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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 

 الدورة الثامنة والثالثون 
 2021أيار/مايو    14- 3

لجهات صاااااااااححة المناااااااال ة بشاااااااا ن  موجز ورقات المعلومات المقدمة من ا   
 * الدانمرك 

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان   

 معلومات أساسية  - أوالا  
، مع مراعاة دورية االساااات را  21/ 16و   1/ 5ماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسااااا  أُعد هذا التقرير ع  - 1

إلى  ( 1) الجهال صااااحاة المةااال ة  م    جهة   18الدوري الشااااموه وهو مللو لور ال الم لومال المقدمة م  
  آلية االسااااات را  الدوري الشاااااامو، ويرمد ز  قااااا و موج  ألقصىدًا بال د اا ةاااااى ل دد ال لماله ويت ااااام  زرعاً 

 مستقاًل لمساهمة المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسا  الم تمدة بناًء على التقصد ال امو بماادئ باريسه 

مة من  - ثانياا   ًا لل    ساة الوننية ل قوق مؤسا ال   المعلومات المقدَّ اإلنساان المعتمدة ننا
 التقيد الكامل بمحادئ باريس 

لفريق ال امو المشااااترن بص  الوتارال  أوصااااى الم هد الدانمرح  ل قوق اإلنسااااا  ب ااااما  أ  ي ااااع ا  - 2
ع الم ن  ب قوق اإلنساااااا  إجراًء والااااا ًا لمتاب ة التوصااااايال الةاااااادرة ع  آليال حقوق اإلنساااااا  بالت او  م 

 ه ( 2) ال الفاعلة ز  المجتمع المدن  والمؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسا  لجه ا 

 ه ( 3) إلنسا  وأوصى الم هد الدانمرن بولع خطة عمو وطنية قاملة ل قوق ا  - 3

الدينية،   أو  وأوصاااااااها أي ااااااًا باعتماد خطة عمو وطنية لم از ة ال نةاااااارية وجرا   ال را ية اإل نية  - 4
 ه ( 4) لاة مرأل بصها مقا ة و وب ما  الت قصق زصها بف الي 

وعلى مدى السااااااااانوال المالاااااااااية، زرلااااااااال الدانمرن، ز  إطار جهودها لم از ة الجرا   اإلرهابية   - 5
والجريمة المنظمة وغصرها م  الجرا   اللطصرة،  صودًا قااااديدة على ال ريال الشاااالةااااية، منها إجراءال للتدخو  

__________ 

 هألةدر هذه الو يقة م  دو  أل رير رسم  *
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 انوٌ  يجص  سااا ل الجنساااية   2019 عام   ُتممد ز  اع   زقد يم   مااقااارألها م  دو  المراج ة الق اااا ية اإلل اميةه 
الدانمرحية م  المواطنص  ذوي الجنسااية الم دوجة الذي  ألبص   أنه  قمقاأللو  أجانلق، م  دو  إخ اااق القرارال  

 ه ( 5) المت لذة ز  هذا الةدد أللقا يًا للر ابة الق ا ية 

يت لق بم از ة  لما  ا ية المراج ة الق   اك  لم  وأوصى الم هد الدانمرن بأ  أل صد ال مو بمبدأ إجراء ا  - 6
حرية   أو   اإلرهاب والجريمة المنظمة وغصرها م  الجرا   اللطصرة م  التدابصر الت  ألقص مد ال ق ز  اللةااااوصااااية 

 ه ( 6) التنقو، وبأ  ألتلذ إجراءال م ددة لبدء ألقصي  حو التشري ال الدانمرحية لم از ة اإلرهاب 

هو م دده  مما   ألأديب  ز  أغلل ااحيا  ولفترال أطول ادي حتدبصر نفر اال وألستلدم الدانمرن ال اس   - 7
اماًا مع  واعاد اام  المت ادة النموذجياة الادنياا  ما وأوصاااااااااااااى الم هاد بت ادياو القوانص  والمماارسااااااااااااااال حتى ألتوازق أل 

 ه ( 7) يوماً   15لم املة السجناء، بطرق منها حظر استمرار ال اس االنفرادي أكثر م  

  عاادد ااطفااال الااذي  يحيشاااااااااااااو  حااالااة الفقره وااطفااال المنتمو  إلى حبصرًة ز ًة ياااد والحظ الم هااد ت  - 8
اا ليال اإل نية ه  ااقااد ألأ رًا، ويشاا و خفت اساات قا ال إدمائ الالجلص  وملتمساا  اللجوء الساابل الر يساا   

 ه ( 8) لهذا المستوى غصر المتناسل م  زقر ااطفال 

لت  لديها أطفال صغار الس  وأل ةو على سر ا لل  فاف وأوصى الم هد الدانمرن ب ما  دخو ال   - 9
يحيش حالَة الفقر عدٌد غصر متنااسااااااااااااال م  أطفاال المهااجري  الوازدي  م   أال  اسااااااااااااات قاا ال اإلدمائ، وب فاالة 

 ه ( 9) البلدا  غصر الغربية ب د إصالح نظام است قا ال الاطالة 

  إ امة مليماال قدا ماةق     م ردي وأوصاااااااااااااى الم هاد الدانمرن بتلغااء التشاااااااااااااري اال الت  ألمنع المشااااااااااااا  - 10
 ه ( 10) الحيش زصها، والتشري ال الت  أل ظر التسول  أو 

بال رما  م  الترألصاال   يت لق  فيما وال ألوجد أي حماية  انونية ز الة م  التمصص  على أساس اإلعا ة   - 11
لولااااع خطة  ر ابص ألتلذ ال  ومة ب د أي ألد  ول    عدم اسااااتيفاء م ايصر إم انية الوصااااوله  أو  التيسااااصرية الم قولة 

 ه ( 11) عمو جديدة بشأ  ااقلاص ذوي اإلعا ة 

وأوصااااااى الم هد بأ  ألاادر غرينالند إلى األلاذ ألدابصر ألشااااااريحية بشااااااأ  ال ماية ال امة م  التمصص ،   - 12
ز  ذلك نوق الجنس،   بما  خارجه، على جميع ااساااااااااااس الم ترف بها عمومًا،  أو  ساااااااااااواء داخو ساااااااااااوق ال مو 

إلعا ة، والساااااا ، والمصو الجنساااااا ، والدي ، وذلك باعتماد إجراءال منها إنشاااااااء ا و ، اإل ن   أو  وااصااااااو ال ر   
 ه ( 12) مجلس مستقو للط و  

مة من الجهات األخرى صاححة المنل ة  - ثالثاا    المعلومات المقدَّ

 ( 14) والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان  ( 13) نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

و الدولية بأ  الدانمرن  بلل التوصاااااااية المت لقة بالتةاااااااديق على االألفا ية الدولية  ف ال  مة  ادل منظ أز  - 13
ه وأوصاتها بالتةاديق على ( 16) ألنفذ هذه التوصاية  ل   ، ول نها ( 15) ل ماية جميع ااقالاص م  االختفاء القساري 

 ه ( 17) هذه االألفا ية 

ية ل ماية حقوق جميع  الدول   ية ألفا ألةاااادق على اال  ل   إلى أ  الدانمرن   3وأقااااارل الور ة المشااااترحة  - 14
ال ماااال المهااااجري  وأزراد أساااااااااااااره ، وعلى البروألوحول االختيااااري المل ق باااال هاااد الااادول  اللااااص باااال قوق 

 ه ( 18) لالألفا ية ااوروبية ل قوق اإلنسا    12 ر   اال تةادية واالجتماعية والثقافية، والبروألوحول 
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  ً  ( 19) قوق اإلنسان اإلنار الونني ل   - با

منظمة ال فو الدولية ع  أسااااااااااااافها ل دم إدمائ االلت امال الدولية المت لقة ب قوق اإلنساااااااااااااا  بل أعر  - 15
الدانمرن بتدمائ أح ام األفا يال اام    3ه وأوصااال الور ة المشاااترحة ( 20) ب امو نطا ها ز  التشاااري ال الوطنية 

و  ألفا يال على ن و حام اال ذه عمال ال قوق الم رساااة ز  ه المت دة ل قوق اإلنساااا  ز  التشاااري ال الوطنية إل 
 ه ( 21) ولما  جوات االحتجائ بها أمام الق اء 

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنسااااااانر مع مرالاة القانون الدولي اإلنساااااااني   - جيم  
 الساري 

