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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز     
  ضد املرأة

  الدورة الرابعة واألربعون
        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧-يوليه/ متوز٢٠

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
    

  الدامنرك    
ها  يف جلـستي (CEDAW/C/DEN/7)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الـسابع للـدامنرك      - ١

ــودتني يف ٨٨٩  و٨٨٨ ــوز٢٢ املعقـ ــه / متـ ــر ا (٢٠٠٩يوليـ  ).889  وCEDAW/C/SR.888نظـ
، كمـا تـرد   CEDAW/C/DEN/Q/7وترد قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحتها اللجنة يف الوثيقـة       

 .CEDAW/C/DEN/Q/7/Add.1ردود حكومة الدامنرك يف الوثيقة 
  

 مقدمـة  

تقـدميها تقريرهـا الـدوري الـسابع، الـذي اتبعـت فيـه         تثين اللجنة على الدولـة الطـرف ل         - ٢
املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعداد التقارير الدورية وراعت فيه املالحظـات اخلتاميـة              

وتثين اللجنة على الدولة الطرف لردودها اخلطية علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة            .السابقة للجنة 
الدورة وللعرض الشفوي والردود على األسئلة اليت طرحتـها         اليت طرحها الفريق العامل ملا قبل       

 يف جـزر فـارو      املـرأة بيد أن اللجنة تأسف ألن املعلومات الواردة يف التقريـر عـن حالـة                .اللجنة
 .ند ما زالت حمدودة للغايةلوغرين
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وتـثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف إلرسـاهلا وفـدا برئاسـة نائـب األمـني الــدائم إلدارة             - ٣
ساواة بني اجلنسني، ضـم ممـثلني عـن خمتلـف وزارات الدولـة، باإلضـافة إىل ممـثلني مـن جـزر                       امل

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح واملفتوح والبنـاء الـذي جـرى بـني                .فارو وغرينلند 
 .الوفد وأعضاء اللجنة

ــة مــن جانــب منظمــات       - ٤ ــة الطــرف باملــسامهة اإلجيابي ــاعتراف الدول ــة ب  وترحــب اللجن
حقــوق اإلنــسان واملنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة يف إعــداد تقريــر الدولــة الطــرف، لكنــها    

 .تأسف لعدم تلقيها معلومات عن جزر فارو وغرينلند
  

 اجلوانب اإلجيابية  

ســبتمرب /تــثين اللجنــة علــى القــانون املوحــد للمــساواة بــني اجلنــسني الــصادر يف أيلــول    - ٥
ة ق تدابري خاصـة مؤقتـة يف إطـار املبـادرات التجريبيـة واإلمنائيـ       ، الذي يتيح إمكانية تطبي    ٢٠٠٧

 . العمالة جمال غرياليت تنصب على أهداف حمددة يف جماالت أخرى

وتالحظ اللجنة مع االرتياح التعديل املدخل على قانون املساواة بني اجلنـسني الـصادر       - ٦
ة املـساواة بـني اجلنـسني يف         والـذي يوسـع نطـاق الـشرط املتمثـل يف كفالـ             ٢٠٠٦مـايو   /يف أيار 
وجلان البلديات واملنـاطق، وكـذلك التعـديل الـصادر يف           وهيئات   للمناصب يف جمالس     الترشيح

 . الذي يزيد من صرامة األحكام املتعلقة بالتشكيلة اجلنسانية٢٠٠٩مايو /أيار

 ٢٠٠٨-٢٠٠٥وترحب اللجنة باعتماد الدولـة الطـرف خلطـة العمـل الوطنيـة للفتـرة                  - ٧
افحــة العنــف العــائلي الــذي ميارســه الرجــال ضــد النــساء واألطفــال، الــيت هتــدف إىل زيــادة  ملك

 إذكـاء املعلومات واخلدمات املقدمة للنساء، مبا يف ذلك النساء من األقليات اإلثنية، فضال عـن               
ــات،       ــان والفتي ــساء والرجــال، والفتي ــادرات متنوعــة تــستهدف الن الــوعي العــام مــن خــالل مب

 .قلياتوالنساء من األ

وترحب اللجنة مبا بذل من جهود لزيادة الوعي العام باالجتـار بالبـشر ومكافحـة هـذه                   - ٨
ة عمليـ  اليت حتـدد أهـدافا       ٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة  الوطنية  سيما من خالل خطة العمل       اآلفة، ال 

وترحــب اللجنــة أيــضا بإنــشاء الفريــق العامــل املــشترك بــني الــوزارات املعــين      .وقابلــة للقيــاس
مكافحــة االجتــار وترحــب كــذلك بإنــشاء مركــز  .ار واملكلــف بتنفيــذ مبــادرات الدولــة باالجتــ

 منـسقني   تعـيني الذي يتوىل إدارة األبعاد االجتماعيـة خلطـة العمـل الوطنيـة، إضـافة إىل                بالبشر،  
 .معنيني باالجتار يف كل قضاء للشرطة
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نـسني ومتكـني املـرأة      املـساواة بـني اجل    مـسأليت   وهتنئ اللجنة الدولـة الطـرف علـى دمـج             - ٩
ــا يف ــة كــبرية       م ــدان التعــاون اإلمنــائي وعلــى ختــصيص مــوارد مالي ــشطة يف مي ــه مــن أن  تقــوم ب
 .الغرض هلذا
  

 الشواغل الرئيسية والتوصيات  

تذكر اللجنة بالواجب امللقى على عاتق الدولة الطرف واملتمثل يف التنفيذ املنـتظم       - ١٠
رى أن الــشواغل والتوصــيات احملــددة يف هــذه    واملتواصــل جلميــع أحكــام االتفاقيــة، وتــ    

 من  على سلم اهتماماهتا،  املالحظات اخلتامية تستدعي من الدولة الطرف خّصها باألولوية         
وتبعا لذلك، حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى     .اآلن وحىت تقدميها التقرير الدوري املقبل

