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٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلكومة بوصفها من أصحاب العمل    
٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧النساء يف الوظائف العليا يف املكاتب اخلارجية يف عام     
٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشرطة    
٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرقة اإلطفاء    
٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )الدفاع(املرأة يف القوات     
٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاريع الدعم والتدريب يف وزارة الدفاع    

٩٥. . . . . . . . . . . . . . املساواة يف احلقوق بشأن اكتساب جنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا  - ٩املادة   
٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة يف احلقوق فيما يتعلق بالزواج والعالقات األسرية  - ١٦املادة  

٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    
٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملعين باسم األسرةالقانون ا    
٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤسسة العشري األجنيب وسياسة مجع مشل األسرة    
٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصريح إقامة التابع    

٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة يف احلق يف التعليم  - ١٠املادة  
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    
٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير سارديز    
١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوجيه الوظيفي واملهين    
التعلــيم الــسابق (VWOوالـــ ) ثــانوي العــام الراقــيالتعلــيم ال (HAVOتعــديل جمموعــات املــواد يف الـــ     

١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) للمرحلة اجلامعية       
١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلوم والتكنولوجيا    
١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلدار الزجاجي    
١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترك املبكر للمدرسة    
١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعلم مدى احلياة    

١٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف الرعاية الصحية والتدابري اخلاصة أثناء احلمل  - ١٢املادة  
١٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    
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١٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلقوق اجلنسية واإلجنابية    
١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز الصحة    
١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوقاية واملساعدة اللتان تستهدفان فرادى األشخاص    
١٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محل املراهقات وإهناء احلمل    
١٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . سياسات جديدة تستهدف العمل الطوعي والرعاية غري النظامية    
١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمموعات معينة    
١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قليات العرقية والرعاية الصحيةالنساء من مجاعات األ    
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوزن الزائد والبدانة    

١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاء على التمييز يف احلياة االقتصادية والثقافية  - ١٣املادة  
١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    
١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املشاركة يف األلعاب الرياضية    
١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعة األلعاب الرياضيةالعمل الطوعي والعمالة يف صن    
١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سياسة ذات رؤية للمستقبل    

١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة يف املناطق الريفية  - ١٤املادة  
١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    
١١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابري تشجيعية    
١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دراسة    
١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم    

١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة أمام القانون وحرية حمل اإلقامة  - ١٥املادة  
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  حملة عامة    

و التقريــر اخلــامس املقــدم مــن هولنــدا عــن تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة املعنيــة   هــذا هــ  
اخلطـوط العريـضة للـسياسات    التقريـر  ويرسـم  . ٢٠٠٨-٢٠٠٥ويغطي التقريـر الفتـرة    . باملرأة

قــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  نتــائج وتوصــيات اللجنــة املعنيــة بالنظــر يفيهــو و. )١(األساســية
ظـر فيهـا   ر الن ومل جيـ ،وكانـت الـسبع نتـائج األوىل ثنـاء مـن اللجنـة      . السابقيتعلق بالتقرير   فيما

  .مرة أخرى
وقد تلقت اتفاقيـة األمـم املتحـدة        . هذا التقرير مثل املرة السابقة    عن   تقرير ظل    ّدَعوسُي  

، كما عقد جملس النواب جلسة عامـة مـع الـوزير             ٢٠٠٧املعنية باملرأة اهتماما يف الربملان عام       
  .بشأن التقرير الرابع ٢٠٠٧أكتوبر /بالتحرر يف تشرين األولاملعين 

  
  سياسة التحرر هبولندا  -أوال   

  مذكرة التحرر    
ــع       ــوزراء الرابـ ــتاليف جمللـــس الـ ــاق االئـ ــضمن االتفـ ــشكل يف  يتـ ــذي تـ ــدي، الـ لبالكينيـ

  :، الفقرة التالية عن التحرر، بغية إعطاء حافز جديد لسياسة التحرر٢٠٠٧فرباير /شباط ٢٢
  ستصدر مذكرة حترر جديدة أثناء املدة احلالية لوالية احلكومة؛  •  
ستخاطب احلكومة أصحاب العمل بشأن جهـودهم لتعـيني عـدد أكـرب مـن النـساء يف                    •  

  مناصب القمة؛
أن  ، يف حـني   يشغل عدد قليل من النساء مناصب القمة يف جمـال التعلـيم بوجـه خـاص                 •  

وجيـري تـدعيم مبـادرات      . مثاال ممتـازا  كل  هذا اجملال على وجه اخلصوص ميكن أن يش       
  زيادة عدد النساء يف مناصب القمة؛

جيري اختاذ تدابري، يف تشاور وثيق مع أصحاب العمل، ملكافحـة التـرك غـري املرغـوب                   •  
 سـنة،  ٤٠ و ٣٥فيه للقـوى العاملـة مـن جانـب النـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني                 

  إعادة االندماج؛/أخرىوزيادة الفرص املتاحة هلن للدخول مرة 
__________ 

  .٢٠٠٥يناير /انون الثاينالتقرير الرابع، ك  )١(  
  .٢٠٠٠سبتمرب /التقرير الثالث، أيلول    
  .١٩٩٨نوفمرب /التقرير الثاين، تشرين الثاين    
  .١٩٩٢نوفمرب /التقرير األول، تشرين الثاين    
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 ذلــك احلكومــة علــى إهنــاءوســتعمل . زالــت املــرأة تتقاضــى أجــرا أقــل مــن الرجــل  مــا  •  
  .التفاوت

سياســة التحــرر : املزيــد مــن الفــرص مــن أجــل املــرأة  ’وقــد صــدرت مــذكرة التحــرر    
املـــشاركة يف :  متـــضمنة املواضـــيع التاليـــة٢٠٠٧أكتـــوبر /يف تـــشرين األول‘ ٢٠١١-٢٠٠٨

  .)٢( وسياسة التحرر الدولية، والسالمة،النساء والفتيات من فئات األقليات العرقيةالعمالة، و
وقد أتاحت احلكومة أيضا أرصدة إضافية لدعم عملية التحرر، حبيث تزيد إىل عـشرة                

وقـد  . كـثري مـن الدعايـة     عـن   مـذكرة التحـرر     أسـفرت   وقـد   . ٢٠١١ماليني يورو حبلـول عـام       
جـــدول األعمـــال يف جملـــس النـــواب يف اجتمـــاعني مـــن وضــعت احلكومـــة تلـــك املـــذكرة يف  

  .االجتماعات املتعلقة هبذه املذكرة
  

  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين    
بتكليف إدارة حكوميـة باالضـطالع      ”) ١٣ ستنتاجاإل (١٤توصي اللجنة يف التوصية       

اقبـة ذلـك    النشط باملسؤولية عن تنـسيق اسـتخدام سياسـة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين ومر                 
 احلكومية األخرى، فضال عن رصد وتقيـيم        اتالتنسيق يف وثائق سياسات وبرامج مجيع اإلدار      

أيــضا بوجــوب مطالبــة تلــك اإلدارة بــأن تكفــل اللجنــة وتنــصح . النتــائج احملققــة بطريقــة فعالــة
مجيـع  يف   و تعزيز التعريف باتفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأة تعزيزا فعاال على مجيع املـستويات            

  .“جهات احلكومة، بغية تعزيز املساواة القانونية والفعلية بني املرأة والرجل
، مـن وزيـر     ٢٠٠٧وأحيل تنـسيق سياسـة التحـرر هبولنـدا، عنـد التغـيري الـوزاري عـام                    

الشؤون االجتماعية والعمالة إىل وزيـر التعلـيم والثقافـة والعلـوم، ممـا جيعلـه أيـضا الـوزير املعـين                     
  .بالتحرر
وقد بعث الـوزير املعـين بـالتحرر برسـالة إىل احلكومـة بـشأن تقـسيم املـسؤوليات بينـه                       

وقد أشار يف هذه املذكرة إىل أن املسؤولية األساسية لتحقيق األهـداف الرئيـسية              . وبني زمالئه 
املدرجــة يف مــذكرة التحــرر وحتقيــق الــسياسة يف خمتلــف اجملــاالت تقــع علــى عــاتق فــرادى          

والوزير املعين بالتحرر مسؤول عن سياسـة       . ، وأهنا جيب أن ختضع للمساءلة     الوزارات املختصة 
ويضطلع الـوزير املعـين بـالتحرر أيـضا     . التحرر اخلاصة بوزارته وبوزارة التعليم والثقافة والعلوم  

ويف . بدور إداري يف حتقيق هولندا التفاقية األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملرأة ومنـهاج عمـل بـيجني                   

__________ 
  ).١التذييل (مذكرة التحرر مرفقة باإلنكليزية   )٢(  
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، تتحمل كل وزارة مـسؤوليتها عـن إدمـاج سياسـة التحـرر يف ملفاهتـا للـسياسات                   هذا السياق 
  .)٣(الدولية

 عن سياسة التحرر واخلـربة       التحرر يف كل وزارة تقريرا هنائيا      وصاغت جلنة استعراض    
وختلص اللجنة يف تقريرهـا اخلتـامي األخـري بـشأن سياسـة التحـرر املعنـون                 . )٤(اجلنسانية املتاحة 

، كمـا يوجـد    إىل أنـه يوجـد افتقـار إىل اخلـربة يف جمـال التحـرر          ‘!ئيل لـيس كافيـا    التحسن الض ’
يوجد أيـضا اجتـاه رئيـسي لـسياسة         الو. إىل الركائز اهليكلية لسياسة التحرر يف الوزارات      افتقار  
وترغب هذه احلكومة يف حتسني احلالة عن طريق جعـل إسـهام الـوزارات املختـصة يف                . التحرر

ا وميكــن التحقــق منــه بقــدر اإلمكــان، فــضال عــن زيــادة اخلــربة يف جمــال  سياســة التحــرر شــفاف
 والتحديــد األدق لــدور الــوزير املعــين بــالتحرر بوصــفه القــوة الدافعــة لــسياسة التحــرر التحــرر،
  .واملؤيد هلا
تعزيز االهتمـام بـسياسة التحـرر مـن الناحيـة           ضرورة  الوزير املعين بالتحرر أيضا     رى  وي  

 وقد بعثـت    .)٥( أخرى خبالف جماالت السياسات الواردة يف مذكرة التحرر        اهليكلية يف جماالت  
بردودها على التقريـر األخـري للجنـة االسـتعراض وبإسـهاماهتا يف سياسـة التحـرر إىل                  الوزارات  

ح وقـد وضّـ   . ويعرب هذا عن املـسؤولية الفرديـة لكـل وزارة ووجـوب مـساءلتها             . جملس النواب 
م قــدِِِِِِِِِِِوُت. ز التنــسيق بالنــسبة لــسياسة التحــررأكــرب، كمــا عــّزذلــك تقــسيم املــسؤولية علــى حنــو 

  .الوزارات يف إسهاماهتا تعريفا لشروط جناح تثبيت وتنفيذ سياسة التحرر
الـــسياسية واإلداريـــة بـــسياسة التحـــرر، القمـــة  التـــزام مناصـــب وهـــذه الـــشروط هـــي  

، )٦( اخلـربة يف جمـال التحـرر   والتخصيص األوضح للمسؤوليات املتعلقة بسياسة التحـرر، وتـوفر   
وتـبني إسـهامات الـوزارات أن    . واستخدام أدوات التحرر، والوضوح بشأن األهداف واملوارد      

سياسة التحرر مثبتة على حنو أفـضل يف مجيـع اجلهـات احلكوميـة، كمـا تـبني وجـود مبـادرات                      
__________ 

ــسؤولية حمــ        )٣(   ــاته، م ــال سياس ــن اإلدارات، يف ضــوء جم ــدد م ــل ع ــاق دويليتحم وتــضطلع وزارة . ددة يف نط
اخلارجية بتنسيق السياسة اخلارجية املتكاملـة وهـي مـسؤولة عـن حقـوق اإلنـسان وسياسـة املعونـة األجنبيـة،             

  .ووزارة الدفاع مسؤولة، ضمن مجلة أمور، عن بعثات السالم اليت ترسلها هولندا. ضمن مجلة أمور
وكُلفـت اللجنـة برصـد وتقيـيم        . نـاء علـى طلـب جملـس الـوزراء          ب ٢٠٠٤أُنشئت جلنة استعراض التحرر عام        )٤(  

. ٢٠٠٧وتنشيط تقدم عملية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف احلكومة املركزية أثناء الفترة املنتهيـة يف عـام    
 كــان الــوزير املعــين بــالتحرر مكلفــا بتنــشيط تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين مث وقعــت    ٢٠٠٤وقبــل عــام 
ونقطة البداية بالنسبة لـسياسة التحـرر هـي أن كـل وزيـر مـسؤول                . بعد ذلك على عاتق الوزارات    املسؤولية  

. واضـطلعت اللجنـة بأعماهلـا يف جـولتني استعراضـيتني          . عن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف جمال سياساته       
  .وتوصلت اللجنة إىل نتيجة رئيسية، وهي ضرورة تعزيز تنسيق سياسة التحرر

  .سة ذات مسارينسيا  )٥(  
  . توفر اخلربات اجلنسانية يف خمتلف اإلدارات٢يتضمن التذييل   )٦(  
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لـك علـى    ، ويعتمـد ذ    اخلاصـة  هاتـ طي كل وزارة شـكال هلـذه الـسياسة بطريق         عوت. جديدة أيضا 
  .املرحلة اليت متر هبا سياسة التحرر وطبيعة جمال السياسات

م الـوزارات يف تثبيـت عمليـة        ي تـدع  ، وهـي  ويتوخى الوزير املعين بالتحرر مهمة لنفـسه        
بذل جهـود إضـافية، واملـشاركة الفعالـة مطلوبـة يف املواضـيع األربعـة الفنيـة ذات                   وسـتُ . التحرر

، وهـي املـشاركة يف العمالـة، والنـساء والفتيـات مـن فئـات                األولوية الواردة يف مذكرة التحـرر     
 وهـذا يعـين عقـد اتفاقـات عـن العناصـر             .األقليات العرقية، والسالمة، وسياسة التحـرر الدوليـة       
. وإسـهامها يف حتقيـق األهـداف      ) املؤقـت (املنفصلة مع الوزارات املسؤولة فيما يتعلـق بـدعمها          

  .)٨( قوة١٠٠١برنامج و ، )٧(ضايفومن أمثلة ذلك فرقة عمل بعض الوقت اإل
 ومهـا املركـز     ؛وتقدم احلكومة اهلولندية العون املايل إىل معهدي املعرفة يف جمال التحرر            

E-Quality و ، (IIAV)الدويل للمعلومات واحملفوظات الالزمة للحركة النسائية
)٩(.  

VBTB تنـاول اجلوانـب اجلنـسانية يف سـياق أنـشطة مـذكرة               وسيجري  
ات  ودراسـ  )١٠(

ــشتركة بــني اإلدارات  ــسياسات امل ــضا، حيثمــا كــان ذلــك مناســبا،     . ال ــة أي ــزز وزارة املالي وتع
. تضمني اجلنسانية والعرقية يف تلك الدراسات ويف اضطالع الـوزارات باسـتعراض الـسياسات             

ــصاهلا باملوضــوع،          ــضرييب، حــسب ات ــدابري يف اجملــال ال ــيم الت ــك، جيــري تقي ــى ذل ــالوة عل وع
  . التحرر باعتبارها معيارايتعلق بآثار فيما

  
  رصد وتقييم النتائج احملرزة    

من املفيد رصد ما هتدف إليه السياسات يف جمـال التحـرر بغيـة رسـم خريطـة واضـحة                  
  .ولسياسة التحرر عدد من الفترات والنماذج املختلفة للرصد. ملا جيري إجنازه

ــتعراض الـــسياسات    ــرربـــشأن ومت اسـ ــبتمرب / يف أيلـــول)١١(التحـ ويهـــدف . ٢٠٠٧سـ
استعراض السياسات هذا إىل جعل امليزانية احلكومية أكثر شفافية؛ وبإلقاء نظرة سريعة، جيـب              

__________ 
وزير الدولة للـشؤون االجتماعيـة والعمالـة مـسؤول عـن فرقـة عمـل بعـض الوقـت اإلضـايف، ويـشار إليـه يف                             )٧(  

  .٣القسم املعين باملادة 
الـاليت ال ينـتمني إىل أصـل هولنـدي مـن        مـن النـساء الـضعيفات        ٥٠ ٠٠٠ قوة برنامج يعزز مـشاركة       ١٠٠١  )٨(  

  .٣ويتيح العمل الطوعي إمكانات للتنمية الذاتية واملشاركة، انظر أيضا حتت املادة . خالل العمل الطوعي
  ).منهاج عمل للنساء الاليت يؤيدن التغيري (Women Inci إىل ٢٠٠٨منحت أيضا إعانة مالية منذ عام   )٩(  
  )١٠(  VBTB = اسات إىل املسؤولية عن السياساتمن ميزانيات السي.  
تعزيـز  : وتـنص مـادة الـسياسات علـى مـا يلـي      .  من ميزانية احلكومة للـشؤون االجتماعيـة والعمالـة      ٣٥املادة    )١١(  

  .يف اجملتمع اهلولندي بني املرأة والرجل) االجتماعية(املساواة يف احلقوق والفرص واحلريات واملسؤوليات 
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ــوزار    ــسعى ال ــيت ت ــداف ال ــضح األه ــستخدمها وحجــم    اتأن تت ــيت ت ــا واألدوات ال  إىل حتقيقه
وكانت النتيجة هي أن سياسة التحـرر حققـت يف          . )١٢(األموال املستخدمة ونتائج هذه اجلهود    

ات القليلة املاضية أكرب قدر من النجاح فيما يتعلق باهلدف التـشغيلي التـايل مـن امليزانيـة،       السنو
وجـرى إحـراز النتـائج يف هـذا اجملـال           . وهو توسيع وتعميق عملية التحرر علـى خمتلـف الـصعد          

وتلقت األهداف، وهي اإلدماج املـستدام للمنظـور اجلنـساين          . باستخدام أرصدة حمدودة نسبيا   
سات والتنفيذ هبدف تعزيز نوعيـة وفعاليـة سياسـة احلكومـة املركزيـة، اهتمامـا أقـل يف                   يف السيا 

  .)١٥( لبالكينيدي)١٤( والثالث)١٣(ظل جملسي الوزراء الثاين
وفيمــا يتعلــق بتقيــيم التقــدم العــام يف جمــال التحــرر يف هولنــدا، يــصدر منــشور مراقــب   

  .٢٠٠٩لتايل يف أوائل عام ومن املتوقع أن يصدر املنشور ا. التحرر مرة كل سنتني
أما فيما يتعلق بسياسة التحـرر يف الـوزارات، فـستجري احلكومـة اسـتعراض منتـصف                   

وفضال عن االستعراضات الوزارية، سيقدم الوزير املعين بـالتحرر إىل جملـس          . ٢٠١٠املدة عام   
ولويـة كمـا     حملة عامة عن التقدم احملرز بالنسبة جلميع األهـداف ذات األ           ٢٠١٠النواب يف عام    

  .)١٦(وردت يف مذكرة التحرر
ها اقبتـ رمولغرض إعداد هذا التقرير اخلامس، طُلب مـن الـوزارات اإلشـارة إىل كيفيـة                  

  .)١٧(للتقدم احملرز يف سياسة التحرر
  

  بيانات إحصائية مقسمة حسب النوع اجلنساين والعرقية    
 مجع بيانـات    ،تقرير الرابع  عقب ال  ،طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         

 ونقـل   .إحصائية مقسمة حسب النـوع اجلنـساين والعرقيـة بغيـة رصـد آثـار التـشريع والـسياسة                  
  .الوزير املعين بالتحرر هذا الطلب من اللجنة إىل زمالئه بغية إيالئه االهتمام العاجل

  
__________ 

وجييـب صـانعو الـسياسات بأنفـسهم علـى      .  على صعيد اهلدف العام أو التشغيليجيري استعراض السياسات   )١٢(  
عدد من األسـئلة اهلامـة، وإن كانـت بـسيطة، عـن اتـساق الـسياسات وفعاليتـها، كمـا تـشترك أطـراف ثالثـة                    

  .مستقلة يف ذلك االستعراض
  .٢٠٠٦-٢٠٠٣: جملس الوزراء الثاين لبالكينيدي  )١٣(  
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦: لبالكينيديجملس الوزراء الثالث   )١٤(  
  .انظر تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف هذا الفصل  )١٥(  
انظـر  .  رسـالة بـشأن موضـوع مراقبـة سياسـة التحـرر إىل جملـس النـواب        ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ١٥ُبعثـت يف    )١٦(  

  .٣التذييل 
  . إسهامات خمتلف الوزارات بشأن قضية املراقبة٤يتضمن التذييل   )١٧(  
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  اإلعانة املالية    
ان مـسامهة املنظمـات غـري     كـ مبضمان إ ) ٣٩ج  نتاتإلسا (٤٠تنصح اللجنة يف التوصية       

كما تنصح بإجراء تقييم لتـأثري الترتيبـات اجلديـدة          . احلكومية بفعالية يف مواصلة تنفيذ االتفاقية     
 حـــسب االقتـــضاء إذا منعـــت املنظمـــات غـــري التمويـــل املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ومراجعتـــه
  .احلكومية من رصد امتثال احلكومة لالتفاقية

الية إىل تقرير الظل فيما يتعلق هبذا التقرير اخلامس، بـنفس           وستقدم احلكومة اإلعانة امل     
 تـتمكن  أنوهذا يـضمن  . الطريقة اليت قدمت هبا اإلعانة إىل تقرير الظل من أجل التقرير الرابع           

  .املنظمات غري احلكومية من رصد امتثال احلكومة لالتفاقية
 إعانـات ماليـة مـن        إجراء تغيري يف سياسة اإلعانة حيـث منحـت         ٢٠٠٤يف عام   وتقرر    

وكانـت احلجـج موضـوعية    . خالل املشاريع أكرب نسبيا من تلـك املمنوحـة مـن خـالل املعاهـد              
بغرض دعم مبـادرات حمليـة لتعزيـز عمليـة التحـرر            ) جديدة(وتستهدف أيضا إشراك منظمات     

ومتكنت املنظمات غري احلكومية من التنافس من أجل احلصول علـى إعانـات ماليـة           . اجملتمع يف
مت جمموعـات املـصلحة     وكـثريا مـا اسـتخدَ     . طـط موضـوعية   عن طريق التقـدم خب    ويلة األجل   ط

مـن أجـل مـشاريع التحـرر الـيت          هـذا   إلعانـة   برنامج ا الذاتية من أجل املواطنني اهلولنديني اجلدد       
 أيـضا منظمـات غـري حكوميـة     لربنـامج وانتفعت هبـذا ا . ٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠٤جرت من عام    

  .أخرى
.  أيــضا، كمــا جــرى تقييمــه٢٠٠٨ينــاير /ثــاين كــانون ال١اإلعانــة يف ج ى برنــاموانتــه  

ووصــلت .  اإلعانــة ومــا جــرى إحــرازه فيمــا يتعلــق باملــشاريع برنــامجواســتهدف التقيــيم آثــار 
علــى النــساء والفتيــات وركــزت أغلبيــة املــشاريع .  امــرأة تقريبــا١٢٠ ٠٠٠املــشاريع معــا إىل 

وكـثريا مـا    . زعت املشاريع املعانة على مجيع أحنـاء البلـد        وُو.  هولندي أصلالاليت ال ينتمني إىل     
املشاريع مواضيع حساسة مثـل العنـف املتـصل بالـشرف أو تنـشيط النـساء الـاليت                  هذه  تناولت  

  . يشاركن يف اجملتمع مشاركة طفيفة
وسيوفر الوزير املعين بـالتحرر أرصـدة إضـافية للـتمكن مـن تنفيـذ مـشاريع ناجحـة يف                      

  .لدمجيع أحناء الب
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  اتفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأة  -ثانيا   
  تعزيز املعرفة باالتفاقية داخل احلكومة ونشر التوصيات على نطاق واسع    

ترى اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أنه جيب على هولندا أن تكفل نـشر                  
كومـة واملنظمـات االجتماعيـة    التوصيات اليت أصـدرهتا اللجنـة علـى نطـاق واسـع فيمـا بـني احل                

ــور  ــية (واجلمهــ ــارس /ويف آذار). ٤٤التوصــ ــران٢٠٠٧مــ ــه / وحزيــ  أرســــلت ٢٠٠٧يونيــ
ــوايل       ــوزراء علــى الت ــواب وإىل مجيــع ال ــة مــؤخرا إىل جملــس الن التوصــيات الــيت أصــدرهتا اللجن

ترمجـة التوصـيات الـيت أصـدرهتا اللجنـة وترمجـة التوصـية العامـة           وضـعت أيـضا     و). ٨التوصية  (
 مـن االتفاقيـة فيمـا يتعلـق بالتـدابري اخلاصـة املؤقتـة علـى         ٤ مـن املـادة   ١ املعنية بالفقرة   ٢٥قم  ر

  .www.emancipatieweb.nlاملوقع الشبكي 
 بنــشر االتفاقيــة والتوصــيات علــى نطــاق واســع بــني   ١٢وتوصــي اللجنــة يف التوصــية   

ر نـص االتفاقيـة     ِشنُـ : واسـتجابة هلـذه التوصـية جـرى اآليت        . ني العـامني واحملـامني    القضاة واملدع 
تتـضمن قاعـدة بيانـات    وفضال عن ذلـك،   . وترمجتها إىل اهلولندية يف جمموعة معاهدات هولندا      

املعاهــدة احلكوميــة مجيــع البيانــات ذات الــصلة باالتفاقيــة، مثــل قائمــة األطــراف وتــواريخ بــدء  
ــسريان ــات     واالتفا. ال ــة واملكتب ــات التجاري ــدى املكتب ــة ل ــة اهلولندي ــة متاحــة باللغ ــة(قي ) اجلامعي

  .واألجهزة القضائية
ولـــدى مجيـــع األجهـــزة القـــضائية، فـــضال عـــن دائـــرة االدعـــاء العـــام، اشـــتراكات يف   

ــصحفصــداراتاإل ــصلةية ال ــت،    .  ذات ال ــة الوصــول إىل اإلنترن ــديها إمكاني ــا أن ل ــث كم حي
  .لى املوقع الشبكي للجنةعبيسر تستطيع اإلطّالع 

ونــشر توصــيات ووجهــات نظــر اللجنــة يف هولنــدا هــي أوال وقبــل كــل شــيء مــسألة    
وتنــشر مقتطفــات مــن التوصــيات ووجهــات النظــر وملخــصات هلــا وتعليقــات  . مبــادرة فرديــة

  :عليها يف الصحافة القانونية العامة، وخباصة
  •  Nederlands Juristenblad) ؛)لندينيجريدة احلقوقيني اهلو  
  ؛)القسم اهلولندي من نشرة جلنة احلقوقيني الدولية (NJCMنشرة   •  
  •  Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht) ؛)جملة ترميا للسلطة القضائية  
  •  Nederlandse Jurisprudentie) فقه القضاء اهلولندي.(  

علق بقانون األجانـب، علـى   نشر يف الصحافة القانونية املتخصصة، فيما يتالجيرى  كما    
  .سبيل املثال

http://www.emancipatieweb.nl/
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باللغة األصـلية الـيت يفتـرض أن يـتمكن املـشتغلون بالقـانون              وعادة ما تنشر املقتطفات       
  .ومن الواضح أن امللخصات والتعليقات تكتب باهلولندية.  على حنو كافليهاإلطّالع عمن ا

  
  التطبيق القانوين التفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأة    

) ١١ سـتنتاج اال (١٢تطلب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف التوصـية          
مــن هولنــدا أن تعيــد النظــر يف موقفهــا املتمثــل يف عــدم قابليــة التطبيــق املباشــر جلميــع األحكــام 
املادية الواردة يف االتفاقية على النظـام القـانوين احمللـي، وأن تكفـل تطبيـق مجيـع هـذه األحكـام                 

  .تطبيقا تاما يف النظام القانوين احمللي
 يف أن توضح أهنا تشعر بااللتزام باالتفاقيـة منـذ           ،أوال وقبل كل شيء   وترغب هولندا،     

ــا عــام   ــدا  ،وفــضال عــن ذلــك . ١٩٩١أن وقعــت عليه ــضا  وقعــت هولن ــى الربوتوكــول  أي عل
  .االختياري
يـز ضـد املـرأة واالجتمـاع        ونتيجة للنقد الذي وجهته اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمي            

ــالة إىل اجمللـــس يف      ــالتحرر رسـ ــوزير املعـــين بـ ــواب، بعـــث الـ ــع جملـــس النـ ــام مـ  تـــشرين ٥العـ
وتتنــاول هــذه الرســالة  . )١٨( بــشأن موضــوع التطبيــق القــانوين لالتفاقيــة ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين

  . هولندامسألة ما إذا كان ألحكام اتفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأة تأثري مباشر يف
 أن اإلنفــاذ ‘التــأثري املباشــر’ويعــين . وال ميكــن اإلجابــة علــى هــذا الــسؤال بوجــه عــام   

 مـن دسـتور هولنـدا علـى أن لألحكـام            ٩٣وتـنص املـادة     . القانوين حلكم جيري عن طريق فـرد      
وكلمــا . الـواردة يف االتفاقيـات قــوة ملزمـة إذا أمكنــها إلـزام مجيـع األفــراد مـن خــالل فحواهـا       

غة األحكام بـصورة أعـم، وتطلبـت تلـك األحكـام مـن الدولـة عمـال أكثـر فعاليـة،                      جرت صيا 
ويف هنايــة املطــاف، حتــدد احملــاكم اهلولنديــة يف فــرادى   . كلمــا تــضاءلت مــسألة التــأثري املباشــر 

ومـن املهـم    . احلاالت مسألة ما إذا كان احلكم ملزما للجميع، وبالتـايل يكـون لـه تـأثري مباشـر                 
  .)١٩(ة حزب اإلصالح السياسي اجلارية حاليايف هذا اجملال حال

  
  تقرير جزر األنتيل اهلولندية    

يف أنه ينبغـي هلولنـدا أن تقـدم معلومـات           ) ٩االستنتاج   (١٠قررت اللجنة يف التوصية       
تقريرها اخلامس عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة وأن تكفـل اشـتراك ممـثلني عـن                        

ــا جــزر  ــل يف االجتم ــستقبل  األنتي ــة يف امل ــع اللجن ــن   ٤٦ويف التوصــية . ع م ــة ع ــت اللجن  أعرب
__________ 

  .٥ة املتعلقة بإمكانية التطبيق القانوين التفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأة مرفقة بوصفها التذييل الرسال  )١٨(  
  .٢٦انظر أيضا التوصية . ٧جيري تناول حالة حزب اإلصالح السياسي مبوجب القسم املعين باملادة   )١٩(  
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تقـدمي  انزعاجها لعدم تقدمي معلومات عن احلالة الراهنة للتنفيذ يف جزر األنتيل اهلولندية وعـدم          
وهلـذا، طلبـت اللجنـة مـن هولنـدا إصـدار تقريـر              . هـذه التوصـية   ردود على األسئلة الناجتة عـن       

ويف هـذا   .  عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة             ٢٠٠٨ ينـاير /متابعة يف كانون الثـاين    
  .الصدد تديل هولندا باملالحظات التالية

جــزر األنتيــل اهلولنديــة وأروبــا اهلولنديــة      : تتكــون مملكــة هولنــدا مــن ثالثــة بلــدان       
وتقع مسؤولية تنفيـذ املعاهـدات الدوليـة علـى عـاتق      .  ولكل بلد حكومته وبرملانه  .)٢٠(وهولندا

وإن مل يف أحد البلـدان الثالثـة بالتزاماتـه مبوجـب اتفاقيـة            . حكومة كل بلد من البلدان الثالثة     
  .معينة، ميكن اعتبار حكومة اململكة مسؤولة

وبناء على ذلك طلبت وزارة اخلارجية من وزارة الشؤون العامة والعالقات اخلارجيـة               
يـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد              جلزر أنتيل اهلولندية أن تقدم تقريرا عن تنفيـذ اتفاق         

 تقريريهـا فيمـا يتعلـق    ٢٠٠٨وتشري جزر األنتيل اهلولندية إىل أهنا تعتزم أن تقدم يف عام         . املرأة
  . وعن هذا العام إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة٢٠٠٤باالتفاقية عن عام 

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني    

 بــالتطبيق الكامــل، عنــد االمتثــال لاللتزامــات مبوجــب   ٤١التوصــية تنــصح اللجنــة يف   
ــة      ــذين يؤكــدان أحكــام االتفاقي ــيجني الل ــهاج عمــل ب ــة، إلعــالن ومن  وتطلــب إدراج ؛االتفاقي

وجتـــري اإلشـــارة يف الفـــصول التاليـــة إىل . معلومـــات عـــن ذلـــك يف التقريـــر الـــدوري املقبـــل 
ـــ املعلومــات املتعلقــة بالتوصــيات االســتراتيجية ا   ٢٠٠٥يف عــام  و.  ملنــهاج عمــل بــيجني ١٢ل

مـن أجـل    ) منظمة غري حكومية  ( للمجلس اهلولندي للمرأة     ني سنت ملدةأيضا إعانة مالية     تنحُم
  .مشروع يتعلق بتنفيذ منهاج عمل بيجني

  

__________ 
وتقــدم أروبــا تقاريرهــا علــى حنــو  . ٣٨ و ١٦، والتوصــيتني ٣٧ و ١٥جيــري تنــاول أروبــا يف االســتنتاجني    )٢٠(  

  .وهلذا ال يتناول هذا التقرير تلك النقاط. مستقل إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
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   من اتفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأة٢ و ١املادتان     
  منع ومكافحة التمييز ضد املرأة    
  مقدمة    

 التــشريع الرئيــسي يف هولنــدا ة مــن الدســتور وقــانون املــساواة يف املعاملــ١تــشكل املــادة   
وتعرب اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة      . الذي ينطبق على حظر التمييز ضد املرأة  

ن  مـ  ٤  و ٣ و   ٢ولنـدا مل يتنـاول املـواد         عن خيبة أملها، حيث أن التقريـر الرابـع هل          ٢يف التوصية   
  .ويتناول هذا التقرير اخلامس هذه املواد. اتفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأة

وجيـري تنفيــذ حظـر التمييــز   .  مـن الدســتور أساسـا هامــا ملكافحـة التمييــز   ١تـوفر املــادة    
  .)٢١(الوارد يف الدستور اهلولندي من خالل ستة قوانني برملانية حمددة

 جري حتقيـق  ،)٢٢( املعاملة وجلنة املساواة يف املعاملةفمن ناحية، بفضل قانون املساواة يف      
وكــثريا . بدرجــة هامــة ةقانونيــمـن الناحيــة ال التـساوي يف احلقــوق بــني املــرأة والرجــل يف هولنــدا  

  . يكون من السهل جدا افتراض أن املساواة يف احلقوق تعين تكافؤ الفرص ما
، تساوت أيضا على حنـو تلقـائي       والتصور العام هو أنه إذا تساوت حقوق جمموعة معينة          

  .وإن مل ينتفع شخص ما هبذه الفرص، تقع املسؤولية على عاتقه. الفرص املتاحة هلذه اجملموعة
ولكن إن مل تستخدم فئـات معينـة مـن النـاس حقوقهـا املتـساوية بالقـدر الكـايف بـصورة               

، فـالفرص   ‘القانونيـة ’وبالرغم من وجود املـساواة      .  التصور منتظمة، فهناك ما هو أكثر من ذلك      
  .‘الفعلية’غري متساوية من الناحية 

  
   (Awgb) تعزيز قانون املساواة يف املعاملة    

، )٢٣( قانون املـساواة يف املعاملـة   ٢٠٠٥يف عام (CGB) اواة يف املعاملة مت جلنة املسّيق  
ر  تقـدمي وجهـة نظـ   اءويعتـزم جملـس الـوزر   . ٢٠٠٦خارجيون ذلك التقيـيم عـام   وأعاد باحثون  

  .٢٠٠٨احلكومة بشأن التقييم إىل جملس النواب قبل صيف عام 

__________ 
  .انظر التقرير الرابع فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأة  )٢١(  
، وهــي هيئــة وطنيــة مــستقلة ترصــد االمتثــال لتــشريع ١٩٩٤  عــام (CGB)كلت جلنــة املــساواة يف املعاملــةُشــ  )٢٢(  

  .املساواة يف املعاملة وتقدم النصح واملعلومات
 التمييـز القـائم علـى النـوع اجلنـساين أو الـدين أو الفلـسفة أو اآلراء         (Awgb)حيظر قـانون املـساواة يف املعاملـة     )٢٣(  

  .ضع العائليالسياسية أو العنصر أو اجلنسية أو التوجه اجلنسي أو الو
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أسهم عدد من التغريات يف تعزيز تشريع املساواة يف املعاملة بوجـه            ،  ٢٠٠٤ومنذ عام     
وعلى سبيل املثال، واتفاقـا مـع التوجيهـات األوروبيـة، يـوفر             . عام، وموقف املرأة بوجه خاص    

ويوضـح هـذا   . ٢٠٠٧ مـن التمييـز اجلنـسي منـذ عـام          قانون املساواة يف املعاملة محايـة واضـحة       
القانون اآلن، اتساقا مع قانون املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة، أن التمييـز املباشـر القـائم                  

وأخــريا، . علــى النــوع اجلنــساين يتــضمن أيــضا التمييــز القــائم علــى احلمــل والــوالدة واألمومــة  
  . املعاشات التقاعديةبرامج بني الرجل واملرأة يف جرى توسيع نطاق املساواة يف املعاملة

. وستظل جهود احلكومة مركزة علـى حتـسني إطـار املـساواة يف املعاملـة أمـام القـانون                     
  . وجعله متسقا وتيسري الوصول إليهوالعناصر اهلامة هي ترشيد التشريع

  
  توسيع نطاق قدرات جلنة املساواة يف املعاملة    

ــيّ    ــانون الـــذي يقـ ــاذ يف  دخـــل القـ ــة حيـــز النفـ ــانون املـــساواة يف املعاملـ  تـــشرين ١م قـ
 )٢٤(وهـذا القـانون يتـيح توسـيع نطـاق قـدرات جلنـة املـساواة يف املعاملـة            . ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

وإىل أن دخـل هـذا القـانون حيـز النفـاذ، مل تكـن               . حبيث جتري دراسات بناء على مبادرة منها      
ويـستلزم إجـراء   . ادرة منـها إال يف قطـاع بأكملـه   اللجنة تتمكن من إجـراء هـذه الدراسـات مببـ       

لجنة بذلك فيمـا مـضى إال يف        مله قوة عاملة كبرية، وبالتايل مل تضطلع ال       كدراسة عن قطاع بأ   
أمـا اآلن فـيمكن إجـراء دراسـة أيـضا مببـادرة مـن اللجنـة عـن عـدد                     . دود مـن احلـاالت    عدد حم 

  .ضئيل من الشركات
  

  ة يف املعاملةإدخال تعديل على قانون املساوا    
نـوفمرب  /قانون املساواة يف املعاملة بـني الرجـل واملـرأة منـذ تـشرين الثـاين               جرى حتديث     
ــيري  . ٢٠٠٦ ــذا التغـ ــيح هـ ــه  ويتـ ــذ التوجيـ ــه    (EC/2002/73تنفيـ ــى التوجيـ ــدخل علـ ــديل مـ تعـ

76/207/EEC (فيمـا يتعلـق     ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٣در عن الربملان األورويب واجمللس يف       صاال 
عمل والتعلـيم   نساء من حيث إمكانية احلصول على ال       مبدأ املساواة يف معاملة الرجال وال      بتنفيذ

ويـسفر التغـيري التـشريعي عـن أن الترهيـب       .  ومـن حيـث ظـروف العمـل        ،املهين وفرص الترقـي   
ــة       والترهيــب اجلنــسي يــصبحان شــكال مــن أشــكال التمييــز احملظــور، ممــا يوســع نطــاق احلماي

 ظر هـذا القـانون أيـضا التغـرض ضـد موظـف جيـري ترهيبـه أو ترهيبـه                   وحي. القانونية للموظفني 
ــسيا ــوظفني  . جنـ ــانون املـ ــي القـ ــعوويعطـ ــة الترهيـــب    ضـ ــا يف حالـ ــة مـ ــوى بدرجـ ــا أقـ ا قانونيـ

  :أي ،)اجلنسي(
__________ 

ملزيد من املعلومات عـن جلنـة املـساواة يف املعاملـة، نـشري إىل التقريـر الرابـع عـن تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة                              )٢٤(  
  .املعنية باملرأة
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ــى الترهيــب والترهيــب         -   ــضا عل ــذي ســيطبق اآلن أي ــات ال ــسبب تغــري يف عــبء اإلثب ب
  اجلنسي؛

  جوء إىل جلنة املساواة يف املعاملة؛يف، وهو اللضبسبب اخليار الذي أ  -  
بسبب توسيع نطاق احلماية من التغرض عنـدما يتقـدم موقـف بـشكوى مـن الترهيـب                    -  

  ).اجلنسي(
دت وزارة الــشؤون االجتماعيــة والعمالــة صــحف  عــودعمــا إلدخــال هــذا القــانون، أ   

 والعدالــة مؤســسة املــرأة’دمت إعانــة ماليــة أيــضا إىل وقُــ. وقــائع ألصــحاب العمــل واملــوظفني 
واهلـدف األول هلـذا   . ‘الترهيـب اجلنـسي يف مكـان العمـل     ’من أجل مشروع    ‘ كالرا ويتشمان 

أما اجملموعة املستهدفة بـصفة خاصـة فهـي أعـضاء           . املشروع إعداد كتيب مالئم كدليل عملي     
واهلـدف الثـاين حتـديث الـدليل القـانوين، واجملموعـات            .جلان الشكاوى واملستـشارين اخلاصـني     

  .دفة هي جمموعات القضاة واحملامني ومقدمي املعونة القانونيةاملسته
  

  الدفاعإجراءات الشكاوى يف وزارة     
واجهت وزارة الدفاع يف هولندا، أثناء املدة املشمولة هبذا التقرير، عددا من احلـوادث           

كلت جلنــة للتحقيقــات أجــرت  وُشــ. يف جمــال الــسلوك غــري املرغــوب فيــه والترهيــب اجلنــسي  
ونتيجـة للتقريـر    .  وأصدرت توصيات لتحسني احلالـة     ،ت عن طبيعة احلوادث وخطورهتا    حتقيقا

. ولتوصيات تلك اللجنة، ُشكِّل فريق معين باملشروع بغية مواصـلة تعريـف وتطبيـق التوصـيات      
وب فيـه،  غـ من أجـل الـشكاوى املتعلقـة بالـسلوك غـري املر     ) خارجية(ينت أيضا نقطة إبالغ     وُع

وتركـز أنـشطة    .  املستشارين اخلاصني وإضفاء الطـابع املهـين عليـه         كما جرى استعراض موقف   
الفريق املعين باملشروع على صياغة وتثبيـت مدونـة لقواعـد الـسلوك، وحتـسني قواعـد التفاعـل                    

األولية للفريق املعـين باملـشروع،   ملنتجات وجرى تنفيذ ا  .  وتعزيز القيادة االجتماعية   ،الشخصي
  .نفيذوال تزال برامج كثرية قيد الت

  
  شكوىتقدم بحق ال    

 عـن قلقهـا إزاء      ٢٩تعرب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف االسـتنتاج                
ــز يف         ــالغ عــن حــوادث التميي ــن اإلب ــوظفني م ــن امل ــار إىل وجــود إجــراءات ســليمة متكِّ االفتق

تقـدم فـرادى    وال يوجد يف هولندا حـق قـانوين ل        ). ٣٠انظر أيضا التوصية    (الشركات واملعاهد   
إال أن هـــذا ال يعـــين أن املـــوظفني لـــيس لـــديهم جهـــة يتقـــدمون إليهـــا   . وىاشكاملـــوظفني بـــ
ــشكاواهم ــشعر بــ  . ب ــيمكن ألي موظــف ي ــة   الف ــق إىل جلن تمييز ضــده أن يتقــدم بطلــب للتحقي

وتقـوم اللجنـة عندئـذ بـالتحقيق يف الـشكوى وبتقيـيم مـا إذا كانـت تلـك                    . املساواة يف املعاملـة   
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الوصـول إىل   وميكـن للجمهـور     . ارض يف واقع األمر مع تشريع املساواة يف املعاملة        األعمال تتع 
والتمثيل يف هذه الدعوى ليس إلزاميا، كما أنـه ليـست       . إجراءات الشكاوى اليت تتبعها اللجنة    

 يتقـدم املوظفـون بـاإلبالغ       أنوعـالوة علـى ذلـك، ميكـن         . هناك تكلفة تصاحب هـذا اإلجـراء      
بالوسـاطة يف  الت وميكـن أن تـضطلع هـذه الوكـا    . ت مناهضة التمييـز   عن شكاواهم إىل وكاال   

 أو يف دعــم املوظــف ملواصــلة اإلجــراءات أمــام جلنــة املــساواة يف املعاملــة أو   ،حــسم الــشكوى
شــروطا بــشأن (CAOs) ومــن املهــم أن تتــضمن كــثري مــن اتفاقــات العمــل اجلماعيــة  . احملــاكم

إجـراءات  ، واملعاهـد الكـبرية، بـصفة خاصـة    وقد وضعت اآلن الشركات     . إجراءات الشكاوى 
اوى كللشكاوى الداخلية، كما شكلت جلانا للشكاوى، حيث ميكن للمـوظفني تقـدمي أيـة شـ             

ــز والترهيــب   ــشأن التميي ــسي(ب ــة     ). اجلن ــشكاوى املتعلق ــى ذلــك إجــراءات ال ــة عل ومــن األمثل
ءات الـشكاوى    وإجـرا  ،بالترهيب اجلنـسي والعـدوان والعنـف والتمييـز يف عـدد مـن اجلامعـات               

  .لعدد من البلديات
  العنف العائلي    

.  العـائلي املباشـر للـضحية      وسـط العنف العائلي هو العنف الذي يرتكبه شـخص مـن ال            
 الـشرطة، بواسـطة   تومتكنـ . ومعدل العنف العائلي يف هولندا ليس أكـرب منـه يف بلـدان أخـرى     

 بـالغ عـن    ٦٣ ٠٠٠مـن   سجل خاص حلوادث العنف العائلي، من أن تقـدر أهنـا تتلقـى أكثـر                
هـذه ليـست إال احلـوادث املـسجلة، وال متثـل النطـاق              ف ومـع ذلـك      .)٢٥(العنف العائلي كل عام   

غ عـن العنـف إال نـسبة ضـئيلة مـن املعنـيني تبلـغ                وال تبلّـ  . الكامل جلميع حاالت العنف العـائلي     
ــة مــن مجيــع حــاالت العنــف العــائلي، ويرجــع ذلــك إىل اخلجــل واخلــو    ١٢حــوايل  ف  يف املائ

  .وهذا يعين أن عدد البالغات الرمسية ال يشكل إال غيض من فيض. واإلحساس بالذنب
 وأقـصى مـا يتمنـاه املـرء اإلقـالل           ،الكامل علـى العنـف العـائلي      أبدا القضاء   ولن جيري     

 وقـد وضـعت هولنـدا برناجمـا موسـعا للتـدابري مـع         . منه بقدر املستطاع باستخدام هنـج اسـتباقي       
  .راءاتإلج طائفة من ااختاذ

 إىل وضع برنـامج     )٢٦(‘العنف الشخصي، مسألة عامة   ’وأدت وثيقة السياسة احلكومية       
وسـيؤكد برنـامج العمـل اجلديـد علـى كـل            . ٢٠٠٨عمل بشأن العنف العائلي استمر إىل عام        

