
CEDAW/C/SR.888 B  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
15 September 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

  .هذا احملضر قابل للتصويب
كمــا ينبغــي تبياهنــا يف مــذكرة وإدخاهلــا علــى نــسخة مــن  . وينبغــي تقــدمي التــصويبات بإحــدى لغــات العمــل

 Chief, Official Records:يف غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقـة إىل كذلك ينبغي إرساهلا . احملضر

Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza.  
وستصدر أية تصويبات حملاضر جلـسات هـذه الـدورة يف وثيقـة تـصويب واحـدة، عقـب هنايـة الـدورة بفتـرة                

 .وجيزة
 

09-41749 (A) 
*0941749* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    الرابعة واألربعونالدورة 

  )الغرفة باء (٨٨٨حمضر موجز للجلسة 
   صباحا٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٢ ،األربعاءنيويورك، يوم يف املقر، باملعقودة 

  
   )نائبة الرئيسة(ة زو زياوكياو السيد  :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

   من االتفاقية١٨ التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة النظر يف
  التقرير الدوري السابع للدامنرك  



CEDAW/C/SR.888 B
 

2 09-41749 
 

زو يف غيــاب الــسيدة جــرب، تولــت الرئاســة الــسيدة        
  .، نائبة الرئيسةزياوكياو

   صباحا٠٥/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة   
ادة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب امل        

   من االتفاقية١٨
ع ــــــــــــــــدوري الـــــــسابــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــالتقري  
ــدامنرك   ؛ CEDAW/C/DEN/7( للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  CEDAW/C/DEN/Q/7 و Add.1(  

 أماكنـهم بدعوة من الرئيسة اختذ أعضاء وفد الدامنرك       - ١
  .إىل مائدة اللجنة

ري عرضــت التقريــر الــدو): الــدامنرك (الــسيدة آبيــل  - ٢
وقالــــت إن ممثلــــي ) CEDAW/C/DEN/7(الــــسابع للــــدامنرك 

األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت واألقاليم ذات االستقالل الذايت        
ــة يف     ــذ االتفاقي ــارو ســيتناولون مــسألة تنفي ــد وجــزر ف بغرينالن

ــتني  ــاتني املنطقـ ــارو   . هـ ــد وفـ ــوميت غرينالنـ ــرت أن حكـ وذكـ
ــة الكا   ــشريعية واإلداريـ ــسلطة التـ ــان بالـ ــدة  يتمتعـ ــة والوحيـ ملـ

  .إقليميهمابالنسبة للمساواة بني اجلنسني يف 
ــساواة بـــني اجلنـــسني نقلـــت     - ٣ ــرة املـ وذكـــرت أن وزيـ

 فرصـة  اا أتـاح هلـ  ممـ مؤخرا من وزارة الرعاية إىل وزارة العمـل      
العمل مبزيد من اجلهد بالنسبة ملسائل مثل فجـوة األجـور بـني              

  .اجلنسني والفصل بني اجلنسني يف سوق العمل
ــصلة    - ٤  مــن منظــور  تبحــثوقالــت إن القــوانني ذات ال

 ترمــي إىل التأكــد مــن أن تــدابري جنــساين قبــل اعتمادهــا وإهنــا
الــسياسات تنفــذ لــضمان املــساواة الفعليــة واملــساواة القانونيــة  

 أن احلكومة عـززت أحكـام التـشكيل اجلنـساين           ذكرتو. معا
ذا مل إوأضــافت أنــه . للمجــالس واللجــان الــيت يعينــها الــوزراء 

اقتراح امسي رجـل وامـرأة لـشغل مقعـد باللجنـة يـتعني أن               يتم  

وقالت إن النساء يشغلن يف الوقـت احلـايل         . يظل املقعد شاغرا  
  . يف املائة من املقاعد٤١
ــة هــي مــصدر هــام مــن مــصادر      - ٥ وذكــرت أن االتفاقي

القــانون يف الــدامنرك وأنــه حيــتج هبــا أمــام احملكمــة العليــا وأهنــا   
ــدى   ــة لـ ــضاة معروفـ ــامني والقـ ــساواة مت  . احملـ ــافت أن املـ وأضـ

حتقيقها إىل حد كبري يف الدامنرك ولكـن مـا تـزال هنـاك بعـض                
املسائل املعلقة مثل فجوة األجور بني اجلنسني وعـدم املـساواة           

. يف التمثيــل يف مراكــز اإلدارة العليــا والعنــف املــرتيل واالجتــار  
 ترمــي إىل وقالــت إنــه قــد بــدأ تنفيــذ كــثري مــن املبــادرات الــيت 

التثقيــــف فيمــــا يتعلــــق بــــأدوار اجلنــــسني يف املــــدارس ودور  
  .احلضانة

وقالت إن األنشطة املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني يف             - ٦
ــوارد    ــز الـــضيق علـــى إدارة املـ الـــوزارات حتولـــت مـــن التركيـ

وذكــرت أنــه مت وضــع . البــشرية إىل التركيــز علــى الــسياسات
ساواة بـني اجلنـسني وأن هـذه    جمموعة من األهداف املتعلقة بامل 

  .األهداف تشكل السياسية العامة للحكومة
ــام    - ٧ ــه يف عــ ــرت أنــ ــة  ٢٠٠٥وذكــ ــرعت حكومــ  شــ

الدامنرك يف مبادرة شاملة إلتاحة الفرصة للبغايا الختيـار حيـاة           
وأضـــافت أن هـــذه املبـــادرة تـــشمل أعمـــال التوعيـــة  . خمتلفـــة

ــسيكولوجي    ــساعدة ال ــة وامل ــشورة اهلاتفي ــدمي امل ــدريب وتق ة وت
املوظفني الذين يعملون مع الـشابات املعرضـات خلطـر اختيـار            

وذكرت أن احلكومة تعمل للقـضاء علـى االجتـار          . حياة البغايا 
وأضافت أنه مت إنـشاء مركـز ملكافحـة االجتـار يف عـام        . بالبشر
 لتحــسني املــساعدة املقدمــة إىل الــضحايا ومجــع ونــشر ٢٠٠٧

  .البشراملعلومات املتعلقة باالجتار يف 
وقالت إنه مت اختاذ تدابري لزيادة متثيل املـرأة يف أجهـزة              - ٨

ن االنتخابات احمللية القادمـة سـتجرى    ذكرت أ و. احلكم احمللي 
 وهو الوقـت الـيت سـتظهر فيـه          ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين يف  

وقالـــت إن وزارة اخلارجيـــة اختـــذت   . نتـــائج هـــذه التـــدابري  
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 أنـه يف آخـر حركـة        وأوضـحت . املـرأة وضـع   خطوات لتعزيـز    
 يف املائــة مــن الــسفراء اجلــدد مــن  ٤٣تعيينــات للــسفراء كــان 

وقالــت إنــه بعــد إدخــال تــدابري خاصــة زادت جامعــة  . النــساء
النـساء  عـدد   نـسبة   كوبنهاغن، وهي أكرب جامعة يف الـدامنرك،        

ــاتذهتا ــام ١٥ مـــن بـــني أسـ ــة يف عـ  يف ٢٨ إىل ٢٠٠٧ يف املائـ
  .٢٠٠٨املائة يف عام 

إن مجيع النساء تقريبا يف الدامنرك يعملـن لقـاء          وقالت    - ٩
علــى أهنــا أضــافت أن . أجــور وأهنــن يــستطعن إعالــة أنفــسهن 

. املهاجرات مل يصلن إىل هذه املـستويات املرتفعـة مـن العمالـة            
ــسم بالفــصل بــني اجلنــسني وأن   ت العمــل قوذكــرت أن ســو  ت

