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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-١٨نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٥ و) أ (٤ و ٣البنود 

التنميـــة  )أ( :متابعـــة توصـــيات املنتـــدى الـــدائم يف جمـــال
 نساء الـشعوب األصـلية؛  ) ب (االقتصادية واالجتماعية؛ 

  الثاين للشعوب األصلية يف العاملالعقد الدويل  )ج(
ملتحــدة بــشأن تنفيــذ إعــالن األمــم ا )أ( :حقــوق اإلنــسان

  ؛حقوق الشعوب األصلية
        مناقشة ملدة نصف يوم بشأن القطب الشمايل

 اتواردة من احلكومالعلومات امل    
  الدامنرك وغرينالند    

  
  موجز  

 -مـــوجز التنفيـــذي لتقريـــر جلنـــة غرينالنـــد  صـــيغة خمتـــصرة للا التقريـــرتـــضمن هـــذي  
 جـرى الدامنركية للحكم الذايت عن احلكم الذايت يف غرينالند ومعلومات عن االسـتفتاء الـذي               

حيــز ه العمليــة املفــضية إىل دخولــو القــانون  هــذا بــشأن٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٥يف 
  .د يف مرفق هذا التقريرويرد مشروع القانون املتعلق باحلكم الذايت لغرينالن. النفاذ

 األمـني العـام تزويـده مبعلومـات عـن تنفيـذ توصـيات املنتـدى                 ويليب هذا التقرير طلـب      
تحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية        األمم امل  إعالن، و  املعين بقضايا الشعوب األصلية    الدائم

  .والتوصية العامة املقدمة من املنتدى الدائم لتعزيز اإلعالن وتنفيذه
  

 
  

  *  E/C.19/2009/1.  
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  توياتاحمل
الصفحة  

 للحكـم الـذايت عـن احلكـم الـذايت لتقريـر جلنـة غرينالنـد الدامنركيـة        صيغة خمتصرة للموجز التنفيذي     -أوال   
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غرينالند       يف 

١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستفتاء بشأن احلكم الذايت يف غرينالند  -ثانيا   
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العملية املتبقية قبل بدء نفاذ قانون احلكم الذايت يف غرينالند  - ثالثا   
  املرفق

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغرينالندمشروع قانون احلكم الذايت     
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 لتقرير جلنة غرينالند الدامنركية للحكـم       صيغة خمتصرة للموجز التنفيذي     - أوال  
 الذايت عن احلكم الذايت يف غرينالند

 الدامنركية للحكم الذايت -معلومات أساسية عن إنشاء جلنة غرينالند     
 غرينالنداتفاق اإلدارة الذاتية ل مبا فيهاارخيية، املعلومات األساسية الت    

  
 يف عـام قـانون اإلدارة احملليـة      سكان غرينالند يف حكومـة البلـد قبـل اعتمـاد            يشارك  مل    - ١

 .حمدود إال بقدر ١٩٧٩

 ولغايــة منتــصف القــرن التاســع عــشر تقريبــاً، ١٧٢١ومنــذ احــتالل غرينالنــد يف عــام   - ٢
يف منتـصف القـرن التاسـع عـشر،         و. غرينالنـد  الـيت تتـوىل إدارة    كانت احلكومة الدامنركية هـي      

ويف عـام   . انتخب من يطلق عليهم باملديرين إلدارة املسائل احملليـة        و: أنشئت اجلمعيات املنتخبة  
وكانـت املهـام الرئيـسية    . ، أنشئت جمالس حملية وأنـشئ جملـسان مـن جمـالس احملافظـات       ١٩١١

ــة هــي إدارة املــساعدة    ــة واحلفــاظ علــى القــانون والنظــام  للمجــالس احمللي وكانــت . االجتماعي
 اتافظـ ن جمـالس احمل  جملـس مـ   كـل   شتركة ل املـ شواغل  الـ جمالس احملافظات مـسؤولة عـن مناقـشة         

ــ ــةوكان ــدمي مقترحــات  ت خمول ــد إىل ا لتق ــسلطات يف ال ــام . منركال ، اســتكملت ١٩٢٥ويف ع
 أن تقـدم املـساعدة       مـن املقـرر    كـان اجملالس احمللية وجمالس احملافظـات مبجـالس املقاطعـات الـيت            

 .لألعمال التجارية ولسوق العمل يف غرينالند يف شكل قروض وإعانات وما شابه ذلك

 جمالس البلديات وجملس حمافظـة مـشترك واحـد          متت االستعاضة عن  ،  ١٩٥١ويف عام     - ٣
 ةافظــوكانــت املهمــة الرئيــسية جمللــس احمل . اجملــالس املــذكورة آنفــاً بيغطــي غرينالنــد بأكملــها  

 مبـسؤولية   إالومل يكن اجمللس يضطلع     .  احلكومة الدامنركية   لدى مستشاركاملشترك هي العمل    
 .تمعية يف غرينالنداجملهام عن املمباشرة حمدودة للغاية 

، ظهـرت غرينالنـد علـى قائمـة األقـاليم         ١٩٥٤ وعـام    ١٩٤٥  بـني عـام    مـا ويف الفترة     - ٤
 علـى  كـان احلادي عشر من ميثاق األمـم املتحـدة، و       غري املتمتعة باحلكم الذايت مبوجب الفصل       

 فترات منتظمة إىل هيئات األمـم املتحـدة   يفثناء تقارير عن الوضع     األ  يف هذه  الدامنرك أن تقدم  
 عنـدما أحاطـت اجلمعيـة       ١٩٥٤وتوقفت عملية تقدمي التقارير يف عام       . املعنية بإهناء االستعمار  

 . الدامنركالعامة علماً باندماج غرينالند يف مملكة

ــسبعينات ويف النــصف األول مــن    - ٥ ــرة ال نقــل عــدد مــن املهــام مــن احلكومــة إىل    مت ، فت
ــد  ــديات غرينالن ــام . بل ــد ،١٩٧٣ويف ع ــع أضــحت غرينالن ــدامنرك، م ــضو،  ال ــسوق اًع  يف ال

  انتـهت  ،١٩٨٥يف عـام    و. )االحتـاد األورويب  اسـم    اليـوم    اليت يطلق عليهـا   (األوروبية املشتركة   
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ق حصلت يف ذلك الوقت علـى ترتيـب اتفـا         و ،ند يف السوق األوروبية املشتركة    عضوية غرينال 
 .بلدان وأقاليم ما وراء البحار

ــة ١٩٧٣ويف عــام   - ٦ ــة، أنــشئت جلن ــة  غرينالنــد الداخلي بغــرض النظــر يف لــإلدارة الذاتي
وقــدمت اللجنــة اقتراحــاً  . ملكــةضــمن إطــار وحــدة امل لــإلدارة الذاتيــة إمكانيــة وضــع ترتيــب  

ــهالذاتيــة دارة أدى إىل إنــشاء جلنــة اإل١٩٧٥ يف عــام اتفاوضــجــراء مإل وبعــد .  يف العــام ذات
 اعتماد الربملان الـدامنركي أوالً وفيمـا بعـد          عن عمل اللجنة    سفرانقضاء ثالث سنوات تقريباً، أ    

 يف غرينالنـد  ة الذاتيـ اإلدارةوأصـبح ترتيـب     .  لـإلدارة الذاتيـة    ترتيب غرينالنـد   ل سكان غرينالند 
 .١٩٧٩مايو / أيار١افذاً يف ن

ة يأن متـارس الـسلطتني التـشريع       غرينالندبإمكان  ، أصبح   اإلدارة الذاتية وبوضع ترتيب     - ٧
 الذاتيـة تولت حكومـة اإلدارة     عالوة على ذلك،    و. اإلدارة الذاتية والتنفيذية فيما يتعلق مبسائل     

ا إدارة شـؤون غرينالنـد   امـة، منـه   اهلسؤوليةاملـ جمـاالت  مـن  خالل عدد مـن الـسنوات جمموعـة         
 والـــصيد يف امليـــاه ،كنيـــسةال ، وإدارة شـــؤون والـــضرائب املباشـــرة وغـــري املباشـــرة ،الداخليـــة
 وشـؤون سـوق   ، والرعايـة االجتماعيـة  ، والصيد الربي والزراعـة ورعـي غـزالن الرنـة      ،اإلقليمية
ــة ،العمــل تــصلة بالتجــارة  وغريهــا مــن املــسائل امل ، والتعلــيم املهــين، والتعلــيم والــشؤون الثقافي

 .ية وجمال اإلسكان ومحاية البيئةواخلدمات الصح
  

  ةالذاتي لإلدارة جلنة غرينالند    
 مجيـع جمـاالت     الذاتيـة ، تولت حكومـة اإلدارة      اإلدارة الذاتية  عاماً على    ٢٠بعد مضي     ‐ ٨

 إىل إعـادة   احلاجـة إدراكاً منـها و. اإلدارة الذاتيةاملسؤولية اليت ميكن عملياً نقلها مبوجب قانون        
يف غرينالنـد لـإلدارة الذاتيـة       كومـة جلنـة     احلأنـشأت   ،  النظر يف موقف غرينالنـد داخـل اململكـة        

 .٢٠٠٠-١٩٩٩ هناية العام

وعقـــب التوصـــية الـــيت رفعتـــها حكومـــة . ٢٠٠٣وقـــدمت اللجنـــة تقريرهـــا يف عـــام   - ٩
اقتراحهــا بإنــشاء توصــيات اللجنــة و) ينغالندســت(غرينالنــد ، أقــر برملــان )الندســتاير (نــدغرينال
 .ة غرينالند الدامنركية املشتركةجلن
  

  لحكم الذايت وأعماهلا لية الدامنرك- غرينالند جلنة    
، وقــع رئــيس وزراء الــدامنرك و رئــيس وزراء غرينالنــد ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢١يف   - ١٠

ــذايت    ) الندســتايرفورماند( ــة للحكــم ال ــد الدامنركي ــة غرينالن ــصاصات جلن ــشئوأُ. علــى اخت ت ن
اللجنـة، الـيت أهنـت اآلن أعماهلـا مـن رئـيس ونائـب               هـذه   وتكونـت   . بعد ذلـك مباشـرة    اللجنة  

) فولكيتينــغ(الربملــان الــدامنركي مــن  توصــية بنــاًء علــىرئــيس وســبعة أعــضاء عينتــهم احلكومــة 
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بنــاء علــى توصــية أحــزاب أو جتمعــات ) الندســتاير(رينالنــد غأعــضاء عينتــهم حكومــة ســبعة و
 .برملان غرينالند

الوفــود املعيــنني واخلــرباء اخلــارجيني أعــضاء ة علــى ذلــك، حــصلت اللجنــة مــن ووعــال  - ١١
 . بشأن مواضيع حمددةفنيةعلى مشورة قانونية ومساعدة 

وأنشأت ثالثة أفرقة عمل نظـرت يف       . ٢٠٠٤سبتمرب  /وبدأت اللجنة أعماهلا يف أيلول      - ١٢
التنميـة االقتـصادية والـصناعية، وكـذلك     مواضيع حمددة مثل املوارد املعدنيـة يف بـاطن األرض و          

، عقــدت اللجنــة ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٧ويف . يف مــسائل القــانون الــوطين والقــانون الــدويل
 .جلستها الثانية عشرة واألخرية

باالشـتراك مـع    الـدامنرك    االختصاصات اليت وضـعتها حكومـة        إىل عمل اللجنة    ويستند  - ١٣
 :اتختصاص لتلك االووفقاً. )الندستاير (حكومة غرينالند

ــة، تنــاقش     ــاء علــى الوضــع الدســتوري احلــايل لغرينالنــد ووفقــاً حلــق     اللجن بن
ــر مــصريه مبوجــب القــانون الــدويل،    ــة تــويل ســلطات   شــعب غرينالنــد يف تقري إمكاني

، وتقـدم مقترحـات     اك ممكنـاً دسـتوري    لـ غرينالند املزيد من الصالحيات، أينمـا كـان ذ        
ــشأن  ــذا ال ــة م . يف ه ــضع اللجن ــققترحــاتوت ــدة تراعــي جمــاالت   ب  تتعل ــات جدي ترتيب