__________ 
  )٢٥(  ’ Met de deur in huis. Omvang, aard, achtergrondkenmerken en aanpak van huiselijk geweld in 2006 op 

basis van landelijke politiecijfers ‘) النطــاق والطبيعــة والــسمات اخللفيــة للعنــف  . داخــل البــاب األمــامي
 لالستـشارة والبحـث،     Beke ، جمموعـة  ) علـى أسـاس أرقـام الـشرطة الوطنيـة          ٢٠٠٦العائلي ومعاجلته يف عام     

Arnhem/Dordrecht٢٠٠٧سبتمرب /، أيلول.  
  .٢٠٠٢أبريل /نشرت يف نيسان  )٢٦(  
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.  احملـرزة طيلـة الـسنوات القليلـة املاضـية واالسـتجابة إىل التطـورات اجلديـدة                 جمن توطيد النتـائ   
ملثال، سيجري إيالء املزيد من االهتمـام إىل منـع العنـف العـائلي والتعـرف املبكـر                  وعلى سبيل ا  

وفضال عن ذلك، ستركز هذه الـسياسة علـى التغلـب علـى العقبـات فيمـا يتعلـق بتبـادل                     . عليه
  :والتطورات الرئيسية حىت اآلن هي. املعلومات بني املهنيني العاملني يف ميدان العنف العائلي

 الــسلطات اإلقليميــة ملــآوى النــساء مكاتــب لتقــدمي النــصح والــدعم     مــن٣٥أنــشأت   •  
  بشأن العنف العائلي؛

ينفـذ قطــاع مـآوى النــساء خطـة لتبــسيط إجـراءات االســتقبال وزيـادة األمــن، وتقــدم        •  
 دوجـرى تنفيـذ أداة لرصـ      . وزارة الصحة والرعاية والرياضة اإلعانة املاليـة هلـذه اخلطـة          

  ؛٢٠٠٧ الربع األول من عام رض يفاخلطر صممت خصيصا هلذا الغ
 إىل الــصفحة البابيــة ٢٠٠٥يف عــام  www.huiselijkgeweld.nlحتــول املوقــع الــشبكي    •  

  الرقمية احملددة للبيانات املتعلقة مبعاجلة العنف العائلي؛
 تقييدية مؤقتة علـى مـرتكيب العنـف         أدخلت احلكومة تشريعا منفصال جييز فرض أوامر        •  

وميكـن للـشرطة،    . العائلي يف حالـة تعـرض الـضحية وأي أطفـال معنـيني خلطـر شـديد                
وميكـن حملكمـة   . بأمر من العمدة، إصدار األمر التقييدي الـذي يطبـق ملـدة عـشرة أيـام              

ويكــون أمــام احملكمــة خيــار ســحب أو دعــم األمــر  . أن تــستعرضه يف حبــر ثالثــة أيــام 
ومن املمكن أيضا إصدار أوامر تقييديـة       . ي أو متديده ملدة أقصاها أربعة أسابيع      التقييد

وتبـدأ عمليـة إلسـداد النـصح إىل األشـخاص املعنـيني فـور               . يف حاالت إيـذاء األطفـال     
ومـن احملتمـل أن يبـدأ سـريان مـشروع قـانون يف هـذا الـصدد                . إصدار أي أمر تقييدي   

ــام  ــدريب واألدوات الــضرورية جلميــع   وقــد جــرى بالفعــل إعــداد ال   . )٢٧(٢٠٠٨ع ت
ــيني وال يــزال املقتــرح التــشريعي معروضــا أمــام جملــس الــشيوخ، وهلــذا    . املهنــيني املعن

  زال نص هذه الفقرة قابال للتعديل؛ وبالتايل، ما. جير اعتماده بعد مل
 ، وسـتقدم أرقامـا  ٢٠٠٨ عـام  نفذجرى إعـدد دراسـة استقـصائية عامـة رئيـسية، وسـتُ             •  

ــشكل أكــرب عــ  ميكــن االعتمــ  ــا ب ــائلي  اد عليه ــة ونطــاق العنــف الع ــوسُت. ن طبيع م ّسقَ
البيانـات، ضـمن مجلــة أمـور، حـسب النــوع اجلنـساين والـسن والعرقيــة ونـوع العنــف        

  ؛٢٠٠٩ومن املتوقع أن تصدر النتائج عام . وعالقة املرتكب بالضحية وما إىل ذلك
 “nu is het genoeg”( محلــة وطنيــة للتثقيــف العــام    ٢٠٠٧أبريــل /نت يف نيــسانُشــ  •  

ـــا ساخنــــخطتلــك احلملــة  وقــدمت ؛يـد العنــف العائلــــــض) }يكفــي هــذا{ ـــا وطنيـ ا ـ
__________ 

  .٣٠٦٥٧نف العائلي، قانون  قانون الع  )٢٧(  

http://www.huiselijkgeweld.nl/
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. /http://www.shginfo.nlوموقعــــا شــــبكيا خاصــــا ) 2626 126-0900 هــــاتف رقــــم(
 وسـتتكرر  . الـشبكي اخلـاص خلمـس سـنوات    عوسيستمر تشغيل اخلطر الساخن واملوق 

  ؛٢٠٠٨احلملة الوطنية عام 
ر تقرير عما تقوم به الشرطة ودائرة املدعي العـام والـسلطات احملليـة ملعاجلـة العنـف             ِشُن  •  

وتــبني الدراســة أنــه بــالرغم مــن حــدوث تطــورات رئيــسية يف هــذا اجملــال يف  . العــائلي
غ النـهج أقـصى     السنوات املاضية، ال يزال هناك الكثري مما جيب االضطالع به لكي يبلـ            
وطيلـة الفتـرة    . درجات الفعاليـة، وفـوق كـل شـيء، لكـي جيـري ضـمان االسـتمرارية                

  دابري بالتشاور مع أصحاب املصلحة؛القادمة، توضع الت
ـــ     •   .  طفــل العنــف العــائلي باعتبــارهم شــهودا  ١٠٠ ٠٠٠يواجــه كــل ســنة مــا يقــدر ب

 -الجتماعيـــة  مـــن هـــؤالء األطفـــال إىل تزايــد خطـــر املـــشاكل ا ٤٠ ٠٠٠ويتعــرض  
ووقوع األفراد ضحايا للعنف يف شـباهبم جيعلـهم أكثـر           . النفسية أو املشاكل السلوكية   

ــة مــن     وتعرضــا ألن يــصبح  ــه يف املراحــل التالي ا ضــحايا للعنــف العــائلي أو مــرتكبني ل
ــ. حيــاهتم سهل احلــصول عليــه ملــساعدة األطفــال يــ دليــل ٢٠٠٧ر يف أوائــل عــام ِشوُن

 وفضال عـن ذلـك، بـدأ        .)“Kindsporen” }سبل األطفال { (الذين شهدوا عنفا عائليا   
   سريان تشريع جديد حيظر ممارسة العنف يف تنشئة األطفال؛٢٠٠٧أبريل /يف نيسان

ويف حالـة   . يـزال ظـاهرة غـري معروفـة نـسبيا          ، إال أنـه ال    نيسنويقع اإليذاء أيضا بني امل      •  
وصـدر  . يـة واخلجـل واخلـوف     إيذاء املسنني، كثريا ما نشهد اجلحـود والتجاهـل والتبع         

 يـضم دروسـا ميكـن اسـتخدامها يف إنـشاء وهكيلـة مـشاريع مـن                  )٢٨( دليل ٢٠٠٥عام  
 والرياضـة محلـة     فـاه وميول وزير الدولة للـصحة والر     . املسننيأجل منع ومكافحة إيذاء     

  ؛٢٠٠٨إىل عام ‘  عن إيداء املسننيامتنع’
. ٢٠٠٧ينــاير /ون الثــاين كــان١يف ) Wmo(بــدأ ســريان قــانون الــدعم االجتمــاعي       •  

وجـرى بالفعـل    . كافحـة العنـف العـائلي     ملويتضمن هذا القانون مآوى النساء وسياسة       
حتديـــد الـــدور اإلداري للبلـــديات يف حـــاالت العنـــف العـــائلي يف املـــذكرة احلكوميـــة 

وإدراج سياسة مكافحـة العنـف العـائلي يف قـانون         . ‘ مسألة عامة  -العنف الشخصي   ’
لوظيفـة اإلداريـة    لرمسيـة   غري ال صفة  قلل من ال  شكل خطوة إضافية ت   الدعم االجتماعي ي  

  ؛للبلديات فيما يتعلق هبذا املوضوع
__________ 

  )٢٨(  ’Je ziet het pas als je het gelooft – Preventie en bestrijding van ouderenmishandeling ‘)   ال تـراه إال عنـدما
ــصدقه ــسنني  -ت ــذاء امل ــع ومكافحــة إي ــصحة      )  من ــوطين لل ــسنني، املعهــد ال ــذاء امل ــوطين ملكافحــة إي ــهاج ال املن

  .٢٠٠٥نوفمرب / الثاينواخلدمات االجتماعية، تشرين

http://www.shginfo.nl/
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 حيـث   ،)ولتبـادل املعلومـات املـصاحب لـذلك       (يوفر تشريع اخلصوصية فرصا للتعاون        •  
وميكـن لسلـسلة املـشاركني يف مكافحـة         . يكون ذلك ضروريا ملكافحة العنف العـائلي      

ــادل البيانــات إىل مركــز    العنــف العــائلي أن   ــشأن اخلــصوصية وتب يتقــدموا بأســئلتهم ب
ويقـدم هـذا املركـز النـصح بـشأن الطـرق الـيت ميكـن عـن           . املساعدة املعين باخلصوصية  

ومـن املهـم إىل أقـصى حـد أن يكـون املهنيـون علـى                . طريقها تفسري لوائح اخلصوصية   
 بفـرص اإلبـالغ عـن       دراية بقواعد اخلـصوصية الـيت تنطبـق علـيهم وكيفيـة تعلـق ذلـك               

:  صــدر منــشور خبــصوص هــذا املوضــوع ٢٠٠٧يونيــه /ويف حزيــران. العنــف العــائلي
ــب الـــسرية؟   ’ ــسماع والرؤيـــة وواجـ ــرتبط هـــذا )٢٩(‘الـ ــشور مبوقـــع شـــبكي    ويـ  املنـ
)www.huiselijkgeweldenberoepsgeheim.nl(ل جمموعــات املهنــيني العثــور  ميكــن لكــ

ه فيه على املعلومات املطلوبة، مبا يف ذلك طلـب شـبكي ميكـن للمهنـيني أن يـستخدمو               
ــها، وذلــك يف خطــوات     للتعــرف علــى   ــة بعين ــه يف حال ــهم عمل ــهم أو ال ميكن مــا ميكن

وصدر أيضا اتفاق منوذجي عن تبادل البيانات املتعلقة مبكافحـة العنـف      . بسيطة وقليلة 
  العائلي؛

 شـن محلـة أوروبيـة تـستهدف مكافحـة العنـف             ٢٠٠٦بدأ جملس أوروبا يف هناية عـام          •  
وطُلب من الـدول األعـضاء تنظـيم حلقـات دراسـية            . ضد املرأة، مبا فيه العنف العائلي     

 ٢٢ و   ٢١وعقدت هولندا حلقـة دراسـية أوروبيـة يـومي           . بغية إعطاء تعريف للحملة   
. ثلون عن سبعة مـن بلـدان أوروبـا الغربيـة    وحضر تلك احللقة مم  . ٢٠٠٧فرباير  /شباط

ويف ظل جو منفتح تبادل املشاركون اخلـربات فيمـا يتعلـق بالتـدابري القانونيـة ملكافحـة             
وحظــي مقتــرح تــشريعي هولنــدي بــشأن احلظــر املنـــزيل املؤقــت    . العنــف ضــد املــرأة 

  .باهتمام كبري
  

  ايدة جنسانياحمصياغة سياسة العنف العائلي بلغة     
إزاء صــياغة سياســة العنــف العــائلي بلغــة ) ١٩االســتنتاج (اللجنــة عــن قلقهــا أعربــت   

ونتيجة هلذه الصياغة احملايدة ختشى اللجنـة مـن عـدم النـشر الكـايف حلقيقـة أن                  . حمايدة جنسانيا 
ويتفاوت تأثري العنف العـائلي علـى       ). ٢٠التوصية  (العنف ضد املرأة شكل من أشكال التمييز        

واحلكومـة اهلولنديـة تعـي متامـا هـذه احلقيقـة،            . ا يرتكـب الرجـال العنـف       حيث غالبا م   ،النساء
وعلــى ســبيل املثـال، أشــار وزيــر العـدل بوضــوح يف رســالة موجهــة إىل   . كمـا أهنــا تعلــن عنـها  

__________ 
  )٢٩(  ’Horen, zien en zwijgplicht; Wegwijzer huiselijk geweld en beroepsgeheim ‘)    الـسماع والرؤيـة وواجـب

  .٢٠٠٧يونيه /، وزارة العدل، حزيران)السرية؛ دليل للعنف العائلي والسرية املهنية

http://www.huiselijkgeweldenberoepsgeheim.nl/


CEDAW/C/NLD/5  
 

08-61732 25 
 

 إىل أنـه بـالنظر إىل أرقـام حـاالت العنـف             )٣٠(٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٥جملس النواب ومؤرخـة     
وكنتيجة جزئية لتعليـق    . واقع األمر  ملرأة، أكثر دقة يف   العائلي، يكون احلديث عن العنف ضد ا      

ذا كــان مــن املستــصوب صــياغة سياســة العنــف العــائلي صــياغة إتــوىل التحقيــق فيمــا ناللجنــة، 
لذلك قيمة إضافية من أجل مكافحة هذا الشكل مـن العنـف علـى حنـو            كان  جنسانية، وما إذا    

 يف مـذكرة مقدمـة إىل جملـس النـواب           هوسـينظم وزيـر العـدل، كمـا جـرى إعالنـ           . أكثر فعاليـة  
دورات إعالميـــة مـــشتركة بـــني اإلدارات عـــن ، )٣١(٢٠٠٧نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين ٥بتـــاريخ 

موضوع السمة اجلنسانية املـصاحبة ملـشاكل العنـف العـائلي بغيـة تعزيـز زيـادة املعرفـة والـوعي                     
ني اإلدارات  يف دورة تدريبيـة مـشتركة بـ       ،وسـيجري ذلـك، ضـمن مجلـة أمـور         . هبذا املوضـوع  

وســيجري أيــضا نــشر أدوات مــن أجــل التحليــل اجلنــساين  . ‘اجلنــسانية والعنــف العــائلي’ عــن
 وتشكل هذه األنشطة جزءا من اخلطة اجلديـدة للنـهج املعـين بـالعنف العـائلي للفتـرة                   .للسياسة
٢٠١١-٢٠٠٨.  

  
  تسجيل الشرطة حاالت العنف العائلي    

ف العـائلي وضـحاياه   وطبيعة ومسـات العنـ  حتليل لنطاق  ٢٠٠٦  عام أجري مرة أخرى    
الـدخول  ’ و‘  البـاب األمـامي مفتـوح جزئيـا        -العنـف العـائلي    ’، متابعة للتقريرين  واملشتبه فيهم 
 اتــساقا مــع التــدابري املعتمــدة -‘ داخــل البــاب األمــامي’ويــصف التقريــر املعنــون . ‘دون طــرق

احلـوادث الـيت سـجلتها       نطاق وطبيعـة العنـف العـائلي علـى أسـاس             - ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤عامي  
  .الشرطة

ـــ        مجيعهــا يف القيــاس ٢٥وأجريــت دراســة متعمقــة باملــشاركة مــع منــاطق الــشرطة ال
ويف هــذه الدراســة . الــوطين الثالــث للعنــف العــائلي، وذلــك باإلضــافة إىل التحليــل األساســي   

 االهتمـام    حادثة، جيري إيالء   ١ ٠٠٠الفرعية اليت تتكون من حتليل شامل لالنتقاء العشوائي لـ          
 يف األسـر الـيت يوجـد هبـا عنـف عـائلي،        ، علـى سـبيل املثـال      ،)كشهود(أيضا إىل دور األطفال     
 وهنـج العدالـة     ،ورة، واإليـذاء املتكـرر    خلطـ العـادات واألسـلحة الـشديدة ا      كما جيري اإلهتمـام ب    
  .اجلنائية وغري اجلنائية

امج جديـد مـن     ، قرر جملس مديري الـشرطة تيـسري تنفيـذ برنـ           ٢٠٠٧ويف خريف عام      
تنفيــذ القــانون اجلديــد بداخــل قــوة الــشرطة اإلهتمــام  جيــري فيــه ٢٠١١ إىل عــام ٢٠٠٨عــام 

  .للحظر املنـزيل الوقائي، باإلضافة إىل تشديد النهج
  

__________ 
  .٥١، رقم ٢٨٣٤٥، ٢٠٠٨-٢٠٠٧جملس النواب   )٣٠(  
  .٦٤، رقم ٣٠٤٢٠، ٢٠٠٨-٢٠٠٧اب جملس النو  )٣١(  
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  املساعدة القانونية اجملانية لضحايا العنف العائلي، املتقاضني األقل ثراء    
ا ساعدة القانونيـة اجملانيـة جلميـع ضـحاي        ة املـ  حـ ات كفالـة إ   ٢٠تطلب اللجنة يف التوصـية        

  ).١٩االستنتاج (العنف العائلي 
وباإلضافة إىل اخليارات االعتيادية، فوفقـا للنظـام اهلولنـدي للمعونـة القانونيـة املدعمـة                  

ــراء    ــل ث ــة إىل املتقاضــني األق ــع إســهام شخــصي  (املقدم ــد دف ــساعدة   ) بع ــدمي امل جيــري اآلن تق
رجــة أكــرب مــن جرميــة تــشكل انتــهاكا خطــريا للــسالمة الشخــصية   القانونيــة إىل املتــضررين بد

  . بال مقابل) رائم العنيفة واجلنسيةاجل(
 ميكـن لـضحايا اجلـرائم اجلنـسية والعنيفـة احلـصول علـى               ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ١ومن    

ويوجـد شـرط    . مساعدة قانونية جمانية من حمام متخصص بغض النظر عـن حالتـهم االقتـصادية             
وعنـد تقريـر مـا إذا كانـت هنـاك           . أو عقليـة خطـرية    /وجـود إصـابة بدنيـة و      وحيد هو ضـرورة     

 من قانون صـندوق تعـويض اإلصـابات    ٣إصابة باملعىن املذكور يف اجلملة السابقة، تطبق املادة   
وتـصنيف هـذا الـصندوق لإلصـابة بأهنـا خطـرية        .  احلـال  فاجلنائية مع مراعاة ما يقتضيه اخـتال      

  .احلصول على هذا التسهيل اجملاينيؤهل هذه احلالة أيضا لطلب 
وتتــاح املــساعدة القانونيــة اجملانيــة يف كــل مــن اإلجــراءات اجلنائيــة و املدنيــة للحــصول   

والقاعدة اليت تطبق هي أنه إذا أراد أي شـخص احلـصول           . على تعويض مبقتضى القانون املدين    
يف احملكمـة املدنيـة     على مساعدة قانونية جمانيـة مـن أجـل اختـاذ إجـراء للحـصول علـى تعـويض                    

 وإن مل يكـن مـن املـستطاع تعزيـز           .فيجب عليـه أن حيـاول تعزيـز طلبـه يف اإلجـراءات اجلنائيـة              
   .الطلب أو استعادته بالكامل فيمكن له التقدم بطلب هذا التسهيل اجملاين

 بالنـسبة لـضحايا العنـف العـائلي أن املـساعدة القانونيـة األساسـية               ينوما سبق ذكره يع     
 ملراكــــز املــــساعدة القانونيــــة كــــن أن حيــــصلوا عليهــــا مــــن أحــــد املكاتــــب الــــثالثنيالــــيت مي

{Juridisch Loket} ــة ــدا مــساعدة جماني ــة    .  يف هولن ــاجون إىل مــساعدة قانوني ــا إذا كــانوا حيت أم
مدعمة أكثر ختصصا، فقد يكون من حقهم احلصول عليها علـى أسـاس النظـام العـام، شـريطة                

وقـد  . وعية اليت يفرضها القـانون علـى احلالـة وعلـى حالتـهم املاليـة              أن يستوفوا املتطلبات املوض   
يعين هذا أن إسـهام الـشخص جيـب أن يكـون علـى أسـاس ظروفـه املاليـة إذا كانـت املـساعدة                         

وإذا انطبقــت الــشروط الــسالفة . القانونيــة مقدمــة مــن جانــب حمــام تدعمــه احلكومــة اهلولنديــة 
، تكـون املـساعدة     ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١ذ منـذ    الذكر للنظام اخلـاص الـذي دخـل حيـز النفـا           

  .القانونية جمانية لضحايا العنف املنـزيل، مبن فيهم األكثر ثراء
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  العنف يف عالقات التبعية    
احلمايــة ’ مــذكرة الــسياسة املعنونــة   ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٠صــدرت يف   
وسـيجري تـوفري   . ‘ التبعيـة  النهوض باملآوى واملساعدة يف حاالت العنف يف عالقات    ،والتأكيد

 مليـون يـورو حبلـول    ٣٢تزيـد إىل  حبيـث   ، ٢٠٠٨من عام ابتداء    هلذا التكثيف  أرصدة إضافية 
  :واألهداف هي. ٢٠١٢عام 
  جيب توفري مآوى فورية وآمنة للضحايا؛  -  
حصول الضحايا واألطفال، ومرتكيب العنـف كـذلك، علـى مـساعدة مبكـرة وسـريعة                  -  

  ش دون عنف؛لكي يتمكنوا من العي
متكـني مجيـع املهنـيني املـشاركني مـن استكـشاف خمـاطر العنـف يف عالقـات التبعيــة يف            -  

  .مرحلة مبكرة ومعرفة كيفية منعه
لـشرف وتـشويه   ويتضمن العنف يف عالقات التبعيـة العنـف العـائلي والعنـف املتـصل با            

ف هــذه عــن إصــابات وتــسفر مجيــع أشــكال العنــ. األعــضاء التناســلية لألنثــى واالجتــار بالبــشر
وبيئتـهم  ) كـن يوجـد رجـال أيـضا       لومعظمهـم مـن النـساء، و      (نفسية وبدنيـة رئيـسية للـضحايا        

  .املباشرة
  ):٢٠١٢-٢٠٠٨(ولتحقيق هذه األهداف، سيجري تنفيذ األعمال التالية   

ــا     -   مــن أجــل الــشباب  )  مكــان إضــايف كــل ســنة ١٠٠(إقامــة مرافــق لإليــواء أكثــر أمن
   ضمن آخرين؛،ضا للخطر مثل ضحايا العنف املتصل بالشرفوالشابات األكثر تعر

تعزيز نقاط النصح والدعم فيما يتعلق بالعنف العـائلي، حبيـث تـشكل احملـور يف النـهج         -  
  اإلقليمي للعنف العائلي؛/احمللي

ــة املــ   -   ــة املــآوى     أحتــسني نوعي ــدعم، مبــا يف ذلــك مــن خــالل خطــة بــشأن نوعي وى وال
  النسائية؛

قوي ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عن طريق تنفيذ خربة املنـاطق            اختاذ هنج     -  
  الست على الصعيد الوطين، ضمن مجلة أمور؛

اختاذ هنج قوي ملكافحة العنف املتـصل بالـشرف مـن أجـل حتقيـق بنيـة حتتيـة مـستدامة                       -  
ــواء مالئمــة    ــة(مــن مرافــق إي ــع الــضحايا، ضــمن أهــداف    ) آمن وتقــدمي مــساعدة جلمي

  .رىأخ
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 والرياضة باالشتراك مع رابطـة بلـديات هولنـدا برنـامج            فاهوستضع وزارة الصحة والر     
حقق التــدابري مبــشاركة وثيقــة مــع الــربامج األخــرى توســت. عمــل لتنفيــذ مــذكرة الــسياسة هــذه

املشتركة بني اإلدارات، مثـل مكافحـة العنـف العـائلي بتنـسيق مـن وزارة العـدل وخطـة عمـل                      
  .ال لوزير الشباب واألسرةمكافحة إيذاء األطف

  
  العنف املتصل بالشرف، جزء من الوقاية االجتماعية    

 برناجمـا مـشتركا بـني اإلدارات ملكافحـة العنـف            ٢٠٠٦بدأت احلكومة اهلولنديـة عـام         
وجيمع الربنامج بني زيـادة فهـم املـشاكل والتـدابري امللموسـة يف جمـال الوقايـة                  . املتصل بالشرف 
واحلماية وهنج للقانون اجلنائي وإرشـاد إداري حبيـث جيـري تنـاول العنـف                ىوآاالجتماعية وامل 

  . املتصل بالشرف بفعالية
وجيري التأكيد بشكل رئيـسي يف جمـال الوقايـة والتوعيـة علـى تعزيـز ودعـم مبـادرات                      

منظمات األقليات وتعزيز سياسة الوقايـة علـى الـصعيد احمللـي وتـشجيع املعاهـد التعليميـة علـى          
  . يف هذا الشأناختاذ هنج
ــا     ــاء والتكامـــل اتفاقـ ــاملة  وعقـــد وزيـــر اإلســـكان واألحيـ ت مـــع أربـــع منظمـــات شـ
ــات ــدا  - لألقليـ ــئني هبولنـ ــات الالجـ ــة {Vluchtelingenorganisaties Nederland} منظمـ ، وهيئـ

ــة   ــشاركة التركيـــــــ ــدا  {Inspraak Orgaan Turken}املـــــــ ــة يف هولنـــــــ ــاون املغاربـــــــ ، وتعـــــــ
{Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland} واملنظمــات التعاونيــة التركيــة ،

{Samenwerkende Turkse Organisaties} -    ــستهدف ــل األجــل ي ــة طوي ــامج وقاي ــشأن برن  ب
أكتــوبر /إىل تــشرين األول‘ علــى اجلانــب الــصحيح مــن الــشرف ’رنــامج ستمر بوسيــ. التوعيــة
ــشاركة يف   . ٢٠١٠ ــذا الوهتــدف املنظمــات امل ــامج إىل حتــ ه ــني   ربن ــاون ب ــصالت والتع سني ال

لألشـخاص  بالنـسبة      بلديات، وزيادة االعتماد على الذات       ١٠جمتمعات األقليات واملعاهد يف     
ــة          ــتغري يف العقلي ــز ال ــشرف، وتعزي ــصل بال ــا العنــف املت ــع فيه ــا يق ــادة م ــيت ع مــن اجملتمعــات ال

  .والسلوك
نـــف املتـــصل الع’ مـــشروع ٢٠٠٧مـــايو /تثقيفيـــان إقليميـــان يف أيـــاروبـــدأ مركـــزان   

. بإعانة ماليـة مقدمـة مـن وزيـر اإلسـكان واألحيـاء والتكامـل              ‘ حوهلاما  بالشرف يف املدرسة و   
ــصل        ــالعنف املت ــة املبكــرة ب ــة إىل التوعي ــارات الرامي ــة وامله ــادة املعرف ــشروع إىل زي ويهــدف امل

وسيـسفر املـشروع يف   . بالشرف وتأكيد شخصية الطلبة وإجياد حلقة وصل بالقطـاع التعليمـي    
 ووحــدة ،، ضــمن مجلــة أمــور، عــن دليــل يتعلــق بتنــاول املــسائل املتــصلة بالــشرف٢٠٠٨عــام 

 ومـذكرة بـشأن سياسـات األمـان يف     ، وهنـج منـوذجي   ،معيارية للتدريب على تأكيد الشخـصية     
  .املدارس
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  فئات معينة من الرعايا األجانبلأحكام قاعدة إتاحة     
فئــات معينــة مــن لأحكــام دة قاعــ تعــديل ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول١جــرى مــن   

 نالعنف املتصل بالـشرف ممـن لـيس لـديه         ) واقعني حتت هتديد  (الرعايا األجانب لصاحل ضحايا     
احلصول على دعـم مـايل      من اآلن فصاعدا    ، حيق للضحايا    ه القاعدة ووفقا هلذ . تصريح باإلقامة 

إقامــة يعطــيهن  ممــا( للحــصول علــى تــصريح باإلقامــة   طلبــانوتــأمني صــحي بــشرط أن يقــدم 
لتلــك اجملموعــة هــو هــذه القاعــدة والقــصد مــن إتاحــة .  يف مــآوى للنــساءوأن يقمــن) قانونيــة

  .القضاء على عقبة حمتملة، من الناحية املالية، فيما يتعلق حبصول النساء على الدعم
ــؤالء           ــة ومنحــه هل ــصريح اإلقام ــسماح بت ــراهن وضــع سياســة لل ــت ال وجيــري يف الوق
 لــضحايا العنــف العــائلي دون تــصريح ٢٠٠٨ يف ربيــع عــام عــدةقا اله هــذتوأتيحــ. الــضحايا
  .باإلقامة

وباإلضــافة إىل ذلــك، يوجــد مــشروع قــانون معــروض يف الوقــت احلــايل علــى جملــس     
ــيهم ضــحايا العنــف        ــواب بالربملــان اهلولنــدي فيمــا يتعلــق بتحــسني موقــف الــضحايا، مبــا ف الن

اخلطـوط العريـضة للتحـسينات الـيت سـيجري          فيما يلي    و . القانون اجلنائي  اجراءاتالعائلي، يف   
  :تنفيذها بناء على مشروع القانون هذا

  ر للمطالبة بتعويض عن األضرار يف اإلجراءات اجلنائية؛ثخيارات أك  •  
تصبح الـضحية طرفـا يف اإلجـراءات ويكـون هلـا حقـوق قانونيـة مثـل احلـق يف معاملـة                   •  

 ، واحملاكمــةهــا،لتقريردث حلــصول علــى معلومــات بــشأن مــا حيــتراعــي مــشاعرها، وا
  وجلسات االستماع، وإطالق سراح شخص مدان يف احلاالت اخلطرية؛

  احلق يف مترجم؛  •  
  احلق يف إضافة وثائق إىل امللف؛  •  
  احلق يف احلصول على مقدم يف حالة حكم احملكمة بالتعويض عن األضرار؛  •  
  .اء جلسات االستماعاحلق يف املساعدة القانونية أو التمثيل القانوين أثن  •  

إال أن هـذه احلقـوق منظمـة      . وحيصل الـضحايا بالفعـل علـى الكـثري مـن هـذه احلقـوق                
ووضع هذه التدابري حاليا يف نظام قانوين يؤكد األمهيـة          . حاليا يف توجيهات دائرة املدعي العام     

  .يةاليت تعلقها احلكومة اهلولندية على موقف الضحايا يف اإلجراءات القانونية اجلنائ
  



CEDAW/C/NLD/5
 

30 08-61732 
 

  تعزيز خربة العاملني يف جمال التثقيف فيما يتعلق بالتوعية بالعنف العائلي    
تــبني األحبــاث أن كــثريا مــن الــدورات املهنيــة ال تعطــي إال اهتمامــا حمــدودا وعرضــيا      

 تنظــيم مــؤمتر حيــضره خــرباء مــن اجملــال التعليمــي، ٢٠٠٨وســيجري عــام . )٣٢(للعنــف العــائلي
، والرعايـــة يف اجملتمـــع احمللـــي، والـــشرطة، والـــسلطة القـــضائية، للـــشباب) الـــصحية(والرعايـــة 

واجملموعات املهنية األخـرى بغيـة فهـم اخليـارات الـيت تقـدمها احلكومـة مـن أجـل تعزيـز خـربة                        
  .املهنيني يف خمتلف اجملاالت

وقــد جــرى حتقيــق تعزيــز خــربات املــوظفني يف جمــال التثقيــف بالنــسبة للتوعيــة بــشأن      
 طريق دورات لتجديد املعلومـات فيمـا يتعلـق بـالعنف العـائلي، ضـمن مجلـة           العنف العائلي عن  

والغـرض مـن هـذه      . أمور؛ وقد عقدت هذه الدورات بأمر من وزارة التعلـيم والثقافـة والعلـوم             
الدورات تشجيع السلطات يف مدارس التعليم االبتدائي والثـانوي واملهـين وتعلـيم الكبـار علـى                 

لتجديــد املعلومــات إىل العــاملني يف جمــال التعلــيم هبــا بغيــة تعزيــز إعطــاء أولويــة لتقــدمي دورات 
 وإحالـة   ،قدرهتم على مالحظة املشاكل السلوكية وعالمـات العنـف العـائلي يف مرحلـة مبكـرة               

  .تلك املعلومات إىل القنوات الصحيحة
  

  )النساء السود واملهاجرات والالجئات (ZMVالعنف ضد املنتميات إىل األقليات     
ــة يف التوصــية تطلــب   ــار القــوانني والــسياسات املتعلقــة   ٢٨ اللجن  إجــراء تقييمــات آلث

 بيانـات وحتلـيالت هـذه       ، وادراج بالنساء من أصل غـري هولنـدي والالجئـات ونـساء األقليـات            
وتطلــب اللجنــة أيــضا مــن الدولــة الطــرف يف املعاهــدة أن تقــدم  . التقييمــات يف التقريــر القــادم
اليت ُمنحن تـصاريح إقامـة وعـدد َمـن ُمـنحن مركـز الالجـئ علـى                  معلومات عن عدد النساء ال    

  :واستجابة هلذه الطلبات، حدث ما يلي. أساس العنف العائلي
النقطة اليت بدأت هبا حكومة هولندا مكافحة العنف ضد املرأة هي أنه مـن الـضروري                  
ــديل ــهج حبيــث ال يعــوق  تع ــا     الن ــق ب ــهج املتعل ــة الن ــة فعالي ــوع األصــل أو الثقاف ــملنع واملعتن ة ون

  .والقانون اجلنائي
وتبــدأ الفعاليــة بفهــم املــشاكل املــصاحبة للعنــف واملــشاكل املعينــة الــيت تتطلــب توجيــه   

  :وقد بادرت احلكومة يف هذه اجملاالت مبا يلي. اهتمام خاص للنساء املنتميات إىل األقليات

__________ 
 ومعهـد الـشباب اهلولنـدي، عـن         Movisieدراسة أجراها املعهـد اهلولنـدي للبحـث العلمـي التطبيقـي ومركـز                 )٣٢(  

للــشباب، ) الــصحية(االهتمــام بــالعنف العــائلي واجلنــسي وإيــذاء األطفــال يف التعلــيم املهــين يف جمــال الرعايــة 
٢٠٠٧.  
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زيادة فهـم منـع    ة إىل وهتدف هذه الدراس  . دراسة انتشار منع العنف العائلي يف هولندا        -  
ومـن املتوقـع    . العنف العائلي يف جمموعات من أصل هولندي ومن أصل غـري هولنـدي            

ــيت تُ    ــر نتيجــة هــذه الدراســة ال ــام    أن تظه ــل ع ــدل، يف أوائ ــأمر مــن وزارة الع جــري ب
  ؛٢٠٠٩

تضع احلكومة مع الشركاء احملليني واملهنـيني هنجـا للمـشاكل املرتبطـة بـالعنف، حيـث                   -  
ه اهتمام خاص للنساء والفتيات من أصل غري هولندي، مثل العنـف املتـصل          يلزم توجي 
  .بالشرف

  
  التمييز ضد املهاجرات والالجئات واملنتميات إىل األقليات    

 اختــاذ تــدابري عاجلــة فيمــا يتعلــق بــالتمييز ضــد       ٢٨ب مــن هولنــدا يف التوصــية   ِلــطُ  
  ).٢٧اج االستنت(املهاجرات والالجئات واملنتميات إىل األقليات 

عـام   ويف. ة يف سياسـتها   دا مكافحة التمييـز بأنـه رأس احلربـ        حددت حكومة هولن  وقد    
 أرســل وزيــر اإلســكان واألحيــاء والتكامــل تقريــرا هنائيــا إىل الربملــان عــن خطــة العمــل ٢٠٠٧

 ٢٠٠٨ويف حـوايل منتـصف عـام    . ٢٠٠٧ إىل عـام    ٢٠٠٣الوطنية ملكافحة العنصرية من عام      
 أنللــسياسات إىل جملــس النــواب تــشري إىل الطريقــة الــيت تعتــزم احلكومــة ســيقدم الــوزير خطــة 

  .تتبعها ملنع ومكافحة التمييز القائم على العنصر
 إمكانيـة الوصـول إىل مرافـق        تاحـة م البلـديات بإ   لـزَََِ وجيري اآلن وضع مشروع قـانون يُ        

نيـة الوصـول إىل      سيكون لكل مواطن إمكا    ٢٠٠٩وابتداء من عام    . للمواطنني مناهضة التمييز 
 مبـا يف ذلـك العنـصر واجلنـسانية،          - هذا املرفق للمـساعدة يف حـاالت التمييـز علـى أي أسـاس             

وسيشكل تسجيل التقارير مهمة رئيسية من مهام مكتب مناهضة التمييز، باإلضـافة إىل تقـدمي               
  .املساعدة
 خاللـه  مـن     يتخـذ املواطنـون    أنوفضال عن التشريع، جيري تعزيز اهليكـل الـذي ميكـن              

وتقوم مكاتب مناهضة التمييـز علـى الـصعيدين احمللـي واإلقليمـي واملكتـب               . موقفا ضد التمييز  
ا يف رابطــة وطنيــة جديــدة، الــوطين الــسابق ملكافحــة التمييــز العنــصري بتجميــع قواهــا وخربهتــ 

  .١ املادة
  

  األرقام املتاحة    
ــز       علــى  شــكوى قائمــة علــى أســاس عنــصري  ٢١١٦تلقــت مكاتــب مناهــضة التميي

.  يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل للـشكاوى           ٤٨، مما يشكل نـسبة      ٢٠٠٥الصعيد الوطين يف عام     
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 قـدمت علـى     ٢٠٠٥ويف عـام    . واخنفض عدد الشكاوى املتعلقـة بـالتمييز يف الـسنوات املاضـية           
ــوطين   ــساني ١٩١الــصعيد ال ــسبة  ة شــكوى جن ــة مــن العــدد ا إلمجــايل   ٤، وهــي متثــل ن  يف املائ

. ةشـكوى جنـساني    ١١١ الـذي قـدمت فيـه        ٢٠٠٤يـشكل زيـادة عـن عـام         وهـذا   . للشكاوى
  .بسوق العمالةجنسانية  شكاوى ١٠ من كل ٤وتقدم النساء أغلبية الشكاوى، وتتعلق 

 بـسبب   ٢٠٠٦ومن املتوقع أن يزيد العدد اإلمجايل لتقـارير التمييـز املـسجلة بعـد عـام                   
ل ضــحايا التمييــز أكثــر اســتعدادا  حتــسني فــرص اإلبــالغ واحلملــة العامــة الــيت اســتهدفت جعــ   

  .لإلبالغ عنه
وتتعلـق  . وجتري اآلن إدارة اهلجرة والتجنيس دراسـة عـن تنفيـذها للـسياسة اجلنـسانية                

 ، والثــأر املــرتبط بالــشرف، وتــشويه األعــضاء التاســلية لألنثــى ،هــذه الدراســة باالجتــار بالبــشر 
وسـتقدم هـذه    . يةنـس هلويـة اجل   ا يروا ومغـ   والسياسة املتعلقـة بـاملثليني     ، والتخلي ،والعنف العائلي 

ومــع . الدراســة بيانــات إحــصائية عــن عــدد الــضحايا وأمنــاط تــسوية طلبــات تــصاريح اإلقامــة  
  .ذلك، فهذه البيانات مل تتح بعد

  
  )من أصل غري هولندي(مشاريع لسالمة النساء     

ــالتقرير      ــشمولة بـ ــرة املـ ــاك يف الفتـ ــان هنـ ــة  ٦١كـ ــدعمها احلكومـ ــا تـ ــشروعا حمليـ ،  مـ
ووجهت املشاريع بصفة رئيسية صـوب النـساء   . واستهدفت هذه املشاريع تعزيز سالمة النساء 

  .اسليةنمن األقليات العرقية، وتراوحت من مكافحة العنف العائلي إىل منع تشويه األعضاء الت
  

  دورات اإلدماج    
 الـواردة و اءفة للنـس  إىل قلقها إزاء دورات اإلدماج املكلِ ٢٧تشري اللجنة يف االستنتاج       

 بالنــسبة دماج القــائم علــى النتيجــة نــقــانون علــى واجــب اإلهــذا الويــنص . يف قــانون اإلدمــاج
ع الرعايا األجانب الذين يرغبون يف العيش يف هولندا بـصفة دائمـة، بغـض النظـر عمـا إذا                    جلمي

ضرورية واجب أنه جيب على األفراد أن يكتسبوا املعرفـة الـ          هذا ال ويعين  . كانوا رجاال أو نساء   
  .دماجناختبار اإلباللغة اهلولندية والثقافة اهلولندية، وأن جيتازوا 

 عليـه االنـدماج مـسؤول       جيـب ونقطة البدء يف القانون احلـايل هـي أن الـشخص الـذي                
وميكــن للبلــديات، بــل جيــب عليهــا، إتاحــة تــسهيالت إدماجيــة . ختبــارعــن االســتعداد هلــذا اال

 االنـدماج فيـتعني     جيـب علـيهم   نـدماج؛ أمـا اآلخـرون ممـن         علـيهم اال  ب  ن جي ممجملموعات معينة   
  .عليهم حضور هذه الدورات ودفع تكلفتها بأنفسهم حسب االقتضاء
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ويعرض اآلن على جملس الشيوخ مشروع قانون ميكن البلديات مـن تقـدمي تـسهيالت                 
قـدمي  ويعـين هـذا أن البلـديات ميكنـها اآلن ت          . إدماجية جلميع من يقع علـيهم واجـب االنـدماج         

ــاج، مثــ    ــايل     لخــدمات حــسب االحتي ــف م ــة ألي شــخص يف موق ــسهيالت إدماجي ــدمي ت  تق
  .ضعيف

ومع ذلك، يتعني دائما على األشخاص الـذي منحـوا تـسهيالت إدماجيـة دفـع إسـهام              
 ولتحديـد هـذا املبلـغ، جـرت أوال مراعـاة موقـف احلاصـلني علـى                  . يـورو  ٢٧٠ قدره   يشخص
ســب مــع كــل مــن الرجــال والنــساء،       معقــول ويتنا وتــرى احلكومــة أن هــذا املبلــغ    . منــافع
  .أن قانون اإلدماج ال يسفر عن التمييز ضد املرأةعتقد ت كما

  
  على الصعيد الدويل    

عملــت هولنــدا بنجــاح علــى تثبيــت املنظــور اجلنــساين يف عــدد مــن جمــاالت الــسياسة     
سني لتحــ أنــه يوجــد جمــال ٢٠٠٧-٢٠٠٦لــوحظ يف ومــع ذلــك، ). ٤٢التوصــية (اخلارجيــة 

واهتمــت الــسياسة باالســتراتيجية العامــة للتركيــز علــى موقــف  . الــصلة بــني الــسياسة والتنفيــذ 
وقـد انتـهت وزارة اخلارجيـة إىل أن هـذا       . بتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين     عىما يد وهواملرأة،  

االهتمام من جانب واحد بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يسفر عـن نتـائج غـري كافيـة، حيـث                   
  .املرأة يف تناقص‘ متكني ’ قد أثبتت لنا أن التركيز على حقوق املرأة و  املمارسةأن

ــدا بعــد ذلــك  و   ــسياسة   ،٢٠٠٧ يف عــام ،حــددت هولن ــة يف ال  ســبعة جمــاالت لألولوي
وتتطابق هذه اجملاالت مع اسـتنتاجات فرقـة عمـل          . اخلارجية ملكافحة التمييز املتنامي ضد املرأة     

 باملـساواة بـني اجلنـسني الـيت قـدمت النـصح           فيما يتعلـق  اإلمنائية لأللفية   األمم املتحدة لألهداف    
  :بشأن جماالت االهتمام الالزمة لتحقيق اهلدف الثالث من األهداف اإلمنائية لأللفية

  التعليم الثانوي للفتيات  - ١  
  الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية  - ٢  
  اهلياكل األساسية املوفرة للوقت للنساء  - ٣  
  حقوق حسنة التنظيم للملكية واإلرث للمرأة  - ٤  
  العمالة الرمسية وتكافؤ الفرص يف سوق العمالة  - ٥  
  مشاركة املرأة ومتثيلها يف جمايل السياسة واإلدارة  - ٦  
  مكافحة العنف ضد املرأة  - ٧  
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  .شات واملراهقاتالتركيز بصفة خاصة على النساء يف مناطق النـزاع واملهَموجيري   
، وهـو مـشروع يف     ‘٢٠١٥مـشروع   ’ررت هذه األولويات يف سياق ما يـدعى بــ           وتق  

ع اجلهات احلكومية يستهدف الوصول بإسهام هولندا إىل أقصى حد بغية حتقيق األهـداف              يمج
عطيـت  ، أُ ٢٠٠٧يونيـه   /الذي نشر يف حزيران   ‘ ٢٠١٥ احلكومة   برنامج’ويف  . اإلمنائية لأللفية 

مكانـا  ) دفان الثالث واخلامس من األهداف اإلمنائية لأللفيـة اهل( النساء والفتيات   فرصحقوق و 
  .بارزا مرة أخرى يف السياسة اخلارجية املتكاملة

ففــي وثيقــة سياســة التعــاون . والتقــدم يف هــذه الــسياسة يظهــر يف وثيقــتني للــسياسات  
 إيـالء  جـرى    ،٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   الصادرة يف ‘ مسألة لكل شخص  ’اإلمنائي املعنونة   

 واحلقــوق اجلنــسية ملــساواة يف احلقــوق وتكــافؤ الفــرص للمــرأة والــصحةبااملزيــد مــن االهتمــام 
مليون يـورو مـن      ٣٠اإلفراج عن   وجرى  . أحد اجملاالت الرئيسية األربعة للتكثيف    واإلجنابية ك 

ويف . ٢٠١٠ مليون يورو إضـافية يف عـام         ٥٠، وسيزيد ذلك إىل     ٢٠٠٨املوارد اإلضافية لعام    
نـوفمرب  /دمت يف تشرين الثـاين    ، اليت قُ  ‘صوب وجود كرمي  ’ية حقوق اإلنسان املعنونة     استراتيج
 بوجـه   هن األولويـة لتحـسني موقـف النـساء والفتيـات ومكافحـة العنـف ضـد                أُعطيت،  ٢٠٠٧
وجيري العمل على حتقيق هذه األولويـة عـن طريـق عـدد مـن النقـاط العمليـة امللموسـة                     . خاص

 بــالعنف ضــد املــرأة إىل حتــسني التــشريع   األمــم املتحــدة املعــين تنفيــذ قــرار تتــراوح مــن تعزيــز  
واهلدف هو اختاذ هنـج فعـال       .  على النتائج  اجملالالتأكيد يف هذا    وجيري  . واإلنفاذ يف هذا اجملال   

ــة          ــث جيــري إحاط ــة، حي ــة املتكامل ــسياسة اخلارجي ــائج يف نطــاق ال موجــه صــوب إحــراز النت
  . عن طريق تقرير خاص بالنتائجاحلكومة علما بالتقدم احملرز كل عامني

  
  حقوق املرأة هي حقوق اإلنسان    

. ما تعلق األمر بتعزيز حقـوق املـرأة       عنداضطلعت هولندا بدور قيادي لسنوات عديدة         
وجيري التأكيد بصفة خاصة علـى مكافحـة مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، وخباصـة العنـف                      

اإليــدز وتــدعم هولنــدا علــى /اعــة البــشريةوتأنيــث وبــاء فــريوس نقــص املن) اجلنــسي(اجلنــساين 
الصعيد احمللي عددا كبريا من مشاريع وبرامج املنظمـات غـري احلكوميـة والوكـاالت احلكوميـة                 

ري تنــاول حقــوق املــرأة أيــضا يف احلــوارات الثنائيــة مــع جيــو. يف جمــال حقــوق اإلنــسان للمــرأة
  .ء أو سفري حقوق اإلنسانوعلى سبيل املثال أثناء زيارة من أحد الوزرا. بلدان ثالثة
عـة يف منتـديات األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،             دافوتعمل هولندا أيضا بوصفها قـوة         

