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نظرا لغياب السيدة جرب، تولت الـسيدة زو زياوكيـاو        
  .رئاسة اجللسة) بة الرئيسةئنا(

  ٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مب     ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم ــر يف التق ــالنظ ب وج

  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة
) تـــــــــابع(التقريـــــــــر الـــــــــدوري الـــــــــسابع للـــــــــدامنرك  

)CEDAW/C/DEN/7 و CEDAW/C/DEN/Q/7 و Add.1(  
بناء على دعوة الرئيسة، جلـس أعـضاء وفـد الـدامنرك              - ١

  .إىل مائدة اللجنة
  )تابع (٦ إىل ١املواد 

قال إن مكافحة العنف ضد     ): الدامنرك (السيد ويهي   - ٢
أة تــشكل أولويــة لــدى حكومــة غرينلنــد املتمتعــة بــاحلكم   املــر

وقــد اختــذت تــدابري خمتلفــة، تتــضمن مناقــشات عامــة   . الــذايت
ــشكلة      ــذه املـ ــوعي هبـ ــادة الـ ــي إىل زيـ ــة ترمـ ــرامج تلفزيونيـ وبـ
ــام      وباإلطــار القــانوين الــذي وضــع لتناوهلــا، كمــا تــشمل القي

ء حبمالت للتوعية يف املدارس، فـضال عـن إنـشاء مـآوى للنـسا             
 ولقد عملت احلكومة على حنـو جـاد       . الالئي تعرضن للضرب  

من أجل مجـع املعلومـات املتـصلة مبـدى هـذه املـشكلة ونطـاق                
انتشارها، وهي تأمـل يف أن يقـوم املـؤمتر الـوطين القـادم املعـين               

ومثة ثغرة قائمة حباجـة إىل      . هبا باملسامهة يف إجياد حلول إجيابية     
كـاف مـن األخـصائيني      انتباه عاجل، وهـي عـدم وجـود عـدد           

  .االجتماعيني املؤهلني
أفاد، يف معـرض إشـارته إىل       ): الدامنرك(السيد إيغومل     - ٣

ــشئ خــط      ــد أن ــه ق ــارو، بأن ــصالاللســاخن جــزر ف ــاتفي ت  اهل
ومركز لألزمات هبدف توفري املشورة واملأوى لضحايا العنـف   

ــائلي ــشأن     . الع ــة ب ــة تلفزيوني ــد اضــطُلع حبمل ــه ق وأشــار إىل أن
ــف ضــ  ــذه املــشلكة     العن ــة هب ــادة التوعي ــن أجــل زي ــرأة م . د امل

وأضــاف أن هــذا العنــف يــستوجب العقوبــة يف إطــار القــانون  

ــائي ــذ     . اجلن ــن شــواغل يف ه ــه م ــا ســبقت إثارت ــى م  اوردا عل
 يــستوجب طــرد األجانــب  الالــشأن، ذكــر أن القــانون احلــايل

  .املدانني هبذه اجلرائم
  ٩ إىل ٧املواد 

تــساءلت عـــن ماهيـــة  : فيغـــا الــسيدة مورّيـــو دي ال   - ٤
 التــدابري واجلــزاءات املعتمــدة هبــا لكفالــة قيــام البلــديات احملليــة 
ــا يف     ــساواة بـــني اجلنـــسني املنـــصوص عليهـ ــدابري املـ بتطبيـــق تـ
ــشأن      ــا ب ــاك معلومــات م ــضا عمــا إذا كانــت هن ــانون، وأي الق

ــديات   ــال البل ــدابري مــدى امتث ــه لــيس مثــة   . لتلــك الت وقالــت إن
ــة اآل  ــشأن نوعي ــضمان   وضــوح ب ــشئت ل ــيت أن ــة اإلشــرافية ال لي

ــة  ــأن صـــو. املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف اهليئـــات العامـ رحت بـ
الدامنرك قد رفضت حتديد حصص للجنسني، ولكنها مل تضع         

ــساء يف       ــل النـ ــادة متثيـ ــة لزيـ ــدابري بديلـ ــدو تـ ــا يبـ ــاتفيمـ  هيئـ
  .القرار صنع
أعربت عن قلقها إزاء اخنفاض درجـة       : السيد نوباور   - ٥

حمللية، فضال عما يبدو مـن      اء يف هيئات صنع القرار      متثيل النسا 
وبينــت أن عــبء  . عــدم جنــوح هــذه الدرجــة حنــو االرتفــاع   

ــساء      ــاتق الن ــى ع ــع عل ــي أن يق ــذا الوضــع ال ينبغ ــصحيح ه . ت
الــــسياسية، علــــى ســــبيل املثــــال،    وذكــــرت أن األحــــزاب  

كانت تتلقى بعض الدعم مـن احلكومـة، وأن هـذا الـدعم              رمبا
نا باضطالع تلـك األحـزاب بـدور نـشط          جيب أن يكون مرهو   

واستفـسرت، إذ الحظـت رفـض احلكومـة         . حلل هذه املشكلة  
وضع حصص للجنسني، عن ماهية التدابري األخرى اليت يزمـع       

وأعلنـت  . اختاذها من أجل مواجهة هذه املشكلة بصورة فعالة       
أن الوقــــت قــــد حــــان للتحلــــي بــــروح اإلبــــداع واالبتكــــار 

  .شلكةوالتصميم يف تناول هذه امل
ــسيدة أملــني   - ٦ ــد   : ال ــان ق ــة والربمل الحظــت أن احلكوم

ختليــا فيمــا يبــدو عــن حــل مــشكلة متثيــل النــساء علــى الــصعيد 
ونبــهت إىل أنــه مــع تزايــد الــدور الــذي تنــهض بــه        . احمللــي
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ــوذ  ــة يف النمـ ــإن جاحلكومـــات احملليـ  األورويب الالمركـــزي، فـ
املعهود عنـها   الدامنرك حباجة إىل إبراز مزيد من الدور القيادي         

