يع أشكال التمييز على أسـاس      تعزيز اإلجراءات القانونية ضد مج      -٦٠-١٠٦
  ؛)إكوادور(العرق، أو األصل اإلثين، أو اللغة، أو الدين، أو األصل القومي 

احترام احلقوق اإلنسانية لألجانب احتراماً كامالً، بغض النظر عن           -٦١-١٠٦
  ؛)إكوادور(وضعهم كمهاجرين 

تعزيز تشريعاهتا وتنفيذها بشكل فعال من أجـل حظـر خطـاب              -٦٢-١٠٦
اهية، والتحريض على الكراهية، والتنميط الديين ومقاضاة هذه األعمـال          الكر

  ؛)مصر(واملعاقبة عليها 
اختاذ تدابري فعالة ملنع وحظر التنميط العنصري من جانب الشرطة            -٦٣-١٠٦

  ؛)مصر(
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حتديد حاالت العنصرية وكره األجانب ومكافحتـها، وكـذلك           -٦٤-١٠٦
  ؛)أوزبكستان(ح بني الثقافات االستمرار يف تعزيز التفاهم والتسام

إزالة العقبات اليت حتول دون وصول ضحايا التمييز بشكل فعـال             -٦٥-١٠٦
إىل العدالة، واختاذ التدابري املناسبة لتيسري اإلبالغ عن هذه اجلرميـة مـن قبـل               

  ؛)املكسيك(األقليات الوطنية والعرقية والدينية 
 التمييز العملـي ضـد      تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال       -٦٦-١٠٦

  ؛)فلسطني(األطفال 
مواصلة مكافحة ظواهر العنصرية وكره األجانب وتعزيز التسامح          -٦٧-١٠٦

  ؛)فلسطني(بني الثقافات واألديان 
اختاذ تدابري ملواجهة التمييز العنصري ومكافحـة مجيـع أشـكال             -٦٨-١٠٦

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(العنصرية مبزيد من احلزم 
  ؛)األرجنتني(مواصلة جهودها ملكافحة كره األجانب   -٦٩-١٠٦
  ؛)الربازيل(رصد حاالت العنصرية وكره األجانب ومكافحتها   -٧٠-١٠٦
تقوية التدابري الرامية إىل تعزيـز التـسامح ومكافحـة املواقـف              -٧١-١٠٦

 عن الصور النمطية    والسلوكيات وردود األفعال اليت ال يشملها القانون، فضالً       
  ؛)املغرب(ىل األقلية املسلمة بني أقليات أخرى املوجهة إ

تنفيذ توصية هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة بإدراج جرمية          -٧٢-١٠٦
التعذيب يف القانونني اجلنائي واجلنائي العسكري، وكذلك تكييـف القواعـد           

  ؛)االحتاد الروسي(واألحكام املتعلقة بالتقادم مع اتفاقية مناهضة التعذيب 
 بإدراج جرمية التعذيب يف قـانون العقوبـات         توخي القيام حتديداً    -٧٣-١٠٦

  ؛)أوزبكستان(والقانون العسكري 
إدراج جرمية التعذيب يف القـانون اجلنـائي والقـانون اجلنـائي              -٧٤-١٠٦

  ؛)إسبانيا(العسكري 
ضمان هتيئة الظروف املالئمة إلجراء حتقيق مـستقل وحمايـد ويف             -٧٥-١٠٦

أية تقارير عن االنتهاكات اليت يرتكبها املوظفون املكلفـون         الوقت املناسب يف    
  ؛)أوزبكستان(بإنفاذ القانون 

طريقة سليمة لتعيني هوية موظفيها املكلفني بإنفاذ القـانون          اعتماد  -٧٦-١٠٦
  ؛)سلوفاكيا(
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استعراض اآللية واإلطار القائمني للتعامل مع ادعاءات االستخدام          -٧٧-١٠٦
 ذلك استخدام األسلحة من قبل املوظفني املكلفـني بإنفـاذ           املفرط للقوة، مبا يف   

