
CEDAW/C/DEN/Q/7/Add.1  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
11 May 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 
09-33366 (A) 

*0933366* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  قبل الدورة  الفريق العامل ملا

  الدورة الرابعة واألربعون
      ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠

ــالنظر يف            ــصل ب ــا يت ــئلة املطروحــة فيم ــضايا واألس ــة الق ــى قائم ردود عل
  التقرير الدوري السابع

  
  *دامنركال    

  

 
  

 .صدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  
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  ٢٠٠٩أبريل /نيسان
  

تعليقات الدامنرك على قائمة القضايا واألسئلة الـواردة يف تقريـر الفريـق العامـل                   
قبل الدورة الرابعة واألربعني للجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،               ملا

  CEDAW/C/DEN/Q/7، ٢٠٠٩ سطسغأ/آب ٧ -يوليه /متوز ٢٠
  

  مةقضايا وأسئلة عا    
  :١ الرد على السؤال

ُوِضــع التقريــر الــدوري الــسابع للــدامنرك بنــهج شــامل جلميــع احلكومــة اشــتركت فيــه    
وقُدم التقرير إىل جلنة الـشؤون القانونيـة يف الربملـان           . الوزارات واملؤسسات الرمسية ذات الصلة    

يـق مـع املنظمـات      وهنـاك تعـاون وث    . الدامنركي، وسيقدَّم التقرير عن دراسـته إىل الربملـان أيـضا          
وُترفَـق تعليقاُتــها بـالتقرير، بنـاء        . احلكومية وقد علَّقت هذه املنظمات على التقرير النهائي        غري

وقد ُنشر التقرير وهو يتاح يف موقعْي وزارة اخلارجية ووزارة الرعايـة االجتماعيـة              . على طلبها 
  .واملساواة بني اجلنسني على شبكة اإلنترنت

  غرينالند
علــى االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري، راجــع صــكوك  باســم غرينالنــد ق مت التــصدي  

 ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ٢٠ املـؤرخ    ٥وقد أجاز برملان غرينالند القـانون رقـم         . التصديق الدامنركية 
 بـشأن   ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ١١ املؤرخ   ٧بشأن قانون جملس املساواة يف املركز والقانون رقم         

  .املساواة بني املرأة والرجل
وقد أعدت حكومة احلكم الذايت الداخلي يف غرينالند التقرير الوارد يف التـذييل ألـف                 

وسـيقدَّم  . ووافقت عليه ومت تعميمه على جملس غرينالند للمساواة يف املركز وجـانْيب الـصناعة              
  .التقرير إىل برملان غرينالند بعد عرضه على اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

   فاروجزر
أعدت حكومة جزر فارو التقرير الوارد يف التـذييل بـاء، مبـدخالت أوليـة سـامهت هبـا          

وزارة التجــارة والــصناعة، ووزارة اخلارجيــة، ووزارة الــصحة والــشؤون االجتماعيــة، ووزارة   
  .والتعليم الثقافة

ورغـم  . وبناء على هذا يأيت التقرير نتيجة جهود مـشتركة بذلتـها حكومـة جـزر فـارو                 
شــتراك وزارات عديــدة يف العمليــة، مل تعتمــد احلكومــة التقريــر رمسيــا، علــى ســبيل املثــال يف    ا

  .اجتماعات وزارية، ومل ُيعرض على برملان جزر فارو
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وقد ُنشر التقرير على نطاق واسع فـور تقدميـه وحظـي بعـد ذلـك باهتمـام عـام جمـدَّدا              
وجــه التحديــد قدمتــها جلنــة نظــرا لــصدور بيــان صــحفي بــشأن معلومــات خاصــة بالبلــد علــى 

املساواة بني اجلنسني، وهي مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف جـزر فـارو، إىل اللجنـة املعنيـة                     
  .بالقضاء على التمييز ضد املرأة

وعالوة على ذلك، تقوم حاليا وزارة خارجية جزر فارو الـيت أٌنـشئت حـديثا، بوضـع                   
ومــن األرجــح أن تتــضمن هــذه    . إجــراءات إبــالغ رمسيــة عــن معاهــدات حقــوق اإلنــسان      

وفضال عن ذلـك، تعتـزم      . اإلجراءات تقدمي تقارير حقوق اإلنسان إلزاميا إىل برملان جزر فارو         
 كـي   (www.mfa.fo)وزارة خارجية جزر فـارو توسـيع نطـاق صـفحتها علـى شـبكة اإلنترنـت                  

ىل هيئـات  تشمل قسما عـن حقـوق اإلنـسان ميكـن احلـصول فيـه علـى مجيـع التقـارير املقدَّمـة إ                
  .رصد حقوق اإلنسان

ويف حني مل تشترك املنظمات غري احلكومية اشتراكا مباشرا يف إعـداد التقريـر، سـعت                  
وعلـى سـبيل   . حكومة جزر فارو باسـتمرار إىل تيـسري وتـشجيع مـشاركتها يف عمليـة اإلبـالغ               

اجلنـسني،  املثال، اشتركت حكومة جزر فـارو اشـتراكا مكثَّفـا يف مـساعدة جلنـة املـساواة بـني                    
ــارو،         ــسان يف جــزر ف ــة حلقــوق اإلن ــسها أعــضاء مــن منظمــات غــري حكومي ــضمن جمل ــيت يت ال

  .جتميع وتقدمي معلومات ذات أمهية شديدة ختص البلد إىل اللجنة يف
وتعتزم حكومة جزر فـارو مواصـلة تعزيـز دور املنظمـات غـري احلكوميـة واملؤسـسات                    

  .يف عملية اإلبالغ ككلالوطنية حلقوق اإلنسان يف إعداد التقارير و
  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

  :٢ الرد على السؤال
فيمـا يتعلــق بإدمــاج اتفاقيـة القــضاء علــى مجيـع أشــكال التمييــز ضـد املــرأة يف القــانون       

ــدامنرك     ــة للـ ــذ االلتزامـــات الدوليـ ــة تأخـ ــة الدامنركيـ ــة أن احلكومـ ــدر باملالحظـ ــدامنركي، جيـ الـ
جيـب احتـرام االتفاقيـات الدوليـة        :  الـيت أعلنتـها احلكومـة واضـحة وهـي          والرسـالة . اجلد مأخذ

  .حلقوق اإلنسان اليت مت التصديق عليها
، ٢٠٠١وكما ذُكـر يف التقريـر الـدوري الـسادس للـدامنرك املقـدَّم إىل اللجنـة يف عـام                     
 يف بعدم إدماج اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           “ جلنة اإلدماج ”أوصت  

ويقـوم  . وقد أحاطت احلكومة علما هبذه التوصية وقررت عدم إدماج االتفاقيـة    . القانون احمللي 
  .هذا القرار على عدة اعتبارات
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وميكـن االحتجـاج    . أوال، أن االتفاقية مصدر للقـانون ذو أمهيـة يف الـدامنرك يف الواقـع                
علـى  تنفّـذ    نون باالتفاقيـات الـيت مل     أمام احملاكم الدامنركية وغريها من السلطات اليت تطبِّق القـا         

 أمــام هــذه احملــاكم  هبــا بالفعــلوجــه التحديــد بــسبب التحقــق مــن اتــساق املعــايري بــل وُيحــتجّ  
وبناء على ذلك لن يكون إدماج االتفاقيـة سـوى عمـل رمـزي              . والسلطات اليت تقوم بتطبيقها   

  .يغيِّر شيئا يف الواقع ولن
ــة نفــسها ال    ــا، أن االتفاقي ــة يف     أيتفــرض ثاني ــدول بإدمــاج االتفاقي التزامــات علــى ال

ومــن الواضــح أن االتفاقيــة ُتلــزم الــدول بكفالــة إنفــاذ أحكــام االتفاقيــة إنفــاذا   . القــانون احمللــي
  .أن هناك سبال أخرى لكفالة إنفاذها على هذا النحو غري إدماجها كامال، إال
 - مـــة خطـــواتوعنـــد التـــصديق علـــى االتفاقيـــة وبعـــد ذلـــك أيـــضا، اختـــذت احلكو   

 لكفالــة توافــق القــانون واملمارســة يف -يــشار إليــه فيمــا بعــد يف الــرد علــى هــذا الــسؤال   كمــا
ومـن مث، تـرى احلكومـة أنـه         . الدامنرك مع االتفاقيـة، علـى سـبيل املثـال عنـد صـياغة تـشريعات               

حكـام  حىت على الرغم من أن االتفاقيـة مل ُتـدرج يف القـانون الـدامنركي، فـإن الـدامنرك حتتـرم أ                     
  .االتفاقية احتراما كامال

ــدمي            ــل تق ــشريعات قب ــشاريع الت ــع م ــدل مجي ــك، تفحــص وزارة الع ــى ذل ــالوة عل وع
وجيري، مثال، فحص ما إذا كان مـشروع القـانون ميتثـل للدسـتور              . مشروع قانون إىل الربملان   

العالقـة  الدامنركي وقانون االحتاد األورويب وغـري ذلـك مـن القواعـد واملبـادئ العامـة، وُتـدرس                   
وُتــذكر اتفاقيــة . باتفاقيــات دوليــة عامــة بــشأن حقــوق اإلنــسان بقــدر مــا قــد تتطلبــه الظــروف

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف دليـل بـشأن وضـع التـشريعات أصـدرته وزارة                   
العـــدل، كإحـــدى االتفاقيـــات الدوليـــة املتعلقـــة حبقـــوق اإلنـــسان الـــيت جيـــب مراعاهتـــا أثنـــاء    

  .ريعاتالتش وضع
حتتـــرم الـــدامنرك االتفاقيـــة وأحكامهـــا احترامـــا كـــامال، ومـــسألة إدمـــاج : ويف اخلتـــام  
هـي    ليست مسألة تتعلق باالمتثال لالتفاقية أو عدم االمتثـال هلـا، وإمنـا         - كما ُبيِّـن    - االتفاقية

  .مسألة اختيار الطرق الكفيلة بتنفيذها
 ٢٠٠٤نـوفمرب  /لدامنركيـة يف تـشرين الثـاين   ام احملكمـة العليـا ا  ـوقد احـُتج باالتفاقيـة أمـ       

 كمـا ذُكـر أيـضا يف املعلومـات          -قضية متييز ضد امرأتني أُصـيبتا مبـرض أثنـاء إجـازة أمومـة                يف
 فيمــا يتــصل بدراســـة التقريــر الـــدوري    ٢٠٠٦مـــايو /التكميليــة الــيت قُـــدمت للجنــة يف أيــار    

  .للدامنرك السادس
 وفقـــا لقاعـــدة تتعلـــق - سبتوقـــد حـــصلت املرأتـــان علـــى اســـتحقاقات مـــرض ُحـــ   

 - ويف القـضيتني املعنيـتني    .  على أساس الدخل قبل بـدء املـرض مباشـرة          - باستحقاقات املرض 
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وكانـت اسـتحقاقات    . تألف هذا الدخل من استحقاقات مت احلصول عليها أثناء إجـازة أمومـة            
لــى املــرض ُتحــسب يف الــسابق علــى أســاس األجــور قبــل اإلجــازة، ممــا يــؤدي إىل احلــصول ع  

  .استحقاقات أعلى أثناء اإلجازة املرضية
وزعمت املّدعيتان أن القاعـدة املتعلقـة باسـتحقاقات املـرض تـشكل متييـزا غـري مباشـر                     

  .املرأة ألن املرأة هي اليت حتصل على إجازة أمومة أو والدية بصورة رئيسية ضد
حقاقات علـى   وقد خلصت احملكمة العليا إىل أن املبدأ األساسي هو أن ُتحـسب االسـت               

يشكل متييزا ضـد األشـخاص       أساس الدخل قبل بدء املرض مباشرة وأن هذا املبدأ األساسي ال          
  .الذين يصيبهم مرض أثناء إجازة األمومة أو الوالدية

تتعـارض مـع    وخلصت احملكمـة العليـا إىل أن القاعـدة املتعلقـة باسـتحقاقات املـرض ال               
ارد يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز       املباشـر بـسبب اجلـنس الـو        حظر التمييـز غـري    

  .املرأة ضد
  :٣الرد على السؤال 

  غرينالند
ــز          ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــى اتفاقي ــد عل ــدامنرك باســم غرينالن صــدَّقت ال

املرأة وبروتوكوهلا االختياري، ومـن مث دخلـت حيِّـز النفـاذ يف غرينالنـد مـن يـوم تـصديق                      ضد
  .ليهاحكومة الدامنرك ع

وتتوىل حكومة احلكم الذايت الداخلي يف غرينالند السلطة التشريعية واإلداريـة معـا يف                
ووفقـا لقـانون احلكـم الـذايت الـداخلي يف غرينالنـد، راجـع               . جمال املـساواة بـني املـرأة والرجـل        

ألــف، يعــين هــذا أن لــسلطات احلكــم الــذايت الــداخلي يف غرينالنــد ســلطة   يف التــذييل٢ املــادة
  .فاذ االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يف تشريعات غرينالند وتتحمل االلتزام بذلكإن

ــاري يف القــانون رقــم       ــة وبروتوكوهلــا االختي ــار ٢٠ املــؤرخ ٥وتنفَّــذ االتفاقي مــايو /أي
أبريـل  /نيـسان  ١١ املـؤرخ  ٧ بشأن جملس غرينالند للمساواة يف املركز، والقانون رقـم     ١٩٩٨
يتعلـق بتقـدمي     وفيمـا . بني املـرأة والرجـل، إىل جانـب تـشريعات أخـرى            بشأن املساواة    ٢٠٠٣

التقارير عن غرينالند مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان الـيت صـدَّقت عليهـا الـدامنرك، اتفقـت           
حكومة غرينالند واحلكومة الدامنركية على أن تقوم حكومة غرينالند بصياغة األجزاء املتعلقـة             

ــسلطة احل االت باجملــ ــة    اخلاضــعة ل ــداخلي يف غرينالنــد وتتــوىل احلكومــة الدامنركي ــذايت ال كــم ال
مث إعـداد تقريـر    اخلاضـعة لـسلطة احلكومـة الدامنركيـة، ومـن       االت  صياغة األجـزاء املتعلقـة باجملـ      

  .غرينالند مشترك عن
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  جزر فارو
صدقت حكومة الدامنرك على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف                   

. ٢٠٠٠مــايو / أيــار٣١ وصــدَّقت علــى بروتوكوهلــا االختيــاري يف ١٩٨٣أبريــل /نيــسان ٢١
تقـدمي حتفـظ إقليمـي بالنـسبة إىل          وقد مت التصديق على االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري دون          

فارو، ومن مث دخل كالمها حيز النفاذ يف جزر فارو اعتبـارا مـن تـاريخ تـصديق حكومـة                     جزر
  .CEDAW/C/DEN/7الدامنرك عليهما، راجع 

وتتويل حكومة جزر فارو كال مـن املـسؤولية التـشريعية واإلداريـة يف املـسائل املتعلقـة                    
باملساواة بني اجلنسني، وبنـاء علـى ذلـك تلتـزم بكفالـة الوفـاء جبميـع احلقـوق املعـَرب عنـها يف                        

  .االتفاقية والربوتوكول االختياري
 خالل اعتماد القـرار الربملـاين املـؤرخ         وقد ُنفذت االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري من       

املـرأة    بشأن بدء نفاذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 ١٩٨٧مارس  /آذار ٣١
 بــشأن املــساواة بــني ١٩٩٤مــايو / أيــار٣ املــؤرخ ٥٢بالنــسبة إىل جــزر فــارو، والقــانون رقــم 

  .CEDAW/C/DEN/7  وCEDAW/C/DEN/6اجلنسني مع تشريعات أخرى، راجع 
الـصلة، كـثريا     وقد زادت سلطات جزر فارو، بالتعاون مع الـوزارات الدامنركيـة ذات             

ويتمثل هذا يف قيام سلطات جزر فـارو        . من مشاركتها يف عملية اإلبالغ يف السنوات األخرية       
بإعداد مسامهات متميزة وكثرية يف معظـم التقـارير الدوريـة عـن حقـوق اإلنـسان الـيت قدمتـها               

ــدامنرك ــة الـ ــال  مملكـ ــبيل املثـ ، فـــضال عـــن CEDAW/C/DEN/6  وCCPR/C/DNK/5، علـــى سـ
مسامهات مقبلة يف التقـارير املتعلقـة باتفاقيـة حقـوق الطفـل، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                     
ــكال        ــع أشــ ــى مجيــ ــضاء علــ ــة للقــ ــة الدوليــ ــة، واالتفاقيــ ــة والثقافيــ ــصادية واالجتماعيــ االقتــ

  .العنصري التمييز
  :٤الرد على السؤال 

 وزيــر الرعايــة االجتماعيــة واملــساواة بــني اجلنــسني، وهــو أيــضا الــوزير املنــسِّق    يتــوىل  
لشؤون اإلعاقة، املسؤولية عن األنـشطة العامـة الـيت تقـوم هبـا احلكومـة يف ميـدان املـساواة بـني                 

وتعـــين . اجلنـــسني وينـــسق أعمـــال املـــساواة بـــني اجلنـــسني الـــيت تـــضطلع هبـــا وزارات أخـــرى
ــانون  (اســتراتيجية التعمــيم   ــدأ   ) وهــي جــزء مــن الق ــه يوجــد اآلن مــن حيــث املب ــرا  ١٩أن وزي

للمساواة بني اجلنسني، يتحمل كل منهم املسؤولية عن إدماج املنظورات املتعلقة بنوع اجلـنس              
  .واملساواة يف مجيع السياسات واألنشطة الداخلة يف ميدان اختصاصهم
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ذ استراتيجية التعمـيم، لـيس فقـط        ويتوىل وزير املساواة بني اجلنسني املسؤولية عن تنفي         
وبـالتوازي مـع    . يتصل بوزارات أخرى وإمنا أيـضا يف وحـدات أخـرى مـن اإلدارة العامـة                فيما

استراتيجية التعميم، يقوم الوزير، يف عملية مزدوجة، بإرسـاء قواعـد ومبـادئ توجيهيـة لتـدابري                 
  . اجلنسني وتكافؤ الفرصخاصة ألنشطة ومبادرات املساواة بني اجلنسني لتعزيز املساواة بني

وزير كل سنة تقريـرا يـشمل اإلجنـازات الـيت حتققـت يف الـسنة الـسابقة يف               كل  ويضع    
ويقدَّم كـل مـن     . ميدان املساواة بني اجلنسني ومنظورا وخطة عمل بشأن املساواة بني اجلنسني          

العمـــل التقريـــر وخطـــة العمـــل إىل الربملـــان الـــدامنركي ومهـــا حيـــددان أولويـــات احلكومـــة يف   
 أهـدافا طويلـة األجـل       ٢٠٠٩وحتـدد خطـة العمـل لعـام         . يتعلق باملـساواة يف الـسنة التاليـة        فيما

كـل   بتقـدمي تقريـر      وباإلضافة إىل ذلـك، تلتـزم الـسلطات والـوزارات احملليـة           . ٢٠١٥حىت عام   
عامني إىل وزير املساواة بني اجلنسني بشأن املسائل املتصلة بنوع اجلنس فـضال عـن إحـصاءات          

وعلى أساس هذه التقارير اجلوهريـة، ُيـصدر الـوزير علنـا استعراضـا عامـا للعمـل                  . وع اجلنس ن
  .يف جمال املساواة بني اجلنسني يف مجيع السلطات العامة

  إدارة املساواة بني اجلنسني
أنشئت إدارة املـساواة بـني اجلنـسني حتـت إشـراف وزيـر املـساواة بـني اجلنـسني وهـي                        

تحمــل اإلدارة املــسؤولية عــن مبــادرات احلكومــة بــشأن املــساواة بــني وت. تــشكل أمانــة للــوزير
اجلنسني عـن طريـق تنـسيق سياسـات احلكومـة وتطويرهـا وتنفيـذها وتـسدي املـشـورة للـوزير                     

  .والربملان بشأن املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
بـني اجلنـسني،    إعداد تشريعات وقواعد إدارية بشأن املـساواة        : وتشمل مهمتها ما يلي     

