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

        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠
  ةيقائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدور    

  
  الدامنرك    

  
ــا قبـــــل الـــــدورة الت     ــدامنرك  درس الفريـــــق العامـــــل ملـــ ــر الـــــدوري الـــــسابع للـــ قريـــ

(CEDAW/C/DEN/7).  
  

  قضايا وأسئلة عامة    
. يرجى تقدمي معلومات عما إذا كان التقريـر قـد اعتمدتـه احلكومـة وقـدم إىل الربملـان                    - ١

ويرجى أيضا تبيان ما إذا كان التقريران الواردان يف التذييلني ألف وبـاء فيمـا يتعلـق بغرينالنـد                   
ما حكوماهتما وقدما إىل برملانيهما وما إذا جرى إشراك املنظمات غـري            وجزر فارو قد اعتمدهت   

  .احلكومية يف إعداد هذين التقريرين
  

  املؤسسيواإلطار الدستوري والتشريعي     
يرجى وصف الطريقة اليت أدرجت هبا اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد          - ٢

ــى     ــدامنركي وعل ــانوين ال ــام الق ــرأة يف النظ ــساواة     امل ــانون امل ــن خــالل ق ــا م اخلــصوص إدراجه
ويرجــى كــذلك تــوفري معلومــات عمــا إذا كانــت االتفاقيــة قــد احــتكم إليهــا أمــام   . اجلنــسانية

وإذا كــان قــد احــتكم . احملــاكم الوطنيــة الدامنركيــة أو يف قــضايا معروضــة علــى حمــاكم وطنيــة 
 . تلك القضايالىإليها، فالرجاء إعطاء أمثلة ع
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ــى   - ٣ ــااملوُترجـ ــا    ةوافـ ــة وبروتوكوهلـ ــانوين لالتفاقيـ ــع القـ ــن الوضـ ــافية عـ ــات إضـ  مبعلومـ
االختياري يف غرينالند ويف جزر فارو وعن أية اتفاقات مربمة بني حكومة الـدامنرك وحكومـة                
غرينالند يف ما يتصل بالتنفيذ وبعملية اإلبالغ مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان الـيت صـدقت         

  .عليها الدامنرك
. وزير شؤون املساواة اجلنسانية منـصب وزاري مـزدوج        قرير إىل أن منصب     ويشري الت   - ٤

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن دور ووظــائف منــصب وزيــر شــؤون املــساواة اجلنــسانية وعالقتــه 
ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن أي تعــاون بــني وزارة . مبنــصب وزيــر الرعايــة االجتماعيــة

ــوزارتني ذ   ــسانية وال ــشؤون املــساواة اجلنــس  ايتوشــؤون املــساواة اجلن ــصلة ل ــد رية يف غان ال ينالن
  .وجزر فارو، املعنيتني باملساواة اجلنسانية وتنفيذ االتفاقية

ويــشري التقريــر إىل أن جملــس املــساواة اجلنـــسانية ســيغلق أبوابــه وأن جملــسا جديـــدا          - ٥
وى يرجى تقدمي معلومات عن تكوين ووالية ووظائف جملس الـشكا         . للشكاوى العامة سينشأ  

العامـــة اجلديـــد، وأيـــضا عـــن اختـــصاصه يف تنـــاول الـــشكاوى املبنيـــة علـــى التمييـــز اجلنـــسي   
ويرجـى بيـان عـدد الـشكاوى الـيت تناوهلـا والقـرارات الـيت اختـذها جملـس املـساواة                      . واجلنساين

  .اجلنسانية وجملس الشكاوى العامة اجلديد
  

  مشاركة السياسية للمرأة يف صنع القرار    
، عـن قلقهـا ألن متثيـل املـرأة          ٢٠٠٦ة، يف تعليقاهتا اخلتامية الـسابقة لعـام         أعربت اللجن   - ٦

ويشري التقرير إىل أن نـسبة املـرأة يف جمـال الـسياسة             . ظل أدىن إىل حد كبري على الصعيد احمللي       
وأبــدت اللجنــة، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة .  يف املائــة٢٧احملليــة مــا زال علــى حالــه عنــد 

سبب اخنفـاض نـسبة مـشاركة املـرأة يف مناصـب صـنع القـرار الـسياسي يف جـزر                     قلقها أيـضا بـ    
ويشري التقرير أيضا إىل أن املرأة مـا زالـت ممثلـة متثـيال ناقـصا علـى املـستوى الـدويل ويف                       . فارو
ويرجى تبيان التدابري اخلاصة املؤقتة الـيت تتخـذ   . يرجى املوافاة ببيانات حديثة العهد    . اتاجلامع

