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 ة بالقضاء على التمييز ضد املرأةلجنة املعنيال
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
 هولندا: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
ـــنظ - ١ ــة، فــ ـــرت اللجن ــاين كــا٢٤، املعقــودتني يف ٧٦٨ و ٧٦٧ي جلــستيها ــــ  /نون الث

 هولنــدااملقــدم مــن  الرابــع ، يف التقريــر الــدوري  )768  وCEDAW/C/SR.767 (٢٠٠٧ينــاير 
)CEDAW/C/NLD/4 و CEDAW/C/NLD/4/Add.1 .(    ــيت ــئلة الـ ــضايا واألسـ ــة القـ ــرد قائمـ وتـ

يف الوثيقــــة هولنــــدا ، كمــــا تــــرد ردود CEDAW/C/NLD/Q/4طرحتــــها اللجنــــة يف الوثيقــــة 
CEDAW/C/NLD/Q/4/Add.1. 

 
 مقدمة  

، وإن كـان يؤسـفها   الرابـع تقريرها الدوري  لتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف        - ٢
وتالحظ اللجنة مـع التقـدير قيـام        .  من االتفاقية  ٤ و   ٣ و   ٢أنه مل يتضمن معلومات عن املواد       

ة علـى قائمـ  املقدمـة  للـردود الكتابيـة   عـن تقـديرها   اللجنـة  تعـرب  و. أروبا بتقدمي تقرير منفـصل   
للعـرض الـشفوي والـردود علـى        القضايا واألسئلة الـيت أثارهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة و                

  .األسئلة اليت طرحتها اللجنة

 برئاسـة وزيـر الـشؤون       إلرساهلا وفـدا رفيـع املـستوى      وتثين اللجنة على الدولة الطرف       - ٣
 احلكوميـة، فـضال عـن    خرباء من خمتلف الـوزارات واإلدارات  الذي ضم   االجتماعية والعمل، و  

عــن تقــديرها للحــوار البنــاء الــذي دار بــني الوفــد وأعــضاء  اللجنــة تعــرب و .ممــثلني عــن أروبــا
عـن جـزر األنتيـل    ، وتكرر اللجنة أسفها لعدم ورود معلومات، يف التقريـر ويف الـردود     . اللجنة

 .اهلولندية ولعدم وجود ممثل عنها يف الوفد
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لتصديقها علـى الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة يف          رف  اللجنة الدولة الط  تثين على   و - ٤
 .٢٠٠٢عام 

  
 اجلوانب اإلجيابية  

تالحظ اللجنة بارتياح اجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاقيـة مـن خـالل سـن قـوانني ووضـع             - ٥
 .٢٠١٠-٢٠٠٠سياسات وبرامج، مبا فيها اخلطة اهلولندية لسياسة التحرر املتعددة السنوات 

ــئ ا - ٦ ــيت      وهتن ــائي ال ــاون الثن ــة والتع ــساعدة الدولي ــرامج امل ــى ب ــة الطــرف عل ــة الدول للجن
كما هتنـئ اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مـا بذلتـه               . وضعتها من أجل تعزيز ومحاية حقوق املرأة      

 ١٣٢٥من جهود، على الصعيدين الوطين والدويل، من أجـل تعزيـز تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                     
 .م واألمناملتعلق باملرأة والسل) ٢٠٠٠(

وتثين اللجنة على الدولة الطرف العتراضها على حتفظات أبـدهتا دول أطـراف أخـرى        - ٧
 .باعتبارها تتعارض مع هدف االتفاقية ومقصدها

 
 الشواغل الرئيسية والتوصيات  

الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة بـصورة         ر  إن اللجنة، إذ تذكِّ    - ٨
ة، ترى أنه يتعني على الدولة الطرف أن متنح األولوية يف اهتماماهتـا، مـن    منهجية ومتواصل 

اآلن وحىت موعد تقدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل، للـشواغل والتوصـيات الـواردة يف هـذه                   
وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تركـز علـى هـذه               . التعليقات اخلتامية 

وأن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما حتققه من اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية 
وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي هـذه التعليقـات اخلتاميـة       . نتائج يف تقريرها الدوري املقبل    

