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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

ب الرد على توصيات املتابعة الواردة يف املالحظات اخلتامية للجنة عق             
            /متـوز  ٢٢للدولـة الطـرف يف      ر الدوري الـسابع     النظر يف التقري  

  *٢٠٠٩يوليه 

  الدامنرك    

  ١٥الرد على التوصيات الواردة يف الفقرة     

 الرد الوارد من وزارة العدل  -ألف   

           ويستند هـذا القـرار إىل     . قررت الدامنرك عدم إدماج االتفاقية يف القانون الوطين         -١
  .دة اعتباراتع
، ال تفرض االتفاقية على الدول األطراف أي التزام بإدماج أحكامها يف القانون             أوالً  -٢

 لتحديد ما إذا كـان قانوهنـا   ، أجرت تقييماً  على االتفاقية  وعندما صدقت الدامنرك  . الوطين
كمـا  . ا معها أو ما إذا كان من الالزم إجراء أي تعديالت قبل التصديق عليه      الوطين متوافقاً 

اختاذ خطوات لضمان توافق قانوهنا الوطين مـع     التصديق على االتفاقية    بعد  واصلت الدامنرك   
وبالتـايل، تـرى    . أحكامها، وذلك، على سبيل املثال، لدى وضع مشاريع القوانني اجلديدة         

  . رغم أهنا مل تدجمها يف قانوهنا الوطينالدامنرك أهنا حتترم االتفاقية متاماً
__________ 

إرسـاهلا  وفقاً للمعلومات املُحالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل ُتحرر هذه الوثيقة رمسياً قبل           *  
  .املتحدة يف األممالتحريرية إىل دوائر الترمجة 
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وجيوز االحتجاج أمـام    . يف الدامنرك املهمة  َعدُّ االتفاقية أحد مصادر التشريع      ، تُ ثانياً  -٣
نـسجام  االتيقن مـن  إذا ما جرى   السلطات الدامنركية باالتفاقيات اليت مل ُتنفَّذ بشكل حمدد         

  .تطبق أحكامها بالفعل االتفاقية أمام السلطات اليت إىلوجيرى عملياً االحتكام  .املعايري
من  مرغوباً من الناحية القانونية وال       األساس، ترى الدامنرك أنه ليس لزاماً      وعلى هذا   -٤

  .الناحية السياسية إدماج االتفاقية يف القانون الوطين
وتطبق السلطات الدامنركية قاعدتني غري مكتوبتني لضمان تفسري أحكام القـانون             -٥

  . لالتفاقيةالوطين وفقاً
ويترتب عليها أن السلطات، كلمـا      . ‘قاعدة التفسري ‘األوىل باسم   القاعدة  وُتعَرف    -٦

، تفضل التفسري الذي يتوافق على أفضل حنو مع         معنيشك خبصوص تفسري نص قانوين      وقع  
  .االلتزامات القائمة مبوجب املعاهدات

 وتعين أن السلطات تفتـرض أن       ‘قاعدة االفتراض ‘ويشار إىل القاعدة الثانية باسم        -٧
وبالتـايل، ويف غيـاب أي   .  للدامنركاللتزامات الدوليةلر قوانني منافية يقصد متريلن  الربملان  

إشارات حمددة إىل ما خيالف ذلك، ُيسّوى التعارض بني التزام مبوجب معاهدة سبق أن روعي 
اجلديد بطريقة حتتـرم االلتـزام   احلكم بتطبيق يف القانون الوطين، جديد  وحكم   ،يف الدامنرك 

تعـارض  يف القانوين اجلديد احلكم حىت لو كان يقع بالفعل وهذا ما . القائم مبوجب املعاهدة  
  .بيِّن مع االلتزام القائم مبوجب املعاهدة

 لالتفاقية  تفسري القوانني الدامنركية وفقاً   أن يكون   وُتستخَدم هاتان القاعدتان لضمان       -٨
مصادر تـشريع   وغريها من الصكوك الدولية اليت صدقت عليها الدامنرك واليت تشكل بالتايل            

  .يف الدامنركمهمة 
 ،للتشريع يف الدامنركمهماً   على أن االتفاقية تشكل يف واقع األمر مصدراًويدل أيضاً  -٩

 كون قانون السوابق قد تطوَّر يف احلاالت الـيت          ،رغم أهنا ليست مدَمجة يف القانون الوطين      
  .ُيحَتجُّ فيها باالتفاقية أمام احملاكم الوطنية

) أ(٢ النحو املنصوص عليه يف املـادة        إىل التزام الدولة الطرف، على    تشري  "...   
من االتفاقية، بإدراج مبدأ املساواة بني الرجـل واملـرأة يف دسـتورها الـوطين أو يف                 

  ...." التشريعات املناسبة األخرى
 أي أحكام تعاجل على وجـه التحديـد         ١٩٥٣ال يتضمن الدستور الدامنركي لعام        -١٠

  .اة بني الرجل واملرأة، لكنه يكرس مبدأ املساواة بينهما يف املعاملةمسألة املساو
  عدد من القوانني يعاجل مسألة املساواة بني اجلنسني، منـها علـى           وهناك مع ذلك      -١١

  :سبيل املثال
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 ٥ الـصادر يف     ٨٩٩القانون املوحـد رقـم      (قانون املساواة يف األجور       )أ(  
  ؛)٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

 ٢٨ الـصادر يف     ٧٣٤القانون املوحـد رقـم      (ساواة يف املعاملة    قانون امل   )ب(  
  ؛)٢٠٠٦يونيه /حزيران