 .دارة احملليةاملسؤولية اليت تولتها بالفعل سلطات غرينالند مبقتضى قانون غرينالند لإل

.  علــى مبــدأ التوافــق بــني احلقــوق والواجبــات ا أعماهلــ يفاللجنــة تعتمــدو...     
نــد والــدامنرك وتنــاقش أي ترتيــب جديــد بــشأن احلالــة االقتــصادية القائمــة بــني غرينال 

 .يف هذا الشأنوتقدم مقترحات 

وتتفق احلكومـة الدامنركيـة وحكومـة غرينالنـد علـى أن شـعب غرينالنـد                ...     
علـى   الترتيـب اجلديـد    ينطـوي أالّمـا إذا كـان يرغـب يف االسـتقالل، و     هو الذي يقرر    

  عنـد االقتـضاء، مـن إبـرام    ،بـد  لحصول على االسـتقالل ال    لو. أي تغيري يف هذا الشأن    
.  مــن الدســتور الــدامنركي١٩ يف املــادة املبينــةاتفــاق يف هــذا الــشأن مبوجــب القواعــد 

 حـصول غرينالنـد   بـشأن  ترتيب جديد حكمـاً   بشأن وضع وتتضمن مقترحات اللجنة    
 .على االستقالل وفقاً لذلك

ــة     - ١٤ ــا إىل حكوم ــة تقريره ــدمت اللجن ــدامنرك وق ــد  ال ــة غرينالن يف ) الندســتاير(وحكوم
 .واحدباستثناء عضو  اللجنة هذا التقرير  مجيع أعضاءوأقرت. ٢٠٠٨و ماي/أيار ٦
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 الشروط املسبقة العامة لعمل اللجنة وتوضيح إطار عملها    
قـانون يتعلـق بوضـع      انت املهمـة الرئيـسية للجنـة احلكـم الـذايت هـي تقـدمي مـشروع                  ك  - ١٥

رتيـب أن سـلطات احلكـم       التيف هـذا    عناصـر اهلامـة     ومـن ال  . غرينالنـد يف  ذايت  الـ حكـم   لل ترتيب
مبوجـب ترتيـب   أصالً  تلك اليت تتوالها زيد عن من تويل املسؤولية يف جماالت ت  ستتمكن الذايت

 ذلـك ألن حكومـة      ،بيد أن اللجنة مل يكن هلا مطلـق احلريـة يف صـياغة املقتـرح              . الذاتيةاإلدارة  
 يـتعني علـى   اً حمدداً   اختصاصات العمل إطار  قد ضمنتا   وحكومة الدامنرك   ) الندستاير(غرينالند  

  .اللجنة التقيد به
ــدرج    - ١٦ ــك، ينبغــي أن ي ــاء علــى ذل ــد  وبن ــة وحــدة االضــمن إطــار  ” الترتيــب اجلدي حلالي
ــد  هنقطــة انطالقــ ” وأن يتخــذ “لمملكــةل ، أي الدســتور “ الوضــع الدســتوري احلــايل لغرينالن

  .الدامنركي احلايل
 مـداوالت    إمجـاال يف   لية أمهيـة حامسـة    وكان هلـذا اإلطـار املتعلـق بتـويل جمـاالت املـسؤو              - ١٧

 مل يكن هناك أي اتفاق تام فيمـا بـني أعـضاء اللجنـة بـشأن نطـاق هـذا اإلطـار                       غري أنه اللجنة،  
رأي احلكومـة بـشأن القـانون       باعتبـار   وقـد أفـضت مـداوالت اللجنـة إىل اختـاذ قـرار              . وتفسريه

جنـة املتعلـق بـاحلكم الـذايت         األسـاس ملـشروع قـانون الل        هـو  الوطين، كما فسرته وزارة العدل،    
دلـيال   اللجنة يف هذا الـصدد أنـه ال ميكـن اعتبـار هـذا القـرار                  الحظوت. )انظر املرفق  (لغرينالند

  . مجيع أعضاء اللجنة على رأي احلكومة بشأن هذه النقطةموافقةعلى 
يـع   تتوىل سلطات احلكم الذايت مج     من احملتمل أن  وبناًء على هذه املعلومات األساسية،        - ١٨

: ها، باســتثناء اجملــاالت التاليــةتــ أن تولالذاتيــةجمــاالت املــسؤولية الــيت مل يــسبق حلكومــة اإلدارة 
ــسية،        ــا، واجلن ــة العلي ــة، واحملكم ــسياسات األمني ــدفاع وال ــة، وال ــشؤون اخلارجي الدســتور، وال

  .وأسعار الصرف والسياسات النقدية
االختـصاصات،  ، حـسب    ترح اللجنة  مق ستند عناصر الترتيب اهلامة األخرى أن ي      ومن  - ١٩
تعزيـز احلكـم الـذايت    ذلـك يعـين أن    اللجنـة أن   تـرى و. ىل مبدأ التوافق بني احلقوق والواجبات     إ

، يـتعني علـى غرينالنـد    وبنـاء علـى ذلـك     . زيادة املسؤولية االقتصادية  جيب أن يرتبط ب   لغرينالند  
تمويـل دعـم احلكـم الـذايت        من توليد الدخل الـالزم ل     اليوم أكثر من أي وقت مضى       أن تتمكن   

  . أقل اتكاالً على املعونة املقدمة من احلكومةوتصبح بالتايل
وفقـاً حلـق شـعب غرينالنـد     ” ترتيب احلكم الـذايت  أن يكون جيبوعالوةً على ذلك،      - ٢٠

عـدد مـن املناقـشات      أفـضى ذلـك إىل إجـراء        وقـد   . “يف تقرير املـصري مبوجـب القـانون الـدويل         
  . من القانون الدويلأن ُيستمدي ميكن إطار العمل الذبشأن 
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 القـانون  أنـه شـعب مبفهـوم   ويتفق أعضاء اللجنة على أنه ميكن وصف شعب غرينالند    - ٢١
ويف هذا الـصدد، ناقـشت اللجنـة ضـمن أمـور أخـرى مـا ميكـن اسـتنتاجه مـن مفهـوم                        . الدويل

. الل، وذلــك مــثالً فيمــا يتــصل بإمكانيــة طلــب االســتق      “حــق الــشعب يف تقريــر مــصريه   ”
ومــع ذلــك،  هنــائي لنطــاق احلــق يف تقريــر املــصري، توضــيح عــن أي تهــذه املناقــشاتــسفر  ومل
ــر املــصري،      و ــد يف تقري ــة تالحــظ اللجبــصرف النظــر عــن النطــاق احملــدد حلــق شــعب غرينالن ن
 رينالنـد غأن شـعب  الـدامنرك علـى   وحكومة ) الندستاير(اتفاق بني حكومة غرينالند  هناك   أن

ويــرد ذلــك يف مــشروع قــانون اللجنــة املتعلــق  . االســتقاللإذا كــان يريــد هــو الــذي يقــرر مــا 
  .باحلكم الذايت لغرينالند

  
  الذايتاحلكم سلطات     

الـذي ينتخـب    ،   بالربملـان املنتخـب    السلطة التـشريعية  تناط   لقانون اإلدارة الذاتية،     وفقاً  - ٢٢
اإلدارة الذاتيــة نفــسها وضــع وتتــوىل حكومــة ). علــى أســاس األغلبيــة املطلقــة( اهليئــة التنفيذيــة
  . التشريعية والتنفيذيةتنيلعالقات بني السلطتفاصيل تنظيم ا

املسؤولية عن تفاصيل تنظيم العالقـات  بأن القاضي  املبدأ  على  الذايت  وتوافق جلنة احلكم      - ٢٣
ة اللجنـ تنظـر    ولـذا، مل  . الـذايت احلكـم   سلطات   تقع على عاتق      التشريعية والتنفيذية  تنيالسلطبني  

احلكـم الـذايت    أحكـام قـانون     ب مـا يتـصل   فيأنـه   أن اللجنة تود أن تقترح      بيد  . يف املسألة بالتفصيل  
كمقـابلني   غرينالنـد ينبغي استخدام التـسميتني املـستخدمتني يف        السلطتني،  بند فيما يتعلق    غرينالل

  ).Naalakkersuisut  وInatsisartutأي (لعباريت السلطتني التشريعية واهليئة التنفيذية 
، مبـا يف    الـذايت احلكـم   يف إطـار    الـثالث    اتالسلطالفصل بني   مبدأ  ومن املمكن إعمال      - ٢٤

سـلطات  تتـوىل   أن  شـريطة   ،  الـذايت احلكـم   لسلطات  ذلك ختويل احلد األقصى من الصالحيات       
ــذايتاحلكــم  ــضاال ــيت       أي ــسؤولية ال ــاالت امل ــة يف جم ــشريعية واإلداري ــسلطة الت ، باإلضــافة إىل ال

. ند، مبا يف ذلـك إنـشاء حمـاكم مـستقلة    إقامة العدل يف غرينال   شؤون  ، تنظيم   اليدهااستلمت مق 
خـدمات  ، و مراقبـة الـسلوك   الـسجون و  خـدمات    ه مـن املمكـن نقـل      ، اقترحت اللجنـة أنـ     عليهو

الشرطة والنيابة العامة، والقانون اجلنائي وإقامـة العـدل، مبـا يف ذلـك إنـشاء حمـاكم مـستقلة يف                     
  .ندغرينال لاحلكم الذايتقانون مبوجب ت اإلدارة الذاتية ند، إىل سلطاغرينال
صـالحية  بعـد نقـل     حـىت   ،  يف اململكـة  تظل أعلى سـلطة قـضائية        س احملكمة العليا بيد أن     - ٢٥

  .الذايتاحلكم سلطات إىل إقامة العدل 
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نــد مــن مث الــسلطتان التــشريعية والتنفيذيــة لغرينال الــذايتاحلكــم وستــسند إىل ســلطات   - ٢٦
احملـاكم،   إىل   الـسلطة القـضائية   بينمـا سـتوكل     ،   اليت استلمت مقاليـدها    االت املسؤولية جمضمن  

  .الذايتاحلكم شكلها سلطات تسمبا يف ذلك احملاكم اليت 
  

  االت املسؤوليةجمل احلكم الذايتتولّي سلطات     
نـد  الغرينل وحكومـة اإلدارة الذاتيـة   ١٩٧٩ اإلدارة الذاتية يف عام      استهالل ترتيب منذ    - ٢٧

ــةاملبينــة املــسؤولية عــن مجيــع اجملــاالت  تتــوىل  ويف ظــل ترتيــب .  تقريبــايف قــانون اإلدارة الذاتي
وقـد ناقـشت   ، صـار الطريـق ممهـدا لالضـطالع باملـسؤولية عـن جمـاالت إضـافية        ،  الـذايت احلكم  

  .اجملاالت اإلضافيةاملسؤولية عن تلك ي  منوذج تولّالذايتاحلكم جلنة 
وهكـذا،  . “تفـاق منـوذج اال  ” و   “القائمـة اإلجيابيـة   ”بني عناصر   للجنة  اقتراح ا وجيمع    - ٢٨

عددا مـن جمـاالت املـسؤولية الـيت     ) القائمة اإلجيابية(ند غرينالل الذايتاحلكم قانون يعرض مرفق  
، اسـتالم مقاليـدها   الـيت ميكـن     اجملـاالت   مـن بـني     و. الـذايت احلكـم    سـلطات    ان تضطلع هب  أميكن  
؛ وإقامـة العـدل،     الشرطة والنيابـة العامـة    خدمات  ال املوارد املعدنية؛ و   جم على سبيل املثال  هناك  

وقــانون األهليــة القانونيــة  مراقبــة الــسلوك؛الــسجون ومبــا يف ذلــك إنــشاء احملــاكم؛ وخــدمات  
وقانون األسرة وقانون اإلرث؛ ومراقبة األجانـب واحلـدود؛ واجملـال املتعلـق بقـانون الـشركات        

قـد  ذلـك،  وعـالوة علـى   . ت؛ والتنظـيم واإلشـراف يف اجملـال املـايل       واحملاسبة ومراجعـة احلـسابا    
جمـاالت أخـرى غـري      أنـه مـن املمكـن تـويل شـؤون           علـى   أيـضا   واحلكومـة   توافق اهليئة التنفيذيـة     