 المسائل المشتركة نين القطالات  - 1 

 ( 22) المساواة وعدم التمصص    

عتماد ألشاااااااري ال قااااااااملة لم از ة التمصص  أل ظر الم املة  با  مرن الدان  3أوصااااااال الور ة المشاااااااترحة  - 16
ه وأوصاااال لجنة مجلس أوروبا لمناه ااااة ال نةاااارية والت ةاااال ( 23) التماي ية القا مة على جميع أسااااس التمصص  

وال رق واللو  واللغة )ب(، 266الدانمرن بتلااااااااااازة اللغة والجنسااااااااااية إلى  ا مة ااسااااااااااااب الم ددة ز  المادة 
 ه ( 24) ( م  القانو  الجنا   6) 81ااسااب المبصنة ز  المادة مة   ا  والجنسية إلى 

بشاااااااااااااأ  م از ة التمصص    ( 25) وأزاد مرح  جنيف الدول  لل دالة بأنه، رغ  ألأيصد الدانمرن ألوصاااااااااااااصتص   - 17
  ة وال نةرية الت  ألستهدف المهاجري وال نةرية وحره ااجانل، حد ل تيادة ز  حاالل حره ااجانل وال را ي 

 ه ( 26) نص  الدانمرحصص  م  أصو غصر دانمرح  واط الم  أو 

وأقااار م تل المؤسااسااال الديمقراطية وحقوق اإلنسااا  التابع لمنظمة اام  والت او  ز  أوروبا إلى  - 18
ويه زقد قاا و هؤالء ق م  ُي تقد أنه  م  أصااو آسااص 19- أ  الت ةاال والتمصص  اسااتهدزا ز  بداية جا  ة قكوزصد 

 ه ( 27) ها اعتداءال خطصرة من  ية، ااقلاص هدزًا ل وادث حرا  

ه  ( 28) أل ال مشااااا لة  ا مة ز  الدانمرن ال  وأزاد مرصاااااد المنظمال غصر ال  ومية بأ  م اداة الساااااامية  - 19
متساامص   والحظل لجنة مجلس أوروبا لمناه ااة ال نةاارية والت ةاال بقلق ارألفاق مسااتويال ال نه وال را ية ال 

ه وأقااااارل لجنة مجلس أوروبا االسااااتشااااارية ( 29) جتماع  اال صااااو ز  ذلك ز  وسااااا و التوا  بما  بم اداة السااااامية، 
ه  ( 30) ل ماية اا ليال القومية إلى أ  الطا فة الصهودية أل رلاااااااااال العتداء إرهاب  وألواجه يوميًا مشاااااااااااكو أمنية 

 ه ( 31) لصهودية وقج تها على مواصلته ورحبل بالدع  المقدم م  السلطال ل ما  أم  الطا فة ا 

  ية والت ةااااال إلى أ  خطاب ال را ية ال نةااااارية،مناه اااااة ال نةااااار ا ل روب وأقاااااارل لجنة مجلس أو  - 20
ي ال مشاااا لة  ا مةه ويشاااا و نقو اإلبالت ع  حاالل خطاب ال را ية مشاااا لة   ال  ساااايما لااااد المساااالمص ،  وال 

وروبا االسااااااااااتشااااااااااارية ل ماية اا ليال القومية ع   لقها ا  ه وأعربل لجنة مجلس أ ( 32) ألتطلل اهتمامًا عاجالً 
 ه ( 33) ي ال يطاع اللطاب السياس   ال    ية  را خطاب ال 

وأوصاااااى م تل المؤساااااساااااال الديمقراطية وحقوق اإلنساااااا  التابع لمنظمة اام  والت او  ز  أوروبا   - 21
أ  يجري على ن و خال م  التمصص    الدانمرن بتدانة أي قاااااااااا و م  أقاااااااااا ال التمصص  وجرا   ال را ية، وب فالة 

، وبالتةاااااادي  19- حالة الطوارئ المترألاة على جا  ة حوزصد  ساااااابل ة ب ولااااااع وألنفصذ أي ألدابصر و صود مفرولاااااا 
 ه ( 34) بسرعة لجرا   ال را ية والت قصق زصها حتى يتسنى ألقدي  الجناة إلى ال دالة، ودع  ال  ايا 

ه وأوصااااال  ( 35) ذ إجراءال ز الة ل ظر خطاب ال را ية الدانمرن باأللا   4وأوصااااال الور ة المشاااااترحة  - 22
تشاجيع  ادة ااح اب الساياساية ز  البلد وممثلصها  نةارية والت ةال الدانمرن ب ال   اة لجنة مجلس أوروبا لمناه 
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على إدانة جميع أقاااااااا ال خطاب ال را ية ال نةاااااااارية وحرا ية المثلية الجنسااااااااية ومغايري الهوية الجنسااااااااانية،  
 ه ( 36) المناساة عند اال ت اء  وبتطبصق ال قوبال 

لم از ة ال نةرية وحرا ية اإلسالم عمو قاملة  طة  د خ الدانمرن باعتما   4وأوصل الور ة المشترحة  - 23
ه وحثل لجنة مجلس أوروبا االسااااتشااااارية ل ماية اا ليال ( 37) وم اداة السااااامية والتمصص  على جميع المسااااتويال 

مو الجديدة لم از ة ال نةاااااااارية مسااااااااألة رصااااااااد خطاب ال را ية ز   القومية الدانمرن على أل اااااااامص  خطة ال  
 ه ( 38) اللطاب السياس  وال ام 

 يادة جماعة  أو  وأوصال لجنة مجلس أوروبا لمناه اة ال نةارية والت ةال الدانمرن بتجري  إنشااء  - 24
الم املة بص     ه وأوصااااتها بت ديو  انو  المساااااواة ز  ( 39) ألشااااجع ال نةاااارية، ودعمها، والمشااااارحة ز  أنشااااطتها 

ه وأوصااى مرصااد المنظمال ( 40) ية الجماعال اإل نية ليشاامو الت امًا بقمع ألمويو المنظمال الت  ألشااجع ال نةاار 
دع  إلى المنظمال الت  ألشاااجع م اداة  أو  غصر ال  ومية الدانمرن ب اااما  عدم ألقدي  القطاق ال ام أي ألمويو 

 ه ( 41) السامية 

خطتها الساياساية قدانمرن واحدة  2018 عام   أ  ال  ومة  دمل ز   إلى   4وأقاارل الور ة المشاترحة  - 25
ق واسااااااُت دث ز  هذا اإلطار مةااااااطل  قغصر  2030 عام  وهال ب لول صت للغ م ا   ال  - بدو  مجتم ال مواتية 

ه وأقاااااااااااارل الور ة ( 42) رن نم ا الغرب ق واساااااااااااُت مو للقاااااااااااارة إلى المهاجري  وأبنا ه  الذي  ُولدوا ونشاااااااااااأوا ز  الد 
إلى أ  استلدام عاارة قالغصتوهالق عو  ااحياء ينطوي على التمصص  وي يد حدة وص  أقلاص    3 ة المشترح 

 ه ( 43)  على هامش المجتمع الدانمرح  أصالً و  يحيش 

وحثل لجنة مجلس أوروبا االساااااااااااااتشاااااااااااااارية ل ماية اا ليال القومية الدانمرن على إعادة النظر ز    - 26
م  أصااااااااااو غرب ق ومفهوم قالمهاجري  وأبناء المهاجري  م  أصااااااااااو غصر  مفهوم قالمهاجري  وأبناء المهاجري  

يسامى ق انو  الغصتوق، الذي  د يؤدي إلى التمصص    ما   ص  ز  إطار هوم لمف غرب ق، وبالتال ، ز  اسات مال هذي  ا 
 الدانمرن بال ه ع  3ه وأوصااااال الور ة المشاااااترحة ( 44) على أسااااااس الجنساااااية واالنتماء اإل ن  وم ا  اإل امة 

اساااااااتلدام عاارة قالغصتوق للقاااااااارة إلى المناطق السااااااا نية الم رومة وب فالة عدم التمصص  لدى ألساااااااوية   اااااااايا  
 ه ( 45) ئ االجتماع  والس   دما اإل 

ألدرئ بشاااااا و صااااااري  اللةااااااا و الجنسااااااية حأسااااااس  ل   وأزادل منظمة ال فو الدولية بأ  الدانمرن  - 27
ه وأوصااااااتها بتدرائ اللةااااااا و الجنسااااااية والهوية الجنسااااااانية ( 46) مشاااااامولة بال ماية ز  أح ام م از ة التمصص  

والت لي  وال مو  ة بمجاالل الةاااا ة والساااا   لق ت  م والت بصر الجنسااااان  لاااام  أسااااااب التمصص  ز  التشااااري ال ال 
 ه ( 47) وجرا   ال را ية 