 ١٩ الـصادر يف     ١٠٩٥القانون املوحد رقم    (قانون املساواة بني اجلنسني       )ج(  
  ).٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 غري مكتوب، لكنـه ملـزِم       وعالوة على ذلك، يطبق القانون الدامنركي مبدأً إدارياً         -١٢
     قيق املساواة حيظر عدم املساواة يف املعاملة بسبب نوع اجلنس أو األصل اإلثـين             ، لتح قانوناً

وهذا املبدأ ملزِم ألرباب العمل يف القطاع العام ولدوائر التوظيف العامة ومجيع            . وما إىل ذلك  
  .اهليئات العامة األخرى

 ويتـساوى   ،امنركيـة من بني املبادئ واألهداف العامة للسياسة الد      اجلنسانية  املساواة  و  -١٣
ويـشمل هـذا    . احلقوق والواجبات والفرص  نفس   يف   الرجل واملرأة يف اجملتمع الدامنركي رمسياً     

  .بطبيعة احلال مسألة أن املرأة والرجل متساويان يف التمتع باحلماية اليت توفرها القوانني الدامنركية

  الرد الوارد من حكومة غرينالند  -باء   
وبالتايل، فإن  . ة بني اجلنسني ضمن اختصاصات حكومة غرينالند      تقع مسألة املساوا    -١٤

  . يعود إليها غرينالند شأنتشريعاتإدماج االتفاقية يف 
القوانني اليت يصدق عليها الربملان الغرينالندي مع مجيع االتفاقيات          تتوافق   وينبغي أن   -١٥

 وقـانون احلكـم الـذايت       مع القانون الدستوري الدامنركي   والدولية اليت اعتمدهتا غرينالند     
قوق اإلنسان اليت تعتمدها غرينالند     الدولية حل تفاقيات  الوبالتايل، ينبغي أن تتوافق ا    . لغرينالند

  .مع ما ينص عليه القانون الغرينالندي
. إن املساواة بني اجلنسني من بني مبادئ السياسات والقوانني الغرينالندية وأهدافها            -١٦

 املمارسات والقوانني العامة املتعلقة     تضمن استجابة نالند على أن    وبالتايل، حترص حكومة غري   
  .باملساواة بني املرأة والرجل ألحكام االتفاقية

 يف اجملتمع الغرينالنـدي يف احلقـوق والواجبـات          حالياًوالرجل  تساوى املرأة   تو  -١٧
تعزيـز  يـادة  زفال يزال يلـزم  .  يعين أن املساواة متحققة يف الواقع      غري أن هذا ال   . والفرص

. ويشمل هذا األمر مواصلة مراجعة املمارسات والقوانني      . املساواة بني اجلنسني يف غرينالند    
  . اجلنسانية مهماً لتطوير القوانني الغريالندية من منظور املساواةوتشكل االتفاقية إطاراً

  :والرجلويضم القانون الغرينالندي قانونني يرميان إىل تعزيز املساواة بني املرأة   -١٨
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 بشأن جملـس غرينالنـد      ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٠ الصادر يف    ٥القانون رقم     )أ(  
  بني اجلنسني؛ للمساواة
 بشأن تعديل القانون    ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١١ الصادر يف    ٨القانون رقم   و  )ب(  

  املتعلق مبجلس غرينالند للمساواة بني اجلنسني؛
  بشأن املـساواة بـني      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١١ الصادر يف    ٧القانون رقم     )ج(  

  املرأة والرجل؛
بيان مبـادئ    بشأن   ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١١ الصادر يف    ٧القانون رقم   و  )د(  

  .املساواة بني املرأة والرجلاالتفاقية وأحكامها املتعلقة ب
وحترص حكومة غرينالند على أن تعزز القوانني الغرينالندية املساواة بـني املـرأة               -١٩

  . هدف معلن يف اتفاق االئتالفألة أيضاًوهذه املس. والرجل
يقع معظم جماالت املسؤولية املتعلقة مبسائل املساواة بني اجلنسني يف الوقت احلاضر، و  -٢٠

مثل السياسة الصحية والسياسة االجتماعية وسياسـة       (ضمن اختصاصات حكومة غرينالند     
ال يزال يندرج ضمن    همة  املورغم أن بعض جماالت املسؤولية      ). التعليم وسياسة سوق العمل   

  غرينالنـدياً  شأناًاجلنسانية  اختصاصات اململكة الدامنركية، فإنه ينبغي اعتبار تعزيز املساواة         
  .باألساس

. الندي يتوافق يف جوهره مع االتفاقية     نإن حكومة غرينالند مقتنعة بأن القانون الغري        -٢١
  .للتشريعاتسياق عمليات مراجعة يف تقييم تنفيذ االتفاقية يف غرينالند غري أنه سيجري 

للتـشريع يف غرينالنـد، وميكـن       مهـم   وينبغي التشديد على أن االتفاقية مصدر         -٢٢
 وبالتايل، تعترف هبا احلكومة الغرينالندية اعترافـاً    .  يف النظام القانوين   وتطبيقهااالحتجاج هبا   

  . يف غرينالند، وهي ملزِمة قانوناًكامالً

  ٣١واردة يف الفقرة الرد على التوصيات ال    

  اجلنسانيةاملساواة إدارة الرد الوارد من   -ألف   
من الضروري بالنسبة للحكومة الدامنركية أن تكافح العنـف املمـاَرس يف إطـار                -٢٣

