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 مقدمة 
 بدأ بالنسبة إىل الدامنرك نفـاذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع             ١٩٨٣مايو  / أيار ٢١بتاريخ   

/  كـانون األول   ١٨أشكال التمييز ضـد املـرأة الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف                    
ب عنـها يف مـواد هـذه االتفاقيـة علـى            وتقع مـسؤولية تنفيـذ االلتزامـات املعـر        . ١٩٧٩ديسمرب  

عــاتق احلكومــة، غــري أن ذلــك مــا كــان ليتــسىن بــدون مــشاركة مــن املؤســسات واملنظمــات      
 .ة بني اجلنسنيواجلماعات واألفراد العاملني يف ميدان املساوا

وقدمت الدامنرك، وفقا للقواعد، تقريرها األول عـن تنفيـذ االتفاقيـة لتنظـر فيـه اللجنـة          
وقُدم التقرير الثاين إىل اللجنة عـن تنفيـذ       . ١٩٨٤لقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام        املعنية با 

ــام  ــة يف عـ ــام  ١٩٨٨االتفاقيـ ــل عـ ــر الثالـــث يف أوائـ ، )CEDAW/C/DEN/3 (١٩٩٣، والتقريـ
 ٢٠٠٠يوليـه   /واخلامس يف متوز  ) CEDAW/C/DEN/4 (١٩٩٧فرباير  /والتقرير الرابع يف شباط   

)CEDAW/C/DEN/5 .(أكتـوبر  /مت إضافة إىل التقرير الـدوري اخلـامس يف تـشرين األول           وقُد
٢٠٠١ (CEDAW/C/DEN/5/Add.1) .       ونظـرت اللجنـة يف التقريـر الـدوري الـسادس للـدامنرك

ــستها  ــودة يف ٧٤١يف جلـــــــــ ــسطس / آب٩ املعقـــــــــ ، (CEDAW/C/DEN/6) ٢٠٠٦أغـــــــــ
التطورات وال يكرر هذا التقرير     ). CEDAW/C/DEN/Q/6/Add.1 و   CEDAW/C/DEN/Q/6 و

املشروحة يف احملـضر املـوجز لتلـك اجللـسة، ولكنـه يتنـاول الـشواغل الـيت أعربـت عنـها اللجنـة               
 .والتوصيات اليت قدمتها

جمموعـة املبـادئ التوجيهيـة بـشأن شـكل          ”وقد ُرّتب التقرير الـدوري الـسابع حـسب           
لدوليـة حلقـوق   وحمتوى التقارير الواجب تقـدميها مـن الـدول األطـراف إىل هيئـات املعاهـدات ا            

 .(HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2)“  اإلضافة-اإلنسان 
ومن دواعي األسف أن املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـشأن تقـدمي التقـارير عـن معاهـدة                     
 الــيت تطبــق بــاالقتران مــع املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة لإلبــالغ بــشأن وثيقــة أساســية     -حمــددة 

قــيح عنــد كتابــة هــذا التقريــر ومل يكــن ممكنــا  كانــت قيــد التن-(HRI/GEN/2/Rev.4)مــشتركة 
وبناء عليه، يؤسفنا أن يكون هذا التقرير قـد اسـتخدم املبـادئ التوجيهيـة القدميـة وأنـه               . اتباعها

 .يقدم يف جزء واحد فقط
ويقابل كل فـصل يف هـذا التقريـر األجـزاء املختلفـة مـن االتفاقيـة، كمـا أن املنظمـات                       

وتـرد  . ت إىل التعليق على التقرير، جريا على اإلجراء املعتاد املتبـع   غري احلكومية الدامنركية ُدعي   
هذه التعليقات يف هناية التقرير نظرا إىل أن هذه املنظمات غري احلكوميـة قـد طلبـت حتديـدا أن                    

 .تقدم تقاريرها إىل اللجنة مرفقة بالتقرير الرئيسي
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 غريالند وجزر فارو  
كـة الـدامنرك فإهنمـا إقليمـان يتمتعـان بـاحلكم        مع أن غريالند وجزر فارو جـزء مـن ممل          
 .الذايت

 وهو يتألف من مجعيـة منتخبـة،        ١٩٧٩وقد أُنشئ احلكم الداخلي يف غريالند يف عام          
وأُنشئ احلكم الداخلي يف جـزر      . هي برملان غريالند،  ومن فرع تنفيذي هو حكومة غريالند         

ان جـزر فـارو ومـن هيئـة تنفيذيـة،            وهو يتألف من مجعية منتخبة هـي برملـ         ١٩٤٨فارو يف عام    
 .هي حكومة جزر فارو

وحيــث يكــون جــزء مــن الواليــة القــضائية تابعــا لــسلطات غريالنــد أو ســلطات جــزر  
وقـد  . فارو، تكون الصالحيات التشريعية واإلدارية يف ذلك اجملـال مـسندة إىل احلكومـة املعنيـة        

املـساواة بـني اجلنـسني وتـنظم هـذا          تولت حكومتا غريالند وجزر فارو املـسؤولية فيمـا يتعلـق ب           
 .اجملال تشريعات احلكم الداخلي فيهما

ونتيجة لذلك، فإن األجـزاء يف هـذا التقريـر املتـصلة بغريالنـد وجـزر فـارو قـد أعـدهتا                       
ــق ألــف       ــرد يف املرف ــارو وهــي ت ــد وجــزر ف ــسلطات يف غريالن ــاء  ١ -ال ــق ب ــذا ١ - واملرف  هب

 .الترتيب
 شـرحا أوىف لترتيـب   ٢ -وحكومة غريالند يف املرفق ألـف  وتقدم احلكومة الدامنركية   

 تقـدم احلكومـة الدامنركيـة شـرحا أوىف لترتيـب      ٢ -ويف املرفـق بـاء     . احلكم الداخلي لغريالنـد   
 فهو إعالن سياسي وقـانوين مـن حكومـة جـزر            ٣ -أما املرفق باء    . احلكم الداخلي جلزر فارو   

 . فارو

 موجز لالستنتاجات واملبادرات  
مثــل الــسياسة الثابتــة للحكومــة الدامنركيــة يف كفالــة املــساواة بــني اجلنــسني وتــوفري    تت 

وهذه املساواة اجلنـسانية هـي إحـدى القـيم الرئيـسية يف نظـام               . فرص متساوية للنساء والرجال   
دميقراطي حق وشرط أساسي مسبق إلجيـاد جمتمـع دميقراطـي مـستدام قـادر علـى متكـني الفـرد              

 . كرامة البشرية وباحلريةمن العيش متمتعا بال
ويف الــدامنرك تعتــرب النــساء والرجــال أنــدادا، وتــسعى احلكومــة جاهــدة إىل حتطــيم أيــة  

 .عوائق تعترض املساواة احلقيقية بني اجلنسني
وبوسع الدامنرك أن تفخر مبعـدالت مرتفعـة مـن املـشاركة والعمالـة، وخاصـة بالنـسبة                   

 يف املائـة مـن القــوة   ٤٧,٥وتـشكل النـساء نــسبة   . ورويبإىل النـساء، مقيـسة مبعـايري االحتــاد األ   
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 يف املائــة وهــو ٧٣,٤العاملــة بكاملــها، ومعــدل العمالــة يف صــفوف النــساء الــدامنركيات يبلــغ  
وتقوم سياسة املـساواة بـني اجلنـسني يف ميـدان العمالـة             . أعلى معدل للعمالة النسائية يف أوروبا     

خاصة، إزالـة أي فـصل علـى أسـاس اجلنـسانية يف             وهي تستهدف، بصورة    . على هذه احلقيقية  
سوق العمل، وتقليص الفجوات اليت ال تزال قائمـة بـني أجـور اجلنـسني، والتوفيـق بـني العمـل           

 . وتعميم املنظور اجلنساين، هو املبدأ الرئيسي املستخدم يف هذا الصدد. واحلياة األسرية
ــسادس يف عــ      ــدوري ال ــدامنرك تقريرهــا ال ــذ أن قــدمت ال ، كــان العمــل  ٢٠٠٤ام ومن

جاريا على تقوية تنفيذ اسـتراتيجية تعمـيم املنظـور اجلنـساين، وعـدد مـن املبـادرات الراميـة إىل                     
 :زيادة تعزيز املساواة بني اجلنسني وكفالة تنفيذها

 جهود مكثفة تتعلق باملعلومات عن املساواة اجلنسانية واحلقوق املتساوية؛ • 
ف العائلي الذي ميارسه الرجـال ضـد النـساء واألطفـال            خطة عمل وطنية ملكافحة العن     • 

 نقـصانا يف  ٢٠٠٧وُتظهر دراسة استقصائية أُجريـت عـام        . ٢٠٠٨-٢٠٠٥يف الفترة   
إىل ) ٢٠٠٠األرقام من عـام      (٤٢ ٠٠٠عدد النساء اللوايت تعرضن للعنف املرتيل من        

 ؛)٢٠٠٥األرقام من عام  (٢٨ ٠٠٠
ميـد األحكـام املتعلقـة باملـساواة        ) ٢٠٠٦مـايو   /أيـار (ة  تعديل لقانون املـساواة اجلنـساني      • 

 بني اجلنسني إىل تكوين اجملالس واهليئات واللجان اليت يشكلها وزير؛
ــذي   •  ــر تنفي ــسان(أم ــل /ني ــة    ) ٢٠٠٧أبري ــة واإلمنائي ــادرات النموذجي ــل املب ــسمح جبع ي

 تستهدف أحد اجلنسني بغية اجتذاب أفراد اجلنس ذي التمثيل الناقص؛
 ؛“كة والفرص املتساوية للجميعالعمالة واملشار”ط عمل وطنية حتت شعار خط • 
جهود ملكافحة العنـف، وملكافحـة االجتـار باألشـخاص، ولتـشجيع اإلدارة عـن طريـق                  • 

مجلة أمور منـها خطـة عمـل وطنيـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص، وتعـديالت لقـانون                    
عـــادة إىل الــــوطن كاملــــة  ممــــّددة وعــــرض باإل“ ريفتــــرة تفكـــ ”األجانـــب أدت إىل  

 التحضريات؛
خطــة عمــل وطنيــة ملــشروع مــشترك بــني الــوزارات لتعمــيم املنظــور اجلنــساين للفتــرة    • 

 ؛٢٠١١-٢٠٠٧
 مبادرة لتجنيد النساء يف القوات املسلحة؛ • 
 برنامج لفائدة الباحثات الشابات وتدريبهن يف إدارة البحوث؛ • 
 ائرة العنف فيما بني صغار الشباب؛جملة جديدة ملناقشة الطرق لتحطيم د • 
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تركيــز علــى املنازعــات املتــصلة بالــشرف ومواصــلة بــذل اجلهــود ملنــع اإلكــراه علــى       • 
الــزواج، مبــا يف ذلــك مبــادرات مثــل خطــوط اهلــاتف الــساخنة، واحلمــالت اإلعالميــة  

 واملآوي للفارات؛
 تركيز على أدوار اجلنسني يف رياض األطفال؛ • 
 .ات العرقية، مبا فيها النساء، يف جهود منع املرض وتشجيع الصحةاستهداف األقلي • 

  
 اإلطار للعمل صوب حتقيق املساواة :١الفصل 

 األساس: ١املادة   
املساواة بني اجلنسني عنصر مركزي من عناصر الدميقراطيـة الدامنركيـة ومبـدأ أساسـي                

 اإلنـسان وعلـى احلريـات       وهـي عنـصر قـائم علـى احتـرام حقـوق           . للسياسات احلزبيـة يف البلـد     
 ويف جمــاالت احليــاة االقتــصادية والــسياسية واالجتماعيــة -األساســية يف كــل قطاعــات اجملتمــع 

 .والثقافية واملدنية
وهتدف الدامنرك إىل تكفل للمرأة والرجل املـساواة اجلنـسانية حبكـم القـانون وكـذلك                 

فـس االلتزامـات وهلمـا نفـس        حبكم الواقع، ذلـك أن للمـرأة والرجـل نفـس احلقـوق وعليهمـا ن               
 من قـانون املـساواة اجلنـسانية      ١وهذا مذكور بوضوح يف البند      . الفرص يف كل ميادين اجملتمع    
هدف هذا القانون هـو تعزيـز املـساواة اجلنـسانية، مبـا يف ذلـك                : الدامنركي الذي ينص على أن    

تمع على أسـاس املركـز   املساواة يف اإلدماج واملساواة يف النفوذ ويف الفرص يف كل وظائف اجمل   
ويهـدف القـانون أيـضا إىل مناهـضة التمييـز املباشـر وغـري املباشـر              . “املتساوي للنساء والرجال  

 .على أساس اجلنسانية وإىل مكافحة التحرش اجلنسي
ــسادس يف عــام       ــدوري ال ــدامنرك تقريرهــا ال ــذ أن قــدمت ال ، كــان العمــل  ٢٠٠٤ومن

ويف هـذا الـصدد انـصب التركيـز         . يم املنظـور اجلنـساين    جاريا على تعزيز تنفيذ استراتيجية تعمـ      
على قياس ورصد التطورات يف جمال املساواة اجلنسانية، ولالطالع علـى التفاصـيل انظـر حتـت         

 جرى تكثيـف اجلهـود املتعلقـة باملعلومـات عـن املـساواة اجلنـسانية                ٢٠٠٧ومنذ عام   . ٥ املادة
 .وعن احلقوق املتساوية للجنسني

 الــوطين علــى العمــل يف جمــال املــساواة اجلنــسانية يتجلــى يف االلتزامــات وهــذا التركيــز 
الدولية اليت تولتها الدامنرك بصدد التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد                

 .املرأة، وغريها من صكوك األمم املتحدة األخرى مثل منهاج عمل بيجني
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 الدستور والتشريع: ٢املادة   
/  الدامنرك مقّنن يف القانون الدسـتوري ململكـة الـدامنرك الـصادر يف حزيـران       إن دستور  

وهذا القانون الدستوري ال يتضمن أية أحكام خاصة بـشأن املـساواة اجلنـسانية              . ١٩٥٣يونيه  
 .بني املرأة والرجل

علــى أن املــساواة اجلنــسانية بــني املــرأة والرجــل هــي مبــدأ عــام مــن مبــادئ الــسياسة       
، وطلت احلكومات املتغرية تعمـل باسـتمرار        ١٩٧٦ومنذ عام   . وهدف من أهدافها  الدامنركية  

على استعراض وحتسني نوعية التـشريع وكـذلك القواعـد القانونيـة امللزمـة األخـرى الراميـة إىل              
 .حتقيق املساواة اجلنسانية قانونيا بني املرأة والرجل

 وااللتزامـات والفـرص الرمسيـة       واليوم تتشارك املرأة والرجل يف الدامنرك نفس احلقـوق         
 .يف اجملتمع
والقانون الدستوري الـدامنركي والقـوانني األخـرى املتعلقـة باملـساواة اجلنـسانية ملزمـة                 

 .لكل من القطاعني العام واخلاص بغية كفالة االحترام للمساواة اجلنسانية
 : والقوانني الرئيسية الدامنركية بشأن املساواة اجلنسانية هي 

ــان •  ــساوية  ق ــم   (ون األجــور املت ــد رق ــانون توحي ــؤرخ يف ٩٠٦ق أغــسطس /  آب٢٧ م
 ؛)٢٠٠٦

يونيــه /  حزيــران٢٨ مــؤرخ يف ٧٣٤قــانون توحيــد رقــم (قــانون املــساواة يف املعاملــة  • 
 ؛)٢٠٠٦

 ٢٠٠٢يوليــه / متـوز ٢ مـؤرخ يف  ٥٥٣قـانون توحيـد رقــم   (قـانون املـساواة اجلنــسانية    • 
 ٤٥٢ والقـانون رقـم      ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٢٤  املـؤرخ  ٥٧٤ومعدل بالقـانون رقـم      

 ؛)٢٠٠٧مايو / أيار١١ املؤرخ ٤٣٤ والقانون رقم ٢٠٠٦مايو / أيار٢٢املؤرخ يف 
قــانون املعاملـــة املتـــساوية للنـــساء  والرجـــال يف خطـــط الـــضمان االجتمـــاعي املهنيـــة   • 

 ).١٩٩٨فرباير / شباط٢٥ املؤرخ ١٣٤القانون رقم (
 : املعاملة فتتضمن طائفة من العناصر املشتركةأما قوانني املساواة يف 

تعريــف التمييــز املباشــر وغــري املباشــر، مبــا يف ذلــك أحكــام بــشأن املــضايقة والتحــرش   • 
 اجلنسي؛
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استثناءات للحاالت اليت تكون فيها املؤهالت املهنية الفعلية، أي احلامسة األمهيـة ألداء              • 
 العمل، معايري غري قانونية لوال ذلك؛

 الوصول إىل تدابري خاصة مؤقتة؛ • 
 عبء اإلثبات املتشارك؛ • 
 أي األحكــام الـيت حتمــي شخــصا يطالـب مبــا لــه مـن حقــوق مــن أن    -قواعـد التــأذي   • 

 يعامل معاملة ضارة به لذلك السبب؛
 .أحكام التعويض • 

 .، اعتمــد الربملــان الــدامنركي تعــديال لقــانون املــساواة اجلنــسانية٢٠٠٦مــايو /ويف أيـار  
ــالتكوين اجلنــساين املتــساوي يف اجملــالس      ومبوجــب هــذا التعــديل، ُوّســعت األحكــام املتعلقــة ب
واهليئات واللجان اليت ينشؤها وزير حبيث تتطلب من البلديات واملقاطعـات أن تكفـل ترشـيح                

وقـد  . أعداد متساوية من النـساء والرجـال ملناصـب يف اجملـالس واهليئـات واللجـان ومـا شـاهبها               
 . القانون فور إجازته من الربملانبدأ نفاذ
ــز املــساواة    ٢٠٠٧ويف عــام   ــة إىل تعزي ــادرات الرامي ، أصــبح األمــر اإلداري بــشأن املب

وهـو جيعـل مـن      . نافـذا ) ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ١٠ املؤرخ   ٣٤٠األمر اإلداري رقم    (اجلنسانية  
صل إىل سـنتني بغيـة      املمكن أن تستهدف املبادرات النموذجية واإلمنائية أحـد اجلنـسني لفتـرة تـ             

وهــذا األمــر اإلداري موجــه إىل ســلطات الدولــة . اجتــذاب أفــراد اجلــنس ذي التمثيــل النــاقص
 . وسلطات احلكم احمللي

وباإلضافة إىل التـشريعات املـذكورة أعـاله، يطبـق القـانون الـدامنركي مبـدأ للمـساواة                   
تـساوية بـسبب اجلـنس أو األصـل     اإلدارية غري مكتوب ولكنه ملزم قانونا، حيظر املعاملة غـري امل    

وهذا املبدأ ملزم ألرباب العمل يف القطاع العام ولـدوائر التوظيـف العامـة ولـسائر                . العرقي إخل 
 .اهليئات العامة

 ٢٠٠٣وحسبما ذُكر يف تقرير الدامنرك السادس إىل اللجنة، نشرت احلكومـة يف عـام      
الشكاوى، مبا يف ذلـك إمكانيـة تقـدمي         دليال عن كيفية استخدام إجراءات األمم املتحدة بشأن         

ــز ضــد املــرأة      ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي ــة مبوجــب اتفاقي وجــرى . الــشكاوى الفردي
ــدوي يف عــام    ــدليل الي ــة وكــذلك   . ٢٠٠٨اســتكمال هــذا ال ــدليل معلومــات عملي ويــشمل ال

تــسمح يف النــصوص الكاملــة التفاقيــات األمــم املتحــدة األربــع املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان الــيت     
الوقت الراهن بتقـدمي الـشكاوى الفرديـة والنظـر فيهـا، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                 

 .أشكال التمييز ضد املرأة
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  حقوق اإلنسان وحرياته األساسية-السياسة الوطنية : ٣املادة   
انية يقع على السلطات اإلدارية يف الدامنرك التزام بأن تسعى إىل تعزيـز املـساواة اجلنـس                
 مــن قــانون املــساواة اجلنــسانية الــنص علــى أن ٤، يــرد يف البنــد ٢٠٠٠ومنــذ عــام . يف عملــها

ــة، كــل يف جمــال    ” ــسلطات العام ــسعى ال ــاج   مــسؤوليتهت ــسانية وإدم ــساواة اجلن ــز امل ، إىل تعزي
ولالطـالع علـى التفاصـيل      . “ يف كل ما تقـوم بـه مـن ختطـيط وعمـل إداري              اجلنسانيةاملساواة  

وتكّمـل عمـل التعمـيم جهـود     .  بشأن تنفيـذ اسـتراتيجية تعمـيم املنظـور اجلنـساين      ٥انظر املادة   
 .خاصة يف اجملاالت اليت توجد فيها مشاكل حمددة تتعلق باملساواة اجلنسانية

وبغية تتبع التقدم احملرز يف تعزيز املساواة اجلنسانية، ُيطلـب مـن كـل الـسلطات العامـة              
وقُدمت أحـدث هـذه التقـارير       (نتني عن املساواة اجلنسانية     ومن البلديات أن تعد تقريرا كل س      

ــام  ــدين   ). ٢٠٠٧يف ع ــرد يف البن ــزام ي ــسانية  ) أ (٥ و ٥وهــذا االلت ــساواة اجلن ــانون امل . مــن ق
ــات        ــستعرض املعلوم ــيت ت ــسانية ال ــساواة اجلن ــشؤون امل ــوزيرة ل ــارير إىل ال ــدم التق وجيــب أن تق

 ..www.ligestillingidanmark.dkلشبكة العاملية هو الواردة فيها وتنشر نتائجها يف موقع على ا
واهلدف من تقدمي التقارير عـن املـساواة اجلنـسانية هـو إجيـاد نظـرة شـاملة فيمـا يتعلـق                       

ني مبعلومـات   جبهود القطاع العام يف جمال املساواة اجلنسانية وحتقيـق شـفافيتها، وتزويـد املـواطن              
ــديات واملقاطعــات       ــة املــساواة اجلنــسانية يف البل ــن صــلب حال ــل هــذه التقــارير    . ع ويــتم حتلي

وجيـري بعـد ذلـك      . جيـد، ومتوسـط، وسـيئ     : وتقييمها وتصنيفها يف ثالث فئات رئيـسية هـي        
تقييم احلالة يف قطاعـات الدولـة ويف البلـديات ومقارنتـها إحـداها بـاألخرى وُتنـشر النتـائج يف                     

 . على الشبكة العامليةwww.ligestillingidanmark.dkقع املو
وباإلضافة إىل اجلهود العامة املبذولة من أجل تعميم املنظـور اجلنـساين، تركـز الـوزيرة                 

هـود الراميـة إىل     انظر على سبيل املثال اجل    . لشؤون املساواة اجلنسانية على جماالت عمل خاصة      
، والتدابري ملكافحة االجتار بالنساء يف إطار املـادة         ١٢مكافحة العنف ضد النساء يف إطار املادة        

 .١١، واملبادرات الرامية إىل تعزيز إدماج النساء يف اإلدارة يف إطار املادة ٦
 ومنذ أن قدمت الوزيرة لشؤون املساواة اجلنـسانية التقريـر الـدوري الـسادس، انـصب                

التركيــز أيــضا علــى األطفــال وصــغار الــشباب وعلــى املــساواة اجلنــسانية فيمــا بــني األقليــات      
 . العرقية

http://www.ligestillingidanmark.dk/
http://www.ligestillingidanmark.dk/
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 أدوار اجلنسني يف رياض األطفال  
دّشــنت الــوزيرة لــشؤون املــساواة اجلنــسانية مــشروعا يركــز علــى طــرق جلعــل البنــات  

 .واألوالد يف رياض األطفال يلعبون أدوار اجلنسني ويتعلموهنا
قد مت، على أساس دراسة استقصائية بشأن توقعات املربني االجتماعيني مـن لقـاءاهتم              و 

بالبنات واألوالد، ولطرق لعب البنات واألوالد يف رياض األطفال، وضع دليل ُملـهم للمـربني               
االجتماعيني يتضمن نصائح قيمة عـن الطريقـة الـيت ميكـن هلـم هبـا أن ُيـدِخلوا، إىل حـد كـبري،                        

 .ية واملساواة يف عملهم التربويجانب اجلنسان
وعالوة علـى ذلـك؛ مت إنتـاج كتـاب لألطفـال ميكـن أن ُيـستخدم يف ريـاض األطفـال                       

 . لبدء مناقشة مع األطفال عن توقعاهتم للكيفية اليت ينبغي أن يتصرف هبا البنات واألوالد
، وزع الــدليل وكتــاب األطفــال علــى كــل ريــاض األطفــال يف البلــد ٢٠٠٨ويف عــام  

وبـصدد  . وكذلك على املنظمـات واجملـالت املهنيـة واجلهـات األخـرى املعنيـة بـصغار األطفـال            
نشر هذه املواد أُجـري نقـاش شـامل يف وسـائط اإلعـالم الوطنيـة تنـاول تعلـيم صـغار األطفـال                       

 .أدوار اجلنسني
وسوف يقّيم أثـر هـذه املـواد واسـتخدام كـل مـن الـدليل وكتـاب األطفـال يف ريـاض                        
 ). ٢٠٠٩أي يف بداية عام (عد سنة األطفال ب

 
 الشباب وخيار التعليم والعمل  

إن نسبة اإلناث للذكور من شباب الدامنرك الذين يتلقـون تعليمـا عاليـا طويـل األجـل                   
متساوية يف الضخامة، غري أن االجتاه السائد يشري إىل أن اإلناث يدخلن نظام التعليم وحيـّصلن                

ومـع ذلـك، فـإن اختيـار اإلنـاث والـذكور لنـوع التحـصيل                . درجات علمية أعلى من الـذكور     
 .العلمي ينم عن وجود درجة عالية من العمل القائم على أساس جنساين

لـــذلك، أنـــشأت الـــوزيرة لـــشؤون املـــساواة اجلنـــسانية موقعـــا علـــى الـــشبكة العامليـــة   
www.lige-fren.dk    اه إىل اخليـارات التعليميـة القائمـة علـى أسـاس جنـساين،               لغرض لفت االنتبـ

وحلث الشباب على التركيز بقدر أكرب على كفـاءاهتم ولـيس علـى نـوع جنـسهم عنـد اختيـار                     
وهـذا املوقـع موجـه إىل الوالـدين وإىل املرشـدين يف       . التحصيل العلمي وعند اختيار جمال عمـل      

لى أمثلـة للـشباب الـذين اختـاروا حيـاة عمليـة             جمال احلياة العملية وإىل الشباب، وهو حيتوي ع       
غري تقليدية، واختبارات سريعة، وعروض مصورة تستخدم يف اجتماعات الوالدين واملعلمـني،            

وجيـري اسـتكمال املوقـع علـى أسـاس مـستمر وهـو يتلقـى                . وأيام احتفالية يف املدارس وغريهـا     

http://www.lige-fren.dk/


CEDAW/C/DEN/7
 

14 08-39914 
 

.  فــرد٧٠ ٠٠٠ قوامهــا  زيــارة يف املتوســط كــل عــام مــن جمموعــة مــستهدفة ١٠ ٠٠٠قرابــة 
ــامي       ــع يف عـ ــاه للموقـ ــواد للفـــت االنتبـ ــع مـ ــسانية بتوزيـ ــساواة اجلنـ  ٢٠٠٧وقامـــت إدارة املـ

 .٢٠٠٨ و
 

 الشباب وأدوار اجلنسني العصرية  
ُتظهــر الدراســات االستقــصائية أن اإلنــاث والــذكور، علــى الــرغم مــن متــتعهم بــنفس    

خيــارات التعلــيم ومــا إىل ذلــك، خيتــارون الفــرص فيمــا يتعلــق باملدرســة واألنــشطة التروحييــة و 
أنشطة رياضية خمتلفة، ويتنـاولون وجبـات خمتلفـة، وحيملـون أفكـارا خمتلفـة بـشأن أجـسادهم،                   

 .ويتبعون أمناطا خمتلفة إزاء إساءة استخدام املخدرات والعقاقري
وقـــد انـــصب تركيـــز الـــوزيرة لـــشؤون املـــساواة اجلنـــسانية علـــى اإلنـــاث والـــذكور    

 : مبا يلييتعلق فيما
فكرة الفرد عن نفسه، مبا يف ذلك رفاهه، إزاء زحـف اإلباحيـة إىل الثقافـة اجلماهرييـة                   • 

 ؛)٢٠٠٥(
 ؛)٢٠٠٤( يف صفوف الشباب وداخل األسرة -العنف  • 
ــاطي     •  ــتها، وتعـ ــة وممارسـ ــا الرياضـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــة، واألنـــشطة التروحييـ ــادات التغذويـ العـ

 ).٢٠٠٣(ب إساءة استخدام املواد الكحول، والتدخني، وغري ذلك من ضرو
وإزاء هذه اخللفية من الدراسات االستقصائية النوعية والكمية، مت خبصوص كل جمـال              

مــن جمــاالت العمــل هــذه وضــع دليــل للمعلمــني وإنــشاء جملــة للمناقــشة وتوزيعهمــا علــى كــل  
اله، إال أن ومــع أنــه مل جيــر قيـاس أثــر الدراســات االستقــصائية املــذكورة أعــ . مدرسـة يف البلــد 

ــا شــاملني، كمــا أن املعلومــات املــستردة مــن      الطلــب علــى هــاتني املــادتني واســتخدامهما كان
املعلمني قد أثبتت بوضوح شديد وجود حاجة إىل مـادة تكـون موجهـة حنـو الـشباب يف هـذه                     

 .امليادين
وكان اإلقبـال شـديدا بـشكل خـاص علـى املـادة الـيت تتنـاول اإلباحيـة يف اجملـال العـام                         

كذلك العنف يف صفوف الشباب وداخل األسـرة ألن املعلمـني كـانوا يواجهـون مـشاكل يف           و
ومتابعة لذلك، أجريـت دراسـة استقـصائية جديـدة ركـزت            . التطرق إىل هذه املواضيع الصعبة    

وعلــى أســاس هــذه الدراســة    . بالتحديــد علــى العنــف بــني املــراهقني املــتالقني علــى موعــد       
 جملـة مناقـشة     ٢٠٠٨ة لـشؤون املـساواة اجلنـسانية خـالل عـام            االستقصائية، سوف تعد الوزير   

 .جديدة تناقش الطرق اليت ميكن أن حتطم دائرة العنف فيما بني صغار الشباب
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 املساواة اجلنسانية يف صفوف األقليات العرقية  
يتمثل اهلدف العام للعمل الذي شرعت بـه الـوزيرة لـشؤون املـساواة اإلنـسانية داخـل                   

، يف كفالة املساواة اجلنسانية للمرأة والرجـل ولـألوالد والبنـات مـن ذوي اخللفيـات                 هذا اجملال 
 .غري الدامنركية، كذلك كفالة استهدافهم مبجهود إدماج يشمل منظورا جنسانيا

املـساواة  ”وبغية بلوغ هذا اهلـدف، يتـضمن العمـل ثـالث اسـتراتيجيات حتـت عنـوان                   
 .“اجلنسانية، واملشاركة، واالحترام

 ٢٠٠٥ينـاير   /كانت الوزيرة لشؤون املـساواة اجلنـسانية قـد طلبـت يف كـانون الثـاين               و 
وينـصب تركيـز    . “االنـدماج اجلنسانية، والعرقية، واحلواجز اليت تعتـرض       ”إعداد تقرير بعنوان    

هذا التقرير على احلواجز القائمة يف وجه اندماج النساء والرجـال مـن ذوي اخللفيـات الثقافيـة                  
ووفقــا . لدامنركيــة مــن حيــث التعلــيم، والعمــل، وأنــشطة اجلمعيــات والرابطــات  العرقيــة غــري ا

للبحث املوجود حاليا، فإن هناك بوادر كثرية تشري إىل أن الرجـال يـصادفون أكـرب العوائـق يف              
يتعلـق باالنـضمام إىل    النظام التعليمي بينما تصادف النساء أكرب احلواجز يف سوق العمل وفيما 

 .ت بسبب حالتهن األسرية، بني أمور أخرىاجلمعيات والنقابا
العمالــة، واملــشاركة، ” خطــة العمــل املعنونــة ٢٠٠٦ينــاير /وأُطلعــت يف كــانون الثــاين 

وهـي خطـة عمـل احلكومـة الدامنركيـة الراميـة إىل إزالـة احلـواجز                 “ والفرص املتساوية للجميـع   
ي اخللفيات العرقيـة غـري   القائمة على أساس جنساين اليت تعترض طريق النساء والرجال من ذو        
وهــي تتــضمن أكثــر مــن . الدامنركيــة إىل التعلــيم والعمــل واالنــضمام إىل اجلمعيــات والنقابــات

مبادرة خمتلفة تركز على اجملاالت الثالثـة املـذكورة أعـاله وكـذلك علـى موضـوع األدوار           ٥٠
ووزارة العمـل   وقـد ُوضـعت خطـة العمـل بالتعـاون بـني وزارة التعلـيم،                . والتحيزات اجلنسانية 

 .ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة شؤون الالجئني واهلجرة واالندماج
 مليـون كرونـة     ١٢وقد مت، عن طريق جتميع معـدل التـسويات، ختـصيص مـا جمموعـه                 

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن     .  لتنفيذ مبادرات خطـة العمـل هـذه    ٢٠٠٩-٢٠٠٦دامنركية للفترة   
 على سبيل املثال، عن طريق اجلمعيـات والـصناديق          بعض املبادرات سوف متول بطرق أخرى،     

التنفيذية واإلمنائية يف خمتلف الوزارات، مما يعين أن خطة العمل تتـضمن يف جمموعهـا مبـادرات             
 . مليون كرونة دامنركية٦٠تزيد قيمتها على 

وفيما يتعلق مببادرات وزيرة شؤون املساواة اجلنسانية، فقد مت وضع أوصاف أهـدافها              
وهــذا ينطبــق علــى عــدد األشــخاص الــذين سيــشتركون يف املــشاريع . تطلبــه مــن الوثــائقومــا ت

احملددة، وعلى مدى استمرار املشاريع، وعلى الفوائد اليت يتوقع أن تكتسب منها لكي ُيحكـم               
 .على املشروع احملدد بأنه حقق هدفه
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 األقليـات  وعلى سبيل املثال، ُيذكر فيما يتعلق بسلسلة مناقشات موجهـة للرجـال مـن     
ــة أن  مؤشــرات ســوف توضــع لغــرض إعــداد اســتبيانات لرصــد أي تغــيري يف املوقــف      ”العرقي

ــسانية، وخبــصوص       ــسلة مناقــشات تتعلــق باملــساواة اجلن ــسلوك فيمــا بــني املــشتركني يف سل وال
 .وسوف جتهز االستبيانات بعد ذلك. “موقفهم من تنشئة اإلناث والذكور من أطفاهلم

عايـة توجيـه معـايري للنجـاح تتعلـق بأعـداد املـشاركني مـن          وقد وضـعت يف مـشروع ر       
عدد معّين من البلديات الذين يغّيرون، فيما يتعلق بواحد أو أكثر مـن أفـراد أُسـرهم، مـوقفهم                   
من املـشاركة يف اجلمعيـات أو النقابـات، أو يغّيـرون إىل حـد مـا، مـوقفهم ممـا إذا كـان ينبغـي                       

طلــق مبــادرات حمليــة فرديــة هتــدف إىل اجتــذاب املــواطنني للجمعيــة أو النقابــة الــيت متثلــهم أن ت
 .الدامنركيني اجلدد وإبقائهم أعضاء فيها

 وُتعــرض كــل أنــشطة إدارة املــساواة اجلنــسانية يف محلــة مــشتركة واحــدة حتــت شــعار  
ــَم ال؟” ــه    “ِل ــة عنوان ــشبكة العاملي ــة  www.hvorfor-ikke.dk، هلــا موقــع علــى ال  يتــضمن يف مجل
 .وشريطا سينمائيا ُيظهر األدوار املثالية“ اتبعين”يتضمنه أغنية خاصة عنواهنا  ما

 : وتشمل األنشطة فيما تشمله من أمور 
 وهـي محلـة حقـوق تـستهدف بـصورة خاصـة، نـساء               -احلقوق والفرص يف الـدامنرك       • 

م اللغــة هبــدف املــسامهة يف إطالعهــن  األقليــات العرقيــة اللــوايت حيــضرن مــدارس لتعلــي 
. خاصة على حقوقهن بالنـسبة إىل املـساواة اجلنـسانية واحليـاة األسـرية واألمـور املاليـة                 

 . وجرى تقييمها٢٠٠٧-٢٠٠٥وقد نظمت هذه احلملة يف الفترة 
متـاح بثمـاين لغـات وقـد        “ األسرة واجلنـسانية واحلقـوق يف الـدامنرك       ”املنشور املعنون    • 

 .٢٠٠٦م صدر يف عا
سلسلة مناقشات يتوىل فيها الرجال األدوار املثاليـة وتتنـاول تنـشئة األطفـال واملـساواة            • 

اجلنــسانية، وهــي موجهــة إىل الرجــال مــن األقليــات العرقيــة امللــتحقني مبــدارس تعلــيم   
 .٢٠٠٨ وتستمر حىت ٢٠٠٦وبدأت هذه السلسلة يف عام . اللغة

 احلملــة وتتــألف مــن أربعــة أفــالم يظهــر فيهــا  ، جمموعــة حتتــوي علــى مــادة“ِلــم ال؟” • 
القائمون األدوار املثالية، وعلـى قـرص مـدمج عليـه أغنيـة وعلـى منـشور عـن احلقـوق                     

 .٢٠٠٧ شخص يف عام ١ ٠٠٠وقد ُوزعت اجملموعة على أكثر من . إخل
 وهي مشاريع منوذجية يف ثالث بلديات خمتـارة جتمـع           -أُسر مرِشدة يف احلياة العملية       • 

 أُسر دامنركية وأُسر مـن أقليـات عرقيـة ملناقـشة احليـاة األسـرية وأنـشطة االنتـساب                بني
 .٢٠٠٧وبدأ هذا املشروع يف عام . إىل مجعيات أو نقابات

http://www.hvorfor-ikke.dk/
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ــشر يف كــانون      •  ــة، ُن ــة اجلنــسانية يف صــفوف رجــال األقليــات العرقي ــاول اهلوي حبــث تن
 .٢٠٠٧ديسمرب /األول

فوف الرجـال الـدامنركيني مـن ذوي خلفيـات عرقيـة            تقرير عن األمناط التعليمية يف صـ       • 
 .٢٠٠٧فرباير /أخرى، ُنشر يف شباط

 اهليئات املعنية باملساواة والتدابري اخلاصة: ٤املادة   
 وزيرة لشؤون املساواة اجلنسانية  

يتوىل مسؤولية العمل الذي يـضطلع بـه القطـاع احلكـومي تعزيـز املـساواة بـني النـساء                     
ومنــصب وزيــر املــساواة اجلنــسانية هــذا منــصب . ؤون املــساواة اجلنــسانيةوالرجــال وزيــرة لــش

وزاري مزدوج، والوزيرة احلالية اليت تتوىل هذا املنـصب تـشغل أيـضا منـصب وزيـرة الـشؤون                   
 .االجتماعية

وتنسق الوزيرة لشؤون املساواة اجلنـسانية عمـل احلكومـة يف جمـال املـساواة بـني املـرأة                    
 .والرجل
ير يف احلكومـة مـسؤول عـن املـساواة اجلنـسانية داخـل وزارتـه، سـواء         على أن كل وز   

ذلــك أنــه بفــضل خطــة العمــل الراميــة إىل  . بالنــسبة إىل املبــادرات اخلاصــة أو املبــادرات العامــة
 أهــدافا لــسياسة املــساواة  ٢٠٠٧تعمــيم املــساواة اجلنــسانية، حــددت كــل الــوزارات يف عــام    

ــسانية داخــل جمــال مــسؤوليتها   ــّسطة، ال يوجــد للمــساواة    وب. اجلن ــارة مب ــه، نقوهلــا بعب ــاء علي ن
 . وزيرا١٩اجلنسانية جمرد وزير واحد، بل هناك يف اجملموع 

 :أما مهام الوزيرة لشؤون املساواة اجلنسانية فهي، بني أمور أخرى، التالية 
 وضع سياسة احلكومة يف جمال املساواة اجلنسانية؛ • 
 طلب إجراءات خاصة؛التركيز على اجملاالت اليت تت • 
تنــسيق جهــود املــساواة اجلنــسانية داخــل احلكومــة وتنفيــذ اســتراتيجية تعمــيم املنظــور    • 

 اجلنساين؛
أداء مهام وطنية بالنسبة إىل االحتاد األورويب وبلدان الشمال األورويب واألمم املتحـدة              • 

 وجملس أوروبا؛
ــشمال األورو    •  ــدان الـ ــسبة إىل بلـ ــة بالنـ ــام دوليـ ــم  أداء مهـ ــاد األورويب واألمـ يب واالحتـ

 املتحدة؛
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ــا إىل        •  ــسانية لرفعه ــساواة اجلن ــر ســنوي ومنظــور وخطــة عمــل يف جمــال امل إعــداد تقري
 الربملان الدامنركي؛

 مجع التقارير عن املساواة اجلنسانية من مؤسسات الدولة ومن البلديات؛ • 
للمجـالس واهليئـات اإلداريـة      تنفيذ قانون املساواة اجلنسانية ورصد التكـوين اجلنـساين           • 

 واللجان؛
 .تعيني أعضاء يف جملس املساواة اجلنسانية واللجنة الدولية للمساواة اجلنسانية • 

 إدارة املساواة اجلنسانية  
ــسانية         ــساواة اجلن ــؤون امل ــوزيرة ش ــة ل ــة األمان ــسانية وظيف ــساواة اجلن ــؤدي إدارة امل . ت

 اإلدارة باإلضـافة إىل خدمـة الـوزيرة، وظـائف     وتـؤدي .  موظفـا ١٨ولإلدارة مالك يتألف مـن      
 :تكون الوزيرة ملزمة مبوجب قانون املساواة اجلنسانية بأن تؤديها وتشمل

 إطالق مبادرات خاصة للمساواة اجلنسانية؛ • 
 تنسيق وتطوير عمل تعميم املنظور اجلنساين فيما بني الوزارات؛ • 
اجلنــسانية وللمنظــور وخطــة العمــل  وضــع مقترحــات للتقريــر الــسنوي عــن املــساواة    • 

وهذا يبني سياسة احلكومة يف جمـال املـساواة اجلنـسانية    . لتقدميها إىل الربملان الدامنركي  
 خالل السنة املاضية وحيددها للسنة املقبلة؛

تقـدمي معلومــات عــن قـانون املــساواة اجلنــسانية يف شـكل توجيهــات عامــة ويف شــكل     • 
 رات وغريها؛مشورة حمددة مقدمة إىل الوزا

رصد التكوين اجلنساين للمجالس واهليئات اإلداريـة واللجـان  وتقـدمي التوجيـه بـشأنه                 • 
حيث ينبغي أن يكون هناك توزيع جنـساين متـساو، والقيـام مـرة كـل ثـالث سـنوات                    
بتلقــي تقــارير الــوزراء اآلخــرين عــن التوزيــع اجلنــساين يف اهليئــات اإلداريــة لقطاعــات  

 حكومية حمددة؛
لقيام كل سنة ثانية جبمع التقارير عن املـساواة اجلنـسانية مـن البلـديات ومـن القطـاع                   ا • 

  وأصبحت كل التقارير تقدم اآلن إلكترونيا؛-احلكومي 
 تقدمي املساعدة باألعمال السكرتارية لألفرقة العاملة املشتركة بني الوزارات حاليا؛ • 
 .س املساواة اجلنسانيةتقدمي املساعدة باألعمال السكرتارية إىل جمل • 
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ــسؤولني        ــستوى املـ ــى مـ ــسانية، علـ ــساواة اجلنـ ــوىل إدارة املـ ــك، تتـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ
احلكــوميني، رصــد عمــل املــساواة اجلنــسانية الــدويل يف بلــدان الــشمال، ويف االحتــاد األورويب، 

ــة العام       ــشاركة يف االجتماعــات واألفرق ــك امل ــا يف ذل ــم املتحــدة، مب ــا، واألم ــس أوروب ــة وجمل ل
 .واملؤمترات
أمـــا التمويـــل الـــالزم لتـــشغيل إدارة املـــساواة اجلنـــسانية فيخـــصص يف قـــانون املاليـــة    

 مليـون  ١٤,٤، ُخـصص إلدارة املـساواة اجلنـسانية مـا جمموعـه        ٢٠٠٧ويف عام   . واالعتمادات
هــذا عــالوة علــى أهنــا تــدير صــناديق خمصــصة خلطــة العمــل ملكافحــة االجتــار . كرونــة دامنركيــة

وخلطـة العمـل ملكافحـة العنـف      )  مليـون كرونـة دامنركيـة      ٨٠ (٢٠١١-٢٠٠٧ للفتـرة    بالنساء
ــرة      ــال للفت ــساء واألطف ــذي ميارســه الرجــال ضــد الن ــة ٦٠ (٢٠٠٨-٢٠٠٥ال ــون كرون )  ملي

 مليـون كرونـة دامنركيـة خمصـصة لتعزيـز املـساواة بـني النـساء والرجـال مـن                 ١٢وكذلك مبلـغ    
ويف تطـور أحـدث عهـدا، ُخـصص        . ٢٠٠٩-٢٠٠٦ذوي خلفيات غـري دامنركيـة عـن الفتـرة           

 بغية تنظيم محلة دعم للحقـوق وإجـراء         ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ماليني كرونة دامنركية للفترة      ٧مبلغ  
دراســة استقــصائية بــشأن إزالــة احلــواجز القائمــة علــى أســاس جنــساين يف صــفوف األقليــات     

 .العرقية
 

 جملس املساواة اجلنسانية  
ة من رئيس، وهو قاض، ومن عضوين آخـرين جيـب أن            يتألف جملس املساواة اجلنساني    

 .يكونا حماميني هلما خربة يف جمايل املساواة اجلنسانية والعالقات يف سوق العمل
. ويعاجل اجمللس شكاوى فعلية تتناول املعاملة التمييزية اليت يتعرض هلا النـساء والرجـال          

يقــة أســهل للمــواطنني لكــي  وبوســع أي مــواطن أن يلجــأ إىل اجمللــس، والقــصد هــو إتاحــة طر 
ــى أســاس          ــالتمييز عل ــق ب ــشأن شــكاوى تتعل ــرارات ب ــى ق ــع أي رســوم، عل حيــصلوا، دون دف

ــساين ــشمل موضــوع        . جن ــاق مجــاعي ي ــاك اتف ــة وكــان هن ــضوا يف نقاب وإذا كــان موظــف ع
وإذا مل تـتمكن النقابـة مـن إخـضاع          . الشكوى، تعني أوال أن يتصل صاحب الـشكوى بنقابتـه         

 أو حملكمــة عماليــة أو مل تكــن تــود ذلــك، فــإن للمجلــس اختــصاص معاجلــة   املــسألة للتحكــيم
 .القضية

وللمواطن سبيل لتقدمي شـكوى عـن تعرضـه لتمييـز يف سـوق العمـل أو داخـل اإلدارة            
العامـــة أو بـــصدد أعمـــال جتاريـــة وأنـــشطة عامـــة، أي يف القطاعـــات التعليميـــة والـــصحية         

 .ملايلواالجتماعية ويف الشركات اخلاصة والقطاع ا
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وقــرارات اجمللــس ملزِمــة وقاطعــة إداريــا، كمــا أن اجمللــس خمــول صــالحية فــرض دفــع    
ويف حـاالت خاصـة جـدا       . تعويض للمشتكي إذا كان هناك انتهاك لقـانون املـساواة اجلنـسانية           

ــشكل         ــضررت ب ــد ت ــة العمــل ق ــرب أن عالق ــالطرد، إال إذا اعت ــرارا ب بوســع اجمللــس أن يقلــب ق
 .ميكن إصالحه ال

 يف املائة من القضايا اليت ينظر فيها اجمللس شـكاوى واردة مـن نـساء                ٥٠ثل حوايل   ومي 
ال ينــتمني إىل عــضوية نقابــة وكــن قــد صــرفن مــن العمــل إمــا أثنــاء محلــهن أو أثنــاء غيــاهبن يف  

أما النصف اآلخر من القضايا، فيتناول اخلروقـات لقـانون املـساواة اجلنـسانية أو               . إجازة أمومة 
ويف السنوات األخـرية كانـت الـشكاوى الـواردة مـن الرجـال              . شريعات األخرى اخلروقات للت 

 . تشكل نصف القضايا
، قــدمت احلكومــة إىل الربملــان مــشروع قــانون بــشأن إنــشاء جملــس    ٢٠٠٧ويف عــام  

جديد للشكاوى العامة للنظر يف الـشكاوى املتعلقـة بـالتمييز القـائم علـى أسـاس اجلنـسانية، أو            
ــون ال  ــصر، أو ل ــوطين أو     العن ــة، أو األصــل ال ــسن، أو اإلعاق ــد، أو ال ــدين أو املعتق ــشرة، أو ال ب

ومـع إنـشاء جملـس الـشكاوى        . االجتماعي أو العرقي، أو اآلراء السياسية، أو التفضيل اجلنسي        
وسـوف  . ، سوف يتم إغالق جملس املـساواة اجلنـسانية      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١اجلديد يف   

نائبني للرئيس وهم قضاة وكذلك تسعة أعـضاء آخـرين، جيـب أن        يضم اجمللس اجلديد رئيسا و    
يكونوا حمامني، يعّينهم وزير العمل رهنا بتزكية من الوزيرة لـشؤون املـساواة اجلنـسانية ووزيـر                

وهــؤالء األعــضاء التــسعة جيــب أن يكونــوا علــى معرفــة . شــؤون الالجــئني واهلجــرة واإلدمــاج
اجلنسانية، أو باملعاملة املتـساوية للجميـع بغـض النظـر عـن             خبرية بالتشريعات املتعلقة باملساواة     

العنصر أو األصل العرقي، أو حبظر التمييز يف سـوق العمـل، وعلـى معرفـة أيـضا باألوضـاع يف                
 .سوق العمل، وجيب أن يكونوا مستقلني عن السلطة اليت رشحتهم

 اجلهات الفاعلة األخرى  
 عدد كبري مـن املؤسـسات واحلهـات الفاعلـة           باإلضافة إىل الوزارات والبلديات، هناك     

األخرى اليت تشترك على حنو احترايف يف العمل يف جمال املساواة اجلنـسانية وتـساهم يف توسـيع      
 .النقاش الوطين

 اللجنة الدولية للمساواة اجلنسانية  
، جلنة حكومية للتعاون الدويل بـشأن املـساواة بـني           ١٩٨٧أنشأ رئيس الوزراء يف عام       

 ). اللجنة الدولية للمساواة اجلنسانية(جال والنساء الر
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وتــضم اللجنــة رئيــسا، يعّينــه وزيــرة شــؤون املــساواة اجلنــسانية وممــثلني لألحــزاب           
وزارة العمل، ووزارة الشؤون اخلارجيـة، وإدارة       (السياسية يف الربملان، والوزارات ذات الصلة       

مجعيــة املــرأة الدامنركيــة، املــرأة (احلكوميــة ، وكــذلك ممثلــي املنظمــات غــري )املــساواة اجلنــسانية
والتنميــة، واجمللــس النــسائي يف الــدامنرك، ومجعيــة الــدامنرك لــصندوق األمــم املتحــدة للنــهوض    

 ).باملرأة
وهــذه اللجنــة هــي منتــدى تنــسيق وقــد عاجلــت منــذ إنــشائها معظــم جوانــب العمــل     

ملتحــدة وبلــدان الــشمال األورويب الــدويل يف جمــال املــساواة اجلنــسانية الــذي جيــري يف األمــم ا  
 . واالحتاد األورويب وجملس أوروبا

 الدراسات النسائية والدراسات اجلنسانية  
ـــ     ــسنوات الـ ــالل الـ ــات    ٣٥خـ ــسانية يف اجلامعـ ــات اجلنـ ــورت الدراسـ ــرية، تطـ  األخـ

ــامي   ــي دين ــة إىل ختــصص حبث ــسانية هــي مــصطلح شــامل لبحــوث    . الدامنركي والدراســات اجلن
نسانية، والدراسات النسائية، والدراسـات األنثويـة، ودراسـات الرجـال والرجولـة،             املساواة اجل 

 من البـاحثني والباحثـات يف الـدامنرك يـشتركون يف            ٣٠٠وهناك أكثر من    . ودراسات الشذوذ 
 .الدراسات اجلنسانية

وتضم جامعة كوبنهاغن مركـز تنـسيق الدراسـات اجلنـسانية الـذي يـؤدي، بـني أمـور                    
لعامــل املوحــد بالنــسبة إىل البيئــات البحثيــة، والبــاحثني األفــراد، وكــذلك مــن أخــرى، وظيفــة ا

 .حيث توظيف باحثني ُجدد وإدخاهلم إىل هذا امليدان

 )كفينفو(املركز الدامنركي للمعلومات عن النساء واجلنسانية   
كفينفو هو مركز للمعلومات والتوثيق والثقافة قـائم علـى نطـاق الدولـة وينقـل نتـائج                   

 .لدراسات النسائية والدراسات اجلنسانية إىل قطاع واسع مهتم من اجلمهور العاما
املعرفة بأمهيـة االختالفـات بـني اجلنـسني ويـسعى           ) أو مركز املعلومات  (وينقل كفينفو    

واألسـاس ألنـشطة املركـز      . جاهدا إىل إبراز ما تتمتـع بـه املـرأة مـن معرفـة وخـربة ودرايـة فنيـة                   
 . هلا مركز مكتبة حبوثيتمثل يف مكتبته اليت

وعالوة على ذلك، أنشأ املركز قاعدة بيانات عن اخلرباء تتضمن السري العمليـة الشخـصية                
وقاعدة البيانات هذه هي أداة العثور علـى نـساء ذوات مـؤهالت عاليـة               .  خبرية ١ ١٠٠ألكثر من   

البيانـات هـذه وميكـن    وال يتم تقاضي رسم عـن اسـتخدام قاعـدة    . يف كل جماالت املعرفة يف اجملتمع    
 .الوصول إليها عن طريق موقع مركز املعلومات كفينفو على الشبكة العاملية
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ــا         ــات امسهـ ــدة بيانـ ــة، قاعـ ــصناعات الدامنركيـ ــاد الـ ــع احتـ ــامال مـ ــز، عـ ــع املركـ ووضـ
تتـضمن أمسـاء مرشـحات تتـوفر فـيهن املـؤهالت ملناصـب يف اهليئـات                 “ املرشحات املتوفرات ”

ــة ــسا . اإلداري ــع الن ــدة     ومجي ــذكورات يف قاع ــة امل ــال التجاري ــن قطــاع األعم املرشــحات ”ء م
حصلن على موافقة جملس استـشاري مؤلـف مـن مـديرين ذوي خـربة يف األعمـال                  “ املتوفرات
وبوســع املؤســسات واملــشاريع األعــضاء يف احتــاد الــصناعات الدامنركيــة أن تــستعني  . التجاريــة

 .بقاعدة البيانات دون مقابل
لومـات مؤسـسة مـستقلة يف إطـار وزارة الثقافـة، فـإن هلـا أنظمتـها                  وبوصف مركز املع   

 ماليـني كرونـة دامنركيـة    ٦وتبلغ املخصصات لتـشغيل كفينفـو قرابـة      . اإلدارية وجملسا إلدارهتا  
 . يف السنة
وتلقى املركز، بغية متويل شبكة مساعدة للنساء اللوايت وفـدن إىل الـدامنرك مهـاجرات          

 مـن وزارة    ٢٠٠٦-٢٠٠٣ كرونـة دامنركيـة لفتـرة أربـع سـنوات             ماليـني  ٨أو الجئات، مبلغ    
 .شؤون الالجئني واهلجرة واإلدماج

وكجزء مـن برنـامج الـشراكة مـن أجـل التقـدم واإلصـالح وبرنـامج احلـوار والتعـاون                      
بشأن حقوق املرأة يف املنطقة العربية، يدير كفينفو صـندوق تـستطيع املنظمـات غـري احلكوميـة           

هــا مــن فئــات اجملتمــع املــدين الــدامنركي أن تطلــب دعمــا منــه إلقامــة مــشاريع   الدامنركيــة وغري
ــا   ــشأن    . شــراكة يف الــشرق األوســط ومشــال أفريقي ــامج احلــوار والتعــاون ب وســيظل متويــل برن

 . مليون كرونة دامنركية٣,٨ مبيزانية تبلغ ٢٠٠٩يوليه /حقوق املرأة ساريا حىت متوز

 املنظمات غري احلكومية  
 غري احلكومية الدامنركية تاريخ طويل يف املـشاركة النـشطة يف العمـل علـى                للمنظمات 

وبــصورة خاصــة فــإن مجعيــة املــرأة الدامنركيــة واجمللــس . التــرويج للمــساواة بــني الرجــل واملــرأة
 مجعيـة ومنظمـة نـسائية يزيـد         ٤٦النسائي يف الدامنرك، وهي التنظيم الذي تنضوي حتـت لوائـه            

يــون، يعمــالن جاهــدين علــى كفالــة حقــوق املــرأة وتأثريهــا يف كــل  جممــوع أعــضائها علــى املل
وتدعم الوزيرة لشؤون املساواة اجلنسانية أنشطة اجمللس النـسائي يف الـدامنرك            . قطاعات اجملتمع 

 ١٤,٤ مليون كرونـة مـن ميزانيـة إدارة املـساواة اجلنـسانية البالغـة            ١,٢باعتماد سنوي مقداره    
 .مليون كرونة

يسية للمنظمتني غـري احلكـوميتني املـذكورتني أعـاله هـي العمـل كرقيـب                والوظيفة الرئ  
بالنــسبة إىل املبــادرات أو الــسياسات العامــة وكــذلك املــشاركة بنــشاط يف النقــاش العــام بغيــة    
تعزيز املساواة بني املرأة والرجل، مما ينطوي أيضا على نشر املعرفة بـشأن اتفاقيـة القـضاء علـى         

 .املرأةمجيع أشكال التمييز ضد 
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وأحد مـواطن القـوة يف العمـل الـدامنركي الرمسـي يف جمـال املـساواة اجلنـسانية هـو أنـه                        
جيري، إىل حد بعيد جدا، بتعاون وثيق وحـوار مـع املنظمـات غـري احلكوميـة واخلـرباء يف هـذا                      

ة وكثريا ما تكون هذه املنظمات وهؤالء اخلرباء أطرافا استشارية يف املشاورات املتعلقـ            . امليدان
ويف هــذا الــصدد، ينبغــي لفــت االنتبــاه بــصورة خاصــة إىل  . باملبــادرات اجلديــدة مــن احلكومــة

ــاملرأة      ــرأة واالجتــار ب ــة إىل مكافحــة العنــف ضــد امل ــة الرامي ــادرات احلكوم ــذ  . مب ويتحقــق تنفي
املشاريع مبوجـب خطـط العمـل الوطنيـة بغيـة مكافحـة هـاتني املـشكلتني، إىل حـد بعيـد جـدا،                   

 .ظمات غري احلكومية واخلرباءعلى أيدي املن
ــن           ــدد م ــع ع ــات م ــسانية اجتماع ــساواة اجلن ــد إدارة امل ــهر، تعق ــة أش ــرة كــل ثالث وم

التنظيمات النسائية، واملنظمة الوطنية ملآوي النساء اللوايت تعّرضن للـضرب وأطفـاهلن ومنظمـة              
وجـودات يف  وهي مركـز مفتـوح لتقـدمي املـشورة واملعاجلـة للنـساء امل           “ العش”ومعناها  (ريدن  
 ).بيئة بغاء
وتــــشارك املنظمــــات غــــري احلكوميــــة يف الوفــــود الدامنركيــــة الرمسيــــة إىل مــــؤمترات  

واجتماعات األمم املتحدة كما أهنا تشترك يف املؤمترات واالجتماعات الرئيسية املعقـودة حتـت              
 .رعاية االحتاد األورويب وبلدان الشمال األورويب

 تدابري خاصة  
 مـن قـانون   ٣ويـشرح البنـد   . الدامنركي إمكانيـة تطبيـق التـدابري اخلاصـة        ويبني القانون    

، إمكانيـة  ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلـول ١٩ املـؤرخ  ١٠٩٥توحيد تشريعات املساواة اجلنـسانية رقـم     
اخلروج عـن احلظـر العـام للتمييـز لفائـدة تعزيـز مبـادرات املـساواة بـني اجلنـسني خـارج سـوق                         

 من قانون املعاملة املتساوية يـأذن هبـذا اخلـروج          ١٣ن البند   يف جمال سوق العمل، فإ     أما. العمل
 .عن احلظر
مـن قـانون املـساواة اجلنـسانية، جيـوز لـوزير أن يـسمح، داخـل                ) ١ (٣ومبوجب البنـد     

جمال مسؤوليته أو مسؤوليتها، باختاذ تدابري لتعزيـز املـساواة اجلنـسانية هبـدف منـع املعاملـة غـري                    
 .املتساوية على أساس جنساين

، بالــصالحية لوضــع )٢ (٣وتتمتــع وزيــرة شــؤون املــساواة اجلنــسانية، مبوجــب البنــد   
القواعد العامة للحـاالت الـيت ميكـن فيهـا اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة لتعزيـز املـساواة اجلنـسانية                        

 .بدون احلصول على إذن من الوزراء املسؤولني
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 ٢٣٣التنفيــذي رقــم وعمــدت وزيــرة شــؤون املــساواة اجلنــسانية، مــن خــالل األمــر     
، عنـدما   ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١٠ وأحدث تعـديل لـه بتـاريخ         ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٩املؤرخ  

 .أصبح األمر التنفيذي دائما، إىل استخدام هذه اإلمكانية
ــسانية         ــساواة اجلن ــز امل ــة إىل تعزي ــادرات الرامي ــشأن املب ــذي ب ــر التنفي ــا األم ــر (وأم األم

، فيجعــل مــن املمكــن أن تــستهدف  )٢٠٠٧أبريــل /ن نيــسا١٠ املــؤرخ ٣٤٠التنفيــذي رقــم 
مبادرات منوذجية وإمنائية واحدا من اجلنسني لفترة تصل إىل سنتني، بغية اجتـذاب اجلـنس ذي                

 .وهذا األمر التنفيذي موجه إىل سلطات الدولة وسلطات احلكم احمللي. التمثيل الناقص
 أي مبــادرات مــن هــذا غــري أن األمــر التنفيــذي حيــدد شــرطا أساســيا مــسبقا إلطــالق   

 يف املائـة أو أقـل يف اجملـال املعـين أو املنطقـة              ٢٥القبيل هو أن يكون أحد اجلنـسني ممـثال بنـسبة            
ــة أو        ــق بالعمال ــراد ذلــك اجلــنس أي موقــف تفــضيلي فيمــا يتعل ــدى أف ــة وأن ال يكــون ل املعني

و نــشاط ومــن املمكــن أيــضا تنظــيم دورة دراســية أ  . احلــصول علــى تعلــيم يــزودهم بالكفــاءة  
تعليمي ملدة تصل إىل ستة أشـهر ألحـد اجلنـسني بـشرط أن يكـون اهلـدف هـو تعزيـز املـساواة                        
بني املرأة والرجـل أو تعزيـز فـرص وصـول املـرأة والرجـل، بقـدرٍ متـساو، إىل العمالـة والتعلـيم                        

 .واإلدارة
لـسلطات  وال بد من إبالغ وزارة املساواة اجلنسانية هبذه املبادرات عند تقدمي تقـارير ا              

 .احلكومية واحمللية عن املساواة اجلنسانية
وقد طُّبقت هذه القواعد، على سبيل املثال، فيما يتصل بوظـائف املـربني االجتمـاعيني             

املبتدئني لصاحل الذكور املـراهقني، وفيمـا ُسـمّي برنـامج مـا بعـد الـشهادات الدراسـية يف كليـة                      
وينطـوي هـذا علـى وظـائف حبثيـة          .  الباحثـات  العلوم جبامعة كوبنهاغن بغية توظيف املزيد مـن       

التقـدم بطلبـات    ) يف هـذه احلالـة النـساء      (قليلة مدهتا سنتان ميكـن للجـنس ذي التمثيـل النـاقص             
 .لشغلها

ــه         ومــن املمكــن أيــضا، وفقــا لألمــر التنفيــذي، اخلــروج عــن احلظــر العــام علــى توجي
جـال والنـساء، كـل علـى حـدة،         اإلعالنات عن الشواغل إىل الرجـال أو النـساء بغيـة دعـوة الر             

غري أنه لن يكون للمتقدمني أي حـق تفـضيلي، كمـا جيـب النظـر          . بتقدمي طلبات لوظيفة معينة   
يف كل طلبات املتقدمني، بغض النظر عـن اجلـنس، بـصدد اختـاذ القـرار بـشأن الـشخص الـذي                  

 .سيفوز بالوظيفة
شاورات أقل، ممـا يعـين   وينطوي األمر التنفيذي على قدر أقل من البريوقراطية وعلى م        

 .أنه يسّهل إمكانية تنفيذ التدابري اخلاصة مقارنة بالقواعد احلالية
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وقد أصـدرت إدارة املـساواة اجلنـسانية دلـيال يتنـاول األمـر التنفيـذي، ويـشرح بأمثلـة                     
 .جيدة، كيفية استخدام كل واحد من أحكامه

رضـت علـى جملـس املـساواة     وقد اسُتخدم األمر التنفيـذي يف عـدد مـن القـضايا الـيت عُ              
ويف إحدى هـذه القـضايا، مت الطعـن يف قـرار بلديـة مـا أن متـّدد سـاعات فـتح محـام                         . اجلنسانية

وقـد أذن جملـس املـساواة       . السباحة العام خالل األسبوع، بساعة  واحدة ختصص للنساء فقـط          
 مـن  ٦ البنـد  اجلنسانية للبلدية بأن ختصص وقتـا يف محـام الـسباحة العـام للنـساء فقـط، مبوجـب           

 .األمر التنفيذي

  القوالب النمطية ألدوار اجلنسني القائمة على التحيز اجلنسي-األولويات : ٥املادة   
ــرة   ــساواة      ٢٠٠٨-٢٠٠٤يف الفت ــال امل ــوطين يف جم ــل ال ــة للعم ــة العام ــت األولوي  متثل

 وفقـا لتوصـيات     اجلنسانية لكل الوزارات يف تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين،           
الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة الــذي ُعقــد يف بــيجني عــام     

وكـــذلك الوثيقـــة اخلتاميـــة للـــدورة االســـتثنائية الثالثـــة والعـــشرين “ لعمـــللمنـــهاج ” ١٩٩٥
سني والتنميــة املــساواة بــني اجلنــ: ٢٠٠٠املــرأة عــام ”للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة املعنونــة  

 .٥+ املعروفة باسم بيجني “ والسالم يف القرن احلادي والعشرين
ــه العمــل يف جمــال         ــوم علي ــذي يق ــدأ األساســي ال ــساين املب وكــون تعمــيم املنظــور اجلن

 .“قانون املساواة اجلنسانية”املساواة بني اجلنسني أمر يؤكده القانون يف 
ن البلـديات مـسؤول داخـل ميـدان         وكل واحد من الـوزراء، وكـل مـن احملافظـات ومـ             

اختصاصه، عن العمل تعزيزا للمـساواة اجلنـسانية، بينمـا تتمثـل وظيفـة وزيـرة شـؤون املـساواة            
اجلنسانية يف التنسيق والرصد فيما يتعلق باجلهود العامـة الـيت تبـذهلا احلكومـة يف جمـال املـساواة                

 .اجلنسانية
مــيم املنظــور اجلنــساين خبطــة عمــل  ويف القطــاع احلكــومي، مت الــشروع يف جمهــود لتع  

 .٢٠٠٦-٢٠٠٢مشتركة بني الوزارات للفترة 
وكانـت االسـتنتاجات الرئيـسية    . ٢٠٠٦وقد جـرى تقيـيم خطـة العمـل هـذه يف عـام           

وكان املشروع بالنسبة للـوزارات قّيمـا إذ أنـه سـاهم إىل درجـة عاليـة        . إجيابية بصورة كاسحة  
اجلنــسانية الــذي يــنص علــى أنــه مطلــوب مــن الــسلطات  مــن قــانون املــساواة ٤يف تنفيــذ البنــد 

وإضـافة  . العامة أن تدمج املساواة بني اجلنسني يف كل ما تقوم بـه مـن ختطـيط وأعمـال إداريـة                   
ــسانية      ــساواة اجلنـ ــردة، وضـــعت إدارة املـ ــوزارات املنفـ ــشطة يف الـ ــن األنـ ــبري مـ ــدد الكـ إىل العـ

يم املنظور اجلنساين وجمموعة مـن      يتضمن أربع أدوات الستخدامها يف تعم     “  أدوات صندوق”
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، علـى الـشبكة العامليـة، أكثـر مـن           www.lige.dk/koensnainstreamingوتتاح يف املوقع    . األمثلة
 مثاال حمددا وأربع أدوات للبيانات واإلحـصاءات املفـصلة حـسب اجلـنس، وللجنـسانية يف           ٦٠
 .صاالت، وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مشاريع القوانني الربملانية، وامليزنة اجلنسانيةاالت

ويف الوقـت ذاتـه، لُفـت االنتبـاه إىل احلاجـة إىل             . وأوصى التقييم بأن يـستمر املـشروع       
زيــادة التركيــز علــى إدارة املــشروع يف الــوزارات املنفــردة، كمــا أُوصــّي بــأال يتخــذ العمــل يف  

 .تقبل شكل مشروع بل أن تكون له صفة املالزمةاملس
وإزاء هذه اخللفية من االستنتاجات تقـرر أن توضـع خطـة عمـل جديـدة للتعـاون بـني                     

وسوف تـستمر خطـة العمـل    . الوزارات مع التركيز على التنفيذ، واملالزمة، والتمايز، واإلدارة     
 .٢٠١١اجلديدة حىت عام 

ــشترك بــــــني ا     ــة العمــــــل للمــــــشروع املــــ ــرة  خطــــ ــساين للفتــــ ــور اجلنــــ ــيم املنظــــ ــوزارات لتعمــــ  لــــ
 ٢٠١١-٢٠٠٧ 

 :األهداف العامة خلطة العمل اجلديدة هذه هي 
أن ُتدمج املـساواة اجلنـسانية يف األجـزاء الرئيـسية مـن اختـصاصات كـل وزارة وفيمـا                     • 

 يتصل بذلك من املبادرات الرئيسية الشاملة للقطاعات؛
 اجلنــسانية وأن تــضع أهــدافا حمــددة لــسياسة أن ترســم كــل وزارة سياســات للمــساواة • 

املساواة اجلنسانية داخل جماالت اختصاصها، وبذلك حتدد ما تصادفه مـن حتـديات يف    
 جمال املساواة اجلنسانية وما تواجهه من مشاكل قائمة على أساس جنساين؛

ل معـا  أن يتوىل ذوو اخلربة والكفاءة حتديد املشاكل القائمة على أساس جنساين والعم         • 
بطريقة احترافية على حلّهـا، كمـا يـتعني تقويـة حتـديات املـساواة اجلنـسانية يف فـرادى              

 .الوزارات
وفيما يتعلق بتقدمي الوزارات للتقـارير عـن املـساواة اجلنـسانية، فـإن مـن املطلـوب مـن                     

ة هذه الوزارات أن تبلّغ يف الوقت ذاته عمـا اعتمدتـه مـن سياسـات يف جمـال املـساواة اجلنـساني                   
وقد ُنشرت هذه الـسياسات واألهـداف املرتبطـة هبـا يف            . وعن أهداف سياساهتا يف ذلك اجملال     

 .٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
 يف املائـة مـن الـوزارات واإلدارات والوكـاالت           ٤٢، أبلغ ما جمموعه     ٢٠٠٧ويف عام    

نـسانية داخـل   وغريها من اهليئات احلكومية أن العمل جار فيها علـى تنفيـذ سياسـة املـساواة اجل     
 يف املائــة منـها أن لـديها اســتراتيجية لتعمـيم املنظــور    ٣٠جمـاالت اختـصاصها، بينمــا ذكـر حنـو     

 .اجلنساين يف خدماهتا الرئيسية

http://www.lige.dk/koensnainstreaming
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وبغيــة كفالــة اســتمرار تطــور جهــود القطــاع العــام لتعزيــز املــساواة اجلنــسانية وتوثيــق   
 . اجلهود توثّق مّرة كل سنتنيكما أن نتائج. نتائجها، يتم رصد التنفيذ بصورة متواصلة