إلى إخ اااااق ب ت ااطفال حامل  صاااافال الجنسااااص  ل مليال طبية   3وأقااااارل الور ة المشااااترحة  - 28
 ه ( 48) سنة   15داع  لها، م  دو  موازقة م  ألقو أعماره  منه  ع   ال   وجراحية 

يتمت و  بال ق ز  إجراء عمليال   ال  ساااانية هوية الجن ال ي إلى أ  مغاير   3وأقاااارل الور ة المشاااترحة  - 29
ألغصصر الجنس، وإنما ُي تبر ذلك امتياتًا يمن ه زريق م  المهنصص  الةاااااا صص ه وي ااااااطر حثصر مم  يرغبو  ز   

 ه ( 49) الل وق لهذه ال ملية الجراحة لالنتظار سنوال 

ل الطبية غصر  جميع ال مليا  صو أج الدانمرن بت ديو ألشااري األها ل ااما  أل   3وأوصاال الور ة المشااترحة  - 30
ال ااجلاة إلى أ  ين اااااااااااااا الطفاو بالقادر ال ااز  للمشاااااااااااااارحة ز لياًا ز  األلااذ القرار، وإبداء موازقتاه التاامة وال رة  

ه وأوصااااال باعتماد ألدابصر ألشاااااريحية وإدارية وألدابصر أخرى ل فالة المسااااااواة ز  حةاااااول حامل  ( 50) والمساااااتنصرة 
كصد نوق الجنس وزق هويته  الجنساااااااانية وليس نوق جنساااااااه   الالتم لتأ ئ ال صااااااافال الجنساااااااص  الاالغص  على ال  

ه وأوصاااااااااااااال منظماة ال فو الادولياة الادانمرن بتوزصر التادريال اإلل ام  لمهنص   طااق الرعااياة الطبياة  ( 51) القاانون  
 ه ( 52) والة ية بشأ  التنوق الجنسان  والبدن  
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 ( 53) لتنمية والبصلة وااعمال التجارية وحقوق اإلنسا  ا   

المت لق بالمناخ يقت اااااااا  خفت انا ا ال  ان     2020 عام  الحظل منظمة ال فو الدولية أ   انو   - 31
  ه وأقاااااااااارل إلى أ  الدانمرن1990 عام  بالمقارنة مع   2030 عام   ز  الما ة ز    70أكساااااااااصد ال ربو  بنسااااااااااة 

حماية حقوق اإلنسااااااااا  م      ز  ها أله، رغ  ذلك، ألمامًا بالت اماألها بتقدي  ااموال ال افية ازقر البلدا  لدعم  ل  
اآل ار ال اااااااارة لتغصر المناخ، على الن و المنةاااااااوص عليه ز  االألفا ية اإلطارية بشاااااااأ  ألغصر المناخ واألفاق 

ه وأوصاااتها ب يادة ألمويلها ودعمها لم الجة أتمة المناخ ز  البلدا  اا و  راًء وب اااما  أ  ألن ااااف  ( 54) باريس 
 ه ( 55) ألقدمه م  المساعدة اإلنما ية  ما   إلى  ل  مساهمتها ز  التمويو المناخ  الدو 

وأوصااااال منظمة ال فو الدولية الدانمرن باعتماد ألشاااااري ال أُلل م مؤساااااساااااال ااعمال باحترام حقوق   - 32
اإلنساا  وبمنع و وق أي لارر بصل  ز  إطار حو ساالساو ال يمة اللاصاة بها وعال األها التجاريةه ويناغ  أ   

ز    بما  عمال الت امًا واجل اإلنفاذ باحترام حقوق اإلنسااااا  والبصلة، ا ا  ل ألفر  هذه التشااااري ال على مؤسااااسااااا 
ذلك بذل ال ناية الواجاة لمنع أي لاااارر، وأ  ألنو على مسااااؤولية الشاااارحال ع  حقوق اإلنسااااا  واالاااارار  

 ه ( 56) البصلية، وأل فو االستفادة م  سبو االنتةاف 

 ال قوق المدنية والسياسية  - 2 

 ( 57) وااما  على قلةه  ية  ر وال  ق الفرد ز  ال ياة ح   

الدانمرن بت ديو  انو  الطل النفساااااا  لل د بدرجة حبصرة م  ممارسااااااة    3أوصاااااال الور ة المشااااااترحة  - 33
كمالذ أخصر وا ةاار مدة مم نة، ولمنع اإلكراه الذي  إال   اإلكراه ز  مؤسااسااال الطل النفساا  وعدم اللجوء إليه 

 ه ( 58) هصنة  د يؤدي إلى الم املة الالإنسانية والم 

حةااااول تيادة ز  عدد الم بوسااااص  احتياطيًاه وأوصاااال بتعادة النظر  3والحظل الور ة المشااااترحة  - 34
ز  ألدبصر ال اس االحتياط ، مع الترحص  بشااااااااااااا و خاص على القاصاااااااااااااري ، وب فالة عدم اللجوء إلى ال اس  

 ه ( 59) كمالذ أخصر  إال  االحتياط  

ةاااااااااوى ل اس ااطفال احتياطيًا  المدة الق    أ  الجتماعية إلى وأقاااااااااارل لجنة مجلس أوروبا لل قوق ا  - 35
ه وأوصاال الور ة ( 60) مفرطة، وإلى أنه يجوت ولااع ااطفال ز  ال اس االنفرادي مدة ألةااو إلى أرب ة أسااابيع 

 ه ( 61) الدانمرن بتلغاء ممارسة ال اس االنفرادي للطفال   3المشترحة 

 ( 62)   نو قا   ال قاب، وسيادة ال ز  ذلك مسألة اإلزالل م  بما   امة ال دل، إ   

بشاااااأ  من  جميع    2014 عام  كررل لجنة مجلس أوروبا لمنع الت ذيل التوصااااايال الت   دمتها ز   - 36
الم تج ي  إم انية االساااات انة ز ليًا بم ام منذ ل ظة ساااالبه  حريته  وَمد مه  بم لومال والاااا ة بلغة يفهمونها  

 ه ( 63) ع  حقو ه  أ ناء االحتجات لدى الشرطة 

ي ان  م  مساااتويال عالية م  االكتظاوه والحظل بقلق أ   نظام الساااجو    أ  ى وأقاااارل اللجنة إل  - 37
التدابصر المتلذة لم الجة مشاااااا لة االكتظاو ألتمثو أساااااااسااااااًا ز  زت  سااااااجو  جديدةه وأوصاااااال ب فالة أ  أل مو 

متساااااقة ألشااااامو االحتجات  جميع الساااااجو  ز  حدود طا تها االساااااتي ابية الرساااااميةه ويناغ  ولاااااع اساااااتراأليجية 
 ه ( 64) كمالذ أخصر  إال   دم اللجوء إلى ال اس على حد سواء، ل ما  ع   ئ، را واإلز 

وأعربل اللجنة ع   لقها ل دم إجراء أي ز و طب  منهج  وزوري للسااااااااجناء الجدد ز  السااااااااجو   - 38
 ه ( 65) عنها  الت  تارألها، وعدم وجود نظام مناسل لتسجصو اإلصابال الت  ي تشفها ااطااء واإلبالت 
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  لل قوق ااسااااااساااااية بأ   انونًا جديدًا بشاااااأ    ااااااء ااحداث، دخو  اد ااوروب أل  ال وأزادل وحالة ا  - 39
، ينو على إنشاااااااااااااء مجلس لم الجة مشاااااااااااا لة ان راف ااحداث لصبل ز  ألدابصر  2019 عام   حص  التنفصذ ز  

ساااانة م  ااطفال وااحداث    17ل و ساااانوا   10اجتماعية زردية م ددة ااهداف بشااااأ  م  ألتراوح أعماره  بص  
 الم  وم علصه  بساااااااااابل ارأل ابها أو  ساااااااااانة(   14 - ساااااااااانوال   10نا ية خطصرة ) اه ز  ارأل ابه  جرا   ج شاااااااااات لم ا 
أل و م لهاه  وال  سااااااانة(ه وليسااااااال جلساااااااال االساااااااتماق أمام هذا المجلس بمثابة اإلجراءال الجنا ية  17- 15) 

الرأي،  رارًا   هو أ  ااحداث ومع ااوصاااااااياء وغصره  م   أو   وعو  ذلك، يتلذ المجلس، ب د حوار مع ااطفال 
هذا الةاادد، أقااارل  وز   ه ( 66) ال دث الم ن  م  ساالك طريق اإلجرام  أو   اجتماعية لو اية الطفو  بشااأ  ألدابصر 