  .فيما يتصل بوضع حلول للمشكلة قيد النظر
قالــــت إن حقــــوق :  زرداين-الــــسيدة بلميهــــوب   - ٧

ــة    ــة للتجزئ ــرأة غــري قابل ــسان وحقــوق امل ــأن  . اإلن وصــرحت ب
هناك هيئات عـدة مـن هيئـات حقـوق اإلنـسان، باإلضـافة إىل               

خمتلفــة بتوجيــه االنتبــاه إىل    اللجنــة، قــد قامــت يف مناســبات   
خنفاض مـستوى متثيـل النـساء يف هيئـات صـنع القـرار             مشكلة ا 

والحظت أن االنتخابات احملليـة     . على الصعيد احمللي بالدامنرك   
 يف اخلريف، وحثت احلكومة على القيـام    إجرائهاقد أعلن عن    

باملزيد من أجل زيادة عـدد النـساء املرشـحات يف االنتخابـات             
ــة    ــد برملاني ــى مقاع ــا تؤيــ  . واحلاصــالت عل ــت أهن د فكــرة وبين

مطالبة األحزاب السياسية باختاذ اإلجـراءات الالزمـة لتحـسني          
  .الوضع القائم

الـدامنرك  قالت إنه ملا كانت     ): الدامنرك(دة أبيل   سيال  - ٨
 مــرة قامــت فيهــا  فيهــا أيــة انتخابــات حمليــة منــذ آخــرمل تــنظم

اللجنــة بــالنظر يف تقريــر مقــدم مــن ذلــك البلــد، فإنــه لــيس        
ومـع هـذا،    . اللجنـة أيـة أرقـام جديـدة       بوسعها أن تعرض على     

فقد اختـذت تـدابري يف حماولـة لتحـسني الوضـع يف االنتخابـات               
ومل حيـدث أي اخنفـاض يف عـدد النـساء باحلكومـات             . القادمة

ــزد، وهــو أمــر      ــا يف األمــر أن هــذا العــدد مل ي ــة، وكــل م احمللي
ومـن التفـسريات    . يزال، مع ذلك، غري جيد مبا فيه الكفايـة         ال

ة يف هذا الشأن أن عدد البلديات يف الدامنرك قد تقلـص            احملتمل
شكل بــإىل حــد كــبري، ممــا يعــين نقــصان عــدد املقاعــد املتاحــة  

والبلديات احمللية ملزمة بالعمل علـى حتقيـق املـساواة بـني            . عام
اجلنسني، وفقا للقانون املتعلـق هبـذه املـساواة، ولكـن الـدامنرك             

ابـات الدميقراطيـة،   وع من احلصص على االنتخنال تفرض أي    
  .وهي ال تزمع القيام بذلك

يف ســياق الــرد علــى الــسيدة نوبــاور، قالــت إنــه قــد  و  - ٩
احُتفل مؤخرا على نطاق واسع بذكرى مرور مائـة عـام علـى             
ــوعي      ــن ال ــا زاد م ــة، مم ــة احمللي انتخــاب أول ســيدة يف احلكوم

. بضرورة االضطالع باملزيد مـن أجـل تـشجيع ترشـيح النـساء            
 جديـــدة قـــد شـــكلت لبحـــث ظـــروف العمـــل يف  ومثـــة جلنـــة

البلديات، وحتديد السبل الالزمة حلـث عـدد أكـرب مـن النـساء              
وتوجــد أيــضا حاجــة إىل إجــراء . علــى العمــل باهليئــات احملليــة

مناقشة بـني األحـزاب الـسياسية احملليـة هبـدف تنـاول العقبـات               
وقــد . الــيت تواجــه املــرأة يف الثقافــة الــسائدة يف أمــاكن العمــل  

هـــت الـــدعوة إىل مجيـــع زعمـــاء األحـــزاب للمـــشاركة يف وج
مارس من أجـل مناقـشة التـدابري        / آذار ٨املؤمتر الذي انعقد يف     

ــى خــوض        ــساء عل ــن الن ــد م ــشجيع مزي ــد يتخــذوهنا لت ــيت ق ال
ومـع هـذا، فإنـه ال ُيزمـع         . انتخابات احلكومات احمللية القادمـة    

. اقتــصاديةالقيــام بأيــة تــدابري اســتثنائية أو توقيــع أيــة جــزاءات  
وردا على االستفسار املتـصل باملـسؤولية عـن ضـمان املـساواة             
بني اجلنسني يف احلكومة احملليـة، أوضـحت أن احلكومـة تركـز        

  .جهودها على تشجيع مناقشة هذه القضية يف املناطق احمللية
وردا على تعليق السيدة أملني بـأن الربملـان الـدامنركي             - ١٠

ــشأن حقــو    ــة حمــددة ب ــه جلن ــرأة أو املــساواة بــني  ليــست ب ق امل
اجلنسني، قالت إن مجيع األحزاب السياسية هلـا اآلن متحـدث           
بشأن املساواة بني اجلنسني، ومـن مث، فـإن هـذه املـسألة كـثريا               

وأشــارت، فيمــا يتــصل بــالتوازن بــني      . مــا جتــري مناقــشتها  
 داخل اللجان، إىل أن كل تقرير من التقارير الدوريـة           اجلنسني

ــرز حــدوث ت  ــأن  . قــدم مــا يف هــذا املنحــى  قــد أب وصــرحت ب
التعديالت األخـرية لقـانون املـساواة بـني اجلنـسني قـد زاد مـن                

مـــن تعزيـــز القواعـــد القائمـــة، حبيـــث أنـــه إذا مل تقـــم منظمـــة 
 بترشيح رجل وامرأة للتمثيـل يف       هاملنظمات، بدون سبب وجي   

إحدى اللجان، فإنـه يـصبح مـن املـتعني علـى الـوزير املـسؤول                
وأضافت أنه على الـصعيد     . دئذ بترك املقعد شاغرا   أن يقوم عن  