 مـن االتفاقيـة يف اجملـاالت اآلنفـة الـذكر، حيـث       ٤ من املادة    ١اذها مبقتضى الفقرة    أو يعتزم اخت  
ما يتعلـق بانتخابـات احلكـم احمللـي القادمـة يف          ما زالت املرأة ممثلة فيها متثيال ناقصا ال سيما يف         

 .٢٠٠٩عام 

صـنع  وترجى املوافاة ببيانات إحصائية عن املرأة يف غرينالند وجـزر فـارو يف مناصـب                  - ٧
  .القرار، على املستوى احمللي ويف سلك القضاء
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  قوالب النمطية والتعليمال    
وقـد كـان املـشروع ذا قيمـة         . ٢٠٠٦يشري التقرير إىل أن خطة العمل قّيمـت يف عـام              - ٨

 مـن قـانون املـساواة اجلنـسانية الـيت      ٤بالنسبة للوزارات وساهم مسامهة مرموقة يف تنفيذ املـادة    
. لطات العامـة إدراج املـساواة اجلنـسانية يف كـل مراحـل التخطـيط واإلدارة               تشري إىل أعلى الس   

فما هي نتيجـة هـذا التقيـيم وكـم امـرأة يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة ُضـمت إىل كـل مراحـل                          
التخطــيط واإلدارة؟ ويرجــى أيــضا تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن خطــة العمــل للمــشروع      

 وعـن الفـرق بـني خطـة         ٢٠١١-٢٠٠٧ر اجلنساين للفترة    املشترك بني الوزارات لتعميم املنظو    
  .٢٠١١-٢٠٠٧العمل األوىل وخطة العمل للفترة 

نـهج الدراسـي،    وقد الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بقلـق أن امل               - ٩
ن ثقافـة األقليـات     أعلى مجيع مستويات التعليم، ال يبدو أنـه حيتـوي علـى معلومـات كافيـة بـش                 

رقية وأن التنوع الثقايف للدامنرك، حسبما قيل، غري منعكس على حنو كاف يف جمـايل الثقافـة          الع
يرجى تقـدمي   .  املتعلقة بالقوالب النمطية   ٥وال يعطي التقرير أي معلومات عن املادة        . واإلعالم

 وعن صورة املرأة الدامنركية، مبا يف ذلـك نـساء األقليـات             ٥أي معلومات ذات صلة عن املادة       
ويرجــى أيــضا تبيــان مــا إذا كانــت احلكومــة تنــوي إدراج التنــوع الثقــايف يف نظــام  . يف اجملتمــع

  .التعليم الدامنركي
 يف الفتـرة مـن      الـذي امتـد   “ اجلنـسانية والعرقيـة والتوجيـه     ”ويشري التقرير إىل مشروع       - ١٠
انــب ، وكــان اهلــدف املتــوخى منــه هــو حماربــة جو٢٠٠٧أبريــل / إىل نيــسان٢٠٠٥مــايو /أيــار

ــيم ويف ســوق العمــل     ــوع كــان يف نظــام التعل يرجــى تقــدمي معلومــات  . الالمــساواة مــن أي ن
إذا كــان للجنــسانية واخللفيــة العرقيــة لــدى األقليــات وغريهــا تــأثري علــى اخليــارات الــيت      عمــا

ويرجــى أيــضا تقــدمي بيانــات إحــصائية عــن نــسبة اجملموعــات الــيت أفــادت مــن هــذا    . تتخــذها
  .املشروع

  
   واالجتار باألشخاصالبغاء    

إىل أن املفــوض الــوطين للــشرطة نــشر تقريــرا عــن االســتراتيجية اجلديــدة يــشري التقريــر   - ١١
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن       . لتعزيز العمل الشرطي ضد اجملرمني الذين يـسيطرون علـى البغـاء           

ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات . نتيجــة هــذه االســتراتيجية اجلديــدة وكيــف رصــدت ونفــذت 
 الرئيـسية مـن االسـتراتيجية تتنـاول مقاضـاة القـوادين واملتجـرين               ١٠إذا كانت النقـاط الــ        عما