 .إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان لكفالة تنفيذها بالكامل

 يف أروبـا، تعـرب عـن قلقهـا لعـدم            وإذ تقر اللجنة باستالمها تقريرا عن تنفيذ االتفاقية        - ٩
تقدمي تقرير عن حالة تنفيذ االتفاقية يف جزر األنتيل اهلولندية ولعدم متكن الوفد مـن تقـدمي أي                  

 .معلومات يف هذا اخلصوص خالل احلوار البناء

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة تضمني تقريرها الـدوري املقبـل معلومـات               - ١٠
ة يف جزر األنتيل اهلولندية وعن التطبيق الفعلـي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة                 عن تنفيذ االتفاقي  

والرجل يف مجيع اجملاالت املـشمولة باالتفاقيـة، فـضال عـن تـضمينه بيانـات مـصنفة حبـسب                    
وتـدعو الدولـة الطـرف كـذلك إىل كفالـة مـشاركة ممـثلني عـن جـزر األنتيـل               . نوع اجلنس 

 .البناء مع اللجنةيف احلوار يف املستقبل اهلولندية 
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وال يــزال يــساور اللجنــة قلــق بــالغ إزاء حالــة تنفيــذ االتفاقيــة يف إطــار النظــام القــانوين  - ١١
احمللي، وال سيما أن احلكومة ال تعترب على مـا يبـدو مجيـع األحكـام املوضـوعية لالتفاقيـة قابلـة                      

قـرر مـا إذا كــان أي   وتالحـظ موقــف الوفـد بأنـه يعـود للهيئــة القـضائية أن ت     . للتطبيـق مباشـرة  
وهـي قلقـة كـذلك      . حكم من أحكام االتفاقية قابال للتطبيق مباشـرة يف النظـام القـانوين احمللـي              

ألن هذا املوقف أدى إىل عدم بذل جهـود كافيـة إلدراج مجيـع األحكـام املوضـوعية لالتفاقيـة                     
 .يف القوانني احمللية

املتمثـل يف أنـه مـا كـل         موقفهـا   وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل إعـادة النظـر يف               - ١٢
األحكام املوضوعية لالتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة يف نظامها القانوين احمللي وإىل أن تكفل             

وتشري اللجنـة إىل إنـه يقـع علـى          . تطبيق مجيع األحكام تطبيقا تاما يف النظام القانوين احمللي        
هلــا االختيــاري، االلتــزام عــاتق الــدول األطــراف لــدى تــصديقها علــى االتفاقيــة وبروتوكو 

بضمان توفري سـبل االنتـصاف احملليـة جـراء أي انتـهاك مزعـوم ألي مـن احلقـوق املكفولـة            
القضاة وتوصي أيضا بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتوعية         . مبوجب االتفاقية لألفراد  

ــة العامــة واحملــامني  العامــة  باالتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري وبالتوصــيات  وأعــضاء النياب
ــة،  ــا يف       للجن ــا والعمــل هب ــدافها وأحكامه ــة وأه ــروح االتفاقي ــد ب ــا يكفــل التعريــف اجلي مب

 .اإلجراءات القضائية

ويــساور اللجنــة القلــق إزاء عــدم كفالــة تنــسيق اســتخدام اســتراتيجية تعمــيم املنظــور     - ١٣
رها القلـق   كمـا يـساو   . اجلنساين يف سياسات وبرامج خمتلف اإلدارات ومتابعته ورصده بفعالية        

 .لعدم اطالع خمتلف اإلدارات احلكومية اطالعا كافيا على االتفاقية

وتوصـــي اللجنـــة بتكليـــف إدارة حكوميـــة معينـــة باالضـــطالع مبـــسؤولية تنـــسيق  - ١٤
استخدام استراتيجية تعميم املنظور اجلنساين يف سياسات وبرامج مجيع اإلدارات احلكومية 

ك، وبكفالــة رصــد وتقيــيم النتــائج احملققــة بطريقــة وحتمــل الــدور الريــادي يف ذلــاألخــرى 
وتشجع أيضا أن تكفل تلك اإلدارة تعزيز التعريف باالتفاقية على مجيع املـستويات             . فعالة

والقطاعــات احلكوميــة هبــدف تعزيــز املــساواة بــني املــرأة والرجــل حبكــم القــانون وحبكــم     
 .الواقع