وعـالوة علـى ذلـك، تعمـل هولنـدا علـى أن             . وخباصة فيمـا يتعلـق مبوضـوع العنـف ضـد املـرأة            
لـدان  ا ال يتجـزأ مـن العالقـات الـيت حيـتفظ هبـا االحتـاد األورويب مـع ب        ءتصبح حقوق املـرأة جـز    

وهتدف هولندا إىل أن تصبح سياسة االحتاد األورويب يف هذا الشأن أكثر صـالبه وفعاليـة      . ثالثة
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وللتماسك أمهية خاصة بالنسبة ملوقف الدول األعضاء فيما يتعلق بالصحة واحلقـوق            . ومتاسكا
  .اجلنسية واإلجنابية

  الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية    
نوات عديـــدة علـــى حتـــسني موقـــف املـــرأة، وخباصـــة ســـمنـــذ بفعاليـــة  هولنـــدا تعمـــل  

وإدراج هــدف إضــايف للــصحة واحلقــوق  . لــصحة واحلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة يتعلــق با مــافي
تعمـيم إتاحـة خـدمات الـصحة اإلجنابيـة          ’: ٥اجلنسية واإلجنابية يف إطار هدف األلفية اإلمنـائي         

تيجـة لـذلك فـإن تنفيـذ برنـامج       ون. يعزى يف جانب منه إىل جهود هولنـدا       ‘ ٢٠١٥حبلول عام   
أصــبح ) ١٩٩٤املعتمــد أثنــاء املــؤمتر الــدويل للــسكان املنعقــد يف القــاهرة عــام   (عمــل القــاهرة 

ندا، فمن األهـداف الرئيـسية لـسياستها ختفـيض املتـأخرات            لوبالنسبة هلو . راسخا بشكل أفضل  
تــوفري ية، فــضال عــن ، وبالتــايل ختفــيض الوفيــات النفاســ ٥فيمــا يتعلــق هبــدف األلفيــة اإلمنــائي  

وتتــوخى هولنــدا هنجــا متعــدد القطاعــات ال يعطــي أمهيــة لتــوفري   . ‘الــصحة اإلجنابيــة للجميــع’
. الوصول إىل املعلومات وطلبـها وتـوفري اخلـدمات واملـوارد فحـسب بـل للحـق يف ذلـك أيـضا                     

لى حنـو   ، مع االهتمام ع   )األساسية(وحتقيقا هلذا الغرض، تسهم هولندا يف تعزيز النظم الصحية          
يف تكامـل الـصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة واخلـدمات             كما تسهم   خاص مبهنة القابالت؛    

اإليـدز وحتديـد   /املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛ و مكافحة تأنيث وباء الفـريوس        
  :وتعمل هولندا كذلك مع املنظمات غري احلكومية الدولية على. أسباب ذلك

خلــدمات، مبــا فيهــا تنظــيم األســرة وتــدريب القــابالت واإلهنــاء اآلمــن   حتــسني نوعيــة ا  •  
  للحمل؛

وتعمـل هولنـدا مـن خـالل بـرامج          . واخلدمات للـشباب  املزيد من املعلومات والتثقيف       •  
ــاهج      ــشامل يف املن ــدان مــشاركة علــى إدراج التثقيــف اجلنــسي ال ــة يف عــشرة بل تثقيفي

  املدرسية؛
  تعلقة باإلهناء اآلمن للحمل؛ختفيف التشريعات واللوائح امل  •  
زيادة الدعم يف إطار االحتاد األورويب لتعزيز الصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة عـن                  •  

طريــق تنظــيم أنــشطة مــع الــدول األعــضاء اجلــدد يف االحتــاد األورويب، ضــمن وســائل  
  أخرى؛

هـذا يعتـرب إيـذاء      مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى بالنـسبة للنـساء والفتيـات، ف              •  
وحتقيقا هلذا الغرض، تدعم هولندا أعمال منظمة الصحة العامليـة ومنظمـات            . لألطفال

ــة         ــة املعني ــدان األفريقي ــة البل ــا إىل جلن ــا مالي ــدم دعم ــا تق ــم املتحــدة األخــرى، كم األم
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وتعمـل وزارة اخلارجيـة ووزارة   .  بلـدا أفريقيـا  ٢٨باملمارسات التقليدية اليت تعمـل يف     
  منع ختان اإلناث بالنسبة للفتيات؛عزيز  والرياضة أيضا معا لتفاهلرالصحة وا

وجيـب أال حتـصل املـرأة       . ة يف جمال الرعاية الصحية ويف مكـان العمـل         مشجعهتيئة بيئة     •  
 الرعايـة الـصحية حيـث ميكنـها اإلرضـاع الطبيعـي أو تقـدمي اللـنب                  جمالعلى مكان يف    

وفيمـا يتعلـق   . أثنـاء سـاعات العمـل   املعصور فحسب، بـل أن تـتمكن مـن ذلـك أيـضا         
بالرضــاعة الطبيعيــة، تــدعم هولنــدا بوجــه خــاص التحــالف العــاملي لتــشجيع الرضــاعة   

وقـدمت هولنـدا حـىت عـام        . الطبيعية وشبكة العمـل الـدويل مـن أجـل أغذيـة األطفـال             
 لكفالـة  ١٩٨٥ الدعم أيضا إىل مركز توثيق املدونة الدوليـة الـذي أنـشئ عـام             ٢٠٠٧

مثينـة حلمايـة وتعزيـز الرضـاعة        ى تنفيـذ املدونـة الدوليـة، وهـي أداة فريـدة و            التركيز علـ  
  .الطبيعية

  
  العنف ضد املرأة    

جنحــت هولنــدا يف كفالــة إدراج اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مكافحــة العنــف ضــد    
 قــدمت هولنــدا وفرنــسا قــرارا إىل اجلمعيــة العامــة ٢٠٠٦ويف عــام . املــرأة يف جــدول األعمــال

). A/RES/61/143(م املتحدة عن التقدم احملرز يف مكافحة مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة           لألم
وجــرت املوافقــة علــى القــرار بتوافــق اآلراء، ويــدعو القــرار احلكومــات إىل اختــاذ اإلجــراءات     

. الالزمة فيما يتعلق بالعنف ضد املـرأة ووضـع وتنفيـذ سياسـة متكاملـة ملكافحـة هـذه الظـاهرة            
واختـذت  . حتسني نطـاق تنـسيق اجلهـود يف هـذا اجملـال            و األمم املتحدة إىل توسيع   وجتري دعوة   

مببــادرة مــن هولنــدا وفرنــسا عــن ) A/RES/62/133(اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــرارا آخــر 
وأسـهمت هولنـدا أيـضا إسـهاما        . ٢٠٠٧ يف عـام     A/RES/61/143متابعة األمم املتحدة القـرار      

‘ ماين لدعم اإلجراءات الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة               تئالصندوق االس  ’كبريا يف   
وتتعاون هولندا تعاونـا وثيقـا مـع منظمـات          . الذي يديره صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      

األمم املتحدة، مثل صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وعـدد مـن                
 قرار جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة         ت الواردة يف  االاجمل يف   ،لنشطةاملنظمات غري احلكومية ا   

، مثــل تــضامن النــساء األفريقيــات ومركــز املنــرب النــسائي الــدويل واملبــادرات النــسائية    ١٣٢٥
 ، لكـي جتعـل العنـف اجلنـساين فعـال إجراميـا علـى الـصعيدين احمللـي والـدويل                    ،للعدل اجلنـساين  

وتــسهم هولنــدا أيــضا يف إنــشاء مــصرف  . حايا علــى حنــو فعــالوتــدعم احملاكمــة ومعونــة الــض
فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد        ‘ أفضل املمارسات ’للبيانات تابع لألمم املتحدة يتضمن املعلومات و        

  . التابعة لألمم املتحدةشعبة النهوض باملرأةاملرأة عن طريق إسهام مايل مقدم إىل 
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حة العنف ضد املرأة يف إطـار الـسياسة         هولندا أن هتتم اهتماما خاصا مبكاف     وقد قررت     
.  مت البــدء بــسياسة ثنائيــة فعالــة ومكثفــة يف هــذا اجملــال ٢٠٠٧ويف عــام . العامــة حلقــوق املــرأة

قعت اتفاقات اجتماعية بني احلكومـة والقطـاعني العـام واخلـاص هبـدف املكافحـة املـشتركة                  وُو
وبدأ العمـل بالفعـل     . تعاون اإلمنائي للعنف ضد املرأة يف تسعة من البلدان الشريكة مع وزارة ال          

وتسهم هولندا على الصعيد القطري يف اعتماد تشريع بشأن مكافحـة العنـف             . يف مخسة بلدان  
وعلـى أسـاس    . ضد املرأة ومكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق احلوار واملـشاريع امللموسـة            

ة ن البلـدان غـري الـشريك     ايل مثانيـة مـ    استراتيجية حقوق اإلنسان ستقوم سفارات هولندا يف حـو        
بــصياغة خطــة للنــهج الــذي جيــري اختــاذه هــذا العــام عــن كيفيــة اإلســهام، مــن خــالل احلــوار   
ــشريعات        ــق اعتمــاد الت ــرأة عــن طري ــشطة امللموســة، يف مكافحــة العنــف ضــد امل ــدعيم األن وت

  .ومكافحة اإلفالت من العقاب
  

  املرأة والسالم واألمن    
 عــن ١٣٢٥ة جهــودا فعالــة لتنفيــذ قــرار جملــس األمــن بــذلت هولنــدا يف الفتــرة املاضــي  

وشـن هـذه اخلطـة وزراء التعـاون اإلمنـائي والـدفاع       . ١٣٢٥طريق صياغة خطة العمل الوطنية     
 كــانون ٤ هولنديــة ومعاهــد املعرفــة يف منائيــةمــع عــدد كــبري مــن ممثلــي منظمــات إواخلارجيــة، 

ــسمرب /األول ــتَ  . ٢٠٠٧دي ــذا مي وخطــة العمــل من ــشترك، وهل ــدعيم   ج م ــى ت ــاد عل ــها االعتم كن
ونتيجة خلطة العمل هذه جتري مواصلة توسـيع نطـاق التعـاون الوثيـق              . اجتماعي واسع النطاق  

ــة وإدارة      ــدفاع ووزارة الداخلي ــة ووزارة ال املوجــود بالفعــل يف هــذا اجملــال بــني وزارة اخلارجي
ن خـالل اإلجــراءات   ومـ يف البلـدان الـيت تنـشط فيهـا هولنـدا     التحـرر ومنظمـات اجملتمـع احمللـي     

  :د نقاط العمل على أساس مخسة مواضيعوحتَد. املتخذة يف احملافل الدولية
  )الدويل(اإلطار القانوين   •  
  املنع والوساطة والتعمري  •  
  التعاون الدويل  •  
  بعثات السالم  •  
  املواءمة والتنسيق  •  

ــه      ــال فإن ــبيل املث ــى س ــور  ،وعل ــة أم ــسكري  ، ضــمن مجل ــون الع ــى املوظف ــذين  يتلق ون ال
يشاركون يف بعثـات الـسالم يف أفغانـستان تـدريبا مراعيـا للـسياق عـن دور املـرأة وموقفهـا يف                       
عمليــات الــسالم، وهتــدف وزارة الداخليــة إىل تــضمني عــدد أكــرب مــن ضــابطات الــشرطة يف    
بعثــات الــتعمري، وتقــدم هولنــدا النــصح إىل منظمــة حلــف مشــال األطلــسي بــشأن إدمــاج قــرار  
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عقـــد اجتماعـــات لتنـــسيق  يف عمليـــات املنظمـــة، كمـــا ُت١٣٢٥مـــم املتحـــدة جملـــس أمـــن األ
  .السياسات بني احلكومة واملنظمات اإلمنائية الفعالة على الصعيد احمللي

  
  االتفاقية الدولية املعنية حبقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

ة حقــوق مجيــع  بتوقيــع هولنــدا علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة حلمايــ ٤٣ التوصــية نــصحت  
  :ذه التوصيةعلى هجابة اإلما يلي فيو. العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

م إىل االتفاقيــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع تنــوي احلكومــة يف هــذا الوقــت أن تنــضال   
ويتعلـق هـذا، ضـمن مجلـة أمـور، بقـانون احلـق يف املـساعدة                 . العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم    

، والـذي يفـرق     ١٩٩٨يوليـه   / متوز ١الذي دخل حيز النفاذ يف      ) Koppelingswet) (للمقيمني(
، ونتـائج هـذه التفرقـة     وغـري احلاصـلني عليهـا    على إقامـة قانونيـة    صلني  بني الرعايا األجانب احلا   

  .من حيث حق احلصول على استحقاق الضمان االجتماعي
لـيت توصـف بأهنـا      ومن اجلدير باملالحظة أنـه مل تـصدق علـى االتفاقيـة سـوى البلـدان ا                  

  .البلدان األصلية للعمال املهاجرين، بينما متانع بلدان املقصد يف أن تفعل ذلك
وفــضال عــن ذلــك، جتــدر اإلشــارة إىل أن هولنــدا تعمــل يف جمــال اهلجــرة مــع الــدول       

ومل توقع تلك الـدول أيـضا علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة        . األعضاء األخرى يف االحتاد األورويب    
  .غري املنطقي أن توقع هولندا وتصدق من جانب واحد على هذه االتفاقيةومن . هذه
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  ٣املادة     
  للمرأة) الشخصي(كفالة التطور     

  
  مقدمة    

 من اتفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأة على أن تتخذ الدول األطـراف يف              ٣تنص املادة     
ــادين، وال    ــع املي ــدابري املناســبة يف مجي ــة الت ــة    هــذه االتفاقي ــسياسية واالجتماعي ــادين ال ســيما املي

الكامــل ) الشخــصي(واالقتــصادية والثقافيــة، مبــا يف ذلــك امليــادين التــشريعية، لكفالــة التطــور   
للمرأة لتضمن هلا التمتع واالنتفاع حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية علـى أسـاس املـساواة                   

  .مع الرجل
 للجنـة فيمـا يتعلـق       ٢د املرأة يف التوصـية      وتعرب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض        

  . من االتفاقية٣بالتقرير الرابع عن خيبة أملها إزاء االفتقار إىل املعلومات املتعلقة باملادة 
ش يف هـذا الفـصل التـدابري الـيت          نـاقَ وقد أخذت هولنـدا هبـذه التوصـية مأخـذ اجلـد، وتُ              

ساعات العمل، وتعـيني عـدد أكـرب مـن      مثل سياسة    ،اختذت لتعزيز تطور املرأة يف سوق العمل      
ــساء يف  ــة، النـ ــز القمـ ــات   مراكـ ــات إىل األقليـ ــساين للمنتميـ ــيط اجلنـ ــة التنمـ ــسود ( ومكافحـ الـ

ــات  ــاجرات والالجئ ــق احملــ   ). وامله ــشة املراف ــة َسوجتــري مناق ــة   نة لرعاي ــرة املعني ــل يف الفق الطف
  .١١ باملادة

وتقتـرح  . ٣٠ سـياق التوصـية      وستنظر يف هذا القسم أيضا يف التـدابري الـيت اختـذت يف              
 إتاحة املزيد من الفـرص للهولنـديات لكـي يعملـن كـل الوقـت وتـشجيع                  وجوب ٣٠التوصية  

ان تـدابري   وغـين عـن القـول       . الرجال اهلولنديني على حتمل املزيد من مـسؤولية رعايـة األطفـال           
. رجـال أيـضا   خطوطها العريضة أدناه ال تتعلق بالنساء فحسب، بـل بال         السياسة اليت جيري ذكر   

  .وتعود التدابري اليت تسهل اجلمع بني العمل والرعاية بالنفع على األمهات، فضال عن اآلباء
  

  املشاركة يف العمل    
هتدف احلكومة اهلولندية إىل زيادة مشاركة النساء يف العمل من حيـث كـل مـن عـدد             

  .والرعايةأما اهلدف الفرعي فهو حتسني اجلمع بني العمل . النساء وساعات العمل
  : ٢٠١٠وتنص مذكرة التحرر على األهداف التالية لعام   
وكانـت هـذه   .  يف املائـة ٦٠جيـب أن تبلـغ النـسبة املئويـة للنـساء املـستقالت اقتـصاديا          
وجيب أن يزيـد صـايف نـسبة مـشاركة املـرأة يف العمـل إىل                . ٢٠٠٥عام    يف املائة يف   ٤٢النسبة  
  .٢٠٠٥يف املائة عام  ٥٤وكانت هذه النسبة .  يف املائة٦٥
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  أن النـساء يفـضلن  )٣٣(ويتبني من دراسة أجراها مكتب التخطيط االجتمـاعي والثقـايف         
 يف مجيع مراحلهن الوظيفية الفعلية، وأن ربع النساء يفضل أال يعمل علـى              العمل لبعض الوقت  

 وأي يعملـن لـبعض الوقـت كمـا يفـضلن أ            -وإذا كان للنساء أن ينفـذن أفـضلياهتن         . اإلطالق
ويزيـد هـذا مبقـدار      .  سـاعة يف األسـبوع     ٢٠,٣ فسيعملن مبعـدل     -يتوقفن عن العمل  /يعملن ال

  .ساعتني عن املعدل احلايل لعمل املرأة يف هولندا
ــة     وتتقــرر    ــدا إىل حــد كــبري عــن طريــق اآلراء املعني ــرأة يف العمــل يف هولن مــشاركة امل

ففـي  . ا يف هولندا أثناء العقود املاضـية  وقد تغريت هذه اآلراء تغريا كبري     . برعاية صغار األطفال  
مث .  يف املائة مـن الـسكان تـرى أن احلـضانة النهاريـة حـل مقبـول                ٣٥ كانت نسبة    ١٩٨١عام  

آلراء املعنيـــة بالرعايـــة لـــزال  ومـــا. )٣٤( يف املائـــة٧٠ إىل ٢٠٠٤زادت هـــذه النـــسبة يف عـــام 
ى هي يوم العمل التقليـدي مـن   والعوامل األخر. األسرية الواجبة دور هام يف هولندا حىت اآلن 

، فـضال عـن حـصول النـساء يف أغلـب األحـوال علـى أجـر                 اخلامسةإىل الساعة   التاسعة  الساعة  
  .أقل من الرجال يف الساعة

ومن األخبار اجليدة أن شروط توظيف العاملني كل الوقت وبعض الوقـت واحـدة يف                 
وتشهد علـى   . ةرات احل يارمن اخل  وكثريا ما يكون قرار العمل بعض الوقت يف هولندا        . هولندا

ــايف يف          ــاعي والثق ــب التخطــيط االجتم ــا مكت ــيت أجراه ــذكر ال ــالفة ال ــضا الدراســة س ــك أي ذل
وختلـص  . ))هولنـدا بلـد العمـل بعـض الوقـت      (Nederland Deeltijdland (٢٠٠٨فرباير /شباط

 وظـائف  الدراسة إىل أن األمهات الاليت لـديهن أطفـال صـغار لـسن الوحيـدات الـاليت يفـضلن               
 سـنة لـيس لـديهن أطفـال         ٦٤ و   ١٥فثلثـا النـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني             . بعض الوقت 

  . سنة، إال أهنن ما زلن يعملن إىل حد كبري لبعض الوقت١٣دون 
ويـؤثر هـذا املعـدل علـى        . املعـدل الـضرييب احلـدي     وفضال عن ذلك، يوجد مـا يـدعى           

، أكثـر مـن الـالزم      كـان هـذا املعـدل مرتفعـا          وإذا. مستوى صايف دخل العائل الثـانوي لألسـرة       
. رأة سـاعات أكثـر   يزيد دخل األسرة بالقيمة احلقيقية إال زيـادة طفيفـة جـدا إذا عملـت املـ                 فال

ويبـدو يف هولنـدا     . يكون من غري اجملدي أن تعمل املـرأة يف هولنـدا كـل الوقـت               وهلذا كثريا ما  
  .ئل ونصف منوذج العائل يف القرن العشرين يعقبه منوذج عاأن

__________ 
هولنـدا بلـد العمـل     (Nederland Deeltijdland (٢٠٠٨فربايـر  / والثقـايف، شـباط  مكتب التخطـيط االجتمـاعي    )٣٣(  

  )).بعض الوقت
جـرى سـؤال اجمليـبني عـن مـدى اعتراضـهم علـى أم تعمـل خـارج املنــزل إذا كـان                        . ٢٠٠٦مراقب التحرر،     )٣٤(  

  .األطفال يذهبون إىل حضانة هنارية
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ومن اآلن فصاعدا، ننظـر يف أرقـام النـساء والرجـال وتـدابري سياسـات جملـس الـوزراء                      
  .الرابع لبالكينيدي من أجل حتسني الظروف بغية زيادة مشاركة املرأة يف العمل

  CBSفوتعـرّ . ويوجد عدد من اإلحصاءات املختلفة فيما يتعلق باملـشاركة يف العمـل    
 صايف املشاركة يف العمل بأنه نـسبة الـسكان املهنـيني العـاملني              )٣٥()ةهيئة اإلحصاءات اهلولندي  (

 إال بالوظـائف  احلـسبان  حيـث ال يؤخـذ يف   ، سنة٦٤-١٥إىل إمجايل السكان يف الفئة العمرية   
ــر ١٢الــيت تــستمر  ــسبة  كانــت هــذه٢٠٠٥ويف عــام .  ســاعة أو أكث ــساء  ٥٤ الن ــة للن  يف املائ

  .يف املائة للرجال ٧٢ و
كتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة أفـضل، إذا مـا أردنـا احلـصول علـى                 وأرقام امل   

وترتيــب هولنــدا متقــدم مــن حيــث املــشاركة يف العمــل فيمــا يتعلــق بعــدد     . )٣٦(صــورة دوليــة
ولكن نظرا لعمـل كـثري مـن األفـراد لـبعض الوقـت يـنخفض ترتيـب هولنـدا بـضع                      . األشخاص

مل بأرقام حجمية جيري فيهـا حتويـل وظـائف          درجات عندما جيري التعبري عن املشاركة يف الع       
  .)٣٧(بعض الوقت إىل وظائف كل الوقت

  
  النساء    

 فيما يتعلـق بعـدد  األشـخاص املـشاركني يف        ٢٠٠٦شغلت هولندا املركز الثالث عام        
ومـع ذلـك يـصبح      ). ٧٠,٧ :، الـسويد  ٧٣,٤ :الـدامنرك ( يف املائـة     ٦٧,٧العمل بنسبة قـدرها     

فتـشغل هولنـدا يف هـذه    : تلك النسب إىل وحدات للعمل كل الوقـت الفارق كبريا عند حتويل  
وال تقـل عـن ذلـك إال إيطاليـا          .  يف املائـة   ٤٢,٩احلالة املركز الثالث من املؤخرة بنـسبة قـدرها          

  ).يف املائة ٣١,٥(ومالطة )  يف املائة٤١,٤(
اضــية وقــد تكــون هنــاك زيــادة يف مــشاركة املــرأة يف العمــل يف هولنــدا يف الــسنوات امل  

 نقطـة مئويـة يف العمـل لكـل الوقـت بـني       ١,٣ نقطة مئويـة يف عـدد األشـخاص و           ٢,٥بنسبة  (
 بـل إهنـا يف      -، إال أننا شهدنا زيادة مماثلة يف االحتاد األورويب ككـل            )٢٠٠٦ و   ٢٠٠١عامي  

 نقطـة مئويـة يف وحـدات    ١,٦ نقطة مئويـة يف عـدد األشـخاص و     ٢,٨(واقع األمر أكثر قليال     
  ).وقتالعمل كل ال

  
__________ 

  ).Statistics Netherlands(الوكالة املركزية لإلحصاء   )٣٥(  
وتـضم التـذييالت   . مرة كل سـنة  ‘ العمالة يف أوروبا  ’يصدر املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية منشور         )٣٦(  

اإلحصائية هلذا املنشور أرقام املشاركة يف العمل حسب البلد والنوع اجلنساين، معربا عنها بعـدد األشـخاص                 
  .ووحدات عمل كل الوقت

  .٦ يف التذييل ٢٠٠٦يانية املعنية بشأن املشاركة يف العمل لعام ميكن العثور على الرسوم الب  )٣٧(  
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  الرجال    
، إذ تـشغل الـدامنرك      ٢٠٠٦تبادل الرجال اهلولنديون والـدامنركيون مراكـزهم يف عـام             

 ٨٠,٩ يف املائة بينما تشغل هولندا املركـز الثـاين بنـسبة             ٨١,٢اآلن املركز األول بنسبة قدرها      
  ).  يف املائة٧١,٦معدل االحتاد األورويب هو (يف املائة 
وكانـت هولنـدا    . اخنفاضا يف املشاركة يف العمل لكـل الوقـت        ونشهد أيضا يف هولندا       

 بنـسبة قـدرها   ٢٠٠١ حاليـا، املركـز الـسابع عـام     ٢٧تشغل، ضمن بلدان االحتاد األورويب الــ   
ــاين عــشر يف عــامي   ٧٥ ــة، واملركــز الث ــها عــام   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ يف املائ ، بينمــا اخنفــض ترتيب

  . يف املائة٧٢,٣ إىل املركز الثالث عشر بنسبة قدرها ٢٠٠٦
ويرجع االخنفاض يف املشاركة يف العمل لكـل الوقـت إىل أن الرجـال بـدأوا يف العمـل                     

ووفقــا للمكتــب اإلحــصائي للجماعــات .  الوقــت علــى حنــو أكــرب يف الــسنوات املاضــية بعضلــ
 إىل ٢٠األوروبية، زادت نسبة عمل الرجال بعض الوقت كنسبة من إمجـايل رقـم العمالـة مـن             

ــة  ٢٣ ــاد   ٢٠٠٦ و ٢٠٠١بـــني عـــامي يف املائـ ــدان االحتـ ــادة يف بلـ ــذه الزيـ ــا كانـــت هـ ، بينمـ
  . يف املائة فقط٨ إىل ٧ ككل من ٢٧األورويب الـ 

زال أعلــى بكــثري مــن   هولنــدا فيمــا يتعلــق بالرجــال العــاملني لكــل الوقــت مــا مركــزو  
  . يف املائة يف الوقت الراهن٦٩,٤متوسط االحتاد األورويب الذي تصل نسبته إىل 

 ويعتمــد علــى ،وحــساب املــشاركة يف العمــل لكــل الوقــت خيتلــف مــن بلــد إىل آخــر    
ووفقـا للدراسـة االستقـصائية      . متوسط عدد الـساعات الـيت يعملـها العامـل لكـل الوقـت عـادة               

اليت أجراها املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية عن القـوة العاملـة، يتـراوح أسـبوع عمـل                 
إىل ) الـــدامنرك وفنلنـــدا وليتوانيـــا( ســـاعة ٤٠األورويب مـــن العامـــل لكـــل الوقـــت يف االحتـــاد  

ــان (ســاعة  ٤٤ ــسا واليون ــغ       ). النم ــث يبل ــن املتوســط حي ــل م ــدا أق ــساعات يف هولن ــدد ال وع
  .ساعات ٤٠,٩

  
  الفارق بني الذكور واإلناث    

ــل         ــشاركة يف العم ــارق يف امل ــة األخــرى الف ــائق اهلام ــن احلق ــل لكــل   (م ــسبة للعم بالن
وهولنـدا مـن البلـدان الـيت يكـون فيهـا هـذا الفـارق كـبريا جـدا،           . ال والنـساء بني الرج ) الوقت

 يف ٣٠ كـان  ٢٠٠٥ يف املائة، ويف عـام    ٣٣ كان الفارق    ٢٠٠١ ففي عام    .رغم تناقصه ببطء  
وتتنـاقص هـذه النـسبة أيـضا يف بلـدان أخـرى،        .  يف املائـة   ٢٩ فكـان    ٢٠٠٧املائة، أمـا يف عـام       

  .وال يكون الفارق أكرب إال يف مالطة. يل القائمةذ زالت يف يعين أن هولندا ما مما
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  العرقية    
بوجه خاص يف العمل عن مشاركة مـن هـن          التركيات واملغربيات   تقل كثريا مشاركة      

بالغــات مــن  يف املائــة مــن التركيــات ال٣١ ت نــسبة كانــ٢٠٠٥ويف عــام . مــن أصــل هولنــدي
، بينمــا اخنفــضت هــذه النــسبة مــن رثــ ســاعة أو أك١٢ ملــدة نعملــي ســنة ٦٤ و ١٥العمــر بــني 

 يف املائـة    ٥٢ يف املائـة و      ٥٧وبلغـت هاتـان النـسبتان بـني الرجـال           .  يف املائـة   ٢٧املغربيات إىل   
  .على التوايل

  
  اتالسياس    

لـسنوات املاضـية والقادمـة تـستهدف تعزيـز مـشاركة            تدابري ونوايا للـسياسات ل    توجد    
  .اعاتالنساء يف العمل بالنسبة لألشخاص وعدد الس

  
  ختفيض الضريبة احلدية والعبء اإلضايف    

نتيجة لضرائب الدخل التصاعدية وتكلفة رعاية الطفـل علـى أسـاس الـدخل وختفـيض                 
إعانات اإلجيار، على سبيل املثال، يصبح هنـاك منـافع قليلـة نـسبيا للعمـل لـساعات إضـافية يف                     

ون بعـض الوقـت أكثـر مـن      يف املائـة مـن مجيـع مـن يعملـ       ٤٠مـا يقـرب مـن       ‘ يفقد’  و ،هولندا
وهـذا جيعـل العمـل    . نصف إمجايل دخلـهم مـن العمـل لـساعات إضـافية نتيجـة للعـبء احلـدي           

ــاملرة   وميكــن أن يــسفر ختفــيض العــبء احلــدي عــن تنــشيط    . لــساعات إضــافية غــري جــذاب ب
وتتخـذ احلكومـة اخلطـوات التاليـة لتخفـيض هـذا            ). العـامالت لـبعض الوقـت     (مشاركة النساء   

  :العبء
ــاير / كــانون الثــاين١مــن (زيــادة اجملموعــة اإلضــافية لالعفــاءات الــضريبية     •   ) ٢٠٠٨ين

ــدخل    ــن الـ ــدرجيي عـ ــو تـ ــاين١مـــن (وفـــصلها علـــى حنـ ــانون الثـ ــاير / كـ ). ٢٠٠٩ينـ
وسيكون مـن مـصلحة العـشري الـذي حيـصل علـى             . وسيخفض هذا من العبء احلدي    

ــضرييب ســ        ــة اإلعفــاء ال ــل ســاعات إضــافية ألن قيم تزداد بازديــاد دخــل أقــل أن يعم
  الدخل؛

 سـنة   ١٥ي إلمكانية حتويل اإلعفاء الـضرييب العـام علـى مـدار             جيري التخفيض التدرجي    •  
وهذا يقلل العبء احلدي للعائدين إىل سـوق        . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١ابتداء من   

). ما يدعي بشرك العودة وشرك العمل لبعض الوقـت        (العمل وللعاملني لبعض الوقت     
 الفئـة   مـن  ولـيس لـديهم أطفـال        ١٩٧١ا التـدبري علـى املولـودين بعـد عـام            وينطبق هـذ  
   سنوات؛٥-العمرية صفر
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وجعلـه  ) ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ١مـن  (زيادة اإلعفاء الـضرييب للـشخص العامـل          •  
وســيقلل هــذا مــن شــرك  ). ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١مــن (متوقفــا علــى الــدخل 

جوة بني العمل واالستحقاقات، وبـذلك يـصبح العمـل       وسيزيد هذا التدبري الف   . العودة
  .أكثر فائدة من الناحية املالية

  
  فرقة العمل املعنية بالعمل اإلضايف لبعض الوقت    

شــكلت احلكومــة فرقــة العمــل املعنيــة بالعمــل اإلضــايف لــبعض الوقــت يف أوائــل عــام      
 وهـذا يتطلـب   . تواهلدف األساسي هو جعل النـساء يعملـن لعـدد أكـرب مـن الـساعا               . ٢٠٠٨

وجيـب أن يـصبح     . تغيريا ثقافيا يف الشركات وصورة ذاتيـة أكثـر إجيابيـة لـدى النـساء أنفـسهن                
زالت فـرص العمـل لـساعات        وما. العمل لعدد أكرب من الساعات أسهل وأكثر جاذبية للنساء        

وهتــدف فرقــة العمــل إىل القــضاء علــى العقبــات الــيت  . مرنــة حمــدودة جــدا يف شــركات كــثرية 
ض زيادة مشاركة املرأة يف العمل يف وظائف صـغرية لـبعض الوقـت، وخباصـة فيمـا يتعلـق                    تعتر

وخلفية إنـشاء فرقـة العمـل هـي الرغبـة يف زيـادة املـشاركة يف العمـل بالنـسبة                     . برعاية األطفال 
والزيـادة  . لعدد الساعات يف ضوء اجتاه سن السكان إىل الزيادة، والـنقص املتوقـع يف املـوظفني               

ويتطلــب توســيع نطــاق املــشاركة يف العمــل تغــريا  . يف االســتقالل االقتــصادي للمــرأة ةاملرغوبــ
لنساء الاليت جيمعـن بـني العمـل    عن اثقافيا بني أصحاب العمل ومفهوما أكثر إجيابية يف اجملتمع  

وتقع املسؤولية على عاتق فرقة العمل عن استرعاء انتباه فرادى أصـحاب العمـل إىل               . والرعاية
 مـع دعمهـن يف      ،ع نطاق مشاركة النساء يف العمـل بوظـائف صـغرية لـبعض الوقـت              مزايا توسي 

  .دراسة الفرص داخل منظماهتن بتقدمي أمثلة من احللول، ضمن مجلة أمور
وستــسهم فرقــة العمــل، باإلضــافة إىل ذلــك، يف املناقــشة االجتماعيــة بــشأن مــشاركة     

ولن تركز فرقـة العمـل   . عمل املرأة) زيادة(املرأة يف العمل عن طريق استرعاء االنتباه إىل مزايا          
وأنـشئت  . اذبيـة وطنيـة عامـة   جب تتمتعأن إىل هنا هتدف إال أبصفة رئيسية على قطاعات بعينها،    

  .فرقة العمل لفترة سنتني
  

  العمل املستقل من حيث الزمان واملكان    
املكـان يف   فوائد آثار العمل املـستقل مـن حيـث الزمـان و           /جتري احلكومة حتليال لتكلفة     

علـى سـبيل املثـال مـشاركة املـرأة يف العمـل ومـشاكل اختناقـات                  (اتعدد من جماالت السياس   
عـد ييـسران اجلمـع بـني مهـام العمـل            وساعات العمل املرنة والعمل من بُ     ). املرور ونوعية اهلواء  

اف يف العمــل وعلــى األهــد ) لنــسائيةا(شاركة املــوالرعايــة، ممــا جيعــل هلمــا آثــارا إجيابيــة علــى   
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عـد أكثـر مرونـة يتفـق أيـضا مـع        احلايل للعمـل مـن بُ  لربنامجل ا وجْع. االجتماعية األخرى أيضا  
  .سبق ما
  

  ساعات العمل املرنة والعمل من بعد    
تعــزز احلكومــة املركزيــة، يف الــدور الــذي تــضطلع بــه بوصــفها مــن أصــحاب العمــل      

د اتفـاق إطـاري ميكـن أن        ويوجـ . النموذجيني، إدخال سـاعات العمـل املرنـة والعمـل مـن بعـد             
  .حتدده اإلدارات على حنو أوضح

  
  االبتكار االجتماعي    

ــة       ــر مرون . يركــز اجمللــس اهلولنــدي لالبتكــار االجتمــاعي علــى موضــوع العمــل األكث
وميكن العثور على أفضل املمارسات يف جمـال االبتكـار االجتمـاعي، مبـا يف ذلـك أمثلـة للعمـل                     

. ، يف قاعــدة بيانــات اجمللــس اهلولنــدي لالبتكــار االجتمــاعي  واجلــداول اليوميــة األكثــر مرونــة 
وميكن ألصحاب العمل، من خالل استخدام االبتكار االجتماعي، أن جيتذبوا عـددا أكـرب مـن                

  .الفئات املستهدفة احملتملة، وأن يستخدموا املوظفني احلاليني بصورة أفضل
  

  تدابري خلدمات شخصية جيدة األداء    
 ،وأسفرت هذه النيـة   . رؤية املزيد من العاملني يف السنوات القادمة      ترغب احلكومة يف      

املزيـد مـن فـرص العمـل،         عن اتفاقـات مبـنح       ،يف مؤمتر قمة املشاركة مع الشركاء االجتماعيني      
ومــن الــصعب علــى هــؤالء األفــراد أن . ألفــراد يف الدرجــة األدىن مــن ســوق العمالــةوخباصــة ل

ويــسفر . مات الشخــصية دورا هامــا يف هــذا النــهجويلعــب تنــشيط ســوق اخلــد. جيــدوا عمــال
. وجود سوق أكـرب للخـدمات الشخـصية عـن تـوفري املزيـد مـن الوظـائف ملـن هـم أقـل تـأهيال                   

عـدد  ويوجد أثر إضايف، وهو أن األفراد الذين يشترون هذه اخلدمات الشخصية يتـوفر لـديهم                
  .أكرب من الساعات من أجل سوق العمالة وهذه منفعة مزدوجة

. ذا تتخــذ احلكومــة التــدابري الالزمــة ملواصــلة تنــشيط ســوق اخلــدمات الشخــصية   وهلــ  
، فــضال عــن املــشروع احلــايل هــذه الــسوقومعظــم هــذه التــدابري عامــة وهلــا تــأثري إجيــايب علــى  

  .‘اخلدمات يف املنـزل’ لـ
: وتنطبق التدابري الضريبية السالفة الذكر على الدرجة األدىن برمتها من سـوق العمالـة               

يادة اإلعفاء الـضرييب الـذي يعتمـد علـى الـدخل للموظـف، وختفـيض اإلعفـاء الـضرييب العـام                    ز
الذي ميكن حتويله وإلغاؤه يف هناية املطاف، وزيادة اإلعفاء الضرييب املزدوج الذي يعتمد علـى               
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. مـن سـوق العمالـة      وستخفف هذه التدابري مـن العـبء الـضرييب علـى الدرجـة األدىن             . الدخل
  .الدرجةتلك بالنفع على وسيعود ذلك 

وتتعلـق  . وفضال عن ذلك، تدرس احلكومة إمكانية جتربة نطاق اإلعفـاء مـن األقـساط               
ــ. التأمينيــة للمــوظفنيربامجهــذه التجربــة بتقــدمي حــد أدىن لاللتــزام التــأميين للــ   ى االلتــزام  وُيلَغ

 مشوال فيمـا يتعلـق   وتفعل احلكومة ذلك انتظارا لتنفيذ وجهة نظر أكثر. التأميين حتت هذا احلد   
. بتوصية اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن جمال األفراد الذين يتعني علـى التـأمني تغطيتـهم              

ويتوقع املعهد االقتصادي للشركات الصغرية واملتوسطة أن يسفر هذا التـدبري، بالنـسبة لدرجـة        
ــدرها  ــانوين لألجــور، عــن    ٢٠أدىن ق ــة مــن احلــد األدىن الق ــة صــغرية   و١٤ ٥٠٠ يف املائ ظيف

ــه شــركات     .  وظيفــة لكــل الوقــت ١ ١٠٠ و وســينتفع القطــاع الرمســي بوجــه خــاص، مبــا في
 يف سوق اخلدمات الشخصية حبيـث يـصبح    ‘السعر العادي ’وسينخفض  . التنظيف، هبذا التدبري  

  .‘السعر العادي’وسيساعد هذا على تنشيط دائرة . احلايل ‘لسوداءاالسوق سعر ’أقرب إىل 
  

   العمل يف البلديات واملقاطعاتسياسة ساعات    
ــساعة        ــة العمــل مــن ال ــدا ثقاف ــديات يف هولن ــسود يف معظــم البل ــساعة  ت التاســعة إىل ال
 اخلامـسة صباحا والساعة   التاسعة  وجتري مجيع األنشطة االقتصادية تقريبا بني الساعة        . اخلامسة
مر الـسهل، ممـا ينـتج       ونتيجة لذلك، فاجلمع بني العمل واحليـاة اخلاصـة لـيس دائمـا بـاأل              . مساء

  . عنه ضغط مضاعف
وقد نفذ عدد من البلديات يف السنوات املاضية مشاريع تتعلق باخلدمات املـستقلة مـن          

حيث املكان مع وجود مواعيد مالئمـة لبـدء العمـل وسـاعات عمـل مرنـة بغيـة تبـسيط اجلمـع                    
 النظـر يف مواعيـد      ويف عـدد مـن البلـديات، مل يكـن هـذا سـببا يف              . بني الوظيفة واحلياة اخلاصـة    

بدء العمل بإداراهتا فحسب، بل أيضا مناقشة الشركاء ذوي الصلة والوصول إىل اتفاقـات مـع                
املكتبــات ومتــاجر اخلدمــة الذاتيــة واحملــالت التجاريــة ومكاتــب الربيــد واملــصارف وشــركات    

ــة األ   ــق رعاي ــزات ومراف ــالتجهي ــال    طف ــنان وأخــصائيي الع ــاء األس ــامني وأطب ــاء الع ج ال واألطب
  .الطبيعي والصيدليات، ضمن آخرين

وبناء علـى املـشاريع الـسالفة الـذكر، توصـل الـوزير املعـين بـالتحرر إىل عقـد اتفاقـات                       
ــة  ــدة (إداري ــات رائ ــة  ١٢مــع ) اتفاق ــاطعتني بغي ــة ومق ــيري   اإلســراع بلدي يف املمارســة هبــذا التغ
 اجملــال يف الــسنوات علــن يف مــذكرة التحــرر عــن بــذل املزيــد مــن اجلهــود يف هــذا   وأُ. العمليــة
 وسـيحدد هـذا     . بلديـة علـى األقـل      ٢٥واهلدف هـو الوصـول إىل اتفاقـات إداريـة مـع             . القادمة

النـهج بوضـوح العقبـات الـيت تواجههـا االتفاقـات الرائــدة فيمـا يتعلـق هبـذا الـتغري لكـي يتــسىن            
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وقـد تعتـرب   . قات أخرىستعقبها اتفا وبالتايل  ،  عن تنفيذ هذه االتفاقات   ن  علَََََََوسُي. القضاء عليها 
  .هذه احلركة خطوة أوىل يف التغيري الثقايف

وتتوىل وزارة التعليم والثقافة والعلوم يف الوقـت الـراهن حتديـد العـرض والطلـب فيمـا                    
وجيــري حتديــد العــرض عــن طريــق   . يتعلــق بــسياسة مواعيــد بــدء العمــل يف خمتلــف البلــديات   

والغـرض مـن    . دلـ  بلدية يف مجيـع أحنـاء الب       ٢٥يف  الذي جيري استخدامه حاليا     ‘ مقياس املرونة ’
هذا املقياس توضيح مدى كفاية املرونة اليت تتحلى هبا البلديات، ومواعيد بـدء العمـل املناسـبة                 

الـساعة  قياس صورة عـن سياسـة       وستوفر النتائج اليت يقدمها هذا امل     .  وإتاحتها للخدمات  ،فيها
وتقوم وزارة التعليم والثقافة والعلـوم، فـضال عـن          . ة بلدي ٢٥ يف الـ    السابعة إىل الساعة السابعة   

 بلدية فيما يتعلق بتحديد طلب املواطنني عـن طريـق      ٢٥حتديد العرض، بتقدمي الدعم أيضا إىل       
وهـذا بيـان مفـصل عـن رضـى املـواطنني عـن اإلمكانيـات                . إجراء دراسة استقصائية للمواطنني   

ني مبواعيــد بــدء عمــل مقــدمي اخلــدمات، وعــن طريــق حتديــد العــرض والطلــب املــتعلق. احلاليــة
ويف هنايـة املطـاف،     . ميكن ربط رغبات املواطنني ربطا وثيقا بنقاط حتسني احلالة يف كـل بلديـة             

تفـق مـع كـل بلديـة مـن البلـديات            فاستخدام مقياس املرونة سيسفر عـن إسـداء النـصح الـذي ي            
تعـرف  جتاهـات العامـة وال    وسـتجري صـياغة اال    .  اليت أجريت دراسـة استقـصائية بـشأهنا        ٢٥ الـ

  .على العقبات من هذه النتائج
  

  مواعيد مرنة لبدء العمل يف قطاع الرعاية الصحية    
أن تتحقق من كيفيـة تنظـيم الرعايـة الـصحية     ) NZa(طلب من سلطة الرعاية اهلولندية       

يف احلاالت احلرجة بـشكل فعـال وعلـى أسـاس التسلـسل حبيـث يتلقـى املرضـى رعايـة صـحية                       
اجلراحـات الـيت جيريهـا األطبـاء العـامون يف           و. وذات نوعية جيدة ومنظمة تنظيما فعـاال      سريعة  

وسيـصدر  . املساء ميكن أن ينظر فيها يف ضوء سلسلة الرعايـة الـصحية للحـاالت احلرجـة هـذه        
 والرياضـة   فـاه  وزير الـصحة والر    كّون، وسي ٢٠٠٨تقرير سلطة الرعاية اهلولندية يف صيف عام        

  .س هذا التقريروجهة نظر على أسا
  

  األمهات الطالبات    
 الطالبات يف التعلـيم املهـين املتوسـط أو يف التعلـيم املهـين أو يف التعلـيم اجلـامعي                     واجهت  

اجلمــع بــني الدراســة  ممــن لــديهن أطفــال، وخباصــة إذا كــن وحيــدات، كــثريا مــن العقبــات يف  
البـات قائمـة بالعقبـات     دعـم األمهـات الط     مركـز ، أعد   ٢٠٠٧يع عام   بويف ر . ورعاية األطفال 

ني عـن املعاهـد     يلـ ثموتوىل وزير التعليم والثقافة والعلوم االجتماع مب      . وقدمها إىل جملس النواب   
وعلـى أسـاس هـذه املـشاورات جـرت أثنـاء اجتمـاع للمائـدة املـستديرة مـع مجيـع                      . والطالبات
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علـــيم والثقافـــة األمهـــات الطالبـــات، عمـــداء الكليـــات، املعاهـــد، وزارة الت (األطـــراف املعنيـــة 
  .دراسة العقبات واحللول املمكنة هلا) والعلوم

وتـضطلع اآلن   . وميكن حل بعـض هـذه العقبـات عـن طريـق حتـسني تقـدمي املعلومـات                   
 دعـم األمهـات الطالبـات بتقيـيم كيفيـة حتـسني تقـدمي               مركـز وزارة التعليم والثقافة والعلوم مع      

 ولعمداء الكليات وللمعاهد مـن ناحيـة   ،احيةاملعلومات وإتاحتها على حنو أكرب لألمهات من ن      
ونتيجـة هلـذا االجتمـاع سـتجري        . وعلى خمتلف األطراف املعنية أيضا أن تتحدث معـا        . أخرى

  .إحاطة جملس النواب علما عن طريق املذكرات
  

  سياسة إعادة اإلدماج يف سياق قانون العمل واملساعدة االجتماعية    
غة الالمركزيــة علــى سياســة بتماعيــة اجلديــد الــصأضــفى قــانون العمــل واملــساعدة االج  

  على اجلهة الـىت    ويتحقق ذلك عن طريق وضع مسؤولية أدوات إعادة اإلدماج        . إعادة اإلدماج 
املعرفة باحلاالت والعمـالء احمللـيني إىل أقـصى مـدى هلـا، أي علـى البلـديات، حيـث                    فيها  تصل  

 وقَّعــت ٢٠٠٧ويف عــام . الفعاليــةجيــري اســتخدام املــوارد واألدوات العامــة بأقــصى قــدر مــن 
على اتفاق إداري نـص علـى أن جيـري أثنـاء     ) VNG(احلكومة املركزية ورابطة بلديات هولندا   

 ممن ال حيـق هلـم احلـصول علـى       ٢٥ ٠٠٠فترة والية هذه احلكومة إعادة إدماج ما ال يقل عن           
ؤالء النـساء يـردن   ومن املهم هنـا أن هـ     . لن يبعدون إىل حد ما عن سوق العم       استحقاقات ومم 