وحرصا على زيادة تعزيز العمل على توثيق النتائج، سوف ُيشرع يف مبادرة فيمـا بـني        
ومــع مــرور . عــدد مــن الــوزارات لتحديــد املؤشــرات املــشتركة والفرديــة لقيــاس نتــائج العمــل  

 يف هـذا  الزمن، سوف تشكّل املؤشرات، إىل جانب التقارير واحلسابات، عضد جهود التوثيـق        
 .اجملال

ــوزارات لتعمــيم املنظــور         ــني ال ــشترك ب ــشروع يف خطــة العمــل للمــشروع امل وبعــد ال
، سوف ُيـصبح تعمـيم املنظـور اجلنـساين أكثـر انتـشارا، كمـا                ٢٠١١-٢٠٠٧اجلنساين للفترة   

 .أنه سيجري تطوير الكفاءات فيما بني املوظفني يف القطاع احلكومي
احلكومي زمام القيادة يف العمل علـى تـرويج املـساواة           وتود احلكومة أن يتوىل القطاع       
ــسانية ــروزا بــني خمتلــف        . اجلن ــر ب ــصبح جــزءا أكث ــسانية جيــب أن ت ــساواة اجلن ــإن امل ــذلك ف ول

 .سياسات احلكومة
وقــد حــدد الــوزراء، يف التقــارير عــن املــساواة اجلنــسانية، عــددا مــن أهــداف سياســة      

 . الوزراء إىل حتقيقها يف السنوات املقبلةاملساواة اجلنسانية اليت سيسعى كل واحد من

 مشروع االحتاد األورويب لتعميم املنظور اجلنساين يف البلديات  
مل توضع أية خطة عمل لقطاع احلكم احمللـي، غـري أنـه مت باالسـتعانة بـاخلربة املكتـسبة             

م املنظـور   يف القطاع احلكومي، الشروع يف أنشطة بينها مشروع لالحتاد األورويب بـشأن تعمـي             
 .اجلنساين
، بالتعاون مع عدد من البلديات وسلطات احلكـم احمللـي يف        ٢٠٠٧وقد أُنشئ يف عام      

وهـذا املـشروع واحـد      . الدامنرك، مشروع لغرض تشجيع تعميم املنظور اجلنساين يف البلـديات         
 .من مشاريع االحتاد األورويب وتشارك فيه أيضا لكسمربغ وسلوفينيا

ر أنـشطة املـشروع عـن وضـع أداتـني جديـدتني لتعمـيم اجلنـسانية                 ومن املقـرر أن تـسف      
لتستخدمهما البلديات، وكذلك عن إنتاج شريط فيديو يتضمن أمثلة لكيفية استفادة حكومـة             

وتتـاح هاتـان األداتـان وشـريط الفيـديو          . حملية من إدخال املنظور اجلنساين يف ختطيط خـدماهتا        
 . على الشبكة العامليةwww.ligestillingidanmnark.dkيف املوقع 
واملوقع املذكور أعاله هو البوابة الـيت تكفـل الوصـول إىل عمـل البلـديات واحملافظـات              

وهو يتـضمن املعـايري لعمـل البلـديات واحملافظـات يف هـذا اجملـال،                . يف ميدان املساواة اجلنسانية   
 .يديو وأدواتوكذلك شريط ف

http://www.ligestillingidanmnark.dk/
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 إجياد أداة إلكترونية لتعلم تعميم املنظور اجلنساين يف القطاع احلكومي  
ــتم يف عــام    ــدة للمــسامهة يف جعــل    ٢٠٠٨ســوف ي ــة جدي ــم إلكتروني ، إجيــاد أداة تعلُّ

ــة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني  ولغــرض      تعمــيم املنظــور اجلنــساين أداة معروفــة جيــدا وعملي
 .ت العامةحتسني نوعية اخلدما

وهـــذه األداة ســـوف تـــصمم للمـــوظفني يف القطـــاع احلكـــومي، ولكـــي يـــستخدمها   
ومـن  . املوظفون الذين ال توجد لديهم، بالضرورة، أي معرفة مسبقة بتعميم املنظـور اجلنـساين             

املقـــرر أن متكّـــن هـــذه األداة املـــوظفني مـــن اســـتخدام األدوات املوجـــودة فعـــال فيمـــا يتعلـــق   
 املساواة اجلنسانية يف مشاريع القوانني الربملانية، وبتقيـيم مـدى املـساواة بـني               بالبيانات، وبتقييم 

 .اجلنسني يف استهالك املوارد،  وكذلك فيما يتعلق باحلمالت
 .وجيري وضع هذا املشروع بالتعاون مع عدد من الوزارات 

  البغاء واالجتار باألشخاص ومدونة قواعد السلوك-قضايا خاصة : ٦املادة   
 البغاء  

، نشر املفوض الوطين للشرطة استراتيجية جديدة لتعزيـز         ٢٠٠٦سبتمرب عام   /يف أيلول  
وهـدف االسـتراتيجية    . وتقوية إجراءات الشرطة ملكافحة اجملرمني الذين يسيطرون علـى البغـاء          

وهــذه االســتراتيجية حتــدد إطــارا عامــا  . هــو مناهــضة القــوادة واســتغالل النــساء واالجتــار هبــن 
ــدابري ــساء      للت ــوادة واالجتــار بالن ــف اإلجــراءات املتخــذة ملكافحــة الق ــا لتكثي .  الواجــب اختاذه

التركيـز علـى اجملـرمني الـذين يـسيطرون علـى       :  نقاط رئيسية هـي  ١٠وتستند االستراتيجية إىل    
ــام بطريقــة      ــة؛ وختــصيص املــوارد الالزمــة؛ والقي البغــاء؛ واالســتراتيجيات وخطــط العمــل احمللي

يز وحتليل معلومات االستخبارات الواردة من بيئة البغـاء؛ ونـشاط املكافحـة      منتظمة جبمع وجته  
املعزز؛ والتحقيقات االستباقية واملستهدفة؛ واملعاملـة املتـساهلة للـضحايا والـشهود؛ والتـدريب              

 .التكميلي؛ والتعاون املوسع مع السلطات  واملنظمات األخرى؛ والتدابري الوقائية
ر املفوض الوطين للـشرطة تقريـر حالـة تنـاول اسـتراتيجية      ، نش٢٠٠٨مارس /ويف آذار  

ووفقـا ملـا جـاء يف تقريـر         . تعزيز إجراءات الـشرطة ضـد اجملـرمني الـذين يـسيطرون علـى البغـاء               
. احلالة، فإن االستراتيجية تنفذ بنجاح وُتسفر، بني أمور أخرى، عن صورة شـاملة لبيئـة البغـاء            

اردة يف التقريــر لعــدد الباغيــات، مبــن فــيهن الباغيــات  ونتيجــة هلــذا األمــر، فــإن التقــديرات الــو 
 . األجنبيات، أدق وأقل كثريا من التقديرات السابقة

وعــالوة علــى ذلــك، جتــدر اإلشــارة إىل أن تقريــر احلالــة يــبني زيــادة يف توجيــه الــُتهم    
 .، مقارنة بالسنوات السابقة٢٠٠٧املتعلقة باالجتار باألشخاص يف عام 
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بنـهج جديـد    “ حيـاة جديـدة   ”خذت خطة عمل احلكومة املعنونـة       ، أ ٢٠٠٥ويف عام    
وهكذا، أُنشئ مركز االختصاص املعـين مبكافحـة البغـاء وُدّشـن رمسيـا              . يف جمال مكافحة البغاء   

وقد جرى إنشاؤه لتنفيذ أنشطة يف  غالبية جماالت العمـل الرئيـسية احملـددة يف      . ٢٠٠٦يف عام   
 مليـون   ٤٥,٨وقد ُخصص له اعتماد مببلغ      . ٢٠٠٨ام  خطة العمل، وسيظل قائما حىت هناية ع      

ومركــز االختـصاص هـذا هــو مركـز وطـين يــؤدي دورا رئيـسيا يف مكافحــة      . كرونـة دامنركيـة  
البغاء، وبصورة عامـة، جيـب أن يـساعد املركـز مبـا يتـوافر فيـه مـن اختـصاصات ومعـارف، يف                

ويف نفــس الوقــت منــع حتــسني ظــروف معيــشة الباغيــات، وإمكانيــات هجــرهن حليــاة البغــاء،   
ويـستهدف املركـز بأنـشطته أيـضا     . املراهقني مـن الـدخول يف عالقـات شـبيهة بعالقـات البغـاء             

 .الباغيات غري املهتمات حاليا بترك تلك البيئة
أما األنشطة املتخصصة الرئيسية يف مركز االختصاص املعين مبكافحـة البغـاء، فتقـع يف                

 : يمخسة جماالت عامة من جماالت العمل ه
 العمـل امليـداين يف صـفوف الباغيـات،          :األنشطة االجتماعيـة والـصحية يف جمـال البغـاء          • 

وتقدمي املـشورة باهلـاتف أو مـن خـالل شـبكة اإلنترنـت، واملـساعدة النفـسانية، وبنـاء                    
 اجلسور بني الباغيات والسلطات الصحية أو االجتماعية؛

ة املـساعدة مـن ناحيـة يف إرسـاء أسـاس      يف كل ميادين جمال البغاء، بغيـ  جتميع املعارف    • 
 مهين مكني لتنفيذ التشريعات يف هذا اجملال وإدارته؛

 حتّسن نوعية ما يؤدى يف مركز االختـصاص املعـين          منهجيات للعمل االجتماعي   وضع • 
مبكافحة البغاء من عمل اجتماعي، وتساهم يف الوقت ذاتـه يف تطـوير املنهجيـة العامـة                 

 ماعي؛يف ميدان العمل االجت
واهليئات األخرى هبدف مـساعدهتا يف تـوفري        إسداء املشورة والتوجيه للسلطات احمللية       • 

 العمل املؤهل  والكلي حلاالت البغايا يف مناطق كل سلطة حملية؛
املــوظفني مــع املراهقــات احملرومــات يف  /التــدريب التكميلــي ملــن يعمــل مــن املوظفــات  • 

راهقات اللوايت يـدخلن يف عالقـات شـبيهة بالبغـاء،       منازهلن لكفالة اإلقالل من عدد امل     
 .وهبذه الطريقة منع البغاء

 جمّمع اخلدمات واملساعدة النفسانية  
فيما يتعلق بطلب اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة بـشأن إنـشاء بـرامج                    

تقـدمي املـساعدة    وميكـن   . للدعم والتأهيل االجتماعيني، فإن هذا اجلانب مشمول باخلطـة أيـضا          
ــة دون عــودهتن إىل ممارســة البغــاء    ــا الــسابقات للحيلول وباإلضــافة إىل ذلــك، . النفــسانية للبغاي
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. ُخصصت أموال للمساعدة يف كبح السلوك الشبيه بالبغاء يف صفوف املراهقني إناثـا وذكـورا            
 .٢٠٠٨وسُيشرع يف هذا العرض ابتداء من عام 

 عنـدما أحيلـت   ٢٠٠٦لعرض للراشدات يف عـام  وكان قد مت الشروع يف توفري نفس ا  
، ٢٠٠٧ويف عـام    .  سـاعة لكـل منـهن      ١١مثاين نساء إىل طبيب نفـساين للمعاجلـة مبـا جمموعـه             

 . ساعة لكل منهن١١ امرأة إىل طبيب نفساين ملا جمموعه ٢٦أُحيلت 
وأشارت التقديرات إىل أن العديد من البغايا اللـوايت أُحلـن إىل طبيـب نفـساين سـوف                   

وهكذا، فإن جهـودا ُتبـذل لكفالـة    . تجن أيضا إىل أنواع أخرى من الدعم ليتركن بيئة البغاء      حي
أال تكون املساعدة النفسانية وحدها العرض املقـدم إىل تينـك البغايـا، بـل أن تكـون جـزءا مـن                  
صفقة تعرض عليهن قد تتضمن، إضافة إىل ذلك، مقابلة للدعم مـع األخـصائيني االجتمـاعيني                

 .االختصاص املعين مبكافحة البغاء، وكذلك أنشطة صحية ومتعلقة بسوق العمليف مركز 

 بيانات غري متاحة عن البغاء مفصلة حسب اجلنس  
أصبح البغاء يف الدامنرك، منذ السبعينات من القرن املاضي، أقل ظهـورا للعيـان، ذلـك                 

ليك وإىل مكاتـب لتـوفري      ألن االجتاهات يف سوق البغاء قد نقلته من الشوارع إىل حمـالت التـد             
ويـزداد اإلعـالن عـن هـذه األنـواع مـن            . املرافقات وغري ذلـك مـن أنـواع البغـاء األقـل ظهـورا             

ومثـل هـذه االجتاهـات والتطـورات جتعـل مـن الـصعب حتديـد                . البغاء حاليا يف شبكة اإلنترنت    
ل رمســي وقــد يكــون ممــا أســهم يف ذلــك أنــه ال ُيعمــل يف الــدامنرك بنظــام تــسجي  . عــدد البغايــا

ــا بأســرها      وال ــستهدف جمموعــة البغاي ــة أو صــحية ت ــشطة اجتماعي ــذل أي أن ــإن  . ُتب وهكــذا ف
وهــذه الطريقــة متكّــن الــدامنرك مــن حــساب الــرقم . احلــساب يــستند إىل املــصادر املتاحــة فقــط

وهـذا الـرقم جيـب أن يكّمـل بـرقم قـامت عـن        . األدىن الذي يوفر فكرة عن البغاء الظـاهر للعيـان   
 .أنشطة البغاء يصعب تتبع معاملهاأجزاء من 
وهـي هيئـة تابعـة للمجلـس الـوطين للخـدمات            (وأقامت اهليئـة املعنيـة بأشـكال البغـاء،           

حبـساب العـدد األدىن للبغايـا ذوات النـشاط          ) االجتماعية، وبالتايل لوزارة الشؤون االجتماعيـة     
الختبـار، بـدال مـن حماولـة        الظاهر يف هـذا امليـدان اسـتنادا إىل أعلـى أرقـام مـصادر املالحظـة وا                 

وهـذا النـهج جيعـل مـن املمكـن          . حلجـم اجملموعـة املـستهدفة بكاملـها       ) أقـل يقينـا   (تقدمي تقـدير    
 .اإلقالل إىل أدىن حد من استخدام التقديرات واالفتراضات غري املؤكدة

 : وتوجد يف الدامنرك األشكال التالية من البغاء 
 البغايا يف الشارع؛ حيث يتصل الزبائن ب-بغاء الشوارع  • 
  البغاء حيدث داخل حمالت التدليك حني يزور الزبائن احملل؛-بغاء حمالت التدليك  • 
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 والبغاء يـتم عـن طريـق حجـز موعـد مـع الباغيـة لتـأيت إمـا إىل          -بغاء خدمات املرافقة   • 
 مرتل الزبون أو إىل مكان إقامته؛

ل الباغيـة الزبـون يف مرتهلـا اخلـاص أو يف           البغـاء اخلـاص، تـستقب     /البغاء املستتر يف املـرتل     • 
 أي مكان خاص آخر؛

 . حيث يتم البغاء يف حانات التعري أو يف احلانات األخرى-بغاء احلانات  • 
. ويف الوقت ذاته توجد الفئتان التاليتان اللتان جتمع كل منهما بني أشـكال مـن البغـاء                 

 : وقد ُحسبتا على حدة ومها
 .وبغاء خدمات املرافقةبغاء حمالت التدليك  • 
 .بغاء خدمات املرافقة والبغاء يف املرتل اخلاص • 

 
 عدد األشخاص املشتركني يف بغاء حمالت التدليك

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 ٣ ٢٢٠ ٣ ٠٢٨ ٢ ٦٩٠ ٢ ٤٢٠ ٢ ٤٠٨ النساء
 ١٨ ٢١ ١٧ ٢٢ ١٩ الرجال

 ٤٠ ٢٥ ٢٧ ١٧ ٢٦ املتخنثون
 ٣ ٢٧٨ ٣ ٠٧٤ ٢ ٧٣٤ ٢ ٤٥٩ ٢ ٤٥٣ اجملموع

 



CEDAW/C/DEN/7
 

32 08-39914 
 

 
 عدد األشخاص املشتركني يف بغاء خدمات املرافقة

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 ٤٤٢ ٣٧١ ٣٤٣ ٢٩٥ ٣٨٥ النساء
 ١٤ ٧ ٣٣ ٥٥ ٧٩ الرجال

 ٤ ٣ ٣ ٢ ٢ املتخنثون
 ٤٦٠ ٣٨١ ٣٧٩ ٣٥٢ ٤٦٦ اجملموع

 
 د األشخاص املشتركني يف البغاء يف منازهلم اخلاصةعد

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 ١٢٨ ١٤٤ ١٢٥ ٨١ ٥٧ النساء
 ١ ٨ ١٤ ٣ صفر الرجال

 ٥ ٩ ١٣ ٤ ١ املتخنثون
 ١٣٤ ١٦١ ١٥٢ ٨٨ ٥٨ اجملموع

 
 بغاء خدمات املرافقةعدد األشخاص املشتركني يف كل من بغاء حمالت التدليك و

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 ٩٢ ١٠٠ ١١٧ ٧٦ ٧٠ النساء
 ٤ ١ ٤ ١ ٤ الرجال

 ٣ ٤ ٦ ٥ ٤ املتخنثون
 ٩٩ ١٠٥ ١٢٧ ٨٢ ٧٨ اجملموع
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 العدد األدىن لألشخاص املشتركني يف البغاء

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 ١ ٤١٥ ٨٠٩ ٧٢٥ ٥٧٥ ٦٦٥ بغاء الشوارغ

 ٣ ٢٧٨ ٣ ٠٧٤ ٢ ٧٣١ ٢ ٤٦٣ ٢ ٤٥٣ بغاء حمالت التدليك
 ٤٦٠ ٣٨١ ٣٧٩ ٣٥٢ ٤٦٦ بغاء خدمات املرافقة

 ١٣٤ ١٦١ ١٥٢ ٨٧ ٥٨ البغاء يف املنازل
 ١٤٨ ١٤٨ ١٤٨ ١٤٨ ١٤٨ بغايا احلانات

ــدليك ــالت التــ ــاء يف حمــ البغــ
 ٩٩ ١٠٥ ١٢٧ ٨٢ ٧٨ ملرافقةوبواسطة خدمات ا

البغــــاء يف املنــــازل وبواســــطة
 ٣٣ ٣٠ ٨ ٢٦ ١٨ خدمات املرافقة

 ٥ ٥٦٧ ٤ ٧٠٨ ٤ ٢٧٠ ٣ ٧٣٣ ٣ ٨٨٦ اجملموع

 
 مدونة قواعد السلوك  

وهـدف  . ، نفّذت قيادة الدفاع الدامنركية مدونة لقواعد السلوك       ٢٠٠٤يف أوائل عام     
اركون يف عمليـات دوليـة بـشأن مـا يتوقـع منـهم أن               هذه املدونة هو توجيـه األفـراد الـذين يـش          

يلتزموا به من سلوك وما ينبغي أن يظهـروه مـن احتـرام للقواعـد اخلاصـة والعـادات يف البلـدان             
ومدونة قواعـد الـسلوك هـذه سـارية أثنـاء قيـام األفـراد بواجبـاهتم الرمسيـة             . اليت يتواجدون فيها  

 .وكذلك، وبصورة خاصة، عندما يكونون يف إجازة
وتذكر مدونة قواعد السلوك أن االتصال اجلنسي بالبغايا غـري مستحـسن مـسموح بـه       

وعـالوة علـى ذلـك، جيـري إعـالم األفـراد            ). تبعا للتشريعات السارية يف البلـد املـضيف املعـين         (
بأن االتصال اجلنسي بالبغايا يـساهم يف إجيـاد أو اسـتمرار أوضـاع يتعـذر متامـا علـى البغايـا أن             

وهــذا صــحيح بغــض النظــر عمــا إذا كانــت التــشريعات يف البلــد املعــين تــسمح  . ايــدافعن عنــه
 .باالتصال اجلنسي بالبغايا أو حتظره

 الــذي - مبــا يف ذلــك االتــصال اجلنــسي -وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن التعامــل اخلــاص  
 ويف األحـوال العاديـة، يـؤدي      . حيدث يف منطقة العملية مع أشخاص من اجملتمـع احمللـي حمظـور            

 .انتهاك هذه القاعدة إىل التسريح
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 االجتار باألشخاص  
، جيـّرم املـشاركة   ) ألـف  ٢٦٢البنـد   (يتضمن قانون اجلنايـات الـدامنركي حكمـا حمـددا            

 .يف االجتار باألشخاص حتت طائلة عقوبة أقصاها السجن مثاين سنوات
نـساء متأصـلة يف     ، واجلهود الدامنركية الرامية إىل مكافحة االجتـار بال        ٢٠٠٢ومنذ عام    

. وقــد اعتمــدت احلكومــة هنحــا كليــا إزاء ضــحايا االجتــار باألشــخاص. خطــط العمــل الوطنيــة
وحرصــا علــى كفالــة التنــسيق والتعــاون عــرب القطاعــات، مت إنــشاء فريــق عامــل مــشترك بــني      

وينفذ الفريق العامل ما يصدر عن احلكومة من مبادرات يف هذا اجملـال             . الوزارات هلذا الغرض  
 .وىل مسؤولية رصد تطوراهتاويت

 هـو اختبـار خمتلـف الطـرق والنمـاذج           ٢٠٠٢وكان هدف خطة العمل األوىل يف عام         
وكـان لُـب تلـك اخلطـة يتمثـل يف إجيـاد عمـل ميـداين يف                  . ملنع االجتار بالنساء ولدعم الـضحايا     

أمــاكن إقامــة وعمــل النــساء، وكفالــة أن تكــون الــضحايا مــستعدات علــى أفــضل وجــه ممكــن  
 بـصورة حـصرية علـى النـساء اللـوايت      ٢٠٠٢وقد ركزت خطـة عمـل عـام     . عودة إىل الوطن  لل

 .وقعن ضحية االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي
 :ومشلت اخلطة املبادرات التالية 

إنشاء خط هـاتفي سـاخن وفـرق ميدانيـة جتـوب الـشوارع، ونـشر مرشـدين ثقـافيني،                     • 
 ساء؛وإجياد مساكن آمنة لضحايا االجتار بالن

 الشروع يف إجراءات العودة اجملهزة إىل الوطن؛ • 
 وتنتظيم مؤمترات؛) مبن فيهم أفراد الشرطة(عقد حلقات دراسية ودورات للمهنيني  • 
إطالق محلتني إعالميتني على صعيد البلد تستهدفان عامة اجلمهـور والزبـائن احملـتملني               • 

 .جتار باألشخاصللباغيات، وتنفيذ أنشطة إعالمية لصاحل ضحايا اال
، مبـادرات   ٢٠٠٥، أُطلقـت يف عـام       ٢٠٠٢وتضمنت خطة ملحقـة خبطـة عمـل عـام            

. هتدف إىل توفري مركز اسـتقبال لألطفـال ضـحايا االجتـار الـذين انتـهى األمـر هبـم يف الـدامنرك                    
وُعنيت هذه املبادرات بصورة رئيسية بتطوير طرق لالعتنـاء باألطفـال ضـحايا االجتـار املمكـن              

 .قاء مبؤهالت املهنيني الذين ُيفترض فيهم القيام بتلك الوظيفةواالرت
ومتثـل التقيـيم    . ٢٠٠٢ جرى تقييم خطة عمل عـام        ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف تشرين األول   

أما تقييم اخلطة امللحقة املتعلقـة باألطفـال فكـان          . يف تقدير دقيق ألثر املبادرات يف خطة العمل       
 ذلـك اإلجـراءات وعالقـات التعـاون، نظـرا إىل أن             أساسا عبارة عن شـرح للمبـادرات، مبـا يف         
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اخلطة امللحقة مل ُتطلق إال قبل أقل من سنة من إجـراء التقيـيم، وألن الـدامنرك مل تـشهد سـوى                      
 .عدد حمدود جدا من األطفال ضحايا االجتار يف تلك الفترة

  هـو أن األنـشطة العامـة قـد         ٢٠٠٢وكان االستنتاج الرئيسي لتقيـيم خطـة عمـل عـام             
وكانـت النتيجـة مرضـية، بـالنظر إىل أن اخلطـة       . ُنفذت وأنـه مت اكتـساب قـدر هـام مـن اخلـربة             

 .كانت عبارة عن مشروع إرشادي
، أطلقـــت احلكومـــة خطـــة عمـــل جديـــدة ملكافحـــة االجتـــار ٢٠٠٧مـــارس /ويف آذار 

 هـو كفالـة أن      ٢٠٠٧وكـان هـدف خطـة عمـل عـام           . ٢٠١٠-٢٠٠٧باألشخاص يف الفترة    
 النساء والرجال واألطفال الذين يتقـرر أهنـم كـانوا ضـحايا االجتـار باألشـخاص                 يقدم إىل مجيع  

النــوع الــصحيح مــن الــدعم يف حالتــهم الراهنــة وأن يــزودوا بطــرق بديلــة تقــيهم الوقــوع مــرة  
 .أخرى ضحية االجتار

 : على جماالت العمل األربعة التالية٢٠٠٧وتركز خطة عمل عام  
 ديد هوية املتجرين باألشخاص وتقدميهم إىل العدالة؛تعزيز جهود التحقيق بغية حت • 
 دعم الضحايا بتحسني اخلدمات االجتماعية املقدمة هلم يف الدامنرك؛ • 
منــع االجتــار باألشــخاص عــن طريــق احلــد مــن الطلــب وزيــادة معرفــة الــسكان هبــذه      • 

 املسائل؛
ني العمل الوقـائي يف     منع االجتار باألشخاص بتحسني التعاون الدويل، مبا يف ذلك حتس          • 

 .البلدان املصدِّرة
 : عددا من األهداف امللموسة٢٠٠٧وتشمل خطة عمل عام  

املركـز  ( مركـز تنـسيق للمعـارف املتـصلة باالجتـار باألشـخاص          ٢٠٠٧يؤسس يف عام     • 
 ؛)املعين باالجتار باألشخاص

ــام  •  ــار   ٢٠٠٧يف عـ ــحايا االجتـ ــتقبال ضـ ــستعدة السـ ــة مـ ــآوي عاملـ ــة مـ ــون ثالثـ  ، تكـ
 باألشخاص؛

، تكون الـدامنرك قـد أدرجـت النتـائج االجتماعيـة لالجتـار باألشـخاص         ٢٠٠٧يف عام    • 
يف جــداول أعمــال املنتــديات الدوليــة مثــل االحتــاد األورويب واجمللــس الــوزاري لــدول   

 الشمال األورويب؛
، تكون خطة قد ترسخت مما يعين أنـه سـُتعرض علـى مجيـع املـسجلني                 ٢٠٠٨يف عام    • 

 يا االجتار باألشخاص املساعدة يف العودة الطوعية إىل أوطاهنم؛من ضحا
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 يف املائـة مـن الـسكان علـى األقـل علـى       ١٠، جيب أن تكون نـسبة     ٢٠٠٩حبلول عام    • 
علم مبـسائل االجتـار باألشـخاص، وجيـب أن يعرفـوا كيـف يتـصرفون إذا علمـوا حبالـة                     

 اجتار باألشخاص؛
 يف املائـة مـن النـساء     ٤٠فـال ومـا ال يقـل عـن          ، سيتلقى مجيـع األط    ٢٠٠٩حبلول عام    • 

املــسجلني ضــحايا االجتــار باألشــخاص، مــساعدة اجتماعيــة ودعمــا ماليــا للعــودة إىل    
 أوطاهنم مبساعدة وتعاون من املنظمات غري احلكومية احمللية؛

 يف املائة من الضخايا قـد تلقـوا مـساعدة يف أوطـاهنم              ٥٠، سيكون   ٢٠٠٩حبلول عام    • 
 .يلهممن أجل تأه

 . مليون كرونة دامنركية لتنفيذ مبادرات هذه اخلطة٨٠وقد ُخصص مبلغ  
وزارة الـصحة والوقايـة؛     : وتشترك يف خطة العمل الدامنركية هذه مخـس وزارات هـي           

ــة      ــشؤون االجتماعيـ ــدل؛ وزارة الـ ــاج؛ وزارة العـ ــرة واإلدمـ ــئني واهلجـ ــؤون الالجـ ووزارة شـ
بوصـف إدارة املـساواة اجلنـسانية تتـرأس الفريـق العامـل       و. والوزيرة لشؤون املـساواة اجلنـسانية    

ويقـوم الفريـق    . املشترك بني الوزارات، فهي تتوىل دورا توجيهيا فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل           
العامل املشترك بني الـوزارات برصـد التنفيـذ وبنـشر تقريـر سـنوي عـن حالـة التنفيـذ يقـدم إىل                        

 . الربملان، بني جهات أخرى
 ذاته جيري ترحيـل عـدد مـن املبـادرات الـيت أُطلقـت مبوجـب خطـة العمـل                   ويف الوقت  

وتـشمل خطـة العمـل بـني َمـن تـشملهم،            . السابقة، بعد أن أُضيفت عناصر جديـدة إىل العمـل         
كــل شــخص وقــع ضــحية اجتــار، واملركــز املعــين باالجتــار باألشــخاص الــذي مت إنــشاؤه جلمــع   

العمـل امليـداين علـى مـستوى الـشارع بالنـسبة إىل             املعارف وتنسيقها يف هـذا امليـدان، وتنـسيق          
البغايا والنساء ضحايا االجتـار، ومتديـد فتـرة إمعـان الـتفكري، وإتاحـة اجلهـود االجتماعيـة علـى                     

 .نطاق الدولة، وتعزيز جهود الشرطة، واالرتقاء بالعمل الدويل يف هذا اجملال
 

 املركز املعين باالجتار باألشخاص  
ة العمـل الـسابقة إنـشاء مركـز معـين باالجتـار باألشـخاص بغـرض                 تقرر بعد تقدمي خط    

ضمان االستعداد لتقدمي املعاجلة ملَن ميكن أن يكون وقع ضحية االجتـار باألشـخاص وتنـسيق                ”
 .“معاملة هؤالء األشخاص أثناء وجودهم يف الدامنرك

ن فهــو ينــسق اخلــدمات االجتماعيــة يف هــذا امليــدا  : وخيــدم هــذا املركــز عــدة أغــراض  
ويساهم يف حتسينها، وكذلك فيمـا يتعلـق بـاجلهود املبذولـة عـرب القطاعـات، كمـا أنـه يـشكّل                      
العمود الفقري جلمع املعلومات يف هذا اجملال باستنباطه طرقـا جديـدة، وبتوليـه إعـداد التقـارير         
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الـسنوية عـن احلالـة، وبإدارتـه العمـل اجلـاري علـى االرتقـاء مبـستوى كفـاءات املـوظفني وغــري            
 .ذلك

وقد أنشأ املركز أفرقة مرجعية على املـستويني اإلقليمـي والـوطين هبـدف كفالـة تبـادل                   
اخلربات بني اجلهات الفاعلة يف هذا اجملال، مثل الشرطة، واملنظمات االجتماعية، والـسلطات،             

 .وبني األفرقة احمللية يف كل أحناء البلد
 

 نطاق االجتار باألشخاص  
، ٢٠٠٧أكتـوبر   / إىل تـشرين األول    ٢٠٠٣أكتوبر  /ين األول يف الفترة املمتدة من تشر     

اتصلت املنظمات االجتماعية اليت هلا أنـشطة ميدانيـة يف جمـاالت اخلـدمات الـصحية وخـدمات            
 امــرأة ذوات خلفيــات أجنبيــة وميارســن البغــاء يف الــدامنرك،  ١ ٥٠٠اإلســكان وغريهــا بقرابــة 

 ينطــوي علـى وقــوعهن ضـحية اجتــار   حيـث كـان هنــاك سـبب يــدعو إىل االعتقـاد بــأن أمـرهن     
 .باألشخاص أو أنشطة تنطوي على قوادة

 امـرأة اشـتبه باحتمـال كـوهنن        ٢٥٠ وحده، اتصلت املنظمات بقرابة      ٢٠٠٧ويف عام    
وأي اشــتباه يف حالــة االجتــار باألشــخاص يــؤدي فــورا إىل عــرض  . ضــحايا اجتــار باألشــخاص

 . من خطة عمل احلكومة يف هذا اجملالالدعم واملساعدة لضحايا االجتار باألشخاص كجزء
وتتــصل أحــدث األرقــام الــيت نــشرت عــن القاصــرين الــذين وقعــوا ضــحية االجتــار يف     

وقـد  . ٢٠٠٦ديـسمرب   / إىل كـانون األول    ٢٠٠٥ديـسمرب   /الدامنرك، بالفترة مـن كـانون األول      
 .رةسجلت السلطات سبعة أطفال يعتقد بأهنم كانوا ضحية اجتار باألشخاص يف تلك الفت

 
 التشريع  

وبـــني .  نفـــاذ تعـــديل لقـــانون األجانـــب الـــدامنركي٢٠٠٧أغـــسطس / آب١بـــدأ يف  
ينطوي عليـه مـن أمـور، ميـس التعـديل ضـمنا عـددا مـن املبـادرات يف خطـة عمـل احلكومـة                           ما

ــارا مــن ٢٠١٠-٢٠٠٧الدامنركيــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص للفتــرة    مــارس / آذار٨، اعتب
ان الدامنركي، بإجازة مشروع التعديل، موافقتـه علـى التـصديق علـى       وقد أعطى الربمل  . ٢٠٠٧

ــا ملكافحــة االجتــار باألشــخاص     ــة جملــس أوروب ــشروع   . بروتوكــول اتفاقي ــان مل وبإجــازة الربمل
وجــدير . التعــديل صــّدق علــى بروتوكــول اتفاقيــة جملــس أوروبــا ملكافحــة االجتــار باألشــخاص

جانب يتناول االجتار باألشـخاص بـصورة عامـة،         باملالحظة أن كال من خطة العمل وقانون األ       
 .وليس االجتار باألشخاص لغرض حمدد

 :وينفذ التعديل لقانون األجانب املذكور أعاله املبادرات التالية من خطة العمل 
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  يوم١٠٠إىل ما يصل إىل “ فترة إمعان التفكري”متديد  )أ( 
خاص، وغـري احلاصـل علـى       سُيمنح الشخص األجنيب الذي وقع ضـحية االجتـار باألشـ           

 يومــا ملغــادرة البلــد مــا مل تكــن هنــاك أســباب  ٣٠إذن بالبقــاء يف الــدامنرك موعــدا هنائيــا مدتــه 
ووفقــا لقــانون األجانــب، فــإن مجيــع املهــاجرين غــري    . اســتثنائية جتعــل ذلــك أمــرا غــري مالئــم  

 . القانونيني يؤمرون بصورة عامة مبغادرة البلد فورا
فتـرة  ”رض على األجنبية اليت وقعت ضحية االجتار باألشخاص         وعالوة على ذلك، ُيع    

 يوم، إذا تعاونت مـع الـسلطات بـشأن عودهتـا الطوعيـة      ١٠٠تصل مدهتا إىل  “ إلمعان التفكري 
والغرض من فترة إمعان التفكري هـي اإلعـداد والتخطـيط لعـودة الـشخص إىل                . إىل بلد منشئها  

 .أدناه) ب(موطنه، قارن بالفقرة 
ــرة اهلجــرة      وتبــت يف   مــسألة مــا إذا كــان الــشخص قــد تعــّرض لالجتــار بشخــصه دائ

ويف الظـروف العاديـة، تؤيـد       . الدامنركية بقـرار إداري بعـد إحالـة الـشخص املعـين إىل الـشرطة              
 .هذه اإلحالة منظمة غري حكومية دامنركية

 تقدمي املساعدة يف العودة الطوعية )ب( 
. ساعدة يف عـودهتم الطوعيـة إىل أوطـاهنم      سُتعرض على ضحايا االجتـار باألشـخاص مـ         

وهذا العرض مرتبط بفترة إمعان التفكري املمددة املذكورة أعـاله وسـوف يـشمل أنـشطة أثنـاء                  
 .وجود األشخاص يف الدامنرك وأنشطة يف أوطاهنم

ويف أثنـــاء فتـــرة إمعـــان الـــتفكري يف الـــدامنرك ال تـــشمل األنـــشطة املـــساعدة القانونيـــة  
 التعليمـي فحـسب بـل وكـذلك التـدريب           -عاجلة الصحية والدعم االجتمـاعي      والنفسانية، وامل 

وهـذه  . على عمل أو البدء يف عمل جتاري صـغري أو املـساعدة يف بـدء تعلـيم أو تـدريب مهـين                     
العروض تقدم بغية مـساعدة األشـخاص املـذكورين يف التعامـل مـع جتربتـهم كـضحايا لالجتـار                    

ة كل فرد منهم وجعله أكثر مناعة واإلقالل، هبـذه          باألشخاص، ويف نفس الوقت، بغرض تقوي     
وأثنـاء  . الطريقة، من خطر وقوعه ضحية االجتار باألشخاص مرة أخرى بعـد عودتـه إىل وطنـه               

 .وجود ضحايا االجتار باألشخاص يف الدامنرك تقدم هلم أماكن إقامة يف مآوي آمنة
ر باألشــخاص  والــذين ويكــون املهــاجرون غــري القــانونيني الــذين وقعــوا ضــحية االجتــا 

تدعمهم دائرة اهلجرة الدامنركيـة مـؤهلني أيـضا لتلقـي نفـس العـروض الـيت يتلقاهـا املهـاجرون                     
 .اآلخرون غري القانونيني فيما يتعلق باإلقامة والعناية الصحية واملشورة القانونية وغريها
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جتماعيــة وســتكون املــساعدة املقدمــة يف وطــن الــضحية اســتمرارا للعنايــة النفــسانية اال 
اليت قُدمت هلـا يف الـدامنرك، مبـا يف ذلـك اسـتقباهلا مـن جانـب منظمـة غـري  حكوميـة حمليـة أو                           

 .السلطات االجتماعية احمللية، وتأهيلها وإعادة إدماجها يف اجملتمع
وبالنسبة إىل األطفال القُّصر غري املرافقني، فإن املبادرات تـشمل أيـضا األطفـال الـذين                 

وسوف يوفر هلم ممثل شخصي أثناء وجـودهم يف الـدامنرك،           . جتار باألطفال مل يقعوا ضحية لال   
وسُتبذل حماوالت القتفاء أثر والديهم ويف حالة تقدمي املساعدة يف العودة، سـُتجرى اتـصاالت             

 .مع أحد أفراد األسرة أو مع منظمة اجتماعية يف أوطاهنم
 ضــــحايا االجتــــار وألن تقــــدمي املــــساعدة يف العــــودة عبــــارة عــــن عــــرض يقــــدم إىل 

ــضه متروكــا للــشخص املعــين وحــده      ــول العــرض أو رف ــر قب ــشترك . باألشــخاص، يظــل أم وت
. السلطات الدامنركية مع املنظمة الدولية للـهجرة يف مـشروع رائـد بـشأن املهـام يف بلـد املنـشأ                    

وكجزء من هـذا املـشروع، سـتتوىل املنظمـة الدوليـة للـهجرة أيـضا، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا،                
ملية إعادة اإلدماج لفتـرة ثالثـة أشـهر، فيمـا يتعلـق بالراشـدين، ولفتـرة تـصل إىل سـتة                      رصد ع 

وسوف يقدم إىل دائرة اهلجرة الدامنركية، كجـزء مـن عمليـة الرصـد،            . أشهر يف حالة األطفال   
وســوف تــضمِّن ســلطات . تقريــر قــصري عــن جمــرى عمليــة إعــادة انــدماج كــل شــخص عائــد  

ت ذات الـصلة املـستقاة مـن تلـك التقـارير يف املعلومـات األساسـية          اهلجرة يف الـدامنرك املعلومـا     
 .اليت ستستند إليها القرارات اليت ُتتخذ يف حاالت يف املستقبل

 
 قواعد خاصة تتعلق بالطرد )ج( 

البقــاء يف الــدامنرك بــصورة غــري قانونيــة ُيــسفر عمومــا عــن الطــرد وحظــر الــدخول إىل  
ــزمن    ــن ال ــة م ــرة معين ــدامنرك لفت ــة ضــحايا االجتــار باألشــخاص املوجــودين يف     و. ال ــة طمأن بغي

الـدامنرك بـصورة غـري قانونيــة وكفالـة عـودهتم إىل أوطـاهنم األصــلية بأمـان وبأقـل صـدمة هلــم،          
وإذا كانـت الظـروف، الـيت تـسفر عـادة عـن             . جرى تعـديل قواعـد الطـرد يف قـانون األجانـب           

اص، ال يعـود عرضـة للطـرد،    الطرد، متصلة دون شك بكون الشخص ضحية االجتـار باألشـخ        
 . بل سيجري إخراجه من البلد
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 احلياة العامة :٢الفصل  
 احلقوق واملشاركة السياسية: ٧ادة ملا  

وللنـساء، كمـا للرجـال،      . يتمتع النساء والرجال يف الدامنرك بـنفس احلقـوق الـسياسية           
ــة،     ــضوية اجملــالس احمللي ــات لع ــصويت ويف الترشــيح يف االنتخاب ــوطين،  احلــق يف الت ــان ال  والربمل

 . والربملان األورويب
 

 :املرأة يف احلياة السياسية  
 النساء يف السياسات احمللية  

 االنتخابات للمجالس احمللية حسب السنة
 عدد النساء املنتخبات عدد الرجال املنتخبني عدد النساء املرشحات عدد الرجال املرشحني سنة االنتخاب

١ ٢٥٤ ٣ ٣٩٣ ٤ ٨٤٨ ١٢ ٠٦٦ ٢٠٠١ 
٦٨٩ ١ ٨٣٣ ٣ ٣٧٤ ٨ ٠٣٣ ٢٠٠٥ 

 
 يف املائـــة يف ٢٧ويف احليـــاة الـــسياسية احملليـــة، ظلـــت نـــسبة النـــساء دون تغـــيري عنـــد   

 . ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠١انتخابات عام 
، نقـص   ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ومع إصالح احلكـم احمللـي الـذي بـدأ نفـاذه يف               

الس احملليـة الـيت ُتجـرى انتخابـات لـشغل مقاعـدها، مـن        عدد البلديات، وبالتايل أيضا عدد اجملـ    
وحــدث اخنفــاض مماثــل يف عــدد املرشــحني     . ٢٠٠٥ يف عــام ٩٨ إىل ٢٠٠١ يف عــام ٢٧٥

 رئــيس بلديــة يف الــدامنرك مثــاين نــساء أي بنــسبة ٩٨وهنــاك بــني . وعــدد األشــخاص املنتخــبني
 يف املائـة،    ٩,٢ بلديات تصل إىل     وكانت نسبة النساء اللوايت يشغلن رئاسة     .  يف املائة  ٨حوايل  

 .٢٠٠١بعد انتخابات احلكم احمللي اليت جرت عام 
ــام    ــؤذن ع ــصويت يف      ٢٠٠٨وي ــى حــق الت ــرأة عل ــى حــصول امل ــة ســنة عل ــرور مائ  مب

وسوف حتتفل الوزيرة لـشؤون املـساواة اجلنـسانية هبـذه املناسـبة بـشن               . انتخابات احلكم احمللي  
ع األحزاب السياسية يف كل أحناء البلـد منـشورا يتـضمن            وسوف تتلقى كل  فرو    . محلة توعية 

مشورة جيدة بشأن حفز املزيـد مـن النـساء علـى التقـدم بأمسـائهن لـإلدراج يف قـوائم الترشـيح                   
ويتضمن املنـشور أيـضا إحـصاءات يف شـكل يـسهل احلـصول عليـه، وكـذلك قصـصا                   . احلزبية

وة علـى ذلـك، يـشهد هـذا العـام         وعـال . شخصية ونصحا للنـساء املهتمـات بالـسياسات احملليـة         
ومن املقـرر أن ُتجـرى      . عددا من األحداث اليت سُتنفذ مع شركاء يف التعاون من احلكم احمللي           

أمــا اهلــدف مــن محلــة التوعيــة فهــو جعــل التركيــز   . ٢٠٠٩االنتخابــات احملليــة التاليــة يف عــام  
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لية وتقدمي املشورة بـشأن     ينصب على العدد املتدين من النساء العامالت يف جمال السياسات احمل          
 . ما ميكن القيام به لتغيري هذه احلالة

 
 النساء يف الربملان الدامنركي  

، أصـبحت نـسبة النـساء يف الربملـان          ٢٠٠٧بعد االنتخابـات العامـة الـيت أُجريـت عـام             
أمــا داخــل احلكومــة فــإن ).  مقعــدا١٧٩ مــن أصــل ٧٠إذ أهنــن يــشغلن ( يف املائــة ٣٩الــوطين 
وتــشغل النــساء مناصــب .  وزيــرا١٩ وزيــرات مــن أصــل ٧وهنــاك .  يف املائــة٣٧بلــغ النــسبة ت

ــانئي؛     ــاون اإلمنـ ــسانية؛ والتعـ ــساواة اجلنـ ــؤون املـ ــة وشـ ــدل؛ والـــشؤون االجتماعيـ وزارات العـ
واألغذيــة والزراعــة ومــصائد األمســاك؛ واملنــاخ والطاقــة؛ والنقــل؛ وشــؤون الالجــئني واهلجــرة   

  .واإلدماج؛ والشؤون الكنسية
 

 النساء يف الربملان األورويب  
ــام      ــيت أُجريـــت يف عـ ــات الـ ــان األورويب انُتخـــب   ١٩٩٩يف االنتخابـ  لعـــضوية الربملـ

ويف ).  يف املائـة ٣٦(ومخـس نـساء   )  يف املائـة ٦٤(تـسعة رجـال   :  دامنركيـا هـم    ١٤جمموعه   ما
: ورويب هــم دامنركيــا لعــضوية الربملــان األ١٦، انُتخــب ٢٠٠٤االنتخابــات الــيت أُجريــت عــام 

 ).  يف املائة٣٧,٥(وست نساء )  يف املائة٦٢,٥(عشرة رجال 
 

 النظام االنتخايب الدامنركي  
النظام االنتخايب الدامنركي على املستويني الوطين واحمللي هو نظام نسيب يتيح للناخـب              

وعليــه فــإن للناخــب تــأثريا علــى انتخــاب حــزب  . اإلدالء بــصوته لــصاحل مرشــح واحــد معــّين 
 .سي معّين وكذلك على انتخاب املرشح املعّين داخل احلزبسيا

وال يتضمن القانون االنتخـايب الـدامنركي أنظمـة حمـددة هتـدف إىل كفالـة نـسبة معّينـة                     
ولـيس لـدى األحـزاب الـسياسية أنظمـة تتعلـق بتوزيـع املرشـحني            . من قوائم املرشـحني للنـساء     

 . واملرشحات
نتخايب الوطين يف مسألة األخذ بنظام حـصص قـائم          وقد نظرت جلنة معنية بالقانون اال      

على أساس جنساين بغية ضمان وجود نسبة معّينة من النـساء يف الربملـان الـوطين ويف املناصـب       
 .احلكومية على الصعيد احمللي وعلى مستوى املقاطعات

وذكــرت اللجنــة أن األخــذ بنظــام حيفــظ عــددا معّينــا مــن املقاعــد للنــساء يف الربملــان      
امنركي أو يف جمال احلكم على الصعيد احمللي أو على مستوى املقاطعـات، بغـض النظـر عـن           الد

نتيجة االنتخابات، من غري احملتمل أن يكون متفقا مـع أحكـام الدسـتور الـدامنركي، ذلـك أنـه                    
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وفقا ملا ينص عليه القانون االنتخايب الدامنركي سيكون التصويت الفعلي هو الذي يقـرر دائمـا        
 . الفائزيناملرشحني
ــة لــوائح حتظــر علــى فــرادى األحــزاب الــسياسية األخــذ بنظــام        ــه ال توجــد أي علــى أن

 .حصص قائم على أساس جنساين بالنسبة إىل تسمية مرشحي احلزب لالنتخابات
وترى احلكومة الدامنركية أن متثيل النساء جيـب أن يقـوى عـن طريـق احلـوار والنقـاش                    

ــتعني تثقيــف وحفــز فــروع األحــزاب   . ملــستوى احمللــيبــشأن املــساواة بــني اجلنــسني علــى ا   وي
وينبغـي أن   . السياسية والنساء أنفسهن كما جيب أن تكون األمثلة اليت ُتحتذى ظاهرة للجميع           

ينتقل التركيز املنصب حاليـا علـى احلـواجز إىل األمثلـة اجليـدة الـيت يـستطيع اجلميـع االسـتفادة                      
 .منها

 
 جملالس يف القطاع احلكومي ويف املقاطعات والبلديات يف اللجان ويف ا-متثيل املرأة   

يــرد يف شــكل تــشريعي يف القــانون الــدامنركي أنــه ينبغــي أن تتــألف اللجــان واجملــالس    
 . العامة اليت ُينشئها وزير من عدد متساو من النساء والرجال

 مـن قـانون املـساواة اجلنـسانية علـى وجـوب أن تتـألف اللجـان         ٩ و   ٨وينص البنـدان     
 . اجملالس وغريها من اهليئات العامة اليت ُينشئها وزير من عدد متساو من النساء والرجالو

 يف ٣٩وكانت نسبة النساء املّبلغ عنها يف اللجان املنشأة حـديثا يف القطـاع احلكـومي      
 كانــت ٢٠٠٧ يف املائــة، ويف عـام  ٤١ كانــت النـسبة  ٢٠٠٦، ويف عـام  ٢٠٠٥املائـة يف عــام  

 . يف املائة٤٢
ــرأة         ــرح ام ــة أن تقت ــرح مرشــحا لعــضوية جلن ــيت تقت ــسلطات أو املنظمــات ال ــى ال وعل
ومن املمكن اخلروج عن مبـدأ اقتـراح مرشـحني ميـثالن اجلنـسني إذا ُوجـدت أسـباب                   . ورجال

 .وجيب أن يوافق الوزير على السبب. خاصة تدعو إىل ذلك
شـغل أي شـاغر يف   والوزير املسؤول هو الذي يشكّل اللجـان وللـوزير أن يقـرر عـدم               

 .أي جلنة إذا مل تتمكن املنظمة من اقتراح رجل وامرأة لشغل الشاغر
ومطلوب من الوزير املسؤول أن ُيخطر الـوزيرة لـشؤون املـساواة اجلنـسانية بـالتكوين                 

ــساواة         ــشؤون امل ــوزيرة ل ــسانيا، جــاز لل ــساويا جن ــإذا مل يكــن التكــوين مت ــة، ف ــساين للجن اجلن
وإذا مل تزّود بسبب سليم، جاز هلـا أن تطلـب مـن الـوزير           . سبب ذلك اجلنسانية أن تسأل عن     

 .املسؤول أن يبدل تكوين اللجنة
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 من قانون املساواة اجلنـسانية يـنص علـى أن اجملـالس وغريهـا مـن           ١١وباملثل فإن البند     
اهليئــات يف القطــاع احلكــومي ينبغــي أن تتكــون مــن عــدد متــساو مــن النــساء والرجــال، وأن    

هليئــات األخــرى الــيت ليــست جــزءا مــن اإلدارة العامــة ينبغــي، إىل احلــد املمكــن، أن اجملــالس وا
 .تتسم بتوازن من حيث التكوين اجلنساين

يف ( يف املائــة ٣٥هــي ) ١ (١١، كانــت نــسبة النــساء مبوجــب البنــد ٢٠٠٧ويف عــام  
عــام ويف ). اجملــالس واهليئــات يف القطــاع احلكــومي، حيــث يكــون املــشروع مملوكــا للحكومــة

يف اجملــالس واهليئــات ( يف املائــة ٣٩هــي ) ٢ (١١ كانــت نــسبة النــساء مبوجــب البنــد  ٢٠٠٧
األخــرى الــيت ليــست جــزءا مــن اإلدارة العامــة، ولكــن حيــث النفقــات الــيت تتــصل باملــشروع   

ــسية      ــصورة رئي ــة ب ــوال حكومي ــا أم ــة٧٠ إىل ٦٠(تغطيه ــة  )  يف املائ ــك احلكوم ــث متتل  أو حي
 ). يف املائة من حصص املشروع٧٠ إىل ٦٠ما ال يقل عن 

ــار  ــسانية    ٢٠٠٦مــايو /ويف أي ــدامنركي تعــديال لقــانون املــساواة اجلن ، أجــاز الربملــان ال
مفاده أنه مطلوب من البلديات واملقاطعات أن تقتـرح عـددا متـساويا مـن النـساء والرجـال                    مبا

مــن ) أ (١٠بنــد وينطبــق ال. وبــدأ نفــاذ التعــديل فــور اعتمــاده  . للمجــالس واهليئــات واللجــان 
القانون على كل اجملالس واهليئات واللجان اليت يشكلها جملس حملي أو جملس مقاطعات والـيت               

وينطبـق قـانون املـساواة      . تقترح أعضاء هلا سلطات أو منظمات أو مجعيات أو مشاريع أخرى          
لـي أو   اجلنسانية عنـدما يـتم إنـشاء اجملـالس أو اهليئـات أو اللجـان مبوجـب قـرار مـن اجمللـس احمل                       

 . جملس مقاطعة، وكذلك عندما يتم إنشاؤها مبوجب تشريع
ــن           ــارير ع ــات تق ــديات واملقاطع ــدمت البل ــّدل، ق ــانون املع ــاذ الق ــدء نف ــاب ب ويف أعق

 :التكوين اجلنساين للجان واهليئات إخل وعدد النساء والرجال فيها كما يلي
 :، كانت نسبة النساء٢٠٠٧يف عام  

 ان واجملالس وغريها يف البلديات؛ يف املائة يف اللج٣٤ • 
 . يف املائة يف اللجان واجملالس وغريها يف املقاطعات٢٨ • 

وترد إمكانية تطبيق تدابري خاصة مؤقتة يف القانون الدامنركي، ولالطـالع علـى شـرح                
 مـن توحيـد تـشريعات املـساواة اجلنـسانية           ٣البنـد    (٤لذلك القانون ُيرجى الرجـوع إىل املـادة         

 ).٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩ املؤرخ ١٠٩٥رقم 
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 : النساء يف القوات املسلحة  
 اتفاق الربملان الدامنركي بشأن تنفيذ يوم القوات املسلحة  

وأدى هذا االتفاق بـني أمـور       .  أُبرم اتفاق سياسي جديد بشأن الدفاع      ٢٠٠٤يف عام    
 يف  ٣٠ ٠٠٠قرابـة   (ية  أخرى، إىل إجراء امتحان للشباب احملتمل جتنيـدهم يف اخلدمـة العـسكر            

 .بطريقة جديدة ُسميت يوم القوات املسلحة) السنة
ويقام يوم القوات املسلحة حاليا يف مخسة مراكز جتنيد خمتلـف يف أحنـاء البلـد تـستقبل                   

وتتـيح هـذه الطريقـة اجلديـدة مزيـدا مـن       .  شابا٥٠املتقدمني دفعات تتألف كل منها من قرابة       
هم مبعلومــات عــن اخلدمــة العــسكرية وخمتلــف أنــواع التعلــيم    الوقــت لتوجيــه األفــراد وتزويــد 

وقـد أُقـيم يـوم القـوات املـسلحة األول يف            . واألشغال اليت توفرهـا القـوات الدامنركيـة املـسلحة         
 .٢٠٠٦فرباير /شباط

ومثة مبادرة هامة جديدة باإلضافة إىل يوم القوات املسلحة، تتمثل يف قـرار الـسياسيني             
تقدم، يف السنة اليت يبلغن فيها الثامنـة عـشرة مـن العمـر، إىل املـشاركة يف                  دعوة الشابات إىل ال   

وتــوفر هــذه الــدعوة إىل االشــتراك يف يــوم القــوات . يــوم القــوات املــسلحة إىل جانــب الــشباب
املــسلحة إمكانيــة فريــدة للفــت انتبــاه الــشابات إىل أن اخلدمــة يف القــوات املــسلحة تتــيح عمــال 

وهذه هي املرة األوىل اليت أتيحـت فيهـا للقـوات املـسلحة             . سبة إىل املرأة  مثريا وشّيقا، حىت بالن   
الدامنركية فرصة االتصال مباشرة بالـشابات يف فتـرة مـن حيـاهتن حـني ال يكـون معظمهـن قـد            

 .اخترن مهنة للحياة العملية بعد
 وقد أثبتت مبادرة الدعوة إىل يوم القوات املسلحة أهنـا طريقـة ناجحـة لتحـسني جتنيـد                  

ــاك بــني  ٢٠٠٧ويف عــام . النــساء يف اخلدمــة العــسكرية   امــرأة ٤١٩ جمنــد ٦ ٠٠٠، كــان هن
ويقـدر أن  . ٢٠٠٦ يف املائـة مقارنـة بعـام    ١٠٠وهذا ميثـل زيـادة بنـسبة    . وقّعن أوراق التجنيد  

 يف املائــة منــهن يــوقّعن عقــودا مــع  ٢٥ يف املائــة يتــركن بعــد فتــرة التجنيــد وأن حنــو  ٧٥نــسبة 
ومن الصعب التكهن مبا إذا كان االجتاه احلايل حنـو زيـادة التجنيـد              . ركية املسلحة القوات الدامن 

ــؤثر علــى نطــاق        ــدة ت ــة عدي ــة، نظــرا إىل أن عوامــل خارجي ــسنوات املقبل ــستمر يف ال ســوف ي
 السائد على نطاق واسع هو أن األثـر اإلجيـايب           - بل األمل    -ومع ذلك فإن االعتقاد     . التجنيد

 .شاركة يف يوم القوات املسلحة سوف يستمر لسنوات عديدة قادمةلدعوة الشابات إىل امل
 

  السفريات-متثيل احلكومة :  ٨املادة   
للمــرأة مثــل مــا للرجــل مــن حــق وفرصــة لتمثيــل احلكومــة الدامنركيــة علــى املــستوى     
 .الدويل
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ــن      ــة م ــشؤون اخلارجي ــألف مــالك وزارة ال ــهم  ٢ ٢٥٦ويت ــا بين  شخــصا ٧٢٥ موظف
.  موظفـا  ١ ١٣٨أما بدون املوظفني املعينني حمليا فإن املالك يتألف من          . هاغنيعملون يف كوبن  

 . يف املائة من املوظفني٤٣ كانت النساء تشكل نسبة ٢٠٠٧ويف عام 
 يف املائة مـن املـوظفني َحَملـة الـدرجات اجلامعيـة             ٣٧ شكّلت النساء    ٢٠٠٧ويف عام    

 يف املائـة مـن املـوظفني    ٥٦ت النـساء نـسبة   ويف الـسنة ذاهتـا، شـكّل   ). باستثناء مستوى اإلدارة  (
 .املعينني حديثا من محلة الشهادات اجلامعية

ــى مــستوى اإلدارة    ــة   (وعل ــة املدني ــدم يف اخلدم ــسبة ) مــستوى املوظــف األق ازدادت ن
وتبلـغ نـسبة النـساء يف       . ٢٠٠٧ يف املائـة عـام       ١٩ إىل   ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام        ١٥النساء من   

ويف أحـدث جولـة تـسمية للـسفراء،         .  يف املائـة   ٢٩ليـا يف وزارة اخلارجيـة       املناصب اإلدارية الع  
ــساء   ــسفراء املعيــنني حــديثا  ٤٣شــكّلت الن ــة مــن ال ــساء املعّينــات يف   .  يف املائ ــزداد عــدد الن وي

 .املناصب العليا بصورة حثيثة
وكانت اللجنـة قـد أوصـت عنـد نظرهـا يف تقريـر الـدامنرك الـدوري اخلـامس باألخـذ                       
خاصة لزيادة متثيل النساء يف املناصب العليا يف السلك اخلارجي، وبصورة خاصـة علـى               بتدابري  

وتتنـاول إحـدى هـذه املبـادرات        . ومت إطالق عدد من املبادرات لتحقيق ذلك      . مستوى السفري 
 . إنشاء برنامج توجيه خاص باملوظفات اللوايت لديهن إمكانات تويل مناصب إدارية عليا

 خطـــة عمــل جديـــدة لتحقيـــق  ٢٠٠٥ون اخلارجيــة يف عـــام  واعتمــدت وزارة الـــشؤ  
ويتمثل أحد جماالت األولوية يف حتقيق قـدر        . “٢٠٠٩-٢٠٠٥املساواة يف اخلدمة اخلارجية     ”

وحتـدد خطـة العمـل    . أكرب من املساواة بـني اجلنـسني علـى مـستوى اإلدارة يف وزارة اخلارجيـة       
عليا اليت ينبغي أن تكون إمرأتني لكـل ثالثـة          الرقم املستهدف للنسبة يف التعيينات يف املناصب ال       

ويـوفر  . وتتابع جلنة املساواة اجلنـسانية يف الـوزارة التطـورات يف هـذا اجملـال عـن كثـب                  . رجال
 .أساس التعيني احلايل سببا للتفاؤل بشأن القدرة على بلوغ الرقم املستهدف يف املستقبل

رية بعـدة مبـادرات هتـدف إىل        وقد أخذت وزارة الشؤون اخلارجية يف الـسنوات األخـ          
حتسني إمكانيات اجلمع بني احليـاة األسـرية واحليـاة املهنيـة يف الـسلك اخلـارجي، مثـل التوجيـه                  
املقــدم مــن مهنــيني حمتــرفني لــألزواج والزوجــات حلــثهم علــى تطــوير كفــاءاهتم والبحــث عــن   

 .عمل، مما جيعل من األسهل على املوظفني أن يقبلوا إيفادهم إىل اخلارج
 

 املواطنة: ٩املادة   
 ٩ وفق ما ذكر يف التقارير السابقة فإن قانون اجلنسية الدامنركية يتفـق متامـا مـع املـادة                  

 .من االتفاقية
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وبوسع سلطات اهلجرة أن ُتلغي أو أن ترفض متديـد أي إذن باإلقامـة حمـدود املـدة إذا                 
ال كـذلك إذا ُمـنح مـواطن        وقد يكون احلـ   . مل ُيعد السبب الذي ُمنح اإلذن على أساسه ساريا        

 .أجنيب إذن إقامة على أساس زواج، ومل يعد الزوجان يعيشان معا
وعند اختاذ قرارات إلغاء أذونات اإلقامة أو رفض متديدها جيب أن يوىل اعتبـار ملـا إذا                  

كان يتعني افتراض أن اإللغاء أو الرفض سوف يكـون مرهقـا بـشكل خـاص بـسبب الظـروف                    
بلــدها  / ألن مقــدم الطلــب ســوف يتــضرر أو يتعــرض ألذى يف بلــده      الشخــصية لألجــنيب أو 

 .األصلي
ويف القرارات املتعلقة بأذونات اإلقامـة الـصادرة علـى أسـاس مل مشـل الـزوجني، جيـب                    

أن يوىل اعتبار خاص ملا إذا كان األساس لإلقامة مل يعد موجودا بـسبب انقطـاع التعـايش ألن        
مـــن االعتـــداء أو التعـــسف أو إســـاءة املعاملـــة يف تعّرضـــت لـــضروب /األجـــنيب املعـــين تعـــّرض

 .الدامنرك
وتتابع سلطات اهلجرة الدامنركية هذا اجملال بعينه متابعة وثيقة جـدا وتركـز اآلن علـى                 

 : كما يلي٢٠٠٢وكانت املمارسة املتبعة منذ عام . أي حاجة إىل التعديل
 أمـا تقيـيم مـا إذا كانـت          .على األجنيب أن يثبت حصول إساءة املعاملة اليت يتذرع هبـا           

إساءة املعاملة مثبتا بالدليل فيستند إىل تقييم حمدد للفـرد املعـين وملقارنـة املعلومـات املقدمـة مـن           
 مثــل -وميكــن التقـدم بكـل أنــواع الوثـائق    . الطـرفني يف القـضية ومــا أمكـن تقدميـه مــن وثـائق     

اء، وتقــارير البيــوت اآلمنــة  تقــارير الــشرطة، وتقــارير غــرف املعاجلــة الطارئــة، وبيانــات األطبــ  
 . للنساء، واألحكام الصادرة عن احملاكم بشأن إساءة املعاملة إخل

ويف احلاالت الـيت جتـد سـلطات اهلجـرة الدامنركيـة فيهـا أن إسـاءة املعاملـة املـدعاة قـد                        
 .أُثبتت، ُتجري السلطة تقييما للعالقة بني إساءة املعاملة وانقطاع التعايش

 اهلجرة الدامنركية يف االعتبار، حيث يتم إثبـات إسـاءة املعاملـة             وسوف تأخذ سلطات   
وُيظهر التقييم أنه السبب احلقيقي النقطاع التعايش، ما إذا كـان ينبغـي االفتـراض بـأن اإللغـاء                   
أو الرفض سيكون مرهقـا بـصورة خاصـة بـسبب الظـروف الشخـصية لألجـنيب، ومـا إذا كـان              

وهذا القرار يتخـذ علـى      . بلدها األصلي /ذى يف بلده  ُمقِدم الطلب سوف يتضرر أو يتعرض لأل      
 .أساس تقييم حمدد للفرد ومقارنة الظروف احمليطة بالقضية

وجريا على املمارسة اإلدارية ُيـسمح بـصورة عامـة لألجانـب الـذين تركـوا أزواجهـم                   
 خاصـة   تبعا ملستوى االرتبـاط بالـدامنرك، بالبقـاء يف البلـد      -قبل احلصول على إذن إقامة دائمة       

 .إذا كان الشخص أمضى بالفعل قرابة سنتني من اإلقامة فيه
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 التعليم :٣الفصل  
 الوصول إىل التعليم: ١٠املادة   

الــشرط األساســي العــام الواجــب تــوافره يف قطــاع التعلــيم، كمــا يف التــشريعات ويف     
ص التعلـيم   السياسة التعليمية، هو املساواة بغض النظر عن اجلنس أو األصـل العرقـي، فكـل فـر                

 .مفتوحة جلميع املواطنني
وقد ركّزت وزارة التعليم الدامنركية، منذ تقدمي التقرير الدوري الـسادس علـى تعمـيم        

 :املنظور اجلنساين يف اجملاالت التالية
 التوجيه بشأن تعليم الشباب؛ - 
 التعليم الثانوي األعلى؛ - 
 التعليم املتعلق بسوق العمل؛ - 
 الصحية؛تعليم العناية  - 
 .التعليم الزراعي - 

 
 املبادرات بالنسبة إىل الصور املقولبة للجنسني  

يتمتع البنات واألوالد والنساء والرجال يف الـدامنرك حبـق متـساو يف التعلـيم علـى كـل                    
ــستويات  ــى    -امل ــيم األعل ــال إىل التعل ــاض األطف ــه   - مــن ري ــساوية للحــصول علي  وبفــرص مت

 والتوجيه املهين وتعلـيم الكبـار والتعلـيم املتواصـل يف أوقـات              وكذلك على كل أنواع التدريب    
وبصورة عامة تنص التشريعات على املـساواة بـني اجلنـسني، وهـذا يـشمل النـساء مـن                   . الفراغ

 .مجاعات األقليات كذلك
 

 التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي  
 “شعبيةال/املدرسة العامة”أهداف   

ــ - ١البند ”  ــاء واألّمهــات بالتعــاون مــع -ســة العامــة زود املدرُت  التالميــذ - اآلب
باملعــارف واملهــارات الــيت تعــدهم ملتابعــة التعلــيم، وحتفــز رغبتــهم يف الــتعلُم، وجتعلــهم حــسين   
ــات         ــدان والثقاف ــا للبل ــديهم تفهم ــد،  وتنمــي ل ــاريخ البل ــة وت ــة الدامنركي ــى الثقاف االطــالع عل

ن مـع الطبيعـة، وترعـى التطـور الكامـل لشخـصية             األخرى، وتساهم يف فهمهم لتفاعـل اإلنـسا       
 .كل تلميذ
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 طـرق عمـل وتتـيح إمكانيـات للتالميـذ           شعبيةالـ /تضع املدرسة العامـة    - ٢البند  
ــة مــداركهم        ــوا مــن تنمي ــيهم كــي يتمكن ــيم ف الكتــساب اخلــربة واســتيعاهبا وحلفــز ُحــب التعل

مكينهم من أن حيكموا علـى األمـور   وخميالهتم وثقتهم بإمكانياهتم، وتوفر هلم اخللفية الالزمة لت      
 .بأنفسهم وأن يتخذوا إجراءاهتم الشخصية اخلاصة هبم

لمشاركة النـشطة يف جمتمـع قـائم علـى احلريـة            لتعد املدرسة الطُالب     - ٣البند  
 وممارسـة مـا هلـم مـن حقـوق ومـا            ،ي ما يقع علـيهم مـن مـسؤولية مـشتركة           وتولّ ،والدميقراطية

لك يكون مـا تـوفره املدرسـة مـن تعلـيم وحيـاة يوميـة قائمـا علـى                    ولذ. عليهم من واجبات فيه   
 .“احلرية الفكرية واملساواة والدميقراطية

وُيقصد بتنفيذ هذه األهداف ابتداء من مرحلـة الطفولـة املبكـرة، إىل جانـب مبـادرات           
 .حمددة أخرى، خفض أو منع تكوين صور أو أفكار منطية مقولبة عن اجلنسني

الرمسيـة، وال سـيما العلـوم االجتماعيـة،         /اليت تقدم يف املدرسـة العامـة      وهتدف املواضيع    
والصحة، واجلنسانية واملعرفة األسرية، من بني أمور أخرى، إىل متكني التالميذ من أن يفهمـوا               
عالقتهم بأدوار اجلنسني واملساواة بينهما واألفكار النمطية املقولبة عـن اجلنـسني، وأن يناقـشوا           

 .هذه املواضيع
وباإلضــافة إىل ذلــك، دعمــت وزارة التعلــيم الدامنركيــة، أو هــي يف طريقهــا إىل أن        

 :تدعم، عدة مشاريع ترمي إىل تعزيز املساواة يف املدارس االبتدائية واإلعدادية تشمل ما يلي
مــواد تعليميــة يكــون احلــصول عليهــا ميــسورا، تتنــاول األصــل العرقــي واجلنــسانية           • 

املواد بـني املعلومـات وخـربات التلميـذ وأفكـاره بغيـة تعزيـز             وستجمع هذه   . واملساواة
القضاء على حـواجز جنـسانية معينـة تعتـرض طريـق إدمـاج الـصغار مـن اجلنـسني مـن                      

 ذوي خلفيات أقليات عرقية يف اجملتمع الدامنركي؛
مــشروع حبــث يف الــسبب الــذي جيعــل أداء األوالد الــذكور مــن األقليــات العرقيــة يف    • 

بتدائية واإلعدادية أضعف مـن أداء الفتيـات ذوات نفـس اخللفيـة ومـن أداء                املدارس اال 
 األوالد والبنات ذوي اخللفية الدامنركية العرقية؛

اســـتهداف البنـــات بـــصورة خاصـــة يف تقـــدمي املـــساعدة يف أداء الواجبـــات املدرســـية   • 
 املرتلية؛

ل مـن اخلـامس     وهذا مشروع يهدف إىل مـساعدة الفتيـات يف الفـصو          “ نادي الكرز ” • 
إىل الــسابع يف اتبــاع أســلوب خيــار صــحي مــن خــالل أنــشطة تنمــي عــادات صــحية   

 تتعلق بالطعام والتمارين الرياضية؛
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إجراء جتـارب يف التعلـيم املفـصول علـى أسـاس جنـساين للمـواد العلميـة بغيـة تكييـف                       • 
 .طرق التدريس للحاجات التعليمية لكل من اإلناث والذكور على حدة

 
 يم الثانويالتعل  

يف املــدارس الثانويــة، جــرت العــادة علــى أن متيــل الفتيــات حنــو مواضــيع تقــع يف جمــال   
أما بالنـسبة إىل الـذكور فـإن العكـس هـو            . العلوم اإلنسانية أكثر من ميلُهن حنو العلوم الطبيعية       

 .الصحيح يف الغالب
اضـيع العلـوم   ، ركزت اإلصالحات يف التعليم الثانوي على تعزيز مو ٢٠٠٤ومنذ عام    

الطبيعية جلميع الطالب يف الفـصول العليـا، وعلـى مجيـع الطـالب أن يكملـوا موضـوعني علـى                     
وباألخــذ مبنــهاج . علــم األحيــاء، والكيميــاء، واجلغرافيــا الطبيعيــة : األقــل مــن املواضــيع التاليــة 