 االجتار باألشخاص وبرامج املساعدة ومحاية النـساء الـضحايا، وإن           باألشخاص وتأهيل ضحايا  
  مل يكن األمر كذلك فما هي التدابري املتاحة يف هذا الصدد؟
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نـهج مشـويل يف جمـال       ب“ حياة جديـدة  ”ومة  ، أخذت خطة عمل احلك    ٢٠٠٥ويف عام     - ١٢
ويرجى أيضا تـوفري معلومـات   . يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن نتائج هذا الربنامج       . البغاء

، ٢٠٠٧عــن األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا مركــز االختــصاص املعــين مبكافحــة البغــاء، منــذ عــام    
  .سيما فيما يتعلق بإدراج أنشطة الصحة وسوق العمل وال
وهـي هيئـة تابعـة للمجلـس الـوطين          (شري التقرير إىل أن اهليئة املعنيـة بأشـكال البغـاء            وي  - ١٣

حبـــساب العـــدد األدىن للبغايـــا ) للخـــدمات االجتماعيـــة وبالتـــايل لـــوزارة الرعايـــة االجتماعيـــة
النشاط الظاهر، اسـتنادا إىل أعلـى أرقـام مـصادر املالحظـة واالختبـار، بـدال مـن حماولـة                      ذوات

يرجـى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات، إن           . أدق حلجـم اجملموعـة املـستهدفة بكاملـها         ديرتقدمي تق 
هــي متــوفرة، حــول أثــر الــسياسات أو االســتراتيجيات أو القــوانني املتعلقــة خصيــصا حبــدوث   

  .البغاء واالجتار باألشخاص
 وبيانات عن مدى االجتـار بالنـساء        ٢٠٠٧عمل  خطة  ويرجى تقدمي بيانات عن تنفيذ        - ١٤
وينبغي أن يـشمل ذلـك بيانـات        . متاحهو  ال إىل الدامنرك وعربه وخروجا منه، حسب ما         دخو

إحصائية إضافية عن عـدد الـضحايا املتّجـر هبـن ألغـراض االسـتغالل والعمـل اجلنـسيني وسـائر                     
أشكال االستغالل، وأيضا بشأن مرتكيب هذه األفعال الذين عوقبوا عليها واألحكام املفروضـة             

يضا تقدمي معلومات عن تكوين املركز املعين باالجتار باألشخاص، وكذا عـن            ويرجى أ . بشأهنا
  .تكوين األفرقة املرجعية اإلقليمية والوطنية

  
  العنف ضد املرأة    

 امــــرأة تتــــراوح أعمــــارهن بــــني  ٧٠ ٠٠٠يــــشري التقريــــر إىل أن مــــا يقــــرب مــــن    - ١٥
 يف املائـة مـن جممـوع        ٤٠ويف  . سنة يتعرضن للعنـف اجلـسدي علـى أسـاس سـنوي            ٦٤ و ١٦

 امـرأة   ٢٨ ٠٠٠عدد حاالت العنف، يكون مرتكبه شريكا حاليا أو سابقا، مما يعـين أن قرابـة                
ــراوح ــني  تت ــرة .  ســنة يقعــن ضــحايا عنــف شــريك كــل ســنة    ٦٤ و ١٦ أعمــارهن ب ويف الفت
ويرجـى  .  الشريك قـد هـبط مبعـدل الثلـث         ، قُدر أن عدد النساء ضحايا عنف      ٢٠٠٥-٢٠٠٠

يف الـدامنرك،   تقدمي معلومات عن هـذا االجتـاه اإلجيـايب وعـن طبيعـة ونطـاق العنـف ضـد املـرأة                      
من خالل مكتـب    يف ذلك معلومات عن أي جتميع منهجي للبيانات عن العنف ضد املرأة،              مبا

  .إحصائي وطين أو استقصاء سكاين منتظم
ومعلومات عن القوانني والتدابري الرامية إىل محاية املرأة يف جـزر           ويرجى تقدمي بيانات      - ١٦

  .فارو ويف غرينالند، اللوايت يقعن ضحايا العنف، ومنع العنف املرتيل
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، امتدت خطة العمل األوىل للحكومة من أجل مكافحة العنـف ضـد             ٢٠٠٢ويف عام     - ١٧
، قــدم وزيــر ٢٠٠٥أبريـل  / نيــسان٢٠ويف . ٢٠٠٤ إىل عـام  ٢٠٠٢املـرأة يف الفتــرة مـن عــام   

خطة العمـل ملكافحـة العنـف    ”شؤون املساواة اجلنسانية خطة عمل جديدة ألربع سنوات هي       
يرجــى تقــدمي . “٢٠٠٨-٢٠٠٥املــرتيل الــذي ميارســه الرجــال ضــد النــساء واألطفــال للفتــرة  