معركـة   - خبطيت عمل منفـصلتني    - ، شنت احلكومة  ٢٠٠٢ومنذ عام   .  التعاشر عالقات
، لكننا مل ننجز هدفنا بعد وسنواصل        أثراً وقد حققت هذه اجلهود   . حازمة على العنف املرتيل   
  .العمل من أجل حتقيقه
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 االستراتيجية الوطنية ملنع العنف املماَرس يف إطار        ٢٠١٠وأطلقت احلكومة يف عام       -٢٤
وحتظى الوقاية بأولوية قصوى يف هـذه       .  املشاكل العالقة  التعاشر، تستهدف معاجلة  عالقات  

التركيز علـى   أيضاً  ينبغي  و.  عندما يقع العنف بالفعل    فال يكفي تقدمي الدعم   . االستراتيجية
وباإلضافة إىل ذلك، ستقيِّم احلكومة يف السنوات القادمة خمتلف         .  يقع العنف أصالً   أالَّكفالة  

اجلهود الرامية إىل منع العنف بغية اكتشاف وإشاعة أكثر األساليب فعالية ملنع العنف املـرتيل   
  .سط والطويلودعم الضحايا يف األمدين املتو

تشمل وزارة شؤون املـساواة     و ،االستراتيجية الوطنية مشتركة بني الوزارات    هذه  و  -٢٥
 ووزارة الـشؤون    ، ووزارة العدل  ، ووزارة شؤون الالجئني واهلجرة واإلدماج     ،بني اجلنسني 
 ٣٠مـن    وتضم االستراتيجية أكثر  .  ووزارة الداخلية ووزاريت الصحة والتعليم     ،االجتماعية

، مبـا يف ذلـك      التعاشر حمددة مصمَّمة الستهداف العنف املماَرس يف إطار عالقات          مبادرة
  .واجلنسي واملاديوالنفسي العنف البدين 

وعلـى  . زء كبري من األنشطة املفصلة يف خطيت العمل السابقتني        وسيستمر العمل جب    -٢٦
مراكـز اإليـواء     بإتاحةأن يتواصل توفري الدعم للنساء      بشكل حاسم   سبيل املثال، من املهم     

وتسيِّر هذه املراكز املنظمةُ الوطنية ملراكز إيـواء النـساء          . اآلمنة وزيادة قدرات هذه املراكز    
ال يزال بناء القدرات وتدريب     و. املساعدة القضائية والدعم  هلن  تقدم  املعنفات وأطفاهلن اليت    

 خالل إعداد كتيبات حمور تركيز حيظى باألمهية، أي منأيضاً موظفي مراكز اإليواء يشكالن     
مراكز اإليـواء   للعاملني يف   إرشادية للمهنيني وتقدمي املشورة القانونية إليهم وتوفري التدريب         

فيما يتعلق مبعاملة النساء املنتميات إىل األقليات اإلثنية وأطفاهلن ومواصلة تدريب مـوظفي             
  .السلطات احمللية

  : ثالثة جماالت حمددة٢٠١٢-٢٠١٠وتستهدف األنشطة اجلديدة املخططة للفترة   -٢٧
  الوقاية والتدخل املبكر؛  )أ(  
  تقدمي الدعم يف األمدين القصري والطويل لضحايا عنف العشراء؛  )ب(  
  .املعارف والدعم العام والتعاون فيما بني القطاعات  )ج(  

وترمي االستراتيجية الوطنية إىل تعزيز اجلهود الواسعة النطاق ملساعدة من تعرض من              -٢٨
ويشكل األطفال الذين يعـانون مـن       . الرجال والنساء للعنف من ِقبل عشري حايل أو سابق        

  .العنف املرتيل يف البيت إحدى الفئات األخرى املهمة املستهدفة
، أن ميتـد  الدعم القصري األمد بـل      تقدمي   ينصب التركيز على     أالَّ  للغاية ومن املهم   -٢٩

فعندما تتخلص املـرأة مـن      . حايا عنف العشراء  ىل الدعم الطويل األمد لض    إوبصفة خاصة،   
تاريخ طويل من العنف املرتيل، تالزمها يف كثري من األحيان آثار نفسية وبدنية خطرية حـىت            

بشأن دراسة  بإعداد  احلكومة  ستكلف  وملعرفة املزيد عن هذه املسألة،      . بعد أن يتوقف العنف   
 ،ل إىل حياة ما بعد مرحلة مركز اإليـواء         واالنتقا ،احلالية تركز على جهود املتابعة    اخلربات  
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ذوات اخللفيات  النساء  وستشمل الدراسة النساء ذوات األصل الدامنركي و      . الوساطةجهود  و
مسأليت العنف املرتيل واجلـرائم     أيضاً  الدراسة االستقصائية   هذه  وستشمل  . الثقافية األخرى 

  .‘املتصلة بالشرف‘والرتاعات 
 على أن تكـون اجلهـود       املنظور الدويل حرصاً  مع مراعاة   ية   احلال اخلرباتوسُتدَرس    -٣٠

وجـود  واهلدف هو تقييم سبل واحتماالت أن يكفـل         .  فعالة قدر اإلمكان   املبذولة مستقبالً 
  .إىل حياة بالعنفوإحداث حتول يف حياهتن وعدم ارتدادهن برنامج فعال لتعايف النساء املعنفات 

  الرد الوارد من وزارة العدل  -باء   

  جرب الضرر  -١  
             الـصادر  ٦٨٨القانون املوحد رقـم     ( لقانون تعويض الدولة لضحايا اجلرمية       وفقاً  -٣١
، متنح الدولة تعويضات عن األضرار الشخصية املترتبة علـى          )٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٨يف  