مـىت  ) على سبيل املثال  ،  اليومجديدة للمسؤولية غري معروفة     جماالت  (القانون  مرفق  مدرجة يف   
  ).االتفاقمنوذج (ند غرينالكانت تتعلق حصرا بشؤون 

القائمــة األوىل انظــر املرفــق، (تولّيهــا يف قــائمتني جمــاالت املــسؤولية الــيت ميكــن  وتــرد   - ٢٩
الوقـت املناسـب   البـت يف   صـالحية  احلكـم الـذايت  وتقـع علـى عـاتق سـلطات       ). والقائمة الثانية 

يـد أن هنـاك     ب. جمـاال مـن جمـاالت املـسؤولية الـواردة يف أي مـن القـائمتني               ند  غرينالبشأن تويل   
 وقـت تـويل     احلكـم الـذايت   قبل حتديد سلطات    سبقا يقضي بوجوب إجراء مفاوضات،      شرطا م 

نظــرا ألنــه مــن ، شــؤون اجملــاالت املــذكورة يف القائمــة الثانيــة، بــني اهليئــة التنفيذيــة واحلكومــة  
قبـل  تركة  أعماال حتضريية مش   ةقائمة الثاني الواردة يف ال  االت  املتوقع إىل حد كبري أن تستلزم اجمل      

  . شؤوهناالذايتاحلكم سلطات أن تتولّى 
ــولّي أحــد     - ٣٠ ــصاص أن اال تجمــاالويعــين ت ــذايت ســلطات احلكــم  خت ــد  ال ــستلم مقالي ست

الـيت  هـي  الـذايت  احلكـم  وهكذا، فإن سـلطات  . السلطة التشريعية والتنفيذية املتعلقة بذلك اجملال     
دارة اإلنفسه املسؤولية عـن      تتوىل يف الوقت     كما أهنا ،  باجملالالقواعد املتعلقة   وضع  صالحية  هلا  
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ــساريةمبوجــب القواعــداملــستمرة  ــاملوازاة مــع تــويل أحــد جمــاالت املــسؤولية، ستــضطلع    .  ال وب
  .اجملال بتويل شؤونالنفقات املتصلة أيضا باملسؤولية عن تغطية الذايت احلكم سلطات 

قـد يكـون مـن املناسـب     االختـصاص،   أحـد جمـاالت   الـذايت احلكم بعد تويل سلطات    و  - ٣١
ولـو خـالل    - واملؤسـسات يف هـذا اجملـال    يـة الدامنرك والسلطات   غرينالندالتعاون بني   مواصلة  

 غرينالنــدتعــاون التفــاق آخــر بــني وسيخــضع ذلــك الــضرب مــن ال. علــى األقــلفتــرة انتقاليــة 
  .فيما يتعلق باستالم مقاليد اجملالوالسلطات الدامنركية 

مـن األسـباب مـا يـدفعها إىل التوصـية           ، وجدت اللجنـة     ا بعينه تاالأحد اجمل يف  بيد أنه     - ٣٢
فحسب اللجنـة، ينبغـي تـولّي جمـال املـوارد املعدنيـة علـى املنـوال                . للتعاونباعتماد منوذج حمدد    

 أن ،، يف الوقــت نفــسهغــري أن اللجنــة تــرى. فيمــا يتعلــق بــسائر جمــاالت املــسؤوليةاملوصــى بــه 
فيمـا يتـصل   تعاون أكثـر حتديـدا   يقتضي إقامة املعدنية  ل املوارد   الطابع اخلاص الذي يكتسيه جما    

  .بتويل مسؤوليته
املوارد املعنيـة بـ   غرينالنـد التعاون املهين بني سـلطات    استمرار  باملقترح  يوصي  ولذلك،    - ٣٣

 واملعهــد الــوطين للبحــوث البيئيــة ، لمــسح اجليولــوجيل غرينالنــدرك ومناالــدمؤســسة املعدنيــة و
املـسؤولية عـن اجملـال املتعلـق         غرينالنـد وبعـد تـولّي     . رهـوس آ من جامعة    اجزءاآلن  الذي صار   

اعتبـارا   مخـس سـنوات      ، ينبغي إقامة أواصر التعاون بناء على اتفاق تعاوين ملـدة          املعدنيةباملوارد  
جيـوز أن يتواصـل   االتفـاق األول،  وعقـب انقـضاء مـدة    . املـسؤولية عـن اجملـال    ي  من تاريخ تـولّ   

  . يف ذلكالذايتاحلكم سلطات مىت رغبت اتفاقات متعددة السنوات، يف شكل التعاون 
  

  االقتصاد والتنمية الصناعية    
مكتـف  اقتصاد   على   إىل أقصى حد  أن يرتكز   الذايت ينبغي   ترتيب احلكم   اللجنة أن   ترى    -  ٣٤
فيـا   مكتغرينالنـد النظر يف الرأي الداعي إىل أن يصبح جمتمع اقتراح اللجنة   لذلك، سيدعم   . ذاتيا

وتــرى . ةدعــم احلكومــذاتيــا بــشكل أكــرب مــن الناحيــة االقتــصادية، ممــا جيعلــه أقــل اعتمــادا علــى 
  . االقتصاديةاملسؤوليةتنطوي على زيادة  غرينالندأن تعزيز احلكم الذايت لاللجنة أيضا 

اســتنتجت  والــدامنرك، غرينالنــداليــوم بــني القــائم يف العائــدات فــارق بيــد أنــه نظــرا لل  - ٣٥
املــستقبلية يف حــد ذاهتــا يف زيــادة لعالقــات االقتــصادية ال تــساهم ا مــن املهــم أهة أيــضا أنــاللجنــ

  . والدامنركغرينالندالفارق يف مستويات املعيشة املادية بني 
. ذه املـسائل هبهتمام جهدا يف االاللجنة مل تأل   املقترح،  العام  يف النموذج االقتصادي    و  - ٣٦

  :ة التاليةنموذج العناصر الرئيسيويشمل ال
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ــيري  يبقــى   )أ(   ــدعم احلكــومي دون تغ ــام مــستوى يف ال  ٣٢٠٢,١، أي ٢٠٠٧ع
  ؛األسعار واألجورمع تطور تعديله مع كرونة دامنركية يف السنة، مليون 

ــل   )ب(   ــدتتكف ــسها غرينالن ــيت    ب نف ــسؤولية ال ــاالت امل ــل جم ــدها  تموي ــستلم مقالي ت
  ؛املستقبل يف

ــود   )ج(   ــرادات تع ــشطة األإي ــن ــة  املتعلق ــاملوارد املعدني ــديف ة ب إىل ســلطات  غرينالن
  ؛غرينالند لاحلكم الذايت

املتعلقـة  نـشطة   األنصف اإليرادات من    مبقدار يضاهي   الدعم احلكومي   خيفض    )د(  
  ؛ يف السنة مليون كرونة دامنركية٧٥تتجاوز باملوارد املعدنية اليت 

ــاون   )هـ(   ــة وســلطات  تتع ــذايتاحلكــم احلكوم ــرة اخلمــس  ال ســنوات األوىل  يف فت
ت ذا كانـ إ مـا أن تقـرر  الـذايت  احلكـم  ، لـسلطات  ئـذ بعدو. املهام املتعلقة باملوارد املعدنيـة    بشأن  

  ؛ال  أماالتفاقستجدد 
ختفــيض الــدعم  واحلكومــة عنــد الــذايتاحلكــم تبــدأ املفاوضــات بــني ســلطات   )و(  

إيـرادات   توزيـع    وستشمل املفاوضات مـسألة   .  إىل صفر كرونة   غرينالندالذي تقدمه احلكومة ل   
 ة ومــسألة اســتئناف دعــم احلكومــ غرينالنــديف بــاطن أرض املتعلقــة بــاملوارد املعدنيــة نــشطة األ

  .الذايتاحلكم لسلطات 
 غرينالنديف  املتعلقة باملوارد املعدنية    نشطة  إيرادات األ أن  هي  لنموذج  لالفكرة الرئيسية   و  - ٣٧

يف الوقـت نفـسه     أن تعـين    اإليـرادات ينبغـي     تلـك    غـري أن  الذايت،  احلكم  سلطات  لينبغي أن تعود    
 مليـون   ٧٥الـيت تفـوق     يـرادات   اإلنـصف   بنـسبة    غرينالنـد مـن دعـم ل    احلكومـة   ختفيض ما تقدمـه     
  .يف املستقبلها تتوالسجماالت املسؤولية اليت بنفسها  غرينالندومتويل كرونة دامنركية، 

ــاً باســتمرار    - ٣٨ ــصاد يف  ورهن ــدمعــدل منــو االقت ــدعم املقــدم مــن   ســيعين، غرينالن  بقــاء ال
مـن احلكومـة    املتأتيـة   من حيث القيمـة احلقيقيـة أن اإليـرادات          على حاله    غرينالندإىل  احلكومة  

وهكـذا، ستـصبح    . الـوطين  نسبة متناقصة من جمموع الـدخل        ،مع مرور الوقت  ستظل تشكل،   
، ومـن مث    تـه  برم غرينالنـد اقتـصاد   باحلكومـة فيمـا يتعلـق       حتـويالت   أقـل اعتمـادا علـى        غرينالند

  .سيصري اقتصادها مكتفيا ذاتيا بشكل أكرب
ــانون    - ٣٩ ــذايتاحلكــم ومبوجــب ق ــدل ال ــة أن ميكــن لــ ، غرينالن ــوىل سلطات اإلدارة الذاتي تت
سـتقوم  ، جمـال مـا  املسؤولية عـن  وعند تويل . آخر من جماالت املسؤولية   جماال   ٣٠على  يربو   ما

احلقـــوق سيوضـــع التـــرابط بـــني ، يـــهعلو.  بتمويلـــه يف وقـــت الحـــقالـــذايتاحلكـــم ســـلطات 
 زيـادة املـسؤولية   إمنـا تنطـوي علـى        اإلدارة الذاتيـة  ، ممـا يعـين أن زيـادة         احلـسبان يف  وااللتزامات  
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ثابتـاً    أساسـاً  الـذايت احلكـم   لـسلطات   يـضمن الترتيـب     يف الوقت نفسه،    و. غرينالنداالقتصادية ل 
جمـاالت  أيـا مـن     تقرر  سـ اليت  ها  هي نفس  الذايتاحلكم  نظرا ألن سلطات    للتخطيط االقتصادي،   

  .تويل شؤونه ومىت يتم ذلكاملسؤولية ينبغي 
 غرينالنــدعنــد تلقــي  يغرينالنــداجملتمــع الالنمــوذج زيــادة االكتفــاء الــذايت يف ويــدعم   - ٤٠

 مليـون  ٧٥ بقيمـة  غرينالنـد املوارد املعدنيـة يف  املتعلقـة بـ  نـشطة  األمـن  نفـسها أول مبلـغ متـأتٍّ    
  .كرونة دامنركية

صـفر  مـستوى    إىل   الـذايت احلكـم   احلكومـة لـسلطات      ختفـيض الـدعم املقـدم مـن          عندو  - ٤١
 واحلكومــة بــشأن العالقــات الــذايتاحلكــم املفاوضــات بــني ســلطات يــتعني اســتهالل ، ةكرونــ

اإليــرادات أمــور، مــسألة توزيــع ضــمن مجلــة وستــشمل املفاوضــات، . االقتــصادية يف املــستقبل
 ة، ومــسألة اســتئناف دعــم احلكومــ غرينالنــداملوارد املعدنيــة يف  بــاملتعلقــةنــشطة املتأتيــة مــن األ

تغطيـة  الراميـة إىل    املناقـشات أيـضا مـسألة النفقـات         وجيـوز أن تـشمل      . الـذايت احلكم  لسلطات  
وحـدة  وإطـار القـانون الدسـتوري الـدامنركي        تـويل شـؤوهنا يف      جماالت املسؤولية الـيت ال ميكـن        