 وأن تبلغ يف تقريرهـا الـدوري     من أنشطة للتنفيذ   به تقوم   يف ما التركيز على تلك اجملاالت     
وتطلـب إىل حكومـات الـدامنرك وجـزر          .املقبل عما اختذ من إجراءات وما حتقق من نتائج        

فارو وغرينلند أن تعرض هـذه املالحظـات اخلتاميـة علـى مجيـع الـوزارات املعنيـة والربملـان                    
  .وجهاز القضاء لكفالة تنفيذها الكامل

  
  املالحظات اخلتامية السابقة    

 اعتماد املالحظـات اخلتاميـة      فصلت بني تسلم اللجنة بالفترة الزمنية القصرية نسبياً اليت          - ١١
 عنـها والتوصـيات     تبيد أهنا تأسف ألن بعض الـشواغل الـيت أعربـ          , السابقة والنظر يف تنفيذها   

يف ) CEDAW/C/DEN/6( إثر النظر يف التقريـر الـدوري الـسادس للدولـة الطـرف               االيت اعتمدهت 
 وهــذه الــشواغل تــشمل علــى ســبيل املثــال تلــك املتعلقــة  . مل تعــاجل معاجلــة كافيــة٢٠٠٦عــام 

أجـري املـرأة والرجـل       بـالفجوة بـني   باخنفاض متثيل املرأة يف السياسة علـى مـستوى البلـديات و           
لــديهن تــصاريح إقامــة مؤقتــة الــاليت واإلجــازة الوالديــة ووضــع النــساء األجنبيــات املتزوجــات 

 . مشل الزوجنيللملسن الدنيا وشرط ا

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تبـذل كـل مـا يف وسـعها ملعاجلـة التوصـيات                      - ١٢
  الـــــسابقة الـــــيت مل تنفـــــذ بعـــــد تنفيـــــذاً تامـــــاً، وكـــــذلك الـــــشواغل الـــــواردة يف هـــــذه

  .املالحظات اخلتامية
  

  الربملان    
 وختـضع  يف حني تؤكد اللجنة مـن جديـد أن احلكومـة تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية           - ١٣

حتديداً للمـساءلة عـن التنفيـذ الكامـل اللتزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب االتفاقيـة، فإهنـا                     
، أجهـزة احلكومـة، التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية      تشدد على أن االتفاقية ملزمـة جلميـع         
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ــة الطــرف   ــدعو الدول ــد،   وت ــارو وغرينلن ــك جــزر ف ــا يف ذل ــاً   ، مب ــا، وفق ــشجيع برملاهن  إىل ت
وحـسب االقتـضاء، علـى اختـاذ اخلطـوات الـضرورية يف مـا يتعلـق بتنفيـذ هـذه               إلجراءاته،  

  .املالحظات اخلتامية وعملية اإلبالغ املقبلة اليت ستقوم هبا احلكومة مبوجب االتفاقية
  

  الوضع القانوين لالتفاقية    
للدولة الطـرف تعكـس املـواد املنـصوص        لقوانني الداخلية   بينما تدرك اللجنة أن بعض ا       - ١٤

عليها يف االتفاقية، فإهنا تعرب عن القلق إزاء القرار الذي اختذتـه الدولـة الطـرف بعـدم إدمـاج                    
 وتكــرر أيــضاً تأكيــد الــشواغل الــيت أعربــت عنــها يف       .االتفاقيــة يف نظامهــا القــانوين احمللــي   

بالكامـل   مل تـدرج     احلقـوق الـيت تـنص عليهـا       مالحظاهتا اخلتامية السابقة بأن أحكام االتفاقيـة و       
 املتمـتعني   نيقلـيم ذين اإل  بـالنظر إىل الوضـع اخلـاص هلـ         كما أنـه   .جزر فارو وغرينلند  إقليمي  يف  

تعتـرب أن إدمـاج االتفاقيـة يف الدسـتور أو يف أي تـشريع         باحلكم الذايت واملستقلني، فـإن اللجنـة      
 الحــظ وت.مناسـب آخــر ســيوفر احلمايــة التامــة جلميــع املــواطنني اخلاضــعني للــسلطة الدامنركيــة 

ــسلطتني       ــشريعات احلكــم احمللــي إىل تفــويض ال ــدامنركي عمــد مبوجــب ت ــة أن الربملــان ال اللجن
 أهنـا تؤكـد أن الدولـة الطـرف تتحمـل           غـري  .التشريعية والتنفيذية لسلطات جزر فارو وغرينلند     

ــسية   ــسؤولية الرئي ــشاطرة      عــن امل ــة وم ــة داخــل اململكــة الدامنركي ــام لالتفاقي ــذ الت ضــمان التنفي
 وباإلضـافة إىل    .صددمع األقاليم املتمتعة بـاحلكم الـذايت واملـستقلة ذاتيـاً يف هـذا الـ               املسؤوليات  

ــة،   ــإن اللجن ــك، ف ــدامنرك      إذ ذل ــسني يف ال ــني اجلن ــوانني للمــساواة ب ــات وق تالحــظ وجــود آلي
فارو وغرينلند، فإهنا تعرب عـن القلـق لعـدم كفايـة التنـسيق الفعـال لتطبيـق االتفاقيـة يف              وجزر

  . من االتفاقية١٨الدولة الطرف ولإلبالغ وفقاً ملا تقتضيه املادة مجيع أقاليم 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إعادة النظر يف قرارهـا عـدم إدمـاج االتفاقيـة يف                   - ١٥

 يف القـانون    نظامها القانوين احمللي ضماناً للتنفيذ التام جلميع احلقـوق الـيت حتميهـا االتفاقيـة              
مـن  ) أ (٢نـصوص عليـه يف املـادة        علـى النحـو امل    م الدولة الطـرف،      وتشري إىل التزا   .احمللي