نظـور  للعمل متعدد املوضوعات يف جمـال العلـوم الطبيعيـة ميكـن النظـر إىل هـذه املواضـيع مـن م                    
. أوسع، أي الروابط بني املواضـيع االجتماعيـة والتارخييـة والفلـسفية ومواضـيع العلـوم الطبيعيـة            

ويعتقد بأن هذه التغيريات سوف حتفـز اهتمـام الطالبـات بـالعلوم الطبيعيـة وتزيـد مـن فرصـهن                    
 .إلثبات وجودهن يف ميادين ظلت تقليديا حكرا على الذكور

 
 ):أرقام حقيقية (٢٠٠٥-٢٠٠٠ى حتصيل من التعليم، النساء والرجال حسب أعلى مستو

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 
 الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء مستوى التحصيل

 ٣٧ ٥٧١ ٣٧ ٢٨٩ ٣٥ ٦٣٤ ٣٥ ٤٦٧ ٣٤ ٧٩٠ ٣٤ ٦٠٦ ٣٣ ٠٤٠ ٣٣ ٣٨٩ ٣٢ ٨٣٨ ٣٣ ٣١١ ٣١ ١٦٨ ٣١ ٦١١ تعليم أساسي
 ٧ ٧٨٢ ١٣ ٢٠٨ ٧ ٠٨١ ١٣ ٠٢١ ٧ ٠٠٤ ١٢ ٥٣٣ ٧ ٤٧٤ ١٢ ٩٠٠ ٧ ٢٥٦ ١٢ ٦٩٧ ٧ ٧١٩ ١٣ ٢١٠ التعليم الثانوي
 ٢٠ ٠٨٦ ٢٢ ٤٣٢ ٢٠ ٧٨٩ ٢٢ ٧٤٨ ٢٠ ٢٦٢ ٢١ ٥٧٧ ٢١ ٩٤٢ ٢٥ ٠٩٦ ٢٢ ٧٩٦ ٢٥ ٧٩٨ ٢٣ ٨٣٢ ٢٧ ٢٨٢ التدريب املهين

 ٣ ٣٧٠ ٢ ٥٩٤ ٣ ١٨٧ ٢ ٤٦٠ ٤ ٠١٥ ٢ ٨٨٤ ٣ ٩٥٧ ٢ ٩٧٦ ٤ ١٣٥ ٢ ٤٧٢ ٣ ٩٧٩ ٢ ٣٨٧ التعليم األعلى قصري األجل
 ٩ ١١٩ ١٧ ٥٦٨ ٨ ٩٣٣ ١٧ ١٧٦ ٨ ٤٢٣ ١٦ ٨٦١ ٨ ٥٧٠ ١٦ ٣٣٤ ٨ ١٣٢ ١٥ ٥٩٠ ٨ ٤٣٨ ١٥ ٢٢٦ التعليم األعلى متوسط األجل
 ٥ ٩٥٥ ٦ ٤٦١ ٥ ٥١٢ ٦ ٠٩٥ ٥ ٤١٣ ٥ ٢٥٧ ٥ ٠١٧ ٥ ١٤٨ ٤ ٧٦٢ ٤ ٦٨٥ ٤ ٦٤٦ ٤ ٣٢٣ التعليم األعلى طويل األجل

 ٦٢٢ ٤٣٩ ٥١٩ ٣٥٥ ٦٦٦ ٤١٦ ٦٠٥ ٣٨٦ ٥٣٧ ٣٥١ ٦٤١ ٣٨٨ البحوث
 ٨٤ ٥٠٥ ٩٩ ٩٩١ ٨١ ٦٥٥ ٩٧ ٣٢٢ ٨٠ ٥٧٣ ٩٤ ١٣٤ ٨٠ ٦٠٥ ٩٦ ٢٢٩ ٨٠ ٤٥٦ ٩٤ ٩٠٤ ٨٠ ٤٢٣ ٩٤ ٤٢٧ اجملموع    

 



CEDAW/C/DEN/7
 

50 08-39914 
 

 ):بالنسبة املئوية (٢٠٠٥-٢٠٠٠النساء والرجال حسب أعلى مستوى حتصيل من التعليم، 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء مستوى التحصيل

 ٤٤,٤٦ ٣٧,٢٩ ٤٣,٦٤ ٣٦,٤٤ ٤٣,١٨ ٣٦,٧٦ ٤٠,٩٩ ٣٤,٧٠ ٤٠,٨١ ٣٥,١٠ ٣٨,٧٦ ٣٣,٤٨ تعليم أساسي
 ٩,٢١ ١٣,٢١ ٨,٦٧ ١٣,٣٨ ٨,٦٩ ١٣,٣١ ٩,٢٧ ١٣,٤١ ٩,٠٢ ١٣,٣٨ ٩,٦٠ ١٣,٩٩ التعليم الثانوي
 ٢٣,٧٧ ٢٢,٤٣ ٢٥,٤٦ ٢٣,٣٧ ٢٥,١٥ ٢٢,٩٢ ٢٧,٢٢ ٢٦,٠٨ ٢٨,٣٣ ٢٧,١٨ ٢٩,٦٣ ٢٨,٨٩ التدريب املهين

 ٣,٩٩ ٢,٥٩ ٣,٩٠ ٢,٥٣ ٤,٩٨ ٣,٠٦ ٤,٩١ ٣,٠٩ ٥,١٤ ٢,٦٠ ٤,٩٥ ٢,٥٣ التعليم األعلى قصري األجل
 ١٠,٧٩ ١٧,٥٧ ١٠,٩٤ ١٧,٦٥ ١٠,٤٥ ١٧,٩١ ١٠,٦٣ ١٦,٩٧ ١٠,١١ ١٦,٤٣ ١٠,٤٩ ١٦,١٢ التعليم األعلى متوسط األجل
 ٧,٠٥ ٦,٤٦ ٦,٧٥ ٦,٢٦ ٦,٧٢ ٥,٥٨ ٦,٢٢ ٥,٣٥ ٥,٩٢ ٤,٩٤ ٥,٧٨ ٤,٥٨ التعليم األعلى طويل األجل

 ٠,٧٤ ٠,٤٤ ٠,٦٤ ٠,٣٦ ٠,٨٣ ٠,٤٤ ٠,٧٥ ٠,٤٠ ٠,٦٧ ٠,٣٧ ٠,٨٠ ٠,٤١ البحوث
 ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ اجملموع

 

  التدريب املهين-التعليم الثانوي   
تتــسم ســوق العمــل بوجــود وظــائف تنقــسم منطيــا إىل وظــائف للنــساء ووظــائف           
من ناحية، ترجح كفة امليزان بالعدد الـضخم مـن الـذكور الـذين حيتلـون وظـائف يف                   . للرجال

ومن ناحية أخرى، تـرجح كفـة امليـزان بالعـدد         . التشييد واملهن واحلرف اهلندسية   قطاع البناء و  
الكبري من النساء العـامالت يف قطـاع اخلـدمات ويف خمتلـف الـصناعات يف اجملـالني االجتمـاعي            

 .والصحي
ــة بــني امليــزان اجلنــساين يف ســوق العمــل ويف نظــام التعلــيم والتــدريب        ومثــة صــلة قوي
 .ذا امليزان اجلنساين يف خمتلف الربامج يف نظام التعليم والتدريب املهنينيوينعكس ه. املهنيني
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 الفارق ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

      )١(املناهج الرئيسية
 %٤,٣ %٤,٣- %٦٢,٣ %٣٧,٧ %٦٦,٦ %٣٣,٤ التجارة واألعمال املكتبية واملالية

 %٢,٠- %٢,٠ %٢٠,٢ %٧٩,٨ %١٨,٢ %٨١,٨ التكنولوجيا واالتصال
 %٠,٧- %٠,٧ %١٠,٠ %٩٠,٠ %٩,٣ %٩٠,٧ البناء والتشييد

 %٠,٤ %٠,٤- %١٥,٤ %٨٤,٦ %١٥,٨ %٨٤,٢ املهن واحلرف اهلندسية
 %٠,٢ %٠,٢- %٥١,٥ %٤٨,٥ %٥١,٧ %٤٨,٣ إنتاج األغذية وجتهيز األطعمة

 %٠,١ %٠,١- %٦,٥ %٩٣,٥ %٦,٦ %٩٣,٤ اهلندسة امليكانيكية والنقل واإلدارة اللوجستية
 %٢,١ %٢,١- %٩٠,٨ %٩,٢ %٩٢,٩ %٧,١ صناعات اخلدمات
       املنهاج الرئيسي

 * * %٦٥,١ %٣٤,٩ * * التجارة واألعمال املكتبية واملالية
 %٢,٠ %٢,٠- %٤,٤ %٩٥,٦ %٦,٤ %٩٣,٦ املهن واحلرف اهلندسية

 %٠,٣- %٠,٣ %٩,٠ %٩١,٠ %٨,٧ %٩١,٣ البناء والتشييد
 %٢,٥ %٢,٥- %١١,٧ %٨٨,٣ %١٤,٢ %٨٥,٨ التكنولوجيا واالتصال
 %١,١ %١,١- %٩١,٢ %٨,٨ %٩٢,٣ %٧,٧ صناعات اخلدمات

 %٠,٢ %٠,٢- %٤,١ %٩٥,٩ %٤,٣ %٩٥,٧ اهلندسة امليكانيكية والنقل واإلدارة اللوجستية
 ** ** %٤٨,٦ %٥١,٤ ** ** إنتاج األغذية وجتهيز األطعمة

 %٤,٦ %٤,٦- %٨١,١ %١٨,٩ %٨٥,٧ %١٤,٣  البيداغوجي األساسي إخلالتعليم
 %٢,١ %٢,١- %٩٢,٦ %٧,٤ %٩٤,٧ %٥,٣ مرشدون اجتماعيون وصحيون
 %١,٢ %١,٢- %٩٤,٣ %٥,٧ %٩٥,٥ %٤,٥ مساعدون اجتماعيون وصحيون

 ٤٢,٨/٥٧,٢ -التجــارة : ملكتبيــة كمــا يلــي ، كانــت النــسبة املئويــة للــذكور واإلنــاث تنقــسم بــني التجــارة واألعمــال ا   ٢٠٠٢يف عــام  * 
 .٢٤,١/٧٥,٩واألعمال املكتبية 

 ٤٩,١/٥٠,٩جتهيـز األطعمـة   : ، كانت النسبة املئوية للذكور واإلناث تنقسم بني إنتاج األغذية وجتهيز األطعمة كما يلـي    ٢٠٠٢يف عام    ** 
 .٥١,٦/٤٨,٤وإنتاج األغذية 

 الطـالب مقـسمني حـسب مـستوى التعلـيم والـسن واجلـنس واملعهـد                 -علومات املتعلقـة بـالتعليم والبحـث        املركز الدامنركي لتكنولوجيا امل    :املصدر 
 .٢٠٠٥ إىل ١٩٧٨ عدد الطالب من عام -) ٢٠٠٥-١٩٧٨(

ف مـن التعلـيم     أمـا املنـاهج الرئيـسية فتتـأل       . وتدّرس الربامج األساسية يف املدارس    . تتألف الربامج من العديد من املناهج األساسية والرئيسية        )١( 
 .النظري يف املدرسة والتدريب العملي



CEDAW/C/DEN/7
 

52 08-39914 
 

هناك طريقان يؤديان إىل برامج التعليم والتدريب املهنـيني مهـا طريـق املدرسـة وطريـق                  
وميكــن للمتــدربني التــسجيل لاللتحــاق مبنــهاج أساســي أو بــدء العمــل يف شــركة أو  . الــشركة

لتحقـون باملنـهاج الرئيـسي عـن طريـق          والغالبيـة مـن املتـدربني ي      . مؤسسة توفر عقودا للتـدريب    
اتفــاق تــدريب، ولــذلك، فــإن امليــزان اجلنــساين يف هــذه االتفاقــات مماثــل للميــزان اجلنــساين يف 

وهذا هو أحد األسـباب الـيت جتعـل امليـزان اجلنـساين يف نظـام التعلـيم والتـدريب                    . سوق العمل 
 .املهنيني يعكس امليزان السائد يف سوق العمل

مثال كما يرد أدنـاه يف جمـال أعمـال البنـاء            . ن يف سوق العمل يتغري أحيانا     غري أن امليزا   
والدهان والتصوير الفوتـوغرايف حيـث أخـذ العـدد الغـالب مـن الـذكور يتحـول إىل عـدد مـن                       

وعلى نطاق صغري ُيظهر امليزان أن أعـدادا متزايـدة مـن            . الذكور واإلناث يكاد يكون متساويا    
 . يف جماالت كانت يف السابق حكرا على الرجالالنساء أخذت تدخل سوق العمل

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ١٩٩٦ 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور املنهاج والتخصص

 %٤٩ %٥١ %٥٤ %٤٦ %٣٩ %٦١دهان املباين: التخصص. املنهاج الرئيسي، البناء والتشييد
ــا واالتـــصال  ــسي، التكنولوجيـ ــهاج الرئيـ :التخـــصص. املنـ

 %٥٢ %٤٨ %٤٣ %٥٧ %٣٤ %٦٦ وغرايفالتصوير الفوت
 
 الطـالب مقـّسمني حـسب نـوع التعلـيم والـسن          -املركز الدامنركي لتكنولوجيـا املعلومـات املتعلقـة بـالتعليم والبحـث              :املصدر 

 .٢٠٠٥ إىل ١٩٧٨ عدد الطالب من -) ٢٠٠٥-١٩٧٨(واجلنس واملعهد 
 

 قانون التوجيه  
قـانون التوجيـه بالنـسبة إىل اختيـار جمـال التعلـيم             التشريع الرئيسي املتعلق بالتوجيه هـو        

الــذي بــدأ ) ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٣٠ املــؤرخ ٢٩٨القــانون رقــم (والتــدريب واحليــاة املهنيــة 
وقد أدخل هذا القـانون مـا ُسـمّي إصـالح التوجيـه بغـرض            . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١نفاذه يف   

 وقد أسفر عـن تغـيريات جوهريـة    .إجياد نظام مبّسط وأكثر شفافية لتوجيه الشباب يف الدامنرك      
 . يف عدة أجزاء من نظام التوجيه

ويظهـر  . وهناك تركيز يف نظام التوجيه، بني أمور أخرى، على املـساواة بـني اجلنـسني               
يساهم يف زيادة املساواة بـني الرجـل        ... إصالح التوجيه جيب أن     ”من املذكرة اإليضاحية أن     

وجيـه املـضاعف أن يـساهم يف خيـارات تعلـيم أقـل اتـساما                واملرأة نظرا إىل أنه ميكـن جملهـود الت        
باالجتاه التقليدي، وأن تساهم يف التخفيـف مـن انقـسام األعمـال املتـوفرة يف سـوق العمـل إىل                     

وعليه، ميكـن االسـتنتاج بـأن املـساواة بـني الرجـل واملـرأة هـي                 . أعمال للنساء وأعمال للرجال   
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يت تنطوي عليها كل التـشريعات الناشـئة عـن قـانون            أحد العناصر الرئيسية يف جهود التوجيه ال      
 . التوجيه بالنسبة إىل اختيار التعليم والتدريب واحلياة العملية

 
 اجلانب اجلنساين كجزء أصيل من اإلعداد للتوجيه  

ازداد الــضغط مــن أجــل تعلــيم التوجيــه، كجــزء مــن عمليــة إصــالح التوجيــه، نتيجــة     
ر التعلـيم والتـدريب واحليـاة العمليـة، بغيـة زيـادة االحتـراف        صدور قانون التوجيـه املتعلـق خبيـا      

املهين للموجهني وإعدادهم لكل الواجبات اجلديـدة املتـصلة بـالتركيز املتزايـد علـى اجلماعـات                 
 .ذات احلاجات اخلاصة إىل التوجيه، مبن يف ذلك النساء يف مجاعات األقليات

ق للتوجيـه تركـز علـى كـل مـن           وال بد من أن تكون هناك يف العمل علـى تطـوير طـر              
وجيري التـشديد يف اإلعـداد      . اجلنسانية واألصل العرقي، متابعة بصدد اجلانب املتعلق باجلنسني       

ــدرات واحلاجــات        ــة والق ــة العرقي ــى اخللفي ــه ال عل ــى وجــوب أن يركــز التوجي ــه عل يف التوجي
بـذل جهـد يف   وجيـب أن يُ . اخلاصة لكل فرد فحسب، بل وأن يتناول كذلك اجلانب اجلنـساين    

إعداد ممارسي التوجيه للمسامهة يف إزالة مـا يقـوم مـن احلـواجز اجلنـسانية اخلاصـة يف صـفوف                     
 . األقليات العرقية

وعــالوة علـــى ذلـــك، أُنـــشئت شــبكات وطنيـــة لتبـــادل اخلـــربات واألدوات وأفـــضل    
 . املمارسات بشأن اجلنسانية واألصل العرقي يف التوجيه

 
 “ل العرقي والتوجيهاجلنسانية واألص”مشروع   

، أُطلـق مـشروع ُسـمّي    ٢٠٠٧أبريـل  / ونيـسان ٢٠٠٥مـايو   /يف الفترة الواقعة بني أيار     
وُمـّول هـذا املـشروع جزئيـا برنـامج االحتـاد األورويب             . “اجلنسانية واألصل العرقي والتوجيـه    ”

م املسمى برنامج املساواة والذي يهدف إىل مكافحة جوانب اإلجحاف من أي نـوع يف النظـا               
 .التعليمي ويف سوق العمل

وســعى املــشروع إىل معرفــة مــا إذا كــان للجماعــات مــن األقليــات العرقيــة حاجــات     
كمـا سـعى إىل معرفـة مـا إذا كـان            . خاصة إىل التوجيه بالنسبة إىل خيار التعليم واحلياة العملية        

.  يقـدم إليـه    جلنس الفرد أو خللفيتـه العرقيـة أي تـأثري علـى خيـاره أو علـى نـوع التوجيـه الـذي                      
وعليه، كان اهلدف العام للمشروع هو معرفة إمكانيات جتنب اخليـارات القائمـة علـى القولبـة                 
ــة وتعزيــز املــساواة ألفــراد تلــك       ــة فيمــا بــني األقليــات العرقي ــاة العملي النمطيــة يف التعلــيم واحلي

ليم واحليــاة ويــستند املــشروع إىل افتــراض أن التوجيــه املتعلــق بــالتع. األقليــات يف ســوق العمــل
 .العملية أداة هامة لتعزيز املساواة فيما بني اجلنسني ويف صفوف األقليات العرقية
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 زيادة عدد النساء يف الوظائف األكادميية  
للـدامنرك عـن تنفيـذ      ) السادس(ذكرت اللجنة أثناء استعراضها للتقرير الدوري األخري         

، أن العـدد الـضئيل مـن النـساء يف الوظـائف           اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
. األكادميية كأسـاتذة وحماضـرات أقـدم وباحثـات يظـل أحـد اجملـاالت الـيت تـسبب قلقـا لـديها                      

وأوصت اللجنة باختاذ تدابري تتعلق بالسياسة العامة لزيادة عـدد النـساء يف الوظـائف األكادمييـة      
 إشـراك املزيـد     -الل مجيـع املواهـب      اسـتغ ”وتشجيع ورصد تنفيذ توصيات جمموعة التفكري وِ        

 .واملوجهة إىل اجلامعات والسياسيني على السواء“ من النساء يف البحوث
وقد أُعد الفصل أدنـاه ملراعـاة النقـد الـذي أُثـري بغيـة تـوفري املزيـد مـن الوثـائق املفـصلة                 

 أن نـسبة النـساء      وُتظهـر املـواد املـوفرة     . لتوزيع الرجال والنساء يف النظام األكـادميي الـدامنركي        
 كان متوسط منـو نـسبة       ٢٠٠٥-٢٠٠٠ويف الفترة   . تتزايد يف كل مستويات النظام األكادميي     

ورغم أن األرقـام    . النساء على مستوى األستاذة اجلامعية يساوي قرابة واحد يف املائة كل سنة           
احـد يف املائـة     الفعلية تبدو متدنية، فإهنا مقارنة بالتقرير السابق حني كانت نسبة النمو نصف و            

 .يف السنة، تتزايد بسرعة أكرب
ــة مناصــب األســتاذية يف        ــشغل غالبي ــدمني ل ــئ للنمــو إىل أن املتق وُيعــزى املعــدل البطي

وعنــد النظــر فقــط يف مناصــب األســتاذية الــيت تقــدم هلــا مرشــحون    . اجلامعــات كــانوا ذكــورا
 يف نيــل منــصب مؤهلــون ومرشــحات مــؤهالت، تبــّين أن املرشــحات كُــّن أجنــح مــن الرجــال  

 يف ٥٠وبــصورة عامــة، تــشكل النــساء اآلن أكثــر مــن   . ٢٠٠٦-٢٠٠٤األســتاذية يف الفتــرة 
 يف املائة مـن املـسجلني حـديثا    ٤٧املائة من مجيع اجلامعيني اجلدد؛ وتصل هذه النسبة إىل قرابة           

 . يف املائة على مستوى األستاذية١١,٨لنيل درجة الدكتوراة، و 
 

 ما يتعلق بالباحثني من الذكور واإلناثالرصد والتوثيق في  
يف الــدامنرك، جيــري باســتمرار إجــراء مــسح إحــصائي تفــصيلي فيمــا يتعلــق بعــدد مــن    

الشروط ذات الصلة بفرص الترقي الوظيفي للباحثني والباحثات، مبا يف ذلك التعيني يف جمتمـع               
النـساء اللـوايت   وزادت بـصورة مـضطردة طـوال الفتـرة املـشمولة باالستقـصاء حـصة                . البحوث

 يف املائـة مـن درجـات املاجـستري اجلديـدة يف             ٤٥حصلن على درجة املاجستري من جامعـة مـن          
 .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٥٢ إىل أكثر من ١٩٩٤عام 

وجتــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك فروقــا كــبرية بــني جمــاالت العلــم الرئيــسية الــستة، ففــي     
إلنـسانية، والعلـوم الزراعيــة والبيطريـة، تظـل نــسبة     ميـادين العلـوم الـصحية، واآلداب والعلــوم ا   

النــساء عاليــة مــع حــدوث تقلبــات صــغرية داخــل جمــاالت العلــم الثالثــة املتبقيــة خــالل الفتــرة    
وتظــل العلــوم التقنيــة اجملــال الــذي اجتــذب أدىن نــسبة مــن النــساء . الــواردة يف اجلــدولني أدنــاه
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مليــدان الــذي ســّجل زيــادة ملحوظــة يف نــسبة  أمــا العلــوم الطبيعيــة فهــي ا. خــالل الفتــرة كلــها
 كانــت اإلنــاث تــشكّل ثلــث عــدد  ١٩٩٤، ففــي عــام ٠٢٠٠٦-١٩٩٤الطالبــات يف الفتــرة 

 . شكّلت النساء حوايل نصف عدد الطلبة٢٠٠٦الطلبة، ويف عام 
 

 ٢٠٠٦-١٩٩٤نسبة اإلناث من الطلبة الذين حصلوا على درجة املاجستري 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ نسبة اإلناث

 ٦٧,٧ ٦٧,٧ ٦٦,٩ ٦٥,٨ ٦٩,٢ ٦٩,٥ ٦٨,٣ ٧١,٠ ٦٧,٢ ٧١,٣ ٦٨,٥ ٦٧,٩ ٦٥,٤ العلوم اإلنسانية
 ٤٦,٧ ٤٥,٤ ٤٤,٠ ٤٠,٤ ٣٩,٧ ٣٩,٨ ٤٣,٣ ٤٠,٣ ٤١,٩ ٤٣,٧ ٤٢,٩ ٣٩,٠ ٣٣,٥ العلوم الطبيعية

 ٤٨,٣ ٤٦,١ ٤٩,١ ٤٦,٠ ٣٩,٧ ٣٩,٨ ٤٣,٣ ٤٠,٣ ٤١,٩ ٤٣,٧ ٤٢,٩ ٤٤,١ ٤٥,٤ العلوم االجتماعية
 ٢٨,٣ ٣٠,٨ ٢٨,٢ ٢٧,٧ ٢٧,٥ ٢٥,٣ ٢٥,١ ٢٢,٩ ٢٧,٥ ٢٦,٤ ٢٥,١ ٢٦,٤ ٢٦,١ العلوم التقنية

 ٧٠,٠ ٦٢,٤ ٩٠,١ ٧٢,٠ ٥٣,٨ ٥٥,٨ ٥٧,٢ ٤٨,٤ ٥٦,٠ ٥٩,٦ ٥٦,٣ ٥٨,٤ ٥٧,١ العلوم الزراعية والبيطرية
 ٦٢,٤ ٦٦,١ ٦٤,٢ ٦١,٠ ٦١,٩ ٦٠,٩ ٦٠,٢ ٦٣,٦ ٦٢,٨ ٦٩,٠ ٦٢,١ ٦٤,١ ٦٣,٤ العلوم الصحية

 ٥٢,٢ ٥٢,٦ ٥٢,٥ ٤٩,٣ ٥٠,٦ ٤٩,٩ ٤٨,٦ ٤٨,٧ ٤٧,٧ ٤٩,٧ ٤٦,٢ ٤٦,١ ٤٥,٠ اجملموع
 

 .وزارة العلم والتكنولوجيا واالبتكار الدامنركية ودائرة اإلحصاءات يف الدامنرك :املصدر 
 

 )درجة الدكتوراة(التدريب يف جمال البحوث   
يف النظام األكادميي الدامنركي، احلصول علـى درجـة الـدكتوراة شـرط أساسـي لتقلـد                  

وبنـاء عليـه، تلعـب اإلحـصاءات        . وظيفة باحث يف اجلامعات أو مؤسـسات البحـث احلكوميـة          
. عن عدد اإلناث احلاصالت على درجة الدكتوراة دورا هاما يف التنبؤ مبـا سـيجد يف املـستقبل               

ت نسبة النساء من الطلبة املسجلني للحصول على درجـة الـدكتوراة    عاما زاد ١٢وعلى مدى   
وقــد أعلنـــت احلكومـــة  . ٢٠٠٦ يف املائـــة يف عـــام ٤٧ إىل ١٩٩٤ يف املائـــة يف عــام  ٣٦مــن  

. الدامنركية عن زيادة ملحوظة يف التمويـل للطلبـة املـسجلني للحـصول علـى درجـة الـدكتوراة                  
رجة الدكتوراة سيكون أعلى كـثريا يف الـسنوات         وبناء عليه فإن عدد النساء احلاصالت على د       

 .املقبلة
ــدكتوراة         ــامج ال ــامج املاجــستري إىل برن ــن برن ــال م ــواتر االنتق وجــدير باملالحظــة أن ت

ــستة     ــوم الـ ــادين العلـ ــني ميـ ــبريا بـ ــا كـ ــف اختالفـ ــسانية   . خيتلـ ــوم اإلنـ ــال اآلداب والعلـ ويف جمـ
ة املاجـستري الدراسـة للحـصول       واالجتماعية يواصل عدد قليـل فقـط مـن احلاصـلني علـى درجـ              

 .على درجة الدكتوراة
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 ٢٠٠٦-١٩٩٤نسبة اإلناث من الطلبة املسجلني حديثا لنيل درجة الدكتوراة، 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ نسبة اإلناث

 %٤٩ %٥٦ %٥٢ %٤٧ %٤٩ %٥٠ %٥٢ %٥٢ %٥٣ %٥١ %٤٩ %٤٧ %٤٦ اآلداب والعلوم اإلنسانية
 %٤٩ %٥٠ %٥١ %٣٤ %٤٥ %٤٦ %٤٦ %٤٣ %٣٢ %٣٨ %٣١ %٣٦ %٣٨ العلوم الطبيعية

 %٤١ %٣٧ %٣٥ %٣٥ %٣٣ %٣٧ %٣١ %٣٠ %٣٥ %٣٣ %٣٤ %٢٤ %٣١ العلوم االجتماعية
 %٥٩ %٥٤ %٦٠ %٥٦ %٥٩ %٥٤ %٥٥ %٥٥ %٥٠ %٤٩ %٤٩ %٥٤ %٤٦ العلوم التقنية

 %٦١ %٥٤ %٦١ %٥٤ %٥٤ %٦٠ %٦٤ %٦٤ %٤٧ %٥٣ %٥٠ %٤٦ %٤٩ البيطريةالعلوم الزراعية و
 %٢٦ %٢٤ %٢٩ %٢٤ %٢٥ %٢٦ %٢٤ %٢٢ %٢٢ %٢٠ %٢٤ %٢٤ %١٧ العلوم الصحية

 %٤٧ %٤٥ %٤٧ %٤١ %٤٣ %٤٤ %٤٣ %٤٣ %٤٠ %٣٨ %٣٩ %٣٧ %٣٦ اجملموع
 
 .دامنركي لدراسات البحوث وسياسات البحوثوزارة العلم والتكنولوجيا واالبتكار الدامنركية واملركز ال :املصدر 

 
 التوظيف يف اجلامعات  

، ازدادت نــسبة النــساء مــن جممــوع املــوظفني العلمــيني يف   ٢٠٠٦-١٩٧٩يف الفتــرة  
 . اجلامعات زيادة مضطردة يف امليادين الرئيسية الستة كلها

 
 تذة املساعديننسبة اإلناث من جممل عدد أساتذة اجلامعات واألساتذة املعاونني واألسا

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ نسبة النساء من

 %١١,٨ %١٠,٩ %١٠,١ %١٠,٤ *غ م %٨,٢ األساتذة
 %٢٥,٦ %٢٤,٤ %٢٣,٣ %٢٢,٨ %٢١,٦ %٢١,٦ األساتذة املعاونون
 %٣٨,٧ %٣٧,٦ %٣٦,١ %٣٥,٩ %٣٦,٣ %٣٣,٩األساتذة املساعدون

 %٢٥,٤ %٢٥,١ %٢٣,٧ %٢٣,٣ %٢٢,٩ %٢٢,٠ اجملموع
 .غري متاحة بسبب أخطاء يف البيانات املقدمة من إحدى اجلامعات * 

 .املركز الدامنركي لدراسات البحوث وسياسات البحوث :املصدر 
 

وبلغ متوسط الزيادة يف نسبة النساء حنو نقطة واحدة يف املائة يف الـسنة بـني األسـاتذة                   
 .٢٠٠٥-٢٠٠٠ الفترة واألساتذة املعاونني واألساتذة املساعدين يف

 نسبة اإلناث من جممل األساتذة واألساتذة املعاونني واألساتذة املساعدين املعينني حديثا
 األساتذة األساتاذة املعاونون األساتذة املساعدون 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠١ ٢٠٠٠-١٩٩٨ ٢٠٠٦-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠١ ٢٠٠٠-١٩٩٨ ٢٠٠٦-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠١ ٢٠٠٠-١٩٩٨ 

 ١٨ ١٥ ٩٫٩ ٣١ ٢٩ ٢٧٫١ ٣٦ ٣٦ ٣٤٫١ نسبة اإلناث
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 .املركز الدامنركي لدراسات البحوث وسياسات البحوث :املصدر 
ويوفر املسح اإلحصائي معلومات عن جنس كل واحد من املتقدمني لـشغل املناصـب               

ل وتشمل الدراسـة اإلحـصائية بيانـات تفـصيلية عـن جمـا            . العلمية يف اجلامعات الدامنركية كلها    
وهكذا، أمكـن حتديـد عـدد الـشواغر املعلنـة           . ختصص املتقدمني لكل وظيفة شاغرة ُمعلن عنها      

اليت جتتذب متقدمني من أحد اجلنـسني فقـط بالنـسبة إىل عـدد الـشواغر الـيت جتتـذب متقـدمني                      
وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن حتديـد جـنس املتقـدمني املـؤهلني لـشغل كـل                    . من اجلنسني كليهما  

 .  تسجيل تكوين كل جلنة علمية من جلان التقييم حسب اجلنسويتم أيضا. شاغر
، بلغــت نــسبة النــساء املعينــات لــشغل وظــائف  ٢٠٠٦-٢٠٠٤وفيمــا يتعلــق بــالفترة  

 يف املائـة لوظـائف األسـاتذة املـساعدين يف احلـاالت         ٤٢ يف املائـة وبلغـت       ٤٦أساتذة معـاونني    
وبالنـسبة  . ني مـؤهلني مـن اجلنـسني      اليت كان فيها تنافس على شغل تلك الوظائف بـني مرشـح           

 يف  ٣٩إىل مناصب األستاذية، كان هناك مرشحون مؤهلون مـن اجلنـسني ومت تعـيني نـساء يف                  
 : وينبغي مالحظة مسألتني هامتني بصورة خاصة مها. املائة من هذه احلاالت

 املتقـدمني مـن     عـدد وجوب النظر إىل جناح املتقدمات مـن اإلنـاث يف ضـوء اخـتالف                • 
 مــن املرشــحني املــؤهلني ٣ولكــل وظيفــة أســتاذ كــان هنــاك يف املتوســط . جــنسكــل 

وينبغـي  .  مـن املرشـحات اإلنـاث املـؤهالت لـشغل تلـك الوظيفـة              ١,٣الذكور مقابل   
النظر إىل النسبة املتدنية من النساء املعينات يف وظـائف األسـتاذية يف ضـوء حقيقـة أنـه                  

ــاك   ــان هنـ ــشغله   ٧٢كـ ــدم لـ ــاغرة تقـ ــتاذ شـ ــة أسـ ــن    وظيفـ ــون مـ ــحون مؤهلـ ا مرشـ
 مرشحة مؤهلة يف حني بلغ العدد اإلمجـايل         ٩٥وكان هناك يف اجملموع     . اجلنسني كال

 يف املائـــة مـــن املرشَّـــحات ٢٩وإمجـــاال، مت تعـــيني .  مرشـــحا٢٩٨للـــذكور املـــؤهلني 
املـؤهالت لـشغل الوظـائف الــيت تقـدمن هلـا، يف حـني بلغــت نـسبة املرشـحني الــذكور         

 . يف املائة٢٠عيينهم املؤهلني الذين مت ت
ــرة مــشمولة يف الدراســة       •  ــن يف أحــدث فت ــاث املرشــحات كُ ــه رغــم أن اإلن ــة أن حقيق

أكثر جناحا من الـذكور يف احلـصول علـى التعيينـات،            ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤(االستقصائية  
 يسفر ذلك عن حتول كبري يف ِمالك الوظائف العلمية من حيث جنس شـاغلي هـذه                 مل

 يف املائـة    ٣١ اجلنسني إال لشغل     كالرشحون مؤهلون من    ومل يكن هناك م   . الوظائف
-٢٠٠٤فحــسب مــن درجــات أســتاذ وأســتاذ معــاون وأســتاذ مــساعد يف الفتــرة         

تكــن هنــاك وقــت اختــاذ القــرار النــهائي إمكانيــة لتعــيني رجــل أو امــرأة   ومل). ٢٠٠٦
 .الوظائفعند شغل هذه  إال
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 اجلامعاتتكوين جلان التقييم العلمي لتعيني الباحثني يف   
يبّين حتليل جلان التقييم أنه حدثت زيادة يف عدد النـساء يف عـضوية جلـان التقيـيم منـذ            

 .آخر مرة مت اإلبالغ فيها عن هذه األرقام
تكــوين جلــان التقيــيم لتعــيني األســاتذة واألســاتذة املعــاونني واألســاتذة املــساعدين حــسب   

 ٢٠٠٦-٢٠٠٤الوظيفة واجلنس يف الفترة 

 
ــور   ــضاء ذكــــ أعــــ

 حصرا
ــاث   ــضاء إنـــــ أعـــــ

 حصرا
ــور   ــضاء ذكــــ أعــــ

 وإناث معا
ــان  اجملمـــــوع للجـــ

 عدد اللجان التقييم

      
 ١ ٦٤٦ %١٠٠ %٤٧ %١,١ %٥٢ اللجان

 .UNI-C: املصدر * 

 وصول النساء إىل أموال البحث اليت ختصصها جمالس البحوث  
لميـــة يف بـــصرف النظـــر عـــن الـــشروط املتـــصلة باجلنـــسانية عنـــد شـــغل الوظـــائف الع 

اجلامعــات، يتــسم الوصــول إىل التمويــل مــن جمــالس البحــوث بأمهيــة بالنــسبة إىل الوضــع العــام  
، تنـــشر الوكالـــة الدامنركيـــة للعلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار  ٢٠٠٠ومنـــذ عـــام . للباحثـــات

معلومات إحـصائية عـن عـدد املتقـدمني واملبـالغ امللـتمس احلـصول عليهـا وعـدد املـنح واملبـالغ                       
ولذلك أصـبح باإلمكـان معرفـة التطـور         . حة للمتقدمني من الذكور واإلناث على التوايل      املمنو

وتشمل املعلومات اإلحـصائية    . يف كل ميدان من ميادين العلوم ويف كل جلنة من جلان الربامج           
للوكالة الدامنركية للعلم والتكنولوجيا واالبتكـار مـسحا يـبني جـنس مقـدمي الطلبـات مقارنـة                  

وكما يتبني من اجلـدول     .  منهم الذين حيصلون على منحة من جمالس البحوث        جبنس الناجحني 
أدناه ميكن حتديد معدل النجاح حسب الطلب املقدم ونـسبة املبلـغ املطلـوب الـذي يـتم منحـه                    

 .ويف غالب األحيان يكون املبلغ املمنوح أقل من املبلغ املطلوب. بالفعل
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 ٢٠٠٧شطة التمويل العامة يف عام الطلبات واملنح ومعدل النجاح يف إطار أن
 حصة النساء والرجال كنسبة مئوية  

 
 الرجال النساء 

 نسبة جناح عدد الطلبات 
نسبة جناح احلصول على    

 نسبة جناح عدد الطلبات املبلغ
نسبة جناح احلصول على    

 املبلغ

 %.١٦,٠ %.٣٧,٠ %.١٤,٨ %.٣٢,٥ اجمللس الدامنركي لبحوث الدراسات اإلنسانية
 % ٢٥,٤ % ٢٩,٩ % ١٨,٦ %.٢٦,٥ اجمللس الدامنركي لبحوث العلوم الطبيعية

 %.١٨,٣ %.٣٢,٣ % ٢٣,٨ % ٣٢,٣ اجمللس الدامنركي لبحوث العلوم االجتماعية
 %.١٦,٧ %.٣٩,٩ %.١٣,٨ %.٢٦,٤ اجمللس الدامنركي للبحوث الطبية
 %.١٦,٣ %.٢٤,٥ %.١٢,٧ %.١٨,٩ اجمللس الدامنركي للبحوث التقنية

 %.١٨,٦ %.٣٣,١ %.١٤,٥ %.٢٦,٤ اجملموع
 
 .الوكالة الدامنركية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار :املصدر 
 

 كان مقدمو الطلبات من الذكور أكثر جناحـا         ٢٠٠٧واخلالصة العامة هي أنه يف عام        
االعتبـار،  وعند أخـذ املبلـغ املمنـوح يف         .  بقبول طلباهتم  )١(من اإلناث يف إقناع جمالس البحوث     

 .تصبح نسبة جناح مقدمي الطلبات الذكور أعلى أيضا

 املبادرات السياسية لتعزيز املساواة يف البحث والتعليم  
كما يتضح مما ورد أعاله، حدث تطور إجيايب باجتـاه زيـادة عـدد النـساء يف الوظـائف                    

 واعية لضرورة رصـد     وتظل وزارة العلم والتكنولوجيا واالبتكار    . العلمية على مجيع املستويات   
ــالتعليم        ــة ب ــات اإلحــصائية املتعلق ــا باســتمرار بفــصل معظــم البيان ــق قيامه التطــورات عــن طري

 . والبحث حسب اجلنس
وبــصرف النظــر عــن هــذا الرصــد، قامــت الــوزارة مــع اجلهــات الفاعلــة األخــرى ذات  

زيـع املتـساوي    الصلة باختاذ عدة مبادرات قد تـسهم بـصورة مـستمرة يف التعزيـز املتواصـل للتو                
 .وترد أدناه أهم هذه املبادرات. جنسانيا يف جمايل التعليم والبحث

                                                         
وكــان نتيجــة ذلــك أن عــدد هــذه اجملــالس . مت منــذ التقريــر األخــري االضــطالع بإصــالح يف جمــالس البحــوث )١( 

لعلوم الزراعية والبيطريـة يف جملـسي حبـوث         وقد أُدجمت مسؤوليات جملس حبوث ا     .  اآلن ٥ إىل   ٦اخنفض من   
 .العلوم الطبيعية والعلوم الصحية وأُسند جزء منها أيضا إىل جملس البحوث التقنية
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، تقـدم فريـق تفكـري حتـت رعايـة وزيـر العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار                   ٢٠٠٥يف عام    
والــوزيرة لــشؤون املــساواة اجلنــسانية مبجموعــة مــن التوصــيات هتــدف إىل اجتــذاب مزيــد مــن  

ك كفالـة أن تتـاح للنـساء يف جمـال البحـوث إمكانيـات جيـدة        النساء إىل جمال البحوث، وكذل   
 . للبقاء يف هذا اجملال والترقي فيه

ــسياسيني، وإدارات اجلامعــات،  -وهــذه التوصــيات موجهــة إىل مــستويات خمتلفــة      ال
 .والباحثني األفراد

وقــد أوصــى فريــق الــتفكري جبملــة أمــور منــها أن حتــدد اجلامعــات أهــدافا يف عقودهــا     
ئية مع وزارة العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار أو يف اسـتراتيجيات مـستقلة بـشأن التوظيـف                  اإلمنا

وينبغــي أن تكــون التوصــيات قابلــة للقيــاس، وكتابيــة، وميــسورة لعامــة    . واملــساواة اجلنــسانية
ويوصـي فريـق الـتفكري أيـضا بـأن خيـصص       . اجلمهور؛ كما ينبغي أن تكون هناك متابعة سنوية     

 . ركي موارد ملبادرة جديدة ترمي إىل تشجيع الشابات املوهوبات يف العلومالربملان الدامن
ورغم أنه ال توجد يف الدامنرك أهداف أو حصص تتصل بـاملرأة يف جمـال العلـوم، فـإن                    

وجــوب أن تتكــون اللجــان العامــة واللجــان األخــرى   ”قــانون الفــرص املتــساوية يــنص علــى   
ــشئها وزيــر لغــ      ــات املماثلــة الــيت ين ــد  ضرواهليئ أو ألغــراض ختطــيط ذات أمهيــة    وضــع قواع

 .)٢(“للمجتمع، من عدد متساو من النساء والرجال
 تقريره فريق التفكري املعين بإشراك املزيد من النساء يف جمال البحوث     وبعد أن نشر     
وهـذه عمليـة    . ، وضعت بعض اجلامعـات أهـدافا حمـددة بـشأن نـسبة الباحثـات              ٢٠٠٥يف عام   

 .عض اجلامعات تصميمها على زيادة نسبة اإلناث يف جمال البحوثجارية ُتبدي فيها ب
 مبجموعة جديـدة    ٢٠٠٨-٢٠٠٦وجتري حاليا االستعاضة عن العقود اإلمنائية للفترة         

، ولكــن هــذا االلتــزام العــام بزيــادة نــسبة الباحثــات  ٢٠١٠-٢٠٠٨مــن العقــود تغطــي الفتــرة 
 . ئيةواضح أيضا يف اجملموعة اجلديدة من العقود اإلمنا

وعالوة علـى ذلـك، شـرعت وزارة العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف برنـامج حبـوث                    
ــشابات  ــرة . للباحثــات ال ــغ  ٢٠٠٨-٢٠٠٦ويف الفت ــة  ٤٥ ســُيمنح مبل ــة دامنركي  مليــون كرون

وبـاب التقـدم بطلبـات للحـصول علـى          . ملشاريع حبوث يف العلوم الطبيعية والعلوم التكنولوجية      
رجــال والنــساء، غــري أنــه إذا تعادلــت مــؤهالت اثــنني مــن املتقــدمني،  ِمــنح مفتــوح لكــل مــن ال

 .سوف تقدم املنحة للمتقدم من اجلنس ذي التمثيل الناقص

                                                         
 )٢( http://eng.social.dk/index.aspx?id=6b4eeb6e-37a7-42a5-96e5-1e10b43c0771. 
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وتشرع حاليا جمالس البحوث الدامنركية يف برنامج لـصاحل تـدريب الباحثـات األصـغر                
 . دامنركية مليون كورونة٣٥وُخصص هلذا الربنامج مبلغ يقرب من . سنا يف إدارة البحوث

وأخــريا، ينبغــي أن تقــدم اجلامعــات مــرة كــل ســنتني، مثلــها مثــل املؤســسات العامــة      
ــم        ــسانية، إىل وزارة العلـ ــساواة اجلنـ ــق باملـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــا بإجنازاهتـ ــدامنرك، بيانـ ــرى يف الـ األخـ
والتكنولوجيا واالبتكار اليت تقوم، استنادا إىل مـا تتلقـاه مـن معلومـات مـن اجلامعـات، بكتابـة                 

 .قرير عن املساواة اجلنسانية يف األوساط اجلامعية إىل إدارة املساواة اجلنسانيةت
املــرأة . وإليــالء اعتبــار إلجيــاد تــوازن بــني العمــل واحليــاة، أمهيــة بالنــسبة إىل الباحثــات 

 أســبوعا، والرجــل ُيمــنح إجــازة أُبــوة مــدهتا أســبوعان؛ ١٨ُتمــنح إجــازة وضــع وأمومــة مــدهتا 
 أسـبوعا مـن     ٤٨إىل أن يبلغ الطفل     ) لكل أسرة ( أسبوعا   ٣٢ة والدية مدهتا    وهناك إجازة رعاي  

 .العمر

  احلاجة إىل مجيع الصغار-تعليم الشباب   
 يف املائة من الشباب مـن أي        ٩٥من األهداف اليت حددهتا احلكومة الدامنركية أن ُيتِّم          

 يف املائــة مــن ٨١اليــة أن وتــبني األرقــام احل. ، تثقيفــا للــشباب٢٠١٥فئــة عمريــة، حبلــول عــام 
الــشباب الــدامنركيني يكملــون هــذا الربنــامج التثقيفــي للــشباب، وأن الــرقم املقابــل بالنــسبة إىل 

 . يف املائة٦٤هو ) املهاجرين وأبنائهم(الشباب ذوي خلفيات عرقية غري دامنركية 
 احلملــة احلاليـة حتــت  ٢٠٠٢ديـسمرب  /وكانـت احلكومـة قــد أطلقـت يف كــانون األول    

اليت تركـز علـى بـرامج تثقيـف الـشباب وعلـى الـشباب مـن                 “ حنتاج إىل مجيع الصغار   ”عار  ش
ــة   ــة غــري دامنركي ــات عرقي ــذين      . خلفي ــشباب ال ــدد ال ــادة ع ــو زي ــة ه ــسي للحمل واهلــدف الرئي

 .ينخرطون يف برنامج لتثقيف الشباب ويكملونه
ي  علـــى كفالـــة أن يـــصبح الـــشباب ذو“حنتـــاج إىل مجيـــع الـــصغار”وتعمـــل محلـــة  

اخللفيات العرقية غري الدامنركية ووالديهم أكثر إدراكـا للفـرص املتاحـة داخـل النظـام التعليمـي            
 .الدامنركي ولكفالة أن يستغلوا هذه الفرص على قدم املساواة مع أقراهنم الدامنركيني

 :وتركز احلملة يف الوقت الراهن على األنشطة األولية التالية 
 يف الكليات املهنية؛وضع برامج إلبقاء الطلبة  • 
 إدارة فرق تتألف من أشخاص يعتربون أمثلة ُتحتذى؛ • 
 القيام حبمالت توظيف؛ • 
 .وضع خطط للمساعدة يف الفروض املدرسية املرتلية • 
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ويتم االضطالع هبذه األنـشطة بتعـاون وثيـق مـع الـشركاء ذوي الـصلة وبينـهم وزارة                    
ت تطوعيــة، وجهــات فاعلــة يف ســوق العمــل،  التعلــيم، ومؤســسات تعليميــة خمتــارة، ومنظمــا 

 .والبلديات
. وحتظى أنشطة احلملة بصورة عامة بالقبول لدى الفئة املستهدفة والشركاء املتعـاونني            

وقـد اكتــسب القـائمون باحلملــة قـدرا كــبريا مــن اخلـربة يف الترتيــب ألنـشطة هتــدف إىل تعزيــز      
ــة غــري الدامنركيــ   وعــالوة علــى . ة إىل النظــام التعليمــيانــضمام الــشباب ذوي اخللفيــات العرقي

ذلك، أنشأ القائمون باحلملة شبكة شاسعة من الشركاء داخل النظام التعليمي وبـني الـشركاء               
 .يف سوق العمل، وداخل املنظمات التطوعية

وكلمــا جنحــت مبــادرة، نقــل القــائمون باحلملــة اخلــربات املكتــسبة منــها إىل البلــديات  
 .لبلد كيما ميكن إدماجها يف جهود التكامل احملليةواملعاهد التعليمية عرب ا

وقــد أُجــري تقيــيم للحملــة يف الــسنة املاضــية أظهــر أن احلملــة كانــت فعالــة وأن نــوع  
 .ستكون ضرورية أيضا يف املستقبل“ حنتاج إىل مجيع الصغار”املبادرات اليت أطلقتها محلة 

ــالعن      ــصال بـــ ــى االتـــ ــيل ُيرجـــ ــن التفاصـــ ــد مـــ ــى مزيـــ ــايلولالطـــــالع علـــ : وان التـــ
info@brugforalleunge.dk. 

 

 احلالة يف سوق العمل: ١١املادة   
 املرأة يف قوة العمل الدامنركية -ألف  

 .  يف املائة من كامل قوة العمل الدامنركية٤٧,٥املرأة تشكل  • 
ويف الفتـرة مـن     .  مـن معـدل مـشاركة الرجـل        معّدل مشاركة املرأة يف قوة العمـل أدىن        • 

ــا عنـــد   ٢٠٠٦ إىل ١٩٩٧ ــة، ٧٤ إىل ٧٢ كـــان معـــّدل مـــشاركة املـــرأة ثابتـ  يف املائـ
 بلـغ   ٢٠٠٦ويف عـام    .  يف املائـة   ٨٠كان معدل مـشاركة الرجـل باملقارنـة قرابـة            بينما

 .  يف املائة٧٣,٤ يف املائة ومعدل مشاركة املرأة ٧٩,٦معدل مشاركة الرجل 
 يف املائة وهو أعلـى معـدل عمالـة بـني نـساء              ٧٣,٤غ معدل عمل املرأة الدامنركية      ويبل 
 .أوروبا

، بلغ جمموع أفراد قوة العمل الـيت تـشمل مجيـع األشـخاص املـوظفني                ٢٠٠٦ويف عام    
وشـكّلت املـرأة    .  مليون نـسمة مـن العـاملني علـى أسـاس متفـرغ             ٢,٧٦والعاطلني عن العمل،    

ــة مــن القــوى العاملــة بأســرها  ٤٧,٥وهــو مــا يطــابق   مليــون مــن هــذا العــدد  ١,٣١ .  يف املائ
، بينمـا ظـل عـدد    ٢٠٠٢فتئ عـدد الرجـال يف قـوة العمـل يـشهد هبوطـا طفيفـا منـذ عـام            وما

 ).١انظر الشكل (النساء يف قوة العمل مستقرا 

mailto:info@brugforalleunge.dk
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 قوة العمل حسب اجلنس: ١الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 .دائرة اإلحصاءات الدامنركية: املصدر    
الت املــشاركة يف ســوق العمــل، والتوظيــف، قياســا مبعــايري االحتــاد األورويب   إن معــد 

ويف السنوات األخـرية هـذه كـان معـدل     . مرتفعة إىل حد ما، وبصورة خاصة بالنسبة إىل املرأة  
وتظـل مـشاركة املـرأة والرجـل علـى نطـاق            . البطالة يف صفوف النساء والرجـال متـدنيا للغايـة         

 .ساسيا مسبقا لسياسة احلكومة يف جمال العمالةواسع يف سوق العمل شرطا أ
وتستند سياسة املساواة اجلنسانية يف ميدان العمالة إىل هـذه احلقيقـة، وهـي تـستهدف                 

إزالة الفصل القائم على أسـاس جنـساين يف سـوق العمـل، وتـضييق الفجـوات يف األجـور بـني                      
 .اجلنسني، والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية

كمـا أن تقييمـات   . املنظور اجلنساين فهو أداة هامة لتعزيز املساواة اجلنسانية       أما تعميم    
التأثري اجلنساين للتـشريعات املتعلقـة بـسوق العمـل أساسـية بغيـة فهـم املنـاظري اجلنـسانية داخـل                      
اخلدمات األساسية اليت تقدمها وزارة العمالة والتوظيـف، وتـوفر املعرفـة الالزمـة لتحـسني أداء          

 . ات لوظائفها، مبا يف ذلك تعزيز املساواة اجلنسانيةهذه اخلدم
وهـذا يتحقـق علـى أفـضل وجـه بتوسـيع            . ومثة هدف كبري يتمثل يف منـع االختناقـات         

مؤهالت النـساء والرجـال بغيـة متكينـهم مـن أداء أعمـال متنوعـة وكـذلك أداء مـا يتجـاوز أو                        
ــادة لكــل جــنس    ــرة العمالــ . يزيــد علــى األعمــال املعت ــا كــبريا هبــذا   وُتبــدي دائ ة العامــة اهتمام

املوضوع وتستخدم جهودها الرامية إىل تعميم اجلنسانية يف نشر املعرفـة عـن املنظـور اجلنـساين                 
 .يف عملها، حبيث تتاح للزمالء األدوات الالزمة للعمل على تعميم املنظور اجلنساين
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 معدل البطالة 
دهلا يف صفوف الرجـال، مـع       إن معدل البطالة يف صفوف النساء، أعلى عموما من مع          

وقـد أخـذت معـدالت    . أن االجتاه هو أن تتبع معـدالت البطالـة للنـساء والرجـال نفـس الـنمط               
/ ويف آب . ٢٠٠٣البطالة يف صفوف الرجال والنساء علـى الـسواء تـنخفض أساسـا منـذ عـام                  

 يف  ٢,٧ يف املائة، بينما أصـابت البطالـة         ٣,٩، كان معدل البطالة بني النساء       ٢٠٠٧أغسطس  
 .املائة من الرجال يف قوة العمل

 
 حظر التمييز -باء  

التمييز على أساس جنـساين حمظـور يف كـل اجملـاالت وعلـى كـل املـستويات منـذ عـام                   • 
 ،؛٢٠٠٠

 ؛١٩٧٨يف سوق العمل، ُحّرم التمييز منذ عام  • 
ــز املباشــر وغــري املباشــر حمظــوران   •  ــاء   . التميي ــز بــصورة خاصــة أثن احلمــل وُحــرِّم التميي

 وإجازة األمومة؛
 .املضايقات والتحرش اجلنسي يعتربان ضربا من التمييز القائم على أساس جنساين • 

وال يــزال جيــري إنفــاذ اخلطــر علــى التمييــز يف إطــار النظــام القــائم لتــسوية املنازعــات     
ت الـيت  ومعظـم احلـاال  . الصناعية، وعن طريق احملاكم املدنية العادية وجملـس املـساواة اجلنـسانية         

متــت معاجلتــها تتعلــق بالفــصل مــن العمــل أثنــاء احلمــل وإجــازة األمومــة، وبــالتحرش اجلنــسي، 
 .وحباالت عدم التساوي يف األجور

 
 سوق العمل املتسمة بالتفرقة اجلنسانية والفروق يف األجور -جيم  

وعـة  يعترب اتسام سوق العمل بالتفرقة بني اجلنسني أهم سبب للفـروق يف األجـور املدف               
ولذلك، فإن هذين التحديني اللذين يعترضان املساواة بني اجلنـسني سـيجري            . للنساء والرجال 

 . تناوهلما معا
 يف املائـة مـن الرجـال يعملـون          ٢١إن ما يزيد قليال على نصف مجيع املوظفات، وحنو           • 

أمـا احلكومـات    . ويوظف القطاع اخلاص العـدد األكـرب مـن الرجـال          . يف القطاع العام  
ويف مقابل ذلـك،    . لية فإن عدد املوظفات فيها يزيد على ثالثة أمثال عدد املوظفني          احمل

 عددا من الرجال يزيد قليال على عدد النساء؛) احلكومة(يوظف قطاع الدولة 
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وهذه الفروق الـصارخة يف     . يف املتوسط، حيّصل الرجال أجورا أعلى من أجور النساء         • 
 االختالفـــات يف املهـــن الـــيت يزاولوهنـــا، ويف األجـــور تتجلـــى، بـــني أمـــور أخـــرى، يف

األعمال اليت يؤدوهنا، ويف االختالفات يف اخلـصائص الشخـصية مثـل مـستوى التعلـيم                
 .على أن التمييز أصبح اليوم مشكلة ثانوية. واخلربة يف العمل

 
 ظهور التفرقة اجلنسانية بصور عديدة يف سوق العمل  

ــا    •  ــون يف قطاع ــساء والرجــال يعمل ــةالن ــائف قطــاع    : ت خمتلف ــى وظ ــيمن عل ــساء هت الن
 احلكومات احمللية، بينما يوظف القطاع اخلاص وقطاع الدولة الرجال بأعداد أكرب،

ــة   •  ــا خمتلف ــون مهن ــساء والرجــال يزاول ــيال مــن    : الن ــشاءات يوظــف عــددا قل قطــاع اإلن
 النساء، بينما تظل املرأة مهيمنة على قطاع املكاتب؛

مثة ميـل لـدى العديـد مـن         :  إسناد وظائف حمددة للرجال والنساء     املؤسسات تنحو إىل   • 
املؤسسات إىل محل أفكار ثابتة مكونة سلفا عن الوظائف واألعمـال الـيت يـستطيع أن                

مــثال ال يكـون أمـرا معتــادا أن تـزاول أُنثـى أعمــال     . يؤديهـا كـل مــن النـساء والرجـال    
 احلدادة؛

: ن ينبغـي أن يلـيب طلبـاهتم رجـل أو امـرأة            قد حيمل الزبـائن فكـرة مـسبقة عمـا إذا كـا             • 
مـــثال إن املرشـــدين االجتمـــاعيني يف مرافـــق األطفـــال ليـــسوا موضـــع ترحيـــب لـــدى   

 .الوالدين؛ كما أن الزبائن ال يعترفون دائما بأن عاملة الكهرباء مؤهلة هلذا العمل
 

 تطوير نظام األجور للنساء والرجال  
أي العمــل (باســتثناء بــدل اإلزعــاج (اعة ، كــان األجــر املــدفوع بالــس ٢٠٠٥يف عــام  
 ٢٠٢,٨ كرونـة دامنركيـة للرجـل العامـل يف القطـاع اخلـاص مقابـل قرابـة                   ٢٣٦,٧)) اإلضايف

 . يف املائة١٦,٧، وهذا يطابق فرقا يف األجر بنسبة )٢انظر الشكل (كرونة للنساء 
 ٢٣٦,٦ أيــضا، كــان أجــر الرجــل املوظــف يف قطــاع احلكــم احمللــي  ٢٠٠٥ويف عــام  

أما األجـر بالـساعة املـدفوع للمـرأة يف القطـاع ذاتـه فكـان                ). ٢انظر الشكل   (كرونة دامنركية   
 .  يف املائة من أجر الرجل١٤,٣ كرونة دامنركية وهذا أقل بنسبة ٢١٤,٣
 كرونـــة ٢٤٨,٦ كـــان األجـــر املـــدفوع للرجـــل يف قطـــاع الدولـــة  ٢٠٠٥ويف عـــام  

 يف املائـة مـن األجـر      ٨,٣ا األجـر أعلـى بنـسبة        وكان هذ . دامنركية عن كل ساعة عمل يؤديها     
 ).٢انظر الشكل ( كرونة دامنركية يف الساعة ٢٢٩,٧الذي تتقاضاه املرأة اليت كان أجرها 
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جممـوع  ) باسـتثناء بـدل اإلزعـاج أو العمـل اإلضـايف     (وتبني األجـور احملـسوبة بالـساعة         
ــه، فــإن هــذا األجــر يــشم  . يدفعــه رب العمــل للموظــف  مــا ــاء علي ــاء املــرض،  وبن ل األجــر أثن

واإلجازة بسبب الوضع واألمومة، وغري ذلك من الغياب مدفوع األجر وكذلك أيام األعيـاد،              
 .واألعياد الرمسية، واستحقاقات املوظفني

 
األجـر بالـساعة غـري الـشامل لبـدل اإلزعـاج أو العمـل               ( الفروق يف األجـور      - ٢الشكل  
لية، وقطاع الدولة، والقطاع اخلـاص، حـسب        للموظفني يف قطاع احلكومات احمل    ) اإلضايف
 ٢٠٠٥اجلنس، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .www.statistikbanken.dk دائرة اإلحصاءات الدامنركية، :املصدر
 

 ٢٠٠٤وحيلــل تقريــر وضــعه املركــز الــدامنركي الــوطين للبحــوث االجتماعيــة يف عــام    
بني الرجال والنـساء يف الـدامنرك، وخيلـص إىل أن هـذه الفـروق يف األجـور                  الفروق يف األجور    

هي، بني أمور أخرى، نتيجة التوزيع غري املتكافئ للرجال والنساء يف كل من القطـاع اخلـاص                 
وعدد النساء العامالت يف القطـاع العـام أكثـر بكـثري            . وقطاع الدولة وقطاع احلكومات احمللية    

ومـن ناحيـة أخـرى ُتمـنح النـساء يف القطـاع العـام تعويـضا عـن                   .  فيه من عدد الرجال العاملني   
الغياب عـن العمـل بنـسبة أعلـى بكـثري مـن الرجـال، الـذي يعـادل، إىل حـد مـا، الفروقـات يف                           

 ).٢٠٠٤انظر املركز الدامنركي الوطين للبحوث االجتماعية، . (األجور
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ــوفرة عــن       ــد علــى أســاس املعلومــات املت ــة عــام  وأُجــري حتليــل مــن جدي األجــور لغاي
وخيلص التقرير إىل أن ما يقدر بثلث الفارق يف األجور ُيعزى إىل أن للرجـال وظيفـة                 . ٢٠٠٦

 .أخرى يف العمل
 يف ٧,٨مقابــل  (٢٠٠١ يف املائــة عــام ٨,١ كانــت نــسبة الفــارق قطــاع الدولــةويف  

ــرة مــ    ). ١٩٩٧عــام  ــتغري الفــارق يف األجــر تغــريا هامــا يف الفت ــه، مل ي ــاء علي  إىل ١٩٩٧ن وبن
ويرجع سبب الفارق يف األجر إىل أن الرجال حائزون  على قـسط أوفـر مـن التعلـيم                   . ٢٠٠١

وهـذه  . ولديهم يف العمل قدر أكرب من اخلربة مما لدى النساء ويؤدون وظيفة أخـرى يف العمـل   
 . نسبة ثانوية يتعذر شرحها عن طريق اتباع هنج إحصائي

 ٢٠٠١ يف املائة يف عـام       ١١,٣ فكان   مات احمللية قطاع احلكو أما الفرق يف األجر يف       
وبالتايل فقد طرأت زيادة على هـذا الفـارق يف الفتـرة مـن            ). ١٩٩٧ يف املائة عام     ٦,٩مقابل  (

ورغم هذه الزيادة فإن الفارق بأكملـه ميكـن أن يفـّسر عـن طريـق النـهج                  . ٢٠٠١ إىل   ١٩٩٧
ألجر كنتيجة أداء وظـائف خمتلفـة يف   اإلحصائي ذلك أنه ميكن تفسري مخسة أسداد الفارق يف ا         

 . العمل
 

 املتساوية مبادرات ملموسة بشأن التفرقة اجلنسانية يف سوق العمل وبشأن األجور  
فيما يتعلق باسـتراتيجية احلكومـة للمـساواة اجلنـسانية، اُتخـذت املبـادرات التاليـة منـذ                   

 : تقدمي التقرير السادس
ن حتقيق األجر املتساوي وإلزالة التفرقـة اجلنـسانية       إن اجملهود الذي تبذله احلكومة بشأ      

اليت تتسم هبا سوق العمل جمهود معقّـد للغايـة وجيـري يف حـوار مـع الـشركات ومـع الـشركاء           
االجتماعيني، اعترافا بأن تشجيع املساواة يف األجور جيب أن يتم يف مكان العمل ومـن خـالل      

 .املساومة اجلماعية
وي علـى تـوفري احلمايـة مـن التمييـز ويعـاجل كـل مـن جملـس                   وينص قانون األجر املتـسا     

 www.ligelon.dkويقـدم املوقـع     . املساواة اجلنسانية والتحكيم الصناعي قـضايا مـن هـذا القبيـل           
صــورة عامــة ألنــواع القــضايا الــيت فــصلت فيهــا حمكمــة العــدل األوروبيــة، واحملــاكم القانونيــة، 

 .هيئات التحكيم الصناعي، وجملس املساواة اجلنسانيةو
ويــدرك الــشركاء االجتمــاعيون أن هلــم دورا حاســم األمهيــة يف هــذا امليــدان، ولــذلك   

نوقشت بدقة الطرق اليت ميكن فيها للشركات وألرباب العمـل أن يغـريوا مـوقفهم بغيـة قبـول                   
وهـذا النـهج    .  يسيطر عليهـا الرجـال     مزيد من النساء يف الوظائف اليت تدفع أجورا جيدة واليت         

http://www.ligelon.dk/
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جيعل من املمكن معاجلة املساواة يف األجور، والتفرقة اجلنسانية يف سوق العمل، والتوفيـق بـني                
 .احلياة العملية واحلياة األسرية، يف وقت واحد

ــاول األجــر         ــيت تتن وجيــري هــذا النقــاش، بــني أمــور أخــرى، يف احللقــات الدراســية ال
ها وزارة العمل حيث يناقش البـاحثون واخلـرباء خمتلـف مواضـيع املـساواة               املتساوي واليت تنظم  

أمهيـة اتـسام سـوق العمـل للتفرقـة اجلنـسانية            : وأمثلة مواضيع املساواة اجلنسانية هي    . اجلنسانية
بالنسبة إىل الفروق يف األجور بني النساء والرجال، وما هـي أمهيـة مـنح إجـازة أمومـة بالنـسبة                     

ذي تتقاضـاه كـل امـرأة، واإلحـصاءات املتعلقـة بـاألجور املتـسمة بالتفرقـة                 إىل شروط األجر ال   
 .اجلنسانية اليت تدفعها الشركات

وهـــذه املعرفـــة بـــالفجوة بـــني أجـــور النـــساء وأجـــور الرجـــال جيـــب أن ُتـــستخدم يف   
وينبغـي العمـل قـدر اإلمكـان علـى          . املؤسسات والشركات وللتـأثري علـى االتفاقـات اجلماعيـة         

ات يف قواعـد بيانـات ويف جمموعـات أدوات بوصـف ذلـك أفـضل ممارسـة للتبـادل                    جتميع اخلرب 
 .امللهم للخربات بالنسبة إىل كل من املؤسسات والشركات والشركاء االجتماعيني

وتتمثــل إحــدى املبــادرات يف دليــل لألجــر املتــساوي، وترمــي إىل تــشجيع الــشركات   
ويقـدم الـدليل    . نية واملـساواة يف األجـور     واملؤسسات علـى العمـل علـى حتقيـق املـساواة اجلنـسا            

. نظرة ثاقبة إىل اآلليات اليت تشكل سـبب عـدم حـصول النـساء والرجـال علـى أجـور متماثلـة                     
وجيمع الدليل املعارف، واآلراء، ويقدم مـشورة عمليـة عـن الطريقـة الـيت ميكـن هبـا للـشركات                     

 .ساواة يف األجوروممثلي النقابات واملوظفني االشتراك يف العمل على حتقيق امل
، صدر ملحق للدليل تضمن دليال للشركات عن اتسام سـوق العمـل          ٢٠٠٨ويف عام    

ــدليل الــشركات واملؤســسات يف إجيــاد طريقــة    . بالتفرقــة اجلنــسانية وينبغــي أن يــساعد هــذا ال
لالستفادة من مواهب النساء والرجال على أفضل حنو ممكن ويف أكرب عـدد خمتلـف ممكـن مـن                   

 .العملالوظائف يف 
، أصــبح مطلوبــا مــن كــل املؤســسات     ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين ١واعتبــارا مــن   

ــصلة حــسب اجلــنس      ــد إحــصاءات لألجــور مف ــسية أن تع ــشركات الرئي ــه   . وال ــذا يعــين أن وه
. مطلوب من شركات ومؤسسات عديدة أن تعمل ألول مرة على حتقيـق املـساواة يف األجـور                

ــساواة يف   ــق املـ ــى حتقيـ ــاون علـ ــصبح التعـ ــشركات   ويـ ــة يف الـ ــة عاليـ ــال ذا أولويـ ــور عمـ  األجـ
ــشاور      . واملؤســسات ــتعني علــى الــشركات الــيت مجعــت بالفعــل خــربة مــن جلــان الت ــذلك ي ول

ــصلة حــسب اجلــنس       ــة مف ــبني األجــور املدفوع ــضع إحــصاءات ت ــشتركة أن ت ــيس  . امل ــذا ل وه
ذه مطلوبــا إال مــن الــشركات واملؤســسات الرئيــسية، علــى أمــل أن يعــين ذلــك أن ُتمــسك هــ   
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الــشركات واملؤســسات الكــربى بزمــام املبــادرة يف نــشر اخلــربة اجليــدة املكتــسبة مــن تــشجيع    
 .املساواة بني أجور النساء والرجال إىل الشركات واملؤسسات األخرى

وكــل مــن دليــل األجــر املتــساوي والــدليل بــشأن إحــصاءات األجــور املفــصلة حــسب  
وُتجمع يف هـذا املوقـع      . على شبكة اإلنترنت العاملية    www.ligelon.dkاجلنس متاح على املوقع     

كل املعلومات اليت قد تـساعد املؤسـسات والـشركات يف جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق مـساواة                    
 . يف األجور بني الرجال والنساء

ــة ملؤســسات عملــت بنــشاط علــى حتقيــق        ويتــضمن املوقــع كــذلك، عــددا مــن األمثل
 .املساواة يف األجور وعلى إزالة التفرقة اجلنسانية يف سوق العمل

 قــدم املركــز الــدامنركي الــوطين للبحــوث االجتماعيــة تقريــرا عــن        ٢٠٠٤ويف عــام  
ومن املتوقع صدور تقريـر جديـد عـن املوضـوع يف عـام              .الفروق يف األجور باسم وزارة العمل     

٢٠٠٨. 
 

