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عزيزي القاريء 

 يف الدمنارك لدى النساء والرجال نفس الحقوق، ونفس الواجبات والفرص -  إن لديهم “الحق باملساواة“! وهذا له أهمية كربى يف الحياة يف الدمنارك، وذلك ألنه عىل
 سبيل املثال يعني بأن كال النساء والرجال متواجدون يف سوق العمل، ولذلك تتم العناية باألطفال يف الحضانات، ورياض األطفال قبل أن يبدأوا يف املرحلة املدرسية.
 ولهذا الوضع أهمية كذلك بالنسبة للحياة األرسية، ذلك ألن النساء والرجال يتشاركون باألعامل املنزلية واملسؤولية تجاه العناية باألطفال وتربيتهم، ولديهم حقوق

 متساوية فيام يتعلق بالزواج والطالق.
 األطفال والشباب ومن كال الجنسني يجب أن تتم معاملتهم عىل قدم املساواة ولديهم حقوق متساوية إلختيار فرع الدراسة، وتحديد إهتاممات متضية أوقات الفراغ،

واألصدقاء والرشكاء.

 كل هذا واملزيد ميكنك القراءة عنه يف هذا الكرّاس الخاص بالدورة. الكرّاس يتعلق باملساواة والتساوي بالقيمة بني الرجال والنساء يف الدمنارك وكذلك مباهية الحقوق
 والواجبات التي لديك فيام يختص باملساواة ضمن الحياة األرسية، وسوق العمل، وكذلك يف الفضاء العام. يف الكرّاس ميكنك الحصول عىل املعرفة بخصوص الترشيع

القانوين الدمناريك الخاص باملساواة وعن القيم العامة والتوقعات تجاه املواطن يف املجتمع الدمناريك. 

 الكرّاس ميكن إستخدامه كعمل مرجعي وملحق تكمييل للمسار التدرييس املسمى بـ “الحق باملساواة“، املخصص ملدارس اللغة، والنوادي والجمعيات الخاصة باألقليات
املعرضني املركز الخاص بالالجئني  و   hcraeseR slA طريق تعاون بني عن  يف ربيع العام 2018  املسار  تطوير  عىل اإلندماج. تم   العرقية أو الجهات القامئة بالرتكيز 
 للتحديات، وشبكة اإلندماج يف منظمة مساعدة الالجئني الدمناركية بتكليف من قسم املساواة التابع لوزير املساواة. عالوة عىل ذلك، يجب توجيه الشكر إىل مدارس

اللغة التابعة لـ  ksnaderæL  يف أودينسا و اورهوس، وبلدية أودينسا وبلدية كوبنهاغن ملساهمتهم بتطوير مواد التدريس. 

نتمى لكم قراءة ممتعة 

 املساواة يف الدمنارك
ما هي املساواة؟ 

 املساواة تعني بأن الرجال والنساء متساوون يف القيمة، ويجب أن يعاملوا عىل قدم املساواة. كام تعني أيضا، بأن لديهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات ولديهم
نفس الفرص. 

لدى الدمنارك قانون خاص باملساواة، يعطي فرصا متساوية، تأثريا متساويا و إندماجا متساويا يف املجتمع للنساء والرجال. 
 إنه مخالف للقانون أن تتم معاملة النساء والرجال بشكل مختلف بناءا عىل جنسهم عىل سبيل املثال يف كافة الحوانيت ويف سوق العمل. كام إنه مخالف للقانون أن
 تتم معاملة الناس بشكل مختلف بسبب لون برشتهم، أو قوميتهم، أو ميولهم الجنسية، أو خلفيتهم الدينية وقناعاتهم السياسية. كام اليجب أن يقوم املرء بالطلب

من األخرين أن يعاملوا بعضهم بشكل مختلف

كل من النساء والرجال، لديهم الحرية إلبداء الرأي واإلعتقاد مبا يشاؤون. الجميع لديهم الحق بأن يعيشوا حياتهم كام يحلوا لهم ضمن األطر القانونية.

:أحكام القانون الخاص باملساواة للنساء والرجال 
الباب 1، املادة 1: 

 ”الهدف من القانون ترويج مبدأ املساواة بني النساء والرجال، ومن ضمن ذلك اإلندماج املتساوي، والتأثري املتساوي، والفرص املتساوية يف جميع مفاصل املجتمع
 من منطلق أن النساء والرجال لديهم قيمة متساوية. الهدف من القانون كذلك، هو العمل ضد التمييز باملعاملة بشكل مبارش أو غري مبارش بناءا عىل الجنس

وكذلك العمل ضد املضايقة والتحرش الجنيس“.
الباب 2، املادة 2:

 “اليسمح ألي كان أن يعرّض أي شخص إىل متييز مبارش أو غري مبارش يف املعاملة بناءا عىل الجنس. كام أن التعليامت بخصوص التمييز يف املعاملة ضد شخص ما
بناءا عىل الجنس تعد كالتمييز يف املعاملة“.

 يوجد متييز مبارش وكذلك غري مبارش يف املعاملة. املبارش يكون عىل سبيل املثال بأال يحصل املرء عىل عمل كان تقدم بطلب الحصول عليه، فقط بسبب جنسه أو خلفيته
 القومية. التمييز غري املبارش يف املعاملة هو، عندما يسري معيار أو مامرسة معينة بشكل طبيعي لكن مع ذلك يقوم بالتضييق عىل شخص ما بسبب جنسه. عىل سبيل
 املثال، كان لدى الحرس املليك سابقا رشط الطول املحدد بحد أدىن هو 175 سنتيمرتا. هذا كان قد ضيق بشكل غري مبارش عىل النساء بشكل سيىء فيام يتعلق بإمكانية
 القبول يف الحرس املليك، وذلك ألن النساء بشكل عام أقرص من الرجال، ولذلك كان من الصعب عليهن اإلرتقاء لهذا الرشط. األن تم تغيري رشط الطول، و أصبح يف حده

األدىن 169 سنتيمرتا للنساء.

يف حال تعرضت إىل متيري يف املعاملة ميكنك تقديم الشكوى إىل مجلس املعاملة املتساوية. ميكنك قراءة املزيد هنا: 
https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet

الحقوق والواجبات األساسية
 النساء والرجال لديهم نفس الحقوق يف الدمنارك. كل من النساء والرجال لديهم حق حرية التعبري عن الرأي، والحرية الدينية وحق التصويت (اإلقرتاع). وهذا يعني

بأن: 
1) ميكن للجميع قول أو كتابة مايعنوه مع وجود مجموعة صغرية من القيود؛ 

2) ميكن للجميع وبكل حرية إختيار الدين و؛ 
3) الجميع ميكن لهم أن يصوتوا يف اإلنتخابات. هذا منصوص عليه يف الدستور الدمناريك، والذي هو القانون األسمى يف الدمنارك. 

 كل من النساء والرجال لديهم تأثري يف القرارات السياسية يف الدمنارك. جميع البالغني من النساء والرجال فوق سن ال 18 سنة لديهم حق التصويت يف اإلنتخابات
 السياسية، إذا كان لديهم محل سكن ثابت يف الدمنارك. يف حال مل يحمل املرء الجنسية الدمناركية ميكنه فقط التصويت إلنتخابات مجالس البلديات واإلقاليم وبرملان
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 اإلتحاد األورويب. كل من النساء والرجال ميكنهم الرتشح كمرشحني لإلنتخابات. إنه ملن املهم أن يصوت كل من لهم حق التصويت. يف هذه الحالة ميكن للسياسيني
املنتخبني متثيل كل املقيمني يف الدمنارك. 

 كام ميكن للمرء املساهمة يف التأثري يف املجتمع عن طريق الجمعيات والعمل التطوعي. لذلك ميكن للمرء املشاركة يف الجمعيات والحوارات السياسية، يف حال كان
املرء يرغب يف الحصول عىل املزيد من التأثري. كام ميكن للمرء كذلك القيام بالعمل التطوعي.

 يوجد العديد من الجمعيات املختلفة يف الدمنارك، عىل سبيل املثال ضمن مجاالت، الرياضة، والهويات، والسياسية، والدين، والعمل الخريي، والهدف اإلنساين. كام ميكن
 للمرء املشاركة يف مجلس والة األمور يف مدرسة أبناء املرء أو مركز الرعاية النهارية الخاص بهم، أو يف مجلس اإلندماج التابع للبلدية، أو جمعية السكن، حيث يسكن

املرء. 

 كام ميكن للمرء أن يختار أن يؤسس الجمعية الخاصة به. توجد حرية تأسيس الجمعيات والتجمعات يف الدمنارك. هذا يعني، أن الجميع لديهم الحق بتأسيس جمعية.
 لكن يجب أن يكون هدف الجمعية مرشوعا قانونيا. للنساء والرجال دخول متساو للجمعيات واملشاركة السياسية ولذلك لديهم فرصة للتأثري املتساوي عند إتخاذ

القرارات. 

 النساء والرجال عليهم كذلك واجبات متساوية. جميع مواطني الدمناريك عليهم بعض واجبات املواطن، وهو ما يعني األمور التي يجب عليهم القيام بها كمواطنني يف
 البالد. الجميع عليهم عىل سبيل املثال واجب دفع الرضائب ووجوب الذهاب إىل املدرسة لغاية سن العارشة. والة األمور عليهم واجب إعالة أبنائهم، واألزواج عليهم

واجب إعالة بعضهم البعض. جميع النساء والرجال األصحاء عليهم وجب إعالة نفسهم بنفسهم و/أو العمل واملساهمة يف نهضة املجتمع.

املجتمع القانوين والثقة 
 املجتمع الدمناريك مبني عىل الثقة تجاه املجموع، وتجاه السياسيني الذين إنتخبناهم، وتجاه املوظفني الرسميني، الذين لديهم مسؤولية تأدية وظائف مهمة يف املجتمع.

كام ينبنى كذلك عىل الثقة أن الجميع يف املجتمع يساهمون بأفضل ماميكنهم، وال يقيدون حرية غريهم. 

 السلطات الرسمية يجب عليها ضامن حقوق جميع املواطنني ويجب عليها القيام مبعاملة الجميع بالتساوي. املوظفون الرسميون الدمناركيون من بني األقل فسادا يف
العامل. إنه ملن املهم التساوي يف املعاملة، وذلك ألن السلطات الرسمية ميكنها التدخل يف حال وجود شكوك بأن حقوق املواطنني قد خرقت، عىل سبيل املثال يف األرسة. 

املجتمع القانوين هو املجتمع، الذي يوجد فيه؛ 
 1) نظام قضايئ متطور ويعمل بشكل جيد؛  2) وأن يكون مبنياً عىل مباديء كاملساواة أمام القانون، واألمن القضايئ، والفصل بني سلطات الدولة، وحق الشعب للتقرير.
 يف املجتمع القانوين يتوفر للمواطنني مجموعة من الحقوق والحريات األساسية. كام يقع عليهم واجب اإللتزام بقانون البالد، ولديهم حق اشرتط املعاملة العادلة لدى

 السلطات واملؤسسات الرسمية.

 .tcejorP ecitsuJ dlroW يف عام 2018 تم تتويج الدمنارك كأفضل مجتمع قانوين يف العام وذلك من قبل منظمة 
يف األبواب التالية ميكنك قراءة املزيد عن املساوة يف الدمنارك -  سواء كان ذلك يف الفضاء العام، أو يف سوق العمل، أو يف نطاق األرسة

.

§
 تاريخ املساوة يف الدمنارك

 املساوة بني النساء والرجال قد تطورت كثريا خالل ال 100 سنة األخرية يف الدمنارك. قبل 100 عام مل يكن للنساء يف العديد من املناطق نفس الحقوق كالرجال. أىت األمر
 عرب السنوات، نتيجة كفاح الناس يف الدمنارك ويف بقية العامل من أجل املساواة. ضمن عدة أمور، فإن املساوة بني الرجال والنساء يف الدمنارك قد تأثرت بالتطور الحادث
يف دول أوروبية أخرى، وأيضا ألن الدمنارك كانت قد إنضمت إىل مجموعة من اإلتفاقيات الدولية، ومن ضمنها، ميثاق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وميثاق الطفولة

 النضال من أجل املساواة كان قد تركز خالل الزمن عىل النساء وحقوق املرأة، وذلك ألن النساء ويف العديد من املناطق كن يف وضع أسوأ من الرجال. عىل سبيل املثال،
مل يكن مسموحا للنساء بالتصويت أو الرتشح لإلنتخابات، كام أن أغلب فروع الدراسة والوظائف الحكومية مل تكن متاحة أمام النساء.

يف السنوات األخرية أصبح هنالك تركيز كذلك عىل أن املساواة ينبغي أن تشمل أيضا الرجال، وبأن الرجال لديهم حقوق فيام يتعلق عىل سبيل املثال بإجازة األبوة. 

تقسيم العمل بني الجنسني بدأ بالتغيري نتيجة لربوز املجتمع الصناعي، الذي دخل الدمنارك يف أواسط 1800. 
 النساء مازلن تحت وصاية الرجال يف أغلب املناطق. العديد من األماكن بدأت النساء لذلك بالقيام باإلنتفاضة ضد إنعدام املساواة بني الجنسني ويناضلن من أجل

تساوي الحقوق. 

 الحركة النسائية الدمناركية نشأت يف عام 1871 بتأسيس املجمتع النسوي الدمناريك. بنيت عىل األفكار الخاصة بالحرية والتي كانت قد ولدت مع الثورة الفرنسية يف
 عام 1789. يف ذلك الوقت كان الرتكيز بشكل خاص عىل حق النساء باإلنتخاب، ويف عام 1915 تم تقرير حق اإلنتخاب وحق التصويت للنساء يف الدمنارك. لغاية
 العرشيات من القرن املنرصم كان قد حصل تقدم كذلك فيام يتعلق باملساوة يف الزواج، ضمن عدة أمور من ضمنها من أجل األخذ بعني اإلعتبار الجانب اإلقتصادي،

وحضانة األطفال والطالق.

 النضال من أجل املساواة أصبح أقوى مجددا يف نهايات ستينات القرن املنرصم ويف سبعينيات القرن املنرصم، حيث دخلت العديد والعديد من النساء يف سوق العمل.
 وهنا نشأت ضمن مجموعة أمور من ضمنها الحركة النسوية الكربى املسامة `الجوارب الحمراء`. يف ذلك الوقت كان الرتكيز من جملة أمور عىل تساوي الرواتب، وحق

النساء بالتقرير فيام يتعلق بجسدهن، إنتفاضة ضد أن املرأة هي عبارة عن عنرص إلشباع الغريزة الجنسية. 