وتنسيق تدابري املساواة بني اجلنسني اليت تتخذها سلطات عامة كعنصر من عناصـر اسـتراتيجية               
التعميم، وإعداد التقرير السنوي عن املساواة بني اجلنسني للربملان، وتنفيذ منظور وخطة عمـل              

قـانون املـساواة    الوزير، ورصد التطور يف التكوين اجلنساين لبعض اللجان واجملالس املدرجة يف            
  .بني اجلنسني، والتمثيل يف عدد من احملافل الدولية

  وزير الرعاية االجتماعية
أبريـل  /نيـسان  ٧أصبح وزير العمل هو وزيـر املـساواة بـني اجلنـسني أيـضا اعتبـارا مـن                     
وحــىت ذلــك احلــني كــان وزيــر الرعايــة االجتماعيــة هــو وزيــر املــساواة بــني اجلنــسني   . ٢٠٠٩
ى ذلك تشكل املساواة وتكافؤ الفرص بـالطبع جـزءا مـن العمـل يف إدارة وزيـر            وبناء عل . أيضا

ــشة،      ــشباب، والفئـــات املهمَّـ ــال والـ ــار الـــسن واألطفـ ــة الـــيت تـــشمل كبـ الـــشؤون االجتماعيـ
وتتوىل إدارة الوزارة أيضا املـسؤولية عـن تنـسيق          . األسرة/واإلسكان، والداخلية واجملتمع املدين   

وعـالوة علـى ذلـك، تتحمـل اإلدارة املـسؤولية           .  يف ميـدان اإلعاقـة     أنشطة احلكومـة الدامنركيـة    
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بـشأن تنفيـذ مبـدأ املـساواة يف     بـصدد توجيهـات اجمللـس    عن اقتراح جلنـة اجلماعـات األوروبيـة        
املعاملــة بــني األشــخاص بــصرف النظــر عــن الــدين أو املعتقــد أو اإلعاقــة أو الــسن أو التوجــه     

يـة، مـع إدارة املـساواة بـني اجلنـسني لكفالـة أن تكـون                وتتعـاون الـوزارة، بـصورة يوم      . اجلنسي
إدارة الــوزارة مــثال ُيحتــذى يف أعمــال تعمــيم مراعــاة االعتبــارات اجلنــسانية والعمــل كواجهــة  

  .األعمال هلذه
  التعاون مع غرينالند وجزر فارو

ــد         ــزمالء يف غرينالنـ ــع الـ ــسيق مـ ــاون والتنـ ــسني بالتعـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــوم إدارة املـ تقـ
وجيري التعاون على هذا النحو ثنائيا وعن طريـق اجمللـس   . ارو كلما اقتضى األمر ذلك ف وجزر

  .الوزاري لبلدان الشمال األورويب
  :٥رد على السؤال ال

  قانون جملس املساواة يف املعاملة
. ٢٠٠٩ينـاير   /كـانون الثـاين    ١دخل قانون جملس املـساواة يف املعاملـة حيِّـز النفـاذ يف                

  .االختصاصات اواة يف املعاملة حمل جملس املساواة بني اجلنسني ويتوىل ذاتوِحيـل جملس املس
ــهم         ــز يف متابعت ــضحايا التميي ــة مــساعدات مــستقلة ل ــساواة يف املعامل ويقــدم جملــس امل

  :لشكاواهم بشأن التمييز عن طريق ما يلي
لة وهـو هيئـة مـستق    . جملس املساواة يف املعاملة سلطة إدارية ذات اختـصاصات قـضائية            

يتقيــد بتعليمــات مــن ســلطات أو هيئــات أخــرى فيمــا يتعلــق بتنــاول قــضايا منفــردة  مث ال ومــن
  .القرار وصنع

وجيـب أن يكـون     . ويتكون اجمللس من رئـيس ونـائبني للـرئيس وتـسعة أعـضاء آخـرين                
وجيـب متثيـل اجلنـسْين يف رئاسـة         . الرئيس ونائبا الرئيس قضاة حمترفني ويعينهما رئـيس احملكمـة         

لتـشكيل جملـس املـساواة      الـذي اتُّبـع     نمـوذج   هـو ال  جملس املـساواة بـني اجلنـسني        كان  و. ساجملل
  .املعاملة يف

وتتمثــل املهــام الرئيــسية للمجلــس يف اختــاذ قــرارات بــشأن شــكاوى بوصــفه الــسلطة      
اإلدارية العليا للشكاوى اإلدارية يف القـضايا الـيت تنـدرج يف إطـار تـشريعات مناهـضة التمييـز،         

ــوطين،      وضــمان ا ــصعيد ال ــى ال ــسيق املمارســات عل ــق تن ــة للمــواطنني عــن طري ــة القانوني حلماي
كفالة البت يف القضايا املتماثلة بقرارات متماثلة، بغض النظر عن املكـان الـذي يعـيش فيـه                   أي

  .املواطن يف الدامنرك
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وينظــر اجمللــس يف الــشكاوى املتعلقــة بــالتمييز علــى أســاس نــوع اجلــنس أو العنــصر أو    
ــو ــة أو     الل ــسن أو اإلعاق ــسي أو ال ــسياسية أو التوجــه اجلن ــدين أو املعتقــدات أو اآلراء ال ن أو ال

  .األصل الوطين أو االجتماعي أو العرقي
. وقد يقدم أي مواطن شكوى إىل جملـس املـساواة يف املعاملـة، وتقـدَّم الـشكوى جمانـا                    

م برفـع قـضيتهم إىل      فقـد يقومـون مـع نقابـاهت       . وقد ُتطبَّق شـروط خاصـة علـى أعـضاء نقابـات           
وتـساعد النقابـات أعـضاءها يف الـشكاوى املتعلقـة بـالتمييز بـسبب نـوع                 . حماكم سوق العمـل   

وقـد ميـنح    . وكثريا ما ترفع النقابات قضايا إىل حمكمـة باسـم أعـضائها           . اجلنس يف سوق العمل   
  .عيةاجمللس تعويضا وُيـبطل أحكاما بقدر ما ُينص عليه يف القوانني واالتفاقات اجلما

ومبجرد أن ُيصدر اجمللس حكما يف شـكوى، ُتحـيط األمانـة األطـراف علمـا بإمكانيـة                    
ُتراعــى القــرارات الــيت يتخــذها اجمللــس والتــسويات الــيت    وحيثمــا ال. رفــع املــسألة إىل احملــاكم

تقررت مبساعدة اجمللس، جيب أن حييل اجمللس، بناء على طلب مقـدم الـشكوى وبالنيابـة عنـه،             
  . احملاكم عن طريق املستشار القانوين للحكومة الدامنركيةاملسألة إىل
وقد جهـز جملـس     . قضية يف املتوسط كل عام     ٣٠ويتناول جملس املساواة بني اجلنسني        

  .قضايا حىت اآلن ١٠املساواة يف املعاملة اجلديد 
  املشاركة السياسية للمرأة يف صنع القرارات    

  :٦الرد على السؤال 
يتعلق باخنفـاض نـسبة النـساء يف         زالت هناك مشكلة فيما    منرك بأنه ما  ُتقر حكومة الدا    

يف الـسياسة احملليـة، وزع      شاركة  ومـن أجـل تـشجيع املزيـد مـن النـساء علـى املـ               . احلكم احمللـي  
وزير املساواة بني اجلنسني كراسة تتـضمن مـشورات حـسنة وأمثلـة علـى املمارسـات احلميـدة                   

وباإلضـافة إىل ذلـك، عقـدت احلكومـة مـؤمترا        .  الـسياسية  على األفرع احملليـة جلميـع األحـزاب       
كيفيـة تـشجيع    : ، بشأن موضوع واحـد هـو      ٢٠٠٩مارس  /آذار ٨معنيا باليوم الدويل للمرأة،     

  .ناملزيد من النساء على التقدم للترشيح يف احلكومة احمللية وكيفية العمل على انتخاهب
ل مناصــب يف احلكومــة وقــد أُجريــت مناقــشات مــع نــساء يتقــدمن كمرشــحات لــشغ   

احمللية بشأن دوافعهن اللتمـاس انتخـاهبن واحلـواجز الـيت تعـيَّن علـيهن التغلـب عليهـا مـن أجـل                       
يف ذلــك  وجــرت أيــضا مــداوالت بــشأن إمكانيــة اختــاذ األحــزاب الــسياسية، مبــا   . ترشــيحهن

يف الرابطــات احلزبيــة احملليــة، إجــراءات لتــشجيع املزيــد مــن النــساء علــى التقــدم كمرشــحات    
  .انتخابات احلكومة احمللية
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وذكــرت الــوزيرة الدامنركيــة للمــساواة بــني اجلنــسني، يف املــؤمتر، أهنــا ســتدعم إنــشاء     
واهلــدف مــن الــشبكة هــو حــث النــساء . شــبكة للنــساء الــاليت لــديهن اهتمــام بالــسياسة احملليــة

دة املـرأة يف  الناشطات سياسيا على التقدم لالنتخاب كمستشارات يف احلكومـة احملليـة ومـساع            
وشـددت الـوزيرة علـى ضـرورة        . التغلب على العقبات اليت تعترض سـبيل ترشـيحها وانتخاهبـا          

  .زيادة معرفة العقبات اليت تعترض سبيل انتخاب املرأة وطُرق إزالتها
  مكافآت لتعيني أستاذات جامعيات واملزيد من الباحثات

 جهـدا كـبريا خللـق مزيـد مـن           بذلت اجلامعات الدامنركية على مـدى العـامني املاضـيني           
وعلى سبيل املثال، أُعفيـت جامعـة كوبنـهاغن مـن القواعـد           . بني الباحثني واإلدارة   التنوع فيما 

الــواردة يف القــانون املتعلــق باملــساواة يف املعاملــة بــني املــرأة والرجــل، وتبــذل كــل مــن جامعــة    
 مناصـــب البحـــث آرهـــوس وجامعـــة جنـــوب الـــدامنرك جهـــدا لتعـــيني املزيـــد مـــن النـــساء يف  

  .البحوث وإدارة
ويتــيح هــذا اإلعفــاء جلامعــة كوبنــهاغن فرصــة مكافأهتــا بزيــادة وظــائف األســاتذة            

وعــالوة علــى ذلــك، تــستطيع اجلامعــة بــسبب هــذا  . عيَّنــت الكليــات أســتاذات جامعيــات  إذا
اإلعفــاء تقــدمي ِمــنح دوليــة خاصــة ختــصص جملــاالت يزيــد فيهــا عــدد الرجــال كــثريا عــن عــدد   

وأخــريا، يتــيح هــذا اإلعفــاء للجامعــة فرصــة بـــدء برنــامج لتطــوير املهــارات وبرنــامج    . اءالنــس
  .حملاِضـراتبني ا تباَدل فيمالإلرشاد امل

، وقَّعت إدارتـا جامعة جنوب الدامنرك وجامعة آرهوس ميثاقـا لزيـادة    ٢٠٠٨ويف عام     
اواة يف احلقــوق يف ويــشكل امليثــاق بدايــة بــذل جهــود لــدعم املــس      . عــدد النــساء يف اإلدارة 

واهلدف العام للميثـاق بالنـسبة للجـامعتني هـو زيـادة عـدد النـساء يف إدارة البحـوث،                    . اجلامعة
  . وخاصة يف وظائف احملاضرين واألساتذة-أي داخل املناصب البحثية العليا 

، بدأت فرقة عمل يف جامعة آرهـوس، تتكـون مـن بـاحثني ومـوظفي                ٢٠٠٨ويف عام     
. ومدير اجلامعة، العمل يف وضع تدخالت حمددة لزيادة عـدد النـساء يف اإلدارة             املوارد البشرية   

  :يلي ومما يتسم بأمهية خاصة بينها ما. ٢٠٠٩وسُتنجز أغلبية هذه التدخالت يف عام 
  ).من الرجال والنساء(سيتاح مرشد لشباب الباحثني : مشروع لإلرشاد  •  
خــصية للبــاحثني، جيــري التركيــز علــى عنــد تقيــيم بيــان الــسرية الش: سياســة التوظيــف  •  

وعـالوة علـى   . املطبوعات/اإلنتاجية باملعىن األوسع وليس على عدد الورقات املنشورة  
  .ذلك، جيب أن تتضمن جلان التعيني نساء بني أعضائها

  .جيب تشكيل جمالس اجلامعات وهيئاهتا وجلاهنا حبيث متثَّـل فيها املرأة متثيال عادال  •  



CEDAW/C/DEN/Q/7/Add.1  
 

09-33366 11 
 

، مـن املقـرر أن يقـوم العميـدان بـصياغة            ٢٠٠٩الستة األوىل مـن عـام       وخالل األشهر     
سياســات للمــساواة يف احلقــوق للكليــات التابعــة هلمــا وحتديــد اهلــدف مــن جهــود املــساواة يف  

وتنظيم اجلامعة معقد، وبنـاء علـى ذلـك مـن األمهيـة الـشديدة تعـديل اجلهـود املتعلقـة                   . احلقوق
  .باملساواة يف احلقوق يف كل كلية

، عيَّنت جامعة جنوب الـدامنرك خـبريا استـشاريا يف الـشؤون     ٢٠٠٩فرباير /ويف شباط   
وعــالوة علــى . اجلنــسانية لبــدء برنــامج إرشــادي موجــه إىل شــباب الباحثــات بــصورة خاصــة  

ذلك، سيضع اخلبري االستشاري مقترحـا للكيفيـة الـيت ميكـن هبـا ترقيـة هـذه اجلامعـة للباحثـات              
  .ارات يف اإلدارةوالنساء الاليت لديهن مه

ــات          ــع كلي ــدكتوراه، يف مجي ــات درجــة ال ــات وطالب ــشئت شــبكات لألكادميي ــد أن وق
وترتــب هــذه الــشبكات اجتماعــات بــشأن خيــارات احليــاة الوظيفيــة، وتبــدأ بــرامج    . اجلامعــة

يتعلــق بــسياسات للمــوظفني تركــز علــى احتياجــات   إرشــاد، وتتخــذ خطــوات ملبــادرات فيمــا
  .ثات أيضا دور القدوة اليت حتتذي هبا الطالباتوتؤدي الباح. املوظفات
ــشاء          ــة خطــوات إلن ــوم االجتماعي ــات يف إطــار جمــال العل واختــذت شــبكة مــن الباحث

ويـصمَّم الربنـامج   . برنامج للتطور الوظيفي للباحثات يف كلية العلوم االجتماعية وكليـة العلـوم     
ظيفي وإجيـاد حلـول للمـشاكل       ملساعدة املشتركات فيه على التركيز علـى أهـداف التطـور الـو            

  .اليت يصادفنها يف عامل البحوث
يتـصل بـالردود     يتعلق جبـزر فـارو وذلـك فيمـا         ويرد أدناه الرد على السؤال احملدد فيما        

  .٧السؤال  على
  السفيـرات

زالـت ممثَّــلة متثـيال ناقـصا علـى الـصعيد الـدويل، مـن                 حىت رغم أن املرأة الدامنركية مـا        
حظة األثر اإلجيايب الذي ترتب على بعض التـدخالت الـيت أخـذت هبـا وزارة                األمهية مبكان مال  

يف ذلـك علـى      اخلارجية الدامنركية واليت هتدف إىل زيـادة متثيـل املـرأة يف املـستويات العليـا، مبـا                 
  .الدويل الصعيد

يف املائـة يف عـام       ١٧ إىل   ٢٠٠٠يف املائـة يف عـام        ٣وقد ازدادت نسبة السفريات من        
يف املائة من أعلى القيادات التنفيذية يف وزارة اخلارجيـة الدامنركيـة        ٤٠تشكِّل املرأة   ، و ٢٠٠٩

يف املائــــة مــــن اإلدارة العليــــا  ٢٩وتــــشكل املــــرأة حاليــــا ). امرأتـــان مقابــــل ثالثــــة رجــــال (
  .عامة بصورة
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، انضمت وزارة اخلارجيـة الدامنركيـة       ٢٠٠٨مايو  /ومنذ تقدمي التقرير الدوري يف أيار       
بـادرت بــه وزارة الرعايـة االجتماعيـة واملـساواة بـني             (يثاق لزيادة عدد النـساء يف اإلدارة        إىل م 

ــسني ــد مــن اجلهــود       ). اجلن ــذل املزي ــاق، بب ــى هــذا امليث ــصديق عل ــة، بالت ــزم وزارة اخلارجي وتلت
، انضمت الوزارة أيـضا إىل      ٢٠٠٨مايو  /ومنذ أيار . امللموسة إلحالل املرأة يف مناصب اإلدارة     

  . للقادة من النساء، حتضره ثالث نساء يف الوقت احلاضربرنامج
وجيــدر باملالحظــة أن دبلوماســية دامنركيــة تــرأس قــوات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم    

  .ليـربيا يف
  :٧الرد على السؤال 

  غرينالند
يلـي   وفيمـا . فيما يلـي اسـتعراض عـام ملـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية يف غرينالنـد                    

  :٢٠٠٨اليت متخضت عنها آخر انتخابات بلدية يف عام اإلحصاءات 
  

  النسبة املئوية للنساء  عدد النساء  اجملموع  اجملالس البلدية

  ٣٣,٣٣  ٢٤    ٧٢    اءـاألعض
  ٢٥,٠٠  ١    ٤    الُعَمـد

  ٥٠,٠٠  ٢    ٤    دـَمـنواب الُع
  ٣١,٢٥  ٥    ١٦    اإلدارة

    
  برملان غرينالند

  
  النسبة املئوية للنساء  عدد النساء  اجملموع  االنتخابات

٣٣,٣  ١١    ٣١    ٢٠٠٥  
    

  .، استقالت إحدى أعضاء الربملان وحلّ حملّها رجل٢٠٠٥ومنذ انتخابات عام   
  

  تنظيم اإلدارة التنفيذية للحكومة املركزية
 هـي وزيـرة     - وهنـاك وزيـرة واحـدة     . وزارات يف غرينالنـد    ٧جمموعه   هناك حاليا ما    

  . يف املائة١٤,٣عادل نسبة  مما ي- الصحة واألسرة
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  تنظيم الوكاالت واملؤسسات الوزارية
إدارات يف مجيــــع اإلدارة املركزيــــة حلكومــــة احلكــــم الــــذايت الــــداخلي يف   ٧هنــــاك   
ميثـل نـسبة     نـساء، أي مبـا     ٣هنـاك   ) نـواب وزراء  (ومن بني رؤساء اإلدارات السبعة      . غرينالند
  . يف املائة٤٢,٨٥
ــاك    ــة لل ١٧وهنـ ــركة مملوكـ ــسها   شـ ــضمن جمالـ ــة تتـ ــوع    ١٥حكومـ ــن جممـ ــرأة مـ امـ

  . يف املائة١٧,٢يعادل  عضوا، مبا ٨٧
  تنظيم الوكاالت واملؤسسات القضائية

والـسلطات  . يندرج اجملال القضائي يف غرينالند ضمن سلطة وزارة العدل يف الدامنرك            
 غرينالنـد، وقـضاة     القيادية يف غرينالند هي املفوض السامي لغرينالند، وأمني املظـامل يف برملـان            

واملفوض السامي لغرينالند رجل وأمني مظامل برملان احلكـم الـذايت الـداخلي يف              . احملاكم احمللية 
ــراهن مــا . غرينالنــد امــرأة ــة  ١٠جمموعــه  ويوجــد يف الوقــت ال ويوجــد . قــضاة باحملــاكم احمللي

  . يف املائة٦٠ قضاة، مبا يعادل ١٠نساء من جمموع  ٦
  جزر فارو
ــام     ــذ ع ــة ملكافحــة       ٢٠٠٥من ــوارد كــبرية يف حماول ــارو م ــة جــزر ف ، ختــصص حكوم

ــسياسية يف      ــة صــنع القــرارات ال ــرأة يف عملي ــارو جــزراالخنفــاض احملــدد ملــشاركة امل ، راجــع ف
 للحـصول علـى عـرض أكثـر تفـصيال للتـدابري             CEDAW/C/DEN/7بـاء مـن       يف التذييل  ٧ املادة

  .رات السياسيةاليت اتُّخذت لزيادة مشاركة املرأة يف صنع القرا
وميكــن رؤيــة نتيجــة ملموســة هلــذه اجلهــود يف النتــائج الــيت أســفرت عنــها االنتخابــات   