 دية األمومة واألبوة والوالإجازات -دال  
 أســبوعا يف املتوســط، ٢٧,٢ اســتحقاقات أمومــة عــن ٢٠٠٦ُمنحــت النــساء يف عــام  • 

وتــشكل إجــازة .  أســابيع يف املتوســط٣,٧بينمــا ُمــنح الرجــال اســتحقاقات أُبــوة عــن 
  يف املائة من اإلجازة بكاملها، ٨األبوة املمنوحة للرجال 

ــاء إجــازة  ) املوظفــة(يف بعــض احلــاالت يــدفع رب العمــل للــشخص املعــين    •  األجــر أثن
 .ويف هذه احلاالت ُتدفع االستحقاقات لرب العمل. الوضع

 ٢٠٠٢وكانت القواعد بـشأن إجـازات األمومـة واألبـوة والوالديـة قـد عوجلـت عـام                    
وقـد أُشـري إىل هـذه اللـوائح يف التقريـر            . لتحسني شروط إجازة الوالدين بـصدد مولـد طفلـهما         

 .الدوري السادس
 

حيق للموظفة التغيب عن العمل بسبب احلمـل واألمومـة مـن     : ألمومةإجازة احلمل وا   
 التاريخ املقدر أنه يسبق والدة الطفل بأربعة أسابيع

ــوة  ــد الطفــل التغيــب عــن العمــل بــسبب والدة الطفــل أو بعــد     :إجــازة األب  حيــق لوال
ــا التفــاق مــع رب العمــل   -اســتقباله يف املــرتل أو     أســبوعا مــن والدة ١٤ يف غــضون - وفق

 .ويستخدم مجيع اآلباء تقريبا هذه اإلجازة. الطفل

http://www.ligelon.dk/
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 أسـبوعا   ٣٢ حيـق لكـل مـن األب واألم احلـصول علـى إجـازة مـدهتا                  :إجازة الوالديـة   
وهذه اخلطة املتعلقة بالوالدية مرنـة      .  أسبوعا مع بعض اخلفض يف األجر      ٤٦جيوز أن ُتمدد إىل     

وتقسيمها حبيث ميكن إرجاء أخـذ جـزء        جدا، إذ أهنا تتيح ال متديد إجازة الوالدية فحسب بل           
وحيق للوالدين، إذا وافق على ذلك رب العمل، أن يتقامسا اإلجازة ليتمكنـا كالمهـا مـن                 . منها

 . العمل بعض الوقت
 شـهرا الـيت تبلـغ       ١٢أما التعـويض االقتـصادي فيتمثـل يف االسـتحقاقات الكاملـة ملـدة                
ذلــك، فــإن عــددا كــبريا ومتزايــدا مــن  وعــالوة علــى .  كرونــة دامنركيــة يف الــسنة١٨٣ ٠٠٠

 . أرباب العمل يدفع أجرا كامال عن جزء كبري من فترة اإلجازة املمنوحة بسبب الوضع
 

  الوالدين إلجازات األمومة واألبوة والوالديةاستخدام  
ــد أطفــال هلــم،    ١٤٨ ٠٧٣، تلقــى ٢٠٠٦يف عــام    شخــصا اســتحقاقات بــصدد مول

 ٢٧,٢وحــصلت النــساء علــى مــا متوســطه .  املائــة منــهم يف٦٨,١شــكّلت النــساء مــا نــسبته 
، يف حني حصل الرجـال علـى إجـازة أبـوة بلغـت مـدهتا                ٢٠٠٦أسبوعا لكل منهن خالل عام      

 ).١انظر اجلدول ( أسبوعا يف املتوسط ٣,٧
وهذه اإلحصاءات ال ُتظهر جممل مدة اإلجازات اليت مت احلـصول عليهـا بـصدد والدة                 

وبالنـسبة إىل عـدد كـبري       . حقاقات املمنوحـة يف غـضون سـنة واحـدة         الطفل، بل متوسط االسـت    
 .من النساء متتد فترة اإلجازة إىل السنة التالية

 
 )٢٠٠٦-٢٠٠٢( جمموع االستحقاقات املمنوحة بصدد والدة طفل - ١اجلدول 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٤٥٨ ٩٣٨ ٢ ٣٣٨ ٨٩٧ ٥٦٦٢ ٨٥٤ ٩٤٥٢ ٧٤٤ ٧٣٥٢ ٩٤١ ١ جمموع عدد األسابيع
 ٩٤,٠ ٩٤,٥٩٤,٩٩٤,٥٩٤,١ النسبة املئوية حلصة النساء

 ٢٥٦ ١٤٩ ٠٧٣ ٩٠٦١٤٨ ٦٢٩١٤٦ ٠٩٤١٣٨ ١٢٤ األشخاص
 ٦٨,١ ٦٣,٨٦٨,٣٦٨,٤٦٨,٢ النسبة املئوية للنساء بينهم

 ٢٧,٢ ٢٣,٢٢٧,٥٢٦,٩٢٧,٠ متوسط عدد األسابيع املمنوحة للنساء
 ٣,٧ ٣,٦ ٣,٧ ٣,٢ ٢,٤  للرجال-
 ١٩,٧ ١٩,٦ ١٩,٤ ١٩,٨ ١٥,٦  اجملموع-

 .دائرة اإلحصاءات الدامنركية وحسابات الوزارة :املصدر 
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وعندما ُتحسب اإلجازة لكل طفـل يف سـنة مولـده ويف الـسنة التاليـة، يبـدو أن اآلبـاء                      
، كانـت حـصة األب      ٢٠٠٥ويف عـام    . بدأوا يأخذون حصة متزايدة من جمموع فترة اإلجـازة        

 ).٢انظر اجلدول ( يف املائة ٩٢,٥ يف املائة وحصة األم ٧,٥ نسبة تبلغ
ويتوقع أن يستخدم اآلباء إجازة الوالدية إىل حد متزايد مـع تزايـد انتـشار دفـع األجـر                   

وفيمـا يتعلـق باملـساومة اجلماعيـة يف القطـاع العـام الـيت اخُتتمــت        . يف أثنائهـا للوالـدين كليهمـا   
 . يد إجازهتم املدفوعة األجر ستة أسابيع أخرىحديثا، جنح الوالدون يف متد

 
  أيام اإلجازة املمنوحة عن كل طفل- ٢اجلدول 

 النسبة املئوية من جمموع عدد األيام عدد األيام عن كل طفل 
 حصة األم من اإلجازة حصة األب من اإلجازة إجازة األم إجازة األب 

٩٣,٦٠ ٦,٤٠ ٢٧٨ ١٩ ٢٠٠٣ 
٩٣,٧٩ ٦,٢١ ٢٧٢ ١٨ ٢٠٠٤ 
٩٢,٤٩ ٧,٥١ ٢٧١ ٢٢ ٢٠٠٥ 
 

 .دائرة اإلحصاءات الدامنركية وحسابات الوزارة: املصدر
 

، بــدأ األخــذ خبطــة حكوميــة للتكــافؤ بــصدد مولــد األطفــال، وأصــبح  ٢٠٠٦يف عــام  
واجبـا علـى مجيـع أربـاب العمـل أن يـسامهوا يف اخلطـة حـىت ولـو كـانوا ال يـدفعون أجـرا عــن             

.  أو مل يكن لديهم موظفون ينتظر أن يطالبوا بإجازة بصدد والدة طفـل             األبوة،/إجازة األمومة 
وهدف هذه اخلطة هـو كفالـة أال تكـون األعمـال الـيت هتـيمن عليهـا النـساء هـي وحـدها الـيت                          

 .تضطر إىل حتمل تكاليف األجور أثناء فترة اإلجازة
 

 ساعات العمل/ساعات خمفضة/العمل على أساس عدم التفرغ -هاء  
 ساعة يف األسبوع، أكرب مـن       ٣٧، كان عدد النساء العامالت أقل من        ٢٠٠٧ام  يف ع  • 

 أو أكثـر يف األسـبوع       ٣٧ويف مقابل ذلك كـان عـدد الرجـال العـاملني            . عدد الرجال 
 . أكرب من عدد النساء

 سـاعة، بينمـا     ٣٢,٢، كان متوسط ساعات العمـل األسـبوعية للنـساء           ٢٠٠٦يف عام    • 
 . ساعة يف األسبوع٣٨,٣عمل الرجال يف املتوسط 
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 العمالة بآالف األشخاص حسب اجلنس وساعات العمل األسبوعية: ٣الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .دائرة اإلحصاءات الدامنركية :املصدر 
 

وبــني . إن عــدد النــساء اللــوايت يعملــن علــى أســاس غــري متفــرغ يفــوق عــدد الرجــال    
ويف . اء أربعـة أمثـال عـدد الرجـال     ساعة يف األسبوع يبلـغ عـدد النـس       ٣٤ إىل   ٣٠العاملني من   

ــاملني بــني   ــة الع ــال عــدد      ٢٩ و ٢٠فئ ــة أمث ــة ثالث ــساء قراب ــغ عــدد الن  ســاعة يف األســبوع يبل
 .وقد تناقص خالل السنوات األخرية استخدام العمل على أساس غري متفرغ. الرجال

أن وُتظهر دراسـة استقـصائية أجراهـا املركـز الـدامنركي الـوطين للبحـوث االجتماعيـة                   
 يف املائـة مـن النـساء    ١٩ يف املائـة مـن الرجـال و    ١٦ كان ٢٠٠١من بني املستخدمني يف عام   

وبني األشخاص الذين أُتيحت هلم ساعات عمل مرنـة رمسيـة           . يعملون وفق ساعات دوام مرنة    
 .استخدم تسعة من كل عشرة أشخاص الساعات املرنة

لرجــال والنــساء يف عــام  وأُتيحــت لكــل ثالــث شــخص تقريبــا مــن املــستخدمني مــن ا    
ويف هذه الفئة، استخدم أربعة من كل مخـسة أشـخاص خيـار             .  فرصة العمل من املرتل    ٢٠٠١

 .٤العمل من املرتل، انظر اجلدول 

ص
خا
ألش

ف ا
آال

ص 
خا
ألش

ف ا
آال

 

نساءرجال

 ساعة١٥أقل من  ساعة٣٦-١٥ساعة٣٧ ساعة٤٨-٣٨  ساعة٤٩ غري مذكورة
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 الــذين اختــاروا ٢٠٠١النــسبة املئويــة مــن املــوظفني، نــساء ورجــاال، يف عــام : ٣اجلــدول 
 ساعات عمل مرنة رمسية والعمل من املرتل

 نساء رجال 
 ١٨,٦ ١٦,٤ نسبة الذين أُتيحت هلم ساعات عمل مرنة رمسية

 ٩٢,١ ٨٩,١ نسبة َمن استخدم الساعات املرنة بينهم
 ٣١,٤ ٣١,٢ نسبة الذين أُتيح هلم العمل من املرتل
 ٨١,٦ ٨٢,١ نسبة َمن اختار العمل يف املرتل بينهم

 
 ).٢٠٠٢(املركز الدامنركي الوطين للبحوث االجتماعية  :املصدر 
 

، كانت نسبة كل من الرجال والنساء ممن عملوا من          ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠١ويف الفترة من     
ويف الفترة ذاهتـا حـدثت زيـادة كـبرية          ). ٣راجع اجلدول   (منازهلم على أساس منتظم ثابتة عمليا       

وبالنسبة إىل الرجـال، ارتفـع عـددهم مـن     . يف عدد الرجال والنساء ممن عملوا أحيانا من منازهلم    
، وهي زيادة بنـسبة     ٢٠٠٦ شخص يف عام     ٣٨٦ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠١ شخص يف عام     ٢٨٢ ٠٠٠
 شـخص   ١٥٤ ٠٠٠وارتفع عدد النساء اللوايت عملن أحيانا من منازهلن من          .  يف املائة  ٣٠قرابة  
ــسبة     ٢٢٦ ٠٠٠إىل  ــدر بن ــادة تق ــذه زي ــا، وه ــرة ذاهت ــة٥٣ شــخص يف الفت ــرة .  يف املائ ويف الفت

وأمــا نــسبة النــساء العــامالت أحيانــا مــن  . الــذين عملــوا مــن منــازهلمبرمتــها، زاد عــدد الرجــال 
 .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٣٩ إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٣٥منازهلن فقد ارتفعت من 

 ٢٠٠١وكان عدد كل من النساء والرجال ممن اتبعوا ساعات العمـل العاديـة يف عـام                  
شــخاص مــن اجلنــسني عملــوا خــالل  متــساويا عمليــا، ذلــك أن قرابــة ســبعة مــن كــل عــشرة أ  

وفيما يتعلق بساعات العمل غري املعتادة، كان العمل ليال والعمـل يـوم             . ساعات العمل املعتادة  
وكان هناك ميل بني النساء إىل تفضيل العمل يـوم          . السبت األكثر انتشارا بني النساء والرجال     

 ).٤راجع اجلدول (يال السبت إىل حد كبري، بينما فّضل الرجال إىل حد أكرب العمل ل
 ٢٠٠١ ساعات العمل املختلفة للموظفني من الرجال والنساء، بالنسبة املئوية، يف عام - ٤اجلدول 

 نساء رجال 
 ٦٧,٥ ٦٩,٣ ساعات العمل العادية

   :ساعات العمل غري املعتادة
 ٢٠,٩ ٢٠,٤ العمل مساء -  
 ٧,١ ١٠,٨ العمل ليال -  
 ٢٤,٥ ٢٠,٨ العمل يوم السبت -  
 ١٦,٨ ١٥,٩ العمل يوم أحد -  

 ).٢٠٠٢(املركز الدامنركي الوطين للبحوث االجتماعية  :املصدر 
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، وإمجــايل ســاعات عمــل الرجــال تتنــاقص، بينمــا أخــذت ســاعات ١٩٦٤ومنــذ عــام  
 نقـص إمجـايل سـاعات عمـل الرجـل سـاعة واحـدة            ١٩٦٤ ومقارنة بعام    )٣(عمل النساء تتزايد  

ــان يف عــام    دقيقــة إىل٤٤ و ــرة  . ٢٠٠١ مــا متوســطه مخــس ســاعات ودقيقت ويف غــضون الفت
ذاهتا، زادت ساعات عمل املرأة مبا يقرب من ساعة ونصف الـساعة لتبلـغ مـا متوسـطه ثـالث                    

 .٢٠٠١ دقيقة يف اليوم يف عام ٥٣ساعات و 
ــام    ــة بع ــة   ٢٠٠١، أمــضى الرجــال يف عــام  ١٩٦٤ومقارن ــدا مــن الوقــت يف تأدي  مزي

ــة هــذه األعمــال    أعمــال مرتل ــة، فيمــا اخنفــض الوقــت الــذي متــضيه النــساء يف تأدي ويف عــام . ي
، أمضى الرجل قرابة ساعتني ونصف الساعة كـل يـوم يف تأديـة أعمـال مرتليـة، وهـذه                     ٢٠٠١

وأمــضت املــرأة يف املتوســط ثــالث ســاعات . ١٩٦٤الزيــادة تقــرب مــن ســاعتني مقارنــة بعــام 
ليـة يف اليـوم، ممـا ميثـل اخنفاضـا يقـرب مـن سـاعة واحـدة           ونصف الساعة يف تأدية األعمال املرت     

 ).٥راجع اجلدول  (١٩٦٤مقارنة بعام 
ــا بـــني األزواج يف أعـــوام  : ٥اجلـــدول   ١٩٨٧ و ١٩٧٥ و ١٩٦٤توزيـــع العمـــل فيمـ

 ، ملتوسط عدد الساعات يف اليوم٢٠٠١ و
 ٢٠٠١ ١٩٨٧ ١٩٧٥ ١٩٦٤ 

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال 

 ٣:٥٣ ٥:٠٢ ٢:١٢٥:٤٠٢:٣٨٤:٤٥٣:١٨ ٦:٤٦إمجايل ساعات العمل
 ٣:٣٠ ٢:٢٦ ٤:٢٩١:٠٧٣:٥٠١:٣٨٣:٠٣ ٠:٢٩ األعمال املرتلية

 
 ).٢٠٠٣(املركز الدامنركي الوطين للبحوث االجتماعية  :املصدر 
 

ة سـاعات عمـل املـرأ    . وهناك أيضا فروق كبرية بني صلة املرأة والرجـل بـسوق العمـل             
تقل يف املتوسط عن ساعات عمل الرجل، وهي أكثر غيابا عن سـوق العمـل بـسبب إجـازات             

وعليـه، ميـضي الرجـل    . األمومة وغريها من اإلجازات، وكذلك نتيجة الرتفـاع معـدل البطالـة          
، كـان متوسـط مـدة       ١٩٩٨ويف عـام    . يف املتوسط يف سوق العمل وقتا أطول مما متـضيه املـرأة           

 .  يف املائة عن متوسط خربة الرجل١٦ل املتفرغ يقل بنسبة خربة املرأة يف العم
، بــدأ العمــل بتــشريع يقــضي بــأن لــرب العمــل وللموظــف احلــق يف    ٢٠٠٢ويف عــام  

وهذا احلق ينطبق بـصورة مـستقلة عـن     . االتفاق على أن يعمل املوظف على أساس غري متفرغ        

                                                         
إمجايل ساعات العمل تشمل العمل املـدفوع األجـر واالشـتراك يف التعلـيم التـأهيلي، واملواصـالت بـني املـرتل                   )٣( 

 .والعمل وبالعكس، والدراسات
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ويـوفر التـشريع    . يف املمارسـة العمليـة    القواعد املناظرة الواردة يف اتفاقـات املـساومة اجلماعيـة و          
 .فرصا أفضل ملواءمة احلياة العملية واحلياة األسرية

 أهداف استراتيجية تعميم املنظور اجلنساين -واو  
ترمــي اســتراتيجية تعمــيم املنظــور اجلنــساين إىل حتــسني نوعيــة وفعاليــة العمــل العــادي،  

 .  بدرجة أعلىوهبذه الطريقة سد احلاجات الفردية للرجل واملرأة

  سياسة املساواةأهدافتعزيز   
وهـذه  . وضعت وزارة العمل سياسة تراعي املنظور اجلنساين داخـل جمـال اختـصاصها              

السياسة شرط أساسي مسبق للتقييمات اجلنسانية اليت تقضي التـشريعات الربملانيـة بـأن جتريهـا                
 .وزارة العمل

 : غاية وهيواألهداف بالنسبة إىل وزارة العمل واضحة لل 
 إزالة التفرقة اجلنسانية اليت تتسم هبا سوق العمل؛ • 
 املعاملة املتساوية؛ • 
 تقليص الفروقات يف األجر املدفوع للرجل وللمرأة؛ • 
 خفض البطالة الزائدة يف صفوف النساء؛ • 
 .التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة العملية • 

 
 البياناتمجع   

 إجيــاد وعــي ألمهيــة املنظــور اجلنــساين بالنــسبة إىل الــسياسة املتعلقــة  -اإلشــراف العــام  • 
 بسوق العمل؛

إحــصاءات مفــصلة حــسب اجلــنس يف كــل الوحــدات بغيــة اإلشــراف علــى اخلــدمات   • 
الرئيــسية لــصاحل التقييمــات اجلنــسانية وحتديــد احلاجــة إىل تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف 

 .اخلدمات الرئيسية
 معرفة متعمقة بالطريقة اليت تـؤثر هبـا املـساواة اجلنـسانية علـى سـوق           حتتاج الوزارة إىل   

وُتــستكمل هـذه املعرفـة كــل سـنة لــصاحل عمـل الـوزارة علــى حتقيـق املــساواة       . األيـدي العاملـة  
ــى أســاس        ــسانية عل ــساواة اجلن ــشأن امل ــة أن جيــري النقــاش ب ــسانية يف ســوق العمــل لكفال اجلن

 .موضوعي ومطلع
للبيانـات هـي احلـصول علـى معرفـة دقيقـة باألشـخاص املـشمولني يف         واملهمة الرئيسية   

وعنــد . واجملموعــة املــستهدفة جيــب أن توصــف وصــفا دقيقــا. مبــادرة تعمــيم املنظــور اجلنــساين
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اإلحاطــة علمــا بنــوع اجلــنس وبــسائر اخلــصائص الشخــصية ذات الــصلة بــاألمر، تــزداد املعرفــة 
 .، وبذلك تتحسن نوعية املبادرةبالنطاق الذي يتعني أن تكون عليه املبادرة

ــاع         ــيم أوضـ ــا تقيـ ــون ممكنـ ــو أن يكـ ــي هـ ــرط أساسـ ــساين شـ ــور اجلنـ ــيم املنظـ ولتعمـ
وينطــوي طلــب البيانــات علــى تقــسيم األفــراد إىل فئــات هامــة متــصلة مبحتــوى     . األشــخاص

ــيم ــان يكــون العمــر، واألصــل العرقــي،      . التقي ــه، ويف أغلــب األحي ولنــوع اجلــنس دائمــا فائدت
 .ت التعليمية، متغريات ضروريةواملؤهال
ولذلك، فإن العدد، والتوزيع حسب اجلنس، وخـصائص أهـم املؤشـرات داخـل جمـال          

 .معّين من اجملتمع متثل أداة جوهرية يف العمل على تعميم املنظور اجلنساين
كــذلك فــإن تفــصيل البيانــات حــسب اجلــنس جيــب أن ُينفــذ بطريقــة تــؤدي إىل إزالــة   

ــة ل  ــسنيالقوالــب النمطي ــة للجنــسني يف     . لجن ــات صــورة حقيقي ــه أن ُتظهــر البيان ــه أمهيت وممــا ل
 .اجملتمع

وقــد أنيطــت بالوحــدات املختلفــة يف الــوزارة مــسؤولية وضــع بيانــات تكميليــة داخــل   
جمال عمل كل منها، لتمكينها من إجناز التحليل الـالزم ملـشاريع القـوانني الربملانيـة بغيـة الوفـاء                    

 . تكميلية عن املساواة اجلنسانيةبالتزام تقدمي مذكرات
 

 حمتويات املذكرة  
  جيب أن يفسَّر سبب تقدمي مشروع القانون؛-أسباب مشروع القانون الربملاين  • 
 جيـب أن تـشرح املـذكرة الطريقـة الـيت سـيغّير         -الغرض من مشروع القـانون الربملـاين         • 

 اإلمـدادات مـن األيـدي       مشروع القانون هبا احلالة الراهنة يف سوق العمـل، أي حجـم           
 العاملة؛

 الفئة املستهدفة؛ • 
 شــرح وحتليــل أمهيــة مــشروع القــانون الربملــاين بالنــسبة إىل ظــروف   -تقيــيم جتميعــي  • 

 .النساء والرجال يف سوق العمل
 وكل مـشاريع القـوانني الربملانيـة الـيت تتنـاول املبـادرات التاليـة بـشأن                  ١٩٩٥منذ عام    

وقـد ُوسـع هـذا الترتيـب     . ات تقـّيم مـن حيـث مراعاهتـا للجنـسني          سوق العمل وخطط اإلجـاز    
وترافـق مـذكرة كـل واحـد        . منذ ذلك احلني ليشمل كل مشاريع القوانني الربملانيـة يف الـوزارة           

 .٢٠٠٥من مشاريع القوانني الربملانية منذ عام 
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وهدف املذكرة هو الكـشف عمـا إذا كـان يف مـشروع القـانون الربملـاين أيـة جوانـب                      
ويف بعـض األحيـان يكـون      . وهذا جيـب أن يظهـر يف املـذكرة        . ت صلة باجلنسانية وباملساواة   ذا

وجيـب أن تـساهم املـذكرة       . مشروع القانون ذا أمهية بالنسبة إىل أحد اجلنسني أكثر من اآلخر          
 . يف جتنب حدوث أية آثار غري مقصودة

مــا هــي . اينوحتتــوي املــذكرات علــى معلومــات أساســية عــن مــشروع القــانون الربملــ   
مناسـبة تقـدمي مـشروع القـانون؟ وهــل هـو جـزء مـن اتفــاق يف الربملـان أو مـن برنـامج سياســة           

مـا هـي املـشكلة الواجـب حلّهـا وكيـف سـتتغري            : احلكومة؟ وهدف مـشروع القـانون الربملـاين       
 احلالة من جراء ذلك؟ 

عرفـة َمـن    وتتسم الفئة املستهدفة مبشروع القـانون بأمهيـة خاصـة ألن مـن الـضروري م                
ومــن شــأن أفــراد الفئــة وانقــسامهم إىل نــساء ورجــال، وســنهم وحتــصيلهم  . ســيتأثر باملــشروع

العلمي، وما هلم من صلة بسوق العمل، أن توفر صورة واضحة لألشخاص املتأثريين مبـشروع               
ــانون ــذين يتلقــون      . الق ــان هــم األشــخاص ال ويف وزارة العمــل يكــون هــؤالء يف غالــب األحي

 .عالوات عامة
وهذا التحليـل علـى أسـاس       . ويف هذا الصدد، من املهم حتديد الفئة املستهدفة وحتليلها         

البيانــات لــه أمهيــة حامســة يف كفالــة أن يكــون األســاس الــذي ُتــبىن عليــه القــرارات كافيــا بغيــة  
ويف . واحلــصول علــى صــورة واضــحة حملتــوى املبــادرة أمــر ضــروري. صــياغة حمتــوى للمبــادرة

وبعبـارة  .  من أن ُيشرح بوضوح كيف سيتأثر األشـخاص املعنيـون باملبـادرة            الوقت ذاته، ال بد   
أخــرى هــل ســتكون األمــوال املتاحــة لألشــخاص املعنــيني أكثــر أو أقــل عنــدما تعــّدل خدمــة      

 ما؟ عامة

وعنـدما تؤخـذ يف االعتبـار       . وجيب أن ُتظهـر املـذكرة املـصاحل الـسياسية املعنيـة بـاألمر              
 .الرجال يف سوق العمل، يصبح ضروريا متاما معرفة كيفية تأثرهااملواقف املختلفة للنساء و

وظهر أيضا أن أولوية مل تكن توىل دائمـا لعـدد األشـخاص الـذين سـيتأثرون مبـشروع             
ــانون برملــاين  ــسبة إىل      . ق ــه ذلــك بالن ــالنظر إىل مــا يعني ــدو ذلــك مــستغربا جــدا يف الواقــع ب ويب

أن املـذكرات أخـذت تـساعد يف تـصحيح هـذه            غري أنه من الواضح     . تكاليف مشروع القانون  
 .احلالة

وجيــب أن يكــون املوظفــون املــدنيون املــسؤولون عــن العمــل علــى مــشاريع القــوانني      
وبطبيعـة احلـال   . الربملانية هم نفس األشخاص الذين يعدون املذكرات بشأن املساواة اجلنـسانية   

ــذلك     ــام ب ــدهلم علــى طريقــة القي ــة ت ــادئ توجيهي ــضا   وكمــا . أمــامهم مب ــاك أي ذُكــر ســابقا هن
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إحصاءات مفصلة جنسانيا يف متناول أيـديهم، ولكـن علـيهم أوال أن يعرفـوا عـدد األشـخاص                   
 .املتأثرين مبشروع القانون

 
  املنظور اجلنساين للخدمات األساسية داخل وزارة العملتعميم -زاي  

 اجلنـسانية   ظل نظام دائرة التوظيف العامة لسنوات عديـدة يركـز علـى تعزيـز املـساواة                
ومبناسبة إنشاء نظام توظيف جديد ومراكـز عمالـة جديـدة الـذي بـدأ العمـل                 . يف سوق العمل  

واملبـدأ  . ، متت إعادة تنظيم جمهود حتقيق املـساواة اجلنـسانية         ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١به يف   
م املنظـور   الذي حيكم العمل على املساواة اجلنسانية يف النظام اجلديد سيكون اسـتراتيجية تعمـي             

وهــذا يعــين أن كــل مراكــز العمالــة يف اهليكــل اجلديــد جيــب أن تعمــل علــى حتقيــق   . اجلنــساين
 .املساواة اجلنسانية وعلى تفكيك هيكل التفرقة اجلنسانية الذي تتسم به سوق العمل

ومطلـوب مـن    . ودعما هلذا العمل، أُنشئت وظيفة خاصة بصدد الشروع يف اإلصالح          
بدأ أنشطة خمتلفة داخل هـذا اجملـال وأن تـدعم األنـشطة املعـززة للمـساواة                 الوظيفة اخلاصة أن ت   

اجلنسانية يف مراكز العمالة املنفـردة عـن طريـق مجلـة أمـور، منـها إسـداء املـشورة هلـذه املراكـز                       
. بشأن حتقيق املساواة اجلنسانية والقيام برصد املبادرات يف مراكز العمالة يف أرجاء البلد كافـة              

ذلك، يعّين يف كل من مراكز العمالـة شـخص رئيـسي للقيـام مبهمـة مهـزة وصـل                    وعالوة على   
 .بني الوظيفة اخلاصة ومراكز العمالة

وتتاح ملراكز العمالـة هـذه إمكانيـة الوصـول إىل الوظيفـة اخلاصـة للمـساواة اجلنـسانية                    
 واحلصول منها على معلومـات ومـساعدة وتوجيـه لالضـطالع بتعمـيم املنظـور اجلنـساين، بـني                  

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن للوظيفـة اخلاصـة دورا تثقيفيـا فعـاال تؤديـه مـن حيـث                       . أمور أخـرى  
ودعمـا للمبـادرة اإلعالميـة، أُنـشئ موقـع          . تنظيم الدورات واحللقات الدراسـية ملراكـز العمالـة        

علــى الــشبكة العامليــة ميكــن احلــصول منــه بــسهولة علــى معلومــات تقــع داخــل جمــال املــساواة    
 .اجلنسانية
توجــد داخــل جمــال املــساواة اجلنــسانية هــذا، خــربة جيــدة يف طريقــة تعمــيم املنظــور   و 

اجلنساين، مما معناه ضمنا أن كل موظف مؤهل للعمل يف جمهود حتقيق املساواة اجلنـسانية وأن                
املعرفة هبذا اجملال ال تكون مقتصرة على قلة من اخلـرباء االستـشاريني، بـل ُتنـشر حبيـث حيـصل                    

 .  على املعرفة بأفضل األدوات ألداء املهمة ويشاركون يف ملكيتهامجيع املوظفني
 

 مهام الوظيفة اخلاصة  
. تنطلق أنشطة الوظيفة اخلاصة ومهامها مـن سياسـة املـساواة اجلنـسانية لـوزارة العمـل                 

 :وهذه األنشطة واملهام جيب أن تساهم فيما يلي
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 زيادة فرص العمالة لكل من الرجال والنساء؛ • 
كيك هيكل التفرقة اجلنسانية لسوق العمل بغية املـساعدة يف إزالـة الفـرق بـني أجـر                  تف • 

 الرجل وأجر املرأة؛
 .القضاء على البطالة املفرطة يف صفوف النساء والرجال • 

إن تصور الوظيفة اخلاصة للمـساواة اجلنـسانية هـو أن تـساهم الوظيفـة اخلاصـة بتقـدمي                    
ور اجلنسانية واملـساواة اجلنـسانية يف املهـام األساسـية ملراكـز             املشورة واملعلومات يف إدماج منظ    

، حبيــث يتــوىل املوظفــون علــى كــل املــستويات إدخــال اجلانــب   )اســتراتيجية التعمــيم(العمالــة 
 .اجلنساين يف كل املهام

 
 خطة األنشطة  

على الوظيفة اخلاصة أن تضع خطـة لألنـشطة كـل عـام تبـّين املبـادرات الـيت سـتطلقها                 
وكانت جماالت العمل ألنشطة الوظيفة اخلاصـة يف عـام        . يفة اخلاصة يف جمرى السنة املقبلة     الوظ

 :  هي٢٠٠٨
ــشركات اخلاصــة واملؤســسات      •  ــسبة إىل ال ــة أن يكــون األســاس يف التوظيــف بالن كفال

 العامة موزعا بطريقة متوازنة جنسانيا يف اجملاالت اليت تعوزها األيدي العاملة؛
ملقـدم يف مراكـز العمالـة مـع التركيـز علـى إزالـة احلـواجز القائمـة علـى                     دعم التوجيـه ا    • 

 أساس جنساين فيما يتعلق باختيار التعليم والعمل؛
زيادة معدل توظيف النساء وخفض نسبة النـساء بـني عـدد األشـخاص الـذين يتلقـون                   • 

 دخال انتقاليا بصورة عامة، وخفض معدل البطالة بني فئات خمتارة من الرجال؛
املسامهة يف تطوير كفاءة تعميم املنظور اجلنساين يف مراكز العمالة وفيما بـني اجلهـات                • 

 .الفاعلة األخرى يف جمال سياسة التوظيف
ــشطة املــشروحة حتــت جمــاالت العمــل األربعــة هــو تعمــيم املنظــور         وهــدف كــل األن

 منظـور املـساواة بـني       ويتمثل جزء مـن االسـتراتيجية يف إدراج       . اجلنساين يف أداء مراكز العمالة    
وسـوف تـدعم الوظيفـة اخلاصـة، مـن خـالل            . اجلنسني يف كل مستويات عمليات صنع القـرار       

، تطوير الكفاءة الالزمة يف مراكز العمالـة وفيمـا بـني اجلهـات الفاعلـة      ٢٠٠٨أنشطتها يف عام    
 .األخرى فيما ُيبذل من جهود التوظيف على مستوى احملافظات واملستوى احمللي
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 ميم املنظور اجلنساين داخل اجمللس الوطين لإلصابات الصناعيةتع  
استند العمل الذي مت االضطالع به حىت اآلن على تعزيـز املنظـور اجلنـساين يف اجمللـس                   

الــوطين لإلصــابات الــصناعية إىل رغبــة يف احلــصول علــى املعرفــة بأمهيــة اجلنــسانية فيمــا يتعلــق   
بات الـصناعية، ومبـا حيتـاج إليـه تواصـل احلـصول علـى          ُيمنح حاليا من تعويضات عن اإلصا      مبا

 .هذه املعرفة يف املستقبل
ــة بالنظــام         ــادرات متعلق ــصلة هبــذا اخلــصوص إىل مب ــادرات ذات ال ــسيم املب وميكــن تق

 :الداخلي وأخرى متعلقة بالنظام اخلارجي
ة  يف األعمـال األخـرى بلجنـة الـصح    للنظـر يف حالـة،  ُتدرج نتيجة دراسـة استقـصائية      • 

املهنيــة، األمــر الــذي يعــين أن مــسألة مــا إذا كــان مــن املمكــن أن حتــدث إصــابات يف   
. الذراع بسبب عمـل متكـرر ال ينطـوي علـى اسـتعمال للقـوة، سـيكون مـدار حبـوث          

وال يوجد حاليا أي دليل طيب على أن عمال متكـررا ال ينطـوي علـى اسـتعمال القـوة                    
أسـاس لتخفيـف متطلبـات اسـتعمال        ولذلك ال يقوم    . سيسفر عن إصابات يف الذراع    

 القوة يف بيان األمراض الصناعية اجلاري إعداده؛
سوف ُيصاغ موضـوع للبحـث يتنـاول مـا إذا كـان الـضغط واإلغاظـة واملـضايقة إخل،             • 

، قــد تــؤدي إىل أمــراض “للتــوترات النــسائية”الــيت هــي أيــضا مــن الــصور النموذجيــة 
صدد أي حتليــل نــوعي ألمنــاط اإلبــالغ أو علــى أنــه ال يوجــد يف هــذا الــ. عقليــة فعليــة

 .اإلدراك
يتم عن كثب رصد االجتاه يف النسب املئوية لـإلدراك لـدى كـل مـن الرجـال والنـساء                 • 

، عندما بـدأ نفـاذ مفهـوم جديـد للمـرض      ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين ١ وخاصة بعد    -
 .الصناعي

 
  باألعمال احلرةاملشتغالت -حاء  

 وهـي تـويل قـدرا    ٢٠٠١الدامنركيـة احلاليـة مهامهـا يف عـام         منذ أن تسلمت احلكومـة       
 مبـادرة خمتلفـة     ٥٠وقـد ُنفـذت أكثـر مـن         . كبريا من االهتمام لتشجيع مباشرة األعمـال احلـرة        

وهذه املبادرات مركزة على حتسني شروط مباشـرة األعمـال احلـرة يف            . عرب مخس خطط عمل   
 .وط املواتية جتتذب اجلميعالدامنرك وتستهدف النساء وكذلك الرجال ألن الشر

ومل تعط أية أولوية يف السياسة جلعل أهداف مباشرة األعمـال احلـرة موجهـة حنـو فئـة                    
ولــذلك لــيس لــدى الــدامنرك أيــة خطــط عامــة لتــشجيع أو دعــم املــشتغالت باألعمــال   . معينــة
 .احلرة
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 ، كـان عـدد    )٢٠٠٦-٢٠٠٠(ويف آخر فترة برناجمية للصندوق االجتماعي األورويب         
وجيـري مجـع   . ال بأس به مـن املـشاريع الدامنركيـة املدعومـة مـن الـصندوق موجهـا حنـو النـساء              

ويف الفتـرة  . اخلربات املكتسبة من هذه املشاريع لُتستخدم يف أغراض املبادرات والربامج املقبلـة           
، أُوليت األولوية للمشاريع اليت تنطوي علـى تركيـز شـديد            )٢٠١١-٢٠٠٧(الربناجمية احلالية   

 .لى الفرص املتساويةع
ومثــة فتــرة فاصــلة طويلــة تــسبق ظهــور أثــر التحــسينات يف الــشروط اإلطاريــة ملباشــرة   

األعمــال احلــرة يف شــكل أداء أفــضل، وبالتــايل ال ميكــن بعــد رؤيــة أثــر هــذه املبــادرات يف           
هذا عـالوة علـى أن اإلحـصائيات بـشأن املـشاريع اجلديـدة ومباشـري األعمـال                   . اإلحصائيات

وتشمل األرقـام اجلديـدة     .  سنوات ٤ و   ٣ اجلدد ال تظهر إال بعد فترة فاصلة تتراوح بني           احلرة
 .٢٠٠٤عام 

وقــد هبطــت .  يف املائــة مــن مباشــري األعمــال احلــرة يف الــدامنرك٢٥وتــشكل النــساء  
وتغطي األرقام كل املـشاريع اجلديـدة،     . ٢٠٠٥ و   ٢٠٠١هذه النسبة هبوطا طفيفا بني عامي       

 .كات، وامللكية الوحيدة، والشراكاتمبا فيها الشر
 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٧٥,٩ ٧٥,٤ ٧٤,٧ ٧٤,٦ الذكور
 ٢٤,١ ٢٤,٦ ٢٥,٣ ٢٥,٤ اإلناث
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اجلميع

 
وميكن استعمال أرقام اهليئة العاملية لرصـد مباشـرة األعمـال احلـرة يف مقارنـة الـدامنرك                   

 يف املائـة مـن النـساء الـدامنركيات يف     ٣,٣٠اءات اهليئـة أن  ويتبني من استقص  . بالدول األخرى 
 كُــن مــشتركات يف مرحلــة مبكــرة مــن نــشاط مباشــرة األعمــال التجاريــة، بينمــا  ٢٠٠٦عــام 

 يف املائــة واململكــة املتحــدة ٥,٨٧ يف املائــة والنــرويج ٢,٣٤األرقــام املتعلقــة بالــسويد كانــت  
النـسبة الدامنركيـة أدىن قلـيال مـن املتوسـط للبلـدان             و.  يف املائـة   ٣,٦٠ يف املائة وهولنـدا      ٣,٦١

 . اليت اشتركت يف التحليل الذي أجرته اهليئة١٩األوروبية الـ 
ومثة أسباب خمتلفة للعدد األدىن عـن املـشتغالت باألعمـال احلـرة يف الـدامنرك، أحـدها                   

وظيفـة يف القطـاع   هو أن نسبة كبرية من النساء الدامنركيات ميلـن إىل متابعـة تعلـيم يـؤدي إىل                
 .العام حيث فرص مباشرة األعمال احلرة حمدودة
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  يف اإلدارةاملرأة -طاء  
 علــى تــويل النــساء مناصــب ٢٠٠٣تركــز وزيــرة شــؤون املــساواة اجلنــسانية منــذ عــام  
ويف .  يف املائـة مـن املناصـب التنفيذيـة العليـا     ٤ففي القطاع اخلاص تـشغل النـساء جمـرد        . إدارية

 يف ٧قع دون ذلك مباشرة، أي املستوى اإلداري يبلغ الرقم بالنـسبة إىل املـرأة     املستوى الذي ي  
 يف املائـة مـن الوظـائف اإلداريـة املتوسـطة يف القطـاع               ١٩ و   ١٥وتـشكل املـرأة مـا بـني         . املائة

 يف املائـة مـن اإلداريـني التنفيـذيني الكبـار،         ٢٠أما يف قطاع الدولة، فإن املـرأة تـشكل          . اخلاص
 . يف املائة٢٢ات تبلغ هذه النسبة ويف البلدي
وفيما يتعلق مبجـالس وهيئـات اإلدارة، فـإن متثيـل املـرأة فيهـا نـاقص، حيـث ال تـشغل                       

ويف .  يف املائــة مــن عــضوية جمــالس إدارة املؤســسات والــشركات الكــربى١١النــساء إال جمــرد 
ــصغرية        ــشركات ال ــالس إدارة ال ــساء يف جم ــسبة الن ــارب ن ــك، تق ــل ذل ــة، ويف  يف ا٢٤مقاب ملائ

 يف املائـة  ٦٢وال توجـد نـساء يف جمـالس إدارة    .  يف املائـة ١٨الشركات واملؤسسات املتوسـطة    
 . من املؤسسات واملشاريع الكربى

ــا االســتراتيجية احلــسنة إلدارة      وجيــب أن يوضــح للمؤســسات واملــشاريع أن مــن مزاي
ة، وأن وجــود النــساء يف األعمــال التجاريــة انتقــاء املــوظفني مــن كــل رصــيد املواهــب املتــوفر   

اإلدارة يعين ِفرقاً تنفيذية أفضل وفرصا أفضل لكي تليب الشركة أو املؤسسة كل فئات طلبـات                
هـذا وقـد قـررت وزيـرة شـؤون املـساواة اجلنـسانية إصـدار ميثـاق إلدخـال مزيـد مـن                        . زبائنها

يل، ُيرجـى   ولالطـالع علـى مزيـد مـن التفاصـ         . النساء يف اإلدارة بدال من األخذ بنظام حصص       
 .النظر أدناه
، أطلقـــت وزيـــرة شـــؤون املـــساواة اجلنـــسانية املبـــادرات ٢٠٠٨-٢٠٠٤ويف الفتـــرة  
 :التالية
. ، ترأست إدارة املساواة اجلنسانية مشروعا أوروبيا عـن املـرأة واإلدارة  ٢٠٠٤يف عام   • 

حتـاد  احتـاد اخلـدمات املاليـة يف الـدامنرك، وا     : وقد عمل كل الشركاء الـدامنركيني وهـم       
الــصناعات الدامنركيــة،  واخلطــوط اجلويــة اإلســكندنافية يف الــدامنرك، ونايكريــديت،   

وأنـشأت إدارة املـساواة اجلنـسانية موقعـا       . على توظيف إداريات داخليا يف مؤسساهتم     
 كــل النتــائج الــيت منــهوأتاحــت   www.towards-power.com: يف الــشبكة العامليــة هــو
 .أسفر عنها املشروع

 قدمت الوزيرة حتليال اقتصاديا للترابط بني نسبة النـساء يف اإلدارة يف             ٢٠٠٥ويف عام    
وُتظهـر  . القطاع اخلاص وأمهية ذلك بالنسبة إىل أساس الوضـع املـايل للمؤسـسات والـشركات       

http://www.towards-power.com/
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 آرهـوس وجـود رابطـة إجيابيـة بـني       الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا كلية األعمال التجاريـة يف        
 .نسبة النساء يف اإلدارة والنتائج املالية

وأدى التقرير الذي احتوى هذا التحليل إىل جمهـود طويـل األجـل لزيـادة عـدد النـساء                    
وعلــى ســبيل املثــال، أنــشأت وزيــرة شــؤون املــساواة اجلنــسانية . يف اإلدارة يف القطــاع اخلــاص

ومــن املقــرر أن . اصــة لغــرض زيــادة نــسبة النــساء يف اإلدارةشــبكة للمؤســسات واملــشاريع اخل
تتيح الشبكة للمؤسسات واملشاريع إمكانية تبادل اخلـربات بـشأن اسـتراتيجيات وطـرق زيـادة                

 .عدد النساء يف اإلدارة
، نظمــت الــوزيرة، ومعهــا احتــاد الــصناعات الدامنركيــة خميمــاً لكبــار   ٢٠٠٦ويف عــام  

. ّناع القـرار وكبـار اإلداريـني التنفيـذيني مـن كربيـات الـشركات       املسؤولني التنفيـذيني ضـم صـ    
ويف ذلــــك احلــــدث، أعطــــي املــــشاركون مهلــــة ثالثــــني ســــاعة للتقــــدم بأفكــــار ملبــــادرات  

ــا     ــة العلي ــرأة يف املناصــب اإلداري ــل امل ــدة لتحــسني متثي ، ٢٠٠٧ويف عــام . واســتراتيجيات جدي
اد الصناعات الدامنركية، عشرة مـن كبـار        وكمتابعة للمخيم، عّينت الوزيرة، باالشتراك مع احت      

وكـان بـني   . املدراء التنفيذيني بني نساء ورجال ميثّلـون املؤسـسات العامـة والـشركات اخلاصـة             
هؤالء، رئيس شؤون الدفاع، وكبار املـوظفني التنفيـذيني يف اخلطـوط اجلويـة االسـكندنافية يف                 

الــدائم لــوزارة الــشؤون   ، ومفــوض شــرطة، واألمــني   DONG و LEGOالــدامنرك، وشــركيت  
وسـوف يعمـل هـؤالء التنفيـذيون ملـدة سـنة بوصـفهم              . االقتصادية وشـؤون األعمـال التجاريـة      

ســفراء يــدعون إىل إدخــال مزيــد مــن النــساء يف اإلدارات ويف عــضوية جمــالس وهيئــات إدارة    
 واملهمــة املوكلــة إىل هــؤالء الــسفراء يف . املؤســسات والــشركات يف القطــاعني العــام واخلــاص 

املقــام األول هــي وضــع جــدول أعمــال للمناقــشة العامــة وإبقــاء موضــوع املــرأة واإلدارة مــدار 
 .حبث ونقاش

 شرعت إدارة املساواة اجلنـسانية وهيئـة أربـاب العمـل احلكـوميني يف               ٢٠٠٧ويف عام    
. برنامج مدته عام واحد لتقدمي مشورة توجيهية للمـديرات يف قطـاع الدولـة والقطـاع اخلـاص          

لربنامج هو مساعدة النساء اللوايت يشغلن وظائف مديرات يف تطـوير حيـاهتن العمليـة           وهدف ا 
وقد ُصـمم الربنـامج حبيـث يعـّين         . والترقي إىل مناصب تنفيذية عليا يف القطاعني العام واخلاص        

للمستفيدة من القطاع اخلاص شخص من القطاع العام يقـدم هلـا مـشورة توجيهيـة، والعكـس                  
وتـشمل الـشركات    .  الربنامج أيضا الفرصة لتبادل اخلربات بني القطـاعني        ويوفر هذا . بالعكس

واملؤســسات املــشاركة، بــني غريهــا، أوربــان، ونايكريــديت، وكــارلزبرغ، واإلدارة الدامنركيــة 
ويبلـغ إمجـايل عـدد املـشتركات      . للصحة احليوانية وسـالمة األغذيـة، وإدارة احملـاكم الدامنركيـة          

 . مقدمة مشورة توجيهية٢٧ مستفيدة و ٢٧يف اخلطة 
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 نشرت الوزيرة لشؤون املساواة اجلنسانية ميثاقـا إلدخـال مزيـد            ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار  
وكان فريق توجيهي يتألف من مدراء من مخس مؤسـسات عامـة ومخـس              . من النساء يف اإلدارة   

ة يف شركات خاصة قد صاغ امليثاق الذي تقرر أن يستعمل كقوة دافعة للعمل على إدخال املـرأ  
. وتـــدعو الـــوزيرة املؤســـسات والـــشركات العامـــة واخلاصـــة إىل التوقيـــع علـــى امليثـــاق . اإلدارة

. والشركات اليت توقّع امليثاق تلزم نفسها بتحديد أهـداف إلدخـال مزيـد مـن النـساء يف إداراهتـا                   
ــشطة        ــا مــستهدفة وأن تكيــف أن ــة أن حتــدد أرقام ــوب مــن كــل مؤســسة أو شــركة موقّع ومطل

تناسب مع أوضاع الشركة أو املؤسسة مـثال، القطـاع، واحلجـم، ونـسبة املوظفـات                ومبادرات لت 
وقد وضع الفريق التوجيهي كشفا باألفكار اليت تتضمن أمثلة ألفضل املمارسـات وأدوات             . فيها

 . إلدارة املوارد البشرية ليكون مصدر إهلام للعمل صوب زيادة عدد النساء يف اإلدارة
 

  الصحة- ١٢املادة   
كمـــا ذُكـــر يف التقـــارير الـــسابقة، للمـــرأة والرجـــل فـــرص متـــساوية يف الوصـــول إىل   

وتــوايل . خــدمات العنايــة الــصحية يف الــدامنرك، مبــا يف ذلــك اخلــدمات املتــصلة بتنظــيم األســرة 
احلكومة تقييم درجات أولوية املـسائل الـصحية املتـصلة باجلنـسني وبـرامج الوقايـة الـيت تتنـاول                    

 .يت تنفرد هبا املرأة، مثل سرطان الثدياملسائل الصحية ال
، ســيجري تطعــيم الفتيــات يف ســن الثانيــة ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١واعتبــارا مــن  

أمـا  . عشرة ضد فريوس الورم احلليمي البشري، جمانا، لتفـادي إصـابتهن بـسرطان عنـق الـرحم      
/ شرين األول ســنة فــسوف يــتم تطعــيمهن حبلــول تــ ١٥ إىل ١٣الفتيــات البالغــات مــن العمــر  

 .  على األكثر، يف جولة تطعيم استدراكية٢٠٠٨أكتوبر 
وتعترب البحوث املتصلة بصحة املرأة أمرا أساسيا يف الدامنرك وتشمل املـرأة كموضـوع      

 . للبحث شأهنا يف ذلك شأن الرجل
 

 اخلصوبة  
 إىل  ١,٤ازدادت خصوبة النساء منذ منتصف عقد الثمانينات مـن القـرن املاضـي مـن                 

وخالل الفترة ذاهتا، ارتفع متوسط سن اإلجناب للمـرأة         . ٢٠٠٦ طفل لكل امرأة يف عام       ١,٩
ــن  ــام  ٢٧,٧م ــنة يف ع ــام ٣٠,٢ إىل ١٩٨٥ س ــساء    . ٢٠٠٥ يف ع ــر للن وكــان متوســط العم
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وكــان متوســط العمــر . )٤(٢٠٠٥ ســنة يف عــام ٢٨,٩الــاليت أصــبحن أمهــات ألول مــرة هــو 
 .عمُّد مزيد من النساء اليوم تأجيل إجناب أطفالاملرتفع لألمهات ألول مرة نتيجة ت

أطفـــال ” حالـــة مـــن أســـاليب العـــالج بطريقـــة ٩ ٦٥٢، أســـفرت ٢٠٠٥ويف عـــام  
 حالـة والدة حيـة لطفـل واحـد علـى            ١ ٧٩٢ حالة محل و     ٢ ١٩٢عن ما جمموعه    “ األنابيب
 .)٥(األقل

 
 احلق يف اإلجهاض  

ــستحث قا      ــى احلــق يف اإلجهــاض امل ــرأة عل ــام  حــصلت امل ــا يف ع ــا . ١٩٧٣نوني ووفق
للقانون، تتمتع مجيع النـساء يف الـدامنرك بـاحلق يف إجـراء عمليـة إجهـاض مـستحث قبـل هنايـة                       

 .األسبوع الثاين عشر من احلمل
. ١٩٨٩ورغــم هــذا احلــق يف اإلجهــاض، يــشهد معــدل اإلجهــاض تناقــصا منــذ عــام    

مـن  )  امـرأة  ١ ٠٠٠أي عـدد حـاالت اإلجهـاض املـستحث لكـل            (واخنفض معدل اإلجهـاض     
 امـــرأة يف عـــام ١ ٠٠٠ حالـــة لكـــل ١٢,٢ امـــرأة إىل ١ ٠٠٠ حالـــة إجهـــاض لكـــل ١٦,٥
وحــدث كــذلك اخنفــاض نــسيب يف عــدد حــاالت اإلجهــاض املــستحث، ففــي عــام      . ٢٠٠٦
 . يف املائة من عدد املواليد األحياء٢٣,٦ بلغت حصتها ٢٠٠٥

 اإلجهــاض املــستحث طبيــا وبوســع املــرأة الــيت تطلــب إجهاضــا مــستحثا أن ختتــار بــني 
 يف املائـة مـن حـاالت اإلجهـاض     ٣٧,٧ كـان  ٢٠٠٦ويف عام   . واإلجهاض املستحث جراحيا  

ــا و     ــة كــان إجهاضــا مــستحثا   ٥٨,٦املــستحث هــي حــاالت إجهــاض مــستحث طبي  يف املائ
 . يف املائة املتبقية فكانت حاالت إجهاض مستحث طبيا وجراحيا معا٣,٧أما نسبة . جراحيا

 حـــدثت زيـــادة طفيفـــة ولكنـــها دائبـــة يف معـــدل ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٢تـــرة مـــن ويف الف 
، بلـغ معـدل   ٢٠٠٦ويف عـام  .  سـنة ١٩ إىل ١٥اإلجهاض فيمـا بـني الـشابات مـن فئـة العمـر          

 . امرأة بني الشابات يف تلك الفئة العمرية١ ٠٠٠ حالة لكل ١٦,٣اإلجهاض 
حاالت اإلجهـاض    مت تنفيذ خطة عمل خلفض عدد        ٢٠٠٣ إىل عام    ١٩٩٩ومن عام    

واسـتمرت خطـة   .  مليـون كرونـة دامنركيـة هلـذه اخلطـة     ٢٠وُمنح مبلـغ    . املستحث يف الدامنرك  
 مليـون كرونـة دامنركيـة ملواصـلة         ١٤ حيث قُـدم مبلـغ       ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٤العمل يف الفترة من     

                                                         
معدالت اخلصوبة، ومتوسط السن للنساء اللوايت يصبحن أمهات ألول مـرة مـأخوذة كلـها     : مصدر البيانات  )٤( 

 .statistikbanken.dkة اإلحصاءات للدامنرك وهي موجودة يف املوقع من هيئ
أســاليب العــالج بطريقــة أطفــال األنابيــب يف الــدامنرك،  ”اجمللــس الــوطين للــصحة، تقــدير  : مــصدر البيانــات )٥( 

 .http://www.sst.dk/publ/tidsskrifter/nyetal/pdf/2007/14_07.pdf ١٠ و ٢، اجلدوالن “٢٠٠٥-١٩٨٩
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وتقـوم األنـشطة املدعومـة عـن        . األنشطة الرامية إىل خفض عدد حاالت اإلجهـاض املـستحث         
طة العمل وكذلك املتابعة خلطة العمل، على الوصول احلايل إىل اإلجهـاض دون قيـود           طريق خ 

وركـزت األنـشطة علـى تـوفري املعلومـات إىل عامـة             . قبل هناية األسبوع الثاين عشر من احلمـل       
اجلمهور وحتديد الفئات الضعيفة، مثال لـشابات واملهـاجرات مـن البلـدان غـري الغربيـة، وعلـى                   

 . لصحيني وتنفيذ مشاريع منوذجيةتدريب املرشدين ا
للفتـرة  ( مليـون كرونـة دامنركيـة    ١٩,٢ومتابعة للخطة املذكورة أعاله، خصص مبلـغ     
لدعم املبادرات الرامية إىل خفض حاالت اإلجهاض املستحث وحـاالت          ) ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٨

 .األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي
 

 برنامج الصحة العامة  
ــول  ــبتمرب /يف أيل ــوان      ٢٠٠٢س ــة بعن ــصحة العام ــة برناجمــا لل ــشرت احلكوم متتــع ”، ن

، الــذي يــضع أهــدافا واســتراتيجيات للــسياسة العامــة يف جمــال الــصحة “بالــصحة طــوال احليــاة
ويتضمن الربنامج أهدافا ملواجهة العديـد مـن عوامـل اخلطـر            . ٢٠١٠-٢٠٠٢العامة يف الفترة    

مـن األمـراض واالضـطرابات الرئيـسية الـيت          ويضع تركيزا خاصا على اجلهـود الراميـة إىل احلـد            
 .ميكن اتقاؤها بني أمراض أخرى تصاب هبا النساء بصورة رئيسية

، سوف تتقدم احلكومة الدامنركيـة مببـادرتني        ٢٠٠٧وكجزء من برنامج احلكومة عام       
أوال، عّينـت احلكومـة لتوهـا    . “متتـع بالـصحة طـوال احليـاة    ”ضخمتني جديدتني متابعة حلملـة      

تألف من خرباء يف برنامج تعزيز الصحة والوقاية مـن األمـراض، ويف اقتـصاد الـصحة إىل               جلنة ت 
 ٢٠٠٩وسوف تقدم اللجنة توصياهتا يف بدايـة عـام     . جانب ممثلني من القطاعني العام واخلاص     

بــشأن تعزيــز الــصحة والوقايـــة مــن األمــراض يف الــدامنرك بطـــرق أفــضل حــىت مــن الطـــرق          
سـوف تـضع احلكومـة، علـى أسـاس توصـيات اللجنـة، وتنـشر برناجمـا            وثانيا  . املستخدمة اليوم 

 يتـضمن أهـدافا واضـحة للجهـود         ٢٠٠٩جديدا لتعزيز الصحة والوقاية مـن األمـراض يف عـام            
 .يف املستقبل

 
 العمر املتوقع  

ــرة       ــة يف الفت ــرأة الدامنركي ــع للم ــر املتوق ــع العم .  ســنة٨٠,٥ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦ارتف
 سـنة أكثـر مـن الرجـل الـدامنركي الـذي كـان               ٤,٥ية تعيش يف املتوسط     وكانت املرأة الدامنرك  

ويف عقــد الثمانينــات مــن  .  ســنة٧٦ أدىن قلــيال مــن ٢٠٠٧-٢٠٠٦عمــره املتوقــع يف الفتــرة  
وقـد  . القرن املاضي كان الفرق بني العمر املتوقع للمـرأة والعمـر املتوقـع للرجـل سـت سـنوات         

نسني ألن زيادة حدثت يف طـول العمـر املتوقـع للرجـل             تقلص هذا الفارق يف العمر املتوقع للج      



CEDAW/C/DEN/7  
 

08-39914 87 
 

 زاد العمــر ٢٠٠٥ و ١٩٩٥أكثــر مــن الزيــادة يف العمــر املتوقــع للمــرأة، ففــي الفتــرة مــا بــني   
 ٢,٩ سنة، بينما زاد العمر املتوقع للرجل خالل فترة السنوات العشر ذاهتـا              ٢,٤املتوقع للمرأة   

 .سنة
امنرك ارتفـع مبـا يفـوق العمـر املتوقـع هلـا يف بلـدان          ومع أن العمر املتوقـع للمـرأة يف الـد          

الشمال األورويب األخرى والبلدان اجملاورة مثل أملانيـا واململكـة املتحـدة، إال أن العمـر املتوقـع                  
للمرأة الدامنركيـة ال يـزال أدىن مـن املتوسـط لبلـدان االحتـاد األورويب األخـرى وبلـدان منظمـة                      

 .قتصاديالتعاون والتنمية يف امليدان اال
وخالل السبعينات والثمانينات من القرن املاضي كان سـبب الوفـاة األكثـر شـيوعا يف           

وقــد تغــري هــذا الوضــع فيمــا أخــذت . صــفوف النــساء والرجــال هــو أمــراض الــشريان التــاجي
ورغــم حــدوث اخنفــاض  . معــدالت الوفيــات بــسبب هــذه األمــراض تتنــاقص تناقــصا جــذريا   

ب الــسرطان، فقــد ظــل هــذا املــرض ســبب الوفــاة األكثــر    مــستمر يف معــدالت الوفيــات بــسب 
 .انتشارا يف صفوف اجلنسني منذ منتصف عقد التسعينات املاضي

 
 تدخني التبغ  

وال يـزال الرجـال يـدخنون       . التدخني منتشر على نطاق واسع بني النساء الدامنركيات        
ارنـة بالبلـدان األوروبيـة      أكثر مـن النـساء، غـري أن الفـرق بـني اجلنـسني صـغري يف الـدامنرك باملق                   

 يف املائـة مـن الرجـال يـدخنون     ٣٩ يف املائة من النساء و       ٣٥، كان   ١٩٩٤ويف عام   . األخرى
 يف املائــة مــن ٢٣ كــان مــا نــسبته ٢٠٠٨ويف عــام . يوميــا والعــدد آخــذ يف التنــاقص باضــطراد

مـا يبـدو يف     غـري أن هنـاك اخنفاضـا علـى          .  يف املائة من الرجال يـدخنون يوميـا        ٢٤,٥النساء و   
 يف  ١٤وخالل عقد التـسعينات املاضـي بأكملـه كانـت نـسبة             . عدد اإلناث املدخنات بشراهة   

 اخنفـض الـرقم     ٢٠٠٧ويف عـام    .  سـيجارة يف اليـوم     ١٥املائة تقريبا من النساء يدخن أكثر من        
 . يف املائة١١إىل 

لنامجـة عـن   ونظرا إىل وجود نسبة كبرية من املدخنات بـني النـساء، ازدادت الوفيـات ا      
 .سرطان الرئة يف أوساط اإلناث وكذلك الوفيات بسبب األمراض الرئوية املزمنة

 
 البدانة  

مؤشـر كتلـة اجلـسم      (والبدانـة   ) ٢٥مؤشر كتلة اجلسم أكثر مـن       (انتشار الوزن الزائد     
ــر مــن   ــة العــامل الغــريب    ) ٣٠أكث ــدامنرك كمــا يف بقي ــاد بــسرعة يف ال ويف عــام . آخــذ يف االزدي
 ١٢ يف املائة ونـسبة البدانـة يف الرجـال           ١١بلغت نسبة البدانة يف النساء الدامنركيات       ،  ٢٠٠٥
وتـشمل سـبل   . ويلزم استحداث أساليب وأدوات فعالة للوقاية مـن البدانـة وعالجهـا         . يف املائة 
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ومت الـشروع يف عـدد واسـع مـن املبـادرات            . الوقاية األولية نظاما غـذائيا صـحيا ونـشاطا بـدنيا          
 للوقاية من البدانة وعالجها مبا فيها مشاريع تستهدف مجاعات إثنية معينـة، معرضـة               واملشاريع

 .بوجه خاص خلطر اإلصابة بالبدانة، واحلوامل البدينات
 الصحة والوقاية للنساء األجنبيات  

ويف عـام   . يتألف جزء متزايد من السكان الـدامنركيني مـن مهـاجرين وأبنـاء مهـاجرين               
 ٢٠٠٥ يف املائـة مـن جممـوع الـسكان ويف عـام          ٣وأبناؤهم يـشكلون     كان املهاجرون    ١٩٨٠

 . يف املائة٨,٤أصبح هذا الرقم 
ــيت          ــصحة ال ــز ال ــراض وتعزي ــن األم ــة م ــة املاضــية أصــبحت الوقاي ــسنوات القليل ويف ال

وعلـى  . تستهدف أقليات عرقية جماال ذا أولويـة بالنـسبة إىل اجمللـس الـوطين الـدامنركي للـصحة                 
 أيـضا يف عديـد مـن البلـديات، حظيـت صـحة األقليـات العرقيـة بقـدر كـبري مـن                        الصعيد احمللي 

وقــد ُنفــذت عــدة مبــادرات، بعــضها يركــز علــى األقليــات العرقيــة بــصورة عامــة،     . االهتمــام
. وبعضها على فئات فرعية معينـة مت حتديـدها إمـا مبـوطن األصـل أو بـاجلنس أو بالفئـة العمريـة                      

باشـرة،  وُيـستفاد مـن حتليـل أجـراه املعهـد الـوطين للـصحة                 واستهدفت عـدة مبـادرات املـرأة م       
ــن           ــر شــيوعا م ــا أكث ــي عموم ــة ه ــات العرقي ــساء األقلي ــستهدف ن ــيت ت ــادرات ال ــة أن املب العام

 .املبادرات اليت تستهدف الرجل
. وبني املبادرات اليت تستهدف املرأة مباشرة، ركّز الكثري منـها علـى الـصحة التناسـلية                

لوطين للصحة، بدعم من وزارة شؤون الالجئني واهلجرة واإلدماج مـشروعا           وقد أدار اجمللس ا   
مدته أربـع سـنوات يهـدف إىل منـع حـدوث حـاالت احلمـل غـري املقـصود واألمـراض املنقولـة              

وقـد مت االضـطالع بـه بالتعـاون مـع           . باالتصال اجلنسي، وخاصة فريوس نقص املناعـة البـشرية        
وتراوحـت األنـشطة   . ات غري احلكومية واجملتمعات العرقية  شركاء حمليني عرب البلد، مثل املنظم     

ــات غــري          ــصادرة بلغ ــصحف ال ــن ال ــداد خاصــة م ــة وإصــدار أع ــة حملي ــني اجتماعــات إعالمي ب
وأُعطيـت األولويـة إلشـراك الفئـات املـستهدفة يف           . الدامنركية، تتناول مسائل الـصحة التناسـلية      

، إضـافة إىل ذلـك، االضـطالع بأنـشطة     كمـا مت . ختطيط هذه األنشطة وتنفيـذها قـدر اإلمكـان      
أكثر اتساما باملركزية مثل إنتاج أقراص فيديو رقمية إعالميـة ومنـشورات يدويـة بعـدة لغـات،                

 . وعقد حلقة دراسية وطنية عن الوقاية وتعزيز الصحة يف صفوف الالجئني
 عاليـة  أما بالنسبة إىل العناية قبل الوضع، فإن عددا مـن املستـشفيات الـيت توجـد نـسبة                 

من األقليات العرقية يف منـاطق خدمتـها، تـوفر مـشورة مجاعيـة خاصـة للنـساء غـري املتحـدثات                      
ــات         ــساء األقلي ــع ن ــصا للعمــل م ــدربات خصي ــابالت م ــع ق ــشاورات م ــة أو م ــة الدامنركي باللغ

ويف بعض املناطق اليت تـشهد درجـة عاليـة مـن املـشاكل االجتماعيـة، مت إنـشاء بـرامج                     . العرقية
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وتتــضمن املبــادئ التوجيهيــة للعنايــة املهنيــة الــسابقة . اين بــشأن العنايــة قبــل الوضــعإرشــاد ميــد
للوضـــع الـــيت نـــشرها حـــديثا اجمللـــس الـــوطين للـــصحة معلومـــات تتـــصل حتديـــدا باألمهـــات    

 .املهاجرات
ومثة جمموعة أخرى من املـشاريع الـيت تـستهدف املـرأة تناولـت الـصحة علـى مـستوى                     

ات لتعزيز الصحة بني النساء اللوايت يعـشن يف جمتمعـات تعـاين             أعم، وركزت على إنشاء شبك    
وقــد مت االضــطالع هبــذه املــشاريع يف املــدن الكــربى مثــل كوبنــهاغن  . مــن مــشاكل اجتماعيــة
وقُــدمت للنــساء مــن خــالل هنــج بنــاء الــشبكات هــذا أنــشطة بدنيــة،     . وأودونــسي وآرهــوس

 .ل والتغذيةودروس يف طهو أطعمة صحية ودروس يف العناية باألطفا
 

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية  
، بلــغ عــدد النــساء اللــوايت مت تشخيــصهن باإلصــابة بفــريوس ٢٠٠٦حبلــول هنايــة عــام  

 يف ٢٨وهــذا ميثــل قرابــة .  امــرأة١ ٣١٧ يف الــدامنرك ١٩٩٠نقــص املناعــة البــشرية منــذ عــام 
وال تشكل النساء فئة مستهدفة هلا األولويـة يف         . صابني هبذا املرض  املائة من مجيع األشخاص امل    

اإليدز، بل هن جزء مـن الفئـات املعرضـة للخطـر مثـل              /الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     
وعــالوة علــى ذلــك ُتعطــى األولويــة لتوعيــة . مــدمين املخــدرات عــن طريــق احلقــن واملهــاجرين

 امــرأة بــنقص املناعــة البــشرية ٧٠اإلبــالغ عــن إصــابة ، مت ٢٠٠٦ويف عــام . اجلمهــور عمومــا
ومعظم النساء الالئي ثبتت إصابتهن بفريوس نقـص املناعـة البـشرية       .  امرأة مبرض اإليدز   ٢٠ و

 . ينتمني إىل أقليات عرقية ومولودات يف اخلارج
 ٧١٩( أجنبيـا    ١ ٥٣٢، مت اإلبـالغ عـن إصـابة         ٢٠٠٦ إىل   ١٩٩٠وخالل الفترة من     
.  إصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف الـدامنرك      ٤ ٧٧٠بني جممـوع   )  امرأة ٨١٣رجال و   

 .وقد تويف بعضهم وغادر بعضهم اآلخر البلد
ــام   ــغ ،٢٠٠٦ويف ع ــن أُبل ــة ٢٤٥ ع ــدة حال ــصها مت جدي ــدامنرك يف تشخي  باإلصــابة ال
 ناملهــاجري مــن جــاليتني وأضــخم .مهــاجرا شخــصا ٩٦ بينــهم البــشرية، املناعــة نقــص بفــريوس
 هــذا انتـشار  يعكــس ممـا  وآســيا أفريقيـا  مــن وفـدوا  أشــخاص هـم  اإلحــصائيات، هـذه  يف املمـثلني 
 مـن  البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املـصابني  معظـم  وكـان  .اإلقليمية ومناطقهم بلداهنم يف الوباء

  .األصلية بلداهنم يف باملرض أصيبوا قد الدامنرك يف املوجودين املهاجرين
 نقــص فــريوس مــن الوقايــة جهــود علــى التركيــز ازداد األخــرية، ساخلمــ الــسنوات ويف 
 الـدامنركي  اجمللـس  وأعطـى  .الـدامنرك  يف العرقيـة  األقليـات  تـستهدف  الـيت  اإليـدز /البـشرية  املناعة
 اجملـال  هذا يف املقدم املايل الدعم ولزيادة اإلعالمية املواد إنتاج زيادة جملهود أولوية للصحة الوطين
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 اجمللـس  وجعـل  .معـزز  جمهـود  إىل احلاجـة  على السنوات، الرباعية استراتيجيته ةورق يف بتشديده،
ــوطين ــدز مؤســسة للــصحة ال ــة اإلي ــشريك الدامنركي ــدان يف األول املتعــاون ال  وحــدة وأدمــج املي
 .واملعرفة املشاريع بوحدة املشورة

 والتوجيـه  للمعلومـات  طلبـا  مبستـشارين  تقريبا شخص ٦ ٠٠٠ اتصل ،٢٠٠٤ عام ويف 
 الـذين  معظـم  تـشكل  النـساء  وكانـت  .اإليـدز /البـشرية  املناعة نقص بفريوس تتصل مسائل بشأن
 .اهلاتف طريق عن االستشارات من املائة يف ٨٠ حوايل وجرى املشورة طلبوا

 جمتمعـات  تنظيمـات  خمتلـف  مـع  حـوارا  تقـيم  أن فهـي  واملعرفـة  املشاريع وحدة مهمة أما 
 نقـص  فـريوس  باتقـاء  متـصلة  أنـشطة  بتحديـد  الـشراكة  ساسـه أ هنجـا  متبعـة  تقـوم  وأن املهاجرين،

 املهنيـة  اجلوانب يف املتعاونني الشركاء الوحدة وتدعم .وتنفيذها وتطويرها اإليدز/البشرية املناعة
 األمـور  يف مبعرفتها املهاجرين جمتمعات منظمات تساهم بينما املالية، وباملساعدة بالصحة املتصلة
 .األنشطة مراحل بكل لةاملتص واللغوية الثقافية

 
 العنف ضد املرأة  

وباإلضـافة إىل ذلـك، تعتـرب       . العنف ضد املرأة هـو انتـهاك للقـانون اجلنـائي الـدامنركي             
 . احلكومة العنف ضد املرأة انعكاسا لالفتقار إىل املساواة واالحترام بني الرجال والنساء

ــن      ــرب م ــا يق ــّدر أن م ــارهن بــ   ٧٠ ٠٠٠ويق ــراوح أعم ــرأة تت ــنة ٦٤ و ١٦ني  ام  س
 يف املائـة مـن جممـوع حـاالت العنـف            ٤٠ويف  . يتعرضن للعنـف اجلـسدي علـى أسـاس سـنوي          

 امـرأة مـن سـن       ٢٨ ٠٠٠هذه يكون مرتكب العنف شريكا حاليا أو سابقا، مما يعين أن قرابة             
 إىل ٢٠٠٠ويف الفتـرة مـن عـام    .  يقعن ضـحايا عنـف شـريك أو عـشري كـل سـنة          ٦٤ إىل   ١٦

ــّدر ٢٠٠٥عــام  ــشريك      ، ق ــساء ضــحايا عنــف ال أن هبوطــا مبعــدل الثلــث طــرأ علــى عــدد الن
 )“لعنف ضد املرأةا  بشأنمؤشرات”لالطالع على التفاصيل انظر البند املعنون (

 يقعون ضحايا العنـف األسـري       ١٥ طفل من فئة العمر صفر إىل        ٢٩ ٠٠٠ويقّدر أن    
 امرأة وعـدد مماثـل مـن    ٢ ٠٠٠وينتقل إىل املالجئ كل سنة ما يقرب من  . على أساس سنوي  

 .األطفال
، شرعت احلكومة يف أول خطة عمل هلـا ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة      ٢٠٠٢ويف عام    

وسامهت خطة العمل األوىل يف كسر طوق التحرمي الـذي أحـاط بـالعنف              ). ٢٠٠٤-٢٠٠٢(
 .األسري ضد املرأة، غري أن األمر يتطلب مواصلة التركيز على املشكلة
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 خطـة   ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢٠يرة لشؤون املـساواة اجلنـسانية يف        لذلك، قدمت الوز   
خطــة العمــل ملكافحــة العنــف األســري الــذي ميارســه    ”عمــل رباعيــة الــسنوات جديــدة هــي   