 حلـول مـشتركة   إجيـاد    واحلكومة يف    الذايتاحلكم  ات  سلطوأي مسائل أخرى ترغب     اململكة،  
وإذا .  عـرب املفاوضـات    بالتوصـل إىل نتيجـة حمـددة      بيد أنه ليس على أي من الطرفني التـزاٌم          . هلا
املوارد املعدنيـة   املتعلقـة بـ   نـشطة   اإليرادات املتأتية مـن األ    أي اتفاق بشأن توزيع     الطرفان  ربم  يمل  
الـسلطات  مـا عـدا إيـرادات       ،  الـذايت احلكـم   سـلطات   ذاك إىل   آنـ اإليـرادات   تعـود   ،  غرينالنديف  
صص يف  احلـ الـضرائب املباشـرة وغـري املباشـرة و        املتأتيـة مـن     مبا فيها اإليرادات    ركية العامة   الدامن

ومـا مل يـربم     . غرينالنـد املوارد املعدنيـة يف      وغريهـا الـيت تعمـل يف األنـشطة املتعلقـة بـ             الشركات
احلكومـة  فلن تقدم   ،  الذايتاحلكم  لسلطات  دعمها  اف احلكومة   أي اتفاق بشأن استئن   الطرفان  

  . يف السنوات التاليةالذايتاحلكم أي دعم لسلطات 
خـالل الـسنوات     باملوازاة مع اإلصـالحات املطّبقـة        اللجنة أنه ترى  عالوة على ذلك،    و  - ٤٢

ت اهليكليــة الــسياسااجملــاالت املهمــة املتــصلة بالقليلــة املاضــية، أطلقــت مبــادرات يف عــدد مــن  
مكتفيـا ذاتيـا بـشكل       يغرينالنـد الالصناعية والتعليمية اليت هتدف إىل جعل اجملتمع        والسياسات  

أنــه ينبغــي اختــاذ لجنــة اقترحــت ال،  القليلــةيف بعــض اجملــاالتو. أكــرب مــن الناحيــة االقتــصادية 
يعات تـشر ذلـك يف مجلـة أمـور مـن بينـها ال           وينطبـق   . املبـادرات  همتابعـة هـذ   من أجـل    مبادرات  
  .وأيضا فيما يتصل مبلكية حكومة اإلدارة الذاتية للمشاريع الصناعيةاملنافسة اخلاصة ب
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  الشؤون اخلارجية    
قـانون  إىل الـسياسة اخلارجيـة اليـوم    شـؤون  اإلدارة الذاتيـة يف    مشاركة حكومـة    تستند    - ٤٣

ني اهليئـة التنفيذيـة   االتفاقـات املربمـة بـ   إىل التـرخيص، وكـذلك    قانون  و غرينالنداإلدارة الذاتية ل  
  .ذلكنشأت عن واملمارسة اليت إيتيليك، إعالن واحلكومة، من قبيل 

سـوى  لـيس مثـة   تقيـيم احلكومـة لإلطـار الدسـتوري، أنـه           يف ضـوء    وقد قبلـت اللجنـة،        - ٤٤
جمــال صالحيات يف مزيــدا مــن الــ الــذايتاحلكــم ســلطات ختــول نطــاق حمــدود ألحكــام قانونيــة 

  .احلكومةما ورد يف تقييم على أعضاء اللجنة وافق مجيع وال يالسياسة اخلارجية 
يتـضمن   ينبغـي أن  غرينالنـد ومن النقاط املهمة يف نظر اللجنة أن قانون اإلدارة الذاتية ل     - ٤٥

الـسياسة اخلارجيـة يف     املـسائل املتعلقـة ب     يف   غرينالنـد بشأن مـشاركة    عام  ترتيب  بوضع  اقتراحا  
املقتــرح ل وفــصفــصل مــن يف جمّمعــة لــشؤون اخلارجيــة اولــذلك، تــرد أحكــام . أهــم اجملــاالت

التفـاوض وإبـرام    ب الـذايت احلكـم   لـسلطات   بـشأن اإلذن    ترتيـب   :  مهـا  عنصرين رئيسيني يتضمن  
يف مـسائل الـسياسة     اهليئـة التنفيذيـة     مشاركة  بشأن   وترتيب   ،االتفاقات يف إطار القانون الدويل    

  .للمملكةالسلطات املركزية حتت مظلة اخلارجية 
 التغـيريات اللغويـة مقارنـة       راح اللجنـة املتعلـق بترتيـب التـرخيص عـددا مـن            يتضمن اقتـ    - ٤٦

ويظـل املـضمون الرئيـسي للترتيـب متمـثال          . بقانون الترخيص، من دون تغيري الترتيب حبد ذاته       
ــات        ــربم اتفاقي ــة عــن اململكــة، أن تفــاوض وت ــد، بالنياب ــة لغرينالن ــه ميكــن للحكومــة احمللي يف أن

انون الدويل ختص غرينالند حـصرا وتتعلـق بـشكل كامـل مبجـاالت املـسؤولية الـيت                  مبوجب الق 
ويضيف االقتراح، بالنـسبة لقـانون التـرخيص، أن التـسميات البديلـة          . تولتها سلطات غرينالند  

اليت قد تستخدمها احلكومة احملليـة خـالف ذلـك عنـد إبـرام االتفاقـات، وذلـك حـسب طبيعـة                      
وإضافة إىل ذلك، يتضمن االقتراح اإلجـراءات ذاهتـا املتعلقـة    . القانوناالتفاق احملدد، حمددة يف   

باإلدارة، مبا يف ذلـك جلـسات اإلحاطـات أو املفاوضـات، إخل، الـيت تقترحهـا احلكومـة احملليـة                     
وأخريا، يتضمن االقتـراح البنـد الـذي جيـوز مبوجبـه للحكومـة            . للبدء مبوجب ترتيب الترخيص   

أو تـدعم طلبـا مـن احلكومـة احملليـة لعـضوية املنظمـات الدوليـة الـيت              املركزية للدامنرك أن تقـدم      
تسمح للكيانات من غري الدول وجتمعات الدول باحلصول على العضوية، شريطة أن يتماشـى               

  .ذلك مع الوضع الدستوري لغرينالند
ليـة يف جمـاالت     شأن ترتيب خيص مشاركة احلكومـة احمل      واالقتراح الذي قدمته اللجنة ب      - ٤٧
ي فيهـا احلكومـة املركزيـة مفاوضـات وتـربم اتفاقـات مبوجـب القـانون الـدويل، يتعلـق، يف                      جتر

مجلة أمور، باملبادئ األساسية إلعالن آيتيليك بشأن مشاركة غرينالنـد يف الـسياسية اخلارجيـة               
وينطــوي االقتــراح، يف مجلــة أمــور، علــى وجــوب أن تقــوم احلكومــة املركزيــة، إىل   . واألمنيــة
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 احمللية، على أوسع نطاق ممكن، بتوقيع االتفاقات الـيت شـاركتا يف املفاوضـات               جانب احلكومة 
ويتـضمن االقتـراح، عـالوة علـى ذلـك، عنـصرا جديـدا وهـو أنـه جيـب علـى احلكومـة                        . بشأهنا

املركزية إبالغ احلكومة احملليـة قبـل البـدء بالتفـاوض بـشأن االتفاقـات املربمـة مبوجـب القـانون                     
وأخريا ينطوي االقتراح على التـزام بتوسـيع   . ية خاصة بالنسبة لغرينالندالدويل اليت تكتسي أمه   

نطــاق التــشاور يتعلــق باالتفاقــات املربمــة مبوجــب القــانون الــدويل الــيت تكتــسي أمهيــة خاصــة    
وبنــاء علــى ذلــك، جيــب تقــدمي االتفاقــات إىل احلكومــة احملليــة قبــل إبرامهــا . بالنــسبة لغرينالنــد

ة عنصر جديـد يتمثـل يف أنـه جيـب إبـرام االتفاقـات، علـى أوسـع نطـاق                     ومث. إهناء العمل هبا   أو
ممكن، على أال يكون هلا أي أثر بالنسبة لغرينالند إذا ما رغبت احلكومة احمللية يف ذلـك أو إذا                   

ومثـة عنـصر هـام يف االقتـراح يتمثـل يف أنـه ميهـد الطريـق                  . تقدِّم هذه احلكومـة أيـة تعليقـات        مل
لية والوزراء املسؤولني عن اجملاالت اخلاصة بكل منـهم مـن إبـرام اتفاقـات               لتمكني احلكومة احمل  

  .بشأن التعاون فيما يتعلق هبذه اجملاالت
وعــالوة علــى ذلــك، يفــتح هــذا االقتــراح اجملــال أمــام إمكانيــة إبــرام اتفــاق بــني وزارة    - ٤٨

يـة معـيَّن لـدى البعثـات     خارجية الدامنرك واحلكومة احمللية على أنه جيوز ملمثل عن احلكومة احملل        
الدبلوماسية للدامنرك أن يتناول أيضا، إىل جانـب األمـور املتعلقـة مبواقـع املـسؤولية الـيت تولتـها                    

  .سلطات غرينالند بالكامل، غريها من املسائل
  

ــة للمملكــة          ــد والــسلطات املركزي ــذايت لغرينالن التعــاون بــني ســلطات احلكــم ال
  ية الدامنركيةبشأن اجملاالت الواقعة حتت الوال

  تقدمي التشريع الدامنركي لسلطات احلكم الذايت    
وضعت جلنة احلكم الذايت يف مشروع قانوهنا بشأن احلكـم الـذايت لغرينالنـد، جمموعـة         - ٤٩

من القواعد املتعلقـة بـالطرق الـيت ميكـن هبـا تنظـيم تقـدمي التـشريع الـدامنركي لـسلطات احلكـم                        
  . خاضعة للسلطات املركزية يف اململكةالذايت يف اجملاالت اليت ما تزال

وترغب اللجنة، من جهـة، يف      . وقد ناقشت اللجنة الكثري من وجهات النظر املتناقضة         - ٥٠
أن تتاح لسلطات احلكم الذايت الفرصة ملمارسة املزيد من السلطة علـى التـشريعات الـيت ميكـن          

اعـاة عمـل الربملـان املركـزي        ومن جهـة أخـرى، يـتعني مر       . أن تطبق على غرينالند يف املستقبل     
ويعكــس . الــدامنركي والعمليــة التــشريعية الدامنركيــة الــيت جيــب أال تتوقــف يف الوقــت ذاتــه        

  .االقتراح الذي قدمته اللجنة رغبة يف إجياد توازن خمتلف بني وجهات النظر
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ووفقــا القتــراح اللجنــة، جيــب تقــدمي مــشاريع قــوانني احلكومــة املركزيــة الــيت تــشمل      - ٥١
رينالند أو اليت ميكن أن تـصبح نافـذة يف غرينالنـد إىل سـلطات احلكـم الـذايت للتعليـق عليهـا                       غ

ــة انتظــار التعليقــات مــن    . قبــل عرضــها علــى الربملــان املركــزي   وجيــب علــى احلكومــة املركزي
وتتـضمن التعليقــات  . سـلطات احلكـم الــذايت قبـل أن ُتقـدم مــشاريع قـوانني احلكومـة املركزيــة      

ويتـضمن هـذا    . لى غرينالنـد حـصرا أو تكتـسي أمهيـة خاصـة بالنـسبة لغرينالنـد               بنودا تنطبق ع  
  .الترتيب أيضا إمكانية إتاحة مهلة زمنية لسلطات احلكم الذايت لتقدمي التعليقات

  .وتقترح اللجنة ترتيبا مماثال فيما يتعلق باألوامر اإلدارية  - ٥٢
“ تنطبق حـصرا علـى غرينالنـد      ”نودا  وفيما يتصل بالقوانني احلكومية اليت ال تتضمن ب         - ٥٣
، فالفكرة هـي أن مـشاريع القـوانني، باعتبارهـا     “ال تكتسي أمهية خاصة بالنسبة لغرينالند ”أو  

أحكامــا ســائدة، ال تــسري بــشكل مباشــر علــى غرينالنــد، ولكــن ميكــن تنفيــذها بعــد ذلــك      
ــا    . مبوجــب مرســوم ملكــي  ــدامنرك الق ــة ال ــدم حكوم نون إىل ويف هــذه احلــاالت، ميكــن أن تق