العملي، يضطلع الوزراء الذين خيططون لتشكيل جلنـة جديـدة          
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باالتـــصال بـــاإلدارة املعنيـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني لتحديـــد  
املمــثلني املرشــحني، وإذا مــا ســاد اعتقــاد بــأن التــوازن بــني        

 يف  اجلنسني غري مقبول، فإن ذلك يستتبع إجراء حـوار يفـضي          
ونوهـت بأنـه    . الكثري من األحوال إىل ترشيح مزيد من النساء       

 يف املائـة مـن بـني        ٤١ينبغي أن يراعى أن النساء ميـثلن بالفعـل          
ــضاوأكــدت. أعــضاء اللجــان  ــر معــين    أي ــدامنرك هبــا وزي  أن ال

باملساواة بني اجلنسني، ولكن مهمة هذا الوزير قد تغريت مـن           
جتماعيــة إىل املــساواة بــني  املــساواة بــني اجلنــسني والرعايــة اال 

واألحزاب السياسية تتلقـى بالفعـل إعانـات        . اجلنسني والعمالة 
ماليــة مــن احلكومــة، ســواء علــى الــصعيد الربملــاين أم الــصعيد    

  .احمللي
ــسيد  - ١١ ــاورةال ــادرة    :  نوب ــت املب ــا إذا كان ــساءلت عم ت

املتعلقــة بتــشجيع مزيــد مــن النــساء علــى خــوض االنتخابــات    
عالجا هلذه املشكلة، أو ما إذا كانـت املـشكلة     تتضمن بالفعل   

ذات الصلة تكمن بالفعل يف تلك اإلجراءات احلزبية الداخليـة          
  .املتصلة باالندراج يف قائمة املرشحني

وأردفــت تقــول إن االمتثــال لاللتزامــات الــواردة يف       - ١٢
االتفاقية يقع يف هناية املطاف ضمن مسؤوليات الدولة؛ وعلـى          

مل بالتايل علـى تـشجيع هـذا االمتثـال مـن قبـل       احلكومة أن تع 
األطــراف األخــرى، الــيت تتــضمن الربملــان والبلــديات احملليــة،    

  .حىت وإن تعذر على احلكومة التصرف بشكل مباشر
ــل    - ١٣ ــسيدة أبيـ ــدامنرك(الـ ــد   ): الـ ــه ال يوجـ ــدت أنـ أكـ

بالفعل، مع األسف، عدد كاف مـن النـساء يـشعر بالرغبـة يف              
ومــع هــذا، فــإن . ات احلكومــات احملليــةالتقــدم خلــوض انتخابــ

 زيـادة عـدد النـساء        علـى  األحزاب الـسياسية ال زالـت تـشجع       
  .املرشحات

الحظــت أن جزيــريت :  زرداين-الــسيدة بلميهــوب   - ١٤
ــنني مــن املمــثلني     ــارو بوســعهما إرســال اث ــد وف ــيني اغرينلن حملل

لديهما إىل الربملان الدامنركي، ولكن هذين املمثلني لـن يكـون           

ــات الربملـــان     يف ــدما للترشـــيح يف انتخابـ ــتطاعتهما أن يتقـ  اسـ
ــذه    . األورويب ــت هـــ ــا إذا كانـــ ــسرت عمـــ ــة اواستفـــ لتفرقـــ
  .متييزا تشكل
تساءلت عـن الـسبب الـذي       ): الدامنرك(السيدة أبيل     - ١٥

جعــل هــذه املــسألة ذات صــلة بأعمــال اللجنــة املعنيــة بالقــضاء 
منركي يقـضي،   على التمييز ضد املرأة، وقالت إن الدستور الدا       

مع ذلك، بتخصيص مقعدين يف برملان البلد لكل مـن جزيـريت    
وعلى أن التمثيل يف الربملـان األورويب يتطلـب         . غرينلند وفارو 

العضوية يف االحتاد األورويب، وغرينلنـد، مـثال، ليـست عـضوا            
  .يف االحتاد

   ١٤ إىل ١٠املواد 
ايت قالت إن اإلطار التـشريعي والـسياس    :  بيلي ةالسيد  - ١٦

يف الدامنرك وإن كان يشترط املساواة بصرف النظر عـن نـوع            
  يف بعـد قنشأ العرقي، فإن املـساواة الفعليـة مل تتحقـ      اجلنس وامل 

وذكـرت أن اللجنـة قـد تلقـت         . كافة جماالت النظام التعليمـي    
تقارير عن وجود فـصل ملحـوظ يف ميـدان التعلـيم والتـدريب              

ويف معـرض  . لعمـل املهنيني، وهي مـشكلة انتقلـت إىل سـوق ا        
إشارهتا إىل القانون املتصل بالتوجيه فيمـا يتعلـق باختيـار جمـال             
ــرة ســنتني     ــد لفت ــيم والتــدريب والتوظــف واملــشروع املمت التعل
واخلاص بنوع اجلنس واملنشأ العرقي واإلرشـاد، تـساءلت عـن          

اجلنـسني  آثار هذا القانون وذلك املشروع بالنسبة للفصل بـني          
 عمــا إذا كــان إرســاء  استفــسرتو. ينيف حقــل التــدريب املهــ 

جمموعـــة مـــن النمـــاذج اجلـــديرة باالحتـــذاء لتـــشجيع األخـــذ   
خبيـــارات ال تـــرتبط جبـــنس بعينـــه قـــد جنـــح يف تغـــيري األمنـــاط  

ودعــت أيــضا إىل تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن   . التقليديــة
تـــدريب مستـــشاري التوجيـــه واملدرســـني فيمـــا خيـــص إلغـــاء   

  . ة على نوع اجلنساخليارات التعليمية القائم
وانتقلــت إىل مــسألة اخنفــاض عــدد النــساء يف الــدوائر   - ١٧

األكادميية، فأوضحت أن الزيادة يف عدد األساتذة مـن النـساء           
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.  يف املائـة   ١منذ التقرير الـدوري الـسابق قـد جتـاوزت بالكـاد             
ونبــهت إىل أن التقريــر يقــول إن الرجــال وحــدهم هــم الــذين  