  .العودة مرة أخرى إىل سوق العمل
وتعتزم احلكومة، لكي تـتمكن مـن إجـراء اختيـار أفـضل يف عمليـة اجلمـع بـني العمـل                        

والرعاية، أن تتيح حق االستثناء من واجب العمل ملدة أقصاها ست سنوات، بنـاء علـى طلـب        
ت ممن هلـم حـق احلـصول علـى           سنوا ٥الوالدة الوحيدة ذوي األطفال دون سن       /الوالد الوحيد 
  .استحقاقات

  
 للــصندوق االجتمــاعي ٣جمــع بــني العمــل والرعايــة يف إطــار اهلــدف برنــامج اإلعانــة لل    

  األورويب
ــامج اهلــدف          ــسادسة لربن ــة ال ــق اجملموع ــر املاضــي، تتعل ــا ســبق ذكــره يف التقري  ٣كم

ــة       ــل والرعاي ــني العم ــاجلمع ب ــاعي األورويب ب ــصندوق االجتم ــسمى  (لل ــا ي ــا مم ــ’أحيان وتني رال
 يف املائة من إمجايل امليزانية املتوفرة هلـذا اهلـدف     ١ ُرصد   ٢٠٠٧-٢٠٠٠ويف الفترة   ). ‘اليومي

مــن أجــل التجــارب الراميــة إىل تيــسري اجلمــع بــني )  مليــون يــورو٢٤مــا يــصل إىل (يف هولنــدا 
عانـة تغطـي    جتربـة يف أربعـة جـوالت لإل   ١٧٧دمت اإلعانة إىل ما جمموعـه       وقُ. العمل والرعاية 

ــة  ــة   ’: املواضــيع التالي ــات العرقي ــام يف األقلي ــني امله ــال ’، و ‘اجلــامعون ب ــة(أعم صــغرية ) الرعاي
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تـوفري سـاعات مدرسـية مرنـة     ’، و ‘ احملليـة تمبـادرات التوقيـ  ’، و ‘املناطق الريفيـة ’، و   ‘النطاق
ب ذلـك،  وإىل جانـ . ‘الوقـت واملكـان واالنتقـال   ’، و ‘سـاعات عمـل مرنـة   ’، و   ‘ورعاية هنارية 

 وسـاعدت   ،وزعت عمليات التنفيذ النتائج الناجحة للتجـارب الـسابقة علـى منظمـات أخـرى              
ونقطــة . علــى إدراج هــذه النتــائج يف الــسياسة احلكوميــة احملليــة واملركزيــة أو يف تــدابري أخــرى

، توسـع نطـاق تـوفر       ٢٠٠٧سـبتمرب   /البدء جلولة التجارب الرابعة واألخرية اليت متـت يف أيلـول          
بـدال مـن املمارسـة    ‘ الـسابعة إىل الـساعة   الـسابعة  الـساعة ’فق املتعلقة بالعمـل والرعايـة مـن        املرا

ومركز التنـسيق يف هـذه اجلولـة الرابعـة          . ‘اخلامسة إىل الساعة    التاسعةالساعة  ’احلالية وهي من    
ضـمن مجلـة    (ومواصلة تنفيـذ هـذا احلـل جيـري          . هو تنفيذ حل روتيين يومي ناجح سبق وضعه       

  .سياسة ساعات العمل/‘الساعة السابعة إىل الساعة السابعة’من نطاق مشروع يف) أمور
وأسفرت التجارب عن طائفة من احللول املمكنة للمشاكل اليت يواجهها من جيمعـون             

، وخــدمات املواءمــة يف )الــذي يتكفــل مبهــام اإلدارة(‘ يط الرعايــةوســ’: بــني العمــل والرعايــة
 األسـر املـضيفة ومؤسـسات الرعايـة الرمسيـة،           اليت تقـدمها  الراحة  األحياء، والرعاية أثناء فترات     

واستخدام خيارات امليزانية الشخصية على حنو أفضل، وترتيبات اإلجازات، وإدخال سـاعات            
وهـذه احللـول تفـي باحتياجـات أصـحاب          . عمل مرنة، وقيام املوظفني بإدارة سـاعات عملـهم        

  ).نقباض يف االةاآلخذ(األعمال يف سوق العمل احلايل 
ــيت تأخــذ يف          ــوظفني ال ــى سياســات شــؤون امل ــضوء عل ــشركات ال ــسلط جتــارب ال وت

وتركـز  . حسباهنا مبختلف أنواع مهـام الرعايـة، فـضال عـن الظـروف الشخـصية لكـل موظـف                  
. هذه الـسياسات، إىل حـد كـبري، علـى ظـروف ورغبـات املـوظفني واملـشاكل الـيت يواجهوهنـا                  

، وهـي التـشييد     ‘الـذكور ’ايد يف القطاعات اليت يكثـر هبـا         جري التجارب أيضا على حنو متز     وُت
  .وصناعة املعادن والنقل واملنشآت وتكنولوجيا الكهرباء

  
  قمةاملرأة يف مراكز ال    

تشعر اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بـالقلق إزاء قلـة عـدد النـساء الـاليت          
ــز   ــشغلن مراك ــةي ــن ي  القم ــل إهن ــدا، ب ــن يف هولن ــسية   قم ــصفة رئي ــضة األجــر   بب ــال منخف أعم

ــادة  ). ٢٩ التوصــية( ــاول امل ــة   (٧وتتن ــسياسية والعام ــاة ال ــشاركة يف احلي ــةمراكــز ال) امل  يف قم
  .عمال احلرة اإلناث لألمباشرةويتناول هذا الفصل املرأة يف إدارة التعليم و. احلكومة

  
  )افة والعلوموزارة التعليم والثق( من النساء يف إدارة التعليم عدد أكرب    

زادت نــسبة النــساء يف إدارة املعاهــد التعليميــة يف الــسنوات املاضــية؛ ومــع ذلــك فمــن    
ــرأة يف اإلدارة      ــد نــصيب امل ــستمر تزاي ــة التمثيــل النــسيب، أن ي ــه، مــن ناحي وتقــع . املرغــوب في
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 وقد جرى التوصل مـؤخرا إىل     . املسؤولية الرئيسية عن ذلك على عاتق املعاهد التعليمية نفسها        
اتفاقات معينة بشأن تعزيز النـهوض باملعلمـات لكـي يـشغلن مهامـا إداريـة، وذلـك مـن خـالل                  
عدد من املناهج اإلقليمية اليت تركز على حتسني التنسيق بني العرض والطلـب يف سـوق العمـل                  

وميكن للمعاهد األخرى أن تتعلم من املمارسـات الـسليمة الـيت سيـسفر عنـها                . يف جمال التعليم  
  .ذلك

ما لـسياسة التحـرر الـيت تأخـذ هبـا املعاهـد، جـرى تيـسري عـدد مـن املـشاريع الـيت                         ودع  
مشروع الوظيفـة الثنائيـة،     : وميكننا ذكر األمثلة التالية   . تستهدف تعزيز نصيب املرأة يف اإلدارة     

 حــوافز املعلمــني األوائــل املبتــدئني يف التعلــيم االبتــدائي،      بــرامجومــشاريع أمــاكن التربيــة، و  
لـذي اضـطلع بـه مـديرو املـدارس يف التعلـيم الثـانوي والـذي يـستهدف ترقيـة عـدد             واملشروع ا 

  .أكرب من النساء إىل املراكز اإلدارية، وبرنامج أسباسيا يف التعليم العايل
ــه يف         ــذي جــرى التوصــل إلي ــك، ففــي االتفــاق ال ــران٣٠وفــضال عــن ذل ــه / حزي يوني
ــدائي والثــانوي فيمــا يتعلــق   مــع منظمــات أصــحاب العمــل والعــاملني يف التعلــيم   ٢٠٠٦ االبت

باإلعداد املهين للعاملني يف جمـال التعلـيم ودعمهـم، جـرى التوصـل إىل اتفاقـات للنتـائج بـشأن                     
م وســـتقّي. مواصـــلة زيـــادة نـــسبة النـــساء يف املراكـــز اإلداريـــة يف التعلـــيم االبتـــدائي والثـــانوي 

ن املعلمـات لـشغل املهـام       ، وهي تستهدف تـدفق املزيـد مـ        ٢٠٠٨االتفاقات يف هذا العهد عام      
املتوقع للمديرين من التعلـيم     لتدفق  ااإلدارية عن طريق مواصلة التدريب، والسبب يف ذلك هو          

  .٢٠١٥االبتدائي والثانوي حىت عام 
واجملموعة اليت عينت مؤخرا كمديري مدارس يف التعليم االبتدائي هي انعكـاس نـسيب                

كـان للـسياسة املنفـذة، باإلضـافة إىل مواصـلة تأنيـث             وقـد   . إلمجايل اجملموعة الكاملة للمعلمني   
يـزال رصـد التمثيـل       ومـع ذلـك، ال    . املهنة، آثار إجيابية على شـغل النـساء مهـام إدارة املـدارس            

وإذا لـزم األمـر، ميكـن عقـد اتفاقـات بـشأن الـصكوك الواجـب اسـتخدامها                   . النسيب أمرا هامـا   
  .اتساقا مع اتفاق اإلعداد املهين

 تزيد نسبة اإلناث مـن املعلمـني األوائـل يف التعلـيم الثـانوي إىل حـوايل                   أن املتوقعومن    
 كـل مخـسة   ويف الوقت احلايل، توجد أنثى واحدة تقريبـا بـني   . ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ٣٠

  .مديرين بالتعليم الثانوي
ئـل   كـثري مـن املعلمـني األوا       بتدفقيات إىل حد كبري     ولَوترتبط زيادة نسبة املعلمات األُ      

 عـدد أكـرب نـسبيا مـن املعلمـات األوليـات          دخـول التقاعـد و  ) مـا قبـل   ( مرحلة   إىل) األكرب سنا (
  ).األصغر سنا(
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ــانوي، مل جيــر         ــدائي والث ــالتعليم االبت ــرتبط إال ب وحيــث أن اتفــاق اإلعــداد املهــين ال ي
يف قطاعـات   التوصل إىل أي اتفاق للنتائج بشأن مواصلة زيادة نسبة النساء يف املراكز اإلداريـة               

خـذت تـدابري تـشجيعية     وقـد اتُ  . التعليم املهـين وتعلـيم الكبـار والتعلـيم العـايل والبحـث العلمـي              
  .وسنواصل فحص هذه التدابري أدناه. منفصلة هلذه القطاعات

  
  التعليم املهين وتعليم الكبار    

لــة ميزانيــة إضــافية طوي) bveقطــاع (تلقــى أيــضا قطــاع التعلــيم املهــين وتعلــيم الكبــار    
 مليون يورو ميكن أن تستخدم يف عملية اإلعداد املهـين للعـاملني يف جمـال            ١٠,٥األجل قدرها   

 أو اإلدارة    لـشغل وظـائف اإلدارة     التعليم ودعمهـم، مثـل التعلـيم املـستدام للمعلمـات ليتقـدمن            
 وسيعقد قطاع التعليم املهين وتعليم الكبـار االتفاقـات اخلاصـة بـه بـشأن اسـتعمال تلـك                  . العليا
  .املوارد

وتشغل النساء يف الوقت الراهن حوايل ثلث مناصب املديرين يف قطـاع التعلـيم املهـين                  
 يف املائـة   ٣٩ومن املتوقع أن تزيد هـذه النـسبة يف الـسنوات القادمـة إىل حـوايل                 . وتعليم الكبار 

ويرتبط ذلك خبروج الكـثري مـن املـديرين األكـرب سـنا ودخـول عـدد أكـرب           . ٢٠١٥حبلول عام   
وتبلـغ نـسبة الرجـال مـن املـديرين الـذين يتركـون مناصـبهم                ). األصـغر سـنا   (بيا مـن النـساء      نس
أمــا نــسبة الرجــال ممــن حيــصلون علــى مناصــب املــديرين فتبلــغ . يف املائــة يف الوقــت احلــايل ٧٠

  . يف املائة٥٦حوايل 
  

  اجلامعات    
ركزيـة قويـة يف     تتمتع بالم اجلامعات  و(تقرر اجلامعات بنفسها سياسة شؤون املوظفني         

فــرض مراكــز حــىت اآلن مــن وزارة التعلــيم والثقافــة والعلــوم تــتمكن وهلــذا، مل ). هــذا الــشأن
وجتري مناقـشة هـذه     ). ومؤشرات هلا (وجتري دراسة فرص عقد اتفاقات أداء صارمة        . لإلناث

. املسألة، باإلضافة إىل موضوع التنـوع، يف احلـوار الغـين بالـسياسات الـذي جيـري مـع املعاهـد                    
  .‘عدد أكرب من النساء يف األوساط األكادميية’انظر أدناه حتت 

  
  معاهد البحث    

 األكادميية واإلدارية العليا هو اهلـدف يف جمـال   وظائف للنساء يف الاملتناسبإن التمثيل     
يف جمــال البحــث النــسيب وتوجــد تــدابري تــشجيعية مــن أجــل التمثيــل . البحــث األكــادميي أيــضا

  .األكادميي
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   أكرب من النساء يف األوساط األكادمييةعدد    
 عـن قلقهـا إزاء      ١٧تعرب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف االسـتنتاج                

وقــد زادت نــسبة األســاتذة . العليــا باملعاهــد األكادمييــةف وظــائالالنــسبة املنخفــضة للنــساء يف 
 . يف املائــة اليــوم١٠ات إىل حــوايل  يف املائــة بقليــل يف أواخــر التــسعين٥اإلنــاث مــن أكثــر مــن 

ــز مواصــلة هــذا االجتــاه     ــة تعزي ــسياسة األكادميي ــسي لل وتعــيني عــدد أكــرب مــن   . واهلــدف الرئي
األساتذة اإلناث بصفة خاصة أمر أساسي نظرا لدورهن النمـوذجي ونفـوذهن يف نطـاق القـوة                 

سباسيا مببلـغ مليـون يـورو    وحتقيقا هلذا الغرض، جيري اإلسهام يف برنامج أ. يف العامل األكادميي 
  .والغرض من هذا الربنامج هو النهوض باملرأة إىل القمة يف اجملال األكادميي. ٢٠٠٨يف عام 

 أن مـشاركة النـساء   )٣٨(وقد بيَّنت تقييمات السياسة اليت أجريت يف الـسنوات املاضـية        
ساين مل حتــل يف مـشكلة التحيـز اجلنـ    ه مـن املؤكـد أن  يف األوسـاط األكادمييـة قـد زادت، إال أنـ    

وهلذا مـن الـضروري أن نـستمر علـى الطريـق النـاجح الـذي                . الوظائف العليا باجملال األكادميي   
 مـن األسـاتذة     ١٤٣هناك حاجة إىل    ) ٢٠٠٦يف عام   (ويف ضوء عدد األساتذة اإلناث      . بدأناه

حبلـول   يف املائـة مـن األسـاتذة اإلنـاث         ١٥اإلناث على األقل لتحقيق النـسبة املـستهدفة، وهـي           
  . يف املائة من اجملموع اإلمجايل لألساتذة١٠ونسبة األساتذة اإلناث تبلغ حوايل . ٢٠١٠عام 

زال هناك تفاوت يف األجور بـني الرجـال والنـساء جيـب القـضاء       وفضال عن ذلك، ما   
ــة التاليــة   . عليــه ومــن . ويبــدو أن اجلامعــات ال حتقــق النجــاح الكــايف يف االجتاهــات االجتماعي

  .ن هذه مهمة من مهام احلكومةالواضح أ
 هلذا الغرض، ال بـد مـن تـوفري مـوارد إضـافية لربنـامج عـام جيـري فيـه القـضاء                        اوحتقيق  

كمـا جيـري فيـه اسـتيعاب الـربامج احلاليـة،            . على التجزؤ الـذي حـدث يف صـكوك الـسياسات          
علــوم وســيجري تــدعيم ذلــك عــن طريــق االجتماعــات الثنائيــة بــني وزارة التعلــيم والثقافــة وال  

  .واجلامعات
يركــز علــى القــدرات األنثويــة غــري املــستخدمة      (حــوار إداري مــع املعاهــد     - ١  

ينبغــي وشــفافية إجــراءات االنتقــاء وهــدف األجــر املتــساوي واإلشــهار   كمــا
  ).والفضح

تعزيز برامج املواهب الشخصية اليت تستهدف النهوض بـاملرأة إىل قمـة اجملـال                - ٢  
  .األكادميي

__________ 
  )٣٨(  Evaluatie Vernieuwingsimpuls) تقييم احلث على االبتكار( ،Technopolis/Dialogic ، 2007.  
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  ‘ يف السياسة األكادميية باخلارجاهلولنديات’    
ترغب هولندا أيضا يف األسهام يف املركز الـدويل واألورويب املتـوخى، الـذي ميكـن يف                   

ت هولنـدا، اسـتجابة للهـدف       حـدد وقـد   .  إضافية اقتصادية واجتماعية ضخمة    ةإطاره هتيئة قيم  
ألسـاتذة اإلنـاث حبلـول     يف املائة مـن ا ١٥األورويب، الغاية اخلاصة هبا، وهي الوصول إىل نسبة   

  ). يف املائة٢٥يقترح االحتاد األورويب نسبة  (٢٠١٠عام 
 مليـــون يـــورو لألنـــشطة ٥حـــوايل جـــرى ختـــصيص ، ‘املـــرأة يف العلـــم’ويف برنـــامج   

  :)حلقات عمل، مؤمترات، حبث، منظمات شبكية، منتديات(اجلنسانية 
  اإلدارة اجلنسانية يف منظمات البحث؛  -  
  لعلم على انتقاء الدراسة؛تأثري مفهوم ا  -  
  ية يف اجملتمع احمللي؛ثتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسة والربامج البح  -  
  يادة يف قطاع الرعاية الصحية؛قاجلنسانية وال  -  
  ؛)٣٩(٢٠٠٩أرقام املرأة لعام   -  
  املنهاج األورويب للعاملات؛  -  
  .األنشطة املعنية باملرأة يف العلمفريق اخلرباء املعين باستعراض عشر سنوات من   -  

وباإلضافة إىل ذلك، تنشط هولندا يف جمموعـة هلـسنكي، وهـي جمموعـة تتـشكل مـن                    
موظفني وخرباء جنسانيني من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وقد أنشئت هذه اجملموعـة              

ل املـرأة يف    الوطنيـة يف جمـا     وجهـات النظـر   يف هلسنكي وتركز على تبـادل أفـضل املمارسـات و          
  .العلم

وتسهم هولندا أيضا يف املواد املقارنة األوروبية عن طريق تقدمي بيانـات إحـصائية عـن                  
ــور     ــة أم ــرأة ومراقــب التحــرر، ضــمن مجل ــام امل ــة    . أرق ــات باللغ ــدا معلوم ــدم هولن وأخــريا، تق

االجتماعـات  وتتكلم هولندا يف    . اإلنكليزية عن برامج اإلعانة اهلولندية من أجل املرأة يف العلم         
  .الدولية عن احلالة يف بلدنا

  

__________ 
وهـي تتعلـق بالبيانـات اإلحـصائية عـن احلالـة       .  عـن طريـق املفوضـية األوروبيـة    ٢٠٠٩ُتنشر أرقام املرأة لعـام     )٣٩(  

وسـبق نـشر    . ظيفية للباحثني والباحثات بغية رصد وتعزيز عملية التقدم فيما يتعلق باملساواة بـني اجلنـسني              الو
  .٢٠٠٦ و ٢٠٠٣أرقام املرأة يف عامي 
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  الصكوك    
طلـب مـن اجلامعــة ومعاهـد البحــث أن جتعـل مـن التنــوع جـزءا مــن سياسـتها املتعلقــة          •  

ــيم و    ــة، إال أن وزارة التعلـ ــسارات الوظيفيـ ــاديني واملـ ــاملوظفني العـ ــوم  بـ ــة والعلـ الثقافـ
  لتها؛تتمكن من مساء ال

حلـوار الغـين بالـسياسات، عـن حتـسني متثيـل املـرأة           عقدت اتفاقات إلزامية، من خالل ا       •  
  يف الوظائف األكادميية واإلدارية العليا؛

اســتخدم التمويــل اإلضــايف يف برنــامج احلــث علــى االبتكــار إلعانــة املتفوقــات الــاليت     •  
  ؛)النساء يف العنصر الثاين(فاتتهن اجلائزة بفارق ضئيل 

  لربنامج أسباسيا التشجيعي؛دعم مايل من أجل األسلوب اجلديد ختصيص   •  
ــاعي األورويب،        •   ــصندوق االجتمـ ــابع للـ ــساواة التـ ــشروع املـ ــايل إىل مـ ــم مـ ــدمي دعـ تقـ

  ؛‘املشاركة كأولوية’
ــاء للوظــائف         •   ــات االنتق ــسانية داخــل آلي ــات اجلن ــل إىل دراســة عــن التفاوت ــدمي متوي تق

  األكادميية العليا؛
الـيت قامـت، ضـمن مجلـة     ) LNVH(نـاث   منح دعم مايل للـشبكة الوطنيـة لألسـاتذة اإل           •  

أمور، بإعداد قائمة لبيانات عن النساء الاليت ميلكن إمكانيـات لـشغل منـصب أسـتاذ،                
  .واليت أعطت إشارة البدء لشبكتها ولوظيفة الرصد التابعة هلا يف هذا اجملال

  
  تنشيط مباشرة اإلناث لألعمال احلرة    

املــشتغالت مــن خــالل دعــم شــبكات جيــري تنــشيط مباشــرة اإلنــاث لألعمــال احلــرة    
وفـضال عـن ذلـك، جيـري تيـسري االنتقـال مـن التوظـف إىل مباشـرة األعمـال                     . األعمال احلـرة  ب

يفـضلن   ألهنـن كـثريا مـا     إىل مباشـرة األعمـال احلـرة        لنـساء بـصفة خاصـة       جيـذب ا  وهـذا   . احلرة
إلعاقـة مـع    وجيري متديـد فتـرة التـسجيل للتـأمني الطـوعي ضـد املـرض وا               . العمل لبعض الوقت  

مـن أربعـة أسـابيع إىل       ) لمـوظفني ية ل تأمينللربامج ال اهليئة املنفذة   (وكالة إدارة تأمينات املوظفني     
األعمـال  املـشتغلني ب  وتدرس احلكومة مشاكل اإلعاقة املهنية لـدى املـستقلني مـن            .  أسبوعا ١٣
 املرفـق األمـور   ومـن املتوقـع أن ييـسر هـذا    . وجيري إدخال مرفق لالئتمـان البـالغ الـصغر        . احلرة

للنــساء وأفــراد األقليــات العرقيــة ومتلقــي االســتحقاقات واحلاصــلني علــى تعلــيم بــسيط لكــي     
املــستهدفة ملــشاركة املــرأة يف نــسب وأخــريا، جتــري زيــادة ال. يــستهلوا مباشــرة األعمــال احلــرة

  . يف املائة٢٠ يف املائة إىل ١٠البعثات التجارية من 
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ــن         ــدد أكــرب م ــشيط ع ــر تن ــرد ذك ــة     وي ــال التجاري ــا يف األعم ــز العلي ــساء يف املراك الن
، مثل برنامج اجلدار الزجـاجي الـذي يهـدف إىل    ٥مرة أخرى حتت املادة  ) السقف الزجاجي (

  . املواهبة األنثوية على حنو أفضل من أجل الدورات واملهن اليت هلا صورة ذكريةاستخدام
  

  النساء من أصل غري هولندي    
القضاء على التمييـز ضـد املـرأة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار التنمـيط                  اللجنة املعنية ب   عربت  

وحتـث  ). سود واملهـاجرات والالجئـات    لنـساء الـ   ا(اجلنساين، وخباصة للمنتميـات إىل األقليـات        
عو اللجنــة إىل شــن محلــة عامــة وتــد. اللجنــة علــى إجــراء دراســة آلثــار اســتمرار هــذا التنمــيط 

وفـــضال عـــن ذلـــك، تـــشري اللجنـــة  . ت علـــى اجملتمـــعيتعلـــق باآلثـــار الـــسلبية للتنميطـــا  فيمـــا
ــتنتاج  يف( ــات    ) ٢٧االسـ ــات والالجئـ ــد اإلثنيـ ــز ضـ ــة للتمييـ ــكال املتنوعـ ــا إزاء األشـ إىل قلقهـ

ــة       ــيم وســوق العمــل والرعاي ــة الوصــول إىل التعل ــق بإمكاني ــات فيمــا يتعل ــات إىل األقلي واملنتمي
 يف رصـد التمييـز ضـد    ٤املـادة  وننظر حتـت  . الصحية ومنع العنف الذي جتري ممارسته ضدهن      

  . غري الغربية يف سوق العملالعرقيةاألقليات 
 فئـات األقليـات   مـن واختذ عدد من التـدابري يف الفتـرة املاضـية لتحـسني موقـف النـساء           
  .العرقية

ــة           ــات العرقي ــات األقلي ــن فئ ــساء م ــشاركة الن ــة مب ــة املعني ــن اللجن ــد كفلــت كــل م  وق
(PaVEM)

زيــادة ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤ (‘التحــرر والتكامــل ’ملعــين بـــ   وتنفيــذ خطــة النــهج ا  )٤٠(
  .االهتمام مبشاركة النساء من فئات األقليات العرقية

مبادرة مشتركة من الوزراء املـسؤولني      ‘التحرر والتكامل ’خطة النهج املعين بـ     كانت  و  
وجـرى حتقيـق اخلطــة جزئيـا بــالتوازي مـع اجلهـود الــيت بذلتـها اللجنــة       . عـن التحـرر والتكامــل  

واللجنـة  . وقـد ثبـت أن هـذا توافـق جيـد     . ملعنيـة مبـشاركة النـساء مـن فئـات األقليـات العرقيـة       ا
املكونة من شخصيات بارزة تضم صاحبة السمو امللكي األمرية ماكسيما، توصلت إىل اتفـاق              

 بلدية حول إثارة الطمـوح بـشأن مـشاركة النـساء مـن              ٣٠مع أعضاء اجملالس البلدية من أكرب       

__________ 
  )٤٠(  PaVEM: Participatie van vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen)      مشاركة النـساء مـن فئـات األقليـات

 مهمة هذه اللجنة مجع األمثلة العملية الناجحـة مـن اجملتمـع وتقـدمي النـصح                 كانت. ٢٠٠٥-٢٠٠٣) العرقية
 بلديــة يف حتقيــق املــشاركة املتزايــدة مــن نــساء   ٣٠ودعمــت اللجنــة أكــرب  . إىل البلــديات بــشأن الــسياسات 

وتكونت هذه األنشطة، ضـمن مجلـة أمـور، مـن املـشاركة يف سـوق       . األقليات العرقية يف األنشطة يف اجملتمع   
وجـرى مجـع مجيـع اخلـربات احملليـة واملبـادرات الناجحـة وتقـدميها إىل                 . عمل واألنشطة االجتماعية األخرى   ال

  .وباإلضافة إىل ذلك، ترصد اللجنة تنفيذ سياسة احلكومة يف هذا اجملال. البلديات املتبقية
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وجرى بعد ذلك تقدمي صكوك وإعانات ملموسة إىل البلـديات لتنفيـذ          .  العرقية فئات األقليات 
  .‘التحرر والتكامل’تلك االتفاقات من خالل خطة النهج املعين بـ 

وقد كفل هذا التعاون بني احلكومة املركزية والبلديات انتقال مسألة مـشاركة النـساء                
وحيـث أن نـساء   . ج سياسـات البلـديات  من فئـات األقليـات العرقيـة إىل مركـز أعلـى يف برنـام       

ــايل كــثريات مــن هــذه الفئــات ال حيــصلن علــى اســتحقاقات،     ــا مــا ال يظهــرن أمــام   وبالت غالب
وقـد تغـريت هـذه      . البلديات، فلم تعط أغلبية البلديات أولوية يف املاضي لتنشيط هؤالء النساء          

  . احلالة يف الفترة املاضية
 امـرأة وفتـاة     ٢٩ ٠٠٠إىل أكثر من    ‘ ر والتكامل التحر’ املعين بـ    جوتوصلت خطة النه    

  .من فئات األقليات العرقية
وجــرى تثبيــت النتــائج الــيت توصــلت إليهــا اللجنــة املعنيــة مبــشاركة النــساء مــن فئــات     

  :وفيما يلي عدد من األمثلة. األقليات العرقية
يف ) RAVA(ة واجتاهــــات العمــــل قيــــ العراتإنــــشاء جمموعــــة نــــساء األقليــــ  - ١  

واضطلعت تلك اجملموعة بدور يف ترمجـة االتفاقـات الـيت توصـلت إليهـا               . ٢٠٠٦فرباير  /طشبا
وجـرى  . اللجنة املعنيـة مبـشاركة النـساء مـن فئـات األقليـات العرقيـة يف جمـال العمـل إىل نتـائج                      

متويل عـشرة مـشاريع بلديـة تـستهدف الوسـاطة ملـساعدة نـساء األقليـات العرقيـة علـى العثـور                       
وحتقيقا هلذا الغرض، جرى استخدام الصكوك الـيت        . مببادرة من هذا الفريق   على عمل، وذلك    

ــشاء        ــه وإن ــة، مثــل التوجي ــساء مــن فئــات األقليــات العرقي ــة مبــشاركة الن ــة املعني وضــعتها اللجن
  .شبكات والتدريب على التمكني

شـبكة مـن    أنشأت اللجنة املعنية مبشاركة النـساء مـن فئـات األقليـات العرقيـة                 - ٢  
يف العمـل بوصـفها املؤسـسة املـستقلة     هذه الـشبكة  ستستمر و ، وألجلهنالعرقيةاألقليات  نساء  

وهــدف املؤســسة حتفيــز مــشاركة نــساء األقليــات العرقيــة مــع التركيــز علــى    . ملــشاركة املــرأة
وتـضطلع هـذه املؤسـسة بـدور يف إنـشاء شـبكات حمليـة وبنـاء جـسور               . االستقالل االقتـصادي  

وتتكون أفرقة املشاركة احمللية هذه مـن       . شاركة احمللية من هذه املؤسسة    وتنشأ أفرقة امل  . لنساءل
نساء األقليات العرقية الاليت يتطـوعن للقيـام بـدور لإلرشـاد ووضـع الـربامج مـن أجـل موقـف                      

 بلديـة إلنـشاء أفرقـة مـشاركة         ٢١وجيـري التحـضري يف      . نساء األقليات العرقية داخل بلـدياهتن     
  .حملية

ن البلــديات مــن متويــل املزيــد مــن مرافــق  ة أرصــدة لكــي متكّــرت احلكومــوفّــ  - ٣  
تابعـة خطـة عمـل اللجنـة املعنيـة مبـشاركة النـساء              ذلك مل و ،التكامل للنساء من األقليات العرقية    

  .)لغة كاملة (TaalTotalمن فئات األقليات العرقية، وهي 
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مبـشاركة النـساء مـن    ت وزارة التعليم والثقافة والعلوم مبادرة اللجنة املعنية   تبّن  - ٤  
وتقــوم .  مبعونــة املنظمــات الطوعيــةهلــنفئــات األقليــات العرقيــة لتنــشيط املــشاركة االجتماعيــة 

وقـد أسـفر   . مجيع اجلهات املشاركة اهلامة، مثل الصليب األمحر واجلمعية اإلنسانية بدور فعـال          
  .)٤١( قوة١٠٠١هذا عن مشروع 

ليـات العرقيـة، مـع وزيـر        مـن فئـات األق    مكَّنت اللجنة املعنية مبـشاركة النـساء          - ٥  
شغل تــو. ، مــن إنــشاء كرســي جــامعي إلدارة التنــوع والتكامــل التكامــل والــصندوق الربتقــايل

  . هاليه غوراشي كرسي جبامعة أمستردام احلرةةحاليا دكتور
  : املنتميات إىل األقلياتوضعوفيما يلي طرق أخرى لتحسني   

  
  ة للنساء من األقليات العرقيةمشاريع لتعزيز املشاركة االجتماعي    

ستهدف تـ  مـشروعا حمليـا      ٥٤قدمت احلكومة يف الفترة املشمولة بـالتقرير اإلعانـة إىل             
وتتــراوح هــذه املــشاركة مــن مــشاركة  . تعزيــز املــشاركة االجتماعيــة لنــساء األقليــات العرقيــة 

 ،ق بـسوق العمـل  زال أمامهن خطوات كـبرية لاللتحـا   املهاجرات املسنات إىل النساء الاليت ما     
  .واملشاركة هي طريق االنضمام إىل اجملتمع

  
  التصورات يف سوق العمل    

يف سـوق العمـل مـن خـالل         العرقية   مكافحة التصورات السلبية والتمييز ضد األقليات       
  .املشروع الوطين لرصد التمييز

  
  محلة لتوظيف الالجئني    

مؤسسة مـن   (Stichting Vluchtelingen Studentenشن اجمللس اهلولندي لالجئني، مع   
لعمــل والــدخل، وبإعانــة مــن وزارة  ا، ومركــز )العمالــة (Emplooi، و )أجــل الطلبــة الالجــئني

وهــدف املــشروع التوســط ملــساعدة . ، محلــة لتوظيــف الالجــئنيةلــاالــشؤون االجتماعيــة والعم
ويف .  من الالجئني اإلضافيني على العثـور علـى عمـل يف حبـر ثـالث سـنوات ونـصف                   ٢ ٦٠٠

ــة  .  مــن هــؤالء الالجــئني بالعمــل  ٧٠ جــرى إحلــاق أول  ٢٠٠٥خريــف عــام   ــستمر محل وست
  .٢٠٠٨الوظائف إىل هناية عام 

  

__________ 
  . قوة فيما بعد١٠٠١جتري مواصلة شرح مشروع   )٤١(  
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  املشاريع الرائدة للرعاية الصحية    
جرى أيضا إنشاء ستة مشاريع رائدة للرعاية الصحية حيث يقـوم أصـحاب العمـل يف                  

. بـصفة خاصـة   ) التركيـات واملغربيـات   (ة  جمال الرعاية الصحية بتوظيـف نـساء األقليـات العرقيـ          
وبنــاء علــى . ٢٠٠٩ أو منتــصف عــام ٢٠٠٨وستــستمر هــذه املــشاريع الرائــدة إىل هنايــة عــام 

  .النتائج سيتقرر ما إذا كان هناك احتمال بزيادة هذه املبادرة
  

  الشبكة الوطنية إلدارة التنوع    
ترتكــز الــسياسة بــصفة ، ٢٠٠٤عمالــة األقليــات يف عــام ) تــشجيع(منــذ إلغــاء قــانون   

ويف . تعلــق بتنفيــذ سياســة للتنــوعرئيــسية علــى تنــشيط وإقنــاع ودعــم أصــحاب العمــل فيمــا ي 
ــاين ١ ــاير /كــانون الث ــة إلدارة التنــوع  ٢٠٠٥ين . هلــذا الغــرض ) DIV( أنــشئت الــشبكة الوطني

سياســة التنــوع، وجتمــع هــذه الــشبكة، ضــمن مجلــة أمــور، أدوات وممارســات ســليمة يف جمــال 
ووضـعت  . قدم النصح إىل أصحاب العمل بشأن تنفيذ سياسة متنوعـة لـشؤون املـوظفني   كما ت 

وفـضال عـن ذلـك    . أيضا األدوات الالزمة لتنظيم تنـوع املـوظفني، مثـل املـسح العاجـل للتنـوع            
 فــصاعدا ســتركز الــشبكة الوطنيــة إلدارة ٢٠٠٨ومــن عــام . )٤٢(توجــد شــبكة الــسفري للتنــوع
 الـيت  )٤٣(قطاعـات وفـروع قطـاع املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة      التنوع على تقدمي النصح إىل      

  .يوجد هبا نقص
    Iedereen doet Mee )اجلميع يشتركون(  

ــامج          ــياق برنـ ــاعيني يف سـ ــشركاء االجتمـ ــع الـ ــة مـ ــات معينـ ــل إىل اتفاقـ ــرى التوصـ جـ
’Iedereen doet Mee‘)ــادة الفــرص املتاحــة   بــشأن )٤٤ ــساء وزي ــذين للن ــة ال ــراد األقليــات العرقي  أف

وجيــري تــدعيم املبــادرات احملليــة واإلقليميــة الــيت تــستهدف نــساء األقليــات  . يبحثــون عــن عمــل
  .)٤٥(العرقية بواسطة منشور يضم الطرق الناجحة وأفضل املمارسات، وعن طريق منوذج تدرييب

  
__________ 

. مــال الــصغرية واملتوســطة وممثلــي الــشركات الكــبرية واحلكومــة املركزيــةتتكــون الــشبكة مــن أصــحاب األع  )٤٢(  
  .وتعمل هذه الشبكة على حث وتنشيط أصحاب العمل بغية تثبيت التنوع يف منظماهتم

  .الشركات الصغرية واملتوسطة  )٤٣(  
 Iedereen doet meeويف سـياق برنـامج   . ترغب احلكومة احلالية يف مشاركة اجلميع يف العمالة على حنو أكـرب   )٤٤(  

ــرد إضــايف عمــال ٢٠٠ ٠٠٠، ســيجد )اجلميــع يــشتركون ( ــشأن    .  ف وقــد عقــدت اتفاقــات مــع البلــديات ب
  . من غري احلاصلني عليها٢٥ ٠٠٠ من احلاصلني على االستحقاقات و ٧٥ ٠٠٠

للتغلـب علـى    جيب أن تنتفع الفئة املستهدفة بصفة خاصة من التدابري العامة الـيت ترغـب احلكومـة يف اختاذهـا                      )٤٥(  
ويتعلـق هـذا، علـى سـبيل املثـال، بالتـدريب اإلضـايف أو القـدرة                 ). بغية منع الوصم  (العقبات يف سوق العمل     

  .ولن تتخذ تدابري معينة إال يف حالة عدم كفاية هذا النهج العام). لألطفال(على اجلمع بني العمل والرعاية 



CEDAW/C/NLD/5  
 

08-61732 59 
 

   قوة١٠٠١    
الــضعيفات مــن  مــن ٥٠ ٠٠٠برنــامج يعــزز مــشاركة  ) Kracht 1001( قــوة ١٠٠١  

العمـل الطـوعي فرصـا لتنميـة الـذات      يتـيح  و.  العمـل الطـوعي    طريـق ن  العرقية ع نساء األقليات   
  .كما ميكن أن يكون خطوة لألمام يف سبيل احلصول على عمل مدفوع األجر. واملشاركة
ــة     ٢٠٠٧مــارس / آذار٨ويف    ــيم والثقاف ــر التعل ــصدد وزي ــع علــى اتفــاق يف هــذا ال  وقَّ

البيئة ووزير الشؤون االجتماعيـة والعمالـة ووزيـر         والعلوم ووزير اإلسكان والتخطيط املكاين و     
ويف هـذا املـشروع تعمـل البلـديات     .  بلـديات ٦الصحة والرفاه والرياضة وأعضاء جمالس أكـرب    

واملنظمات الطوعية ومنظمات اهلجرة معا من أجـل توظيـف ودعـم نـساء األقليـات العرقيـة يف                   
للنـساء مـن األقليـات العرقيـة مـن          ويهيئ ذلـك طائفـة متماسـكة مـن األنـشطة            . العمل الطوعي 

اجتماعات لتنشيط اللغة، وتدريب على الـتمكني، والوسـاطة والـدعم يف العمـل الطـوعي، إىل                 
مع التعلـيم أو العمـل املـدفوع        ماشى  تتاليت  ) )السابقة(االعتراف باالختصاصات   ( EVCعملية  
  .األجر

ليــات واملبــادرات  علــى قــدر املــستطاع مــع العمقسينــ قــوة بالت١٠٠١ويقــوم برنــامج   
وســيجري توســيع نطــاق الربنــامج يف . املوجــودة املتعلقــة بالتكامــل والــدمج أو إعــادة اإلدمــاج

  . بلدية٢٥الفترة احلالية لوالية احلكومة إىل 
  

  األحياء املَُمكَّنة    
ترغب احلكومة، عـن طريـق التعزيـز اإلضـايف، يف حتويـل األحيـاء الـيت تواجـه مـشاكل                
مشاكل خطرية تتعلق باملعيشة، والعمـل،      هذه األحياء   وتواجه  . مرة أخرى  نة أحياء ممكَّ  لتصبح

احلكومـة املركزيـة والبلـديات وشـركات        ستـشارك   و. والتعلم والنـشأة، واالنـدماج، والـسالمة      
ــسكان       ــاه واملــدارس وال ــشرطة وأعمــال الرف ــة وال اإلســكان واألطــراف مثــل األعمــال التجاري

  . التمويل وغريه من املواردماستخداحتديد األهداف ويف أنفسهم 
. لنساء مـن عـدد مـن الزوايـا        بااهتماما معينا   كَّنة  َموتوىل خطة العمل املعنية باألحياء املُ       

لمجتمعات احمللية ومراكز للـشباب واألسـرة       سياق، تشجع احلكومة إنشاء مدارس ل     ويف هذا ال  
الــيت توصــلت إليهــا جلنــة  ويتماشــى هــذا مــع النتــائج .لمجتمعــات احملليــة يف األحيــاءلومراكــز 

سني اسـتغالل  حتـ وأحـد التحـديات هـو       ).  الـسابعة  إىلالـسابعة   فريق عمل مـن     (الروتني اليومي   
 علــى ، عــن طريــق إتاحــة االئتمانــات بالغــة الــصغر     أيــضا  مواهــب نــساء األقليــات العرقيــة   

  .املثال سبيل
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  ٤املادة     
  تدابري من أجل املساواة بني الرجل واملرأة    

  
  ١١ة املاد    
  املساواة يف احلقوق فيما يتعلق بالعمل    

  
  مقدمة    

وتـنص  . ملرأةاملعنيـة بـا    من اتفاقية األمـم املتحـدة        ١١ و   ٤يف املادتني   ينظر هذا الفصل      
.  على وجوب اختاذ التدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف جمـال العمـل               ١١املادة  

قتـة الـيت تـستهدف التعجيـل باملـساواة الفعليـة بـني الرجـل                 علـى أن التـدابري املؤ      ٤وتنص املـادة    
واحلكومة اهلولندية تتخذ تدابري مؤقتة لتعزيز املـساواة بـني الرجـل واملـرأة       . تعترب متييزا  واملرأة ال 

  .يف سوق العمل
 األجـر أن الرجـال   وجـزء مـن تفـسري هـذا التبـاين يف       . والنساء يكسنب أقل من الرجال      

ومـن األقـل احتمـاال أن تنتقـل النـساء إىل مراكـز أعلـى،          . طاعـات خمتلفـة   والنساء يعملـون يف ق    
ومع ذلـك، فهنـاك جـزء مـن تفـسري هـذا التبـاين يف                . كما أن سنوات اخلربة اجملمعة لديهن أقل      

ومن الصحيح أنه يوجد تباين يف األجور أيضا يف البلـدان احمليطـة بنـا،         . األجور يصعب حتديده  
وهلـذا سـتبذل احلكومـة كـل مـا يف           . ا إذا قورنـت هبـذه البلـدان       إال أن وضع هولنـدا لـيس جيـد        
  .وسعها إلهناء هذه التفاوتات

  
  توزيع الدخول يف القطاع العام ويف قطاع السوق    

فيكسب الرجـل يف    . )٤٦(ختتلف أجور املوظفني يف القطاع العام عنها يف قطاع السوق           
للمـرأة ميـزة بـسيطة يف األجـر يف     وبـالعكس،  . قطاع السوق أكثر من الرجل يف القطـاع العـام     

األجور بني الرجـل واملـرأة يف الـسوق أكـرب مـن التبـاين بـني          ولذلك، فالتباين يف    . القطاع العام 
 كان دخـل املوظفـات لـدى احلكومـة أقـل          ٢٠٠٢ويف عام   . )٤٧(الرجل واملرأة يف القطاع العام    

ومـع  . ٢٠٠٤ائـة يف عـام       يف امل  ١٤ يف املائة من دخل الرجال، وبلغت هـذه النـسبة            ١٥بنسبة  
 ٢٠٠٢ يف املائـة عـام   ٣ يف املائـة، مـن   ١ذلك، فتصحيح التباين يف األجور جعلـه يزيـد بنـسبة            

__________ 
  )٤٦(  SEO   اقتـصادات أمـستردام )٢٠٠٦ (Beloningsverschillen tussen de marktsector en de collectieve in 

 SEO Economisch: أمــستردام) ٢٠٠٤تبــاين األجــور بــني قطــاع الــسوق والقطــاع العــام يف عــام  . (2004

Onderzoek)البحث االقتصادي.(  
  )٤٧(  De arbeidsmarktpositie van werknemers in 2004)   ٢٠٠٤موقــف املــوظفني يف ســوق العمــل يف عــام(، 

  .٢٠٠٦الهاي، 
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 ويف قطاع األعمال التجارية، اخنفـض التبـاين غـري املـصحح يف     .)٤٨(٢٠٠٤ يف املائة عام    ٤إىل  
 يف املائـة عـام    ٢١ إىل   ٢٠٠٢ يف املائـة عـام       ٢٢األجور بني الرجـل واملـرأة بنـسبة ضـئيلة، مـن             

وســتجري وزارة الداخليــة .  يف املائــة٧، إال أن التبــاين املــصحح بقــي كمــا هــو بنــسبة ٢٠٠٤
وعالقات اململكة، بوصفها صاحبة عمـل حكـومي، دراسـة لنطـاق تبـاين األجـور بـني الرجـل                    

وبنــاء علــى مقيــاس الــصفر هــذا، . واملــرأة يف القطــاع احلكــومي علــى أســاس البيانــات املتــوفرة 
جري صياغة خطة للنهج، مبشاورة الوزارات ونقابات اخلدمـة العامـة، بغيـة ختفـيض التبـاين                 ست

وسيستخدم أيـضا مقيـاس الـصفر هـذا يف          . الذي جرى قياسه يف الفترة القادمة لوالية احلكومة       
القطاع احلكومي كأساس ملواصـلة إهنـاء مركـز التباينـات يف األجـور والنـهج املتعلـق بـذلك يف           

  .خرى للحكومةالقطاعات األ
  

  التدابري والنوايا    
ىل عقــد اتفاقــات مــع الــشركاء    إ )٤٩(توصــلت احلكومــة أثنــاء مــؤمتر قمــة املــشاركة       

ــاين يف األجــور    ــاول التب ونتيجــة ملــذكرة التحــرر، قبلــت احلكومــة   . االجتمــاعيني مــن أجــل تن
  .اقتراحا بإهناء التباين املصحح يف األجور يف احلكومة

ــارس /ويف آذار   ــق العمــل    ٢٠٠٧م ــدم فري ــساواة الناجحــة يف األجــور ’ق ــره ‘ !امل تقري
وتطلب اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة مـن هولنـدا                  . النهائي وتوصياته اخلتامية  

أن تأخذ النتائج اليت توصل إليهـا الفريـق العامـل املعـين باملـساواة يف األجـور                  ) ٣٠يف التوصية   (
  . ذات الصلة املتضمنة يف التقرير وأن تتوسع فيهايف احلسبان وأن تتخذ التدابري

ىل كــل مــن احلكومــة والــشركاء  إويوجــه الفريــق العامــل يف تقريــره مخــس توصــيات     
  :االجتماعيني، فضال عن األطراف املعنية األخرى

  تعزيز االمتثال للتشريع واللوائح؛  - ١  
ظـف وملكافحـة    لتقرير درجة كل مو   ) اتفاق العمل اجلماعي   (CAOاستخدام    - ٢  
  االستبعاد؛
  التدريب من أجل مفاوضات املرتبات؛  - ٣  
  استخدام جملس العمل يف حتقيق املساواة يف األجور؛  - ٤  
  .النظر إىل املساواة يف األجور يف سياق أوسع نطاقا  - ٥  