 ٩,٤فـارو مـن      ، حيث زادت نسبة النساء يف برملـان جـزر         ٢٠٠٨يناير  /العامة يف كانون الثاين   
وعالوة على ذلك، زادت نسبة النساء يف حكومة جزر فارو مـن            .  يف املائة  ٢١,٢يف املائة إىل    

  . يف املائة٣٧,٥فر يف املائة إىل ص
ــة بالقــضاء علــى    ٢٠٠٨نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين   ــة املعني ــر اللجن ، وبعــد تقــدمي تقري

ومـرة أخـرى طـرأ حتـسُّـن واضـح يف           . املرأة، أُجريت انتخابات بلدية يف جزر فارو       التمييز ضد 
وميكــن ملــس هــذا . مــشاركة النــساء يف عمليــة صــنع القــرارات الــسياسية علــى الــصعيد احمللــي  

التحّسن من حيـث كـل مـن عـدد النـساء املدرجـة أمسـاؤهن يف أوراق االقتـراع ونـسبة النـساء                        
  .الاليت فُزن مبقاعد يف جمالس بلدية، راجع أدناه
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  ٢٠٠٨‐١٩٩٢اجملالس البلدية، 
  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  ١٩٩٢  

نسبة النساء املدرجة أمساؤهن
  يف أوراق االقتراع

٣٩  ٪ ٣٢  ٪ ٣٠  ٪ ٢٣  ٪ ٢٠ ٪  

  ٪ ٣١  ٪ ٢٣  ٪ ٢٣  ٪ ١٦  ٪ ١٥  نسبة النساء املنتخبات
    

ومن مث، تبني نتائج االنتخابات العامة واالنتخابات البلدية واملداوالت العامـة حـدوث            
يتعلـق بأمهيـة املـساواة بـني اجلنـسني يف احملافـل الـسياسية                فارو فيما  تغيُّـر يف االجتاهات يف جزر    

  .ةالعام واحملافل
  برملان جزر فارو

  
  النسبة املئوية للنساء  عدد النساء  عدد األعضاء  السنة

٢١,٢    ٧    ٣٣    ٢٠٠٨  
٩,٤    ٣    ٣٢    ٢٠٠٤  
١٢,٥    ٤    ٣٢    ٢٠٠٢  
١٢,٥    ٤    ٣٢    ١٩٩٨  

    
  حكومة جزر فارو

  
  النسبة املئوية للنساء  عدد النساء  عدد الوزراء  السنة

٣٧,٥    ٣    ٨    ٢٠٠٨  
  صفر    رصف    ٧    ٢٠٠٤
١١    ١    ٩    ٢٠٠٢  
١٣    ١    ٨    ١٩٩٨  

    
  النساء يف املناصب العليا يف اخلدمة املدنية

مؤسـسة حكوميـة وعامـة       ٧٦مؤسـسة مـن      ١٩تشغل املرأة منـصب املـدير األقـدم يف            
  ). يف املائة٢٥بنسبة  أي(

توجــد ســوى أمينــة دائمــة واحــدة مــن جممــوع مثــاين وزارات   وعــالوة علــى ذلــك، ال  
بيد أن األمني الدائم لربملان جـزر فـارو وأمـني         ).  يف املائة  ١٢,٥(الية يف جزر فارو     حكومية ح 

  .املظامل يف برملان جزر فارو امرأتان
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وُتقــيم جــزر فــارو بعثــات دبلوماســية يف كوبنــهاغن وبروكــسل وريكيافيــك ولنــدن،     
  ).املائة يف ٢٥(وبعثتها يف ريكيافيك هي البعثة الوحيدة اليت ترأسها امرأة 

  املرأة يف املناصب العليا يف السلطة القضائية
قضاة ونواب قضاة، تشغل املرأة منصبْين من هذه املناصـب           ٧جمموعه   يوجد حاليا ما    

  .منها يف املائة ٣٠يقرب من  يعادل ما السبعة، أي ما
  املرأة يف املناصب العليا يف القطاع اخلاص

فـارو،   اواة يف القطاع اخلـاص يف جـزر       يف الوقت الذي تشارك فيه املرأة على قدم املس          
تـشغل املـرأة منـصب املـسؤول      وال. من الواضح أن املرأة ممثَّلـة متثـيال ناقـصا يف املناصـب العليـا      

ــوى يف    ــدير اإلداري سـ ــذي األول أو املـ ــسجَّلة يف    ٢٠,١التنفيـ ــشركات املـ ــن الـ ــة مـ  يف املائـ
 يف جمـالس إدارة الـشركات يف         يف املائـة مـن جممـوع املقاعـد         ١٩,٧فـارو، وتـشغل املـرأة        جزر
ــرأة منــصب رئــيس جملــس اإلدارة يف     جــزر ــشغل امل ــارو، وت ــشركات  ١٤,٢ف ــة مــن ال  يف املائ

  ).٢٠٠٧ سبتمرب/األرقام يف أيلول(فارو  املسجَّلة يف جزر
  القوالب النمطية والتعليم    

  :٨ الرد على السؤال
  خطط العمل للتعميم

لالستـشارات اإلداريـة، وهـي شـركة        ، أجـرت شـركة رامبـول        ٢٠٠٦يف خريف عام      
لقد وضع املـشروع    ”: خاصة، تقييما خارجيا خلطة العمل، وكانت النتيجة واضحة       ية  استشار

تعميمه على جدول األعمال وطوَّر، يف الوقـت        املشترك بني الوزارات لتعميم املنظور اجلنساين       
ــا وأدوات ذات  ــسه، طرقـ ــوزارات ت    نفـ ــن الـ ــثري مـ ــل الكـ ــة يف جعـ ــة حامسـ ــذ  أمهيـ ــدأ يف تنفيـ بـ

وجيب اخللوص إىل أن املشروع املشترك بني الوزارات لتعمـيم املنظـور اجلنـساين              . االستراتيجية
ــوزارات تقــدما يف هــذا املــضمار    ويف الوقــت نفــسه، خيلــص  . “مطلــب أساســي كــي حتقــق ال

ــوزارات فقــط      ــن ال ــيال م ــددا قل ــاك ع ــر إىل أن هن ــى اســتعداد لالنطــالق  ”التقري ــذا “ عل يف ه
وسيظل من الضروري تقدمي املساعدة من مشروع مـشترك بـني الـوزارات ومـن إدارة           السبيل،  

ــسني   ــني اجلن ــساواة ب ــاون      . امل ــيم احلاجــة إىل التع ــة األخــرى يف التقي ــن االســتنتاجات األولي وم
ـــه وإدماجــه يف          ــي ل ــذ الفعل ــشروع إىل التنفي ــة امل ــن مرحل ــال م ــوزارات لالنتق ــني ال ــشترك ب امل

  .اإلدارة رة لزيادة متلُّـكُه لدىتوجد ضرو الوزارات، كما
ــدة للفتــرة      ــيم  ٢٠١١-٢٠٠٧وتتبــع خطــة العمــل اجلدي  التوصــيات النامجــة عــن التقي

. حبيث سُتـصبح األعمـال الـيت ُيـضطلع هبـا يف املـستقبل بـشأن تعمـيم املنظـور اجلنـساين متباينـة                       
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 جمــاالت حــني ركــزت خطــة العمــل األوىل يف املقــام األول علــى وضــع أدوات جديــدة يف  ويف
التــــشريعات والبيانــــات واإلحــــصاءات، تركــــز خطــــة العمــــل اجلديــــدة للتعــــاون املــــشترك   

وهنـاك فـرق رئيـسي آخـر عـن خطـة            . الوزارات علـى التنفيـذ واإلدمـاج والتبـاين واإلدارة          بني
العمــل األوىل هــو ضــرورة أن تقــوم كــل وزارة، علــى أســاس مبــدأ التناســب، قــدر اإلمكــان،   

  :يلي تتضمن مابصياغة مبادرات تعميم 
ــداف       - ١   ــد أهـ ــع حتديـ ــي مـ ــا األساسـ ــساواة بـــني اجلنـــسني يف جماهلـ ــة للمـ سياسـ

  اجلنسني؛ لسياسات املساواة بني
  اجلنساين؛ أهداف حمددة لتنفيذ وبناء االختصاص يف تعميم املنظور  - ٢  
  .اجلنساين أنشطة حمددة تعمِّـم املنظور  - ٣  
، صــاغت مجيــع الـــوزارات   ٢٠٠٨ام ففــي عـــ . وقــد ظهــرت النتـــائج األوىل بالفعــل     

انظـر  . ، بدأ مقـرَّر دراسـي للـتعلُّم اإللكتـروين    ٢٠٠٩سياسات للمساواة بني اجلنسني ويف عام      
  .http://lige.dk/dkmd/index.html: هذه الوصلة

  املرأة يف املناطق الريفية    
مسـاك،  وهناك مثال لتعميم املنظـور اجلنـساين مـن وزارة األغذيـة والزراعـة ومـصائد األ            

ــة يف         ــاطق الريفي ــرأة يف املن ــى إدمــاج امل ــساواة بــني اجلنــسني عل يركــز مــن حيــث سياســات امل
  :التايل التخطيط واإلدارة، وذلك على النحو

ينبغي التركيز على تعزيز املساواة بـني اجلنـسني يف برنـامج املقاطعـات الريفيـة، وجيـب                    •  
  .امجالربن تضمني املعلومات بشأن اجلوانب اجلنسانية يف

ــرارات        •   ــنع القــ ــل صــ ــد يف حمافــ ــسـاء مقاعــ ــن النــ ــبري مــ ــدد كــ ــشغل عــ جيــــب أن يــ
  .الزراعية واالستشارات

ــاظ         •   ــصائد األمســاك ولالحتف ــة وم ــدة يف الزراع ــة املولَّ ــة االبتكاري ــن الطاق ــاع م ولالنتف
بالعاملني يف هذين القطاعني، تكـرِّس وزارة األغذيـة عملـها يف جمـال سياسـاهتا لتقليـل                  

  .القطاعني ني اجلنسني يف هذينالفصل ب
  :٩ الرد على السؤال

  التعليم االبتدائي والثانوي
تشمل أهداف قانون املـدارس االبتدائيـة واإلعداديـة الـنصَّ علـى أن املـدارس مـسؤولة                    

 يف جمتمع يقوم علـى      ،تشاطر املسؤولية وحقوقهم والتزاماهتم   ب ،إعداد الطالب للمشاركة  ”عن  
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وبناء على ذلك فإن أساس التعلـيم واحليـاة اليوميـة يف املدرسـة هـو                . طيةأساس احلرية والدميقرا  
  .“والدميقراطية احلرية الفكرية واملساواة

وباإلضافة إىل هذا، ُيَنص يف األهداف امللزِمـة للتدريس يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي              
اهتم وحقــوق الــتفكري يف أمهيــة حقــوقهم والتزامــ   ”ضــرورة أن يــتعلم الطــالب، مــثال،    علــى 

 لــديهم والــتفكري يف آثــار اآلراء النمطيــة املقولبــة”، “والتزامــات اآلخــرين يف جمتمــع دميقراطــي
تقدمي أمثلـة مـن املنظمـات واالتفاقيـات الدوليـة الـيت             ” و“ ولدى اآلخرين على خمتلف الفئات    

 يف  أصبحت الدامنرك طرفا فيها ومناقـشة أدوار األمـم املتحـدة ومنظمـة حلـف مشـال األطلـسي                  
  .“العامل الصراعات والتعاون يف

وباإلضــافة إىل األهــداف امللزِمــة، ُتــشرف وزارة التعلــيم علــى إعــداد منــهاج دراســي      
. رئيــسي، يكــون اســتخدامه اختياريــا وميكــن االستعاضــة عنــه مبنــهاج دراســي ختتــاره املــدارس 

ة حـسب نـوع     ووفقا للمنهاج الدراسي الوزاري، يعـيِّن الطـالب أوجـه متاثـل واخـتالف حمـدد               
اجلـــنس يف أدوار اجلنـــسني يف بيئـــة املدرســـة واألســـرة واجملتمـــع، ويدرســـون ويناقـــشون أدوار 
اجلنسني والقوالب النمطيـة يف خمتلـف الثقافـات ويف األجيـال ويف وسـائط اإلعـالم، ويقـارنون                   

يتعلــق بطــرق الــسلوك البديلــة للفــرد واجملتمعــات، ويكتــسبون فهمــا         ويــشكلون رأيــا فيمــا  
  .الثقايف للتنوع

ــة        ــدارس االبتدائيـ ــانون املـ ــسية يف قـ ــيم الرئيـ ــداف التعلـ ــن أهـ ــى ذلـــك مـ ــالوة علـ وعـ
ــة       ــدان وثقافــات أخــرى، وتتطلــب األهــداف امللزِم ــق تفهُّمــا لبل ــدريس خيل ــة، أن الت واإلعدادي
ملواضيع عديدة أن يتعلم األطفـال احليـاة اليوميـة ومعـايري الثقافـات األخـرى، وحتـوُّل الثقافـات                    

  .املختلفة ليت تشكل أساس األديانوالقيم ا
وجيري حاليا تنقيح هـذه األهـداف ولكـن ُيـستبقى التركيـز علـى ثقافـة وقـيم ومعـايري                       

  .الدامنرك ثقافات ختتلف عن ثقافة األغلبية العرقية يف
ــار       ــدامنرك باســتقالل ذايت كــبري يف اختي وتتمتــع البلــديات واملــدارس واملدرســون يف ال

وُتـدرك  . واد التعليمية وطرق التدريس إال أنه جيب حتقيق األهداف العامـة          املناهج الدراسية وامل  
املدرسـني لكفالـة    حكومة الدامنرك احلاجة إىل مواصلة تعزيز الكفاءات متعـددة الثقافـات لـدى      

بــني الطــالب واحتــرام قــيم ومعــايري مجاعــات األقليــة، ويــنعكس هــذا يف    التفــاهم الثقــايف فيمــا
  .املدرسني يبأحدث تنقيح لربامج تدر
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  يـالتعليم والتدريب املهن
يــؤدي التعلــيم والتــدريب املهــين دورا هامــا يف حتقيــق هــدف سياســي عــام هــو كفالــة    

  .الدامنركي إدماج املهاجرين يف اجملتمع
وينظَّم نظام التعليم والتدريب املهين حلفز الشباب بصرف النظر عن خلفيـاهتم العرقيـة                

ويتـيح التعلـيم والتـدريب      .  يف القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص         بعـد  على التـدريب للعمـل فيمـا      
املهين جمموعة متنوعة من الربامج ُتـسهم، باإلضـافة إىل التـدريب علـى مهنـة، يف تنميـة اهتمـام                     

  .بذلك الشباب باملشاركة بنشاط يف جمتمع دميقراطي وقدرهتم على القيام
، يكفـــل إدمـــاج ل للجميـــعنظـــام شـــامونظـــام التعلـــيم والتـــدريب املهـــين الـــدامنركي   

ويف هـذا الـشأن،     . املهاجرين وبطاء التعلُّم، ومن مث يـسهم يف التماسـك والـتالحم االجتمـاعي             
يــشكل النظــام عنــصرا هامــا يف اإلدمــاج والــسياسات االجتماعيــة، وُيكفــل تنفيــذه يف املنــاهج   

  .التدريب الدراسية يف خمتلف كليات
ات تعليميـة مقولبـة حـسب نـوع اجلـنس،           وما زال الـشباب والـشابات خيتـارون خيـار           

. وينطبــق هــذا علــى الطــالب مــن أصــل دامنركــي وعلــى الطــالب مــن خلفيــات عرقيــة أخــرى  
نظام التعليم والتدريب املهين، هناك بعـض اجملـاالت مثـل الرفـاه والرعايـة الـصحية جتتـذب                    ويف

التكنولوجيــا نــساء يف معظمهــا، يف حــني يهــيمن الرجــال علــى التــشييد والــصناعة والتجــارة و  
  .وامليكانيكا واالتصاالت

ــيم         ــيم مقــسَّمة حــسب اجلــنس، قامــت وزارة التعل ــارات التعل ومــن أجــل تفــصيل خي
  :يلي الدامنركية مع ذلك مبا

حــددت جمموعــة مــن األدوار النموذجيــة مــن أجــل تعزيــز خيــارات التعلــيم والتــدريب   •  
  .املهين غري احملددة حسب نوع اجلنس

ع املدرسني ومستشاري التوجيه تقـسيم خيـارات التعلـيم علـى أسـاس      كفلت تعلُّم مجي   •  
  .اجلنس نوع

ــشأن االشــتغال باألعمــال احلــرة        •   ــيم ب ــسانية يف التعل ــارات اجلن ــاة االعتب عمـــمت مراع
  .احلرة لتشجيع املزيد من الفتيات على االشتغال باألعمال

  طالب اجلامعة
 طالـب دراسـاهتم     ٨٧ ٠٠٠ن  يقـرب مـ    ، بـدأ مـا    ٢٠٠٦ وعـام    ٢٠٠٢فيما بـني عـام        

للحصول على درجة البكالوريوس يف جامعات دامنركيـة، وقـد ارتفـع عـدد الطـالب املقبـولني                  
ألـف، ارتفـع جممـوع املقبـولني يف عـام            وكما يبني الشكل ألـف    . عموما على مدى هذه الفترة    
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الـرغم  ويأيت هـذا علـى      . اجلنسني وللمجموعات العرقية    لكال ٢٠٠٢ باملقارنة مع عام     ٢٠٠٦
 ٢٠٠١بــني عــام  فيمــا)  عامــا٢٣  إىل١٩ مــن(الــصلة  مــن تنــاقص حجــم الفئــة العمريــة ذات

  ).الدامنرك إحصاءات (٢٠٠٥وعام 
  

، )مــستوى البكــالوريوس ( أعــداد الطــالب املقبــولني يف اجلامعــات    -)١(فألــ الــشكل ألــف 
  .٢٠٠٦-٢٠٠٢. مقسَّمني حسب نوع اجلنس واألصل العرقي

  

 

لف أن اجلزء األكرب بكثري من الطالب املقبولني يتكوَّن مـن طـالب        أ الشكل ألف يبني    
ويبني الـشكل أيـضا أن عـدد الفتيـات مـن أصـل عرقـي دامنركـي أكثـر مـن           . من أصل دامنركي 

 إىل عـام  ٢٠٠٢عدد الفتيان باألرقـام املطلقـة، وأن االجتـاه حنـو زيـادة عـدد املقبـولني مـن عـام                
ويــشمل هــذا االجتــاه مجيــع    . ات عمــا هــو للفتيــان  مــا بالنــسبة للفتيــ    أكــرب إىل حــد ٢٠٠٦

ن عرقيـا   وبيـد أنـه جيـدر باملالحظـة أيـضا أن الـسكان يف الـدامنرك متجانـس                 . اجملموعات العرقيـة  
وبنـاء علـى ذلـك يـبني الـشكل أن           . دامنركـي حمـدود    وأن العدد الفعلي للشباب مـن أصـل غـري         

  .الدامنرك اجرين وأبنائهم يفصغري نسبيا من املهالعدد العدد الطالب املقبولني يعكس 
مقــسَّمني ) مــستوى البكــالوريوس( عــدد الطــالب املقبــولني يف اجلامعــات  -بــاء  الــشكل بــاء

  .٢٠٠٦-٢٠٠٢. بالنسبة املئوية. حسب الكليات ونوع اجلنس
__________ 

ومـن   - ألـف  ُيدرجوا يف الـشكل ألـف   ومن مث مل “ ددينحم غري” شخـص تقريبـا على أهنم      ٣ ٤٠٠ُيسجَّـل    )١(  
  .األرجح تصنيف الشطر األعظم من هذه الفئة كمهاجرين وأبنائهم

الفتيات  الفتيات الفتيانالفتيان

  دامنركيأصلمن  وأبناؤهممهاجرون
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  من أصل دامنركي
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  مهاجرون وأبناؤهم

  
 

 

 

 

 

  
 

  إحصاءات الدامنرك: املصدر
  

الكليــات مقــسَّما حــسب نــوع اجلــنس واألصــل   بــاء التوزيــع عــرب  الــشكل بــاءويــبني  
) واألديـان اآلداب  يف ذلك    مبا(وأهم فرق هو الفجوة بني اجلنسني يف العلوم اإلنسانية          . العرقي