  .معلومات عن أثر وفعالية هاتني اخلطتني
ي، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة يف عـام           والحظت جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصر            - ١٨

، أن األجنبيات اللوايت يقعن ضحايا للعنف قـد ال يلتمـسن املـساعدة أو يطلـنب الفـراق                   ٢٠٠٧
أو الطــالق خــشية الطــرد، وإن كــان بإمكــاهنن احلــصول علــى إذن لإلقامــة ملــدة ســنتني يف          

ه التحديـد إىل مكافحـة العنـف ضـد          فما هي التدابري اهلادفة املتوفرة والرامية على وج       . الدامنرك
  األجنبيات وتقدمي خدمات الدعم هلن؟

  
  التوظيف والتوفيق بني العمل واألسرة    

يشري التقرير إىل عمل الرجال والنساء يف قطاعات خمتلفة؛ وهكذا هتـيمن النـساء علـى                  - ١٩
. بكـثري قطاع احلكم احمللي والرجـال موظفـون يف القطـاعني اخلـاص واحلكـومي إىل حـد أكـرب                    

ــذين يعملــون يف القطــاع احلكــومي يتقاضــون يف املتوســط     ٢٠٠٥ويف عــام  ، كــان الرجــال ال
ــة لكــل ســاعة عمــل    ٢٤٨,٦ ــة دامنركي ــادة   . كرون ــسبةوهــذا يعــين زي ــى  ٨,٣ بن ــة عل  يف املائ

. ٢٠٠٥ كرونـة دامنركيـة يف الـساعة يف عـام     ٢٢٩,٧تتقاضاه النساء، اللوايت بلـغ كـسبهن     ما
يت تتخــذها احلكومــة أو تعتــزم اختاذهــا لتــصحيح هــذا الوضــع، وهــل تطبــق فمــا هــي التــدابري الــ

   من االتفاقية؟٤ من املادة ١احلكومة تدابري خاصة مؤقتة مبقتضى الفقرة 
 ٢٠٠٤وحيلــل تقريــر وضــعه املركــز الــوطين الــدامنركي للبحــوث االجتماعيــة يف عــام     - ٢٠

وتعــّد الفــوارق يف األجــور مــن ضــمن . الفــوارق يف األجــور بــني الرجــال والنــساء يف الــدامنرك
ــن القطــاعني اخلــاص          ــساء يف كــل م ــع غــري املتكــافئ للرجــال والن األشــياء الناجتــة عــن التوزي

يف  ١١,٣وقد بلغ الفارق يف األجور يف قطاع احلكـم احمللـي   . واحلكومي وقطاع احلكم احمللي   
. ٢٠٠٨جديـد يف عـام      ويشري التقريـر إىل أن مـن املتوقـع صـدور تقريـر              . ٢٠٠١املائة يف عام    

للتــصدي إلجيــاد يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اســتنتاجات التقريــر اجلديــد وعــن أيــة إجــراءات  
  .حلول فعالة هلذا الفارق املتواصل يف األجور

ــر إىل أن عــدد العــامالت غــري املتفرغــات أكــرب مــن عــدد العــاملني غــري        - ٢١ ويــشري التقري
ول، القطاعــات الــيت هتــيمن عليهــا النــساء، مثــل   وهــذه الظــاهرة متــس يف املقــام األ . املتفــرغني

 الـيت اختـذهتا احلكومـة       احملـددة فمـا هـي التـدابري       . قطاعي التعليم والصحة والقطـاع االجتمـاعي      
  للتقليل من بطالة النساء، مستهدفة تلك القطاعات، وما هو أثر تلك التدابري، إن ُوجد؟
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ها ألنه رغم اجلهود املتواصلة اليت تبـذهلا       وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلق        - ٢٢
الدولة الطـرف، مـا يـزال هنـاك جمـاالت ُيميـز فيهـا ضـد املـرأة، خاصـة يف العمـل يف القطـاعني                

فما هي التدابري املتخذة إلتاحة مزيد من الفرص االقتـصادية للنـساء، مبـن فـيهن         . العام واخلاص 
 الـذي خلفتـه تلـك التـدابري؟ ومـا هـي أيـضا               املهاجرات ونساء األقليات العرقية، وما هـو األثـر        