الشواغر، وإن كانـت هنـاك مـصادر        تقدموا لشغل غالبية هذه     
بديلة تقـول بـأن معظـم الوظـائف كانـت يف جمـاالت يـسودها                
الذكور، وأن جهـود التوظيـف كانـت موجهـة حنـو مرشـحني              
بعينهم، وطلبت إىل الوفد أن يشرح كيفية إزالة هذه احلـواجز      

ــة التوظيـــف أكثـــر إنـــصافا   . واملمارســـات حـــىت تـــصبح عمليـ
ــد حثــت وأشــ ــة ق ــدامنارت إىل أن اللجن رك، يف املالحظــات  ال

اخلتاميــــــــــة علـــــــــــى التقريـــــــــــر الـــــــــــدوري الـــــــــــسادس  
)CEDAW/C/DEN/CO/6(       على رصد تنفيذ توصية أصـدرهتا ،

هيئة فكر تقضي بإشراك مزيد من النساء يف البحوث، وتـدعو      
ــة       ــا اإلمنائيـ ــددة يف خططهـ ــداف حمـ ــع أهـ ــات إىل وضـ اجلامعـ

مــع يتــصل باملــساواة بــني اجلنــسني يف حقــل التوظيــف،     فيمــا
وأضـافت أن   . إعالن هذه األهداف للجمهور ومتابعتها سنويا     

تفيد بأن هذا مل حيدث سـوى يف        املعلومات الواردة إىل اللجنة     
واستفسرت بالتايل عما ميكـن     .  اثنتني من مثاين حاالت    نيتحال

. عملــه مــن أجــل كفالــة االمتثــال التــام بالتوصــية ذات الــصلة  
ئ التوجيهيـة للـوزارة     والحظت أن من داوعي القلـق أن املبـاد        

املعنية يف ميـدان اخلطـط اإلمنائيـة ال تتـضمن أي منظـور يتعلـق                
  .بنوع اجلنس، مما جيعل التنفيذ أمرا صعبا

ــة القائمــة علــى      - ١٨ وتطرقــت إىل مــسألة القوالــب النمطي
نوع اجلنس فيما بني األطفال، فتساءلت عما إذا كـان الـدليل            

توزيعهمــا يف ريــاض اإلرشــادي وكتــاب األطفــال، اللــذان مت  
األطفال، قد جرى تقييمهما للتأكد من أهنمـا بالفعـل حمايـدان            
من حيث نوع اجلنس ويشجعان على توافر البـدائل أمـام كـل             

  .من الذكور واإلناث
ــة يف       - ١٩ ــالنظر إىل أن الطلب ــه ب ــة إن ــا قائل وتابعــت كالمه

غرينلنــد مــضطرون لتــرك بلــدهم لاللتحــاق باجلامعــة، فإهنــا       
ا إذا كانـت هنـاك فـرص متـساوية يف هـذا الـشأن               تستفسر عم 

 بتلقي بعـض     اللجنة وأعربت عن اهتمام  . أمام الرجال والنساء  

البيانات املوزعة حسب نوع اجلنس، لعدد الطلبة الذين ذهبوا          
إىل اجلامعــات، ومــا هــي املواضــيع الــيت درســوها، ومــا هــو        

  .العودة معدل
املزيــد عــن قالــت إهنــا تــود أن تعــرف : الــسيدة بــاتني  - ٢٠

ــة      ــدان العمال ــي يف مي ــز اهليكل ــة للتميي ــة احلكوم ــة مواجه كيفي
والعزل املهين للمرأة، وكذلك عـن أسـلوب تـشجيع احلكومـة            

 الوظـائف غـري     يفلتحرك املرأة إىل أعلى بشكل عام، وخاصـة         
وتـساءلت عمـا إذا كانـت احلكومـة         . التقليدية األكثر ختصصا  

ملتـساوي يف القطـاعني     تنفذ مبدأ األجر املتـساوي عـن العمـل ا         
العام واخلـاص، وعمـا إذا كانـت احملـاكم العماليـة الـيت تتنـاول               
قــضايا التمييــز يف األجــور قــد حــصلت علــى التــدريب الــالزم  
حىت تتجنب التحيز القائم علـى نـوع اجلـنس، وعمـا إذا كـان                
ــة األجــور،     ــيم موضــوعي حلال ــراهن بتقي يــضطلع يف الوقــت ال

يــيم جيــري علــى صــعيد أربــاب  وأيــضا عمــا إذا كــان هــذا التق 
األعمــال أو القطاعــات أو البلــد، أم أنــه جيــري باعتبــاره جــزءا 

ومـن  . من التفاوض اجلماعي أو اآللية الوطنية لتحديد األجور       
ــوارد  ، يف هــذا الــصدد، الــدليل املتــدرج اخلطــوات     املفيــدةامل

ملنظمة العمل الدولية بشأن إجراء تقييم حمايد مـن حيـث نـوع             
وقالـت  . ئف من أجل حتقيـق املـساواة يف األجـور    لوظالاجلنس  

إنــه ســيكون مــن املهــم معرفــة مــا إذا كــان أصــحاب األعمــال 
ميتثلــون عمومــا لاللتــزام الــوارد يف قــانون املــساواة يف األجــور  
ــوع       ــة حــسب ن ــاظ بإحــصاءات موزع ــق باالحتف ــذي يتعل وال
اجلنس يف هذا الشأن، وما إذا كـان هـذا األمـر قـد أفـضى إىل                  

غـــيريات ذات جـــدوى يف مكـــان العمـــل أو يف جمـــال حتقيـــق ت
وذكرت أن هناك أيضا تلك املسألة اخلاصـة بكيفيـة          . التقاضي

تناول احلكومة والشركاء االجتماعيني أنفسهم ملوضوع فـشل        
احتـــادات رابطـــات أصـــحاب األعمـــال والنقابـــات العاملـــة يف 

