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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
 التقارير الدورية اخلامسة املقدمة من الدول األطراف    

  
  *)أروبا(ولندا ه    

  
  التمييز ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال    
  التقرير الدوري اخلامس    
  أروبا    

  
  مقدمـــة    

ع أشـكال التمييـز ضـد     من اتفاقية القـضاء علـى مجيـ   ١٨ باملادة م هذا التقرير عمال   ُيقدَّ  
وقـد أعـدت هـذا      . ضد املـرأة   للمبادئ التوجيهية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز         املرأة ووفقا 

  .التقرير جلنة أروبا احلكومية الدولية حلقوق اإلنسان
 إىل ٢٠٠٤ســبتمرب / ألروبــا الفتــرة مــن أيلــول امسهــذا التقريــر الــدوري اخلــ ويغطــي   

يـتم  ومل  . نبغي قراءته باالقتران مع التقارير السابقة الـيت قدمتـها أروبـا           ي و ٢٠٠٨أغسطس  /آب
سابقة والــيت بقيــت علــى حاهلــا خــالل تناوهلــا يف التقــارير الــجــرى ق علــى املواضــيع الــيتالتعليــ

 
  

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  
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املعنيــة ويراعــي هــذا التقريــر التوصــيات الــيت قدمتــها اللجنــة  . الفتــرة الــيت يغطيهــا هــذا التقريــر 
ــرأة     ــز ضــد امل ــى التميي ــا يف  بالقــضاء عل ــد نظره ــا   عن ــع ألروب ــدوري الراب ــر ال يف كــانون التقري

  . ٢٠٠٧يناير /الثاين
  

  بالسياسات املسائل التشريعية واملسائل املتعلقة :٣- ١د املوا    
  السياسة اجلنسانية     

ــراد          ــساعدة إىل األف ــن م ــه م ــا تقدم ــة، يف إطــار م ــشؤون االجتماعي ــويل إدارة ال ويف ُت
الثقــة تعزيــز مــشاريعها للتنميــة اجملتمعيــة، اهتمامــا خاصــا للنــهوض بــالتحفيز الــذايت مــن خــالل 

كل هــذا جــزءا مــن سياســة شويــ. بــني اجلنــسني علــى قــدم املــساواةبــالنفس والتواصــل الفعــال 
  .املستدامةالتنمية االجتماعية ب النهوضاإلدارة الرامية إىل 

، بدأت إدارة الشؤون االجتماعيـة وضـع سياسـة جنـسانية،            ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول   
ــ“صــندوق تنميــة” غيلــدر مــن ٧٥٠ ٠٠٠ُرصــد هلــا مبلــغ   ون وتتوقــع اإلدارة أن تكــ. ا أروب

  .٢٠٠٩السياسة جاهزة للتنفيذ يف عام 
، ٢٠٠٦ ويف عـام     - دارة الـشؤون االجتماعيـة    مـن إ   جـزءا وكان مكتب شؤون املرأة       

ــة   ــشؤون االجتماعي ــشئ داخــل إدارة ال ــل     أُن ــسان، وانتق ــوق اإلن ــسيق يف جمــال حق  مركــز للتن
م حاليـا مـوظفني    الذي يض،املوظفون العاملون سابقا يف مكتب شؤون املرأة إىل املركز اجلديد   

  .  مدير إدارة الشؤون االجتماعية سلطة اختاذ القراراتوميلك. اثنني
ــاليتني        ــاملهمتني الت ــسان ب ــسيق يف جمــال حقــوق اإلن ــضطلع مركــز التن ــه ) ١: (وي توجي
مــساواة املــواطنني يف احلقــوق وإذكــاء الــوعي بــشأهنا، مــع إيــالء اهتمــام خــاص     إىل  االهتمــام

 تنفيــذ االتفاقيــات املتعلقــة تــشجيع) ٢( ، مثــل النــساء واألطفــال وللفئــات الــضعيفة اجتماعيــا
حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية األمـم املتحـدة حلقـوق الطفـل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                      

وقد أيدت احلكومة التوصيات الـصادرة عـن اللجنـة املعنيـة بالقـضاء      . أشكال التمييز ضد املرأة  
ــرأة يف عــ   ــز ضــد امل ــشؤون    ٢٠٠٧ام علــى التميي ــابع إلدارة ال ــسيق الت  وطلبــت مــن مركــز التن

  .تلك التوصياتتنفيذ هنج شامل لوضع االجتماعية تنسيق 
 مركــز التنــسيق علــى حنــو فعــال برعايــة عمليــة تــستهدف زيــادة الــوعي حبقــوق ويقــوم  
 ، ُشرع يف برنامج تـدرييب     ٢٠٠٧ويف عام   . ، يف جمتمع أروبا   مبا يف ذلك حقوق املرأة    ،  اإلنسان

ــة    ــشؤون االجتماعي ــوظفي إدارة ال ــصاحل م ــدمي      . ل ــامج لتق ــاق الربن ــيع نط ــاك خطــط لتوس وهن
وُنظمت أربـع دورات تدريبيـة يف       . التدريب لوزارات حكومية ومنظمات غري حكومية أخرى      

. ٢٠٠٩ أبريــل/ نيــسان- مــارس/ وســُتنظم الــدورة اخلامــسة يف آذار ٢٠٠٨  و٢٠٠٧عــامي 
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وتتمثـل  . كثر مـن أربعـة فتـرات مـدة كـل منـها نـصف يـوم                وتستمر أل حوارية  ورات  دهذه ال و
  :ما يلي  يفاأهدافه

 حبقــوق اإلنــسان واألمــم تثقيــف املــشاركني بــشأن خمتلــف االتفاقــات املتعلقــة  - ١  
  املتحدة،

 يف  مارسـتها وحث وحتفيز املشاركني على تأمني حقـوق اإلنـسان والتـرويج مل             - ٢  
  .حياهتم اليومية ويف عملهم

هذه الدورات على أنه ال ميكـن حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل                   وتقوم فكرة     
يف سياسـة تـشمل مجيــع   وجيـب إدمـاج املـسائل اجلنـسانية     . هنـج يقتـصر علـى قطـاع دون غـريه     

 اخلدمــة املدنيــة يف العــاملني يفذكــاء الــوعي بــني هــذه العمليــة إلعــد ُتو. اتالقطاعــات والــوزار
  .  لسياسة اجلنسانيةأروبا نقطة االنطالق حنو تنفيذ ا

، نظمـت إدارة الـشؤون االجتماعيـة يف سـت مقاطعـات             ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦ويف عامي     
، ٢٠٠٩يونيــه /ويف حزيــران. يف أروبــا دورات إعالميــة عــن انقطــاع الطمــث وإيــاس الــذكور 

 وحتديــداستستــضيف اإلدارة يف ســتة أحيــاء يف أروبــا دورات إعالميــة عــن حقــوق اإلنــسان،    
 ا موضــوع“املـرأة والـصحة  ” اإلدارة اختـذت و. تحـدة حلقـوق املـرأة والطفـل    اتفاقيـات األمـم امل  

  .٢٠٠٩لليوم الدويل للمرأة لعام 
اجتماعــا تثقيفيــا مشــل ، نظمــت إدارة الــشؤون االجتماعيــة ٢٠٠٧مــارس / آذار٨ويف   

هـل ميكـن    ”:  وهـو  موضـوع األمـسية   يناقـشن   تقدمي عروض موسيقية وشعرية وبالفيديو لنساء       
  .“؟ يف آن واحددور األم واملرأة املوظفةأداء رأة ملأن ُتجيد ا
يف ) ديـسمرب / كـانون األول   ١٠(واحتفل مركز التنسيق باليوم الدويل حلقوق اإلنسان          
ــة    ٢٠٠٨  و٢٠٠٧عــامي  ــة حقــوق اإلنــسان الكاريبي ــا وجلن ــة يف أروب  مــع هيئــة العفــو الدولي
 املــرأة  مركــز وحالــة االنتبــاه إىللتوجيــهالعروض املــسرحية يف الــشوارع بــ اســُتعنيو. اهلولنديــة