إذ إن عـدد الفتيـات الـاليت خيتـرن العلـوم اإلنـسانية والعلـوم الـصحية                  . والصحة والعلوم التقنيـة   
كمـا يفـضل    . تقريبا الذين خيتاروهنا والعكس صحيح بالنسبة للعلوم التقنية       ضعف عدد الفتيان    

مجيـع  وتـشمل هـذه الفـروق    . عدد من الفتيان أكـرب مـن الفتيـات العلـوم الطبيعيـة واالجتماعيـة         
  .العرقيتني الفئتنيأفراد 

  الفتيان
 الفتيات

العلوم اإلنسانية  الطبيعيةالعلوم العلوم االجتماعيةالصحةتقينتقين
 واألديان

  الفتيان
 الفتيات

  الفتيان
 الفتيات

العلوم اإلنسانية  الطبيعيةعلوم الالعلوم االجتماعيةالصحةتقين
 واألديان
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  :١٠ الرد على السؤال
بـدأت وزارة التعلـيم     كي يستكمل املزيد من الشباب برناجما للتعليم والتدريب املهين،            

  :يلي الدامنركية ما
ــسمى    •   ــشروعا ي ــسار   ”م ــى امل ــات عل ــة الثب ــؤون    “ قافل ــع وزارة ش ــق م ــاون الوثي بالتع

ويركــز . الالجــئني واهلجــرة واإلدمــاج يف الــدامنرك ومــع كليــات تــدريب مهــين خمتــارة
اخللفيـة املهـاجرة بـصفة خاصـة علـى           املشروع على كيفية اإلبقـاء علـى الـشباب ذوي         

  .التوعية سار التعليمي عن طريق حوارامل
ويكفـل هـذا    . محلة وطنيـة للتجـارب املهنيـة بالتعـاون مـع مؤسـسة التجـارة والـصناعة                  •  

إمكانية حصول الشباب على خدمة متدرِّب، وهـي شـرط مـسبق اللتحـاقهم بربنـامج                
  .املهين للتعليم والتدريب

  البغاء واالجتار باألشخاص    
  :١١الرد على السؤال 

سـبتمرب  / بشأن تنفيذ استراتيجية أيلـول    ٢٠٠٨مارس  /كر التقرير عن احلالة من آذار     يذ  
اجملـرمني الـذين يـسيطرون علـى البغـاء، أن تنفيـذها يف عـام                  لتعزيز العمل الشرطي ضد    ٢٠٠٦
  .٢٠٠٩  يف ربيع عام٢٠٠٨وسيصدر تقرير عن عام .  تكلل بالنجاح٢٠٠٧

يـب تنظيمـي للعمـل، ووضـع خـرائط لبيئـة            ، مت التركيز على تنفيذ ترت     ٢٠٠٧ويف عام     
البغــاء، والــسيطرة املنتظمــة علــى هــذه البيئــة، واملــساعدة املقدمــة مــن الــشرطة الوطنيــة ملراكــز    

  .احمللية الشرطة
وحتدد االستراتيجية اخلطوط العريضة اليت تفيد بأن مراكز الشرطة احملليـة سـتكون قـد                 

ن تنـسيق العمـل ملكافحـة البغـاء يف خمتلـف             قادة اتـصال مـسؤولني عـ       ٢٠٠٧عيَّنت حبلول عام    
احلكوميـة   يف ذلـك التعـاون مـع الـسلطات واملؤسـسات احملليـة واملنظمـات غـري                 املقاطعات، مبـا  

وقد أحيطت الشرطة الوطنية علما بكيفية تنظـيم العمـل          . إجناز ذلك  وقد مت . والشرطة الوطنية 
  .لالتصال تعيينهم واألشخاص الذين مت

وقـد أُحيلـت املعلومـات      . يذ االستراتيجية للشرطة رؤية شاملة لبيئة البغاء      وقد وفََّّـر تنف    
اليت قامت مراكز الشرطة احمللية جبمعها إىل املركز الوطين لدعم حتقيقـات الـشرطة كجـزء مـن                  

وقد استخدم املركز هـذه املعلومـات إلعـداد حتلـيالت اسـتراتيجية      . خطة رصد الشرطة املنتظم   
ـــّد، بالتعــاون مــع مراكــز الــشرطة احملليــة، إحاطــات عــن    وتنفيذيــة علــى الــصعيد ا  لــوطين، وُتَع

  .البغاء اجملرمني الذين يسيطرون على خطوات حمددة يف التحقيقات ضد
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وفضال عن ذلك، وضـعت الـشرطة الوطنيـة، بالتعـاون مـع مـدير النيابـة العامـة، دلـيال                       
ــداول  ــال، عرضــا مفــصال    . حمظــور الت ــى ســبيل املث ــدليل، عل ــضمن ال ــق  ويت ــارات التحقي  العتب

  .البغاء اجملرمني الذين يقفون وراء يتصل بالقضايا ضد فيما
ــسيق إجــراءات         ــة يف تن ــشرطة احمللي ــضا املــساعدة ملراكــز ال ــة أي ــشرطة الوطني وتقــدم ال

  .الدويل يتصل بشركاء التعاون الشرطة يف مجيع مراكز الشرطة احمللية وفيما
ــذ هــذه االســتراتيجية، تقــ      ــاون مــع   وكجــزء مــن تنفي ــة، بالتع ــشرطة احمللي وم مراكــز ال

االجتماعيــة، بأعمــال توعيــة منتظمــة وتوسِّــع /الــشرطة الوطنيــة والــسلطات واملؤســسات احملليــة
  .البغاء نطاق السيطرة املنتظمة على بيئة

وأنــشأت الــشرطة الوطنيــة فريقــا يتكــون مــن ممثلــي الــسلطات االجتماعيــة واخلــدمات   
ــرة واملر  ــلطات اهلجـ ــات   الـــصحية وسـ ــار باألشـــخاص ومنظمـ ــة االجتـ ــدامنركي ملكافحـ ــز الـ كـ

ويشكل هذا الفريق اإلطـار إلجـراء حـوار       . حكومية وسلطات الضرائب والشرطة الوطنية     غري
ويناقش الفريق أيضا كيفية تطـوير      . الشرطة والسلطات واملنظمات األخرى وغريها     منتظم بني 

  .األمثل التعاون يف هذا املضمار واالستفادة منـه على النحو
ميثـل   قـضية بـشأن االجتـار باألشـخاص، ممـا      ٢٣، ُوجِّهت اهتامات يف    ٢٠٠٧ويف عام     

ــة مــع عــام    ــادة باملقارن ـــه ٢٠٠٦زي ــا    ٣٣، ووجِّ ــاء وم ــق بتيــسري البغ ــضايا تتعل ــا يف ق إىل  اهتام
  .ذلك غري

، تكثَّف تنفيذ االستراتيجية مع التركيز على إجراء حتقيقـات اسـتباقية            ٢٠٠٨ويف عام     
  .البغاء اجملرمني الذين يسيطرون على وجهة ضدوم

. نقـاط رئيـسية   ١٠وكما ذُكـر يف التقريـر الـدوري الـسابع، تقـوم االسـتراتيجية علـى             
وتتضمن مقاضاة اجملرمني الذين يقفون وراء البغـاء، وهـي إحـدى هـذه النقـاط، أيـضا مقاضـاة               

  .باألشخاص القوادين واملّتجرين
جتــار باألشــخاص جــزءا مــن خطــة عمــل احلكومــة   وتــشكل إعــادة تأهيــل ضــحايا اال   

وبناء على ذلك، جيب أن تكفـل الـشرطة أيـضا إحاطـة النـساء الالئـي                 . ملكافحة االجتار بالبشر  
جيب أن تساعد الـشرطة      كما. يصاَدفن يف دوائر البغاء، علما بربامج إعادة التأهيل االجتماعي        

  .الصلة  ذاتالنساء، عند الطلب، يف االتصال بالسلطات واملنظمات
ــا باالتــصال بالــسلطة أو املنظمــة        وإذا أُلقــي القــبض علــى امــرأة، تقــوم الــشرطة تلقائي

  .صلة الصلة، اليت تصل بعدئذ إىل مركز الشرطة وتعرض برامج دعم ذات االجتماعية ذات
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ــسلطات و        ــثلني للـ ــد ممـ ــان، إىل تواجـ ــدر اإلمكـ ــشرطة، قـ ــسعى الـ ــات /وتـ أو املنظمـ
  .الشرطة إجراءات خمططةالصلة أثناء اختاذ  ذات

ومن أجل تعزيز وتيسري التعاون بني الشرطة والسلطات واملنظمات االجتماعية، تعـيِّن              
ــة        ــع وزارة الرعاي ــاق م ــك باالتف ــسان االجتمــاعي وذل ــم اإلن ــة إخــصائيا يف عل ــشرطة الوطني ال

  .واملساواة بني اجلنسني
  :١٢الرد على السؤال 

نشئ مركز االختصاص الوطين املعـين مبكافحـة        ، أُ “حياة جديدة ”كناتج عام ملشروع      
ــاين   ــانون الث ــاء يف ك ــاير /البغ ــسي     ٢٠٠٦ين ــة يف آرهــوس وأودين ــرع إقليمي ــة أف ــشئت ثالث  وأن

ــهاغن ــره يف      . وكوبنـ ــدريب مقـ ــق تـ ــدانيون وفريـ ــون ميـ ــة موظفـ ــرع اإلقليميـ ــل يف األفـ ويعمـ
  .الثالث املدن

  أنشطة بناء اجلسور
الرمسيــة بــني الــسلطات احملليــة واإلدارة احملليــة   ريأُقــيم عــدد مــن الــشبكات الرمسيــة وغــ   

نتيجــة للتعــاون الوثيــق مــع األفــرع اإلقليميــة ومركــز االختــصاص املعــين مبكافحــة البغــاء وهــي  
  .للبغايا تسدي املشورة يف املقام األول بشأن كيفية تقدمي الرعاية والدعم

ات واملؤســـسات، واإلخـــصائي امليـــداين شخـــصية رئيـــسية يف اتـــصال البغايـــا بالـــسلط  
ــا يف شــرح وضــعه أو وضــعها    . وتقــدمي اإلرشــاد واملــشورة  ويــساعد اإلخــصائي امليــداين البغاي

  .النظام طريقة عمل“ ترمجة”للسلطات واملساعدة يف 
اإلخـــصائيني /وعـــالوة علـــى ذلـــك يـــسدي اإلخـــصائي امليـــداين املـــشورة للـــسلطات    

يزيـد مـن فهـم     ب العمل يف هذه املهنـة، ممـا     االجتماعيني بشأن النتائج املترتبة على البغاء وعواق      
وقد أدى اتباع هذا اإلجراء إىل جعل الدامنرك أقرب مـن           . املوظفني املسؤولني عن احلالة للبغاء    

  .وكفؤة بلوغ هدف حتقيق قيام سلطة حملية منفردة بدراسة احلالة اإلفرادية دراسة شاملة
ــرة    ــة ٢٠٠٨-٢٠٠٦ويف الفت ــسلطات احمللي ــاء  املر/، قامــت ال شــدون االجتمــاعيون ببن

ــا، مبــا  ــة ومراكــز العمــل ومراكــز     جــسور للبغاي يف ذلــك عقــد اجتماعــات يف مراكــز اجتماعي
اجتماعا، ركـزت يف املقـام األول       / مقابلةً ١٦٨جمموعه   ترتيب عقد ما   ومت. األطفال والشباب 

إقامـة  وهـدَف الـشطر الرئيـسي مـن أنـشطة      . على املسائل االجتماعية والصحية ومسائل العمل   
ومشـل  . ن ظروفهـا االجتماعيـة والـصحية      ـأو حتـسِّ  /ترك البغـاء و   كي ت املرأة  مساندة  اجلسور إىل   

عدد من االجتماعات إدارة اجلمارك والضرائب الدامنركية وركز على تـسجيل اإليـرادات مـن               
البغاء وأنواع أخرى من املـساعدة هتـدف إىل إضـفاء الطـابع القـانوين علـى إيـرادات املـرأة مـن                       

  .ونقابات لبغاء؛ ومشلت اجتماعات أخرى مراكز عملا
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ــاء    حــضر ، ٢٠٠٨ويف عــام    ــصاص املعــين مبكافحــة البغ ــع   ٣٨مركــز االخت ــة م مقابل
  .الدامنركية مقابلة مع إدارة اجلمارك والضرائب ٢٦ مراكز عمل و

ــشفيات         ــد املست ــدد متزاي ــصحة، مشــل ع ــصلة بال ــن االجتماعــات املت ــام  ٢٦: وم يف ع
وركـزت اجتماعـات أخـرى علـى عـالج إصـابات نامجـة عـن                . ٢٠٠٨عام   يف   ٥٤  و ٢٠٠٧

احلكوميـة يف    غـري “ الُعـش ”اعتداءات واشترك يف العديد منها فريق شـبكة البجعـات ومنظمـة             
  .وآلبورغ كوبنهاغن وأودينسي
  دور التدليك والبغايا

 بلديـة يف الـدامنرك     ٩٨بلديـة مـن      ٩٦فحص مركز االختصاص املعين مبكافحـة البغـاء           
بلديـة   ٩٦بلديـة مـن جممـوع       ٦٠حتديد وجـود دور تـدليك يف         ومت. للبحث عن دور التدليك   

  .بلدية ٣٦العثور على أيٍّ منها يف  يتم ومل
ــدليك يف الفتــرة    ١ ٣٤٠وســجل اإلخــصائيون امليــدانيون      ــصاال بــدور ت -٢٠٠٦ ات
ــارات مل     . ٢٠٠٨ ــة ومتكــررة وزي ــصاالت فردي ــرقم مــن ات ــذا ال ــألف ه ــل بالن ويت . جــاحتتكل

ــارات   ــدليك ٤٠١ومشلــت هــذه الزي ــوطين    . دار ت ــا اجمللــس ال ــيت ّمجعه ــدِّر اإلحــصاءات ال وُتق
  .دار ٨٠٠يقل عن  ال التدليك يف الدامنرك مبا للخدمات االجتماعية جمموع عدد دور

جمموعــه   مقابلــة مــع مــا١ ٠٣٥وعــالوة علــى ذلــك، أجــرى اإلخــصائيون امليــدانيون    
وقــد ركــزت املقــابالت علــى املــشاكل املتعلقــة   . ٢٠٠٨-٢٠٠٦مــن البغايــا يف الفتــرة   ٣٢٧

وأجـرت اثنتـان وسـبعون يف املائـة مـن البغايـا             . بالبغاء وعلى احلالة االجتماعيـة والعقليـة للبغايـا        
وأجـرت إحـدى عـشرة يف       . مقابلة واحدة فقـط مـع مركـز االختـصاص املعـين مبكافحـة البغـاء               

بــني ثــالث مقــابالت  يتــراوح مــا يــة البغايــا مــااملائــة منــهن مقــابلتني معــه، يف حــني أجــرت بق 
  .معـه مقابلة ٤٢ و

وخلــــص تقيــــيم أجــــراه مركــــز االختــــصاص املعــــين مبكافحــــة البغــــاء مــــن كــــانون   
 إىل أنه نتيجة لألعمال امليدانية، تـشعر البغايـا باالرتيـاح ملعرفتـهن بتـوفُّر         ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

ــيم إىل ضــرورة أن جيــري   وعــالوة علــى ذلــك . املــساعدة هلــن إن احــتجن إليهــا   ، خلــص التقي
  .مناسبة التركيز يف املستقبل على األنشطة اليت تستند إىل أدلة ومنهجية

ويــستطيع مركــز االختــصاص املعــين مبكافحــة البغــاء أن يقــدم مــساعدة نفــسية للبغايــا    
منـع الـسلوك املــشابه   /عـودهتن إىل البغـاء وللمـراهقني لكــبح    الـسابقات مـن أجـل احليلولــة دون   

شخـصا، ولكـن    ٥٥جمموعـه   جلسة ملا ١١وقد ُمنحت مساعدة نفسية للحصول على   . للبغاء
ويفتـرض مركـز االختـصاص املعـين        . عامـا هـذا العـرض      ١٨شابة يقل عمرها عـن       تقبل أي  مل
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مبكافحة البغاء أن من أسباب ذلك اشتراط احلصول على توكيل مـن أحـد الوالـدين للحـصول             
  .النفسية على املساعدة

   التدريب التكميليأنشطة
واشترك مركز االختصاص أيضا يف أعمال وقائية، بأن قـام بإعـداد الترتيبـات ألنـشطة                  

ــة  “ ملوضــوع”يومــا  ٢٦مــن بينــها إعــالن   ــة، - البغــاء لــدور ســكن، ومرافــق اجتماعي  تعليمي
وباإلضـافة  . وتستمر الدورات الدراسية الفردية مـن يـوم واحـد إىل ثالثـة أيـام       . حملية وسلطات

 ذلك عقد مركز االختصاص دورات دراسية لسبعة مالجئ وجمموعة مـن مـوظفي الـسلطة            إىل
  .واحدة احمللية ودار سكن

 اجلــزء األول مــن برنــامج تــدريب للعــالج ٢٠٠٧وبــدأ موظفــو املركــز أيــضا يف عــام   
واهلدف منه هو حتسني قدرة املـوظفني علـى إقامـة العالقـات واالتـصال      . النفسي يستمر عامني  

كما وّسـع مركـز االختـصاص برناجمـه         . يعزز خياراهتم يف إطار العمل االجتماعي      ، مما بصراحة
وبرنـــامج . للتــدريب التكميلـــي للمـــوظفني العـــاملني مــع الـــشباب احملـــرومني يف دور الـــسكن  

غـري   ، وإىل مـا  منفردةالتدريب التكميلي جماين وموجَّه إىل مؤسسات ودور سكن وأَُسـر كافلة   
  .ذلك

 بـصدد التـدريب وقـد       )٢(، مت االتصال بعشرين سلطة حمليـة      ٢٠٠٧م  وخالل صيف عا    
وقــد أسـفرت االتـصاالت حــىت اآلن عـن تلقــي ردود إجيابيـة مــن     . تلقـت املـواد املتعلقــة بـذلك   

يتعلق مبواد التدريب، بيد أهنـا ذكـرت    وقد ردت عدة سلطات حملية إجيابيا فيما. )٣(سـت منها 
  .األنشطة ضطالع هبذهأهنا مشغولة للغاية وتفضل تأجيل اال

ــامج        ــة كوبنــهاغن، يــشمل برن وقــد أبــرم مركــز االختــصاص اتفــاق شــراكة مــع مدين
ــة يف كوبنـــهاغن ومراكـــز املـــشورة     ــارين يف املراكـــز االجتماعيـ تـــدريب خـــاص ملـــوظفني خمتـ
ووحدات العمل امليداين الذين يتعرضون أثناء عملهم لالتصال على مستوى معني مبـراهقني أو              

  .بغاء االتراشدين يف ح
ــسكن         ــة ودور ال ــة البلدي ــوظفي اإلدارات االجتماعي ــؤهالت م ــاء مب ــن أجــل االرتق وم

: وغريهم من املوظفني الذين هلم صـلة مبجـال البغـاء، أعـد مركـز االختـصاص دلـيال مهنيـا هـو                  
ومــن املقــرر . “ وغريهــم مــن الفنــيني أدوات مهنيــة للمرشــدين االجتمــاعيني- مظــاهر البغــاء”

  .٢٠٠٩ ل يف ربيع عامنشر هذا الدلي
__________ 

  . سلطة حملية٩٨توجد يف الدامنرك   )٢(  
  .٢٠٠٧تـُتح بعد، ُتستمد األرقام التالية من بيانات عام   مل٢٠٠٨لعام حيث إن البيانات املالية   )٣(  
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  البغاء اخلاص/خدمات املرافقة
، نفـذ مركـز االختـصاص مـشروعا رائـدا بـشأن االتـصاالت مـع نـساء                ٢٠٠٧يف عام     

يــزاولن خــدمات مرافقــة وبغــاء خــاص، هبــدف نــشر الــوعي بــشأن مركــز االختــصاص املعــين    
مـع النـساء    ) هاتفيـا (وقشت  وتبني اخلربة األولية املكتسبة تطابق املواضيع اليت ن       . مبكافحة البغاء 