تـشريعات  ال مبدأ املساواة بني الرجـل واملـرأة يف دسـتورها الـوطين أو يف                إدراجاالتفاقية، ب 
 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن يتحقق التنفيذ التام لالتفاقية يف .خرىاألناسبة امل

 كمـا تطالـب بـضمان    .ف، مبا يف ذلك جزر فـارو وغرينلنـد        مجيع أحناء أراضي الدولة الطر    
إنـشاء آليـات فعالـة    عن طريق  توزيع املسؤوليات وتقدمي التقارير مبوجب االتفاقية        جدوى

 .للتنسيق واإلبالغ
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  التعريف باالتفاقية وبربوتوكوهلا االختياري     
ــادة        - ١٦ ــة الطــرف لزي ــذهلا الدول ــيت تب ــاجلهود ال ــاً ب ــة علم ــة  حتــيط اللجن التعريــف باالتفاقي

قـدر كـبري   با ظيـ  ال تزال قلقة ألن االتفاقيـة وبروتوكوهلـا مل حي   أهناالوالربوتوكول االختياري، إ 
ستخدمان بانتظــام كأســاس قــانوين رئيــسي الختــاذ يــ فإهنمــا ال مــن مثمــن التعريــف واألمهيــة، و

رأة وتعزيـز املـساواة بـني        التشريعات، اليت هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املـ          ومنهاالتدابري،  
ن ألبـالقلق     وتـشعر اللجنـة أيـضا      .اجلنسني يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك جزر فارو وغرينلنـد          

احملـاكم، ممـا قـد      حدى الدعاوى املعروضة أمام     يف إ إال مرة واحدة    أحكام االتفاقية مل تستخدم     
   . باالتفاقية لدى السلك القضائي والقانويناجلهليشري إىل 

هتيب اللجنة بالدولة الطرف، مبا يف ذلـك جـزر فـارو وغرينلنـد، أن تركـز بقـدر               و  - ١٧
أحـد   جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، على االتفاقيـة بوصـفها               يفأكرب،  

ــاً ةلزمــامل ةرئيــسيال وكصكالــ  كمــا هتيــب بالدولــة  .اإلنــسان للمــرأةيف جمــال حقــوق  قانون
وتوكول االختياري امللحق   رباقية لتعزيز التوعية باالتفاقية وبال    الطرف أن تتخذ تدابري استب    

هبــا علــى مجيــع املــستويات، وال ســيما يف أوســاط اجلهــاز القــضائي والقــانوين واألحــزاب     
ــيهم موظفــ    ــان واملــسؤولني احلكــوميني، مبــن ف ــسياسية والربمل ــاذ القــانون، وكــذلك  وال  إنف

قيـة يف وضـع وتنفيـذ تـشريعاهتا وسياسـاهتا       اجلمهور العام، مـن أجـل تعزيـز اسـتخدام االتفا          
 وتــشجع اللجنــة .وبراجمهــا الراميــة إىل التطبيــق العملــي ملبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل 

الدولــة الطــرف علــى القيــام بــصورة منتظمــة بتعزيــز معرفــة وفهــم االتفاقيــة وبروتوكوهلــا    
بشأن البالغات الفرديـة    تمدة  ختياري، باإلضافة إىل التوصيات العامة للجنة واآلراء املع       اال

، وضــمان تــشكيلها جــزءا ال يتجــزأ مــن املنــاهج التعليميــة، مبــا فيهــا التعلــيم   والتحقيقــات
 .ن ألعضاء اهليئة القضائيةاوالتدريب القانوني

  
  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين    

عـاة املنظـور    يف حني تثين اللجنة على خطة العمل الثانيـة لتنفيـذ اسـتراتيجية تعمـيم مرا                 - ١٨
تأسـف ألوجـه التفـاوت القائمـة يف     فإهنـا  ، ٢٠١١-٢٠٠٧اجلنساين يف مجيع الوزارات للفتـرة   

تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين داخل الوزارات واملناطق والبلـديات وتالحـظ             
 تعمـيم    يف املائة من البلديات لديها اسـتراتيجية مـشتركة للعمـل علـى             ٦أن نسبة ال تبلغ سوى      
 كما يساور اللجنة القلق حيـال عـدم وجـود آليـة تنـسيق لتنفيـذ هـذه             .مراعاة املنظور اجلنساين  

االستراتيجية على حنو فعال، وإزاء اخنفاض عدد مشاريع القوانني الـيت يطبـق بـشأهنا تقيـيم أثـر                   
 .البعد اجلنساين
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 آليـات   عتمـد ن ت وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تنشئ آلية تنسيق مكرسة وأ            - ١٩
فعالة للرصـد واملـساءلة علـى مجيـع املـستويات الوزاريـة واإلقليميـة والبلديـة هبـدف تنفيـذ                     

عــدم علــى  جــزاءات اعتمــاداســتراتيجية تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، باإلضــافة إىل   
 وتوصـي اللجنـة أيـضاً الدولـة الطـرف بـأن تطبـق تقيـيم أثـر                   . هذه اآلليـات   ضمناالمتثال  

جلنساين جلميع مشاريع القوانني اجلديدة حبيث تكفل أال يـؤثر تنفيـذ القـوانني تـأثرياً                البعد ا 
 وتوصي اللجنة بـأن تتـوخى حكومتـا جـزر           .بني اجلنسني الفعلية  سلبياً على حتقيق املساواة     

 .فارو وغرينلند اعتماد استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

  ؤقتةاملاصة اخلتدابري ال    
فإهنـا  ذ ترحب اللجنة بالتشريع الذي يضع إطار عمل العتمـاد تـدابري خاصـة مؤقتـة،                 إ  - ٢٠

 مـن االتفاقيـة بـشأن       ٤ مـن املـادة      ١احملدود للفقـرة    الطرف  تعرب عن القلق إزاء تطبيق الدولة       
 األقــاليم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت واألقــاليم إدراكالتــدابري اخلاصــة املؤقتــة وتأســف لعــدم كفايــة 