  .  العاملة يف أروبا وإىل مسألة العنف ضد املرأة
  

  بةالقول: ٥املادة     
  التعليمجمال منع القولبة يف   -  ألف  

لتعلـيم يف مجيـع املنـاهج        التحـرري ل   الطـابع إننا نـسعى جاهـدين ملنـع القولبـة وتـشجيع              
حـد  علـى   ويواظب الفتيان والفتيات    .  الثانوي  التعليم املهين  إىلاحلضانة  من مستوى   الدراسية،  

حتـت  جتمـع هـذه الـدروس       فـي املـدارس االبتدائيـة       ف. سواء على الدروس املتعلقة هبذه املواضـيع      
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 ويف ‘الدراســات االجتماعيــة’، ويف التعلــيم الثــانوي العــام حتــت  ‘التحــرك والــصحة’موضــوع 
وقــد وضــعت أروبــا موادهــا . ‘ي الشخــصي واالجتمــاعالتثقيــف’التعلــيم املهــين الثــانوي حتــت 

سياق يكـون حمتواهـا مناسـبا لـ       حىت  الدراسية  التعليمية اخلاصة هبا لكل دورة من هذه الدورات         
  .  أروبا ومنسجما بأكرب قدر ممكن مع تصور التالميذ لبيئتهم

  
  العنف ضد املرأة  -  باء  

 ألروبـا للتـصدي     يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابري حمددة يف القانون اجلنـائي             
  .ت حمددة بشأن العنف ضد املرأةبأن تعتمد أروبا تشريعاوتوصي اللجنة . للعنف ضد املرأة

  أحكام تشريعية عامة تتناول العنف ضد الرجـل واملـرأة          يتضمن القانون اجلنائي ألروبا     
ــى  ــواء عل ــشّدد     (حــد س ــداء امل ــسالح واالعت ــداء ب ــسيط واالعت ــداء الب ــاالقتر). االعت ــع وب ان م

 ٣١٦-٣١٣الــيت تــنص علــى جــواز زيــادة العقوبــات املنــصوص عليهــا يف املــواد   (٣١٧ ملــادةا
 جتّرم هـذه  ،  )أمه أو أبيه القانوين أو زوجته أو ولده       ضد  مبقدار الثلث إذا ارتكب اجلاين اجلرمية       
يف مـشروع القـانون     هـو نفـس الـصيغة       وال يزال هـذا     . املواد على وجه التحديد العنف العائلي     

 احلــبس إنــزال) ٧-٢٠-٢ املــادة( اجلنــائي اجلديــد ومــع ذلــك، ُيجيــز القـانون .  اجلديــداجلنـائي 
 أشكاله؛ وليس هـذا هـو احلـال يف ظـل القـانون احلـايل               بكل عائليرتكب العنف ال  مباالحتياطي  

  .    الذي ال جييز احلبس االحتياطي بتهمة االعتداء البسيط
  

   االستبعاد املنـزيل املؤقتأوامر    
عـضاء   مـشروع قـانون مـن أحـد األ    ٢٠٠٧مـارس  / آذار٨ى برملان أروبا يف     رض عل ُع  

على األشخاص الـذين يـشكلون      املرتيل املؤقت   حيتوي على قواعد بشأن فرض أوامر االستبعاد        
ــريا   املنـــزيل الــوطين املتعلــق بــأوامر االســتبعاد    لقــانون ا( العنــف العــائلي  مبمارســةهتديــدا خط

ن ىل الربملـا إن بناء على طلب من جملس الشورى وأعيـد تقدميـه        وُعّدل مشروع القانو  ). املؤقت
  .٢٠٠٧نوفمرب /يف تشرين الثاين

ر علـى األشـخاص املعنـيني دخـول منـازهلم،           ظـ ومن شـأن مـشروع القـانون هـذا أن حي            
يف ج أو الـشركاء  ا مثـل األزو   ،واالتصال باألشخاص اآلخـرين الـذين يعيـشون يف هـذه املنـازل            

، ومــن مث زيــادة ســالمة هــؤالء    )مــن حيــث املبــدأ  ( ملــدة عــشرة أيــام   أو األطفــال،املعاشــرة 
فأمر االستبعاد مينحهم الوقت الكايف الختاذ تدابري أخرى لوقف العنف أو القـضاء             . األشخاص

الـشخص املُــسَتبعد بــأن اجملتمــع  وُيعــد األمـر أيــضا إشــارة واضــحة إىل  . العنفبــعلـى هتديــدهم  
  . يقبل العنف ال
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  يد للعمليات التنفيذية لشرطة أروبا نظام جدإنشاء     
 نظامـــا جديـــدا للمعلومـــات اإلداريـــة ٢٠٠٩فربايـــر /ســـتبدأ شـــرطة أروبـــا يف شـــباط  

وتعد البيانات املتعلقـة بـالعنف العـائلي هامـة          . لتحسني قدرة القوة على تسجيل البيانات اهلامة      
 الشرطة من التعـرف     أعدت هذه القوة مبادئ توجيهية لتمكني     قد  و. بالنسبة لقوة شرطة أروبا   

  .يف النظام اجلديدثه على حاالت العنف العائلي وحتديدها وتسجيل حواد
ــرد علــى طلــب احلــصول علــى         وجيــب علــى ضــابط التحقيــق التثبــت ممــا يلــي عنــد ال
  : املساعدة
وإذا كـان األمـر كـذلك،       ) املتـهم (هل هناك عالقـة بـني املـشتبه بـه والـضحية               - ١  

) سـابق (، أو شـريك ُمعاشـر       )سـابق (عالقة زواج     هي مثال  هل: طبيعة هذه العالقة   ما
  أو ابن أو ابنة أو أم أو أب؟  

يف العنـوان الـذي ارُتكـب       ) املشتبه بـه والـضحية    (هل يقيم الشخصان املعنيان       - ٢  
 أي يف غـضون  ،فيه اجلرم أو هل كان أحدمها يقيم يف ذلك العنوان يف الفتـرة األخـرية          

  ؟ اإلثين عشر األخرية األشهر
مــا طبيعــة اجلــرم املرَتكــب؟ وعنــد قيــد اجلــرم يف النظــام اجلديــد للمعلومــات       - ٣  

  : ني التاليالعنصرينأروبا، جيوز للضابط االختيار من بني  اإلدارية لشرطة
  عتداءاال - عائليالعنف ال  )أ(    
  . متلكاتاملإتالف / تدمري- عائليالعنف ال  )ب(    
دارية اجلديـد معلومـات واضـحة ودقيقـة عـن عـدد             وُيتوقع أن يوفر نظام املعلومات اإل       

وبسبب رداءة التسجيل يف املاضـي، كانـت البيانـات املتعلقـة حبـوادث       . حوادث العنف العائلي  
بتعريفهــا للعنــف  األخــذوستواصــل شــرطة أروبــا . ةالفعليــتــسيء عــرض احلالــة العنــف املــرتيل 

الـذين  تقريـر، ال يتـوفر ضـباط الـشرطة           وكما ذُكر يف ذلك ال     .العائلي الوارد يف التقرير السابق    
 أن الشرطة وهيئة دعـم الـضحايا   غري. يف التعامل مع حاالت العنف العائلي   تلقوا تدريبا خاصا    