سااانة( بال قوق ذاألها الم فولة   14  - سااانوال   10يتمتع ااطفال المشاااتاه زصه  )  ال   إلى أنه   3الور ة المشاااترحة 
يجوت إحالة طفو إلى المجلس على أساااااااس الشاااااابهة  إذ  ءة، را لب يراعى مبدأ ازترا  ا  وال  ءال الم اك ، ز  إجرا 

ت لقاة باااطفاال المتراوحاة أعمااره  م الادانمرن باأ  أل او آلياة المجلس ال  3زقطه وأوصاااااااااااااال الور اة المشاااااااااااااترحاة 
 ه ( 67) سنة وأل صد واليته ذال الةلة إلى هصلال الشؤو  االجتماعية   14سنوال و   10 بص  

 ( 68) لسياسية ز  ال ياة ال امة وال ياة ا ة رح ل ريال ااساسية وال ق ز  المشا ا   

الحظ مرصااااااااد المنظمال غصر ال  ومية وجود قااااااااواغو بشااااااااأ  اسااااااااتمرار ال  ومة ز  ألقصصد ب ت  - 40
ه  ( 69) ز  ذلك حظر ذب  ال صوانال وزق الشري ة الصهودية وم اوالل حظر ختا  الذحور  بما  الطقوس الصهودية، 

عملية ومتواتنة    ا ليال القومية الدانمرن بتطبصق حلول ا  ية وأوصااااااااال لجنة مجلس أوروبا االساااااااااتشاااااااااارية ل ما 
 ه ( 70) بمسألة ختا  الذحور  يت لق  فيما 

وأقاااار الت اله الدول  للدزاق ع  ال رية إلى أ  جميع طالب  الجنساااية مل مو ، وزقًا لقانو  اعُتمد   - 41
هذا الشااااار  على ي سااااار ظفص  ال  ومصص  الذي  يرأساااااو  مراسااااا  التجنيسه وي ، بمةااااااز ة المو 2018 عام   ز  

يرز ااااااو  لمس الجنس   أو  بم  زصه  ب ت المساااااالمص  والصهود الذي  ُي رمو  جميع المشااااااارحص  ز  المراساااااا ، 
 ه ( 71) اآلخر اسااب دينية 

ها الجنا   ل ظر  وأقااااارل وحالة االأل اد ااوروب  لل قوق ااساااااسااااية إلى أ  الدانمرن عدلل  انون  - 42
إلى ألغري  النسااااء المسااالمال اللواأل  يرألدي     4ه وأقاااارل الور ة المشاااترحة ( 72) ارألداء النقاب ز  ااماك  ال امة 

ه وأكدل منظماة ال فو الدولياة أ  الت اديالل ( 73) 2018 عام  ال جااب اإلساااااااااااااالم ، بسااااااااااااابال اعتمااد حظره ز  
ماك  ال اامة لهاا أ ر سااااااااااااالب  وألمصص ي على المسااااااااااااالماال  ل ظر ألغطياة الوجه ز  اا   2018 عام   الم تمادة ز  

 ه ( 74) البر ع  أو  ر  ارألداء النقاب لت ي  اللواأل  

وأوصاااااى م تل المؤساااااساااااال الديمقراطية وحقوق اإلنساااااا  التابع لمنظمة اام  والت او  ز  أوروبا   - 43
له النسااااااء المسااااالمال عادًة، ألقصد ارألداء النقاب الذي ألسااااات م  أو   الدانمرن بالنظر ز  إلغاء ااح ام الت  أل ظر 

 ه ( 75) ا ال الرسمية سي ال وقر  المةاز ة اإلل امية ز  ب ت 

وأوصااااااااال الجمحية اإلنساااااااااانية الدانمرحية الدانمرن بتصاااااااااالح نظام الت لي  المساااااااااي   اإلل ام  ز    - 44
 ه ( 76) اق المناها الدراسية ليشمو ااديا  والم تقدال ااخرى ط المدارس ال امة بتوسيع ن 

ية اللو رية الم رس ز   صل نج وأزادل الجمحية اإلنسااااااانية الدانمرحية بأ  الولااااااع اللاص لل نيسااااااة اإل  - 45
يتغصره زه  ألتلقى الدع  المال  م  الدولة، وألقوم  ل    ، ( Folkekirke) الدساااااااتور، بوصااااااافها حنيساااااااة الشااااااا ل  

دن  لبيااناال المواطنص   ز  ذلاك إدارة ب ت المقاابر غصر الطاا  ياة والتساااااااااااااجصاو الما  بماا  بلادماال عااماة علماانياة، 
 ه ( 77) المت لقة بااحوال الشلةية 

رن خطل خطوة مشااااج ة ن و حماية حرية نم ا الدول  للدزاق ع  ال رية إلى أ  الد له   ا لت وأقااااار ا  - 46
ه غصر أ  مةادر القلق  ( 78) م   انو  ال قوبال المت لقة بالتجديف   140المادة   2017 عام   الت بصر بتلغا ها ز  
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ال، غصر  قوباا ال   م   ااانو  267القوانص  الت  ألجر مم قالحاااارال المساااااااااااااصلااةق، مثااو أح ااام المااادة يتمثااو ز  أ  
  ما  ألقت ااااا  وجود لااااا ية، وحثصراً  ما  ألقت ااااا  بال ااااارورة إ اال االزتراء، ونادراً  وال  مولاااااوعية إلى حد حبصر، 

 ه ( 79) أل م  سوى أقلاص م صنص ، وأُلنفذ بش و أل سف   ال 

لديمقراطية وحقوق اإلنسااا  التابع لمنظمة اام  والت او  ز  أوروبا إلى وأقااار م تل المؤسااسااال ا  - 47
ةه غصر أنه الحظ لااااااااااارورة  ر القانون  االنتلاب  مال  ، حسااااااااااااما ُأزصد به، إلجراء انتلابال ديمقراطي طا إل أ  ا 

ظل الور ة ه وبصنما الح ( 80) مواصاااااااالة ألنظي  ألمويو ال مالل االنتلابية وااح اب لت  ي  الشاااااااافافية والمساااااااااءلة 
التبرعال المجهولة المةادر    ظر ب  عدم وجود الشافافية ز  ألمويو ااح اب الساياساية، زقد أوصال    3المشاترحة 

 ه ( 81) ل لفرادى المرق ص  لالنتلابا 

 ( 82) ظر جميع أق ال الرق ح   

باالت ام الادانمرن بم ااز اة االألجاار باالاشااااااااااااار م  خالل   ق HopeNowق رحبال منظماة )ااماو اآل (  - 48
 ه( 83) ه دأل عملها ز  هذا المجاله غصر أنها الحظل عدم حدوث أل سى  ز  أل ديد ل ايا االألجار ومساع   خطة 

وأزادل بأنه ُألق  ال ات، حسااااااما ُأبلغل به، على عدد م  لااااا ايا االألجار بالاشااااار بسااااابل جرا    - 49
متةاااااالة بالهجرةه والحظل أ   لة عدد م  جرى أل ديده  رسااااااميًا م  ااقاااااالاص المتجر به  ز  الساااااانوال 

ه وحث  ( 84)  ايا لاااااا  ه  ااخصرة يدل على أل ايد خوف ااقاااااالاص المتجر به  م  خطر ألجريمه  عو  اعتاار 
زريق خبراء مجلس أوروبا الم ن  بم از ة االألجار بالاشااااااااااار الدانمرن على مراج ة إجراءال أل ديد لااااااااااا ايا  

 ه ( 85) االألجار بغر  لما  أل ديد حو ل ايا هذه الجريمة واستفادأله  م  ألدابصر المساعدة وال ماية 

ال لاااا ايا االألجار، بم  زصه  ف ط وحث الفريق الدانمرن على أل سااااص  إجراءال أل ديد ومساااااعدة اا  - 50
ااطفال غصر المةااااا وبص  بذويه ، وعلى التةااااادي بف الية لمشااااا لة اختفاء القاصاااااري  غصر المةااااا وبص  م  

 ه ( 86) مراك  االست اال، بتوزصر أماك  إيواء آمنة ومال مة وأعداد حافية م  المشرزص  المدربص  ألدرياًا حافياً 

ف جهودها لمنع االألجار بالاشاااااااار اغرا  االسااااااااتغالل ز   ثي أل  ورأى الفريق أنه يناغ  للساااااااالطال   - 51
 ه ( 87) ال مو، بطرق منها ال مو بش و أو ق مع القطاق اللاص 

وبالنظر إلى أنه م  النادر جدًا أ  ي ةاااااااو لااااااا ايا االألجار على رخو اإل امة، زقد رأى الفريق   - 52
 امة ل ااااااا ايا االألجار حتى أل فو اإل خو  أنه يناغ  للدانمرن أ  أل صد النظر ز  أسااااااالوب ألطبصق نظام من  ر 