 .تدابري خاصة مؤقتة وتنفيذهااألخذ ب للحاجة إىل املستقلة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، مبا يف ذلك جزر فارو وغرينلنـد، بـأن تتخـذ وفقـاً                   - ٢١
سة تشمل تدابري   مو تدابري مل  ٢٥رقم   من االتفاقية وللتوصية العامة      ٤ من املادة    ١للفقرة  

  . بني املرأة والرجلخاصة مؤقتة لتعجيل التحقيق العملي للمساواة الفعلية
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة     
يف حني تالحظ اللجنة التمثيل القوي إىل حد مـا للمـرأة يف مواقـع اختـاذ القـرارات يف                      - ٢٢

الربملان الدامنركي وزيادة متثيلها يف جـزر فـارو، فإهنـا تؤكـد مـن جديـد القلـق الـذي يـساورها                       
ــة إزاء تــدين متثيلــها يف ــاة الــسياسية احمللي ــالرغم مــن    .  احلي ــه، ب ــة بقلــق شــديد أن وتالحــظ اللجن

مبــادرات الدولــة يف هــذا اجملــال، فــإن نــسبة متثيلــها مل تــتغري تقريبــا خــالل الــسنوات العــشرين    
ما فتئـت تتراجـع نـسبة النـساء الالئـي يتـولني منـصب عمـد حبيـث                    ١٩٩٧األخرية، ومنذ عام    
  .فحسب  يف املائة٨أصبحت تبلغ اآلن 

 من أجل حتسني متثيل املرأة      ستباقيةاوحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري          - ٢٣
، وحتقيق املساواة الكاملة    ين اإلقليمي واحمللي حتسينا كبريا    صعيداليف احلياة السياسية على     

 األخـذ أن  الذي مـؤداه    وقف الدولة الطرف     علما مب  اللجنةحتيط  و. بني اجلنسني يف الربملان   
اإلقليميـة واحلكومـات   كومـات  احلالربملان الدامنركي أو   يف  قاعد  للحصص لتوزيع امل  نظام  ب

ه املـسألة ستـسوى   الحـظ أن هـذ  تمـع الدسـتور الـدامنركي، و    يتعارض على األرجح    احمللية  
وتـرى اللجنـة    .  ضـمن أحكـام الدسـتور       مـن االتفاقيـة    ٤املـادة    مـن    ١عندما تدرج الفقرة    
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ــضا أن هــذا املوقــف لــن    ــة اخلاصــة     أي ــدابري املؤقت ــد مــن الت ــا أمــام وضــع املزي يــشكل عائق
.  للجنـة  ٢٥رقـم   لالنتخابات الوطنية واحملليـة علـى غـرار مـا هـو مـبني يف التوصـية العامـة                    

ولذا، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري مؤقتة خاصة لزيادة عدد النساء يف      
 ليمــــي واحمللـــي، مبــــا يف ذلــــك جــــزر احليـــاة الــــسياسية، وخباصــــة علـــى الــــصعيدين اإلق  

  .وغرينلند فارو
  

  املرأة يف مناصب اإلدارة العليا يف اجملال األكادميي والقطاعني العام واخلاص    
الرفيعــة تـشعر بـالقلق إزاء اخنفــاض النـسبة املئويـة للنـساء يف الوظـائف         تـزال اللجنـة  ال  - ٢٤

املنـصب فيـه أرفـع كلمـا قـل عـددهن،             الذي كلما كـان      اصة يف اجملال األكادميي   خب، و املستوى
وترحـب   . من األسـاتذة اجلـامعيني   يف املائة١٣سوى  حيث مل تعد تبلغ فيه نسبة متثيلهن حاليا         

هـذه األخـرية    دارة الـشركات تلتـزم      إ بشأن دور املـرأة يف       ٢٠٠٨عام  ميثاق يف   اللجنة باعتماد   
لنــساء يف اإلدارة، عــدد ايــة لوضــع اســتراتيجيات وحتديــد أهــداف لزيــادة النــسبة املئو  مبوجبــه ب

ــة ال تــ أن إال ــزال  اللجن ــالقلق ت ــرأة يف املناصــب     إزاء اشعر ب ــل امل ــة لتمثي ــدين للغاي ــستوى املت مل
  . الشركات اخلاصةيف جمالس إدارة اإلدارية العليا و

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة عـدد النـساء يف املناصـب                 - ٢٥
وتوصــي اللجنــة بــأن تعتمــد الدولــة . وال ســيما يف األوســاط األكادمييــةالرفيعــة املــستوى، 

وظـائف  الترشـح لـشغل    علـى   عدد أكرب مـن النـساء     الطرف تدابري استباقية فعالة لتشجيع      
 ل الــذي أعطتــهاأن تــسترشد باملثــ، وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى رفيعــة املــستوى
 .املزيـد مـن األسـتاذات     سـتقدام   قتـة ال  تـدابري خاصـة مؤ    عندما استعانت ب  ن  غجامعة كوبنها 

الدولة الطرف على إعادة النظـر يف موقفهـا بـشأن اسـتخدام التـدابري       اللجنة  تشجع   ،اولذ
وتوصـي  . اخلاصة املؤقتة لتعجيل حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت           

يف سـوق العمـل     العليـا   دارية  نساء يف املناصب اإل   االستعانة ب  استراتيجية   تشملاللجنة بأن   
، مبا يف ذلك فرض عقوبات على أربـاب          الفعالني لرصد واملساءلة لوقطاع األعمال آليات    

الـيت تعهـدوا هبـا طوعـا،        اللتزامـات    إذا مل ينفـذوا ا      األخرى ذات الصلة   اجلماعاتالعمل و 
. ات، حـسب االقتـضاء  املزيـد مـن التـشريع     علـى أن تتخـذ      الدولة الطـرف    اللجنة  وتشجع  