وقالـت  . فوارق األجور بني الرجـل واملـرأة مـا زالـت مـستمرة          
ــه  ــذ إنـ ــاين منـ ــانون الثـ ــاير /كـ ــى   ٢٠٠٧ينـ ــتعني علـ ــبح يـ  أصـ

املــشروعات الكــبرية تــوفري إحــصاءات عــن األجــور موزعــة       
وذكــرت أن املــواد التعليميــة املتعلقــة    . حــسب نــوع اجلــنس  

بالتغلــب علــى انعــدام املــساواة بــني اجلنــسني أصــبحت متاحــة  
وأضــافت أن احلالــة أخــذت يف التحــسن وإن . ألربــاب العمــل

وقالــت إن احلكومــة ســنت مبــادرة  . شــديديكــن ذلــك بــبطء 
لزيادة عـدد النـساء يف وظـائف اإلدارة العليـا مـستخدمة هنجـا               

وأضـافت أنـه    . ملزما بدال من التركيز على أفـضل املمارسـات        
بـــالتوقيع علـــى املبـــادرة أصـــبحت الـــشركات ملتزمـــة بوضـــع 

. اســـتراتيجيات وحتديـــد أهـــداف طموحـــة وإن تكـــن واقعيـــة 
ــة  ن التعــاون بــنيذكــرت أو  القطــاعني العــام واخلــاص ذو أمهي

حامســة وأن مــن املفيــد اقتــصاديا للــشركات أن تكــون النــساء  
  .بني أفراد اإلدارة العليا هبا

وقالت إنه ملقاومة العنف ضد املرأة وضعت احلكومـة           - ١٠
وأضافت أن عدد مـن يتعرضـن للعنـف      . خطيت عمل متعاقبتني  
عـــام  حالـــة يف ٤٢ ٠٠٠ اخنفـــض مـــن مـــن جانـــب الـــشريك

ــام  ٢٨ ٠٠٠ إىل ٢٠٠١ ــة يف عـــ وقالـــــت إن . ٢٠٠٥ حالـــ
ــف    ــة العنـ ــود مكافحـ ــز  جهـ ــوف تركـ ــى  سـ ــستقبل علـ يف املـ

املهاجرات الاليت يتعرضن بصفة خاصة هلذا العنف وال يعـرفن          

ن جـــرائم الـــشرف أضـــافت أو. دائمـــا مـــا هلـــن مـــن حقـــوق 
والتزويج باإلكراه يـتم أيـضا التـصدي هلـا مـن خـالل جمموعـة                

  .من املبادرات
وقالـــت إنـــه إذا مـــنح تـــصريح اإلقامـــة علـــى أســـاس    - ١١

الـــزواج مث انتـــهى هـــذا الـــزواج يقـــضي القـــانون بـــأن توجـــه  
ــهى        ــد انت ــزواج ق ــا إذا كــان ال ــة خاصــة إىل م ــسلطات عناي ال

 مت  ٢٠٠٨وقالـت إنـه يف عـام        . بسبب تعرض األجنبية للعنـف    
 ٢٩يف بعـد انتـهاء الـزواج      االحتفاظ حبـق اإلقامـة يف الـدامنرك         

  . حالة من هذه احلاالت٣٠ة من بني حال
ــدامنرك   - ١٢ ــت إن ال ــز    وقال ــة لتعزي ــة دولي  شــرعت يف محل

وذكــرت أن املــساواة بــني اجلنــسني    . املــساواة بــني اجلنــسني  
ــها وســيلة لتحقيــق أهــداف     ليــست فقــط هــدفا يف ذاهتــا ولكن

وأضافت أن حكومة الدامنرك خصـصت مـوارد        . إمنائية أخرى 
  .ياملرأة دولاكبرية لتمكني 

ســريان قــانون   قــال إن): غرينالنــد(الــسيد وييهــي    - ١٣
وذكـر أن شـعب     . ٢٠٠٩يونيـه   /حزيـران يف  احلكم الذايت بدأ    

ري  مت االعتـــراف بـــه كـــشعب لـــه حـــق تقريـــر املـــص غرينالنـــد
 أن أكرب األحـزاب الـسياسية       وأضاف. مبقتضى القانون الدويل  

لرجـال  يف احلكومة االئتالفية اجلديدة عني عددا متـساويا مـن ا          
وقـال إن   . والنساء لالنتخابات واختـار أربـع نـساء كـوزيرات         
  .حكومة غرينالند تضم أربع نساء ومخسة رجال

وذكر أنه مت إنشاء جملس للمـساواة بـني اجلنـسني وأن         - ١٤
هذا اجمللس يعتزم إيفاد داعيـات إىل املـساواة بـني اجلنـسني إىل              

ة باملـساواة بـني     مجيع مدن غرينالند وأنـه يعـزز املناقـشة املتعلقـ          
وقال إنه تقـرر عقـد   . اجلنسني من خالل التليفزيون واإلنترنت    

. ٢٠٠٩ملـــرتيل يف أواخـــر عـــام مـــؤمتر وطـــين بـــشأن العنـــف ا
 أن احلكومـة اجلديـدة تعتـزم أن تنـشئ يف مجيـع مـدن                وأضاف

غرينالند دورا إليـواء الزوجـات الـاليت تعرضـن للعنـف حبيـث              
  . صصونالدور أفراد متخيتوىل إدارة هذه 
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ــدمي      - ١٥ ــرامج لتقـ ــع بـ ــيط لوضـ ــري التخطـ ــه جيـ ــال إنـ وقـ
املساعدة لألمهات الشابات وتعريـف البـنني والبنـات بعواقـب           

 أصـبحت  ٢٠٠٦ أنـه منـذ عـام        ذكـر و. احلمل يف سـن مبكـرة     
وأضــاف أن قــانون .  أســبوعا٣٢إجــازة األمومــة يف غرينالنــد 

ضي  يقـ  ٢٠٠٣املساواة بني اجلنسني الذي بدأ سريانه يف عـام          
.  األعمـال  مؤسـسات بضرورة تنفيذ املـساواة بـني اجلنـسني يف          

وقــال إن أصــحاب العمــل الــذين ال يعــاملون الرجــال والنــساء 
 ٣٩معاملة متساوية ميكـن تغـرميهم بغرامـات تـصل إىل أجـور              

  .أسبوعا
ــومل    - ١٦ ــسيد إغه ــارو (ال ــارو   ): جــزر ف ــانون ف ــال إن ق ق

املرأة والرجـل حبقـوق     املتعلق باملساواة بني اجلنسني يكفل متتع       
. مدنيــة وسياســية واقتــصادية وثقافيــة متــساوية يف جــزر فــارو  

وذكـــر أن هـــذا التـــشريع يـــنص علـــى أن جلنـــة املـــساواة بـــني  
. اجلنسني هي املؤسسة الرئيـسية املعنيـة بكفالـة تطبيـق القـانون            

وأضاف أنه قطعت خطوات واسعة بالنسبة لزيادة مدة إجـازة          
ة بــني اجلنــسني يف جمــال اإلســكان  األمومــة وبالنــسبة للمــساوا 
وقال إن اإلصالح املعتزم يف نظام      . وجمال الضمان االجتماعي  

املعاشات سيوسع نطاق التغطية ليشمل من هـم خـارج سـوق            
ــشاريع     ــة مثـــل ربـــات البيـــوت وأصـــحاب املـ العمـــل التقليديـ

  .اخلاصة
وقال إن جلنة مستقلة أنشأهتا احلكومـة قـد جنحـت يف              - ١٧

نـه يف  ذكـر أ و. على املشاركة يف احلياة الـسياسية  تشجيع املرأة   
مت ختفـيض عـددها   و تنظيم الدوائر االنتخابية    أعيد ٢٠٠٨عام  

ائـر إىل دائـرة واحـدة وبـذلك أعطـي وزن إضـايف              ومن سـبع د   
 متثيـل أدى إىل زيـادة     مما  ألصوات الناخبني يف املناطق احلضرية      