  . القطاع الزراعي يف التوصل إىل اتفاق ما
ــو   - ٢١ ــسيدة مورّي ــاال الحظــت أن احلكومــة   : دي ال فيغ

تؤيـــد اتبـــاع سياســـة الترغيـــب ال الترهيـــب إلحـــداث التغـــيري 
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الالزم يف سوق العمالة، مث استفسرت عما إذا كـان أصـحاب            
األعمـال قـد شـرعوا بالفعـل يف األخـذ خبطـط لتعزيـز املـساواة         
للمــرأة يف مكــان العمــل ولتوجيههــا حنــو شــغل وظــائف غــري    

ــتقليديـــة؛ وكـــذلك عمـــا إ  احلكومـــة تـــشجع علـــى تذا كانـ
اكتساب مزيد من القدرة على املنافسة من خالل نوع ما مـن            

وأشــــارت إىل أن . التقــــدير الرمســــي للمؤســــسات الناجحــــة 
. عمليــات تفتــيش مكــان العمــل متثــل أيــضا أداة بالغــة األمهيــة  

وتساءلت كـذلك عمـا إذا كانـت احلكومـة قـد قامـت بتقيـيم                
  .على عمالة املرأةمدى تأثري األزمة االقتصادية 

استفهم عما إذا كـان هنـاك ارتفـاع يف     : السيد برون   - ٢٢
عــدد الوظــائف الــيت يعمــل شــاغلها جــزءا مــن الوقــت ويــسود 
فيها تشغيل املرأة، وعمـا تفعلـه احلكومـة مـن أجـل نقـل املـرأة                 

 بـني    مـن  ونبه إىل أن نـسبة النـساء      . إىل وظائف تتطلب التفرغ   
، وعلــى ٢٠٠٤ منــذ عــام  املــشاريع مــا برحــت هتــبط يمنظمــ

الرغم من أن التقرير قد ذكـر أن هـذا األمـر ال يـشكل أولويـة                 
سياســية، فــإن الــدامنرك عليهــا التــزام مبوجــب االتفاقيــة مبعاجلــة 

وأبدى اهتمامـه مبعرفـة الكيفيـة الـيت تـستطيع هبـا             . هذه املسألة 
احلكومة قياس مدى تـأثري وجـود مزيـد مـن النـساء يف جمـالس                

واملؤسـسات الـيت    .  وغريها من املناصب العليا    إدارة الشركات 
 موظفا مطالبـة اليـوم بتقـدمي بيانـات رقميـة            ٣٥تضم أكثر من    

لألجــور مــع توزيعهــا حــسب نــوع اجلــنس، وذلــك اســتهدافا   
للحــد مــن فجــوة األجــور، وإن كانــت هــذه العتبــة عرضــة        

 موظفــــا كمــــا حــــدث يف بلــــدان ٣٠ أو ٢٥للتخفــــيض إىل 
  .الشمال األورويب األخرى

 مـن االتفاقيـة،     ١٢حتدثت عن املـادة     : السيدة راسخ   - ٢٣
واليت تتعلق بالصحة، فاستفسرت عما إذا كانت احلكومة قـد           
نظرت يف سبب االرتفاع املستمر يف عدد حـاالت اإلجهـاض           

 سـنة،   ١٩ و   ١٥لدى الفتيـات الالئـي تتـراوح أعمـارهن بـني            
، وعمـا إذا كانـت   ٢٠٠٦ وحـىت عـام     ٢٠٠٠وذلك من عـام     

ضطلعت بأي شيء ملعاجلة هذه املشكلة؛ وتـساءلت أيـضا   قد ا 

عمــا إذا كانــت احلكومــة قــد حبثــت العواقــب الــصحية ملعــدل  
ــائلي،     ــالغ االرتفــاع، وال ســيما العنــف الع حــاالت العنــف الب
الذي يرتكب ضد املرأة، وهو عنـف يـؤثر علـى نـسبة تتـراوح        

وصرحت بأنه لـيس مـن      .  يف املائة من السكان    ١٤ و   ١٣بني  
اضح ما إذا كانـت هنـاك أيـة مـداواة طويلـة األجـل للنـساء                 الو

والحظت أن حالـة واحـدة فقـط مـن      . الالئي تعرضن للضرب  
حاالت تشويه األعضاء التناسلية لألنثى كانت حمـل املقاضـاة،          
وذكرت أهنا تظن مع هذا أن حـاالت أخـرى مـن هـذا القبيـل                

ة اجلهـة   وأبدت اهتمامها مبعرف  . ال بد أهنا موجودة يف الدامنرك     
اليت تتوىل اإلبـالغ عـن هـذه احلـاالت، ومـن هـو الـذي حيـرك                  

ــة أن    قإجــراءات الت ــف حتــاول احلكوم اضــي يف احملــاكم، وكي
  .تسيطر على تلك املشكلة

أكــدت للجنــة أن املــواد   ): الــدامنرك(الــسيدة أبيــل    - ٢٤
ــاد مــن     ــا باحلي التعليميــة الــيت تقــدمها احلكومــة ال تتــسم إطالق

ــوع اجلــنس، وق   ــث ن ــة    حي ــسعى إىل حمارب ــدامنرك ت ــت إن ال ال
القوالب النمطية والتمييز منذ البدايـة، وذلـك بطـرق تتـضمن،            
ــة داخــل      ــساواة يف املعامل ــز رســالة امل ــال، تعزي ــى ســبيل املث عل
األســـرة ذاهتـــا يف الكتـــب املـــصورة الـــيت تـــوزع يف ريـــاض       

واملدارس توفر توجيها مـن خـالل اإلنترنـت، جيـري           . األطفال
ار، إىل التالميذ واملستشارين واملدرسـني، حيـث    حتديثه باستمر 

ــؤالء      ــا بـــني هـ ــاء، وفيمـ ــال واآلبـ ــوار بـــني األطفـ ــشجع احلـ تـ
ــى جتنــب    . ملدرســنياو ــدربون عل ــه يت ــشارو التوجي ــعومست  دف