  .انتهاك القانون اجلنائي إذا مت استيفاء عدد من الشروط
 األضرار امللحقة بالثياب وغريها من املمتلكات الشخـصية         كما ُيمَنح التعويض عن     -٣٢

 تلـك   بهالعادية، مبا يف ذلك املبالغ النقدية البسيطة اليت كان حيملها الضحية عندما أُحلقت              
  .األضرار الشخصية

قـرار مـنح   جملُس التعويض عن األضرار اإلجرامية الذي أنشأه وزير العدل       ويتخذ    -٣٣
  .ويض الدولة لضحايا اجلرمية لقانون تعالتعويض وفقاً

وجيوز للشخص احلصول على التعويض حىت لو كان اجلاين جمهول اهلوية أو تعـذر                -٣٤
 حىت لو مل ميكن معاقبة اجلاين لكونـه         ى التعويض كما جيوز له احلصول عل    .  عليه االستدالل

  . خمتل العقلدون سن الرابعة عشرة أو

  أوامر احلماية  -٢  
يعاقَب أي شخص يقلـق راحـة       : " كما يلي  ن القانون اجلنائي   م ٢٦٥املادة  نص  ت  -٣٥

رغم حتذيرات أخرى  شخص آخر بالتطفل عليه أو مبالحقته بالرسائل أو إزعاجه بطرق مماثلة            
اليت تصدر  وتسري صالحية التحذيرات    . غرامة أو احلبس مدة ال تتعدى سنتني      الالشرطة له ب  
  ".مخس سنواتاحلكم ملدة مبوجب هذا 

  على أساس السلطة التقديرية للشرطة وفقاً      ٢٦٥ باملادة التحذيرات املتصلة    وتصدر  -٣٦
يف لإلجراءات العادية الختاذ القرارات اإلدارية املنصوص عليهـا يف قـانون اإلدارة العامـة               

  .تحذير لدى املدعي العام ولدى احملاكمالوميكن الطعن يف قرار إصدار . الدامنرك
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 أو أفعال أقلقت راحة شخص آخـر،       فعالً حديثاًد اقترف   وينبغي أن يكون املتهم ق      -٣٧
وعلى سبيل املثال، قد تـشكل االتـصاالت        . إجرامية أن تكون تلك األفعال      وليس شرطاً 

 من أفعال إقالق الراحة      الورود املتكررة وما إىل ذلك فعالً      وباقاتاهلاتفية والرسائل واهلدايا    
  .طابع هتديديمناط من التقرب على  حىت لو مل تنطوي هذه األ٢٦٥ املادةمبوجب 

  .اإلبالغ عن احلوادث السابقة لدى الشرطةأن يكون قد مت وال ُيشتَرط   -٣٨
 بعدم التطفل على شخص أو مالحقتـه         التزاماً ٢٦٥املادة  ويفرض التحذير مبوجب      -٣٩

  .بالرسائل أو إزعاجه بطرق أخرى مماثلة
 فعالً إجراميـاً  ، شكَّل ذلك    ٢٦٥ ةاملادوإذا أخل شخص ما بتحذير صادر مبوجب          -٤٠

  .غرامة أو احلبس مدة ال تتعدى سنتنيالتعاقب عليه احملاكم ب

  الطرد  -٣  
 ٩ الـصادر يف     ٤٤٩ للقـانون رقـم      وفقـاً  - وز للشرطة جيعالوة على ذلك،    و  -٤١

  : من بيته يف حالة توافر الشروط التاليةأن تطرد شخصاً - ٢٠٠٤يونيه /حزيران
  معقولة لالعتقاد بأنه اقترف يف حق أحد أفراد األسرة فعالً          أن توجد دواعٍ    -١  

           ألحكام القانون اجلنائي الدامنركي املتعلقـة بـاجلرائم اجلنـسية أو العنـف             يشكل انتهاكاً 
  أو احلرمان من احلرية أو التهديد وُيعاقَب على هذه اجلرمية باحلبس مدة سنة ونصف،

تاحة دواعٍ معقولة لالعتقاد بأن الشخص، لو        للمعلومات امل   وفقاً أن توجد   -٢  
  ،١بقي يف البيت، سريتكب جرمية من اجلرائم املذكورة يف الفقرة 

  . متناسب يكون الطرد غريالَّأ  -٣  
 لإلجراءات العادية الختـاذ القـرارات       وتصدر قراَر الطرد هيئة االدعاء العام وفقاً        -٤٢

           وميكـن الطعـن يف القـرار      . العامة الدامنركيـة  اإلدارية املنصوص عليها يف قانون اإلدارة       
  .لدى احملاكم

وينبغي حتديد طول مدة الطرد     .  أسابيع ٤وجيوز طرد شخص من بيته مدة تصل إىل           -٤٣
  .واحدةيف املرة ال أسابيع ٤ على أال تزيد مدته عن وجيوز متديد الطرد  وقوعهوقت
 أو األماكن أو املنـاطق      احمللياتخول بعض    للقانون فرض التزام بعدم د     وميكن وفقاً   -٤٤

  .احملددة القريبة من البيت أو من املكان الذي يعمل أو يدرس فيه فرد من أفراد األسرة
            سـاعة يف   ٢٤ مـدة تـصل إىل        للقانون، جيوز للشرطة أن حتتجز شخصاً      ووفقاً  -٤٥