__________ 
  .٧ميكن العثور على املؤشرات بالنسبة لرصد التباين يف األجور يف التذييل   )٤٨(  
  ).٢٠٠٧يونيه /حزيران(املشاورات بني احلكومة والشركاء االجتماعيني بشأن العمل   )٤٩(  
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وتنتـشر هـذه التوصـيات      . وتستهدف توصيات الفريق العامل احلكومة والشركاء االجتمـاعيني       
وتنظر التوصيتان األوىل واخلامسة بصفة خاصة يف الـدور الـذي تـضطلع بـه               . واسععلى نطاق   

وتتخذ احلكومة تـدابري للتوعيـة، ضـمن مجلـة أمـور، بـاألجور             . احلكومة يف املساواة يف األجور    
والتوعيــة أمــر هــام جــدا بالنــسبة ملوضــوع التمييــز . غــري املتــساوية مــن جانــب أصــحاب العمــل

ا حيدث أن يكون أصحاب العمل غري مدركني أهنـم يعـاملون األفـراد    بأكمله حيث أنه كثريا م 
  .وميكن ألنشطة التوعية أن تغري هذه احلالة. معاملة خمتلفة وأهنم يعطوهنم أجورا غري متساوية

الوصـول إىل سـوق     وهتدف هولندا إىل تعزيز تكافؤ الفرص يف سوق العمـل وإمكانيـة               
  .)٥٠(ملة غري املتساوية يف العمالة واملهنالعمل عن طريق توفري احلماية من املعا

  :وجيري االضطالع باألنشطة التالية  
ــشر املعلومــات          •   ــسن مــن خــالل ن ــى أســاس ال ــه عل ــربر ل ــذي ال م ــز ال مكافحــة التميي

والتشاور مع الـشركاء االجتمـاعيني واالمتثـال للفقـه القـضائي واملـشاوارت والتعـاون                
  ؛)LEEFtijd(مع مركز خربة العمر 

فيــذ التوجيــه املتعلــق بتطبيــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص واملــساواة يف املعاملــة بــني الرجــال  تن  •  
ويكيف هـذا التوجيـه مـصطلحات       ). إعادة صياغة التوجيه  (والنساء يف العمالة واملهن     

التوجيهات األوروبية السابقة للمساواة يف املعاملة وفقا للفقه القضائي وُيدخل تعريفـا            
  ت التوجيهات السابقة؛ ال لبس فيه لبعض مصطلحا

األجور من خالل املعلومات والبحث ووضـع   يف  مكافحة عدم التساوي غري املشروع        •  
  الصكوك والتشاور مع الشركاء االجتماعيني؛

__________ 
لــة، ولــضمان توجــد الــصكوك التاليــة بغيــة محايــة املــوظفني والبــاحثني عــن عمــل مــن عــدم املــساواة يف املعام    )٥٠(  

  :حصول كل فرد على فرص متكافئة يف جمال العمل والعمالة
  قانون املساواة يف املعاملة على أساس السن يف جمال العمالة؛•      
  قانون املساوة يف املعاملة بني الرجل واملرأة؛•      
  قانون مكافحة التمييز على أساس ساعات العمل؛•      
  بني املوظفني املؤقتني والدائمني؛قانون املساواة يف املعاملة •      
  جلنة املساواة يف املعاملة؛•      
  جلنة النظر يف الشكاوى بشأن امتحانات العمل؛•      
  .تقدمي إعانة إىل مركز خربة العمر•      
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داة األعــن طريــق الدراســة العاجلــة للمــساواة يف األجــور، و     دعــم أصــحاب العمــل     •  
 احملايـــدة جنـــسانيا لوظيفـــةيـــيم ا املـــساواة يف املعاملـــة، ودليـــل تقاملـــستخدمة يف تـــدبري

  واخلطوط اإلرشادية الختبارات التعيني، ضمن مجلة أمور؛
إدماج قانون املساواة يف املعاملة على أسـاس الـسن يف جمـال العمالـة، وقـانون املـساواة           •  

ــة علــى أســاس اإلعاقــة أو      ــانون املــساواة يف املعامل يف املعاملــة بــني الرجــل واملــرأة، وق
  نة ضمن القانون العام للمساواة يف املعاملة؛األمراض املزم

تعزيز سياسة دقيقة للتعيني واالختيار، وخباصة على أسـاس الـسن والعرقيـة مـن خـالل                   •  
  .تقدمي اإلعانة إىل أنشطة التوعية

  
  مشاركة جمموعات معينة يف العمل    

عمــل، هتــدف احلكومــة إىل إزالــة العوامــل الــيت تعرقــل مــشاركة جمموعــات معينــة يف ال   
النساء من أصل غري هولندي، فضال عـن        ووهي جمموعات املسنني والشباب واألقليات العرقية       

  . )٥١(تعزيز السياسة العامة لسوق العمل
 ‘ون يـشترك  اجلميـع ’ومن أنشطة تعزيز مشاركة الشباب يف العمل برنامج الـسياسات             

خــاطرة، وأخــريا عمليــة ، وهــو برنــامج سياســة عــدم امل)٥٢(والربنــامج الرائــد يف ثــالث بلــديات
  .)٥٣()Operatie Jong(الشباب 

  
  رصد التمييز ضد األقليات العرقية غري الغربية يف سوق العملم    

ديــسمرب / كــانون األول١رصــد التمييــز هــو نتيجــة مــؤمتر قمــة التوظيــف املنعقــد يف   م  
يم تطبيق سياسـة ثالثيـة يف جمـال التعلـ          ’ وثيقة  العمل ةمؤسسو، حيث صاغت احلكومة     ٢٠٠٥
عقد عدد من االتفاقات اليت تستهدف زيادة مشاركة جمموعـات متنوعـة يف             جرى  ، و ‘والعمل

__________ 
  :أدوات من أجل تعزيز مشاركة جمموعات معينة يف العمل  )٥١(  

  لسن؛ترتيب تقدمي إعانة مؤقتة لتنشيط سياسة مراعاة ا•      
  ؛)أعمال غراي( التوجيهية GrijsWerktمشروع لالتصاالت بإدارة جمموعة •      
   سنة؛٤٥خطة عمل لتخفيض بطالة من تعدوا سن •      
  .تدابري لتعزيز سياسات التنوع لدى أصحاب العمل•      

يف حالـة املـرض     هذه دراسـة أثـر للتغطيـة املاليـة ملخـاطرة أصـحاب العمـل فيمـا يتعلـق مبواصـلة دفـع األجـور                            )٥٢(  
  .العملية التعليمية/للشباب الذي جيري تدريبه ملدة يوم أو جمموعة أيام

  .٣ميكن العثور على األنشطة اليت تستهدف األقليات العرقية حتت املادة   )٥٣(  
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مرصد التمييز من أجـل األقليـات العرقيـة غـري الغربيـة يف سـوق               ’وكانت النتيجة إنشاء    . العمل
ل لطبيعة ونطاق التمييز على أساس العنصر والـدين واجلنـسية           ّصف الرسم امل  هواهلدف من ‘ العمل
رصــد يف حتقيــق فهــم  هــذا املويــسهم. ع جوانــب ســوق العمــل وتطوراتــه مبــرور الــزمن يف مجيــ

ي الفروق بني الرجل واملرأة عنـد       وتراَع. أفضل للنطاق الفعلي للتمييز يف سوق العمل اهلولندية       
  .قيام املرصد بعمله

  
  موجز النتائج

قيـة غـري الغربيـة يف       تشري النتـائج املتنوعـة للدراسـة إىل أن التمييـز ضـد األقليـات العر                   
  .إليه واحلصول على وظيفة دائمة) التدفق(سوق العمل يعوق ا لوصول 

وميكـن مقارنـة    . لعرقيـة  أقل على موقف املوظفني من األقليـات ا        ايبدو أن للتمييز أثر       
يفي والدخل لألفراد من األقليات العرقية وللسكان مـن أصـل هولنـدي             املوقف الوظ 

ــن لــديهم مســات وظيفيــة     ــل التعلــيم واخلــربة واملعرفــة باللغــة       مم ميكــن مقارنتــها مث
  .اهلولندية

ميكــن لتفــسري الفــروق يف ســوق العمــل بــني موقــف النــساء مــن األقليــات العرقيــة،        
والنــساء مــن أصــل هولنــدي عــن طريــق املــتغريات املتــضمنة يف النمــوذج علــى حنــو    

ييــز علــى أســاس وقــد يــؤثر التم. أفــضل مــن تفــسري تلــك الفــروق يف حالــة الرجــال 
ومـع  .  حنو أقل من تأثريه علـى الرجـال        العرقية على النساء من األقليات العرقية على      

ويــؤثر التمييــز علــى النــساء . ذلــك، جيــب إجــراء املزيــد مــن الدراســة لتوضــيح ذلــك
. املتدفقات إىل سوق العمل بدرجة أكرب من تأثريه على النساء الاليت يعملن بالفعـل             

أما النساء مـن سـورينام فلـهن      . ة على التركيات واملغربيات   وينطبق هذا بصفة خاص   
ال ختتلـف نـساء سـورينام عـن     وهلـذا  يف سوق العمـل،  ) مندمج جيدا (موقف خاص   

  .مثيالهتن من ذوات األصل اهلولندي
 شكوى وبـالغ كـل عـام بـشأن          ٤٠٠ ما يقرب من     ٢٠٠٦-٢٠٠٤م يف الفترة    ّدقُ   

. لعرقيـة غـري الغربيـة إىل مكاتـب منـع التمييـز            التمييز يف سوق العمل ضد األقليـات ا       
وتلـي ذلـك   )  يف املائـة ٤٣(ويتعلق معظم هـذه الـشكاوى بـالتمييز يف مكـان العمـل         

) بالتهديــد(وإهنــاء العمــل )  يف املائــة٢٤(الــشكاوى املتعلقــة باالســتقدام واالختيــار  
كاوى وتتعلــق كــثري مــن الــش . م املغربيــات معظــم الــشكاوىقــّدوُت).  يف املائــة١٢(

  .بارتداء منديل الرأس
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، وتتــصل ٢٠٠٦-٢٠٠٤نــاء الفتــرة  رأيــا أث٩٣أصــدرت جلنــة املــساواة يف املعاملــة     
. هذه اآلراء بالتمييز الذي تعـاين منـه األقليـات العرقيـة غـري الغربيـة يف سـوق العمـل                

ومعظــم . وأعلنــت اللجنــة يف أكثــر مــن نــصف احلــاالت أن الــشكوى ال أســاس هلــا 
وتتعلـق  . تتعلق باالستقدام واالختيار والوساطة بـشأن الوظيفـة  )  يف املائة٤٠(اآلراء  
 املائــة مــن اآلراء بالعالقــات يف مكــان العمــل، أي الــسلوك التمييــزي الــذي     يف٣٠

  .يتضمن التحرش واإلهانة
بذل املزيد من اجلهـد     وفقا لتجربتهم،   األقليات العرقية غري الغربية،     يتعني على أفراد        

وكـثريا مـا   . يف سـوق العمـل  الـسكان ذوي األصـل اهلولنـدي       لتحقيق نفـس موقـف      
بـون علـى حنـو     يثبتوا أنفسهم بقدر أكرب وأهنـم يراقَ أنراد أن عليهم   فهؤالء األ يشعر  
ــيهجيــدون   و.أدق ــم ال  أن عل ــستمرة أهن ــصفة م ــوا ب ــصورة غــري    م أن يثبت ــون ال ميثل

  .املرغوب فيها جملموعتهم
ف، ضـمن مجلـة أمـور، جتنـب     ائ عن وظـ ونبحثي ذيناألقليات العرقية ال أفراد  راعي  ي    

م ذكــر معلومــات عــن بلــد مولــدهم يف خطابــات   شــركات وقطاعــات معينــة وعــد 
ومــع ذلــك فــاألمر األخــري لــيس   . التقــدم لوظــائف وخلــع منــديل الــرأس يف العمــل  

  .شائعا
    

 أقل من التفـاوت     ، الذي ال تربره املتغريات    ،واالستنتاج بأن التفاوت الباقي بني النساء       
، الرجـال مـن  تكـررا  أقل ى حنو عل) العرقي( أن النساء يواجهن التمييز  حبيث يبدو بني الرجال،   
أن تلعـب   ) الفروق بني القطاعـات   (غري مرض متاما ألنه ميكن للتفسريات األخرى        هو استنتاج   

 دراسة إضافية عن طريق اختبارات عملية ُيثار فيهـا هـذا     ٢٠٠٨وستجري يف عام    . دورا أيضا 
جتمـاعيني أثنـاء   وقـد نوقـشت النتـائج واحللـول املمكنـة مـع الـشركاء اال            . اجلانب بصفة خاصة  

  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥املؤمتر املتعلق مبرصد التمييز يف 
  

  تعزيز اجلمع بني العمل والرعاية    
سـاعات عملـهم بغـرض القيـام     ) بـصفة مؤقتـة  (حرصا على متكني املوظفني من تعـديل       

اعات العمـل،  سـ ) تعديل(قانون العمل والرعاية، وقانون : مبهام الرعاية، توجد الصكوك التالية 
سـاعات العمـل بالتـشاور    ) تعديل(قانون أداء وجيري التحقق من . وخطة االدخار طوال احلياة  
  .مع الشركاء االجتماعيني
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 كـانون  ١ أسـبوعا، بـدءا مـن      ٢٦ إىل   ١٣وتعتزم احلكومة زيادة اإلجازة الوالدية مـن          
رى حتديــد مــدة ويف ضــوء خيــارات الــشباب مــن اآلبــاء واألمهــات، جــ  . ٢٠٠٩ينــاير /الثــاين

اإلجازة حبيث تكفـي أن يـتمكن الوالـدان العـامالن مـن رعايـة طفلـهما بأنفـسهما أثنـاء الـسنة                       
ــة     ــازة الوالديـ ــانوين يف احلـــصول علـــى إجـ ــا القـ ــا حبقهمـ ــه إذا انتفـــع كالمهـ . األوىل مـــن حياتـ

أن احلصول عليهـا؛ شـريطة      يف حالة   الوالدة احلق يف احلصول على بدل إجازة الوالدية         /وللوالد
ويبلغ بدل إجـازة الوالديـة نـصف احلـد األدىن           .  االدخار طول احلياة   برنامجتشارك يف   /يشارك

 يـورو شـهريا     ٦٥٠بـدل حـوايل     ذلـك ال  ويبلـغ   . لألجر لكل ساعة إجازة جرى احلصول عليها      
  .وهذا احلق غري قابل للتحويل. يف حالة إجازة من يعملون كل الوقت

  
  الدة ملن يعملون حلساهبماالستحقاقات العامة للحمل والو    

يف ) ملـن يعملـون حلـساهبم   (يساور اللجنة القلق بشأن إلغاء قـانون التـأمني ضـد العجـز           
، ممــا أســفر عــن إلغــاء اســتحقاقات احلمــل للمــستقالت مــن املــشتغالت باألعمــال ٢٠٠٤عــام 

وقــدم وزيــر الــشؤون االجتماعيــة والعمالــة مــشروع قــانون إىل جملــس   ). ٢٩التوصــية (احلــرة 
وكــان تــاريخ الــسريان  . ن حلــساهبمالنــواب بــشأن برنــامج لبــدل احلمــل والــوالدة ملــن يعملــو   

. والـسبب الرئيـسي لوضـع هـذا الربنـامج محايـة صـحة األم والطفـل             . ٢٠٠٨يونيـه   /حزيران ٤
وسيمكِّن هذا البدل العامالت حلساهبن واألزواج املـشاركني يف العمـل مـن الناحيـة املاليـة مـن                   

واخلطـوط العريـضة األساسـية ملـشروع        .  يف الفترة السابقة والالحقة للوالدة     التوقف عن العمل  
  :القانون هي

 سيتــضمن قــانون العمــل والرعايــة احلــق يف احلــصول ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١ابتــداء مــن   •  
  على استحقاقات احلمل والوالدة؛

 مدة احلصول على االستحقاقات هي نفس مـدة إجـازة احلمـل واألمومـة للموظفـات،                 •  
   أسبوعا؛١٦وهي 

يعتمــد مقــدار االســتحقاقات علــى دخــل الــشخص العامــل حلــسابه يف الــسنة الــسابقة     •  
   يف املائة من احلد األدىن القانوين لألجر؛١٠٠وحبد أقصاه 

  متول أقساط االستحقاقات وتكاليف التنفيذ من أرصدة عامة؛  •  
UWV  هيئةستنفذ  •  

  . الربنامج)٥٤(
  

__________ 
  .اهليئة التنفيذية للربامج التأمينية للموظفني  )٥٤(  
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  طفالقانون خمصصات رعاية األ    
 تغــري هيكــل خمصــصات رعايــة األطفــال يف  ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١ابتــداء مــن   

 تـشجيع وكانـت الغايـة هـي       . هولندا تغـريا أساسـيا هبـدف تبـسيط اجلمـع بـني العمـل والرعايـة                
استعمال مرافق رعاية األطفال، مما يزيد من مشاركة الوالدين ذوي األطفال الصغار، وخباصـة              

  .املرأة، يف العمل
  

  التمويل املنتظم    
، وهـي   ٢٠٠٥حـىت عـام      عدد من الـربامج املاليـة املختلفـة لرعايـة األطفـال           هناك  كان    

اإلعانات املقدمة إىل منظمات رعاية الطفل من خالل البلديات، والربامج الضريبية للـشركات             
حـد  ونتيجة لـذلك، توقفـت فـرص الوالـدين يف اسـتخدام مرافـق رعايـة الطفـل إىل             . ملوظفنياو

وقد أصـبحت إمكانيـة الوصـول مـن الناحيـة املاليـة إىل رعايـة                . اتكبري على موقف كل منهم    
األطفال أكثر انتظاما، كما زادت املساواة القانونية للوالدين بفـضل إدخـال قـانون خمصـصات                

  .رعاية األطفال
 يف دور احلـضانة النهاريـة ومـن         ن خمصصات رعاية األطفال علـى رعايتـهم       ويركز قانو   

وقبــل إدخــال هــذا القــانون، مل ُتقــدَّم إعانــة رعايــة األطفــال إال . ل مرافــق رعايــة األطفــالخــال
رعايـة  ال، ومل تـشمل تكلفـة   الرعايـة  لتغطي تكلفة الوسـاطة والـدعم اللـذين تقـدمهما وكـاالت      

ويتلقى الوالدان مبقتضى هـذا القـانون إسـهاما يف التكلفـة اإلمجاليـة            . نفسها) رعايةالالقائمني ب (
ة رعايـة   جـود  ومـستوى    .رعايـة هـذه ال  وقد زاد هذا من إمكانيـة الوصـول إىل          . لاطفعاية األ لر

وباإلضـافة إىل التـدريب اجلمـاعي       .  آخـذ يف االزديـاد     ٤ -األطفال بالنسبة للفئة العمرية صفر      
، ســيجري أيــضا اســتخدام رؤســاء اجملموعــات يف )التعلــيم املهــين املتوســط (MBOيف مــستوى 

HBO) هينالتعليم امل.(  
  

  رعاية األطفال بعد املدرسة    
اعتمد جملس النواب مشروع القـانون املعـين برعايـة األطفـال بعـد املدرسـة يف خريـف                     

أغـسطس  / آب ١، ونتيجة لذلك القانون أصـبحت املـدارس االبتدائيـة مـسؤولة يف              ٢٠٠٦عام  
ع بـني الرعايـة     وهذا يعطي الوالدين الفرصة للجم    .  عن توفري رعاية الطفل بعد املدرسة      ٢٠٠٧
وال توجـد   .  الرمسيـة  توجرى البدء أيضا يف دراسة عن وضع رعاية الطفل يف العطال          . والعمل
  . بكثري من املدارس، مما قد يسبب مشاكل للوالدين العاملنيدائمةقائمة 
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 ويف  ة مـشكلة تـرتبط باملـدفوعات الطـوعي؛        وستنظر هذه الدراسة بصفة خاصـة يف أيـ          
ــد الط   ــة، يزي ــاطق متنوع ــار     من ــوائم انتظ ــرض وتوضــع ق ــن الع ــب ع ــذه   . ل ــر يف ه وجيــري النظ

  .االختناقات
  

  تطورات استخدام مرافق رعاية األطفال    
واخنفـض  .  مرافـق رعايـة الطفـل زيـادة كـبرية        خدامزاد أثناء العشر سنوات املاضية است       

ونتيجـة  . ٢٠٠٥الطلب بعـض الـشيء فـور إدخـال قـانون خمصـصات رعايـة األطفـال يف عـام                     
رتفــع يف كــل مــن عــام امل/ زادت احلكومــة مــن البــدل املمنــوح لــذوي الــدخل املتوســط لــذلك،
وهـذا  . ٢٠٠٧ منـذ عـام       أيـضا  وأصبح إسـهام أصـحاب العمـل إلزاميـا        . ٢٠٠٧ عام و ٢٠٠٦

بدل أكـرب للمـوظفني الـذين    إعطاء عين يمما. يعين رد ثلث تكاليف رعاية الطفل جلميع املوظفني  
ويف نفـس الوقـت، جيـري       . علـى إسـهام ضـئيل جـدا       ا  ولحصو  حيصلوا من قبل على إسهام أ      مل

تبسيط العبء اإلداري الواقع على الوالدين ألن املبالغ اليت يسهم هبـا أصـحاب العمـل تنظمهـا                  
وقـد زاد اسـتخدام مرافـق رعايـة األطفـال           . السلطة الضريبية، مثلمـا تـنظم إسـهامات احلكومـة         

 يف املائـة بـني   ٢٢,٤لنهارية لرعاية األطفـال بنـسبة   وزاد عدد األطفال يف املرافق ا  . زيادة كبرية 
، كما زاد عدد األطفال يف مرافـق رعايـة األطفـال            ٢٠٠٧ ومنتصف عام    ٢٠٠٦منتصف عام   

  . يف املائة٤٣,٥بعد املدرسة بنسبة 
  

  ٢جدول     
  بدل رعاية الطفلمع صرف عدد األطفال يف مرافق رعاية الطفل     

  
٢٠٠٧ منتصف  ٢٠٠٦آخر   ٢٠٠٦منتصف   

٦٠٠ ٠٠٠٢٢٥ ٣٠٠٢٠٧ ١٨٤  دور احلضانة النهارية لرعاية الطفل
٨٠٠ ٤٠٠١٤٨ ٧٠٠١١٦ ١٠٣  رعاية الطفل بعد املدرسة

ــة    ــل ورعايـ ــة الطفـ ــة لرعايـ ــضانات النهاريـ احلـ
٤٠٠ ٤٠٠٣٧٤ ٠٠٠٣٢٣ ٢٨٨  الطفل بعد املدرسة

  
  .معلومات سياسة السلطة الضريبية  :املصدر  
    

  دور احلضانة النهارية واجلمع بني الوظائفترتيبات مرافق     
ــ   ن هــذا الترتيــب البلــديات واملقاطعــات مــن تعزيــز اهلياكــل األساســية االجتماعيــة    ميكّ

 سـنة  ١٦بواسطة اجلمع بني الوظيفة ومرافق دور احلضانة النهارية الشاملة لألطفـال حـىت سـن     
دات مـستمرة لرعايـة الطفـل    واهلـدف هـو حتقيـق إمـدا       . بغية تسهيل اجلمع بني العمـل والرعايـة       
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واحلكومـة والبلـديات    . والتعليم ورعاية الطفـل أثنـاء فتـرة الغـذاء واألنـشطة الرياضـية والثقافيـة               
  .)٥٥( يف املائة من التكاليف على التوايل٥٥ يف املائة و ٤٥مسؤولتان عن نسبة 

ــداء مــن عــام  ،ترغــب احلكومــة    ــسياسات يف جمــال   ،٢٠٠٨ ابت ــع ال  يف تكثيــف وجتمي
ويرغــب أيــضا جملــس الــوزراء هــذا يف زيــادة عــدد  . رس اجملتمــع املــدين والرياضــة والثقافــةمــدا

ويـضع االتفـاق االئـتاليف وبرنـامج الـسياسات أهـدافا طموحـة              . ة زيـادة كـبرية    عسـ واملدارس امل 
. ترغب احلكومة يف حتقيقها باالشتراك مع البلديات والقطاعـات التعليميـة والرياضـية والثقافيـة             

ــداء مــن عــام      وســتتيح وز ــاه والرياضــة، ابت ــصحة والرف ــوم ووزارة ال ــة والعل ــيم والثقاف ارة التعل
نون جسرا بني عدد مـن القطاعـات،        ماليا يقصد منه وزع املهنيني الذين سيكوّ      ‘عونا’،  ٢٠٠٨

 بـني  ةمعـ اعمـال اجل األواهلـدف هـو الوصـول ب     . مما يوسع نطاق القطاعات املعنية ويعززها أيضا      
  .٢٠١١ عمل حبلول عام ٢ ٥٠٠ىل الوظيفة والرعاية إ

__________ 
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٣١سيستمر برنامج اإلعانة إىل   )٥٥(  
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  ٥املادة     
 الثقافيـــة للـــسلوك، القـــضاء علـــى التحيــــزات     -تغـــيري األمنـــاط االجتماعيـــة        

  األسرة وتثقيف
  

  مقدمة    
مــن أيــن يــأيت التفــاوت بــني الرجــل واملــرأة؟ إذا كانــت هلمــا نفــس احلقــوق واملــستوى   

ي األمـر بالرجـل واملـرأة إىل شـغل          التعليمي، كما هي احلالـة يف هولنـدا، فكيـف ميكـن أن ينتـه              
   وإىل أي مدى ميكن تغيريها؟،مناصب خمتلفة؟ وإىل أي مدى تسبب هذه الفروق مشاكل

يقوم جزء كبري مـن املوقـف املتفـاوت احلـايل بـني الرجـل واملـرأة علـى أسـاس الفـروق                   
املتعلقـة  لفـوارق   لوقـد يوجـد تفـسري       . فيما يتعلق باملشاركة يف العمـل واالسـتقالل االقتـصادي         

كـثري مـن    فقـا ل  وو. العلمـي -باملشاركة يف العمـل يف كـل مـن اجملـالني االقتـصادي واالجتمـاعي              
بدء املرأة يف العمل على حنـو       يف هناية املطاف مبجرد     الفروق احلالية   اخلرباء االقتصاديني ستزول    

 إىل حـد  ويرى كثري من علمـاء االجتمـاع أن املـشاركة احملـدودة للمـرأة يف العمـل تعـود                . أكرب
وينظـر هـذا الفـصل يف األمنـاط الثقافيـة للـسلوك مثـل               . كبري إىل العوامل االجتماعيـة والتارخييـة      

إىل  اختيار اجملال التعليمي والـسقف الزجـاجي واجلـدار الزجـاجي واجلنـسنة ودور الرجـل ومـا                 
  .ذلك

  
  ‘خطة لدور الرجل’    

التخلـي عـن    اآلن   جـرى    يتعلـق مبـذكرة التحـرر مفـاده أنـه         ا  وجه جملـس النـواب انتقـاد        
 يف  ٤٠الوصول بنصيبه من مهام الرعايـة إىل        (للرجل  بالنسبة  اهلدف الوحيد للحكومة السابقة     

 إىل جملـس النـواب      ٢٠٠٨وسريسل جملس الوزراء استجابة يف عـام        ). ٢٠١٠املائة حبلول عام    
عـدها  ت مـذكرة األسـرة، الـيت        وتـشدد . بشأن موضوع زيادة مشاركة الرجل يف عمليـة التحـرر         

، علـــى أمهيـــة األبـــوة الـــيت تتـــصف بالفعاليـــة ٢٠٠٨ تـــصدر يف خريـــف عـــام كـــيل احلكومـــة
  .واملشاركة

  
  زيادة عدد املعلمني    

ينبغي لعدد أكرب من الرجال اختيار مهنة التعليم بغية الوصول إىل جمموعة أكثـر تنوعـا      
ختالفــات الوظيفيــة وتــزداد جاذبيــة مهنــة التعلــيم للرجــال مــن خــالل زيــادة اال . مــن املــوظفني

التقـدم إىل قطاعـات فرعيـة أخـرى يف اجملـال            فـرص    و ،لتقدم الوظيفي  ا وإتاحة املزيد من فرص     



CEDAW/C/NLD/5  
 

08-61732 71 
 

 وهتيئة ظـروف أفـضل للعمـل، وحتـسني فـرص اإلعـداد املهـين أثنـاء املـسار الـوظيفي،            ،التعليمي
  .)٥٦(دير االجتماعي للمهنةقوزيادة الت

  
  اجلدار الزجاجي    

لربنـــامج ‘ اجلـــدار الزجـــاجي’مـــشروع تنفيـــذ  ٢٠٠٧-٢٠٠٥أثنـــاء الفتـــرة  جـــرى   
ــاعي األورويب   ــصندوق االجتم ــابع لل ــساواة الت ــستهدف حتــسني اســتخدام مواهــب     امل ــذي ي ال

ــذكر     وجــرى االتــصال بــصفة خاصــة   . اإلنــاث لدراســة االجتاهــات واملهــن الــيت هلــا صــورة ال
، شـركات، معاهـد     مـدارس (بشخصيات رئيسية من امليدان التعليمي وسوق العمل وإشـراكها          

  .)٥٧()حكومية مثل مركز العمل والدخل
 أنثـى، وتـدار     ١٥٠جريت جتارب يف مثانية مشاريع رائدة يـشارك فيهـا مـا جمموعـه               أُو  

هذه التجارب بربامج جيري فيهـا دعـم الفتيـات والنـساء يف خمتلـف أطـوار حيـاهتن فيمـا يتعلـق                       
  .الرائدة يف عدد من املناطقجريت هذه املشاريع وأُ. خبياراهتن الدراسية واملهنية

اختـراق  ’لتلك املشاريع، تستهدف أن يـشغل موضـوع    ‘ مظلة’نت محلة، بوصفها    وُش  
وكــان .  يف جــدول أعمــال الشخــصيات الرئيــسية ذات الــصلة هــممكانــا أ‘ اجلــدار الزجــاجي

اإلضـافية لـذلك وكيفيـة      ) االقتـصادية (اهلدف تبيان إمكانية اختراق اجلـدار الزجـاجي والقيمـة           
 الفتيــات والنــساء املنخرطــات يف  تــصويرلــة، وهــي منحــت أيــضا واجهــة هلــذه احل وُم. حتقيقــه

، ورت املـشاريع الرائـدة    صُـ كمـا   . ‘عاديات متاما ’دراسة أو مهنة حتمل صورة الذكر بوصفهن        
  . الفرصة للشخصيات الرئيسية املؤثرة لإلدالء ببياناهتاأُعطيتو

ــهاج ال اوللمــشروع و   ــائج  ألنــشطة املــصاحبة ملن ــا نت ــاخلري علــم و التكنولوجي ، مبــشرة ب
وحتقق املدارس والشركات اليت تعطي اهتمامـا خاصـا لتـشجيع الفتيـات والنـساء نتـائج أفـضل                   

ر علـى   طـوّ ومـن الـضروري توزيـع النـهج املُ        . فيما يتعلق جبذب املوهبة األنثوية واحلفـاظ عليهـا        
  ). باألرقام الوطنيةفيما يتعلق(على الصعيد الكلي اثر نطاق أوسع بغية حتقيق 

  

__________ 
  ).’Paboys wanted‘دراسة معنونة ) (SBO(وفقا جمللس توظيف القطاع التعليمي   )٥٦(  
)  ماليني يـورو ومتولـه أوروبـا ووزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمالـة              ٢,٥ميزانيته  (أُنشئ وُنفذ هذا املشروع       )٥٧(  

تراك مع مراكز اخلـربة يف  عن طريق وزارة التعليم والثقافة والعلوم ووزارة الشؤون االجتماعية والعمالة باالش  
  .العلوم والتكنولوجيا، مثل املنظمة النسائية الوطنية املعنية بالتعليم الفين العايل/جمال التحرر
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  السقف الزجاجي وميثاق املوهبة إىل القمة    
 يف املائـة  ٢٠شـغل النـساء نـسبة    : تـنص مـذكرة التحـرر علـى الـرقم املـستهدف التـايل         

وحتقيقــا هلــذا . ٢٠١٠علــى األقــل مــن مراكــز القمــة يف قطــاع األعمــال التجاريــة حبلــول عــام  
وتتكـون شـبكة الـسفراء      .  ضمن مجلة أمور   اهلدف جتري إعانة شبكة سفراء السقف الزجاجي      

من إداريني بارزين من قطاع األعمال التجارية واحلكومة واملنظمات اليت ال تـستهدف الـربح،    
ورغــم زيــادة نــسبة النــساء يف . وهتــدف الــشبكة إىل تنــشيط النــهوض بــاملرأة إىل مراكــز القمــة 

الـسقف  ’اء مناسـبة متامـا لوضـع        وشـبكة الـسفر   . مراكز القمة، فال يتقدم هذا التطور إال بـبطء        
ــى التوصــل     ‘ الزجــاجي ــشكل كــاف عل ــادرة ب  إىل حتــول يف جــدول األعمــال، إال أهنــا غــري ق
‘ املوهبــة إىل القمــة’احلقيقــة، ونتيجــة لــذلك تقــرر وضــع ميثــاق   وجــرى إدراك هــذه. حقيقــي

ــشركاء االجتمــاعيني     ــة وال ــة عمــ وأُ. باملــشاركة مــع احلكومــة واألعمــال التجاري ــشئت فرق ل ن
ويف . وميكـن للـشركات االلتـزام بامليثـاق علـى أسـاس طـوعي             . هلذا الغـرض  ‘ النساء إىل القمة  ’

هذه احلالة تلتزم الشركات بفحـوى امليثـاق، مبـا يف ذلـك األهـداف والتـدابري الراميـة إىل شـغل               
لل أسباب حتقيق، أو عدم حتقيق، هـذه       ععدد أكرب من النساء مراكز القمة، كما أن عليها أن ت          

  .هدافاأل
‘ املوهبــة إىل القمــة’ منظمــة أثنــاء اجتمــاع ٤٥أول  وقــد عــرض امليثــاق ووقَّعــت عليــه  
  .٢٠٠٨مايو /قد يف أيارالذي ُع

وسيجري تقييم إمكانية الربط بني امليثاق وشبكة الـسفراء ومؤشـر الـسقف الزجـاجي            
ظهـار  إل) ز القمـة  صكوك مرجعية فيما يتعلق بالنـساء يف مراكـ        (لوزارة التعليم والثقافة والعلوم     

  .احلالة داخل شركة ومقارنتها حبالة املشاريع التجارية األخرى يف نفس القطاع
لألعمـال التجاريـة    بالنسبة   القيمة املضافة للتنوع     ستجري مراعاة وباإلضافة إىل ذلك،      

نـاث  وميكن هلذا أيضا أن حيفز الشركات على زيادة تنـوع الـذكور واإل            . ولالقتصاد بوجه عام  
يكون للميثاق ولشبكة السفراء فائـدة يف هـذا الـصدد عـن طريـق تزويـد الـشركات                    وقد   .فيها

وأصـدرت  . باألدوات وأفضل املمارسات الضرورية لزيادة نسب النساء يف مراكز القمة لديها          
املدونــة اهلولنديــة حلوكمــة  (Tabaksblat أيــضا توصــيات إلدراج التنــوع يف مدونــة Frijnsجلنــة 

ــستهدف   ــشركات، وت ــشركات ال ــسديدة لل ــك، جيــري    ). اإلدارة ال ــن ذل ــضال ع ــام االوف هتم
مباشــرة األعمــال احلــرة  يف نقطــة مرجعيــة للــشفافيةك‘ املــرأة يف مراكــز القمــة’عيــار مبالــصريح 

لـى أن هتـدف بفعاليـة إىل        عالـشركات   تـشجع    وميكـن لزيـادة الـشفافية أن         .املسؤولة اجتماعيـا  
  .استخدام مواهب اإلناث يف سياسة موظفيها
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  ةناجلنس    
 ،ثـــار نقـــاش اجتمـــاعي يف هولنـــدا حـــول تـــصوير الفتيـــات والنـــساء كـــسلع جنـــسية   
.  وتزايـد املتـاجرة جبـسد األنثـى وجنـسنته يف وسـائط اإلعـالم             ،ات اجلمالية غـري الواقعيـة     يواملثال

  .وقد قررت احلكومة تقييم العواقب احملتملة جلنسنة اجملتمع
ليـة لـدى الـشباب تـؤدي إىل إضـفاء اخلـشونة علـى        ويبدو أن األخالقيات اجلنـسية احلا     

 جـرى إجبـار     وقـد . آداب املعاشرة اجلنسية، مما يعرض السالمة البدنية للفتيات وأماهنن للخطر         
 ســنة علــى أداء أفعــال ٢٥ مــن الفتيــان دون ســن ٢٠ فتيــات وفــىت مــن كــل  ٦فتــاة مــن كــل 

ب حـوايل ثلـث مجيـع اجلـرائم         كِـ وارُت. جنسية أو اخلضوع هلا مبا يتعارض مع رغبتـهم احلقيقيـة          
  . يف سياق مجاعي٢٠٠٤-١٩٩٦اجلنسية اليت أبلغ الشباب عنها يف السنوات 

  
  :النهج    

د هبـا جنـسنة مفرطـة، مثـل         ه يف جماالت توجـ    احلكومة اهلولندية دورا تضطلع ب    تتوخى    
 هتديــد الــسالمة البدنيــة أو العنــف اجلنــسي، حيــث تــسهم يف محايــة الــشباب عنــدما ال يــتمكن 

استكــشاف دقيــق آلثــار جنــسنة اجملتمــع علــى   هــذا ومــع ذلــك، يتطلــب  . الوالــدان مــن ذلــك 
  .لفتيات والفتيانا)  لالصحة البدنية والعقلية(

  :وحددت احلكومة األهداف التالية لنفسها  
ــفََت  - ١   ــى أن     ّه ــاك مؤشــرات عل ــساء يف اجملتمــع، وهن ــات والن ــسنة دور الفتي م جن

.  يؤثر على سلوكهم اجلنسي وعلى مفهومهم لـذاهتم        اجنسية  املشحونمواجهة الشباب للصور    
دور (وستجري يف السنوات القادمـة دراسـة نتـائج جنـسنة            . وهذه املؤشرات تدعو إىل البحث    

وستتــــضمن هــــذه الدراســــة العالقــــة بــــني الــــدين والثقافــــة . اجملتمــــع) الفتيــــات والنــــساء يف
  .التخويف الذي جتري ممارسته ضد الفتيات/والعنف

  ): اجلنسي(زيادة مقاومة الفتيات والفتيان للعنف   - ٢  
ســيجري إيــالء املزيــد مــن االهتمــام بتثقيــف الــشباب يف املــدارس فيمــا يتعلــق بــاجلنس   

الرســائل والــصور الــيت    مــع  ل مــ اعتال وســيجري تعلــيم الــشباب كيفيــة     .واالتــصال اجلنــسي  
  .يواجهوهنا يف وسائط اإلعالم املتنوعة كل يوم

ــتمكن املعلمــون مــن إدرا  وعــالوة علــى ذلــك     عالمــات التخويــف  ك، مــن املهــم أن ي
وهلــذه األســباب . يف مرحلــة مبكــرة وتناوهلمــا علــى حنــو مالئــم ) اجلنــسي(اجلنــسي أو العنــف 

  .سيجري استكشاف كيفية زيادة تعزيز خربة املعلمني يف هذا اجملال
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فيــة التعامــل مــع  كيمعرفــةومــن املهــم دعــم األطفــال والوالــدين واملعلمــني واخلــرباء يف   
ويلقــى جانــب الــوعي بوســائط اإلعــالم اهتمامــا يف اجملــال    . هبــاوســائط اإلعــالم، أي الــوعي  

وسيجري تقييم االحتياجـات املطلوبـة لزيـادة    . التعليمي وجيري تناوله بالفعل يف بعض املدارس    
فيـة حتقيـق    بوسـائط اإلعـالم، وكي    ) مبا فيهم املعلمـني   (توعية الشباب ومقدمي الرعاية واملهنيني      

  .األمان بشكل أكرب فيما تقدمه وسائط اإلعالم
وبغية معاجلة صورة الفتيات والنساء كسلع جنسية، فضال عـن املثاليـات اجلماليـة غـري        

الواقعية وازدياد املتاجرة جبسد األنثى، ستقّيم احلكومـة كيفيـة احلـث علـى تقـدمي صـورة أكثـر                    
  .واقعية للفتيات والنساء

الحظــة أن عــددا مــن املهنــيني يف قطــاع الرعايــة الــصحية أعربــوا عــن  ومــن اجلــدير بامل  
ويرغـب  ). وخباصـة تـصحيح األعـضاء التناسـلية لإلنـاث         (قلقهم إزاء زيـادة عمليـات التجميـل         

ــة لقواعــد ســلوك        ــة صــياغة مدون ــن إمكاني ــق م ــيني يف التحق ــق   اهــؤالء املهن ــا يتعل ــاء فيم ألطب
ملـسألة يف  ذه اتـرى كيفيـة وضـع هـؤالء املهنـيني هلـ        وهتـتم احلكومـة بـأن       . بالتدخالت التجميلية 

  .جدول األعمال
  منع محل املراهقات  - ٣  
 فكرة جيدة عن أسباب ونطاق مـشكلة محـل املراهقـات بغيـة مكافحتـها                تكوينجيب    
وتتركز مشكلة محل املراهقات يف مناطق معينة وضمن فئات سـكانية معينـة، وخباصـة               . بفعالية

ونـشهد ضـمن هـذه الفئـات كـال مـن          ). ٣٧التوصـية   ( وجزر األنتيل    بني الفتيات من سورينام   
ومما يدلل على ذلك، ضمن مجلـة أمـور، العـدد    . احلمل غري املرغوب واالختيار السيئ لألمومة   

والعامــل الثــاين، وهــو االختيــار الــسيئ   . املرتفــع نــسبيا حلــاالت إهنــاء احلمــل يف تلــك الفئــات  
رتقـاء مبركـز هـؤالء الفتيـات عـن طريـق حـصوهلن             لألمومة، تـصاحبه بـشكل رئيـسي فكـرة اال         

على طفل، وحصوهلن أيضا على وضع اجتماعي أفضل، علـى سـبيل املثـال مـن خـالل حقهـن          
  . املستقل يف احلصول على استحقاقات الطفل

ومــن العواقــب اخلاصــة الــيت يــصعب حلــها بالنــسبة حلمــل املراهقــات هــي أن الفتيــات   
وترى هـذه احلكومـة أن   .  يواجهن الرفض من جانب أسرهن     الاليت حيملن على حنو غري خمطط     

 وسـتقدم احلكومـة     .هؤالء الفتيات حباجة إىل املساعدة والدعم بغيـة إعـدادهن لوجـود مـستقل             
وحتقيقـا  . عونا إضافيا ملساعدة الفتيات الاليت حيملن على حنو غري خمطط واألمهـات املراهقـات       

د األمهـات املراهقـات   أن تزيـ وجيـب  . ملـستهدفة هلذا الغرض، جيب الوصول بيـسر إىل الفئـات ا       
  .إصرارهن و مقاومتهن من )احملتمالت(
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  مراكز للشباب واألسرة    
إقامــة مراكــز حبــسم وفقــا لالتفــاق االئــتاليف وبرنــامج سياســة جملــس الــوزراء، جيــري     

. ٢٠١١الـصعيد الـوطين حبلـول عـام         بتغطيـة    تلـك املراكـز      تقـوم وجيـب أن    . للشباب واألسـرة  
مـن تـسعة أشـهر إىل    (ل هذه املراكز نقطة رئيسية بالنسبة للوالـدين واألطفـال والـشباب        وتشك
فيمــا يتعلــق باملــسائل املعنيــة بالنــشأة وتربيــة األطفــال واملــساعدة الكافيــة واملناســبة     )  ســنة٢٣

ــسيق هــذه املــساعدة  ــعوتوجــد هــذه املراكــز مــن أجــل   . وتن ــاء واألمهــات واألطفــال  مجي  اآلب
ويف هنايـة املطـاف، فالنـشأة    . ألسر اليت تعاين من املـشاكل فحـسب  ن أجل اموالشباب، وليس  

وتـشكل هـذه    . وتربية األطفال مـن األمـور املـستحبة، إال أهنـا تكـون صـعبة يف بعـض األحيـان                   
وجتمـع املراكـز معـا    . املراكز نقطة رئيسية أيضا للمهنـيني يف حالـة املالحظـة املبكـرة للمـشاكل           

ــالتوازي مــع بعــضها الــبعض  ســلطات ووظــائف متنوعــة تعمــل  ــا ب إضــافة طبقــة فوهلــذا .  حالي
  . مقصود باملرة غريأمر) بريوقراطية(

ت مــن الناحيـــة  ّب الــيت ســـُتثَ ،ويتكــون النمـــوذج األساســي ملراكـــز الــشباب واألســـرة     
ــدعم االجتمــاعي   اخلمــس وظــائف ال مــن ،القانونيــة ــانون ال ــة للــشباب مــن ق ــسياسة الوقائي  ،لل

). التـدابري الوقائيـة   (هام الرعاية الصحية للشباب من قانون الصحة العامـة          واجملموعة األساسية مل  
ويضمن إسـهام خـدمات الرعايـة الـصحية     . ويتضمن ذلك دعم تربية األطفال وتدريب األسرة    

والـصلة بـني    . للشباب يف مركز الشباب واألسـرة إمكانيـة رصـد منـو الطفـل أثنـاء دورة حياتـه                  
الصحية املشار إليها، وبينه وبني أفرقة الرعايـة وتقـدمي النـصح            مركز الشباب واألسرة والرعاية     

  . أيضاتشكالن جزءا من النموذج األساسي
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  ٦املادة     
  مكافحة االجتار باملرأة واستغالل البغاء    
  االجتار بالبشر    

مـــن تــدرك حكومـــة هولنـــدا أن االجتـــار بالبـــشر شــكل حـــديث مـــن أشـــكال الـــرق     
ونظـرا ألمهيـة اختـاذ هنـج متكامـل، تتـشاطر مـسؤولية              . لواجـب  معاجلته على النحـو ا     الضروري

وزارة العـدل، ووزارة الداخليـة وشـؤون      (السياسة اهلولندية املعنية باالجتار بالبشر عدة إدارات        
ــاه       ــصحة والرف ــة، ووزارة ال ــة والعمال ــشؤون االجتماعي ــة، ووزارة ال اململكــة، ووزارة اخلارجي

ــيم والثقافــ  ــوموالرياضــة، ووزارة التعل ــة    ). ة والعل ــدابري اخلاصــة املعني ــصور هــذا اإلســهام الت وي
معينـة أصـدرهتا    مبختلف نواحي سياسة مكافحة االجتار بالبشر يف هولنـدا ويـشري إىل توصـيات               

  .٢٠٠٦اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام 
 توقد اختـار  . لبشر وطنيا مستقال يعين باالجتار با     اوكانت هولندا أول بلد يعني مقرر       
 مـن املنـع وتقـدمي       : باالجتار بالبشر بـوعي هنجـا واسـع النطـاق للموضـوع            ة املعني ة الوطني ةاملقرر

وتنــشر املقــررة . املــساعدة إىل الكــشف واحملاكمــة علــى كــل مــن الــصعيدين الــوطين والــدويل   
ــر دوري      ــياهتا يف تقريـ ــا وتوصـ ــلت إليهـ ــيت توصـ ــائج الـ ــة النتـ ــررة يف . الوطنيـ ــدرت املقـ  وأصـ

أحـدث  أصدرت  كما  .  تقريرها اخلامس الذي تضمن توصيات ملموسة      ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
وجتـري حاليـا ترمجـة      . )٥٨(ويتـضمن إحـصاءات مـستكملة     ،  ٢٠٠٨يونيـه   /تقرير هلا يف حزيران   

  . إليكم فور إتاحته باإلنكليزيةُيحالس الذي التقرير السادس
وجيـري يف  . شأن االجتـار بالبـشر  ذ تـشريع جديـد بـ   فّـ  ُن٢٠٠٥ينـاير   /ويف كانون الثـاين     