 .“٢٠٠٨-٢٠٠٥، الرجال ضد النساء واألطفال
 علـى املنـع وعلـى مالزمـة العمـل           ٢٠٠٨-٢٠٠٥وتركز أنـشطة خطـة العمـل للفتـرة           

 : األربعة من أجلداخل األهداف الرئيسية
 دعم الضحايا؛ • 
 توجيه األنشطة صوب مرتكب العنف؛ • 
 توجيه األنشطة إىل احملترفني؛ • 
 .تعزيز املعرفة واملعلومات • 

 مليـون كرونـة دامنركيـة،    ٦٠ مبلـغ  ٢٠٠٨-٢٠٠٥وُخصص خلطة العمل عن الفتـرة       
الــدعم واملعاجلــة ” مليــون كرونــة دامنركيــة ملــشروع حتــت بنــد  ٤٨وفيمــا بعــد ُخــصص مبلــغ  

 مليـون كرونـة سـويدية       ١٥، وكـذلك مـا جمموعـه        “للنساء واألطفال ضحايا العنـف األسـري      
وقــد ُخصــصت هــذه .  لزيــادة معاجلــة الرجــال الرتّاعــني إىل العنــف ٢٠١٠-٢٠٠٧للــسنوات 

 .األموال لثالثة مرافق معاجلة خمتلفة يف الدامنرك
ــة مخــس وزارات       ــل الدامنركي ــة العم ــشترك يف خط ــيوت ــة؛  : ه ــصحة والوقاي وزارة ال

جــرة واإلدمــاج؛ ووزارة العــدل؛ ووزارة الــشؤون االجتماعيــة     ووزارة شــؤون الالجــئني واهل 
وتتـوىل إدارة املـساواة اجلنـسانية، بوصـفها رئيـسة الفريـق            . والوزيرة لشؤون املساواة اجلنـسانية    

ويرصـد الفريـق    . العامل املشترك بني الوزارات، الدور التوجيهي فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل          
ويقـّدم تقريـر    . التنفيـذ، وينـشر تقريـرا سـنويا عـن حالـة التنفيـذ             العامل املـشترك بـني الـوزارات        

 .احلالة هذا إىل عدة جهات بينها الربملان الوطين
وقد مت إعداد تقييم مستقل خلطة العمل األوىل اليت وضعتها احلكومـة ملكافحـة العنـف                 

، إعـداد تقيـيم مـستقل    ٢٠٠٨وسـوف جيـري باملثـل، خـالل عـام         . ٢٠٠٤-٢٠٠٢ضد املرأة   
وهذا التقييم سوف يشكّل املعلومات األساسية اليت سيستند إليها العمـل           . طة العمل األخرية  خل

 .املقبل يف مكافحة العنف ضد املرأة
ــشرطة يف آب      ــة لل ــشرت املفوضــية الوطني ــك، ن ــى ذل ، ٢٠٠٧أغــسطس /وعــالوة عل

 املدفوعـة   استراتيجية إلجراءات الـشرطة املعـززة ضـد جـرائم القتـل واجلـرائم اخلطـرية األخـرى                 
إنشاء وحدات خاصة يف كـل منطقـة شـرطة          : وبؤر التركيز الرئيسية لالستراتيجية هي    . بالغرية

الكتــساب وتطــوير مــستوى رفيــع مــن الكفــاءة املهنيــة، وتقويــة أواصــر التعــاون بــني الــشرطة    
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والسلطات االجتماعية وسلطات العناية الـصحية، واالسـتخدام الكفـؤ ألوامـر االبتعـاد وأوامـر                
 .رد وأوامر تقييد احلركةالط
 

  مآوي النساء-الدعم لضحايا العنف املرتيل   
 مأوى للنساء متّول األغلبية الكاسـحة منـها مـن خـالل القطـاع               ٤٥يوجد يف الدامنرك     

وجيري يف كل سنة إعداد إحصائيات لكل من النساء واألطفال الذين وجـدوا مـالذا يف                . العام
ــشر هــذه اإلحــصائ . هــذه املــآوى  ــة  وُتن ــة واالنكليزي ــاللغتني الدامنركي ــسنوية ب ويف عــام . يات ال

 مأوى تـشترك    ٣٦ طفال يقيمون يف     ١ ٦٣٤ امرأة و    ١ ٦٩٨، كان هناك يف اجملموع      ٢٠٠٦
يف اإلحــصاءات الــسنوية الــيت جتريهــا املنظمــة الوطنيــة ملــآوي للنــساء اللــوايت تعّرضــن للــضرب   

 .وأطفاهلن
 

  ضحايا العنف-النساء املعاقات   
 ماليـني كرونـة دامنركيـة ملـشروع مدتـه ثـالث سـنوات لوضـع            ٩صص مـا جمموعـه      ُخ 

وهـذا املـشروع    ). ٢٠٠٧-٢٠٠٥(سبل تتعلق بتيسري إقامة النساء املعاقات جسديا يف املآوى          
 هو استمرار للجهود الراميـة إىل جعـل الوصـول املـادي             ٢٠٠٨الذي سيواصل أنشطته يف عام      

ملـستخدمات كراسـي املقعـدين ولغريهـن مـن النـساء اللـوايت              إىل مآوى خمتـارة ميـسورا وممكنـا         
وتشترك مثانية أمـاكن إيـواء علـى        . تعرضن للضرب واألطفال ذوي اإلعاقات اجلسدية اخلطرية      

 .نطاق البلد يف هذا املشروع
ــام   ــرات     ٤٠، أقامــت ٢٠٠٦ويف ع ــآوى لفت ــات يف أحــد امل ــن ذوات اإلعاق ــرأة م  ام

ــة  ــوايت    وســوف تكــون املــ . قــصرية أو طويل شاكل احملــددة الــيت تواجههــا املعاقــات جــسديا الل
 علـى مـستوى     ٢٠٠٨تعّرضن للعنـف جـزءا مـن األيـام التثقيفيـة للمهنـيني الـيت سـُتقام يف عـام                     

 .البلد كله
 

 النساء املهاجرات  
 يف املائـة    ٤٣هبطت نسبة النساء املقيمات يف مآوى اللوايت ُولدن خارج الـدامنرك إىل              
، حدث هبـوط    ٢٠٠٥وباملثل، ومقارنة بعام    . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٥٠ من   ٢٠٠٦يف عام   

، بلغـت   ٢٠٠٦ويف عـام    . طفيف يف النسبة املئوية للنساء اللـوايت ال حيملـن اجلنـسية الدامنركيـة             
. ٢٠٠٥ يف املائـة عـام       ٣٢ يف املائـة مقابـل       ٢٧نسبة غري احلاصـالت علـى اجلنـسية الدامنركيـة           

. غري رعايا الـدامنرك يقمـن يف البلـد علـى أسـاس لَـم مشـل اُألسـر                  ) ائة يف امل  ٦٤(وغالبية النساء   
وبصورة عامة، متضي النساء اللوايت جيري لَم مشلهن مع أفراد أسرهن وقتا يف املآوى أطول ممـا                 
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ويبلغ متوسط الفترة اليت متضيها النساء اللوايت لَم مشلـهن مـع أسـرهن         . متضيه النساء األخريات  
 يومــا يف ٣٢، بينمــا متــضي جمموعــة النــساء حــامالت اجلنــسية الدامنركيــة   يومــا يف املــآوى٧١

 .املتوسط يف املآوى
 مؤشرات بشأن العنف ضد املرأة  

، إحـصاءات ومعلومـات     ٢٠٠٧، ومرة أخرى يف عام      ٢٠٠٤مجعت الدامنرك يف عام      
 ٢٠٠٤وأظهـرت دراسـة استقـصائية أُجريـت عـام           . عن العنف الذي ميارسه الرجل ضد املـرأة       

 امـرأة تتعـرض لعنـف مـادي كـل       ٦٤ ٠٠٠ أن ما يقرب من      ٢٠٠٠استنادا إىل أرقام من عام      
وُتظهـر  .  امرأة وقعت ضحية عنف شديد حايل أو سـابق ٤٢ ٠٠٠ويقّدر أن بني هؤالء  . سنة

، أن مــا يقــرب مــن  ٢٠٠٥، اســتنادا إىل أرقــام عــام  ٢٠٠٧دراســة استقــصائية أُجريــت عــام  
 امـرأة   ٢٨ ٠٠٠وبني تينك النساء، هنـاك      . على أساس سنوي   امرأة تتعرض للعنف     ٧٠ ٠٠٠

وبعبارة أخـرى، يعـين هـذا أنـه حـدث يف الفتـرة مـن عـام                  . ضحية عنف شريك سابق أو حايل     
ــام ٢٠٠٠ ــوط يقــّدر بنحــو   ٢٠٠٥ إىل ع ــدد النــساء     ١٤ ٠٠٠ هب ــن ع ــة، أي الثُلــث م  حال

، ٢٠٠٢د األورويب عـام  ويف أثنـاء تـويل الـدامنرك رئاسـة االحتـا     . ضـحايا عنـف مارسـه شـريك    
وهذه املؤشـرات مبثابـة     . جنحت يف جعل االحتاد يعتمد سبعة مؤشرات تتعلق بالعنف ضد املرأة          

ويـــوفر التقريـــران اللـــذان ُنـــشرا كليهمـــا بـــاللغتني الدامنركيـــة . متابعـــة لربنـــامج عمـــل بـــيجني
 .واالنكليزية، مع ما فيهما من إحصائيات، معلومات عن هذه املؤشرات السبعة

 
 الدراسات االستقصائية  

مت الشروع يف دراستني استقصائيتني بشأن العنـف الـذي ميارسـه الـشريك يف صـفوف                
وهتمـيش سـوق العمـل للنـساء اللـوايت          ) العنف بني املراهقني املترافقني   (الشباب، إناثا وذكورا،    

 ثاقبـة إىل  وسـوف تـوفر الدراسـتان معرفـة هبـاتني املـشكلتني املعّينـتني ونظـرة        . يتعرضن للضرب 
. وبالتــايل ستــشكالن األســاس لزيــادة كفــاءة اإلجــراءات املقبلــة يف هــذين اجملــالني   . جوهرمهــا

 .٢٠٠٨وتقرر أن ُتنشر الدراستان يف صيف عام 
، قدمت الوزيرة لشؤون املساواة اجلنسانية دراسـة استقـصائية          ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار  

ومتثلـت نقطـة    . ركيني املتـزوجني مـن أجنبيـات      عن احلياة اليومية والعنف يف حياة الرجال الدامن       
وأظهــرت . انطــالق الدراســة يف املــشاكل املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة وكــذلك باالجتــار بــاملرأة

الدراســة أن الرجــال كــانوا يبحثــون، بــني أمــور أخــرى، عــن شــريكات لغــرض تأســيس حيــاة  
ويف حـوايل   . ى احلـب  معهن ترتبط عـادة بالبقـاء معـا كـزوجني تـشدمها أواصـر زواج قـائم علـ                  

ــضا       ٥٠ ــة مــرتبط أي ــة مــن احلــاالت كــان دافــع الرجــل إىل البحــث عــن شــريكة أجنبي  يف املائ
 .بالصعوبات اليت واجهها يف العثور على شريكة دامنركية
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 اجلهود اإلعالمية  
مثة عنصر هام يف خطـة العمـل الـيت تتمثـل يف تـوفري معلومـات عـن الطـرق الـيت ميكـن                          

ويف الوقـت ذاتـه، سـامهت اجلهـود         . تتعرض للـضرب العثـور علـى هـذا الـدعم          فيها للمرأة اليت    
اإلعالمية يف كسر طوق الصمت والتحرمي الذي كان حييط بالعنف املـرتيل والـذي ظـل حـائال                  

يــة يــشكل  يف الــشبكة العامل www.voldmodkvinder.dkوال يــزال املوقــع . دون وقــف العنــف
ويف هـذا املوقـع، جتـد       . نقطة العبور الرئيسية إىل املعارف واملعلومات املتصلة بالعنف ضد املرأة         

النساء اللوايت يتعرضن للضرب عناوين السلطات وكذلك املنظمات الطوعية اليت تقـدم الـدعم              
 باللغــة وتعــرض املعلومــات يف هــذا املوقــع. واملــشورة، إىل جانــب عنــاوين املــآوى يف الــدامنرك 

 .الدامنركية وبثماين لغات أخرى
 العنـف ضـد     أوقفـوا ”: مت إنتاج وتوزيع ملف إعالمـي يف شـكل بطاقـة ائتمـان بعنـوان               • 

ويف ). ٢٠٠٢(باللغة الدامنركية وبعدة لغات أخـرى       “ اكسرو طوق الصمت   -املرأة  
ه ، أُعيدت طباعة هـذا امللـف باللغـة الدامنركيـة وبثمـاين لغـات أخـرى هـذ                 ٢٠٠٦عام  

املـــرة هـــي االنكليزيـــة والعربيـــة والبوســـنية والـــصومالية والتركيـــة والروســـية والتـــاي  
وهذا املنشور متاح يف املكاتب يف كل أحناء البلد ولدى األطباء العـامني،             ). والفارسية

وهـو متـاح كـذلك      . ومراكز الشرطة، واملستشفيات، وصالونات تصفيف الشعر، إخل      
وحيتــوي امللــف علــى معلومــات عــن املــآوي      . www.voldmodkvinder.dkيف املوقــع 

وحييـل املنـشور النـساء إىل خـط     . ونصائح حمددة وعملية للنساء اللوايت تعرضن للعنف      
، الـذي يتـضمن أيـضا    ٨٢-٣٠-٢٠-٧٠هاتف ساخن عامل على مدار الـساعة هـو         

 خدمات مترمجني شفويني؛
وركـزت احلملـة    ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥( إعالمية إىل نساء األقليات العرقيـة        وجهت مجلة  • 

على حقوق املرأة املنتمية إىل أقلية عرقية فيما يتعلـق باألطفـال، وبـالطالق، وبـالعنف،                
وكملحـق  . وُنفذت احلملة يف مدارس تعليم اللغـة يف كـل أحنـاء البلـد         . وباألمور املالية 

ينــاير / اجلنــسانية كراســا يف كــانون الثــاين للحملــة أصــدرت الــوزيرة لــشؤون املــساواة 
 ُترجم إىل سبع لغات؛“ األسرة واجلنسانية واحلقوق يف الدامنرك” عنوانه ٢٠٠٦

مت إنتاج أفالم إعالمية تشرح للنـساء املنتميـات إىل أقليـات عرقيـة مـا هلـن مـن حقـوق                       • 
اهد وتــورد هــذه األفــالم مــش. وفــرص للحــصول علــى مــساعدة يف اجملتمــع الــدامنركي

لتقدمي نساء تعرضن للضرب شكواهن إىل الـشرطة وأثنـاء تـوجههن إىل املـأوى مث إىل                 
وهـذه األفـالم متاحـة بعـشر لغـات          . البلدية والسلطات يف املقاطعة واجتماعهن مبحـام      

الدامنركية، ولغة غرين الند، واالنكليزية، والعربية، واألردو، والصومالية، والتركيـة،          (

http://www.voldmodkvinder.dk/
http://www.voldmodkvinder.dk/
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وتوزع هذه األفـالم إىل جهـات عديـدة بينـها املـآوي،             ). فارسيةوالروسية، والتاي وال  
ومدارس تعليم اللغة، ومدارس تعلـيم الكبـار النهاريـة للنـساء، ومرافـق تقـدمي املـشورة                  
للنساء ولألقليات العرقية، ومستشارو السكان، والبلديات، واملكتبات التابعـة للـربامج           

وعـالوة علـى    . يـة اإلرشـاد االجتمـاعي      مثال كلية الشرطة وكل    -التعليمية ذات الصلة    
ذلك، فإن هذه األفالم، وعددها مخسة، متاحة من مواقع خمتلفة على شبكة اإلنترنـت              

ــها   ــة، بينـ ــذلك www.lige.dkالعامليـ ــصال  . www.voldmodkvinder.dk وكـ ــين إيـ ويعـ
ملعلومات عن طريـق األفـالم أن مـن املمكـن أيـضا إيـصال الرسـالة إىل النـساء اللـوايت                      ا
 .يعرفن أو يستطعن القراءة ال

 
 أنشطة لألطفال ولصغار الشباب  

ــة تنفــذ عــن العنــف األســري والعنــف بــني املــراهقني     ٢٠٠٥منــذ عــام    ومحلــة إعالمي
 بــرامج تعلــيم الــشباب يف كــل أرجــاء  املتــرافقني وذلــك يف املــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة ويف 

إحـدى الفتـاتني نـشأت يف    . وتشمل احلملة ممـثلني ملـأوى حملـي وللـشرطة احملليـة وفتـاتني       . البلد
ويتحـدث املـشاركون   . بيئة عنف أسري،  واألخرى خربت عنف الرفيق وهي يف سن املراهقة  

 العنف بـني املـراهقني    ، وعن “العنف ضد األم  ”يف احلملة عن العنف األسري مع التركيز على         
 الـذي يـؤدي أغـاين    (Rap)“ الـراب ”ويشارك يف هـذه األحـداث أحـد فنـاين أغـاين            . املترافقني

وإضـافة إىل ذلـك ُيعـرض فـيلم عـن           . تتناول العنف يف األسرة والعنف بـني املـراهقني املتـرافقني          
د قُـدم دعـم فيمـا    وقـ . العنف بني املراهقني املترافقني وتوزع أقراص مدجمـة لفنـان أغـاين الـراب        

 .بعد حلمالت إعالمية مماثلة تستهدف كليات إعداد املعلمني يف أرجاء البلد
أو حلقــة األطفــال، ) بورنيلينكــت(وُخصــصت أمــوال لــشبكة رقميــة لألطفــال مسُّيــت  

وهي عبارة عـن نافـذة للتخاطـب خمصـصة لألطفـال وصـغار الـشباب اللـذين يتعرضـون لعنـف              
جراءات املتعلقة باألطفال وصغار الشباب الذين يعانون مـن هـذا           واهلدف هو تعزيز اإل   . أُسري

العنف بإفساح الفرصة هلـذه الفئـة املـستهدفة للتخاطـب مـع أطفـال وشـباب صـغار آخـرين يف                      
 . مثل حاالهتم

وباشــرت وزارة الــشؤون االجتماعيــة يف مــشروع، بالتعــاون مــع عــدد مــن البلــديات    
نساء اللوايت تعرضن للضرب وأطفاهلن دعما لبـدء حيـاة          املشاركة يف املشروع، إلجياد مآوي لل     

وبـصدد هـذا املـشروع، سـيتم        . جديدة خاليـة مـن العنـف بعـد فتـرة يقـضوهنا يف ملجـأ للنـساء                 
اســتحداث طــرق هتــدف خصيــصا إىل دعــم األطفــال الــذين ينــشأون يف بيئــة عنــف أُســري يف   

 .منازهلم

http://www.lige.dk/
http://www.voldmodkvinder.dk/
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 بـشأن خطـة جممـع تـسوية     ٢٠٠٨م وفيما يتعلق باالتفاق الذي مت التوصـل إليـه يف عـا          
) ٢٠١١-٢٠٠٨للفتـرة   ( مليـون كرونـة دامنركيـة        ٣٠األسعار، ُخصص ما جمموعه     /املعدالت

ملرفق للمعاجلة اخلارجيـة للنـساء اللـوايت تعرضـن للـضرب وأطفـاهلن ممـن ال يـستعملون املـآوي                     
عدهتن يف  وهدف املشروع هو التقليل من نتـائج العنـف علـى األمهـات ومـسا              . ألسباب خمتلفة 

أمـا بالنـسبة إىل األطفـال فـإن اهلـدف هـو العمـل علـى التقليـل مـن                     . استعادة مكانتهن الوالديـة   
وفيمــا يتعلــق بــنفس االتفــاق بــشأن تــسوية  . نتــائج العنــف وتعزيــز فــرص منــاء الطفــل وتطــوره 

للمنظمة غري احلكوميـة لألطفـال املعرضـني         كرونة دامنركية    ٤,٥األسعار، ُمنح مبلغ    /املعدالت
 دعمــا حلملــة شــاملة ملنــع العنــف األســري والعنــف بــني املــراهقني املتــرافقني،  للعنــف يف البيــت

وســيتم حتقيــق النتــائج مــن . وكــذلك لتحطــيم الــدائرة املفرغــة مــن التــراث االجتمــاعي الــسليب 
خالل محالت إعالميـة تـشمل مؤسـسات التعلـيم، واملقـاهي، وأطبـاء األسـنان وأطبـاء الـصحة                    

األطفـال يف املستـشفيات، ومراكـز التـسوق، ومـن خـالل اإلعـالن علـى شـبكة            العامة، وعنابر   
 ماليـني كرونـة دامنركيـة لتعزيـز جهـود      ٦مبلـغ   “ أنقذوا األطفـال  ”وُمنحت منظمة   . اإلنترنت

مكافحــة اإلســاءات اجلنــسية لألطفــال املتــصلة بتكنولوجيــا املعلومــات، مبــا يف ذلــك مكافحــة    
 . ية على شبكة اإلنترنتاستخدام األطفال يف الصور اإلباح

 
 الدعم لضحايا العنف  

، ُخصـصت   ٢٠٠٨-٢٠٠٥فيما يتعلق خبطة العمل ملكافحة العنف ضد املـرأة للفتـرة             
 لتوفري الـدعم القـانوين      للمنظمة الوطنية ملآوي النساء اللوايت تعرضن للضرب وأطفاهلن       األموال  

آوي واملنظمـــات األخـــرى وُتعـــرض علـــى املـــ. للنـــساء اللـــوايت تعرضـــن للـــضرب، وللمهنـــيني
ــسائل           ــشأن امل ــام ب ــه ع ــا توجي ــدم هل ــا يق ــة كم ــة الفردي ــشورة القانوني ــصة امل ــسلطات املخت وال

 .القانونية
وقُدم الدعم كذلك للمساعدة النفـسانية الطارئـة الـيت تقـدم للنـساء يف أمـاكن اإليـواء                    
وفرهــا هــذه واســتخدمت املــآوي يف كــل أحنــاء البلــد العــروض الــيت ت. ٢٠٠٨-٢٠٠٥للفتــرة 
 .اخلطة

، تلقى الصليب األمحر الدامنركي دعما لتطوير وتعزيـز         ٢٠٠٨-٢٠٠٦وخالل الفترة    
خدمــة تــوفر علــى نطــاق البلــد كلــه تــشمل شــبكات مــا بعــد احلمايــة للنــساء اللــوايت تعرضــن    

ويصب املـشروع تركيـزا خاصـا علـى نـساء األقليـات العرقيـة               . للضرب، بعد مغادرهتن املآوي   
 . ضن للعنفاللوايت تعر
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 دور الرجل يف مكافحة العنف  
انــصب التركيــز يف خطــيت العمــل الــوطنيتني علــى دور الرجــل يف اجملهــود الرامــي إىل     

مكافحة العنف ضد النساء واألطفـال، وذلـك بـصورة أساسـية عـن طريـق إشـارة واضـحة إىل                     
 .مسؤولية الرجل الرتّاع إىل العنف عن وضع حد لسلوكه املدمر

لــصدد أُنــشئ مرفــق تدعمــه احلكومــة ملعاجلــة الرجــال النـــّزاعني إىل العنــف    ويف هــذا ا 
وأقـيم املرفـق يف بـادئ األمـر يف          . www.dialogmodvold.dk“حوار ضـد العنـف    ”يعرف باسم   

كوبنهاغن، غري أنه مت فيما بعد افتتاح مكتبني يف مدينيت آرهوس وأودينسي اللـتني تأتيـان بعـد                  
، ُخــصص دعــم ٢٠٠٧ اآلونــة األحــدث عهــدا، يف عــام  ويف. العاصــمة مــن حيــث الــضخامة 

. لفرق الطوارئ التابعة للحوار ضد العنف يف اخلط األمـامي الـيت تتعـاون مـع الـسلطات احملليـة        
ويف الوقت ذاته ُمنح متويـل خلـدمات املعاجلـة للرجـال النــّزاعني إىل العنـف الـيت يـديرها مـأوى                       

 . العنف الذي تديره بلدية هرنينغالنساء يف أويودينسي والرجال الرتاعني إىل
ــى     ٢٠٠٧أغــسطس /ويف آب  ــة عل ــسانية محل ــساواة اجلن ــشؤون امل ــوزيرة ل ، دّشــنت ال

والفكرة الرئيسية وراء هـذه     “  قل ال للعنف ضد املرأة     -كُن رجال   ”: نطاق البلد حتت عنوان   
الت أيـضا   احلملة هي عرض األعذار النموذجية اليت يتذرع هبا مرتكبو العنف، ويف بعـض احلـا              

زلـت  ”: ضحايا العنف للتستر على العنف وما خيلّفه من رضـوض وأنـوف مكـسورة مـن مثـل       
أو “ صــديقيت ارتطمــت ببــاب مغلــق مــرة أخــرى”أو “  احلمــام فوقعــت ثانيــةيفقــدم زوجــيت 

ومشلـت احلملـة الفتـات وضـعت يف         . “زوجيت فقدت توازهنا فوقعت علـى الـسلم مـرة ثانيـة           ”
ــة يف شــبكة اإلنترنــت    احلــافالت العامــة، وإعالنــ  ــون، إضــافة إىل محل ات، ودعايــات يف التلفزي

وأظهـر تقيـيم الحـق للحملـة أن         . www.voldmodkvinder.dkتستخدم مناذج حتتذى يف املوقـع       
 .الرجال الذين شاهدوها قد غّيروا موقفهم وأدانو العنف ضد املرأة إىل حد كبري

 
 األنشطة املوجهة للمهنيني  

وبغية كفالة استدامة اجلهود يف صـفوف الـسلطات املـسؤولة ومالزمتـها هلـا، تتـضمن                  
خطتــا العمــل مبــادرات خمتلفــة تــستهدف املــوظفني املهنــيني العــاملني يف اخلــط األمــامي الــذين   

فــذ  ُن٢٠٠٧-٢٠٠٥ويف الفتــرة . يقــدمون الــدعم واملــشورة للنــساء اللــوايت يتعرضــن للــضرب
عــدد مــن األنــشطة األساســية لفائــدة املــوظفني واملتطــوعني يف املــآوي تتعلــق مبقابلتــهم للنــساء   

وباملثـل،  . املنتميات إىل أقليات عرقية اللوايت تعرضن للـضرب وبطـرق العمـل علـى مـساعدهتن               
أصدرت املنظمة الوطنية ملـآوي النـساء اللـوايت تعرضـن للـضرب وأطفـاهلن، سلـسلة كراسـات                   

ــارير  ــذا اجملــال   وتق ــسبة يف ه ــة     . عــن اخلــربة املكت ــشرطة الوطني ــك، دعــت ال ــى ذل وعــالوة عل
 . الدامنركية هذه املنظمة إىل التعاون معها يف مكافحة العنف ضد املرأة

http://www.voldmodkvinder.dk/
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. ، محلــة تثقيفيــة علــى نطــاق البلــد للمهنــيني يف هــذا امليــدان  ٢٠٠٨وســتنظم يف عــام  
اخلــط األمــامي مــن الــشرطة والــسلطات  وســوف توجــه احللقــة أيــضا، إضــافة إىل العــاملني يف  

 .االجتماعية والصحية وغريهم، إىل املستوى اإلداري داخل السلطات احمللية
 

 اإلبالغ عن احلاالت اجلنائية  
 تعميمـــا حكوميـــا منقحـــا بـــشأن ٢٠٠٥أصـــدرت وزارة العـــدل الدامنركيـــة يف عـــام  

بـها أشـخاص يعملـون مـع        اإلبالغ عن حاالت جنائية تنطوي على إيذاء جنسي ألطفال، يرتك         
 .األطفال أو يقدمون أي شكل آخر من الرعاية لألطفال

ووفقا هلذا التعميم احلكومي، تبلغ الشرطة احلـاالت اجلنائيـة إىل مـدير النيابـات العامـة            
عندما ُيتهم شخص يعمل مع األطفال أو له بأي شكل آخر اتصال مباشر باألطفـال، باإليـذاء                 

 . سنة١٥ احملارم أو بكشف العورة إذا كان عمر الضحية أقل من اجلنسي لألطفال أو بسفاح
ــل          ــالم مكــان عم ــشرطة، إع ــارير ال ــستندا إىل تق ــة، م ــات العام ــدير النياب ــستطيع م وي

الــشخص بــأن أحــد املــوظفني فيــه قــد اُتهــم أو أُديــن جبــرم جنــائي ينطــوي علــى إيــذاء جنــسي   
 .ألطفال

يـادة مكافحـة اإليـذاء اجلنـسي لألطفـال          وحرصا من الشرطة الوطنية الدامنركية على ز       
على شبكة اإلنترنت، استحدثت ُمرِشحا مينع الوصول إىل املواقـع يف الـشبكة الـيت يتحـدد أهنـا                  

وكــل َمــن حيــاول مــن مــستعملي . حتتــوي علــى صــور أو أشــرطة فيــديو غــري مــشروعة ألطفــال
ه حيـاول الوصـول     شبكة اإلنترنت الوصول إىل هذه املواقع سـيجد صـفحة رمسيـة تـشرح لـه أنـ                 

 . إىل موقع ُسد الوصول إليه الحتوائه مواد غري مشروعة
وهذا املرِشح جيعـل مـن املمكـن اعتـراض سـبيل الوصـول إىل مواقـع ذات حمتـوى غـري                       

قــانوين لــيس منــشؤها الــدامنرك، ولــذلك قــد يكــون مــن الــصعب علــى الــسلطات إغــالق هــذه 
 .املواقع أو أن إغالقها قد يتطلب بعض الوقت

قد اسُتحدث هذا املرشح بالتعاون مع الـشركات الدامنركيـة املـوفرة خلـدمات شـبكة         و 
 .“ األطفالاأنقذو”اإلنترنت ومع منظمة 

 
 ختان اإلناث  

 مبوافقة أو بدون موافقة مـن الـضحية أو          -ختان اإلناث ببتر جزء من اجلهاز التناسلي         
والعقوبة القـصوى   . جلنائي الدامنركي  ألف من القانون ا    ٢٤٥ جرمية يطاهلا البند     -من والديها   
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هـــي الـــسجن ســـت ســـنوات ويف حالـــة وجـــود ظـــروف مـــشددة بـــصورة خاصـــة، الـــسجن  
 .سنوات ١٠

وحني يكون مرتكب الفعل مواطنا دامنركيا أو مقيمـا يف الـدامنرك، يكـون فعـل ختـان          
القـانون   ألـف مـن      ٢٤٥اإلناث خاضعا للوالية اجلنائية الدامنركية ويعاقب عليـه مبوجـب البنـد             

اجلنـائي الــدامنركي، بغــض النظــر عمــا إذا كـان الفعــل قــد ارُتكــب يف الــدامنرك أو يف اخلــارج،   
 .وعما إذا كان الفعل أو مل يكن يعترب جرما جنائيا يف الدولة اليت ارُتكب الفعل فيها

 ألــف مــن  ٢٤٥، مل تــصدر أيــة إدانــات مبوجــب البنــد     ٢٠٠٦-٢٠٠٣ويف الفتــرة  
 .امنركيالقانون اجلنائي الد

وترى احلكومة الدامنركية أن أي جمهود رئيسي ملكافحة ختان اإلنـاث بـالبتر جيـب أن                 
يــستند إىل إحــداث تغــيري يف املواقــف، ولــذا جيــري االضــطالع حبمــالت إعالميــة موجهــة حنــو  

 .الفئات اليت تتعرض نساؤها تقليديا للختان بالبتر
وزارة الـــشؤون ( اجلنـــسانية ونـــشرت وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة وشـــؤون املـــساواة 

ومجاعـات املـستهدفني    . “كلنـا مـسؤولون   ” كراسـا بعنـوان      ٢٠٠٣يف عام   ) االجتماعية سابقا 
ويـوفر الكـراس    . به هم املرشـدون الـصحيون، واألطبـاء، واملعلمـون، والعـاملون االجتمـاعيون             

 فعـال،  مبادئ توجيهية بشأن طريقة التعامل مع فتاة معرضة خلطر أن تـصبح، أو هـي أصـبحت       
 .ضحية اخلتان

 
  املساواة اجلنسانية يف اجملاالت األخرى للحياة املالية واالجتماعية - ١٣املادة   
 “احلق يف االستحقاقات األسرية”  

ال تتــضمن التــشريعات الدامنركيــة أي تعريــف رمســي للــسياسة األســرية، ولكــن هــذا     
 . دعم األسر اليت تضم أطفاالالتعبري يستخدم عادة يف احلديث عن التدابري الرامية إىل

وتشمل السياسة األسرية الدامنركيـة احلاليـة ميـدانا أوسـع بكـثري ممـا كـان مـشموال يف                     
السابق، وبذلك فهي حتل ال مشاكل دعم الدخل فحسب، بـل وتتـدخل بـصورة متزايـدة عـن                   

قــد أعطيــت وباملثــل، فـإن التــدابري املتخــذة لـصاحل األطفــال والـشباب    . طريـق الوقايــة والتأهيـل  
 .أولوية متزايدة

ففــي . وقــد غّيــرت التطــورات اجلاريــة، إىل حــد معــني، أهــداف الــسياسة األســرية         
التسعينات من القرن املاضي، كانـت مـسألة زيـادة العـالوات أو البـدالت األسـرية مدرجـة يف                    

ع جدول أعمال السياسة العامة، أما اليوم فإن املسائل الرئيسية هي إنشاء خـدمات تـشمل مجيـ                
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ــق          ــن طري ــثال ع ــا، م ــع أطفاهلم ــا م ــاملني ألن يكون ــدين الع ــات الوال ــال وحتــسني إمكاني األطف
 . استحقاقات إجازة للعناية باألطفال

 
 األسرة) أو بدل(عالوة   

تتألف عالوة األسـرة مـن مـساعدة ماليـة تقـدم لألشـخاص الـذين لـديهم أطفـال دون                      
ُتدفع بصورة مستقلة عن الـدخل اخلـاص   وعالوة األسرة تكون معفاة من الضريبة  و     . ١٨سن  

 .للوالدين أو للطفل
وبصورة عامة، ُتدفع عالوة األسرة لوالدة الطفل، غري أن ظروفا خاصة قد تسفر عـن                

واملعيار احملدد هو أين يقيم الطفل، ولذلك قـد يكـون الـشخص             . دفع العالوة إىل شخص آخر    
يش معه، بغض النظـر عمـن يكـون لـه حـق       الذي يتلقى العالوة والد الطفل، إذا كان الطفل يع        

كما أن العالوة ميكن أن ُتدفع إىل األشخاص الذين تولوا رعاية الطفـل هبـدف               . حضانة الطفل 
تعـيش بعيـدا عـن الوالـدين      /كانـت يف سـن املراهقـة ويعـيش        /تبنيه، أو إىل الطفل نفسه إذا كـان       

 .تعيل النفس كليا أو جزئيا/ويعيل
جيب أال يكون الطفل قد بلغ سـن الثامنـة   : ة هي كالتايلوالشروط لتلقي عالوة األسر    

عشرة، وبصورة عامة، جيب أن يكون مقيمـا يف الـدامنرك، غـري أن قواعـد خاصـة تنطبـق علـى                      
وجيــب أال يكــون الطفــل قــد  . الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب وبعــض البلــدان األخــرى  

ب أال يكــون مــدعوما بــأموال كمــا أن الطفــل جيــ. تــزوج أو دخــل يف شــراكة مدنيــة مــسجلة 
عامــة، كمــا هــو احلــال مــثال عنــدما تــضع الــسلطات طفــال للرعايــة يف مــبىن ســكين أو برعايــة   

وأخريا جيب أن يكون واحد من الشخصني اللذين هلمـا حـق حـضانة الطفـل أو اللـذين                   . أسرة
 .مشال الطفل برعايتهما هبدف تبنيه، قادرا متاما على دفع الضرائب يف الدامنرك

 
 األطفال) أو بدل(عالوة   

ــدان         ــدما يكــون الوال ــدين أو عن ــا ألحــد الوال ــة وإضــافية إم تقــدم عــالوة أطفــال عادي
على أن عالوة الطفل اإلضافية ُتمـنح بـشرطَي         . مستحقان للمعاش التقاعدي بسبب كرب السن     

ين أن تكون عالوة الطفل العادية قد ُمنحت بالفعـل وأن يكـون الطفـل مقيمـا مـع أحـد الوالـد                     
وال ُتدفع إال عالوة طفل إضافية واحدة لكـل أسـرة بغـض         . الذي له حق حضانته أو حضانتها     

وزياة على ذلك، قد ُتمنح عالوة طفل خاصة لألطفـال الـذين فقـدوا    . النظر عن عدد األطفال  
ويف حالــة والدة تــوأمني أو تبنيهمــا، جيــوز أن ُتمــنح عــالوة  . واحــدا مــن الوالــدين أو كليهمــا 

 .عالوة تبين متعددةأطفال أو 
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الرابطة االقتـصادية األوروبيـة،   /ولكي يتلقى األجانب من غري مواطين االحتاد األورويب    
واملواطنون يف بعض البلدان األطراف يف االتفاقية عالوة األطفال اخلاصة، جيب أن يكونـوا قـد      

ــثالث األخــرية    ــسنوات ال ــة ال ــدامنرك طيل ــاموا يف ال ــواع ولكــي حيــصل األجانــب علــى   . أق األن
 . األخرى من عالوة األطفال جيب أن يكونوا قد أقاموا يف الدامنرك طوال السنة األخرية

 
  املرأة الريفية- ١٤املادة 

إن الغالبية الساحقة من النـساء املقيمـات يف الريـف يف الـدامنرك يـشغلن وظـائف، إمـا                     
. غـري القطـاع الزراعـي     على أساس التفرغ أو على أساس العمل جزءا من الوقت، يف قطاعات             

ــيس حمــدودا يف        ــشاطهن ل ــزارعني ولكــن ن بعــضهن متزوجــات مــن مــزارعني أو يعــشن مــع م
 . وحياهتن ال ختتلف اختالفا مميزا عن حياة النساء يف املناطق احلضرية. القطاع الزراعي

وبصورة إمجالية، ال ميكن اعتبار النساء املقيمات يف املناطق الريفية فئة ضعيفة بـصورة               
 .حمددة، وال فئة سكانية حتيق هبا حتديدا درجة عالية من خطر التعرض للعنف والتمييز

واملستويات املعيشية لألسر يف املناطق الريفية الدامنركية مماثلة بـصورة عامـة ملـستويات             
وللنساء يف املنـاطق الريفيـة نفـس احلقـوق متامـا الـيت يتمتـع هبـا أي                 . املعيشة يف املناطق احلضرية   

ــيم للجميــع،  واحلــصول علــى       :  آخــر يف الــدامنرك شــخص ــول اجملــاين يف املــدارس والتعل القب
 . مساعدة طبية جمانية وعلى مساعدة من اخلدمات االجتماعية اجملانية

 مـن   ٢مـن الفقـرة     ) ح(إىل  ) أ(وفيما يتعلق بكل النقاط املذكورة يف الفقرات الفرعية          
على أن املـرأة الدامنركيـة املقيمـة يف املنـاطق الريفيـة             ، ميكن التشديد، بناء على ذلك،       ١٤املادة  

تتمتع بنفس احلقوق والفرص الـيت يتمتـع هبـا غريهـا مـن املـواطنني الـدامنركيني، وأنـه ال توجـد                       
 .حاجة إىل تطبيق تدابري خاصة للقضاء على متييز ال وجود له
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    األهلية القانونية والزواج واألسرة- ٤الفصل     
  األهلية القانونية- ١٥املادة   

. الرجال والنساء متساوون أمام القانون ويتمتعون حبقوق متساوية يف حيازة ممتلكـات            
وللرجل واملرأة نفس احلق يف الوصول إىل النظام القضائي ويف املعاملة على قدم املـساواة لـدى                 

 .املثول أمام احملاكم
 

  الزواج والعالقات األسرية- ١٦املادة   
، وضـعت احلكومـة خطـة عمـل ملنـع الزجيـات القـسرية وشـبه القـسرية                   ٢٠٠٣يف عام    

وكــان هــدف خطــة العمــل هــو، بــني أمــور أخــرى، منــع الزجيــات  . وملكافحــة الزجيــات املرتبــة
القسرية ومكافحـة لَـم مشـل األسـر القائمـة علـى أسـاس الزجيـات املرتبـة، وكـذلك املـسامهة يف                 

 . سنيإدماج أفضل ويف زيادة املساواة بني اجلن
 :ومشلت جماالت العمل مبوجب اخلطة ما يلي 
ــات         ــن احلكوم ــززة م ــود املع ــشورة، واجله ــدمي امل ــاون، وتق ــات، واحلــوار والتع املعلوم

ومع أنه كـان مـن املقـرر رمسيـا          . احمللية، وإقامة نواد وأماكن إقامة خمصصة للفتيات، والبحوث       
 .والتمويل اخلاص هبا استمرت، إال أن املبادرات ٢٠٠٥أن تستمر خطة العمل حىت عام 

وال توجد أية معلومات إحصائية رمسية مت التحقق منها عن عدد الزجيات بـاإلكراه يف                
 .الدامنرك
 ٢٠٠٤وأجرى املعهد الوطين الدامنركي للبحوث االجتماعيـة مـشروع حبـث يف عـام                 

 إىل أن خطـر     وخلـص املـشروع   . عن الزواج واألزواج فيمـا بـني األقليـات العرقيـة يف الـدامنرك             
وجود زجيات باإلكراه يبلغ أعلـى درجاتـه يف األقليـات العرقيـة مـن تركيـا وباكـستان ولبنـان،                     

. غري أنه وفقـا للمـستجيبات علـى اسـتبيان مـشروع البحـث، مل يكـره أي منـهن علـى الـزواج                       
والنتيجــة النهائيــة الــيت خلــص إليهــا املــشروع هــي أنــه مــن الــصعب جــدا معرفــة عــدد حــاالت  

 .القسري فيما بني األقليات العرقية يف الدامنركالزواج 
ــرة واإلدمـــاج، أن تـــستكمل البيانـــات عـــن     وقـــررت وزارة شـــؤون الالجـــئني واهلجـ

وسـوف يركـز املـشروع علـى تـأثري القواعـد املتعلقـة            . الزجيات واألزواج بني األقليـات العرقيـة      
بة ألمنـاط الـزواج ولَـم مشـل          فـصاعدا بالنـس    ٢٠٠٢بلَم مشل األسر، اليت بدأ العمل هبا من عـام           

وسوف يتناول البحث كذلك تأثري القواعد علـى اهلجـرة إىل           . األسر فيما بني األقليات العرقية    
وميـر املـشروع يف الوقـت     . بلدان أجنبية وعلى الزجيات غري املسجلة داخل الـدامنرك وخارجهـا          
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ن مقـررا البـدء يف املـشروع يف         وكـا . احلايل بإجراء االشتراء العام الذي يتطلبه االحتاد األورويب       
 .٢٠٠٩سبتمرب / واالنتهاء منه يف أيلول٢٠٠٨يونيه /حزيران

 بـشأن مكافحـة الزجيـات    - ٣١ و   ٣٠ رقمي   -وفيما خيص التعليقني اخلتاميني للجنة       
 .القسرية، ُنفذت خالل السنوات املاضية طائفة واسعة من املبادرات

ك لــيس علــى الزجيــات بــاإلكراه فحــسب بــل وجــدير باملالحظــة أن التركيــز يف الــدامنر 
وكذلك على الرتاعات املتصلة بالشرف بصورة عامة، واليت تشمل الـزواج بـاإلكراه وأشـكال             

وجتدر أيضا مالحظـة أنـه رغـم أن ضـحية العنـف املتـصل بالـشرف                 . أخرى من القمع والعنف   
 .قد يكون رجال أو امرأة، إال أن عدد النساء يفوق كثريا عدد الرجال

 :وتتألف مبادرات الدامنرك مما يلي 
مــآوي للنــساء والفتيــات اللــوايت يتعرضــن خلطــر زواج بــاإلكراه أو اللــوايت فــررن مــن   • 

 زواج باإلكراه؛
 تدابري تأهيل ومحاية لتينك النساء لدعم عودهتن إىل حياة طبيعية؛ • 
 رف؛خط هاتفي ساخن يعرض املشورة للشباب الذين يعانون من عنف متصل بالش • 
 خط هاتفي ساخن للمهنيني الذين يتعاملون مع صغار الشباب؛ • 
 خط هاتفي ساخن للوالدين الذين يقاسون من نزاعات مع أبنائهم املراهقني؛ • 
فريق من األقليات العرقية ميكن أن يسدي املـشورة للبلـديات يف احلـاالت الـصعبة مـن          • 

 الرتاعات املتصلة بالشرف؛
شورة إىل البلــديات، مــثال لالطــالع مــن شــبكة اإلنترنــت علــى   تقــدمي معلومــات  ومــ • 

 ، وعقد حلقات دراسية عن موضوع العنف املتصل بالشرف؛“ أدواتصندوق”
 حماضرات عن املوضوع للوالدين واألطفال املنحدرين من خلفية عرقية؛ • 
 محالت لتغيري املواقف بغية منع الصراعات املتصلة بالشرف؛ • 
 .رتاعات املتصلة بالشرفالوساطة يف ال • 

 :وجيري العمل حاليا على ما يلي 
مأوى لألزواج الشباب املعرضني خلطر الزجيـات بـاإلكراه أو الـذين فـروا مـن الـزواج                   • 

 باإلكراه؛
 تدابري تأهيل ومحاية هلؤالء األزواج لدعم عودهتم إىل حياة عادية؛ • 
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 عناية الحقة باألزواج الشباب؛ • 
 سطاء احملترفني القادرين على التدخل يف املنازعات املتصلة بالشرف؛جمموعة من الو • 
جمموعة مثالية من الذكور من األقليات العرقية، تتنقل يف أرجاء البلد وتقـيم حـوارات                • 

مع الذكور الشباب اآلخرين تتناول املـساواة بـني اجلنـسني وحـق الـشخص يف اختيـار          
 الزوج إخل؛

 :أموال جديدة
 الــسياسي، مت االتفــاق للتــو علــى ختــصيص مزيــد مــن األمــوال ملكافحــة   علــى الــصعيد • 

العنف املتصل بالشرف، ويقدم جزء من هذه األموال ملواصلة بعـض املبـادرات اآلنفـة               
 .الذكر وكذلك لوضع مبادرات جديدة

ــدة ميكــن           ــن األمــوال اجلدي ــسألة اإلحــصائيات، يالحــظ أن بعــضا م ــا يتعلــق مب وفيم
 .قة لقياس مدى الرتاعات املتصلة بالشرف والزجيات باإلكراهختصيصه الستحداث طري

وجـدير باملالحظـة أن إحـدى املنظمـات غــري احلكوميـة الـيت تقـدم الوسـاطة واملــشورة          
واخلطوط اهلاتفية الساخنة وغـري ذلـك قـد شـهدت منـوا ضـخما يف عـدد احلـوادث املبلـغ عنـها               

 حالـة يف  ٣٤٠ إىل قرابـة   ٢٠٠٥يف عـام     حالة   ١٠٠واملتعلقة بالعنف املتصل بالشرف من حنو       
وقـد يكمـن    . وال تستطيع هذه املنظمة غري احلكومية أن تفسر سبب هذه الزيادة          . ٢٠٠٧عام  

أحــد التفــسريات يف أن زيــادة طــرأت يف انتــشار الرتاعــات املتــصلة بالــشرف، علــى أن تفــسريا  
حماربتهن القمـع ومعرفـة     آخر ميكن أن يتمثل يف وجود وعي أكرب اليوم لدى الفتيات إلمكانية             

 . أكرب بإمكانيات احلصول على مساعدة من اجملتمع
 

 تعديل القانون اجلنائي  
. ، أجاز الربملان مشروع قانون يعّدل القانون اجلنـائي        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨بتاريخ   

وقــد عــّدل مــشروع القــانون احلكــم املتعلــق باالســتخدام غــري املــشروع للقــوة وأدخــل عقوبــة   
حيـث  (تصل إىل أربع سنوات لالستعمال غري املشروع للقوة بصدد إبرام عقد زواج             بالسجن  

 ).كانت العقوبة العادية لالستعمال غري املشروع للقوة ال تتعدى السجن سنتني
ــة أن تكــون الــسلطات الــيت       ومثــة إجــراء آخــر ضــد الزجيــات القــسرية يتمثــل يف كفال

ر الزجيـات القـسرية وتعـرف كيـف تعـاجل احلـاالت       تتعامل بعقود الزواج يف الدامنرك واعية خلط    
. الــيت تــشتبه يف أن أحــد الطــرفني يف عقــد الــزواج، أو كليهمــا، قــد أُكرهــا علــى إمتــام الــزواج 

 . وجيري حاليا إعداد توجيهات بشأن هذه احلالة
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.  نفاذ قانون جديد بـشأن مـسؤولية الوالـدين         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١وبدأ يف    
 علــى أن تكــون الغلبــة يف كــل القــضايا املتعلقــة مبــسؤوليات الوالــدين، ملــا فيــه  ويــشدد القــانون
كما يؤكد القـانون وجـوب أخـذ رأي الطفـل نفـسه يف االعتبـار، مـع مراعـاة                    . مصلحة الطفل 

 .سنه ونضجه، يف كل املسائل اليت ختص الطفل
ىت لـو مل يكـن     وأخريا، يركز القانون على أمهية تعاون الوالـدين يف تنـشئة أبنائهمـا، حـ               

وهكــذا، جيعــل القــانون مــن الــسهل علــى الوالــدين غــري املتــزوجني أن   . الوالــدان يعيــشان معــا
وإذا اختلــف الوالــدان غــري املتعاشــرين املــشتركان يف حــق  . يــشتركا يف حــق حــضانة أطفاهلمــا

أو احلضانة يف هذا الشأن، بتت احملكمـة فيمـا إذا كـان يـتعني االسـتمرار يف احلـضانة املـشتركة                 
وال تـستطيع احملكمـة أن ُتنـهي        . فيما إذا كان حق احلضانة سُيمنح لواحد مـن الوالـدين وحـده            

 .احلضانة املشتركة إال إذا كانت األسباب املوجبة قوية
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  غرينالند-التذييل ألف 
تقريــر حكومــة غرينالنــد عــن تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   ١-ألف  

 املرأة ضد
 

 مقدمة 
صّدقت الدامنرك على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، وأصـبحت                

ومت التــصديق علــى االتفاقيــة دون حتفــظ خبــصوص  . ١٩٨٣مــايو / أيــار٢١االتفاقيــة نافــذة يف 
 .غرينالند

 
 ١املادة   

. ال تتــضمن تــشريعات غرينالنــد أي عوائــق حتــول دون حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني  
ون ال مييــز بــني املــرأة والرجــل بــل يــضمن نفــس احلقــوق جلميــع مــواطين غرينالنــد دون  والقــان

 .اعتبار لنوع اجلنس
 .وللمرأة والرجل نفس احلقوق ونفس املسؤوليات يف كل ميادين اجملتمع 

 
 ٢املادة   

إن احلكم الداخلي لغرينالند املطّبق مبوجب قـانون احلكـم الـداخلي يف غرينالنـد رقـم                  
. ، هــو نــوع موســع مــن أنــواع احلكــم الــذايت١٩٧٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩رخ  املــؤ٥٧٧

، فـّوض الربملـان الـدامنركي    ١٩٧٩مـايو  /ومبوجب هذا القانون الذي أصـبح نافـذا يف أول أيـار           
السلطتني التشريعية والتنفيذية لسلطات احلكم الـداخلي يف غرينالنـد، الـيت تتـألف مـن الربملـان                  

)Landsting(انتخابا شعبيا، وحكومة احلكم الداخلي ، املنتخب )Landstyre.( 
 أي حكــم يــشري ١٩٧٨ الــصادر عـام  ٥٧٧وال يتـضمن قــانون احلكــم الـداخلي رقــم    

 .حتديدا إىل املساواة اجلنسانية
 ٥القـانون الربملـاين رقـم      : وأجاز برملان غرينالنـد القـانونني التـاليني املـتعلقني باملـساواة            
 املتعلـق مبجلـس غرينالنـد للمـساواة يف املركـز والقـانون الربملـاين                ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٠املؤرخ  

 .  بشأن املساواة بني املرأة والرجل٢٠٠٣أبريل / نيسان١١ املؤرخ ٧رقم 
وبسن القانون املتعلق مبجلس غرينالند للمساواة يف املركـز، تعـززت األنـشطة الراميـة                

نها إنشاء أمانة للمجلس واحلصول علـى منحـة   إىل حتقيق املساواة من خالل مجلة من التدابري م       
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ويتعني على جملس املساواة يف املركز تقدمي تقرير سنوي عـن أعمالـه إىل احلكومـة                . من اخلزينة 
 .والربملان
ويتضمن القانون بشأن املساواة بني املرأة والرجل أحكامـا تقتـضي وجوبـا بـأن يعمـل                  

اهتـا يف مجيـع نـواحي التخطـيط واإلدارة، وأن           القطاعان العام واخلاص من أجل املـساواة ومراع       
 .يتواجد عدد متساو من الرجال والنساء يف خمتلف اللجان واهليئات التنفيذية

 
 ٣املادة   

ويشمل التـشريع احلـايل الرامـي إىل        . غرينالند إىل املساواة اجلنسانية   يستند التشريع يف     
 :تعزيز املساواة اجلنسانية اجملاالت التالية

 بـشأن جملـس غرينالنـد       ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ٢٠ املؤرخ   ٥ القانون الربملاين رقم     مبوجب 
للمساواة يف املركـز، يتمثـل اهلـدف املتـوخى مـن املركـز يف تعزيـز تكـافؤ الفـرص بـني الرجـال                         

وجيوز للمجلس، مببادرة خاصة منه أو بناء على طلب يقـدم إليـه،             . والنساء يف جمتمع غرينالند   
ويراقــب اجمللــس أيــضا التطــورات يف اجملتمــع،  ويعمــل . ساواة اجلنــسانيةأن حيقــق يف قــضايا املــ

بوصفه هيئة استشارية حلكومة احلكم الداخلي، والسلطات احمللية، ويف املسائل املتعلقة بتكـافؤ            
وعـالوة علـى ذلـك، يعمـل اجمللـس مبثابـة نقطـة وصـل مـع اهليئـات                    . الفرص يف القطاع اخلاص   

اة اجلنـسانية وغريهــا مــن املــسائل يف بلـدان الــشمال ويــشجع إتاحــة   االستـشارية املعنيــة باملــساو 
 .املعلومات عن املساواة اجلنسانية للمواطنني والسلطات ويساهم يف ذلك

 بشأن املساواة بني املـرأة      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١١ املؤرخ   ٧ويتضمن القانون الربملاين     
ــا بــأن يعمــل القطاعــان العــام و    اخلــاص علــى حتقيــق املــساواة  والرجــل أحكامــا تقتــضي وجوب

ــواحي التخطــيط واإلدارة وعلــى أن يتواجــد يف خمتلــف اللجــان واهليئــات      ومراعاهتــا يف كــل ن
 . التنفيذية عدد متساو من الرجال والنساء

وعالوة على ذلك فإنه يقع اآلن التزام على أماكن العمل يف القطاعني العام واخلـاص،                
 موظفني، بأن تقدم تقريرا سـنويا عـن جهودهـا يف سـبيل             ١٠اليت يزيد عدد العاملني فيها على       

وقـد مت اآلن إعـداد قاعـدة    . حتقيق املساواة بني اجلنسني إىل الوزيرة لـشؤون املـساواة اجلنـسانية        
 ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥السنوية عن عـامي     ) االستبيانات(بيانات من املعلومات املستقاة من التقارير       

، وأصـبح بوسـع الـوزارة أن تـستخلص البيانـات            )٢٠٠٧وجيري حاليا مجع البيانات من عـام        (
ــتبيانات ــات أداة    . مـــن االسـ ــدة البيانـ ــصة مـــن قاعـ ــرر أن تـــصبح البيانـــات املستخلـ ومـــن املقـ

 .تستخدمها احلكومة للعمل يف املستقبل على حتقيق املساواة اجلنسانية
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ويــنص القــانون علــى وجــوب معاملــة كــل مــن الرجــل واملــرأة علــى قــدم املــساواة يف    
 .وجيب أن يتقاضى كل من الرجل واملرأة نفس األجر عن نفس العمل. عالقات العمل

 
 تعزيز املساواة اجلنسانية  

أنفق اجمللس الوقت واملال على تغيري موقعه على شبكة اإلنترنت كي يتسىن للمهـتمني               
نـسانية، والعنـف    باملوقع قراءة وترتيل املواد املتعلقة بعمله ومشاريعه من قبيل قانون املساواة اجل           

ضد املرأة، ودور املـرأة يف الـسياسة، وشـغل املـرأة للمناصـب العليـا، ومتثيـل املـرأة يف اجملـالس،                       
 .www.nali.gl: وعنوان املوقع على الشبكة العاملية هو. ومنظمات الرجال

لـس زيـادة مـشاركة النـساء يف         وقد طلبـت الـوزيرة لـشؤون املـساواة اجلنـسانية إىل اجمل             
ويـرى اجمللـس أن ممـا لـه أمهيتـه البالغـة زيـادة مـشاركة كـل مـن             . عملية صـنع القـرار الـسياسي      

وقد حظي هذا املسعى باألولويـة، وأنـشأ اجمللـس          . اجلنسني يف عمليات صنع القرار الدميقراطي     
ظمـت ألول مـرة الـدورة       وُن. فريقا عامال داخليا هبدف التخطيط للدورات التدريبية وتنظيمهـا        

ــة   ــة املعنون ــسياسة ”التدريبي ــرأة يف ال ــام “ دور امل ــس   . ٢٠٠٣ع ــت ناجحــة يف رأي اجملل وكان
، ونالـت قـدرا     ٢٠٠٥مث نظّم اجمللس دورة تدريبية أخرى عن املوضوع ذاته عام           . واملشاركني

 .كبريا من النجاح
ه، يقـدم رئـيس اجمللـس       ويدرك اجمللس أيضا أمهية االتصال بوسائط اإلعالم، وبنـاء عليـ           

 .مسامهات لوسائط اإلعالم تتعلق بقضايا املساواة اجلنسانية، كلما سنحت له الفرصة
 

 ٤املادة   
ال يتعارض تعزيز احلقوق املتعلقة بكل من اجلنسني على حـدة مـع مـا ورد يف القـانون             

هو ضـمان بلـوغ     احلايل بشأن املساواة اجلنسانية، عندما يكون اهلدف من هذه احلقوق حتديدا            
 .القصد من القانون

وعندما تصبح املرأة حامال، فإن هلـا احلـق يف إجـازة والديـة مـن عملـها ملـدة أسـبوعني            
وتتلقــى املــرأة عــالوة خــالل إجــازة  .  أســبوعا بعــد الــوالدة٢١قبــل املوعــد املتوقــع للــوالدة و  

اإلجـازة وفقـا لعقـد    الوالدية إذا مل تكـن تتمتـع بـاحلق يف احلـصول علـى األجـر الكامـل خـالل          
 .عملها

 
 ٥املادة   

اهلــدف األمســى للمجلــس احلــايل للمــساواة يف املركــز يف غرينالنــد هــو الــسعي إىل          
إحداث تغيري يف املواقـف ليتـسىن جملتمـع غرينالنـد أن يـربهن عمليـا أن املـرأة والرجـل يتمتعـان                       

http://www.nali.gl/
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نتـديات عامـة ميكـن      ومن بني سبل حتقق هذا اهلـدف الترتيـب لعقـد م           . بنفس احلقوق والفرص  
 .أن تعاجل فيها قضايا املساواة اجلنسانية

وباإلضــافة إىل ذلــك، يقــوم جملــس املــساواة يف املركــز باإلعــداد لنــشر املــواد التعليميــة   
واستعراض ُمثُل املساواة اجلنسانية يف إطار املواد التعليمية القائمة، مـن قبيـل الكتيبـات، أو مـن               

أو من خـالل تعزيـز طـاقم الـسفراء يف املنـاطق      ) كة اإلنترنت على شب (خالل صفحة االستقبال    
 .التابعة للسلطات احمللية، وبالتايل نشر املعرفة بشأن القانون املتعلق باملساواة بني املرأة والرجل

 
 ٦املادة   
 االجتار بالنساء  

وِصـغر حجـم اجملتمـع، يعتقـد     )  نسمة٥٧ ٠٠٠حوايل (بسبب حمدودية عدد السكان      
ومل يبلـغ   .  العسري االخنراط يف االجتار بالنساء أو البغـاء دون أن تعلـم الـسلطات بـذلك                بأن من 

 .رئيس الشرطة يف غرينالند بوقوع أي حاالت اجتار
 

 إساءة معاملة املرأة  
أُنشئت يف العديد من البلـدات مـآوي للنـساء لتمكينـهن مـن احلـصول علـى املـساعدة                     

ــاير / الثــاين كــانون١وحبلــول . يف احلــاالت احلرجــة ، ُســمح للرجــال أيــضا باإلقامــة  ٢٠٠٥ين
 يف نووك، عاصـمة     ١٩٨٣وأُنشئ أول مركز لألزمات يف غرينالند يف عام         . باملآوي املذكورة 

ممــن عــانوا مــن ســوء معاملــة املــآوي واملــساعدة  ) وللرجــال(ويقــدم املركــز للنــساء . غرينالنــد
 مــن ٧، كانـت هنــاك مـآوي يف   ٢٠٠٥م ويف عــا. االجتماعيـة والقانونيـة والنفــسية، والتوجيـه   

 ٩٥ امـرأة و     ٤١٣ كـان مـن جممـوعهم        ٢٠٠٧ويف عـام    . ١٧اجملتمعات احملليـة البـالغ عـددها        
بغـرض   وال ُيـسمح للرجـال عـادة بـدخول املـأوى إال     .  طفال يقيمون يف املـآوي   ٣٣٠رجال و   

 ومتـول مراكـز     .إقامة حوار معهم بشأن حالة أزمة، غـري أنـه ُيـسمح لـبعض منـهم باإلقامـة فيـه                   
 .األزمات بالتساوي من قبل حكومة احلكم الداخلي يف غرينالند والبلديات احمللية

، وضعت أيسلندا، وغرينالند، وجـزر فـارو برناجمـا تعاونيـا للبحـوث              ٢٠٠١ويف عام    
ويهـدف هـذا الربنـامج إىل حتديـد مـدى انتـشار العنـف، ال سـيما العنـف                 . بشأن املرأة والعنف  

 . ومل ُتنشر بعد نتائج هذا البحث. بلدان الثالثةاملرتيل، يف ال
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 ٧املادة   
ويتمتع كـل مـن املـرأة والرجـل بـنفس      . تتمتع النساء والرجال بنفس احلقوق السياسية  

ــد،        ــان غرينالن ــة وبرمل ــهما لعــضوية اجملــالس البلدي احلــق يف التــصويت وجيــوز انتخــاب كــل من
 .ركي الذي يضم ممثلني اثنني عن غرينالندواإلدارة التنفيذية للحكومة، والربملان الدامن

واإلحـصاءات املــستمدة مــن  . وتـرد أدنــاه حملـة عــن مـشاركة املــرأة يف احليـاة الــسياسية     
 : هي كالتايل٢٠٠٨آخر انتخابات بلدية أُجريت عام 

 النسبة املئوية للنساء عدد النساء اجملموع اجملالس البلدية

 ٣٣,٣٣ ٢٤ ٧٢ األعضاء
 ٢٥,٠٠ ١ ٤ بلدياترؤساء ال

 األرقام غري متاحة بعد نواب رؤساء البلديات
 

، خفـض عـدد البلـديات مـن         ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١وتقرر أن يتم، اعتبارا من       
 ٢٠٠٨وهذا يعين أن عدد املقاعد املتاحة يف االنتخابات البلدية اليت أُجريـت عـام               . ٤ إىل   ١٨

 .قد تقلّص
 

  الربملانأعضاء: برملان غرينالند  
 

 النسبة املئوية للنساء عدد النساء اجملموع االنتخابات

 ٣٨,٧١ ١٢ ٣١ ٢٠٠٥عام 
   

ويــدعو رئــيس الــوزراء يف . وُتجــرى االنتخابــات الربملانيــة عمومــا كــل أربــع ســنوات  
 . ٢٠٠٥بعض املناسبات إىل إجراء انتخابات جديدة، وكان هذا هو احلال عام 

 
 تنفيذية للحكومة املركزيةتنظيم اإلدارة ال  

تضم حكومة غرينالند يف الوقت احلايل سبع وزارات، تـشغل امـرأة إحـداها ممـا يعـين                   
 .  يف املائة من جمموع الوزراء١٤,٣أن نسبة النساء تبلغ 

 
 إدارة الوكاالت واملؤسسات الوزارية  

ــدا        ــة احلكــم ال ــة حلكوم ــديريات يف اإلدارة املركزي ــه ســبع م ــا جمموع ــاك م خلي يف هن
 ٤٢,٨٥أي بنـسبة    ) رؤسـاء املـديريات   (غرينالند وهناك ثالث نساء بني سبعة نـواب للـوزراء           

 .يف املائة
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وتــضم جمــالس إدارة الــشركات   .  شــركة متلكهــا احلكومــة  ١٧وهنــاك مــا جمموعــه    
 . يف املائة١٧,٢٤ امرأة أي ما يعادل نسبة ١٥ عضوا بينهم ٨٧املذكورة ما جمموعه 

 
 ٨املادة   

 .رأة حق مساوٍ حلق الرجل يف متثيل حكومة احلكم الداخلي لغرينالند دولياللم 
وتتعاون غرينالند والدامنرك يف الشؤون الدوليـة الـيت هلـا صـلة خاصـة بغرينالنـد، بنـاء                     

/  حزيـران  ٢٤ املـؤرخ    ٥٧٧ من قانون احلكم الذايت الـداخلي، والقـانون رقـم            ١١على الفقرة   
 .حكومة غرينالند لالتفاقات مبوجب القانون الدويل، املتعلق بإبرام ٢٠٠٥يونيه 

 موظفـا يعملـون يف إدارة الـشؤون اخلارجيـة التابعـة حلكومـة احلكـم               ١٤وهناك حاليـا     
ــهاغن       ــد يف كوبن ــدائمتني لغرينالن ــد والــيت تــشمل بعــثيت التمثيــل ال ــداخلي يف غرينالن ــذايت ال ال

كذلك فإن النسبة يف املناصـب      . ٧ىل   إ ٧ونسبة النساء إىل الرجال فيها حاليا هي        . وبروكسل
 . يف املائة من النساء٥٠ يف املائة من الرجال و ٥٠العليا يف اإلدارة هي 

 
 ٩املادة   

لـذلك، يرجـى الرجـوع إىل       . حقوق اجلنسية جمال يقع ضمن سلطة الدولـة الدامنركيـة          
 .ما يتضمنه التقرير الدامنركي عن هذه املسألة

 
 ١٠املادة   

د يتمتع كل من الفتيات والفتيان  والنساء والرجال بنفس احلقـوق وبـنفس              يف غرينالن  
. إمكانية االلتحاق جبميع املدارس واحلصول علـى الفـرص التعليميـة يف كـل اجملـاالت الدراسـية                 

واملساواة اجلنسانية قائمة افتراضا، ولكنها ليـست مـذكورة مباشـرة يف التـشريع احلـايل املتعلـق                  
 .بالتعليم

 
 س االبتدائيةاملدار  

 سـنوات للفتيـات والفتيـان املـسجلني يف الـصف            ١٠يقدم التعليم اإللزامي ملا جمموعـه        
ــية     ــه للــسنة املدرس ــامن أو دون ــك  ٢٠٠٧/٢٠٠٨الث ــد ذل ــسبة إىل التالميــذ   .  ومــا بع أمــا بالن

 . سنوات٩اآلخرين، فإن مدة التعليم اإللزامي تظل 
كمــا أن اجملــال متــاح أمــام الفتيــات  . وال يوجــد متييــز علــى أســاس اجلــنس يف التعلــيم  

والفتيان ملمارسة الرياضة، واحلصول على دروس يف التدبري املرتيل، واحلرف اليدويـة، والفنـون              
 .الصناعية يف املدارس االبتدائية
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 املدارس احلرفية والتعليم الثانوي والتعليم العايل  

التعلــيم يف املــدارس تتــاح للطــالب مــن اجلنــسني نفــس إمكانيــة احلــصول علــى فــرص    
غــري أن الطلبـة علــى وجـه العمــوم يغــادرون   . احلرفيـة واملــدارس الثانويـة املوجــودة يف غرينالنـد   

 .غرينالند طلبا للتعليم العايل
 امــرأة يف املتوســط بعــد   ٢٧٥، خترجــت كــل عــام   ٢٠٠٧-٢٠٠٣وخــالل الفتــرة   

 تلقـني مـا     ٨٠ساسـيا، و     امـرأة تلقـني تـدريبا أ       ١٦٧حصوهلن على تعليم مؤهل للعمل، بينـهن        
 . امرأة تعليما عاليا٢٨هو أعلى من التدريب األساسي، بينما تلقت 

 رجــال يف املتوســط كــل عــام وحــصلوا علــى تعلــيم ١٩٠وخــالل الفتــرة ذاهتــا، ختــرج  
ــدريبا أساســيا، و  ١٢٤مؤهــل للعمــل،  ــوا ت ــوا مــا هــو أعلــى مــن التــدريب   ٤٣ منــهم تلقّ  تلقّ

 .م تعليما عاليا منه٢٣األساسي، بينما تلقى 
 

 ١١املادة   
 .للنساء والرجال نفس احلق يف كل أنواع العمالة ونفس إمكانيات احلصول عليها 
ــى عمــل    ٢٠٠٥ويف عــام   ــسبة احلــصول عل ــدد  ٧٨,٧، كانــت ن ــسة بع ــة مقي  يف املائ

أو مبـــشتريات مبـــا ال تقـــل قيمتـــه عـــن /األشـــخاص ذوي الـــدخل املتـــأيت مـــن حتـــصيل أجـــر و
 و ١٥منركية مقـّسما علـى عـدد األشـخاص الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني           كرونة دا  ٤٠ ٠٠٠
 ٧٤,٤ يف املائـة وللنـساء      ٨٢,٣وكانت النـسبة املنـاظرة للرجـال هـي          .  سنة يف بداية العام    ٦٢

 .يف املائة، وفقا لدائرة إحصاءات غرينالند
 

 األجور والبطالة  
شخاص العاطلني عـن    مقيسا بعدد األ  (، كان متوسط البطالة كل شهر       ٢٠٠٧يف عام    

 سـنة، املولـودين يف غرينالنـد    ٦٢ و ١٥العمل يف منتـصف الـشهر ممـن تتـراوح أعمـارهم بـني               
 ٦٢ و ١٥واملقــيمني يف بلــداهتا، مقــّسما علــى عــدد األشــخاص الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني  

اءات  يف املائــة وفقــا لــدائرة إحــص٥,٤هـي  ) سـنة، املولــودين يف غرينالنــد واملقــيمني يف بلــداهتا 
 . يف املائة٤,٨ يف املائة وللنساء ٦,٤وكانت النسبة للرجال هي . غرينالند
ولــيس لــدى دائــرة إحــصاءات غرينالنــد أي إحــصاءات متاحــة فيمــا يتعلــق مبــستوى      

ــها حتــاول أن ُتنــشئ هــذه       ــساء، ولكن األجــور عمومــا ومتوســط أجــور كــل مــن الرجــال والن
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لـضرائب أن دخـل العـازبني مـن الرجـال كـان             وتـبني اإلحـصاءات املـستقاة مـن ا        . اإلحصاءات
 .أعلى من دخل النساء العازبات

 يف املائـة واملتوسـط      ٨٥,٣وفيما بني العاطلني عـن العمـل كـان املتوسـط للرجـال هـو                 
 . يف املائة٨٢,٣للنساء 

 
 خطة منحة إجازة الوالدية  

 غرينالنـد   أُعدت خطة منحة إجازة الوالدية ألول مرة مبوجب الئحـة أصـدرها برملـان              
/  تـــشرين األول٣٠ املؤرخـــة ١٢الالئحـــة الربملانيـــة رقـــم  (١٩٩٦أكتـــوبر /يف تـــشرين األول

ــوبر  ــم   (٢٠٠٦مــارس /، وأُجريــت تعــديالت هلــا يف آذار )١٩٩٦أكت ــة رق  ١الالئحــة الربملاني
وهلذا القانون أمهية رئيسية بالنـسبة إىل ظـروف عمـل املـرأة            ). ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧املؤرخة  
انون يتيح هلا إمكانية البقاء يف املرتل مع أطفاهلا مبنحة الوالدية أو للحصول علـى كامـل        ألن الق 