 كان هنالك دعام كبريا ملعركة املساوة بني الرجال والنساء، وأصبح لها تأثري عىل كل من الترشيع القانوين والرأي العام. النساء متت بعد ذلك مساواتهن مع الرجال يف
 الترشيع القانوين عىل األغلب يف جميع املجاالت. مشاركة النساء الشابات يف الدراسة وسوق العمل كانت إىل حد ما نفس مشاركة الشباب يف سبعينيات القرن املايض.

بعد ذلك إزدادات مشاركة النساء العامة يف سوق العمل، وبعد أن أحيل جيل ´ربات البيوت´ إىل التقاعد.

 لكن مازال هنالك فروقات بني الجنسني يف سوق العمل. ضمن جملة أمور منها يتعلق بالرواتب، وطبيعة الوظائف، وبالهرمية يف العمل. مازال هنالك نساء أكرث من
 الرجال مهن ´نسائية´ تقليدية، والتي تتعلق بالرعاية والرتبية والعناية. يف نفس الوقت مازال هنالك العديد من الرجال يعملون ضمن نطاق ´مهن رجال´ تقليدية

كاألعامل املهنية، اإلقتصاد والبحث العلمي. 
 هذا التطور التاريخي يعني بأن الراتب الذي عىل التوايل يحصل عليه الرجل وتحصل عليه املرأة يوجد فيه إختالف، لجملة أمور منها، ألن النساء غالبا هن موظفات

يف القطاع العام، بينام الرجال موظفون يف القطاع الخاص، حيث تكون الرواتب أعىل. كام الزال هنالك قادة رجال أكرث من النساء.

 اإلستثناء الوحيد من مبدأ املعاملة املتساوية هو، بأن الرجال لديهم واجب تأدية خدمة العلم، وميكن أن يتم إستدعائهم للخدمة العسكرية عندما يبلغون سن ال 18.
ليس لدى النساء هذا الواجب.

World Justice Project

67



تواريخ مهمة بالنسبة ملوضوع املساواة يف الدمنارك
1683

القانون الدامنريك قد رشع. وهو ما عنى من جملته، بأنه ليس مسموحا منذ حينه للرجل بإستخدام العنف الجسدي تجاه زوجته. 

1814
القانون األول الخاص باملدارس الحكومية قد رشع. 

كل من البنات واالوالد لديهم واجب الحصول عىل التدريس. 

1857
 قانون البلوغ والتجارة واملرياث قد رشع. النساء العازبات يصبحن بالغات للسن القانونية يف سن 25 سنة. النساء العازبات يحصلن عىل نفس الحق للرخصة
 التجارية كالرجال، وبذلك يكون لديهن الحق بإدارة تجارتهن الخاصة. القانون الجديد يعني أيضا، بأنهن ميكنهن الحصول عىل اإلرث عىل قدم املساواة مع األقارب

الرجال.

1875
النساء ميكنهن القبول يف الجامعات، لكن ليس يف كلية الشؤون الالهوتية. 

1880
النساء املتزوجات حصلن عىل حق الترصف يف راتبهن. 

1899
النساء املتزوجات يصبحن بالغات للسن القانونية عىل قدم املساواة مع النساء العازبات. كام يقيد حق الرجل بالترصف يف األمالك املشرتكة. 

1901
 النساء التي يعملن يف الحقل الصناعي، يحصلن عىل حق الحصول عىل أربعة أسابيع راحة أمومة مع فرصة للدعم املايل دون إشرتاط إعادة الدفع، ودون أن تخرس

املرأة حقوق مواطنتها.

1908
النساء حصلن عىل حق التصويت والرتشح إلنتخابات املجالس البلدية. األرامل، املطلقات واملتزوجات حديثا يحصلن عىل حق حضانة أطفالهن. 

1921
طقوس الزواج تغريت، بحيث أن املراة مل تعد تتعهد بأن تكون خاضعة للرجل ضمن الزواج. 

1915
 .tegnitekloF وهو ما يعادل اليوم (negadsgiR) حصول النساء عىل حق التصويت وحق الرتشح يف اإلنتخاب للربملان

1921
دخول النساء املتساوي لشغل الوظائف العامة، مع إستثناء من الوظائف العسكرية والكنسية والتي يرشع لها قانون خاص.

1922
النساء املتزوجات يحصلن عىل حضانة جانبية عىل أطفالهن. ولكن األب مازال هو ويل األمر

1957
النساء يحصلن األن عىل حق أن يكون والة أمور عىل أطفالهم كام هو حال الرجال. 

1961
ميكن للنساء األن اإلحتفاظ بلقبهن األرسي (الكنية) عندما يتزوجن. 

1961
ميكن للنساء األن اإلحتفاظ بلقبهن األرسي عندما يتزوجن. 

1966 
تم تحرير تداول حبوب منع الحمل يف الدمنارك 

1971
النساء ميكنهن الدخول إىل الجيش. 

1973
قانون حرية اإلجهاض يرشع. 

1976
قانون تساوي الرواتب لألعامل املتساوية يرشع. 

1978
قانون املساواة باملعاملة بني النساء والرجال يف محل العمل يرشع. 

1983
قانون إجازة األمومة ميدد إىل 42 أسبوعا، والرجال ميكنهم أخذ اجازة أبوة. النساء املتزوجات يصبحن مواطنات مستقالت يف موضوع املعاملة الرضائبية. 

1985
قانون الحضانة املشرتكة عىل األطفال يرشع. 

1995
الدمنارك تحصل عىل أول مديرة رشطة يف تاريخها وعىل أول إثنتني من األساقفة النساء. 

1999
ألوملرة يوجد نساء ورجال بشكل متساو يف الدراسات الجامعية العليا. 

2000
قانون املساواة بني الرجال والنساء يرشع. 

2002
 قانون إجازة األمومة ميدد ملدة 52 أسبوعا. األب لديه الحق بـ 2 أسبوع مبارشة بعد الوالدة، األم لديها حق بأربعة أسابيع قبل و 14 إسبوعا بعد الوالدة. ال 32

إسبوعا املتبقية ميكن تقسيمها بني الوالدين حسب اإلتفاق.

2007
قانون مسؤولية والة األمور الجديد يرشع. أصبح للوالدين ومن حيث املبدأ حضانة مشرتكة عىل أبنائهم. 

2011
.(tdimhcS-gninroTh elleH) الدمنارك تحصل عىل أول رئيسة وزراء يف تاريخها، هيلة تونيغ - شميت

1924
الدمنارك تحصل عىل أول وزيرة يف تاريخها، نينا بانج (gnaB aniN)، والتي أصبحت أيضا أول وزيرة يف العامل يف حكومة منتخبة دميقراطيا. 

1948
،(nesrednA ennahoJ) كام هو الحال مع أول قساوسة نساء، وهن؛  يوحنا أنديرسني ،(nesdaM avE) الدمنارك حصلت عىل أول عمدة إمرأة يف تاريخها، إيفا مادسني 

 .(nesreteP-ehcennerB htidE) و إديث برينييش - بيتريسني (nerhemreV htuR) روث فريميهرين

1950
الدمنارك تحصل عىل أول قاضيات نساء يف تاريخها. 

Edith Brenneche-Petersen Ruth Vermehren
Johanne Andersen

Nina Bang

Eva Madsen

Rigsdagen Folketinget

Helle Thorning-Schmidt

89



 املساواة يف الفضاء العام
 للرجال والنساء حق متساو بالحركة يف الفضاء العام. وهو ما يعني بأن كال الجسنني ميكنهم التجمع وإستخدام الفضاء العام، كام يرغبون. املحالت التجارية، واملطاعم

وبقية الرشكات املتاحة للعامة غري مسموح لها مبعاملة بعض الزبائن بشكل أسوأ من األخرين، كنتيجة ل عىل سبيل املثال، جنسهم، وخلفيتهم العرقية.  

 كل من كبار السن والشباب من كال الجنسنني ميكنهم التجول يف الفضاء العام يف جميع األوقات خالل اليوم. كل من النساء والرجال ميكنهم التجول منفردين، يف صحبة
 اخرين من نفس الجنس، أو يف صحبة اخرين من الجنس االخر. إنه ملن الطبيعي أن يتجول كل من الشابات والشباب خارجيا لوقت متاخر ليال يف أيام نهاية األسبوع.

كام أنه من الطبيعي يف الدمنارك أن تتناول النساء الكحوليات.

 الرجال والنساء لديهم حق متساو يف إبداء رأيهم فيام يتعلق بالشأن العام. ومع ذلك ال يسمح بالعراك، أو الرصاخ، أو الصياح أو غريه من أشكال الضوضاء واإلزعاج،
 مكذلك السلوك العنفي أو املستفز غري مسموح به. من غري املسموح أن يقوم املرء بإصدار ´ترصف غري الئق أو ميسء، يفيض إىل إزعاج األخرين أو يثري النقمة العامة

لدى العامة´.

 وهو ما يعني ضمن جملة أمور، بأن النشاط الجنيس يف الفضاء العام ممنوع. لكنه من الطبيعي جدا والقانوين لكل من العزاب واألزواج تبادل القبالت، والعناق، وأن
ميسك بعضهم أيدي بعض يف الفضاء العام، إلخ.   وهذا ينطبق أيضا عىل الرفيقني من نفس الجنس. 

 املصافحة باليد هي التحية األكرث شيوعا يف الحاالت الرسمية أو بني الناس، الذين اليعرفون بعضهم البعض بشكل جيد. يتوقع أن يصافح املرء بيده عندما يلتقي مع
األخرين، سواء من الرجال والنساء. إنه ليعترب من غري الالئق أن يرفض املرء إعطاء يده للمصافحة للتحية.

 
 إنه ملن الطبيعي أن يعانق األفراد بعضهم البعض عند اإللتقاء، يف حال كان املرء يعرف الطرف األخر بشكل خاص. وهو ما يعني، بأن النساء والرجال، أو البنات و األوالد
 ميكنهم معانقة أو مالمسة بعضهم البعض، دومنا أن يعني ذلك شيئا جنسيا، أو مدلوال بأنهم عشاق. إنه ملن الطبيعي جدا، أن يكون لكل من الشباب والكبار يف السن

أصدقاء من كال الجسنني يف الدمنارك.

الزي
 كل من النساء والرجال ميكنهم إرتداء مايرغبون به يف الدمنارك. يجب أن يحرتم املرء حق األخرين يف إختيارهم إلزيائهم، واليجب أن ميارس التمييز عىل الناس بسبب

أزيائهم. 

وضعهم عن  شيئا  يعني  ال  هذا  الليلية.  السهرات  خالل  أو  الصيف  فصل  يف  خفيفة  مالبس  إختيار  يف  حقهن  يستخدمن  يف الدمنارك  الشابات  النساء  السيام   العديد، 
 اإلجتامعي يف املجتمع أو طبيعة أخالقهم. كام ال يشري هذا إىل درجة إنفتاحهم الجنيس. هذا يعني، بأن التنانري القصرية أو البلوزات الضيقة أو التي بال أكامم ليست
 دعوة للمالمسة أو الجنس. إنه من غري القانوين ويستحق العقوبة أن يحاول املرء مالمسة أو تقبيل أو معانقة أي شخص اليرغب شخصيا بذلك، بعض النظر عن الثوب

الذي يرتديه

لكن توجد إستثناءات قليلة فيام يتعلق بالحق لإلختيار بحرية األزياء: 
 1) من غري املسموح أن يكون املرء عاريا متاما أو يظهر اعضاءه التناسلية يف األماكن العامة (مع اإلستثناء للشواطئ املخصصة أو املناطق األخرى، املحددة لهذا الهدف).
 2) يف عام 2018 تم ترشيع قانون جديد مينع تغطية الوجه عىل كل من الرجال والنساء. وهذا يعني، إنه ملن املسموح أن يرتدي املرء القبعة أو الحجاب أو الجادور،

لكن من غري املسموح أن يرتدي املرء عىل سبيل املثال األقنعة أو القناع أو الربقع أو النقاب. ولكن ميكن أن توجد إستثناءات. 

سوق العمل واملساواة
الحق والواجب يف سوق العمل 

ينظر إىل كل من النساء والرجال عىل إنهم مصادر للمجتمع يف الدمنارك. األعم واألغلب من كال الجنسني لديهم عمل، أيضا بعد أن يتزوجوا وينجبوا أطفاال. 
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النساء
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الرجال

100%

0%

سوق يف  عام   64 و   15 سن  بني  والنساء   الرجال 
2017العمل  (إحصائيات الدمنارك)
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 الدمنارك هو البلد الذي نطلق عليه، مجتمع الرفاه اإلجتامعي. وجملة ما يعنيه ذلك، فإن التعليم املدريس، والدراسة، والرعاية الطبية مجانية. وهذا يعني أيضا، بأن
 الجميع، حتى الناس الذين هم مرىض أو كبار يف السن عىل مزاولة العمل، هم مكفولون بإعالة أساسية. هذا الميكن تحقيقه إال من خالل أن يقوم جيمع القادرين عىل
 ذلك بالعمل ودفع الرضائب. فعن طريق جمع الرضائب ميكننا دفع تكلفة الرفاه اإلجتامعي. مجتمع الرفاه اإلجتامعي ميكنه فقط باإلستمرار عن طريق مامرسة كل

من النساء والرجال للعمل. 

 حتى العاطلني عن العمل األصحاء يف الدمنارك هم أيضا مكفولون بإعالة أساسية. الجميع ميكن أن يتعرضوا لحالة فقدان العمل يف فرتات قصرية أو طويلة. يف حال كان
 املرء عاطال عن العمل لفرتة ما وليس لديه فرص أخرى لإلعالة، ميكنه الحصول عىل دعم مايل من البلدية أو صندوق اإلعانة النقايب. ولذا يشرتط أن يكون كل من النساء

والرجال عىل أهبة الجهوزية لدخول سوق العمل.