ميكن إجـراء    لكن ال . الالئي يعملن يف دور تدليك وخدمات مرافقة وبغاء خاص بصورة عامة          
مقارنــة مباشــرة، حيــث إن األنــشطة املوجهــة إىل مهنــة املرافقــة كانــت هتــدف فقــط إىل نــشر    

ة إىل الوعي بشأن مركـز االختـصاص املعـين مبكافحـة البغـاء، يف حـني كانـت األنـشطة املوجهـ                   
  .البغايا التدليك هتدف أيضا إىل إقامة عالقات شخصية مع دور

 يركــز علــى البغــاء عــن طريــق شــبكة ٢٠٠٨وهنــاك مــشروع رائــد آخــر بــدأ يف عــام   
ــت، وجــد   ــا وأرســل اســتبيانات  ٥١اإلنترن ــصغرة عــن أن    . إعالن وكــشفت هــذه الدراســة امل

  .آخرين  خدمات جنسية لرجالهم بغايا ذكور يبيعون“ بغايا اإلنترنت”يف املائة من  ٧٥
  خطوط املساعدة اهلاتفية

يقوم مركز االختصاص املعين مبكافحة البغاء بتشغيل خطْين هـاتفيني لتقـدمي املـساعدة                
ولكــل خدمـــة مــن هـــاتني اخلـــدمتني   . مــع إغفـــال األمســاء، أحـــدمها للبغايــا والثـــاين للعمـــالء   

. االستــشاريتني اهلــاتفيتني رقمهــا اخلــاص وُيفــتح اخلطــان مــرتني أســبوعيا ملــدة ســت ســاعات    
يطلـنب احلـصول    ألن البغايـا نـادرا مـا    عدد قليل من البغايا، رمبا دة إاليستخدم خط املساع   وال

وعلـى العكـس مـن ذلـك، يلـتمس العمـالء            . على املساعدة، ولكن جيـب حفـزهم علـى تلقيهـا          
  .هلا بنشاط مساندهتم من أجل معاجلة إساءة تعرضوا

ــساعدة يف عــام        ــبني اإلحــصاءات عــن خــدمات خطــْي امل خــط ” تلقــي )٤(٢٠٠٧وت
 ٥ دى البغايـا الـسابقات و     ـة من بغايا ومكاملـة واحـدة مـن إحـ          ـمكامل ٣١(ة  ـمكامل ٣٧ “اءالبغ

  .مسجلة  مكاملة٢٧٤جمموعه  ورود ما“ خط العمالء”ويبني ). مكاملات من أقارب بغايا
وقــد نــشرت صــفحة ســؤال وجــواب علــى موقــع مركــز االختــصاص املعــين مبكافحــة    

ــدم ٢٠٠٧ويف عــام . البغــاء علــى شــبكة اإلنترنــت   ــصفحة يف  . ســؤاال ٢٣، قُ ــشاء ال ــذ إن ومن
 سـؤاال   ٢٤ سؤاال من بغايـا و     ١٢وقد ورد   . سؤاال ٥٦جمموعه   ، قُدم ما  ٢٠٠٦فرباير  /شباط

  . سؤاال من طالب١١  أسئلة من أقارب بغايا أو عمالء و٩ من عمالء و
ومــن أجــل حتــسني املعــارف وإقامــة عالقــات مــع منــاطق البغــاء الــيت يــصعب الوصــول   

يها، يضطلع مركز االختصاص حاليا مبشروع رائد ينشط فيه إخصائيون ميـدانيون يف غُـرف               إل
__________ 

  .٢٠٠٧جاء يف تقرير عام  ُيتح بعد، تعرض هذه الوثيقة ما  مل٢٠٠٨حيث إن التقرير عن احلالة يف عام   )٤(  
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ومن أجل توفري املوارد وتوجيه األنشطة، سيـستخدم اإلخـصائيون امليـدانيون شـبكة              . الدردشة
وباإلضافة إىل األعمال امليدانيـة الـيت ُيـضطلع هبـا عـن طريـق         . اإلنترنت على نطاق أوسع بكثري    

ة، يفكِّر مركز االختـصاص يف نـشر إعالنـات علـى شـبكة اإلنترنـت عـن طريـق                    غرف الدردش 
التـدليك علـى الـشبكة       مديري مواقعها، ودراسة االتصاالت اليت ُتجرى عن طريق مواقـع دور          

  .ومطبوع وتوزيع رسائل إخبارية شهرية يف شكل رقمي
  املركز الدامنركي ملكافحة االجتار باألشخاص

ملعين مبكافحة البغاء، بوصفه مورِّدا ملركز مكافحـة االجتـار          يشارك مركز االختصاص ا     
، )انظر أدناه للحصول على مزيد من املعلومات بشأن مركز االجتـار باألشـخاص            (باألشخاص  

توسـيع نطـاق األعمـال امليدانيـة لتـشمل النـساء        وقد مت. يف خطة العمل ملكافحة االجتار بالبشر     
، وهــي )٥(ن البغــاء، وبالــشراكة مــع منظمــة العــش الدوليــة املتَّجــر هبـــن والرجــال الــذين يزاولــو

حكومية، أنشأ مركـز االختـصاص املعـين مبكافحـة البغـاء ملتقـى جيتمـع فيـه النـساء                     منظمة غري 
وتضم الفئـة املـستهدفة بغايـا دور التـدليك وبغايـا الـشوارع مـن ضـحايا                  . بـهم والرجال املتَّجر 

  .األجانب االجتار بالبشر فضال عن البغايا
ويوفر مركز االختصاص املعين مبكافحة البغاء أيضا موظفني خلط ساخن يعمـل طـوال        

  .التدليك ساعة وميثَّل يف مراكز الشرطة حينما تشن الشرطة غارة على دور ٢٤
 مليـون كرونـا دامنركيـة ملركـز االختـصاص املعـين             ٣,١، ُرِصـد مبلـغ      ٢٠٠٨ويف عام     

  .باملرأة قة باالجتارمبكافحة البغاء لتغطية األنشطة املتعل
  :١٣الرد على السؤال 

يستند العدد األدىن للبغايـا الـذين وِضـعت هلـم خطـة العمـل، إىل البيانـات املتاحـة عـن              
وعـالوة علـى ذلـك، تـشمل احلـسابات معلومـات مـن              . البغايا الذين يعلنون عن خدمات بغـاء      

وقـد بـدأت أعمـال     . الشرطة ومؤسسات اجتماعية ومنظمات خاصة تشترك يف أعمال التوعية        
ومن املتوقع أن ُيلقـي     ). ١٢ انظر الرد على البند   (التوعية على شبكة اإلنترنت كمشروع رائد       

  .اخلفاء هذا املشروع الضوء على عدد كبري من البغايا يف
يـشمل   ، أي البغـاء القـانوين، الـذي ال        “البغاء الظاهر ”تركز األنشطة سوى على      وال  

وبدال عن ذلك، ُتــشمل البغايـا املتَّجـر هبـن خبطـة العمـل الـيت وضـعتها                 . نمثال البغايا املتَّـجر هب   
  .بالبشر  ملكافحة االجتار٢٠٠٧احلكومة عام 

__________ 
  .أنشئت منظمة العش الدولية ملكافحة االجتار باملرأة  )٥(  
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  :١٤الرد على السؤال 
  نطاق االجتار بالبشر

مــن احملتمــل أن تكــون مجيــع اجلماعــات املــستهدفة باملــساعدة، علــى النحــو اجملمــل يف    
وأكـرب فئـة منـهم      . ر بالبـشر، أفـرادا متَّجـرا هبـم يف الـدامنرك           خطة العمل اجلديدة ملكافحة االجتا    

وتـبني آخـر األرقـام املـستكملة بـشأن نطـاق       . حىت اآلن هي النساء املتَّجر هبن للعمـل يف البغـاء      
امـرأة   ٢٥٦يقرب مـن    أن املنظمات االجتماعية على اتصال مبا      ٢٠٠٨االجتار بالبشر من عام     

، ســاعد املركــز الــدامنركي   ٢٠٠٨ويف عــام . ار بالبــشرُيعتــرب أهنــن ضــحايا حمــتمالت لالجتــ    
امـــرأة  ٧٢) يـــرد أدنـــاه املزيـــد مـــن املعلومـــات بـــشأن املركـــز(ملكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص 

  .بالبشر  ضحايا حمتمالت لالجتارتقييمهن كضحايا أو مت
ــ مــن القــّصر غــري  ١٤ حــدد الــصليب األمحــر الــدامنركي  ٢٠٠٨ويف عــام    صحوبني امل

ــذويهم يف  ــشر   بــ ــار بالبــ ــحايا لالجتــ ــم ضــ ــدالئل تــــشري إىل أهنــ ــدامنرك بــ ــوع . الــ ــن جممــ ومــ
ســتة مــن رومانيــا، وثالثــة مــن بلغاريــا،  : شخــصا، تــسع منــهم فتيــات ومخــسة صــبيان  ١٤ الـــ

االجتـار مبعظـم     ومت. وشخص واحد من الصني وهنغاريا واجلزائر وليتوانيا وغينيا، علـى التـوايل           
  .اجلرمية ولةاملصحوبني بذويهم ملزا القّصر غري
وتـــذكر الـــشرطة الوطنيـــة أنـــه قـــد متـــت إدانـــة ســـبعة أشـــخاص باالجتـــار بالبـــشر يف     

  .٢٠٠٨ عام
  تشكيل املركز الدامنركي ملكافحة االجتار باألشخاص

. ٢٠٠٧سـبتمرب   /أنشئ املركز الدامنركي ملكافحة االجتار باألشـخاص رمسيـا يف أيلـول             
، ٢٠١٠-٢٠٠٧مل الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر       ويدير املركز األبعاد االجتماعية خلطة الع     

  :هي ثالثة أهداف تنفيذية وله
  حتسني املساعدات االجتماعية املقدمة لضحايا االجتار بالبشر؛  •  
  تنسيق التعاون بني املنظمات االجتماعية وغريها من السلطات العامة؛  •  
  .مجع ونقل املعارف يف ميدان االجتار بالبشر  •  

 املركز يف إطار اجمللس الوطين للخدمات االجتماعيـة ويتبـع إدارة املـساواة بـني                 وُينظَّـم  
ويعمـــل مبركـــز . اجلنـــسني يف وزارة الرعايـــة االجتماعيـــة واملـــساواة بـــني اجلنـــسني الدامنركيـــة

مكافحة االجتار باألشخاص منسِّق ومستـشار إخـصائي اجتمـاعي وثالثـة مستـشارين يعـاجلون            
  .واالعتداءات ار اجملالْين املوضوعيني لإلدارة املتعلقْيـن بالبغاءمهام خمتلفة أخرى يف إط
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يف ذلــك  وتقــدَّم جمموعــة متنوعــة مــن مــساعدات الــدعم لــضحايا االجتــار بالبــشر، مبــا   
  :يلي ما

  .حتديد ضحايا االجتار بالبشر عن طريق أعمال التوعية  •  
  .باألسنان لعنايةيف ذلك الرعاية الطبية والنفسية وا الرعاية الصحية، مبا  •  
يف ذلك املعلومات بشأن احلقوق والفـرص القانونيـة، فـضال عـن              املشورة القانونية، مبا    •  

  .الشرطة تقدمي املساعدة أثناء غارات
  .دورات خمتلفة للتدريب على املهارات  •  
  .محاية يوم يف ملجأ أو مركز ١٠٠اإليواء لفترة تصل إىل   •  
بالتعاون مع منظمـات يف بلـدان املنـشأ،     إىل الوطن   بالبشر  ترتيب إعادة ضحايا االجتار       •  

يف ذلــك تقــدمي معلومــات عــن اإلمكانيــات املتاحــة يف بلــد املنــشأ، وإعــداد وثــائق    مبــا
حكوميـة يف البلـد األم       منظمـة غـري   /السفر واملرافقة أثناء الـسفر، والتعـاون مـع منظمـة          

وإجيـــاد ســـبيل بـــديل   يتعلـــق بـــاإليواء والعـــالج    عنـــد الوصـــول، واملـــساعدة فيمـــا   
  .الرزق لكسب

  :التايل ، بدأ االضطالع بعدد من األنشطة على النحو٢٠٠٨ويف عام   
  .البغاء يستهدف األجنبيات الاليت يزاولن“ للزيارات املفاجئة”إنشاء مركز   •  
ــة التعــرف املبكــر علــى ضــحايا        •   ــة لكفال ــشرطة الوطني ــة ال ــدريب الطــالب يف أكادميي ت

  .ذلك إىل غري االجتار بالبشر وما
بــني اإلخــصائيني االجتمــاعيني يف الــصليب األمحــر  زيــادة الــوعي وبنــاء القــدرات فيمــا  •  

  .الشرطة الدامنركي وأفراد جهات االتصال يف خمتلف مراكز
ــار          •   ــة االجتـ ــدامنركي ملكافحـ ــز الـ ــت للمركـ ــبكة اإلنترنـ ــى شـ ــد علـ ــع جديـ ــدء موقـ بـ

  .www.centermodmenneskehandel.dk: باألشخاص
إجراء حبوث بشأن وضع األشخاص الـذين ُيـستقَدمون مـن اخلـارج للعمـل يف املنـازل                   •  

كانـت هنـاك أي دالئـل تـشري إىل           إذا مقابل اإلقامة املؤقتـة يف الـدامنرك الكتـشاف مـا          
  .امليدان االجتار بالبشر يف هذا

دامنرك االتصال مع خمتلف الشركات من أجل تقدمي الدعم البديل لألفراد للبقـاء يف الـ                •  
  .قانونية بصفة
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  .مشروع رائد لعيادة صحية متنقلة يف جنوب الدامنرك  •  
وإىل جانب املهام املذكورة أعاله، يتوىل مركز مكافحة االجتار باألشخاص املـسؤولية              

وهلــذا الغــرض، . عــن تنظــيم وتنــسيق األعمــال االجتماعيــة بــصدد ضــحايا االجتــار باألشــخاص
احلكوميـة    ووطنية مع جمموعة متنوعة من خمتلف املنظمات غـري    ُتجرى اتصاالت حملية وإقليمية   

والتنظيمــات االجتماعيــة يف الــدامنرك؛ مثــل مركــز االختــصاص املعــين مبكافحــة البغــاء ومنظمــة 
ــدامنركي، ومنظمــة إنقــاذ   )PRO-Vest( فيــست - العــش الدوليــة، وبــرو  ، والــصليب األمحــر ال
الختــصاص املعــين مبكافحــة البغــاء، واملنظمــتني  ومتــول احلكومــة مركــز ا. الطفولــة يف الــدامنرك

 فيــست، للقيــام بأعمــال التوعيــة يف مهنــة االجتــار  - اإلقليميــتني، منظمــة العــش الدوليــة وبــرو 
. آمنـة  يف ذلك حتديد ضحايا االجتار باألشـخاص وأسـداء املـشورة هلـم وإدارة دار               باجلنس، مبا 

ولة على األطفـال الـذين ُيحتمـل وقـوعهم     ويركز الصليب األمحر الدامنركي ومنظمة إنقاذ الطف     
  .امليدان ضحايا لالجتار باألشخاص وجتميع أرقام يف هذا
  تكوين األفرقة املرجعية اإلقليمية والوطنية

 تـشمل  ٢٠٠٨وضع مركز مكافحة االجتـار باألشـخاص آليـة مرجعيـة وطنيـة يف عـام               
وتعمــل األفرقــة . رك بأكملــهافريقــا مرجعيــا وطنيــا وستـــة أفرقــة مرجعيــة إقليميــة تغطــي الــدامن 

كمحافل للتعاون واحلوار لكفالة تبادل اخلربات الـشاملة لعـدة قطاعـات بـني املـستوى الـوطين                  
واإلقليمــي وبــني خمتلــف اجلهــات الفاعلــة يف هــذا اجملــال مثــل الــشرطة واملنظمــات االجتماعيــة  

ة أمـور أخـرى، يف      ويتمثـل اهلـدف مـن اآلليـة املرجعيـة، يف مجلـ            . ذلـك  إىل غري  والسلطات وما 
  .بالبشر كفالة تنفيذ املبادئ التوجيهية واإلجراءات بشأن حتديد ضحايا االجتار

  العنف ضد املرأة
  :١٥الرد على السؤال 

املـرأة، مـن مـصادر     ُتجمع البيانات للتقارير عن املؤشـرات الوطنيـة بـشأن العنـف ضـد           
جل اجلرميـة املركـزي، وسـجل    عديدة، على سبيل املثال سجل املرضى الوطين الـدامنركي، وسـ          

  .الصحية أسباب الوفاة، والدراسات االستقصائية الوطنية للمقابالت
ويتضمن سجل املرضى الـوطين الـدامنركي واإلحـصاءات اجلنائيـة معلومـات عـن كـل                   

مـن أشـكال     وغـريه ) العنف املنــزيل  (من الضحية واجلاين قد توثق مدى ونطاق عنف الشركاء          
، تتــضمن الدراســات االستقــصائية الوطنيــة للمقــابالت  ٢٠٠٠نــذ عــام وم. املــرأة العنــف ضــد

الصحية بيانات بشأن التعـرض لعنـف بـدين وجنـسي تيـسِّر إجـراء حتلـيالت للعالقـات املتباَدلـة                     
ـــنَتج هــذه اإلحــصاءات علــى  . بــني العوامــل االجتماعيــة واملــشاكل الــصحية وخطــر العنــف  وُت
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نــات مــن أجــل اإلحــصاءات الدامنركيــة، هــو وهنــاك مــصدر رئيــسي آخــر للبيا. أســاس ســنوي
 إىل عـــام ٢٠٠٠الدراســـات االستقـــصائية الوطنيـــة للمقـــابالت الـــصحية يف الفتـــرة مـــن عـــام  

 وستتــضمن مــرة أخــرى أســئلة عــن     ٢٠٠٩/٢٠١٠، وســيتكرر إجراؤهــا يف الفتــرة   ٢٠٠٥
  .املرأة العنف ضد

: صادر للبيانـات هـي    وتستند ُنبذ أوصاف الضحايا واجلناة بصورة رئيسية إىل ثالثـة مـ             
سجل اجلرمية املركزي، وسجل أسـباب      (الدراسات االستقصائية السكانية، السجالت الوطنية      

وإحـــصاءات مـــن املالجـــئ ومراكـــز ضـــحايا االغتـــصاب  ) الوفـــاة، وســـجل املرضـــى الـــوطين
  .الذكور ومبادرات لعالج اجلناة من

جوانــب شــىت للعنــف ومــن األمهيــة مبكــان ِذكــر أن مــصادر البيانــات العديــدة تطــرح     
ُتبلـغ عنـهما النـساء أنفـسهن يف       وبناء على ذلك، خيتلف مدى وطبيعة العنـف كمـا         . املرأة ضد

الدراسات االستقصائية لالستبيانات اختالفا كبريا عن مدى العنـف املبلَّــغ للـشرطة أو جهـات                
ورة والنـساء الـاليت يقمـن باالتـصال مبالجـئ هـم بـص             . اتصال مـسجلة لـدى إدارات الطـوارئ       

ونتيجة هلذه العوامـل، تظهـر ُنبـذ    . رئيسية نساء تعرضن للضرب ويعانني من مشاكل اجتماعية      
إذا كـان وصـفهم يقـوم علـى أسـاس دراسـة              خمتلفة للضحايا وللجناة، ويتوقـف ذلـك علـى مـا          
  .أخرى استقصائية سكانية أو بيانات سجل أو مصادر

 الوقــت احلــايل ويــصف  املــرأة يف ويــصف أحــد املؤشــرات مــدى انتــشار العنــف ضــد    
ذلــك مــن  العالقــة بــني الــضحايا واجلنــاة، وُعمــر الــضحايا وحالتــهم الزواجيــة وِعــرقهم وغــري   

ــة  ــرَّض حــوايل    . العوامــل االجتماعي ــام واحــد، تع ــساء البالغــات    ٤وخــالل ع ــة مــن الن يف املائ
بـني    امـرأة تتـراوح أعمـارهن مـا        ٧٠ ٠٠٠يقرب مـن     ما(ما من أشكال العنف البدين       لشكل
ويف نصف هذه احلاالت تقريبا كان العنف البدين معتدال نـسبيا، لكـن تقـع           ).  عاما ٦٤  و ١٦