 التابع لوزارة الشؤون االجتماعيـة،      ،وُيوظّف مكتب دعم الضحايا   . قد شرعتا يف شراكة هامة    
عم املهـين والرعايـة الالحقـة       مرشدين اجتمـاعيني ُيدّرسـون أسـاليب منـع العنـف ويقـدمون الـد              

وتتوقع شـرطة أروبـا أن يـسهم نظـام املعلومـات اإلداريـة اجلديـد              . للضحايا والضحايا احملتملني  
 علـى  ٢٠٠٩تيـسري وضـع اسـتراتيجية أفـضل يف عـام          يف  والشراكة مـع مكتـب دعـم الـضحايا          

  .إحصائية جديدةأساس بيانات 
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  حمنةيف  اللوايت مؤسسة النساء    
ــى حتــ     ــال عل ــر الــسابق، أصــبح عــدد       ديث عم ــواردة يف التقري ــات املــستوفاة ال املعلوم

 علـى النحـو     ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٤احلاالت اجلديدة إلساءة املعاملة املُبلّـغ عنـها يف الـسنوات مـن              
ــايل ــام  ١٥٤: التــ ــة يف عــ ــام ١٥٧ ؛ و٢٠٠٤ حالــ ــام ١٠١ ؛ و٢٠٠٥ يف عــ   ٢٠٠٦ يف عــ

ــة للحــا . ٢٠٠٧ يف عــام ١١٠ و الت املتعلقــة بالنــساء احملليــات، مقابــل  وكانــت النــسبة املئوي
 يف املائــة يف عــام ٤٥ مــع باملقارنــة ٢٠٠٧ يف املائــة يف عـام  ٥٢النـساء املولــودات يف اخلــارج،  

.  عامـا ٥٤  و٢٥ النـساء مـا بـني    هـؤالء  يف املائـة مـن      ٩٠وتراوحت أعمار أكثر من     . ٢٠٠٥
ب األول يف ذلـك يف اإلدمـان     ، متثـل الـسب    ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ويف احلاالت املبلّغ عنها يف عـامي        

  ). البدين(على الكحول واملخدرات، يليهما اإليذاء 
ــة اإلســ       ــدمي الرعاي ــى تق ــصر عمــل املؤســسة عل ــة يف املؤســسات وال يقت . عافية والرعاي

وخالل الفتـرة قيـد االسـتعراض،       . ال ينبغي االستهانة بأمهية تثقيف اجلمهور وإذكاء وعيه        كما
ويـضطلع  . والطاقـة إلطـالع اجملتمـع علـى هـذه املـشكلة وعواقبـها             كُّرس قدر كبري من الوقـت       

موظفو املؤسسة مبهام هامة، مثل إعداد الوثائق وإلقاء احملاضرات واملشاركة يف أنـشطة خاصـة               
 تواصـل منـو   وي.  أخـرى   تنظمهـا الفنـادق ومنظمـات      ‘أسـواق املعلومـات    ’ و ‘ةأيـام الـصح   ’مثل  

 ومجعيـات األحيـاء     كنـسية  منتظمـة املنظمـات ال     وتطلـب بـصفة   . املؤسـسة هـذه   االهتمام بعمـل    
ويتمثـل أحـد التطـورات اهلامـة يف تزايـد           . وغريها من التنظيمات الصغرية معلومـات ألعـضائها       

وترية توجه الشباب إىل املؤسسة قصد احلصول على معلومات عن العنـف ضـد املـرأة والعنـف        
وباإلضــافة إىل ذلــك، تــشارك . العــائلي الســتخدامها يف املــشاريع الدراســية ومــشاريع التخــرج

املؤسسة يف مقابالت إذاعية وتلفزيونيـة متكـررة وتنـشر مقـاالت يف وسـائط اإلعـالم املطبوعـة                   
مؤمترا أو حلقة دراسية تدعو إليها ضيوف مـتكلمني احتفـاال           املؤسسة   تنظم   ،وكل عام  .احمللية

للـدعم يـضم يف   فريـق  ، أنـشئ  ٢٠٠٨ويف عـام  . باليوم الدويل للقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة         
  .  ملؤسسةمع ا سابقني متعاملنيعضويته 

  
  توفري املالجئ    

، يف ٢٠٠١فتحـت أبواهبـا يف عـام    ، الـيت  اللوايت يف حمنـة   تتمثل أهداف مؤسسة النساء       
  : يلي ام

توفري اإلقامة والـسالمة والراحـة واحلمايـة للنـساء واألطفـال الـذين يتعرضـون                  - ١  
  ؛لتهديد جسيموخيضعون للعنف العائلي، 
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تقـــدمي املـــساعدة املهنيـــة للنـــساء ملـــساعدهتن علـــى اســـتعادة تـــوازهنن العقلـــي   - ٢  
  والنفسي؛

توجيه النـساء حنـو اخلطـوات الـيت علـيهن اختاذهـا للعـودة إىل جمـتمعهن احمللـي                      - ٣  
  ؛ وتدريبهن على ذلكبأسرع وقت ممكن

  .شهر ثالثة أملدة أقصاهاتقدمي رعاية مؤقتة قصرية األجل   - ٤  
وعنــدما تتقــدم زبونــة إىل املؤســسة، توضــع خطــة عالجيــة هلــا وُتعقــد معهــا اتفاقــات      

وُيشجع االستقالل، وتوفر املشورة للمرأة املعنية األدوات والدراية الالزمـتني          . واضحة وحمددة 
وتكـون للعديـد مـن النـساء أيـضا حاجـة إىل       . الستجماع قوهتا ومتكينها من بدء حيـاة جديـدة   

  . طفي والعقليالدعم العا
 أمهــاهتم؛ وُتــدرج املــساعدة مــعويؤخــذ األطفــال علــى اخــتالف أعمــارهم إىل امللجــأ   

كمـا حتـصل املؤسـسة علـى املـساعدة الفنيـة مـن              . والعالج املقـدم لألطفـال يف اخلطـة العالجيـة         
إىل مالجـئ األطفـال تـوفري    وكـثريا مـا يطلـب    . أو أحد خرباء التربيـة اخلاصـة    /جملس الوصاية و  

وسـُتدرج مـستقبال    . قت للُرّضع واألطفال أو الرعاية لفترة مـا بعـد الـدوام املدرسـي             ؤواء امل اإلي
  .  برامج خاصة باألطفال من خمتلف األعمار يف اخلطة العالجية

  : عدد النساء واألطفال يف امللجأ حسب السنة
  األطفال  النساء
٨:  ٢٠٠٧  ٧   :٢٠٠٧  
١٦:  ٢٠٠٦  ١٢   :٢٠٠٦  
٣٠:  ٢٠٠٥  ٢٨   :٢٠٠٥  
٤٤:  ٢٠٠٤  ٢١   :٢٠٠٤  

  
 جتديـد   كـان جيـري    لفتـرة مثانيـة أشـهر بينمـا          زبـائن أي  ، مل يـتم إيـواء       ٢٠٠٧ويف عام     

  .اإليواء دار
  

  برنامج مرتكيب العنف العائلي     
برنـامج مــرتكيب العنــف العــائلي هــو مبثابــة جـزاء بــديل يقتــضي إرغــام مــرتكيب العنــف     

 وآبـــائهم  يف املعاشـــرةن العنـــف العـــائلي ضـــد شـــركائهمســـيما الـــذين يرتكبـــو العـــائلي، وال
  . وأطفاهلم، على حضور دورة تدريبية مدهتا مثانية أسابيع
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  االجتار بالنساء والبغاء  : ٦املادة     
سـيما   يساور اللجنة القلـق إزاء عـدم احتـواء تقريـر أروبـا علـى معلومـات كافيـة، وال                     