املساواة يف سوق العمل
 القانون ينص عىل أن النساء والرجال يجب أيضا أن تتم معاملتهم عىل قدم املساواة يف سوق العمل. وهذا يعني، بأن النساء والرجال يجب أن يعملوا تحت نفس
 رشوط العمل. عندما يقوم املرء بتوظيف أحد ما، ال يسمح بتفضيل جنس معني. وهذا يرسي أيضا يف حال وجب اعفاء أحد ما، أو يف حال تم ترقية أحد ما إىل وظيفة

أعىل. 

 عىل سبيل املثال اليسمح بكتابة نص يشري إىل تفضيل توظيف املرأة يف إعالن التوظيف. يف حال كانت إمرأة ما أو رجل ما متكافئني إلنجاز عمل ما، ال يجب حينها أن
 يكون عنرصالجنس هو من يقرر من منهم الذي سوف يحصل عىل العمل. رب العمل غري مسموح له برصف موظفة حامل أو يف إجازة األمومة. ينظر لهذا عىل أنه

متييز. 
عىل رب العمل أن يتمكن من إثبات وجود سبب أخر لحالة اإلعفاء من الخدمة. 

 القانون ينص أيضا عىل وجوب تساوي الرواتب لألعامل املتساوية. وهذا يعني، بأن الرجال والنساء يجب أن يحصلوا عىل نفس الراتب، يف حال أنجزا نفس نوع العمل،
أو يف حال كانت قيمة العمل هي ذاتها. 

لكن الدمنارك ليس فيها إىل األن تساوي حقيقي يف الرواتب: 
 عىل الرغم من النساء اليوم يف الدمنارك وباملتوسط يحصلن عىل مستوى درايس أعىل من الرجال، مازال الرجال يحصلون عىل معدل أعىل من الرواتب ووظائف أعىل.
 وهذا يعزى عىل األغلب، إىل أن النساء يعملن يف القطاع العام والرجال يعملون يف القطاع الخاص، حيث تكون الرواتب أعىل. لكن ميكن لذلك أن يعزى أيضا إىل أن

النساء وعىل سبيل املثال، يأخذن إجازات أكرث من الرجال. الرجال مثال يعملون أكرث من النساء.
الفرق بني رواتب النساء والرجال يقل من سنة إىل أخرى.

% الهوة بني الرواتب  (إحصائيات الدمنارك)
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النساء والرجال يف سوق العمل 
 النساء والرجال يعملون مع بعضهم البعض يف أغلب أماكن العمل يف الدمنارك. كام يوجد أيضا قادة نساء ورجال. إنه ملن املهم أن يتمكن املرء من التعاون مع الناس

من الجنس األخر ويحرتم زميالته وزمالئه ورؤسائه عىل قدر متساو. 

توجد هناك أيضا أماكن عمل أو مهن، مازال يهيمن عليها إما الرجال أو النساء. كال الجنسني لديهم فرصة ألخذ أي عمل أو أية دراسة. 

ماميكنهم جملة  ومن  للموظفني.  أفضل  ظروف  خلق  أجل  من  تعمل  منظمة  عن  عبارة  هي  املهنية  النقابة  مهنية.  نقابة  يف  إشرتاكهم  يفضلوا  الدمنارك  يف   الكثريون 
املساعدة فيه، هي القضايا املتعلقة بالتمييز.

 يف حال متت معاملتك بتمييز يف محل عملك أو يف أماكن أخرى، ميكنك حينها التقدم بالشكوى إىل مجلس املعاملة بالتساوي، عىل الربيد اإللكرتوين:
ast@astk.dk, sikkermail@ast.dk, 33411200

 مركز حقوق اإلنسان للمعاملة بالتساوي وظيفته اإلجابة عىل األسئلة بخصوص التفرقة باملعاملة، ويقدم اإلستشارة بخصوص الشكاوي، وميكنك
مطالعة املزيد عن ذلك، هنا: 

https://menneskeret.dk/raadigvning 

قسم اإلستشارة ميكن اإلتصال به عىل الرقم 32698666 كل يوم ثالثاء واربعاء بني الساعة 10 - 12 والساعة 13 - 15 أو عن طريق الربيد اإللكرتوين
 ligebehandling@humanrights.dk 

اإلقتصاد الخاص
 جميع من هم فوق سن 18 عام لديهم الحق بالقرار فيام يخص أموالهم. كل من النساء والرجال يف الدمنارك يجب أن يكون لديهم حساب مرصيف من أجل إستالم

رواتبهم ونقودهم من القطاع العام. 

 العمل بساعات دوام كاملة يف الدمنارك هو بشكل عام بـ 73 ساعة أسبوعيا، لكن البعض يعملون أكرث، و آخرين يعملون أقل. خصوصا األباء واألمهات يفضلون يف
العديد من العوائل أن يقضوا أكرب جزء من وقت فراغهم مع عوائلهم. 

 إن الحصول عىل العمل يعطي إستقاللية مالية. كام يعطي الفرصة ألن يقوم املرء بإعالة نفسه وأرسته. العمل يوفر إيضا تجمعا وشبكة معارف من الزمالء يف محل
العمل، وكذلك مكانة يف املجتمع. 

 الراتب الذي يجنيه املرء، هو مال املرء الخاص، بغض النظر أن يكون املرء إمرأة أو رجل. إنه ملن الرضوري ألغلب العوائل أن يقوم كال الطرفني - وهو مايعني كل من
 الرجال والنساء - بالعمل، يف حال كانوا يرغبون بجني املال الكايف من أجل إعالة األرسة. عندما يعمل كال الطرفني، ميكن للمرء حينها أيضا اإلستمرار بإعالة أرسته، عىل
 الرغم من فقدان أحد األطراف لعمله. يف حال كان للمرء أطفال، فإنه يكون لدخلني ماليني تأثري عىل إمكانية أن يحصل األطفال عىل مالبس جديدة، وطعام صحي،

واملشاركة يف نشاطات متضية أوقات الفراغ، و إلخ، عىل قدم املساواة مع أصحابهم.

باألطفال واإلعتناء  الطعام،  وطهي  كالتنظيف،  املنزلية،  األعامل  يف  املرء  يتشارك  أن  املهم  من  فإنه  العمل،  سوق  يف  منخرطني  والرجال  النساء  من  كل  يكون   عندما 
 والتصليحات وما إىل ذلك. كل من النساء والرجال يقع عىل عاتقهم واجب إعالة األرسة، وعليه يفرتض أن يتقاسموا األعامل املنزلية بالتساوي قدر اإلمكان. ومع ذلك

فإن األمر مختلف من أرسة ألخرى يف كيفية تقاسم األعامل املنزلية.

 عىل الرغم من أن النساء يعملن يف الدمنارك، ويساهمن مادياً إلعالة أرسهن، إال أن النساء مازلن هن من يستخدم أغلب الوقت يف إنجاز األعامل املنزلية. الفارق بني
أعامل النساء والرجال املنزلية قد أصبح أقل مبرور السنوات.
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 عندما يسكن املرء يف الدمنارك، وعىل األقل يقيم ملدة أقلها 10 سنوات، بعد أن يتم سن الـ 15 سنة، يكون للمرء حينها، سواء كان إمرأة أو رجل الحق يف التقاعد الشعبي.
 وهو دخل شخيص من الدولة، يتم دفعه للمرء، عندما يتقاعد املرء. ميكن للمرء الحصول عىل التقاعد الشعبي عندما يتم املرء سن الـ 56 سنة عىل األقل. ما هو املبلغ
 الذي ميكن للمرء الحصول عليه كتقاعد شعبي، يعتمد عىل عدد السنوات التي سكن فيها املرء يف الدمنارك. يف حال كان املرء قد عمل، يكون له بشكل مبديء أيضا ما

يسمى بتقاعد سوق العمل ولذلك يحصل عىل تقاعد أعىل، من املرء الذي مل يعمل. 

قانون إجازة والة األمور (األبوين) 
 يف الدمنارك متت محاولة تصميم نظام يعطي الفرصة لكل من النساء والرجال بإمكانية الحصول عىل عمل وعىل حياة أرسية يف نفس الوقت

 عندما يولد طفل ما، يكون للوالدة والوالد عىل سبيل املثال الحق بأخذ ما مجموعه 25 أسبوعا كإجازة، حيث ميكنهم البقاء يف املنزل عوضا عن الدوام يف العمل، لإلعتناء
 بالطفل، ويف نفس الوقت يستلمون الراتب أو الدعم املايل الخاص باألمومة. يجب أن يتم األنتباه إىل أن املرء ميكنه إما الحصول عىل الراتب أو عىل الدعم املايل الخاص
 باألمومة، يف حال كان املرء يزاول عمال أو أثناء فرتة الدراسة، أو مستحق للدعم املايل الخاص باألمومة، أو املساعدة املالية اإلجتامعية أو ماشابه ذلك من مساعدات.

يف حال قرر املرء أن يكون/تكون رب/ربة منزل قبل الوالدة، الميكن للمرء حينها إستالم الدعم املايل الخاص باألمومة. 

:ال 52 إسبوعا تقسم بالشكل التايل
1) األم لديها حق بـ 4 أسابيع إجازة حمل قبل املوعد املحتمل للوالدة. 

2) األم لديها حق بـ 14 إسبوعا إجازة أمومة بعد الوالدة. 
3) األب لديه حق بـ 2 إسبوع إجازة أبوة قبل أن يبلغ الطفل 14 إسبوعا. 

4) الـ 32 إسبوعا إجازة والة األمور (الوالدين) املتبقية ميكن للوالدين بحرية تقاسمها. 

 النساء مازلن يأخذن أغلب إجازة والة األمور (الوالدين) يف الدمنارك، عىل الرغم من أنه أصبح من اإلعتيادي أكرث أن يأخذ الرجال إجازة أكرث. يف عام 2014 أخذ األباء
الدمناركيون ما معدله 29,5 يوم إجازة، بينام أخذت النساء ما معدله 296,3 يوم إجازة.

91% 
األمهات 

100%

0%

9% 
األباء

معدل نسبة اإلجازة 
(إحصائيات الدمنارك)

2017

 هذا اليعني بأن الرجال اليساهمون باإلعتناء باألطفال. سابقا كان من الطبيعي أن يعمل األب ويعيل األرسة إقتصاديا، بينام كانت األم تأخذ املسؤولية األكرب لإلعتناء
 بالبيت واألطفال. مل يعد األمر كذلك األن. اليوم، ينتظر من كال الوالدين أن يعمال ويأخذان املسؤولية املنزلية عىل عاتقهام واإلعتناء باألطفال وتربيتهم. ومن جملة
 مايحمله هذا يف طياته، إيصال وإحضار األطفال من وإىل مراكز الرعاية الخاصة بهم، وتجهيزهم يف الصباح، وقضاء وقت معهم بعد العمل، وتهيأتهم للنوم يف فرشهم

يف املساء. لألطفال يف الدمنارك الحق بقضاء الوقت بصحبة والديهم والتواصل مع كل منهام. 

 عندما يولد الطفل، ميكن للمرء الحصول عىل زيارة من قبل املرشدة الصحية، التي ميكنها إعطاء مجموعة من النصائح املفيدة تتعلق بصحة الطفل وتطوره. عن طريق املرشدة
الصحية ميكن لألم أن تكون جزءا من مجموعة أمهات، يف حال كانت لديها الرغبة بذلك. 

 مجموعة األمهات هي عبارة عن مجموعة من النساء الآليت لديهن أطفال حديثي الوالدة، يلتقني تقريبا مرة واحدة يف األسبوع، ويتشاركن خرباتهن بخصوص األطفال. كام
يوجد أيضا مجموعات لآلباء هنا وهناك، لكن هذا ليس منترشا جدا بعد

 يف حال مترض الطفل، عندما يكون املرء يف العمل، لكل من األم واألب حق بأخذ يوم إجازة واحد مع راتب مدفوع لإلعتناء بالطفل. األرسة هي من تقرر أي الوالدين
من يجب أن يأخذ اإلجازة. يف حال كان الطفل مريضا لعدة أيام، يجب حينها أن يجد املرء أشخاصا آخرين يعتنون بالطفل يف املنزل. 

التعليم
إنه ملن املهم لكل من النساء والرجال أن يحصلوا عىل دراسة من أجل أن يشقوا طريقهم يف الحياة. دومنا دراسة قد يكون من الصعوبة مبكان أن يجد املرء عمال. 

 كل من النساء والرجال لديهم حق للحصول عىل الدراسة، والنساء والرجال لديهم مدخل متساو إىل كل الدراسات يف الدمنارك. اليوجد تخصص تكون النساء أجدر به
 من الرجال، والعكس صحيح. وهو ما يعني أيضا، بأن كل من النساء والرجال لديهم حرية اإلختيار بنفسهم للدراسة التي يرغبونها، يف حال كان املرء مستوفيا للرشوط

الخاصة بالدراسة. 
 أي دراسة ميكن للمرء إختيارها يعتمد بشكل خاص عىل الدرجات العلمية للمرء وكذلك عىل الخربات ذات الصلة.

 أغلب الدراسات هي مجانية. كل من النساء والرجال فوق سن الـ 18 سنة لديهم الحق بالحصول عىل الدعم املايل الشهري للطلبة (SU)، وهو ما يعني، املنحة الدراسية،
التي هي عبارة عن مبلغ مايل، ميكن للمرء إستالمه من الدولة، عندما يكون املرء طالبا. املبلغ اليجب أن يعاد دفعه إىل الدولة.

 اليوم يف الدمنارك تْكِمل النساء دراساتهن أكرث من الرجال. باملعدل فإن النساء يأخذن دراسات ذات مستوى أعىل من الرجال. وهذا يرسي أيضا وبدرجة أكرب عىل الشباب
 من األقليات العرقية.

 عىل الرغم من أن جميع الدراسات متاحة بشكل متساو لكال الجنسني، فام زالت هنالك فروق كبرية بني اإلختصاصات التي بالعادة تختارها النساء وتلك التي يختارها
الرجال. 

 الفروق أصبحت مبرور السنني أقل. الفروق يف الدراسات التي تختارها النساء ويختارها الرجال لها تأثري عىل حياتهم العملية ومستوى رواتبهم. كام أن لذلك تأثري عام
 أكرب، عىل سبيل املثال، فإن وجود رجال أقل من النساء كرتبويني يف دور الرعاية، يعني، بأن األطفال لن يحصلوا بقدر متساو عىل رجال قدوة يف الحضانات ورياض

األطفال.
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 تصميم األرسة
أشكال األرسة، والزواج والحياة املشرتكة

 بغض النظر عام إذا كان املرء رجال أو إمرأة، فللمرء يف الدمنارك الحق ألن يقرر مبن سوف يتزوج. تقريبا جميع الذين يتزوجن يفعلون ذلك ألنهم يحبون بعضهم البعض.
ميكن أن يكون ذلك مع رشيك من الجنس األخر أو من ذات الجنس. وهذا يعني، بأن األزواج املثليني جنسيا ميكنهم الزواج يف كل من الكنيسة والبلدية.