  ؛)أوزبكستان(القانون، بغية ضمان االمتثال التام التفاقية مناهضة التعذيب 
ضمان التحقيق يف الوقت املناسب والرتيـه يف مجيـع الـشكاوى              -٧٨-١٠٦

  ؛)أوزبكستان(والتقارير املقدمة ضد هذه األعمال غري القانونية 
اذ التدابري املناسبة لضمان عدم إنشاء ما يسمى مناطق االعتقال          اخت  -٧٩-١٠٦

والتفتيش على أساس معايري قد تكون معادلة للتنميط العنـصري أو اإلثـين أو              
  ؛)اجلزائر(الديين 
مواصلة ضمان احلماية الفعالة لضحايا العنف املرتيل، بوسائل منها           -٨٠-١٠٦

ضد املرأة، مبا فيـه العنـف املـرتيل         النظر يف اعتماد قانون حمدد بشأن العنف        
  ؛)النمسا(

مواصلة بذل اجلهود ملنع ومكافحة العنف ضـد املـرأة والعنـف              -٨١-١٠٦
  ؛)بولندا(املرتيل، ال سيما يف جزر فارو وغرينالند 

  ؛)سلوفينيا(ضمان محاية أكثر فعالية لضحايا العنف املرتيل   -٨٢-١٠٦
فحة العنف املـرتيل، خاصـة ضـد    مواصلة اجلهود اليت تبذهلا ملكا   -٨٣-١٠٦

  ؛)مجهورية كوريا(الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال 
تزويد النساء األجنبيات املتزوجـات ضـحايا العنـف املـرتيل             -٨٤-١٠٦

بالضمانات القانونية واملبادئ التوجيهية اإلدارية حلمايتهن، مع إعطاء أمهية خاصة  
  ؛)هندوراس(لتراخيص اإلقامة 

ماد تدابري سياسية فعالة هتدف إىل مكافحة العنف ضـد املـرأة     اعت  -٨٥-١٠٦
والقضاء عليه، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وتشجيع مشاركة املرأة الرفيعة املستوى  

  ؛)أذربيجان(يف سوق العمل، وخباصة يف صنع القرار 
إنشاء آليات ووضع برامج حمددة هتدف إىل معاجلة قضية العنـف             -٨٦-١٠٦

ألطفال، بوسائل منها مواءمة التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية   ضد النساء وا  
  ؛)إندونيسيا(حلقوق اإلنسان 

  ؛)النمسا(تعزيز القدرات الالزمة للتعرف على ضحايا االجتار   -٨٧-١٠٦
  ؛ )٢()سلوفاكيا(تعزيز التعرف على ضحايا االجتار بالبشر   -٨٨-١٠٦

__________ 
تعزيز التعرف على ضحايا االجتار بالبشر، وضمان عدم احتجـاز   "ان  تليت التوصية خالل احلوار التفاعلي بعنو      ) ٢(

 ."هؤالء الضحايا بل منحهم احلماية املناسبة، وكذلك متديد فترة التأمل مع جعلها غري مشروطة البتة
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 بالبشر وإمنا مـنحهم احلمايـة       ضمان عدم احتجاز ضحايا االجتار      -٨٩-١٠٦
  ؛)سلوفاكيا(املناسبة، وكذلك متديد فترة التأمل مع جعلها غري مشروط البتة 

اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة بغاء األطفال وضمان حصول هؤالء           -٩٠-١٠٦
  ؛)اندونيسيا(األطفال على اخلدمات الكافية لتعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً 

الستغالل اجلنسي التجاري لألطفال وضمان اختـاذ تـدابري         منع ا   -٩١-١٠٦
  ؛)أذربيجان(وقائية إضافية جلميع ضحايا االجتار 