وحيـق لآلبـاء احلـصول علـى منحـة          . األجر إذا كان حيـق هلـا األجـر الكامـل وفقـا لعقـد عملـها                
 .الوالدية

 يف املائـة مـن نفقـات خطـة صـندوق الوالديـة، وتتحمـل                ٩٠وتتحمل اخلزينـة الوطنيـة       
 . يف املائة١٠احمللية البلديات 

 
 ١٢املادة   
 إحصاءات السكان  

.  نـسمة  ٥٦ ٤٦٢، بلغ جمموع عدد سكان غرينالند       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١يف   
 كـان   ٢٠٠٦ويف عام   .  يف املائة من السكان    ٤٧ نسمة أو    ٢٦ ٥٧٧وبلغ جمموع عدد النساء     

 ٦٤,٧ل املولـودين يف غرينالنـد        سنة، وللرجا  ٦٥,٨العمر املتوقع جلميع الرجال عند مولدهم       
 ٧٠,٦ سنة وللنـساء املولـودات يف غرينالنـد          ٧١,٢سنة، بينما بلغ العمر املتوقع جلميع النساء        

 .سنة
 

 نظام الرعاية الصحية  
يقدم نظام الرعايـة الـصحية الوطنيـة لغرينالنـد، مبـا يف ذلـك خـدمات أطبـاء البلـديات                      

واطنني واملقيمني بـصورة قانونيـة، علـى أسـاس املـساواة          واملستشفيات، اخلدمات جمانا جلميع امل    
 .بني اجلنسني
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 احلمل  
وهـذه الزيـارات    . حني حتمل املرأة، يكون هلا اخليار يف زيارة طبيب البلديـة أو القابلـة              

وعــالوة علــى ذلــك، تتلقــى النــساء املــشورة   . جمانيــة ويــتم خالهلــا رصــد صــحة األم والطفــل  
 . بالتغذية والتمارين الرياضيةاملالئمة فيما يتعلق، مثال،

 
 ١٣املادة   

ــة واالقتــصادية      ــنفس احلقــوق االجتماعي ــساء والرجــال ب كمــا أن . يتمتــع كــل مــن الن
للنساء والرجال نفس إمكانية ممارسة الرياضة وأنـشطة أوقـات الفـراغ والوصـول إىل األنـشطة                 

 .الثقافية
 

 ١٤املادة   
طق الريفية نفس ما لسائر سـكان غرينالنـد مـن           للنساء والرجال الذين يعيشون يف املنا      
غري أن هنـاك فرقـا كـبريا يف ظـروف املعيـشة بـني اجملتمعـات احملليـة الريفيـة والبلـدات                       . احلقوق

 . األكرب حجما
 

 ١٥املادة   
ويتمتع كل من النساء والرجال بـنفس احلـق يف          . املرأة والرجل متساويان أمام القانون     

كمـــا أن لكـــل مـــن املـــرأة والرجـــل نفـــس احلقـــوق يف حيـــازة . ئياللجـــوء إىل النظـــام القـــضا
وقــد اقترحــت جلنــة اإلصــالح القــضائي  . املمتلكــات ويعــامالن معاملــة متــساوية أمــام احملــاكم 

 .واالقتراحان مبنيان على املبادئ املذكورة. إصالحا للقانون اجلنائي والقانون القضائي
 

 ١٦املادة   
. قـد الـزواج واختيـار الـزوج املالئـم وطلـب الطـالق             للنساء والرجال نفس احلـق يف ع       

 .ولكل من النساء والرجال نفس احلق يف الدخول يف شراكة مسجلة
 .كما يتمتع كل من النساء والرجال بنفس احلقوق يف اختيار اسم العائلة واملهنة 
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 ٢ -التذييل ألف 
 شرح ترتيبات احلكم الداخلي لغرينالند  

افيـا،  ولكنـه حمـدد جيـدا مـن اململكـة الدامنركيـة، تقـع يف                  غرينالند جزء منفـصل جغر     
 يف ٨٥ كيلــومتر مربعــا، يغطــي اجلليــد ٢ ١٧٥ ٦٠٠مشــال احملــيط األطلــسي وتبلــغ مــساحتها 

 ٥٦ ٤٦٢، كــان جممــوع عــدد الــسكان فيهــا  ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١ويف . املائــة منــها
ُولــدوا )  يف املائــة١١ (٦ ١٩٢نــد و ُولــدوا يف غرينال)  يف املائــة٨٩( نــسمة ٥٠ ٢٧٠بينــهم 

 .خارج غرينالند
ويشكل السكان املولودون يف غرينالند الشعب األصلي لغرينالنـد مـن قبيلـة اإلنويـت              

)Inuit (     أو قبيلة الكالليـت)Kalaallit (           ويف صـك   . وهلـم لغـة وثقافـة متميزتـان عـن الدامنركيـة
يونيـه  / حزيـران  ٢٨ املؤرخـة    ١٦٩رقـم   اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة        تصديق الدامنرك على    

ــة       ١٩٨٩ ــة الدامنركي ــت احلكوم ــستقلة، أعلن ــدان امل ــة يف البل ــشعوب األصــلية والقبلي ــشأن ال  ب
غرينالنــد هــو الــشعب األصــلي وحكومــة احلكــم الــداخلي لغالينالنــد أن الــشعب األصــلي يف  

 . الوحيد يف الدامنرك
 

 الدستور الدامنركي  
 مــن ١وتــنص املــادة . ، مت إقــرار الدســتور الــدامنركي١٩٥٣يونيــه / حزيــران٥بتــاريخ  

وهكـذا انتـهى    . الدستور على أن تنطبق أحكـام الدسـتور علـى كـل أجـزاء اململكـة الدامنركيـة                 
وعمــال بالدســتور الــدامنركي،  . غرينالنــد كمــستعمرة بإدماجهــا يف اململكــة الدامنركيــة مركــز 

 .نالندأصبح عضوان يف الربملان الدامنركي ينتخبان يف غري
ــاروويني         ــدامنركيني والف ــع ال ــساواة م ــدم امل ــى ق ــد عل ــضع الدســتور شــعب غرينالن وي

 .بصفتهم مواطنني دامنركيني) سكان جزر فارو(
 

 غرينالنداحلكم الداخلي يف   
 بــشأن احلكــم ١٩٧٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩ املــؤرخ ٥٧٧أرســى القــانون رقــم   

ومل يغـري هـذا القـانون مركـز غرينالنـد           .  لغرينالنـد  الداخلي لغرينالند ترتيبات احلكم الـداخلي     
 .الدستوري كجزء من اململكة الدامنركية

ــة،          ــواحي الوطني ــن الن ــد م ــز لغرينالن ــداخلي بالوضــع املتمي ــانون احلكــم ال ــرف ق ويعت
 .والثقافية، واجلغرافية داخل اململكة، ولكنه قائم يف الوقت ذاته على وحدة اململكة
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الــذايت الــداخلي يف غرينالنــد مــن مجعيــة منتخبــة، برملــان       وتتــألف ســلطات احلكــم    
غرينالنــد، ومــن ســلطة تنفيذيــة هــي حكومــة احلكــم الــداخلي لغرينالنــد، وتــسمى فيمــا يلــي    

وال ينظم قـانون احلكـم الـذايت الـداخلي تكـوين هـذه            . حكومة غرينالند، املسؤولة عن اإلدارة    
ــداخلي   ــ. اهليئــات، بــل تنظمهــا تــشريعات احلكــم ال ا هلــذا، يتــألف برملــان غرينالنــد مــن   ووفق

 ). رئيس الوزراء وستة أعضاء آخرين(عضوا، وتتألف حكومة غرينالند من سبعة أعضاء  ٣١
 مـن   ١ مـن الدسـتور الـدامنركي، واملعـرب عنـه يف البنـد               ١وكما هو مذكور يف املادة       

يت الـداخلي يف    قانون احلكم الداخلي، تضع وحدة اململكة حدودا معينة على نطاق احلكم الذا           
وتظل السيادة آيلة للمملكة؛ كما أن غرينالنـد تظـل جـزءا مـن اململكـة الدامنركيـة؛           . غرينالند

وال جيوز أن ُتنقل إىل سلطات احلكم الداخلي سوى اجملاالت اليت تعود لغرينالنـد حـصرا؛ وال      
الربملـاين؛  ميكن أن يكون تفويض السلطات غري حمدود بل جيب أن حيدد بدقة بواسطة القـانون                

ــسياسة          ــور، الدســتور، وال ــة أم ــني مجل ــشمل، ب ــذه ت ــها، وه ــة ال ميكــن نقل ــة جمــاالت معين ومث
اخلارجية، والسياسة الدفاعيـة، واحملكمـة العليـا، واملواطنـة، والـسياسة النقديـة وسياسـة صـرف                  

 .العمالت
لغـة  علـى أن ال   . ويعترف قانون احلكم الداخلي بلغة غرينالنـد بوصـفها اللغـة الرئيـسية             

 .وجيوز أن ُتستخدم اللغتان يف الشؤون العامة. الدامنركية جيب أن ُتدرس بصورة كاملة
 .، صدر قانون برملاين اعترف بَعلَم مستقل لغرينالند١٩٨٥ويف عام  

 
 نقل السلطات إىل حكومة احلكم الداخلي يف غرينالند  

ول الــصالحيات يقــوم قــانون احلكــم الــداخلي علــى املبــدأ األساســي القاضــي بــأن تــؤ   
وبناء عليه، يتضمن القانون منوذجني لنقـل       . التشريعية واملسؤولية عن التمويل إىل نفس السلطة      

 :الوالية
 .من الدولة) تعويض( بدون منحة - من القانون ٤وفقا للبند  - 
 . مبنحة من الدولة- من القانون ٥ووفقا للبند  - 

ينالند الوالية على جمـال، جيـب أن يتحمـل          وعندما ُتنقل إىل احلكم الذايت الداخلي لغر       
إذ أن احلكـم الـداخلي يـصبح، مـن الناحيـة        . احلكم الداخلي النفقات اليت ينطـوي عليهـا ذلـك         

 .األخرى، املستفيد الوحيد من الضرائب واإليرادات املتأتية من اجملاالت اليت ُنقلت إليه
الــداخلي، فيعتـرف بالقــدرة   مــن قـانون احلكــم الـذايت   ٥أمـا نقــل الواليـة، وفقــا للبنـد     

 .االقتصادية احملدودة لغرينالند بالنسبة إىل متويل النطاق املستصوب من املهام العامة
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تنظــيم : ٤وبــني جمــاالت الواليــة الــيت مت تــسلمها بــدون منحــة مــن الدولــة وفقــا للبنــد   
 .تمصائد األمساك، والنظام الضرييب يف غرينالند، وتنظيم احلكم الداخلي، والبلديا

 مــن قــانون احلكــم ٥عمــال بالبنــد (وعنــدما يــتم تــسلم الواليــة مــع منحــة مــن الدولــة   
، حتــدد املنحــة بالتفــاوض بــني احلكومــة الدامنركيــة وحكومــة غرينالنــد علــى أســاس   )الــداخلي

وجيــري إضــفاء الطــابع الرمســي علــى عمليــات   . النفقــات الــيت تتحملــها الدولــة للمهــام املعنيــة  
وبعـد  . وانني يصدرها الربملان الدامنركي حتدد اإلطار العام للمجـال املعـين          التسليم واالستالم بق  

ذلك تتوىل حكومة غرينالند السلطة التنظيميـة واإلدارة يف هـذه اجملـاالت داخـل اإلطـار الـذي              
 .حتدده القوانني

وجيـري التفـاوض علـى    . وتقدم املنح جمتمعـة بوصـفها منحـة إمجاليـة أو متـويال أساسـيا              
 اإلمجالية بني احلكومة الدامنركية وحكومة غرينالند كل سنتني أو ثـالث سـنوات              حجم املنحة 

 ٣,٣، بلغـت قيمـة املنحـة اإلمجاليـة        ٢٠٠٨ويف عـام    . وتقر بقانون يـصدره الربملـان الـدامنركي       
 .بليون كرونة دامنركية

 ويف اجملاالت اليت متول مبنح مـن الدولـة، يكـون الـوزير الـدامنركي املعـين مـسؤوال عـن                     
ومـن ناحيـة    . كفالة تقيد حكومة غرينالند باإلطار القانوين الذي يرسيه قانون الـتمكني احملـدد            

وهكــذا، فــإن حلكومــة غرينالنــد، ضــمن إطــار . أخــرى ال تتعــدى مــسؤولية الــوزير هــذا احلــد
 .القانون التمكيين، قدرا كبريا من احلرية يف حتديد أولوياهتا

لي على أن ُتنقل إىل حكومـة غرينالنـد جمـاالت            من قانون احلكم الداخ    ٧وينص البند    
أخــرى غــري تلــك الــواردة يف اجلــدول املرفــق بقــانون احلكــم الــداخلي، بنــاء علــى اتفــاق بــني     

 .السلطات الدامنركية وحكومة غرينالند
أما اجملاالت اليت مل تتسلمها سلطات غرينالند فتقع حتـت واليـة الـسلطات الدامنركيـة                 

 ).ملان الدامنركيحكومة الدامنرك والرب(
وكـان نقـل    . وأصبح جدول عمليات النقل املرفق بقانون احلكم الداخلي خاليا تقريبـا           

وعليــه، فــإن حلكومــة  .  آخــر عمليــة نقــل رئيــسية للمــسؤولية  ١٩٩٢اخلــدمات الــصحية عــام  
غرينالنــد الــسلطات التــشريعية واإلداريــة يف معظــم اجملــاالت الــيت متــس احليــاة اليوميــة لــسكان   

 .الندغرين
ويتضمن هذا التذييل قائمة مبجـاالت الواليـة الـيت ُنقلـت إىل حكومـة غرينالنـد بـدون           

 مـن   ٥ املـادة (، ومـع منحـة مـن اململكـة          ) من قانون احلكم الداخلي    ٤البند  (منحة من اململكة    
 . من قانون احلكم الداخلي٧ووفقا للمادة ) قانون احلكم الداخلي
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 اآليلة إىل سلطات اململكة، يتضمن القانون عـددا مـن           وفيما يتعلق مبجاالت املسؤولية    
. اآلليات لالستماع إىل اإلفادات ومن إجراءات التعاون، هتـدف إىل ضـمان مـصلحة غرينالنـد       

وجيب أن ُتعـرض مـشاريع القـوانني الـيت تتقـدم هبـا احلكومـة والـيت متـس غرينالنـد أو جيـوز أن                          
 .ل أن تقدم إىل الربملان الدامنركيتنفذ فيها، على حكومة غرينالند الستعراضها قب

وتنطبق إجراءات مماثلة لالستماع إىل اإلفادات بالنسبة إىل األنظمة اإلدارية ومـشاريع             
 .املعاهدات، راجع أدناه

 
 املوارد املعدنية يف غرينالند  

ــا أساســية يف       ــداخلي أن للــسكان املقــيمني يف غرينالنــد حقوق يرســم قــانون احلكــم ال
وضمانا حلقوق السكان املقـيمني ومحايـة ملـصاحل اململكـة ووحـدهتا،             . يعية لغرينالند املوارد الطب 

واستكــشافها ) مبــا فيهــا الــنفط والغــاز(تتخــذ القــرارات املتعلقــة بالتنقيــب عــن املــوارد الطبيعيــة 
ويتمتـع  . واستغالهلا يف غرينالند، بصورة مشتركة بني احلكومة الدامنركيـة وحكومـة غرينالنـد            

وُتتخـذ  . إزاء أي قـرار يتعلـق بـأي تـرخيص         ) الفيتـو (مكانية استعمال حق النقض     كل طرف بإ  
القـرارات اســتنادا إىل توصــيات مــن جلنــة مــشتركة تتــألف مــن عــدد متــساو مــن ممثلــي الربملــان  

 .الدامنركي وبرملان غرينالند
ــم        ــانون رقـ ــب يف القـ ــذا الترتيـ ــة هبـ ــصيلية املتعلقـ ــام التفـ ــرد األحكـ ــؤرخ ٣٥٥وتـ  املـ

 .١٩٩٨يونيه / حزيران٦ املؤرخ ٣١٧ بالصيغة املعدلة بالقانون رقم ١٩٩١يونيه /انحزير ٦
وقــد ُنقلــت إىل احلكــم الــداخلي لغرينالنــد إدارة املعــادن والــنفط مبوجــب اتفــاق بــني    

وعليــه، تتــوىل حكومــة غرينالنــد إجــراء املفاوضــات . احلكومــة الدامنركيــة وحكومــة غرينالنــد
وارد املعدنية أو استكـشافها واسـتغالهلا، بينمـا ُتمـنح التـراخيص             بشأن تراخيص التنقيب عن امل    

. الفعلية من جانب حكومة الدامنرك وحكومة غرينالند على أساس توصيات اللجنـة املـشتركة             
 .وتظل السلطة التشريعية يف هذا اجملال آيلة يف الربملان الدامنركي

 مليـون كرونـة دامنركيـة،    ٥٠٠ىل أما اإليراد من استغالل املوارد املعدنية الذي يـصل إ        
وأمـا تقـسيم اإليـراد الـذي        . فيجب تقامسه مناصفة بني احلكومة الدامنركية وحكومـة غرينالنـد         

ــة       ٥٠٠يتجــاوز  ــدامنرك وحكوم ــة ال ــني حكوم ــاوض ب ــرر بالتف ــة فيجــب أن يتق ــون كرون  ملي
 .غرينالند
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 الشؤون اخلارجية  
ي، سـلطة الـدخول يف التزامـات دوليـة        للحكومة الدامنركية، مبوجب الدستور الدامنرك     

 .وهي مسؤولة عن تصريف السياسة اخلارجية
وقــد . وتــستند بنــود قــانون احلكــم الــداخلي املتعلقــة بالــشؤون اخلارجيــة إىل الدســتور  

ــد وتنــسيق املواقــف       ــة ترمــي إىل مراعــاة مــصاحل غرينالن أُدرجــت يف القــانون إجــراءات تعاوني
وهكـذا ترسـخت ممارسـة      . رك، وجرت زيادة تطويرها باملمارسة    واملصاحل بني غرينالند والدامن   

 .تتعلق بإشراك حكومة غرينالند يف الشؤون اخلارجية اليت هتم غرينالند بصورة خاصة
ووفقا لالتفاق املعقود بني احلكومة الدامنركية وحكومة غرينالنـد كطـرفني علـى قـدم                

) قــانون التفــويض (٢٠٠٥يونيــه /ان حزيــر٢٤ املــؤرخ ٥٧٧املــساواة، بــدأ نفــاذ القــانون رقــم 
ــانون الـــدويل، يف     ــإبرام االتفاقـــات املعقـــودة مبوجـــب القـ ــة غرينالنـــد بـ ــام حكومـ املتعلـــق بقيـ

ومبوجــب هــذا القــانون، ُمنحــت حكومــة غرينالنــد الفرصــة ألن  . ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران ٢٦
امنرك، اتفاقـات  تتفاوض وُتربم مع الدول األجنبية واملنظمات الدولية، بالنيابـة عـن حكومـة الـد       

 .دولية تتصل كليا باجملاالت اليت تسلمت سلطات غرينالند الوالية عليها
وال ينطبق هذا الترتيب على االتفاقات مبوجب القانون الدويل اليت متـس جمـاالت مثـل                 

سياسة الدفاع واألمن، أو االتفاقات اليت تنطبق على الدامنرك، أو الـيت جيـري التفـاوض بـشأهنا                  
 .ة دولية تكون مملكة الدامنرك عضوا فيهاداخل منظم

ويكّمل قـانون التفـويض املـواد املتـصلة بالـشؤون اخلارجيـة يف قـانون احلكـم الـداخلي            
راجـع  (ويدّون ويؤكد إىل حد كبري األعراف واملمارسات الـيت تطـورت قبـل صـدور القـانون                  

 ). أعاله
كيـة يف املفاوضـات الدوليـة       وجيوز أن تكون حكومـة غرينالنـد ممثلـة يف الوفـود الدامنر             

ــداخلي   . الــيت هتــم غرينالنــد بــشكل خــاص   ــة أن تفــوض احلكــم ال وجيــوز للحكومــة الدامنركي
وقــد اســُتخدمت .لغرينالنــد للقيــام بالتفــاوض مباشــرة، بتعــاون مــن وزارة اخلارجيــة الدامنركيــة

 األمســاك يف إمكانيــة التفــويض، علــى ســبيل املثــال، يف املفاوضــات واالتفاقــات املتعلقــة مبــصائد
 .مياه غرينالند

أما السلطة التشريعية اليت اكتسبتها حكومة غرينالند بصدد نقـل الواليـة، فتحـد منـها                 
وعلـى حكومـة غرينالنـد أيـضا       . االتفاقات الدولية وغري ذلك من احلقوق وااللتزامات الدوليـة        

راجــع (نالنــد أن تكفــل أن تــشريعاهتا تتفــق وااللتزامــات الدوليــة الــيت تقــع أيــضا علــى غري        
 ). من قانون احلكم الداخلي١٠ البند
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ــادة           ــا ع ــسان، يكــون ممكن ــوق اإلن ــثال، حبق ــصلة، م ــدا اجملــاالت اخلاصــة املت ــا ع وفيم
االنضمام إىل اتفاقات دولية فيمـا يتعلـق بالـدامنرك وحـدها، وإفـساح الفرصـة لغرينالنـد لتقـرر                    

 ). من قانون احلكم الداخلي١٠راجع البند (مدى انطباق االتفاق املعين على غرينالند 
وجيـب أن تتــشاور حكومــة غرينالنـد مــع احلكومــة الدامنركيـة قبــل األخــذ بتــشريعات     

 راجـــع(ولـــوائح إداريـــة قـــد متـــس مـــصاحل دول ثالثـــة وموقـــف الـــدامنرك مـــن بلـــدان أخـــرى  
وعلـى املنـوال ذاتـه، يفتـرض قـانون التفـويض قيـام              ). من قانون احلكم الـداخلي    ) ٢ (١١البند  
 .ون وثيق بني احلكومة الدامنركية وحكومة غرينالند لضمان املصاحل العامة للمملكةتعا

وتعزيزا للتعاون يف السياسة اخلارجيـة، القـائم علـى أسـاس املـساواة كطـرفني، وقّعـت                   
 إعـالن مبـادئ مـشتركا خبـصوص إشـراك       ٢٠٠٣احلكومة الدامنركية وحكومـة غرينالنـد عـام         

 ).إعالن إيتيلليك(ة وسياسة األمن غرينالند يف السياسة اخلارجي
غرينالند بصورة خاصـة    عندما تتطلب أمور هتم     ”ويرسخ اإلعالن مجلة أمور منها أنه        

إجراء مفاوضات دولية، تكون مشاركة حكومة غرينالند يف هذه املفاوضات جبانـب حكومـة              
 .“الدامنرك نقطة االنطالق الطبيعية، تأكيدا آلراء غرينالند ومصاحلها

دف تعزيز وتيسري التعاون بني وزارة الشؤون اخلارجيـة الدامنركيـة وإدارة الـشؤون       وهب 
اخلارجيــة حلكومــة غرينالنــد وقّــع كــل مــن الــوزيرين املــسؤولني عــن الــشؤون اخلارجيــة اتفــاق 

 .٢٠٠٥تعاون إداري يف ربيع عام 
 

  دامنركية بشأن احلكم الذايت-تعيني جلنة غرينالندية   
، وقّعــت احلكومــة الدامنركيــة وحكومــة غرينالنــد  ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢١بتــاريخ  

ــة   ــة غرينالنديـ ــصاصات جلنـ ــذايت   -اختـ ــم الـ ــشأن احلكـ ــشتركة بـ ــة مـ ــذه  .  دامنركيـ ــا هلـ ووفقـ
ــن          ــد م ــل مزي ــة نق ــشأن كيفي ــدم مبقترحــات ب ــداول مث بالتق ــة بالت ــوم اللجن ــصاصات، تق االخت

 تقريـر املـصري لـشعب غرينالنـد         السلطات لغرينالند على أساس مركزها احلايل ووفقا للحق يف        
 .مبوجب القانون الدويل

ويــستند عمــل هــذه اللجنــة إىل مبــدأ وجــوب أن يكــون مثــة متاســك بــني احلقــوق            
وأوكلت إىل اللجنة مهمة التقدم مبقترحات لترتيبات جديدة خبصوص العالقـات           . وااللتزامات

. ٢٠٠٨ة تقريرهـا يف ربيـع عـام         واملتوقـع أن تقـدم اللجنـ      . االقتصادية بـني غرينالنـد والـدامنرك      
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥وقــد خططــت حكومــة غرينالنــد إلجــراء اســتفتاء تقــرر عقــده يف    

. ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢١ومن املتوقع صدور قانون جديد بشأن احلكم الـذايت يف           . ٢٠٠٨
قـع  ولالطالع على مزيد مـن املعلومـات عـن عمـل جلنـة احلكـم الـذايت يرجـى الرجـوع إىل املو                      

 . www.nanoq.gl: التايل يف الشبكة العاملية

http://www.nanoq.gl/
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 جماالت الوالية اليت تّسلمتها حكومة احلكم الداخلي لغرينالند
  من قانون احلكم الداخلي٤جماالت الوالية اليت مت تسلمها مبوجب البند  -أوال  

 
 تاريخ االستالم  من قانون احلكم الداخلي٤دة جماالت الوالية اليت مت تسلمها مبوجب املا

 ١٩٧٩مايو / أيار١ غرينالندترتيبات إدارة 
 ١٩٧٩مايو / أيار١ تنظيم إدارة البلديات
 ١٩٨٠يناير / كانون الثاين١ الضرائب والرسوم

 ١٩٨٠يناير / كانون الثاين١  العاملة يف غرينالندتنظيم إمدادات القوة
 ١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين١  لألمساك واحليتان إخل يف غرينالندتنظيم الصيد التجاري

 ١٩٨١يناير / كانون الثاين١ )صون الطبيعة(احلفظ 
ــة       ــة املتعلق ــا لالتفاقــات اجلماعي ــها وفق ــغ عن ــدخل يف املنازعــات املبلّ ســلطة الت

 بالصحفيني 
 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١

عـن ارتفـاع تكـاليف املعيـشة     سلطة وضـع قواعـد بـشأن التعـويض يف األجـور        
جلزء القطـاع اخلـاص مـن سـوق العمـل يف غرينالنـد الـذي تـنظم األجـور فيـه                      

 على أساس الرقم اإلرشادي لتنظيم األجور يف غرينالند

 ١٩٨٣ديسمرب / كانون األول١

 ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١ التشريعات التجارية
 ١٩٨٥يناير /كانون الثاين ١ تنظيم ما تبقى من قطاع صيد األمساك التجاري

 ١٩٨٥فرباير / شباط١ الوضع القانوين للطلبة يف مدارس التعليم املهين األساسي
إعـادة فـرض   (سلطة التدخل يف املنازعات املبلّغ عنها وفقا لالتفاقات اجلماعية       

بشأن بقية جزء القطـاع العـام غـري التـابع للدولـة             ) واجب احملافظة على السالم   
 )قاعدة تول اجلوية معفاة جزئيا(من سوق العمل 

 ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين١

سلطة وضع قواعد بشأن شـروط األجـور والعمالـة األخـرى يف جـزء القطـاع                  
ــد    ــ(اخلــاص مــن ســوق العمــل يف غرينالن ــا  قاع ــاة جزئي ــة معف ــول اجلوي ، )دة ت

فيها القواعد بشأن التعويض يف األجر وغـريه عـن ارتفـاع تكـاليف املعيـشة                مبا
 تنظم األجور على أساس الرقم اإلرشادي الدامنركي لتنظيم األجورث حي

 ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين١

 ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١ التشريعات املتعلقة باملنافسة 
 ١٩٨٦يوليه / متوز١ توظيف البحارة

 ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١ املباين البلدية يف القرى
 ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١ ستقبال يف اجملتمعات احملليةكبت التشويش وهوائيات اال

 ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١ تنظيم الصيد غري التجاري للحيوانات واألمساك
 ١٩٨٩مايو / أيار١ سلطة َسن تشريعات بشأن إصدار دعوات لالشتراك يف عطاءات
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 تاريخ االستالم  من قانون احلكم الداخلي٤دة جماالت الوالية اليت مت تسلمها مبوجب املا

ــة وغريهــا مــن االتفاقــات ملــ     ــإبرام اتفاقــات مجاعي وظفي وضــع قواعــد تتعلــق ب
حكومة احلكم الداخلي والبلديات يف غرينالند  غري املشمولني باالتفاق العـام            

 .للموظفني املدنيني يف غرينالند

 ١٩٩١أبريل / نيسان١

 احملليـة واإلشـراف     غرينالنـد وضع قواعد إلنتاج األمساك اجملففة طبيعيـا لـسوق          
 على اإلنتاج

 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١

 
 مــن قــانون احلكــم الــداخلي ٧ البنــدلــيت مت تــسلمها مبوجــب جمــاالت الواليــة ا

  )٤ بالبندقارن (

 ١٩٨٤يناير / كانون الثاين١ ٣٠/١١/١٩٨٣ املؤرخ ٥٥٥ القانون رقم -أمساء األماكن يف غرينالند 
 ١٩٨٥يونيه / حزيران٦ ٦/٦/١٩٨٥ املؤرخ ٢٢٢ القانون رقم -وضع قواعد تتعلق بَعلَم غرينالند 

 املــــــؤرخ ٨١٧ القــــــانون -د بــــــشأن التوقيــــــت الــــــصيفي وضــــــع قواعــــــ
 ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١ ١٩/١٢/١٩٨٩

 القانون رقـم    -وضع قواعد بشأن املصادرة يف ميادين املسؤولية اليت مت توليها           
 ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٩ ١٩/١٢/١٩٩٢ املؤرخ ١٠١٢

ــة    ــة املائيـــ ــوارد الطاقـــ ــتغالل مـــ ــة واســـ ــانون -دراســـ ــؤرخ  ١٠٧٥ القـــ املـــ
 ١٩٩٤يناير / كانون الثاين١ ٢٢/١٢/١٩٩٣

 املـــؤرخ ٩٠٦ القـــانون رقـــم -الكــالب ومنـــع املعاملـــة القاســـية للحيوانـــات  
 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١ ١٦/١٢/١٩٨٩

ــدان وســائط اإلعــالم     املــؤرخ ٤٣٩ القــانون رقــم  -املــسؤولية وتبعاهتــا يف مي
 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١ ٣١/٥/٢٠٠٠
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  من قانون احلكم الداخلي٥ جماالت الوالية اليت مت تسلمها مبوجب البند  - ٢ألف  
 

 مـن قـانون     ٥جماالت الوالية الـيت مت تـسلمها مبوجـب البنـد            
 اإلدارة املسؤولة تاريخ الشروع احلكم الداخلي

ــم   ــانون رقـــ ــؤرخ ٥٧٩القـــ ــق ٢٩/١١/١٩٧٨ املـــ  املتعلـــ
 ادية يف غرينالندباملدارس البلدية االبتدائية واإلعد

 وزارة التربية الدامنركية ١٩٨٠يناير / كانون الثاين١

 لغرينالنــــد ٢٩/١١/١٩٧٨ املــــؤرخ ٥٨٠القــــانون رقــــم 
 املتعلق باأليدي العاملة والوكاالت االجتماعية

 مكتب رئيس الوزراء الدامنركي )١(١٩٨٠يناير / كانون الثاين١

علمــــني  لغرينالنـــد بـــشأن تـــدريب امل   ٥٨١القـــانون رقـــم   
للمــدارس البلديــة االبتدائيــة واإلعداديــة واملتــصل بالتــدريب  

 )٢(االجتماعي التعليمي

 وزارة التربية الدامنركية ١٩٨٠يناير / كانون الثاين١

 واملتـــــصل ٢٩/١١/١٩٧٨ املـــــؤرخ ٥٨٣القـــــانون رقـــــم
اسـتعيض عنـه    (باألنشطة اإلذاعيـة والتلفزيونيـة يف غرينالنـد         

 املتعلـــــق ١٩/١٢/١٩٨٩ املـــــؤرخ ٨١٥بالقـــــانون رقـــــم 
 )باألنشطة اإلذاعية والتلفزيونية يف غرينالند

 وزارة الثقافة الدامنركية ١٩٨٠يناير / كانون الثاين١

 بغرينالنــــد ٢٩/١١/١٩٧٨ املــــؤرخ ٥٨٤القــــانون رقــــم 
 املتصل بأنشطة أوقات الفراغ

 وزارة الثقافة الدامنركية ١٩٨٠يناير / كانون الثاين١

ــم   ــانون رقـــ ــ٥٨٧القـــ ــصل ٢٩/١١/١٩٧٨ؤرخ  املـــ  املتـــ
 ٢٦٤اســتعيض عنــه بالقــانون رقــم  (بالكنيــسة يف غرينالنــد 

 ) واملتصل بالكنيسة يف غرينالند٦/٥/١٩٩٣املؤرخ 

وزارة الشؤون الدينية الدامنركية ١٩٨٠يناير / كانون الثاين١

 املتــصل بنظــام ٢٩/١١/١٩٧٨ املــؤرخ ٥٨٩القــانون رقــم 
 املكتبات يف غرينالند

 وزارة الثقافة الدامنركية ١٩٨٠يناير /اين كانون الث١

 لغرينالنــــد ٢٩/١١/١٩٧٨ املــــؤرخ ٥٨٢القــــانون رقــــم 
 املتعلق بالتدريب املهين 

 وزارة التربية الدامنركية ١٩٨١يناير / كانون الثاين١

ــم   ــانون رقـــ ــؤرخ ٦٠٩القـــ ــق ٢٣/١٢/١٩٨٠ املـــ  املتعلـــ
 باملدارس الثانوية الشعبية يف غرينالند 

 وزارة التربية الدامنركية ١٩٨١يناير / كانون الثاين١

 املتــصل بنظــام ٢٣/١٢/١٩٨٠ املــؤرخ ٦١٠القــانون رقــم 
 املتاحف يف غرينالند

 وزارة الثقافة الدامنركية ١٩٨١يناير / كانون الثاين١

 لغرينالنــــد ٢٣/١٢/١٩٨٠ املــــؤرخ ٦١٢القــــانون رقــــم 
 املتصل باستخدام األراضي والتنمية احلضرية والبناء

 مكتب رئيس الوزراء الدامنركي ١٩٨١يناير /ون الثاين كان١

ــم   ــانون رق ــؤرخ ١٣٤الق ــصل بتقــدمي  ٢٨/٣/١٩٨٤ امل  املت
 الدعم للتجارة والصناعة يف غرينالند

وزارة الـــــــشؤون االقتـــــــصادية   ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١
 واألعمال التجارية يف الدامنرك
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 مـن قـانون     ٥جماالت الوالية الـيت مت تـسلمها مبوجـب البنـد            
 اإلدارة املسؤولة تاريخ الشروع احلكم الداخلي

املتعلـق   لغرينالنـد    ٢٨/٣/١٩٨٤ املؤرخ   ١٣٥القانون رقم   
 بإنتاج وبيع منتجات غرينالند

 مكتب رئيس الوزراء الدامنركي ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١

 لغرينالنــــد ٢٣/١٢/١٩٨٦ املــــؤرخ ٩٤٤القــــانون رقــــم 
املتعلــــق بــــالعرض يف جمــــال اإلســــكان، وتقــــدمي الــــدعم      

 لإلسكان، وإجيار املساكن إخل

ة وزارة الـــــــشؤون االقتـــــــصادي  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١
 واألعمال التجارية يف الدامنرك

 واملتعلــق بنقــل ٢١/١٢/١٩٨٨ املــؤرخ ٨٤٨القــانون رقــم 
ــة     ــد إىل حكومـ ــات لغرينالنـ ــزي ملرتبـ ــز املركـ ــام التجهيـ نظـ

 احلكم الداخلي يف غرينالند

 وزارة املالية الدامنركية ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١

 لغرينالنــــد ٢١/١٢/١٩٨٨ املــــؤرخ ٨٥٠القــــانون رقــــم 
 صل باألمور البيئية إخلاملت

 وزارة البيئة الدامنركية ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١

 املتـصل باخلـدمات     ٦/٦/١٩٩١ املـؤرخ    ٣٦٩القانون رقم   
 الصحية يف غرينالند

ــصحة   ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١ ــة والـــــــ وزارة الداخليـــــــ
 الدامنركية

   
ن  مـن قـانو    ٧جماالت الوالية الـيت مت تـسلمها مبوجـب البنـد            

   )٥قارن بالبند (احلكم الداخلي 

 لغرينالنـد املتـصل   ٦/١١/١٩٨٥ املؤرخ   ٤٦٩القانون رقم   
 بالتموين، وحركة السري، وخدمات الربيد إخل 

 مكتب رئيس الوزراء الدامنركي ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١

 لغرينالنــــد ٢٣/١٢/١٩٨٦ املــــؤرخ ٩٤٣القــــانون رقــــم 
ملـاء، والتدفئـة، وخـدمات إطفـاء        املتصل بتوفري الكهربـاء، وا    

ــصاالت الـــــسلكية      ــوانئ، والطـــــرق واالتـــ ــق، واملـــ احلريـــ
 )٣(والالسلكية إخل

ــوزراء   ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١ ــيس الــــــ مكتــــــــب رئــــــ
ــدامنركي ــم /الـــــــــ وزارة العلـــــــــ

والتكنولوجيـــــــــا والبحـــــــــوث  
 )٣(الدامنركية

 املتــصل بنقــل  ٢١/١٢/١٩٨٨ املــؤرخ ٨٤٧القــانون رقــم 
صائد أمساك غرينالند إىل حكومـة احلكـم        البحوث املتعلقة مب  
 الداخلي لغرينالند

وزارة األغذية والزراعة ومصائد  ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١
 األمساك الدامنركية
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 مـن قـانون     ٥جماالت الوالية الـيت مت تـسلمها مبوجـب البنـد            
 اإلدارة املسؤولة تاريخ الشروع احلكم الداخلي

ــم   ــانون رق ــؤرخ ٣٠٥الق ــة  ١٤/٥/١٩٩١ امل ، حــدد اإلعان
املقدمــة مــن الدولــة إىل حكومــة احلكــم الــداخلي لغرينالنــد  

طـار يف سـترومفيورد ويف منطقـة        من أجل املهام املدنية يف امل     
. الــدفاع يف تــول وكــذلك املــسؤولية عــن مطــار كولوســوك

وقـــد ُنقلـــت هـــذه املهـــام إىل حكومـــة احلكـــم الـــداخلي       
فربايـــر / شـــباط٢١لغرينالنـــد عـــن طريـــق اتفـــاق موقـــع يف 

 بني مكتب رئيس وزراء الـدامنرك وحكومـة احلكـم           ١٩٩١
أكتـــوبر /ل تـــشرين األو١الـــداخلي لغرينالنـــد اعتبـــارا مـــن 

١٩٩٩١ 

 مكتب رئيس الوزراء الدامنركي١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١

 
 .١٩٨١يناير /كانون الثاين ١مل يبدأ نفاذ القواعد بشأن أنشطة املساعدة املقدمة إىل غرينالند حىت  )١( 
 لغرينالنـد املتـصل بالتـدريب      ٢٩/١١/١٩٧٨ املـؤرخ    ٥٨٢ مـع بـدء نفـاذ القـانون رقـم            ٢٩/١١/١٩٧٨ املؤرخ   ٥٨١أُلغي القانون رقم     )٢( 

 .٥٨٢وهذا امليدان ينظمه اآلن القانون رقم . املهين
 لغرينالند املتعلـق باالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية نقـل الواليـة علـى االتـصاالت                  ٩/١٢/١٩٩١ املؤرخ   ١٠٨٩مت بواسطة القانون رقم      )٣( 

وجـرى مبوجـب مرسـوم ملكـي مـؤرخ يف      . ١/١/١٩٨٩داخلي لغرينالند يف    السلكية والالسلكية من وإىل غرينالند إىل حكومة احلكم ال        
 . نقل املسؤولية اإلدارية من مكتب رئيس الوزراء الدامنركي إىل وزارة العلم والتكنولوجيا والبحث الدامنركية٢٧/١٠/١٩٩٧
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  جزر فارو-التذييل باء 
يـع أشـكال التمييـز    تقرير حلكومة جـزر فـارو عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مج               - ١باء  

 ضد املرأة
 مقدمة  

صّدقت الدامنرك على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وأصـبحت                  
ومت التــصديق علــى االتفاقيــة دون حتفــظ خبــصوص  . ١٩٨٣مــايو / أيــار٢١االتفاقيــة نافــذة يف 

 .جزء فارو
 جزر فـارو علـى بـدء        ، صادق برملان  ١٩٨٧مايو  / أيار ٣١وعمال بقرار برملاين مؤرخ      

ومن مث أصبحت حقوق اإلنسان املعرب عنها يف االتفاقيـة سـارية            . نفاذ االتفاقية يف جزر فارو    
وهذا هو ثاين تقرير يوثق جهـود حكومـة جـزر فـارو             . املفعول يف جزر فارو منذ عدة سنوات      

 .الرامية إىل كفالة املساواة اجلنسانية يف كل قطاعات اجملتمع
 

  التقرير األخريالتطورات منذ  
منذ التقرير األخري، ظل هنج ذو شـعبتني يوجـه اجملهـود الرامـي إىل زيـادة املـساواة بـني           

وقد ُوجهـت األنـشطة الرئيـسية حنـو تغـيري الفكـرة الـيت حيملـها                 . الرجال والنساء يف جزر فارو    
ساواة وُبــذلت اجلهــود لزيــادة إدراك أمهيــة املــ . ســكان جــزر فــارو عــن املــساواة بــني اجلنــسني  

ــة مــن اجملتمــع       ــصادية والثقافي ــة واالقت ــسياسية واالجتماعي ــق باجلوانــب ال ــسانية فيمــا يتعل . اجلن
وُوجهت املوارد صوب كفالة احلقوق من خالل تدابري قانونيـة وكـذلك بغيـة زيـادة مـشاركة                  

 . نساء جزر فارو يف احلياة السياسية
 

 مالحظة  
ن أن نقر مع األسف بـأن صـغر عـدد الـسكان      فيما يتعلق باملادة اإلحصائية ال بد لنا م        

وما يتبع ذلك من حجم متواضع لإلدارة املركزية يف اجلزر، حيدان من املـوارد املتاحـة لتجميـع                  
 . البيانات

 
 االتفاقية  
 ١املادة   

ال تتـــضمن التـــشريعات يف جـــزر فـــارو أيـــة عوائـــق حتـــول دون تنفيـــذ املـــساواة بـــني   
بـني املـرأة والرجـل بـل تكفـل جلميـع مـواطين جـزر فـارو نفـس                   والتـشريعات ال متيـز      . اجلنسني



CEDAW/C/DEN/7  
 

08-39914 127 
 

وبنــاء عليــه، فــإن للنــساء . احلقــوق بــدون مــنح أيــة حقــوق إجيابيــة تفــضيلية ألي مــن اجلنــسني 
 .والرجال نفس احلقوق ونفس املسؤوليات يف كل جماالت اجملتمع

 
 ٢املادة   

القـانون الربملـاين    (جلنـسانية    حيكم املـساواة ا    ١٩٩٤أقر برملان جزر فارو قانونا يف عام         
وكـان الغـرض الرئيـسي هلـذا     ).  بـشأن املـساواة اجلنـسانية   ١٩٩٤مايو / أيار٣ املؤرخ ٥٢رقم  

 .القانون هو القضاء على كل أشكال التمييز القائمة على أساس اجلنس
ــسانية،         ــة باملــساواة اجلن ــة املعني ــه جيــوز للجن ــها أن ــة أمــور من ويــنص القــانون علــى مجل
اللجــوء إىل مــا هلــا مــن ســلطات املالحقــة القــضائية ) ١: (“جلنــة املــساواة”يمــا يلــي وتــسمى ف

والتوصــية بـأن يلــتمس الـذين انُتهكــت   ) ٢(للتحقيـق يف حالـة ادعــاء انتـهاك للحقــوق احملميـة؛     
وإقامـة دعـوى مدنيـة للـتظلم مـن أنـشطة أو       ) ٣(حقوقهم االنتصاف القانوين طلبـا للتعـويض؛    

 ).١٢البند (قصد من القانون ممارسات تتعارض مع ال
 

 ٣املادة   
 :يشمل التشريع احلايل فيما يتعلق باملساواة اجلنسانية اجملاالت التالية 

حيث ال ُيسمح لرب عمـل، بـني أمـور أخـرى، بـأن يفـّرق                ممارسات العمل وغريها،     • 
 أو مييز بني موظفيه على أساس اجلنس، بل إن على رب العمل أن يوفّر ملوظفيـه نـساء                 

 .ورجاال أجرا متساويا عن العمل املتساوي
 حيث جلميـع العـامالت احلـق يف التغيـب عـن العمـل يف حالـة احلمـل                    إجازة الوالدية،  • 

أو حـسب اتفـاق بـني النقابـة         /والوالدة ومرحلة ما بعد الوالدة عمال بالقانون احلايل و        
 .الشخص املعين ورب العمل/املختصة

ــيم،   •  ــواد التعل ــوا  م ــث تكــون م ــصد     حي ــع ق ــسجمة م ــهم من ــال وتدريب ــيم األطف د تعل
 .القانون

حيث ُتشكَّل اهليئات واللجان واجملالس احلكومية وما شـاهبها، مـن           اللجان واجملالس،    • 
منــدوبني تعّينــهم ســلطة أو مؤســسة حكوميــة، علــى حنــو يكفــل أساســا أن كــال مــن    

 .اجلنسني ممثل بعدد متشاو من املندوبني
 حيث للجنة املـساواة سـلطات إشـرافية لكفالـة االمتثـال ألحكـام قـانون                انية،جلنة املساواة اجلنس   • 

املــساواة اجلنــسانية، وحيــث تقــوم بــدور املرشــد واملستــشار القــانوين بــشأن قــضايا املــساواة بــني    
 .اجلنسني للسلطات احلكومية واملؤسسات واملنظمات واألفراد
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 ٤املادة   
ا كل من اجلنسني مع ما ورد يف القانون احلـايل           ال يتعارض تعزيز احلقوق اليت ينفرد هب       

بشأن املساواة اجلنسانية، عندما يكون هدف هذه احلقوق حتديدا هو ضمان بلوغ القـصد مـن              
 .القانون

 
 ٥املادة   

اهلدف األمسى حلكومة جزر فارو هو مواصلة السعي جاهدة مـن أجـل إحـداث تغـيري                  
رأة والرجـل احلـق يف نفـس اإلمكانيـات يف جمتمـع             يف املواقف واالجتاهات لكفالة أن يكون للم      

وأحد سبل حتقيق هذا اهلدف، هو الترتيب لعقد منتديات عامـة ميكـن فيهـا عـرض         . جزر فارو 
 وجلنـة   دميوكراتيـا ويف هـذا اخلـصوص أدت جلنـة         . مناقشة القضايا املتعلقـة باملـساواة اجلنـسانية       

 . املساواة اجلنسانيةاملساواة دورا رئيسيا يف زيادة الوعي العام لقضايا
ــة واســتعراض        ــشر مــواد تعليمي ــة املــساواة ترتيبــات لن ــك، تــضع جلن وباإلضــافة إىل ذل

 .يرد داخل املواد التعليمية القائمة من املثل املساواة ما
 

 ٦املادة   
 إساءة معاملة املرأة  

يقـــدم مركـــز األزمـــات يف تورشـــافن للنـــساء اللـــوايت عـــانني ســـوء معاملـــة، املـــأوى    
، قــام املركــز بتجهيــز ٢٠٠٦ويف عــام . ملــساعدة االجتماعيــة والقانونيــة والنفــسية والتوجيــه وا

 أيــام ٧وأقامــت ثــالث عــشرة امــرأة يف املركــز لفتــرات تتــراوح بــني    .  طلبــا للمــساعدة٣٧٥
ومشلــت أســباب اإلحالــة العنــف املــرتيل، والطــالق، والــصعوبات املاليــة، وســفاح .  يومــا٦٥ و

 .وقد مّولت احلكومة اجلزء األكرب من أنشطة مركز األزمات. احملارم، واالغتصاب
 

 االجتار بالنساء  
وملا كـان اجملتمـع صـغري احلجـم، فـإن           )  نسمة ٤٨ ٠٠٠حنو  (بسبب حمدودية السكان     

ــصبح        ــاء دون أن ت ــساء أو البغ ــشاركة يف االجتــار بالن ــه ســيكون مــن العــسري امل مــن املعتقــد أن
 .السلطات على علم بذلك
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 ٧ادة امل  
 احلقوق السيادية  

للنساء والرجال نفـس احلقـوق الـسياسية، أي أن لكـل مـن املـرأة والرجـل نفـس حـق                       
التصويت واحلق يف األهليـة يف الترشـيح لعـضوية برملـان جـزر فـارو والربملـان الـدامنركي الـذي                      

 أقـل  ومع ذلك ما زال متثيل املـرأة يف هـذين اجمللـسني التـشريعيني    . يضم عضوين من جزر فارو  
 . كثريا من متثيل الرجل

 
 جلنة دميوكراتيا  

أنـشأت حكومــة جــزر فــارو يف تــصديها ملـسألة املعــدل املتــدين مــن مــشاركة املــرأة يف    
 وأوكلـت   ٢٠٠٥السياسة احلزبية واحمللية، جلنة مـستقلة هـي جلنـة دميوكراتيـا الـيت ُعينـت عـام                   

 .شاركة يف احلياة السياسيةإليها مهمة صرحية هي تشجيع املزيد من النساء على امل
ــداث         ــيم أحـ ــالل تنظـ ــن خـ ــسانية مـ ــساواة اجلنـ ــة باملـ ــا إىل التوعيـ ــعت دميوكراتيـ وسـ

ــساواة         ــسألة امل ــة م ــذاب وســائط اإلعــالم لتغطي ــى اجت ــة وعملــت كــذلك عل ــشات عام ومناق
هذا عالوة على أن لـدميوكراتيا، عاملـة بتعـاون وثيـق مـع جلنـة املـساواة، نـشاطا يف                     . اجلنسانية

 . تصال بالنظام السياسي وكذلك بعامة اجلمهوراال
 

 اجلهود واملنجزات: جلنة دميوكراتيا  
 نظــم جملــس إدارة جلنــة دميوكراتيــا سلــسلة مــن األحــداث ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يف عـامي   

اإلعالمية واملناقشات العامة يف كـل أحنـاء اجلـزر، كـان هـدفها األمسـى إرهـاف الـوعي الـشعيب              
ويف األشـهر   . اإلناث يف احلياة السياسية للجـزر وكيفيـة حتقيـق ذلـك           ألمهية زيادة عدد ممثالت     

، شــرعت دميوكراتيــا يف محلــة  ٢٠٠٨ينــاير /الــيت ســبقت االنتخابــات العامــة يف كــانون الثــاين 
رئيــسية لتــشجيع النــساء علــى االشــتراك بنــشاط يف املناقــشات الــسياسية وزيــادة عــدد النــساء    

وحظيــت هــذه احلملــة بتغطيــة واســعة يف وســائط  . اناللــوايت يتقــدمن للترشــيح لعــضوية الربملــ 
ــسانية يف املــدارس       ــة باملــساواة اجلن ــشطة هتــدف إىل التوعي ــة وأن ــة دعاي ــها محل اإلعــالم، وكملت
االبتدائية، وبإقامة موقع تفاعلي يف شـبكة اإلنترنـت العامليـة بـشأن املـساواة اجلنـسانية، وتقـدمي                   

يت خيــضن املعتــرك الــسياسي واملــشتركات يف دورات الكتــساب مهــارات العــرض للنــساء اللــوا
وعـالوة علـى ذلـك، ونتيجـة لعمـل جلنـة دميوكراتيـا الفعلـي أصـبح لـدى كـل                      . احلركة النقابية 

 .األحزاب السياسية تقريبا تركيز على املساواة اجلنسانية يف براجمها السياسية
بيـة إىل حـد     وكانت االستجابات من احلكومة، ووسائط اإلعالم، وعامة اجلمهور إجيا         
ــسانية      . كــبري ــى املــساواة اجلن ــسياسية يف براجمهــا عل وكمــا ذُكــر أعــاله، ركــزت األحــزاب ال
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واختذت تدابري لتحسني تنظيمها الداخلي حبيث تشجع املزيد من النساء علـى التقـدم للترشـيح                 
ال وبعبارة أخرى، أصبحت مسألة املساواة اجلنسانية اآلن جزءا مقبـوال وأصـي           . لعضوية الربملان 
أضف إىل ذلك أنه ميكن مشاهدة نتيجة قابلة للقياس مـن نتـائج جهـود جلنـة                 . من النقاش العام  

ينــاير /املــساواة اجلنــسانية ودميوكراتيــا فيمــا أســفرت االنتخابــات العامــة عنــه يف كــانون الثــاين   
 ).أدناه (٢٠٠٨

 
 برملان جزر فارو: ١اجلدول 

 
 بة املئوية للنساءالنس النساء بينهم عدد األعضاء انتخابات سنة

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

    
 

، ازدادت نـسبة النـساء   ٢٠٠٨ينـاير  /ونتيجة لالنتخابات اليت أُجريت يف كانون الثـاين   
 جزئيــا وهــذه الزيــادة هامــة ميكــن أن تفــّسر.  يف املائــة٢١,٢ يف املائــة إىل ٩,٤يف الربملــان مــن 

بتضافر جهود جلنة املـساواة ودميوكراتيـا وحكومـة جـزر فـارو الراميـة إىل تعزيـز دور املـرأة يف                      
 .املعترك السياسي

 
 حكومة جزر فارو  

 يف ٢٠٠٨عالوة علـى مـا سـبق، ازداد التمثيـل النـسائي بعـد االنتخابـات العامـة سـنة               
 ٨ مــن بــني ٣ مــن صــفر إىل  أي حكومــة جــزر فــارو، ازديــادا كــبريا، أي -الفــرع التنفيــذي 
 . يف املائة٣٧,٥وبعبارة أخرى، ارتفع التمثيل من صفر يف املائة إىل . مناصب وزارية

 
 الفرع التنفيذي من إدارة جزر فارو: ٢اجلدول 

 النسبة املئوية للنساء عدد النساء اجملموع انتخابات سنة
٣٧,٥ ٣ ٨ ٢٠٠٨%  
 %صفر  صفر ٧ ٢٠٠٤
١١ ١ ٩ ٢٠٠٢%  
١٣ ١ ٨ ١٩٩٨% 
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ويتبني مـن النقـاش العـام ونتـائج االنتخابـات العامـة بوضـوح أن مثـة تغـيريا يف املوقـف                    
 .فيما يتعلق بأمهية املساواة اجلنسانية يف املنتديات احلزبية السياسية والعامة

 
 اجملالس البلدية  وجمالس احلكم احمللي  

ــام      ــة يف ع ــات البلدي ــت االنتخاب ــساين يف اجملــالس    ، وُي٢٠٠٤أجري ــع اجلن ــر التوزي ظه
 .البلدية وجمالس احلكم احمللي أدناه أن متيثل املرأة كان ناقصا يف معظم البلديات

 
 اجملالس البلدية: ٣اجلدول 

 
 رئيس اإلدارة رئيس البلدية النساء بينهم عدد أعضاء اجمللس البلدية

 ذكر ذكر ١ ٧ بلدية فيستمانا
 ذكر كرذ ٢ ١١ بلدية سوندا

 أنثى ذكر ٢ ٧ بلدية سورفاغز
 ذكر ذكر ٢ ٧ بلدية نس

 ذكر ذكر ١ ٧ بلدية ميوفاغز
 ذكر ذكر ٣ ٧ بلدية غوتو

 أنثى أنثى ١ ٧ بلدية سيوفار
 ذكر ذكر ٦ ١٣ بلدية تورشافنار

 ذكر ذكر ٣ ١١ بلدية كالكسفيكار
 أنثى ذكر صفر ١١ بلدية رونافيكار
 رذك ذكر ١ ٧ بلدية تفورويار

 ذكر ذكر ١ ٩ بلدية فوغالفياروار
 أنثى أنثى ٢ ٩ بلدية فاغس

 %٢٤,٩ %١٨,٢ %)٢٢,١ (٢٥ ١١٣ اجملموع
 . نسمة١ ٠٠٠ مل ُتذكر سوى البلديات اليت يزيد عدد سكاهنا على :ملحوظة  

 
 وهــذا ميكــن أن ٢٠٠٨وســُتجرى االنتخابــات جملــالس احلكــم احمللــي يف خريــف عــام   

 ٢٠٠٨لزيـادة يف التمثيـل النـسائي يف االنتخابـات العامـة الـيت جـرت سـنة                   يبّين ما إذا كانـت ا     
 .سوف تنعكس، مع التعديل الذي يقتضيه اختالف احلال، يف انتخابات اجملالس البلدية
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 تنظيم اإلدارة التنفيذية للحكومة املركزية  
ب هناك حاليا ما جمموعه مثاين وزارات حكومية يف جـزر فـارو، يـشغل الرجـال منـص                  

ومكتب رئيس الوزراء وحده هو الذي تـشغل امـرأة منـصب األمـني              . األمني الدائم لسبع منها   
كما أن امرأة تشغل منصب األمني الدائم لربملـان جـزر فـارو وامـرأة أخـرى تـشغل                . الدائم فيه 

 .منصب أمني املظامل لربملان جزر فارو
 

 )العامة(تنظيم املؤسسات احلكومية   
 مـن هـذه املؤسـسات تـشغل     ١٩ويف ). عامـة (مؤسسة حكومية   ٧٦هناك ما جمموعه     

 .  يف املائة من جمموع هذه الوظائف٢٥النساء وظيفة كبري اإلداريني، أي بنسبة تعادل 
 

 اللجان واجملالس احلكومية  
ينص قانون املساواة اجلنسانية على أن يكون عدد النساء والرجال العاملني يف اللجـان               

ومنذ بدأ سريان القـانون، عملـت جلنـة املـساواة اجلنـسانية بـدأب               . تساوياواجملالس احلكومية م  
على كفالة أن يكون توزيع النساء والرجال يف هذه اجملـالس احلكوميـة وفقـا لألحكـام الـواردة           

، كانت نسبة الرجال العاملني يف اللجان واجملالس العامـة          ٢٠٠٠ويف عام   . يف القانون املذكور  
، كانت نسبة الرجـال     ٢٠٠٧ويف عام   .  يف املائة  ٣٠لنساء العامالت فيها     يف املائة ونسبة ا    ٧٠
 . يف املائة٣٥ يف املائة والنساء ٦٥
 

 اللجان واجملالس العامة: ٤اجلدول 
 )نسبة مئوية(النساء  )نسبة مئوية(الرجال  السنة

٣٥ %٦٥ ٢٠٠٧% 
٣٠ %٧٠ ٢٠٠٠% 

   
 

س واللجان اليت تعّين الـسلطات احلكوميـة         من اجملال  ١٠٢وعالوة على ذلك، فإن بني       
 يف املائـــة مـــن ٦٢ منـــها املـــساواة اجلنـــسانية، أي بنـــسبة ٦٣أعـــضاءها، حتققـــت يف عـــضوية 

ويف حالـة  . ويف هذا السياق، تعّرف املساواة بعدد متـساو مـن األعـضاء مـن اجلنـسني       . اجملموع
ثيـل أي مـن اجلنـسني زائـدا     اجملالس اليت تتألف من عدد مفرد مـن األعـضاء، جيـب أال يكـون مت            

بأكثر من عضو واحد يف اجمللس، مثال يف جملس مؤلف من مخسة أعـضاء، تتحقـق املـساواة أو                   
 .١ إىل ٤، ولكن ليس إذا كانت النسبة ٢ إىل ٣التكافؤ إذا كان التوزيع بنسبة 
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 ٨املادة   
ــا        ــارو دولي ــل جــزر ف ــساء نفــس احلــق كالرجــال يف متثي ــات   . للن ــارو بعث يف وجلــزر ف

والبعثـة يف وريكيافيــك هـي الوحيــدة الـيت ترأســها    . كوبنـهاغن وبروكــسل وريكيافيـك ولنــدن  
 .امرأة

 
 ٩املادة   

ولذلك حيال القـارئ    . احلق يف املواطنة جمال يقع ضمن دائرة اختصاص مملكة الدامنرك          
 . إىل ما ورد يف تقرير الدامنرك خبصوص هذه املسألة

 
 ١٠املادة   

ــيم    يف جــزر فــارو، يت  ــساء والرجــال بــنفس احلقــوق يف التعل متــع األوالد والبنــات والن
 .وبنفس فرص الوصول إىل كل املدارس والفرص التعليمية يف كل اجملاالت واملواضيع

 
 التوزيع اجلنساين يف نظام املدارس العامة يف جزر فارو: ٥اجلدول 

 
 موعنسبة عدد البنات من اجمل عدد البنات عدد األوالد مستوى الفصل

 %٤٨ ٣٥٦ ٣٨٧ األول
 %٥١ ٣٤٦ ٣٣٩ الثاين
 %٤٧ ٣١٩ ٣٦٣ الثالث
 %٤٧ ٣٤٩ ٣٩٠ الرابع

 %٥١ ٣٧٥ ٣٦٣ اخلامس
 %٤٨ ٣٤٢ ٣٧٤ السادس
 %٤٨ ٣٣٣ ٣٥٦ السابع
 %٥٠ ٣٧٥ ٣٧٨ الثامن
 %٥٠ ٣٩١ ٣٩٥ التاسع
 %٤٧ ٢١٤ ٢٣٧ العاشر
 %٤٩ ٣ ٤٠٠ ٣ ٥٨٢ اجملموع
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 عايل، حسب اجلنس ومستوى التعليمالتعليم ال: ٦اجلدول 
 

 ٢٠٠٧‐٢٠٠٦ ٢٠٠٦‐٢٠٠٥ ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 
 %نساء رجال نساء %نساء رجال نساء %نساء رجال نساء املستوى

 %٥٦ ٧٧٩ ١ ٠٠٠ %٥٦ ٧٥٤ ٩٤٧ %٥٨ ٦٧٨ ٩٤٥الثانوي األعلى
 %٧٥ ٣٣ ١٠١ %٥٩ ٥٢ ٧٦ %٥٣ ٤٢ ٤٨ املهين

 %٥٤ ٢٧٨ ٣٢٠ %٤٩ ٣٠٤ ٢٩٢ %٥٣ ٢٧٣ ٣٠٣ التعليم العايل
 %٥٧ ١ ٠٩٠ ١ ٤٢١ %٥٤ ١ ١١٠ ١ ٣١٥ %٥٧ ٩٩٣ ١ ٢٩٦ اجملموع

 
  حسب اجلنس ومكان التعليم-التعليم العايل : ٧اجلدول 

 
 ٢٠٠٧‐٢٠٠٦ ٢٠٠٦‐٢٠٠٥ ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 
 اخلارج جزر فارو اخلارج جزر فارو اخلارج جزر فارو 
 % الطلبة % الطلبة % الطلبة % الطلبة % الطلبة % الطلبة 

 %٦١ ٥٦٣ %٥٤ ٣٢٠ %٥٧ ٥٢٣ %٤٩ ٢٩٢ %٦٠ ٥٣٨ %٥٣ ٣٠٣ النساء
 %٣٩ ٣٥٩ %٤٦ ٢٧٨ %٤٣ ٣٩٠ %٥١ ٣٠٤ %٤٠ ٣٦٣ %٤٧ ٢٧٣ الرجال
 %١٠٠ ٩٢٢ %١٠٠ ٥٩٨ %١٠٠ ٩١٣ %١٠٠ ٥٩٦ %١٠٠ ٩٠١ %١٠٠ ٥٧٦ اجملموع

 
 البحث واملساواة اجلنسانية  

شاريع البحـث املمولـة مـن القطـاع العـام إىل سـتة جمـاالت                تنقسم امليزانية املخصصة ملـ     
ــام        ــذ ع ــة من ــارو أولوي ــا جملــس البحــوث جلــزر ف ــسية، أعطاه ــا  . ٢٠٠٣رئي ــاك حالي  ٦٢وهن

ومــن .  يف املائــة٣٤ مــشروعا تــشرف عليهــا نــساء أي بنــسبة ٢١مــشروع حبــث جاريــة بينــها 
يــة نالــت املــشاريع الــيت  مليــون كرونــة دامنرك٣٧جممــوع األمــوال املخصــصة للبحــث والبــالغ  

 . يف املائة٤٣ مليون كرونة دامنركية أو بنسبة ١٥تشرف عليها نساء 
 

 ١١املادة   
ــواع        للنــساء والرجــال نفــس احلقــوق يف العمــل ونفــس فــرص احلــصول علــى كــل أن
 . العمل

 
 األجور والبطالة  

 يف  ٣٦,١، بلـغ نـصيب املـرأة مـا نـسبته            ٢٠٠٧من جمموع األجـور املدفوعـة يف عـام           
 .٢٠٠٤ومل يتغري توزيع األجور تغريا ُيذكر منذ عام . املائة
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ــام   ــارو    ٢٠٠٧ويف عـ ــزر فـ ــرأة يف جـ ــل املـ ــط دخـ ــان متوسـ ــة ٢٠٩ ٠٠٠ كـ  كرونـ
، بينما كان متوسط دخـل الرجـل        ٢٠٠٣ كرونة يف عام     ١٧٠ ٠٠٠دامنركية، بعد أن كانت     

 كرونـة  ٣١٠ ٠٠٠  بعـد أن كـان  ٢٠٠٧ كرونـة دامنركيـة يف عـام      ٣٧٠ ٠٠٠يف جزر فـارو     
وأحـد أسـباب هـذا الفـرق يف أجـور النـساء والرجـال هـو أن النـساء          . ٢٠٠٣دامنركية يف عام  

يعملن يف املتوسط عددا أقل نسبيا من ساعات عمـل الرجـل، وكـذلك ألن الفئـة العمريـة مـن                     
 . سنة تضم من الرجال أكثر مما تضم من النساء٦٦ إىل ١٦
 

ــصناعة ٢٠٠٧جممــوع األجــور يف عــام  : ٨اجلــدول  ــآالف ( واجلــنس  حــسب قطــاع ال ب
 ):الكرونات الدامنركية

 النساء الرجال قطاع الصناعة
٠٢٢ ٤١٠ ٧١٣١ ٨٦٨ اإلدارة واخلدمات العامة

٥٢٧ ٥٤٨١٦٠ ١٨٠ املالية والتأمني
١١٤ ٩٦٨٢٣ ٢٨ اخلدمات املرتلية

٨٢٠ ٩١٠١٥٥ ١٩٣ إنتاج األمساك وأنواع احملار البحرية
٧٢٠ ٧٨٦٥٣ ٣٢ ادق واملطاعمالفن

٩٥٤ ٥١٧٢ ٩ الزراعة
٦٩٨ ١٢٧٢٨ ٩٣٧ مصائد األمساك

٨٥٥ ٨٣٤ ٥٦٩١ ٢٥١ ٢ اجملموع
 

 خطة ِمَنح إجازة الوالدية  
جيري العمل حاليا علـى طريقـة لتوسـيع حقـوق الوالـدين للحـصول علـى دفعـات مـن                      

ون خطــة مــنح إجــازة الوالديــة ومــن شــأن تعــديالت مقترحــة لقــان. خطــة مــنح إجــازة الوالديــة
أن تزيـد عـدد األسـابيع الـيت ميكـن           ) ٢٠٠١أبريـل   / نيسان ٣ املؤرخ   ٤٨القانون الربملاين رقم    (

للوالدين أن حيصال خالهلا على دفعات من اخلطة بسبعة أسابيع، أي من اجملمـوع احلـايل البـالغ           
 مخــسة أســابيع، ومتــد  أســبوعا، كمــا متــد إجــازة األبــوة مــن أســبوعني إىل٣٣ أســبوعا إىل ٢٦

وباإلضــافة إىل ذلــك، يــستطيع املعيــل  .  أســبوعا١٤اإلجــازة املــشتركة مــن عــشرة أســابيع إىل  
الوحيــد مــن الوالــدين اآلن أن ينقــل إليــه حــصة إجــازة الوالديــة املخصــصة عــادة للــشريك أو     

 . الزوج
 وهــدف التعــديل املقتــرح هــو حتــسني أوضــاع األســر الــيت لــديها أطفــال فيمــا يتعلــق     

 .بالتوفيق بني احلياة األسرية والعمل، وكذلك تعزيز املساواة يف سوق العمل
 .٢٠٠٨ويتوقع أن يقر الربملان التعديل املقترح يف صيف عام  
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 تطوير كفاءة املرأة  

ال تزال برامج حمددة ُتنظَّم لتعزيز كفاءة املرأة يف سوق العمـل وكمهنيـة تـدير أعماهلـا                   
ثــال، تتــوىل مدرســة األعمــال يف جــزر فــارو، حتــت إشــراف جملــس    وعلــى ســبيل امل. املــستقلة

التجارة، إدارة فصول دراسية يف إطار برنامج تعليم الكبـار، مـصممة خصيـصا للنـساء اللـوايت                  
 .لديهن اهتمام بإنشاء مشاريع جتارية خاصة هبن أو اللوايت لديهن أعماهلن اخلاصة

 
 ١٢املادة   
 إحصاءات السكان  

 نــسمة نــسبة ٤٨ ٣٥٠ كــان جممــوع عــدد الــسكان يف جــزر فــارو   ،٢٠٠٧يف عــام  
 . يف املائة٤٨النساء بينهم 

 
 )٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١يف (السكان : ٩اجلدول 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٢٥ ١٣٥ ٢٥ ٠٣١ ٢٥ ١١٦ ٢٥ ٠٢٣ ٢٤ ٧٢٢ ٢٤ ٣٤٥ الذكور
 ٢٣ ٢١٥ ٢٣ ١٥٢ ٢٣ ٢٢١ ٢٣ ١٥٥ ٢٢ ٩٤٦ ٢٢ ٦١٦ اإلناث
 ٤٨ ٣٥٠ ٤٨ ١٨٣ ٤٨ ٣٣٧ ٤٨ ١٧٨ ٤٧ ٦٦٨ ٤٦ ٩٦١ اجملموع

 %٤٨ %٤٨,١ %٤٨ %٤٨,١ ٤٨,١ %٤٨,٢ النسبة املئوية من عدد اإلناث
  

، كـان متوسـط العمـر املتوقـع للرجـال يف جـزر              ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٢وخالل الفترة من     
 . سنة٨١,٣ سنة وللنساء ٦٧,٥فارو هو 

 
 توقعمتوسط العمر امل: ١٠اجلدول 

 ٢٠٠٦‐٢٠٠٢ ٢٠٠٥‐٢٠٠١ ٢٠٠٤‐٢٠٠٠ ٢٠٠٣‐١٩٩٩ 

 ٧٦,٥ ٧٦,٩ ٧٧,٠ ٧٦,٥ الذكور
 ٨١,٣ ٨١,٤ ٨١,٣ ٨١,١ اإلناث
 ٧٨,٩ ٧٩,١ ٧٩,١ ٧٨,٨ املتوسط
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 ١٣املادة   
للنساء والرجال نفس احلقوق االجتماعية واالقتصادية، وال توجد أيـة تطـورات هامـة               

ا أن النساء والرجـال يواصـلون التمتـع بـنفس فـرص الوصـول         كم. يبلّغ عنها يف هذا اخلصوص    
 .إىل األلعاب الرياضية وأنشطة أوقات الفراغ وإىل األنشطة الثقافية

 
 ١٤املادة   

يتمتع كل من النساء والرجال الذين يعيـشون يف القـرى البعيـدة واجلـزر النائيـة بـنفس                    
 تطـرأ أيـة تغـيريات أو أيـة تطـورات            ومل. احلقوق اليت يتمتع هبا غريهم مـن مـواطين جـزر فـارو            

 .هامة منذ التقرير األخري عن تنفيذ االتفاقية
 ١٥املادة   

املرأة والرجل متساويان أمام القانون، وما زاال يتمتعان بنفس احلقوق يف الوصـول إىل              
ــساوية أمــام احملــاكم      ــة مت ــازة املمتلكــات، ومبعامل ــساوية يف حي . النظــام القــضائي، وحبقــوق مت

 .تطرأ أية تغيريات أو أي تطور هام منذ التقرير األخري عن تنفيذ االتفاقية ومل
 

 ١٦املادة   
 . مل تطرأ أية تغيريات أو تطورات هامة منذ التقرير األخري عن تنفيذ االتفاقية 
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 ٢ -التذييل باء 
 ترتيبات احلكم الداخلي جلزر فارو  
 جزر فارو  