ي اللجنة بأن تقوم أروبا بتجميـع البيانـات عـن البغـاء     وتوص. املعلومات املتعلقة بالبغاء واالجتار  
  .ه املعلومات يف تقريرها املقبل هذوإدراجواالجتار 

  
  االجتار باألشخاص    

 بغيـة االمتثـال   (AB 2006, no.11) ٢٠٠٦مـايو  /ُعـّدل القـانون اجلنـائي ألروبـا يف أيـار       
ـــاري    ــدا للربوتوكــول االختي ــة حقــوق  للمعاهــدات الدوليــة، وبوجــه أكثــر حتدي  امللحــق باتفاقي

الطفــل بــشأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة؛ واتفاقيــة األمــم   
 وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، ؛املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة

دة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة      وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتح        
عرب الوطنية؛ وبروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمـل                      

وقــد بــدأ نفــاذ االتفاقيــات    . التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة       
  ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ أعاله يف أروبا يف عامي املذكورةوالربوتوكوالت 

هتريب البشر، مبقتضى التعديالت املُدخلة علـى القـانون اجلنـائي ألروبـا، فعـال               وأصبح    
ــا، ووســع  ــسخرة       تإجرامي ــشمل ال ــشر لت ــة باالجتــار بالب ــادة املتعلق ــديالت نطــاق امل ــذه التع  ه

علـى  ولـذلك حيظـر القـانون اجلنـائي         . واالجتار القـائم علـى االسـتعباد بالـدين، ونـزع األعـضاء            
 ، واالســتغالل يف العمــل،مبــا يف ذلــك االســتغالل اجلنــسي(ألشــخاص  االجتــار باوجــه التحديــد
  . وهتريب األشخاص) ونزع األعضاء

 مــن القــانون اجلنــائي علــى أن االجتــار بالبــشر، مبــا فيــه االجتــار  )أ( ٢٨٦وتــنص املــادة   
السجن لست سـنوات أو دفـع غرامـة قـدرها     تبلغ عقوبتها القصوى    بالنساء وباألطفال، جرمية    

، وهي عقوبة جيـوز أن تزيـد مـدهتا إىل مثـاين سـنوات سـجنا إذا                  )١الفقرة  (غيلدر   ١٠٠ ٠٠٠
أقـل مـن    ُعمـر الـضحية     كان  أو  وكانوا متواطئني   ارُتكبت اجلرمية من جانب شخصني أو أكثر        

، وإىل عــشر ســنوات ســجنا إذا كانــت اجلرميــة قــد ارتكبــت مــن  )٣الفقــرة (ســتة عــشر عامــا 
ســتة عــشر عامــا  أقــل مــن عمــر الــضحية اطئني وكــان وكــانوا متــوجانــب شخــصني أو أكثــر 

 سنة سجنا إذا أدت اجلرمية إىل إصابات بدنية خطرية أو شـكّلت هتديـدا             ١٢، وإىل   )٤الفقرة  (
ــاة شـــخص آخـــر   ــرة (حليـ ــنة ســـجنا إذا ١٥، أو ملـــدة )٥الفقـ ــاة أفـــضت سـ ــة إىل الوفـ  اجلرميـ

  ). ٦ الفقرة(
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ــا فريــق عامــل  ٢٠٠٧ يف مطلــع عــام وأنــشئ   مــشترك بــني اإلدارات ومتعــدد   يف أروب
 سـيطرح هـذا الفريـق    ،ويف املـستقبل القريـب  . التخصصات معين باالجتار باألشخاص وهتريبهم   

العامل عدة مبادرات تتعلق بتثقيف مسؤويل احلكومة وتدريبـهم، بغيـة توجيـه ودعـم الـضحايا                 
للطــوارئ،  تــوفري ملجــأ - وعنــد االقتــضاء -احملــتملني وتــوفري خــط هــاتفي لطلــب املــساعدة  

  .ومتويل املبادرات السالفة الذكر
الـيت تتـألف منـها      البلدان الثالثة    وافق وزراء العدل يف      ،٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين    

 املمارسات لتقليل االجتار بالبـشر وهتريبـهم واهلجـرة          ودراسةمملكة هولندا على االرتقاء برصد      
حق على توسيع نطاق النهج الذي تأخـذ بـه          ووافقت البلدان الثالثة يف وقت ال     . غري املشروعة 

ــة احلــدود      ــادة تركيــز اهتمامهــا علــى مراقب  ،للتعامــل مــع هــذه املــشاكل وذلــك عــن طريــق زي
 مـؤمتر   ٢٠٠٨يونيـه   /وُعقد يف أروبا يف حزيـران     .  ودعم الضحايا  ، واملنع ، واحملاكمة ،والتحقيق

تاجات الـيت خلُـص إليهـا املـؤمتر         وسُتشكّل االستن .  يومني عن االجتار بالبشر وهتريب البشر      ملدة
. أساسا التفاقات أخرى بني أروبا وجزر األنتيل اهلولندية، وهولندا، فيمـا يتعلـق هبـذه القـضايا      

  .  من هذه البلدانلكل بلدوُعّين خالل فترة املؤمتر منسق وطين 
ــام    ــصت، ٢٠٠٧ويف عـ ــة  خلـ ــة حتليـــل اجلرميـ ــي يف أروبـــا    عمليـ ــشاط اإلجرامـ  والنـ

 ومل يقـدم مكتـب      - .على االجتار بالبشر يف أروبا    دالئل ملموسة   عدم وجود     إىل ٢٠٠٧ لعام
املدعي العام يف أروبا أي دعاوى اجتار بالبـشر للمحـاكم، كمـا مل تقـّدم أيـة شـكاوى يف هـذا                       

ومع ذلك، فـإن الفريـق العامـل املـشترك بـني اإلدارات املعـين باالجتـار بالبـشر يعـي أن                      . الصدد
خـدم  (وقطـاع اخلـدمات     ) خدمات املرافقـة  ( البغاء    قطاع الجتار بالبشر يف  هناك خماطر حمتملة ل   

 مـا إذا كـان      مـواالة الدراسـة   وينبغـي أن تبـّين      ). املنازل والفنـادق واحملـالت التجاريـة واملطـاعم        
االجتــار باألشــخاص حيــدث حقــا يف أي مــن جمــاالت اخلطــر الــسالفة الــذكر، وحتديــد مــداه إذا 

  .كان األمر كذلك
ــدعم الـــــــضحايا    ويف أرو   ــا لـــــ ــة مكتبـــــ ــشؤون االجتماعيـــــ ــا تـــــــضم وزارة الـــــ   بـــــ

ــب ( ــأوى        ) Slachtofferhulpمكت ــوفري امل ــل ت ــن قبي ــار، م ــضحايا االجت ــساعدة ل ــدمي امل ــه تق ميكن
  . اآلن، مل ُتقّدم أي طلبات للحصول على املساعدةوحىت.  مثالوالرعاية

  
  البغـاء    

بيـد  . اتـه لـيس جرميـة جنائيـة يف آروبـا          كما ذُكر يف التقارير السابقة، فإن البغاء حبـد ذ           
مـن أجـل محايـة األخـالق والنظـام          ) ٤٩املـادة   (أن قانون الـشرطة العـام يتـضمن احلكـم التـايل             

النساء اللـوايت يقفـن أو جيلـسن يف الطريـق العـام أو يتحـركن جيئـة وذهابـا يف الطريـق                      ”: العام
ساء اللـوايت يوجـدن جالـسات علـى     العام وجيذبن انتباه املارة بأي وضع أو فعل أو عرض، والن     
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األرصفة أو سالمل البيوت بـني الـساعة التاسـعة مـساء والفجـر، إذا أمـرهتن الـشرطة باإلحجـام                     
وهـذه املـادة    . “عن هذا الفعـل أو بـالتحرك إىل مكـان آخـر، علـيهن االمتثـال فـورا هلـذا األمـر                     