اختاذ تدابري أكثر فعالية ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال، بوسـائل            -٩٢-١٠٦
منها جترمي إنتاج وتوزيع الصور اإلباحية أو اجلنسية اليت تتضمن أطفاالً، ومقاضاة            

  ؛)ماليزيا(الدامنركيني الذين يؤذون األطفال يف اخلارج املواطنني 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة ظـاهرة الـسياحة اجلنـسية             -٩٣-١٠٦

لألطفال، بوسائل منها مقاضاة اجلناة بشكل متسق عند عودهتم عـن اجلـرائم             
  ؛)اليونان(املرتكبة يف اخلارج 

لتعامل مع اجلرائم املتصلة باملواد     تعزيز قدرة الشرطة اجلنائية على ا       -٩٤-١٠٦
اإلباحية لألطفال على اإلنترنت، وإعالم األطفال وآبائهم باالسـتخدام اآلمـن           

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(لإلنترنت 
 للتعاون بني اهليئات احلكومية واجملتمع املدين       وضع هنج أكثر انتظاماً     -٩٥-١٠٦

  ؛)أستراليا(ملكافحة االجتار باألطفال 
من القانون اجلنائي واختـاذ تـدابري       ) ب(٢٦٦اإلبقاء على املادة      -٩٦-١٠٦

لضمان أن إمهال القضايا املتصلة بالكراهية العرقية أو الدينية ال ثين الضحايا عن             
االستمرار يف تقدمي الشكاوى، وال يؤدي إىل إفالت مرتكيب مثل هذه اجلرائم من     

  ؛)اجلزائر(العقاب 
ضائية من احملاكم الدامنركية واهليئـات اإلداريـة       جعل السوابق الق    -٩٧-١٠٦

  ؛)هنغاريا(متاحة للجمهور وجمانية 
اململكـة  (احلد من استخدام فترات طويلة لالحتجاز قبل احملاكمة           -٩٨-١٠٦
  ؛)املتحدة
 للتشريعات الدامنركية اليت    ٢٠١٠يوليه  / متوز ١يف ضوء تعديالت      -٩٩-١٠٦

 عاماً، جعل هذه التشريعات تتماشى مع       ١٤خفضت سن املسؤولية اجلنائية إىل      
  ؛)قريغيزستان(توصيات جلنة حقوق الطفل 
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حظر حبس القّصر مع البالغني، وكذلك احلبس االنفرادي للقّصر   -١٠٠-١٠٦
  ؛)بلجيكا(

اختاذ مزيد من اخلطوات حلل مشكلة االكتظـاظ يف الـسجون             -١٠١-١٠٦
ري والـديين مـن خـالل       وضمان املسؤولية القانونية النتشار التعصب العنص     

  ؛)بيالروس(الصحافة 
كفالة أن احلق يف احلياة األسرية والزواج واختيار الزوج مضمون    -١٠٢-١٠٦

  ؛)تركيا(لكل شخص دون متييز على أساس األصل القومي أو اإلثين 
إلغاء أحكام تشريعاهتا الداخلية اليت حتظر، يف املمارسة العمليـة،            -١٠٣-١٠٦

صالت عائلية باخلارج وتلك اليت حتظر مجع مشل األزواج         الزواج بشخص تربطه    
  ؛)فرنسا( عاماً الدنيا ٢٤الذين مل يبلغوا بعد سن 

زيادة تعزيز أساس األسرة وجتنب اللجوء اىل تدابري وتـشريعات         -١٠٤-١٠٦
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(تعرض أسس العائلة نفسها يف اجملتمع للخطر 

طفال املتنازع عليهم يف نزاع زوجي إمكانيـة        ضمان أن لدى األ     -١٠٥-١٠٦
  ؛)إيطاليا(احلفاظ على اتصاالت فعلية مع الوالد األجنيب الذي يعيش يف اخلارج 