ر النمطيـة للجنـسني، وخـصوصا يف مـا          ويساور اللجنـة القلـق السـتمرار شـيوع األدوا          - ١٥
أروبا، وهـو   نساء  املنتميات إىل األقليات العرقية، مبا يف ذلك        النساء  يتصل بالنساء املهاجرات و   

ما ينعكس على وضع املرأة يف سوق العمل، حيث يغلب عدد النساء يف األعمال ذات الـدوام                 
وهــي قلقــة أيــضا لعــدم تــوفر  . راراجلزئــي، ويف املــشاركة يف احليــاة العامــة ويف جمــال صــنع القــ 
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دراســات وحتلــيالت متعمقــة عــن أثــر األدوار النمطيــة للجنــسني علــى التنفيــذ الفعلــي جلميــع     
 .أحكام االتفاقية

 أثر القوالـب    بشأنوحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء البحوث والدراسات          - ١٦
 ال ســيماكــام االتفاقيــة، والنمطيــة املتعلقــة بــدور اجلنــسني علــى التنفيــذ الفعــال جلميــع أح  

علـى  بالنسبة لقدرة النساء املهاجرات، والنساء املنتميات إىل أقليات إثنية، ونـساء أروبـا،              
وهي تدعو أيضاً الدولة الطرف إىل شـن محـالت توعيـة تـستهدف              .  اإلنسان التمتع حبقوق 

 .لقوالب النمطية على اجملتمع ككل اهلذهاجلمهور وتتناول األثر السليب عامة 

مجيـع  شـغل النـساء للوظـائف العليـا يف          وتؤكد اللجنة من جديـد علـى قلقهـا إزاء قلـة              - ١٧
املـستوى الـدويل، واألوسـط األكادمييـة، والقطـاع اخلـاص،       على القطاعات العامة، مبا يف ذلك  

اهليئـات املنتخبـة   شـغل النـساء لوظـائف يف    كما يساور اللجنـة القلـق إزاء قلـة        .وقطاع األعمال 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا لعـدم وجـود إحـصاءات              .  املقاطعات واملستوى احمللـي    على مستوى 

وتــشعر . عــن عــدد املهــاجرات والالجئــات واملنتميــات إىل األقليــات يف مناصــب صــنع القــرار  
اللجنة بالقلق إزاء عدم تقدمي الدولة الطرف أي معلومات عن احلـصص أو دعمهـا العتمادهـا                 

يف احليـاة  مشاركة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة مـع الرجـل        رأة  بغية التعجيل بتحقيق مشاركة امل    
يف ذلــك املهــاجرات والالجئــات والنــساء املنتميــات إىل  مبــن العامــة ويف هيئــات صــنع القــرار،  

 . أقليات

تدابري من أجل التعجيل مبـشاركة      الاختاذ  مواصلة  حتث اللجنة الدولة الطرف على       - ١٨
لرجـل يف احليـاة العامـة ويف صـنع القـرار،            ساواة مـع ا   مشاركة كاملـة وعلـى قـدم املـ        املرأة  
 على مستوى املقاطعات واملستوى احمللـي، ويف القطـاع اخلـاص            العليا يف الوظائف    سيما ال

 ١لفقـرة   وفقـا ل  تباع التـدابري املؤقتـة اخلاصـة        اوتدعو الدولة الطرف إىل     . وقطاع األعمال 
 بــشأن التــدابري اخلاصــة ٢٥للجنــة رقــم  مــن االتفاقيــة، والتوصــيتني العــامتني ٤مــن املــادة 

وهــي تــشجع الدولــة . العامـة احليــاة  بــشأن النـساء يف احليــاة الــسياسية و ٢٣املؤقتـة ورقــم  
العامــة التنــوع احليــاة الطــرف علــى ضــمان أن يعكــس متثيــل النــساء يف احليــاة الــسياسية و 

وتطلــب . تالكامــل للــسكان، وأن يــشمل املهــاجرات والالجئــات واملنتميــات إىل األقليــا
نوع اجلنس عـن    حسب  مصنفة  اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي بيانات ومعلومات مفصلة         