جغرافيـا مـن اململكـة الدامنركيـة يقـع يف مشـال             جزر فـارو جـزء مـستقل وحمـدد املعـامل             
 ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ويف  .  كيلـومترا مربعـا    ١ ٣٩٩احمليط األطلسي ويغطي مـساحة      
 . نسمة٤٨ ٤٣٩كان جمموع عدد سكان اجلزر 

 
 الدستور الدامنركي  

ــاريخ   ــران٥بت ــه / حزي ــر دســتور دامنركــي مــنقح  ١٩٥٣يوني ــادة  .  أُق  مــن ١وتــنص امل
ــة      الدســتو ــع أجــزاء اململكــة الدامنركي ــى مجي ــق عل ــتور ينطب ــى أن الدس وعمــال بأحكــام  . ر عل

 . الدستور الدامنركي، يتم انتخاب عضوين من أعضاء الربملان الدامنركي يف جزر فارو
 

 احلكم الداخلي جلزر فارو  
/  آذار ٢٣ املـؤرخ    ١٣٧أُنشئ ترتيب احلكم الداخلي جلزر فارو مبوجب القانون رقم           
 . بشأن احلكم الداخلي جلزر فارو١٩٤٨مارس 

ويــسلّم ترتيــب احلكــم الــداخلي جلــزر فــارو بالوضــع املميــز جلــزر فــارو مــن اجلوانــب   
ويف الوقت ذاته فإن قـانون احلكـم الـداخلي يـستند            . الوطنية والثقافية واجلغرافية داخل اململكة    

 .إىل وحدة اململكة
 مجعيـة منتخبـة، هـي برملـان جـزر      وتتألف سلطات احلكم الـداخلي يف جـزر فـارو مـن            

فارو، ومن إدارة تنفيذية، هي حكومة احلكم الداخلي جلزر فارو، وتسمى فيمـا يلـي حكومـة                 
وال ينظم تكـوين هـذه اهليئـات قـانون احلكـم الـداخلي              . جزر فارو، وهي مسؤولة عن اإلدارة     

 .بل تشريعات احلكم الداخلي جلزر فارو
 مـن قـانون احلكـم       ١ر الدامنركي ويعـرب عنـه البنـد          من الدستو  ١وكما يرد يف املادة      

: الــداخلي، فــإن وحــدة اململكــة تــضع حــدودا معينــة علــى نطــاق احلكــم الــداخلي جلــزر فــارو  
السيادة تظل آيلة إىل اململكـة؛ وجـزر فـارو تظـل جـزءا مـن اململكـة الدامنركيـة، وال ُتنقـل إىل                        

ميكـن    فارو بصورة حـصرية؛ وال     سلطات احلكم الداخلي سوى تلك اجملاالت اليت ختص جزر        
أن يكون تفويض السلطات غري حمدود بل جيب أن حيدد بدقة بواسطة قانون يـصدره الربملـان؛             

الدســتور، : وتــشمل هــذه اجملــاالت، بــني مجلــة  أمــور، مــا يلــي  . ومثــة جمــاالت ال ميكــن نقلــها 
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الـسياسة املتعلقـة بـاألمور      والسياسة اخلارجية، والسياسة الدفاعية، واحملكمة العليا، واملواطنة، و       
 .النقدية وصرف العمالت

ويعترف قانون احلكم الداخلي بلغة جزر فارو بوصـفها اللغـة الرئيـسية، غـري أن اللغـة                   
 .الدامنركية جيب أن تدّرس بصورة كاملة، وجيوز استخدام اللغتني يف الشؤون العامة

 .وويعترف قانون احلكم الداخلي أيضا بَعلَم مستقل جلزر فار 
 

 نقل السلطة إىل حكومة احلكم الداخلي جلزر فارو  
عندما ُتنقل إىل احلكم الداخلي جلزر فارو الوالية على جمال، جيـب أن يتحمـل احلكـم          

إذ أن احلكم الداخلي يصبح، من الناحيـة األخـرى،          . الداخلي النفقات اليت ينطوي عليها ذلك     
 . ية من اجملاالت اليت ُنقلت إليهاملستفيد الوحيد من الضرائب واإليرادات املتأت

على أنه وفقا التفاق مع حكومة جزر فارو وعمال بالتشريع، مت تـسلم جمـاالت واليـة                  
أي داخـل ميـداين   ( مـن قـانون احلكـم الـداخلي     ٩من الدولة مبوجب البند   ) تعويض(مع منحة   

 ).الرعاية االجتماعية والصحة
وجيـري التفـاوض بـشأن      . أو متـويال أساسـيا    وتقدم املنح جمتمعة بوصفها منحة إمجاليـة         

حجــم املنحــة اإلمجاليــة بــني احلكومــة الدامنركيــة وحكومــة جــزر فــارو كــل ســنتني أو ثــالث     
 بلغـت قيمـة املنحـة اإلمجاليـة         ٢٠٠٨ويف عـام    . سنوات وتقر بقانون يصدره الربملان الدامنركي     

 . مليون كرونة دامنركية٦١٥,٥
مـن الدولـة، يكـون الـوزير الـدامنركي املعـين مـسؤوال عـن                ويف اجملاالت اليت متّول مبنح       

ومـن ناحيـة   . كفالة تقّيد حكومة جزر فارو باإلطار القانوين الذي يرسيه قانون التمكني احملدد   
وهكـذا، فـإن حلكومـة جـزر فـارو، ضـمن إطـار              . أخرى، ال تتعدى مسؤولية الوزير هذا احلـد       
 .حتديد أولوياهتاالقانون التمكيين، قدرا كبريا من احلرية يف 

، تــسلّمت ســلطاته الــصالحية التــشريعية ١٩٤٨ومنـذ إنــشاء احلكــم الــداخلي يف عــام   
 .واإلدارية يف جزء هام من اجملاالت اليت متس احلياة اليومية ملواطين جزر فارو

أمــا اجملــاالت الــيت مل تتــسلمها ســلطات احلكــم الــداخلي فتــشمل النظــام القــانوين،          
ــس  ــرة ال ــشرطة، ودائ ــانون     وال ــدين، وق ــانون امل ــة، والق ــانون امللكي ــائي، وق ــانون اجلن جون، والق

األسرة وقانون الوراثة، وما يتصل باألجانب، وامليادين املتعلقة بالقطاع املـايل، وقـانون امللكيـة               
 . الفكرية، والطريان
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قـــانون تـــسليم  (٢٠٠٥يوليـــه / متـــوز٢٤ املـــؤرخ ٥٧٨ومـــع صـــدور القـــانون رقـــم  
، وهــو املتــصل بتــسلم ســلطات احلكــم  ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٢٩دأ نفــاذه يف ، الــذي بــ)الواليــة

 .الداخلي جلزر فارو شؤونا وميادين شؤون، مت التوسع بصورة هامة يف تسلم جماالت الوالية
أما الوقت الذي يتم فيه تسلم جماالت الواليـة فتقـرره سـلطات احلكـم الـداخلي جلـزر            

 جمــاالت معينــة مــن الواليــة، مدرجــة يف اجلــدول وهنــاك. فــارو وذلــك مبوجــب قــانون التــسليم
ــانون  ــة     (األول للق ــسة الرمسي ــانوين، والكني ــشرطة، والنظــام الق ــا ال ــا فيه ــشريية  (مب ــسة التب الكني

تتطلـب قـدرا كـبريا مـن اإلعـداد،  وهلـذا الـسبب فـإن           ) ، وشـؤون األجانـب    )اللوثرية للـدامنرك  
اخلي بعـد التفـاوض مـع الـسلطات     وقت تسلم هذه اجملاالت سوف تقرره سلطات احلكـم الـد          

 .الدامنركية
ــة الــسلطات            ــع حتــت والي ــارو فتق ــلطات جــزر ف ــسلمها س ــيت مل تت ــا اجملــاالت ال وأم

 ). حكومة الدامنرك والربملان الدامنركي(الدامنركية 
 .ويشمل التذييل قائمة مبجاالت الوالية اليت تسلمتها سلطات احلكم الداخلي 
ولية اآليلة إىل سلطات اململكة، يتضمن القانون عـددا مـن           وفيما يتعلق مبجاالت املسؤ    

اآلليــات لالســتماع إىل اإلفــادات، ومــن إجــراءات التعــاون هتــدف إىل ضــمان مــصلحة جــزر     
وجيب أن تعرض مشاريع القوانني اليت تتقدم هبا احلكومة واليت متس جزر فـارو أو جيـوز          . فارو

 .قبل أن تقدم إىل الربملان الدامنركيأن تنفذ فيها على حكومة جزر فارو الستعراضها 
ــة        ــوائح اإلداريـ ــسبة إىل اللـ ــادات بالنـ ــتماع إىل اإلفـ ــاظرة لالسـ ــراءات منـ ــق إجـ وتطبـ

 .ومشاريع املعاهدات، راجع أدناه
 

 املوارد املعدنية يف جزر فارو  
، اتفقت حكومة جزر فارو واحلكومة الدامنركية، وفقا لقـانون احلكـم            ١٩٩٢يف عام    

وقـد حتملـت   . لى أن ُينقل امليـدان املتعلـق بـاملوارد املعدنيـة إىل حكومـة جـزر فـارو                الداخلي، ع 
 .حكومة جزر فارو النفقات اليت ترتبط هبذا امليدان وتتلقى اإليرادات املتأتية منه

 
 الشؤون اخلارجية  

للحكومة الدامنركية مبوجب الدسـتور الـدامنركي سـلطة الـدخول يف التزامـات دوليـة،                 
 .ولية إدارة السياسة اخلارجيةوهلا مسؤ
وقـد  . وتستند املواد املتعلقة بالشؤون اخلارجية من قانون احلكم الداخلي إىل الدسـتور          

أُدرجــت يف القــانون إجــراءات تعاونيــة ترمــي إىل مراعــاة مــصاحل جــزر فــارو وتنــسيق املواقــف  
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ــادة تطويرهــا باملمارســة    ــدامنرك، وجــرت زي ذا ترســخت وهكــ. واملــصاحل بــني جــزر فــارو وال
ممارسة تتعلق بإشراف حكومـة جـزر فـارو يف الـشؤون اخلارجيـة الـيت هتـم جـزر فـارو بـصورة                   

 .خاصة
ووفقا لالتفاق املعقـود بـني احلكومـة الدامنركيـة وحكومـة جـزر فـارو، كطـرفني علـى            

قـــانون  (٢٠٠٥يونيـــه / حزيـــران٢٤ املـــؤرخ ٥٧٩قـــدم املـــساواة، بـــدأ نفـــاذ القـــانون رقـــم  
لق بقيام حكومة جزر فارو بإبرام االتفاقات املعقودة مبوجـب القـانون الـدويل،              ، املتع )التفويض

ومبوجب هذا القانون ُمنحت حكومـة جـزر فـارو الفرصـة ألن             . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٦يف  
تتفاوض وُتربم، بالنيابة عن حكومـة الـدامنرك، اتفاقـات دوليـة مـع الـدول األجنبيـة واملنظمـات                

 .االت اليت تسلمت سلطات جزر فارو الوالية عليهاالدولية، تتصل كليا باجمل
وال ينطبق هذا الترتيب على االتفاقات مبوجب القانون الدويل اليت متـس حـاالت مثـل           

سياسة الدفاع واألمن، أو االتفاقات اليت تنطبق على الدامنرك، أو الـيت جيـري التفـاوض بـشأهنا                  
 .اداخل منظمة دولية تكون مملكة الدامنرك عضوا فيه

ويكمل قانون التفويض البنـود املتعلقـة بالـشؤون اخلارجيـة يف قـانون احلكـم الـداخلي                    
راجـع  (ويدون ويؤكد، إىل حد كبري، األعراف واملمارسات اليت تطورت قبل صدور القـانون        

 ).أعاله
وجيوز أن تكون حكومة جزر فارو ممثلـة يف الوفـود الدامنركيـة يف املفاوضـات الدوليـة          

ر فارو بشكل خاص وجيوز للحكومة الدامنركية أن تفـّوض احلكـم الـداخلي جلـزر            اليت هتم جز  
 .فارو ألن يتفاوض مباشرة، بتعاون من وزارة اخلارجية الدامنركية

أما الصالحية التشريعية اليت اكتـسبتها حكومـة جـزر فـارو بـصدد نقـل الواليـة فتحـد                     
وعلى حكومـة جـزر فـارو      . ات الدولية منها االتفاقات الدولية وغري ذلك من احلقوق وااللتزام       

 .أيضا أن تكفل أن تكون تشريعاهتا متفقة وااللتزامات الدولية اليت تقع أيضا على جزر فارو
ــا يف العــادة       وفيمــا عــدا احلــاالت اخلاصــة املتــصلة مــثال حبقــوق اإلنــسان، يكــون ممكن

فرصـة جلـزر فـارو لتقـرر     االنضمام إىل اتفاقات دولية فيما يتعلق بالدامنرك وحـدها، وإفـساح ال          
 .مدى انطباق االتفاق املعين على جزر فارو

وجيب أن تتشاور حكومة جزر فـارو مـع احلكومـة الدامنركيـة قبـل العمـل بتـشريعات                    
وعلـى املنـوال   . ولوائح إدارية قـد متـس مـصاحل دول ثالثـة وموقـف الـدامنرك مـن بلـدان أخـرى                  

ني احلكومـة الدامنركيـة وحكومـة جـزر فـارو           ذاته، يفترض قانون التفويض قيام تعـاون وثيـق بـ          
 .لضمان املصاحل العامة للمملكة
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وتعزيزا للتعاون يف السياسة اخلارجية، املـستند إىل تـساوي الطـرفني، وقّعـت احلكومـة               
، إعالن مبـادئ مـشتركا خبـصوص إشـراك          ٢٠٠٥الدامنركية وحكومة جزر فارو يف ربيع عام        

 ).إعالن فارنيني(سة األمن جزر فارو يف السياسة اخلارجية وسيا
عنـدما تتطلـب أمـور هتـم جـزر فـارو بـصورة              ”ويرسخ اإلعالن مجلة أمـور منـها، أنـه           

خاصة إجراء مفاوضات دولية، تكون مشاركة حكومة جزر فارو يف هذه املفاوضـات جبانـب              
 .“حكومة الدامنرك نقطة االنطالق الطبيعية، بغية تأكيد آراء جزر فارو ومصاحلها

افة إىل إشراك حكومة جزر فارو مبوجب إعالن فارنيني، جيب أيـضا استـشارة              وباإلض 
حكومة جزر فارو قبل التصديق على اتفاقات دولية تكون ملزمة جلزر فـارو، أي أن كـال مـن     
االتفاقات الدولية اليت اشتركت حكومة جزر فارو يف التفاوض بشأهنا مبوجب إعـالن فـارنيني               

 .اليت تكون ملزمة جلزر فاروواالتفاقات الدولية األخرى 
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 الشؤون اخلاصة جبزر فارو
 القائمة ألف

تسمى اجملاالت التاليـة مـن الواليـة الـشؤون اخلاصـة جلـزر فـارو وقـد مت، بـأثر فـوري،                       
نقلها إىل حكومة احلكم الداخلي جلزر فارو، أو هـي سـُتنقل إليهـا فيمـا بعـد بنـاء علـى طلـب                        

 .ركيةبرملان جزر فارو أو احلكومة الدامن
 

 حالة النقل اجملال املنقول البند

اإلدارة احمللية جلزر فارو داخـل إطـار النظـام اجلديـد، ١
القواعــد الــيت حتكــم  :  داخــل هــذا اإلطــار -وتــشمل 

تكــوين برملــان جــزر فــارو واالنتخابــات لعــضويته،
والتنظــيم اإلداري، والبــدء يف عمليــة اســتنان الربملــان

وإقرارهـا ونـشرها، وتعـيني      للتشريعات، مث اعتمادهـا
ــوظفني ــصل املـ ــد   وفـ ــارو وحتديـ ــزر فـ ــدنيني يف جـ  املـ

 .شروط عملهم ومرتباهتم ومعاشاهتم التقاعدية

 مت تسلم جماالت الوالية هذه بوصفها شؤونا خاصة

احمللــــي  وتــــشمل إدارة احلكــــم -الــــشؤون البلديــــة ٢
 واإلشراف عليه ونظام الضرائب

 فها شؤونا خاصةمت تسلم جماالت الوالية هذه بوص

ــدن، ٣ ــق، وختطــيط امل ــاء احلرائ ــاين، وخــدمات إطف املب
 .واإلسكان، واإلجيارات، وتسجيل السكان

 مت تسلم جماالت الوالية هذه بوصفها شؤونا خاصة

ــة، ٤ ــب، والقبالــ ــة الطــ ــصحية، وممارســ ــدمات الــ اخلــ
ــصيدليات ــشفيات، والـ ــدمات املستـ ــشمل -وخـ  وتـ

التـشريعات ملناهـضة    املوظفني الطبيني العـامني، وسـن
املمارسة غـري املؤهلـة هلـذه اخلـدمات، والقـضاء علـى
مــرض الــسل وغــريه مــن األمــراض املعديــة، واالعتنــاء

 .مبرضى املراض العقلية، والتحصني

مت تسلم شـؤون الـصيدليات وإصـدار اللـوائح الـصحية            
أمـا بقيــة  . بوصـفها شـؤونا خاصـة   ) يف املـسائل البيئيـة  (

ل شـؤونا مـشتركة، بـالرغم مـن         ميادين الصحة فال تزا   
أن حكومة احلكـم الـداخلي جلـزر فـارو قـد تـسلمت،              

 من قانون احلكم الداخلي ووفقا إلطـار        ٩عمال بالبند   
ــسلطة    ــدامنركي، الـ ــان الـ ــا الربملـ ــوانني الـــيت أجازهـ القـ
 التشريعية واإلدارية يف هذه امليادين مع إعانات إمجالية

 .خدمات الرفاه العامة ٥
 .املساعدة العامة 
 التأمني الوطين 
 .التأمني اإللزامي ضد احلوادث 
 .العمال، واملتدربون، واملساعدون، وأيام العطل 

ت الرفاه العـام، والتـأمني اإللزامـي ضـد          مت تسلم خدما  
احلـــوادث، وشـــؤون العمـــال واملتـــدربني واملـــساعدين 

 .وأيام العطل بوصفها شؤونا خاصة
أمــا املــساعدة العامــة والتــأمني الــوطين فمــا زاال مــن       
الــشؤون املــشتركة، بــالرغم مــن أن حكومــة احلكــم      

 مـن  ٩الداخلي جلزر فـارو قـد تـسلمت، عمـال بالبنـد        
كــم الــداخلي ووفقــا إلطــار القــوانني الــيت      قــانون احل

أجازهــــا الربملـــــان الـــــدامنركي، الـــــسلطة التـــــشريعية  
 .واإلدارية يف هذه امليادين مع إعانات إمجالية
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 حالة النقل اجملال املنقول البند

 وتــشمل رســوم -ملباشــرة وغــري املباشــرة  الــضرائب ا ٦
الدمغــة، والرســوم اإلمجاليــة أي الــضرائب احملــسوبة
علــى أســاس كلــي، والــضرائب علــى يانــصيب جــزر

ــة  ــارو اخلاصـ ــاب   . فـ ــل األتعـ ــة مثـ ــوم املناولـ ــا رسـ أمـ
ــود إىل ــا تع ــسجيل األراضــي فإهن ــة ورســوم ت القانوني

 .السلطة اليت تتحمل تكاليف املؤسسة املعنية

 . جماالت الوالية هذه بوصفها شؤونا خاصةمت تسلم
 

التــرخيص، والتــصرف عمومــا بــاإليرادات والنفقــات ٧
 .اخلاصة باجلزر

 .مت تسلم جماالت الوالية هذه بوصفها شؤونا خاصة

ــسابات  ــة احلــ ــبة، ومراجعــ ــة باحملاســ ــوائح املتعلقــ اللــ
واالحتفاظ بوصـوالت املقبوضـات وبوثـائق النفقـات

 .اخلاصة باجلزر

 

مت تــسلم هــذا اجملــال مــن الواليــة بوصــفه مــن الــشؤون   املوافقة على رسوم املوانئ ٨
 .اخلاصة

نظام املـدارس، ويـشمل املـدارس االبتدائيـة واملـدارس ٩
الثانويـــة ومناهجهـــا؛ وتـــدريب املعلمـــني؛ واملـــدارس
ــدارس ــة، واملـ ــدارس اإلعداديـ ــشعبية، واملـ ــة الـ الثانويـ

ــة و ــدارس التجاريـ ــل املـ ــة، مثـ ــة  املهنيـ ــدارس التقنيـ املـ
 .ومدارس املالحة وغريها

 مت تسلم جماالت الوالية هذه بوصفها شؤونا خاصة

 مت تسلم جمال الوالية هذا بوصفه من الشؤون اخلاصة احملفوظات واملكتبات واملتاحف ١٠
وقــد أُدرج . احملفوظــات الوطنيــة: ويــستثىن مــن ذلــك 

 .حتفظ على التسليم اإللزامي للمكتبة امللكية
 

 مت تسلم جماالت الوالية هذه بوصفها شؤونا خاصة املباين احملمية وأماكن صون الطبيعة ١١
ــة ١٢ ــوات، واحملطـ ــساحلية، والقنـ ــة الـ ــوانئ، واحلمايـ املـ

الكهرمائيــة، وحركــة الــسري، مبــا يف ذلــك الطــرق،
والـــسكك احلديديـــة، وحـــافالت التـــرام، وخـــدمات
ــى ــل علــ ــافالت، والنقــ ــدمات احلــ ــارات، وخــ العّبــ

 .الطرقات

 مت تسلم جماالت الوالية هذه باعتبارها شؤونا خاصة

  .املركبات اآللية وحركة السري 
  .خدمات الربيد والربق واهلاتف احمللية 
  .التركيبات الكهربائية 
 مت تسلم جماالت الوالية هذه بوصفها شؤونا خاصة .املسائل الريفية والزراعية ١٣
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 حالة النقل اجملال املنقول البند

ي بصورة عامة، واحليـازة     التشريع الريف : وهذه تشمل  
بــــااللتزام، واحليــــازة بالتــــأجري، وتقــــسيم /الرضــــائية

ــصغرية، ــضيقة وال ــادل قطــع األرض ال األراضــي، وتب
وزراعــــة النباتــــات، وتربيــــة احليوانــــات، والبــــستنة،

 .واملهن الزراعية اجلانبية، وحتسني التربة، واحلراجة

 

  . اخلدمة البيطرية 
  .مكافحة اآلفات 
نــات األليفــة، والتحكــيم املتــصل هبــا، ومحايــة      احليوا 

 .احليوانات، والتشريع املتعلق بالكالب
 

  .صيد احليوانات يف اإلقليم ومحاية احليوانات 
  .صيد األمساك يف اإلقليم ومحاية األمساك 
  .تسجيل األراضي 
ترخيص املسارح وأجور العرض السينمائي وأسـباب ١٤

 الترفيه
 لوالية هذه بوصفها شؤونا خاصةمت تسلم جماالت ا

  مجع األموال وبيع اليانصيب 
  انتشار حطام السفن 
  .ما يعثر عليه من املمتلكات املفقودة 
  .املواد السامة، واملتفجرات،  واألسلحة 
 مت تسلم جماالت الوالية هذه بوصفها شؤونا خاصة اإلمدادات وإنتاجها وتوزيعها ١٥
  .حلدود العليا لألسعارمراقبة األسعار؛ وا 
  .نظام احلصص، واحلسومات، واإلعانات 
  .القيود على املكافآت وأرباح األسهم 
  البيع اجلّوال للبضائع 
  القواعد اليت حتكم املشروبات الكحولية 
  .القواعد املتعلقة بإغالق املتاجر 
  .جتهيز األطعمة وتقدميها 
  .ترخيص املهن واحلرف 
   املهن واحلرف ومجعياهتاسجالت 
  .سجالت السفن 
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 حالة النقل اجملال املنقول البند

ــة،  الــــسماسرة، واملترمجــــون املفوضــــون مــــن الدولــ
ــصون يف شــؤون ــدالت، واملخت ــسوية املع ووســطاء ت

 .القياسات واألوزان املفوضون من الدولة

 

  .مراجعو احلسابات 
  .مرافق التخزين 
السمــــــسرة بالعمولــــــة ووكالؤهــــــا، واملــــــسافرون 

 .التجاريون
 

  وكالء الشركات األجنبية 
  .مسك الدفاتر واحلسابات 
مؤسسات تقدمي الرهونات االئتمانية وأنشطة التـأمني 

 .احمللي
 

 مت تسلم جماالت الوالية هذه بوصفها شؤونا خاصة .القّيم احمللي على األمالك العامة  ١٦
  .نظام مسح األراضي وتسجيل تفاصيلها 
  .السياحة 
  .ضي لالستخدام يف أغراض معينةمصادرة األرا 
  .األحكام اليت تنظم إنتاج املواد املطبوعة 
  .أحكام تتعلق بقواعد خاصة للوقت 
  .الواجبات املدنية 
  .احلقوق املتساوية للرجال والنساء 
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 القائمة باء
ان تكون اجملاالت التالية من الوالية موضوع مزيد من التفاوض بغية البـت فيمـا إذا كـ                

 .ميكن االعتراف هبا بوصفها شؤونا خاصة جلزر فارو وإىل أي مدى
 ] من قانون احلكم الداخلي٣البند [ 

 حالة النقل اجملال املنقول البند

  الكنيسة الرمسية ١
وهــذه تــشمل كــل اجلوانــب املتعلقــة بتنظــيم الكنيــسة 

وطقوســـها وباملـــسؤولني فيهـــا ومرتبـــاهتم ومعاشـــاهتم
وباالنــضمام إىل . مببــاين الكنيــسة وســاحاهتاالتقاعديــة، و

الكنيسة الرمسية واالنـسحاب مـن حظريهتـا، وجبماعـات
ــا ــآلف الطــوعي مــن رعاي ــشكل مــن الت ــيت تت املــصلني ال
الكنيسة، وإعفاء رعايـا الكنيـسة مـن االلتـزام باسـتخدام
ما يقدمه رجل الدين املوجود يف موقع ما من خـدمات،

 .ات املتعلقة باألعياد الرمسيةوالعقائد املنشقة والتشريع

 .تظل جماالت الوالية هذه من الشؤون املشتركة

 يظل جمال الوالية هذا من الشؤون املشتركة الشرطة ٢
ــة مــن       .الترسبات اجلوفية من املواد اخلام ٣ ــبات اجلوفي ــسلم اجملــاالت املتعلقــة بالترس مت ت

 .املواد اخلام، واإلذاعة بوصفها شؤونا خاصة
  عةاإلذا 
 يظل من الشؤون املشتركة الطريان 
مت تسلم هذا اجملال من الوالية باعتبـاره مـن الـشؤون             صندوق األرض ٤

 .اخلاصة
مت تسلم هذا اجملال من الوالية باعتبـاره مـن الـشؤون             مراقبة االسترياد والتصدير ٥

 .اخلاصة
 

  )٢٠٠٥يوليه / متوز٢٤ املؤرخ ٥٧٨القانون رقم (جماالت الوالية اليت تسلمتها جزر فارو وفقا لقانون التسليم  
 تاريخ التسليم جمال الوالية

 ٢٠٠٦مايو / أيار١١ املسؤولية عن وسائط اإلعالم
 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ االستعدادات للطوارئ املدنية

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٩ )الكنيسة التبشريية اللوثرية للدامنرك(الكنيسة الرمسية 
ين املتعلقــــة بقــــانون الــــشركات، وأمــــوال األعمــــالامليــــاد

 التجارية واجلمعيات واحلسابات السنوية
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١
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   إعالن حكومة جزر فارو بشأن املركز السياسي والقانوين للجزر٣ -التذييل باء 
 املركز السياسي والقانوين جلزر فارو  
 إعالن صادر عن حكومة جزر فارو  

ومتلــك مبقتــضى هــذا احلــق حريــة تقريــر . ك مجيــع الــشعوب حــق تقريــر مــصريهامتلــ” 
ــصادي واالجتمــاعي والثقــايف     ــأمني منائهــا االقت ــة ت ــسياسي وحري ــه  . “مركزهــا ال هــذا مــا ُيعلن

 وما يؤكده، كمبدأ عـام، إعـالن وبرنـامج عمـل فيينـا              ١٩٦٦العهدان الدوليان الصادران عام     
ملمارســة الثابتــة للــدول واملنظمــات الدوليــة األســاس  وتــشكل هــذه األحكــام وا. ١٩٩٣لعــام 

القــانوين حلــق تقريــر املــصري الــذي ميلكــه شــعب جــزر فــارو وحيــتفظ بــه، مبــا يف ذلــك، خيــار     
 .االستقالل إذا قرر الشعب ذلك أو حني يقرره

. بدأ استيطان جزر فـارو يف مطلـع القـرن التاسـع مـن قبـل أفـراد الفـايكينغ النـروجييني                       
ء االسكندنافيون القدماء من النـرويج مباشـرة عـن طريـق اجلـزر الربيطانيـة وفقـا                 وقد جاء هؤال  

 .ويؤيد هذا األدلة األثرية والوراثية. مللحمة أيسلندية قدمية
وأسس املستوطنون دولة نوردية مستقلة، كان هلا هيكلها السياسي والقـانوين اخلـاص              

فيهـا، هـو    ) أو الربملـان  ( اليت كان جملـس التينـغ        هبا الذي استند إىل التقاليد االسكندنافية القدمية      
 . مصدر السلطة العليا

وعلى مر القرون، احتفظ أهايل جزر فارو، ومـا زالـوا حيتفظـون حـىت اليـوم، هبويتـهم                    
 .الوطنية والتارخيية واللغوية والثقافية

، قامت وحدة بني مملكـة النـرويج ومملكـة الـدامنرك عـن طريـق زواج                 ١٣٨٠ويف عام    
ي ربط بني األسرتني املالكتني االسكندنافيتني، وجتسدت هـذه الوحـدة يف معاهـدة بريغـن                ملك
 مبعاهدة كيل اليت أقامت بـدال مـن ذلـك           ١٨١٤غري أن هذه الوحدة أُلغيت عام       . ١٤٥٠عام  

وعمـال باتفاقيـة كيـل، اسـُتعيض عـن الـصلة       . وحدة جديدة بني مملكة النرويج ومملكـة الـسويد   
 .ني جزر فارو ومملكة النرويج بصلة مماثلة مع مملكة الدامنركالقائمة مبعاهدة ب

، ميكن تصنيف جـزر فـارو بأهنـا مـستعمرة خارجيـة أو حمميـة حتـت                  ١٨١٤وبعد عام    
 .راية ملك الدامنرك، ومل تكن اجلزر تعترب جزءا من مملكة الدامنرك

ر فـارو يف    وسعت السلطات الدامنركية إىل حتقيق إدماج سياسي وقانوين تـدرجيي جلـز            
مملكــة الــدامنرك أثنــاء عمليــة نــشر الدميقراطيــة يف مملكــة الــدامنرك يف النــصف الثــاين مــن القــرن   

وبــرغم هــذا التطــور ظلــت جــزر فــارو حمتفظــة بــصورة كاملــة مبركزهــا كــإقليم . التاســع عــشر
 .ومل يقر شعب جزر فارو يف أي وقت هذا اإلدماج. ووالية مميزين
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انيـة، أُلغيـت كـل الـروابط بـني جـزر فـارو ومملكـة الـدامنرك،          وخالل احلرب العاملية الث   
ــة       ــها، مــسؤولة عــن كــل شــؤوهنا الداخلي ــة محايت وكانــت اجلــزر الــيت تولّــت القــوات الربيطاني

 . واخلارجية
، ُنظــم اســتفتاء يف جــزر فــارو طُلــب فيــه إىل الــشعب، ألول مــرة يف  ١٩٤٦ويف عــام  

 الــذي وافقــت عليــه -ارو يف هــذا االســتفتاء وقــرر شــعب جــزر فــ. تارخيــه، أن يقــرر مــستقبله
 .  أن ُينشئ يف جزر فارو دولة مستقلة-رمسيا السلطات الدامنركية 

ومبجرد أن اعترف برملان جزر فارو هبـذا القـرار، حلّـت الـسلطات الدامنركيـة الربملـان                   
ن طريـق  وقَبِـل الربملـان املنتخـب اجلديـد بتـسوية عـ      . وأمرت بإجراء انتخاب عام يف جزر فـارو      

 .١٩٤٨التفاوض استندت إىل ترتيب حكم داخلي بدأ سريانه يف عام 
، اتفقـت حكومـة جـزر فـارو وحكومـة مملكـة الـدامنرك علـى تــسوية         ٢٠٠٥ويف عـام   

جديدة عن طريق التفاوض تتألف من ترتيبني جديدين، ُينشئان معا حكما ذاتيا داخليـا كـامال            
ذه التـسوية ال ُتعتـرب أو ُتفهـم بأهنـا ممارسـة حلـق               وهـ . ودرجة معينة من احلكم الـذايت اخلـارجي       
 .تقرير املصري الكامل وال استعاضة عنه

وقد أعلن رؤساء وزراء الـدامنرك يف عـدة مناسـبات، وكـذلك حـديثا جـدا، أن جـزر                     
فارو سوف ُتعلـن دولـة مـستقلة حاملـا يقـرر شـعبها ذلـك وتأكـدت هـذه التـصرحيات بـصدور             

 .٢٠٠١ الدامنرك يف عام قرار مناظر عن برملان مملكة
وأُعد دستور جديد جلزر فارو، وقدمت اللجنة الدستورية جلزر فارو مشروع دسـتور             

وسوف يتـضمن الدسـتور اجلديـد مجلـة أحكـام           . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٨مقترح يف   
. من بينها أحكام تتعلق بتنظـيم اسـتفتاء يف املـستقبل النفـصال جـزر فـارو عـن مملكـة الـدامنرك                      

 .سوف يبدأ نفاذ هذا الدستور اجلديد مىت أيده شعب جزر فارو عند إجراء االستفتاءو
وباختصار، فإن لشعب جـزر فـارو حقـا سـياديا غـري قابـل للتـصرف يف تقريـر املـصري                       

 .حيتفظ به مبوجب القانون الدويل
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 التعليقات املقدمة من املنظمات غري احلكومية الدامنركية  
  الدامنركجملس املرأة يف - ١ 

  ٢٠٠٨مايو /كوبنهاغن، أيار
تعليقات جملس املـرأة يف الـدامنرك علـى التقريـر الـدوري الـسابع حلكومـة الـدامنرك عـن                       

 تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 منظمـة   ٤٧الـذي ميثـل     ) “اجمللس”ويسمى فيما يلي    (يرحب جملس املرأة يف الدامنرك       

ــه للتعليــق علــى التقريــر     عاملــة يف خمت لــف جمــاالت املــساواة اجلنــسانية بالفرصــة الــيت أُتيحــت ل
ويؤسـفنا  ). “التقريـر ”ويسمى فيما يلـي     (الدوري السابع حلكومة الدامنرك عن تنفيذ االتفاقية        

أن معرفتنا باحلالة املتعلقة باملـساواة اجلنـسانية يف غرينالنـد وجـزر فـارو ال تـسمح لنـا بـالتعليق                      
 .هما من التقريرعلى جزأي
ويـرد أدنـاه مباشـرة      . وسوف تتبع تعليقاتنا هيكل التقرير أي بتنـاول املـواد مـادة مـادة              

 .موجز لفكرتنا العامة عن املساواة اجلنسانية يف الدامنرك
 

 :تعليقات عامة  
يــود اجمللــس أن يــثين علــى الــوزيرة لــشؤون املــساواة اجلنــسانية خلطــيت العمــل يف جمــايل  

وقد أسفرت خطة العمل بـشأن العنـف ضـد املـرأة     . ملرأة ومكافحة االجتار بالنساء  العنف ضد ا  
عن محالت استرعت االهتمام هبذا االنتـهاك اخلطـري حلقـوق املـرأة، بينمـا شـهد ميـدان االجتـار                     

 . يوم وإنشاء مركز ملكافحة االجتار باألشخاص١٠٠بالنساء متديد فترة إمعان التفكري إىل 
يع، من الناحيـة األخـرى، أن نـسلّم بوصـف التقريـر لعمـل احلكومـة                 على أننا ال نستط    

بعبـارة مبـّسطة، ال يوجـد للمـساواة         ... ”على املـساواة اجلنـسانية بأنـه، كمـا جـاء يف التقريـر               
 ويبــدو لنــا، مــن ناحيتنــا، أن .“ وزيــرا١٩اجلنــسانية جمــرد وزيــر واحــد بــل هنــاك يف اجملمــوع  

ساسـية للحكومـة، ال عنـدما يتعلـق األمـر مببـادرات سياسـية               املساواة اجلنسانية ليـست أولويـة أ      
 .كبرية، وال لدى توفري ما يكفي من األموال واملوظفني

 :ونود أن نلفت االنتباه بشكل خاص إىل ما يلي 
 الــدامنرك حتتــل مرتبــة متدنيــة بــني الــدول األوروبيــة األخــرى يف  :األجــر غــري املتكــافئ 

 .وهذه الفجوة آخذة يف االتساع. نسنيترتيب الفجوات يف األجور بني اجل
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 يف املائة من املقاعـد، كمـا        ٢٧يف البلديات ال متثل املرأة سوى       : التمثيل غري املتساوي   
ويف املناصـب اإلداريـة العليـا يف القطـاع        .  رئيس بلدية ليس هناك سوى مثاين نـساء        ٩٨أن بني   

 .عدد قليل جدا من النساءيوجد ) أي األساتذة اجلامعيني(اخلاص وداخل جمال البحوث 
لــيس لــدى الــدامنرك معهــد مــستقل للــشؤون اجلنــسانية   : اآلليــات املؤســسية الــضعيفة  

ــائق       ــوفر الوث ــها، وي ــشأن كفالت ــستطيع أن يرصــد املــساواة بــني اجلنــسني ويتخــذ إجــراءات ب ي
واإلحصائيات من داخل جمـال التمييـز اجلنـساين، ويـدعم النقـاش العـام وحيفـز عمليـات تعمـيم                

 . ملنظور اجلنساينا
يـذكر التقريـر أن العـدد األدىن لألشـخاص املـشتركني يف البغـاء قـد ارتفـع مـن                     : البغاء 
 . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف الفترة ٥ ٥٦٧ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف الفترة ٣ ٨٨٦

يود اجمللس أن يرى مزيـدا مـن األمـوال ختـصص لعمـل احلكومـة                : االفتقار إىل التمويل   
وقـد  . ة، مبا يف ذلك األمـوال املخصـصة للمنظمـات غـري احلكوميـة             على حتقيق املساوة اجلنساني   

سحبت احلكومة مؤخرا متويلها ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف وفدها إىل اجلمعيـة العامـة               
 .وكانت النتيجة غياب اجمللس وغريه من املنظمات غري احلكومية. لألمم املتحدة

 
 : التعليقات حسب املادة

 ور والتشريعالدست: ٢املادة   
كما جاء يف تعليقات اجمللس علـى التقريـرين الـدوريني اخلـامس والـسادس، ال يـضمن                   

وقـد اقتـرح اجمللـس أن يـدمج يف الدسـتور            . الدستور الدامنركي فرصا متساوية للمـرأة والرجـل       
أن للنساء والرجال فرصا متساوية بغية التشديد على أن هذا اجملـال هـو مـن املبـادئ األساسـية                    

 . جتمع الدامنركيللم
ويأســف اجمللــس بــشدة لكــون االتفاقيــة مل ُتــدمج يف التــشريعات الدامنركيــة، ذلــك أن   

إدماجها من شـأنه أن يكـون إشـارة إىل اجملتمـع بـصورة عامـة والنـساء بـصورة خاصـة بوجـود                        
 .التزام قوي حبقوق املرأة وباملساواة اجلنسانية

ــل      ــذ بالكام ــدامنرك مل تنف ــس أن ال ــرى اجملل ــة    وي ــشأن املعامل ــاد األورويب ب ــاز االحت  إيع
 .املتساوية للنساء والرجال فيما يتعلق مبسألة وجود معهد مستقل للشؤون اجلنسانية

 
 السياسة الوطنية: ٣املادة   

حنــن نؤيــد الفــرص املتــساوية للوصــول إىل جملــس شــكاوى : جملــس املــساواة اجلنــسانية 
واء أكانت اجلـنس أو الـسن أو اإلعاقـة أو األصـل             بشأن كل األسس اليت يقوم عليها التمييز س       
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ــدين أو املعتقــد أو امليــل اجلنــسي   ــشاء جملــس     . العرقــي أو ال ــأن إن ــسنا علــى قناعــة ب ــا ل غــري أنن
ذلـك أن التـشكيل   . شكاوى مشترك واحد سوف خيدم جمال التمييز اجلنساين على وجـه جيـد            

ــد ال يكفــل أن يتخــذ اجمل    ــشكاوى العــام اجلدي ــه، ألن   املقتــرح جمللــس ال ــادرة من لــس إجــراء مبب
التمويل لـن يـسمح بعـدد مقبـول مـن املـوظفني وال مبـا يكفـي إلبـراز مكانـة جملـس الـشكاوى                          

 .للعيان
رغـم أن الدراسـات اجلنـسانية، وهـي مـن           : الدراسات النـسائية والدراسـات اجلنـسانية       

ملنهجيـة بتوفريهـا    التخصصات البحثية الدينامية، حتتل مكـان الـصدارة يف التطـورات النظريـة وا             
. قاعدة من املعرفة احليوية لرسم سياسة املساواة اجلنسانية، فإن إطارها املؤسسي ضـعيف جـدا              

وال توجد يف معظم اجلامعات الدامنركيـة مراكـز قويـة للدراسـات اجلنـسانية، هلـذا إن وجـدت                    
دكتوراة يف  ووعالوة على ذلك ال توجد فيها برامج لنيل درجة املاجستري أو الـ            . على اإلطالق 

الدراسات اجلنسانية، مما جيعل مـن الـصعب توظيـف أجيـال جديـدة مـن البـاحثني يف موضـوع                     
كما أن تنـسيق الدراسـات اجلنـسانية الـذي كـان يف الـسابق ميـّول مـن وزارة العلـم                       . اجلنسانية

والتكنولوجيــا واالبتكــار، أصــبح اآلن يوجــد يف جامعــة كوبنــهاغن وميــول منــها، ممــا يعــين أن   
ويتـوىل تنـسيق الدراسـات اجلنـسانية        .  األنـشطة سـوف تتركـز اآلن علـى القـضايا احملليـة             معظم

. أستاذ جامعي مساعد، يضطلع أيـضا ببحـوث وبالتزامـات تدريـسية إضـافة إىل مهـام التنـسيق              
ويــود اجمللــس أن يــشري إىل . وهكــذا، فــإن مــن الــصعب عليــه أن يــؤدي دور املؤســسة املوِحــدة

ثانيــا، . أوال، إعــادة إنــشاء جهــة تنــسيق وطنيــة للدراســات اجلنــسانية : جمــاالت التــدخل التاليــة
ثالثـا، ختــصيص مـوارد لربنــامج   . وضـع برنـامج لنيــل درجـة املاجــستري يف الدراسـات اجلنــسانية    

 .حبوث وطين يف املساواة اجلنسانية
، ٢٠٠٥مل جتر أية تسوية خمصـصات دعـم اجمللـس منـذ عـام               : املنظمات غري احلكومية   

وعـالوة علـى ذلـك سـحبت وزارة     . نـاه أن قيمـة املخصـصات تتنـاقص سـنة بعـد أخـرى           مع مما
اخلارجيــة دعمهــا املــايل لكــل املنظمــات املــشاركة يف الوفــد الرمســي إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم   
املتحدة، فأصيبت مشاركة اجمللس يف العمل الدويل بنكـسة شـديدة، وأصـبح الوفـد الـدامنركي                 

ــة الع ــة الــيت توفرهــا املنظمــات غــري     الرمســي إىل اجلمعي امــة لألمــم املتحــدة بــدون اخلــربة العملي
 . احلكومية بشأن املسائل اجلنسانية

 
  األدوار النمطية املقولبة للجنسني والتحيز-األولويات : ٥املادة   

تنفذ استراتيجية تعميم املنظور اجلنساين، كمـا يـذكر التقريـر           : تعميم املنظور اجلنساين   
كــل الــوزارات، غــري أنــه وفقــا ملــا يــذكره التقريــر، مل توضــع أي خطــة عمــل علــى حتديــدا، يف 

 ). من التقرير٢٠الصفحة (مستوى البلديات 
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ومطلــوب مــن كــل الــسلطات العامــة والبلــديات، وفــق املــذكور يف التقريــر، أن تعــد     
يرة وأن تقدمــه إىل الــوز)  مــن التقريــر٨الــصفحة (تقريــرا عــن املــساواة اجلنــسانية كــل ســنتني  

ولألسـف ال يـرد ذكـر للنتـائج املبلغـة مـن البلـديات يف التقريـر إىل               . لشؤون املساواة اجلنـسانية   
وجيـد اجمللـس أن األرقـام املبلّغـة عـن           ). اللجنـة (اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة              

إذا ُنظــر التقــدم يف تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف البلــديات مفزعــة إىل درجــة عاليــة، وبــاألخص  
ونـود  ). ٣املستـشهد هبـا يف إطـار املـادة          ( من قانون املساواة اجلنسانية      ٤إليها بالنسبة إىل البند     

 Deloitte, “Ligestillingsredegørelser for(أن نلفــت انتبــاه اللجنــة إىل بعــض االســتنتاجات  

kommuner, regioner og stat 2007”, 2008.( 
 يف املائـة فقـط مـن        ٦نساين على مستوى البلـديات، فـإن        بالنسبة إىل تعميم املنظور اجل     

 يف املائـة  ٧البلديات املعنية لديها استراتيجية متضافرة للعمل علـى تعمـيم املنظـور اجلنـساين، و                
.  يف املائــة أيــة اســتراتيجية٧٦مـن البلــديات لــديها اســتراتيجية قيــد اإلعــداد، بينمـا لــيس لــدى   

 .أهنا ال تعرف يف املائة من البلديات ب٩وأجابت 
أي (عنـــد ســـؤال البلـــديات عـــن مـــدى تعميمهـــا للجنـــسانية يف املبـــادرات اجلديـــدة    

 بأهنــا - ٩٨ مــن جممــوع - بلديــة ٧١أجابــت ) االتــصال، والقــرارات الــسياسية، واحلمــالت 
 بلـديات أهنـا     ٧ وكانـت ال تعـرف، وذكـرت         ١ بلديـة علـى الـسؤال        ٢٠ومل جتـب    . تعرف ال

ساين يف بعـض املبـادرات، بينمـا مل تـذكر أي بلديـة أهنـا تعمـل علـى            تدخل تعميم املنظـور اجلنـ     
 .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف معظم املبادرات اجلديدة

وأســباب هــذا األداء الــضعيف ميكــن أن تعــود إىل كــون بلــديتني فقــط قــد شــرعتا يف     
نــساين، يف حــني مبــادرات إلكــساب موظفيهمــا املهــارات واملعرفــة املتعلقــة بتعمــيم املنظــور اجل 

 . إىل أهنا ال توفر التدريب أو أهنا مل جتب- بلدية ٩٦ -أشارت البقية 
ومع شروع بلديتني فقـط يف مبـادرات ترمـي إىل بنـاء الكفـاءات يف هـذا املوضـوع يف             

ويــذكر التقريــر أن . صــفوف موظفيهمــا تــسهل معرفــة ســبب األداء الــضعيف جــدا للبلــديات 
“ عمل على تعزيـز املـساواة اجلنـسانية داخـل ميـادين اختـصاصها             البلديات مسؤولة عن ال   ... ”
 ويبدو أن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل البلـديات قـادرة علـى        ). من التقرير  ١٨الصفحة  (

أن تفعل ذلك؟ إن األرقام الواردة من البلديات ُتظهر بوضـوح أن موظفيهـا غـري قـادرين علـى                    
ترأسـه الـوزيرة لـشؤون املـساواة اجلنـسانية لوضـع            وال بد من بذل جمهود متـضافر        . هذه املهمة 

 .تعميم املنظور اجلنساين يف مقدمة األعمال على مستوى البلديات
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 مسائل خاصة، واالجتار باألشخاص، ومدونة قواعد السلوك: ٦املادة   
“ حيــاة جديــدة” إصــدار احلكومــة خلطــة عملــها املــسماة   ٢٠٠٥شــهد عــام : البغــاء 

وتــوجز اخلطــة النتــائج الــسلبية املتعــددة، االجتماعيــة منــها . حــة البغــاءللتــدخل يف ميــدان مكاف
كما أهنا تبني الوصمة واألسباب األخـرى الـيت تـدفع           . والنفسية واجلسدية، لالنغماس يف البغاء    

ولعله يكون من األنـسب لـو اسـتخدمت وزيـرة الـشؤون االجتماعيـة               . إىل البقاء يف تلك البيئة    
ة التقرير لُتعرب للرجال الذين يشترون اخلدمات اجلنـسية عمـا خيلّفـه             وشؤون املساواة اجلنساني  

 . تشجيعهم للبغاء من آثار سلبية على النساء
ومـــن دواعـــي األســـف أن موضـــوع البغـــاء ال يـــتم التطـــرق إليـــه يف الـــدوائر العامـــة    

وال يــوىل قــدر . واحلكوميــة إال عنــدما يكــون االجتــار باألشــخاص مــدرجا يف جــدول األعمــال
وباملثــل فــإن مــسألة . ذكر مــن االهتمــام ملوضــوع النــساء الــدامنركيات املــشتركات يف البغــاء ُيــ

ويـود اجمللـس أن     .  متيل إىل االختفـاء يف غياهـب املناقـشات         - وبالتايل الزبائن    -جانب الطلب   
ومـن  . يرى الدامنرك تتبع مثال السويد، وقريبا أيضا النرويج، يف جترمي شراء اخلـدمات اجلنـسية              

لة القول أن سن قـانون كهـذا ينبغـي أن ترافقـه عـروض بالنـسبة إىل اخلـدمات االجتماعيـة،                      ناف
وُتظهـــر أكـــرب دراســـة . وختفيـــف الـــديون، والتعلـــيم، وإجيـــاد فـــرص عمالـــة يف ســـوق العمـــل

للموضــوع أُجريــت يف الــدامنرك، اســتنادا إىل مقــابالت مــع ممارســات البغــاء، أن معظــم البغايــا 
وقـد  . ألدىن من اجملتمع ومل حيـصلن سـوى علـى قـسط ضـئيل مـن التعلـيم                 ينتمني إىل الطبقات ا   

ذُكرت الديون واملشاكل االقتـصادية بوصـفها بعـض األسـباب الرئيـسية الـيت تـدفع إىل دخـول               
ويـود اجمللـس أن يـرى تينـك النـساء يـتلقني الـدعم املالئـم حبيـث ال جيـري اسـتخدامهن                        . البغاء

 .إلشباع شهوات أُناس آخرين
األرقام بأن العمل امليداين والعروض املقدمـة للنـساء اللـوايت يـردن تـرك البغـاء                 وتوحي   

وكمـا يـذكر التقريـر،      . أو التمويـل  /قد ال يكون حاصال على ما يكفي من الدعم بـاملوظفني و           
 امرأة إىل عاِلم نفساين، وهذا رقم يـشري إىل أن هنـاك قـدرا كـبريا           ٢٦ إحالة   ٢٠٠٧مت يف عام    

كمـا أن العـدد األدىن املقـّدر للمـشتركات يف البغـاء قـد               . ازه يف هذا اجملـال    من العمل ميكن إجن   
 يف أربع سنوات فقط، وهـذه أرقـام   ٥ ٥٦٧ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف الفترة ٣ ٨٨٦ارتفع من  

تـشري إىل ضـرورة أن يوليهــا مركـز االختـصاص ملكافحــة البغـاء اهتمامـه، نظــرا إىل مـا يــذكره        
 مـن   ٢١الـصفحة   (“ يـؤدي دورا رئيـسيا يف مكافحـة البغـاء         ” التقرير مـن أن املركـز ينبغـي أن        

 ).التقرير
ومما يدعو إىل األسف أن تقرير احلكومة إىل اللجنة ال يـذكر أنـه يوجـد تعمـيم بـشأن                      

وهـذا التعمـيم يـضفي علـى الدولـة دور القـوادة،             . مسألة استخدام األشـخاص املعـوقني للبغايـا       
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ــا ووضــع ترتيبــات معهــن   نظــرا إىل أنــه يعطــي العــاملني مــع املعــوق   ني احلــق يف االتــصال بالبغاي
ومــع أن اجمللــس يــسلّم دون شــك بــأن لألشــخاص  . وكــذلك املــساعدة يف األمــور اللوجــستية

. املعوقني حاجات جنسية، إال أنه ال يستطيع، بأي حال من األحـوال، أن يؤيـد ذلـك التعمـيم                  
. ر حاجات فئة ضـعيفة أخـرى   ويبدو لنا من ضروب القسوة استخدام فئة ضعيفة لترضي وتيسّ         

هذا عالوة على أن ذلك يـضع احلاجـات اجلنـسية للمعـوقني فـوق العمـل علـى حتقيـق املـساواة                 
 .اجلنسانية
 : االجتار بالنساء 

مل تــسفر احلمــالت اإلعالميــة يف إطــار خطــة العمــل الــسابقة الــيت اســتهدفت الزبــائن     - 
علــى حــد علمنــا عــن نقــصان يف  ، ) مــن التقريــر، البنــد الثالــث ٢٥صــفحة (احملــتملني 

 .جانب الطلب وال عن نقصان يف عدد النساء املّتجر هبن إىل الدامنرك
البـشر  منـع االجتـار ب  ”أحد جماالت العمل يف خطة العمل اجلديـدة ينـصب باملثـل علـى         - 

ويأمـل اجمللـس    ).  من التقرير، البنـد الثالـث      ٢٥الصفحة  (“ عن طريق احلد من الطلب    
حلملة جناحهـا، ولكـن هنـاك خمـاوف مـن حـدوث زيـادة يف الطلـب              يف أن تثبت هذه ا    

علـى النـساء املّتجـر هبــن نظـرا إىل أن النـرويج يف طريقهـا إىل فــرض حظـر علـى شــراء         
وهــذا إىل جانــب الزيــادة يف . اخلــدمات اجلنــسية، مثــل احلظــر القــائم فعــال يف الــسويد 

ــؤد      ــدامنرك ميكــن أن ي ــاء يف ال ــسات يف البغ ــساء املنغم ــدد الن ــدامنرك  ع ــل ال ي إىل جع
 .“ماخور اسكندنافيا”

، فإنه يأسف لكون هـذه الفرصـة   “إمعان التفكري”مع أن اجمللس يثين على حتديد فترة     - 
أمـا النـساء    . ال ُتمنح إال للمتعاونات مع السلطات بالعودة طوعا إىل أوطاهنن األصـلية           

امنرك وعـدم رفـض    اللوايت خيشني العـودة إىل أوطـاهنن فينبغـي عـدم إخـراجهن مـن الـد                
 يوم من إمعان التفكري اليت ميكنـهن خالهلـا احلـصول علـى العنايـة                ١٠٠منحهن فرصة   

وينبغــي أال ننــسى أن مــواطنني دامنــركيني كــانوا . الطبيــة املالئمــة واخلــدمات األخــرى
الــسبب يف جلــب تينــك النــساء ألغــراض جنــسية وأن الطلــب مــن جانبــهم كــان، يف   

 . دفع إىل االجتار بتينك النساءاملقام األول، السبب الذي 
إن علينا كمجتمع، واجب مساعدة النساء ضحايا االجتار بغض النظر عما إذا كانـت               - 

ــديهن اجلــرأة علــى العــودة إىل أوطــاهنن أو مل تكــن    ــود اجمللــس أن يــرى ضــحايا   . ل وي
 .االجتار حيصلن على إذونات إقامة بسبب تعرضهن لالجتار

ومل ُتمــنح ســوى مكافــآت . اجل يف خطــة العمــل الدامنركيــةإن مــسألة التعــويض ال تعــ - 
 .قليلة جدا وضئيلة لضحايا االجتار
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كما ذُكر يف التقرير أوىل املفوض الوطين للشرطة هـذا اجملـال مزيـدا مـن االهتمـام مـن            - 
غــري أنــه اتــضح مــن برنــامج  . خــالل اســتراتيجية جديــدة إلجــراءات الــشرطة املعــززة  

أن ) ٢٠٠٨مـــايو / أيـــار١٤(يفزيـــون الـــدامنركي الـــوطين وثـــائقي عرضـــه حـــديثا التل
ذلـك أن العـدد املتوقـع الـذي يتـراوح          . التوقعات على ما يبدو كانت أكرب مـن الواقـع         

 ١٢ من أفراد الشرطة الذين ُيفترض أن يعملوا على مكافحـة االجتـار يف               ١٥ و   ٥بني  
س الربنامج ُنقـل عـن   ويف نف. منطقة شرطة، قد حتول يف عامل الواقع إىل شرطيني اثنني         

أحد أفراد الشرطة الذي ُتـرك امسـه غُفـال أن الـشرطة قـد يئـست أساسـا مـن مكافحـة                 
 .املتجرين من البلدان األوروبية الشرقية

 
 احلقوق واملشاركة السياسية: ٧املادة   

 ظلت نـسبة النـساء املـشتركات يف الـسياسات           - مشاركة املرأة يف السياسات احمللية     
 ٢٠٠١ يف املائة منـذ انتخابـات عـام          ٢٧ يذكر التقرير، على حاهلا دون تغيري عند         احمللية، كما 

 ١٩٨٩والواقع أن نسبة النساء يف السياسات احمللية بالكـاد تغّيـرت منـذ عـام       . ٢٠٠٥إىل عام   
أمــا نــسبة اإلنــاث بــني رؤســاء البلــديات فظلــت هتــبط منــذ عــام    .  يف املائــة٢٦عنــدما كانــت 

 . يف املائة اليوم٨رد  إىل أن أصبحت جم١٩٩٧
وكان اجمللس يأمل يف أن تبذل الوزيرة لشؤون املساواة اجلنسانية جمهودا أكثر تـضافرا               

 سنة علـى حـصول املـرأة علـى حـق التـصويت يف االنتخابـات للحكومـات              ١٠٠مبناسبة مرور   
سفر عـن   وكان جتديـد نـشرة ُوزّعـت يف انتخابـات احلكومـات احملليـة املاضـية الـيت مل تـ                    . احمللية

زيــادة عــدد النــساء يف الــسياسات احملليــة أمــرا جيــدا، ولكــن دفــع القــضية إىل األمــام يتطلــب      
وكـان ينبغـي    . ضرورة دعم االجتماعات والتجّمعات احمللية اليت كان ميكن للـوزيرة أن تقدمـه            

تأمني متويل إضايف لالحتفال بالعيد املئـوي، وكـذلك جملهـود مجـاعي يرمـي إىل حتريـك األمـور                  
 . األمامإىل

تقــرر أن حيــّول التركيــز مــن احلــواجز إىل األمثلــة اجليــدة الــيت   ”وجــاء يف التقريــر أنــه   
ويف هـذا اخلـصوص، فـإن ممـا لـه أمهيتـه أن            ). ٣٠الـصفحة   (“ يستطيع اجلميع أن يتعلّموا منـها     

وممــا لــه أمهيتــه أن نعــرف . يــذكر أنــه حــىت لــو تغّيــر التركيــز، فــإن احلــواجز ال تــزال موجــودة  
واجز وندركها حىت ميكن التعامل معها وهذا أمر ميكن أن يتم جنبـا إىل جنـب مـع التركيـز                    احل

 .على األمثلة اجليدة
وفيما يتعلق بالتمثيل الضعيف للمرأة واالفتقـار العـام إىل التركيـز علـى تعمـيم املنظـور                   

ــساين  ــادة   (اجلن ــساين   ٥ُيرجــى الرجــوع إىل امل ــور اجلن ــيم املنظ ــشأن تعم ــتعني أن) ب  تكــون ، ي
 .البلديات جماال لالهتمام وينبغي تتّبع التطورات يف هذه اجملاالت عن كثب



CEDAW/C/DEN/7  
 

08-39914 157 
 

  السفريات-متثيل احلكومة : ٨املادة   
ــه للموظفــات       ــامج التوجي ــة، مثــل برن ــشؤون اخلارجي ــادرات يف وزارة ال إن وجــود مب

دة مـا دامـت     ، يبدو فكـرة جيـ     )املستويات العليا (اللوايت لديهن إمكانات لشغل مناصب إدارية       
ُتنفذ جنبا إىل جنب مع مبادرات حتسني قدرات املناصب اإلدارية العليا حبيث حتـدد املوظفـات          

 .املوهوبات وتعمل على ترقيتهن
 

 املواطنة: ٩املادة   
تواجــه املــرأة األجنبيــة الــيت تتعــرض للعنــف مــن زوجهــا خطــر الطــرد مــن الــدامنرك إذا  

ة إذن إقامة على أسـاس الـزواج وعاشـت يف الـدامنرك            وإذا كان لدى هذه املرأ    . تركت زوجها 
أقــل مــن ســبع ســنوات، ال ميكنــها أن تتأكــد مــن متديــد إقامتــها، رغــم أن يف قــانون األجانــب  

وعليهـا أن تـستويف     ).  مـن القـانون    ٨ مـن املـادة      ١٩البنـد   (إعفاء يتعلق بالنساء ضحايا العنـف       
ون قادرة على توثيـق العنـف، وعليهـا أن    وجيب أن تك. معايري معينة للحصول على إذن بالبقاء  

تثبــت ارتباطهــا بالــدامنرك، وعليهــا أن تثبــت بالــدليل أن عودهتــا إىل وطنــها األصــلي ستــشكل   
. وهذا احلال يعين بالنسبة إىل عدة نساء أن عليهن أن خيتـرن بـني العنـف والطـرد                 . خطرا عليها 

، أنـه يف الفتـرة مـن        ٢٠٠٦ر عـام    وقد بّينـت منظمـة العفـو الدوليـة بالوثـائق يف تقريـر هلـا صـد                 
 . امرأة٢٥٣ نساء من بني ١٠٣ مل متدد اإلقامة سوى لـ ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٨

 .ويؤسفنا أن التقرير ال يتضمن إحصائيات بشأن هذه املسألة 
ويود اجمللس أن يشدد على أن من واجب احلكومـة الدامنركيـة أن حتمـي مجيـع النـساء        

 .لنساء األجنبيات املقيمات يف الدامنركاللوايت يتعرضن للعنف، مبن فيهن ا
 

 الوصول إىل التعليم: ١٠املادة   
ونـود أن   . هناك حاجة جدية إىل تعميم املنظور اجلنساين داخـل جمـاالت التعلـيم كافـة               

نرى الوزيرة لـشؤون املـساواة اجلنـسانية تتخـذ إجـراء بـشأن هـذه املـسألة بالتعـاون مـع وزيـرة                        
ن يتخذ هـذا اإلجـراء شـكل دراسـة استقـصائية تـشمل ميـدان التعلـيم          وميكن أ . التربية والتعليم 

بكامله، هبدف وضع خريطة ُتبّين أين وكيف ميكن إدماج املنظور اجلنـساين علـى أفـضل وجـه                 
وحنــن حنتــاج إىل املعرفــة أكثــر مــن حاجتنــا إىل مــشاريع وحيــدة ذات آجــال  . يف نظــام التعلــيم

 .قصرية
غـري أن مـن   . صيلية عـن اجلنـسانية بالنـسبة إىل اجلامعـات    ويثين اجمللس على الوثائق التف  

ويـود  . دواعي األسف أن األرقام ما زالت ُتظهر أن التقدم حنـو املـساواة اجلنـسانية بطيـئ جـدا            
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أوال، ختصيص مزيـد مـن األمـوال للمـشاريع     . اجمللس أن يشري إىل مخسة جماالت ممكنة للتدخل       
 إيالء أمهية إلبقاء تلك املشاريع يف البيئة اجلامعية عنـد           وجيب. البحثية اليت تترأسها باحثة بارزة    

ثانيا، حتديد أهداف وأطر زمنيـة تتعلـق بـشغل اإلنـاث لنـسبة مئويـة معينـة مـن                    . انتهاء الربنامج 
وثالثــا، هنــاك . مناصــب األســتاذية، وهــذه جيــب أن ُتــذكر يف العقــود املقدمــة مــن كــل جامعــة 

ورابعـا،  . ذية يف اجملـاالت الـيت لإلنـاث هيمنـة فيهـا           حاجة إىل إحداث مزيد من مناصب األسـتا       
. ينبغي كفالة أن تكون التعيينات تنافسية فيما يتعلـق مبناصـب األسـتاذية علـى كـل املـستويات                  

 . وخامسا، ينبغي ختصيص األموال لدعم مبادرات املساواة اجلنسانية احمللية يف اجلامعات
ويف اآلونـة   . درهن علـى النحـو الواجـب      أما الباحثات البارزات فإهنن ال يعطني حق قـ         

إىل سـبعة مـن البـاحثني املتميـزين مل يكـن            “ جائزته العلميـة اخلاصـة    ”األخرية، قّدم وزير العلم     
حـني كـان كـل      “ نفـس اإلجـراء الـذي شـهده العـام الـسابق           ”وكان هـذا    . بينهم امرأة واحدة  

 .الفائزين اخلمسة باجلائزة ذكورا
 

  العملاحلالة يف سوق: ١١املادة   
البطالـة أكثـر انتـشارا بـني النـساء، فعـدد النـساء العـاطالت عـن العمـل                    : معّدل البطالة  

وفيمـا بـني العـاطلني عـن العمـل غـري املهـرة تبلـغ                . يفوق عدد الرجال، رغـم ازدهـار االقتـصاد        
 يف ٣ يف املائـة والرجـال   ٦النـساء  ( يف املائـة  ١٠٠نسبة الفارق بني عدد النساء وعدد الرجـال   

 .وهذه مسألة هيكلية جيب أن ُتحل). ائةامل
ــة          ــى اســتحقاق بطال ــانون حيــد احلــصول عل ــؤخرا مــشروع ق ــة م ــرت احلكوم ــد أق وق
والعامالت غـري احلـائزات ملهـارات يـشكّلن الـسواد األعظـم مـن الـذين ميـسهم ذلـك            . تكميلية
 . القانون

عـن دخـل    وما دام أرباب العمل ال يعرضون عمال على أساس التفرغ، سيـسفر ذلـك                
 .متدين ومعاشات تقاعدية أدىن للموظفات

حتتــل الــدامنرك مرتبــة : ســوق العمــل املتــسمة بالتفرقــة اجلنــسانية والفــروق يف األجــور  
متدنية يف الترتيب الـدويل أو ترتيـب االحتـاد األورويب املتعلـق بـالفجوات بـني أجـور اجلنـسني،                     

 االتــساع رغـم العــدد الـضخم مــن   كمـا أن الفجـوة بــني أجـور اجلنــسني يف الـدامنرك آخـذة يف     
احللقــات الدراســية، والتقــارير، والدراســات االستقــصائية، واالجتماعــات، وغــري ذلــك بــشأن  

 .هذه املسألة
وواقع األمر أن الوظائف اليت هتيمن اإلناث على شغلها تقـّدر مـن حيـث القيمـة بأقـل                    

اضح سـواء عـرب القطاعـات    وعدم التكافؤ هذا و. من الوظائف اليت يهيمن الذكور على شغلها   
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ــن         ــا م ــة وغريه ــصحية واالجتماعي ــن يف قطــاع اخلــدمات ال ــوايت يعمل ــساء الل ــها، فالن أو داخل
اخلدمات ُتدفع هلن أجور أدىن مما ُيدفع للرجـال الـذين يعملـون يف وظـائف تتطلـب مـستويات                    

بـدأ األجـر   وهـذا يبـّين أن املـشكلة األساسـية هـي التقيـد مب      . مقارنة مـن التعلـيم ومـن املـسؤولية        
 .املتساوي مقابل العمل املتساوي يف القيمة

وكمـا  . غري أن األجر غـري املتـساوي لـيس حمـصورا يف أجـزاء معينـة مـن سـوق العمـل               
جاء يف التقرير، تلعب التفرقة القائمة على أساس اجلنس يف سوق العمـل، دورا حامسـا يف هـذا           

ــصدد ــة    . ال ــة إىل إزال ــادرات الرامي ــس املب ــد اجملل ــن خــالل احلمــالت    ويؤي ــسانية م ــة اجلن التفرق
غري أن احلكومة ذاهتا هـي الـيت أزالـت أداة هامـة للغايـة ميكـن أن تكـون                    . والتوجيه يف املدارس  

، ٢٠٠٣ففـي عـام     . مفيدة فائدة قصوى يف اجلهود الرامية إىل سد الفجوة بني أجـور اجلنـسني             
ــق ب      ــسابقة يتعل ــة ال ــه احلكوم ــانون قدمت ــشروع ق ــان م ــصلة   ألغــى الربمل إحــصائيات األجــور مف

وهذا يعين أن الشركات الكربى وحدها هي امللزمة اآلن بتقـدمي إحـصائيات مفـصلة               . جنسانيا
جنسانيا وأن عددا قليال من املوظفني سيكون مشموال، نظرا إىل أن سـوق العمـل يف الـدامنرك                  

 .تتصف بوجود العديد من الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم
والبلديات دورا هاما تؤديه كأرباب عمل، ذلـك أن أمامهـا الفرصـة          إن على احلكومة     

غـري أننـا مل نـشاهد       . ألن تكون يف مقدمة اجملهود الرامي إىل تضييق الفجوة بني أجور اجلنسني           
 .حىت اآلن أي عمل ُيذكر يف هذا اخلصوص

إلجـازة  ُيظهر التقريـر بوضـوح احلـصة غـري املتوازنـة            : إجازة األمومة واألبوة والوالدية    
وهذا جيعل املرأة كموظفة أقل حظا من الرجل يف احلـصول علـى وظيفـة مـن منظـور                   . الوالدية

وكانت خطة املعادلة اليت وضعتها الدولـة بـصدد الـوالدة والـيت بـدأ العمـل هبـا يف                    . رب العمل 
ويــود اجمللـس أن يــرى منوذجـا علــى   .  خطـوة إىل األمــام، ولكنـها مل حتــل املـشكلة   ٢٠٠٦عـام  

ملعمــول بــه يف أيــسلندا، بنــسب أكثــر تكــافؤا مــن اإلجــازة، أي أن يكــون لآلبــاء حــق    غــرار ا
 .مستقل يف إجازة أبوة ال تقل عن ثالثة أشهر

ينبغـي إجـراء مزيـد      : تعميم املنظور اجلنساين داخل اجمللس الوطين لإلصابات الـصناعية         
سني عنــد العمــل مــن التطــوير للبحــوث يف ميــدان الفــروق يف ردود الفعــل الــصادرة عــن اجلنــ   

 . جبدول ساعات مرن
 يف املائـة مـن مجيـع األشـخاص الـذين            ٢٥تشكل النساء اليوم    : سيدات األعمال احلرة   

علـى أنـه إذا نظرنـا إىل النـساء دون سـن الـثالثني بالتحديـد لوجـدنا                   . يعملون حلساهبم اخلـاص   
النــساء يبــدأن يف  يف املائــة مــن العــاملني حلــساهبم اخلــاص، ذلــك أن   ١,٥أهنــن ال يــشكلن إال 
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 يف  ١٠وُهـن ال يـشكلن أكثـر مـن          . أعماهلن احلرة اخلاصة هبن يف سـن أكـرب مـن سـن الرجـال              
 .املائة من أصحاب املشاريع القابلة للنمو

وقــد قــررت احلكومــة عــدم تنفيــذ تــدابري خاصــة لــدعم النــساء عنــدما حيــاولن إنــشاء      
 النـساء صـاحبات املـشاريع أو أهنـا          وقـد أُغلـق عـدد مـن الـدورات املوجهـة إىل            . أعماهلن احلرة 

 .تعد تقدم مل
وتتمثــل إحــدى املــشاكل الرئيــسية الــيت تواجههــا النــساء األصــغر ســنا يف عــدم وجــود  

خطة إجازة أمومة مالئمة للعامالت حلساهبن اخلاص، فأمامهن خيار أخذ إجازة أمومة كاملـة               
ولكـن العـامالت   . ات البطالـة املدة أو لنصف املدة من خطة عامة مع تلقي ما يوازي اسـتحقاق       

حلساهبن اخلاص حباجة إىل شروط خاصة تتعلق بإجازة األمومة، إذ ال يسعهن إغـالق أعمـاهلن      
 . وعليه فإهنن حيتجن إىل ترتيبات مرنة. إغالقا تاما أثناء فترات اإلجازة

وقــد خلــصت دراســة  . ومثــة مــشكلة هامــة أخــرى هــي احلــصول علــى املــوارد املاليــة    
، إىل أنه ال يكون من قبيل التمييز إذا رفضت املصارف مـن طلبـات               ٢٠٠٠يف عام   استقصائية  