 الجميع لديهم الحق بتأسيس األرسة التي يرغبون بها. الشكل األرسي األكرث شيوعا يف الدمنارك هو األرسة التي تتكون من رجل وإمرأة يسكنان معا، بأطفال أو من دون
أطفال.

 ثالثة أرباع (%76,5) والة األمور هم متزوجني. لكن يوجد العديد من أشكال الرشاكات األرسية األخرى يف الدمنارك.
 ليس جميع الرشكاء هم متزوجون. أغلب الرشكاء يسكنون معا قبل أن يتزوجوا، بعض الرشكاء يفضلون عدم الزواج نهائيا. كام أنه ملن اإلعتيادي أن ينجب الرشيكان

أطفاال سويا دون أن يتزوجا. 
 الزواج اليعترب بشكل عام رضوري من أجل أن يعيش املرء مع رشيكه. بالنسبة لألغلبية العظمى يف الدمنارك، فأن األهم هو أن يعامل املرء رشيكه بإحرتام ويعيشان

بقدر متساو من التقدير بعضهام تجاه بعض. 

 العديد من الناس يف الدمنارك قد سكنوا مع العديد من الرشكاء قبل أن يتزوجوا. البعض يتزوج ويتطلق، ويتزوج مجددا بشخص آخر. يف العديد من األرس، يعيش املرء
مع رشيكه ومع أطفال من عالقة سابقة، حيث يكون فيها املرء ليس هو والد/والدة بالدم لـ (جميع) األطفال باملنزل.

بعض األرس تفضل أيضاً العيش عدة أجيال سويا، بينام يعيش الناس األخرين منفردين. 

الزواج ورسيان املفعول 
 الزواج هو عالقة رشاكة متساوية القيمة. الرجال والنساء يف الدمنارك لديهم لذلك حقوق وعليهم واجبات متساوية يف العالقة الزوجية. كل من الرجال والنساء يقررون
 نيابة عن ذاتهم، عىل الرغم من إنهم متزوجون. ومن جملة ما يعنيه ذلك، أن كالهام لديه الحق بالترصف بحرية. عىل سبيل املثال، فإن املرء هو من يقرر شخصيا، ما

الذي سيفعله خالل يوم ما، وماهي املالبس التي سوف يرتديها، ومبن سوف يلتقي.

 كام يقع عىل عاتق املرء واجبات تجاه بعضهام البعض ضمن العالقة الزوجية. كال الزوجني يقع عليه واجب إعالة الطرف اآلخر، وإعالة أطفالهام. وهذا يعني، بأن عىل
املرء أن يساهم من أجل أن يحصل الجميع يف األرسة عىل ما يحتاجونه، وعىل سبيل املثال، الطعام واملالبس.

 حتى يكون الزواج ساري املفعول يف الدمنارك، يجب أن تتم املوافقة عليه من قبل السلطات الرسمية. وهو ما يعني، يف حال رغب املرء بوجوب الحصول عىل الحقوق
والواجبات املرتتبة عىل الزواج بحسب القانون، يجب أن يكون الزواج ساري املفعول قانونيا.

 الزواج الساري املفعول قانونيا يعني، بأنه قد تم من قبل سلطة رسمية مأذونة، عىل سبيل املثال، عمدة أو قس كنسية شعبية.
 كام ميكن للمرء أن يعقد قرانه مدنيا يف البلدية. كام أن العديد من الكنائس، والجوامع والكنس اليهودية موافق عليها إلمتام عقد قران ساري املفعول قانونيا. كام يوجد

كذلك كنائس، وجوامع وكنس يهودية ليس مرصح لها، وبذلك يكون عقد القران الذي تم عقده من قبلها غري ساري املفعول قانونيا.

 عقد القران الديني، الذي يتم من قبل جهة غري موافق عليها رسميا، ليس ساري املفعول قانونيا. إال أن البلدية ميكنها رغم ذلك إعتامد عقد قران ديني بصفته ساري
املفعول قانونيا. وهذا اإلعتامد يجب عىل املرء أن يتقدم بطلب للنظر فيه.

يف املوقع اإللكرتوين لوزارة الكنيسة يوجد قامئة تشمل السلطات التي لديها سلطة إجراء عقد قران رشعي ساري املفعول قانونيا: 
http://www.kirkeministeriet.dk/officielt/trossamfund.htm

 يف حال كان املرء متزوجا يف الخارج، يجب أيضا أن تتم املوافقة عىل الزواج من قبل سلطة رسمية دمناركية، غالبا ما تكون البلدية، من أجل أن يكون ساري املفعول يف
الدمنارك. 

 إنه ملن املهم أن يتزوج كال الطرفني بإرادتهام. وهو ما يعني، بأن ال أحد يُجرب أو يُضغط عليه من أجل أن يتزوج، وبأن كال الطرفني يحرضا عقد قرانهام، وبأن كال الطرفني
بالغني لسن الرشد القانونية يف الوقت الذي يتم فيه الزواج. 

 هذه القوعد تعزى إىل أن املرء وفقا للترشيع القانوين الدمناريك ميكنه فقط أن يتزوج يف حال كان املرء شخصيا راغبا بذلك، وبأن املرء يكون بالغا بالشكل الكايف للتقييم
بأن املرء راغب يف الزواج عندما يتجاوز سن الـ 18 سنة. 

يف نفس الوقت، فأن الزواج وفقا للترشيع القانوين الدمناريك واملعايري الدامنركية هو عبارة عن عهد بني شخصني. ولذلك فإنه الميكن للمرء الزواج بأكرث من رشيك واحد.

 كام إنه من غري القانوين أن يتزوج املرء بأكرث من شخص واحد يف الدمنارك. يف حال كان املرء قد تزوج بأكرث من شخص واحد دون أن يتطلق، فإن الزواج األول فقط
 يكون ساري املفعول قانونيا، وميكن أن يحكم عىل املرء ومعاقبته بتعدد الزوجات.

وهو ما يعني، بأنه ميكن للمرء أن يسجن لـ 6 سنوات يف حال كان متزوجا بأكرث من شخص واحد.

 من أجل أن يكون الزواج ساري املفعول يف الدمنارك، يجب أن تكون النقاط التالية ملتزم بها:

- الزواج موافق عليه من قبل السلطات الدمناركية.
 - أن يكون قد تم بإرادة ذاتية دون وكيل.

- كال الطرفني فوق سن الـ 18 سنة عندما يتم الزواج.
- أي من الرشيكني ليس متزوجا بشخص آخر.

-كال الرشيكني ليس عىل صلة قرابة من الدرجة األوىل ببعضهام البعض (صلة القرابة من الدرجة األول تعني، الوالدين/األبناء، األجداد/األحفاد، أجداد األجداد/
أحفاد األحفاد، وكذلك األشقاء/الشقيقات واألخوة غري األشقاء/األخوات غري الشقيقات)

 ميكنك التأكد من أن زواجك مسجل من قبل السلطات الدمناركية وعليه فإنه ساري املفعول قانونيا يف الدمنارك عىل املوقع اإللكرتوين التايل  kd.regrob  تحت خانة
 (retsigerregrob elartnec ted) سجل املواطنني املركزي

الزواج باإلكراه 
الحرية إلختيار املرء لزوجه تعني، بأنه يقع تحت طائلة العقوبة القانونية من يقوم بإجبار اآلخر عىل الزواج مع أحد ما، ال يرغب بالزواج منه.

 قانون العقوبات املادة 260 الفقرة 2 تنص عىل إنه ميكن معاقبة الشخص مبا يصل إىل 4 سنوات سجن، يف حال أجرب املرء عن طريق؛ العنف أو التهديد، تخريب
 املمتلكات والحرية الشخصية أو عن طريق تهديد الناس برشفهم أو حياتهم الخاصة إلجبار شخص عىل الزواج. هذا األمر يرسي عىل كل من الزواج ساري املفعول

قانونيا وكذلك عقد القران الرشعي (الديني).

 borger.dk
det centrale borgerregister
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ميكن القول بأن الزواج هو باإلكراه، يف حال توفرت واحدة أو أكرث من األمور التالية: 

 - اآلخرين هم من إختاروا الشخص الذي يجب الزواج به.
- اآلخرين هم من إختاروا الوقت الذي يجب فيه الزواج.

- ال يتم إرشاك املرء يف إتخاذ القرارات املتعلقة.
 - يخىش املرء أن يكون لرفضه الزواج من شخص ما عواقب خطرية.

- عقد القران يتم باإلكراه، و/أو.
 - عقد القران يتم بإإلستعانة بوكيل.

الزواج املعد سلفا بشكل طوعي هو قانوين.

يكون الزواج معد سلفا، يف حال كانت جميع األمور التالية متوفر

- يأيت اآلخرين بتوصيات وإقرتاحات إلختيار الزوج املناسب .
- للمرء تأثري شخيص عىل القرار.

- ميكن للمرء رفض إجراء الزواج دون عواقب.
- يتزوج املرء عندما يرغب بذلك.

- يحرض املرء بشكل طوعي لعقد القران.

قانون الزواج المادة 24
يكون الزواج باطال عن طريق حكم املحكمة بعد دعوى من أحد الزوجني كام هو وارد أدناه

1. يف حال كان هو عند إنعقاد الزواج يف حالة متنع القدرة عىل الترصف بشكل منطقي، 
2. يف حال تم إجباره عىل عقد الزواج،

3. يف حال تم عقد قرانه بشكل خاطيء عىل شخص آخر غري خطيبته/خطيبه أو دون الرغبة بإنعقاد الزواج، أو.
 4.  يف حال كان هو قد تم خداعه إلجراء الزواج عن طريق قيام الزوج بواسطة معلومات مزيفة أو إخفاء الحقيقة باإلحتيال عليها بتضليله عمن يكون الطرف
 الثاين، أو هكذا ظروف يف حياته السابقة من شأنها أن متنعه من إجراء الزواج، والتي قد ال تزال لديها هكذا تأثري عىل العالقة بني األزواج، بحيث أن الزواج ال ميكن

بشكل معقول طلب املحافظة عليه.

 يف حال شعر املرء بأنه مجرب عىل إجراء زواج ال يرغب هو به، ميكنه الحصول عىل املساعدة من بلديته أو عن طريق الخط الهاتفي الوطني الساخن عىل الرقم
التايل  70203082. 

 الخط الساخن مفتوح طوال اليوم، وميكن أن يقدم النصح لكل من النساء والرجال وذويهم، وكذلك أيضا بخصوص العنف بني األفراد ذوي صلة القرابة، وبشكل
 عام أكرث عن إمكانية اإلنتقال إىل مركز النساء املعنفات.

 kd.dlovneduvel.www :اقرأ يف

الشابات والشباب ميكنهم أيضا التواصل مع شباب األقليات العرقية (gnU ksintE) عىل رقم الهاتف التايل 70277666. 
 إنهم يقدمون النصح بخصوص النزاعات الخاصة بقضايا الرشف. شباب األقليات العرقية لديهم أيضا خدمة نصح الوالدين، وميكن التواصل معهم عىل رقم الهاتف التايل:

70270366. 
اقرأ أيضا يف

www.etniskung.dk 

حضانة األطفال 
أن يكون للمرء الحضانة عىل طفل ما، يعني أنه يقع عىل عاتق املرء واجب رعاية الطفل، وبأنه ميكن للمرء إتخاذ القرار بخصوص األمور الشخصية الخاصة بالطفل.

 كال الزوجني يحصالن بشكل تلقايئ (أوتوماتييك) عىل حضانة مشرتكة عىل الطفل عند والدته. الحضانة املشرتكة عىل الطفل تعني بأن الوالدين يتحمالن بشكل مشرتك
 املسؤولية عىل أطفالهام ويشرتكان يف وجوب تغطية اإلحتياجات األساسية للطفل، وبأن يحصل عىل القدر الكايف من الرعاية ويذهب إىل املدرسة ولديه جانب نشط
 لتقضية أوقات الفراغ. وهو ما يعني أيضا، أن كال الوالدين يقرران بالتساوي، وبأنهام بالتشارك يتخذان القرارات بالنيابة عن الطفل، وعىل سبيل املثال، أي روضة أطفال

ومدرسة يجب أن يذهب لها الطفل. 

 يف حال كان الوالدين ليسا متزوجني، ميكنهام الحصول عىل حضانة األطفال، يف حال قيامها بالتعهد بشكل خطي، بأنهام معا سوف يأخذان جانب الرعاية واملسؤولية
عىل الطفل، وهذا يتم تسجيله عىل هامش عملية تسجيل الطفل.

 يف حال عدم إتفاق األزواج غري املتزوجني عىل حضانة األطفال عند الوالدة، سوف تأخذ األم بشكل تلقايئ (أوتوماتييك) الحضانة الكاملة عىل األطفال. لذلك، فإن املرء
 ميكنه الضامن بشكل أفضل حق الولد غري املتزوج للحصول عىل التأثري عىل القرارات الخاصة بالطفل عن طريق تذكر أن يتم تسجيل الحضانة املشرتكة عىل األطفال

عند الوالدة. 

الدولة إدارة  لجنة  مع  التواصل  للمرء  ميكن  األطفال.  عىل  الحضانة  لديه  من  عىل  يعتمد  البالد  خارج  إىل  معه  طفله  إصطحاب  للمرء  ميكن  متى   بخصوص 
(negnintlavrofstatS) عىل رقم الهاتف التايل: 72567000 يف حالة كان املرء يف شك.

www.levudenvold.dk
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الزواج واإلقتصاد 
 عندما يتزوج املرء يف الدمنارك يحصل املرء بشكل تلقايئ (أوتوماتييك) عىل حق امللكية املشرتكة. وهذا ال يعني، بأن املرء يتشارك بجميع ممتلكاته أثناء الزواج، ولكن

هذا يعني، بأن املرء يجب أن يتقاسمها بشكل متساوي يف حالة الطالق. 