وخــالل فتــرة عــام، استــشارت  .  امــرأة كــل عــام ضــحايا لعنــف بــدين بــالغ  ٣٢ ٠٠٠حــوايل 
 امرأة إدارة للطـوارئ بـسبب إصـابتهن بإصـابات نامجـة عـن عنـف شخـصي وأبلغـت                     ٦ ٠٠٠

  .رطةللش  امرأة حاالت عنف٥ ٥٠٠حوايل 
تتعـرض   مرات عمـا   يزيد ست  خلطر العنف مبا  )  عاما ٢٩ إىل   ١٦(وتتعرض الشابات     

وتتعـرض النـساء الـاليت      . وتتعرض املتزوجات ألدىن خطـر للعنـف      . له النساء يف منتصف العمر    
  .والعازبات تتعرض له املتزوجات يف عالقة معاشرة خلطر أعلى مما

ــية، ت       ــست املاضــ ــس أو الــ ــسنوات اخلمــ ــالل الــ ــني    وخــ ــف بــ ــشي العنــ ــاقص تفــ نــ
  .احلميمني الشركاء
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وباإلضــافة إىل املعلومــات الــيت قُــدمت بالفعــل يف تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى      
املـرأة خـالل الفتـرة       يلي إليـضاح االجتاهـات يف العنـف ضـد          املرأة، ميكن إضافة ما    التمييز ضد 

  : يف الدامنرك٢٠٠٧-٢٠٠٠
  مدى انتشار التعرض للعنف البدين

تعرضـهن ألحـد أشـكال      )  عامـا أو أكثـر     ١٦( يف املائة من مجيع البالغات       ٣,٧أبلغت    •  
. ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٣,٩، وتعـرض لـه      ٢٠٠٠العنف البدين على األقل يف عـام        

  .اإلحصائية أمهية من الناحية وهذا االختالف ليس ذا
 أو بـشيء، أو الـدفع       ، أو الـضرب بالقبـضة     كلالر(وأُبلغ عن التعرض لعنف بدين بالغ         •  

ــق، أو اهلجــوم      ممــا ــدرج، أو اخلن ــى ال ــدحرج مــن أعل ــاث أو الت أدى إىل االرتطــام بأث
  .٢٠٠٥  يف املائة يف عام١,٦  و٢٠٠٠ يف املائة يف عام ١,٥بلغ نسبة ) بأسلحة

 ١٦ بـني   امرأة تتـراوح أعمـارهن مـا       ٧٠ ٠٠٠ويقدَّر أنه خالل عام واحد، تعرضت         •  
 منــهن ٣٢ ٠٠٠ وتعرضــت - مــن أشــكال العنــف البــدين    مــا  عامــا لــشكل ٦٤ و

  .بالغ لعنف
يف  ٦٦، كان شريك سـابق أو حـايل هـو مرتكـب العنـف يف حـوايل                  ٢٠٠٠ويف عام     •  

 يف املائــــة ٤٠ بلغــــت هــــذه النــــسبة ٢٠٠٥املائــــة مــــن مجيــــع احلــــاالت، ويف عــــام 
  .احلاالت من

 ١٦ اوح أعمـارهن بـني    بـني الـاليت تتـر      وبناء على ذلك، تنـاقص عنـف الـشركاء فيمـا            •  
 إىل حــوايل ٢٠٠٠ امــرأة كانــت ضــحية يف عــام  ٤٢ ٠٠٠ عامــا، مــن حــوايل ٦٤ و

  .٢٠٠٥  امرأة يف عام٢٨ ٠٠٠
املـرأة   بـني مجيـع حـاالت العنـف ضـد          وبلغت النسبة املئوية للعنف املتصل بالعمل فيما        •  

ر ذلــك ، وينــاظ٢٠٠٥يف املائــة يف عــام  ٢٠ وزادت إىل ٢٠٠٠يف املائــة يف عــام  ١٠
  .العمل  امرأة للعنف من زميل أو عميل أو أي شخص آخر يف١٥ ٠٠٠تعرُّض 
  معدل الوفيات

امــــرأة ضــــحايا جلرميــــة قتــــل ســــنويا  ٢٥، وقعــــت ٢٠٠١-١٩٩٠خــــالل الفتــــرة   •  
  .املتوسط يف

ــام   •   ــسبيا، إذ    ٢٠٠٦ويف ع ــضا ن ــساء منخف ــل الن ــه   ، كــان عــدد جــرائم قت ــغ جمموع بل
  .جرمية ١٨
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  لطوارئ بسبب العنفاالتصال بإدارة ا
بني النساء الـاليت يـبلغن مـن العمـر           زاد عدد االتصاالت املسجلة بإدارة الطوارئ فيما        •  

 ٦ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٠ اتــصال يف عــام ٥ ٠٠٠يكـاد يــصل إىل   فــوق ممــا عامـا فمــا  ١٥
  .)٦(٢٠٠٥اتصال يف عام 

 ١٥ نيبــ  يف املائــة مــا١١٥: بــني الــشابات وتتجلــى الزيــادة علــى أوضــح شــكل فيمــا  •  
  .٢٠٠٥-١٩٩٥ عاما خالل الفترة ٢٩  و٢٠بني   يف املائة ما٧٣  عاما و١٩ و

. ويتـسم عنــف الـشركاء احلمــيمني بإصـابات يف الــرأس والرقبـة حتــدث يف حمـل ســكن       •  
وقد نقص عدد االتصاالت بإدارة الطوارئ الـيت تعـزى هلـذه اإلصـابات خـالل الفتـرة                  

ــرة . ٢٠٠٦ إىل عــام ٢٠٠٣مــن عــام   ــإدارة   ويف الفت نفــسها، زاد عــدد االتــصاالت ب
ويــبني االجتــاه يف   . الطــوارئ الــيت تعــزى للعنــف الــذي ميــاَرس خــارج حمــل ســكن        

  .احلميم االتصاالت بإدارة الطوارئ حدوث نقصان يف عنف الشريك
  غ للشرطةـالعنف املبلَّ

، زاد العــدد الــسنوي حلــاالت العنــف ٢٠٠٦ إىل عــام ٢٠٠٢ل الفتــرة مــن عــام خــال  •  
 عامـا أو أكثـر      ١٥بـني النـساء الالئـي تبلـغ أعمـارهن             والتهديدات بالعنف فيما   البدين

  . حالة٥ ٣٣٨ حالة إىل ٤ ٩٨٥املبلغة للشرطة من 
  .وتتصل هذه الزيادة بصورة رئيسية بنساء يبلغن عن تعرضهن لعنف معتدل  •  
  .السلطات األنثوية كما زاد معدل ارتكاب العنف ضد  •  
الـشروع يف القتـل والعنـف البـالغ، الـذي حيتمـل أن              ملبلّغ عنـها ب   ااالت  احلونقص عدد     •  

  .الوفاة يؤدي إىل
  عنف الشريك

املــرأة املبلــغ عنــه للــشرطة،     ُتــربط بيانــات الــسجل املتعلقــة بــالعنف املرتكَــب ضــد        
ــشية وغريهــا مــن       ــشأن اُألســر املعي ــدامنرك، الــيت تتــضمن معلومــات ب بــسجالت إحــصاءات ال

) املعتــدي املزعــوم(كـان الــضحية ومرتكــب العنــف   إذا دم لتحديــد مــاالعوامـل الــيت قــد ُتــستخ 

__________ 
د االتـصاالت بـإدارة الطـوارئ املـسجلة علـى أهنـا ُتعـزى للعنـف، جزئيـا،                   ميكن تفـسري الزيـادة العامـة يف عـد           )٦(  

بيــد أهنــا قــد تعكــس أيــضا زيــادة يف العنــف البــالغ ومــن مث زيــادة عــدد    . بتحــسني تــسجيل ســبب االتــصال 
  .بني الشابات اإلصابات اليت تستلزم عناية طبية، خاصة فيما
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كــان احلــال كــذلك،  وإذا. األســرة املعيــشية خـالل فتــرة حمــددة حتديــدا دقيقـا   يعيـشان يف ذات 
  .“عنف شريك”ُتعرَّف احلالة بأهنا 

ــرة    •   ، شــكّلت احلــاالت الــيت تعــّرف بأهنــا عنــف شــريك    ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخــالل الفت
يف  ٢٦املـرأة املبلّـغ عنـها للـشرطة، مقابـل       مجيع حـاالت العنـف ضـد   يف املائة من    ١٤

بـني   ومن مث، نقـصت نـسبة عنـف الـشريك فيمـا           . ٢٠٠٣-٢٠٠١املائة خالل الفترة    
  .املائة يف ٥٠املرأة املبلّغ عنها بنسبة تكاد تصل إىل  مجيع حاالت العنف ضد

إن نـسبة    ملـرأة؛ إذ  ا ويبدو أن عنف الشريك أشد مـن األشـكال األخـرى للعنـف ضـد                •  
بـني ضـحايا عنـف الـشريك أعلـى مـن نـسبة االتـصال                 االتصال بـإدارة الطـوارئ فيمـا      

  .اإلناث بني ضحايا أي شكل آخر من أشكال العنف البدين ضد فيما
  :الروابط
  :٢٠٠٧النساء يف عام  تقرير وقاعدة بيانات بشأن عنف الرجال ضد  
  www.lige.dk/files/PDF/statistics_violence_2007.pdf: موجز  
  :٢٠٠٤النساء يف عام  تقرير وقاعدة بيانات بشأن عنف الرجال ضد  
  www.lige.dk/files/PDF/Mensviolence.pdf: التقرير الكامل  
  www.lige.dk/files/PDF/Mens_Violence_Summery_web.pdf: موجز  
ــسابقني عــن إحــصاءات العنــف ضــد       ــرين ال ــرأة، مي وباإلضــافة إىل التقري كــن ِذكــر  امل

 سـنويا معلومـات عـن ســن ونـوع جـنس             ٢٠٠١عـام    تنشر إحـصاءات الـدامنرك منـذ      : يلي ما
وتفيـد آخـر اإلحـصاءات،      . وتشمل هذه اإلحصاءات اجلرائم املبلّغ عنـها فقـط        . ضحايا العنف 

فـــوق وقعـــن ضـــحايا للعنـــف أو تعرضـــن   عامـــا فمـــا ١٥ امـــرأة تبلـــغ أعمـــارهن ٥ ٩٠٨أن 
  .٢٠٠٧ لتهديدات بالعنف يف عام

وأُجريت دراسات استقصائية على أسـاس الـسكان بـشأن ضـحايا العنـف يف الـدامنرك                   
وتـبني هـذه    .  ُتجـرى علـى أسـاس سـنوي منـتظم          ٢٠٠٥ ومنذ عـام     ١٩٩٦-١٩٩٥يف الفترة   

ذكــر حــوايل : الدراســات االستقــصائية اجتاهــا ثابتــا جــدا يف عــدد ضــحايا العنــف مــن النــساء   
وقـد  . عشر شـهرا املاضـية     عن ضحايا للعنف خالل فترة االثين     يف املائة من النساء أهنن وق      ١,٢

ووقـع حـوايل ربعهـن     . جامعتـهن /وقع أكثر من ثلثـهن ضحايا يف حمل عملهن أو يف مدرسـتهن           
ضحايا يف منازهلن أو يف مكان خاص آخر، يف حني وقع معظـم املتبقيـات ضـحايا يف الـشارع                    

  .للجماهري أو يف أماكن مفتوحة
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د من التفاصيل بشأن التطور الوارد أعـاله، برجـاء االطـالع علـى              وللحصول على مزي    
  .١٧ الرد على السؤال

  :١٦الرد على السؤال 
  غرينالند
من وجهة النظر القانونية، وزارة العدل يف الـدامنرك، وهـي تـشمل قـوة الـشرطة، هـي                     

لــك، توجــد وباإلضــافة إىل ذ. الــسلطة املــسؤولة يف جمــال محايــة املــرأة مــن العنــف يف غرينالنــد
  .الشأن تدابري اجتماعية شىت وضعتها البلديات يف هذا

وتتضمن املهام اليومية اليت تعاجلهـا الـشرطة اختـاذ مبـادرات وإجـراءات تتعلـق بـاملرأة،                    
ــسبب ال  ــيت تركــز مباشــرة       وهلــذا ال ــادرات ال ــصلة عــن املب ــائق منف ُيحــتفظ بإحــصاءات أو وث

  .املرأة على
 بشأن النظام القانوين يف غرينالنـد       ١٤٤٢/٢٠٠٤ر رقم   ولكن جيدر بالذكر أن التقري      

وعندما ينعقد اجمللس، سـتتاح فرصـة واضـحة لـه     . يوصي بإنشاء جملس ملنع اجلرمية يف غرينالند 
  .أخرى كي يركز على ميدان االعتداءات على املرأة، يف مجلة أمور

علـى املـساعدة    وقد أنشئت مالجئ يف كثري من املدن للنساء، الالئي ميكنهن احلصول              
ــذ . يف احلــاالت احلرجــة  ــاين  ١ومن ــاير /كــانون الث ــضا باســتخدام   ٢٠٠٥ين ــمح لرجــال أي ، ُس

  .املالجئ هذه
ــام        ــد يف ع ــات يف غرينالن ــشئ أول مركــز لألزم ــد أن ـــوك ١٩٨٣وق .  يف العاصــمة، ن

الذين عانوا من اعتداء ملجأ ومساعدات وإرشـادات        ) وللرجال(ويوفر مركز األزمات للنساء     
  .ونفسية اعية وقانونيةاجتم

مــن اجملتمعــات احملليــة، وقــد   ١٧مــن  ٧، كانــت توجــد مالجــئ يف  ٢٠٠٨ويف عــام   
ــرأة و ٥٥٦أقامـــت  ــام   ٤٠٠ رجـــال و ٩٥ امـ ــل يف املالجـــئ يف عـ ُيـــسمح  وال. ٢٠٠٧طفـ

ومتـول  . للتحاور بشأن أزمة ولكن ُيسمح للبعض منهم بالبقـاء      للرجال عادة بدخول امللجأ إال    
  .بالتساوي اتالذايت الداخلي يف غرينالند والبلديات احمللية مراكَز األزمحكومة احلكم 

ــد منحــا لرابطــة مراكــز األزمــات، وجهــة         ــداخلي يف غرينالن ــذايت ال ويقــدم احلكــم ال
استشارية مشتركة لرابطـة مراكـز األزمـات وللمـشاركة يف مـؤمترات بلـدان الـشمال األورويب                  

  .لرؤساء مراكز األزمات



CEDAW/C/DEN/Q/7/Add.1
 

36 09-33366 
 

نامج اجتمـاعي، أنـشأت مـدن عديـدة مراكـز لألسـرة ومـدارس ثانويـة                 وكجزء من بر    
مــن  ١٧جمتمعــات مــن  ٨، كانــت هنــاك مراكــز لألســرة يف ٢٠٠٨ويف عــام . شــعبية لألســرة

ــصميم    ــة وجيــري ت ــدة  ٣اجملتمعــات احمللي ــن    ١٢ونظــم . مراكــز جدي ــا م ــا حملي ــن  ١٧جمتمع م
  .٢٠٠٨ اجملتمعات احمللية مراكز ثانوية شعبية لألسرة يف عام

ــد لعقــد مــؤمتر     ٢٠٠٩ويف عــام    ــداخلي يف غرينالن ــذايت ال ، ختطــط حكومــة احلكــم ال
ـــزيل يف إيلوليــسـات  ــة هامــة أيــضا لــدى جملــس    . بــشأن العنــف املن ـــزىل أولوي وميثــل العنــف املن

غرينالنــد للمــساواة يف املركــز، ويتبــوأ مكانــة عاليــة يف جــدول أعمــال الفتــرة القادمــة مــن          
٢٠١١-٢٠٠٨.  
  وجزر فار
  .فارو ُتـحظر مجيع أعمال العنف ضد املرأة مبوجب القانون اجلنائي جلزر  
وفضال عـن ذلـك، فلـدى الـشرطة قواعـد داخليـة ُتفـتح وفقـا هلـا قـضية بـصورة عامـة                           

وعنـد الـضرورة،    . طلـب الـضحية ذلـك     ت مل علمت الشرطة بارتكاب عنف مـرتيل حـىت لـو          إذا
 مركــز األزمــات للنــساء الالئــي يتعرضــن تــساعد الــشرطة املــرأة علــى احلــصول علــى ســكن يف

  .منـزيل لعنف
ويتلقــى العديــد مــن الرابطــات الــيت تــروج حلقــوق املــرأة نــسبة كــبرية مــن أمواهلــا مــن     

 كرونـا دامنركيـة ملركـز       ٩٥٠ ٠٠٠وُيقّدم علـى سـبيل املثـال متويـل مببلـغ            . سلطات جزر فارو  
ملركــز الــسكن واملــساعدة النفــسية  ويــوفر ا. األزمــات للنــساء الــاليت يعــانني مــن عنــف منـــزيل  
  .متفرغ واملشورة ويعمل بـه موظفان متفرغان وموظف غري

وعــالوة علــى ذلــك، يتلقــى فريــق استــشاري، يقــدم خــدمات استــشارية جمانــا، أيــضا     
واهلـدف مـن هـذا الفريـق تقـدمي خـدمات       .  كرونـا دامنركيـة يف الـسنة   ٥٠٩ ٠٠٠أمـواال تبلـغ   

اإلجهـاض،   خل املنخفض واحلوامل والنـساء الالئـي يفكّـرن يف         الد مشورة جمانا للمعيلني ذوي   
  .على سبيل املثال

ــة الطفــل لعــام      ــا لقــانون رعاي ــه    ٢٠٠٥ووفق ــديات في ــوِلي البل ، ففــي الوقــت الــذي ت
اهتماما خاصا الحتياجات الطفل، تتحمل املسؤولية عن تنفيذ مبادرات تساعد الوالـدين علـى              

ذلـك   تعلق باملرض وإساءة استعمال املـؤثرات العقليـة وغـري         ي احلصول على العالج وإمتامه فيما    
ــن ــى         مـ ــة علـ ــالج القائمـ ــارات العـ ــواع خيـ ــف أنـ ــضا خمتلـ ــدم أيـ ــصية، ويقـ ــراض الشخـ األمـ

  .األسرة مساندة
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وفيمـا يتعلــق باألنــشطة الــيت مت أداؤهــا، قـدم مركــز األزمــات اإلحــصاءات التاليــة عــن     
  :املركز يفعدد التقارير عن عنف الزوج وعدد أيام البقاء 

  إحصاءات مركز األزمات
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  

  ١٣٨    ١١٦    ١١٩    :تقارير العنف املنـزيل
  ١٨    ١٣    ١٧    النـزيالت

  ١٦    ١١    ١٢    ضحايا العنف املنـزيل
  ٢٤    ١٣    ١٤    النـزالء من األطفال

  
تعـادل  ) للفـرد (ويفيد مركز األزمات بأن عدد حاالت العنـف ضـد املـرأة املبلّـغ عنـها                

  .اجملاورة تقريبا عدد احلاالت يف البلدان
  :١٧الرد على السؤال 

   عمل احلكومةـتـاخط
  :يلي  عمل مكافحة العنف ضد املرأة والطفل هي ماتـْيأهداف خط  
  إعطاء املساندة الالزمة للضحايا  - ١  
  منع العنف عن طريق تقدمي العالج ملرتكبيه  - ٢  
  الصلة بني السلطات ذات قطاعات املبذولة فيماتعزيز اجلهود الشاملة لعدة   - ٣  
  يتعلق بالعنف تدعيم مجع املعلومات فيما  - ٤  
ــا      ــل خارجيـ ــْيت العمـ ــيم خطـ ــد مت تقيـ ــات    . وقـ ــن املعلومـ ــا عـ ــض تقييمهمـ ــد متخـ وقـ
  .أدناه الواردة

ُيقدِّر من قام بـالتقييم أن الـضحايا أصـبحوا يف الـسنوات     : فيما يتعلق مبساندة الضحايا    
ومـن املـرجح أن تكـون       . يدركون أكثر حقوقهم وقدرهتم علـى احلـصول علـى الـدعم           األخرية  

وباإلضـافة إىل إدراك ومعرفـة      . العمل قد سـامهت يف هـذا التطـور        ـْي  املبادرات املتخذة يف خطت   
  .العملتـْي تنفيذ جمموعة من مبادرات الدعم اجلديدة يف إطار خط وجود هذا الدعم، مت