أن تقـدما يف التقريـر      جزر فارو وغرينلنـد     وباإلضافة إىل ذلك، تطلب اللجنة من حكوميت        
يف اهليئات املناصب اإلدارية العليا بيانات إحصائية كاملة عن دور املرأة يف الدوري القادم 
 املستوى داخـل األجهـزة التنفيذيـة، مبـا يف           ةرفيعال ةسؤولي، ويف مناصب امل   املنتخبة واملعينة 

   .يف إقليمي كل منهماك السلطة القضائية، ذل
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  سوق العمل    
يف سوق العمل والتـدابري الـيت   املرأة استمرار ارتفاع مستوى مشاركة على   اللجنة   تثين  - ٢٦

 علـى الـسواء مـن التوفيـق     املـرأة والرجـل  اختذهتا الدولة الطرف لدعم هذه املشاركة الـيت متكـن           
كـرر  غـري أهنـا ت  . متديـد إجـازة األمومـة واألبـوة     خمططـات   بني العمل واحلياة األسرية من خالل       

، بــشأن العــزل املهــين عنــه يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة  تالقلــق الــذي أعربــاإلعــراب عــن 
ي املـرأة والرجـل الناشـئة عـن كـون النـساء مـا زلـن يـشكلن أغلـب                  أجر بنيواستمرار الفجوة   

  . العاملني غري املتفرغني
لة الطرف على املبـادرة إىل اختـاذ تـدابري ملموسـة للقـضاء علـى       وحتث اللجنة الدو   - ٢٧

 .املـرأة والرجـل   أجـري   الفجـوة بـني     وسـد   ، وتـضييق    منـه والعمـودي   فقي  األالعزل املهين،   
ــة الطــرف يف توســيع نطــاق     ــأن تنظــر الدول ــة ب االلتزامــات املتعلقــة برصــد  وتوصــي اللجن

 فيهـا عـن     ت الـيت يقـل عـدد العـاملني        لشركااملساواة يف األجر وتقدمي تقارير عنها يشمل ا       
اهلادفـة إىل   التوصية الواردة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة          تعيد اللجنة تأكيد    و.  نفرا ٣٥

تقييم الوظائف علـى أسـاس معـايري تراعـي نـوع اجلـنس هبـدف                لنظم  تستحدث  ضمان أن   
كـل مـن     يتتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف وحكـوم        و. بني أجري املرأة والرجل   سد الفجوة   

ــد    ــارو وغرينلن ــساب     جــزر ف ــن أجــل اكت ــصائية م ــضل  إىل إجــراء دراســات استق ــم أف فه
  منـها  رجل، ورصد االجتاهات، بطـرق    رأة وال  امل بني أجري  املهين والفجوة    العزلالستمرار  

ويف وظــائف مجــع وحتليــل البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس، واملهــارات والقطاعــات 
وكـذلك أثـر التـدابري املتخـذة والنتـائج          عمـل غـري املتفـرغ،       العمل املتفرغ مقابل وظائف ال    

وتوصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف،            . احملققة، واختاذ اخلطوات التصحيحية الالزمة    
واصلة جهودهـا لـضمان التوفيـق بـني املـسؤوليات األسـرية             مب ،فيها جزر فارو وغرينلند    مبا

  منـها  رتلية واألسرية بني املرأة والرجـل، بطـرق       واملهنية، وتعزيز املساواة يف تقاسم املهام امل      
يف حقهــم يف اإلجـازة الوالديــة، وإعطــاء األولويــة للنــساء  إلعمــال زيـادة احلــوافز للرجــال  

   .شغل وظائف العمل املتفرغ املتاحة
تريات العامـة يف الدولـة الطـرف        قلـق أن التـشريع اجلديـد بـشأن املـش          بوتالحظ اللجنة     - ٢٨
  .ساواة بني اجلنسنيسياسة امليأخذ ب مل

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف كفالـة أن يـشكل تنفيـذ سياسـة املـساواة بـني اجلنـسني                      - ٢٩
  .شرطا ملنح عقود املشتريات العامة
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  العنف ضد املرأة     
ــة الطــرف ملكافحــة          - ٣٠ ــيت اختــذهتا الدول ــة ال ــسياسية والقانوني ــدابري ال ــة بالت ــب اللجن ترحِّ

ــرأة واحلما  العنــف ــاً املــوفرة لــضحايا العنــف     ضــد امل ــة عموم ــة واخلــدمات ذات اجلــودة العالي ي
 خـالل الفتـرة     العـشري وحتـيط علمـاً باخنفـاض عـدد النـساء ضـحايا عنـف               . اجلنسي يف الـدامنرك   

ــها ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ــوايت تعرضــن للعنــف    ل ة قلقــمــا زالــت ، لكن ــساء الل ــد إمجــايل عــدد الن تزاي
علمـاً  اللجنـة   وإذ حتـيط    . بـه أكثر املتـأثرات    جرة   خالل تلك الفترة، ولكون املرأة املها      اجلسدي

باملعلومات اليت وفرها الوفد عـن تزايـد عـدد تـصاريح اإلقامـة املمنوحـة إىل النـساء األجنبيـات                     
 األســاس القــانوين الــضعيف ؤديمــن أن يــمــع ذلــك  فإهنــا تظــل قلقــةضــحايا العنــف العــائلي، 

 لفتـرة سـبع سـنوات        العاديـة  اإلقامة شرط   نللحماية، مقروناً باملقتضيات الصارمة ملنح إعفاء م      
 األجنبيـات املتزوجـات ضـحايا    إىل عـدم قيـام النـساء   ، باإلقامـة   دائـم حلصول على تصريحقبل ا 

ــيهن وطلــب املــساعدة  عــشريهنالعنــف العــائلي هبجــر   ــا .  املــسيء إل ــارو  ويف م خيــص جــزر ف
للـضحايا، مبـا يف ذلـك    وغرينلند، تبدي اللجنة قلقـاً لغيـاب تـشريعات تـنص علـى محايـة فعالـة               