  .ية يف الشوارعمتكّن الشرطة من اختاذ إجراء ضد النساء اللوايت يقدمن خدمات جنس
ورغم أن البغاء حبد ذاته مل ُيجرَّم، فإن التسبب يف البغـاء أو التـشجيع عليـه عمـدا هـو                  

فهـذه املـادة تـنص علـى أن     ). AB2003, no.47( من القانون اجلنـائي  ٢٥٩جرمية مبوجب املادة 
 ١ ٠٠٠اجلاين يتعـرض للحكـم بالـسجن لفتـرة ال تتجـاوز عامـا واحـدا أو بغرامـة ال تتجـاوز                       

  .بالعملة احمللية؛ لكن مل ُيدن أحد هبذه اجلرمية خالل الفترة املستعرضة
وال ُيسمح للنساء املعنيات هبـذا األمـر إال بالعمـل يف عـدد مـن األمـاكن املـسموح هبـا                        

ــة ســان نيكــوالس ) احلانــات( وال بــد مــن أن يكــون يف حــوزة رب العمــل تــرخيص   . يف مدين
وحتـصل النـساء اللـوايت يعملـن يف هـذه احلانـات             . نـساء يسمح له باستخدام عدد حمـدود مـن ال        

 أشهر كمـا خيـضعن لفحوصـات طبيـة منتظمـة ويـتلقني              ٣على تصريح عمل مؤقت صاحل ملدة       
“ سـاقيات ”ُويشار إىل هؤالء النسوة يف تصاريح العمل على أهنـن           . املشورة من وزارة الصحة   

  .“مضيفات”أو 
  

  التعليم: ١٠املادة     
 برنامج دمج األطفال الذين يف سن الدراسة وليسوا ملتحقني باملدارس الشروع يف تنفيذ    

   حىت الوقت احلاضر٢٠٠٤يف نظام التعليم، وحتقيق تقدم فيه، من عام 
والغـرض مـن    . ٢٠٠٠كما ذُكر يف التقرير الـسابق، ُشـرع يف برنـامج الـدمج يف عـام                   

، كـي   “بريزمـا ”اتبـاع طريقـة     هذا الربنامج هـو متكـني األطفـال الـذين ليـسوا يف املدرسـة مـن                  
  .يتسىن هلم االلتحاق بالصفوف النظامية املناسبة ألعمارهم وقدراهتم يف العام التايل

ــدمج         ــامج ال ــذين اشــتركوا يف برن ــذ ال ــغ جممــوع التالمي ــام   ٥٠وبل ــذا خــالل الع  تلمي
وهـذا  ).  يف املرحلة الثانوية   ٣٥ تلميذا يف املرحلة االبتدائية و       ١٥(،  ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسي  

وتتــراوح أعمــار .  تلميــذا٩٤العــدد هــو أقــل مــن عــدد التالميــذ يف العــام الدراســي الــسابق بـــ  
 ســنوات ٩ فتيــات واخلمــسة صــبيان الــذين يف برنــامج الــدمج يف التعلــيم االبتــدائي بــني ١٠ الـــ
 الـذين يف برنـامج الـدمج    ١٣ والـصبيان الــ   ٢٢ سنة، يف حني تتراوح أعمار الفتيات الــ     ١٢ و

  ).١انظر املرفق ( عاما ١٨ عاما و ١٢تعليم الثانوي بني يف ال
ويف . وكانــت النيــة البــدء يف تــصفية القــسم االبتــدائي يف الــسنة الــسابعة مــن الربنــامج   

، ُخفـض ذاك القـسم إىل صـف واحـد وتعاقـدت كـل مدرسـة                 ٢٠٠٩-٢٠٠٨العام الدراسي   
ــذ امل      ــم تالمي ــم مــن أجــل فريــق االحتياجــات اخلاصــة كــي يعلّ ــذين  مــع معل ــة ال ــة االبتدائي رحل
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 قـد   “بريزمـا ”وكان هؤالء املعلمـون العـاملون بطريقـة         . يتكلمون اللغة املستعملة يف التعليم     ال
. إلعـــدادهم ألداء مهمتـــهمو ٢٠٠٨-٢٠٠٧تلقـــوا دورات دراســـية خـــالل العـــام الدراســـي 

  .عة املستهدفة فلدى مجيع املدارس املواد اليت حتتاجها من أجل هذه اجملمو،وباإلضافة إىل هذا
ــدعم           ــل الـ ــشاء هيكـ ــتم إنـ ــىت يـ ــانوي حـ ــيم الثـ ــدمج يف التعلـ ــامج الـ ــل برنـ وسيتواصـ

  .لالحتياجات اخلاصة بالقدر الذي ُيمكّن التالميذ من االشتراك يف التعليم النظامي
  

  التعليم اإللزامي    
وقـد أصـدرت   . أضحى مشروع القانون الوطين للتعلـيم اإللزامـي علـى وشـك اإلقـرار         
 التنفيذية للتعليم اإللزامي، اليت كانت قـد وضـعت األسـاس مـن أجـل إدخـال االلتحـاق                    اللجنة

ــاين      ــائج الــيت توصــلت إليهــا يف كــانون الث ــرا عــن النت ــاير /اإللزامــي باملــدارس، تقري . ٢٠٠٨ين
  .يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد ومل

  
  إصالح التعليم    

ــو      ــستطيع اآلن أن نق ــسابق، ن ــر ال ــى التقري ــا عل ــى   عطف ــز عل ــدارس تركّ ــع امل ل أن مجي
فالصغار يتعلمون مهارات احلياة اليت ستـساعدهم يف شـق طـريقهم            . موضوع النماء الشخصي  

. وهبــذا املعــىن، فــإن املوضــوع مــصمم لــتلقني الطــالب القــيم االجتماعيــة الــسائدة   . يف اجملتمــع
  . املستقبل القريبوجيري اآلن توحيد املوضوع يف مجيع املراحل الدراسية، وستقيم الربامج يف

  
  املعلومات التعليمية املتعلقة بصحة اُألسر ورفاهها    

واهلياكـل العائليـة املختلفـة وأمهيـة األسـرة          . اُألسرة هـي املوضـوع املركـزي يف التعلـيم           
وُتعاجل املعـارف واملهـارات واملواقـف    . تشكل جزءا هاما من املناهج الدراسية  ) األسرة املمتدة (

وأحــد املواضــيع يف جمــال .  العائليــة يف التعلــيم مــن احلــضانة إىل التعلــيم الثــانوياملتعلقــة باحليــاة
 هـو احليـاة العائليـة ومجيـع اجلوانـب املتـصلة هبـا،               “اإلنسان واجملتمـع  ”املناهج الدراسية املعنون    

ــه       وال ــرة وتغذي ــاء داخــل األس ــشعور باالنتم ــل املتــصلة بال ــيما العوام ــاال املنــهجني   . س أمــا جم
 فيكرسان االنتبـاه للحمايـة الـيت توفرهـا          “التمرين والصحة ” و   “النماء الشخصي ” الدراسيني

كما ُتعاجل هذه اجلوانب يف التعليم الثـانوي والتعلـيم املهـين األساسـي              . العائلة السليمة ألفرادها  
)EPP (  ــاء الشخــصي ”حتــت موضــوع ــذه املواضــيع     . “النم ــا مــضمون ه ــد حــددت آروب وق

فيها كما استحدثت مواد تعليمية تترابط مع خربات احليـاة الفعليـة            واألهداف املتوخى بلوغها    
  .للتالميذ األوروبيني وتقدم جوهر املوضوع من املنظور اآلرويب
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  تعليم الكبار    
واهلــدف هــو إعــداد   . ٢٠٠٣أقــرت رمسيــا خطــة لــسياسات تعلــيم الكبــار يف عــام         