الـيت   املهـاجرات والالجئـات واملنتميـات إىل األقليـات، يف اهليئـات              متثيل النساء، مبن فيهن   
ــالتعيني    ــا باالنتخــاب وب ــشغل الوظــائف فيه ــرار،     ت ــستوى صــنع الق ــى م ــك عل ــا يف ذل ، مب

 .  الزمن، يف تقريرها الدوري املقبلا الشأن على مريف هذواالجتاهات 
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 العتمـاد أوامـر احلمايـة، فإنـه يـساورها القلـق             باخلطط الـيت وضـعت    ومع إقرار اللجنة     - ١٩
، وعــدم وجــود مــا يكفــي مــن   العــائلي، مبــا يف ذلــك العنــف  املــرأةإزاء اســتمرار العنــف ضــد  

د املهـاجرات والالجئـات واملنتميـات        ضـ  ال سـيما  ،  املرأةالبيانات عن مجيع أشكال العنف ضد       
 بلغـة حمايـدة مـن     املـرأة وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء صياغة سياسة العنف ضد          . إىل األقليات 

الناحية اجلنسانية تقوض مفهوم أن مثل هذا العنـف إمنـا يعتـرب شـكالً مـن أشـكال التمييـز ضـد                       
العـائلي  نـف    قانونية جمانيـة لـضحايا الع      كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفري معونة       . املرأة

 .إال يف ظل ظروف معينة

منتظمـة  حـصائية بـصورة     اإلبيانات  الوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان مجع         - ٢٠
العنف، وحبسب عالقة اجلـاين بالـضحية، وأيـضاً         وتكون مصنفة حبسب نوع اجلنس ونوع       

ضي يف وضع أوامر محاية فعالـة  وهي تشجع الدولة الطرف على امل.  العرقي األصلحبسب  
يف ، واالجتاهـات  املـرأة ورصد أثر قوانينها وسياسـاهتا وبراجمهـا علـى اسـتمرار العنـف ضـد          

مـالت للتوعيـة بـالعنف    القيـام حب وتشجع الدولة الطـرف علـى   .  الزمن هذا الشأن على مر   
نية اجملانية  وحتث كذلك الدولة الطرف على ضمان توفري املعونة القانو        . املرأةضد  املمارس  

 واللجـوء إىل سـبل     مـن االحتكـام إىل القـضاء         حبيـث تـتمكن   العـائلي   ضحايا العنـف    جلميع  
ــرارات    ــاذ ق ــصاف، واخت ــقرشــيدةاالنت ــق ، تتعل ــا تتعل ــانون   ، فيم ــة وق ــاإلجراءات اجلنائي  ب

 . األسرة

التقيــيم غــري الكــايف إللغــاء احلظــر املفــروض علــى بيــوت    ويــساور اللجنــة القلــق إزاء  - ٢١
ـــعالد ـــارة، حيـ وتــشعر .  قاطعــةمل تتوصــل إىل نتــائج أن الدراســة الــيت أجريــت  تـــــالحظث ـ

ــشكل خ   ــالقلق ب ــة ب ـــاللجن ـــاص إزاء التقييـ ـــم غيـ ــساء     ـ ــى وضــع الن ــانون عل ــر الق ر الكــايف ألث
ى للبغايــا هـن مــن املهــاجرات  ـــ ة العظمــــاء، حيـث أن الغالبي ــــي البغـــ ات املــشتغالت فـــ األجنبي

د يكــّن عرضــة بــصفة خاصــة ــــبِعدن مــن العمــل بــصورة قانونيــة كبغايــا، والــاليت ق الــاليت اســت
 .لالستغالل والعنف

وتـشجع اللجنــة الدولــة الطـرف علــى تعــيني هيئــة حمايـدة ومــستقلة إلجــراء تقيــيم     - ٢٢
. لآلثار املتعمدة وغري املتعمدة للقـانون الـذي يلغـي احلظـر املفـروض علـى بيـوت الـدعارة                   

، خاصــةً علــى واملخــاطر الــصحيةا التقيــيم أن يغطــي أيــضاً خمــاطر العنــف وينبغــي ملثــل هــذ
وتطلــب إىل الدولــة . تــصاريح إقامــة ممــن ينخــرطن يف البغــاءغــري احلاصــالت علــى النــساء 