 ه ( 88) التطبصق ال امو للنها القا   على الترحص  على ال  ايا وألمنع إعادة االألجار به  

 ال قوق االقتنادية واالجتماعية والثقافية  - 3 

 ( 89) ظروف عمو عادلة ومواألية  وز   ل ق ز  ال مو ا   

الدانمرَن بتغصصر ألشااااري األها   وأوصاااال ، ص  بص  الجنساااا الفجوة ز  ااجور    3الحظل الور ة المشااااترحة  - 53
ل اااااما  الشااااافافية ز  ااجور، وباساااااتلدام مفهوم م ايد جنساااااانيًا للجور، وبت ديد مفهوم قال مو المتسااااااوي  

 ه ( 90) ال يمةق 

الدانمرن ب يادة زرص ال مو المتاحة للمهاجري  وبراما الدع  لت سااص    3وأوصاال الور ة المشااترحة  - 54
 ه ( 91) مو ل  ا   ماجه  ز  سوق مستوى إد 
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 ( 92) ل ق ز  ال ما  االجتماع  ا   

، بالمسااااتوى ال ال   2019 عام   رحبل لجنة مجلس أوروبا االسااااتشااااارية ل ماية اا ليال القومية، ز   - 55
عموماًا م  ال مااياة االجتمااعياة المقادماة للقااااااااااااالااص ز  الادانمرن، بم  زصه  الالجلو  والمهااجرو  الوازادو  

  ه( 93) ت قا ال االجتماعية بالمقارنة مع السااااااانوال الساااااااابقة حبصرًا ز  االسااااااا  لااااااااً ر أنها الحظل انلفا حديثًاه غص 
  الساااياق ذاأله، أقاااارل لجنة مجلس أوروبا لمناه اااة ال نةااارية والت ةااال إلى أ  الدانمرن خف ااال ز   وز  
ي  الجدد، بم  زصه  مسااااااااااتوى اساااااااااات قا ال الرعاية االجتماعية المقدمة إلى زلال م صنة م  الوازد   2017 عام 
الدانمرن ب يادة االساااااات قا ال   3ه وأوصاااااال الور ة المشااااااترحة ( 94) ال ماية الثانوية  و  والمسااااااتفصدو  م  جل ال ال 

 ه ( 95) االجتماعية المقدمة إلى الالجلص  بقدر حبصر، وبمن ه  االست قا ال ذاألها الممنوحة للدانمرحصص  

 ( 96) ل ق ز  مستوى محيش  ال ق ا   

ألجرم إعادة أل ديدهاا   ول    2015 عام   نية ُألغصل ز  ر الوط فق ال بأ  عتاة   3دل الور ة المشاااااااااااااترحة أزا  - 56
، اسااااااُت دث قسااااااقه االساااااات قا الق، أي ال د اا ةااااااى للمبل  اإلجمال  لالساااااات قا ال  2016 عام  وز   ب ده 

سار ال احيفة إلى ألفا   االجتماعية الت  ألتلقاها أسارة ماه وأدى انلفاُ  االسات قا ال االجتماعية الممنوحة لل 
ه وأزادل وحالة االأل اد ااوروب  لل قوق ااسااااساااية بأ  ( 97) سااايما ز  أوساااا  أسااار الالجلص   وال  ، ال زقر ااطف 

، وبأ  2017 عام   ز  الما ة ز    15اإل ةااااااء االجتماع  ناه ل  أو  نسااااااة ااطفال الم رلاااااص  للطر الفقر 
 ه ( 98) 2018 عام   هذا الم دل ارألفع ز  

ر رسااااميًا اسااااتنادًا إلى أل ريف منظمة يد عتاة الفق  د أل  الدانمرن بتعادة   3صاااال الور ة المشااااترحة وأو  - 57
الت او  والتنمية ز  المصدا  اال تةااااااااادي، وبتلغاء سااااااااقه االساااااااات قا ال، وألطبصق نها خال م  التمصص  لدى  

ت م ادالل الفقر النساااااااااااااب  ه وأوصاااااااااااااتهاا ب يادة الجهود الرامياة إلى خف ( 99) األلااذ ألدابصر لم االجاة زقر ااطفاال 
اال تةاااااااااااااادية، وب فالة عدم اساااااااااااااتمرار انلفا  مساااااااااااااتوى ال ماية   -  االجتماعية  اة او والمطلق وعدم المسااااااااااااا 

على ااقااااااااااااالاص   19- االجتماعية، وبال صلولة دو  و وق أي علء غصر متناسااااااااااااال ناج  ع  جا  ة حوزصد 
 ه ( 100) الم رلص  أصاًل للطر الفقر 

قاانونص  المت لقصن   ياو ال  اد لت  اانوناًا  2018 عاام  ع  اعتمااد الادانمرن ز   وأبلغال منظماة ال فو الادولياة  - 58
يسااامى قح مة اإلجراءال المت لقة بالغصتوهالق ويتوخى ألغصصر ألرحصاة السااا ا   -  بالسااا   االجتماع  وباإليجار 

ز  مناطق مقسااااااااااامة إلى  الث زلالس قمناطق السااااااااااا ا  لااااااااااا اف ال الق وقالغصتوهالق وقااحياء الشاااااااااااديدة 
النجاح الم ددة ز  قح مة اإلجراءال المت لقة  يصر  ا م   أ  أحد   4ه وأولااااااااااا ل الور ة المشاااااااااااترحة ( 101)  لةق ال  

بالغصتوهالق يتمثو ز  خفت المسااااااك  غصر الهادزة للرب  ز  قالغصتوهالق ومناطق السااااا ا  لااااا اف ال اله  
ديرها رابطال للساااااااااا   غصر والمساااااااااااك  غصر الهادزة للرب  ز  الدانمرن ه  وحدال ساااااااااا نية م قولة الت لفة أل 

ه وأولا ل منظمة ال فو الدولية أ  سابو أل قصق أهداف قح مة اإلجراءال  ( 102) الدولة  ا  ه ألمل  ال و  الهادف للرب  
 د يؤدي إلى طرد   ما  المت لقة بالغصتوهالق ألتمثو ز  خةاااااااااااالةاااااااااااااة و/أو هدم المسااااااااااااااك  االجتماعية، وهو 

 ه ( 103) ساك  غصر ال قة الحيش ز  م  أو  المستأجري  ااصلصص  وإلى التشرد 

ح ماة اإلجراءال المت لقاة باالغصتوهاالق،  اد باأ  الشااااااااااااارطاة، بموجال ق ة ليا وأزاادل منظماة ال فو الادو  - 59
ألةااااانه هذه المناطق مؤ تًا باعتاارها قمناطق مشااااامولة بتجراءال ال قوبة المشاااااددةق، وم نى ذلك أ  سااااا انها 

ه وأزاااد  ( 104) م دوجااة إ   باال ارأل ااابه  جرا   م صنااة  وغصره  م  الموجودي  زصهااا  ااد يواجهو  عقوبااال جنااا يااة 
ل  لل دالة أنه  د ي اَ ل حو أزراد أسااااارة م  أسااااار قالغصتوهالق وُيطردو  م  بصته  إ  ارأل ل يف الدو جن   مرح 

 ه ( 105) واحد منه  جريمة 
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ب فالة خلو  وأوصاااااال منظمة ال فو الدولية الدانمرن بتلغاء قح مة اإلجراءال المت لقة بالغصتوهالق، و  - 60
  ودعمها ال ق ز  الساااااااا   الال ق وعدم ألساااااااابىبها ز   صص تم كو البراما الت  لها أ ر على  طاق الساااااااا   م  ال 

ه وأوصاااااااال الور ة  ( 106) ل اإلخالء القسااااااااري والتشاااااااارد وإجاار الناس على الحيش ز  مساااااااااك  غصر ال قة حاال 
الهادف للرب  وحقوق اإليجار الت  حا  يتمتع   الدانمرن بتعادة إ رار النظام الدانمرح  للس   غصر   4المشترحة 

ه  ( 107) م قولة الت لفة المسااااك  غصر الهادزة للرب ، وبو ه هدم وخةااالةاااة المسااااك  ال و  طن بها ز  ااصاااو  ا 
الدانمرن بتلغاء الةاالحية الممنوحة للشارطة بتعال  هذه ااحياء السا نية مناطق    4وأوصال الور ة المشاترحة 