رامج تعلـيم جيـد للكبـار       السكان بشكل أفضل للـدخول يف سـوق العمالـة عـن طريـق تقـدمي بـ                 
، تلقــى برنــامج تعلــيم الكبــار دفعــة وأُدرج يف برنــامج  ٢٠٠٥ويف عــام . ومــنحهم الــشهادات

وهـذا  .  من أجل متويل إضايف ومتت املوافقة عليه       ٢٠٠٩-٢٠٠٦صندوق آروبا للتنمية للفترة     
  .املشروع هو جزء من خطة أكرب لتنفيذ التعليم للكبار

ع خطط اليونسكو من أجل توفري التعليم للجميع، وال سـيما          ويف هذا الصدد، فإننا نتب      
تلبية االحتياجـات التعليميـة جلميـع الـشباب والكبـار مـن خـالل بـرامج            (٣فيما يتعلق باهلدف    

 باملائــة يف مــستوى ٥٠حتقيــق حتــسن بنــسبة  (٤، واهلــدف )التعلــيم واملهــارات احلياتيــة املناســبة
 ٦، واهلــدف )قيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف التعلــيم حت (٥، واهلــدف )األميــة بــني الكبــار حمــو

  ).حتسني نوعية التعليم(
  .٢ولالطالع على البيانات املتعلقة بالتعليم واحملددة جنسانيا، انظر املرفق   

  
  العمالة: ١١املادة     
  مشروع إعادة الدمج    

ج، ، بــدأت إدارة الــشؤون االجتماعيــة يف تنفيــذ مــشروع إلعــادة الــدم٢٠٠٤يف عــام   
وذلك بدعم مـن إدارة األحبـاث والعمالـة، ويـنظم املـشروع الـذي يـستمر لعـدة أشـهر يف كـل                   
مرة، حلقات العمل ويتوسط لدى أرباب العمل بقصد مساعدة املطالبني باالستحقاقات علـى             

وقـد اسـتمر املـشروع      ).  باملائـة  ٩٠حـوايل   (ومعظم املشتركني فيه هم مـن النـساء         . إجياد عمل 
  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥يف أعوام 

  
  التعديل التشريعي املتعلق بإجازة احلمل واألمومة    

أُدخــل تعــديل علــى القــانون اآلرويب بقــصد تــدوين احلــق يف إجــازة احلمــل واألمومــة      
 والــذي يعــّدل ٢٠٠٧أغــسطس / آب١٥واملــسائل املتــصلة بــذلك يف القــانون الــوطين املــؤرخ 

  :يلي ما
  قانون أروبا املدين؛  •  
  ؛)AB 1993, no.GT24( الوطين للتأمني الصحي والقانون  •  
  ).AB 1996, no.GT26) (AB 2007, no.G73(والقانون الوطين للتأمني ضد احلوادث   •  
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ــادة      ــا املــدين يف امل ــانون أروب  ج أ أن العــامالت هلــن احلــق يف إجــازة   ١٦١٤وحيــدد ق
ومــة للفتــرة الــيت ومــن الناحيــة العمليــة، جــرى العــرف علــى مــنح إجــازة األم . مدفوعــة األجــر

ويف . تستطيع فيها العاملة املطالبة باستحقاقات املرض مبوجب القانون الوطين للتـأمني الـصحي           
هذه احلاالت، تبدأ إجازة األمومة قبل تاريخ املوعد احملدد للـوالدة بـثالثني يومـا وتـستمر فتـرة                   

 املائــة مــن األجــر  يف٧٠ يف املائــة أو ٨٠واالســتحقاقات هــي إمــا . ثالثــني يومــا بعــد الــوالدة 
ويف عــام . اليـومي للموظفـة، األمـر الــذي يتوقـف علـى مــا إذا كانـت املـرأة هــي عائـل األسـرة         

، تقرر أن تبدأ إجازة احلمل قبل املوعـد احملـدد الرمسـي للـوالدة بأربعـة أسـابيع إىل سـتة             ٢٠٠٧
فـإذا مـا حـصلت    . أسابيع وأن تنتهي إجازة األمومة بعد الوالدة بستة أسـابيع إىل مثانيـة أسـابيع     

الوالدة قبل املوعـد احملـدد، تنتـهي إجـازة احلمـل وتبـدأ إجـازة األمومـة يف تـاريخ الـوالدة، ويف                        
هذه احلالة تكـون فتـرة إجـازة األمومـة اثـىن عـشر أسـبوعا مطروحـا منـها عـدد أسـابيع إجـازة                          

 للعـامالت   من القانون الوطين للتأمني الـصحي، فـإن      ٥وطبقا للمادة   . احلمل اليت انقضت فعال   
وإىل جانـب   .  يف املائة من مرتباهتن خالل إجازة احلمـل واألمومـة          ١٠٠احلق يف احلصول على     

هذا احلـق، فـإن للعـامالت احلـق يف قطـع عملـهن مـن أجـل رعايـة الطفـل أو إرضـاعه رضـاعة                           
. طبيعية خالل األشـهر التـسعة األوىل مـن حياتـه، بـدون أن يتعرضـن ألي خـسارة يف األجـور                     

  .االنتقاص من هذين احلقني مبا يعود بالضرر على املرأة العاملةوال جيوز 
 أأ ١٦١٤وباإلضافة إىل هذا، فقـد ُعـدِّل القـانون املـدين كـي يـشمل حكمـا يف املـادة               

  :تلغي أي عبارة متيز بني الرجال والنساء يف سياق ما يلي
  إبرام عقد عمل؛  •  
  إصدار تعليمات إىل العمال؛  •  
  امه؛شروط العمل وأحك  •  
  .جتديد عقد العمل أو إهناؤه  •  

وعلى سبيل االستثناء، فقد خصصت أحكام يف عقد العمـل حتمـي النـساء العـامالت،                 
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن أي نــص يــؤدي إىل إهنــاء  . وال ســيما فيمــا يتعلــق باحلمــل واألمومــة

ُيحظـر علـى   وباإلضـافة إىل هـذا،      . العمل بسبب الزواج أو احلمـل أو الـوالدة هـو باطـل والغ             
وقـد أُدخلـت   . أرباب العمل إصدار إخطار بالفصل عن العمل خالل إجازة احلمل أو األمومـة       

  .هذه التعديالت ملنع أي متييز على النحو احملدد يف االتفاقية
 الفارق بني القطاع اخلاص والقطاع العـام فيمـا يتعلـق بطـول إجـازة احلمـل                  وقد أُلغي   

  .ومقدار االستحقاقات
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   املتفرغالعمل غري    
ــة        ــا إدارة األحبــاث والعمال ــيت تتبعه ــسياسة ال ــرة  ) DAO(أحــد أهــداف ال ــسبة للفت بالن
ويف آروبـا،   .  هو مساعدة أكرب عدد ممكن من النساء والرجال يف إجياد عمـل            ٢٠١١-٢٠٠٦

وحـىت اآلن،   . عادة ما تكون الوظائف بدوام كامـل، أمـا العمـل بـدوام جزئـي فهـو نـادر جـدا                    
  .سة فعلية بشأن العمل غري املتفرغليس هناك من سيا

وبالنظر إىل ازدياد الطلب على العمل، وخباصة يف قطاعـات خـدمات املطـاعم والبنـاء                  
، قـررت إدارة األحبـاث والعمالـة التحقيـق     “احمللـيني ”والبيع بالتجزئة، والنقص يف عدد العمال       

  .فيما إذا كان يف وسع العمال غري املتفرغني تدارك النقص
ليـسوا ناشـطني    ) مبـن فـيهم الـشباب والنـساء       (األحباث أن عددا كبريا من الناس       وتبني    