 معلومـات عـن اخلطـوات       مبـا يف ذلـك    الطرف تقدمي نتائج هذا التقيـيم يف تقريرهـا املقبـل،            
 .نتيجة لذلكوالتدابري املتخذة 
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ــات القاصــرات الــاليت وقعــن ضــحايا      وتــش - ٢٣ ــساء والفتي ــالقلق إزاء عــدد الن ــة ب عر اللجن
ويساورها القلق أيـضاً إزاء منـع احلمايـة عـن الـضحايا الـاليت ال يتعـاونّ يف التحريـات               . لالجتار

 .٩ -  املتجرين وحماكمتهم، وذلك مبوجب الالئحة باءبشأناليت جتري 

دمي معلومـات يف تقريرهـا املقبـل عـن عـدد            وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تقـ           - ٢٤
وتدعو الدولـة الطـرف إىل متديـد        . النساء والفتيات القاصرات الاليت وقعن ضحايا لالجتار      

ضـحايا االجتـار،     جلميـع تأشريات احلماية املؤقتة، وتوفري خـدمات إعـادة اإلدمـاج والـدعم             
 . املتجـرين وحماكمتـهم    أنبـش التعاون يف التحريات اليت جتري      على   غري القادرين    مبن فيهم 

 . يف ذلكأو غري الراغبني منهم

وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق اســتمرار أحــد األحــزاب الــسياسية يف التمييــز ضــد النــساء  - ٢٥
ــواد        ــهاكاً للم ــد انت ــا يع ــد الوظــائف داخــل احلــزب، مم ــن تقل ــن ٧  و٢  و١واســتبعادهن م  م

حملكمـة احملليـة بالهـاي رقـم        اف يف قـرار     وتالحظ اللجنة مع القلق طعن الدولـة الطـر        . االتفاقية
AU2088 ،ــصادر ــولال ــادة   ،٢٠٠٥ســبتمرب / يف أيل ــة إنفــاذاً مباشــراً يف   ٧أنفــذ امل  مــن االتفاقي

األحـزاب الـسياسية، ألحـد      ) متويـل (القانون الـوطين وأفـاد بـأن متويـل الدولـة، مبوجـب قـانون                
ــساء م    ــستبعد الن ــيت ت ــسياسية ال ـــاألحــزاب ال ــضويـ ــد ية، ـــن الع ــهاكع ــاانت  مبوجــب ا اللتزاماهت

 . االتفاقية

م الشروط املؤهِّلة لطلب تقلد     ئوتوصي اللجنة باعتماد الدولة الطرف لتشريع يوا       - ٢٦
 مــن االتفاقيــة، باإلضــافة إىل ٧ و ٢  و١املناصــب الــسياسية مــع التزاماهتــا مبوجــب املــواد 

 لالتفاقيـة يف النظـام القـانوين        اشـر ثري املب النظر يف سحبها للطعن الذي قدمته واعترافها بالتأ       
 .احمللي

ــاجرات والالجئـــات     - ٢٧ ــتمرار تعـــرُّض النـــساء املهـ ــا إزاء اسـ ــة عـــن قلقهـ وتعـــرب اللجنـ
واملنتميــات إىل األقليــات ألشــكال متعــددة مــن التمييــز، مبــا فيهــا فــرص احلــصول علــى التعلــيم  

نـة القلـق بـشكل خـاص        ويـساور اللج  . والعمل والرعاية الصحية ومنع العنف املمارس ضـدهن       
ويـساورها القلـق كـذلك      . إزاء استمرار العنصرية يف هولندا، وباألخص ضد النـساء والفتيـات          

لعــدم قــدرة الكــثري مــن النــساء املهــاجرات والالجئــات واملنتميــات إىل األقليــات علــى اســتيفاء  
قـانون  شروط احلصول على تصاريح اإلقامـة املـستقلة نظـرا للـشروط الـصارمة الـيت يفرضـها ال                  

ويــساور اللجنــة القلــق بــشكل خــاص إزاء اشــتراط قيــام ضــحايا العنــف    . والــسياسات العامــة
املنـزيل من املهاجرات برفع دعاوى ضد املعتدين عليهن قبل أن ُينظـر يف أمـر مـنحهن تـصاريح              
اإلقامة املستقلة، والشرط اإللزامي الوارد يف قانون اإلدماج والقاضي بالتحاق النساء بـدورات             