 ه ( 108) وبة المشددة مشمولة بتجراءال ال ق 

لفة ز  المد  ال برى، وأوصااال الم قولة الت    اك وجود نقو ز  المسااا   3والحظل الور ة المشاااترحة  - 61
ب يادة ال دد المتاح م  وحدال الس   ال ام الال ق الم قولة الت لفة م  خالل تيادة االستثمارال ال امة وولع 

 ه ( 109) إطار ألنظيم  ز ال للمستثمري  م  القطاق اللاص 

نظيم  جديد بشاأ  إطار أل   لاع و  ه وأبلغل ع  ( 110) أل ايد عدد المشاردي   6والحظل الور ة المشاترحة  - 62
ه وذحرل لجنة مجلس أوروبا  ( 111) حظر المليمال وألجري  التشاااااااارد، وبشااااااااأ  ألشااااااااديد ال قوبال على التسااااااااول 

 انو  النظام ال ام لت  ي    أل ديالل على   2017 عام   االساااااااااااااتشاااااااااااااارية ل ماية اا ليال القومية أنه ُأدخلل ز  
المشاااردي  قالذي  يليمو  ز  ااماك  ال امةقه وألشااامو ى عل الوساااا و القانونية المتاحة للشااارطة إللقاء ال ات  

يومًا على المتسااااااول ز  الشااااااوارق وم طال الساااااا ك   14غصر المشاااااارو  بال اس مدة  الت ديالل حذلك ال    
ه وساااال طل اللجنة ال ااااوء على نساااااة  ( 112) به هذه الجريمة أول مرة ال ديدية ووسااااا و النقو ال ام ز  حالة ارأل ا 

ة منه  إ نياًا، حسااااااااااااااماا ُأزصاد باه، إلى  ناة ز  عادد المو وزص ، الاذي  ألنتم  نساااااااااااااااة عااليا بص م ال ااجاانال المفرطاة 
 ه ( 113) الروما 

غ   الدانمرن بأ  أل ااااااع وألنفذ خطة عمو وطنية لم از ة التشاااااارد وألل   6وأوصاااااال الور ة المشااااااترحة  - 63
م القاانونياة المت لقاة  اا ح ااح اام القاانونياة المت لقاة ب ظر إ ااماة المليمااله وأوصاااااااااااااتهاا باأ  أل صاد النظر ز  اا 

 ه ( 114) على التسول بغر  أللويف مت اطيه بالتسول وبأ  أللغ  على اا و القانو  الذي يشدد ال قوبة 

، أغلقل السااقايال 19-   ة حوزصد بأ  حوبنهاغ ، ز  إطار التةاادي لجا   6وأزادل الور ة المشااترحة  - 64
ل زت  المراحيت ال امة ال دوى، وأعاد ر شااااااااااا ، لل د م  خطر انت 2020 عام  والمراحيت ال امة، خالل ربيع 

الدانمرن بااللت ام   6ه وأوصااااااااال الور ة المشاااااااااترحة ( 115) أألاح المياه ز  المراحيت دو  الساااااااااقايال  مما  الحقًا، 
 ه ( 116) المأمونة والنظيفة ز  ااماك  ال امة ز  جميع ااو ال ب ما  ال ةول بالمجا  على مياه الشرب 

رصااد حالة زلال م ددة م  اا ليال وأوصاال منظمة حق اإلنسااا  ز  الماء الدانمرن بأ  أل اام   - 65
ساااااايما المهاجرال،   وال   بال ةااااااول على المياه وخدمال الةاااااارف الةاااااا  ،  يت لق  فيما والجماعال الم رومة 

اوروب ،  النساااااااااااااااء غصر المواطناال، والنساااااااااااااااء غصر المنتمياال إلى بلادا  االأل ااد ا والنساااااااااااااااء م  اا لياال، و 
اإلعا ة، وبأ  أل اع مؤقارال  ا مة على حقوق اإلنساا   أو   نوق الجنس  أو  وااقالاص المهملو  بسابل السا  

ةاارف  لتقصي  الولااع الراه  لجميع اا ليال والفلال ال ااحيفة ومدى حةااولها على المياه المأمونة وخدمال ال 
 ه ( 117) الة ية 

 ( 118) ل ق ز  الة ة ا   

لى أ  ال ةاااااول على اللدمال الةااااا ية ااولية ي تمد على ال نوا   إ   6أقاااااارل الور ة المشاااااترحة  - 66
 ه ( 119) يطرح مش لة بالنساة للمشردي   ما  المسجو للمريت، وهو 
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مشااااااروطة باإل امة  بأ  االسااااااتفادة م  خدمال الرعاية الةاااااا ية ال امة   6وأزادل الور ة المشااااااترحة  - 67
يمص  ز  البلد، بم  زصه  المهاجرو  غصر لم  ي د م  إم انية حةاااااااااااول ااقااااااااااالاص غصر ا  ما  القانونية، وهو 

 ه ( 120) المسجلص ، على الرعاية الة ية 

الدانمرن بتتالة ال  اال الت  أل ول دو  حةول المشردي  على الرعاية   6وأوصل الور ة المشترحة  - 68
، ملة المهاجري  المشااردي  وال اا فاء اجتماعيًا على الرعاية الةاا ية المجانية وال ا الةاا ية وب ااما  حةااول  

 ه ( 121) بةرف النظر ع  ول ه  م  حصث اإل امة 

 ( 122) ل ق ز  الت لي  ا   

وجود زجوة ز  الت ةاااااااااااصو ال لم  بص  ااطفال المنتمص  إلى الفلال    3الحظل الور ة المشاااااااااااترحة  - 69
تةاااااديًا وغصره  م  ااطفاله ويفوق عدد المولودي  ز  اللارئ ب وال   ال ة ألاااا اف  ا  اجتماعيًا و الم رومة 

الدانمرن بت اصصق  3ه وأوصال الور ة المشاترحة ( 123) المهاجري  لام  الطالب ذوي النتا ا المتدنية دد غصر ع 
ى الفلاااال الفجوال ز  الت ةاااااااااااااصاااو ال لم  بترحص  اهتماااامهاااا على الطالب المنتمص  إلى زلاااة المهااااجري  وإل 

 ه ( 124) الم رومة اجتماعيًا وا تةادياً 

د الدانمرن إلدرائ حقوق اإلنسااااااااااا  ز  نظامها  إلى جهو وأقااااااااااارل منظمة حق اإلنسااااااااااا  ز  الماء  - 70
الت ليم ، وأوصااتها بأ  أُلدرئ ال ق ز  المياه وخدمال الةاارف الةاا   أي ااًا ز  منهائ التث يف ز  مجال  

 ه ( 125) حقوق اإلنسا  

وأوصااال منظمة ال فو الدولية الدانمرن بأ  ألوزر للطالب التث يف اإلل ام  والشاااامو والمال   للسااا   - 71
عتاارال الجنساانية والمبن  على اادلة وحقوق اإلنساا  بشاأ  ال ياة الجنساية وال ال ال ال اط ية،  راع  لال والم 

 ه ( 126) ناها ألدريل المدرسص  وبأ  ألست دث وحدة إل امية بشأ  التث يف الجنس  ز  إطار جميع م 

 فئات م ددة  أو   حقوق أشخاص م ددين  - 4 

 ( 127) لنساء ا   

لل قوق ااساااااااااسااااااااية بأ   انونًا جديدًا لت  ي  حقوق لاااااااا ايا ال نه وروب  أزادل وحالة االأل اد اا  - 72
ناا ياة ز   باالمساااااااااااااؤولياة الج  يت لق  فيماا ه ويلغ  هاذا القاانو  التقاادم 2018 عاام   الجنسااااااااااااا  دخاو حص  النفااذ ز  

حاالل االعتاداء الجنسااااااااااااا  على ااطفاال، والمهلاة ال منياة الم اددة للمطاالااة بالت ويت على أسااااااااااااااس إخالل  
بالجرا   الجنسية ألجاه ااقلاص دو  س  الثامنة عشرةه ورزع  يت لق  فيما  امة بالت اماألها القانونية لطال ال الس 

الثلث ز  حاالل الجرا   الجنسااااية، وبمقدار الثلثص    هذا القانو  مسااااتوى الت ويت المقدم إلى ال اااا ايا بمقدار 
 ه ( 128) ز  حاالل االغتةاب 

ااسااساية إلى أ  القانو  الجنا   يجر مم الجماق القساري ز    لل قوق  وأقاارل وحالة االأل اد ااوروب   - 73
اعلة قاااتى أ   اإلكراه، وليس ز  حالة عدم الرلااااه وألؤحد جهال ز  أو  التهديد بال نه  أو  حالة اساااتلدام ال نه 