وقـال  .  املائـة  يف٢١,٢ يف املائـة إىل  ٩,٤املرأة يف الربملـان مـن    
.  يف املائــة٣٧,٥إن عــدد النــساء باحلكومــة زاد مــن صــفر إىل 

وأضــاف أنــه يف الــسنة نفــسها زادت نــسبة النــساء املرشــحات 
  .  يف املائة٣٩ يف املائة إىل ٣٢لالنتخابات البلدية من 

  ٦ إىل ١املواد من 
 قالت إن اللجنة ليست لـديها       :السيدة شيمونوفيتش   - ١٨

لكيفية اليت تنفذ هبـا االتفاقيـة يف غرينالنـد      صورة واضحة عن ا   
وذكرت أن مجيـع أجـزاء هـاتني املنطقـتني ينبغـي            . وجزر فارو 

أن يشملهما تنفيذ االتفاقية وأن يكـون التنفيـذ متـسقا يف كـل              
  .وأضافت أنه ينبغي وضع آلية لرصد احلالة. مكان
وذكرت أنه مل تقدم تقارير ظل مـن غرينالنـد وجـزر              - ١٩

ا فـإن مـن املفيـد معرفـة مـدى نـشاط املنظمـات غـري          فارو وهلذ 
احلكوميــة يف غرينالنــد وجــزر فــارو ومــا إذا كانــت حكومتــا   

  .هذين اإلقليمني تتعاونان معها بشأن مسائل التنفيذ
وقالت إن متويل التعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة             - ٢٠

. املقدم من حكومة الـدامنرك قـد تنـاقص يف الـسنوات األخـرية            
ت أن املنظمات غري احلكوميـة الـيت أعـدت تقـارير ظـل              وأضاف

لجنـة  المل تتلق متويال ومل حتـصل علـى متويـل حلـضور اجتمـاع            
  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاملعنية ب
وقالت إن اللجنة تود أن تعرف مـا إذا كانـت توجـد               - ٢١

يف الدامنرك وغرينالند وجزر فارو تشريعات تعكـس بوضـوح          
ــادة أحكــا ــة املتعلقــة باملــساواة بــني الرجــل    ٢م امل  مــن االتفاقي
  .واملرأة
ن تعــاون بلــدان الــشمال هــام ذكــر أ: ونوالــسيد بــر  - ٢٢

ــا       ــيت هل ــدامنرك ال ــسني وأن ال ــني اجلن ــسبة للمــساواة ب جــدا بالن
علـى  . قصب السبق يف هذا اجملال تعطي مثال للبلدان األخـرى         

التفاقيــة هــو التــزام أنــه أضــاف أن مــن املفيــد تــذكر أن تنفيــذ ا
وذكـر أن الدولـة الطـرف ال تـستطيع أن تنـهض             . على الدولـة  

مبسؤوليتها يف هذا الـصدد مبجـرد تـوفري احلـوافز أو التوصـيات        
وقـال إنـه وضـع مـثري لالهتمـام أن           . العامة املتعلقة بالسياسات  

مــسؤولية املعاهــدة تتحملــها الــدامنرك علــى حــني أن مــسؤولية 
  .وغرينالند يتحملها هذان اإلقليمانالتشريع يف جزر فارو 
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وذكر أن املسألة هي الكيفيـة الـيت ينبغـي أن تنفـذ هبـا                 - ٢٣
أي مــا إذا : ٢الــدامنرك االتفاقيــة بأنــسب الطــرق وفقــا للمــادة 

 أو تـدمج االتفاقيـة يف       ،ينبغي للدامنرك أن تغـري دسـتورها      كان  
ــشريعاهتا، أو  ــا إذا كانـــت  تـ ــن   مـ ــرى ميكـ ــيلة أخـ ــد وسـ توجـ

وقال إن إدمـاج املعاهـدات يف التـشريعات احملليـة           . هااستخدام
وأضـاف أن هـذا الوضـع       . يستخدم كثريا يف بلدان الشمال    مل  

آخذ يف التغري اآلن وأنه مت يف عدد مـن بلـدان الـشمال إدمـاج                
وقــال إن التقريــر مل . االتفاقيــات الدوليــة يف التــشريعات احملليــة

يود أن يعرف الكيفيـة      بالتفصيل وهلذا فإنه     يتناول هذه املسألة  
. الــيت تــرى هبــا الــدامنرك مــسؤوليتها فيمــا يتعلــق هبــذه املــسألة  

وأضاف أنه إذا مـا أمكـن اختـاذ اخلطـوات املطلوبـة باالشـتراك               
  . االختصاص ميكن حلهامع جزر فارو وغرينالند فإن مسألة

 فتـساءل  ٢وانتقل إىل جانب آخر مـن جوانـب املـادة         - ٢٤
امنرك سياسـة لتحقيـق املـساواة بـني         توجـد بالـد   ذا كانت   إعما  

ــسألة مل       ــي م ــة وه ــشتريات احلكومي ــق بامل ــا يتعل ــسني فيم اجلن
  .تذكر يف التقرير

ــسيدة آبيــل   - ٢٥ ــدامنرك (ال ــة إن الوضــع  ): ال أجابــت قائل
ليس هو أن الـدامنرك ال تريـد أن تكـون مـسؤولة عمـا حيـدث                  

 أو غرينالند، ولكن الوضـع هـو أن املـسألة مل          /يف جزر فارو و   
 أن الـــدامنرك توأضـــاف. تعـــد تـــدخل يف اختـــصاص الـــدامنرك

أمـا إدماجهـا أو عـدم       . نفسها تعلق أمهية كبرية علـى االتفاقيـة       
إدماجهــا يف القــانون احمللــي فهــو لــيس مــسألة امتثــال أو عــدم   
امتثال ألنه يوجـد يف الواقـع خيـار فيمـا يتعلـق بكيفيـة ضـمان                 

لــى أن الدولــة  أن االتفاقيــة تــنص عذكــرتو. تنفيــذ االتفاقيــة
الطــرف جيــب عليهــا أن تكفــل تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة تنفيــذا  
تاما وأن الدامنرك اختارت طريق التأكـد مـن أن مجيـع أحكـام              

بالنـسبة   وأضـافت أنـه      .القانون الـدامنركي متفقـة مـع االتفاقيـة        
ــة قامــت احلكومــة بتقيــيم ملــا إذا كــان    ل لتــصديق علــى االتفاقي

التفاقيـة وهـي تواصـل القيـام بـذلك،          القانون احمللي متفقا مـع ا     
 توقالـ . كما حيدث مثال عند وضع مشاريع القوانني اجلديـدة   

إن من رأي احلكومة أنه وإن كانت االتفاقيـة مل يـتم إدماجهـا              
يف القانون الدامنركي فإنه ال يوجد شيء يف االتفاقية ال يغطيـه     

  .القانون يف الدامنرك
إن حكومة جزر فـارو     قال  ): الدامنرك (السيد إغهومل   - ٢٦

وذكـر أن الربملـان أصـدر قـوانني     . ملتزمة التزاما تاما باالتفاقيـة   
ــذ       ــضمان تنفيـ ــسات لـ ــشأ مؤسـ ــها وأنـ ــستمدة منـ ــوائح مـ ولـ

وأضـاف أن جـزر     . أحكامها مثـل جلنـة املـساواة بـني اجلنـسني          
ــدير      ــة وت ــشؤون الداخلي ــذايت يف ال ــع باالســتقالل ال ــارو تتمت ف

ــة اخلاصــة ولكنــ  ــدامنرك فيمــا  شــؤوهنا الداخلي ها تتعــاون مــع ال
  .يتعلق بااللتزامات الدولية