  .نتشار مجيع أشكال العنف ضد املرأةاملتعلقة بالبيانات عدم كفاية ااألوامر التقييدية، ول
 جـزر فـارو وغرينلنـد، مواصـلة جهودهـا           يشمل، مبا   ة الطرف اللجنة الدول يب  وهت  - ٣١

د ، واعتماد سياسات تنسيقية بشأن العنـف ضـ   ومكافحتهالرامية إىل منع العنف ضد املرأة 
النتــصاف واحلمايــة ااملــرأة، تكفــل إمكانيــة حــصول ضــحايا العنــف العــائلي علــى وســائل  

الفورية، ومنها األوامر التقييدية، واحلصول على عدد كاٍف من أمكنة اإليواء اآلمنـة الـيت          
وتوصي كذلك بأن تنظـر الدولـة الطـرف يف اعتمـاد          . املعونة القانونية على  متّوهلا الدولة، و  

ن العنف ضد املرأة، مبا يشمل العنف العائلي، متـشياً مـع التوصـية العامـة                قانون خاص بشأ  
ــة رقــم   ــساء     . ١٩للجن ــة للن ــة تقــدمي حلــول مرن ــة الطــرف إىل كفال ــة الدول ــدعو اللجن وت

ما خيص تصاريح إقامتهن، وتوصي بوضـع        األجنبيات املتزوجات ضحايا العنف العائلي يف     
وتــــشجع اللجنــــة . اريــــة حلمايتــــهنضــــمانات قانونيــــة واضــــحة ومبــــادئ توجيهيــــة إد 

الطرف على االسـتفادة مـن املمارسـات اجليـدة لبلـدان الـشمال األورويب األخـرى                  الدولة
  .  كأساس لتحديد مركز الالجئنياجلنساين االضطهاد اعتمادما خيص  يف
  

  االجتار    
ــا بــشأن إجــراءات        - ٣٢ ــة جملــس أوروب ــة الطــرف علــى اتفاقي ــة بتــصديق الدول تــشيد اللجن
 وبالتـدابري العديـدة األخـرى املتخـذة         ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ١٩افحة االجتار بالبشر بتاريخ     مك

كمـا تـشيد اللجنـة باملـساعدة املاليـة املقدَّمـة للبلـدان              . ملعاجلة مسألة االجتـار بالنـساء واألطفـال       
حتديـد  املنظمات غري احلكومية القائمة يف هذه البلدان لتوعية ضحايا االجتـار و  عمل  األصلية، وب 
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. ، ومنــع االجتــار، ومــشاريع إنفــاذ القــانون يف جمــال مكافحــة االجتــار م وإعــادة تأهيلــههمهويتــ
 الـذي يـنص، يف مجلـة أمـور،     ٢٠٠٧أغسطس / آب١وترحِّب بتعديل قانون األجانب بتاريخ      

 جيـوز لـضحايا االجتـار خالهلـا البقـاء يف            ، يـوم  ١٠٠ملـا قـد يـصل إىل        مهلـة الـتفكري     على متديد   
 يف حـال موافقتـهم علـى العـودة إىل      هلم املساعدة القانونية والطبية والنفسية، مع تقدمي كالدامنر

 الدولة الطرف على العـودة العاجلـة        لتركيزبيد أن اللجنة تأسف     . الوطن والتعاون مع التحقيق   
 وإعـادة تأهيلـهم، ولكـون جملـس     التركيز على تعـافيهم للضحايا إىل بلداهنم األصلية عوضاً عن     

جئني ووزارة اهلجرة نادراً ما مينحان تـراخيص إقامـة علـى أسـاس انتمـاء هـؤالء النـساء إىل                     الال
ــددة   ــة حمـ ــة اجتماعيـ ــسانية   -فئـ ــارات جنـ ــوهنن أو أي العتبـ ــار  لكـ ــحايا االجتـ ــى -ضـ  أو علـ

  . إنساين أساس
مجيـع  إدمـاج   إعـادة   يـالء اهتمـام أكـرب لتعـايف و        إىل إ وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف         - ٣٣

وتــشجع اللجنــة . تعـاون الــضحية مــع التحقيـق  مــدى الجتــار، بــصرف النظـر عــن  ضـحايا ا 
 لكفالـة العـودة     األصـلية بلـدان   الالدولة الطرف علـى مواصـلة العمـل علـى حنـو وثيـق مـع                 

اآلمنــة للــضحايا إىل الــوطن وحــصوهلم علــى الرعايــة وإعــادة التأهيــل املناســبني، ومواصــلة 
الدولـة الطــرف  ب وهتيـب .  كــبح هـذه الظـاهرة  اصـلة ملوتعاوهنـا الثنـائي واإلقليمـي والـدويل     
 مــع ادعــاءات االضــطهاد اجلنــساين يف إطــار قــانون عامــلوضــع مبــادئ توجيهيــة بــشأن الت

ضـحايا  تحديـد هويـة      ل مشـوالً عـداد طريقـة أكثـر       مبـا يتـيح إ     ،اللجوء وممارسـته يف الـدامنرك     
  . االجتار واالضطهاد اجلنساين

  
  استغالل البغاء    

 ٢٠٠٥جنــة بالتــدابري واملبــادرات العديــدة املتخــذة يف إطــار خطــة عمــل عــام تــشيد الل  - ٣٤
 البغـاء، عـالوة علـى إنـشاء مركـز      ملكافحـة الـيت أطلقـت هنجـاً كليـاً         ،  “حيـاة جديـدة   ” املعنونة

 لتعزيـز   ٢٠٠٦كما ترحِّب باالستراتيجية الـيت أطِلقـت عـام           .االختصاص املعين مبكافحة البغاء   
 البغـاء، وهـذا مـا قـاد إىل        علـى سـوق   رمني الذين حيكمـون سـيطرهتم        اجمل ضدإجراءات الشرطة   

خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        البغايـا    قلقة الزدياد عدد      اللجنة لكن.  بيئة البغاء  حتديد معامل 
ء اخلدمات اجلنـسية يف     من املتوقع أن يواصل هذا العدد ارتفاعه نتيجةً للحظر القائم على شرا           و

ويف هذا الـسياق، تبـدي اللجنـة قلقهـا لغيـاب التـدابري القانونيـة          . ة األخرى سكندنافيالبلدان اال 
  . ثين الطلب على البغاءتابعة جهودوالتدابري األخرى الرامية إىل م
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الدولة الطرف تعزيز التدابري اهلادفة إىل معاجلة استغالل البغـاء        من   اللجنة   لبوتط  - ٣٥
 وتدعو الدولـة الطـرف كـذلك إىل تنـاول           .يف هذا البلد، وبوجه خاص الطلب على البغاء       

العوامل اليت تدفع بالنساء والفتيات إىل ممارسـة البغـاء، وتعزيـز اخلـدمات املتـوفرة إلعـادة                  
  .تأهيلهن واندماجهن يف اجملتمع

  
  الصحة    

 خلطـة العمـل   ٢٠١١-٢٠٠٨ترحِّب اللجنة بـإجراءات املتابعـة الـيت ُنفـذت يف الفتـرة               - ٣٦
ن عـــدد حـــاالت اإلجهـــاض واإلصـــابات املنقولـــة باالتـــصال اجلنـــسي يف الراميـــة إىل احلـــد مـــ

لكنها تعـرب عـن قلقهـا بـشأن الزيـادة املنتظمـة يف معـدل اإلجهـاض لـدى الـشابات                 . الدامنرك
  .  عاما١٩ً  و١٥اللوايت تتراوح أعمارهن بني 

 واصـلة جهودهـا هبـدف تعزيـز التربيـة اجلنـسية           إىل م اللجنة الدولة الطرف     وتدعو  - ٣٧
ع، ســعياً لزيــادة معرفتــهم بطــرق منــع احلمــل  ســلــدى املــراهقني والــشباب علــى نطــاق وا 

أو استقـصاءات   /كما تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إجـراء دراسـات و          . واستخدامها
  .بشأن األسباب اجلذرية لزيادة حاالت اإلجهاض لدى الشابات

  
  نساء األقليات    

 املتخـــذة لتعزيـــز إدمـــاج نـــساء األقليـــات يف اجملتمـــع بينمـــا تـــشري اللجنـــة إىل التـــدابري  - ٣٨
الــدامنركي ويف ســوق العمــل، فإهنــا ال تــزال قلقــة إزاء حالــة حقــوق اإلنــسان ألولئــك النــسوة  

وترحــب اللجنــة خبطــة العمــل للفتــرة  . وإزاء مواصــلة تعرضــهن ألشــكال متعــددة مــن التمييــز  
، اهلادفـة إىل  ‘‘بالنـسبة للجميـع  العمالـة واملـشاركة وتكـافؤ الفـرص         ’’ املسماة   ٢٠٠٩-٢٠٠٦

إزالة العراقيل القائمة على نـوع اجلـنس الـيت حتـول دون حـصول األشـخاص مـن ذوي اخللفيـة             
اإلثنية غري الدامنركية على فرص التعليم والعمل وقيامهم بأنشطة يف إطار مجعيات، لكن القلـق               

علــى التعلــيم والتوظيــف ال يــزال يــساورها إزاء حالــة نــساء األقليــات يف مــا يتعلــق باحلــصول   
كما تؤكد من جديد مشاعر القلـق الـيت أبـدهتا سـابقا إزاء              . والرعاية الصحية والتعرض للعنف   

املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مــن نــساء األقليــات املولــودات  كــون معظــم النــساء 
  .اخلارج يف
ييز ضد نساء   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على التم           - ٣٩

وتشجعها على منع التمييز ضد أولئـك النـسوة، سـواء داخـل جمتمعـاهتن احملليـة          . األقليات
يف اجملتمــع عمومــا، ومكافحــة العنــف املوّجــه ضــدهن، وزيــادة وعــيهن بتــوافر خــدمات  أو

اجتماعيــة وســبل انتــصاف قانونيــة فــضال عــن إطالعهــن علــى حقــوقهن يف املــساواة بــني     
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ــدم التمي ــزاجلنـــسني وعـ ــتجابة لالحتياجـــات الـــصحية للنـــساء   . يـ ــة باالسـ وتوصـــي اللجنـ
األجنبيات استجابة تامـة، وال سـيما يف مـا يتعلـق باملعلومـات اخلاصـة بالوقايـة مـن عـدوى                      

إضافة إىل ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف و. فريوس نقص املناعة البشرية ومعاجلته
اء األقليـات ومجـع إحـصاءات عـن         إجراء دراسـات منتظمـة وشـاملة عـن التمييـز ضـد نـس              

حالتــهن فيمــا خيــتص بــالتوظيف والتعلــيم والــصحة، وعــن مجيــع أشــكال العنــف الــذي قــد 
  .يتعرضن له، وإدراج هذه املعلومات يف تقريرها الدوري املقبل

  
   مشل العائلةمل    

رتـب  الـزواج القـسري وامل    بينما تشري اللجنـة إىل اآلثـار اإلجيابيـة حلملـة التوعيـة بـشأن                  - ٤٠
فإهنا تؤكد من جديد ما أعربت عنه من خمـاوف يف مالحظاهتـا اخلتاميـة               داخل الدولة الطرف،    

عامـا قـد     ٢٤السابقة من أنّ حتديد السّن القصوى جلمع مشل الزوجات املهاجرات بأُسرهّن بـ             
  .يشكل عائقا أمام احلق يف احلياة األسرية يف الدولة الطرف