اختاذ تدابري فعالة لتعزيز مؤسسة األسرة، مبا يف ذلـك أنـشطة              -١٠٦-١٠٦
إذكاء الوعي اليت ينبغي أن تركز على زيادة مستوى وعـي اجملتمـع، خاصـة               

  ؛)بيالروس(لفهم التقليدي لألسرة وأمهيتها االجتماعية الشباب، با
مواصلة اختاذ تدابري جادة لتشجيع احلوار بني األديان والثقافات           -١٠٧-١٠٦

يف البلد، ومنع تكرار األعمال غري املسؤولة اليت تكرس الكراهيـة والتعـصب             
  ؛)إندونيسيا(الدينيني 
لتفاهم والتسامح بني الثقافات    تعزيز التدابري الرامية إىل تشجيع ا       -١٠٨-١٠٦

من أجل التغلب على حاالت التعصب وعدم احترام دين اآلخرين غري املقبولـة             
  ؛)أذربيجان(يف البلد 
اختاذ تدابري قانونية وعملية ملموسة ملكافحة التحـريض علـى            -١٠٩-١٠٦

  ؛)باكستان(الكراهية والتعصب الدينيني 
لية املتناسبة يف محايـة حقـوق       إيالء االهتمام الواجب للمسؤو     -١١٠-١٠٦

  ؛)بنغالديش(اآلخرين واحترامهم، مع تعزيز ومحاية حرية التعبري والرأي 
االعتراف على قدم املساواة حبق األطفال غري املوثّقني يف التعليم            -١١١-١٠٦

  ؛)هندوراس(
معاجلة التسرب، وخاصة بني طالب املدارس الثانويـة الـذين            -١١٢-١٠٦

  ؛)سلوفاكيا(ت إثنية ينتمون إىل أقليا
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اعتماد تدابري أقوى حلماية األقليات والسكان األصـليني مـن            -١١٣-١٠٦
  ؛)مجهورية كوريا(التمييز وضمان وصوهلم إىل املرافق العامة 

معاجلة الصعوبات املتعلقة حبصول طاليب اللجوء علـى الرعايـة            -١١٤-١٠٦
تماعي الالزم لتحديـد    الصحية والناجتة عن كوهنم ال ميلكون رقم الضمان االج        

  ؛)فرنسا(اهلوية والدعم 
اإلشراف على سياسات املواطنة فيما يتعلق مبنح اجلنسية لعدميي           -١١٥-١٠٦

  ؛)فنلندا(اجلنسية من أجل ضمان مطابقتها التفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية 
السماح بلم الشمل األسري لألطفال يف أكرب عدد ممكـن مـن              -١١٦-١٠٦

تأكد من أن الفقه الدامنركي بشأن مل مشل األسرة مطابق اللتزاماهتا يف            احلاالت وال 
  ؛)اليونان(جمال حقوق اإلنسان 

إعادة النظر يف ممارستها إلعادة األجانب إىل مناطق قد يواجهون            -١١٧-١٠٦
  ؛)سويسرا(فيها خماطر اضطهاد أو أذى جسيم حقيقية، ال سيما يف العراق 

بدأ عدم الرد وعـدم اللجـوء إىل الـضمانات          التقيد الصارم مب    -١١٨-١٠٦
  ؛)سويسرا(الدبلوماسية للتحايل عليه 

        مراجعة التعديالت املقترحة على قانون األجانـب الـدامنركي           -١١٩-١٠٦
فيما يتعلق باألطفال غري املصحوبني الذين يطلبون اللجوء وضمان توفري احلماية           

  ؛)بولندا(واملساعدة الضرورية هلم 
ضمان مطابقة أي قرار يلزم أجنبياً مبغادرة البالد للمعايري الدولية            -١٢٠-١٠٦

وال ينبغي بأي حال من األحوال طرد شخص حيتاج إىل احلماية الدولية، وذلـك        
 لالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن            وفقاً