ونتيجة لـذلك،   . الربملان، مبا يف ذلك احلاالت اليت ال تقدم فيها سلطات احلكم الذايت تعليقات            
ــد        ــه ســتتاح الفرصــة لغرينالن ــة، ويف الوقــت ذات ــشريعية الدامنركي ــة الت ميكــن أن تكتمــل العملي

ن ومــن ناحيــة أخــرى، فــإ. ليــشملها التــشريع العــام، وبالتــايل، تعجيــل عمليــة حتــديث للقواعــد
سلطات احلكم الذايت ليست ملزمة هبذا التحـديث، إذ أن سـلطات غرينالنـد نفـسها هـي الـيت                    

  .تقرر ما إذا كانت ترغب يف إنفاذ القانون املعين مبوجب أمر ملكي
  

املـــسائل موضـــع الـــشك بـــني ســـلطات احلكـــم الـــذايت والـــسلطات املركزيـــة للمملكـــة      
  يتعلق بوالية كل منهما  فيما
 إىل أنه قد يكون من املناسـب أيـضا يف املـستقبل صـياغة قواعـد تأخـذ                   خلصت اللجنة   - ٥٤

بعني االعتبار وجود وضع ال ميكن فيه التوصـل إىل حـل تفاوضـي فيمـا يتعلـق باحتمـال نـشوء                     
. بــني ســلطات احلكــم الــذايت والــسلطات املركزيــة للمملكــة بــشأن واليــة كــل منــهما خــالف 

ــسوية          ــق بت ــدا يتعل ــة بن ــراح اللجن ــإن اقت ــداخلي، ف ــانون احلكــم ال ــل يف ق ــد املقاب ــة بالبن ومقارن
املنازعات ينص على وجوب تقدمي املـسائل الـيت تـستدعي الـشك إىل جملـس تـسوية املنازعـات               

وعــالوة علــى ذلــك، لــن يعــود  . ركزيــة أو احلكومــة احملليــة ذلــكشــريطة أن تقــرر احلكومــة امل
بإمكان احلكومة املركزية أن تقـرر تعليـق سـن قـانون أو اختـاذ قـرار، بـل أن اجمللـس هـو الـذي                          

  .بإمكانه أن يفعل ذلك، ريثما يبت يف املسألة
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  املفوض السامي لغرينالند    
غــيريات علــى دور املفــوض الــسامي  مل جتــد اللجنــة أســبابا تــدعو القتــراح إجــراء أي ت   - ٥٥
إال أن اللجنــة تــرى أنــه ميكــن أن يــؤدي املفــوض الــسامي . يتــصل بترتيــب اإلدارة الذاتيــة فيمــا

. واجباته من دون احلاجة إىل الصالحيات احملددة بالتفـصيل يف قـانون احلكـم الـذايت لغرينالنـد                 
نــد أيــة قواعــد ختــص املفــوض وبالتــايل، تقتــرح اللجنــة أال يتــضمن قــانون احلكــم الــذايت لغرينال

  .لغرينالند السامي
 مــن تقريــر جلنــة غرينالنــد الدامنركيــة للحكــم الــذايت بيــان مفــصل  ٨ويــرد يف الفــصل   - ٥٦

للتعاون بني سلطات احلكم الذايت لغرينالنـد والـسلطات املركزيـة للمملكـة يف خيـص اجملـاالت                  
  .الواقعة حتت الوالية الدامنركية

  
  اللغة    

ــضح مــ   - ٥٧ ــادة يت ــة     ٩ن امل ــة هــي اللغ ــد أن الغرينالندي ــة لغرينالن ــانون اإلدارة الذاتي  مــن ق
األساسية يف غرينالند، وأنه جيب تعليم اللغة الدامنركية بشكل كامل، وأنه جيوز اسـتخدام أيـة                 

  .من اللغتني لألغراض الرمسية
ــسياسة اللغ       - ٥٨ ــاين مــن القــرن العــشرين، طــرأ تغــري هــام يف ال ــة يف وخــالل النــصف الث وي

ويف . فقــد كانــت اللغــة الدامنركيــة، حـىت هنايــة الــسبعينيات، حتظــى بأولويــة قــصوى . غرينالنـد 
وقت الحق، اخنفض مـستوى التعلـيم هبـذه اللغـة نتيجـة لالسـتخدام املكثـف للغـة الغرينالنديـة                     

  .بشكل كبري
 وأحاطـت   .وقد ناقشت جلنة غرينالند الدامنركية للحكم الذايت مسألة اللغـة ومـدلوهلا             - ٥٩

وذكـرت هـذه    . اللجنة علما بتوصيات جلنـة احلكـم الـذايت لغرينالنـد فيمـا يتـصل مبـسألة اللغـة                  
اللجنـة أن اللغــة الغرينالنديــة تـشكل جــزءا رئيــسيا مـن اهلويــة الثقافيــة لـشعب غرينالنــد، ولــذا     

أن جلنـة   والحظـت اللجنـة أيـضا       . ينبغي أال تكون جمرد اللغة الرئيسية يف البلد، بل لغته الرمسية          
ــة أو غريهــا مــن       ــذايت لغرينالنــد أشــارت إىل أن عــدم اإلملــام الكــايف باللغــة الدامنركي احلكــم ال
اللغات األجنبية سـيطيل أمـد تـراكم املتـأخرات الدراسـية يف غرينالنـد، مـا مل ُتـصمم الـسياسة                      

  .اللغوية مع التركيز على هذا اجلانب
ك ضــرورة أن يكــون املواطنــون يف كافــة وناقــشت اللجنــة اللغــة وتطبيقهــا، مبــا يف ذلــ  - ٦٠

أرجاء اململكة قادرين علـى اسـتخدام اللغـة الدامنركيـة فيمـا يتـصل بـاألمور الرمسيـة، وناقـشت                     
  .كذلك مسألة إمكانية نقل اللغة وتطبيقها إىل سلطات غرينالند
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ــة        -  ٦١ ــاك قيــود دســتورية علــى تــرك أمــر اللغــة الدامنركي ــه لــيس هن ــة إىل أن وخلــصت اللجن
بيقها لسلطات احلكم الذايت؛ إذ ميكـن االتفـاق علـى ذلـك بنـاء علـى بعـض الـشروط ومنـها                    وتط

  .املعينة على سبيل املثال، أن ختضع اللغة للتنظيم واإلدارة بشكل منفصل يف إطار بعض املبادئ
وخلصت اللجنة إىل أن التشريعات القائمـة للربملـان احمللـي بـشأن اإلدارة العامـة تـنص                    - ٦٢

جيــوز اســتخدام اللغــتني الغرينالنديــة والدامنركيــة فيمــا يتعلــق بالــشؤون العامــة؛ وأن    علــى أنــه 
اتفاقيــة لغــات مشــال أوروبــا جتيــز ملــواطين بلــدان مشــال أوروبــا اســتخدام لغــاهتم، مبــا فيهــا             
ــاللغتني       ــيم بـ ــسألة التعلـ ــد؛ وأن مـ ــا غرينالنـ ــا فيهـ ــرى، مبـ ــة أخـ ــدان مشاليـ ــة، يف بلـ الغرينالنديـ

دامنركيـة تنـشأ مـن التـشريعات األخـرى ذات الـصلة، مثـل التـشريعات املتعلقـة                   الغرينالندية وال 
بالتعليم االبتدائي واملتوسط فضال عن التـشريعات املتعلقـة بغـري ذلـك مـن بـرامج التعلـيم العـام                      

  .والتعليم املهين والربامج التدريبية
فإنـه ينبغـي أن يتنـاول       وخلصت اللجنة إىل أنه، عند النظر يف البند املـشار إليـه أعـاله،                 - ٦٣

أي بند يتعلق باللغة يف قانون بشأن احلكـم الـذايت لغرينالنـد يـسن يف املـستقبل األمـور املبدئيـة                      
وعلــى أســاس هــذا الــرأي، تقتــرح اللجنــة أن يتــضمن مــشروع قــانون احلكــم الــذايت    . حــصرا

  .لغرينالند بندا ينص على أن الغرينالندية هي اللغة الرمسية لغرينالند
  

  ول غرينالند على االستقاللحص    
املهمة الرئيسية للجنة هي تقدمي اقتراحات بالسبل اليت تـستطيع هبـا سـلطات غرينالنـد                  - ٦٤

وباإلضـافة إىل ذلـك، أسـندت إىل اللجنـة          . استالم املزيد من الصالحيات ضمن وحدة اململكة      
أن تـصبح هبـا غرينالنـد    مهمة تقدمي بيان يف قانون احلكم الـذايت لغرينالنـد للطريقـة الـيت ميكـن                 

وحـىت لـو كـان مـن الـضروري أن تـستند أعمـال اللجنـة إىل املركـز الدسـتوري                      . دولة مستقلة 
  .احلايل لغرينالند، فإن اقتراح اللجنة لن يستبعد إمكانية أن تصبح غرينالند دولة مستقلة

  .وجيب أن يكون استقالل غرينالند نابعا من رغبة شعب غرينالند  - ٦٥
ــة      ويوجــه  - ٦٦ ــد، احلكوم ــذايت لغرينالن ــشأن احلكــم ال ــة ب ــانون اللجن  مــضمون مــشروع ق

. املركزيــة للبــدء يف املفاوضــات هبــدف إبــرام اتفاقيــة بــني احلكومــة احملليــة واحلكومــة املركزيــة   
  .وسيتخذ شعب غرينالند قرار بدء مفاوضات االستقالل

كزيـة بـشأن االسـتقالل موافقـة       ويقتضي إبرام اتفاقية بني احلكومة احمللية واحلكومة املر         - ٦٧
ففيما يتعلق بالربملـان املركـزي، فـإن موقفـه نـابع مـن              . كل من الربملان احمللي والربملان املركزي     

أن تقوم بأي عمل يـؤدي إىل    ”الدستور الدامنركي، الذي ال تستطيع احلكومة املركزية مبوجبه         
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وُيفتـرض، قبـل    . الربملـان املركـزي   ، من دون موافقة     )١(“زيادة مساحة إقليم اململكة أو نقصانه     
تقــدمي أي اتفــاق إىل الربملــان املركــزي، أن ُيعــرض علــى شــعب غرينالنــد وأن يوافــق عليــه مــن 

وترى اللجنة أنه جيب على سلطات احلكم الذايت لغرينالنـد          . خالل استفتاء ُجيرى يف غرينالند    
ة أن نقطـة االنطـالق سـتكون        وتفتـرض اللجنـ   . البت يف املسائل املتعلقة بـإجراء هـذا االسـتفتاء         

وتـرى اللجنـة أنـه    . املبادئ اليت تنظم القواعد احلالية للتصويت النتخاب أعـضاء الربملـان احمللـي        
مــن األمهيــة مبكــان أن تعكــس نتيجــة االســتفتاء رغبــة واضــحة يف االســتقالل، حــىت ال تكــون   

  .النتيجة موضع شك على الصعيد الدويل
قالل، سـتقوم غرينالنـد كدولـة جديـدة، وسـتُنقل الـسيادة             وفيما يتعلـق بـإعالن االسـت        - ٦٨

وقـد تتـضمن   . على إقليم غرينالند من السلطات املركزية للمملكة إىل سلطات الدولة اجلديدة          
مشاورات غرينالند بشأن االستقالل، ضمن أمور أخرى، مـشاورات تتعلـق بوضـع ترتيـب يف                

  .شكل ارتباط حر مع الدامنرك
 االقتــراح املتعلــق بــصياغة ديباجــة لقــانون احلكــم الــذايت لغرينالنــد    وينبغــي النظــر إىل  - ٦٩
ــا ــانون احلكــ      فيم ــدا يف ق ــق بن ــة املتعل ــاقتراح اللجن ــصل ب ــد   يت ــشأن حــصول غرينالن ــذايت ب م ال
  .االستقالل على
ــى أن شــعب         - ٧٠ ــان عل ــة متفقت ــة املركزي ــة واحلكوم ــة احمللي ــة أن احلكوم والحظــت اللجن