ــر ممــا ترفــضه مــن طلبــات الرجــال، ألن الرجــال يقــدمون        ــساء احلــصول علــى قــروض أكث الن
وبعبـارة أخــرى، فــإن عــدم حـصول النــساء علــى مــوارد   . ضـمانات أفــضل يف شــكل ممتلكــات 

 .ة خاصة هبناقتصادية يعيق قدراهتن على إنشاء أعمال حر
ومثة ضرورة لالضطالع ببحوث يف مسألة ما يدفع النـساء مـن صـاحبات املـشاريع أو       

ففي الدامنرك، ينصب قدر كبري من التـشديد علـى النمـو            . العامالت حلساهبن اخلاص وحيفزهن   
واالبتكارية، ويبدو غريبا أنه مل يتم القيـام ببحـوث حتـاول تفـسري سـبب عـدم نـزوع املـرأة إىل                    

 . وفقا للمفاهيم التقليدية للنموالعمل
يف حماولة لدفع اإلحصائيات الكئيبة عن املـرأة يف املناصـب اإلداريـة،             : املرأة يف اإلدارة   

يــشهد كــل عــام مبــادرات جديــدة مهــدرة للوقــت، ســواء يف شــكل خميمــات، أو مواثيــق، أو   
غـري  . يف التقريـر  إنشاء شبكات، أو تعيني سفراء، أو برامج توجيه وغري ذلـك ممـا هـو مـذكور                  

. أن اإلحـــصائيات يف شـــأن املـــرأة يف اإلدارة ال تـــزال مكربـــة وأدىن كـــثريا مـــن التوقعـــات       
والدامنرك، وفقا إلحصائيات االحتاد األورويب، فيمـا يتعلـق بـشغل املـرأة مناصـب إداريـة عليـا،                   

 .حتتل مرتبة بني البلدان األقرب إىل آخر القائمة
الستخدام نظام احلـصص كوسـيلة للبـدء يف التحـرك           ويرى اجمللس أن الوقت قد حان        

ومــع أن املبــادرات مثــل تلــك . قــدما يف اســتخدام مهــارات ومعــارف كــل مــن املــرأة والرجــل 
املــذكورة أعــاله ممتــازة إال أهنــا مل تثبــت مــع األســف جناحهــا، أو هــي، ببــساطة، تتــسم بــبطء   

 . شديد
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بـل إن الغـرض مـن احلـصص         وليس نظام احلصص لغرض منح املرأة معاملـة تفـضيلية،            
 .هو إفساح فرص متساوية أمام النساء والرجال

تواجـــه املـــرأة صـــعوبات يف : اســـتحقاقات املـــرأة مـــن املعـــاش التقاعـــدي يف الـــدامنرك 
الوصول إىل نفس مستوى مدفوعات املعاش التقاعدي الذي يبلغه الرجـل احلاصـل علـى نفـس                

فة جيدا هلا تأثريها يف هذا اجملال، هي بـني أمـور            ومثة عوامل خمتلفة ومعرو   . املستوى من التعليم  
أخــرى، أن األجــر غــري املتــساوي يــنعكس يف وفــورات الفــرد للمعــاش التقاعــدي، وأن املــرأة    
تواجه البطالة يف مناسبات أكثر من الرجل، وحني ال تكون تعمـل ال ُتـدفع يف خطـة تقاعـدها                    

 .الوالدية/ة األمومةأية أموال؛ وأن املرأة تستعمل اجلزء األكرب من إجاز
 

  الصحة- ١٢املادة   
إن خطيت العمـل الـوطنيتني اللـتني هتـدفان إىل مكافحـة العنـف ضـد                 : العنف ضد املرأة   

غـري أن اجمللـس جيـد أن هـدف خطـيت العمـل       . املرأة مها يف الواقع خطوتـان كبريتـان إىل األمـام       
لعنــف ضــد املــرأة، يف ذلــك أن تركيزمهــا منــصب علــى العنــف اُألســري، ولكــن ا . ضــيق جــدا

ــصاب، والعنــف ضــد        ــدة، أي العنــف اُألســري، واالغت ــشمل أشــكال عنــف عدي ــا، ي منظورن
 .البغايا، والعنف يف مكان العمل وما شابه ذلك

وممــا لــه أمهيــة كــربى أن تــصبح املبــادرات العديــدة الــيت أســفرت عنــها اخلطتــان عمــال  
فيـدة جـدا يف التوعيـة ويف إجيـاد طـرق      ذلـك أن احلمـالت الوطنيـة واملـشاريع اخلاصـة م     . دائمـا 

علــى أن البلــديات هــي اجلهــات الفاعلــة الرئيــسية فيمــا يتعلــق بتــوفري اخلــدمات          . مكافحــة
االجتماعيــة لــضحايا العنــف، مبــا يف ذلــك األطفــال، والــدعم األكثــر مشــوال يتطلــب ختــصيص    

 .أموال إضافية
فـسانية جمانيـة طويلـة      وحنن نشدد على ضرورة حصول النساء وأطفاهلن على معاجلـة ن           

 .األجل، سواء أكان ذلك عن طريق االتصال مبأوى أم ال
 . كما أننا ندعو إىل مزيد من البحث يف اآلثار النفسية للعنف اجلسدي والعقلي 
وهـذا أمـر    . وحنن نود أن نـرى جمهـودا أكـرب كـثريا ُيبـذل يف جمـال املنـع األويل للعنـف                     

نظــور اجلنــساين يف نظــام التعلــيم، ويف نظــام الــصحة، ويف ينبغــي النظــر إليــه يف ســياق تعمــيم امل
 . نظام اخلدمات االجتماعية
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  الزواج والعالقات األسرية- ١٦املادة   
يعترب اجمللـس الـزواج القـسري انتـهاكا خطـريا حلقـوق اإلنـسان ألن الزجيـات القـسرية                     

. الزجيــات القــسريةوحنــن نؤيـد هــدف خطــة العمـل الوطنيــة الرامــي إىل مكافحـة    . غـري قانونيــة 
وينبغــي زيــادة حتقيقــات الــشرطة بغيــة عــرض حــاالت الــزواج القــسري علــى احملــاكم ومعاقبــة  

وباملثــل هنــاك ضــرورة لزيــادة الــدعم املقــدم إىل الــضحايا أو الــضحايا  . مــرتكيب هــذا االنتــهاك
 .احملتملني
 غـري مـشروعة   وفيما يتعلق بالزجيات املـدبرة، فـإن ممـا لـه أمهيتـه أن نـسلّم بأهنـا ليـست               

علــى أن الــزواج املــدبر ظــاهرة ثقافيــة ال تتماشــى مــع أدوار اجلنــسني  . دامــت مل تــتم قــسرا مــا
وينبغي أن تشمل التـدابري مواجهـة الـزواج املـدبر التوعيـة             . وقواعد املساواة يف اجملتمع العصري    

لـزم أن يـزداد     وي. عن طريق املعلومات يف املدارس ويف اُألسر وفيما بني املـوظفني االجتمـاعيني            
احلــوار بــني األقليــة واألغلبيــة مــن الــسكان وأن تكثّــف اجلهــود إلدمــاج األقليــات يف كــل           

 .مستويات اجملتمع، وعلى األخص يف سوق العمل
وبغيــة كفالــة احلقــوق املتــساوية لكــل الــسكان يف الــدامنرك، أوصــى اجمللــس بــأن جتــد    

 عامـا للـم مشـل       ٢٤رة غـري حتديـد سـن        احلكومة تدابري أخرى للتصدي للزجيات القسرية واملدب      
 .األسر واألزواج

وحنن ندعم، بصورة عامة، االستراتيجيات الشمولية اليت هتدف إىل إدماج النـساء مـن               
ومل تثبـت سـوق العمـل الدامنركيـة، مبـا يف ذلـك سـوق                . األقليات العرقية يف اجملتمع الـدامنركي     

سـفر عـن معـدالت بطالـة مرتفعـة بـني النـساء        العمل اخلاصـة، أهنـا مشوليـة بالقـدر الكـايف، ممـا أ       
 .القادمات من بلدان غري غربية

إن املقـصود بالقـانون اجلديـد بـشأن مـسؤولية الوالـدين هـو               : قانون مسؤولية الوالـدين    
وبــؤرة تركيــز هــذا القــانون هــي تعــاون الوالــدين   . ســد حاجــة األطفــال إىل الوالــدين كليهمــا 

دين، ولذلك فإننا نرى أن القانون خطـوة حنـو حتقيـق املـساواة              واملساواة اليت ال تنازع بني الوال     
غري أننا نشهد، منـذ بـدأ إعمـال هـذا القـانون، أن التركيـز علـى املـساواة يعرقـل                      . بني اجلنسني 

 مـثال يف    -اختاذ التدابري الصحيحة يف احلاالت اليت ال يكون فيها الوالدان متـساويني يف الواقـع                
ينا بالغ القلق وحنن نشهد اآلن املعتـدي والـضحية ُيجلبـان معـا إىل               ويعتر. حالة العنف اُألسري  

ويف هذه املفاوضـات يـتم      . طاولة املفاوضات للتوصل إىل حل مشترك بشأن مسؤولية الوالدين        
التركيز على التعـاون واملـساواة إىل حـد يتجاهـل مركـز املـرأة كـضحية فـال ُتتخـذ التحوطـات                   

عددا متناميا من القضايا اليت يتم فيها تقاسم املـسؤولية بـني            ولذلك فإننا نشاهد اآلن     . السليمة
يعتـدي علـى اآلخـر وعلـى األطفـال      ) مثال األب يف معظم األحيـان  (الوالدين، رغم أن أحدمها     
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وهذا يف رأينـا لـيس يف صـاحل الطفـل أو األم وجيـب أن يكـون العنـف                    . أيضا يف بعض األحيان   
يء إىل إيــالء املفاوضــات اهتمامــا خاصــا وإجــراء اُألســري ســببا قويــا يــدفع أوال وقبــل كــل شــ

 .خاصا، وثانيا إىل البت بصورة خمتلفة يف قضايا مسؤولية الوالدين
عندما تضع امـرأة أجنبيـة مولـودا يف الـدامنرك، حيـصل             : احلقوق املتساوية للمساحقات   

شري امــرأة أمــا إذا كــان العــ. الطفــل علــى اجلنــسية الدامنركيــة إذا كــان عــشريها رجــال دامنركيــا
ويف حـاالت التخـصيب، يكـون للرجـل عـشري األم            . دامنركية فال حيـصل الطفـل علـى اجلنـسية         

 .ومن الناحية األخرى ليس للعشرية أية حق يف إجازة. احلق يف إجازة والدية
 .إن اجمللس يؤيد احلقوق املتساوية لألزواج املساحقات 

  ٢٠٠٨كوبنهاغن 
 السيدة راندي آيفرسن

 ملرأة يف الدامنركرئيسة جملس ا
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 جلنة املرأة الدامنركية - ٢ 

 
تعليقات مجعية املرأة الدامنركية على التقرير الدوري السابع املقدم مـن احلكومـة         

 الدامنركية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
عــن التقــدير إلتاحــة ) يــشار إليهــا فيمــا يلــي باجلمعيــة(تعــرب مجعيــة املــرأة الدامنركيــة  

الفرصة هلا للتعليق على تقرير احلكومة الدامنركية عن تنفيذ اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال                  
ومبا أننا جند، بوجه عام، أن التقرير الوطين يقدم وصـفا           ). فيما يلي االتفاقية  (التمييز ضد املرأة    

ــدابري      ــسياسات والت ــدامنرك ولل ــرأة يف ال ــامال ألوضــاع امل ــادال وش ــساواة   ع ــضمان امل ــذة ل  املنف
وألغراض تيسري الرجوع إليها، ذُيلت تعليقاتنـا       . اجلنسانية، ستقتصر تعليقاتنا على النقاط أدناه     

 .بتقرير احلكومة مبوافقتنا
 

  الدستور والتشريعات- ٢املادة   
ترى اجلمعية أن الدسـتور ينبغـي أن ُيـستكمل، بالعمـل بأقـل قـدر ممكـن مـن التـأخري،                       
وقـد لفـت حمـامون معروفـون بكفـاءهتم انتباهنـا            . ج املساواة بني اجلنسني يف نـصوصه      على إدما 

ــة بــني اجلنــسني     ــة عامــة ورمسي ــة مــساواة قانوني ــه ال توجــد أي ــر مــشاكل املــساواة  . إىل أن وأكث
اجلنسانية عددا وأكثرها أمهية ليست خاضعة لتنظيم قـانوين ولـذلك فإنـه ال املـساواة اجلنـسانية         

واجلمعية تتطلع قدما إىل رؤية خطوات ُتتخـذ إلدراج هـذه املـسألة             .  للتطبيق وال عكسها قابل  
 .يف جدول األعمال السياسي

 
  حقوق اإلنسان وحرياته األساسية-السياسة الوطنية : ٣املادة   
 أدوار اجلنسني واألطفال والشباب  

أن املـساواة   نالحظ بارتياح كبري العمل الشاسع الذي جيري القيام به إلجياد حوار بـش             
 . اجلنسانية يف صفوف األطفال والشباب، وهو عمل نعلق عليه آماال كبارا للمستقبل

 :ومن الضروري، حتقيقا للمساواة اجلنسانية، التركيز على ما يلي 
مــشاركة املــرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل يف ختطــيط التعلــيم وإدارتــه علــى كــل     • 

 املستويات؛
  متسم بالتفرقة اجلنسانية؛وجود نظام تعليم غري • 
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إدراج تعليم اجلنـسانية، واملـساواة اجلنـسانية، والـشؤون اجلنـسية، وحـل املنازعـات يف                 • 
املواضيع اليت تدّرس يف املدارس، مـع تكثيفهـا يف تعلـيم الـشباب وإدماجهـا يف التعلـيم                   

 املتوسط والعايل؛
 حبيــث يتــداعى املركــز املتــدين  إجــراء تغــيري يف التسلــسل اهلرمــي للقــيم املعطــاة للعمــل  • 

 .ألنواع العمل الذي تؤديه النساء
وتود اجلمعية أن تلفت االنتباه أيضا إىل الطابع غري املتـوازن جملموعـة املؤلفـات األدبيـة                  

ــة  ــوزارة الثقاف ــساين أفــضل فيمــا بــني       . ل ــوازن جن ــق ت وحنــن نوصــي بإعــادة النظــر فيهــا لتحقي
 .أصحاب املؤلفات املختارة

 
 واة اجلنسانية فيما بني األقليات العرقيةاملسا  

. حتظى النساء من األقليات العرقيـة، منـذ عـدد مـن الـسنني، بقـدر كـبري مـن االهتمـام                      
وهــذا التركيــز جيــب أن يــستمر نظــرا إىل أنــه ال يــزال هنــاك العديــد مــن النــساء والرجــال مــن   

 بـشكل اسـتثنائي، رغـم       األقليات العرقيـة الـذين تظـل معرفتـهم باملـسؤوليات واحلقـوق ضـعيفة              
واجملال الذي يتطلب جهدا إعالميـا فوريـا هـو الـزواج،            . اجلهود الضخمة املبذولة لعكس ذلك    

وفيما يتعلق باالنفصال والطـالق، يوجـد العديـد مـن النـساء مـن               . بل وإىل درجة أكرب الطالق    
تعلقــة حبــضانة األقليــات العرقيــة اللــوايت يتعّرضــن ملــضايقات قاســية، والعديــد مــن االتفاقــات امل 

 .األطفال اليت ال ُتحترم
 

 املنظمات غري احلكومية  
يسلّم التقرير بأن العمل الدامنركي الرمسي يف جمـال املـساواة اجلنـسانية يفيـد مـن كـون             

. هذه األنشطة يضطلع هبا بتعاون وثيق وحوار مع املنظمات غري احلكوميـة واخلـرباء يف امليـدان                
جهودهــا هــذه الراميــة إىل إشــراك املنظمــات غــري احلكوميــة يف  وتــستحق احلكومــة الثنــاء علــى 

 .عملها على النهوض باملرأة
على أن اجلمعية تـود أن تـسترعي االنتبـاه، كمـا فعلـت خبـصوص التقريـرين الـدوريني                     

اخلامس والسادس، إىل أن العمل الذي تؤديه معظم املنظمات غـري احلكوميـة يـتم علـى أسـاس                    
 كونه طوعيـا، جيـب أن يكـون متـسما بـاالحتراف قـدر اإلمكـان،                 وهذا العمل، رغم  . تطوعي

غري أن هذا األمر يـزداد صـعوبة بالنـسبة إىل املنظمـات النـسائية اليـوم ألن       . كيما يكون له أثره  
معظم النساء الدامنركيات يعملن على أسـاس التفـرغ أو أكثـر، إذا أضـفنا االلتزامـات األسـرية                    

 .يهن الوقت الكايف للعمل التطوعيلذا فإنه ليس لد. إىل سوق العمل
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وقـد أوقفـت    . يضاف إىل ذلـك أن تكـاليف تـشغيل منظمـة نـسائية تـزداد هـذه األيـام                   
احلكومة الدعم الذي كانـت تقدمـه إىل املنظمـات غـري احلكوميـة لتكـاليف الربيـد علـى سـبيل                      

ملـؤمترات  املثال، وأصبح من ضروب املستحيل تقريبـا إقامـة شـبكات دوليـة مثـل املـشاركة يف ا                  
 .الدولية

وهلــذه االعتبــارات أمهيــة خاصــة يف ضــوء كــون العديــد مــن النــاس يعتقــدون خطــأ أن   
إال أن التجربـة تعلمنـا أن الرصـد    .  وإىل األبـد -حقوق املرأة يف الداخل  واخلارج قد ُضـمنت    

 كمــا أنــه مل يــتم ضــمان كــل. املــستمر للحقــوق الــيت مت إقرارهــا الزم إذا أردنــا احلفــاظ عليهــا
 .احلقوق جلميع النساء بعد

لذلك يتعني التسليم هبذه احلالة وتقـدمي املـساعدة املاليـة املالئمـة للمنظمـات النـسائية،                  
من أجل أنـشطة حمـددة فحـسب، بـل وكـذلك للتكـاليف اإلداريـة اليوميـة، إذا كـان لنـا أن              ال

و علــى الــصعيد نواصــل جهودنــا لكفالــة املزيــد مــن التقــدم للمــرأة ســواء يف داخــل الــدامنرك أ   
 .الدويل

ويف ضوء املذكور أعاله، جتد مجعية املرأة الدامنركية أنـه مـن املستـصوب واملعقـول يف                  
 ١٤,٤نفس الوقت، أن تزاد ميزانية إدارة شؤون املساواة اجلنسانية من مـستواها احلـايل البـالغ               

دية مببلغ نصف مليـون     مليون كرونة دامنركية، وأن ُتمنح اجلمعية من تلك امليزانية موارد اقتصا          
 .كرونة دامنركية

 
  األدوار النمطية املقولبة للجنسني والتحيز-األولويات : ٥املادة   
 تعميم املنظور اجلنساين  

جتد اجلمعية أن العمل احلـايل علـى تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف الـوزارات ومـا أحـرزه                      
 . من نتائج مرض للغاية

 حقيقـة أن تـأثري نفـس هـذا التعمـيم للمنظـور اجلنـساين                على أننا نتطلـع بقلـق بـالغ إىل         
وجتـد اجلمعيـة أن مـن املستـصوب، تعزيـزا للتقـدم يف هـذا         . بطيئ للغايـة يف الـشركات اخلاصـة       

اجملال، حتديد حصص لتمثيل النساء يف جمـالس الـشركات الـيت هلـا أسـهم مطروحـة يف أسـواق                     
رثي وال ميكـن بـأي حـال مـن األحـوال            وهي ترى أن عدم التوازن اجلنساين هذا كـا        . البورصة

تفسريه بادعاء عـدم وجـود نـساء تتـوافر فـيهن املـؤهالت والكفـاءات الـسليمة، بـل بأنـه فقـط                        
 يف ٤٠ويف النـرويج مت األخـذ حبـصة    . تعبري عن التقليد واألفكار املتجمـدة عـن أدوار اجلنـسني      

ــق     ــسانية قريــب التحقي ــساواة اجلن ــة، وأصــبح هــدف امل ــع  وســوف يكــو . املائ ــا أن تتب ن منطقي
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غري أن موقف احلكومة يتمثـل يف أن ازديـاد متثيـل املـرأة ينبغـي أن                 . الدامنرك النموذج النروجيي  
 ).أ (٥حيدث بشكل طوعي، وحنن جند أن هذا املوقف يتعارض مع املادة 

 
 جلنة لألجر املتساوي  

نـشئت لتركـز    باإلضافة إىل ما سبق، تود اجلمعية أن تـرى جلنـة لألجـر املتـساوي قـد أُ                  
على اآلليات اليت حتد من فرص املرأة يف سوق العمل أو تعززها، مبا يف ذلـك مجلـة أمـور منـها                      
ــاة        ــالغ احملــصلة علــى مــدى احلي ــة واملب ــوظيفي، وإجــازة األموم التوظيــف ومــسارات الترقــي ال

 .العملية، والنسبة املئوية للنساء يف اجملالس اإلدارية واهليئات واللجان
 

  البغاء، واالجتار باملرأة، ومدونة قواعد السلوك-مسائل خاصة : ٦املادة   
 آثار القوانني اليت حتظر شراء اخلدمات اجلنسية  

رغــم املبــادرات اجلديــدة للحكومــة وخطــط العمــل املتــصلة بكــل مــن البغــاء واالجتــار    
ــة       ــدامنرك تواصــل النمــو، مــع وجــود قراب ــزال صــناعة اجلــنس يف ال  ٦ ٠٠٠باألشــخاص، ال ت

ومثة سبب يـدعو    . شخص يعملون يف جمال البغاء حاليا، يقّدر أن حلوايل نصفهم أصوال أجنبية           
 .إىل افتراض أن هذا النمو سوف يستمر إذا مل توضع خطة فعالة ملناهضة الطلب على البغاء

، ١٩٩٩ومع وجود القانون الـسويدي الـذي مينـع شـراء اخلـدمات اجلنـسية منـذ عـام                     
، والقـانون الفنلنـدي الـذي حيظـر       ٢٠٠٨لذي يبدأ نفاذه خالل صيف عام       والقانون النروجيي ا  

بالفعل شراء خدمات جنسية من نساء ُمّتجر هبن، ستكون الدامنرك البلد االسـكندنايف الوحيـد               
 أي مـسؤولية َمـن يـشتري اخلـدمات     -املتبقـي الـذي مل يركـز علـى جانـب الطلـب مـن البغـاء         

 ُيــذكر يف جمــال البغــاء، مبــا يف ذلــك حــاالت االجتــار  ولــيس هنــاك أي حتقيــق جنــائي. اجلنــسية
لـذلك، فإنـه عنـدما يبـدأ نفـاذ القـانون النروجيـي، ستـصبح الـدامنرك هـدفا جـذابا                      . باألشخاص

ومن األمور البديهية أن يقوم هؤالء املتجرون املوجـودون         . أكثر من ذي قبل للمتجرين بالبشر     
هبـن، بنقـل أنـشطتهم إىل الـدامنرك حيـث خطـر             يف النرويج والذين أحضروا إليها نـساء متجـرا          
 .كشفها قليل وأرباحها وقاعدة زبائنها ضخمة

 
 التحقيقات اجلنائية  

انتقــدت املنظمــات غــري احلكوميــة وبعــض األحــزاب الــسياسية عــدم قيــام الــشرطة          
ــر /كمــا أن األمــم املتحــدة وجــدت يف شــباط  . بتحقيقــات ، خــالل مــؤمتر األمــم  ٢٠٠٨فرباي
فحة االجتار بالنساء املعقود يف فيينا، أن من الـضروري أن تنتقـد الدولـة الدامنركيـة                 املتحدة ملكا 

وهـذا االفتقـار إىل العمـل واضـح،        . لعدم قيامها مبا يكفي ملكافحة االجتـار بالنـساء يف الـدامنرك           
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يف مجلة أمور منها، أنه مل يتم احلكم حىت اآلن إال على مثانيـة أشـخاص بتهمـة االجتـار بالنـساء                      
 . الدامنركيف

 أُجري إصالح للشرطة واحملاكم، وكان معىن ذلك إخـضاع الـشرطة            ٢٠٠٧ويف عام    
وهـذا ميكـن   . لعملية رئيسية من إعادة اهليكلة، فأصبح فيها عدد قليل جدا مـن القـوى البـشرية    

ــة         ــن خطــط العمــل املتعلق ــات م ــشاط يف جانــب التحقيق ــار إىل الن ــّسر جــزءا مــن االفتق أن يف
غـري أن جهـود التحقيـق  غـري اجلـديرة بالـذكر ليـست ظـاهرة            . ار بالنساء والبغاء  مبكافحة االجت 

لـذلك يكـون مـن      . جديدة، فقـد كـان القعـود عـن العمـل واضـحا حـىت قبـل إصـالح الـشرطة                    
املنطقي دراسة ما ميكن أن يكون قائما من احلواجز اليت حتول دون بذل جهود فعالـة ملكافحـة              

 ولدى اجلمعية إحساس ملموس بـأن هنـاك أُنـاس يف الـشرطة،              .االجتار باألشخاص يف الدامنرك   
ويف األحزاب السياسية، ويف صفوف السكان، ويف احلركة النسائية، يريـدون أن يـروا جهـودا                
ملحوظة أفضل ُتبذل الحتواء الظروف الشبيهة بالرق اليت تعيش النساء املتجر هبن يف ظلـها يف                

 . ولكن هذا ما ال حيدث. الدامنرك
 

 شخاص الذين يشترون اجلنساأل  
ينصب تركيز السياسة الدامنركية ملكافحة البغاء على الـشابات الالئـي يـواجهن خطـر                 

دخول صناعة اجلـنس وعلـى أسـاليب منـع ذلـك، بالقيـام حبمـالت تثقيفيـة لإلخـصائيني الـذين                      
 يوجـد   واجلمعية ترحب بذلك، غري أنه ال     . يتعاملون مع الفئات الضعيفة من الشابات والشبان      

لقـد اضـطلعت    .  وهي فئة َمن يـشترون اجلـنس       -تركيز كاف على أضخم فئة يف ميدان البغاء         
الدولة حبملتني صغريتني غري فعالتني إلعالم الرجال بأن البغاء يؤذي النساء وأن البغـاء مـشكلة          

 ويوضح حجم صناعة اجلنس ومنوه أنـه مل يكـن للحملـتني           . اجتماعية تتعلق باملساواة اجلنسانية   
وقد شـّنت مجعيـة املـرأة الدامنركيـة         . أثر ُيذكر، إذ ما زال َمن يشترون اجلنس ماضني يف شرائه          

 محلة ضخمة يف شبكة اإلنترنت لتشجيع النقاش بـشأن جانـب الطلـب وبـشأن                ٢٠٠٨يف عام   
. وباملثــل قامــت بلديــة كوبنــهاغن حبملــة ضــد شــراء اجلــنس. مــسؤولية الــذين يــشترون اجلــنس

 تتحمــل الدولــة قــسطا أكــرب مــن املــسؤولية، وتوجــه قــدرا أكــرب مــن ماليــني    أنــه ينبغــي أن إال
الكرونــات الــيت ُتــستخدم يف تــدابري مكافحــة البغــاء مــن أجــل خفــض عــدد األشــخاص الــذين   

 .يشترون اجلنس ومنع صغار الشبان من أن يصبحوا يف عداد َمن يشترون اجلنس يف املستقبل
البغــاء مكافحــة فعالــة باألخــذ حبظــر تفرضــه وينبغــي أن تكــافح الــدامنرك الطلــب علــى  

وُتظهــر التجربــة . علــى شــراء خــدمات اجلــنس شــبيه بنمــوذج احلظــرين الــسويدي والنروجيــي   
وهـذا لـيس جمـرد     . السويدية أن صناعة اجلنس يف السويد قـد ركـدت منـذ بـدء العمـل بـاحلظر                 
 فـإن عـددا أقـل    -ل نتيجة فورية طيبة فحسب، بل إنه أيضا أحد عناصر املنع يف األجـل الطويـ        
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من الشابات سوف جتتذهبن صناعة اجلـنس، وعـددا أقـل مـن الـشبان سـوف ينـضمون إىل َمـن                      
 .يشترون اجلنس

 
 دعم الضحايا  

ينبغـي أن تكــون لقــانون حيظــر شــراء اخلــدمات اجلنــسية متابعــة تتمثــل يف عــرض دائــم   
ة القانونيــة، والنفــسانية، بتقــدمي املــشورة ملَــن اســُتغل بغــاؤهن يف الــسابق، مبــا يف ذلــك املــشور   

 .واالجتماعية، واالقتصادية، وكذلك بالتعليم وتقدمي املشورة بشأن العمل وعروض العمل
وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي أن يقــدم عــرض تــوفري املــشورة ملَــن يــشترون اجلــنس ألن  

بينــهم جمموعــة مــن الــذين أدمنــوا شــراء اجلــنس مــن الباغيــات، وهــؤالء جيــب مــساعدهتم لكــي 
 .يغّيروا هذا النمط من السلوك

إن اآلثار املؤذية للبغاء، مبـا يف ذلـك اآلثـار طويلـة األجـل، موضـوع يناقـشه يف معظـم              
غري أنه ال يوجـد مـا يكفـي مـن           . األحيان أخصائيو املعاجلة واملرشدون االجتماعيون يف امليدان      

حبـوث شـاملة يف الـدامنرك       وحنـن حنتـاج إىل      . املعرفة املستندة إىل البحوث بشأن عواقـب البغـاء        
ُتلقي الضوء على أوضاع النساء قبل البغاء وأثناءه وخاصة بعـد حيـاة مـن البغـاء، حرصـا علـى            
ــائي يف صــفوف         ــستقبل والعمــل الوق ــن العمــل االجتمــاعي يف امل ــد لكــل م إرســاء أســاس جي

 .الشابات والشبان
ملُتجـر هبـن بغيـة جتنـب     وينبغي عرض إمكانية إذن اإلقامـة الدائمـة يف الـدامنرك للنـساء ا       

ويف  الوقـت    . تعريضهن لنفس التجربة يف أعقاب طردهن من الدامنرك بعد فترة إمعان الـتفكري            
ذاته، ينبغي تشجيع اتباع سياسة مساعدة إمنائية تدعم ماليا البلدان املـصدِّرة لتينـك النـساء، يف           

ف إىل ذلـك أن الـربامج       يـضا . وضع بـرامج تأهيـل لـضحايا االجتـار اللـوايت أُعـدن إىل أوطـاهنن               
ــة         ــن مــن متابع ــشمل تطــوير طــرق متكّ ــساء املتجــر هبــن ينبغــي أن ت ــة للن ــة الدامنركي االجتماعي
الضحايا العائدات إىل أوطاهنن، من أجل أن متنـع، إىل أبعـد حـد ممكـن، االجتـار بتينـك النـساء                      

 .مرة أخرى
حيث يوجـد افتقـار   وأخريا، فإن توظيف املزيد من النساء األجنبيات يف سوق العمل،          

وهـو ميكـن أن خيفّـض مـن تأنيـث الفقـر ويـوفر للنـساء                 . إىل أيدي عاملة، أمر ينبغي النظـر فيـه        
 كمـا هـو   -فرصة حقيقية إلجياد حياة مستقرة اقتصاديا ألنفسهن ولُألسر اليت كثريا ما يعيلنها            

 .  عن طريق ممارسة البغاء-احلال اليوم 
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 سياسيةاحلقوق واملشاركة ال: ٧املادة   
 متثيل املرأة  

. من املؤسف أن نسبة النساء يف األجهزة املنتخبة مل تـزدد كـثريا يف الـسنوات األخـرية                  
 يف ٢٦ ســوى واحــد يف املائــة مــن ١٩٨٩ومل ترتفـع نــسبة النــساء يف اجملــالس احملليــة منـذ عــام   

ويف مقابـل  . ائـة  يف امل٢٨ إىل ١٩٩٣ومل ترتفـع بعـد ذلـك إال يف عـام     .  يف املائـة ٢٧املائـة إىل  
 يف املائـة مـن      ٤٠ تـشغل    ٢٠٠٥ذلك، كانت النساء يف البلدان االسكندنافية األخرى يف عـام           

ــة  ــدامنرك، فقــد شــغلت املــرأة مناصــب   . مقاعــد اجملــالس احمللي ــة مــن رئاســة  ٨أمــا يف ال  يف املائ
 اجملـالس   ، بينما ال تتجاوز نسبة مـا تـشغله املـرأة مـن مناصـب أمانـة                ٩٨البلديات البالغ عددها    

 يف ٣٩ إىل ٣٨كمـا أن النـسبة املئويـة للنـساء يف الربملـان ظلـت ثابتـة عنـد               .  يف املائـة   ٤البلدية  
 .١٩٩٨املائة منذ عام 

ومــن شــأن إيــالء مزيــد مــن األولويــة مليــدان املــساواة اجلنــسانية يف الــدامنرك أن يقــوي   
. يف الربملـان للمـساواة اجلنـسانية      وعلى سبيل املثال، ال توجد أيـة جلنـة دائمـة            . الدميقراطية فيها 

وجتـد جلنـة املـرأة الدامنركيـة أن     . وهذا األمر يقع ضمن اختصاص اللجنـة الـسياسية االقتـصادية         
االمتثال لدعوة االحتاد األورويب إنشاء أمانـة مظـامل لـشؤون املـساواة اجلنـسانية سـيكون فكـرة                   

 .جيدة
 

 البحث واإلعالم  
الــدامنركي لــشؤون املــساواة اجلنــسانية أن حتلــيالت  كــان معــىن إغــالق مركــز املعرفــة   

ــيم التــشريعات اجلديــدة مــن املنظــور اجلنــساين، ومجــع      املعلومــات األساســية للــسياسيني، وتقي
. املعارف واخلربات اجلديدة من بقية أرجاء العـامل، قـد أُزيلـت مـن جـدول األعمـال الـسياسي                   

ت فيهـا هـو أن سـوق العمـل يف الـدامنرك             وجمرد مثال واحد للمجاالت اليت ميكن اختاذ إجـراءا        
وممـا لـه أمهيتـه تـوفري املعرفـة         . هي أكثر أسواق العمل األوروبيـة انقـساما علـى أسـاس جنـساين             

 .واألدوات لتغيري هذه احلالة
 

 جلنة املساواة اجلنسانية  
 .الدامنرك اآلن هو البلد الوحيد يف أوروبا الذي ال توجد فيه جلنة للمـساواة اجلنـسانية                

وينبغي أن ُتعطى املساواة بني اجلنسني أولويـة عـن طريـق إجيـاد فـرص متـساوية للجميـع، ألهنـا               
 .جزء من الدميقراطية
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 الوصول إىل التعليم: ١٠املادة   
غـري أننـا جنـد أن النظـام       . تسلّم اجلمعيـة باملبـادرات املمتـازة العديـدة يف ميـدان التعلـيم              

 فروقــا ملحوظــة جنــسانية ُتــسفر عــن انقــسام جنــساين يف  التعليمــي يف الــدامنرك ال يــزال ُيظهــر
 .سوق العمل وافتقار إىل وجود نساء يف املناصب العليا، يف اجلامعات مثال

 
 التدريب املهين  

يتطلــب األمــر إجــراء حبــوث إليــضاح طــابع التفرقــة اجلنــسانية لــسوق العمــل يف هــذا    
ملطلــوب، باملثــل، الــشروع يف مبــادرات ومــن ا.  التــدريب املهــين-القطــاع املعــّين مــن التعلــيم 

 .للتصدي هلذه املشكلة
 

 والثانوية) الشعبية(املدارس العامة   
والثانويـة لتعلـيم األدوار     ) الـشعبية (نشري إىل املبادرات املضطلع هبـا يف املـدارس العامـة             

“ هلةالـس ”احملايدة جنسانيا وتشجيع اإلناث على دراسة العلـوم الطبيعيـة بـدال مـن الدراسـات                 
ونظـرا إىل أن النقـاش العـام يف اجملتمـع الـدامنركي يركـز             . منوذجيا، مثل اآلداب والعلوم الثقافية    

 يف نظـام التعلـيم، فـال        مكـاهنم اخلـاص هبـم     عموما على مسألة كيف ينبغـي للـذكور أن جيـدوا            
 تـسفر عـن     يسع اللجنة إال أن تستنتج أن املبـادرات املتعلقـة بتعلـيم األدوار احملايـدة جنـسانيا مل                 

 .األثر املنشود، وأن األمر يتطلب مزيدا من املبادرات
 

 اجلامعات  
. جتد اللجنة أن انعدام متثيل املرأة يف املناصب العليا يف  عامل اجلامعات أمر غري مقبـول                 

 يف املائـة مـن اهليئـات    ٥٢إن : ويورد لنا التقرير مثاال واضحا على هذا االنقسام إىل جممـوعتني         
وهـذه مـشكلة جيـب أن تعـاجل فـورا، وإذا لـزم              . لجامعات مؤلفـة حـصرا مـن الرجـال        اإلدارية ل 

 .األمر عن طريق نظام للحصص لكفالة التمثيل العادل
وباإلشارة إىل الوظائف الدائمة يف اجلامعات، ال تزال توجد حالـة غـري مقبولـة تتمثـل                  

 يـشغلن مثـل هـذه الوظـائف دون          يف أغلبية من الرجال مع بقاء النسبة املئوية من النساء اللوايت          
وينبغـي أن تـشمل     . ومن الواضح أن األمر حيتاج إىل خطة عمل للتـصدي هلـذه املـشكلة             . تغيري

هذه امليادين نظام توظيـف يهـدف إىل كفالـة إحـداث زيـادة يف عـدد النـساء املتقـدمات لتلـك                       
 .الوظائف
رد للبحـوث، األمـر   وعالوة على ذلك، مثة عدم مساواة واضحة يف توزيع املـنح واملـوا             

 .الذي يشري إىل أن أمام الرجال فرص وصول أيسر إىل املوارد املذكورة
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وجتد اجلمعية أن املبـادرات الراهنـة يف هـذه اجملـاالت غـري كافيـة، وأنـه تلـزم مبـادرات                       
 .أكثر مشوال يف كل من هذه اجملاالت

 
 احلالة يف سوق العمل: ١١املادة   
 الفجوة يف األجور  

معيــة تعتــرب االســتقالل االقتــصادي واحــدة مــن أولوياهتــا بوصــفه شــرطا أساســيا إن اجل 
ولذلك يـسرنا أن املـرأة الدامنركيـة تتمتـع بـأعلى نـسبة مـن العمالـة                  . مسبقا للمساواة اجلنسانية  
 .النسائية يف االحتاد األورويب

ن احلالـة  وإذا نظر املرء عن كثب إىل مسألة األجـر املتـساوي للرجـل واملـرأة، بـدا لـه أ                
ــة  ــغ اآلن   . غــري إجيابي ــة ١٨ذلــك أن الفجــوة يف األجــر تبل ــا املتوســط يف االحتــاد   ( يف املائ بينم

ومـا زال الفـارق يف األجـر علـى حالـه مل يـتقلص بعـد مـضي         ).  يف املائـة ١٥األورويب يساوي  
 يف فهــرس املنتــدى ٣٩وحتتــل الــدامنرك املرتبــة .  ســنة مــن العمــل بقــانون األجــر املتــساوي٣٠
 .٢٠٠٧القتصادي العاملي يف عام ا

وحرصا على القيام بتحلـيالت دقيقـة للعوامـل املتأصـلة يف هـذه احلالـة الـيت تـساهم يف              
ويقتضي القانون اجلديـد    . تأجيل زيادة مرتب املرأة، من الضروري أن توجد إحصائيات دقيقة         

 العمـل إنتـاج    مـن أربـاب  ٢٠٠٧املتعلق بإحصائيات األجـور، الـذي بـدأ نفـاذه يف مطلـع عـام              
 نـساء  ١٠ شخـصا بينـهم علـى األقـل     ٣٥أرقام عـن األجـور يف كـل مكـان يوظـف أكثـر مـن             

غري أن هذه املعـايري املـشددة تعـين أن القـانون يـشمل           .  رجال يؤدون نفس نوع الوظيفة     ١٠ و
الـذي يوظـف عـددا يقـّدر بنحـو          ( يف املائة من أرباب العمـل يف القطـاع اخلـاص             ٢٠فقط حنو   

وبالتايل، فإن هذا القانون ليس أداة لسد الفجوة يف األجور وال هـو قـوة               ).  شخص ٣٠ ٠٠٠
وتــرى اجلمعيــة أنــه ينبغــي أن تقــدم كــل الــشركات   . فعالــة حقيقيــة لتحقيــق األجــر املتــساوي 

وميكــن أن تكــون الفــروق يف األجــور  . إحــصائيات عــن األجــور املدفوعــة لكــل مــن اجلنــسني  
 وما إذا كان للشخص املوظف أطفال، وكـذلك بـاألخص   عائدة إىل مستوى التعليم، واخلربة،   

 .بسبب التفرقة اجلنسانية اليت تتسم هبا سوق العمل
إن التعريف الوارد يف القانون عن األجر املتساوي للعمل املتساوي يف القيمـة صـعب،                

وبــدال مــن ذلــك، ينــصب التركيــز علــى طــول مــدة . وعليــه فهــو ال يــستخدم يف أحيــان كــثرية
ومثــة حاجــة إىل النظــر يف  . لعلمــي، واملــسؤولية، واآلن علــى القيمــة الــسوقية أيــضا  التحــصيل ا

حتديد قيمة العمل، على سـبيل املثـال مـن أجـل وضـع قيمـة أعلـى ألعمـال الرعايـة واإلرضـاع                        
 .والتنشئة
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 املرأة يف اإلدارة  
. إن عدم املـساواة بـني النـساء والرجـال لـيس أفقيـا فحـسب بـل هـو عمـودي كـذلك                
 عندما يكون التحصيل العلمي للمرأة نفس حتصيل الرجل، وحىت يف الفـروع الـيت تكـاد                  وحىت

وإذا . تكون مقتصرة على النساء، جند أن للرجال فرصا أكرب لكي يصبحوا مديرين وتنفيـذيني             
 -كان للشخص املوظف أطفال أثّر ذلك يف احلياة الوظيفية لكل مـن اجلنـسني بـصورة خمتلفـة               

وفيما يتعلق مبركـز املـرأة يف التسلـسل اهلرمـي للوظـائف، تـشغل         . ابيا للرجال سلبيا للنساء وإجي  
 يف أوروبا ألن فيها عـددا قلـيال جـدا مـن النـساء اللـوايت يـشغلن أعلـى         ٢٣الدامنرك املرتبة رقم   

، فيـأيت ترتيبنـا يف   ٢٠٠٧أما يف مؤشر املنتـدى االقتـصادي العـاملي عـن عـام              . املناصب اإلدارية 
لك أن جمرد أربعة يف املائة من مناصـب كبـار اإلداريـني التنفيـذيني يف الـشركات                  ذ. ٦٣املرتبة  

.  يف املائـة   ٢٠اخلاصة الكبرية تشغلها نساء، والنسبة املئوية للنـساء يف قطـاع الدولـة ال تتعـدى                 
وأما يف جمال إدارة الشركات الـيت تبـاع أسـهمها يف أسـواق البورصـة، فـإن النـساء ال يـشكلن                    

ووفقا الستقصاء أجراه معهد حتليل دورة األعمال التجاريـة يف ربيـع عـام              . ملائةسوى ستة يف ا   
 يف املائة فقط من الشركات اخلاصـة تبـذل جهـودا لتوظيـف نـساء يف مناصـب             ٨، فإن   ٢٠٠٧
 .  يف املائة١٢ويف املؤسسات العامة كانت النسبة . قيادية

كافيـة  “ وار وتـشارك املعـارف    قائمة علـى التعـاون واحلـ      ”واللجنة ال تعترب استراتيجية      
وعنــدما كانــت النــرويج يف نفــس حالــة الــدامنرك،  . لزيــادة متثيــل النــساء يف املناصــب اإلداريــة 

وميكـن ملبـادرة ترمـي      .  يف املائـة يف فتـرة سـنتني        ٤٠زادت متثيل املرأة يف جمالس الـشركات إىل         
أربـاب العمـل بـأن يعملـوا يف     إىل زيادة املساواة اجلنسانية يف الشركات بصورة عامة، أن ُتلـزم        

 . سبيل حتقيق املساواة اجلنسانية وباإلبالغ عن ذلك يف كشوفات حسابات الشركة
 

 إجازة األمومة  
وعنــدما متــدد إجــازة األمومــة . إجــازة األمومــة هــي مــسألة أخــرى ذات أمهيــة حيويــة  

واملـرأة  . بـسوق العمـل   لتتجاوز فترة معينة من الزمن، تصبح هلا نتائج سلبية على التصاق املرأة             
احلاصــلة علــى تعلــيمٍ عــالٍ الــيت تعمــل يف القطــاع اخلــاص ختــسر مــا يقــّدر خبمــسة يف املائــة مــن 
مرتبها كل عام من حياهتا عن كل واحد مـن أطفاهلـا إذا أخـذت إجـازة أمومـة ملـدة سـنة عـن                         

ويف . جـازة ويف الدامنرك ال يستهلك األب سوى مثانية يف املائة من جممـوع فتـرة اإل              . كل طفل 
أي إجازة بـصدد والدة أطفـال       )  يف املائة  ٥٣(، مل يستخدم أكثر من نصف اآلباء        ٢٠٠٥عام  
 .والرجال يف الدامنرك هم أقل الرجال استهالكا لإلجازات بني البلدان االسكندنافية. هلم

والدامنرك هي أيضا البلد الوحيد بـني دول الـشمال األورويب الـذي ال خيـصص لآلبـاء                
وترى اللجنة يف هذا عـامال مـسامها يف احلفـاظ           .  إجازة الوالدية بصدد والدة أطفاهلم     جزءا من 
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وكـثريا مـا تتـرك      . على عدم املساواة يف سوق العمل، مبا يف ذلك التطور الـوظيفي، ويف املـرتل              
املرأة الدامنركية وظيفة جمزية جدا من حيث األجر يف القطاع اخلاص وتعمـل يف القطـاع العـام                  

وهذا التنقل، الذي ال حيدث يف حالـة الوالـد املرتقـب،            . ني وقت البدء يف بناء األسرة     عندما حي 
يساهم يف إبقاء املـرأة يف وظـائف أجرهـا متـدين نـسبيا والترقيـات فيهـا قليلـة وهيكـل أجورهـا                        

وتــرى اللجنــة أن الطريــق الوحيــد املــؤدي إىل املــساواة احلقيقيــة واالســتخدام  . يرتفــع كــثريا ال
حيـث  : “يـسلندي النمـوذج اآل ”كفاءات النـسائية يف سـوق العمـل يف املـستقبل هـو        األفضل لل 

ُتمنح إجازة والدية ملدة تسعة أشهر بـصدد والدة الطفـل، ختـصص ثالثـة منـها للمـرأة، وثالثـة                     
 .تهمائللرجل، وثالثة أشهر ميكن تنقامسها بني الوالدين حسب مشي

 
 الصحة: ١٢املادة   
 اإلجهاض  

، علــى أن اعتبــار األمومــة وظيفــة ٢٠٠٤ تــشدد، كمــا فعلــت يف عــام تــود اللجنــة أن 
ــة املــرأة الشخــصية    ــسفر عــن تقييــد حري ورغــم أن خطــة العمــل بــشأن  . اجتماعيــة جيــب أال ُي

اإلجهاض والربامج األخرى للنهوض بالصحة قاصرة على املـرأة، فإهنـا كـثريا مـا تنطـوي علـى                
 .األوىل بالعناية، ال مصاحل األمالطفل هي /، كأمنا مصاحل اجلنني“إكراه طوعي”

وترى اجلمعية أنه ينبغـي أن تتخـذ كـل امـرأة حامـل قرارهـا الشخـصي اخلـاص بـشأن             
وجيب أن ُيقبل حق املرأة يف اختيار اإلجهاض باعتباره مالذا أخريا، لكونـه             . إهناء احلمل املبكر  

وث أثبتـت أن املـرأة      إذ ليس مثة أيـة حبـ      . كذلك بطبيعة األمر، فال يكون هناك بديل لإلجهاض       
الدامنركيـــة مل تبـــد درجـــة عاليـــة مـــن التحلـــي باملـــسؤولية عنـــد اســـتعمال حقهـــا القـــانوين يف  

 .اإلجهاض
 

 اخلصوبة  
ــوام        ــارير أع ــة، حــسبما ورد يف تق ــإن اجلمعي ــق بعــالج اخلــصوبة، ف ــا يتعل  ١٩٩٦فيم

ت اجلديـدة  ، تعارض جتزئة األمومـة الـيت أصـبحت ممكنـة مـع التكنولوجيـا       ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٠ و
أي األم اجلينية اليت تتربع بالبويضة واألم البيولوجية اليت حتمل اجلـنني، واألم االجتماعيـة الـيت                 (

وملا كانت نتائج التخصيب الصناعي وجتزئة األمومـة غـري واضـحة متامـا،              ). تتوىل تنشئة الطفل  
 .فإن اجلمعية تأسف ألن ما يلي أصبح مسموحا قانونيا اآلن

 ضات البشرية غري املخصبةجتميد البوي - 
 التربع غري احملدود بالبويضات غري املخصبة - 
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ــذه التــدابري ال تــساهم يف محايــة حريــة املــرأة الشخــصية وال تعــزز املــساواة بــني           وه
 .اجلنسني
. وقد وقّعت الدامنرك على اتفاقية حقوق اإلنسان والطـب األحيـائي يف جملـس أوروبـا                

يهيـة عامـة تتعلـق بالطريقـة الـيت ينبغـي أن يعامـل األطبـاء هبـا                   وتضع هـذه االتفاقيـة مبـادئ توج       
وال يـرد ذكـر إطالقـا ال للمـرأة          . البويضات املتربع هبا، واألجنـة، وزيـادة تطـور طـرق العـالج            

احلامل وال للمرأة الـيت تـضع املولـود رغـم أن االتفاقيـة تؤكـد األمهيـة األوليـة للكـائن البـشري                        
وُينظــر إىل احلــصوبة علــى أهنــا ظــاهرة جمــردة . تمــع وحــدهاوتــضعها فــوق مــصاحل العلــم أو اجمل

وهـــذا مـــا يـــدعو إىل ضـــرورة مراقبـــة التطـــورات يف عـــالج اخلـــصوبة وكـــذلك يف البحـــوث   
 .األساسية

 
 رعاية األمومة  

، مت يف الـسنوات األخـرية إغـالق عنـابر الـوالدة      ٢٠٠٤كما أشـارت اجلمعيـة يف عـام         
والواقع أن اختفـاء مراكـز      . وقد استمر هذا االجتاه   .  الصغرية يف كثري من املستشفيات اإلقليمية    

وخربات الوالدة من اجملتمعات احمللية يعود بالضرر الكبري على النساء الـاليت يـضطررن اآلن يف         
. أحيان كثرية إىل قطع مـسافات طويلـة يف وسـائل املواصـالت عنـد ظهـور أول بـوادر الوضـع                     

ــاء العــامني   ومــع أن للمــرأة يف الــدامنرك حقــا قان  ــا يف اختيــار الــوالدة يف املــرتل إال أن األطب وني
ومـن العـسري جـدا يف       . يتابعون تطبيق هذ احلـق وال يقـدمون معلومـات عـن هـذه اإلمكانيـة                ال

ولكـي يـصبح   . غالب األحيان محل القابالت علـى القـدوم إىل املنـازل لإلشـراف علـى الـوالدة            
 .معلومات يف هذا الشأنهذا االختيار حقيقيا، ال بد من أن ترافقه 

 
 العنف ضد املرأة  

يبدو اجلزء الفرعي عن العنف ضد املرأة مـن التقريـر مرضـيا يف وصـفه املبـادرات الـيت                     
 .٢٠٠٨-٢٠٠٥عملت احلكومة الدامنركية على تنفيذها كجزء من خطة العمل للفترة 

مشلـه إذا   ومع ذلك فثمة جانب هام من اجلهود مت جتاهله ولكن اجلمعية ترى وجـوب                
كان القصد أن ُيكفل للمرأة اليت تترك شريكها النـّزاع إىل العنف فرصة أكـرب يف العـيش حيـاة                   

وهـذا اجلانـب هـو أن املـرأة الـيت تتعـرض للعنـف يف عالقتـها         . جديدة مستقلة خالية من العنف  
مع الشريك، تفقد أو هـي تكـون قـد فقـدت، نتيجـة لـذلك، يف أحيـان كـثرية اتـصاهلا بـسوق                         

 .مل وبشبكتها االجتماعية عند وصوهلا إىل امللجأالع
 .Vibeke Jensen Lybecker: Voldramte kvinders arbejdsliv(وميكن للبحوث الدامنركية احلديثـة   

Udsatteenheden, Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, Socialministeriet, 2006(   أن توثـق أن
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ونتيجــة هــذا . لعنــف شــريك تواجــه خطــرا متزايــدا بالتــهميش االجتمــاعي املــرأة الــيت تتعــرض 
العنــف بالنــسبة إىل احليــاة الوظيفيــة تتمثــل، بــني أمــور أخــرى، يف اضــطرارها إىل الغيــاب عــن   
العمل ضـعف الوقـت املـسموح بـه عـادة للمـرض والـذي تـستعمله النـساء اللـوايت ال يتعرضـن                        

مـة الوطنيـة ملـآوي النـساء اللـوايت تعرضـن للـضرب        وُتظهر اإلحصاءات الـسنوية للمنظ    . للعنف
ــام   ــاهلن، لع ــسوق العمــل      ٢٠٠٦وأطف ــصاق ب ــة الت ــصورة عام ــديهن ب ــآوي ل ــساء يف امل  أن الن

أضعف من بقيـة اإلنـاث مـن الـسكان، ذلـك أن واحـدة فقـط بـني كـل مخـس نـساء يقمـن يف                            
 .املآوي لديها عمل

 املعنويـات، وُتـصبح مهمـشة       وعندما تتعرض املرأة، أو أي شخص، نفسانيا إلضـعاف         
وميكــن لــشبكة . اجتماعيــا، يــصعب عليهــا أن جتــد القــوة للــشروع يف إجــراء تغــيري يف حياهتــا   

اجتماعية جيدة، وللوظيفة، واالستقالل االقتصادي أن تسهِّل على املـرأة البـدء يف عـيش حيـاة                 
 .جديدة خالية من العنف، واحلفاظ عليها

ظ على شبكات وإقامـة شـبكات جديـدة، مبـا يف ذلـك              لذلك، فإن دعم املرأة يف احلفا      
الصلة بسوق العمل، له أمهية حيويـة يف متكينـها مـن بـدء حيـاة جديـدة خاليـة مـن العنـف بعـد                

 .ويتطلب األمر بذل جهود خاصة يف هذا اجملال بالذات. إقامتها يف املأوى
 

 الزواج والعالقات األسرية: ١٦املادة   
 يةالزجيات املرّتبة والقسر  

كان للحمالت اإلعالمية يف السنوات األخرية عن  حاالت الـزواج املرّتبـة والقـسرية،             
ــة     ــات العرقي ــى أُســر األقلي ــأثري إجيــايب عل ــة      . ت ــن الزجيــات املرّتب ــل م ــددا أق ــت النتيجــة ع وكان

والقسرية، وبلوغ صغار الشباب سنا أكرب عند الزواج، وزيادة يف وعي املسألة لـدى الوالـدين                
 .وأوالدهم
وأصبح من األسهل كثريا على الشباب احلصول على مـساعدة مؤهلـة، وهـم يفيـدون                 

اآلن من هذه اإلمكانيات ومل يعودوا على استعداد لقبول قيام األسـرة بالبحـث عـن زوجـة أو                   
ويوجد يف اجملتمع قـدر كـبري مـن         . زوج، وأخذو يتجهون إىل املآوي طلبا للمشورة واملساعدة       

مثـال ذلـك أن العديـد       . شباب بسبب التركيـز الـشديد علـى هـذه املـسألة           االستعداد ملساعدة ال  
من تالميذ املدارس وكذلك الطلبة يف املؤسسات التعليمية األخـرى يكتبـون ورقـات عـن هـذا                  

وهذا أيضا يساهم يف زيادة الوعي ألمهيـة مكافحـة هـذه           . املوضوع أو يقومون مبشاريع تتناوله    
 .الظاهرة



CEDAW/C/DEN/7  
 

08-39914 177 
 

على أن مما له أمهيتـه أن تقتـرن احلمـالت اإلعالميـة واألنـشطة               وتود اجلمعية أن تشدد      
األخــرى، باتبــاع هنــج مــستند إىل حقــوق اإلنــسان ولــيس هنجــا ثقافيــا إزاء موضــوع الزجيــات   

علــى بلــد أو شــعب “ املــذنب”وهبــذه الطريقــة ميكــن تفــادي إطــالق صــفة  . املرّتبــة والقــسرية
 .بأكمله

لشرف، فقد أمكن تقدمي أدلة وإصدار أحكـام حبـق          أما يف حالة جرائم القتل املتصلة با       
ــة     ــى ارتكــاب جرمي ــسبب التحــريض عل ــرم ب ــشتركني يف اجلُ ــاة أو امل ــه  . اجلن ــة أن ــرى اجلمعي وت

 . سيكون من املستصوب استخدام نفس النهج بصدد الزجيات املرّتبة والقسرية
 

 ٢٠٠٨مايو /        أيار       مجعية املرأة الدامنركية 
          ليزيل الرسن        غكارين هالرب

          املنسقة         الرئيسة
 إزمــا بــريدي، وكــايت دايفــي دالــسغارد، وهانــسينا دبورهــوس،      : ســاهم يف الكتابــة  

وليزا هولفيورد، وكارين هالربغ، وهانه هيلث، وجون باخ لودفيغـسن، ونينابـاخ لودفيغـسن،          
 .، ونيل سيلفنوليين بيند، وبنيت هولسن نيلسن، ولياسيمونسن
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  املرأة يف عملية التنمية-منظمة كولو  - ٣ 
 املرأة يف عمليـة التنميـة، علـى التقريـر الـدوري الـسابع       -تعليقات منظمة كولو     

 )االتفاقية(عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
ــو   ــة  -كول ــة التنمي ــاه باســم  ( املــرأة يف عملي ــو”يــشار إليهــا أدن وهــي منظمــة ) “كول

 منظمـة نـسائية وإمنائيـة       ٢٤إقليمية للدعوة حلقوق املرأة يف عملية التنمية تنـضوي حتـت لوائهـا              
ــة          ــر احلكوم ــى تقري ــق عل ــرادى أعــضائها هبــذه الفرصــة للتعلي ــة، ترحــب هــي وف غــري حكومي

قليـل  وسـوف تقتـصر تعليقاتنـا علـى جمـرد عـدد             . الدامنركية الدوري السابع عن تنفيذ االتفاقية     
من اجملاالت األكثر صلة مبنظمة إقليمية تربط العمـل الـدويل مـن أجـل حقـوق املـرأة يف عمليـة                      

 .التنمية، بالعمل الوطين يف سبيل املساواة اجلنسانية ومتكني املرأة
 

  حقوق اإلنسان وحرياته األساسية-السياسة الوطنية : ٣املادة   
ــرى     ــة األخــ ــات الفاعلــ ــة  -اجلهــ ــة الدوليــ ــسانية   اللجنــ ــساواة اجلنــ ــي  (للمــ ــا يلــ فيمــ

 )“الدولية اللجنة”
ــسيا لرصــد           ــا رئي ــا حمــورا وطني ــيت نعتربه ــة ال ــة الدولي ــو عــضويتها يف اللجن ــّدر كول تق

وتعزيز العمل على حتقيق املساواة اجلنسانية وحقوق املرأة على الصعيد العاملي، وتعاوننـا معهـا                
والوصـل بـني   . املـساواة اجلنـسانية يف الـدامنرك      يف هذا اجملال الشامل وربطه بالعمل على حتقيـق          

املنظمات غري احلكومية يف جمال الشؤون اجلنـسانية وحقـوق املـرأة وممثلـي األحـزاب الـسياسية                  
من الربملان، وممثلي وزارة املساواة اجلنسانية ووزاريت اخلارجيـة والتنميـة، والـوزارات األخـرى               

ورصــد العمــل فيمــا جيــري تنفيــذه، وكــذلك هــو وظيفــة هامــة يف تــشارك املعلومــات وتنــسيق 
 ) من التقرير١٤الصفحة . (حتديد العمل الذي حيتاج إىل إجناز

 
 املنظمات غري احلكومية  

يعترف التقرير بوجـود تعـاون وثيـق وحـوار مـع املنظمـات غـري احلكوميـة واخلـرباء يف                      
.  املـساواة اجلنـسانية    امليدان بوصف ذلك من مواطن القوة للعمل الدامنركي الرمسي على حتقيق          

وحنـن نقـّدر هــذا االعتـراف وجهـود احلكومــة الراميـة إىل العمـل مــع املنظمـات غـري احلكوميــة         
ولعلــه كــان بــسبب التركيــز الــوطين يف اإلبــالغ، عــدم إبــراز . واالســتفادة مــن خرباهتــا العمليــة

سانية ومتكـني املـرأة     القدر الكبري من التعاون والعمل الذي مت اإلسهام به يف جمال املـساواة اجلنـ              
يف السياسة اإلمنائية واملـساعدة اإلمنائيـة، مبـا يف ذلـك سياسـات االقتـصاد الكلـي مثـل الـسياسة                   

وهـذا احلجـم اهلائـل مـن عمـل         . التجارية، بتعاون وثيق مع وزاريت التنميـة والـشؤون اخلارجيـة          
، ويف معظـم األحيـان      املنظمات غري احلكومية الذي أُجنز على الصعيد الوطين على حنو احتـرايف           
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ويف هـذا امليـدان مـا فتئـت كولـو تـؤدي دورا معينـا منـذ         . على أساس طوعي، ينبغي التنويه بـه   
 بوصــفها املنظمــة غــري احلكوميــة اإلمنائيــة الوحيــدة الــيت تــربط املنظمــات   ١٩٧٦إنــشائها عــام 

 )١٧ و ١٦الصفحتان . (النسائية الدامنركية باملنظمات اإلمنائية والبيئية غري احلكومية
وحنن نالحظ أيضا أن أوضاع العمل على أساس طوعي وعلى مستوى مهـين احتـرايف     

أخذ يزداد صعوبة بالنسبة إىل منظمات حقوق املرأة، رغم أن عدد القضايا الدوليـة الـيت ميكـن               
ويف الوقـت ذاتـه،     . أن تفيد من خربة دعاة حقوق املـرأة ومـن دفـاعهم عنـها، يـزداد باسـتمرار                 

 تشغيل املنظمات تزايد بينما أّدت إعـادة تنظـيم التمويـل الـوطين للتعـاون اإلمنـائي                  فإن تكاليف 
الدويل إىل خفض مبلـغ األمـوال املتاحـة للمنظمـات غـري احلكوميـة وجعـل حـصول املنظمـات                     

 . غري احلكومية، النسائية منها واإلمنائية، على األموال أكثر صعوبة
علــى الــصعيد الــدويل يف املــساواة اجلنــسانية  ورغــم أن تقــدما قــد أُحــرز يف الــدامنرك و  

وحقوق املرأة يف التنمية، فال يزال هناك، من ناحية، شوط طويل يـتعني قطعـه قبـل أن تتحـول                    
الكلمات والنوايا اجملسدة يف اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وغريهـا مـن                     

يقـة واقعـة، ومـن الناحيـة األخـرى، مثـة            االتفاقيات، ويف خطـط العمـل، ويف االتفاقـات إىل حق          
حاجة دائمة إىل منظمات دعوة حلقوق املـرأة ملواصـلة القيـام بـدور يقـظ يف رصـد التطـورات،               
ومنــع الرجــوع عــن املكاســب، مــثال فيمــا يتعلــق بــاحلقوق التناســلية واجلنــسية والــصحة علــى    

وأمهيــة جمــال . ياتالــصعيد الــدويل، لتكــون يف مقدمــة التــصدي للقــضايا وتطــوير االســتراتيج   
العمــل هــذا يف الــدامنرك، الــيت يؤكــدها التأييــد الــسياسي العــريض القاعــدة وإيــالء احلكومــة لــه 
أعلى درجات األولوية، تتعارض مع واقع منظمات حقوق املرأة، وتـستدعي تقـدمي دعـم مـايل         

ويف ضـوء  . امالئم هلذه املنظمات لتغطية تكاليفهـا الربناجميـة واألساسـية، بغيـة كفالـة مـسامهاهت         
احلالة بالنسبة إىل املنظمات غـري احلكوميـة، واملهـام املقبلـة، ودور كولـو واملكانـة املتميـزة الـيت                     
حتتلها بني خمتلف قطاعـات املنظمـات غـري احلكوميـة، سـيكون مـن قبيـل احلـصافة واالسـتثمار                     

القتــصادية اجلــدير باالهتمــام، تــأمني مبلــغ نــصف مليــون كرونــة دامنركيــة لكولــو مــن املــوارد ا 
األساسية، لعملها يف القطـاع الـذي يـربط بـني املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية، واملنظمـات                     

 .غري احلكومية اإلمنائية والبيئية، وصانعي القرار الدامنركيني
 

  األدوار النمطية املقولبة للجنسني والتحيز-األولويات : ٥املادة   
جلنـساين كمبـدأ أساسـي وأداة للعمـل علـى           تود كولو أن تشدد علـى تعمـيم املنظـور ا           

وهـي تـثين علـى العمـل املبـذول          . املساواة اجلنسانية، وهو ما يؤكـده قـانون املـساواة اجلنـسانية           
 من ذلك القانون الذي يتطلب من السلطات العامة أن تدمج املـساواة اجلنـسانية             ٤لتنفيذ البند   

 التعجيل بالعمـل علـى حتديـد املؤشـرات          ونية. يف كل ما تقوم به من أعمال التخطيط واإلدارة        
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وحتــسني الوثــائق بغيــة قيــاس نتــائج اإلجــراءات قياســا أفــضل أمــر هــام جــدا لتحــسني األدوات  
 .واملنهجية، ويف النهاية لتحسني كفاءة العمل على تعميم املنظور اجلنساين

دامنركيـة  الوكالـة ال  /ومن اجلدير باملالحظة أن وزارة الشؤون اخلارجيـة ووزارة التنميـة           
للمساواة اجلنـسانية هبـدف مـساعدة       “ صندوق أدوات ”للمساعدة اإلمنائية الدولية قد أنتجت      

املسؤولني والعاملني يف جمال التنمية يف ترمجة االلتزامات باملـساواة اجلنـسانية ومتكـني املـرأة إىل                 
ــائج ملموســة  ــيم اســتخدام هــذه األدوات وطريقــة اســتعماهلا ومــ    . نت ــة تــشجيع تعل ا إذا وكيفي

ــن كثـــب      ــد عـ ــي أن ُترصـ ــور ينبغـ ــي أمـ ــع هـ ــة للجميـ ــاءة إلزاميـ ــذه كفـ ــا أن . كانـــت هـ كمـ
االســـتراتيجيات والطـــرق واألدوات الـــيت تـــشجعها الـــدامنرك يف تعاوهنـــا مـــع البلـــدان الناميـــة  
الشريكة ينبغي أن متارس بالكامل داخل الـدامنرك يف كـل سياسـة واسـتراتيجية وبرنـامج عمـل                   

 . وإجراء إداري
ك احلال بالنـسبة إىل أداة الـتعلم اإللكتـروين لتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف قطـاع                   وكذل 

وإتاحـة هـذه األداة سـتكون مبـادرة جيـدة، لكـن كفالـة توافرهـا                 . الدولة، اليت جيري تطويرهـا    
 .واستخدامها فيما بعد من جانب الفئات املستهدفة له مثل أمهية تطوير األداة

عية للجنسانية، وهي أداة هامة ولكنـها صـعبة يف هـذا العمـل،              وفيما يتعلق بامليزنة املرا    
سيكون من املفيد أن يعكس التقرير بصورة أفضل العمل املضطلع بـه يف الـوزارات والبلـديات                 

وسيكون من املثري لقدر كـبري مـن   . والسلطات العامة األخرى وما حيرزه ذلك العمل من تقدم 
الص الفوائد من ردود الفعل وكذلك مـن الـدروس         االهتمام تشارك الدروس املستفادة واستخ    

املستفادة مـن األعـضاء اآلخـرين يف جلنـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، إضـافة إىل اجلهـات                     
 .الفاعلة األخرى يف الدامنرك

 
  البغاء واالجتار بالنساء ومدونة قواعد السلوك-مسائل خاصة : ٦املادة   
 االجتار باألشخاص  

 ومـا هـو     ٢٠٠٢من تقدم وما مت مـن حتـسينات يف هـذه اجلبهـة منـذ عـام                  إن ما أُحرز     
. ، حمـل تقـدير كـبري      ٢٠١٠-٢٠٠٧مبني يف خطة العمل اجلديدة ملكافحة االجتار باألشخاص         

املعـروض مـن املـساعدة    : غري أنه ال يزال هناك الكثري من املتسع للتحـسني فيمـا يتعلـق مبـا يلـي                 
لنفسانية واملهنية ومـن الـدعم مـن أجـل اإلعـادة الطوعيـة إىل              االجتماعية والقانونية والصحية وا   

 يـوم إلمعـان الـتفكري تعتـرب وقتـا كافيـا لإلعـداد               ١٠٠بلد املنشأ، وما إذا كانت فترة تصل إىل         
للعودة إىل الـوطن األصـلي ولترتيـب املـساعدة يف التأهيـل يف أوطـان الـضحايا، وإمكانيـة مـنح                      

ما يربره، ومد هـذا العمـل إىل البلـدان املـستخدمة للعبـور      اللجوء حيثما كان ذلك معقوال وله       
 .يف االجتار باألشخاص بوصف ذلك من تدابري املنع والتأهيل
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ومن شأن وجود شـبكة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية للرصـد والتنبيـة بـشأن                      
وبيــة ضــحايا االجتــار باألشــخاص، جيــري إنــشاؤها بالتعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة اجلن  

وميكنــها أن تــؤمن، علــى ســبيل املثــال، معلومــات أساســية واتــصاالت موثوقــة تتعلــق بــضحايا   
االجتار، وتدقيقا ذا نوعية يف تقارير الـشرطة، لتـربط مـا بـني املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية           

ك، أن واإلمنائيــة يف بلــدان املنــشأ والعبــور الناميــة وأعمــال املــساعدة والتأهيــل املعــدة يف الــدامنر 
وهذا النـشاط الـشبكي     . تعزز هذا العمل كثريا وتوفر شبكة قّيمة للحوار والعمل االستراتيجي         

وخدماته، مسامهة ترمي كولو أهنا يف موقف ميكّنها من أن توفره بسبب تعاوهنا طويـل األجـل                 
مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة اجلنوبيـــة الـــشريكة وشـــبكتها الـــشاسعة مـــن هـــذه املنظمـــات   

ت الدولية، إذا أتيحت األموال هلذا النوع مـن التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                واالتصاال
 .إشراكها فيه

  املرأة يف عملية التنمية-منظمة كولو 
 جانس غودسون فردي

 الرئيسة
، وهـي منظمـة تنـضوي حتـت     ١٩٧٦ املـرأة يف عمليـة التنميـة، تأسـست عـام         -كولو   
ــا  ــة باعت  ٢٤لوائه ــسائية وإمنائي ــة ن ــستقلة      منظم ــة م ــضوية فردي ــة ذات ع ــة إقليمي ــا منظم . باره

واألهداف الرئيسية لكولو هي النـهوض حبقـوق املـرأة يف التنميـة، وزيـادة طـرق وصـول املـرأة                     
. إىل املوارد وزيـادة نفوذهـا يف اجملتمـع، وتعزيـز حقوقهـا يف الـتحكم الكامـل جبـسدها وحياهتـا              

ة اجلنوبيـة وبتعـاون وثيـق معهـا، مـن      ويتم ذلك حبوار جيـري عـن كثـب مـع املنظمـات الـشريك       
وتعمـل كولـو بوصـفها      . خالل الـدعوة، واإلعـالن، والتثقيـف اإلمنـائي، والتعـاون يف املـشاريع             

جهــة مستــشارة يف مــسائل املــرأة يف عمليــة التنميــة يف الوفــود الرمسيــة الدامنركيــة إىل مــؤمترات   
ة بـشؤون املـرأة يف عمليـة التنميـة          وهـي اجلهـة املختـص     . األمم املتحدة ومنظمـة التجـارة العامليـة       

 .وتربط بني املنظمات غري احلكومية اإلمنائية والبيئية والنسائية يف الدامنرك
 