 هتديد لشخص آخر مـن  حالة وجود دواعٍ معقولة الفتراض أنه تصرف بطريقة تنطوي على       
  .أفراد أسرته
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  املساعدة القضائية  -٤  
، ينبغي للمحكمة أن تعـني       يف الدامنرك  من قانون إقامة العدل   ) أ(٧٤١للمادة   وفقاً  -٤٦
يف قضايا  أما  .  إذا طلب الضحية ذلك    ا للدفاع عن الضحية يف قضايا العنف وما مياثله        حمامياً

غري أنه ميكن رفض .  ما مل يرفض الضحية ذلكأن تعني احملكمة حمامياًفال بد اجلرائم اجلنسية، 
تعيني حمام للدفاع عن الضحية يف بعض احلاالت إذا كانت اجلرمية بسيطة واعُتبِرت مساعدة              

  . بشكل بّينحمام للضحية غري ضرورية
امي وحيق للمح . وتتمثل مهمة احملامي يف مساعدة الضحية وتوجيهه أثناء اإلجراءات          -٤٧

أن حيضر املقابالت اليت جترى مع الضحية لدى الشرطة ويف احملكمة وأن يطرح عليه كذلك               
  .كما حيق حملامي الضحية االطالع على مستندات القضية. أسئلة إضافية

إرشادات إىل الضحية خبصوص قواعد تعـيني حمـام         أن تقدم   وجيب على الشرطة      -٤٨
 اإلرشادات قبل املقابلة األوىل اليت جتريها معه الشرطة         وينبغي أن ُتقدَّم إليه هذه    . للدفاع عنه 

  .وأن ُتكرَّر لدى إجراء املقابلة الثانية
 مت تقـدمي  دائرة االدعاء العام من أنه قد       /وعالوة على ذلك، ينبغي أن تتيقن الشرطة        -٤٩

  .تعيني حمام للدفاع عن الضحية إىل احملكمةلطلب 
ن إقامة العدل، جيوز للمحكمة كذلك أن تعـني         من قانو ) ١)(أ(٩٩٥ للمادة ووفقاً  -٥٠

 قيمـة حمام للدفاع عن الضحية عندما ترى أنه من الالزم أن يساعد الضحيةَ حمام يف حساب            
  .يستويف شروط املساعدة القضائية اجملانيةأن الضحية مطالبة بالتعويض و
   وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد قـانون خـاص            "...   

   العنف ضد املرأة، مبا يشمل العنف العائلي، متشياً مع التوصية العامة للجنـة             بشأن  
  ...." ١٩رقم 

ويـشمل  . يتساوى الرجل واملرأة يف التمتع باحلماية اليت توفرها القوانني الدامنركية           -٥١
ل الذي جيرِّم العنف وغريه من األفعـا      يف الدامنرك    بطبيعة احلال انتهاك القانون اجلنائي       ذلك

  .اإلجرامية
مجيع أشكال العنف النفـسي ويـسري       يف الدامنرك   وتشمل أحكام القانون اجلنائي       -٥٢

جرائم العنف  أيضاً  تشمل أحكام القانون اجلنائي     و. مفعوهلا بصرف النظر عن جنس الضحية     
 ويسري مفعوهلا   ،واالعتداء اجلنسيني واحلرمان من احلرية واالجتار باألشخاص وجرائم أخرى        

  .لنظر عن جنس الضحيةبصرف ا
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  الرد الوارد من وزارة شؤون الالجئني واهلجرة واإلدماج  -جيم   
، ترى الدامنرك أن هذه املـسألة منـصوص     ٣١فيما يتعلق باجلملة الثالثة من الفقرة         -٥٣

ـ )) ٨(١٩املادة  (ركي للمواطنني األجانب     يف القانون الدامن   بالفعل وبشكل مباشر  عليها    يتال
 ، ينبغي للـسلطات،    الزواج أو املعاشرة  اإلقامة على   ا ما اعتمد منح تصريح      تنص على أنه إذ   

       قـد الزواج أو املعاشـرة     كان   ملسألة ما إذا      خاصاً إذا انتفى هذا األساس، أن تويل اهتماماً      
بسبب تعرُّض األجنيب املعين للتعسف أو االعتداء أو املعاملة السيئة وما إىل ذلك مـن               انتهى  

  .طرف الزوج
  .ويستفيد مجيع ضحايا العنف املرتيل من الدعم واملساعدة القضائية ومراكز اإليواء  -٥٤
   وعالوة على ذلك، يضم رد الدامنرك اخلطي املوجَّه إىل جلنة القضاء علـى التمييـز                -٥٥

        بتطبيـق  رسـات املتعلقـة     املما/ للمبادئ التوجيهية   وصفاً ٢٠٠٩أبريل  /ضد املرأة يف نيسان   
  ).٨(١٩ة املاد
 وتـضع نـصب     ،هذا املوضوع اخلاص عن كثب    الدامنركية  وتتابع سلطات اهلجرة      -٥٦

آخـر لوضـع    وال تعتقد حكومة الدامنرك أن مثة داع        . أعُينها أي ضرورة إلجراء تعديالت    
  ضمانات قانونية ومبادئ توجيهية حلماية ضحايا العنف املرتيل من األجنبيـات املتزوجـات            

  .إقامتهن بتصاريحفيما يتعلق 
، تود الدامنرك أن خترب اللجنة بأن طلبـات         ٣١وفيما خيص اجلملة الرابعة من الفقرة         -٥٧

مبوجب  - آخر   أي طلب جلوء   ك - ُينظَر فيها اجلنساين  على أساس االضطهاد    املقدمة  اللجوء  
رضن  أن النساء قد يتعومن املقبول عموماً.  من القانون الدامنركي للمواطنني األجانب ٧املادة  