ــا    ــرر م ــذي يق ــو ال ــد ه ــيس    غرينالن ــد ترغــب يف االســتقالل أم ال، وأن رئ ــت غرينالن  إذا كان
الوزراء أكد يف مناسبات عدة موقف احلكومة املركزيـة بـأن شـعب غرينالنـد هـو الـذي يقـرر                     

  .مستقبل غرينالند والعالقات مع الدامنرك
 .وترد هذه اإلشارات يف مشروع قانون اللجنة بشأن احلكم الذايت لغرينالند  - ٧١
  

ذات الصلة بـشؤون املـوظفني فيمـا يتعلـق بتـويل سـلطات احلكـم الـذايت                  املسائل      
  املسؤوليةجملاالت 

ــسألة     - ٧٢ ــد ظلــت م ــشغيللق ــا يف أحــد     ت ــا مهام ــون حالي ــذين يتول ــسلطات ال ــوظفي ال  م
اسـتلمت  منـذ أن  اهلامـة  نـد، مـن املـسائل     من احلكومـة إىل سـلطات غرينال   نقلاجملاالت اليت ست  
. د املسؤولية من قطاع الدولة يف منتـصف سـبعينات القـرن املاضـي             ناليف غرين جمالس البلديات   

  .ندحكومة اإلدارة الذاتية لغرينال بعد إنشاء أمهية هذه املسألة وازدادت

_________________ 

  .١٩٥٣يونيه / حزيران٥ من القانون الدستوري للدامنرك، ١٩رة الفق  )١(  
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 أن تتـوىل     يف غرينالنـد    الـذايت  سلطات احلكـم  املتعلـق بـ   القـانون املقبـل     وقد يترتب على      - ٧٣
 .التـشريعية والتنفيذيـة   الـسلطتني    ختـصاص  اال عـدد مـن جمـاالت     يف   املسؤوليةند  سلطات غرينال 

ــراهن  ــت ال ــذه       ويف الوق ــن ه ــسؤولون ع ــم امل ــة ه ــسلطات الدامنركي ــوظفي ال ــإن م اجملــاالت،  ف
املهــام هــذه املــوظفني الــذين يتولـون  تـشغيل   جيـب توضــيح مــسألة  مــن مثو. كالقـضاء والــشرطة 

  .ند سلطات غرينال إمرةت للعمل حتونمبا يف ذلك ما إذا كان املوظفون املعنيون سينقل حاليا،
 فــإن املــوظفني املــدنيني الــذي ، يف غرينالنــدمبوجــب قــانون املــوظفني املــدنيني احلــايلو  - ٧٤

  أو بعـد ذلـك، ملزمـون باالنتقـال للعمـل حتـت             ١٩٧٦ينـاير   / كانون الثاين  ١جرى تعيينهم يف    
، فظــائوبعــض ال فقــد يتقــرر أن ال خيــضع املوظفــون يف ،ومــع ذلــك .دنــ ســلطات غرينالإمــرة

 سـلطات   إمـرة  لاللتـزام مبواصـلة خدمتـهم حتـت        ،على سبيل املثال يف الشرطة والنظـام القـانوين        
ــة  .غرينالنــد ــرح اللجن ــانون املــوظفني املــدنيني  تعــديل وتقت ــ تــسىنيحــىت  ق ــد ل سلطات غرينالن

ــشأن األ  ــات ب ــة  جــورالتوصــل إىل اتفاق ــذين    وغريهــا مــن شــروط اخلدم ــدنيني ال للمــوظفني امل
منركية املعنية، ولكنهم منتـدبني للعمـل مـع         ا السلطات الد  حتت إمرة مواصلة عملهم   يرغبون يف   

  .سلطات غرينالند
 فيــتعني أن يعــرض علــيهم  ١٩٧٦ينــاير / كــانون الثــاين١أمــا املوظفــون املعينــون قبــل    - ٧٥

يف  وإن مل يرغـب املوظـف املـدين    .حتت إمرة سلطات غرينالنـد بـصفة مـوظفني مـدنيني    العمل 
، ولكنـه سـيكون ملزمـا بقبـول     احلكـومي قطـاع  ضمن الالعرض، فسيحتفظ بوظيفته  هذا  قبول  

  .االنتداب للعمل مع سلطات غرينالند
أن تطبـق األسـس التنظيميـة املنـصوص         بـ  ، مع إجـراء تعـديالت طفيفـة       ،توصي اللجنة و  - ٧٦

 ةاملدنيــدمــة اخلعليهــا يف القــانون املــشار إليــه أعــاله واملتعلــق بــاملوظفني املعيــنني وفــق شــروط    
  .تويل جماالت املسؤولية مبوجب القانون اجلديد املتعلق باحلكم الذايت لغرينالندبيتعلق  فيما
، تقتـرح اللجنـة أن تـستلم سـلطات          أما فيما يتعلق باملوظفني من غري املوظفني املـدنيني          - ٧٧

 املـسؤولية   ستتوىل سلطات احلكـم الـذايت     احلكم الذايت املوظفني الذين يعملون يف اجملاالت اليت         
وتفتــرض اللجنــة يف هــذا الــصدد أن ســلطات احلكــم الــذايت ســتكفل أيــضا متتــع هــؤالء  . عنــها

  .)محاية العمالة( املوظفني باحلقوق وخضوعهم لاللتزامات الناشئة عن قانون نقل املهام
ــانون ضــمنا،    و  - ٧٨ ــذا الق ــين ه ــتتوىل     يف يع ــد س ــور أخــرى، أن ســلطات غرينالن ــة أم مجل

يف تـاريخ النقـل وفقـا ألحكـام         الـسارية   احلقـوق وااللتزامـات املتعلقـة بـاملوظفني         املسؤولية عـن    
 وشـروط اخلدمـة الـيت تقررهـا الـسلطات العامـة أو توافـق         جوراالتفاقات اجلماعية املتعلقـة بـاأل     

  . وشروط اخلدمةجورعليها؛ واالتفاقات الفردية املتعلقة باأل
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ــة   و  - ٧٩ ــراح اللجن ــين ضــمنا اقت ــام امل يع ــنني   لألحك ــاملوظفني املعي ــة ب ــوظفني  تعلق ــيس كم ل
 لفـصل مـن اخلدمـة     ل ، مـربرا معقـوال    أن وضع السلطة ال يـشكل      مجلة أمور أخرى،  يف   ،مدنيني

عـن  ناشـئة  ماليـة، أو تقنيـة أو تنظيميـة    أسـباب  ما مل يكـن الفـصل نامجـا عـن           عن النقل الناشئ  
  .تغريات تتعلق بالعمالة

مـوظفني مـدنيني يف    املـستخدمني ك   استثناء املوظفني،    وأخريا، فمن املقترح أيضا جواز      - ٨٠
  .حتت إمرة سلطات غرينالندالعمل  من االلتزام مبواصلة نهابعيوظائف 

  
  االستفتاء بشأن احلكم الذايت يف غرينالند  -ثانيا   

على القـانون بـشأن احلكـم الـذايت يف غرينالنـد يف            ) برملان غرينالند (وافق الالندستينغ     - ٨١
 تـشرين   ٢٥ استنادا إىل استفتاء غـري ملـزم أجـري يف غرينالنـد يف               ٢٠٠٨نوفمرب  /اينتشرين الث 

 يف املائــة مــن ســكان غرينالنــد الترتيــب اجلديــد للحكــم  ٧٥,٥، إذ أيــد ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين
  . باملائة منهم ضده٢٣,٦ند وصّوت الذايت يف غرينال

  
  ذايت يف غرينالندالعملية املتبقية قبل بدء نفاذ قانون احلكم ال  -ثالثا   

. ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٥منرك قـانون احلكـم الـذايت يف         اقدمت احلكومة إىل برملان الـد       - ٨٢
، اليـوم الـوطين لغرينالنـد،    ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٢١ومن املتوقع أن يبدأ نفاذ هذا القانون يف       

  .والذي سيتم مبوجبه إلغاء قانون اإلدارة الذاتية احلايل
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  املرفق
 لغرينالندنون احلكم الذايت مشروع قا    

  
اعترافا بأن شعب غرينالند هو شعب وفقا لتعريـف القـانون الـدويل ويتمتـع بـاحلق يف                   

سـاس الرغبـة يف تعزيـز التكـافؤ واالحتـرام املتبـادل يف       أ القـانون علـى     يـستند هـذا   تقرير املصري،   
تفـاق بـني   اسـاس   أى  ذلـك فـإن القـانون يقـوم علـ         بنـاء علـى     و .الندنمنرك وغري االشراكة بني الد  

منركيـــة بوصـــفهما االد واحلكومـــة) حكومـــة غرينالنـــد( )Naalakkersuisut(نالكريسويـــسوت 
 .شريكني متكافئني

  
 ١الفصل 

 واحملاكم سلطات احلكم الذايت

ســلطات احلكــم الــذايت يف غرينالنــد الــسلطة التــشريعية والتنفيذيــة يف جمــاالت   متــارس   - ١
سـلطات احلكـم الـذايت الـسلطة        تنـشئها   حمـاكم القـانون الـيت       ارس  ومت. اليت تنقل إليها  املسؤولية  

ــاالت اال   ــع جمـ ــضائية يف مجيـ ــصاصالقـ ــا.ختـ ــشريعية      ووفقـ ــسلطة التـ ــإن الـ ــذلك، فـ ــود لـ تعـ
 لنالكريسويـسوت لالـسلطة التنفيذيـة     تعود  ، و ]برملان غرينالند [) Inatsisartut(ناتسيسارتوت  لإل
 .اكم القانونود حملفتعالسلطة القضائية أما ، )حكومة غرينالند(
  

 ٢الفصل 

 املسؤوليةتويل سلطات احلكم الذايت جملاالت 

 ختــصاص جمــاالت االنقــلجيــوز لــسلطات احلكــم الــذايت لغرينالنــد أن تقــرر    )١(  - ٢
  . سلطات احلكم الذايتإىلالواردة يف اجلدول املرفق هبذا القانون 

و حتـت نفـس   أ ادةنفـس املـ  الواردة يف املسؤولية  جماالت يف الوقت نفسهُتنقل    )٢(  
 مــع مراعــاةالــرقم يف اجلــدول املرفــق هبــذا القــانون، إىل ســلطات احلكــم الــذايت يف غرينالنــد،    

  ).٣( الفرعية ادةأحكام امل
الـواردة  املـسؤولية   نقل جزء من جماالت      جيوز لسلطات احلكم الذايت أن تقرر       )٣(  

 مـــن ٢٧  و٢٥  و١٥ حتـــت األرقـــام ،القائمـــة الثانيـــةيف ، و)ب(يف القائمـــة األوىل، الفقـــرة 
  . إىل سلطات احلكم الذايت يف غرينالند،املرفق هبذا القانون اجلدول

 الواردة يف القائمـة األوىل مـن اجلـدول إىل سـلطات             ختصاصُتنقل جماالت اال    )١(  - ٣
  .احلكم الذايت يف غرينالند يف الوقت الذي حتدده تلك السلطات
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واردة يف القائمـة الثانيـة مـن اجلـدول إىل سـلطات              ال ختصاصُتنقل جماالت اال    )٢(  
مـع الـسلطات   التفـاوض  احلكم الذايت يف غرينالند يف الوقت الذي حتدده تلـك الـسلطات بعـد         

  .املركزية للمملكة
 االتفاق على جواز تويل سـلطات احلكـم الـذايت يف            تهالإلناتسيسارتوت وحلكوم  جيوز  - ٤

ــحــصرا بــشؤون غرينال املتعلقــة املــسؤولية غرينالنــد جمــاالت   ــرد  ن اإلشــارة إليهــا  د، والــيت مل ت
 .اجلدول يف
  

 ٣الفصل 

 منركيةاالعالقات االقتصادية بني سلطات احلكم الذايت يف غرينالند واحلكومة الد

 ســـنويية قـــدرها احلكومـــة ســـلطات احلكـــم الـــذايت يف غرينالنـــد إعانـــةمتـــنح   )١(  - ٥
وجـرى حتديـد هـذا     ).١ (٨ ادةاملـ  ة أحكاممنركية، لكن مع مراعا   اكرونة د  مليون   ٣ ٤٣٩,٦