وفيما يتعلق باملنظمات غري احلكومية ذكـر أنـه يوجـد       - ٢٧
عدد من املنظمات النشطة يف جزر فـارو وأنـه مت التـشاور مـع               

  .هذه املنظمات لدى إعداد التقرير
قــال إنــه يــتم اإلشــارة إىل ): الــدامنرك (الــسيد وييهــي  - ٢٨

ت االتفاقيـة مل تـدمج      يف تشريعات غرينالند وإن كانـ     االتفاقية  
ــد    ــه رؤي أن تــــشريعات غرينالنــ ــذه التــــشريعات، ألنــ يف هــ
والتشريعات اليت تشترك فيها غرينالند مع الدامنرك متثل إطـارا          

  .جلميع حقوق اإلنسان اليت تكفلها االتفاقية
أضافت أن متويل املنظمـات     ): الدامنرك(السيدة آبيل     - ٢٩

وميــة ظــل مــستمرا أو زاد زيــادة طفيفــة يف بعــض       غــري احلك
احلاالت حىت يف الوقـت الـذي كانـت فيـه الـوزارات املختلفـة               

ــا   ــيض ميزانياهت ــوم بتخف ــا   . تق ــي متام ــدامنرك تع وأضــافت أن ال
ــة الــيت ترصــد أنــشطة احلكومــة     أمهيــة املنظمــات غــري احلكومي

  .وتكفل مضي األمور قدما
أنه ال توجد قواعد     أوضح   ):الدامنرك (السيد أهسان   - ٣٠

أو لوائح خاصة يف الدامنرك فيما يتعلق باملساواة بـني اجلنـسني            
ــة  ــه أضــاف أن الغــرض   . يف جمــال املــشتريات احلكومي علــى أن

املعلــن لقــانون املــساواة بــني اجلنــسني هــو تــشجيع املــساواة يف  
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مجيع وظائف اجملتمع ويترتـب علـى ذلـك أنـه جيـب أال يكـون                
  .شتريات احلكوميةهناك متييز يف جمال امل

ــاور   - ٣١ ــسيدة نيوبـ ــل إدارة   : الـ ــا لنقـ ــن قلقهـ أعربـــت عـ
املــساواة بــني اجلنــسني إىل وزارة العمــل ألنــه يبــدو مــن بعــض  
املعلومات اليت وردت من مصادر أخـرى أن اإلدارة أصـبحت           

ــة ممـــ  ــت يف وزارة    اآلن أدىن مرتبـ ــدما كانـ ــه عنـ ــت عليـ ا كانـ
ــاعي ــدا أن وأشـــارت إىل أن مـــن امل. الـــضمان االجتمـ هـــم جـ

ــصال       ــدة لالت ــسني فرصــة جي ــني اجلن ــساواة ب تكــون إلدارة امل
بــصانع القــرار وهلــذا فإهنــا تتــساءل عمــن هــو الــرئيس املباشــر   
لــإلدارة وعمــا إذا كانــت اإلدارة تقــدر تقاريرهــا مباشــرة إىل   

  .ةالوزير
ــق بتعمــيم       - ٣٢ ــضا شــواغل فيمــا يتعل ــديها أي وقالــت إن ل

ــساين املنـــصوص عل  ــور اجلنـ ــساواة بـــني  املنظـ ــانون املـ ــه يف قـ يـ
هنــا تــود أن تعــرف مــا إذا كــان هنــاك      ذكــرت أو. اجلنــسني

مـــسؤولو اتـــصال بالنـــسبة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني يف مجيـــع  
الوزارات وما إذا كانت مجيع الوزارات قـد أنـشأت شـبكات            

وتساءلت أيضا عن الكيفية الـيت يـتم        . لتعميم املنظور اجلنساين  
الوطنيـة وأجهـزة احلكـم احمللـي فيمـا          هبا التنسيق بـني احلكومـة       

يتعلق بتنفيذ سياسات املـساواة بـني اجلنـسني وبتعمـيم املنظـور             
 عمـا   توتـساءل . اجلنساين وعن اآلليات املتاحة وكيفية عملها     

إذا كانــت مجيــع البلــديات تقــدم تقــارير بــشأن املــساواة بــني     
عــن الكيفيــة الــيت تعمــل هبــا اإلدارة والــوزير علــى  واجلنــسني، 

  .يع تعميم املنظور اجلنساينتشج
تكلمـــت بوصـــفها خـــبرية فتـــساءلت عـــن : الرئيـــسة  - ٣٣

الكيفية اليت يوزع هبا الوزير وقته بني اجملـالني اهلـامني املتمـثلني             
ــساواة بــني اجلنــسني   ــساءلت عمــا إذا كــان  . يف العمــل وامل وت

يستطيع عند التركيز على العمل أن جيد الوقت الكايف ملـسائل           
العنــف ضــد املــرأة أو اشــتراك املــرأة يف   وأبــاملرأة مثــل االجتــار 

 إذاوفيما يتعلق جبزر فارو وغرينالنـد، تـساءلت عمـا            . الربملان

عـن تنفيـذ االتفاقيـة وإعمـال أحكامهـا          فيهمـا   كان املسؤولون   
وقالـت إن اللجنـة علمـت    . يتلقون تدريبا من جانـب الـدامنرك   

ساواة من مصادر أخـرى أن مـن رأي حكومـة الـدامنرك أن املـ              
بــني اجلنــسني قــد حتققــت تقريبــا يف الــدامنرك وأن احلكومــة       
ليست حباجة إىل اختاذ مزيد من اإلجـراءات ألن املـساواة بـني             

وقالــت إهنــا . اجلنــسني أصــبحت اآلن مــسألة اختيــار شخــصي
تود أن تعرف ما إذا كان هذا هو فعال رأي احلكومة أو كـان         

  .رج احلكومةرأي جزء من احلكومة أو رأي بعض الناس خا
أثنــت علــى حكومــة الــدامنرك ملواصــلة : الــسيدة بــاتن  - ٣٤

التزامها باملساواة بني اجلنسني وملا أصدرته من قـوانني جديـدة           
وذكرت على وجـه اخلـصوص أن ممـا هـو     . هامة لتحقيق ذلك  

جدير باملالحظة أن إمكانية اختاذ تدابري خاصة مؤقتة قد أشـري           
علـى  . كي ويف القـانون املوحـد     إليه صراحة يف القـانون الـدامنر      

أهنا طلبت إيضاحا فيما يتعلق بـأثر األمـر التنفيـذي الـصادر يف             
.  والذي بدأ سريانه قبـل القـانون املوحـد         ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

وذكــرت أن التقريــر يعطــي أمثلــة للمبــادرات الــيت اختــذت يف   
ــثقفني      ــائف للمــ ــشاء وظــ ــل إنــ ــذي، مثــ ــر التنفيــ ــار األمــ إطــ

ــا إذا  االجتمـــاعيني املبتـــدئ ــها طلبـــت معلومـــات عمـ ني، ولكنـ
وأضـافت أن   . كانت هناك أمثلة احتج فيها فعال هبـذا القـانون         

ــوزير بوضــع قواعــد      ــديها هــو أن القــانون يــسمح لل املفهــوم ل
للحــاالت الــيت ميكــن فيهــا اختــاذ تــدابري خاصــة مؤقتــة لتعزيــز    
ــوزراء       ــن ال ــى إذن م ــل احلــصول عل ــسني قب ــني اجلن ــساواة ب امل

ــسؤولني ــرف   وق. امل ــود أن تع ــا ت ــت إهن ــذه   ال ــت ه ــا إذا كان  م
  . وعن مضمون هذه القواعداالقواعد قد مت وضعه

وأشــارت إىل اخنفــاض نــسبة املــرأة يف أجهــزة احلكــم     - ٣٥
احمللي وقالت إنه رمبا كانـت املواقـف التمييزيـة أو مـسؤوليات             