ــادة  ــع أشــكال         و٢٧٣امل ــشمل مجي ــدي توســيع نطــاق االجتــار لي ــات اهلولن ــانون العقوب مــن ق
وفـضال عـن ذلـك جـرت زيـادة        ). اجلنسي، يف العمـل، أي أشـكال الـرق احلـديث          (االستغالل  

 ســنة يف حــاالت اإلصــابة اجلــسدية   ١٢احلــد األقــصى للعقوبــات إىل الــسجن ملــدة تــصل إىل    
.  ســنة يف حــاالت الوفــاة ١٥اخلطــرية أو تعــرض احليــاة للخطــر، وإىل الــسجن ملــدة تــصل إىل   

 يف منظمـة  هكاشـتر مثـل ا ويزيد احلد األقصى للعقوبات عنـدما يرتكـب املتجـر جـرائم أخـرى،         
 وميكــن أن يزيــد احلــد األقــصى للعقوبــات يف تلــك .ر جــوازات الــسفريــزوقيامــه بتأو إجراميــة 

  .ثاحلاالت مبقدار الثل
 سـنة علـى حنـو     ١٨وجيري عقاب النشاط اجلنسي املدفوع األجر مع القُصَّر دون سن             

 ٢٤٥  و ٢٤٤وتـنص املادتـان     . ج من قانون العقوبـات    ٢٤٨ب واملادة   ٢٤٨منفصل يف املادة    
__________ 

  ).٨التذييل (ميكن العثور على موجز وتوصيات التقرير اخلامس   )٥٨(  
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 ١٢اجلنــسي علــى القُــصَّر دون ســن مــن قــانون العقوبــات علــى معاقبــة االغتــصاب واالعتــداء  
  . سنة على التوايل١٦ و

 بصياغة مبادئ توجيهية من أجـل       ٢٠٠٦أبريل  /قام جملس الوكالء العامني يف نيسان     و  
املبـادئ التوجيهيـة األولويـة القـصوى      وتعطي هذه   . التحقيق واملقاضاة يف جرائم االجتار بالبشر     

وُتعطـى  . للقضايا اليت تتعلق باالستغالل اجلنسي واسـتغالل القـصر واالجتـار باألعـضاء البـشرية           
يما يتعلق باستغالل يف العمل لإلفراط، مثل احلرمان من حقـوق اإلنـسان أو ظـروف                األولوية ف 

قيـامهم جبرميـة االجتـار،      يف  وال تقتصر التحقيقات على األشخاص املشتبه       . العمل غري اإلنسانية  
بـــل تـــشمل أيـــضا امليـــسرين ووســـائل النقـــل املـــساعدة واإلســـكان وأوراق اهلويـــة واســـتقدام  

  .الضحايا
 أول خطــة عمــل وطنيــة ٢٠٠٤ديــسمرب /ومــة اهلولنديــة يف كــانون األولوأعــدت احلك  

ملكافحة االجتار بالبشر جيري فيها تنفيذ سياسة يف جمال مكافحة االجتار بالبـشر بأسـلوب متعـدد                 
 بنــد عمــل حمــدد يف جمــاالت حقــوق  ٦٥وتتــضمن خطــة العمــل هــذه  . التخصــصات ومتكامــل

يا االجتـار بالبـشر، والكـشف واملقاضـاة، والتحقيـق           اإلنسان، والتشريعات، واملنح، ومحاية ضـحا     
وطنيـة   مـا يـسمى بالتـدابري التكميليـة خلطـة العمـل ال             ٢٠٠٦فرباير  /واعتمد يف شباط  . والتسجيل

أهم ، مثل املنع؛ وبصفة خاصةأكرب أمهية ملكافحة االجتار بالبشر؛ واكتسبت فيها بعض املواضيع      
وتـرد عناصـر مـن      . صر لالجتـار بالبـشر وبغـاء الـشباب        يف إطار هـذا التقريـر الـضحايا القـ         جاء  ما  

  .خطة العمل الوطنية والتدابري التكميلية يف أجزاء خمتلفة من هذا التقرير
ويـستخدم  . ‘العاشـق ’ويل اهتمام حمدد يف السنوات املاضية ملشكلة مـا يـدعى بــ              وقد أُ   

ــدفهم ا        ــث يكــون ه ــشابات حبي ــوون ال ــذين يغ ــشباب ال ــصطلح العاشــق لوصــف ال ــسي م لرئي
وقد عملت جمتمعات حملية كثرية وفقا للمعلومـات املعنيـة بالعاشـق       . استدراجهن للعمل بالبغاء  

التـدابري  (وتقدمي املساعدة إىل الضحايا يف إطار عملـهم الوقـائي مبقتـضى قـانون الـصحة العامـة                   
املـشكلة  وميكن للمجتمعات اليت مل تعتمد بعد هنجـا هلـذه           . وقانون الدعم االجتماعي  ) الوقائية

 للمعرفـة فيمـا يتعلـق ببغـاء الـشباب، إىل            Movisie  مركـز  أن حتصل على معلومات ونـصح مـن       
وميكـن للمجتمعـات أيـضا أن تلجـأ إىل منظمـات أخـرى             . جانب منظمـات أخـرى ذات صـلة       

وفـضال عـن ذلـك، ميكـن العثـور يف شـبكة اإلنترنـت               . تقدم النصح بشأن التعامـل مـع العاشـق        
املعلومـات احلاليـة عـن القـضايا         وتقدم احلكومـة  . عن العاشق ) احلكومية(على الكثري من املواد     

 مـن خـالل     املتعلقة بالتخويف اجلنسي جلميع األطراف املعنيـة باملـدارس، مبـا يف ذلـك الوالـدين               
صـر مركـز    ، وهو عنصر مـن عنا     )منع التخويف اجلنسي   = www.ppsi.nl) ppsi املوقع الشبكي 

  .سالمة املدارس الذي متوله وزارة التعليم والثقافة والعلوم

http://www.ppsi.nl/
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للفرقـة الوطنيـة     أحد اجملاالت الرئيسية الـستة       ٢٠٠٤وقد كان االجتار بالبشر منذ عام         
بناء على تقييم التهديـد الـذي تـشكله اجلـرائم اخلطـرية واملنظمـة               املعنية باجلرمية املنظمة، وذلك     

أن االســتخدام املــرن والتفاضــلي واملتكامــل لــألدوات يــبني  اتسياسلــخــذ با واال.لــوطنعلــى ا
الــواردة يف القــانون املــدين والقــانون اإلداري والقــانون اجلنــائي أمــر ضــروري ملكافحــة االجتــار 

وأسفر هذا عن إنشاء مركز خربة متعدد التخصصات يف جمـال االجتـار بالبـشر               . على حنو فعال  
 سـلطة املـدعي العـام للتنـسيق الـوطين فيمـا يتعلـق مبكافحـة                حتت ٢٠٠٥مايو  /وهتريبهم يف أيار  
وتــشارك منظمــات خمتلفــة يف هــذا املركــز، وهــي الــشرطة الوطنيــة والــشرطة    . االجتــار بالبــشر

نس وخدمات التحقيـق املتخصـصة يف مكافحـة     ودائرة اهلجرة والتج  ) Kmar(العسكرية امللكية   
علومـات واخلـربات التـشغيلية والتحليليـة        وجيـري جتميـع وحتليـل امل      ). SIOD(الغش االجتمـاعي    

وعالوة على ذلك عينت كل دائرة حمليـة للمقاضـاة مـدعيا معنيـا      . ونشرها على مجيع الشركاء   
 باالتـصاالت، برئاسـة النائـب العـام         ني املعنـي  نيعوجيتمع مجيـع املـدّ    . باالتصاالت لقضايا االجتار  

ملعلومات وأفـضل املمارسـات والتطـورات       املسؤول عن مكافحة االجتار بالبشر، سنويا لتبادل ا       
  .اجلديدة يف جمايل اجلرمية والسياسات

 تـدابري جديـدة يف املعركـة    ٢٠٠٧نـوفمرب  /وأعلنت احلكومة اهلولندية يف تشرين الثـاين       
ومن الواضح أن اختاذ هنج للقانون اجلنائي ال يكفي وحده ملعاجلة مـشكلة             . ضد االجتار بالبشر  
تقيــيم العتبــات الــيت ميكــن إقامتــها  ‘ النــهج الربنــاجمي’ جيــري يف إطــار ولــذلك. االجتــار بالبــشر

. ملكافحة االجتار باألشخاص، وذلك مع اجلهات الـشريكة األخـرى، مبـا فيهـا اإلدارات احملليـة                
 فرقة عمل وطنيـة يف جمـال االجتـار بالبـشر بغيـة مواصـلة تطـوير                  ٢٠٠٨كلت يف أوائل عام     وُش

وســتكون املـسؤوليات الرئيــسية هلـذه الفرقــة التعريـف املبكــر    . اطقهـذا النـهج الربنــاجمي يف املنـ   
التـدابري احملليـة واإلقليميـة ملكافحـة        للعقبات وحلها، مع كفالة تبادل أفـضل املمارسـات ودعـم            

وستشكل االستنتاجات اليت توصل إليها املقـرر الـوطين املعـين مبكافحـة االجتـار               . االجتار بالبشر 
  . نقطة البدء ألنشطة فرقة العمل٢٠٠٧يونيه /صدرها يف حزيرانبالبشر والتوصيات اليت أ

ويشكل االجتار بالبـشر أيـضا أحـد املواضـيع املختـارة لربنـامج تعزيـز مكافحـة اجلرميـة                      
، ممــا يــسفر عــن مواصــلة تنفيــذ كــثري مــن املبــادرات ٢٠٠٧ديــسمرب /املنظمــة يف كــانون األول

وهلذا النهج جوانـب حمليـة فـضال     . قادمةائي يف الفترة ال   الوقائية واإلدارية واملتعلقة بالقانون اجلن    
عن اجلوانب اإلقليمية والوطنية والدوليـة، ويتطلـب تعاونـا مكثفـا مـن مجيـع األطـراف املعنيـة،                    

  .فيها األطراف اخلاصة واإلدارات احمللية مبا
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  ٩القاعدة باء     
ة وإعـادة إدمـاج ودعـم        إىل متديد تأشريات احلمايـة املؤقتـ       ٢٤تدعو اللجنة يف التوصية      

يقات مـع املهـربني     مجيع ضحايا هتريب البشر، مبن منهم غري القادرين على التعاون بشأن التحق           
وفيمـا يلـي مـا يتعلـق هبـذا          ). ٢٣انظـر أيـضا االسـتنتاج       (أو غـري الـراغبني يف ذلـك         ومقاضاهتم  
  :املوضوع
 ٢٠٠٠مـيم األجانـب      قاعدة إلقامة ضحايا االجتار بالبشر وردت يف تع        ٩القاعدة باء     

وبالتايل فهي قاعدة للرعايا األجانب وليست للهولنـديني مـن ضـحايا االجتـار              ). ٩الفصل باء   (
وتـنظم القاعـدة   . بالبشر أو الـضحايا املقـيمني بـصفة قانونيـة يف هولنـدا كمـواطنني يف اجلماعـة                 

رعايــة الطبيــة الــدعم وال( وضــع اإلقامــة وإمكانيــة وصــول الرعايــا األجانــب إىل املرافــق   ٩ بــاء
املواطنـــون اهلولنـــديون ومواطنـــو اجلماعـــة حقهـــم يف اإلقامـــة وإمكانيـــة  ويـــستمد ). والـــدخل

وباملناسـبة، ال يكـون كـل مـواطن يف          . الوصول إىل املرافق من جنـسيتهم ومـن قـانون اجلماعـة           
طين  متاحـة أيـضا ملـوا      ٩ولذلك، فقاعدة باء    . االحتاد األورويب مواطنا يف اجلماعة بصفة تلقائية      

  .االحتاد األورويب املقيمني يف هولندا بصفة غري مشروعة حسبما وحيثما يكون ذلك منطبقا
ونقطــة البدايــة يف هــذه الــسياسة هــي أنــه حــىت يف حالــة اإلشــارة البــسيطة إىل االجتــار     

. ٩ بالبشر ُتمنح أية ضحية تقيم يف هولندا بصفة غـري مـشروعة الفرصـة السـتخدام قاعـدة بـاء                   
ة تعــين مــنح الــضحية مــدة دراســة حبــد أقــصى ثالثــة أشــهر تتلقــى خالهلــا العــون  وهــذه القاعــد

والــدعم، حبيــث ميكــن للــشخص املعــين اختــاذ قــرار مــدروس فيمــا يتعلــق مبــا إذا كــان ســيتعاون 
نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦وقــد تغــري منــذ  . بــشأن التحقيــق مــع املتجــرين بالبــشر ومقاضــاهتم  

البشر كشرط للقبول إىل املوافقة على التعـاون مـع الـشرطة             معيار اإلبالغ عن االجتار ب     ٢٠٠٧
ــدا حــىت للــضحية الــيت ال تطلــب      . ووزارة العــدل ــه ميكــن مــنح اإلقامــة يف هولن وهــذا يعــين أن

ــان و (املقاضــاة، إال أهنــا تتعــاون مــع التحقيــق اجلــاري    ــدور  /عــن طريــق اإلدالء ببي ــام ب أو القي
وإذا قـرر الـشخص املعـين       . رجـاء ترحيـل الـضحية     وأثناء فترة الدراسة هـذه، جيـري إ       ). الشاهد

ويكــون هــذا التــصريح صــاحلا أثنــاء التحقيــق واملقاضــاة  . تتلقــى تــصريح إقامــة/التعــاون يتلقــى
  .وينتهي بنهاية التحقيق أو حبكم احملكمة أو إذا قررت احملكمة عدم املقاضاة

اإلقامـة لـضحية    ويف حاالت الشدة املفرطة، يوجد خيار أن ميـنح وزيـر الدولـة للعـدل                  
، أي يف احلــاالت الــيت يكــون مــن الواضــح فيهــا أن  تاالجتــار بالبــشر علــى أســاس إنــساين حبــ 

  . الشخص ضحية إال أنه ال يستطيع التعاون أو خياف أن يفعل ذلك
وخيــار تنفيــذ مــا يــسمى بالــسلطة التقديريــة كــان موجــودا مــن قبــل إال أن اســتخدامه   

 يف دائـرة اهلجـرة والتجـنس وعقـدت        ٢٠٠٧ظيميـة عـام     وجـرى تنفيـذ تغـيريات تن      . كان نادرا 
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اتفاقات مع مقدمي املعونة بغية ضمان تقدمي تلـك احلـاالت اإلنـسانية علـى حنـو فعـال وأوسـع                     
  .نطاقا إىل وزير الدولة لكي ميكنه إبداء رأيه يف كل حالة

 ميكــن للــضحية أن تتقــدم بطلــب للحــصول علــى إقامــة   ٩ ويف هنايــة فتــرة قاعــدة بــاء   
ــدامــست ــسياسة يف عــام  . مرة يف هولن  حبيــث ميكــن مــنح الــضحية اســتمرار   ٢٠٠٦وتغــريت ال

اإلقامة يف هولندا عندما تسفر املقاضاة اجلنائية عن إدانة الشخص باالجتار بالبشر وينطبـق هـذا                
أيضا إذا ما تعاونت الـضحية فيمـا يتعلـق حبالـة لالجتـار بالبـشر وجـرى توجيـه االهتـام يف تلـك                         

  . املشتبه فيه، إال أنه أدين يف جرمية أخرى يف هناية املطافاجلرمية إىل 
وإذا أسفرت القضية عن الـرباءة وكانـت الـضحية يف هولنـدا لـثالث سـنوات أو أكثـر                      

ــاء    ــصريح ب ــى أســاس ت ــضا   ٩ عل ــها أي ــن  . ، فمــن املمكــن اســتمرار إقامت ــداء م ــانون ١وابت  ك
إلقامة يف هولندا ثـالث سـنوات علـى    ، ميكن لضحية االجتار بالبشر، عقب ا٢٠٠٨يناير  /الثاين

، أن تطلب مـن دائـرة اهلجـرة والتجـنس أن تقـّيم مـا إذا كـان حيـق هلـا أن                 ٩أساس تصريح باء    
أمــا بالنــسبة . زالــت قائمــة القــضية اجلنائيــة مــا حتــصل علــى إقامــة مــستمرة، حــىت إذا كانــت   

م مـا إذا كـان هنـاك         جيـري تقيـي    ٩للضحايا اآلخرين فتطبق قاعدة أنـه بعـد انتـهاء تـصريح بـاء               
  . خيار للعودة إىل البلد األصلي

 أيـضا يف تعليمـات جملـس الـوكالء العـامني، وبالتـايل حتـصل علـى                  ٩ وترد سياسـة بـاء      
  .دعاية واسعة النطاق

 أمكــن مــشاهدة تــدفق، وخباصــة مــن طــاليب اللجــوء مــن ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف عــامي   
، واملـشتبه يف كـوهنم مـن ضـحايا االجتـار            ولهالقُصَّر الذين دخلوا هولندا عن طريق مطـار شـيب         

ويوجـد  . وقد اختفى عدد من هـؤالء الرعايـا األجانـب مـن مراكـز اسـتقبال الالجـئني                 . بالبشر
هم أو يكـون قـد جـرى إعطـائهم تعليمـات            لبـشر التقطـو   اشتباه معقول بأن يكـون املتجـرون با       

نيجرييات األغلبية العظمـى يف     وشكلت الفتيات ال  . مبغادرة مركز االستقبال والعودة إىل املتَّجر     
مست بالتدريج سياسة الستقبال القصر من الرعايا األجانب الذين يتعرضـون           وُر. هذه اجملموعة 

ويبدأ اآلن مشروع رائـد     . خلطر االجتار بالبشر يف مرفق استقبال مغلق مما يقلل خطر اختفائهم          
حـضروا إىل  ُ شك يف أهنـم قـد أ    جلميع القصر مـن الرعايـا األجانـب الـذين يُـ           ‘ لالستقبال املغلق ’

  .هولندا بغرض االجتار هبم
وأحــد التحــديات الرئيــسية التعــرف علــى ضــحايا االجتــار بالبــشر يف أقــرب وقــت            
ــستطاع ــى ضــحاياهم      . م ــسيطرة عل ــاظ بال ــة لالحتف ــستخدم املتجــرون اســتراتيجيات خمتلف وي

ــيهم   هم إلخفــاء هــذه  جــرون كــل مــا يف وســع  ويعمــل املّت. واإلبقــاء علــى اتكــال الــضحايا عل
جـرون أشـكاال    وكـثريا مـا يـستخدم املتّ      . االستراتيجيات حبيث ال ميكن التعرف عليهـا بـسهولة        
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 باالشـتراك مـع     ،وقـد وضـعت الـشرطة     .  من االتكـال ال جيـري التعـرف عليهـا بـسهولة            متعددة
ني،  نظاما سهل االستخدام للتعرف على ضحايا االجتـار احملـتمل          ،املنظمات غري احلكومية املعنية   

وجيـري حتديـد نظـام حيتـوي        . وذلك من أجل توعيـة مجيـع األطـراف يف هـذا اجملـال واجلمهـور               
أي التـشييد،   ( عامال من عوامل اخلطر وقائمة مبجاالت العمل املعينة املعرضة للخطـر             ٧٠على  

ونظـام التعـرف متـاح جلميـع األطـراف يف جمـال االجتـار بالبـشر،         ). الزراعة، خدمات التنظيـف  
وســيكون ممــا يــساعد الــسلطات . جديــدة) اســتراتيجية(يلــة عنــد ظهــور معلومــات وميكــن تعد

اختاذ تدابري اإلحالة الواجبة حلماية الضحايا بقدر اإلمكان، أي بإحالتهم إىل منظمـات الرعايـة               
  .أو إنفاذ القانون/الصحية و
ــاين    ــانون الثـ ــنت يف كـ ــاير /وشـ ــة  ٢٠٠٦ينـ ــة وطنيـ ــدفها ‘ Schijn Bedriegt’ محلـ وهـ
ــة فيمــا يتعلــق بــضحايا االجتــار بالبــشر   األسا وجيــري التركيــز بــصفة خاصــة علــى   . ســي التوعي

وجرى افتتـاح خـط سـاخن       . األشخاص كثريي التردد على البغايا وأصحاب العمل واجلمهور       
ن القائمني باالتصال مـن اإلبـالغ عـن أيـة مؤشـرات      ميكّ‘ إيقاف اجلرمية دون ذكر أمساء’باسم  

 بالغا غفال من االسـم، أدى بعـضها إىل          ١٢٠ عن   ٢٠٠٦محلة عام   وأسفرت  . لالجتار بالبشر 
ــة   ــات رمسي ــراء حتقيق ــشرين األول١٨ويف . إج ــوبر / ت ــاد   ٢٠٠٧أكت ــوم األول لالحت ــو الي ، وه

النـاس  ’األورويب ملكافحة االجتار بالبشر، ُشـنت يف هولنـدا محلـة أخـرى للتوعيـة العامـة ُتـدعى               
  .٢٠٠٨كرر هذه احلملة الوطنية عام ُتوس). ’Mensen zijn geen handelswaar(‘ ليسوا سلعا

  
  البغاء    

ــة يف التوصــية     ــار    ٢٢تقتــرح اللجن ــيم لآلث ــدة ومــستقلة إلجــراء تقي  تعــيني ســلطة حماي
ــدعارة          ــوت ال ــى بي ــروض عل ــي احلظــر املف ــذي يلغ ــانون ال ــدة للق ــدة وغــري املتعم انظــر (املتعم

مراعــاة خمــاطر العنــف واملخــاطر    ويف مثــل هــذا التقيــيم جيــب أيــضا     ).  أيــضا٢١االســتنتاج 
. الــصحية، وخباصــة علــى النــساء غــري احلاصــالت علــى تــصاريح إقامــة ممــن ينخــرطن يف البغــاء 

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف يف االتفاقيــة تقــدمي نتــائج ذلــك التقيــيم يف تقريرهــا املقبــل،  
  . فضال عن معلومات عن اخلطوات والتدابري املتخذة نتيجة للتقييم

ونتيجـة  . ٢٠٠٠أكتـوبر  /د ُرِفع احلظر العـام علـى بيـوت الـدعارة يف تـشرين األول           وق  
حـض إرادهتـم يعتـرب فعـال        مبلذلك، مل يعد تسيري مؤسسة جنسية يعمل فيهـا بغايـا مـن البـالغني                

  .إجراميا شريطة تلبية شروط حمددة
طر  تقيــيم املخــا٢٠٠٦ جــرى يف عــام ،٢٢وفيمــا يتعلــق بالطلــب الــوارد يف التوصــية    

. ‘تقيـيم رفـع احلظـر عـن بيـوت الـدعارة           ’شرت النتـائج يف التقريـر النـهائي         ونُـ . الصحية للبغايا 
وألغــراض هــذه . صويتعلــق جانــب مــن التقريــر بــاملراكز االجتماعيــة للبغايــا يف القطــاع املــرّخ
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.  مـن البغايـا عـن سـلوكهن ومـواقفهن بالنـسبة لـصحتهن       ٣٥٤جريت مقابالت مع   الدراسة، أُ 
 عـن طريـق   ٢٠٠٥مـن سـكان هولنـدا يف عـام     لتحقق، ُجمعت بيانات عـن النـساء    وألغراض ا 

وأظهرت هذه الدراسة عدم وجود فوارق كبرية بـني صـحة النـساء             . اهليئة اإلحصائية اهلولندية  
  .حة النساء الاليت ال ميارسنهصالاليت ميارسن البغاء و

قرر الوطين املعين باالجتـار     وقد أدت استنتاجات التقييمات والنتائج اليت خلص إليها امل          
وأعلنــت احلكومــة . بالبــشر إىل اختــاذ تــدابري جديــدة بــشأن الــسياسة والتــشريع املعنــيني بالبغــاء 

خيص وتــدعيم الرقابــة وإنفــاذ اتــشريعا جديــدا هدفــه الرئيــسي هــو تــشديد وتنــسيق نظــام التــر  
 الــيت يلــزم وســيجري إيــالء اهتمــام خــاص للمتطلبــات. القــانون وحتــسني ظــروف عمــل البغايــا

واهلـدف هـو بـدء سـريان        . فرضها على البغاء من خـالل خـدمات املرافقـة أو شـبكة اإلنترنـت              
  .٢٠٠٩القاعدة اإلطارية املعنية بترخيص البغاء يف عام 

ري أيــضا األخــذ يف االعتبــار بفــرص تعزيــز املراقبــة جوعنــد تعريــف هــذا القــانون، ســي  
الـشركاء ممـن يتولـون مهمـة اإلنفـاذ يف قطـاع             وقـد اتفـق أيـضا علـى أن يبـذل مجيـع              . واإلنفاذ

  .البغاء جهودا إضافية يف الفترة القادمة، سواء كان ذلك بشكل فردي أو مشترك
  

  معلومات وبرامج خروج من أجل البغايا    
ــة، ووزارة التعلــيم والثقافــة والعلــوم،       ــة والعمال تــدرس اآلن وزارة الــشؤون االجتماعي

ة االحتماالت واملتطلبات فيما يتعلق بتـوفري املعلومـات وبـرامج         ووزارة الصحة والرفاه والرياض   
  .٢٠٠٨ومن املتوقع أن تسفر هذه الدراسة عن اختاذ تدابري إضافية يف عام . اخلروج للبغايا

  
  اإلناث من ضحايا االجتار بالبشر    

 علـى تقـدمي معلومـات عـن عـدد النـساء والفتيـات               ٢٤جرى حث هولندا يف التوصية        
والتقريــر الــسادس للمقــرر ). ٢٣االســتنتاج (الــاليت وقعــن ضــحايا االجتــار بالبــشر  القاصــرات 

 مرفــق هبــذا التقريــر ويتــضمن ٢٠٠٨يونيــه /الــوطين املعــين باالجتــار بالبــشر الــصادر يف حزيــران
  .األرقام اليت طلبتها اللجنة
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  ٧املادة     
  املشاركة يف احلياة السياسية واالجتماعية    

  
  ٨املادة     
  يل احلكومي على الصعيد الدويلالتمث    

  
  مقدمة    

 هـو عـدد اإلنـاث       ٨ حتت املـادة     ردوما ي . ٧ادة  تناول اجلزء األكرب من هذا الفصل امل      ي  
  .من أعضاء الربملان األورويب والنساء الاليت ميارسن مهاما رفيعة يف اخلارج

  
  )احلزب الكلفيين الوطين (SGPالـ     

نـه جيـب أن تـضمن هولنـدا متثيـل النـساء يف اهليئـات                إىل أ  ١٨تشري اللجنة يف التوصـية        
ــه جيــب علــى ذلــك التمثيــل أن يعكــس تنــوع الــسكان بــشكل كامــل      . الــسياسية والعامــة وأن

 فيمــا يتعلــق بإلغــاء الطعــن يف القــضية املتــصلة باســتبعاد احلــزب ٢٦ والتوصــية ٢٥واالســتنتاج 
ل هولنــدا تــشريعا يكفــل توافــق دخوتنــصح اللجنــة أن ُتــ. الكلفــيين الــوطين للنــساء نقطــة هامــة

 مـن االتفاقيـة وسـحبها    ٧ و ٢ و ١معايري طلب مساعدة سياسية مـع التزاماهتـا مبوجـب املـواد         
وقـد طعنـت    . للطعن الذي قدمته واعترافها بالتنفيذ املباشـر لالتفاقيـة يف النظـام القـانوين احمللـي               

م حيـث يكـون هنـاك تـضارب بـني      الدولة يف قرار احملكمة يف الهاي ألنه يتعلق مبسألة مبدأ سا       
عدد من احلقـوق الدسـتورية يف سـياق سياسـي وتكـون العالقـة بـني صـاحب العمـل واحملكمـة                    

  .معرضة للخطر، ضمن مجلة أمور
 بـالتوقف   احملكمـة   يف نفـس الوقـت ألمـر       استجابتوال يغري هذا من حقيقة أن الدولة          

عانـة أصـدر بـشأنه    ريـا ضـد إلغـاء اإل     قـدم احلـزب طعنـا إدا      و. عن إعانة احلزب الكلفيين الوطين    
 كـانون   ٥ حكمـا يف     ،)وبالتـايل حمكمـة لإلعانـات     ( بوصفه أعلى حمكمة إداريـة       ،جملس الدولة 

 مفــاده أن إلغــاء اإلعانــة كــان خاطئــا لعــدم وجــود تعــارض مــع اتفاقيــة  ٢٠٠٧ديــسمرب /األول
ا جــاء باألســطر األوىل ويــشري جملــس الدولــة يف قــراره إىل أن مــ . األمــم املتحــدة املعنيــة بــاملرأة 

ة لـــه تـــأثري مباشـــر، إال أن ذلـــك  مـــن االتفاقيـــة املعنيـــة بـــاملرأ٧ مـــن املـــادة )ج( و )أ(وحتـــت 
ــانون    ال ــستلزم عــدم تطبيــق ق ــسياسية ) إعانــات(ي ــة، ضــمن   . األحــزاب ال ويــرى جملــس الدول

بـتمكني املـرأة مـن      يوجد أمهية كبرية حلقيقة أن االتفاقية املعنية بـاملرأة تلـزم            اعتبارات أخرى، أنه    
املــشاركة يف العمليــة الدميقراطيــة، ولكــن اجمللــس يــشري إىل أن هولنــدا متتثــل هلــذا الــنص يف إطــار  
طائفة من األحزاب السياسية اليت ينظر إليها ككل، فهناك ما يكفي من األحـزاب األخـرى الـيت                  

. نـساء يف الترشـيح    ويرى اجمللـس عـدم وجـود حـدود فعليـة حلـق ال             . تستطيع املرأة أن تنضم إليها    
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الـسياسية مـن األمهيـة حبيـث ال ميكـن للحكومـة التـدخل إال إذا شـكل احلـزب                  وحرية األحـزاب    
  .ويرى جملس الدولة أن احلالة هنا خمتلفة. خطرا ملموسا على النظام القانوين الدميقراطي

ويف نفــس . اإلعانــة) وزارة الداخليــة وعالقــات اململكــة(وبعــد ذلــك، اســتأنفت الدولــة   
الوقت أقرت حمكمة االستئناف حكم احملكمة يف اإلجراءات املدنيـة، باسـتثناء جانـب اسـتحقاق                

 سـبق أن أصـدر حكمـا هبـذا الـصدد       -ه أعلـى حمكمـة إداريـة        ف بوصـ  -اإلعانة ألن جملس الدولة     
ــانون األول٢٠القـــرار املـــؤرخ ( ــة  ). ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـ ــا ســـبق، تـــرى حمكمـ وإىل جانـــب مـ

عانة ليس بالتدبري الواجب ألهنا تعترب أنه من غري احملتمل أن يوافـق احلـزب               االستئناف أن إلغاء اإل   
  :وتعلن احملكمة أيضا ما يلي. الكلفيين الوطين على حق النساء يف الترشيح كنتيجة إللغاء اإلعانة

 الدولة اتفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأة بعدم اختاذهـا تـدابري ملكافحـة            تنتهك  )أ(  
اخــل احلــزب الكلفــيين الــوطين وأن هــذا االنتــهاك ال تــربره احلقــوق القانونيــة املعنيــة     التمييــز د
  األخرى؛
تـسفر بفعاليـة عـن قيـام احلـزب الكلفـيين الـوطين        أن تتخذ تدابري  على الدولة   )ب(  

وســيكون علــى الدولــة أن تنفــذ تــدبريا فعــاال يــشكل يف نفــس . مبــنح النــساء احلــق يف الترشــيح
  احلزب؛) ألعضاء( احلقوق الدستورية الوقت أقل تعد على

، إال أنه ال ميكنـها أن جتعـل الدولـة           قانونجيب أن ترد التدابري اليت ستتخذ يف          )ج(  
  .معينة) قانونية(تتخذ تدابري 

وســتطعن احلكومــة لــدى احملكمــة العليــا فيمــا يتعلــق بأمهيــة صــياغة القــانون والوثــوق     
  :التالية للنقاطالقانوين، كما ترغب يف احلصول على توضيح 

العالقة املتبادلة بني احلقوق الدستورية، مثل حظر التمييز واحلـق يف الترشـيح بـدال مـن           •  
  حرية الدين والرأي وتكوين اجلمعيات؛

ومل حيـدث مـن قبـل أن اضـطر          . واألحـزاب الـسياسية    العالقة بـني احملكمـة واملـشرعني        •  
وترغــب . ب آراء موضــوعيةاملــشرع أو احملكمــة إىل التــدخل يف حــزب سياســي بــسب  

   إليه األحزاب السياسية؛- أو جيب أن متتد -احلكومة يف معرفة املدى الذي متتد 
  ).قانون إداري(وجملس الدولة ) قانون مدين(الفارق بني قرارات حمكمة االستئناف   •  

  
  املرأة يف السياسة واإلدارة العامة    

ــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد       ــة املعني  قلقهــا إزاء ١٧املــرأة يف االســتنتاج تؤكــد اللجن
 الرفيعة يف مجيع القطاعات العامة، مبا يف ذلك علـى املـستوى           لوظائفالنسبة املتدنية للمرأة يف ا    
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 إدراج بيانات ومعلومـات مفـصلة يف هـذا التقريـر عـن              ١٨وتطلب اللجنة يف التوصية     . الدويل
الالجئـات، يف اهليئـات املنتخبـة واملعينـة،         متثيل النساء، مبـا فـيهن النـساء مـن األقليـات العرقيـة و              

  .٢٠٠٨-٢٠٠٥على مستوى صنع القرار للفترة 
 هــدف زيــادة ٢٠١٠-٢٠٠٦وتـضمنت خطــة سياســة التحــرر الطويلـة األمــد للفتــرة     

ومل تعـد   . ٢٠١٠ يف املائـة حبلـول عـام         ٤٥نسبة املرأة يف املراكز السياسية إىل حد أدىن نـسبته           
ع املـرأة يف مناصـب صـنع القـرار واإلدارة كموضـوع منفـصل،               مذكرة التحـرر تتنـاول موضـو      

ــيم           ــة والتعل ــة يف احلكوم ــز القم ــساء مراك ــن الن ــدد أكــرب م ــه مبوضــوع شــغل ع ــها تربط ولكن
  .واألعمال التجارية

  :والوضع احلايل هو  
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  ٢٠٠٣  نسبة النساء

 ٥٢ ٤٤ ٤٤  الربملان األورويب
 ٣٥ ٢٩ ٣٣  جملس الشيوخ

 ٣٩ ٣٩ ٣٩  نوابجملس ال
 ٣٦ ٢٨ ٢٩  اجملالس اإلقليمية
 ٢٦ ٢٦ ٢٤  اجملالس البلدية

  *١١ ١١ -  إدارة اجملالس املعنية باملياه
 ٣١ ٣٣ ٣٣  الوزراء

 ٥٥ ٤٠ ٥٠  وزراء الدولة
 ١٧ ٨ ٨  مفوضو امللكة

 ٣٠ ١٧ ١٧  أعضاء السلطات احمللية التنفيذية
 ١٨ ٢٠ -  العمد

 ١٨ ١٨ ١٦  أعضاء اجمللس البلدية
 ٨ ١٢ -  رؤساء اجملالس املعنية باملياه

  
  .األرقام احلديثة غري متاحة  *  
    

.  يف املائـة   ٤٥وباملعدل احلايل لن تتحقق يف كثري من احلاالت النسبة املستهدفة، وهي              
عدد النساء، من املهم أن يدرج هذا املوضوع مـرة أخـرى يف             د يف زيادة    ووملنع املزيد من الرك   
األحزاب اليت تـضطلع بـدور يف اسـتقدام وتـسمية املرشـحني ويف النـواحي       جدول أعمال مجيع   

وتعـاون  ). فيما يتعلق بتعيني العمـد    (املرحلية األخري، مثل األحزاب السياسية ومفوضو امللكة        
وجيري التشديد أيضا على التدابري الراميـة إىل زيـادة       . مور اهلامة زامها من األ  هذه األحزاب والت  
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وفـضال  . وظائف السياسية وتعزيز االختصاصات من خالل التـدريب والـدعم         اهتمام النساء بال  
  . املساعدة، مثل إجازة احلمل ورعاية الطفلتيسرياتاحتياج للعن ذلك، يوجد

‘ صوتوا للمـرأة  ’، شنت محلة    ٢٠٠٦ويف مرحلة ما قبل انتخابات اجملالس البلدية لعام           
وكـان  . وتكونت احلملة مـن ثالثـة أجـزاء       . يةاليت تستهدف زيادة نسبة النساء يف اجملالس البلد       
مـن عـضوات اجمللـس مـن عـشر          ) املرشـحات (اجلزء األول قطار املتابعـة حيـث تقـضي اإلنـاث            

بلديات خمتلفة عشرة أيام متـنقالت يف البلـد بالقطـار بغيـة تعزيـز املزيـد مـن النـساء يف اجملـالس                        
أة، أمـا اجلـزء الثـاين مـن احلملـة فهـو        البلدية واسترعاء النظر إىل خيار التصويت التفضيلي المـر        

. عن النساء يف سياسة البلديات، ويتعلـق ذلـك جزئيـا بقطـار املتابعـة             ) التحريرية(توليد الدعاية   
 احلملـة اهتمامـا     بتواجتـذ ). البلديـة (وأخريا، نظمت مناقشة موضوعية عن املـرأة يف الـسياسة           
  .حرر بالتصويت المرأةكبريا وتعززت على حنو إضايف عن طريق مناداة وزير الت

  :ويقوم وزير الداخلية وعالقات اململكة باألنشطة التالية  
رصد التطورات اإلحصائية بغية تنشيط مجيـع األحـزاب الـيت تـضطلع بـدور يف عمليـة                    •  

التعيني للمناصب اإلداريـة الـسياسية لتقـدمي إسـهام، يف نطـاق قـدرهتا، إىل نـسبة أكـرب                    
 ٢٠٠٧البيانـــات حـــىت هنايـــة عـــام ائمـــة مفـــصلة ب وضـــع قوجيـــري اآلن. مــن النـــساء 

  وستدرج يف مذكرة االجتاهات اليت تصدر كل سنتني؛
وجـرى التعـبري عـن      . اص بزيادة تدفق وتقدم النساء لشغل مناصب العمـد        اخلهتمام  اال  •  

والعمـدة مـسؤول إداري ملحـوظ بدرجـة         . هذا مـؤخرا يف مـذكرة إىل جملـس النـواب          
ــة،   ــة يف اجملــالس البلدي ــذا      عالي ــشغلن ه ــاليت ي ــساء ال ــسبة الن ــاك نقــص كــبري يف ن  وهن

وجيــب . وهلــذا فمــن املهــم زيــادة اهتمــام املرشــحات بــشغل منــصب العمــدة. املنــصب
وقـد وعـدت الرابطـة اهلولنديـة        . حتقيق ذلك عن طريق األطـراف املعنيـة بتعـيني العمـد           

  للعمد، إىل جانب مفوضو امللكة، بالقيام بأعمال ملموسة؛
واألفـراد مـن األقليـات    النساء أكرب من د شغل عدبغية  أيضا  معينة  ‘ رض خصبة أ’هتيئة    •  

عني ممـن لـديهم خـربة       وسيجري التوصـل إىل األشـخاص املتـوقَ       . نصب العمدة العرقية مل 
ويعـين هـذا وجـود جمموعـة كـبرية          . أو اهتمام باإلدارة العامة عن طريـق االستكـشاف        

ملـؤهلني لـشغل منـصب العمـدة ممـن لـديهم            من النساء واألفـراد مـن األقليـات العرقيـة ا          
  فرصة النجاح يف حالة التقدم بطلب عند وجود شواغر معينة؛

وغالبـا مـا تكـون رعايـة        . كما سـبق الـذكر، توجـد حاجـة أيـضا إىل املرافـق اإلضـافية                 •  
وعـالوة  . األطفال منظمة على حنو مرض من خالل قانون خمصـصات رعايـة األطفـال             

ضوات جملـس النـواب وجملـس الـشيوخ واجملـالس اإلقليميـة             على ذلك، يوجد قانون لع    
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وهلــذا، . واجملــالس البلديــة يــوفر ترتيبــات لالســتبدال واإلجــازة أثنــاء احلمــل والــوالدة   
يكـــون التأكيـــد اآلن علـــى ترتيـــب لإلجـــازة واالســـتبدال لعـــضوات اجمللـــس البلـــدي  

  .املياهوالسلطات احمللية التنفيذية واإلدارة اليومية للمجالس املعنية ب
  

  احلصص    
تــشري اللجنــة إىل قلقهــا إزاء عــدم تقــدمي هولنــدا معلومــات بــشأن اســتخدام احلــصص     

للتعجيل باملشاركة الكاملة للنساء، مبا فيهن املهـاجرات والالجئـات واملنتميـات إىل األقليـات،               
ــرار    ــات صــنع الق ــة وهيئ ــاة العام ــز مــشاركة   ). ١٧التوصــية (يف احلي ــدا إىل تعزي وهتــدف هولن

ومـع ذلـك، فيوجـد قـانون إطـاري بـشأن            . النـساء إال أهنـا ال تـستخدم نظـام احلـصص           ) مجيع(
ويهدف هذا القانون اإلطـاري إىل أن يـصور تكـوين اجملـالس االستـشارية         . اجملالس االستشارية 
  .اجملتمع اهلولندي

  
  نساء األقليات العرقية يف الوظائف اإلدارية    

  . اإلداريةلوظائفنساء األقليات العرقية يف ا استعراضا شامال ل٩يتضمن التذييل   
  

  عدد أكرب من النساء واألقليات يف اجملالس االستشارية احلكومية    
ال يوجــد حــىت اآلن عــدد كــاف مــن النــساء وأفــراد األقليــات يف اجملــالس االستــشارية    
 البــدء يف وضــع أرقــام   ٢٠٠٧نــوفمرب /وهلــذا قــررت احلكومــة يف تــشرين الثــاين    . احلكوميــة
 يف ١٠ يف املائة مـن أعـضاء اجملـالس االستـشارية مـن النـساء، و           ٥٠جيب أن يكون    : مستهدفة

ويصل هـذا يف املمارسـة العمليـة إىل فـرد واحـد علـى األقـل مـن               . املائة من جمموعات األقليات   
  .جمموعة من جمموعات األقليات يف كل جملس استشاري

وقـد وافـق    . ير املسؤول وجملس الوزراء   وتعيني أعضاء اجملالس االستشارية مسؤولية الوز       
تعيني رئيس أو عـضو جيـب أن يـسهم مـن حيـث املبـدأ يف حتقيـق        ) إعادة(جملس الوزراء على أن   

  .بعد األرقام املستهدفة يف اجملالس االستشارية اليت مل جير التوصل إىل األرقام املستهدفة فيها
  

  النساء يف إدارة اجملالس املعنية باملياه    
زال متثيـل املـرأة منقوصـا يف         العتراف بأمهية مشاركة النساء يف إدارة املياه، فمـا        رغم ا   

ولتتغيري هذه احلالة، سيدير اجمللس اهلولندي للمرأة، باالشتراك مـع مركـز          . اجملالس املعنية باملياه  
ــرة   ــة، مــشروعا يف الفت ــرأة والبيئ ــاين  امل ــا بــني كــانون الث ــاير / م ــاين ٢٠٠٨ين ــاير / وكــانون الث ين

وعنـد  . وهدف املشروع زيـادة عـدد املـسؤوالت اإلداريـات يف اجملـالس املعنيـة بامليـاه               . ٢٠١٠
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، سـيجري تـشجيع عـدد مـن     ٢٠٠٨نـوفمرب  /اجملـالس يف تـشرين الثـاين    تلـك   التقدم النتخابات   
وسـيجري  . هناملنظمات على وضع عضوات يف قـوائم مرشـحيها وشـن محلـة وطنيـة مـن أجلـ                

واهلدف من هـذا    . املنتخبات ومترينهن على املسؤوليات اإلدارية    تدريب املسؤوالت اإلداريات    
  . يف املائة من إدارة اجملالس املعنية باملياه٣٠املشروع أن تشكل النساء نسبة 

  
  املوظفون يف القطاع العام    

، ) يف املائـة   ٤٩( مـا يقـرب مـن نـصف عـدد املـوظفني              ٢٠٠٦شكلت النـساء يف عـام         
ومـع ذلـك، توجـد فـروق     ).  يف املائـة ٥١(صف اآلخـر بقليـل   كما شكل الرجال أكثر مـن النـ    

فمــثال، نــرى النــساء بــصفة أساســية يف التعلــيم االبتــدائي   . بــني القطاعــات احلكوميــة املختلفــة 
، أمـا يف الـدفاع فنـرى الرجـال بـصفة أساسـية، بينمـا ال تبلـغ نـسبة املـرأة               )يف املائة تقريبا   ٨٠(

 نسبة الـذكور واإلنـاث بـني القطاعـات فحـسب بـل              وال تظهر الفروق يف   .  يف املائة  ١٣سوى  
 يف املائة العليا مـن املـوظفني        ١٠ويف فئة الـ    . بني املستويات الوظيفية العليا والدنيا يف املنظمات      

  .يف أي قطاع على أساس الدخل، جيري متثيل املرأة على حنو أقل من متثيلهن يف املنظمة ككل
ن املتــدفقني إىل القطــاع العــام، يف املائــة مــ ٥٦ نــسبة ٢٠٠٦وشــكلت النــساء يف عــام   

ني حيـث جـرى     وال ميكن مقارنـة هـذين الـرقم       (القمة   يف املائة من املتدفقني إىل وظائف        ٢٨ و
 للمـرأة وفـرص تقـدمها       وال بـد مـن االنتبـاه إىل املـسار الـوظيفي           . )٥٩()حساهبما بشكل خمتلـف   

إليـه، لـدى القطاعـات احلكوميـة      وكمـا سـبقت اإلشـارة       . قمةحىت يزداد تدفقها إىل وظائف ال     
اإلجــراءات يف كــل ) نفــس(وهــذا يعــين أنــه مــن غــري املطلــوب اختــاذ . وظــائف ابتدائيــة خمتلفــة

ويوجــد لــدى عــدد مــن القطاعــات، وخباصــة يف اإلدارة العامــة، مراكــز ابتدائيــة جيــدة . مكــان
دفق النـساء   ويف القطاعـات األخـرى، وخباصـة قطاعـات األمـن، حيتـاج تـ              . جيب احملافظة عليهـا   

وأخريا، من املفيد تدفق املزيد مـن الرجـال إىل عـدد      . بذل املزيد من اجلهود   ) إىل مراكز القمة  (
  .من القطاعات التعليمية، وخباصة يف التعليم االبتدائي واملراكز الطبية اجلامعية

حامســة ) مركزيــة(وأحــد أهــداف جملــس الــوزراء الرابــع لبالكينيــدي تــشكيل حكومــة    
 وجرى وضع أرقام مستهدفة بالنسبة للنوع اجلنـساين والعرقيـة والـسن بغيـة               .نوعةوسديدة ومت 

ــام       ــول عـ ــام حبلـ ــاع العـ ــة يف القطـ ــة متنوعـ ــوة عاملـ ــل إىل قـ ــان وأُ. ٢٠١١التوصـ درج الرقمـ
  :لق بتدفق النساءاملستهدفان التاليان فيما يتع

  ؛٢٠١١ يف املائة من التدفق حبلول عام ٥٠ستشكل النساء نسبة   •  
__________ 

يشري التدفق إىل وظائف القمـة      بينما  . جتري اإلشارة، بالنسبة إىل تدفق النساء، إىل التدفق من خارج القطاع            )٥٩(  
  .أيضا إىل التدفق من املستويات الوظيفية األخرى
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  .٢٠١١ يف املائة من التدفق إىل وظائف القمة حبلول عام ٣٠تشكل النساء نسبة س  •  
وفيما يتعلق بالتنوع العرقي، هتدف احلكومة إىل زيادة نسبة املـوظفني مـن األقليـات العرقيـة يف              