ومـن الـصعب حـىت    . األطفال حنو ميادين ليست من اختيارهم   
ويتمثـل اهلـدف    . اآلن تقييم نتائج السياسة التعليميـة احلكوميـة       

ــش ــال       املن ــو جم ــن البنــات حن ــد م ــد يف اجتــذاب املزي ود بالتأكي
اجتــذاب املزيــد مــن األوالد حنــو جمــاالت ال خيتارهــا   و العلــوم

  . الذكور عادة
واسترسلت قائلة إن الدامنرك تنفذ بالفعل مبدأ األجـر           - ٢٥

ــديها      ــزال ل ــساوي، وإن كانــت ال ت ــساوي عــن العمــل املت املت
نــساء الــدامنرك  وال شــك أن كــون كــل   . فجــوة يف األجــور 
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تقريبــا يعملــن هــو عامــل مــن عوامــل الفــصل بــني اجلنــسني يف  
سوق العمالة، كما أنه ميثل السبب الرئيسي لوجـود فجـوة يف            

وضـعه األمثـل    موعـدد األسـاتذة مـن النـساء لـيس يف            . األجور
 يف املائـة يف عـام       ٢حىت اآلن، ولكن ارتفاع هذا العدد بنـسبة         

د أدت توصـيات هيئـة الفكـر    وقـ . واحد ال ميكن إغفالـه أيـضا     
الوزاريــة الداعيــة إىل اجتــذاب مزيــد مــن النــساء حنــو جمـــال        

ــات ذاهتـــ   ــدة، فاجلامعـ ــدابري جديـ ــاذ تـ ــوث، إىل اختـ ــد البحـ ا قـ
ــداف    ــد أه ــة يف حتدي ــساء،   شــرعت طواعي ــف الن ــشأن توظي  ب

ــذاب أفــضل املرشــحات، وذلــك بعــد أن      ــا الجت وذلــك توخي
ني اجلنــــسني، عانت مبستــــشارين يف ميــــدان املــــساواة بــــاســــت

ــات مــن      وافتتحــت أمــاكن إلعــداد األطعمــة مــن أجــل الطالب
ذوات األســر، هــذا إىل جانــب جمموعــة كــبرية مــن املبــادرات   

الـــب غوال يـــزال الرجـــال والنـــساء يلتحقـــون يف ال . األخـــرى
وشــك أن علــى مبيــادين دراســية تقليديــة، ولكــن هــذا الوضــع  

 عــدد فــزقففــي جامعــة كوبنــهاغن، علــى ســبيل املثــال، : يــتغري
 ٢٠٠٨ يف املائــة يف عــام ١٥النــساء يف اجملــاالت العلميــة مــن  

  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٢٨إىل 
الحظــت أن احلكومــة ): الــدامنرك(الــسيدة أندرســن   - ٢٦

تنظـــر إىل املـــساواة يف العمالـــة بوصـــفها املـــسألة املهمـــة، وأن  
الفصل بـني اجلنـسني وفجـوة األجـور مـن اآلثـار اجلانبيـة هلـذه                 

وقالت إن عدد النساء الالئي يعملن جزءا من الوقـت          . لةاملسأ
. ما فتئ يتراجع كل عام، وخاصة يف القطاع العـام بالبلـديات           

واهلــدف الــشامل األهــم هــو حتقيــق معــدل عــال للعمالــة علــى  
ــوطين  ــصعيد ال ــار     . ال ــدا بفعــل آث ــه تأكي ــزداد أمهيت ــر ت وهــو أم

هـود كـبرية    األزمة املالية، غري أن احلكومة تقوم أيـضا ببـذل ج          
. ملساعدة املعوقني واملهاجرين يف احلـصول علـى فرصـة للعمـل           

وهي تبحث أسباب وجود سوق للعمالة يتسم دائما بالفـصل          
بــني اجلنــسني، وإن كانــت ال تــشك يف أن هــذا األمــر يتــصل   

خمة يف جمـــال العمالـــة، وأن مـــن ضـــعـــداد أبوجـــود النـــساء ب
ومــن . لةيــدخلن ســوق العمــل يتقــبلن األعمــال املتاحــة بــسهو 

اجلدير باملالحظة، مع هـذا، أن فجـوة األجـور مل تتفـاقم حـىت               
  .مع ارتفاع معدل العمالة

وأردفـــت تقــــول إن احلكومــــة قـــد اختــــارت إلــــزام     - ٢٧
 موظفـا بتقـدمي إحـصاءات       ٣٥ املؤسسات اليت تضم أكثـر مـن      

موزعة حـسب نـوع اجلـنس، حيـث ميكـن حتقيـق نتـائج أرفـع                 
 يـستخدم بكثـرة يف الـدامنرك        وال. شأنا يف املؤسـسات الكـبرية     

الدليل اإلرشادي لتقييم العمل املتسم باحليـاد مـن حيـث نـوع             
ــة     ــل الدوليـ ــة العمـ ــن منظمـ ــصادر عـ ــنس، الـ ــ. اجلـ النموذج فـ

 درجــة الــدامنركي يقــوم علــى وجــود شــركاء اجتمــاعيني علــى
 التزامـاهتم اخلاصـة هبـم بكفالـة         ة، ومهمـ  عالية جدا من النشاط   

ي احلكومة أن هذه التصنيفات وتلـك       تطبيق املساواة، ومن رأ   
ــؤالء الــشركاء       ــا مــن ه ــي أن تــأيت يف أكثره ــات ينبغ . التقييم

واحلكومــة ذاهتــا تركــز علــى إزالــة التمييــز وحتــسني أحــوال        
وتشري األدلة إىل أن اجمللـس      . العمالة واستئصال أسباب التحيز   

املعين باملساواة بني اجلنسني، وهـو جملـس جديـد، يـشكل أداة             
ذ توجــد أمامـه حاليــا ثالثـة حــاالت مـثرية لالهتمــام    إ: ناجحـة 