. األسرة ورعاية األطفال تـثين املـرأة عـن شـغل هـذه الوظـائف              
ا حتبـذ القيـام باملبـادرات الـيت تعتـزم احلكومـة             وأضافت أهنا هلذ  

. القيام هبا مثل إنشاء شبكة للمهتمات باحلياة الـسياسية احملليـة          
علــى أهنــا أضــافت أن مــن رأيهــا أن العقبــات الرئيــسية هــي يف 
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ــسياسية و   ــل الـ ــع اهلياكـ ــالواقـ ــرارات   كـ ــاذ القـ ــة اختـ ون عمليـ
 ليـست   وقالت إهنا هلـذا   . السياسية ما زالت حكرا على الرجل     

متأكــدة مــن أن إصــدار كتيــب يتــضمن أمثلــة للممارســات       
. الطيبــة ســوف حيقــق النتــائج املرجــوة يف االنتخابــات القادمــة 

هنا تود أن تعرف ما إذا كـان اختـاذ التـدابري اخلاصـة              أضافت أ و
كــن أن مياملؤقتــة مثــل نظــام احلــصص قــد متــت مناقــشته وعمــا 

  . يكون قد واجه اعتمادها من عقبات
الت إنه علـى الـرغم مـن تركيـز اإلدارة علـى املـرأة               وق  - ٣٦

 مل يـتم حتقيـق النتــائج   ٢٠٠٣يف مراكـز اإلدارة فإنـه منـذ عــام    
ــشكل صــارخ يف      ــل ب ــرأة ناقــصة التمثي ــا زالــت امل املرجــوة وم

وأضـــافت أن مـــن الواضـــح أن  . جمـــالس املؤســـسات الكـــبرية 
اســـتراتيجية الـــوزارة القائمـــة علـــى أســـاس التعـــاون واحلـــوار  

سم املعلومـات مـع شـركاء التعـاون يف القطـاع اخلـاص مل           وتقا
 مـشاركة املـرأة     وقالت إن مـن رأيهـا أن      . حتقق النتائج املرجوة  

ــه مــرت ســنة   . يف اإلدارة مــشاركة ضــعيفة جــدا  وأضــافت أن
على بدء هذه السياسة وهلذا فإهنـا تـود أن تعـرف مـا إذا كـان                 

  .ىت اآلن نتائج إجيابية هلذه السياسة حةالوفد على وعي بأي
ــد      - ٣٧ ــة ق ــدابري اخلاصــة املؤقت وأشــارت إىل أن اعتمــاد الت

 يف ١٥اجلامعـات مـن   النساء بـني أسـاتذة   أدى إىل زيادة نسبة     
 يف املائة، وقالت إهنا تود أن تعرف ما إذا كانـت  ٢٨املائة إىل   

هــــذه النتيجــــة قــــد حتققــــت يف اجلامعــــات احلكوميــــة أو يف  
  .اجلامعات اخلاصة

ا تدرك أن حكومة الدامنرك ال تـؤمن بنظـام          وقالت إهن   - ٣٨
احلــصص وتفــضل عليــه التعهــدات امللزمــة، ولكنــها تــود أن       
تعرف ما هي السياسة اليت تتبعهـا جـزر فـارو وغرينالنـد فيمـا       
يتعلق باعتماد التدابري اخلاصة املؤقتة لإلسراع باملساواة الفعلية         

خاصــة ا كــان قــد مت فعــال اعتمــاد تــدابري ذبــني اجلنــسني ومــا إ
  .مؤقتة

قالت إن الكيفية اليت جتـري      ): الدامنرك (السيدة آبيل   - ٣٩
هبــا إعــادة تنظــيم الــوزارات يف الــدامنرك جيــب أن تؤخــذ يف       

على أهنا ذكرت أنه على الرغم مما حـدث مـن تغـيري             . االعتبار
 املــساواة بــني اجلنــسني تعمــل وزارةطفيــف يف التنظــيم ســتظل 

ــة  ــنفس الطريق ــر . ب ــسني   ةوأضــافت أن وزي ــني اجلن ــساواة ب  امل
ــ ــ دائمــا تكان ــوزير ت ــةرأس وزارة أخــرى، وأن ال  ي هــة احلالي

  . للعملةأيضا وزير
وفيمــــا يتعلــــق باألنــــشطة املتعلقــــة بتعمــــيم املنظــــور   - ٤٠

، ذكـرت   ٢٠٠٠اجلنساين اليت مت القيام هبـا ألول مـرة يف عـام             
أن التقدم كان بطيئا يف البداية ولكـن حتقـق الكـثري منـذ ذلـك                

 لكــي يكــون تعمــيم املنظــور اجلنــساين   وأضــافت أنــه. تالوقــ
فعــاال، يــتعني أن تكــون هنــاك سياســات خاصــة بكــل جمــال؛    
وقالــت إن كــل وزارة هلــا يف الوقــت احلــايل سياســتها اخلاصــة  

علـى أهنـا أضـافت أنـه يلـزم          . فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني    
إدخـــال مزيـــد مـــن التحـــسينات يف عـــدد مـــن اجملـــاالت مثـــل  

  .ليل اجلنساينالتح
وقالت إن التقدم علـى مـستوى البلـديات فيمـا يتعلـق             - ٤١

بتعميم املنظور اجلنساين كان أبطـأ منـه علـى مـستوى الدولـة،              
. وإن كانــت بعــض البلــديات قــد حققــت مكاســب ملحوظــة 

وأضــافت أن التقــدم يقــاس باســتخدام اســتبيان جيــرى علــى       
ن تقــدم شــبكة اإلنترنــت وأن مجيــع البلــديات مطلــوب منــها أ 

تقريرا كل سنتني عما مت القيام به من أعمال لتحقيـق املـساواة             
بــني اجلنــسني وأنــه مت وضــع خريطــة تفاعليــة هبــا رمــوز ملونــة  
توضح ما حتقق يف كـل بلديـة، وبـذلك يـتم تـشجيع اجلمهـور                

وقالت إن البلديات يف الـدامنرك      . على االهتمام باجلهود احمللية   
ولـة  ذ الـصعب جعـل اجلهـود املب    تعتز باستقالهلا وهلـذا فـإن مـن       

علــى أهنــا  . لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني جهــودا مركزيــة     
أضافت أن كل سلطة عامة ملزمة مبقتضى قانون املساواة بـني            

  .اجلنسني بالعمل على حتقيق هذا اهلدف
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قالت إن وزيرة املساواة بني اجلنسني والعمل تواجـه         و  - ٤٢
، ولكـن أحـد أهـدافها يف        صعوبات يف تنفيذ وقتها بني اجملـالني      

ــسني يف       ــني اجلن ــساواة ب ــصر امل ــو إدخــال عن الوقــت احلــايل ه
  . أعماهلا املتعلقة بالعمل

وذكرت أن متثيل املـرأة يف الربملـان أفـضل كـثريا جـدا                - ٤٣
ت جلنـة   ئوأضافت أنـه أنـش    . من متثيلها يف أجهزة احلكم احمللي     

ــيريات  إلجــراء  ــة وتغ ــيريات عام ــق  تغ ــساوفيمــا يتعل ــني بامل اة ب
اجلنسني على وجه اخلصوص جتعل املرأة أكثـر ارتياحـا للعمـل            

ــي    ــلطات احلكــم احملل ــع س ــا ذكــرت أن حكومــة    . م ــى أهن عل
  .الدامنرك ال حتبذ األخذ بنهج يقوم على نظام احلصص

وفيما يتعلق بتمثيـل املـرأة يف اإلدارة ومراكـز اإلدارة،             - ٤٤
 مـع القطـاع     قالت إن احلكومة تعمل على إنشاء عالقات طيبة       

اخلاص وتتحرك حنو احلصول على تعهدات ملزمة فيمـا يتعلـق           
وذكــرت أنــه مت . باملــساواة بــني اجلنــسني يف املــشاريع اخلاصــة 