  .٢٠٠٩عام لاملبلغ وفقا ملستويات األسعار واألجور 
 واألجـور احملـددة     املعونـة سـنويا وفقـا للزيـادة يف املؤشـر العـام لألسـعار              ُتعّدل    )٢(  

 .عتمادات املالية للسنة املعنيةمبوجب قانون اال

 . من املعونة السنوية١/١٢ها قدرشهرية أقساط تدفع املعونة مقدما يف شكل   )٣(  

ن أن يـضع قواعـد بـش      أجيوز لوزير املالية رهنا باالتفـاق مـع اإلناتسيـسارتوت             )٤(  
  .تغيري تواريخ صرف املعونة

تلـك  تتوالهـا  الـيت  املسؤولية ُتَموِل سلطات احلكم الذايت يف غرينالند جماالت         )١(  - ٦
  .اتختصاص توليها لتلك االعتبارا من تاريخا ٤-٢ وادالسلطات وفقا ألحكام امل

  العقاريــةتتــوىل ســلطات احلكــم الــذايت يف غرينالنــد املــسؤولية عــن األصــول    )٢(  
  .إليهااملسؤولية املنقولة  الصلة املباشرة مبجال ذات
ــاملوارد امل     )١(  - ٧ ــة مــن األنــشطة املتعلقــة ب ــرادات املتأتي ــة إىل ســلطات تعــود اإلي عدني

  .احلكم الذايت يف غرينالند
  :التاليةاملصادر ) ١(تشمل اإليرادات املشار إليها يف الفقرة الفرعية و  )٢(  
 ،اإليــرادات املتعلقــة بــالتراخيص املمنوحــة للتنقيــب، أو الستكــشاف   - ١    

ــة  أو ــالغ    ومــع ذلــك، ال  .اســتغالل املــوارد املعدني ــرادات املب تــشمل هــذه اإلي
  .لنفطاملدفوعة لتغطية النفقات اليت يتكبدها مكتب املعادن وا
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اإليرادات املتأتية من أية ضرائب مفروضة على حاملي التـراخيص يف             - ٢    
 التجــاري ذي الــصلة  النــشاطمــا يتعلــق بــاجلزء مــن    يمنرك وغرينالنــد فاالــد

  .باملوارد املعدنية يف غرينالند
منرك ااإليرادات املتأتية من حصص السلطات العامة يف غرينالند والـد           - ٣    

  . العاملة يف جمال املوارد املعدنية يف غرينالنديف الشركات، وغريها،
منرك وغرينالنـد   ا يف الد  ،وغريها،ة من اقتطاع الضريبة   يتاإليرادات املتأ   - ٤    

املتعلقــة حبملــة األســهم يف الــشركات املــرخص هلــا، أو يف الــشركات املالكــة   
 احلـصول  م ميكنـه ذينو غري مباشر والأهلذه الشركات بالكامل بشكل مباشر   

  . فوائد معفاة من الضرائب من هذه الشركاتعلى
يف حالــة حــصول ســلطات احلكــم الــذايت يف غرينالنــد علــي إيــرادات مــن           )١(  - ٨

منركيـة  ا مليون كرونـة د ٧٥تزيد قيمتها على ) ٧ة ادراجع امل (باملوارد املعدنية   األنشطة املتعلقة   
احلكـم الـذايت يف غرينالنـد    املعونة املقدمة من احلكومـة إىل سـلطات   خفض  يف سنة معينة جيب     

  .يعادل نصف هذه اإليرادات مبا
ــغ الــ  خيــضع  )٢(   ــديل مبل ــة د ٧٥ ـللتع ــون كرون ــه يف املــ  ا ملي ــشار إلي ــة امل ة ادمنركي
وفقـا للزيـادة يف      يناير من السنة التالية لسريان القـانون      / كانون الثاين  ١عتبارا من   ا )١( الفرعية

 .مبوجب قانون اإلعتمادات املالية للسنة املعنيةاملؤشر العام لألسعار واألجور احملددة 

 لغــرضيف الــسنة التاليــة ) ١(ة الفرعيــة ملــاديــرادات عمــال باجيــرى حــساب اإل  )٣(  
  .السداد يف السنة اليت تليها

 توىل سـلطات احلكـم الـذايت يف غرينالنـد املـسؤولية              عند جيب على احلكومة،    )١(  - ٩
وإدارة  الــسداد، أن تكفــل تــوفري اخلــدمات االستــشارية  مقابــلويف ،املعدنيــةعــن جمــال املــوارد 

جمــال املــوارد إدارة هبــدف مــساعدة ســلطات احلكــم الــذايت يف غرينالنــد علــى  املهــام األخــرى 
  .باملعادن املتعلقة

تــويل ســلطات احلكــم الــذايت يف غرينالنــد املــسؤولية عــن جمــال املــوارد  ومــا أن ت  )٢(  
  ).١( ة الفرعيةاد بشأن اخلدمات املشار إليها يف املاحلكومة اتفاقاإلناتسيسارتوت وااملعدنية، ُيربم 

 الفرعيـة   ادةجيوز لإلناتسيـسارتوت أن يقـرر جتديـد االتفـاق املـشار إليـه يف املـ                  )٣(  
  .تفاقات متعددة السنواتايف شكل ) ٢(
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 ،)٣( ة الفرعيـة  ادواملـ ) ٢(ة الفرعية   املادحكام  أحيثما أبرمت اتفاقات عمال ب      )٤(  
ــة، تقــوم ــل  واحلكوم ــدون مقاب ــد اب ــسارتوت  بتزوي ــالبحوث إلناتسي ذات صــلة باستكــشاف  ب

  .املوارد املعدنية يف غرينالند
 املعونــة املقدمــة مــن احلكومــة إىل ســلطات احلكــم الــذايت إىل الــصفر  خفــض يف حالــة   - ١٠

ــدأ املفاوضــات بــني الناتسيــسارتوت واحلكومــة بــشأن مــستقبل     )٨ة اداجــع املــ ر(  جيــب أن تب
تـشمل املفاوضـات   و .واحلكومـة  القات االقتصادية بني سـلطات احلكـم الـذايت يف غرينالنـد          الع

يف غرينالنـد، واسـتئناف تقـدمي       بـاملوارد املعدنيـة     تيـة مـن األنـشطة املتعلقـة         أتوزيع اإليرادات املت  
احلكومة للمعونة إىل سلطات احلكم الـذايت يف غرينالنـد واسـتمرار االتفـاق املتعلـق باخلـدمات            

  .٩ة ادشار إليها يف املامل
  

  ٤الفصل 
  الشؤون اخلارجية

جيــــوز للناالكريسويــــسوت املــــشاركة يف الــــشؤون اخلارجيــــة علــــى النحــــو   )١(  - ١١
  .الفصل ويف االتفاقات مع احلكومةاملنصوص عليه يف هذا 

) حكومة غرينالند ) (Naalakkersuisut(تتعاون احلكومة والناالكريسويسوت      )٢(  
اخلارجيــة علــى النحــو املنــصوص عليــه يف هــذا الفــصل هبــدف صــون مــصاحل يف جمــال الــشؤون 

  .املصاحل العامة ململكة الدامنركغرينالند فضال عن 
ال حتــد الــسلطات املخّولــة للناالكريسويــسوت يف هــذا الفــصل مــن مــسؤولية    )٣(  

ياسة السلطات الدامنركية الدستورية وسلطاهتا يف جمال الشؤون اخلارجية، ذلك أن شـؤون الـس          
  .ية واألمن هي من اختصاص اململكةاخلارج
ــرام اتفاقــات يف      )١(  - ١٢ ال جيــوز للناالكريسويــسوت، التفــاوض، باســم اململكــة، وإب

إطار القانون الدويل مـع الـدول األجنبيـة واملنظمـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك االتفاقـات اإلداريـة                      
  . املسؤولية املنقولة مبجاالتاملتعلقة حصراً بغرينالند واملتصلة بشكل كامل

  واملتعلقــة حــصرا بغرينالنــد وجــزرختــضع االتفاقــات يف إطــار القــانون الــدويل  )٢(  
 فـضال عـن الالندسـتريي     ،فارو واملتصلة بشكل كامل مبجاالت املسؤولية املنقولة لقـرار الربملـان          

  .كةسم اململيف جزر فارو، اليت جيوز هلما التفاوض بشأهنا وإبرامها بصورة مشتركة با
، )١(جيوز إهناء االتفاقات املربمة يف إطار القانون الدويل وفقا للمادة الفرعيـة             )٣(  
  .وفقا لنفس األحكام) ٢( الفرعية أو املادة



E/C.19/2009/4/Add.4
 

24 09-25479 
 

االتفاقات املربمة يف إطار القانون الـدويل، والـيت تـؤثر علـى سياسـات الـدفاع                  )٤(  
 الـيت تنطبـق علـى الـدامنرك، أو الـيت            واألمن وكذلك االتفاقات املربمة يف إطـار القـانون الـدويل          

جيري التفـاوض بـشأهنا يف منظمـة دوليـة تكـون الـدامنرك عـضوا فيهـا، جيـري التفـاوض بـشأهنا                        
  .١٣اعد املنصوص عليها يف املادة وإبرامها وفقا للقو

ــتفكري فيهــا قبــل         )٥(   ــة باملفاوضــات اجلــاري ال ــغ الناالكريسويــسوت احلكوم ُيبل
وسـيتم  . وضات قبـل إبـرام اتفاقـات يف إطـار القـانون الـدويل أو إهنائهـا                بدايتها وبتطورات املفا  

  .ض بني الناالكريسويسوت واحلكومةوضع إطار مفصل للتعاون وفقا هلذا احلكم بعد التفاو
ــادة الف       )٦(   ــدويل عمــال بامل ــانون ال ــار الق ــات يف إط ــربم االتفاق ــة ُت باســم ) ١(رعي

  :اململكة وحتت اسم
  . دول فيما يتعلق بغرينالند إذ كان االتفاق بنيمملكة الدامنرك  )أ(    
الناالكريسويسوت إذا كان االتفـاق بـني حكومـات أو بـني سـلطات         )ب(    

ويف تلك احلالة جيب اإلشارة يف ديباجة االتفـاق إىل هـذا القـانون علـى النحـو                  . إدارية
  ).٨(احملدد وفقا للمادة الفرعية 

يربمهـــا ) ٢( عمـــال باملـــادة الفرعيـــة   االتفاقـــات يف إطـــار القـــانون الـــدويل     )٧(  
الناالكريسويسوت باالشـتراك مـع الندسـتريي جـزر فـارو باسـم مملكـة الـدامنرك حتـت مـسمى                   

  .ة الدامنرك وجزر فارو وغرينالندمملك
تــسميات املــشار إليهــا يف   يوضــع املزيــد مــن القواعــد املفــصلة الســتخدام ال       )٨(  
تــسميات املماثلــة األخــرى وذلــك وفقــا ألحكــام   فــضال عــن ال،)٧(و ) ٦(الفــرعيتني  املــادتني

  ).٥ (املادة الفرعية
ُتبلغ احلكومة الناالكريسويسوت قبل بداية املفاوضات املتعلقـة باالتفاقـات يف             )١(  - ١٣

ــة لغرينالنــــد      ــدويل ذات األمهيــــة اخلاصــ ــار القــــانون الــ ــب مــــن    . إطــ ــوز، رهنــــا بطلــ وجيــ
 الذي يقـوم بوضـع قواعـد مفـصلة للتعـاون يف             الناالكريسويسوت، إبرام اتفاق مع الوزير املعين     

إطار هذا احلكم، مبا يف ذلـك بيـان مفـصل للمعـايري الـيت يتقـرر مبوجبـها الظـرف الـزمين الـذي            
  .فاقات ذات أمهية خاصة لغرينالندتصبح فيه االت

تـأذن للحكومــة يف املــسائل الــيت ختـص غرينالنــد حــصرا، للناالكريسويــسوت     )٢(  
  .التعاون مع وزارة اخلارجيةات، ببإجراء املفاوض

ُتوقع االتفاقات، اليت تشترك الدامنرك وغرينالند سويا يف املفاوضـات بـشأهنا،              )٣(  
  .كة الناالكريسويسوت قدر اإلمكانمن جانب احلكومة، ومبشار