بـني كـل مـن       زاد التركيـز علـى إمكانيـات العـالج، فيمـا          : نفوفيما يتعلق مبرتكيب الع     
ونتيجة هلذا، شـارك عـدد مـن الرجـال أكـرب            . بني الفنيني املعنيني   مرتكيب العنف أنفسهم وفيما   

العمـل تـشكل جـزءا      تــْي   وحيـث إن املبـادرات املتخـذة يف خط        . قبل يف برامج العـالج     من ذي 
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لعنــف، ُيعتــرب أن مــن املــرجح أن تكــون خطّتــا رئيــسيا مــن املبــادرات الــيت تــستهدف مــرتكيب ا
ــشاركون يف       ــذين يـ ــال الـ ــدد الرجـ ــادة عـ ــالج وزيـ ــى العـ ــز علـ ــامهتا يف التركيـ ــد سـ ــل قـ العمـ

  .العالج برامج
ُيقــدَّر أن الفنــيني : وفيمــا يتعلــق بتعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا الــسلطات يف هــذا الــشأن     

ومن الضروري احلفـاظ علـى      . ف املرتيل يتعلق بالعن  والسلطات حباجة للمزيد من املعارف فيما     
بني الفنـيني يف القطاعـات بـشأن مكافحـة العنـف املـرتيل وبـني                 التركيز على تعزيز التعاون فيما    

  .القطاعات هذه
وأخريا، ُيقدَّر أن مجع املعارف واملعلومات بشأن العنف املرتيل قـد تكثّـف أثنـاء تنفيـذ                   

ومـن األمهيـة   . بـني الفنـيني والـسلطات    ومـات فيمـا  نشر هـذه املعـارف واملعل      العمل ومت تـْي  خط
ساهم يف حتطـيم جـدار       العمل، مما ذ محالت عامة وطنية يف إطار خطّتـْي        تنفي مبكان ِذكر أنه مت   

  .املرتيل الصمت الذي يلف العنف
والتقييم العام هـو أنـه خـالل الـسنوات األخـرية، طـرأ تغـيري يف االجتاهـات العامـة إزاء                        

ــد  ــرأة العنـــف ضـ ــة       ومل. املـ ــسألة خاصـ ــرب كمـ ــكال العنـــف يعتـ ــن أشـ ــشكل مـ ــذا الـ ــد هـ يُعـ
كمشكلة ينبغي أن تنشط السلطات والسياسيون واملواطنون يف مكافحتـها ومـن الواضـح               وإمنا

ومن األرجح أن يكون هذا التغيُّر يف االجتاهات هـو الـسبب يف حـدوث               . مقبولة أهنا تعترب غري  
  .احلميمني ف الشركاءاخنفاض كبري يف عدد النساء من ضحايا عن

  :الروابط
النـساء واألطفـال للفتـرة       خطة العمل لوقف العنف املـرتيل الـذي ميارسـه الرجـال ضـد               
٢٠٠٨-٢٠٠٥:  

  www.lige.dk/files/PDF/MFL_handlingsplan_UK.pdf  
  :٢٠٠٤-٢٠٠٢املرأة للفترة  خطة عمل احلكومة الدامنركية لوقف العنف ضد  
  www.lige.dk/files/PDF/vmk_uk.pdf  

  

http://www.lige.dk/files/PDF/vmk_uk.pdf�
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  :١٨الرد على السؤال 
ــادة    مـــن قـــانون األجانـــب الـــدامنركي، ميكـــن لـــسلطات اهلجـــرة   ) ١( ١٩وفقـــا للمـ

كــان األســاس الــذي ُمــنح  الدامنركيــة أن تلغــي أو تــرفض متديــد تــصريح إقامــة حمــدَّد املــدة، إذا
كـان قـد صـدر تـصريح إقامـة           وقد تكون هذه هي احلـال إذا      . يعد ساريا  ملالتصريح بناء عليه    

  .ذلك طالق الزوجني أو أهنـيا معاشرهتما بعد وفقا للقواعد املتعلقة بلّم مشل الزوجني مث مت
ويف احلاالت املتعلقة بإلغـاء أو رفـض متديـد تـصريح لإلقامـة، جيـب أن تنظـر سـلطات                       

ترتــب علــى فــسخه عواقــب وخيمــة بــصورة خاصــة نظــرا   كــان ُيفتــرض أن ت إذا اهلجــرة فيمــا
كان مقدم الطلب سيعاين ضررا أو أذى يف بلـد منـشئه أو        للظروف الشخصية لألجنيب، أو إذا    

  .األجانب من قانون) ١( ٢٦ منشئها، راجع املادة
يعـد هـذا     وإذا كان تصريح اإلقامة قد ُمنح على أساس زواج أو معاشرة زوجيـة، ومل               

كـان الـزواج أو      إذا  بناء على ذلك جيب أن توِلي الـسلطات اهتمامـا خاصـا ملـا              األساس قائما، 
على حنـو آخـر   ة املعاشرة قد انتهى نتيجة لتعرض األجنيب املعّين لعنف أو اعتداء أو إساءة معامل        

وتتــابع ســلطات . مــن قــانون األجانــب الــدامنركي ) ٨( ١٩مــن جانــب الــزوج، راجــع املــادة  
اجملال احملـدد متابعـة دقيقـة وتركـز علـى أي حاجـة إلجـراء تعـديالت يف                   اهلجرة الدامنركية هذا    

  .الشأن هذا
وللحـصول علــى مزيــد مـن املعلومــات بــشأن قــانون األجانـب، برجــاء االطــالع علــى      

  :يلي ما
  http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C2A9678D-73B3-41B0-A076-

67C6660E482B/0/alens_consolidation_act_english.pdf  
  :، ُدرج على املمارسة اإلدارية التالية يف هذا اجملال٢٠٠٢ومنذ عام   
كـان قـد ثبـت     إذا ويـستند تقيـيم مـا   . جيب أن ُيثبت األجنيب االعتـداء الـذي حيـتج بــه         

إىل تقييم فردي حمدَّد للمعلومـات الـيت يقـدمها طرفـا القـضية وأي وثـائق ُتقـدم،                    ال االعتداء أم 
تقارير من الـشرطة أو غُـرف الطـوارئ أو إفـادات مـن أطبـاء، أو بيانـات مـن         على سبيل املثال  

وإذا وجـدت سـلطات   . ذلك إىل غري دور آمنة للنساء، أو أحكام قضائية تتعلق باالعتداء، وما   
كــان  إذا اهلجــرة الدامنركيــة أنــه قــد مت إثبــات االعتــداء الــذي ُيحــتج بـــه، ُتقــّدر الــسلطات مــا   

  .ال أم عاشرةاالعتداء هو سبب وقف امل
ــسبب احلقيقــي لوقــف          ـــه ال ــدَّر أن ــداء وُيق ــا حــدوث اعت ــيت يثبــت فيه ويف احلــاالت ال

كان جيب أن ُيفترض أن إلغاء تـصريح اإلقامـة أو رفـض              إذا املعاشرة، تقرر سلطات اهلجرة ما    
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وبنـاء  . متديده ستترتب عليـه عواقـب وخيمـة بـصفة خاصـة نظـرا لظـروف األجـنيب الشخـصية                   
كان مقدم الطلـب يواجـه خطـر التعـرض لـضرر أو أذى عنـد                إذا رر السلطات ما  على ذلك ُتق  

وُيتخــذ هــذا القــرار علــى أســاس تقيــيم فــردي حمــدَّد    . العــودة إىل بلــد منــشئه أو بلــد منــشئها  
  .حالة للظروف يف كل

ووفقا للممارسة اإلداريـة املتبعـة، ُيـسمح بالبقـاء يف الـدامنرك عمومـا لألجانـب الـذين                     
الدامنرك ملدة عـامني تقريبـا والـذين يتركـون أزواجهـم بـسبب اعتـداء، راجـع أعـاله،           أقاموا يف   

  .بالدامنرك  على أن يتوقف ذلك على مدى ارتباطهم- قبل حصوهلم على تصريح إقامة دائم
  خطة عمل احلكومة

التقريــر الــدوري الــسابع املقــدم مــن حكومــة الــدامنرك بــشأن تنفيــذ اتفاقيــة    ”يعــرض   
خطـة عمـل احلكومـة ملكافحـة العنـف املنــزيل            ”“ املـرأة  ع أشكال التمييز ضـد    القضاء على مجي  

  .“٢٠٠٨-٢٠٠٥النساء واألطفال للفترة  الذي ميارسه الرجال ضد
ــستهدف خصيــصا مكافحــة العنــف ضــد       ــادرة ت األجنبيــات  وتــشمل خطــة العمــل مب

ت مـن بينـها     ويذكر التقرير الدوري السابع عدة مبـادرا      . وتستهدف تقدمي خدمات الدعم هلن    
  :يلي ما

  العرقية شن محلة إعالمية يف مدارس اللغات وتوجَّه إىل نساء األقليات  -  
أفــالم معلومــات توجــه إىل نــساء األقليــات العرقيــة الــاليت يتعــرض للــضرب بــشأن           -  

  املساعدة حقوقهن وفرصهن يف احلصول على
للنـساء الـاليت يتعرضـن      شبكات  /خدمة يف مجيع أحناء البلد تتضمن الرعاية بعد العالج          -  

ــساء       ــصفة خاصــة علــى ن ــز ب ــدامنركي مــع التركي ــصليب األمحــر ال ــديرها ال للــضرب ي
  العرقية األقليات

يتعلــق بــالطرق، علــى ســبيل املثــال يف  تــدريب املــوظفني واملتطــوعني يف املالجــئ فيمــا  -  
العمـــل يف مـــساعدة النـــساء الالئـــي يتعرضـــن للـــضرب الالئـــي ينـــتمني إىل خلفيـــات  

  .عرقية أقلية
ــع         ــا بتنفيــذ اســتراتيجية جديــدة تــستمر أرب وعــالوة علــى ذلــك، تقــوم احلكومــة حالي

وستـشمل هـذه    . “االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة العنـف يف العالقـات احلميمـة            ”سنوات هي   
  .األجنبيات االستراتيجية أيضا مبادرات حمددة تستهدف
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  التوظيف والتوفيق بني العمل واألسرة    
  :١٩ ؤالالرد على الس

تواصــل احلكومــة الدامنركيــة العمــل بــشأن ضــمان تكــافؤ الفــرص للرجــال والنــساء يف   
  .القائم وقد اختذت احلكومة الدامنركية عددا من التدابري لتصحيح الوضع. سوق العمل

، ُيطلـب إىل املؤسـسات      ٢٠٠٧ينـاير   /كـانون الثـاين    ١وعلى سبيل املثال، اعتبارا مـن         
. ة أو خاصة، إعداد إحصاءات لألجور مفـصَّلة حـسب نـوع اجلـنس            الكبرية، سواء كانت عام   

. كانت الشركات تأخذ باملساواة يف األجر بني الرجل واملـرأة          إذا وستبني هذه اإلحصاءات ما   
  .٢٠٠٩ وسيجري حتليل النتيجة يف هناية عام

  :يلي ومن املبادرات األخرى اليت بادرت هبا احلكومة الدامنركية ما  
ــشر كراســات   •   ــيال للمــساواة يف األجــر هتــدف إىل تــشجيع عمــل     ن ــة تتــضمن دل  خمتلف

ــدليل  . يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني واملــساواة يف األجــر    املؤســسات فيمــا وجيمــع ال
املعارف ووجهات النظر ويسدي مشورة عملية بـشأن الكيفيـة الـيت ميكـن أن تـشترك                 

  .األجر املساواة يفهبا املؤسسات وممثلو النقابات واملوظفون يف العمل بشأن 
علــى شــبكة اإلنترنــت يلخــص املعــارف واملعلومــات ) www.ligelon.dk(إنــشاء موقــع   •  

  .بشأن املساواة يف األجر
عقد حلقات دراسية منتظمة بشأن املـساواة يف األجـر ينـاقش فيهـا البـاحثون واخلـرباء                    •  

  .واملمارسون خمتلف مواضيع املساواة بني اجلنسني
 مــن ٤  مــن املــادة١ ة الدامنركيــة تــدابري خاصــة مؤقتــة عمــال بــالفقرةال تطبــق احلكومــ  

  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بشأن املساواة يف األجر
  :٢٠ الرد على السؤال

، نشر املركـز الـوطين الـدامنركي للبحـوث االجتماعيـة            ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين    
فوارق يف األجور بني الرجال والنساء، الذي ُنـشر ألول مـرة            نسخة مستكملة من تقرير عن ال     

  .٢٠٠٤يف عام 
-١٩٩٦ الفوارق يف األجور بني الرجـال والنـساء يف الفتـرة      ٢٠٠٨وحيلل تقرير عام      
 إىل أن الرجـال حيـصلون يف املتوسـط علـى            ٢٠٠١وقد خلص التقرير األول من عـام        . ٢٠٠٦

وجيـد  . ء، ويتوقـف ذلـك علـى الطريقـة املـستخدمة           يف املائـة أكثـر مـن النـسا         ١٩  و ١٢ بني ما
  .تتغري خالل فترة السنوات العشر  أن هذه الفجوة يف األجور مل٢٠٠٨تقرير عام 
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الفجــوة عــن تفــسري وحيلــل التقريــر الفجــوة يف األجــور بنمــوذج إحــصائي يــسعى إىل    
ــول          ــل وطـ ــة العمـ ــرع ومهمـ ــاع والفـ ــال القطـ ــبيل املثـ ــى سـ ــل، علـ ــن العوامـ ــدد مـ ــق عـ طريـ

التعليم، واخلـربة فـضال عـن خـصائص فرديـة مثـل العمـر واحلالـة االجتماعيـة واملوقـع                     /تدريبال
  .اجلغرايف حملل العمل

ــة مــن الفجــوة يف األجــور بــني الرجــال     ٨٠ إىل ٧٠ويفــسِّر النمــوذج حــوايل     يف املائ
 املائـة   يف٣٠  و٢٠ بـني  يعين هذا أنه ميكن تفسري النسبة املتبقية وهي تتـراوح مـا     وال. والنساء

يفـسِّر   من الفجوة يف األجور بـالتمييز بـني الرجـل واملـرأة وإمنـا هـي تـبني فقـط أن النمـوذج ال                       
  .ميكن قياس األداء الشخصي بصورة خاصة وال. جمموع الفروق يف األجر

ويفـسر التقريـر هـذه      . ٢٠٠٦-١٩٩٦وقد اخنفضت قيمة تفـسري النمـوذج يف الفتـرة             
وتعـين املفاوضـات احملليـة بـشأن األجـور أن           . الـيت حتـدَّد حمليـا     النتيجة بزيادة جـزء مـن األجـور         

  .العوامل املوضوعية قد ُتقدِّم تفسريات أقل على صعيد كلي
  :٢١ الرد على السؤال

سـاعة يف األسـبوع أكثـر        ٣٧، كان عدد النساء الالئي يعملن أقل من         ٢٠٠٧يف عام     
ويف مقابل ذلك، يزيـد عـدد الرجـال    . من عدد الرجال الذين يعملون لعدد مماثل من الساعات  

أن العمـل   إال. ساعة أو أكثر عن عدد النساء الـاليت يعملـن ملـدة مماثلـة            ٣٧الذين يعملون ملدة    
، كــان متوســط ســاعات العمــل ٢٠٠٦ففــي عــام . املتفــرغ بــني النــساء آخــذ يف التنــاقص غــري

. وع يف املتوسـط   سـاعة يف األسـب     ٣٨,٦ساعة يف حني عمـل الرجـال         ٣٣,٢األسبوعية للمرأة   
  .والرجل ويأخذ عدد ساعات العمل يف التزايد بالنسبة لكل من املرأة

ويف معظم وحدات سوق العمل، ميكن حاليا العمـل علـى أسـاس عـدم التفـرغ، علـى                     
التفـرغ يف قطاعـات      ميكن بصورة عامة احلصول على أعمال على أساس عدم         الرغم من أنه ال   

 وحدات أخرى من سوق العمل اخلاص، إمكانات احلـصول          ويف.  مثل التشييد والنقل   - معينة
التفـرغ حمـدودة أيـضا، علـى سـبيل املثـال يف شـكل أحكـام تـنص                   على عمل على أسـاس عـدم      

. التفــرغ يــنخفض عــدد املــوظفني املتفــرغني بــسبب إنــشاء وظــائف علــى أســاس عــدم علــى أال
تفـاق علـى العمـل علـى      وميكـن مـثال اال    . التفرغ وتوجد أشكال خمتلفة للعمل على أساس عدم      

املتفـرغني   أساس عدم التفرغ لفترة حمدودة، وهناك دائما إمكانيـة لكـي يتحـول املوظفـون غـري                
  .التفرغ إىل العمل على أساس

ويف سوق العمل اخلاص، تتضمن الكثري من االتفاقات اجلماعية أحكاما بـشأن العمـل                
ن اسـتخدام هـذه اإلمكانيـات    على أساس عـدم التفـرغ، وختـضع املبـادرة واالختـصاصات بـشأ             
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التفــرغ يف  وتتــاح أيــضا إمكانيــة العمــل علــى أســاس عــدم . التفاقــات علــى مــستوى املؤســسة
  .املقاطعات احلكومة وقطاع سلطة

، أبرمـــت احلكومـــة اتفاقـــا ثالثيـــا مـــع املـــوظفني العمـــوميني  ٢٠٠٧ويف صـــيف عـــام   
داء خدمـة عامـة جيـدة يف        وكانت بـؤرة تركيـز االتفـاق علـى العـاملني كمحـور أل             . والنقابات
  .حديث جمتمع رفاه

املتفـرغني زيـادة     ومن بنود االتفـاق اهلـدف املـشترك املتمثـل يف أن يتـسىن للعمـال غـري                   
وقـد التـزم العـاملون العموميـون بالعمـل مـن أجـل              . عدد سـاعات عملـهم، إذا رغبـوا يف ذلـك          

ظـائف الـيت هتـيمن عليهـا       أمهية خاصة لعدد مـن أنـواع الو        بلوغ هذا النطاق، وهي مسألة ذات     
  .والصحي النساء يف القطاعني االجتماعي

وكمتابعـــة هلـــذا االتفـــاق الثالثـــي، نفّـــذت األقـــاليم والبلـــديات اعتبـــارا مـــن كـــانون    
 التزامــا بــأن يعــرض أربــاب العمــل اإلقليميــون والبلــديون احملليــون وظــائف ٢٠٠٨ينــاير /الثــاين

التفـرغ   الفعـل يف وظـائف علـى أسـاس عـدم          متفرغة شـاغرة أو سـاعات شـاغرة ملـن يعملـون ب            
الـــذين يرغبـــون يف زيـــادة معـــدل عمالتـــهم والـــذين يـــستوفون املـــؤهالت ومتطلبـــات املرونـــة  

  .الوظيفة ألداء
ــدابري املتخــذة     ــيم أثــر الت ــدامنرك بارتفــاع  ٢٠٠٨ويف عــام . وال ميكــن تقي ، اتــسمت ال

ا يف القطـــاعني االجتمـــاعي ســـيم  ال- معـــدل العمالـــة ارتفاعـــا شـــديدا وُنـــدرة اليـــد العاملـــة  
وبناء على ذلك كان لـدى أربـاب العمـل علـى أي حـال اهتمـام شـديد باسـتخدام                     . والصحي

  .املتفرغات  يف العامالت غريتياطي قوة العمل احملتمل املتمثلاح
  :٢٢ الرد على السؤال

ــل للمــشتغالت باألعمــال احلــرة   ٢٠٠٨يف عــام    ــل  . ، أُجــري حتلي ــرض التحلي ــد ُع وق
يف اجتماعــات ُعقــدت مــع املــشتغالت باألعمــال احلــرة يف األقــاليم اخلمــسة حيــث  ذلــك  بعــد

وأعربـت النـساء عـن    . نوقشت املشاكل والتحديات اليت تـصادفها املـشتغالت باألعمـال احلـرة       
بيـد  . ارتياحهن بشأن هذه املبادرة وأعربن عن رغبتهن يف مواصلة التركيز على هـذا املوضـوع              