استئجار شركة استشارات خارجية لتقيـيم النتـائج ولكـن مـن            
وأضافت أنـه طلـب إىل      . هذه النتائج  هي   املبكر جدا معرفة ما   

 أفكــار بــشأن الكيفيــة الــيت  اإلدارة اقتــراحسداد جلنــة معنيــة بــ 
وأضافت أن الـشركات    . ميكن هبا زيادة نسبة املرأة يف اجملالس      

ســتراعي بوجــه خــاص مــسألة اجلنــسني وتنــوع األعمــار عنــد   
عليهــا أن توضــح تعــيني األفــراد يف مراكــز اجملــالس وســيكون   

  . علنا وعلى أساس سنوي الكيفية اليت مت هبا ذلك
ــذ تقــدمي      - ٤٥ ــه حــدثت من ــت إن ــر الــسابق إىل  وقال  التقري

اللجنــة زيــادة ملحوظــة يف النــسبة املئويــة للنــساء بــني أســاتذة    
اجلامعات ممـا يثبـت أنـه عنـدما تبـذل اجلامعـات جهـدا خاصـا                 
لترقيــة مزيــد مــن النــساء إىل وظــائف األســتاذية فإنــه ميكــن        

  .احلصول على النتائج املرجوة
ــي   - ٤٦ ــسيد وييهـ ــدامنرك (الـ ــى   : )الـ ــتعني علـ ــه يـ ــال إنـ قـ

الشركات العامة واخلاصـة يف غرينالنـد جعـل مـسألة املـساواة             
. بني اجلنسني ضمن جداول أعماهلا عندما يكون ذلك مناسـبا         

وأضاف أن دفـع املكافـآت يف اللجـان العامـة واجملـالس العامـة               
ينبغي أن يكون حمايدا من حيث نوع اجلنس كلما كان ذلـك            

ابري خاصــة وقــال إنــه علــى الــرغم مــن أنــه مل تتخــذ تــد . ممكنــا
مؤقتة لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني فإنـه مت األخـذ بنـهج مماثـل                
يف احلظر املفروض على الكحول وهو حظـر يـستهدف محايـة            

  .النساء واألطفال من التعرض للعنف واالستغالل اجلنسي
قـال إن حكومتـه ال تعتـرب        ): الـدامنرك  (السيد إغهـومل    - ٤٧

تحقيـق املـساواة بـني      أن نظام احلصص هو الطريقة الصحيحة ل      
على أنه أضـاف أنـه ينبغـي جلميـع الـشركات العامـة              . اجلنسني

وقال إنـه   . واخلاصة أن حتقق التوازن بني اجلنسني يف الوظائف       
مل يــتم تقــدمي تــدريب يتعلــق خــصوصا باتفاقيــة القــضاء علــى    

يع أشكال التمييز ضد املرأة ولكن حكومته نـشطة جـدا يف            مج
  .ملتعلقة باملساواة بني اجلنسني بتشريعاهتا هي االتعريف

أثنت على الدولـة الطـرف إلنـشائها     :  أووري السيدة  - ٤٨
مركزا ملكافحة االجتار مهمته تقدمي املـساعدة لـضحايا االجتـار           

وقالت إن مـن املفيـد تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن                . بالبشر
أية صالت قائمـة بـني األجنبيـات الـاليت تعملـن مقابـل الغـذاء                

ــة  . وبــني االجتــار بالبــشر واملــسكن  وأضــافت أنــه ينبغــي للدول
الطـــرف أن تقـــدم معلومـــات أكثـــر تفـــصيال عـــن األحـــداث   
األربعــة عــشر الــذين ذكــرت جلنــة الــصليب األمحــر الدامنركيــة 
أهنم قد يكونون من ضـحايا االجتـار كمـا جـاء يف ردهـا علـى                 

 مــن قائمــة املــسائل ومــا إذا كــان مركــز مكافحــة ١٤الــسؤال 
  . استطاع أن حيصل على إدانات يف قضاياهماالجتار قد

قالــت إهنــا ســتكون ممتنــة لتقــدمي أيــة : الــسيدة أمــيلني  - ٤٩
إحــصاءات عــن التطــورات املتعلقــة بالبغــاء وصــلته باالجتــار       

 ومعلومــات عــن الكيفيــة الــيت يــتم هبــا التــصدي هلــذه    ،بــاملرأة
 ومـــا إذا كانـــت تتخـــذ أيـــة ،الظـــاهرة علـــى الـــصعيد الـــوطين

وسـألت  . قابية ضـد مـستهلكي اخلـدمات اجلنـسية        إجراءات ع 
حيـــــاة ”عــــن الكيفيـــــة الـــــيت تطبـــــق هبـــــا اخلطـــــة املعنونـــــة  
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وعما إذا كانـت تتخـذ إجـراءات ملنـع الـشابات مـن              “ جديدة
  . دخول صناعة اجلنس

أشـارت إىل الـنقص امللحـوظ       : السيدة شيمونوفيتش   - ٥٠
تقـدمي  يف العنف املرتيل يف الدامنرك وقالـت إهنـا سـتكون ممتنـة ل              

ــة  عــن        ــات املقدم ــق بالبيان ــا يتعل ــضاحات فيم ــن اإلي ــد م مزي
ــات       ــاك بيان ــا إذا كانــت هن ــساءلت عم ــرأة وت العنــف ضــد امل

ــة    . أحــدث عــن هــذا املوضــوع   ــساءلت عــن مــدى دق كمــا ت
اإلحــصاءات املتعلقــة بالنــساء مــن ضــحايا القتــل يف تــصوير       
العنف املرتيل وعما إذا كانت توجد إحصاءات عن العنـف يف           

كما تساءلت عما إذا كـان هنـاك        . القات الزوجية احلميمة  الع
فريــق عمــل معــني يتــصدى ملنــع حــاالت املــوت الــذي ميكــن    

  .جتنبه
وانتقلت إىل جزر فارو وغرينالند فقالت إهنـا تـود أن            - ٥١

تعرف ما إذا كان الـدعم املقـدم لـضحايا العنـف املـرتيل، مثـل                
وارئ ودور حلــاالت الطــاملخصـصة  الــساخنة اهلاتفيــة اخلطـوط  

املأوى، متاحة عما إذا  كان هـذان اإلقليمـان هبمـا تـشريعات              
وطلبت، أخريا، معلومات عمـا     . خاصة تتصدى للعنف املرتيل   

إذا كانت تصدر أوامر محاية لطرد مرتكيب اجلرائم مـن بيـوت            
ضحايا العنف املرتيل وعن نـوع األوامـر الـيت ميكـن أن تـصدر               

  .يف إطار القانون الدامنركي
أشارت إىل منجزات الدولـة الطـرف       : السيدة راسخ   - ٥٢

يف تنفيـــذ االتفاقيـــة والحظـــت مـــع ذلـــك وجـــود ارتفـــاع يف  
االجتار علـى الـرغم مـن اجلهـود الكـبرية الـيت تبـذهلا احلكومـة،                 
وتساءلت عما إذا كان إذا كان من املمكن حتديـد الـسبب يف             

وذكرت أنه ال توجـد أيـضا   . ذلك وهو ما مل يذكر يف التقرير     
بيانات كافية عن أصل النساء والفتيات املتجر هبـن، وأضـافت         
أن منع ضحايا االجتار من النساء من دخول البلد مسألة هامـة            
ولكن مـن الـضروري أيـضا التـصدي لألنـشطة املتـصلة بـذلك               

  .خارج حدود الدامنرك يف سياق املنع

وقالت إن من املفيـد معرفـة املزيـد عـن أسـباب البغـاء                 - ٥٣
كانـت تتخـذ تـدابري خاصـة للحـد مـن الطلـب علـى               وعما إذا   