 املرء يقرر شخصيا عىل األشياء التي كانت بحوزته ودخلت إىل الحالة الزوجية، وعىل األشياء التي يشرتيها املرء بينام هو متزوج. عىل الرغم من أن املرء متزوج، فإن
 لكل من النساء والرجال أيضا الحق شخصيا إلتخاذ القرار بخصوص أموالهم التي يجنوها، وإلدارتهم بشكل شخيص لحسابهم املرصيف. عىل أرض الواقع، فأن األمر مختلف

من أرسة ألخرى، حول كيفية تقاسم املسؤولية االقتصادية بينهام. 

 لهذا قإن املتزوجون لديهم بشكل تلقايئ ملكية مشرتكة. ولكن ميكن للمرء القيام أيضا بأجراء ما يسمى بالتعهد الزوجي بخصوص امللكية الخاصة، قبل أن يتزوج املرء.
امللكية الخاصة تعني، بأن يتم تسجيل املرء كاملك ألشياء معينة، وبأنها اليجب أن تقسم يف حالة الطالق. 

اإلنفصال والطالق 
 لكل من النساء والرجال الحق للطالق يف الدمنارك، بغض النظر عام إذا كان الزوج يرغب أيضا بالطالق أو ال. الرجال والنساء متساوون قانونيا يف الطالق. وهو ما يعني،
 بأن كالهام لديه نفس املدخل إىل الطالق، وبأن القوانني الخاصة بتقاسم الديون والرثوة هي واحدة تجاه الرجال والنساء. يف حال كان للمرء أطفال، فإن الوالدين ومن

حيث املبدأ يحصالن أيضا عىل الحضانة املشرتكة عىل األطفال عند الطالق. 

 عندما يتطلق املرء، يجب أن يتم التوافق بخصوص مدى حصول أحد الوالدين أو كالهام عىل الحضانة عىل أطفالهام، وكذلك عىل تقاسم تقضية الوقت مع األطفال،
 وكذلك نفقة األطفال والنفقة الزوجية، وكذلك من الذي يجب عليه الحصول عىل العقار. يف حال مل تتمكنا من التوافق عىل ذلك، ميكنكام عندها الحصول عىل اإلرشاد

 .(negnintlavrofstatS) من لجنة إدارة الدولة

 يف حال كان املرء متفقا عىل الطالق، ميكن للمرء حينها أن يفعل ذلك يف نفس الوقت دومنا مدة إنفصال. يفعل املرء ذلك عن طريق إرسال طلب إىل لجنة إدارة الدولة
 (negnintlavrofstatS)، التي تعطي الطالق.

 يف حال كان املرء راغبا يف الطالق الفوري، يجب عليه أيضا أن يكون متفقا مع الطرف اآلخر حول من الذي سيحتفظ باملسكن، وكذلك عىل حضانة األطفال، والنفقة
الزوجية إن كان لذلك صلة. 

 يف حال كان أحد الزوجني فقط من يرغب بالطالق، فإنه يجب عىل املرء أن مير بفرتة إنفصال رسمية مدتها 6 أشهر. يف هذه الفرتة اليسمح لهام بالسكن سويا. هذه
 الفرتة ينظر لها عىل أنها فرتة تجريبية، حيث يصل فيها املرء إىل نتيجة مفادها إستمرار الرغبة بالطالق أو عىل العكس من ذلك إعادة إحياء الزواج من جديد. عندما
 يكون املرء منفصال، ال يكون للمرء حينها واجب ألن يكون وفيا لألخر، واليرثان بعضهام البعض، وال يتقاسامن الرثوة مع بعضمها البعض. لكن ال يستطيع املرء الزواج

بآخر أثناء فرتة اإلنفصال. 

 يف حال إنتهاء فرتة اإلنفصال، ميكن للمرء الحصول عىل الطالق النهايئ، بغض النظر عام إذا املرء متفقا أم ال. لكن يجب عىل املرء حينئذ التقدم بطلب الحصول عىل
الطالق بشكل جديد. عندما يتطلق املرء، ميكن حينها لكال الطرفني الزواج من آخر. 

كام توجد ظروف أخرى ميكن فيها للمرء الحصول عىل الطالق الفوري. يف حال كانت واحدة أو العديد من الوارد أدناه من األمور متوفرا:

- خيانة أحد الزوجني
- وجود عنف يف الحياة الزوجية 

- أحد الزوجني قد أخذ األطفال بشكل غري قانوين خارج البالد
- أحد الزوجني متزوج بشكل مسبق من آخر (تعدد الزوجات)

- مل يسكنا مع بعضهام البعض يف السنتني األخريتني

 لكن عىل املرء التذكر بأنه ويف حال كان زواجه ليس موافقا عليه قانونيا يف الدمنارك، فإنه الميكنه حينها الحصول عىل الطالق وفقا للقوانني الدمناركية. يف هكذا
حالة ميكن للمرء الحصول عىل الطالق يف الدمنارك، لكن وفقا للقوانني سارية املفعول يف البلد التي تم فيها الزواج

 كام يجب عىل املرء اإلنتباه إىل أن حالة الطالق ميكن أن يكون لها عواقب أخرى يف حال كان املرء قد مل شمله إىل الدمنارك وليس لديه ترصيح اإلقامة الدامئة.
الطالق يف هكذا حالة يعني الطرد الطرف الذي تم مل شمله. 

يف حال كان لديك سؤال، ميكنك اإلتصال بلجنة إدارة الدولة (negnintlavrofstatS) عىل رقم الهاتف التايل: 72567000 
 أو قراءة املزيد عىل املوقع اإللكرتوين التايل: kd.negnintlavrofstats.www حيث ميكنك هنا أيضا إيجاد اإلستامرات التي يجب إستخدامها لتقديم طلب الحصول عىل

الطالق. تقديم الطلب ميكن أن يحصل بشكل إلكرتوين.

الجوانب املالية عند الطالق 
 امللكية املشرتكة تسقط عندما يتم طالق أو إنفصال املرء. وكذلك يسقط حق التوارث عند الطالق واإلنفصال، وهو ما يعني، الحق برثوة اآلخر عند وفاته.

 يف حال كان عىل أحد الطرفني دين، فإنه لن يتم تقاسمه عند الطالق أو اإلنفصال. هذا يجب أن يفهم كالتايل، بأن ثروة كال الزوجني املتزوجني تقسم بشكل متساو عند
الطالق. الديون الزائدة ال يتم تقاسمها، لكنها تعود عىل عاتق الطرف الذي أنشأ هذا الدين.

 عندما يكون الطرفان متزوجني يقع عليهام واجب إعالة بعضهام البعض. يف حال كان أحد الزوجني املتزوجني لديه وضع مايل أسوأ بشكل كبري من الطرف اآلخر، توجد
 فرصة إلبرام إتفاق بخصوص النفقة الزوجية عند إنفصال املرء أو طالقه. وهو ما يعني، بأن الذي يجني أكرث يجب عليه دعم اآلخر ماليا لعدة سنوات بعد الطالق. يف
 حال مل يتمكن املرء شخصيا من التوصل إىل إتفاق، ميكن للمرء حينها الطلب من لجة إدارة الدولة (negnintlavrofstatS) املساعدة لتقييم ما إذا كان للمرء حق لدعم

زوجي. يتم قياس ذلك بناءا عىل دخل كال الطرفني.

 مثال 1

 (Lillian) ليليان
 أثناء الزواج

(Thomas) توماس
75.000kr      الرثوة 
-150.000kr   الدين

               
-75.000kr   املجموع

37.500kr  الرثوة 
 -75.000kr  الدين

               
-37.500kr   املجموع

100.000kr   الرثوة
-25.000kr   الدين
                               
75.000kr   املجموع 

37.500kr   الرثوة 

               
 

75.000 kr.  امللكية املشرتكة    

عند الطالق 

(Lillian) ليليان
 أثناء الزواج

(Thomas) توماس

 مثال 2

 250.000kr  الرثوة
-100.000kr  الدين

 150.000kr          املجموع

135.000  kr   135.000  الرثوةkr     الرثوة 

175.000kr   الرثوة
-55.000kr   الدين

               
120.000kr    املجموع

 امللكية املشرتكة
150.000 kr.
120.000 kr.

270.000 kr.

عند الطالق 
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حضانة األطفال عند الطالق 
 عند الطالق أو اإلنفصال تبقى حضانة األطفال كام كانت من قبل. وهو مايعني بالنسبة ألغلب األطراف املتزوجني بأن لديهم حضانة مشرتكة عىل األطفال، ويجب أن

يتفقوا عىل القرارات بخصوص حياة الطفل. كوالدين مطلقني، يجب أن يكون املرء منتبها إىل أن للطفل حق برؤية كال الوالدين. 

 يف حال كان أحد الوالدين لديه الحضانة عىل الطفل، فإنه هو الذي لديه حق إلتخاذ القرارات بالنيابة عن الطفل. ميكن للوالدان املطلقان بالتشارك ويفضل بالتشاور
 مع الطفل، أن يتفقوا عىل نظام لتمضية الوقت سويا، وهو ما يعني تقرير مع من يجب للطفل أن يسكن وما إىل ذلك. عندما يبلغ الطفل سن ال 12 سنة، يجب حينئذ

أخذ رغبات الطفل بالحسبان، عند إتخاذ قرار أين يجب أن يعيش الطفل.

 يف حال بروز اختالفات فيام يتعلق بالحضانة عىل األطفال وتقضية الوقت، ميكن البحث عن النصح لدى لجنة إدارة الدولة (negnintlavrofstatS) كام ميكن للمرء أن
يطلب النصح لدى: 

http://boernogsamvaer.dk/raadgivning/

 عندما يتطلق الوالدان، يستمر عىل عاتقهام واجب إعالة األطفال املشرتكني. وهو ما يعني، يف حال كان األطفال عىل األغلب لدى أحد الوالدين، فإن اآلخر يقع عىل
 عاتقه دفع نفقة األطفال. نفقة األطفال هي مساهمة مالية، يحق لألب/األم الذي يسكن الطفل عنده إستالمها من الطرف الثاين. املبلغ يعتمد عىل دخل الطرف الذي

يدفع النفقة. لجنة إدارة الدولة (negnintlavrofstatS) ميكنها اإلرشاد بهذا الخصوص.

األطفال، والرتبية، واألمومة واألبوة
املساواة بني البنات واألوالد

 يف الدمنارك للبنات واألوالد قيمة متساوية. لديهم نفس الحقوق، ويجب أن يحصلوا عىل نفس الفرص يف الحياة ويجب أن يعاملوا بالتساوي. هذا يعني، بأن البنات
 واألوالد لديهم حق متساو يف الحرية، واملسؤولية، والرعاية، واإلمكانيات، ويجب أن تتم تربيتهم وفقا لنفس القوانني. كل من البنات واالوالد لديهم حق للحصول عىل

الرعاية واألمان من قبل والديهم، وكذلك حق للحامية من العنف، وسوء اإلدمان واإلستغالل.

ميثاق األمم املتحدة للطفولة 
يف عام 1991 إلتحقت الدمنارك مبيثاق األمم املتحدة للطفولة، وهو صيغة أحكام عاملية لحقوق األطفال. الحقوق تشمل جميع األوالد والبنات تحت سن ال 18 سنة. 

:مقتطف من ميثاق الطفولة لعام 1989: 
ملادة 13: يجب أن يكون للطفل الحق يف حرية التعبري 

املادة 14: يجب إحرتام حرية الطفل يف الفكر والوجدان والدين 
املادة 15: حق الطفل يف حرية تكوين الجمعيات 

املادة 16: حق الطفل يف عدم التعرض التعسفي أو غري القانوين للطفل يف حياته الخاصة، أو أرسته، أو مراسالته، وال اي مساس غري قانوين برشفه او سمعته. 
املادة 17: تشجيع حصول الطفل عىل املعلومات واملواد من شتى املصادر 

املادة 19: حامية الطفل من كافة أشكال العنف أو الرضر أو اإلساءة البدنية أو العقلية  
املادة 22: الدولة تحمي حقوق األطفال والالجئني غري مصحوبني مبرافق 

املادة 24: الحق يف تلقي العالج 
املادة 28: الحق يف تلقي التعليم 

املادة 31: الحق يف الراحة والتمتع بوقت الفراغ
املادة 32: الحرية من اإلستغالل اإلقتصادي

 املادة 33: الحامية من اإلدمان عىل املواد املخدرة
املادة 34: الحامية من التحرش واإلستغالل الجنيس

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837

 حقوق األطفال
جميع األطفال لديهم الحق ألن تتم تربيتهم ليتمكنوا من اإلختالط مع الناس اآلخرين وألن يتمكنوا من املشاركة يف املجتمع. 

 كل من االوالد والبنات لديهم حرية إبداء الرأي، والحرية الدينية، والحق بحياة خاصة. وهذا يعني بأن كل من البنات واألوالد لديهم الحق بأبداء رأيهم، ولإلعتقاد مبا
يشاؤون. 

األطفال األصغر سنا، يجب طبعا أن يبقوا دامئا تحت النظر، لكن كلام كرب األطفال، كلام زاد حقهم و إحتياجهم لحياة خاصة، حيث اليتدخل الوالدين. 

 كل من البنات واألوالد لديهم الحق للمشاركة يف إتخاذ القرار. وهو ما يعني بأن يتم اإلستامع لرأيهم و إحرتامه، وبأن يكون لهم مساهمة يف التأثري يف القرارات التي
تخص حياتهم. 

 عالوة عىل ذلك، لكال الجنسني الحق بالذهاب إىل املدرسة والحصول عىل دراسة. من سن الـ 31 سنة، يسمح لكل من البنات واألوالد الحصول عىل أعامل خفيفة لتقضية
أوقات الفراغ إىل جانب املدرسة. حتى يبلغ املرء سن الـ 51 سنة، يجب عىل املرء الحصول عىل موافقة والديه.

هنا ميكنك الحصول عىل قامئة باألعامل التي يسمح للمرء بأخذها عندما يكون املرء يف بني الـ 13 و الـ 15 سنة: 
www.jobpatruljen.dk/regler/er-du-1315-aar

 جميع األطفال لديهم كذلك الحق للعب وبأن يكون لديهم جانب نشط لتقضية أوقات الفراغ مع األصدقاء والصديقات، وإلختيارهم الذايت ألصدقائهم وصديقاتهم،
 ونشاطات تقضية أوقات فراغهم.