خاصــة أو مبــادرات “ معاملــة”يــردن  مــن النــساء ذكــرن أهنــن ال مــا  أن عــددا كــبريا إىل حــد
  .خاصة موجهة حنوهن كفئة

، مت ترتيــب )٢٠٠٨، عــام ٤٧ األســبوع(وكفاحتــة لألســبوع العــاملي لألعمــال احلــرة    
وأُجريـت مقـابالت مـع مـشتغالت ناجحـات باألعمـال احلـرة يف خمتلـف                 . محلة بأمثلة ُتحتذى  

 - دد من املؤمترات للمشتغالت باألعمال احلرة يـوم األربعـاء      وُعقد ع . وسائط اإلعالم الوطنية  
  .احلرة من األسبوع العاملي لألعمال“ يوم املشتغالت باألعمال احلرة”وهو 
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ونتيجة لالضطالع هبذه األنشطة، جيري اآلن وضـع خطـة عمـل مـع مبـادرات بـصدد                    
  :ليومن املفترض أن املبادرات ستكون كما ي. املشتغالت باألعمال احلرة

. إنــشاء موقــع خــاص علــى شــبكة اإلنترنــت للمــشتغالت باألعمــال احلــرة         - ١  
 البـدء   - وسريتَّب هذا املوقع كموقـع فرعـي ضـمن موقـع املـشتغلني الـوطنيني باألعمـال احلـرة                  

)www.startvaekst.dk .( بــشأن املواضــيع صــلة  وسيتــضمن هــذا املوقــع معلومــات ومــواد ذات
  .والتحديات اليت تصادفها املرأة بصورة خاصة

ترتيبـات تواصـل شـبكي وإرشـاد للمـشتغالت باألعمـال احلـرة يـسهل حتديــد           - ٢  
  .اإلقليمية اخلمس“ دور النمو”وسترتكز هذه املبادرة على . أماكنها

طالع لكفالة جذب اهتمام املزيد من النساء باالشتغال باألعمال احلرة، االضـ            - ٣  
  .حبمالت خاصة للبنات والشابات أثناء تعليمهن املدرسي واجلامعي

 -  مــن اجلنــسني - مــن املعــروف أن عــددا مــن املــشتغلني باألعمــال احلــرة        - ٤  
تــشغيل عــاملني ورعايتــها بطــرق تقليديــة؛   يــستخدمون اســتراتيجيات لتطــوير مؤســساهتم غــري 

جـــرى حتليـــل هلـــذه الطـــرق البديلـــة وُي. ينبغــي وضـــع خـــرائط هلـــذه االســـتراتيجيات املختلفـــة 
  .املؤسسات لتطوير

وبنـاء  . ويتعني أن تعمل املشتغالت الناجحات باألعمال احلرة كُمثُل ُتحتـذى           - ٥  
 علـى سـبيل املثـال خـالل         - على ذلك، ُترتَّب أحداث ومبادرات خمتلفة لزيادة إبراز القـدوات         

  ).٤٧ األسبوع(األسبوع العاملي السنوي لألعمال احلرة 
لكفالــة اســتمرار التركيــز علــى املــشتغالت باألعمــال احلــرة وإبــرازهن، ُتنــشر    - ٦  

إحـــصاءات ســــنوية مفــــصلة حــــسب نــــوع اجلـــنس بــــشأن املــــشتغلني باألعمــــال احلــــرة يف   
  .٤٧ األسبوع
وقـد  . يتعلق بعمل نساء األقليات الِعرقية     ويف السنوات األخرية، طرأ تطور إجيايب فيما        

ــة وبلــدان    زاد معــدل املــشاركة يف ســ  ــة مــن بلــدان غربي وق العمــل بــني نــساء األقليــات الِعرقي
 وهــي زيــادة - ٢٠٠٧يف املائــة يف عــام  ٥١ إىل ٢٠٠١يف املائــة يف عــام  ٤٥غربيــة مــن  غــري

  .العمل إىل صفوفالاليت ينضمـمن  من نساء األقليات الِعرقية ٢٢ ٦٦٢تناظر زيادة تبلغ 
ِعرقيـة يف اجملتمـع، بـدأت احلكومـة يف عـام            ومن أجل زيادة مشاركة نـساء األقليـات ال          
ومـن املقـرر أن     .  مبادرة تستهدف النساء الاليت ينتمني إىل خلفية من األقليـات الِعرقيـة            ٢٠٠٧

 وهتـــدف إىل تعزيـــز التواصـــل والعمالـــة ٢٠١١ حـــىت عـــام ٢٠٠٧تـــستمر املبـــادرة مـــن عـــام 
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الوقـت الـذي تـدعم     قيـة يف ذات بـني النـساء مـن األقليـات الِعر         واالشتغال باألعمال احلرة فيما   
  .أطفاهلن فيه تطوير وإدماج

ويف السنوات األخرية، بدأ عدد كبري مـن املـشاريع واملبـادرات الـيت هتـدف إىل إحلـاق                     
وكمثـال علـى هـذه      . املزيد مـن النـساء الـاليت ينـتمني إىل خلفيـة مـن األقليـات الِعرقيـة بالعمـل                   

  .“بسكوفـغري منوذج”املشاريع 
إجراء حتليل للمشتغلني باألعمال احلرة من املهاجرين واألقليـات العرقيـة    ومن املخطط     

  .اجلنسني وسيبحث التحليل أيضا الفوارق بني. ٢٠٠٩وُيتوقع نشره يف صيف عام 
ــشؤون        ــاج ووزارة الـ ــرة واإلدمـ ــاجرين واهلجـ ــؤون املهـ ــوم وزارة شـ ــة، تقـ ويف النهايـ

ويتــضمن التقريــر توصــيات  . يف هــذا الــشأنيف الــدامنرك بإعــداد تقريــر  التجاريــة االقتــصادية و
يتعلق مبهام مركز لألعمال احلرة للجماعـات الِعرقيـة والفئـات املـستهدفة وتنظيمـه، ومـن                   فيما

  .٢٠٠٩املتوقع االتفاق بشأنه يف عام 
  :٢٣ الرد على السؤال

 اخلمس عشرة املاضية، مت إيالء أولوية أعلى يف الـدامنرك           - على مدى السنوات العشر     
ــ ــة والتــرويج للــصحة لل ــاة املــرتبط    . صحة الوقائي ويرجــع هــذا إىل االعتــراف بــأن أســلوب احلي

هيمن على صورة اإلصابات املرضـية      يبأمراض مثل السرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية        
جـزء حمـدود     مث سلطات الـصحة املركزيـة سـوى        يدخل يف إطار قطاع الصحة ومن      وال. اليوم

  .للصحة ية الوقائية والترويجمن جمموع الرعاية الصح
وتشكل السياسات واملبـادرات الـيت تـدعمها أو تطرحهـا احلكومـة جـزءا مـن برنـامج                     

ــاة  ”احلكومــة  ــصحة طــوال احلي ــع بال ــذ عــام    “ التمت ــة مــن األمــراض من للــصحة العامــة والوقاي
ويقوم هذا الربنامج على أساس أهداف برنـامج احلكومـة الـسابق وسيواصـل التركيـز           . ٢٠٠٢

 التبغ واملشروبات الكحولية واحلوادث والعادات الغذائية وقلـة         - لواضح على عوامل املخاطر   ا
ـه ليشمل أيضا العالج الوقـائي ألمـراض        ع فضال عن ذلك نطاقَ    ـوسُِّيه س ـأن  إال - النشاط البدين 

 رئيسية ميكن الوقاية من اإلصابة هبا، مثل الربو واحلساسية والـسكر وأمـراض القلـب واألوعيـة             
  .العظام الدموية وترقـق

ــامج للمؤشــرات فيمــا     ــدَّم برن ــامج   وُيق ــصل بربن ــاة  ”يت ــصحة طــوال احلي ــع بال . “التمت
ــستكَمل االجتاهــات يف املؤشــرات بــصورة منتظمــة علــى موقــع     ــع بالــصحة طــوال  ”وسُت التمت

وميثـل نـوع اجلـنس جانبـا رئيـسيا بـني            . www.folkesundhed.dkعلى شـبكة اإلنترنـت      “ احلياة
الكثري من هذه املؤشرات، على سبيل املثال يقاس مدى انتـشار التـدخني اليـومي حـسب نـوع                   
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والغـــرض مـــن فهـــرس املؤشـــرات هـــو كفالـــة الرصـــد والتوثيـــق املـــستمرين  . اجلـــنس والعمـــر
 من اإلحـصاءات    صلة من الكم الكبري    والواضحني لالجتاهات على أساس اختيار جمموعة ذات      

  .الرصد وتؤدي جوانب نوع اجلنس دورا حموريا يف هذا. والبيانات املنَتـجة
ومـن أهــداف الربنـامج حتــسني نوعيــة احليـاة، أيــضا لكبــار الـسن وللمــصابني بــأمراض       
ويشدد الربنامج على مسؤولية الفرد، ولكنه يؤكد أيضا على ضرورة أن يتمكن الفـرد              . مزمنة

 - لربنـامج دور اجملتمـع املـدين      عـزز ا  وي. ائمة على أساس معلومـات جيـدة      من اختيار خيارات ق   
  .الشبكات االجتماعية وحمل العمل والتنظيمات اخلاصة وما إىل غري ذلك

وقامـــت احلكومـــة، بإعـــادة تنظيمهـــا الـــشامل للقطـــاع العـــام والتـــشريعات الـــصحية    
ــة      ــصحة الوقائي ــسؤولية األوىل عــن ال ــديات امل ــدة، مبــنح البل ــام   اجلدي ــصحة مــن ع ــرويج لل والت

وبــذلك هتــدف احلكومــة إىل اســتخدام االتــصال الوثيــق القــائم بالفعــل بــني البلــديات  . ٢٠٠٧
وعامة اجلمهور فضال عن احلجـم الكـبري مـن املعـارف بـشأن الظـروف احملليـة مـن أجـل زيـادة                   

  .فعالية الصحة الوقائية والترويج للصحة
ــام       ــد لع ــة اجلدي ــامج احلكوم ــة  ٢٠٠٧وكجــزء مــن برن ــة الدامنركي ، خططــت احلكوم

  .“التمتع بالصحة طوال احلياة”مبادرتني كبريتني جديدتني ملتابعة برنامج 
 جلنـة تتـألف مـن خـرباء يف ميـدان            ٢٠٠٨ينـاير   /أوال، عينت احلكومة يف كانون الثاين       

الترويج للصحة والوقاية من األمراض، واقتـصاد الـصحة وممـثلني مـن كـل مـن القطـاعني العـام                  
، مـن املقـرر أن تقـدم اللجنـة توصـياهتا بـشأن كيفيـة التـرويج                  ٢٠٠٩ويف بدايـة عـام      . اخلاصو

  .للصحة والوقاية من األمراض يف الدامنرك على حنو حىت أفضل من ذي قبل
 ٢٠٠٩ثانيــا، ستنــشر احلكومــة اســتراتيجية جديــدة للتــرويج للــصحة العامــة يف عــام      

  .قبلتشمل أهدافا واضحة لبذل اجلهود يف املست
  :٢٤ الرد على السؤال

وعلى أسـاس توجيهـات لالحتـاد       . ، بدأ نفاذ قانون حيظر إعالنات التبغ      ٢٠٠٢يف عام     
 نفــاذ تــشريعات بــشأن تــصنيع منتجــات التبــغ وعرضــها   ٢٠٠٢األورويب، بــدأ أيــضا يف عــام  

حتتويــه الــسجائر مــن قــار ونيكــوتني وثــاين   ويتــضمن هــذا القــانون حتديــد مقــادير مــا . وبيعهــا
ويف . يف ذلـك توسـيمها بتحـذيرات صـحية         كسيد الكربون وقواعد لتوسيم منتجات التبغ مبـا       أ

ســن  ، ُحظــر مبقتــضى القــانون بيــع التبــغ واملــشروبات الكحوليــة لألشــخاص دون ٢٠٠٤عــام 
  .عشرة السادسة
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. ، اعتمــد الربملــان الــدامنركي قــانون البيئــة اخلاليــة مــن الــدخان  ٢٠٠٧مــايو /ويف أيــار  
ذا القانون هو الترويج لتهيئة بيئات خالية من الدخان هبدف منع اآلثـار الـضارة               والغرض من ه  

  .التبغ بالصحة النامجة عن التدخني السليب والتعرض الالإرادي لدخان
وُيطبـــق القـــانون علـــى مجيـــع حمـــال العمـــل العامـــة واخلاصـــة، ومؤســـسات األطفـــال    

 اليت ميكـن لعامـة اجلمهـور الـدخول إليهـا،            واملراهقني، واملؤسسات التعليمية، واملرافق الداخلية    
وكقاعــدة عامــة، . ومنــشآت املستــشفيات) األمــاكن العامــة(يف ذلــك وســائل النقــل العــام  مبــا
  .ُيسمح بالتدخني داخل هذه األماكن ال

وبصورة عامة، ُيـسمح بإقامـة أكـشاك     . ويشمل القانون طائفة واسعة من االستثناءات       
يف حمــال العمــل، واملؤســسات التعليميــة، واألمــاكن العامــة، للتــدخني وغُــرف خاصــة للتــدخني 

: يلـي  وباإلضـافة إىل هـذا، هنـاك اسـتثناءات ملـا          . ذلـك  إىل غـري   منشآت املستـشفيات ومـا     ويف
غُرف العمل الـيت ُتـستخدم كمحـل عمـل لـشخص واحـد فقـط، املطـاعم الـصغرية الـيت لـديها                   

متـرا مربعـا،     ٤٠ تقـل مـساحتها عـن        رخصة بتقدمي املشروبات الكحولية فيهـا ومنطقـة خدمـة         
ومراكـــز الزيـــارات املفاجئـــة للمستـــضعفني اجتماعيـــا، وأمـــاكن إيـــواء أو غـــرف ســـاكين         

  .التمريض وما مياثلها دور
وقـد  . ، ُرفع احلد األدىن لبيع التبغ لألشـخاص إىل سـن الثامنـة عـشرة              ٢٠٠٨ويف عام     

العامــة ملنــع التــدخني وتــشجيع صــاحب هــذه التغــيريات القانونيــة اجلديــدة عــدد مــن احلمــالت 
  .البلديات وقد أنشئت عيادات حملية لعالج إدمان التبغ يف الكثري من. اإلقالع عن التدخني

ــغ يف عــام        ــة واســعة النطــاق ملكافحــة التب  باســتخدام ٢٠٠٩ومــن املخطــط شـــن محل
  .“بـك كل سيجارة ُتلحق ضررا”مفهوم محلة أسترالية ناجحة هو 

  :٢٥ الرد على السؤال
، أصـدرت حمكمـة إحـدى املقاطعـات ألول مـرة حكمـا              ٢٠٠٩يناير  /يف كانون الثاين    

ألف من القانون اجلنائي الـدامنركي الـيت تتعلـق ببتــر جـزء               ٢٤٥ يف قضية جنائية النتهاك املادة    
ويف القــضية، يوجَّــه االهتــام لوالــدْي ثــالث فتيــات بانتــهاك       . مــن العــضو التناســلي لإلنــاث   

 القــانون وحماولــة القيــام بــذلك، مــن ناحيــة عــن طريــق التعــاون يف ســفر  ألــف مــن ٢٤٥ املــادة
البنتني الكربيني إىل الـسودان، حيـث أجـرى شـخص جمهـول اهلويـة يعـيش يف الـسودان عمليـة                      
ختان للبنتني، ومن ناحية أخرى بالتخطيط للسفر إىل السودان مع ابنتهم الثالثة واألصـغر بنّيــة             

تنجح خطة السفر بالبنت األصغر للسودان حيث مت إلقـاء القـبض             ومل. التعاون يف ختاهنا أيضا   
  .البلد على الوالدين قبل مغادرة
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أن األم أُدينــت باملــسامهة يف ختــان البنــتني   والــد البنــتني إالصــدر احلكــم بــرباءة  وقــد   
  .األصغر يتعلق بالبنت الكربيني وصدر احلكم برباءهتا فيما

دة عــامني، مت تعليــق تنفيــذ ســنة وســتة أشــهر وقــد صــدر احلكــم علــى األم بالــسجن ملــ  
  .سنوات منهما مع مراقبة سلوكها ملدة ثالث

ــدفع تعــويض يبلــغ        ــا ٢٥ ٠٠٠وعــالوة علــى ذلــك، صــدر احلكــم علــى األم ب  كرون
  .بنتيهـا دامنركية لكل من
  ٢٦ الرد على السؤال

جيــات قــررت وزارة شــؤون الالجــئني واهلجــرة واإلدمــاج اســتكمال بياناهتــا بــشأن الز   
  .واألزواج بني فئات األقليات الِعرقية

مشـل األسـرة الـسارية منـذ      وبدأ مشروع حبثي جديد يركز على أثـر القواعـد بـشأن ملّ        
. بـني األقليـات العرقيـة    مشـل اُألسـر فيمـا    يتـصل بأمنـاط الـزواج وملّ    بعده فيمـا   وما ٢٠٠٢عام  

يف  لزحيــات القــسرية، مبــاويف هــذا الــصدد، ســتدرس البحــوث أيــضا التطــور يف نطــاق وخطــر ا
ــري   ــك الزجيــات غ ــا     ذل ــدامنرك وخارجه ــيت ُتجــرى داخــل ال ــسجَّلة ال ــشر يف  . امل ــع أن ُتن وُيتوق

ــبتمرب /أيلـــول  نتـــائج مـــشروع البحـــث، الـــذي ُيجريـــه املركـــز الـــوطين الـــدامنركي   ٢٠٠٩سـ
  .االجتماعية للبحوث

  :٢٧ الرد على السؤال
أن الـزوجني قـد    لزواج هو امللكيـة املـشتركة إال    يف الدامنرك، نظام امللكية القانونية يف ا        

  .جزئيا  على فصل ممتلكات كل منهما على حدة، كليا أونيتفقا
ويف معظـم احلـاالت يتوصـل       . وُتَحـلّ امللكية املشتركة بـالطالق أو االنفـصال القـانوين           

اكم أو حيتــاج هــذا االتفــاق إىل موافقــة احملــ  وال. الزوجــان إىل اتفــاق بــشأن توزيــع ممتلكاهتمــا 
  .السلطات العامة األخرى عليه

 مـسألة   نوإذا مل يتمكن الزوجان مـن التوصـل إىل اتفـاق يف هـذا الـشأن، فقـد يعرضـا                     
  .احملاكم يف ذلك املمتلكات املشتركة بينهما، على توزيع املمتلكات، مبا

ومبوجــب القــانون الــدامنركي، تــشمل املمتلكــات املــشتركة مجيــع أنــواع املوجــودات،   
  .امللموسة يف ذلك املمتلكات غري مبا

ــشتركة ال      ــة باملمتلكــات امل ــد املتعلق ــد أن القواع ــيت     بي ــوق ال ــى احلق ــق ســوى عل تنطب
يتـسق هـذا مـع     مـا  ميكن ختصيصها واحلقوق اليت ترتبط ارتباطا وثيقـا بأحـد الـزوجني بقـدر      ال
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نـواع التـأمني    وتـشمل هـذه احلقـوق، يف مجلـة أمـور، بعـض أ             . التشريعات املتعلقة هبذه احلقوق   
  .امللموسة واملمتلكات غري

ويتضمن القانون الدامنركي أيضا قواعد خاصة بشأن توزيع أموال املعاشات املـشمولة              
  .مشتركة مبلكية

يـــنص القـــانون الـــدامنركي علـــى توزيـــع القـــدرة علـــى الكـــسب يف املـــستقبل أو    وال  
رتبطــة بــشركة تنتمــي إىل   امل“ الــشهرة التجاريــة ”بالنــسبة لقيمــة   املــال البــشري، عــدا   رأس
  .الزوجني أحد

ــزوجني مــن ذات        وتنطبــق القواعــد املــذكورة أيــضا علــى الــشراكات املــسجلة بــني ال
  .اجلنس نوع

زواجـي،   يعترف القانون الدامنركي بقيام ملكية مشتركة على أسـاس تعـايش غـري             وال  
 رمسيـا أحـد طـريفْ       يعترف القـانون بقيـام ملكيـة مـشتركة للممتلكـات الـيت ميلكهـا               بقدر ما  إال

  .هذه الشراكة فقط
  