ــستهلكي     ــسألة بـــني مـ ــذه املـ ــوعي هبـ ــادة الـ ــار، مثـــل زيـ االجتـ
ــذكور   ــن ال ــسية م ــه وإن   . اخلــدمات اجلن وذكــرت، أخــريا، أن

كانت اجلهود املبذولة لإلقـالل مـن العنـف ضـد املـرأة جهـودا               
تستحق الثناء فإنه مل يرد بالتقرير ذكر لإلجـراءات الـيت تتخـذ             

العنــف املوجــه ضــد املــرأة خــارج املــرتل مثــل االغتــصاب  ملنــع 
وقالـت إهنـا ترحـب بأيـة        . واملضايقة اجلنـسية يف مكـان العمـل       

  .معلومات إضافية عن أي من هذه األنشطة
قالـت إن البحـوث املتعلقـة       ): الـدامنرك  (السيدة آبيل   - ٥٤

بالصالت املمكنـة بـني العـامالت مقابـل الغـذاء واملـسكن مـن               
ار بالبــشر مــن ناحيــة أخــرى قــد أظهــرت أنــه ال  ناحيــة واالجتــ

ــصلة    ــذه ال ــل ه ــل     . وجــود ملث ــة عم ــه توجــد خط وذكــرت أن
ملكافحة االجتار وأن حكومتها شـرعت يف مواجهـة املـسألة يف      

ــام  ــز بــني البغــاء      . ٢٠٠٠ع ــن الــصعب التميي وأضــافت أن م
واالجتار وحتديـد مـا إذا كانـت املـرأة األجنبيـة تعمـل يف جتـارة          

ارها أو أكرهت علـى ذلـك، ومـن مث فـإن وجـود          اجلنس باختي 
ــسمح للحكومــة        ــذه الفئــة ت ــوب ألن ه ــعة أمــر مطل ــة واس فئ
مبساعدة مجيع النـساء الـاليت يعملـن يف هـذا اجملـال سـواء كـن                  

وقالـت إن البغـاء التقليـدي       . من الدامنركيات أو من األجانـب     
يتم التصدي له أوال يف استراتيجية احلكومة وأنـه جيـري حاليـا             

وذكـرت أن أعمـال الــدعوة   . يـذ خطـة عمـل تتعلـق بالبغـاء     تنف
مــع نــساء الــشوارع وإنــشاء مراكــز األزمــات للمتجــر هبــن        
وللبغايــا هــي أمثلــة ألنــشطة احلكومــة الراميــة إىل حتقيــق هــذه   

وذكرت أن اهلدف العام هـو تقـدمي بـديل حيـاة خمتلفـة              . الغاية
اليت للمرأة وخاصة للشابات العـامالت يف جتـارة اجلـنس أو الـ            

وأضــافت أن مثــة صــعوبات . يفكــرن يف دخــول هــذه التجــارة
خاصة يطرحها كـون العمـل يف جتـارة اجلـنس يـرتبط يف كـثري                

  . من األحيان بسوء استخدام املخدرات
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وقالت إنه على الرغم ممـا حتقـق مـن تقـدم فـإن هنـاك                  - ٥٥
وذكــرت أن مركــز . مزيــد مــن األعمــال الــيت يــتعني القيــام هبــا

ر كان له دور تنسيقي يف مكافحة البغـاء حيـث     مكافحة االجتا 
ــد       ــدعارة بع ــوت ال ــاعيني إىل بي ــام بإرســال أخــصائيني اجتم ق
اهلجمــات الــيت قامــت هبــا الــشرطة مــن أجــل تقــدمي املــساعدة   

وأضـافت أنـه ال توجـد خطـط إلصـدار          . للمشتغالت بـاجلنس  
تــشريعات جديــدة أو حلظــر شــراء اخلــدمات اجلنــسية كمــا مت  

  .ذا ال يعترب أفضل وسيلة ملساعدة النساءيف السويد ألن ه
وقالــت إن تعــديل خطــة العمــل األوىل مشــل إضــافة        - ٥٦

نـه توجـد يف الواقـع شـكوك يف          ذكـرت أ  و. فصل عن األطفال  
أن يكون األطفال غـري املـصحوبني الـذين عثـرت علـيهم جلنـة               

 يوصــفوا الــصليب األمحــر الدامنركيــة موضــع اجتــار ولكنــهم مل
وقالت إنه صـدرت تعليمـات للمنظمـات        . رمسيا هبذا الوصف  

غري احلكومية باالتصال بالسلطات من أجل مساعدة األطفـال         
ــار       ــن ضــحايا االجت ــى أي حنــو يف كــوهنم م ــشتبه عل ــذين ي . ال

وأضافت أن العمل يف هذا اجملال مل حيقق ما كـان مرجـوا مـن               
النجــاح ولكــن جهــودا دؤوبــة تبــذل لتحــسني اآلليــات احلاليــة 

ــى األ  ــتم وضــع هياكــل     للتعــرف عل ــال املتجــر هبــم كمــا ي طف
  . جديدة لتحقيق هذه الغاية

قـــال إن : )الـــدامنرك ( مورتنـــسن-الـــسيد تـــوردال   - ٥٧
وذكر أن التركيز جيـب أن      . االجتار هو عبودية العصر احلديث    

يكون على تـدابري املنـع لوقـف االجتـار بالنـساء الـاليت يـدخلن                
  .الدامنرك

تركــز وزارة اخلارجيــة،  ٢٠٠٧وذكــر أنــه منــذ عــام    - ٥٨
ــة، علــى فحــص     ــر اهلجــرة والــشرطة الوطني بالتعــاون مــع دوائ
طلبـات احلـصول علـى تأشـريات الـدخول يف تايلنـد يف حماولـة        
ملنـع نــساء تايلنــد ممــن لــيس لــديهن ســبب مــشروع للــسفر إىل  

وأضــاف أن الــشرطة متأكــدة مــن . الــدامنرك مــن دخــول البلــد
ملبذولــة ملنــع البغــاء الــذي سـالمة هــذا النــهج يف إطــار اجلهـود ا  

توجد صلة بينه وبني اجلرميـة املنظمـة ومـن مث ال يعتـرب مـشكلة           
ــد املــسؤولني عــن    . ســهلة ــال إن الــشرطة تركــز علــى حتدي وق

  .االجتار بغرض تقدميهم للمحاكمة
قالــــت إنــــه ال توجــــد ): الــــدامنرك (الــــسيدة آبيــــل  - ٥٩

معلومــات مـــستكملة عـــن العنـــف ألن قاعـــدة البيانـــات ذات  
وأضــافت أن . الـصلة ال يــتم اســتكماهلا إال كـل أربــع ســنوات  

ــز علــى تنفيــذ مــا ســبق     اســتراتيجية احلكومــة هــي اآلن التركي
ــل، وخاصــة مــن      اعتمــاده مــن خطــط العمــل يف املــدى الطوي

وقالــت إن . خــالل أنــشطة الــدعوة يف املــدارس وبــني الــشباب
ــو العنـــــف الـــــذي يرتكـــــب     ــة هـــ ــد الـــــشواغل اخلاصـــ أحـــ

  .“الشرف”باسم 
ــوردال    - ٦٠ ــسيد ت ــسن-ال ــدامنرك ( مورتين ــال إن ):ال  ق

ــان مــسؤولني عــن      ــراد األســرة يكونــون يف كــثري مــن األحي أف
وذكــر أن قــوات الــشرطة احملليــة، باعتبارهــا  . جــرائم الــشرف

جزءا من استراتيجية مكافحة هذه اجلـرائم، تقـدم تقـارير عـن             
ولـة  مجيع اجلـرائم املتـصلة بالـشرف إىل الـسلطة الوطنيـة يف حما             