اقتصاديا لـسبب أو آلخـر، وهـذا هـو الـسبب يف كـون هـذه اجملموعـات اهلـدف الرئيـسي هلـذا                 
واهلدف هو تسجيلهم، ومعرفة سبب عدم كوهنم ناشـطني اقتـصاديا، والكيفيـة الـيت            . املشروع

كمـا تـشن   . الة أن تساعدهم يف إجياد األعمال املناسبة لظروفهم  ميكن هبا إلدارة األحباث والعم    
إدارة األحبـــاث والعمالـــة محلـــة موجهـــة إىل هـــذه اجملموعـــات املـــستهدفة وأربـــاب العمـــل         

  .املستهدفني
  

  التحليل حسب الرجل واملرأة    
ــانون األول          ــارا مــن ك ــاملني يف القطــاع اخلــاص اعتب ــوع عــدد الع ــغ جمم ديــسمرب /بل
 رجــــال ١٨ ٦٨٩و )  يف املائــــة٤٨,١( امــــرأة ١٧ ٣٣٣ فــــردا منــــهم  ٣٦ ٠٢٢، ٢٠٠٦

ويبني اجلدول أدناه عدد املوظفني حسب اجلـنس والوضـع املـدين، والعمـر،              ). يف املائة  ٥١,٩(
  .٢٠٠٦ديسمرب /واألجر، ونوع العمل، يف كانون األول

  
  ١اجلدول 

  للموظفني يف القطاع اخلاصالوضع املدين 
  

  يف املائة  عدد الرجال  يف املائة  اءعدد النس  الوضع املدين

٧٤٤٥٧ ٣٥٤٤٨١٠ ٨  املتزوجون
٩٨٥٤٣ ٧  ٩٧٩٥٢ ٨   غري املتزوجني

٦٨٩١٠٠ ٣٣٣١٠٠١٨ ١٧  اجملموع  
  
  ).مكتب أحباث سوق العمل، إدارة األحباث والعمالة: من إعداد(مصرف التأمني االجتماعي   :املصدر  
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ــي٢اجلــدول    ــة العمــر يف كــانون     يــبني حتل ال للمــوظفني يف القطــاع اخلــاص حــسب فئ
  .٢٠٠٦ديسمرب /األول

  
  ٢اجلدول 
  ن يف القطاع اخلاص حسب فئة العمرالعاملو

  
  يف املائة  عدد الرجال  يف املائة  عدد النساء  فئة العمر

>٥٠ ١٦٣٠
٣٥٨٣ ٢٠-١٦٣٢٥٢
٤٥٢٨ ١ ٢٥-٢١٤٢٣٨ ١
٧٩٧١٠ ١ ٣٠-٢٦٨٧٨١٠ ١
٠٨٧١٢ ٢ ٣٥-٣١٢٣٣١٢ ٢
٥٣٤١٥ ٢ ٤٠-٣٦٨٢٣١٥ ٢
٧٧٥١٦ ٢ ٤٥-٤١٨٦٩١٥ ٢
٥٤٩١٥ ٢ ٥٠-٤٦٧٣٧١٥ ٢
٩١٣١١ ١ ٥٥-٥١٩٠٠١٠ ١
١٦٤٧ ١ ٦٠-٥٦٣٦٤٧ ١

<٦٩٩٤ ٦٠١٣٤٦ ١
١٠٠١٠٠ اجملموع

  
  ).مكتب أحباث سوق العمل، إدارة األحباث والعمالة: من إعداد(مصرف التأمني االجتماعي   :املصدر  
  

ــدول    ــانون    ٣اجلـ ــاع اخلـــاص حـــسب املرتـــب يف كـ ــاملني يف القطـ ــيال للعـ ــدم حتلـ  يقـ
  .٢٠٠٦ديسمرب /األول

  ٣اجلدول 
  املرتبات

  
  يف املائة  عدد الرجال  يف املائة  عدد النساء  فئة املرتب

>    
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  يف املائة  عدد الرجال  يف املائة  عدد النساء  فئة املرتب

    

    

<    

  %١٠٠    %١٠٠    اجملموع  
  

  ).ل، إدارة األحباث والعمالةمكتب أحباث سوق العم: من إعداد(مصرف التأمني االجتماعي  :املصدر

 يبني أنشطة القطاع اخلاص اليت يكون فيهـا توظيـف املـرأة أكثـر شـيوعا يف                  ٤اجلدول    
  .٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

  
  ٤اجلدول 

  أنواع العمل اخلمسة األوىل بالنسبة للمرأة
  

  يف املائة  عدد النساء  نوع العمل
  ١٧  ٢ ٩١٤  الفنادق
  ٨  ١ ٣١٤  املطاعم

  ٥  ٨٠٩  مال التنظيفأع
  ٤  ٦٨٢  املستشفيات

  ٤  ٦٤٩  املؤسسات املصرفية
  
  ).مكتب أحباث سوق العمل، إدارة األحباث والعمالة: من إعداد(مصرف التأمينات االجتماعية   :املصدر  
  

 يبني أنشطة القطاع اخلاص اليت يكون فيهـا توظيـف املـرأة أكثـر شـيوعا يف                  ٥اجلدول    
  .٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

  ٥اجلدول 
  أنواع العمل اخلمسة األوىل بالنسبة للرجال

  
  يف املائة  عدد الرجال  نوع العمل
  ١٥  ٢ ٧٩٤  الفنادق

  ١٠  ١ ٩٢٩  متعهدو البناء
  ٥  ٨٤٦  املطاعم

  ٤  ٨١٦  التشييد بالفوالذ
  ٤  ٦٧١  األمن

  
  ). إدارة األحباث والعمالةمكتب أحباث سوق العمل،: من إعداد(مصرف التأمني االجتماعي   :املصدر  
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تــبني األرقــام الــواردة أعــاله، الــيت ســجلتها إدارة األحبــاث والعمالــة، أن النــساء جيــدن    
ففــي آروبــا، تنجــذب . بعــض الوظــائف يف قطــاع اخلــدمات أكثــر جاذبيــة ممــا جيــدها الرجــال  

ات، النساء بشكل واضح حنو قطاع الفنادق وخدمات املطاعم، وأعمال التنظيـف، واملستـشفي            
  .واخلدمات املالية

املعلومات اإلحصائية العملية بـشأن الطـالب والطالبـات يف برنـامج تعلـيم              : ٦اجلدول    
 والنــصف األول مــن ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الكبــار التــابع لربنــامج التعلــيم مــن أجــل العمــل لعــامي  

  .٢٠٠٧ عام
  

  ٦اجلدول 
  عدد الطالب يف برنامج التعليم من أجل العمل

  
  ٢٠٠٧ألول من عام النصف ا  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥

  ٦٠,٢ (٦٤٨ النساء  ٦٤,١ (١ ٣٩٧ النساء  ٦١ (١ ٦٦٢: النساء
  ٣٩,٨ (٤٢٨ الرجال  ٣٥,٩ (٧٨٢ الرجال  ٣٩ (١ ٠٥٢ الرجال
  ١٠٠ (١ ٠٧٦ اجملموع  ١٠٠ (٢ ١٧٩ اجملموع  ١٠٠ (٢ ٧١٤ اجملموع

  
  ).تب أحباث سوق العمل، إدارة األحباث والعمالةمك: من إعداد(برنامج التعليم من أجل العمل   :املصدر  
  

  الصحة: ١٢املادة     
  احلمل بني املراهقات    

، وهــي CEMBRAH، أقــام عــدد مــن املنظمــات غــري احلكوميــة شــبكة ٢٠٠٥يف عــام   
، شــن عــدد مــن ٢٠٠٦ويف عــام . شــبكة مــن املنظمــات الــيت تقــدم املــساعدة لوالــدي املراهقــة