 إنه ملن املهم لكل من البنات واالوالد أن يكون لديهم الفرصة للمشاركة يف نشاطات تقضية أوقات الفراغ، وعىل سبيل املثال، الرياضة، والهوايات، أو نوادي تقضية
 أوقات الفراغ. بهذه الطريقة يصبح لديهم الفرصة للحصول عىل صداقات، والدخول ضمن جامعات مع أطفال وشباب آخرين وكذلك تعلم التعاطي اإلجتامعي.

 األطفال والشباب الذي لديهم حياة نشطة لتقضية أوقات الفراغ يزدهرون مبعدل أفضل من أولئك الذين ال يشاركون يف نشاطات تقضية أوقات الفراغ. جميع أنواع
نشاطات تقضية أوقات الفراغ متاحة لكل من البنات واألوالد. التوجد نشاطات تقضية أوقات فراغ محصورة فقط بالبنات أو فقط باألوالد. 

 مع نفس الحقوق ترسي أيضا نفس الواجبات والتوقعات. ينتظر يف الدمنارك عىل سبيل املثال، بأن يقوم كل من األوالد والبنات باملساعدة يف املنزل، عىل سبيل املثال، التسوق،
وإعداد الطعام والرتتيب.

 إن املشاركة يف القرار وتحمل الواجبات هو مترين للشباب عىل تحمل املسؤولية، ومتكينهم من تسيري حياتهم بشكل جيد.
 إن معرفة الحقوق واملسؤوليات تعني أيضا، بأن األطفال والشباب بحاجة لتعلم كيف ميكن للمرء التعاطي مع املجتمع.

 وهو مايعني، بأن لديهم الحاجة إىل املعرفة - ومن جملته، ما يتعلق بالقانون والعقوبة، واإلنضباط والواجبات، واإلقتصاد وامليزانية، منع الحمل، ومنح التفويض، وأيضا
بخصوص الجسد والصحة. لذلك، يجب عىل والة األمور، ومراكز الرعاية النهارية واملدارس دعم ومساعدة كل من البنات واالوالد للوصول إىل هذه املعرفة. 

يف الجزء التايل، ميكن قراءة املزيد عن هذه املواضيع

مسؤولية الوالدين والتقرير الذايت
يف الدمنارك للوالدين املسؤولية عىل أطفالهم، منذ أن يولد األطفال، ولغاية أن يبلغوا سن الـ 18 سنة. 

 وهذا يتضمن من جملته، بأن األطفال لديهم مكان للسكن، ويحصلون عىل طعام صحي مبا فيه الكفاية، ومالبس، ويحصلون عىل العناية واألمان، ويذهبون إىل املدرسة،
ويكشف عليهم من قبل الطبيب يف حالة املرض، وكذلك أن تتم حاميتهم من العنف واإلدمان. 

هذا يرسي عىل كل من البنات واالوالد.
 

Statsforvaltningen

Statsforvaltningen

www.jobpatruljen.dk/regler/er-du-13-15aar

2223



قانون تحديد مسؤولية الوالدين، املادة 2 
الحائزعىل حضانة األطفال يجب أن يويل الطفل الرعاية وميكن أن يتخذ القرار بخصوص أموره الشخصية من منطلق إهتاممات و إحتياج الطفل.

 وهو ما يعني بأنها مسؤولية األبوين، بأن يتم اإللتزام بحقوق الطفل. وهو ما يعني أيضا بأنها مسؤولية الوالدين أن يتم إتخاذ القرارات نيابة عن الطفل، لكن هذه
القرارات يجب أن تربز إهتاممات و إحتياج الطفل. لذلك يجب أن تتخذ القرارات بالتشارك مع الطفل مبا يتناسب مع عمره.

قانون مسؤولية الوالدين، املادة 5 
يف جميع األمور التي تخص الطفل، يجب أن يتم األخذ بعني اإلعتبار وجهات نظر الطفل بحسب عمره ودرجة نضوجه. 

الطفل لديه الحق كذلك باإلستامع إليه و إحرتامه، بغض النظر عمره وجنسه. كلام كرب الطفل يف العمر، كام حصل عىل املزيد من املشاركة يف القرار. شاهد أيضا صفحة  28-27.

 
 مشاركة األطفال والشباب يف إتخاذ القرارات، وإستقاللهم الذايت يف إتخاذ القرار

12 سنة: 
املشاركة يف القرار: 

الطفل يجب مشاركته يف عملية إتخاذ القرار، وأن يكون لديه مشاركة يف التأثري عىل القرارات التي تخص حياته، ومن جملة ذلك، مكان إقامته، وقضاء اإلجازات. 

13 سنة: 
العمل: 

الحق للحصول عىل عمل خفيف خالل أوقات الفراغ مبوافقة الوالدين. 
ميكن تأسيس الحساب املرصيف الخاص به مبوافقة الوالدين 

15 سنة:
األمور املالية والرعاية الطبية: 

الحق بإتخاذ القرار الذايت بخصوص الرعاية الطبية واألموال التي يجنيها املرء

السن األدىن ملامرسة الجنس: 
ميكن مامرسة الجنس بشكل قانوين مع شخص آخر، يكون يف سن الـ 15 أو أكرب

السن األدىن للمسؤولية الجنائية: 
ميكن أن يحكم عليه ويعاقب عىل التجاوزات القانونية 

18 سنة: 
 السن القانونية (سن الرشد):

إنقضاء مسؤولية الوالدين تجاه كل من بناتهم وأوالدهم، وثبات حقهم الذايت يف إتخاذ القرار 

كل من النساء والرجال ميكنهم األن القيام مبا ييل:
إتخاذ القرار فيام يتعلق بشخصه، وبخصوص حياته الخاصة، وأوضاعه املالية

إبرام إتفاقيات قانونية إبرام إتفاقيات قانونية
التصويت لإلنتخاب والرتشح لإلنتخابات

الزواج
إستصدار رخصة القيادة

إختيار محل سكنه

§
 عندما يتم يبلغ املرء سن الـ 18 سنة، تصبح هي أو يصبح هو بالغا قانونيا وراشدا، ولديه الحق للتقرير بحرية بخصوص حياته الذاتية. الوالدان الميكنهام إتخاذ القرار
 بعدها ال عىل اإلبن وال عىل اإلبنة، يف حال بلوغهم سن الـ 18 سنة. يف نفس الوقت يسقط واجب الوالدين باإلعالة. يف حال سكن شخص فوق سن الـ 18 سنة مع

والديه، ميكن لوالديه تقرير إستخدام الشخص ألموال الوالدين ومقتنياتهام. 

 
الحق بحياة خاصة 

 الجميع من النساء والرجال، البنات واالوالد، لديهم الحق بحياة خاصة. وهو ما يعني، بأنه اليحق للمرء دون موافقة قراءة مراسالت اآلخرين الشخصية، عىل سبيل
 املثال، الرسائل الورقية، والرسائل النصية القصرية، أو الربيد اإللكرتوين. وهذا يرسي أيضا عىل الوالدين، واإلخوة واألزواج. عىل سبيل املثال ال يسمح للمرء باإلطالع من

هواتف أبناءه دون حصوله عىل املوافقة بذلك.

 كام أنه أيضاً من غري املسموح أن يراقب املرء اآلخرين، وال يسمح أيضا بتكليف اآلخرين مبراقبة أحد ما. هذا يعني أيضا، بأنه ليس من املسموح بأن يراقب املرء إخوته
 أو زوجه. كام اليسمح بأن يقوم املرء مبراقبة أبناءه، وفقا مليثاق األمم املتحدة للطفولة، الذي إلتحقت به الدمنارك. هذا يعني أيضا، بأنه ليس مسموحا للوالدين أن

يطلبوا من األخوة مراقبة بعضهم البعض. هذا الحظر يرسي بطبيعة الحال فقط عندما يكرب األطفال لدرجة ميكنهم اإلعتناء بنفسهم.

 يسمح للمرء أن يطلع عىل الصفحات الشخصية ألبناء املرء وزوجه أو إخوته عىل وسائل التواصل اإلجتامعي، لكن اليسمح بالدخول عىل حساباتهم الشخصية بواسطة
رمز الدخول الرسي. 

الرقابة اإلجتامعية 
هنالك فرق بني تقديم النصح ومامرسة اإلجبار.

إن مسؤولية تربية األبناء تقع عىل عاتق الوالدين، لكن األبناء وخصوصا الشباب لديهم الحق للحصول يف التأثري عىل القرارات الكربى التي تخص حياتهم.
 الوالدان لديهم الحق إلبداء رأيهم بخصوص الخيارات التي يأخذها األبناء، لكن ال يسمح لهم مبامرسة الرقابة اإلجتامعية عليهم. الرقابة اإلجتامعية تعني أن ميارس املرء
 الضغط واإلجبار أو الرقابة عىل شخص ما من أجل أن يترصف بطريقة معينة. رمبا يعد املرء حزمة من الحظر الجسيم أو العقوبة يف حال مل يكن األطفال مطيعني.

الوالدان اليسمح لهام بتهديد بناتهم أو أبنائهم بعواقب وخيمة يف حال مل يقم الولد أو البنت عىل سبيل املثال بالزواج من الشخص الذي إختاره الوالدان. 
 الميسح للمرء أيضا بالضغط أو الجرب أو مراقبة أبنائهم فيام يتعلق بإختيار الدراسة، ونشاطات متضية أوقات الفراغ، ومن يجب أن يكونوا أصدقاء معه، أو كيفية

إختيارهم لرشكائهم.

 يجب عىل املرء اإللتزام بالقانون وإحرتام حق أبناءه للمشاركة يف إتخاذ القرار. إن رأي الجريان واألصدقاء ليس له أهمية تذكر مقابل حق الفرد الشخيص يف إتخاذ القرار
بشكل ذايت.

رحالت إعادة التأهيل الرتبوي
 اليسمح للوالدين بخداع أبنائهم، وعىل سبيل املثال عن طريق القول بأن األطفال سوف يذهبون يف إجازة بينام هم ذاهبون يف سفرة إعادة تأهيل تربوي يف البلد األم

لعدة أشهر، أو إلرسالهم إىل الخارج من أجل أن يتزوجوا. 

 سفرة إعادة التأهيل الرتبوي هي عبارة عن سفرة، يتم فيها إرسال طفل أو شاب تحت سن الـ 18 سنة إىل الوطن األم لوالديه أو لدولة أخرى ملدة طويلة، كقاعدة عامة
 ضد رغبتهم. سفرة إعادة التأهيل الرتبوي ميكن أن يكون لها عواقب وخيمة عىل الطفل أو الشاب، وذلك ألنه ميكن أن تتسبب بفقدان ثقة الطفل بالعائلة، ويف النهاية
 تؤدي إىل حدوث رشخ يف العالقة األرسية. كام ميكن لفرتة إقامته يف الخارج أن تؤدي إىل عواقب سلبية عىل حق الطفل يف البقاء بالدمنارك، كام ميكن لها أن تؤثر بشكل

سلبي عىل دوامه املدريس وغري ذلك. إنه أمر غري قانوين يعاقب عليه القانون بأن يقوم املرء بإرسال طفل يف سفرة ما يكون الغرض منها إعادة تأهيله الرتبوي. 

مسؤولية السلطات الرسمية 
 عىل الرغم من كون األطفال تحت سن الـ 18 سنة هم تحت مسؤولية الوالدين، فإن لدى السلطات الرسمية كذلك مسؤولية بأن يكون األطفال بخري وبأن حقوقهم
 مصانة. لذلك فإن للسلطات اإلجتامعية الحق وعليها واجب التدخل يف حال مل يرتقي الوالدان ملسؤوليتهام. عىل سبيل املثال، فإنه من غري القانوين أن يقوم املرء برضب

أبناءه وميكن أن يسجن املرء ملدة تصل لـ  6 سنوات ملامرسة العنف تجاه أطفاله. 
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 يف حال مل يرقى الوالدان ملسؤوليتهام تجاه أبنائهام، ميكن حينها للسلطات اإلجتامعية يف أسوأ الحاالت أخذ الطفل من الوالدين. أخذ األطفال باإلجبار يحصل يف حاالت
 نادرة جدا، يف حال كانت صحة الطفل أو تطوره يف خطر داهم. السلطات الرسمية تود يف أغلب الحاالت إبتداءاً أن تحاول حل املشاكل يف داخل املنزل. الوالدان اللذان

لديهام حاجة للمساعدة أو النصح بخصوص أبنائهام، ميكنهام أيضا التواصل مع البلدية. 

 جميع الناس يف الدمنارك يقع عىل عاتقهم واجب إخبار البلدية يف حال إعتقدوا بأن طفال ما/شابا ما يعيش يف حالة ترض بحالته الصحية أو تطوره. ميكن أن يكون عىل
سبيل املثال العنف أو اإلدمان. 

 يف الدمنارك يتوقع اليوم، أن يقوم املرء برتبية أبنائه عن طريق الحديث والحوار معهم بدال من رضب األطفال، الذي كان يتم يف السابق. إنه ملن املرض بتطور الطفل
وإزدهاره أن يتم رضبه. ميكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة عىل قدرتهم عىل تعلم أمور جديدة يف املدرسة، وكذلك عىل قدرتهم عىل التعاطي والتفاعل اإلجتامعي. 

 لذلك فإنه من املهم أن يحاول املرء كأب أو كأم أن يضع نفسه يف كيف يتطور األطفال، وكيف يفكرون يف مختلف املراحل العمرية. عوضا عن أن يبني تربيته عىل أن
 الطفل بنت أو ولد، األفضل أن يصمم املرء تربيته وفقا لعمر الطفل ومستوى فهمه. يف الوقت نفسه يجب عىل املرء التذكر بأن جميع األطفال البنات منهم واألوالد

هم مختلفني ويتطورون بشكل فردي. 

 يف حال مل يزدهر ويتطور املرء كطفل ولديه الحاجة للحديث مع شخص ما، ميكن دامئا اإلتصال مجانا برقم الهاتف الخاص باألطفال (nenofeletenrøB) عىل الرقم
التايل: 116111. 

 ميكن للمرء هناك أن يحصل عىل جملة أمور منها النصح بخصوص ما الذي ميكن للمرء القيام به يف مختلف الظروف. كام ميكن للمرء الدردشة الكتابية مع شخص
 إستشاري بالغ عىل العنوان:

børnetelefonen.dk
كال األمرين هو رسي ومجهول الهوية. 