ومل جتر أيـة تفرقـة إضـافية يف هـذا       . ٢٠١١-٢٠٠٧ يف املائة يف الفترة      ٥٠القطاع العام بنسبة    
 يف املائــة مــن ٥,٧ كانــت نــسبة ٢٠٠٥ويف عــام . اإلنــاث/يتعلــق بنــسبة الــذكورالــصدد فيمــا 

 يف املائة مـن     ٥٣وشكلت اإلناث نسبة    . موظفي القطاع العام من األقليات العرقية غري الغربية       
ومـرة أخـرى، توجـد اختالفـات بـني      .  يف املائة٤٧هؤالء املوظفني، بينما كانت نسبة الذكور       

 مكـان مـن     ٢ ٠٠٠وتطمح احلكومة يف الوقت احلايل إىل تـوفري         . تنوعةالقطاعات احلكومية امل  
 mbo مكـان دائـم يف مـستويات الــ           ١ ٠٠٠عمليـة لتهيئـة     : أماكن العمـل الدائمـة يف احلكومـة       

، وعمليـة لتهيئـة     )التعليم اجلـامعي   (woو  ) التعليم املهين العايل   (hboو  ) التعليم املهين املتوسط  (
وبالنـسبة لكـل    . للبـدء ستهدفة احملرومة اليت ليس لديها مـؤهالت         مكان للجماعات امل   ١ ٠٠٠

يف  ٥٠تطبـق القاعـدة، وهـي أن يـشغل الرجـال والنـساء مـن األقليـات العرقيـة                    . من العمليـتني  
  .املائة من األماكن

 بغيــة دعــم ٢٠٠٨وســتوفر وزارة الداخليــة وشــؤون اململكــة مؤشــرا للتنــوع يف عــام     
ب العمـل يف    صـحا ويدعم هـذا املؤشـر أ     . الصعيد البالغ الصغر  ب العمل احلكوميني على     صحاأ

اجلنـسانية  (ويتـيح املؤشـر فكـرة عـن تركيـب القـوة العاملـة        . تشكيل سياسة التنوع اخلاصة هبم   
وعلـى  علـى الـصعيد الـوطين،     السكان يف منطقـة معينـة، و      مقارنة باملهنيني من  ) والسن والعرقية 

لتوصـل إىل قـوة      تطلبـت احلالـة ذلـك، النـصح بغيـة ا           ا، إذا وسيقدم املؤشـر أيـض    . القطاعصعيد  
  .عاملة أكثر تنوعا

  
  احلكومة بوصفها من أصحاب العمل    

 يف املائـة علـى األقـل مـن     ٢٥هتدف احلكومة املركزية إىل ضـرورة شـغل النـساء نـسبة        
.  احلالـة يف كـل وزارة      ٤ويـبني الـشكل     . ٢٠١١يف عـام    ) اخلدمة العامـة العليـا    (وظائف القمة   

ــساء يف مراكــز        وتر ــادة عــدد الن ــق زي ــد عــن طري ــال جي ــة يف وضــع مث ــة يف غــب احلكوم القم
ضـمن كـل أربعـة      أنثـى    وجـود وسيجري االضطالع باإلجراءات التاليـة بغيـة كفالـة          . احلكومة

  .من كبار املديرين ، وذلك خالل أربع سنوات
ل وخـارج    مواهـب نـسائية مـن داخـ         على حنو فعال   سيقدم مكتب اخلدمة العامة العليا      •  

  احلكومة املركزية فيما يتعلق باملناصب الشاغرة؛
سيضع املكتب قوائم باملرشحني للمناصب الشاغرة وسريشح دائما اثنتني مـن اإلنـاث               •  

  على األقل؛
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 وظيفــة مــن وظــائف ٨٠٠وهــو املــسؤول عــن مــلء الــشواغر يف الـــ  (ســيقوم املكتــب   •  
م النــساء علــى حنــو فعــال إىل برنــامج   باســتقدا) القمــة يف احلكومــة املركزيــة اهلولنديــة 

  من النساء؛كل عام املرشحني حبيث يكون نصف مجيع املرشحني على األقل 
ــة بوصــفه بنــدا خاصــا يف ســياق االتفاقــات       •   يــدرج التنــوع علــى صــعيد القمــة اإلداري

   .التشغيلية السنوية مع كل وزير
 يف املائـة، أو  ٥٠نـساء نـسبة     وهتدف اإلدارات إىل هتيئة حالة ُيفضَّل فيهـا أن تـشكل ال             

  . يف املائة على األقل، من جلان االنتقاء لوظائف القمة٢٥
ويف الوظـائف  (ام ويشكل تدفق النساء وتقـدمهن إىل شـغل الوظـائف اإلداريـة بوجـه عـ          

دجمـت يف مجيـع أجهـزة احلكومـة          أحـد أهـداف سياسـة التنـوع الـيت أُ           )أيـضا حتت مستوى القمـة     
ويف هنايـة املطـاف، ال يـسهم التـشكيل األحـادي      . ٢٠٠٧ يف أول عـام    واليت دخلت حيـز النفـاذ     

   .اجلانب للموظفني يف التحقيق املثايل ملهام أية حكومة حديثة ميكن للمواطنني أن يرتبطوا هبا
  

  )٢٠٠٦(النسبة املئوية للنساء يف مراكز القمة يف احلكومة املركزية    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ااخلدمة العامة العلي  :املصدر  
  

ــرأة ’تثمار يف ســواال   ــدم بوجــه عــام ‘ إعــداد امل ــر أساســي لتق ــشغل   ها أم ــى ألكــي ت عل
ويرصـد  . وحتقيقا لذلك الغرض تصوغ اإلدارات خطط النهج اخلاصـة هبـا          . املستويات اإلدارية 
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ــة واملناصــب         ــساء يف مراكــز القم ــسبة الن ــة كــل ســنة ن ــسنوي االجتمــاعي للحكوم ــر ال التقري
  .إدارةاإلدارية املتوسطة يف كل 

يف القـوة العاملـة جـزءا مـن         ) اجلنـساين (وبقدر املستطاع، تشكل تـدابري زيـادة التنـوع            
وجيــب حتــسني الفــرص الوظيفيــة  . الــسياسة الدائمــة فيمــا يتعلــق بالتــدفق والتقــدم واالســتمرار  

 بقــدر اإلمكــان يف إطــار الطريقــة الدوريــة وجيــري حتقيــق ذلــك . للنــساء يف احلكومــة املركزيــة
ــ. واهــب وتنميتــها وتدريبــها إلدراك امل مــسارات ك، ختتــار بعــض اإلدارات احلكوميــة  ومــع ذل

  . أيضامنفصلة للتنمية اإلدارية للنساء
وفـــضال عـــن إدمـــاج التنـــوع يف الـــسياسة العامـــة لتنظـــيم املـــوارد البـــشرية باحلكومـــة   

ملركزيـة  املركزية، يوجد عدد من التـدابري والبـارامترات الـيت جيـب أن تـدعم إدارات احلكومـة ا       
  :يف مساعيها لزيادة التنوع

ميكن للمنظمات احلكومية اسـتخدامه ألغـراض       ) ٢٠٠٨مايو  /أيار(ُوضع مؤشر للتنوع      •  
  ؛ويولّد مؤشر التنوع أيضا أفكارا للتوصل إىل قوة عاملة أكثر تنوعا. مرجعية

انـات  تاح املعلومات األساسـية الكافيـة مـن خـالل إدمـاج منظـور التنـوع يف مجـع البي                   ُت  •  
  والبحث؛

شـبكة املعرفـة فيمـا يتعلـق        (تاح هيكـل أساسـي عملـي للمعرفـة عـن طريـق اإلنترنـت                ُي  •  
وبوصــفه شــبكة مــشتركة بــني اإلدارات  )  علــى اإلنترنــتةموقــع احلكومــبــالتنوع يف 

  لتبادل اخلربات واحلسم املشترك للعقبات؛
الربامج، بـالتحيز غـري      من خالل االتصاالت ووضع      ،توعية املناصب اإلدارية املتوسطة     •  

  .الواعي يف عمليات االستقدام واالنتقاء على سبيل املثال
يف ( امــرأتني يف وظــائف القمــة  ٢٠٠٨وعينــت احلكومــة يف النــصف األول مــن عــام     

 عينـت احلكومـة عـشر نـساء،         ٢٠٠٧ويف عـام    . يف الـوزارات  ) وظيفة مدير عام أو مفتش عام     
  .٢٠٠٥عني أية أنثى يف منصب مدير عام يف عام ، ومل ت٢٠٠٦ يف عام ٢وكان هذا الرقم 

  
  :٢٠٠٧ اخلارجية يف عام راكزالنساء يف الوظائف العليا يف امل    

   شخصا١١١ سفرية مما جمموعه ٢٠  
   شخصا٢٧ا جمموعه مم نساء يف منصب قنصل عام ٤  
   شخصا١٥امرأتان يف منصب املمثل الدائم مما جمموعه   
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  الشرطة    
آداب الــسلوك وتــصورات العمــل والتنــوع يف قــوة     ’املعنــون صــدر مــؤخرا التقريــر     

التقرير متابعة لدراسـة    وهذا  . الذي أعده فريق روتغرز نيسو    ‘ ٢٠٠٦الشرطة اهلولندية يف عام     
 ١٦ أنـه يف معظـم قـوات الـشرطة الــ             ٢٠٠٦وبّين تقريـر عـام      . ٢٠٠٠اضطلع هبا الفريق عام     

 فيـه هـو موضـوع خطـط الـسياسات وأن عـددا              اليت حبثتها الدراسة كان السلوك غري املرغوب      
وجيري االستثمار يف جمايل النهوض بـاملرأة ومنـع         . من قوات الشرطة وضع أيضا سياسة للتنوع      

  .مغادرات املوظفني غري املرغوب فيها
وتقــع مــسؤولية إجــراءات املتابعــة الناجتــة عــن تقريــر فريــق نيــسو يف املقــام األول علــى   

هتـدف  ) تعيينـات التـاج   (وفيما يتعلق بالتعيينات يف وظائف القمـة        . عاتق فرادى قوات الشرطة   
  .وزارة الداخلية وعالقات اململكة إىل تعيني مديرين ممن يدعمون مناخا مفتوحا يهتم بالناس

وفيمــا يتعلــق مبعيــار التعــاون، عقــد وزيــر الداخليــة وعالقــات اململكــة اتفاقــات بــشأن    
تـرة املقبلـة سـيجري العمـل علـى تعزيـز تـدفق املـرأة                ويف الف . التنوع مع مديري قـوات الـشرطة      

وعقدت أيضا اتفاقات خاصة مـع قـوات الـشرطة       . وتقدمها ومنع املغادرات غري املرغوب فيها     
 علـى   ٢٠١١-٢٠٠٨وجـرى االتفـاق بالنـسبة للفتـرة         . بشأن تدفق النـساء إىل وظـائف القمـة        

لتــاج اجلديــدة ائــة مــن تعيينــات ا يف امل٥٠أو األقليــات العرقيــة نــسبة /ضــرورة تــشكيل املــرأة و
 وبالنسبة لتعيينات التاج اليت ال تتعلق بإدارة قـوات الـشرطة،            .للمراكز اإلدارية لقوات الشرطة   

وجيـري اآلن وضــع برنـامج للتــدفق   .  يف املائــة٣٠جـرى االتفـاق علــى نـسبة مــستهدفة قـدرها     
  .م احملرز سنويارصد التقدوسُي. وبرنامج للمواهب بغية كفالة حتقيق هذه األهداف

وسيجري أيضا التحقيق يف السبب يف أن عدد النـساء وأفـراد األقليـات العرقيـة الـذين                    
وكنتيجـة هلـذا البحـث، سـيجري تقيـيم          . يتركون الوظـائف احلكوميـة أكـرب مـن عـدد الرجـال            

  .التدابري اليت ميكن اختاذها ملنع مغادرة املوظفني غري املرغوب فيها للعمل
وجيـب  . تغـرز نيـسو أن املـديرين يـضطلعون بـدور هـام داخـل الـشرطة                ويبني تقرير رو    

لة املـوظفني بـشأن أي سـلوك    ءعلى املديرين أن يتعلموا مراعاة قضايا التنوع والتمكن من مـسا  
  .غري مرغوب فيه

  
  فرقة اإلطفاء    

ــة        ــدورة التدريبي ــضباط علــى أســاس التفــرغ يف ال ــدريب ال ــرأة يف ت زادت مــشاركة امل
وال تـزال هـؤالء النـسوة يتـدربن     .  يف املائة من إمجايل عدد الطلبـة ٥٠ما يقرب من    املاضية إىل   

ويف قمـة تنظـيم     . يف الوقت احلـايل، وهلـذا مل يـدخلن ضـمن اإلحـصاءات الـيت أجريـت مـؤخرا                  
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لنـساء إىل الوظـائف اإلداريـة واضـحة أيـضا،           الكبري ل لتدفق  لتصبح النتائج األولية    فرق اإلطفاء   
  .٢٠٠٤ يف املائة منذ عام ٨ة اإلقليميني من النساء من صفر إىل فزادت نسبة القاد

ويف الفتـرة  . وقد زاد عدد املوظفات يف فرقة اإلطفاء زيادة كبرية يف الـسنوات املاضـية        
وزاد عدد املهنيـات    .  امرأة ١ ٥٠٠ وصل عددهن إىل أكثر من الضعف فبلغ         ٢٠٠٧-٢٠٠٠

ــاومي احلرائـــق مـــن   ــرأة٣١٣ إىل ١٤٥مـــن مقـ ــاء  و.  امـ ــة اإلطفـ زاد عـــدد العـــامالت يف فرقـ
 يف املائــة مــن ٦ شــكلت النــساء ٢٠٠٧ويف عــام .  امــرأة١ ٢٠٠ إىل ٦٠٠كمتطوعــات مــن 
  .٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٣,٣وألغراض املقارنة كان هذه النسبة . مقاومي احلرائق

بغيـة اجتـذاب    ‘ فرقـة اإلطفـاء مـن الـداخل إىل اخلـارج          ’ مـشروع    ٢٠٠٥وبدأ يف عام      
وهـذا املـشروع، الـذي حتقـق        .  أكرب من النساء وأفراد األقليـات العرقيـة إىل فرقـة اإلطفـاء             عدد

بالتعـاون الوثيـق مـع رابطـة بلـديات هولنـدا وجمــال مقاومـة احلرائـق، أمكـن تنفيـذه جزئيـا عــن            
طريق وزارة الداخلية وعالقات اململكة وبرنامج املساواة التابع لالحتـاد األورويب، بتمويـل مـن               

 واهلدف الرئيـسي مـن هـذا املـشروع حتقيـق تغـري ثقـايف يـسفر                  .دوق االجتماعي األورويب  الصن
عــن املزيــد مــن التنــوع يف هيئــات فــرق اإلطفــاء، مبــا يف ذلــك املزيــد مــن النــساء مــن مقــاومي   

وجزء من املشروع، ضمن مجلة أمـور، هـو شـن محلـة لتوظيـف املزيـد مـن النـساء يف                      . احلرائق
وقـد  . ة إىل القيـام بعمليـة تـستهدف النـهوض بـاملرأة إىل وظـائف اإلدارة       فرقة اإلطفاء، باإلضاف  

 إعالمية باملـشاركة مـع البلـديات، كمـا شـنت            اوضعت وزارة الداخلية وعالقات اململكة مواد     
محلــة إعالميــة يف فــرق اإلطفــاء بغيــة حــث النــساء علــى القيــام بوظــائف ليــست مــن وظــائف    

  . الضباط يف فرق اإلطفاء الطوعية
تعزيز النهوض باملهنيات من مقـاومي احلرائـق لكـي يـشغلن وظـائف اإلدارة، جـرى              ول  

اإلطفـاء، وذلـك يف إطـار     امـرأة يف فرقـة   ٢٤  مـن أجـل   يف مـسار لـإلدارة  ٢٠٠٦البدء يف عام   
قّيم نتـائج املـشروع بعـد       وسـتُ .  الـسالف الـذكر    ‘فرقة اإلطفاء من الداخل إىل اخلارج     ’مشروع  

. ع أفــضل املمارســات مــن املــشروع بنــاء علــى نتــائج التقيــيم       وســُتجم. ٢٠٠٨إمتامــه عــام  
  .وسيجري أيضا تقدير أفضل الطرق ملواصلة احلملة

 استحداث أداة لرصد التنوع بغية التمكن على حنـو أفـضل مـن       ٢٠٠٨وسيجري عام     
تـوفري املـوظفني، فرقـة إطفـاء        ’وسيصبح هـذا الرصـد جـزءا مـن مـشروع            . رصد تقدم السياسة  

نظر الدراسة يف إمجايل القوة العاملة يف فرقة اإلطفـاء يف األمـد القـصري والطويـل،              وست. ‘هولندا
كما أهنا ستحقق، على أساس املخططات، يف تدفقات املستقبل والتـدفقات اجلانبيـة والنـهوض          

  .مبوظفي مقاومة احلرائق وتدفقهم
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  )الدفاع(املرأة يف القوات     
 مراكز القمة يف الدفاع، فضال عن إمجايل حـصة          ترد أدناه األرقام املستهدفة للمرأة يف       

وكمــا جــرت اإلشــارة يف التقريــر الرابــع، لــدى وزارة الــدفاع سياســة . املــرأة يف وزارة الــدفاع
  :جنسانية تنص على األهداف التالية واألرقام املستهدفة

 مـن    يف املائـة   ٣٠ يف املائـة، وتـدفق       ١٢زيادة نسبة اإلناث من األفراد العـسكريني إىل           -  
ــدريب األويل  ــساء إىل الت ــسبة     . الن ــدنيات فقــد حتــددت الن ــسبة للموظفــات امل ــا بالن أم

  ؛٢٠١٠وهذه أرقام مستهدفة إىل عام .  يف املائة٣٠املرغوب فيها هلن بـ 
والنــسب املــستهدفة اهلامــة يف هــذا . زيــادة عــدد املثــل العليــا األنثويــة الظــاهرة واملــؤثرة  -  

ــي   ــن ا ٢٠اجملــال ه ــة م ــن      يف املائ ــة م ــات املدني ــساء يف جــداول املرتب ، ١٤ إىل ١٠لن
 يف املائـة يف الرتـب مـن رائـد إىل عقيـد،      ٦ فما فـوق، و      ١٤يف املائة يف اجلداول      ٦ و
   يف املائة يف الرتب من عقيد فما فوق؛٣ و

هتيئة بيئة يشعر فيها الرجال والنساء، وهم يف تلك املؤسسة، أهنـم يف بيـوهتم، ويكـون                   -  
  . أقصى فرص التقدملديهم فيها

، ٢٠١٠-٢٠٠٤ صياغة خطة عمل جنسانية تغطي الفترة        ٢٠٠٤وجرت يف هناية عام       
  .٢٠٠٥وجيري حتقيق خطة العمل هذه منذ عام . وذلك بغية تشجيع حتقيق هذه األهداف

فالــسفراء . وتتكــون خطــة العمــل اجلنــسانية مــن خطــط فرعيــة جلميــع إدارات الــدفاع   
م نواب قادة إدارات الدفاع هذه، مسؤولون عن تنفيـذ خطـة العمـل     املعنيون بنوع اجلنس، وه   

وجيـري البـدء يف العمـل       . وترصد اإلدارة العامة للموظفني تقدم خطة العمل      . الفرعية إلداراهتم 
وجتـري مناقـشة التقـدم احملـرر كـل سـتة            . وتنسيقه بالتعاون الوثيق مـع مـوظفي إدارات الـدفاع         

  .ي تقع على عاتقه املسؤولية األساسية يف هذا اجملالأشهر مع وزير الدولة للدفاع الذ
  

  مشاريع الدعم والتدريب يف وزارة الدفاع    
عل هذا املشروع اآلن جـزءا       جُ وقدجرى وضع مشروع إرشادي للموظفات املدنيات،         •  

يتعلـق بعمـل يف      وهذه عملية ميكن للنساء فيهـا أن يـوجهن أنفـسهن فيمـا            . من املؤسسة 
واشـتركت يف   . ه وعدد من حلقات العمـل واالجتماعـات       ساعدة موجٍٍٍٍِِِِِِِِِّ وظيفة إشرافية مب  

   ؛٢٠٠٨-٢٠٠٧ امرأة يف ٥٥ و ٢٠٠٦عام يف  امرأة ١٠٠هذا املشروع 
 خيار املشاركة يف عملية تـدخل مـن      ١٥ُيقدَّم للنساء الاليت يتجاوزن جدول املرتبات         •  

  مجيع األجهزة احلكومية؛
ومل جيــر بعــد افتتــاح بــرامج أكثــر هيكلــة هلــذه  . طات الــصفُنظِّمــت مقــابالت لــضاب  •  

  .اجملموعة
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  ٩املادة     
  املساواة يف احلقوق بشأن اكتساب جنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا    

  
  ١٦املادة     
  املساواة يف احلقوق فيما يتعلق بالزواج والعالقات األسرية    
  مقدمة    

ة بالقانون املعـين باسـم األسـرة، باإلضـافة إىل           ننظر يف هذا الفصل يف التوصيات املتعلق        
وتنطبـق هـذه املـسائل    . مؤسسة العشري األجنيب وسياسة مجع مشل األسرة وتصريح إقامة املعـال      

  . اجملمعتني هنا١٠ و ٩على املادتني 
  

  القانون املعين باسم األسرة    
ق مــع مبــدأ كــررت اللجنــة توصــيتها بتنقــيح القــانون املعــين باســم األســرة وجعلــه يتــس  

  ).٣٤ والتوصية ٣٣االستنتاج (من االتفاقية ) ز (١٦املساواة، وخباصة املادة 
وتستخلص احلكومة اهلولندية من هذه التوصية أن اللجنة تعتقـد أن القـانون اهلولنـدي                 

احلــايل املعــين باســم األســرة يقــضي بأنــه يف حالــة عــدم توصــل األبــوين إىل اتفــاق بــشأن اســم    
ومـع ذلـك، فهـذا ال يـصف التـشريع اهلولنـدي       . ق يف القـرار النـهائي لـألب   طفلهما ُيعطـي احلـ   
  .احلايل وصفا دقيقا

وينص القانون على أنه يف هذه احلالة، حيصل الطفل املولود داخـل إطـار الـزواج علـى                   
 إمـا قبـل تـسجيل الـوالدة         -معا   ووفقا للقانون اهلولندي، يعلن الوالدان املتزوجان     . اسم األب 

وإذا اختــار .  مــا إذا كــان الطفــل سيحــصل علــى اســم أســرة األب أو األم-يلها أو عنــد تــسج
الوالدان اسم أسرة األب ال تكون هناك ضرورة هلذا اإلعـالن، حيـث أنـه إن مل خيتـر الوالـدان                     
امسا فسيـضع سـجل الـوالدات والوفيـات والزجيـات اسـم أسـرة األب يف شـهادة مـيالد الطفـل                       

  .بصورة تلقائية
لجنة، يف توصيتها بتغيري القانون اهلولندي املعـين باسـم األسـرة فيمـا يتعلـق                وال تقدم ال    

هبذه النقطة، تفسريا إضافيا يعاجل مسألة ما إذا كـان هنـاك أسـاس موضـوعي ومعقـول لتفـضيل           
ــق اآلراء    ــة عــدم تواف ــدي اســم األب يف حال ــة   . القــانون اهلولن ــود احلكوم ــسياق، ت ويف هــذا ال

ألوروبية حلقوق اإلنسان أولت هذه املـسألة اهتمامـا واضـحا وانتـهت             اإلشارة إىل أن احملكمة ا    
 مـن االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق     ١٤ واملادة ٨إىل أن التشريع ال مييز، وبالتايل ال خيالف، املادة         

 ٢٠٠٠أبريــل /نيــسان ٢٧احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان (اإلنــسان واحلريــات األساســية 
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Bijleveld versus the Netherlands, appl. no. 42973/98 .(  احملكمـة األوروبيـة حلقـوق    وتأخـذ
يف احلسبان بأن الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاملرأة تتمتـع هبـامش             اإلنسان  

ويـبني  . إدراكي أوسع نطاقا فيما يتعلق هبذا املوضوع الذي حتدده التقاليد الوطنية حتديـدا قويـا              
ينــاير / كــانون الثــاين١لقــانون املعــين باســم األســرة الــذي بــدأ ســريانه يف   ل٢٠٠٢تقيــيم عــام 

 أن السكان اهلولنديون يفضلون بوضوح نظاما لالختيار ميكن لألطفال فيه أن حيـصلوا              ١٩٩٨
وفضال عن ذلك، ففي مـصلحة الطفـل، إن مل يتوصـل الوالـدان              . على اسم أسرة األب أو األم     

.  ينبغــي للطفــل أن حيــصل عليــه، أال مينــع عنــه اســم أســرةإىل اتفــاق بــشأن اســم األســرة الــذي
وأخريا، إن مل يكن الوالدان متـزوجني، حيـصل الطفـل علـى اسـم أسـرة األم، حـىت إذا اعتـرف                       

ــل ــى اســم أســرة األب،      . األب بالطف ــزوجني أن حيــصل الطفــل عل ــدان غــري املت وإذا أراد الوال
  .فعليهما أن يعلنا هذا معا عند اعتراف األب بالطفل

 إنــشاء فريــق عامــل تكــون  ٢٠٠٨فربايــر /ورغــم هــذا، أعلــن وزيــر العــدل يف شــباط    
مهامه، ضمن مجلة أمور، اسـتعراض القـانون املعـين باسـم األسـرة كمـا ورد يف القـانون املـدين                      
ــائج الــيت تتوصــل إليهــا قبــل        ــر بالنت اهلولنــدي واملرســوم املعــين بتغــيري اســم األســرة ورفــع تقري

ويلــي ذلــك إبــداء احلكومــة وجهــة نظرهــا القائمــة علــى هــذا   . ٢٠٠٩ر ينــاي/كــانون الثــاين ١
  .٢٠٠٩التقرير يف ربيع عام 

  
  مؤسسة العشري األجنيب وسياسة مجع مشل األسرة    

ترى مؤسسة العشري األجنيب أن سياسـة مجيـع مشـل األسـرة تتـضمن متييـزا واقعيـا ضـد                     
العمـل بعـض الوقـت، وهلـذا يقـل          املرأة ألهنـا كـثريا مـا حتـصل علـى دخـل أقـل حيـث متيـل إىل                     

 دراسات عـن    )٦٠(وأجريت عدة مرات يف املاضي    . احتمال قدرهتا على الوفاء مبتطلبات الدخل     
مسألة ما إذا كانت هـذه هـي احلالـة يف الواقـع، إال أنـه حـىت اآلن مل يتـضح أن هـذا االفتـراض              

مركـز  ( WODCوجيري حبث هذه القـضية مـرة أخـرى يف الوقـت الـراهن عـن طريـق                   . صحيح
ويف الوقت الذي جرت فيه صياغة هذا التقرير مل تكن نتائج هـذه الدراسـة               ). البحث والتوثيق 

وبطبيعة احلال ميكن إبالغ اللجنة هبذه النتـائج بطريقـة خمتلفـة، علـى سـبيل املثـال                  . معروفة بعد 
  .خالل املناقشة الشفوية هلذا التقرير

  
  تصريح إقامة التابع    

 هولنــدا يف ســياق مجــع مشــل األســرة أو تكــوين أســرة، ميــنح        إذا ُســمح باإلقامــة يف   
. يسمى بتصريح إقامة التابع، حيث يسمح باإلقامة على أساس العالقة بني األطـراف املعنيـة               ما

__________ 
  .، ضمن جهات أخرىErasmusعن طريق جامعة إيرامسوس   )٦٠(  
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وبعــد ثــالث . وإذا قطعــت العالقــة املعنيــة، قــد يكــون هــذا ســببا يف إلغــاء تــصريح إقامــة التــابع 
وإذا قطعــت العالقــة يف حبــر هــذه . إقامــة مــستقلســنوات مــن إقامــة التــابع، قــد ميــنح تــصريح  

وهـذه هـي احلالـة عنـد     . السنوات الثالث األوىل، قد ُتمنح إقامة مستقلة يف ظل ظـروف معينـة     
وقد ُيمنح أيـضا تـصريح إقامـة مـستقل إذا قُطعـت             . وفاة الشخص األساسي، على سبيل املثال     

 عن طريـق تقريـر للـشرطة أو إعـالن           وإذا ثبت وقوع هذا العنف    . العالقة نتيجة للعنف العائلي   
مستشار طيب، يصرح من ناحية املبـدأ باسـتمرار         /يتعلق مبحاكمة رمسية، مقترنا ببيان من طبيب      

  .اإلقامة
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  ١٠املادة     
  املساواة يف احلق يف التعليم    
  مقدمة    

ــدا      ــيم يف هولن ــيمني يف   . توجــد مــساواة يف احلــق يف التعل ــيم املق ــسوى تعل ــد زاد مت وق
 بوجــه عـام، إال أن هــذه الزيــادة حـدثت علــى حنــو أسـرع بكــثري بــني النـساء منــها بــني     هولنـدا 
وإذا جـرى  . وعدد النساء الاليت يلتحقن بالتعليم اجلامعي اآلن أكرب من عـدد الرجـال           . الرجال

استعراض مجيع السكان، يتبني أن الرجال ما زالوا حاصلني على تعليم أعلى بعض الشيء مـن                 
  . ختتلف هذه الصورة متاما إذا نظرنا إىل اجليل األصغر سناومع ذلك،. النساء

  
  ٢٠٠٦املستوى التعليمي للسكان،     

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. ومع ذلك توجد اختالفات رئيـسية بـني الرجـل واملـرأة فيمـا يتعلـق باختيـار الدراسـة                     
  .اإلناث لكل اجتاه دراسي جامعي/ويبني الرسم البياين أدناه توزيع الذكور

  

20%
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  ٢٥ إىل ١٥  ٣٥ إىل ٢٥ ٥٥ إىل٤٥ ٤٥ إىل٣٥ ٦٥ إىل٥٥
 أنثى    ذكر أنثى    ذكر  أنثى    ذكر  أنثى    ذكر أنثى    ذكر

مرتفع
متوسط
منخفض

  حسب اجلنس والسن واملستوى التعليمي٢٠٠٦السكان يف عام
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  ١٠-٣الشكل     
عدد النساء يف التعليم اجلـامعي لكـل الوقـت وبعـض الوقـت، حـسب اختبـار الدراسـة،                        

  )بالنسبة املئوية (٢٠٠٦- ١٩٩٠
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  ).إحصاءات التعليم(هيئة إحصاءات هولندا   :املصدر  
    

). التعلـيم املهـين    (HBOويرتبط انتقاء الدراسة ارتباطا أوثق باجلنـسانية يف مـستوى الــ               
 يف املائــة مــن ٨٠ يف املائــة مــن مــوظفي قطــاع الرعايــة الــصحية و ٨٠وبالتــايل تــشكل النــساء 
  .موظفي التعليم االبتدائي

  
  تقرير سارديز    

أصدرت وكالـة سـارديز تقريـرا وطنيـا متعمقـا يف سـياق اتفاقيـة األمـم املتحـدة املعنيـة                      
وموضـوع التقريـر الـوطين    . ٢٠٠٠ و ١٩٩٧وُنشر التقريران الوطنيان السابقان عامي     . باملرأة

  .‘التفرقة غري املرئية يف التعليم’الثالث 

  
          التعليم

          الصحة والرفاه
          الزراعة والعلوم البيطرية

         الفنون- التاريخ -لغات ال
العلوم االجتماعية، الدراسات

      التجارية، القانون
تقـــدمي اخلـــدمات الشخـــصية،

      النقل، السالمة
العلـــــــــــوم، الرياضـــــــــــيات،

      تكنولوجيا املعلومات
التكنولوجيــــــــا، الــــــــصناعة،

 اهلندسة املعمارية
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ويبني التقرير أن الفتيات يتقدمن تقـدما طيبـا يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي، بـل إهنـن                
وهــذا يعــين أنــه جــرى اآلن التعــويض الكامــل . يتفــوقن اآلن علــى الفتيــان يف عــدد مــن النقــاط

أمـا مـن وجهـة النظـر النوعيـة،       . ا يتعلـق بالفتيـات مـن األقليـات العرقيـة          للتأخر الكمي، إال فيم   
فتختلف خيـارات الفتيـات عـن الفتيـان؛ فاحتمـال اختيـار الفتيـات الدراسـات التقنيـة أقـل مـن               

أو التعلـيم احتمـال     /احتمال اختيار الفتيان هلا، كما أن احتمال اختيـار الفتيـان جمـال الرعايـة و               
جمموعة املواد الـيت ُتـَرجِّح أن يكـسنب أقـل مـن الفتيـان يف                /املواد الدراسية وختتار الفتيات   . بعيد

  .)٦١(املستقبل
  

  التوجيه الوظيفي واملهين    
واهلـدف  . تستخدم يف التعليم الثـانوي تـدابري لـدعم وحتـسني التوجـه الـوظيفي واملهـين                  •  

وق العمالـة،   حتسني االهتمام يف املدارس بـدعم اخليـارات الوظيفيـة وزيـادة املعرفـة بـس               
ــأثري        ــة وت ــسانيا للطلب ــارات املنمطــة جن ــق باخلي ــالوعي فيمــا يتعل ــاء ب فــضال عــن االرتق

توصية من تقرير سـارديز، انظـر       (العاملني يف جمال التعليم على هذه اخليارات        /املعلمني
  ؛)١٠املادة 

ه عقدت، أثناء مؤمتر قمة املشاركة، اتفاقات مـع الـشركاء االجتمـاعيني بـشأن التوجيـ                 •  
الوظيفي وإرشـاد الطلبـة ودعمهـم فيمـا يتعلـق باختيـار دراسـاهتم، وكـذلك يف سـياق                    

وســيجري إيــالء االهتمــام أيــضا باخليــارات الوظيفيــة  . مكافحــة تــرك الدراســة مبكــرا 
  اجلنسانية؛

تـصفيف  /يف جمـال التجميـل    ) التعليم املهين املتوسط   (MBOمن األمثلة العملية دورة الـ        •  
من الفتيات، مما يعـين أن مـوقفهن يف سـوق           ) مما جيب (ه نسبة أكرب    الشعر، الذي ختتار  

ــد    ــوظيفي    . العمــل ســيكون ضــعيفا فيمــا بع ــه ال ــستخدم التوجي ويف هــذه احلــاالت، ي
  .والدعم لتشجيع املشاركات على تغيري اجتاه دراستهن

  
تعلـيم  ال (VWOوالـ  ) التعليم الثانوي العام الراقي    (HAVOتعديل جمموعات املواد يف الـ          

  )السابق للمرحلة اجلامعية
ـــ      ــواد يف ال ــانوي العــام الراقــي   (HAVOُعــدلت جمموعــات امل ــيم الث ـــ ) التعل  VWOو ال

وجـرى اإلبقـاء علـى      . ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١ابتـداء مـن     ) التعليم السابق للمرحلة اجلامعيـة    (

__________ 
 الرسالة اليت بعثها وزير التعليم والثقافة والعلـوم إىل جملـس النـواب بـشأن تقريـر سـارديز                    ١٠يتضمن التذييل     )٦١(  

  ).٢٠٠٨مارس /آذار( واألنشطة املقترحة 
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لتكنولوجيـا،  العلـوم وا (النظام الذي يضم أربع جمموعـات للمـواد، مـع جممـوعتني ملـواد العلـوم                 
وتستهدف املرحلة الثانية مـن تعـديل جمموعـات املـواد كفالـة، ضـمن مجلـة         ). والعلوم والصحة 

تروق لعدد أكـرب مـن الطلبـة وبالتـايل          ) العلوم والصحة (أمور، وجود جمموعة ثانية ملواد العلوم       
طائفـة  وتوفر جمموعة مواد العلـوم هـذه خيـارات مـن أجـل التقـدم إىل                 . لعدد أكرب من الفتيات   

 لزيـادة التـشجيع     ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١وتبـذل احملـاوالت منـذ       . عريضة مـن دورات العلـوم     
وتوضـح  . لالنتقـاء يف جمموعـة املـواد      ) حمـدود (على اختيار اجتاه العلوم عن طريـق إدراج خيـار           

البيانات األولية اآلن أن التأثري املقصود حيدث يف واقع األمر، إذ خيتار عـدد أكـرب مـن الفتيـات                    
  .موعة مواد للعلوم، مما يتيح هلن خيارات أكرب بالنسبة إىل تعليمهن الالحقجم
  

  العلوم والتكنولوجيا    
ويضطلع منـهاج العلـوم والتكنولوجيـا باألنـشطة التاليـة بغيـة زيـادة املـشاركة يف اجتـاه                

  :العلوم والتكنولوجيا يف التعليم ويف سوق العمل
ــون     •   ــامج املعن ــشجع الربن ــدائي  توســيع نطــاق ’ي ــيم االبت ــا يف التعل ) VTB(‘  التكنولوجي

املــدارس يف التعلـــيم االبتـــدائي علـــى إعطــاء العلـــوم والتكنولوجيـــا مكانـــا هيكليـــا يف   
ويــسهم الربنــامج يف هــدف اختيــار . ٨ إىل اجملموعـة  ١مناهجهـا للطلبــة مــن اجملموعــة  

ة هامــة وتــشكل الفتيــات جمموعــة مــستهدف. املزيــد مــن األطفــال العلــوم والتكنولوجيــا
وقــد طلبــت وزارة التعلــيم والثقافــة والعلــوم مــن  . للربنــامج، نتيجــة ألهــداف لــشبونة 

الربنامج أن يويل املزيد من االهتمام بالنوع اجلنساين والتحرر ومنـاذج األدوار النمطيـة              
ويــدرج الربنــامج هــذه اجلوانــب يف . لــدى املعلمــني والطلبــة أثنــاء دروس التكنولوجيــا

  واملعلومات اليت يقدمها إىل املدارس اليت تطبق هذا الربنامج؛اجتماعات املعرفة 
الــيت ) خبــالف التعلــيم االبتــدائي(الرســم التفــصيلي لعــدد املــدارس واملعاهــد املــشاركة    •  

وُتعقــد . )٦٢(تطمــح إىل اجتــذاب املزيــد مــن الفتيــات إىل دورات العلــوم والتكنولوجيــا
وهلـذا  . مـا يتعلـق بـالتعليم الثـانوي والعـايل         االتفاقات املستهدفة مع املعاهد املشاركة في     

ــربة املعـــين      ــوطين للخـ ــز الـ ــن املركـ ــا مـ ــوم والتكنولوجيـ ــهاج العلـ ــرض، طلـــب منـ الغـ
  أن يطور تلك األهداف؛) VHTO(التكنولوجيا /النساء والعلوم/بالفتيات

جيري تشجيع املدارس والـشركات واملعاهـد علـى جعـل دراسـة العلـوم والتكنولوجيـا                    •  
ية وحتسني املسار الوظيفي يف جمال العلوم والتكنولوجيـا مبعونـة األمثلـة الـيت               أكثر جاذب 

  ُتحتذى وعن طريق ربط التعليم ببيئة احلياة اليومية للشباب؛
__________ 

  .VTHOباالشتراك مع مركز اخلربة   )٦٢(  
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يصِدر منهاج العلوم والتكنولوجيا أوامر بإجراء مراجعات يف مجيع املنظمـات املرتبطـة              •  
الــيت يوجــد هبــا موضــوع )  مدرســة وعــدة مئــات مــن الــشركات ٢ ٦٠٠حــوايل (بــه 

وهبـذه الطريقــة جتـري توعيــة املنظمـات املــشاركة بالقـضايا، حبيــث     . القـضية اجلنــسانية 
  توضح أدائها يف هذا اجملال وتتلقى مدخالت فيما يتعلق بالتحسينات؛

استكماال للمراجعات، جيـري تقـدمي الـدعم واخلـربة اخلاصـة يف صـياغة خطـط العمـل                     •  
  .لعلوم والتكنولوجيا إىل جمالس إدارة املدارساجلنسانية القائمة على ا

 العلـوم والتكنولوجيـا، وكـثريا       وفيما يلي املزيـد مـن األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا منـهاج                 
ــا ــات       م ــوطين املعــين بالفتي ــل املركــز ال ــساء /يكــون ذلــك باالشــتراك مــع مراكــز اخلــربة، مث الن

  :التكنولوجيا/والعلوم
يف التعلـيم االبتـدائي لتقـدمي    ) FES(ل االقتـصادي  تستخدم موارد صندوق تعزيز اهليكـ       •  

 معلـــم ٥ ٠٠٠ معلــم و  ٥ ٠٠٠تــدريب إضــايف يف جمـــال العلــوم والتكنولوجيـــا إىل    
  متدرب؛

جيري تنظيم دورات رئيسية للمنظمـات الـيت تـدعم املـدارس االبتدائيـة الـيت تـستهدف                    •  
  حتسني موقف الفتيات بالنسبة للعلوم والتكنولوجيا؛

، باالشـــتراك مـــع  Jet-Netضاء عـــامل األعمـــال التجاريـــة املرتبطـــون بالــــ     يـــنظم أعـــ   •  
Technika 10 NL

ــهاج،  )٦٣( ــدعم مــن املن ــات ’، وب ــوم الفتي ــرة كــل ســنة مــع   )٦٤(‘ي  م
   سنة؛١٥-١٠استهداف الفئة العمرية 

تنظَََّم للفتيات دورات تشارك فيها أمثلة حيتذى هبـا مـن اإلنـاث، وذلـك أثنـاء حلظـات                 •  
  عات املواد يف التعليم الثانوي؛اختيار جممو

ُتعقد اجتماعات سنوية موسعة ودورات رئيسية كل سنتني موجهة صـوب احملاضـرين               •  
  واإلدارة؛

__________ 
  )٦٣(  Technika 10 Nederland    ــصفة خاصــة علــى الفتيــات ــا وتركــز ب ــنظم .  هلــا خــربة باألطفــال والتكنولوجي وت

Technika 10      دروسا عن التكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف املراكـز اجملتمعيـة واملـدارس يف 
جيري خالل هذه الدروس تعريف األطفال يف سن املدارس االبتدائية واملدارس الثانويـة              و. مجيع أحناء هولندا  

  .الدنيا بالتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسلوب مازح وجذل
يف ســياق يــوم الفتيــات، تــزور مئــات مــن الفتيــات املــوظفني التقنــيني يف املستــشفيات واملــسارح وشــركات      )٦٤(  

 املعلومات ومراكز البحوث وشـركات الطباعـة واملـصانع وشـركات البـث اإلذاعـي وغريهـا يـوم                    تكنولوجيا
وأثناء يوم الفتيات تفتح الشركات واملنظمات يف مجيع أحناء هولندا          . أبريل وحوله /اخلميس الرابع من نيسان   

مارسـة املهنيـة الوميـة يف    أبواهبا للفتيات بغية تعريفهن بالتكنولوجيـا وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت وامل            
  .سن مبكر
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يقــيم عــدد مــن املــدارس يف التعلــيم الثــانوي مــشروعات رائــدة خاصــة للفتيــات حــول    •  
وفضال عـن ذلـك، تـستخِدم مـدارس كـثرية         . تعليم اجلنس الواحد، ضمن مواد أخرى     

التربعات اليت حتصل عليهـا مـن املنـهاج إلنـشاء مـشاريع للعلـوم الـيت جتتـذب الفتيـات                     
علــى ســبيل املثــال املــشاريع الطبيــة البيولوجيــة ومــشاريع شــركات        (بــصفة خاصــة  

ويــشكل موضــوع البحــث والتــصميم مركــزا للتنــسيق يف ). االســتثمارات االجتماعيــة
  مجيع الكليات التقنية؛

معات التعليم العايل أحدث الدورات اليت تتماشى مـع اهتمامـات           تقيم أكادمييات وجا    •  
وتــصورات الفتيــات والنــساء، مثــل التكنولوجيــا، والتــصميم واجملتمــع، والتكنولوجيــا   

  البشرية؛
، حيث يقترن طلبة الكليـات      )١ مقابل   ١علوم  (يركز برنامج الرصد يف التعليم العايل         •  

الذين يعانون من شكوك تتعلـق مبجموعـة مـاديت          مع طلبة التعليم الثانوي، على الطلبة       
ــصحة  ــوم وال ــة وال يعمــل      . العل ــة العظمــى مــن هــؤالء الطلب ــات األغلبي ــشكل الفتي وت

املوجهــون، وغالبيتــهم أيــضا مــن النــساء، كــداعمني ومــصادر للمراجــع فحــسب، بــل 
  كأمثلة حيتذى هبا؛

ــوم    •   ــة ملعلمــي العل ــساين اآل  . دورات تدريبي ــوع اجلن ــشكل الن ــدريب  وال ي ــادة يف ت ن م
ــهم         ــار طلبت ــام يف اختي ــدور ه ــضطلعون ب ــم أن املعلمــني ي ــين، رغ ــيم امله معلمــي التعل

وفــضال عـن ذلــك، فكـثري مــن املعلمـني لــيس لديـه معرفــة كافيــة     . جمموعــة مـواد /ملهنـة 
مبجــال العلــوم واجتاهــات دراســة العلــوم يف التعلــيم املهــين، وخباصــة إذا بــدأوا إعــداد     

وجيـــري وضـــع خطـــة باالشـــتراك مـــع . م الثـــانوي العـــام الراقـــياملعلمـــني بعـــد التعلـــي
مستشاري تـدريب التعلـيم املهـين لكليـات إعـداد املعلمـني بغيـة وضـع القـضايا سـالفة                     

  الذكر يف برنامج إعداد املعلمني؛
جتـري اآلن صـياغة خطـة عمـل         . الصلة بني التعليم الثانوي العام الراقي والتعليم املهـين          •  

ويــشكل االهتمــام .  التعلــيم الثــانوي العــام الراقــي والتعلــيم املهــينلتحــسني الــصلة بــني
تكنولوجيـا التعلـيم املهـين    /اخلاص بالصلة بني فتيات التعليم الثانوي العام الراقي وعلوم     

ــد خطــة هلــذا الغــرض،     . جــزءا مــن هــذه اخلطــة   ــات ملواصــلة حتدي ــد ُعقــدت اتفاق وق
  باالشتراك مع التعليم الفين العايل؛

   معسكرات خاصة للعلوم والتكنولوجيا للفتيات؛Shell و IBMركتا تنظم ش  •  
جيري حتديد جدول عمل للتعليم املهين الثانوي العـايل وسـوق العمـل باالشـتراك مـع التعلـيم                     •  

  .حتذى من اإلناث بدور رئيسيح أن تضطلع فيه األمثلة اليت ُتالفين العايل الذي يرَج
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تـائج للتـدابري املـذكورة أعـاله، إال أنـه مبقارنـة عـام        زال الوقت مبكرا لتقـدمي أيـة ن       وما  
ــسبتها   ٢٠٠٣ بعــام ٢٠٠٧ ــادة ن ــة يف عــدد الفتيــات الــاليت   ٢٤,٨ ميكــن مالحظــة زي  يف املائ

اخترن جمموعـة مـواد العلـوم يف مـستوى التعلـيم الثـانوي العـام الراقـي وذلـك يف املـدارس الـيت                         
التكنولوجيـا، فيبلـغ هـذا      /جملموعة مواد الفيزياء  أما بالنسبة   . شاركت يف برنامج التعليم الثانوي    

  . يف املائة٦٤,٩النمو نسبة 
 كــان عــدد ٢٠٠٧ففــي عــام . ويف مــدارس التعلــيم قبــل اجلــامعي نــرى صــورة مماثلــة   

. ٢٠٠٣ يف املائــة عــن عــام  ١١,٣الفتيــات الــاليت اختــرن جمموعــة مــواد العلــوم أعلــى بنــسبة   
ريبـا إىل االختيـار املتزايـد للفتيـات جملموعـة مـواد             وميكن أن يعزى هـذا النمـو بـشكل كامـل تق           

  . يف املائة٦٩,٢التكنولوجيا، اليت تبني منوا نسبته /الفيزياء
وتوضــح لنــا أرقــام التــدفق إىل التعلــيم العــايل زيــادة عــدد الفتيــات الــاليت اختــرن اجتــاه   
. ٢٠٠٠ة عـن عـام       يف املائ  ٤١,٩ بنسبة   ٢٠٠٦التكنولوجيا يف التعليم اجلامعي يف عام       /العلوم

 يف املائـة مقارنـة بعـام        ١٣,٣ نـسبته    ٢٠٠٦ونرى اخنفاضا على مستوى التعليم املهـين يف عـام           
٢٠٠٠.  