ه وأزاادل منظماة ال فو ( 129) هاذا ال    القاانون  يؤدي إلى التبر اة ز  حثصر م  ال ااالل، ويناغ  إصاااااااااااااالحاه 
 انونًا  ا مًا على التوازق، وأقاااااااااااااارل إلى أنه يناغ    2020 عام   أنه م  المتو ع أ  ي تمد البرلما  ز  دولية ب ال 

يل  ذلاك م   وماا  توى اإلبالت ع  حااالل االغتةاااااااااااااااب أ  يرح  ألنفصاذ هاذا القاانو  الجادياد على تياادة مسااااااااااااا 
 ه ( 130) استجابة نظام ال دالة الحتياجال الناجيال 

الدانمرن بم الجة مشااااااا لة ال نه لاااااااد المرأة باعتماد مفهوم ال نه  3ترحة وأوصااااااال الور ة المشااااااا  - 74
ر قاااااااااااامواًل ز   الجنسااااااااااااان ، وبالتةاااااااااااادي لجريمة  تو اإلناث الت  بلغل مسااااااااااااتويال عالية، وباألااق نها أكث 

 ه ( 131) االستراأليجيال المت لقة بالنساء المهاجرال الم رلال لل نه 
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، ول نها  1999 عام   غال الاالغص  بالجنس ز  ري  اقااااااااات إلى إنهاء ألج   5وأقاااااااااارل الور ة المشاااااااااترحة  - 75
الحظل أ  أنشااااااطة، مثو التماس الجنس التجاري والتوسااااااط فيه واالسااااااتفادة م  مشااااااارحة قاااااالو آخر ز   

 أل ال غصر  انونيةه وبالتال ، أل ااااااااااااطر المشااااااااااااتغالل بالجنس إلى ال مو ز  اللفاء، ال  الجنسااااااااااااية، اللدمال  
ُي جم  ع  اإلبالت عمااااا  إذ  اجهنااااه م  ال نه والتمصص ، يو  مااااا  ى يؤدي إلى اإلزالل م  ال قاااااب عل  ممااااا 

لجنس ز  قااوارق  إلى أ  حثصرًا م  المشااتغالل با  5ه وأقااارل الور ة المشااترحة ( 132) يت رلاا  له م  انتهاكال 
المد  ال برى م  المهاجراله وباإللاازة إلى ظروف ال مو غصر اآلمنة وال نه، أل اطر المشاتغالل بالجنس 

الدانمرن بتنهاء ألجري  جميع   5ه وأوصاال الور ة المشااترحة ( 133) اجهة التمصص  وال نةاارية إلى مو   م  المهاجرال 
ساايما المنظمال  وال    ألدع  المشااتغالل بالجنس، جوانل االقااتغال بالجنس، وبتلةاايو أموال للمنظمال الت 

 ه ( 134) الت  ألقودها المشتغالل بالجنس 

 ( 135) اطفال ا   

الق ايا الر يسية المت لقة بااطفال ز  مراك  الرعاية   على ب ت ال وء   1سلطل الور ة المشترحة  - 76
بأ  ألنفذ نظامًا  انونيًا   النهارية و دمل عدة ألوصااااياله وأوصاااال هذه الور ة ال  ومة، على وجه اللةااااوص، 

د يقًا بشااأ  النساااة الدنيا للاالغص  ز  مؤسااسااال الرعاية النهارية، ب ية لااما  مراعاة مةاال ة الطفو الف االى 
وبأ  أل فو الشافافية ز  إدارة مؤساساال الرعاية النهارية ومص انصتها، وأل ام  إيالء مةال ة الطفو   و ز ال، بشا  

 ه ( 136) لقرارال المت لقة بالمص انية الف لى االعتاار ااول ز  األلاذ ا 

ع  ب ت المسا و المت لقة بتيداق ااطفال ز  مؤسسال الرعاية البديلةه    7وأبلغل الور ة المشترحة  - 77
، يجص  إيداق م يد م  ااطفال ز  مؤسااااااااسااااااااال الرعاية  2019 عام   لى أ   انونًا جديدًا، اعُتمد ز  أقااااااااارل إ و 

إلى بصوأله   بو سا  الثامنة عشارةه وليس ااخةاا صو  االجتماعصو ، حسااما البديلة وي د م  إم انية عودأله  
 ه ( 137) ُأزصد به، مل مص  بت اال االدعاءال المقدمة لد الوالدي  

مجلس أوروبا، زقد رأل لجنة الن اروأل  أ  مساااااألة االعتداءال الجنساااااية الم تملة على   ما الحظ وح  - 78
 و صاااري  ز  إطار جهود التوعية، بغر  من ها، وأ  اإلجراءال  ااطفال داخو ااسااارة يناغ  م الجتها بشااا 

تداء الجنساا  ل االع والتدابصر المتلذة ز  سااياق ال نه ال ا ل  أللتله ز  طبي تها ع  أللك الم ددة ز  حاال 
على ااطفاله ويناغ  بالتال  إدرائ إقااارة صااري ة إلى االعتداء الجنساا  ز  جميع ألدابصر ال ماية م  ال نه  

 ه ( 138) ل  ال ا  

 ( 139) ا ليال ا   

قااج ل لجنة مجلس أوروبا االسااتشااارية ل ماية اا ليال القومية الدانمرن على النظر ز  االعتراف  - 79
خطيًا، ز  عال األه   أو  أزراد اا لية االمانية إلى استلدام اللغة االمانية، قفوياً     ل اجة رسميًا بالطابع الوا   

لديال ااربع الت  يحيشاااااااااااو  زصها، وعلى إ رار هذه الممارساااااااااااة الراسااااااااااالة ز   مع السااااااااااالطال اإلدارية ز  الب 
 ب  للغال اإل ليميةااورو  ه وأوصااااااااااااال لجنة اللبراء التاب ة لمجلس أوروبا الم نية بتطبصق المصثاق ( 140) القانو  

 ه ( 141) يون  بها لغال اا ليال الدانمرن ب يادة مستوى البث اإلذاع  باللغة االمانية وإألاحة البث التلف   أو 

وأقااارل لجنة مجلس أوروبا لمناه ااة ال نةاارية والت ةاال إلى أنه يت ر  حثصر م  الوازدي  م   - 80
ساااااااااايما ألدن  مسااااااااااتويال الت لي  وارألفاق مسااااااااااتويال  ال و  ماع ، غرينالند الم يمص  ز  الدانمرن للتهميش االجت 

ه ودعل لجنة مجلس أوروبا االساااااااااتشاااااااااارية ( 142) الاطالةه وي ان  ال ثصر منه  م  التشااااااااارد وأل اط  الملدرال 
ل مااياة اا لياال القومياة الادانمرن إلى مواصااااااااااااالاة أللبياة احتيااجاال الوازادي  م  غرينالناد الاذي  يحيشاااااااااااااو  ز   

بال ةااول على  يت لق  فيما أليجية قاااملة وخطة عمو لتلبية احتياجاأله ، وبلاصااة  ع اسااترا الدانمرن، وإلى ولاا 
 ه ( 143) مو، وبال قوق اللغوية والت لي  والتمثصو اللدمال ال امة، وبولوئ سوق ال  
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يساااااااااااتهدزه  م  التمصص  والوصااااااااااا  واللطاب اإلعالم    ما  والحظل اللجنة بقلق أ  الروما ي تبرو   - 81
ه وذحرل أ  الروما غصر الدانمرحصص  يلشااااو ، حساااااما ( 144) خفاء أصااااله  اإل ن  ر يساااا  إل قالم اديق الساااابل ال 

ه وأقااااااارل لجنة مجلس أوروبا لمناه ااااااة ال نةاااااارية  ( 145)  دوئ، حأجانل وروما ُأزصد به، الت ر  للوصاااااا  الم 
 والت ةاااااال إلى أ  حالة الروما ز  الدانمرن األساااااامل منذ أمد طويو بانلفا  مسااااااتويال االلت اق بالمدارس

 ه ( 146) ق م دالل الاطالة وارألفا 

رن إلى األلاذ ألدابصر اساااتاا ية  ودعل لجنة مجلس أوروبا االساااتشاااارية ل ماية اا ليال القومية الدانم  - 82
جماعال، بم  زصه  أوللك  أو   يلشاى زصها الروما، حأزراد  ال  بشاأ  إدمائ الروما وإقاراكه  ألرم  إلى ألهصلة بصلة 

ه وأوصاااال لجنة  ( 147) ، أل ريف أنفسااااه  علنًا حروما وإظهار هويته  ة أجيال الذي  يحيشااااو  ز  الدانمرن منذ عد 
والت ةااال السااالطال بتقصي  حالة جماعة الروما بغر  ولاااع اساااتراأليجية مجلس أوروبا لمناه اااة ال نةااارية 