مراكز الرعاية النهارية 
 أغلب األوالد والبنات يف الدمنارك يبدأون يف اإللتحاق بدور الحضانة أو الرعاية النهارية عندما يبلغون قرابة الـ 11 شهرا. بعد ذلك، يذهبون إىل رياض األطفال عندما
 يبلغون قرابة الثالثة سنوات لغاية بلوغهم الست سنوات. %90 من الذين هم يف سن 0-2 سنة من األطفال و %97 من الذين يف سن 3-5 سنوات من األطفال يذهبون

إىل مركز للرعاية النهارية. 

 يوجد العديد من امليزات عن طريق ذهاب األطفال إىل مراكز الرعاية النهارية: يشاركون يف جامعة ويلعبون مع األطفال اآلخرين، ويتعلمون التعاطي والتواصل مع
ويكربون أسهل  بشكل  اإلندماج  ويستطعيون  الدمناركية،  والثقافة  الدمناريك  املجتمع  عن  املعرفة  عىل  ويحصلون  الدمناركية،  اللغة  ويتعلمون  أرسهم،  غري   اآلخرين 

ويسرّيون أمورهم بشكل أفضل. عىل سبيل املثال فإنه ملن الصعب مستقبال الحصول عىل دراسة والحصول عىل عمل يف حال مل يكن املرء يتكلم اللغة الدمناركية. 

 يجب عىل املرء سداد رسوم للحضانة، أو الرعاية النهارية، أو روضة األطفال، لكن يف حال مل يكن للمرء دخل مايل عال، ميكن للمرء حينها تقديم طلب للحصول عىل
دعم أو عىل مكان مجاين باملؤسسة (وهو مايعني مقعدا ال يدفع املرء مقابله). 

إلزامية التعلم ومسؤولية الوالدين
 عندما يبلغ األطفال 6 سنوات، يجب أن يذهبوا إىل املدرسة. الذهاب إىل املدرسة الحكومية مجاين يف الدمنارك. جميع األطفال، بناتا وأوالدا عليهم إلزام ولديهم حق
 ملتابعة مسار درايس يبلغ  10 سنوات مدرسية. كل من األوالد والبنات لديهم حق وعليهم واجب للمشاركة يف كل املواد املدرسية يف كل من املواد الكتبية، واملواد

اإلبداعية، ويف الرتبية الرياضة. 

 كل األطفال والشباب يف الدمنارك، وكل من البنات واألوالد يجب أيضا وخالل فرتات أن يحصلوا عىل تدريس يتعلق بالتوعية الجنسية يف املدرسة. وهذا ال يعني، بأن
يتم تحفيزهم للنشاط واألفعال الجنسية، لكنهم يحصلون عىل املعرفة بخصوص ماهية الجنس، وطبيعة الجسد، وامليول الجنسية، ومنع الحمل. 

 حضور األطفال إىل املدرسة هو مسؤولية الوالدين، وكذلك حصولهم عىل التدريس اإللزامي القانوين. إنه ملن املهم أن تتاح الفرصة لكل من األوالد والبنات للمشاركة يف تلقي
 التدريس، وبأن يكون لديهم الحقاً الوقت لعمل وظائفهم املدرسية. كام إنه ملن املهم أن يكون لدى الوالدين نفس التوقعات تجاه البنات واألوالد، وبأن يأخذوا الدوام املدريس

للبنات واألوالد عىل قدر متساو من الجدية. الدوام املدريس لألطفال يشكل حجر األساس إلزدهارهم وتطورهم املستقبيل ومشاركتهم يف املجتمع

 كام إنه ملن املهم أن يكون لدى األطفال الوقت للحصول عىل عطلة، واملشاركة يف نشاطات متضية أوقات الفراغ. عىل الرغم من إنه ملن الجيد أن يقوم األطفال والشباب
 باملساعدة يف األمور املنزلية، فإنه ملن املهم إن ال يكون هنالك الكثري من الواجبات املنزلية امللقاة عىل عاتق البنات واألوالد، بحيث ال يكون لديهم وقت للمدرسة،

والوظائف املدرسية، ونشاطات متضية أوقات الفراغ. 
 عىل الوالدين واجب التعاون مع مركز الرعاية بالطفل ومدرسته. وهذا يعني، بأن عىل الوالدين الحضور إلجتامعات والة األمور والفعاليات يف مركز الرعاية واملدرسة.
 مبا أن كل من األم واألب لديهم املسؤولية عىل منو طفلهم وتربيته، ينتظر من كال الوالدين املشاركة والتعاون مع مركز الرعاية الخاص بأطفالهم ومدرستهم. يف حال

 كان ذلك رضوريا، ميكن لألباء أن يطلبوا تواجد مرتجم أثناء الفعاليات التي تقدميها املدرسة.
 يقع عىل عاتق األب واألم واجب مساعدة الطفل يف الوظائف املدرسية (أو توفري شخص آخر للقيام بذلك)، والعمل عىل أن يكون الطفل مرتاحا، ولديه حافظة الطعام

(زوادة) يحرضها معه إىل املدرسة.

 عىل مراكز الرعاية النهارية واملدارس واجب اإلتصال بالوالدين يف حال كان القلق ينتابهم بخصوص الطفل. يف الدمنارك يوجد هنالك تقليد بأن يتحدث كل من املعلمني
 والوالدين والطفل معا من حني آلخر بخصوص إزدهار الطفل وتعلمه، وبالتشارك يجدون الحلول للمشاكل يف حال وجودها. يف حال حصول أمور جسيمة يف املنزل،

فإنه ملن الجيد أن يقوم الوالدين بإخبار الرتبوي/املعلم عنها، حتى يكونوا منتبهني حول إن كان لها تأثري عىل مدى إزدهار الطفل وتعليمه. 

الشبيبة يف الدمنارك 
 كل من البنات واألوالد يف الدمنارك يحصلون عىل قدر أكرب وأكرب من الحرية مع تقدمهم يف العمر. لكن يحصلون أيضا عىل قدر أكرب من املسؤولية، كلام كربوا يف السن.

من الناحية القانونية، فإن مسؤولية الشاب وحقوقه تتغري هي األخرى، وخصوصا عندما يبلغ عىل التوايل سن الـ  15 و 18 سنة. 

15 سنة
 يف سن الـ 15 سنة، يحق للمرء الحصول عىل عمل لتمضية أوقات الفراغ، كام متت اإلشارة لذلك سابقا. يقرر املرء ذاتيا بخصوص املال الذي يجنيه من العمل أو املال

الذي يحصل عليه كهدية من اآلخرين، ومن غري املسموح للوالدين إستخدام أو حجز هذه النقود. 

 عندما يبلغ املرء 15 سنة، يصبح للمرء الحق بإتخاذ القرار بخصوص الرعاية الطبية الخاصة به. وهذا يعني، بأن املرء هو من يقرر شخصيا، إن كان يريد قبول إجراء
 الفحوصات أو العالج الذي يتم عرضها عليه. ليس عىل الطبيب واجب كتامن الرس تجاه الوالدين، ويجب أن تتم إحاطة الوالدين علام بخصوص الوضع الصحي لطفلهم،

 يف حال كان األطفال تحت سن الـ 18 سنة.
 يف حال كانت تلك املعلومات سوف تؤدي إىل إمكانية حصول مشاكل بني الشاب ووالديه (عىل سبيل املثال؛ معلومات بخصوص الحياة الجنسية للشاب) ميكن حينها

للطبيب أن يختار عدم إخبار الوالدين بذلك. 

 السن القانوين األدىن ملامرسة الجنس هو 15 سنة. وهذا يعني، بأنه يحق للمرء أن يقرر شخصيا بخصوص حياته الجنسية، عندما يبلغ املرء 15 سنة. وهذا ما يعني أيضا، بأنه
مسموح قانونيا مبامرسة الجنس مع ولد أو بنت، من الذين أمتوا سن 15 سنة، يف حال كان الشخص راغبا بذلك. 

 إنه من غري القانوين مامرسة الجنس مع بنت أو ولد تحت سن الـ 15 سنة يف حال كان املرء أكرب من ذلك سناً. حتى إن كان الشخص الذي هو تحت سن الـ 15 سنة
 راغبا شخصيا بذلك. بالجنس يقصد جميع أشكال األوضاع الجنسية وليس فقط الجامع. وهذا يرسي عىل كل من البنات واألوالد، وحالة التجاوز ميكن أن تؤدي إىل

عقوبة السجن التي قد تصل إىل 8 سنوات. يف حال كان الطفل تحت سن الـ 21 سنة، ميكن أن يؤدي ذلك إىل 12 سنة سجن. 

 شخصان يف سن 14 سنة ميكنهام مامرسة الجنس مع بعضهام البعض يف حال كانا راغبني بذلك، لكن شخصا يف سن الـ 15 سنة غري مسموح له مبامرسة الجنس مع شخص
 آخر يف سن الـ 14 سنة. ال يغري يف األمر شيئا، أن كان املرء بنتا أو ولدا. يف حال قيام شخص يف سن 51 سنة وشخص آخر يف سنة 14,5 سنة مبامرسة الجنس مع بعضهام

البعض، فإنه عىل األغلب لن يتم رفع دعوى بذلك، وذلك ألنهام تقريبا متامثالن يف العمر. 

18 سنة
 عندما يبلغ املرء سن الـ 18 سنة، يصبح املرء بالغا قانونيا وراشدا. وهذا يعني، بأن كل من األوالد والبنات يحصلون عىل نفس الحقوق والواجبات كبقية البالغني، عندما

يبلغون سن الـ 18 سنة. 
 عالوة عىل هذه األمور، توجد قامئة يف صفحة 24 ، ميكن للمرء عىل سبيل املثال أن يوقع عىل عقود، خاصة عىل سبيل املثال بالقروض املرصفية وعقود الرشاء. اإلتفاقيات
 املكتوبة ملزمة. لذلك، يجب دامئا أن يتأكد املرء من الذي يوقع عليه. وإال فيمكن للمرء أن يتنازل دون علم منه، بجزء من حقوقه أو واجباته ليشء ما قد يندم عليه

الحقا، أو ليس لديه مال كاف له. توقيع املرأة وتوقيع الرجل له نفس القيمة املتساوية
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 الجسد وامليول الجنسية
 العديد من الشباب والبالغني يف الدمنارك لديهم عالقات عشق. أن يكون املرء عاشقا، يعني، بأن هنالك شخصني لديهام عالقة رومانسية، ورمبا - لكن ليس بالرضورة

- عالقة جنسية دون أن يكونا متزوجني. يف الدمنارك لدى األعم األغلب خربات جنسية قبل أن يتزوجوا.
ليس من املتوقع أن يكون كل من النساء أو الرجال عذارا، عندما يتزوجون، وبشكل عام ال يتم ربط الرشف واإلستقامة بالبكارة. 

 كل من النساء والرجال يقررون شخصيا، متى يرغبون يف مامرسة الجنس ومع من يريدون مامرسة الجنس. لكن الشخص فوق سن الـ 15 سنة غري مسموح له مبامرسة
 الجنس مع شخص آخر تحت سن الـ 15 سنة

 إنه ملن اإلعتيادي أيضا أن يتم الحديث بإنفتاح عىل الجسد، وامليول الجنسية، ويف نفس الوقت أيضا يجب أن يتم إحرتام بأن الناس لديهم حدود حياء مختلفة.
 كل من النساء والرجال يقررون شخصيا، متى يرغبون يف مامرسة الجنس ومع من يريدون مامرسة الجنس. لكن الشخص فوق سن الـ 15 سنة غري مسموح له مبامرسة

الجنس مع شخص آخر تحت سن الـ 15 سنة .

 بالنسبة للعديد من الناس، من النساء والرجال، تشكل الحالة الجنسية جزءا مهام من عالقة اإلرتباط بينهام. كال الطرفني لديه الحق إلعطاء مؤرشعىل رغباته الجنسية،
 لكن ال ميكن للنساء أو الرجال إنتظار قيام الرشيك بتلبية تلك الرغبات. إنه ملن الجيد دامئا أن يتحدث املرء عن الجنس ضمن العالقة الزوجية أو عالقة اإلرتباط بني

شخصني.
 كام ميكن للمرء الحصول عىل املزيد من املعلومات بخصوص الجنس والجسد وامليول الجنسية لدى الطبيب أو عيادات اإلرشاد الجنيس يف البالد، أو لدى مؤسسة الجنس

واملجتمع عىل رقم الهاتف التايل: 339310100. 
هنا ميكن لكل من النساء والرجال أيضا وبشكل رسي الحصول عىل معلومات بخصوص منع الحمل أو األمراض التي تنتقل مبامرسة الجنس. 

 املثلية الجنسية 
 رجالن أو امرأتان ميكنهام، كام متت اإلشارة إليه مسبقا، الزواج يف الدمنارك، يف كل من الكنيسة والبلدية. وميكنهام تبني األطفال. املثلية الجنسية وبقية األقليات الجنسية

لديهم نفس الحقوق والواجبات كبقية املواطنني اآلخرين يف املجتمع. 

 يجب أن يحرتم املرء امليول الجنسية لآلخرين، ومن غري املسموح أن يشتم ويسب املرء بكلامت بذيئة أو يكون عنيفا، أو أن يهدد أو يحرض عىل مامرسة العنف تجاه
اآلخرين، ألنه ال يستسيغ ميولهم الجنسية أو إختيارهم لرشيكهم. 

يف حال قيام املرء بإرتكاب تجاوز تجاه اآلخرين عىل سبيل املثال بسبب الجنس، أو الدين، أو لون البرشة، أو امليول الجنسية، ميكن حينها معاقبة املرء أشد من املعتاد: 

قانون العقوبات الفقرة 81:
   يجب عىل القايض عند تحديد العقوبة بشكل عام إعتبارها ضمن الظروف املشددة […]  يف حال كان الجرم له خلفية إثنية أو دينية مختلفة، أو ميول جنسية

مغايرة، أو ماشابه ذلك .

غشاء البكارة 
 العديد يعتقدون بأن غشاء البكارة هو رمز إىل أن املرأة هي بكر. لكن غشاء البكارة ليس كام يعتقد العديد بأنه عبارة عن غشاء غري منقطع يف املهبل، قابل للفض.