جري ُيوكما هو الشأن يف مجيع قضايا اللجوء،        . ألنواع حمددة من األذى تستدعي محايتهن     
 من قـانون    ٧ املادة ملسألة ما إذا كان الطلب يقع ضمن نطاق          جملس طعون الالجئني تقييماً   

 واملعلومات املتاحـة    ،املواطنني األجانب على أساس املالبسات اخلاصة والفردية لكل طلب        
مسألة ما إذا كان صـاحب  ضمن هذا التقييم   وتندرج  . د األصلي لصاحب الطلب   بشأن البل 

وتشمل ممارسة جملس طعون الالجئني أمثلـة عديـدة         .  جنساين الطلب قد تعرض الضطهاد   
إقامة على أساس تعـرض صـاحب الطلـب لـألذى أو            تصريح  االت منح فيها اجمللس     حل

  .اجلنسايناالضطهاد 

   غرينالندالرد الوارد من حكومة  -دال   
. حتظى مسألة مكافحة العنف ضد املرأة باألولوية القصوى لدى حكومة غرينالنـد             -٥٨

والعنف املرتيل مسألة حتظى باهتمام واسع يف غرينالند وهلا تداعيات إنسانية واقتصادية بعيدة             
عنف ومن بني اإلجراءات األوىل اليت اختذهتا احلكومة اجلديدة عقد مؤمتر وطين بشأن ال      . املدى

ومتثل هدفه الرئيسي يف حتسني مـؤهالت املهنـيني         . ٢٠٠٩نوفمرب  /املرتيل يف تشرين الثاين   
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ويف وقت الحق، نشرت    . فاتواملتطوعني العاملني يف مراكز اإليواء الغرينالندية للنساء املعنّ       
 وباإلضـافة إىل  .  على املنظمات والسلطات العامة املعنية     وزعتهمن التوصيات   كتيباً  احلكومة  

 ٢٠١١ و٢٠١٠ذلك، شرعت احلكومة يف تنظيم دورات تدريبية على نطاق واسع يف عامي    
كمـا مت الترتيـب لـدورات لتعزيـز         . للموظفني العاملني يف مراكز إيواء النساء املعنفات      

  .املعنية يف غرينالنداالختصاص استراتيجيات التنسيق بني هيئات 
تعزيز املـساواة بـني     جهود  مع املدين يف    إشراك اجملت زيادة  ولدى احلكومة رغبة يف       -٥٩

كومية من قبيل جملس املساواة بني اجلنسني على        احلنظمات غري   املوبالتايل، تشجع   . اجلنسني
 لزيادة الوعي العام مبسألة العنف ضد       ،الشروع يف إجراء محالت ولقاءات عامة وما إىل ذلك        

ية من آيسلندا وجزر فـارو      ، شاركت منظمات غري حكوم    ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول . املرأة
اجلنسانية يف املنطقة الغربيـة لبلـدان الـشمال األورويب          وغرينالند يف مؤمتر بشأن املساواة      

ومشل املـؤمتر   . استضافه كل من حكومة غرينالند واجمللس الوزاري لبلدان الشمال األورويب         
بيـة لبلـدان الـشمال      اجتماعاً للمنظمات غري احلكومية بشأن العنف املرتيل يف املنطقة الغر         

وستقدم بوابة شبكية   . األورويب استهدف قيام تعاون أوثق بني املنظمات غري احلكومية احمللية         
نتائج املؤمتر وتؤسس ملنتدى ملواصـلة تبـادل املعـارف          بشأن املساواة اجلنسانية يف املنطقة      

  .واخلربات وما إىل ذلك
ن االسـتراتيجيات الوطنيـة ملنـع       وسلطة احلكم الذايت لغرينالند هي املسؤولة ع        -٦٠

سـتراتيجيات حمـسَّنة   الأُعدت تصاميم  ٢٠٠٩/٢٠١٠يف الفترة    و .ومكافحة العنف املرتيل  
  .سُتدَرج يف االستراتيجيات املتوقعة املشتركة بني القطاعات والطويلة األمد

البلدية اإلدارة الغرينالندية بقدر كبري من الالمركزية، ومعىن هذا أن اجملالس           وتتسم    -٦١
بالتعاون (ملزمة بتوفري املساعدة والرعاية املباشرتني للمواطنني الذين يعانون من العنف املرتيل            

وقد ُعمم على مجيع اجملـالس      ). مع إدارات الشرطة ووزارة العدل والدوائر الصحية وغريها       
عنف اجلنـسيني  ملعاجلة قضايا االعتداء والاليت تكلف هبا هذه اجملالس      إلجراءات  لالبلدية دليل   
  .كما تشارك اجملالس البلدية يف إعداد اخلطط واالستراتيجيات الوطنية. بطريقة مهنية

ويقع على مجيع املواطنني يف غرينالند التزام بإبالغ السلطات العامة إذا كان لديهم               -٦٢
نيي ويقع على مه. ضد األطفال أو املراهقنيمرتكبة  حباالت عنف يقينيةاشتباه قوي أو معرفة     

اخلاص الذين يعملون مع األطفال واملراهقني التزام أقوى باإلبالغ عن          القطاع  القطاع العام و  
  .أي نوع من اإلمهال

وال يضم القانون .  للقانون اجلنائي الغرينالندي    العنف ضد املرأة وفقاً    دعاوىوُتعالَج    -٦٣
 حمددة بشأن العنـف     ماً أحكا ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١اجلنائي الذي دخل حيز النفاذ يف       