وللحـصول علـى مزيـد      . ولة دون حدوث احلمل بني املراهقات     املؤسسات محلة مشتركة للحيل   
روبا مبوجب اتفاقيـة حقـوق الطفـل،    جوع إىل التقرير الدوري الثاين ألمن املعلومات، ميكن الر  

ولالطـــالع علـــى معلومـــات إحـــصائية عـــن حـــاالت احلمـــل بـــني   . ٥٥-٥٢، ٢٧الفقـــرات 
  .٣املراهقات، ميكن الرجوع إىل املرفق 

لفتيـان والفتيـات     ل ههـ رويج التثقيف اجلنسي على نطاق واسع وتوجي      وتوصي اللجنة بت    
على السواء، مع إيالء اهتمام خـاص للحيلولـة دون حـصول احلمـل البـاكر ومكافحـة فـريوس                    

  .اإليدز وغريمها من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي/نقص املناعة البشرية
هج الدراسـية جلميـع أنـواع املـدارس         وموضوع النماء الشخصي هو جزء هام مـن املنـا           
ــا ــة املكــان الــذي     . يف آروب ــرفض، ومعرف ــاء الفتيــات بأجــسادهن، واختــاذ القــرارات، وال فاعتن
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. يلجأون إليه طلبا للمساعدة ولطرح األسئلة، هي فقط بعض املواضيع اهلامة اليت جـرى حبثهـا               
ا مــن االنتبــاه علــى كمــا أن التثقيــف اجلنــسي هــو عنــصر يف هــذا املوضــوع ويركــز قــدرا كــبري 

  .اإليدز وغريمها من األمراض/فريوس نقص املناعة البشرية
وقــد أنــشئت، بالتعــاون مــع إدارة الــصحة، فرقــة عمــل معنيــة بفــريوس نقــص املناعــة       
اإليدز لتقدمي املعلومات للمجتمعات احمللية، وتنظيم أنشطة خاصة مـن أجـل الـشباب،              /البشرية

كما يعقد كل من فرقة العمـل ونـادي املـرأة يف أروبـا              . نيوتقدمي حلقات عمل من أجل املعلم     
  .جلسات إعالمية يف املدارس عندما يطلب منهما ذلك

وهتيب اللجنة بآروبا أن تـضمن التنفيـذ الفعـال السـتراتيجياهتا املتعلقـة بفـريوس نقـص                    
نـساء وفـريوس    اإليدز وأن توفر املعلومات اإلحصائية والتحليلية التفصيلية عن ال        /املناعة البشرية 

  .اإليدز يف تقريرها الدوري التايل/نقص املناعة البشرية
  .وستحاول احلكومة تقدمي هذه املعلومات يف الفرصة التالية  

  
  املساواة يف احملاكم وأمام القانون: ١٦ و ١٥املادتان     
  روبا  أالقانون املدين يف    

ه، عقــب تعــديل القــانون كمــا ذكــر يف التقريــر الــسابق، فمــن املنطقــي اخللــوص إىل أنــ  
، مـا زال هنـاك حكـم قـانوين أو حكمـان قانونيـان               ٢٠٠٢ينـاير   /روبا يف كانون الثاين   ألاملدين  

وأحــد األمثلــة علــى ذلــك هــو القــانون .  مــن االتفاقيــة١٦فيهمــا متييــز بــاملعىن الــوارد يف املــادة 
ين حيمـل األطفـال اسـم    روبـا املـد  أ، مـن قـانون   ١ مـن الكتـاب      ٥فعمال باملادة   . املتعلق باألمساء 
. ويف حـال عـدم وجـود أب قـانوين للطفـل، حيمـل هـذا الطفـل اسـم عائلـة األم                      . عائلة آبـائهم  

روبا بشأن النظام الذي ميكـن فيـه مـنح الطفـل إمـا اسـم عائلـة        أوليس هناك اتفاق يف الرأي يف     
حي بـأن هـذه   كمـا أنـه لـيس هنـاك أي دليـل يـو      . األب أو األم أو النظام اإلسـباين أو الربتغـايل         

ــسألة موضــع جــدل  ــاع    . امل ــة، جتــنح احملــاكم إىل اتب ــة العملي ــات األم وحــدها  فمــن الناحي رغب
رغبــات األم والرجــل الــذي يعتــرف بأبوتــه للطفــل والــسماح هبــذا االعتــراف بــدون تعــديل  أو

  .االسم، كي يتسىن للطفل االحتفاظ باسم عائلة األم
ملتزوجـات اسـم عائلـة أزواجهـن أو أن          روبـا أن حتمـل النـساء ا       أوقد جرى العـرف يف        

 مــن القــانون املــدين علــى الــسماح ١ مــن الكتــاب ٩فتــنص املــادة . يــضعنه قبــل اســم عائلتــهن
وهبـذه الطريقـة    . للمرأة باستعمال اسم عائلتها أو وضـع اسـم عائلـة زوجهـا قبـل اسـم عائلتـها                  

 الـيت سـبق هلـا الـزواج     كمـا ُيـسمح للمـرأة   . حتتفظ باسم عائلتها وتكون حرة يف استعماله علنا      
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لكنــها مل تتــزوج ثانيــة باالســتمرار يف اســتعمال اســم عائلــة زوجهــا الــسابق إمــا حــصرا أو أن   
  . تضعه قبل اسم عائلتها

    
  القانون الوطين اجلديد املتعلق بالسماح بدخول البالد والترحيل منها    

 والترحيـل منـها يف      مت تعديل التشريع املتعلق بالسماح للرعايا األجانب بـدخول الـبالد            
  .والتعديالت التالية تثري االهتمام بوجه خاص. ٢٠٠٦عام 

ــدخول البلــد يف عــام        ــسياسة الــسماح ب ــذ ســن القــانون املتعلــق ب ، أصــبح ٢٠٠٢فمن
روبا لفترة ثالث سـنوات فقـط، بعـدها يتحـتم        بالعمل يف أ  ) ذكورا أو إناثا  (ايا  يسمح لغري الرع  

اص الذين يسمح هلم بـدخول البلـد مبوجـب هـذا التـشريع              لكن األشخ . عليهم مغادرة اجلزيرة  
  .ليسوا مؤهلني لعملية مل مشل األسرة، وذلك حسب سياسة السماح بالدخول

ومثة جمـال خـاص للتعـديل هـو الوضـع املمنـوح ألفـراد األسـرة احمللـيني الـذين حيملـون                         
ميــنحهم يف املاضــي ففــي حــني أن التــشريع املتــصل بالرعايــا األجانــب كــان . اجلنــسية اهلولنديــة

وضعا تفضيليا استنادا إىل زواجهم ما دام الطرفان ظال متزوجني ويعيشان سوية، فـإن القـانون      
بطلـب مـن   ) رجال كـان أم امـرأة  (يتطلب اآلن أن يتقدم الشريك الذي حيمل اجلنسية األجنبية     

أجل احلصول على تصريح سنوي، ميكـن إصـداره مـع تـصريح العمـل بنـاء علـى طلـب حامـل                      
  .التصريح
أما اخلادمات اللوايت يعـشن مـع األسـرة فهـن يـشكلن فئـة خاصـة مـن العـامالت، مـن              

وجتـدر اإلشـارة    . النساء أساسا، وقد تزايد الطلب عليهن بصورة جذرية يف الـسنوات األخـرية            
إىل أنه يف حني أن الطلب على هذه الفئة من العـامالت عـال، فـإن الـسكان احمللـيني ال يبـدون                       

  . هبذا النوع من العملأي اهتمام
  
  