الــشديد تتــصل باملــساواة يف األجــور قــدمها بعــض األفــراد،       
أنـــه قـــد نظـــر يف حـــاالت أخـــرى يف الـــثالث ســـنوات   كمـــا
يضا أن تنظر يف الـشكاوى      أواحملاكم العمالية تستطيع    . املاضية

املتعلقــة بفجــوة األجــور؛ كمــا أن بعــض النقابــات قــد رفعــت  
ــاوى ــى نتــائج      دع ــة وحــصلت عل ــة العــدل األوروبي  يف حمكم

  .جيدة جدا
قالـــت إنـــه قـــد اضـــطُلع  ): الـــدامنرك(الـــسيدة أبيـــل   - ٢٨

خبمـــسني مبـــادرة تقريبـــا مـــن أجـــل حتـــسني تنظـــيم املـــشاريع  
وأحوال سوق العمل فيما يتصل بـاملرأة، وأنـه سـوف توضـع،             

تـشجيع مزيـد مـن النـساء        ل، خطـة عمـل      ٢٠٠٩قبل هناية عام    
ويف الوقــت الــذي .  يــصبحن مــن منظّمــات املــشاريع علــى أن

جتـــنح فيـــه النـــساء مـــن ذوات األصـــول املهـــاجرة حنـــو إبـــراز  
ــاس إىل       ــشاريع بالقي ــيم امل ــدان تنظ ــأنا يف مي ــع ش ــارات أرف مه

قـد أقيمـت مـع هـذا        ف.  ممن ليس لـديهن تلـك األصـول        نغريه
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وكالــة خاصــة لتــشجيع نــساء األقليــات علــى مواصــلة حتــسني  
  .مهاراهتن

ــدان     - ٢٩  اإلدارةوردا علــى الــسؤال املتعلــق بالنــساء يف مي
وعضوية جمالس اإلدارة، قالت إن الشركات اليت وقعت علـى          
امليثاق الذي وضع لزيادة عـدد شـاغلي املناصـب اإلدرايـة مـن              

وبعــد . ضــع خــط أســاس النــساء عليهــا أن تقــوم يف البدايــة بو 
 قــدم الــشركات يف تقيــيم لقيــاس مــدى ت ذلــك بــسنتني جيــري 

ــعتها   ــيت وضـ ــداف الـ ــوغ األهـ ــرزه   . بلـ ــذي حتـ ــدم الـ ــا التقـ أمـ
ــو    ــالس اإلدارة، فهـ ــساء يف جمـ ــدد النـ ــادة عـ ــشركات يف زيـ الـ

  .موضع تقييم سنوي
واستطردت تقول إن احلكومة قد قامت، فيما يتـصل           - ٣٠

ــرة    ــدة للفتـ ــل جديـ ــة عمـ ــع خطـ ــاض، بوضـ -٢٠٠٨باإلجهـ
ــأن إىل   ٢٠١١ ــات الالئــــي يلجــ ــدد الفتيــ ــل عــ  هبــــدف تقليــ
 كرونــة ٢٠ ٠٠٠اض، وأنــه قــد خــصص بالفعــل مبلــغ اإلجهـ 

  .دامنركية من أجل هذه اخلطة
ــلية      - ٣١ ــضاء التناســ ــشويه األعــ ــسألة تــ ــت إىل مــ وتطرقــ

لإلناث، فقالـت إن وزارة الـشؤون االجتماعيـة وزعـت كتيبـا             
ــساعدهتم يف التحــدث إىل       ــن أجــل م ــيني م ــيني املعن ــى املهن عل

التـشويه أو تعرضـهم     اآلباء والبنات ممن ترجح ممارسـتهم هلـذا         
ومل حتدث حىت اآلن سوى إدانـة واحـدة يف إطـار القـانون              . له

 مــا إذا مت تــشويه حالــةاجلديـد، الــذي يــنص علــى أنـه حــىت يف   
األعضاء التناسلية يف البلد الذي نشأ فيه أحد مواطين الدامنرك          
أو أحد املقيمني هبا، ال يف الدامنرك نفسها، فإنه ميكن مقاضـاة            

 باعتبــاره جرميــة مــن قبــل الــسلطات الدامنركيــة،  هــذا التــشويه
. ومع هذا، فهناك عـدد مـن القـضايا املماثلـة مل يبـت فيـه بعـد                 

واحلكــم باإلدانــة يثبــت الطــابع غــري املقبــول لتــشويه األعــضاء   
  .التناسلية لإلناث، والعواقب اليت ترتل مبن خيتارون القيام به

 كميــات إنقــال ): الــدامنرك(الــسيد فيلــدباك وينثــر   - ٣٢
البيانــات الــضخمة الــيت جــرى جتميعهــا مــن مراكــز األزمــات    

وقاعدة البيانـات الوطنيـة املتعلقـة بـالعنف تثبـت أن العنـف لـه                
واحلكومـة  . آثار كبرية على الصحة البدنيـة والعقليـة للـضحايا         

ــة      ــستمر يف معاون ــف، وهــي ست ــدرك العواقــب اخلطــرية للعن ت
النفـسي الـالزم     وذلك بطـرق تتـضمن تـوفري العـالج           ؛ضحاياه
  .يف املآوي
   ١٦ و ١٥املادتان 

قالـــت إهنـــا تـــود أن تعـــرف نتـــائج : الـــسيدة أووري  - ٣٣
. البحث الذي سبق إجراؤه بشأن الـزواج بـاإلكراه حـىت اآلن           

ــه ســيكون مــن دواعــي تقــدير    أن حتــصل علــى هاوأضــافت أن
ــالزواج      ــدابري القائمــة فيمــا يتــصل ب معلومــات إضــافية عــن الت

  .اج املدبر، فضال عن مسألة مجع مشل العائلةباإلكراه والزو
قالــت إن وفــدها ال ميكنــه ): الــدامنرك(الــسيدة أبيــل   - ٣٤