 ه ( 148) خاصة به  

 ( 149) لمهاجرو  والالجلو  وملتمسو اللجوء ا   

ص  وملتمسااااااا  اللجوء الذي  ُرز ااااااال  الالجل  الدانمرن بأ  ألو ه إعادة  4أوصااااااال الور ة المشاااااااترحة  - 83
ه ورأى زريق اللبراء  ( 150) ساامية لشاؤو  الالجلص  غصر آمنة طلااأله  إلى بلدا  أل تبرها مفولاية اام  المت دة ال 

الم ن  بم از ة االألجار بالاشر التابع لمجلس أوروبا أنه يناغ  ألطبصق مبدأ عدم اإلعادة القسرية عندما يواجه  
إعادة االألجار به إ  أُعصد إلى البلد الذي جاء منه إلى الدانمرن ح ااااااااا ية    جار خطر الشااااااااالو لااااااااا ية االأل 

 ه ( 151) بالاشر  لالألجار 

يت ااونوا ز  ألنفصاذ   ول   وأزاادل منظماة ال فو الادولياة باأ  ملتمسااااااااااااا  اللجوء الاذي  ُرز اااااااااااااال طلاااأله   - 84
منظمة )اامو   وأعربل  ه ( 152) إجراءال مغادرأله ،  د يوَدعو  ز  إلصبون، وهو مرح  احتجات يشاااااااااااه السااااااااااج  

ايا االألجار بالاشااااااااار، الذي  يرز اااااااااو  ع   لقها إتاء األجاه السااااااااالطال إلى إيواء لااااااااا   ق HopeNowق اآل ( 
 ه ( 153) التجاوب مع الجهود الرامية إلى إعادأله  إلى أوطانه ، ز  مرازق  اسية الحتجات المهاجري  

المقبول أ  أل و  مراك   م  غصر  وز  السااااااااااااايااق ذاألاه، رأل لجناة مجلس أوروباا لمنع الت اذيال أناه  - 85
المحيشااااااااية وأ  ألطب ق  واعد السااااااااجو  على جميع   احتجات المهاجري  مشااااااااابهة للسااااااااجو  م  حصث الظروف 

المهااجري  الم تج ي ه ودعال هاذه اللجناة السااااااااااااالطاال إلى إطالق برنااما ر يسااااااااااااا  لتجادياد مراك  احتجاات  
 ه ( 154) داري للمهاجري  جات اإل إغال ها واستبدالها بمرازق مناساة لالحت  أو  المهاجري  

 ُيلجاأ إلى االحتجاات اإلداري للطفاال ال  ديادة، وأقااااااااااااااارل هاذه اللجناة إلى أناه، وزقاًا لسااااااااااااايااسااااااااااااااة جا  - 86
 ه ( 155) ز  حاالل استثنا ية للغاية  إال  ااحداث المهاجري   أو 

مدألها  وأقاااااارل وحالة االأل اد ااوروب  لل قوق ااسااااااساااااية إلى أ  الدانمرن اسااااات د ل زترة انتظار  - 87
الحظ مجلس   وحما  ه ( 156) قامله  بأساره   ل   الث سانوال يتسانى ب د انق اا ها للمساتفصدي  م  ال ماية الثانوية   

ز  ذلك   بما   قااااامو ااسااااارة،  ل   أوروبا، أكد مفو  حقوق اإلنساااااا  أ  طول زترال االنتظار  بو  بول طلاال 
 إلى أ  إم انية  3ة المشاترحة ل الور  ه وأقاار ( 157) زترة  الث سانوال، يتنازى مع قار  سارعة البل ز  الطلاال 

 ه ( 158) لم  ه  دو  س  اللامسة عشرة  إال  ألتاح عادة  ال   قمو ااطفال بأسره   ل  

بل  قاامو ااساارة، حررل لجنة مجلس أوروبا لمناه ااة ال نةاارية والت ةاال ألوصااصتها   يت لق  فيما و  - 88
ي  م  ال ماية الثانوية المؤ تة لمساتفصد قامو ااتوائه ويناغ  أ  ألتاح ل  ل   بتجراء إصاالح واساع النطاق لقواعد 

  3ه وأوصااااااال الور ة المشاااااااترحة ( 159) ااسااااااارة خالل السااااااانة ااولى م  إ امته  ز  الدانمرن قااااااامو   ل   إم انية 
( م   انو  ااجانل، لرزع ال د اا ةاى للسا  الم ددة لل  م قامو ااطفال بأساره   2) 9الدانمرن بت ديو المادة 

 ه ( 160) سنة   18إلى 
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 يت لق فيما لدانمرن زرلل ب ت القصود الأل اد ااوروب  لل قوق ااساسية إلى أ  ا وحالة ا وأقارل  - 89
برخو اإل ااماة الممنوحاة للمساااااااااااااتفصادي  م  ال مااياة الادولياةه واعتماد البرلماا  أل ادياًل لقاانو  ااجاانال يقصاد من  

طلاال رخةااااااااااااااة  يقاادمو  رخو اإل ااامااة الاادا مااة للجاااناال الااذي  ي ر لو  إجراءال التااأكااد م  هويته  عناادمااا 
 ه ( 161) اإل امة 

الدانمرن بتاسيط قرو  ال ةول على رخةة اإل امة الدا مة والجنسية   4المشترحة   وأوصل الور ة  - 90
 يم   ز  الو ل الراه  ال  إذ   الدانمرحية وبج و إجراءال ال ةاااااااااول على الجنساااااااااية الدانمرحية أ و صااااااااا وبة 

ل ال امة لما ة م  أبنا ه  التةاااااويل ز  االنتلابا ز  ا   18ز  الما ة م  المهاجري  الاالغص  و   74نسااااابته  لما 
 ه ( 162) انه  ليسوا مواطنص  دانمرحصص  

وأوصاااااال لجنة مجلس أوروبا لمناه ااااااة ال نةاااااارية والت ةاااااال الساااااالطال بتعادة النظر ز  مدى  - 91
 قا ال  ز  ذلك الماال  المالية المقدمة، بغر  لاااما  أ  أل  ت أللك االسااات  بما  مالءمة اسااات قا ال اإلدمائ، 

 ه ( 163) المجتمع الدانمرح   إدمائ المهاجري  الوازدي  حديثًا ز  

 ( 164) ديمو الجنسية ع   

الدانمرن بأ  أل ااااااااع إجراءال لمن  الجنسااااااااية أللقا يًا لجميع ااطفال   2أوصاااااااال الور ة المشااااااااترحة  - 92
من  قة على ألج و على اا و المواز  أو  المولودي  ز  الدانمرن الذي  ساااااااَي ونو  بدو  ذلك عديم  الجنساااااااية، 

ألقدي  طلل لل ةاااااااول علصها، مرهونة بت امة مقدم الطلل بةااااااافة اعتيادية وليس  الجنساااااااية، ز  حالة اقاااااااترا   
 ه ( 165) ألتجاوت خمس سنوال  ال  بةفة  انونية ز  الدانمرن مدة 

طفاًل مجهول ااب خالل الفترة الممتدة    117إلى أنه ُولد ز  الدانمرن   2وأقااااااااارل الور ة المشااااااااترحة  - 93
ألسم    ال  الت    25امهال م  مواطن  أحد البلدا  الاااااا    2020أيار/مايو   20و   2015الثان /يناير حانو    1بص  

ل الور ة الدانمرن بمن  الجنسااااااااية لهؤالء  للمرأة بنقو جنسااااااااصتها إلى أبنا ها على  دم المساااااااااواة مع الرجوه وأوصاااااااا 
 ه ( 166) ونو  عديم  الجنسية نه  سي  ااطفال إ   بل، ب د إجراء ألقصي  مال   لول ه  م  حصث الجنسية، أ 

وأقار مرح  جنيف الدول  لل دالة إلى أ  مقدم  طلاال الجنسية، رغ  عدم وجود أي قر   انون    - 94
يثصر دواع   لق   ما  نسااااااو م  جواتال ساااااافره  ورخو إ امته  الدا مة، وهو بأ  يثبتوا هويته ، مل مو  بتقدي  

ه وأزاد المرح  بأنه جرى ألشااااااديد ( 167) ظروزه  اإلنسااااااانية    ق بساااااابل يمل و  هذه الو ا  ال  بشااااااأ  الالجلص  الذي  
 ه ( 169) ه وأوصى بتنفصذ سياسال و وانص  لتيسصر ألجنيس عديم  الجنسية والالجلص  ( 168) قرو  طلل الجنسية 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a national human rights 
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