وأضـــاف أنـــه مت إنـــشاء وحـــدات    . لرصـــد مـــدى املـــشكلة  
  .متخصصة حملية ملساعدة ضحايا هذه اجلرمية

وقــال إنــه يلــزم األخــذ بنــهج كلــي يتــضمن تــدابري          - ٦١
وذكــر يف هــذا الــصدد أن الــشرطة بــدأت يف اختــاذ . اجتماعيــة

تدابري وقائية يتم فيها حتذير املعتـدين احملـتملني مـن أن الـشرطة              
  .وقال إن هذا النهج كان هنجا ناجحا. تهمترصد أنشط

قالــت إن النــهج الكلـــي   ): الــدامنرك  (بيــل آالــسيدة    - ٦٢
يتضمن أيضا التعاون الدويل مع بلدان املنشأ يف حماولـة لوقـف            

  .االجتار
قالـت إن فـرز النـساء الـاليت يـرغنب يف         : السيدة بـاتن    - ٦٣

 على أهنـا    .السفر إىل الدامنرك هو تدبري مناسب ملكافحة البغاء       
تساءلت عن التدابري اليت اختذت للحد من الطلب ومعاقبة مـن     
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ــا وعمــا إذا كــان ذلــك      ــسعون إىل اســتخدام خــدمات البغاي ي
  .أولوية من أولويات احلكومة

 تساءلت عن الكيفية الـيت يـتم       :السيدة شيمونوفيتش   - ٦٤
هبــا إدمــاج االتفاقيــة يف القــانون الــدامنركي وتــساءلت حتديــدا   

كــان هنــاك تــشريع واحــد أو كانــت احلمايــة الــيت       عمــا إذا 
ــا االتفاقيـــة تـــنعكس يف قـــوانني منفـــصلة    تـــشريع مثـــلتوفرهـ

وتساءلت عما هو املقصود بـاجلرائم املتـصلة بالـشرف          . لعملل
وعمــا إذا كانــت تــشمل، مــثال، العنــف املرتكــب مــن جانــب  

  .شريك الضحية
  هنـاك معيـار     تساءلت عمـا إذا كـان      :السيدة نيوباور   - ٦٥

يطبق عند تقييم أثر أي تشريع جديـد بالنـسبة لتعمـيم املنظـور              
 يــذكر أجــري اوقالــت إنــه ال يبــدو أن هنــاك تقييمــاجلنــساين، 

وتساءلت عما إذا كانت البيانات املتعلقـة       . خارج جمال العمل  
ــة    ــة املعنيـ ــزة الربملانيـ ــدها األجهـ ــيم املـــسائل اجلنـــسانية تعـ بتقيـ

ــد    ــساواة بــني اجلنــسني مبناســبة ت ــيت جــرى  بامل ابري اإلصــالح ال
  .اختاذها مؤخرا

ــسيد  - ٦٦ ــروونال ــادة    :  ب ــق بامل ــا يتعل  إىل أن ٢أشــار فيم
. الــدامنرك تنفــذ أحكــام االتفاقيــة مــن خــالل تــشريعاهتا العامــة 

على أنه أضاف أن االتفاقية هي صك دينـامي وأنـه قـد يكـون      
وتــساءل عــن . مــن األفــضل إدمــاج أحكامهــا يف تــشريع حمــدد

ــضات ا ــراف املتــضررة  التعوي ــة لألط ــه يــود أن   . ملتاح ــال إن وق
يعرف ما إذا كانت أحكـام املعاملـة علـى قـدم املـساواة تطبـق                

  .بالنسبة للمشتريات احلكومية
تــساءلت عمــا إذا كانــت هنــاك أيــة  : الــسيدة راســخ  - ٦٧

وذكـرت  . بيانات متاحة عن املضايقة اجلنسية يف مكان العمل       
د تقــارير عــن االجتــار يف فيمــا يتعلــق مبــا قيــل مــن أنــه ال توجــ 

غرينالنـــد أن عـــدم وجـــود تقـــارير ال يعـــين أن املـــشكلة غـــري  
  .موجودة

قالـت إن احلكومـة نظمـت       ): الـدامنرك  (السيدة آبيل   - ٦٨
محــالت ملكافحـــة البغـــاء ولكـــن لــيس يف نيتـــها حظـــر شـــراء   

 أن احلكومــة تقــوم فعــال بتقيــيم  ذكــرتو. اخلــدمات اجلنــسية
ــا   ــى أسـ ــدة علـ ــشريعات اجلديـ ــور  التـ ــيم املنظـ ــلتها بتعمـ س صـ

. اجلنــساين وأهنــا تتخــذ تــدابري لتحــسني أدائهــا يف هــذا الــصدد 
على أهنا أضافت أن الربملان وليست احلكومة هـو الـذي حيـدد             

وقالـت إنـه ال توجـد       . اإلجراءات فيما يتعلق بـالتقييم الربملـاين      
وذكرت، أخريا، أن اللجنة ال بـد أن تقـدر          . حاليا جلنة خاصة  

ــه   أن التــشريع ــة وأن ــة هــي أيــضا تــشريعات دينامي ات الدامنركي
اجلانـــب الـــدينامي مـــن بينـــها وبـــني توجـــد هبـــذا املعـــىن صـــلة 

  .االتفاقية
ــن   - ٦٩ ــسيدة أندرسـ ــدامنرك (الـ ــضايقة  ): الـ ــت إن املـ قالـ

اجلنسية يف مكان العمل حمظورة متاما وأن احلماية متوافرة مـن           
فت أن وأضــا. خــالل جملــس املــساواة بــني اجلنــسني واحملــاكم   

املــضايقة اجلنــسية إذا مــا ارتبطــت بعناصــر مــن القــسوة تعتــرب    
  .انتهاكا للقانون اجلنائي

 ٢٠٠١قال إنـه مت يف عـام       ): الدامنرك (السيد أهسان   - ٧٠
إنــشاء جلنــة للنظــر يف املــسألة وأهنــا قــررت أن االتفاقيــة ينبغــي  

علـى أنـه أضـاف أن       . إدماجها مجلة يف التـشريعات الدامنركيـة      
التفاقيـــة تـــنعكس يف تـــشريعات خمتلفـــة مثـــل قـــانون أحكـــام ا

املساواة يف األجور وقانون املساواة بـني اجلنـسني وأن احملـاكم             
وأضــاف أن املتبــع . مبــا فيهــا احملكمــة العليــا قــد اســتندت إليهــا

ــدل     ــوم وزارة العـ ــو أن تقـ ــوانني هـ ــشاريع القـ ــسبة ملـ اآلن بالنـ
ــام االتفاق     ــا بأحك ــن التزامه ــد م ــةباستعراضــها للتأك ــا . ي وفيم

يتعلق باملشتريات احلكومية، ذكر أن أحكام املعاملة على قـدم          
  .املساواة ال تطبق

قـال إنـه ال     ): الـدامنرك  ( مورتنـسن  -السيد توردال     - ٧١
وذكــر أن الــشرطة تعتــرب أن  . يوجــد تعريــف جلــرائم الــشرف 

  .الشرفمن جرائم العنف الذي يكون به عنصر ثقايف جرمية 
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قال إن االجتار والبغاء ليسا     ): لدامنركا (السيد وييهي   - ٧٢
  .شاغلني يف غرينالند لسبب بسيط وهو شدة ضيق السوق

قـال إن مـن املتبـع يف جـزر          ): الدامنرك (السيد إغهومل   - ٧٣
فــارو هــو أن األفــراد الــذين يطــالبون بتعــويض عــن انتــهاكات  
ألحكام املساواة بني اجلنسني ميكنهم التقدم بطلبـات إىل جلنـة           

  .اة بني اجلنسني يف اجلزر وإىل احملاكم عند الضرورةاملساو
  . مساء٠٥/١رفعت اجللسة يف الساعة   

  