. مــــع األســــف أن يــــوفر نتــــائج أوليــــة للبحــــث ذي الــــصلة 
وأوضــحت أنــه جــرى، اســتجابة للمالحظــات اخلتاميــة للجنــة 
ــك       ــام مــع ذل ــدامنرك، القي ــسادس لل ــدوري ال ــر ال ــشأن التقري ب

طــاق مــن املبــادرات، الــيت تتــضمن إنــشاء  مبجموعــة واســعة الن
املآوى وإقامة خطوط ساخنة لالتصال اهلـاتفي وتـوفري أدوات          
ــزواج      ــع، ال جمــرد ال تعتمــد علــى شــبكة اإلنترنــت، هبــدف من

يضا سائر أشكال القمع الـيت تـؤثر علـى النـساء            أباإلكراه، بل   
  .بصورة جائرة

 املعـين   أشارت إىل مؤمتر األمم املتحدة    : السيدة أملني   - ٣٥
ــهاغن يف كـــــانون       ــيعقد بكوبنـــ ــاخ، الـــــذي ســـ ــتغري املنـــ بـــ

تــساءلت عمــا إذا كانــت حكومــة    ف، ٢٠٠٩ديــسمرب /األول
الدامنرك قد اختذت اخلطوات الالزمة لتعميم املنظـور اجلنـساين     

واستفـسرت، يف ضـوء     . فيما يتصل مبوضوع التنمية املـستدامة     
 املمكـن أن  دور املرأة احلاسم يف هذا اجملال، عما إذا كـان مـن         

يستخدم هذا املؤمتر يف حفز سياسة احلكومة يف جمال املـساواة           
  .بني اجلنسني
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قالــت إن إصــدار تــصاريح   : تشيالــسيدة شــيمونوف   - ٣٦
سياسة فـ . لإلقامة من أجل ضحايا العنـف مـا زال مبعثـا للقلـق          

الــدامنرك الــصارمة بــشأن تــصاريح اإلقامــة هــذه، الــيت تــشترط  
ــد    ٧ ــة، ق ــائلي   ســنوات مــن اإلقام ــصيب ضــحايا العنــف الع ت

ــة  ــب وخيم ــر يف    ؛بعواق ــد النظ ــة أن تعي ــن واجــب احلكوم  وم
  . السياسة اليت تتبعها يف هذا الشأن

كالمهــا قائلــة إهنــا تــود أن تعــرف أيــضا      وواصــلت   - ٣٧
إذا كانــت الــدامنرك تنظــر يف تغــيري سياســتها املتعلقــة جبمــع  مــا

أنــواع وأضــافت أنــه وإن كــان التركيــز علــى     . مشــل العائلــة 
اجلرائم املرتكبة ومنع مثل هذه اجلرائم أمرا مشروعا، فإن مـن           
املهم أيضا حبث وجهة نظـر الـضحايا والتأكـد مـن أن حقـوق             

  . اإلنسان اخلاصة هبم حتظى باحلماية الالزمة
واختتمت كالمها قائلة إنه سيكون مـن املفيـد معرفـة             - ٣٨

يـة بـشأن    ما إذا كانت الدامنرك قد وضعت أية مبـادرات تعليم         
الربوتوكول االختياري، حيـث يـصعب تنفيـذ االتفاقيـة بـدون            

  . ذلك
قالــت، فيمــا يتــصل بــالرد  ): الــدامنرك (الــسيدة أبيــل  - ٣٩

على السؤال املتعلق مبؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املنـاخ، إن           
النساء والرجال يتأثرون علـى حنـو خمتلـف بـتغري املنـاخ، مبـا يف          

وحكومــة الــدامنرك قــد . عيــة النامجــة عنــهذلــك الكــوارث الطبي
شــاركت، بوصــفها عــضوا يف جملــس وزراء بلــدان الــشمال       
األورويب، يف عــدد مــن املبــادرات ذات الــصلة، منــها مــشروع 
جلمــع املعلومــات املتــصلة باملــساواة بــني اجلنــسني وتغــري املنــاخ 

 ؛هبدف زيادة فهم تـأثريات تغـري املنـاخ علـى النـساء والرجـال               
ة الــشمال األورويب بــشأن املنــاخ ونــوع اجلــنس      ومــؤمتر قمــ 

ونـشاط مـواز مت أثنـاء انعقـاد          ؛واملساواة وتوصيات هذا املؤمتر   
  . الدورة الثالثة واخلمسني للجنة وضع املرأة

وتطرقت إىل مسألة تـصاريح اإلقامـة اخلاصـة بالنـساء             - ٤٠
نـــه قــد جـــرى مـــنح  إالالئــي طلقـــن بــسبب العنـــف، فقالــت    

 طلب تصريح إقامـة يتـصل حبـاالت         ٣٠تصرحيا من أصل     ٢٩
أمـا العنـف ضـد النـساء املنحـدرات مـن أقليـات        . لعنف عائلي 

عرقية فإنه قد عوجل على حنو حمـدد يف خطـة العمـل الدامنركيـة        
ــالعنف  ــة ب ــصفة خاصــة يف    . املتعلق ــادرات الناجحــة ب ومــن املب

 بــالعنف وضــحاياه  املعنــينيخطــة العمــل هــذه، حــث املهنــيني 
سجالت الـصحة والـشرطة إلثبـات إسـاءات         على االحتفـاظ بـ    

  . املعاملة اليت وقعت هبدف تسهيل منح تصاريح اإلقامة
قالــــت إن االتفاقيــــة ): الــــدامنرك (الــــسيدة اهــــسان  - ٤١
ــدرج يف القــانون الــوطين، ورغــم ذلــك، فــإن أي مواطنــة    مل ُت

بالدامنرك تعتقـد أن حقوقهـا الـواردة يف االتفاقيـة قـد انتـهكت          
  .  بالغا إىل اللجنةتستطيع أن تقدم

  .٢٠/١٧رفعت اجللسة الساعة   
  