إنه عبارة عن غشاء مطاطي مخاطي، يقع يف حلقة يف املهبل. توجد فيه مسبقا فتحة تسمح لخروج دم العادة الشهرية منها.

 األعم واألغلب من النساء ال ينزفن يف املرة األوىل التي ميارسن فيها الجنس مع الرجل. يف حال حصول النزيف، اليعني ذلك بالرضورة، بأنه بسبب غشاء البكارة، لكن
ميكن أن يكون ذلك بسبب أمور أخرى، عىل سبيل املثال؛ خدوش يف الغشاء املخاطي. كام ال ميكن رؤية أو فحص املرأة إن كانت قد مارست الجنس سابقا أم ال. 

 لذلك فإنه ليس ممكنا أن تتم خياطة غشاء البكارة. بعض األطباء يعرضون القيام بعملية من أجل ترقيع إصطناعي لـ «غشاء البكارة». لكن اليوجد أي ضامن بأن تنزف
املرأة الحقاً يف املرة األوىل التي متارس فيها الجنس مع الرجل، عىل الرغم من أنها كانت قد أجرت هذه العملية. 

الختان 
كذلك فإن ختان البنات ممنوع يف الدمنارك: 

 « يعاقب الذي يقوم عن طريق تدخل جسدي مع أو بدون موافقة فيقطع أو بطريقة أخرى يزيل األعضاء التناسلية النسائية الخارجية بشكل كيل أو جزيئ، يعاقب
بالسجن لغاية 6 سنوات». 

قانون العقوبات املادة 245 أ:
 « يعاقب الذي يقوم عن طريق تدخل جسدي مع أو بدون موافقة فيقطع أو بطريقة أخرى يزيل األعضاء التناسلية النسائية الخارجية بشكل

كيل أو جزيئ، يعاقب بالسجن لغاية 6 سنوات». ?

املادة 246:
 «يف حال كان التدخل الجسدي مشموال باملادة 245 أو املادة 542 أ، و بدرجة عالية من القسوة أو أدى إىل ارضار جسيمة أو إىل الوفاة كنتيجة لذلك، بحيث ترسي

الظروف املشددة، ميكن للعقوبة أن ترفع للسجن لـ 10 سنوات».

هذا يرسي أيضا يف حال تم أخذ البنت إىل خارج البالد من أجل ختانها:

قانون العقوبات املادة 7
 « تحت نطاق سلطة العقوبة الدمناركية تخضع األفعال التي يتم القيام بها يف مناطق خاضعة لسلطة أجنبية من قبل شخص كان يف حينها وقبل توجيه اإلتهام له - لديه

الجنسية الدمناركية، أو كان يسكن يف الدولة الدمناركية، أو لديه إقامة ثابتة مشابهة هنا يف البالد، يف حال:

2) كان الجاين أيضا يف وقت وقوع الجرمية لديه اإلرتباط املذكور هنا بالبالد وكان الفعل  

أ) يشتمل عىل إستغالل جنيس لألطفال، أو اإلتجار بالبرش، أو ختان النساء 
أو 

ب) موجه ضد أحد، كان يف وقت وقوع الجرمية لديه اإلرتباط املذكور هنا بالبالد» 

اإلجهاض 
 يوجد مدخل سهل ملنع الحمل يف الدمنارك. ميكن الحصول عىل النصح بخصوص منع الحمل لدى الطبيب وعىل وصفة طبية عىل سبيل املثال لحبوب منع الحمل. بعض

أشكال منع الحمل ميكن رشائها أيضا من املتاجر، أو االكشاك أو يف الصيدليات دومنا وصفة طبية. 
الجميع - كل من النساء والرجال - لديهم وسائل حرة للحصول عىل منع الحمل. لكن يجب أن يدفع املرء مثن ذلك.

 يف حال تم الحمل عىل عكس رغبة املرء، ميكن للمرء بشكل قانوين إجراء اإلجهاض لغاية األسبوع الـ 12 من الحمل. بعد األسبوع الـ 12 يجب أن يتوفر هنالك أسباب
 خاصة وثقيلة من أجل الحصول عىل اإلجهاض. املرأة الحامل هي من تقرر شخصيا إن كانت تريد إجراء اإلجهاض أم ال. ليس الزوج، أو الوالدين أو أرسة الزوج هم من

يقررون. يف حال حصول حمل غري مرغوب فيه، فإنه من األفضل أن يتحدث املرء عن ذلك مع رشيكه، وبالتشارك يتم القرار بخصوص ما الذي سوف يجري.

 األطباء وموظفو املستشفيات لديهم واجب كتامن الرس. وهذا يعني، بأن زوج املرأة أو أهلها لن يعرفوا شيئا بخصوص كون املرأة حامل أو أنها ترغب باإلجهاض، يف
حال مل ترغب هي بإخبارهم عن ذلك.

 يف حال كانت املرأة تحت سن الـ 18 سنة وترغب باإلجهاض، يجب عليها من حيث املبدأ الحصول عىل موافقة من أحد والديها. يف حال مل يُرِد الوالدين اعطاء املوافقة
 لإلجهاض أو يف حال وجود سبب بالغ األهمية لعدم معرفتهم بأنها حامل أو ترغب باإلجهاض، ميكن حينها تقديم طلب الحصول عىل موافقة من أجل إجراء اإلجهاض

دون موافقة الوالدين، ودون أن يتم إخبارهام بيشء عن ذلك. هذا األمر ميكن للطبيب أن يقدم فيه املساعدة. 

 عدد حاالت اإلجهاض بشكل عام يف تناقص منذ سبعينات القرن املنرصم، حيث تم السامح باإلجهاض الحر. اليوم تجري حاالت إجهاض تقدر بقرابة 15.000 - 16.000
 حالة إجهاض سنويا يف الدمنارك. النساء من خلفية عرقية غري أوروبية غربية يجرين مبعدل أعىل حاالت إجهاض (قرابة 14 لكل 1000 إمرأة يف عام 2015) مقارنة

بالنساء من أصل دامناريك (قرابة 9 لكل 1000 إمرأة يف عام 2015
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 العنف واإلغتصاب
اإلغتصاب والتحرش الجنيس 

 لكل من الرجال والنساء الحق بالتقرير فيام يختص بجسدهم، ومع من يرغبون مبامرسة الجنس. هذا يعني، بأنه يقع تحت طائل العقوبة القانونية، إجبار أحد ما
ملامرسة الجنس دون رغبة منه بذلك، يف هكذا حالة يكون األمر متعلقا بإغتصاب  ان كان عىل شاكلة الجامع أو أي شكل آخر من أشكال النشاط الجنيس. 

 لكل من النساء والرجال الحق دامئا للرفض بقول ال أرغب، أو توقف، ويجب أن يتم إحرتام ذلك. يف حال إستمر املرء باملحاولة ملامرسة الجنس مع شخص آخر بعد أن
أبدى ذلك الشخص رأيه بأنه أو بأنها اليرغب/الترغب بذلك، يصبح حينها الحديث عن إغتصاب، عىل الرغم من أن الشخص املعني مل يقم مبامنعة أو مقاومة جسدية.

 هذا يرسي أيضا بني األزواج. وهذا يعني، بأنه ال يقع عىل املرء واجب ملامرسة الجنس مع زوجه. إنه إغتصاب يف حال أجرب املرء زوجه عىل مامرسة الجنس مبساعدة
 العنف أو التهديدات. اإلغتصاب يقع تحت طائلة العقوبة القانونية ملدة تصل لـ 8 سنوات، ويف الحاالت الشديدة، يصل ملدة 12 سنة. اإلغتصاب يف العالقة الزوجية

يعطي كالعنف الحق بالطالق الفوري دومنا إنفصال مسبق.

قانون العقوبات املادة 216: 
«ممنوع إجبار املرء ملامرسة الجامع مع إستخدام العنف أو التهديد بالعنف». 

 كام إنه ممنوع أيضا مامرسة الجنس مع شخص خارج عن حالة إمكانية إبداء موافقته، عىل سبيل املثال، يف حال كانوا فاقدي الوعي، أو مثلني بشدة، أو متأثرين بشدة
من الدواء أو املواد املخدرة املتعاطاة.

 يف حال كنت قد تعرضت إىل اإلغتصاب أو محاولة اإلغتصاب أو أن شخصا ما تعرفه، أجربك ملامرسة الجنس، ميكنك التواصل مع أقرب مركز خاص بضحايا اإلغتصاب
(Center for Voldtægtsofre)

إنه اغتصاب أيضا يف حال أجربك زوجك عىل مامرسة الجنس دون رغبة منك.

 يوجد مراكز خاصة بضحايا اإلغتصاب يف كل أقليم يف الدمنارك.
رقم الهاتف: 78463543.

 كام إنه ممنوع أيضا مضايقة األخرين جنسيا، أو إنتهاك حيائهم جنسيا. إنه أبداً من غري املقبول أن يلمس املرء شخصا آخرا بشكل ذو طابع جنيس، يف حال كان هذا
الشخص ال يرغب بذلك، بغض النظر عن املالبس التي يرتديها أو الطريقة التي يترصف بها ذلك الشخص. 

كام ال يُسمح بأن يظهر املرء عاريا أمام شخصا آخر، أو أن يظهر أعضائه التناسلية يف حال مل يرغب الشخص بذلك.

قانون العقوبات املادة 232:
 « الذي يقوم بترصف أو فعل غري الئق يخدش الحياء، يعاقب بالغرامة أو السجن ملدة تصل لـ 2 سنة، أو يف حال تم الفعل أو الترصف تجاه طفل تحت سن الـ 15

سنة، بالغرامة أو السجن يصل ملدة 4 سنوات». 

العنف 
كام أن مامرسة العنف هو أمر غري قانوين يف الدمنارك ويقع تحت طائل العقوبة القانونية. 

قانون العقوبات املادة 244:
« الذي ميارس العنف أو بطريقة أخرى يهاجم جسد شخص آخر، يعاقب بالغرامة أو السجن ملدة تصل لـ 3 أعوام «.

قانون العقوبات املادة 245:
 « الذي ميارس التعدي الجسدي بشكل وحيش جداً،  أو بدرجة من الخطورة، أو يجعل نفسه مذنبا يف سوء معاملة، يعاقب بالسجن ملدة تصل لـ 6 سنوات. يف حال

تسبب هذا اإلعتداء الجسدي يف حدوث أرضار جسيمة عىل الجسد أو الصحة كنتيجة، فيجب أن يعترب ذلك من قبيل الظروف املشددة للحكم». 

 العنف بني الرشكاء يف املعيشة هو كذلك كبقية أنواع العنف عمل غري قانوين، ويُعاقَب عليه قانونيا، كبقية أنواع العنف. كام إنه من غري القانوين أن يرضب املرء رشيكه،
حتى وإن إعتقد املرء بأن الشخص اآلخر قد ترصف بشكل خاطيء، أو أن كان املرء يترصف نتيجة إنفعال أثناء شجار وتالسن باأللفاظ. 

 العنف ليس محصورا فقط بالجانب الجسدي. العنف هو ترصف أو تهديد، يخيف أو يؤمل أو يرض الشخص اآلخر أو ينتهك سالمة الشخص. العنف ميكن أن يكون عمال
مقصودا أو عمال يحصل تحت التأثري. 

العنف الجسدي؛ عىل سبيل املثال، بالرضب، أو بالركل، أو بالخنق، أو باإلمساك والهز.
العنف النفيس؛ عىل سبيل املثال هو أن يتم مراقبة املرء، أو إهانته، أو تقييد حركته، أو تهديده بالعنف. 

العنف الجنيس؛ عىل سبيل املثال أن يتم إغتصاب املرء أو إجباره عىل أفعال جنسية أخرى. 
العنف املادي؛ عىل سبيل املثال يف حال قيام شخص متعمداً بإتالف مالبس أو أشياء تخص اآلخرين
العنف املايل، عىل سبيل املثال، يف حال تم منع الشخص من الترصف أو الوصول إىل أمواله الخاصة

 يف حال كنت أنت عنيفا، فإنه من األفضل لك وألرستك البحث عن املساعدة للتخلص من العنف.
ميكن عىل سبيل املثال التواصل مع

www.dialogmodvold.dk 
أو عىل رقم الهاتف التايل: 35301717

 توجد مراكز للنساء املعنفات وكذلك للرجال املعنفني يف جميع أنحاء البالد. ميكن للمرء أن يسكن يف مركز املعنفني لفرتة، يف حال تعرضه إىل العنف أو التهديد بالعنف.
الذي العازبني،  والرجال  األزواج  وكذلك  العنف،  إىل  تعرضوا  الذين  واألرس  بالرجال  خاصة  للمعنفني  مراكز  هناك  توجد  كام  أطفاله.  مع  هناك  املرء  يسكن  أن   ميكن 

يتعرضون إىل العنف املرتبط بقضايا الرشف. 

ميكن إيجاد قامئة كاملة عن مراكز النساء املعنفات ومراكز الرجال املعنفني يف جميع أنحاء البالد، هنا: 
www.levudenvold.dk

 يف حال كانت لديك الحاجة للنصيحة أو اإلرشاد بخصوص العنف ضمن األفراد املقربني أو ذوي العالقة الوثيقة؛ ميكنك التواصل مع الرقم الهاتفي الساخن الوطني
70203082. الخط الساخن يغطي جميع أرجاء البالد وخدمته رسية، وميكن التواصل معهم طوال اليوم وهو لكل من النساء والرجال وذويهم. 

يف حال كنت رجال وتعرضت إىل العنف من رشيكك، ميكنك أيضا اإلتصال بالرقم الهاتفي: 70116263 
 شاهد:

www.voldmodmand.dk 

 .(gnU ksintE) إن كنت شابا/شابة من أقلية عرقية، ميكنك الحصول عىل املساعدة من قبل جمعية شباب األقليات العرقية
 شاهد املوقع االلكرتوين:
www.etniskung.dk

 suohefaS-DER (مؤسسة ريد- منزل األمان) يقدم أماكن يف مراكز مكافحة العنف للشباب غري املتزوجني من كال الجنسني، وكذلك لألزواج الشباب، الذين يتعرضون
إىل عنف مرتبط بقضايا الرشف من قبل أرسهم. 

شاهد املوقع اإللكرتوين:
 www.safehouse.dk

RED-Safehouse

Etnisk Ung
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