وبالنظر إىل أن إقامة العدل ال تزال ختضع للوالية القضائية لدولة الدامنرك، فإن مسألة              . املرتيل
تسويتها مـع    جترىحتتاج إىل أن    األحكام اخلاصة بالعنف املرتيل فيما يتعلق بالقانون اجلنائي         

نية يف غرينالند وميكن تنفيذ     وعلى خالف ذلك، تتقرر املمارسة القانو     . السلطات الدامنركية 
اخلاضعة لسلطة  االختصاص  فات يف هيئات    معونة خاصة للنساء املعنّ   بتقدمي  األحكام املتعلقة   

  .احلكم الذايت لغرينالند
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ويف الوقت الراهن، ال توجد أي خطط إلعداد مشاريع قوانني خاصة بالعنف ضـد              -٦٤
. اجة لتعزيز تدابري املساعدة يف هذا اجملال      لكن احلكومة تعترف بأن مثة ح     . املرأة يف غرينالند  

العنف من النساء   لضحايا  ويشمل هذا باألساس حتسني مستوى الدعم النفسي واالجتماعي         
وتوفر سلطة احلكم الذايت لغرينالند     . فاتواألطفال وإنشاء مراكز جديدة إليواء النساء املعنّ      

وعالوة . اجلارية ا يف املائة من نفقاهت    ٥٠متول   و ،فاتمراكز إيواء النساء املعنّ   هليئة تعزيز   ِمنحاً  
هليئة لتشارك، على سبيل املثـال، يف  إلدارة اعلى ذلك، توفر سلطة احلكم الذايت الدعم املايل      

  . بلدان الشمال األورويبمؤمترات
مشاكل مثل  ، أتاح القانون اجلنائي اجلديد إمكانيات أفضل ملعاجلة         ٢٠١٠ومنذ عام     -٦٥

  . العنيفني ومرتكيب اجلرائم اجلنسية يف دائرة السجون اجملرمنيأوضاع

  الرد الوارد من حكومة جزر فارو  -هاء   
ما تبذله من جهود مبنع العنف ضد املـرأة          في  راسخاً حكومة جزر فارو التزاماً   تلتزم    -٦٦

 بني اإلدارات ليضع سياسة منسقة بـشأن      مشتركاً  عامالً وقد عينت لذلك فريقاً   . ومكافحته
هذه أول سياسة منسقة على اإلطالق ملعاجلـة مـسألة          تعترب  و. عنف املرتيل ومكافحته  منع ال 

 الفريق العامل لدى وضعها توصيات جلنة القضاء على         راعىالعنف املرتيل يف جزر فارو، وقد       
  .على النحو الواجب التمييز ضد املرأة

. واملـايل واالجتمـاعي  وُيعرَّف العنف املرتيل بكونه العنف البدين والنفسي واجلنـسي            -٦٧
الفريق العامل من ممثلي وزارة الشؤون االجتماعيـة ووزارة الـصحة ووزارة الـصناعة               ويتألف

وتشمل السياسة املنسقة مجيع التدابري الالزمة ملنع ومكافحـة العنـف        . والتجارة ووزارة الداخلية  
ـ  . واالنتصاف لتمتع باحلماية أمام ضحاياه ل  متعددة  املرتيل وإلتاحة سبل     م أن النـساء هـن    ورغ

  .الرجال واألطفال الضحايا منكذلك  للعنف املرتيل، فإن السياسة املنسقة تشمل ةالضحايا الرئيسي
 مبهمة ضمان   هاكلف بعد ُي و ٢٠١١مارس  /آذار ٨ويتمم الفريق العامل توصياته يف        -٦٨

  .تنفيذ التدابري املتخذة

  التوصيات    
وقت كتابة هذا   حىت  دم توصياته إىل حكومة جزر فارو       الفريق العامل مل يق   أن  نظراً إىل     -٦٩
يوصـي  حيتمـل أن    أن تصف التدابري اليت     إال  احلكومة  ال يسع   ،  )٢٠١١فرباير  / شباط ٣١(الرد  

  :أمور ما يلي  ضمن مجلةالسياسة املنسَّقة للفريق العاملوتشمل . الفريق العامل بتنفيذها
  ف املرتيل؛التدابري الرامية إىل منع ومكافحة العن  )أ(  
  تعزيز محاية ودعم ضحايا العنف املرتيل؛  )ب(  
  تدابري ختص املهنيني الذين يعاجلون قضايا العنف املرتيل؛  )ج(  
  . مرتكيب جرائم العنف املرتيلختصتدابري   )د(  
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  منع ومكافحة العنف املرتيل  )أ(  
  :يشمل هذا العنصر ما يلي  -٧٠

اد تثقيفية وعقد املناسبات وإجراء     تنظيم محالت إعالمية تتضمن توزيع مو       )أ(  
واهلدف منها هو زيادة التوعية واإلملام بالعنف املرتيل بني األطفـال والـشباب،             . املسابقات

وإطالعهم على حقوقهم وعلى إمكانيات تنبيه السلطات إىل وقوعه بالنسبة هلم أو آلخـرين              
  رتكبني للعنف؛يعرفوهنم ممن يعانون من هذا العنف، أو إذا كانوا هم أنفسهم م

واهلدف منها هـو زيـادة      . تنظيم محالت إعالمية موجهة إىل عامة الناس        )ب(  
اإلملام والتوعية بالعنف املرتيل، وحتطيم احملرمات املرتبطة به، وتغيري تصورات العامة بـشأن             