 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق     ضروب العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،      
  ؛)املكسيك( فيها مجيعاً املدنية والسياسية، اليت تعد الدامنرك طرفاً

اختاذ التدابري القانونية واإلدارية الالزمة لضمان عـدم اعتمـاد            -١٢١-١٠٦
وضع املهاجرين على العالقات الزوجية يف احلاالت اليت ُيبلغ فيها عـن العنـف         

  ؛)املكسيك(اجلنساين 
إيالء االعتبار الواجب للحساسيات الثقافية والدينية لألجانـب          -١٢٢-١٠٦

 عند تصميم سياسات وبرامج االندماج االجتمـاعي        واملهاجرين الوافدين حديثاً  
  ؛)باكستان(

استعراض احتياجات املهاجرين وطاليب اللجوء للحصول علـى          -١٢٣-١٠٦
 ذات األثـر الرجعـي هلـذه        اإلقامة الدائمة واجلنسية والنظر يف إزالة العناصر      

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(املتطلبات 
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 بتقدمي بدائل طويلة األجل     تعزيز محايتها لضحايا االجتار، وحتديداً      -١٢٤-١٠٦
من شأهنا أن تسمح هلم بالبقاء يف البلد برخصة عمل أو إقامة، بدالً من االكتفاء               

  ؛) املتحدة األمريكيةالواليات(بتقدمي اإلعادة إىل الوطن أو اللجوء 
زيادة تبسيط قانون األجانب لضمان أن األعمال اليت قد تؤدي إىل             -١٢٥-١٠٦

  ؛)هولندا(الطرد تتماشى مع القانون الدويل لالجئني والقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
تعزيز الضمانات ضد الرد احملتمل لألشخاص الذين حيتاجون إىل           -١٢٦-١٠٦

ئل منها مراقبة الوضع عن كثب يف البلدان األصلية لطاليب          احلماية الدولية، بوسا  
  ؛)مجهورية كوريا(اللجوء 
 اختاذ خطوات ملموسة إضافية لضمان حقوق مجيـع مواطنيهـا            -١٢٧-١٠٦

  ؛)اململكة املتحدة ( عاما٢٤ً  لافيما يتعلق بقاعدة 
ضمان إمكانية متتع املقيمني غري الدامنركيني الكامـل حبقـوقهم            -١٢٨-١٠٦

  ؛)الربازيل(اإلنسانية األساسية، مع إيالء اهتمام خاص للوصول إىل العدالة 
تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلـق            -١٢٩-١٠٦

  ؛)السويد(بشروط مل الشمل األسري لألزواج 
تنفيذ األحكام القانونية، وعند الضرورة، اعتمـاد إصـالحات           -١٣٠-١٠٦

مشل األسرة لألجانب الذين استقروا يف الدامنرك، وخاصة أفراد         قانونية لضمان مل    
 اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلـا      ١٩٥١ التفاقية عام    أسر الالجئني، وفقاً  

 بشأن بوضـع األشـخاص عـدميي        ١٩٥٤، وكذلك اتفاقية عام     ١٩٦٧لعام  
  ؛) إكوادور( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 

ضمان عدم تطبيق احتجاز الالجئني واملهاجرين وطاليب اللجـوء           -١٣١-١٠٦
  ؛)سلوفاكيا(إال كمالذ أخري 

إجراء تقييم علين وشفاف لعواقب الرحالت اليت حلقت فـوق            -١٣٢-١٠٦
األراضي الدامنركية وحاالت اهلبوط اليت وقعـت يف سـياق برنـامج وكالـة              

  ؛)يسراسو(االستخبارات املركزية لتسليم اجملرمني 
إجراء تقييم شامل يستند إىل األدلة لتشريعات مكافحة اإلرهاب           -١٣٣-١٠٦

  ).هولندا(الدامنركية 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -١٠٧

وال ينبغي تأويلها على أهنا قـد       . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  . بتأييد الفريق العامل ككلحظيت 
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