  فرص التدريب املتاحة هلاتني الفئتني يف خمتلف قطاعات االقتصاد؟
  

 الصحة    

، “التمتع بالـصحة طـوال احليـاة      ”يرجى تقدمي معلومات عن برنامج احلكومة للصحة          - ٢٣
ــرة      ــسياسة عامــة يف جمــال الــصحة للفت ، ٢٠١٠-٢٠٠٢الــذي يــضع أهــدافا واســتراتيجيات ل

يف ذلك معلومات عن تنفيذه وأثره على اجلهـود الراميـة إىل التقليـل مـن األمـراض الرئيـسية                     مبا
  .اليت ميكن الوقاية منها واليت تصيب النساء بالدرجة األوىل

ويشري التقرير إىل أن الدامنركيات يدخن على نطاق واسـع حقـا ممـا تـسبب يف وقـوع                     - ٢٤
.  سـرطان الرئـة واألمـراض الرئويـة اإلنـسدادية املزمنـة            وفيات يف أوساط اإلناث ألسـباب منـها       

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة وعــن أثــر احلمــالت الــيت يتــوخى منــها إن هــي     
  .وجدت التقليل من استهالك التبغ

مبوافقـة،  ) نثـى لألبتـر جـزء مـن العـضو التناسـلي       (ويشري التقريـر إىل أن ختـان اإلنـاث            - ٢٥
 ألـف مـن القـانون اجلنـائي         ٢٤٥لضحايا أو الوالدين هو جرمية مبوجب البنـد         بدون موافقة ا   أو

 ٢٠٠٦وقد أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة لعـام           . الدامنركي
)CEDAW/C/DEN/CO/6 ــرة ــيمني يف    )٢٠، الفق ــدامنركيني واملق ــواطنني ال ــق إزاء امل ، عــن القل

ن ختـان اإلنـاث أو يـساعدون يف مزاولتـه، وأثنـت علـى الدولـة الطـرف          الدامنرك الـذين يزاولـو    
لتعديلها القانون اجلنائي الدامنركي، مبا يتسىن معه إحالة أولئك األشخاص إىل العدالـة مبوجـب               

ويشري التقرير إىل أنه مل تكن هناك أية إدانـات          .  ألف من القانون اجلنائي الدامنركي     ٢٤٥البند  
  .يرجى تقدمي أي جديد من املعلومات إن وجد. مبوجب هذا القانون

  
  الزواج والعالقات األسرية    

ــر إىل أن احلكومــة وضــعت، يف عــام     - ٢٦ ، خطــة عمــل منــع الزجيــات  ٢٠٠٣يــشري التقري
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز   . القسرية وشبه القسرية وملكافحة الزجيات املرتبة  

، عـدم وجـود إحـصائيات بـشأن وقـوع الزجيـات       ٢٠٠٦ابقة لعـام   ضد املرأة، يف تعليقاهتـا الـس      
ويــشري التقريــر إىل أنــه ليــست هنــاك معلومــات إحــصائية رمسيــة مؤكــدة عــن عــدد     . القــسرية

ويشري أيضا إىل أن مـشاريع البحـوث واالسـتنتاجات اجلديـدة سـوف تعـاجل                . الزجيات القسرية 
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ت اجلديــدة وتقــدمي معلومــات عــن  يرجــى تقــدمي نتــائج البحــوث واالســتنتاجا . هــذه املــشكلة
  .الطريقة اليت تنوي احلكومة أن تعاجل هبا هذه املشكلة

  
  آثار الطالق االقتصادية    

يرجى تقدمي معلومـات عـن نـوع املمتلكـات الـيت ُتـوزع عنـد فـسخ العالقـة، والقيـام،                - ٢٧
أرصــدة أي (علــى اخلــصوص، بتبيــان مــا إذا كــان القــانون يعتــرف باملمتلكــات غــري امللموســة   

ويرجى تبيان ما إذا كان القـانون يعتـرف         ). املعاش التقاعدي؛ ومدفوعات االنفصال؛ والتأمني    
بتوزيــع القــدرة يف املــستقبل علــى الكــسب ورأس املــال البــشري أو أنــه ينظــر يف مــسألة حتــسن 

ــة أو بــأخرى عنــد الفــسخ      أي مبــنح مبلــغ (القــدرة علــى الكــسب ورأس املــال البــشري بكيفي
 عطــاء حالنــصيب املقــدر للــزوج اآلخــر يف هــذا النــوع مــن األصــول، أو مبــن   عكــس يمقطــوع 

  ).تعويضي ألحد الزوجني
  