  القضايا اليت ميسها؛
يف توفري مادة إعالمية تتاح للنساء األجنبيات فـور تـسجيلهن لإلقامـة               )ج(  
واهلدف هو ضمان إطالع النساء األجنبيات علـى حقـوقهن، وإفـادهتن عـن              . البلديات

السلطات املختصة اليت تقدم هلن املساعدة والتوجيه إذا ما احتجن إليها، عنـدما تتعرضـن،               
  .مثالً، للعنف املرتيل

  تعزيز محاية ودعم ضحايا العنف املرتيل  )ب(  
  :ما يليالعنصر يشمل هذا و  -٧١

مركز اإليواء اآلمـن    (عزيز اخلدمات املقدمة إىل النساء يف مركز األزمات         ت  )أ(  
، وذلك على سبيل املثال من خالل تـوفري خدمـة الترمجـة للنـساء               )احلكومةاملموَّل من   

األجنبيات؛ وحتسني اإلجراءات اإلدارية للتعاون بني إدارة اخلدمات االجتماعيـة واألطبـاء            
          ضحايا العنف املرتيل علـى الـدعم املـايل والنفـسي           ومركز األزمات مبا يكفل حصول      

  والقانوين الفوري؛
وأماكن أخـرى   (اجلاين من البيت    إجالء  توصيات بشأن قانون جييز     وضع    )ب(  

 وحتديد  ،واهلدف هو متكني الضحية واألطفال من البقاء يف البيت        . فترة زمنية حمددة  ل) معينة
  ؛ آمن يف ظل بيتاالختيارات فيما يتعلق باملستقبل

إنشاء شبكة تنسيق خاصة بضحايا العنف املـرتيل بـدعم مـن األطبـاء                )ج(  
  .النفسانيني وجمموعات املساعدة الذاتية

   املهنيني الذين يعاجلون قضايا العنف املرتيلختصتدابري   )ج(  
  :ما يليالعنصر يشمل هذا و  -٧٢

ت املعنية والنطاق   وضع دليل للسلطات والوكاالت يصف مسؤوليات اجلها        )أ(  
واهلدف هو تزويد السلطات والوكاالت بوصف واضح وعملي للجهـات          . هامهاملالقانوين  
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 ويتيح هذا أيضاً  . املعنية املهتمة مبعاجلة مسائل العنف املرتيل ومسؤولياهتا ومهامها ذات الصلة         
  إمكانية حتسني مستوى املساعدة واإلرشاد املقدمني للضحايا؛

إجراءات ومبادئ توجيهية   بوضع  السلطات والوكاالت املعنية    مجيع  تكليف    )ب(  
          ملعاجلة قضايا العنف املرتيل بغية ضمان تقدمي أفضل نوع ممكـن مـن املـساعدة والـدعم                

  إىل الضحايا؛
باألطفال والشباب ضحايا   املتصلني  زيادة التركيز على بناء كفاءات املهنيني         )ج(  

  العنف املرتيل؛
 هذه الفئة   لتحسني إمكانية ثقيف املدرسني وأخصائيي رعاية الطفل      تعزيز ت   )د(  

والتعرف بشكل أفضل على حاالت إمهال األطفال      من املهنيني يف معاجلة هذه املسائل الصعبة        
  شهوده من األطفال؛وضحايا العنف املرتيل أو 

منع تعيني منسق لإلشراف على تنفيذ السياسة املنسَّقة ومواصلة تطوير جهود             )ه(  
وييسر هذا املنسق التعاون املتعدد اجملاالت بني اجلهات املعنية، ويضع،          . ومكافحة العنف املرتيل  

بناء الكفاءات ويقـدم للـسلطات      لضمن مجلة أمور، إجراءات ومبادئ توجيهية ويبدأ برامج         
  .لقواننيا تعديل  من قبيل،إدخال حتسيناتتستدعي العامة إرشادات بشأن الظروف اليت 

  مرتكيب جرائم العنف املرتيلختص تدابري   )د(  
  :ما يليالعنصر يشمل هذا و  -٧٣

رتكيب جرائم العنف املرتيل يوفر هلم املساعدة       ملمنسق  عالجي  خيار  صياغة    )أ(  
  دوات للكف عن السلوك العنيف؛األو

رتكيب جرائم  العالجي مل هذا اخليار   بوجود  اجلمهور  وعامة  إعالم السلطات     )ب(  
  ؛يلالعنف املرت
 إسـاءة   ةمباشرة التعاون مع الوكاالت واملهنيني املعنيني مبعاجلـة مـشكل           )ج(  

ا ميكِّن مرتكيب جرائم العنف املرتيل الذين خيضعون للعـالج مـن            مب،   املخدرة استعمال املواد 
  .سلوكهم العنيفتلقي عالج متزامن يتناول املواد من هذه إساءة استعمال 

 إىل أن   ، جتـدر اإلشـارة أيـضاً      ٣١ الواردة يف الفقرة     وفيما يتعلق بتوصية اللجنة     -٧٤
 اإلقامـة  تصريحاألجنبيات املتزوجات مبواطين جزر فارو ُيمنحن، مبقتضى قانون جزر فارو،      

.  مقابل سبع سنوات يف الـدامنرك مـثالً        ،بعد ثالث سنوات فقط من اإلقامة يف جزر فارو        
بقـاء  رض أن تقلص هذه احلماية خطر وبالتايل، ُيمنحن نفس حقوق مواطين جزر فارو وُيفت     

زواج متـسم   حبيـسات   ضحايا العنف املرتيل من األجنبيات املتزوجات مبواطين جزر فارو          
  .حقوقهاأو اإلقامة تصريح بالعنف خمافة فقدان 

        