  
  اجلدار الزجاجي    

. ‘اجلـــدار الزجـــاجي’تـــشارك وزارة التعلـــيم والثقافـــة والعلـــوم يف مـــشروع املـــساواة   
 وضـع صـكوك لتعزيـز       إىل) الذي ميوله الصندوق االجتمـاعي األورويب     (ويهدف هذا املشروع    

ــار الفتيــات  ــة يف أوقــات خمتلفــة مــن      /اختي ــيم غــري التقليــدي أو املهــن غــري التقليدي ــساء التعل الن
  .٣ويوجد املزيد حول هذا املوضوع يف إطار املادة . مسارهن الوظيفي/دراستهن

  
  الترك املبكر للمدرسة    

 سـنة مـن     ٢٣العمرية حىت سـن     هتتم وزارة التعليم والثقافة والعلوم مبنع الطلبة يف الفئة            
وللتدابري العامة اليت تتخذ يف نطاق السياسة املتعلقة بالترك املبكر للمدرسة تـأثري             . ترك املدرسة 

وقـد أجريـت األحبـاث علـى النمـاذج الشخـصية ملـن يتركـون املـدارس                  . على جمموعـات معينـة    
  .لذين يتركون الدراسةمبكرا، مما أتاح املعلومات املتعلقة مبجموعات معينة من األفراد ا

شــبكة للفتيــات كاحتمــال أكثــر تعمقــا لتقيــيم   /وجيــري النظــر يف إنــشاء مهمــة ســفري    
الـاليت تـركن املدرسـة يف مـسارهن         ) مـن األقليـات العرقيـة     (املشاكل الـيت تتعـرض هلـا الفتيـات          

  .الدراسي، وملعرفة إىل أي مدى ميكن دعمهن
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مــع االقتنــاع ’يف هــذا الــسياق مــشروع  ومــن أمثلــة املــشاريع الــيت جيــري البــدء فيهــا      
 Eindhoven)  (ROC، باالشتراك مع املركز التعليمي اإلقليميQuesteوتنظم وكالة ‘ مبستقبلك

. طائفة من خيارات التمكني اليت تستهدف فتيات األقليـات العرقيـة يف التعلـيم املهـين املتوسـط                 
 واهلـدف هـو مواصـلة العمـل علـى      .وبرنامج التمكني ُمَعّد الجتاهـات وسـنوات دراسـية خمتلفـة       

  .مكافحة التغيب وترك املدرسة ودعم القوة الفردية لفتيات األقليات العرقية
  

  التعلم مدى احلياة    
تستهدف سياسة التعلم مدى احلياة حث املوظفني والباجثني عـن عمـل علـى مواصـلة                  
لـيت يكـون وضـعها      تساعد هذه السياسة املـرأة الـيت توجـد خـارج سـوق العمـل أو ا                 و. التطور
وال جيـري بـصفة خاصـة االتـصال بالنـساء خـارج         . على املـشاركة علـى حنـو أكـرب        فيها  ضعيفا  

املـشاركة إىل تـشجيع املـرأة       /وهتدف سياسة سـوق العمـل     . تدريبهن) إعادة(سوق العمل جملرد    
  .)٦٥(على العودة إىل العمل، وميكن للتعليم أن يضطلع بدور يف هذا السياق

أداة ال تـنظم االختـصاصات      ) سابقا(عرف على االختصاصات املكتسبة     الت (EVCوالـ    
الــيت جــرى تعلمهــا يف بيئــة نظاميــة للــتعلم أو العمــل فحــسب، بــل االختــصاصات الــيت جــرى   
تعلمها يف العمل الطوعي واحلالة املنـزلية أيضا وبالتايل فهـو أداة تـوفر دعمـا ممتـازا للمـرأة عنـد          

  .الوظيفيعودهتا إىل العمل ويف مسارها 
يف ســياق الربنــامج (ويوجــد مرصــد يقــّيم مــدى وصــول هــذه املــشروعات إىل النــساء    

وتـبني نتـائج دورة الرصـد األويل تغـري إسـهامات كـل منطقـة                ). املؤقت حلـوافز الـتعلم والعمـل      
وال تقل مشاركة املرأة يف العمليات املزوجـة وعمليـات التعـرف علـى االختـصاصات                . وقطاع

ويكـشف هـذا النــهج يف بعـض املنـاطق عـن مواهــب      .  عـن مــشاركة الرجـل  )سـابقا (املكتـسبة  
  .٢٠٠٨وستستمر هذه املشاريع حىت هناية عام . مستترة لدى النساء

وجيــري احلــث علــى حتقيــق مــشاريع التعــاون اإلقليميــة والقطاعيــة يف ســياق مــشروع      
يـات التعـرف     مـن العمليـات املزدوجـة وعمل       ٢٠ ٠٠٠هبدف حتقيق أكثر مـن      ‘ التعلم والعمل ’

  ).سابقا(على االختصاصات املكتسبة 

__________ 
وجتـري االتـصاالت    . تقع مهمة حث املرأة على املشاركة على عاتق مركز العمل والدخل، وعلـى البلـديات                )٦٥(  

، ضـمن مجلـة أمـور، بـشأن احتمـاالت إعطـاء التـدريب               ‘الـتعلم والعمـل   ’يف كل منهما عـن طريـق مـشروع          
مليـات يف عـدد مـن املنـاطق تـستهدف النـساء مـن أصـل غـري                   وجيـري اآلن حتقيـق ع     . مكانا أبـرز يف هنجهمـا     
  .هولندي على حنو خاص
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  ١٢املادة     
  احلق يف الرعاية الصحية والتدابري اخلاصة أثناء احلمل    
  مقدمة    

تضع هولندا سياسة صحية يف سـياق إمكانيـة احلـصول علـى الرعايـة الـصحية، إال أنـه            
 ٣٥ علـى االسـتنتاج      وهلذا ال تتمكن هولنـدا مـن الـرد        . يوجد لديها سياسة صحية جنسانية     ال

 للجنة فيما يتعلق بتقدمي بيانات ومعلومات مقسمة حسب اخللفيـة العرقيـة آلثـار      ٣٦والتوصية  
التشريعات والسياسات يف القطاع االجتماعي على املعوقات واملسنات، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق           

  .بصحتهن واستحقاقاهتن األخرى
  

  احلقوق اجلنسية واإلجنابية    
ملعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عـن أسـفها ألن التـأمني الـصحي               تعرب اللجنة ا    

وجيـب رصـد آثـار عـدم        ). ٣٢ والتوصـية    ٣١االسـتنتاج   (يغطي تكلفة وسـائل منـع احلمـل          ال
وجيـب أن يتـضمن   .  سنة٢١تغطية التأمني الصحي لتكلفة وسائل منع احلمل للنساء فوق سن         

  .لك على احلقوق والصحة اجلنسية واإلجنابية للمرأةالتقرير القادم أيضا معلومات عن آثار ذ
املعــين بالــصحة اجلنــسية أن اســتخدام وســائل منــع احلمــل  ) اجلديــد(ويــسجل املرصــد   

وميكن على أساس هذا القياس استعراض مـا إذا كـان هلـذا التـدبري أثـر علـى                   . يقاس كل سنتني  
راهقــات وحــاالت إهنــاء وجيــري كــل ســنة أيــضا قيــاس عــدد األمهــات امل . اســتخدام األقــراص

وال توجـد   . وتشري هـذه البيانـات أيـضا إىل احلالـة املتعلقـة باسـتخدام األقـراص               . النساء للحمل 
 جـري إلغـاء احلـد    ٢٠٠٨ينـاير  / كانون الثـاين ١ومنذ . مؤشرات حىت اآلن حبدوث آثار سلبية  

د يعـين أن  وهـذا احلـ  . الذي يطبق حاليا على وسائل منع احلمل الـذي يغطيهـا التـأمني الـصحي             
هذه األدوية ال تقع يف إطار اجملـاالت املـؤمن عليهـا وفقـا لقـانون التـأمني الـصحي إال إذا كـان                        

وبإلغاء حد العمر هذا، تـدخل األقـراص اآلن ضـمن           .  سنة ٢١الشخص املؤمن عليه دون سن      
  .اجملموعة األساسية لكل امرأة

ــق ا        ــدما يتعل ــا عن ــرر خياراهت ــرأة أن تق ــستطيع امل ــسية   وجيــب أن ت ــشؤون اجلن ــر بال ألم
وميكـن منـع    . ولدى هولندا إمكانية جيدة للحصول علـى الرعايـة الـصحية اإلجنابيـة            . واإلجناب

  .احلمل من خالل اإلمكانية اجليدة للحصول على وسائل منع احلمل
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  تعزيز الصحة    
يــستهدف تعزيــز الــصحة يف جمــال احليــاة اجلنــسية الــسكان بأكملــهم، والــشباب علــى حنــو       
بتحقيـق  ) GGDs(وتقوم الـدوائر الـصحية اإلقليميـة        .  وتقع هذه املسؤولية على عاتق البلديات      .خاص

وتشجع هذه اخلدمات املدارس على استخدام جمموعـات دروس خاصـة، وجيـري تـدعيم         . برامج املنع 
. هذه اخلدمات بدورها عن طريق خمتلف املنظمات غري احلكومية املـشاركة يف جمـال الـصحة اجلنـسية                 

  .دم وزارة الصحة والرفاه والرياضة اإلعانة إىل هذه املنظمات غري احلكوميةوتق
ويتكون التثقيف اجلنسي الذي يقدم على حنـو مجـاعي مـن جمموعـة معلومـات واسـعة                    
فحـسب، بـل تـضم علـى حنـو خـاص       ) تقنيـة (وال تضم هـذه اجملموعـة نقـل معلومـات           . النطاق

. ة والقواعد والقـيم املتعلقـة باحليـاة اجلنـسية أيـضا           طرقا هتدف إىل معاجلة التفاعالت االجتماعي     
، وهي األمراض اليت تنتقل عن طريـق االتـصال          )يف سن الحقة  (واهلدف مما سبق منع املشاكل      

  .اجلنسي، واحلمل غري املرغوب والعنف اجلنسي
ــاه والرياضــة بــني عــامي       ــصحة والرف ــد مــن  ٢٠١١ و ٢٠٠٧وســتقوم وزارة ال  باملزي

ــامج      االســتثمار يف تع ــق برن ــسية، عــن طري ــاة اجلن ــصحة يف جمــال احلي ــز ال ــسية  ’زي ــصحة اجلن ال
وجيري إيالء اهتمام خاص للمجموعات املعرضـة للخطـر الـشديد           ).  مليون يورو  ٥(‘ للشباب

  .مثل احلاصلني على قدر ضئيل من التعليم والشباب من األقليات العرقية
  

  اصالوقاية واملساعدة اللتان تستهدفان فرادى األشخ    
من املهم توفري قدر أكرب من الوقايـة واملـساعدة اللـتني تـستهدفان فـرادى األشـخاص،                    

وقـد ُوضـعت سياسـة جديـدة يف هـذا اجملـال يف الـسنوات                . فضال عـن توقـف الوقايـة اجلماعيـة        
وأسـفر هـذا عـن بـدء نظـام جديـد للمـساعدة األوليـة يف جمـال احليـاة اجلنـسية يف عـام              . املاضية
مـن الوصـول اجملـاين علـى        )  سـنة  ٢٥إىل سـن    (ويتمكن الـشباب    ).  يورو  مليون ٣,٥ (٢٠٠٨

ويتعلـق هـذا    . حنو ميسر إىل املرافق للحصول على املعلومـات والنـصح يف جمـال احليـاة اجلنـسية                
من أجـل املـسائل واملـشاكل الـيت     ) GGD(بالعمليات اجلراحية اليت جتريها دوائر الصحة العقلية     

وهلـذا قُـسمت هولنـدا إىل       . نظم تلـك الـدوائر العمليـات اجلراحيـة        وتـ . تواجهها احليـاة اجلنـسية    
مثان مناطق، حبيث تكون إحدى هذه الدوائر منسقة ومسؤولة عن العمليات اجلراحيـة يف كـل                

وقد يكون املكان املـادي للعمليـات هـو هـذه الـدوائر، وقـد جتـرى العمليـات أيـضا يف                      . منطقة
ولذلك ميكـن   ). (ROCs(أو يف املراكز التعليمية اإلقليمية      مراكز الرعاية األولية للحياة اجلنسية      

وللمسائل املتصلة بوسـائل منـع احلمـل        ). هلذه الدوائر أيضا أن تستعني مبصادر خارجية للتنفيذ       
ويــشكل النظــام اجلديــد إضــافة للرعايــة االعتياديــة الــيت يقــدمها املمارســون   . مكــان هنــا أيــضا

  .العامون واألخصائيون الطبيون
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   املراهقات وإهناء احلملمحل    
 ُولــد ٢٠٠٥ويف عـام  .  يف هولنـدا ٢٠٠١يتنـاقص عـدد والدات املراهقـات منــذ عـام       
ويبلــغ عــدد األمهــات املراهقــات وحــاالت إهنــاء .  ســنة٢٠ طفــال ألمهــات دون ســن ٢ ٧٩٥

وقد ظل العـدد األمجـايل حلـاالت    . احلمل أقصى مدى نسيب له بني األقليات العرقية غري الغربية        
ويتنـاقص عـدد حـاالت إهنـاء احلمـل          . هناء احلمل مستقرا بدرجة معقولـة يف الـسنوات املاضـية          إ

  .بني الشابات
وجيري إيالء اهتمام كبري ملنع احلمل غري املرغوب يف جمال التثقيـف اجلنـسي باملـدارس                  

وقـد جــدد هـذا أيــضا التركيــز علـى دعــم األمهـات املراهقــات، ويرجــى     . ويف إعمـال الــشباب 
  .٥لنظر يف إطار املادة كذلك ا

  
  سياسات جديدة تستهدف العمل الطوعي والرعاية غري النظامية    

ــشرت يف    ــشرين األول٩ُن ــوبر / ت ــاه    ٢٠٠٧أكت ــصحة والرف ــة وزارة ال ــذكرة سياس  م
مـن  ’ املعنونـة    ٢٠١١-٢٠٠٨والرياضة املعنيـة بالرعايـة غـري النظاميـة والعمـل الطـوعي للفتـرة                

. النهج الطويل األمد جزئيا على تعزيـز اهلياكـل األساسـية احملليـة       ويركز  . ‘أجل بعضهم البعض  
وبفضل هذا الدعم على الصعيد احمللي، ميكن لكـل مـن البلـديات ومراكـز املتطـوعني أن حتقـق             
على حنو مالئم حتسني موقف املتطوعـات ومقـدمات الرعايـة غـري النظاميـة، وتـشجيع الرجـال                   

وسيساعد مركز املعرفـة للجهـود االجتماعيـة،        . النظاميةعلى أداء العمل الطوعي والرعاية غري       
Movisieمراكز املتطوعني على حتقيق هذا اهلدف ،.  
ختفيـــف عـــبء الرعايـــة غـــري ’وســـتمول وزارة الـــصحة والرفـــاه والرياضـــة مـــشروع    
وجيري جتهيـز املتطـوعني   . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١التابع ملركز املعرفة حىت    ‘ النظامية

ويتـيح الـدعم الـذي      . شروع من أجل دعم مقـدمي الرعايـة غـري النظاميـة وعمالئهـم             يف هذا امل  
يقدمه املتطوعون احلرية ملقدمي الرعايـة غـري النظاميـة، ممـا ييـسر ملقـدمات هـذه الرعايـة اجلمـع             

  .بني العمل والرعاية
ة وفضال عما تقدم، جيري تنفيذ ترتيب االمتنـان ملقـدمي الرعايـة غـري النظاميـة يف بدايـ                    

ومقدمو الرعاية غري النظاميـة الـذين يـوفرون الرعايـة غـري مدفوعـة األجـر لطـاليب                   . ٢٠٠٧عام  
الرعايــة ممــن لــديهم إحالــة مبقتــضى قــانون النفقــات الطبيــة االســتثنائية مــن أجــل تلقــي رعايــة     

 يـورو  ٢٥٠خارجية حبد أدىن ستة أشهر سيكون من حقهم احلـصول علـى اسـتحقاقات مببلـغ          
ود هذا بالنفع على النساء بصفة خاصة حيث أهنن يشكلن اجلـزء األكـرب مـن     وسيع. حبد أقصى 

  .مقدمي الرعاية غري النظامية
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  جمموعات معينة    
  املثليات املسنات    

ممن تعدوا سن اخلمسني، واالحتـاد      ) ANBO(وضعت الرابطة اهلولندية العامة للمسنني        
ــة     ــج املثلي ــدي لرابطــات دم ــين    ، ومؤســسة شــورر،  )COC(اهلولن ــسابقة املع ــة ال ومركــز املعرف
املـسنون الورديـون   ’خطـة مـشروع   ) Movisieيعـرف اآلن بــ   (بسياسة حترر املثليـات واملثليـون    

وتشترك يف متويل هذه اخلطـة وزارة اإلسـكان والتخطـيط املكـاين             . يف العام املاضي  ‘ يف هولندا 
ــاه والرياضــة     ــصحة والرف ــة ووزارة ال ــن (والبيئ ــشرين األول١م ــو/ ت ). ٢٠٠٨-٢٠٠٦بر أكت

وتألف النشاط األول من دراسة استقصائية عـن طريـق اهلـاتف ملـدة أسـبوع فيمـا بـني املـسنني                      
. املثليني ملعرفة ما حيتـاجون إليـه ومـا يفـضلونه يف جمـاالت اإلسـكان والرفـاه والرعايـة الـصحية                     

راســـة الد’وجــرى توثيـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة االستقـــصائية اهلاتفيـــة يف الـــصحيفة اخلـــضراء  
واسـتجاب إىل هـذه     ). ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول (‘ االستقصائية اهلاتفية للمسنني الورديني   

واملثليـات ومـشتهي اجلنـسني ومغـايري          مـن املـسنني املثلـيني      ٢٥٠الدراسة االستقصائية حوايل    
واالستنتاجات اهلامة هي، ضـمن مجلـة أمـور، أنـه جيـب أن تكـون بيئـة املعيـشة                  . اهلوية اجلنسية 

لعمل يف مراكز رعاية املسنني أكثـر مراعـاة للمثليـات واملثلـيني ومـشتهي اجلنـسني ومغـايري                   وا
ــة اجلنــسية، كمــا جيــب أن يتــضمن تــدريب املمرضــني واملمرضــني املــساعدين معلومــات      اهلوي

  . عنهم
ــشطة         ــائج هــذه الــصحيفة اخلــضراء يف املــشروع يف عــدد مــن األن ــذ نت وسيــستمر تنفي

وسيشارك مركز املعرفة لإلسـكان والرعايـة       . سكان والتدريب والرعاية  امللموسة يف جماالت اإل   
Aedes-ActiZوسُتقيَّم آثار املشروع بعد إمتامه.  أيضا يف هذه العملية.  

وفــضال عــن ذلــك، فنقطــة البدايــة بالنــسبة لــوزارة الــصحة والرفــاه والرياضــة أن تظــل    
وجيـب أن تكـون معاملـة مقـدمي       . انالسياسة املعنية للمجموعة املـستهدفة حمـددة بقـدر اإلمكـ          

املرضى يف قطاع الرعاية الصحية الئقة بغض النظـر عـن األصـل             /الرعاية أو الزمالء من العمالء    
ــسلوك الفــظ، وهلــذا ال جتــري مواصــلة      . أو الفلــسفة ــا مــع ال ــسامح مطلق وهــذا يعــين عــدم الت

ويوجـد حاليـا    . ستهدفةالتشجيع على اختاذ سياسة معينة ملعاملة كل جمموعة من اجملموعات املـ           
وجيـري التركيـز يف     . ‘العنايـة إىل األفـضل    ’اهتمام كبري باملعاملـة واملـشاركة يف برنـامج اجلـودة            
  .هذا الربنامج أيضا على تقدمي املعاملة الالئقة للجميع

  



CEDAW/C/NLD/5
 

110 08-61732 
 

  النساء من جمموعات األقليات العرقية والرعاية الصحية    
األطلـس االجتمـاعي    ’ والثقـايف، وهـو      يتناول أيضا تقرير مكتب التخطيط االجتمـاعي        

وتقــدم . ، موضــوع الــصحة٢٠٠٦مــارس /الــذي صــدر يف آذار‘ للنــساء مــن األقليــات العرقيــة
النـساء مـن    (لنـساء األقليـات العرقيـة       ) املدركـة (استنتاجات هذا التقرير صورة مفصلة للـصحة        

ء مــن األقليــات وال توجــد اختالفــات بــني النــسا ). تركيــا واملغــرب وجــزر األنتيــل وســورينام  
العرقية والنساء من السكان من أصل هولندي فحسب، بل بـني خمتلـف جمموعـات النـساء مـن             

ــة (األقليــات العرقيــة، وبــني النــساء   مــن (والرجــال ) مــن أصــل هولنــدي / مــن األقليــات العرقي
  .أيضا) من أصل هولندي/األقليات العرقية

عرقيــة يــستفدن مــن مجيــع املرافــق وخيلــص التقريــر أيــضا إىل أن النــساء مــن األقليــات ال  
ــة الــسكان   ــا أكثــر مــن بقي ــة تقريب ــة الوصــول   . الطبي ــإيالء االهتمــام إلمكاني ــر ب ويطالــب التقري

  .االجتماعي مع األخذ يف االعتبار باالختالفات يف اللغة والثقافة والتفسري
 وفيما يتعلق باملوضوع األخري، وهو إمكانية الوصول االجتماعي، تكـون القـضية هـي               

ووفقـا لقـانون نوعيـة معاهـد الرعايـة الـصحية، تكـون املعاهـد نفـسها                  . نوعية الرعايـة الـصحية    
). الــيت جيــب أن تتــسم بالفعاليــة والكفــاءة والتركيــز علــى املــريض(مــسؤولة عــن هــذه النوعيــة 

  .وترصد هيئة التفتيش على الرعاية الصحية هذه النوعية
. صحة والرفــاه والرياضــة بالعرقيــة والــصحة وهتــتم معاهــد املعرفــة الــيت متوهلــا وزارة الــ   

ــال، ففــي منظمــة    ZonMwوعلــى ســبيل املث
مــن أجــل البحــث  ( تركــز مــشروعات خمتلفــة  )٦٦(

  ).من الرجال والنساء(على األقليات العرقية ) والتنفيذ
وجيري رصد التطورات أيضا فيما يتعلق بالعرقية يف دراسـة استكـشافات املـستقبل يف                 

ــة    ــصحة العام ــد   )٦٧()VTV(جمــال ال ــا معه ــيت أجراه RIVM ال
ــصحة   )٦٨( ــوطين لل  ويف اجملــال ال

عـادة  ) من تركيـا واملغـرب وسـورينام وجـزر األنتيـل          (واحلالة الصحية لألقليات العرقية     . العامة
ومـع ذلـك، فالـصورة      . ما تكون أقل جودة من احلالة الـصحية للـسكان مـن األصـل اهلولنـدي               

بــالغني مــن األقليــات وفيــات الرضــع واألطفــال والويتزايــد خطــر . متنوعــة وتوجــد اســتثناءات
ويظهـر مـرض الـسكري علـى حنـو          ). أن معـدل الوفيـات بـني الرجـال املغاربـة أقـل             إال(العرقية  

أكرب بكـثري بـني الـسكان مـن األقليـات العرقيـة، كمـا حيـدث االكتئـاب علـى حنـو أكـرب بكـثري                     
العقليـة لألطفـال األتـراك واملغاربـة     والصحة . بينهم ويبلغ أعلى مدى له بني املسنات التركيات    

__________ 
  .املنظمة اهلولندية لألحباث الصحية وابتكارات الرعاية الصحية  )٦٦(  
  .٢٠٠٦تقرير وضع الصحة العامة والتوقعات يف هولندا لعام . الرعاية من أجل الصحة  )٦٧(  
  .املعهد احلكومي للصحة العامة والبيئة  )٦٨(  
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وعلى العكس من هذا يقل تكرار حـدوث سـرطان الثـدي بـني األقليـات                . ليست على ما يرام   
  .العرقية وكذلك تقل أمراض القلب واألمراض الوعائية بني بعض اجملموعات

وأخريا، سيجري وضع وتنفيذ سياسة معينة حـسب االقتـضاء، ولـن يكـون ذلـك عـن                    
بـل  ) يف جمال العنف العـائلي علـى سـبيل املثـال          (الصحة والرفاه والرياضة فحسب     طريق وزارة   

االهتمام مبرض السكري بني نـساء األقليـات العرقيـة علـى            (عن طريق املعاهد واملنظمات أيضا      
    ).سبيل املثال

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
 امـرأة   ١٦٦اعـة البـشرية      بفريوس نقـص املن    ٢٠٠٦كان عدد النساء املصابات يف عام         

  .ومعظم هؤالء النسوة ليس من أصل هولندي.  فردا من املصابني به٨٧١من 
وُتفرِّق السياسة اهلولندية بني خمتلف اجملموعات املعرضة خلطر اإلصابة بـاألمراض الـيت               

ال توجـد سياسـة منفـصلة    (تنتقل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
وجيري وضع سياسة وقائية معينـة لتلـك اجملموعـات، كمـا أهنـا              ). نقص املناعة البشرية  لفريوس  

  . تتمتع بإمكانية الوصول على حنو ميسر إىل مرافق االختبار
الرجال الذين ميارسـون اجلـنس مـع الرجـال،          : واجملموعات املميزة املعرضة للخطر هي      

  .واملهاجرون، والبغايا، والشباب، ومتعاطو املخدرات
ومن اجلوانب اهلامة األخرى للسياسة إجراء اختبار فريوس نقص املناعة البـشرية علـى                

ومن حيـث   . بغية منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل       ) مع خيار عدم القبول   (مجيع احلوامل   
    .املبدأ، لدى كل فرد يف هولندا إمكانية احلصول على عالج فريوس نقص املناعة البشرية

  ئد والبدانةالوزن الزا    
ــة          ــد والبدان ــالوزن الزائ ــق ب ــا يتعل ــساء فيم ــني الرجــال والن ــات كــبرية ب ــاك اختالف . هن

وهــذا . وبالنــسبة للــشباب، فالقاعــدة أن وزن الفتيــات يزيــد زيــادة أعمــارهن وبدايــة بلــوغهن  
والفارق يف البدانة بني الفتيان والفتيـات لـيس كـبريا        . ينطبق على كل من الوزن الزائد والبدانة      

  .كالفارق يف الوزن الزائد
 يف ٥٠فيزيـد مؤشـر كتلـة اجلـسم لـدى أكثـر مـن             . وختتلف الـصورة بالنـسبة للبـالغني        

وتـبني  .  يف املائـة مـن النـساء   ٤٠مقارنـة بــ   )  زائـد أي وزن (٢٥املائة مـن الرجـال البـالغني عـن          
هـذه  ني مـن  أن النساء على وجه اخلصوص يعان) ٣٠اجلسم أكرب من   مؤشر كتلة   (أرقام البدانة   

  !). يف املائة من الرجال١٠ يف املائة مقارنة حبوايل ١٥(ل املشكلة على حنو أكرب من الرجا
 مـذكرة بـشأن الـوزن       ٢٠٠٨ويقدم وزيـر الـصحة والرفـاه والرياضـة يف خريـف عـام                 

  .الزائد جيري اإلعالن فيها عن الوقاية من الوزن الزائد والبدانة ومعاجلتهما
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  ١٣املادة     
  اء على التمييز يف احلياة االقتصادية والثقافيةالقض    

  
  مقدمة    

تنــاقَش تــدابري مكافحــة التمييــز ضــد املــرأة يف الفــصول األخــرى، أمــا يف هــذا الفــصل     
  .األلعاب الرياضية: فنتناول احلق يف املشاركة يف أنشطة أوقات الفراغ

  
  املشاركة يف األلعاب الرياضية    

ــسبة املــشاركة يف األلعــاب ال    ــدا واحــدة    ن ــساء يف هولن رياضــية فيمــا بــني الرجــال والن
 سـنة  ١٨وترتفع هذه النسبة بني الفتيان والفتيات حىت سـن   .  يف املائة  ٧٠تقريبا، وتبلغ حوايل    

أن الــشخص مــارس التمرينــات  ‘ ضــيةاملــشاركة يف األلعــاب الريا’وتعــين .  يف املائــة٨٠فتبلــغ 
 ذلـك ممارسـة الرياضـة يف الرابطـات الرياضـية            ويتـضمن . مرة على األقل يف الـسنة املاضـية        ١٢

مثــل العــدو وركــوب  (والتــدريب يف مراكــز اللياقــة وممارســة األلعــاب الرياضــية غــري املنظمــة    
  ).الدراجات على حنو منفرد

وفيمــا يتعلــق بعــضوية الرابطــات الرياضــية، فتمثيــل املــرأة منقــوص إىل حــد مــا مقارنــة   
 يف  ٤٩(ويقل الفـارق بالنـسبة للفتيـات والفتيـان          ) يف املائة  ٣٤ يف املائة مقارنة بـ      ٢٨(بالرجل  

ونــشاهد أيــضا اجتاهــا ختتفــي فيــه األلعــاب الرياضــية التقليديــة   ).  يف املائــة٥٣املائــة مقارنــة بـــ 
ففي ألعاب رياضية مثـل ألعـاب القـوى والتـزجل علـى اجلليـد والكـرة الطـائرة                   . للنساء والرجال 

ــذكو   ــساوي متامــا عــدد ال ــاث مــن الالعــبني واهلــوكي يت ــسبة لأللعــاب الرياضــية  . ر واإلن وبالن
التقليديـة للـذكور مثـل فنـون القتـال وكــرة القـدم، حـدث حتـول ضـخم يف الـسنوات املاضــية،           

 يف املائـة    ١٠وقد بلغت زيادة العبات كرة القدم مبا يصل إىل          . فتزيد نسبة النساء زيادة كبرية    
  .٢٠٠٧-٢٠٠٤كل سنة يف الفترة 
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  )KNVB(وات الرابطة اهلولندية امللكية لكرة القدم زيادة عدد عض
  
  

  

  

  

  

  

  الشابات  البالغات  اجملموع      

 لرابطـــة ٢٠٠٧التقريـــر الـــسنوي لعـــام (زيـــادة عـــدد فتيـــات ونـــساء كـــرة القـــدم يف هولنـــدا 
KNVB()٦٩(  

  العمل الطوعي والعمالة يف صناعة األلعاب الرياضية    
ــساء الــاليت يعملــ     ــسبة الن ــا إىل ن ــرى صــورا   إذا نظرن ن يف صــناعة األلعــاب الرياضــية ن
ففي قطاع اللياقة ويف التربية البدنية متثَل املرأة على حنو متساو أو حـىت أفـضل، إال أن                  . متنوعة

  . املرأة ال تشغل إال ربع املراكز املدفوعة األجر يف الرابطات الرياضية
مـل الطـوعي يف جمـال    وبشكل عام تؤدي املرأة نفس املقدار الذي يؤديه الرجل من الع         

). املـساعد واملـدرب واملوجـه    (‘بالوظـائف الفنيـة  ’األلعاب الرياضية، حـىت عنـدما يتعلـق األمـر        
ــل املــرأة يف إدارة الرابطــات الرياضــية مــنخفض      إال ــة٢٥(أن متثي ، وثلــث الرابطــات  ) يف املائ

دارة األلعـاب الرياضـية   واملرأة أقـل متثـيال يف إ  . الرياضية ليس لديها حىت امرأة واحدة يف إدارهتا    
 يف املائــة مــن املــديرين يف الرابطــات  ١٠وتــشكل النــساء . علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــوطين 

لنــسبة ضــئيلة وبــال تغــري حلــوايل  وقــد ظلــت هــذه ا. الرياضــية يف األلعــاب الرياضــية األوليمبيــة 
  .سنوات ١٠
  

  سياسة ذات رؤية للمستقبل    
ــالرغم مــن أن مــشاركة النــساء والفت    ــه مــن   ب ــدة، إال أن يــات يف األلعــاب الرياضــية جي

وخباصـة األقليـات املـسلمة      (الضروري االهتمام مبشاركة النساء والفتيات من األقليات العرقيـة          

__________ 
  .الرابطة اهلولندية امللكية لكرة القدم  )٦٩(  
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وتقـوم احلكومـة اهلولنديـة باسـتثمار كـبري يف تنـشيط مـشاركة هـذه اجملموعـة يف                    ). واهلندوسية
ــامج     ــق برن ــشباب ’األلعــاب الرياضــية عــن طري ــة مــن خــالل    مــشاركة ال ــات العرقي  مــن األقلي

  .)٢٠١٠-٢٠٠٦(‘ الرياضة
يزال التمثيل املنقوص للمرأة يف إدارة األلعـاب الرياضـية نقطـة تـستحق االهتمـام،                 وال  

ويتخــذ . إال أن املــسؤولية الرئيــسية عــن تغــيري هــذه احلالــة تقــع علــى عــاتق القطــاع الرياضــي    
تجارية، املبادرة للقيـام بـشغل املراكـز اإلداريـة          القطاع الرياضي، باملشاركة مع عامل األعمال ال      

ومـن اآلثـار اجلانبيـة اإلجيابيـة     . بأسلوب مهين من أجل الرابطات الرياضية الوطنيـة بـصفة أوليـة      
وسـيكون إلدخـال مبـادئ توجيهيـة للحكـم الـسليم            . على حنو أقل  ‘ شبكة اخلرجيني ’استخدام  

وجتـري  . ايب على تنوع جمالس اإلدارة الرياضية     يف الرابطات الرياضية والنوادي الرياضية أثر إجي      
 لـدعم املنظمـات   - نـشرات، تـدريب، أدوات مـسح    -يف نفس الوقـت إتاحـة أدوات متنوعـة     
وستـسترعي احلكومـة أيـضا بانتظـام انتبـاه املنظمـات            . اليت ترغـب يف حتقيـق املزيـد مـن التنـوع           

  .الرياضية إىل هذه األدوات
عيم القطاع الرياضـي بغيـة هتيئـة بيئـة رياضـية متـساحمة       وستواصل احلكومة اهلولندية تد     

 وهـو   -مـن املفـاهيم األساسـية       ‘ االحتـرام ’و  ‘ الـروح الرياضـية   ’تكون فيهـا    ) اجتماعيا(وآمنة  
) مـن األقليـات العرقيـة   (شرط مسبق ضروري ملشاركة اجلماعات احملرومة بوجـه عـام والنـساء            

  .بصفة خاصة
ري استخدام الرياضـة علـى حنـو متزايـد كـأداة لزيـادة              وأخريا، جتدر اإلشارة إىل أنه جي       

وجيـري هـذا مـن    . املقاومة لدى املرأة وثقتها بنفسها، يف جمال رعاية الشباب على سـبيل املثـال         
قليـــات العرقيـــة مـــن خـــالل    مـــشاركة الـــشباب مـــن األ  ’خـــالل الربنـــامج الـــسابق الـــذكر    

أيـضا للفتـرة    ‘ ون اإلمنـائي  ضــة والتعــا  الريا’أنه موضــوع مـن موضوعــات برنامج       إال ‘الرياضة
٢٠١١ -٢٠٠٨.  
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  ١٤املادة     
  املرأة يف املناطق الريفية    

  
  مقدمة    

ُوجهــت أســئلة، أثنــاء الــدفاع عــن التقريــر املاضــي، حــول جهــود هولنــدا فيمــا يتعلــق     
  .ويُرد هذا الفصل على تلك األسئلة. بتطوير املرأة يف املناطق الريفية

أيـة منـاطق ريفيـة حقيقيـة، ولكـن لـدينا منـاطق أكثـر حتـضرا أو أقـل                     ال يوجد هبولنـدا       
ألغـراض البحـوث    ‘ مقياس التحـضر  ’وقد وضعت هيئة إحصاءات هولندا ما يسمى بـ         . حتضرا

‘ غري احلضرية جـدا   ’وتتكون مناطقنا الريفية من مخس درجات، أكثرها اخنفاضا         . والسياسات
ن املنــاطق الريفيــة وحــدات جغرافيــة يقــل عــدد   ووفقــا هلــذه الطريقــة تكــوّ . ‘غــري احلــضرية’و 

وبنـاء علـى هـذا التـصنيف، تـشكل          .  عنـوان يف كـل كيلـومتر مربـع         ١ ٠٠٠العناوين فيها عن    
  . يف املائة من مساحة هولندا٦٣املناطق الريفية 

 ألــف امــرأة يف الزراعــة   ٩٧وتعمــل . وتعــيش يف هــذه املنــاطق مليــون امــرأة تقريبــا       
وبعبـارة أخـرى النـساء      ( ألف زوجة مزارع تقريبـا       ٥٣وتوجد  ). مجايليف املائة من اإل    ٣٥ (=

 يف ٥٣و). املتزوجــات مــن املــزارعني أو يعــشن معهــم ويعملــن يف األعمــال التجاريــة الزراعيــة 
بينمـا تـشغل   ‘ رئيسة األعمـال التجاريـة   ’ ألف يشغلن مركز     ٥٣املائة من زوجات املزارعني الـ      

  .‘لزوجة املشاركة يف العملا’ يف املائة منهن مركز ٤٧نسبة 
وتشري الدراسات املتعلقة باملناطق الريفية إىل أن احلالة املعيشية للنساء يف املنـاطق قليلـة         

وأســهمت يف هــذه احلالــة . )٧٠(التحــضر قــد حتــسنت مقارنــة بالنــساء يف املنــاطق غــري احلــضرية 
. الـذايت املـصاحب لـذلك     الزيادة الكبرية يف املـشاركة يف العمـل، وبـصفة خاصـة زيـادة التنقـل                 

وتنخفض مشاركة املرأة يف العمل املدفوع األجر يف املنـاطق الريفيـة اخنفاضـا هامـشيا، مقارنـة                  
  .باملناطق احلضرية، إال أن بطالتها يف املناطق الريفية أقل أيضا

وعنــد مقارنــة املــرأة بالرجــل يف املنــاطق الريفيــة، يتــبني أن لــديها مــستوى مهــين أقــل       
من التعيينات الدائمـة، وفرصـا أقـل ملباشـرة األعمـال احلـرة املـستقلة، وفرصـا أكثـر                    وعددا أقل   

  .)٧١(للعمل بعض الوقت ومشاركة يف التعليم غري املؤهل على حنو أكثر تكرارا

__________ 
  .٣٨٢، ٣٧٢: ٢٠٠٦، Steenbekkers et alانظر، ضمن مراجع أخرى   )٧٠(  
  .٢٠٠٦، Gesthuizenانظر أيضا   )٧١(  
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وتتــأثر التوقعــات الوظيفيــة جلميــع النــساء تــأثرا شــديدا حبالتــهن العائليــة ومــستوى            
 إذا كن يعشن يف منطقـة بعيـدة جـدا يوجـد هبـا عـدد        وما )٧٢(تعليمهن وخربهتن يف جمال العمل    
  .قليل نسبيا من الوظائف املالئمة

ومع ذلك، فقد بينت نتـائج الدراسـات الـيت أجريـت أن الفـوارق بـني املنـاطق الريفيـة                       
  .واحلضرية تتضاءل على حنو متزايد

  تدابري تشجيعية    
. ع االقتـصاد الزراعـي    تشكل مباشـرة املـرأة لألعمـال احلـرة مركـز التنـسيق يف موضـو                 

 مــشروعا ٢٠٠٩-٢٠٠٦يف الفتــرة ) LNV(وتــدعم وزارة الزراعــة والطبيعــة ونوعيــة األغذيــة 
وجلنة االحتـاد اهلولنـدي   ) Federati Zakenvrouwen(عمليا طويل األمد الحتاد سيدات األعمال 

ســيات املــشتغالت األسا’شــبكات األعمــال احلــرة و : ‘النــساء والــشركات’للزراعــة والبــستنة 
وتركـز وزارة الزراعـة والطبيعـة ونوعيـة األغذيـة، يف إطـار          . ‘باألعمال احلـرة يف املدينـة والبلـد       

فرقة العمل الزراعية املتعددة التخصصات، على االرتقاء بالزراعـة املوسـعة ووضـع النـساء فيهـا        
ويركـز مـشروع    ) اليت مجعـت مـسبقا يف أمـاكن أخـرى         (واجلهود والتنمية وتعويض الكفاءات     

تبين احلاالت والفرص املبتكرة للمشتغالت باألعمال احلرة على تناول الطلبات املقدمة وتقيـيم             
  .طلبات اإلعانة املقدمة من املشتغالت باألعمال احلرة

ــصندوق          ــابع للـ ــساواة التـ ــشروع املـ ــايل إىل مـ ــهام مـ ــدم إسـ ــك، يقـ ــن ذلـ ــضال عـ وفـ
نــة االحتــاد اهلولنــدي للزراعــة  الــذي تــضطلع بــه جل‘ جمــرد جــوائز’األورويب، وهــو  االجتمــاعي
باالشــــتراك مــــع اتــــصاالت الــــشباب الزراعــــي اهلولنــــدي  ‘ النــــساء والــــشركات’والبــــستنة 

)Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (      واحتــاد نقابــات عمــال هولنــدا ملــن يعملــون
  .ويستهدف املشروع حتسني وضع الشريك العامل يف الشركة. حلساهبم
ة والطبيعــة ونوعيــة األغذيــة، يف ســياق الربنــامج األورويب للتنميــة ومتــول وزارة الزراعــ  
وتركز أنشطة هـذه الـشبكة، ضـمن مجلـة أمـور، علـى        . )٧٣(، الشبكات الزراعية  )POP(الريفية  

  .‘الشباب’و ‘ النساء’: اجلماعتني املستهدفتني

__________ 
  )٧٢(  Bock ،٢٠٠٤.  
وهتـدف  . هذه شبكة وطنية تتكون من األفراد واملنظمات وتعمل من أجلهم ومن أجل ريف قـوي وجـذاب                   )٧٣(  

 إىل تعلـم األفـراد واملنظمـات مـن بعـضهم الـبعض وإلقـاء الـضوء علـى مبـادرات جديـدة وغنيـة                          هذه الـشبكة  
  .بالفرص من أجل التنمية الزراعية والقروية، والطبيعة والوئام االجتماعي، ونوعية احلياة واملشاركة



CEDAW/C/NLD/5  
 

08-61732 117 
 

نية والتنـوع   وأخريا، هتتم وزارة الزراعة والطبيعة ونوعية األغذية بزيادة مراعـاة اجلنـسا             
بني العاملني يف جمال السياسات واملستشارين والوسـطاء اخلـارجيني عـن طريـق تقـدمي حلقـات                  

  .العمل والتدريب
  

  دراسة    
  .  التحرر يف املناطق الريفية٢٠٠٦درس مراقب التحرر يف عام   
ويضطلع أيضا مكتب التخطيط االجتماعي والثقايف، بأمر من وزارة الزراعة والطبيعـة              

وهـدف هـذا الربنـامج هـو        . ‘احلالـة االجتماعيـة للريـف     ’عية األغذيـة بربنـامج دراسـي هـو          ونو
رصد التطورات االجتماعية يف املناطق الريفية حبيث ميكـن التعـرف يف مرحلـة مبكـرة علـى مـا                    

وجيــري إيــالء . إذا كانــت احلالــة املعيــشية للــسكان تتعــرض لــضغوط، ومــدى هــذه الــضغوط   
  .)٧٤(نيةاالهتمام للقضايا اجلنسا

وتقـــوم وزارة الزراعـــة والطبيعـــة ونوعيـــة األغذيـــة باستكـــشاف العالقـــة بـــني النـــوع    
ــوجي    ــوع البيول ــساين والتن ــة   ) الزراعــي(اجلن ــذ اتفاقي ــرض تنفي ــة بغ ــوجي   والعرقي ــوع البيول التن

  .وبرنامج التعليم املستدام
ــسكان يف التخطــيط واإلدا         ــة لل ــشاركة الفعال ــشأن امل ــضا األحبــاث ب . رةوســُتجرى أي

بيئتـهم أن تـؤدي     ) تـشكيل (وميكن للمشاركة والتكامل واشتراك األشخاص بشكل مباشـر يف          
إىل سرعة التالحم، وذلك عن طريق املشاركة يف هيكلة املناطق الزراعية مـن خـالل الوظـائف                 

النــساء مــن األقليــات العرقيــة الــاليت يــتمكن مــن أداء مهمــة تــصل بــني اخلــدمات  (شــبه املهنيــة 
وجيري السعي إىل التنـسيق مـع األحيـاء ذات          ). بطات اإلسكان وجمموعاهتن اخلاصة   البلدية ورا 
  .)٧٥(السلطة

ولوزارة الزراعة والطبيعة ونوعية األغذية ما يدعي بعالقة املورِّد املفـضَّل مـع املؤسـسة                 
الزراعية خلدمات البحوث اليت تـرتبط هبـا معاهـد حبثيـة مثـل جامعـة ومركـز أحبـاث واغينـنغني                       

وجيري البحث املدعِّم للـسياسات بـأمر مـن الـوزارة     . د االقتصادي الزراعي ومعهد ألتريا    واملعه
ذات الطـابع   (يف جماالت مباشـرة اإلنـاث لألعمـال احلـرة، والعمالـة، ومركـز املـرأة يف الزراعـة                    

ومـن النقـاط الـيت تـسترعي االنتبـاه وجـود مـستوى              . ، ضمن جمـاالت أخـرى     )املتعدد الوظائف 
وجتـري دراسـة إمكانيـات التركيـز        . اللتفات لالعتبارات اجلنسانية بني الباحثني    معني من عدم ا   

__________ 
ــران    )٧٤(   ــشر حــىت اآلن تقري ــة واحلــضرية    : ن ــاة الريفي ــني احلي ــة ب ــف، مقارن ـــزل يف الري ــب التخطــيط   (يف املن مكت

  ).٢٠٠٧مكتب التخطيط االجتماعي والثقايف، (؛ وأفضل العاملني )٢٠٠٦االجتماعي والثقايف، 
  .٣انظر املادة   )٧٥(  
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علــى جــانيب اجلنــسانية والتنــوع يف توجيــه البحــوث والربجمــة فيمــا يتعلــق بالبحــث العلمــي           
  .االجتماعي

وفيما يتعلق مبوضوع األغذية، تدرس وزارة الزراعـة والطبيعـة ونوعيـة األغذيـة كيفيـة                  
وأحـد أمثلـة ذلـك هـو التعـاون اإلقليمـي مـع              . ت املواطنني يف جمال األغذية    دعم وتيسري مبادرا  

أغذيـة صـحية ومـستدامة يف املدينـة         ’بلدية أمستردام يف إطار الربنامج التجرييب ألعمال البستنة         
ويف هذا السياق تتخذ النساء املبـادرة جبعـل األطفـال يف املـدارس االبتدائيـة يـأكلون                  . ‘واملنطقة

  .شهية يف وضع اجتماعيأغذية صحية و
  

  التعليم    
، ‘تعزيــز التنــوع يف التعلــيم يف قطــاع الزراعــة’توجــد مــشاريع يف جمــال التعلــيم بــشأن   

  .وأماكن للتعيني يف جمال العمل االجتماعي وتدفق الفتيات من األقليات العرقية
مـع  وجيري رصد تـدفق املعلمـات واملـديرات إىل التعلـيم يف قطـاع الزراعـة باالشـتراك                     

  .وزارة التعليم والثقافة والعلوم
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  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون وحرية حمل اإلقامة    

  
وقــد جـرت مناقـشة تــشريع   . تتعلـق هـذه املــادة باملـساواة القانونيـة بــني الرجـل واملـرأة        

  .٢ و ١املساواة يف الفصول السابقة، مبا يف ذلك يف إطار املادة 
  
  
  