E/C.19/2009/4/Add.4  
 

09-25479 25 
 

ــة      )٤(   ــة اخلاصـ ــانون الـــدويل وذات األمهيـ ــار القـ جيـــب عـــرض االتفاقـــات يف إطـ
وإذا رأت احلكومـة أن  . للتعليق عليها قبل إبرامهـا أو إهنائهـا  لغرينالند على الناالكريسويسوت    

ــؤثر     ــرام اتفــاق دون موافقــة الناالكريسويــسوت، فــال ينبغــي أن ي  ذلــك علــى  مــن الــضرورة إب
  .غرينالند، قدر اإلمكان

حيثما تسمح املنظمات الدولية لكيانات من غري الدول احلصول على عضويتها بأمسائها            - ١٤
ــا بطلــب مــن الناالكريسويــسوت، أن تقــرر تقــدمي هــذا   اخلاصــة، جيــوز للح الطلــب  كومــة، رهن

  . لغرينالنددعمه إذا كان مقدما من غرينالند وكان ذلك متمشيا مع املركز الدستوري أو
ــات        - ١٥ ــسوت يف البعث ــو الناالكريسوي ــّين ممثل ــسوت، ُيع ــا طلــب ذلــك الناالكريسوي وكم

حل غرينالنـد يف جمـاالت املـسؤولية الـيت تتوالهـا            الدبلوماسية ململكة الـدامنرك للـسهر علـى مـصا         
وجيـــوز للحكومـــة أن تقـــرر أن يتحمـــل  . كاملـــة متـــام ســـلطات احلكـــم الـــذايت يف غرينالنـــد  

  .فقات املتكبدة لتحقيق هذا اهلدفالناالكريسويسوت الن
ختــضع ســلطات احلكــم الــذايت يف غرينالنــد لاللتزامــات الناشــئة مــن االتفاقــات     )١(  - ١٦

  . وقت إطار القانون الدويل وغريه من القواعد الدولية اليت تكون ملزمة للمملكة يف أياملربمة يف
يتم التفاوض مع احلكومة بشأن التدابري قيد النظر من جانب سلطات احلكـم                )٢(  

الذايت واليت تكتسي أمهية بالغة يف عالقات اململكة اخلارجية، مبا يف ذلـك مـشاركة اململكـة يف               
  .، وذلك قبل اختاذ أي قرارالدويلالتعاون 

  
  ٥الفصل 

التعاون بني سلطات احلكم الذايت يف غرينالند والـسلطات املركزيـة للمملكـة فيمـا يتعلـق                 
  نظم األساسية واألوامر اإلداريةبال
  

تعــرض مــشاريع قــوانني احلكومــة الــيت تــشمل غرينالنــد أو الــيت تنطبــق عليهــا   )١(  - ١٧
ــذايت يف غرينال    ــم الـ ــلطات احلكـ ــى سـ ــغ     علـ ــدميها إىل الفولكيتينـ ــل تقـ ــا قبـ ــق عليهـ ــد للتعليـ نـ

)Folketing) (الربملان الدامنركي.(  
تنتظــر احلكومــة تعليقــات ســلطات احلكــم الــذايت علــى مــشاريع قوانينــها الــيت   )٢(  

 تنطوي على أحكام تنطبق على غرينالنـد حـصرا أو ذات أمهيـة خاصـة لغرينالنـد قبـل تقـدميها              
  .إىل الفولكيتينغ

  ).٢ (ز حتديد مهلة زمنية لتقدمي التعليقات املنصوص عليها يف املادة الفرعيةجيو  )٣(  
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تعرض مشاريع األوامر اإلدارية اليت تشمل غرينالند أو قد تسري عليها علـى            )١(  - ١٨
  .الند للتعليق عليها قبل إصدارهاسلطات احلكم الذايت يف غرين

ــة الــيت تنطــوي علــى أ    )٢(   حكــام تطبــق علــى غرينالنــد  ال تــصدر األوامــر اإلداري
  .احلكم الذايت يف غرينالند عليهاحصرا أو ذات أمهية خاصة بالنسبة هلا قبل تعليق سلطات 

  ).٢( جيوز حتديد مهلة زمنية لتقدمي التعليقات املنصوص عليها يف املادة الفرعية  )٣(  
  

  ٦الفصل 
  تسوية املنازعات

لية ســلطات احلكــم الــذايت   مبــسؤوإذا نــشأت مــسألة موضــع شــك، تتعلــق       )١(  - ١٩
الــصلة بالــسلطات املركزيــة، بــني ســلطات احلكــم الــذايت يف غرينالنــد وســلطات اململكــة  ذات

املركزية، جيوز للحكومة أو الناالكريسويسوت أن تقرر عرض تلك املسألة على جملـس يتـألف         
ثـة قـضاة   من عضوين تعينهما احلكومة الدامنركية، وعـضوين يعينـهما الناالكريسويـسوت، وثال     

  .يسها، يقوم أحدهم برئاسة اجمللسمن قضاة احملكمة العليا يعينهم رئ
ــة       )٢(   ــل احلكومـــ ــن قبـــ ــحني مـــ ــة املرشـــ ــضاء األربعـــ ــل األعـــ ــة توصـــ يف حالـــ

ويف حالة عدم توصـل هـؤالء األربعـة         . يتوالناالكريسويسوت إىل اتفاق، تعترب املسألة قد سوُ      
  . يف املسألةكمة العليا الثالثةإىل اتفاق يفصل قضاة احمل

جيوز للمجلس أن يقرر تعليق البت أو القرار املعروض علـى اجمللـس إىل حـني                  )٣(  
  .ختاذ اجمللس لقرار بشأن املسألةا

  
  ٧الفصل 
  اللغة
  .ة هي اللغة الرمسية يف غرينالنداللغة الغرينالندي  - ٢٠
  

  ٨الفصل 
  حصول غرينالند على االستقالل

  .ن القرار بشأن استقالل غرينالندن يتخذوأهايل غرينالند هم الذي  )١(  - ٢١
، تبدأ املفاوضـات بـني احلكومـة    )١(يف حالة اختاذ القرار عمال باملادة الفرعية        )٢(  

  .وت هبدف منح غرينالند االستقاللوالناالكريسويس
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يـــربم أي اتفـــاق بـــني احلكومـــة والناالكريسويـــسوت بـــشأن مـــنح غرينالنـــد    )٣(  
ويـربم أيـضا   .  كمـا يـتم إقـراره عـن طريـق اسـتفتاء عـام          -سارتوت  االستقالل مبوافقـة اإلناتسيـ    

  .فاق مبوافقة الربملان الدامنركياالت
  .بسط سيادهتا على إقليم غرينالنداستقالل غرينالند يعين ضمنا   )٤(  

  
  ٩الفصل 

  بدء نفاذ القانون واألحكام االنتقالية
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢١لقانون يف يبدأ نفاذ ا  - ٢٢
 / تـشرين الثـاين    ٢٩ املـؤرخ يف     ٥٧٧ُيلغى قانون احلكم الذايت لغرينالند رقـم          )١(  - ٢٣

  ).٢(وفقا ألحكام املادة الفرعية ، ١٩٧٨نوفمرب 
 من قانون احلكـم الـذايت لغرينالنـد نافـذة إىل حـني تـويل                ٨تظل أحكام املادة      )٢(  

  .يةسلطات احلكم الذايت يف غرينالند املسؤولية عن جمال املوارد املعدن
ــشريعية       )٣(   ــسلطة التـ ــة الـ ــد ممارسـ ــذايت يف غرينالنـ ــم الـ ــلطات احلكـ ــل سـ تواصـ

ن قــانون احلكــم  مــ٤والتنفيذيــة يف اجملــاالت الــيت تولــت املــسؤولية عنــها عمــال بأحكــام املــادة  
  .الذايت لغرينالند

متــارس ســلطات احلكــم الــذايت يف غرينالنــد الــسلطة التــشريعية والتنفيذيــة يف     )٤(  
  .ن قانون احلكم الذايت لغرينالند م٥يت تولت املسؤولية عنها عمال بأحكام املادة اجملاالت ال

 بــشأن إبــرام  ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٢٤ املــؤرخ ٥٧٧ُيلغــى القــانون رقــم     )١(  - ٢٤
  .اتفاقات يف إطار القانون الدويلحكومة غرينالند 

مـن تعـديالت    تظل األوامر الصادرة عمال بأحكام القانون نافذة مع مـا تطـرأ               )٢(  
  .لغائها من جانب السلطات املختصةمبوجب هذا القانون إىل حني تعديلها أو إ

 من القانون املتعلق باملوارد املعدنية يف غرينالند، راجع القانون املوحـد            ٢٢ُتلغى املادة     - ٢٥
  .١٩٩٨يونيه /ان حزير١٨ املؤرخ ٣٦٨رقم 
ألنــشطة املتعلقــة باهلايــدروكاربونات يف  ُيلغــى القــانون املتعلــق بإنــشاء شــركة إلدارة ا   - ٢٦

  .١٩٩٩فرباير / شباط٩ املؤرخ ٨٧غرينالند، راجع القانون املوحد رقم 
 بــشأن املعونــة املقدمــة إىل ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٦ املــؤرخ ٥٠٢ُيلغــى القــانون رقــم   - ٢٧

  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يت لغرينالند لعامي سلطات احلكم الذا
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 غرينالنـد نافـذة مـع مـا يطـرأ مـن تعـديالت مبوجـب هـذا            تظل األحكـام املطبقـة علـى        - ٢٨
  .لغائها من جانب السلطات املختصةالقانون إىل حني تعديلها أو إ

ــة يف غرينالنــد يف املــسائل الــيت تكــون عنــد نقــل جمــال       )١(  - ٢٩ ــسلطات املعني تبــت ال
راعـاة  ع م االختصاص إىل سلطات احلكم الذايت يف غرينالند قيد نظـر الـسلطات الدامنركيـة، مـ               

  ).٢(أحكام املادة الفرعية 
ــع         )٢(   ــاق م ــا باالتف ــة يف حــاالت خاصــة ورهن ــة املعني ــسلطات الدامنركي جيــوز لل

  .امنركية يف بعض املسائل احملددةسلطات غرينالند املعنية أن تقرر أن تبت السلطات الد
    

  اجلدول    
  القائمة األوىل    

  التعويض عن إصابات العمل  )أ(  
  املتبقية يف إطار جمال الرعاية الصحيةاجملاالت   )ب(  
  جمال السري على الطرق  )ج(  
  قانون املمتلكات وااللتزامات  )د(  
  جمال الغوص التجاري  )هـ(  

  
  القائمة الثانية    

  دائرة السجون ومراقبة السلوك  )١(  
  اجلوازات  )٢(  
  جلنائيةدائرة الشرطة واالهتام وكذلك الدوائر ذات الصلة من إدارة العدالة ا  )٣(  
  إقامة العدل، مبا يف ذلك إنشاء حماكم القانون  )٤(  

  القانون اجلنائي  )٥(   
  اجملال املتعلق باألجانب ومراقبة احلدود  )٦(   
  قانون األهلية  )٧(   
  قانون األسرة  )٨(   
  قانون اإلرث  )٩(   
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  ممارسة القانون  )١٠(   
  جمال األسلحة  )١١(   
  من باستخدام الراديوخدمات الطوارئ البحرية واأل  )١٢(   
  جمال االتصاالت باستخدام الراديو  )١٣(   
  جمال حسابات الشركات ومراجعة احلسابات  )١٤(   
  جمال األغذية والطب البيطري  )١٥(   
  الطريان  )١٦(   
  امللكية الفكرية  )١٧(   
  حقوق التأليف والنشر  )١٨(   
  حطام السفن، واحلطام وتدهور األعماق  )١٩(   
   يف البحراألمن  )٢٠(   
  تسجيل السفن والشؤون البحرية  )٢١(   
  رسم اخلرائط  )٢٢(   
  وضع العالمات، واملنارات ومنطقة إرشاد السفن العابرة  )٢٣(   
  البيئة البحرية  )٢٤(   
  النظام واإلشراف املاليان  )٢٥(   
  جمال املوارد املعدنية  )٢٦(   
  بيئة العمل  )٢٧(   
  األرصاد اجلوية  )٢٨(   

  