ة الطــرف إىل مواصــلة وضــع مــسألة الــزواج القــسري وبينمــا تــدعو اللجنــة الدولــ  - ٤١
حتديــد الــسّن القــصوى صــدارة جــدول أعماهلــا الــسياسي، فإهنــا توصــي ببحــث مــسألة   يف
وعـالوة علـى   . عاما جلعلها متماشية مع القواعد السارية علـى األزواج الـدامنركيني   ٢٤ بـ

لـة الطـرف علـى مواصـلة     حلملة التوعية، تـشجع اللجنـة الدو    ذلك، وإزاء النتائج اإلجيابية     
  .استكشاف السبل البديلة ملكافحة الزجيات القسرية

  
  التعاون مع املنظمات غري احلكومية    

تالحــظ اللجنــة بارتيــاح تعــاون الدولــة الطــرف مــع منظمــات اجملتمــع املــدين وخباصــة     - ٤٢
ت بـشأن   املنظمات النسائية، وهو تعاون يتم مبعظمه عن طريق تعاون احلكومة مع هذه املنظما            

ويساور اللجنة القلق من أنّ حجم األمـوال املتـوافرة للمنظمـات            . تنفيذ برامج ومشاريع حمددة   
غري احلكومية مل يتغري خالل الـسنوات القليلـة املاضـية يف الـدامنرك ومـن أنّ حـصول املنظمـات           

  .النسائية غري احلكومية على التمويل ما فتئ يزداد صعوبة
فــارو وغرينلنــد، علــى لدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــك جــزر  وبينمــا تــشجع اللجنــة ا  - ٤٣

مواصــلة تعزيــز تعاوهنــا مــع اجملتمــع املــدين، فإهنــا توصــي بــأن تكفــل الدولــة الطــرف تــوافر  
مستوى كاف من التمويل للمنظمات غري احلكوميـة لالضـطالع بأعماهلـا، ألغـراض منـها                

  .املسامهة يف عمل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
  



CEDAW/C/DEN/CO/7  
 

09-45999 13 
 

  ابعة إعالن ومنهاج عمل بيجنيمت    
حتث اللجنةُ الدولة الطرف على مواصلة االستناد، لـدى تنفيـذ التزاماهتـا يف إطـار                  - ٤٤

االتفاقية، إىل إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب مـن                      
  .الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  
  اف اإلمنائية لأللفيةاألهد    

ــق           - ٤٥ ــه لتحقي ــد من ــر ال ب ــة أم ــة وفعال ــصورة تام ــة ب ــذ االتفاقي ــة أن تنفي تؤكــد اللجن
ــة  ــة لأللفي ــة    . األهــداف اإلمنائي ــع اجلهــود الرامي ــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين يف مجي وت

لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وإىل أن تتجلــى أحكــام االتفاقيــة صــراحةً يف هــذه         
ــا        اجل ــك يف تقريرهـ ــن ذلـ ــات عـ ــدرج معلومـ ــرف أن تـ ــة الطـ ــن الدولـ ــب مـ ــود، وتطلـ هـ

  .املقبل الدوري
  التصديق على املعاهدات األخرى    

تالحظ اللجنة أن انـضمام الـدول إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة حلقـوق                    - ٤٦
 مجيــع يفاخلاصــة هبــّن  يعــزز متتــع النــساء حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية )١(اإلنــسان

 علـى النظـر يف التـصديق علـى          الـدامنرك وبالتـايل، تـشجع اللجنـة حكومـة          .جوانب احليـاة  
تصبح طرفا فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال                الصكوك اليت مل  

املهــاجرين وأفــراد أســرهم، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء          
  .قوق األشخاص ذوي اإلعاقةالقسري، واتفاقية ح

  
 نشر املالحظات اخلتامية    

 الـدامنرك ر هـذه املالحظـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف               نـشَ تطلب اللجنـة أن تُ      - ٤٧
 ون والسياسيون احلكوميونشعب، مبن فيه املسؤول   المن أجل توعية     فارو وغرينلند جزر  و

 لكفالــة املتخــذةن، بــاخلطوات  ومنظمــات حقــوق اإلنــسائيةالنــسااملنظمــات  وونوالربملــاني
 اليت يتعني اختاذهـا    اإلضافية حبكم الواقع، واخلطوات   و مساواة املرأة بالرجل حبكم القانون    

_________________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  )١(  

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع ، وللقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري االتفاقيــة الدوليــة ة، ووالــسياسي
ــرأة    ــز ضــد امل ــن ضــروب    ، واأشــكال التميي ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــية   تفاقي ــة القاس ــة أو العقوب  املعامل

، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                    أو املهينة  الالإنسانية أو
وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص               

  .ذوي اإلعاقة
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تطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف تعزيـز نـشر االتفاقيـة، وبروتوكوهلـا          و .يف هـذا الـصدد  
ــائج      ــيجني، ونت الــدورة االختيــاري، والتوصــيات العامــة للّجنــة، وإعــالن ومنــهاج عمــل ب

املــساواة بــني  :٢٠٠٠املــرأة عــام ”االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
ــشرين     ــرن احلــادي والع ــسالم يف الق ــة وال ــسني، والتنمي ــات   “اجلن ــني املنظم ، وخــصوصا ب

  .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان
  

 متابعة املالحظات اخلتامية    

 مكتوبـة  أن تقـدم، يف غـضون سـنتني، معلومـات            تطلب اللجنة من الدولة الطـرف       - ٤٨
  .٣١  و١٥عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  
 تاريخ التقرير املقبل    

 يف هـذه  أُعرب عنـها تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل اليت        - ٤٩
 مـن  ١٨  مبوجب املادة سيقدَّم الذييف تقريرها الدوري املقبل     وذلك  املالحظات اخلتامية،   

هـــا الـــدوري الثـــامن حبلـــول وتـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل تقـــدمي تقرير  .االتفاقيـــة
  .٢٠١٣مايو /أيار ٢١

  