لِّفة عـن اإلدمـاج وباجتيـازهن اختبـارات اإلدمـاج، ورفـع مـستوى الـدخل املطلـوب جلمـع                     مك
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بالعنف اجلنـسي والعنـف     بوجه عام   كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم االعتراف        . مشل األسرة 
 .، باستثناء تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، كسبب ملنح اللجوءالعائلي

رف علـى اختـاذ تـدابري فعالـة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                 وحتث اللجنة الدولـة الطـ      - ٢٨
النساء املهاجرات والالجئات واملنتميات إىل األقليات، سواء على مستوى اجملتمع بـشكل            

وتشجع الدولة الطرف على زيادة اجلهود املضطلع هبا ملنع . عام أو داخل جمتمعاهتن احمللية
وحتـث اللجنـة   . وجهة ضد املـرأة والطفلـة  األعمال اليت تتسم بالعنصرية، وال سيما تلك امل 

ــساء         ــى الن ــة عل ــسياسات العام ــوانني وال ــار الق ــى إجــراء تقييمــات آلث ــة الطــرف عل الدول
املهـــاجرات والالجئـــات واملنتميـــات إىل األقليـــات، وعلـــى إدراج بيانـــات وحتلـــيالت يف   

ومـات عـن    كما تطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـضمِّن تقريرهـا معل              . تقريرها القادم 
عدد النساء الاليت ُمنحن تصاريح إقامة وعدد النساء الاليت ُمـنحن مركـز الالجـئ بـسبب                 

 .العنف املنـزيل

وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف لتحسني وضع املـرأة يف               - ٢٩
 املــرأة ســوق العمــل، مــا زال القلــق يــساورها إزاء جوانــب اإلجحــاف اجلــسيمة الــيت ال تــزال   

ويـساورها القلـق بـشكل خـاص ألن عـدد النـساء يف الـشرائح          . تتعرض هلا فيما يتعلق بالعمالـة     
العليا من سوق العمل الذي ال يزال ضـئيال، وإزاء اسـتمرار تركُّـز النـساء يف بعـض القطاعـات        
ا منخفضة األجر ويف األعمال ذات الدوام اجلزئـي، وإزاء اسـتمرار الفجـوة الـيت ال ُيـستهان هبـ                   

ويـساورها القلـق كـذلك إزاء عـدم وجـود إجـراءات مرعيـة            . يف األجور بـني الرجـال والنـساء       
إلغــاء قــانون تــأمني اإلعاقــة    فــضال عــن  للتعامــل مــع شــكاوى املــوظفني يف التمييــز ضــدهم      

 مما ترتب عليه إلغاء بـدل األمومـة بالنـسبة           ٢٠٠٤يف عام   ) األشخاص الذين يعملون حلساهبم   (
 .حلرةلصاحبات األعمال ا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل كفالـة فـرص متكافئـة         - ٣٠
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باختـاذ التـدابري للقـضاء              . للمرأة والرجل يف سـوق العمـل      

ــة         ــع الفــرص التعليمي ــساء والرجــال، وذلــك مــن خــالل تنوي ــني الن ــز املهــين ب ــى التميي عل
ذ خطــوات حنــو كفالــة إزالــة مجيــع الفــوارق يف األجــور يف والتدريبيــة بــصفة خاصــة، واختــا

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على خلـق املزيـد مـن فـرص وصـول املـرأة            . أماكن العمل 
للعمل بدوام كامل، وعلى تشجيع الرجال علـى املـشاركة يف مـسؤوليات رعايـة األطفـال          

 اللجنـة الدولـة الطـرف       وتدعو. الل التوعية ضمن أمور أخرى    ــن خ ـــبالتساوي، وذلك م  
ـــإىل اعتم ــشريعــ ــة ـــات مــصممـــاد ت ـــقية لكفال ــشركات ام ـ ــات  ال ــشاء آلي واملنظمــات بإن

مبا يتماشى مـع    فضال عن إعادة إقرارها     ستحقات األمومة   للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة مب    
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تائج اليت وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف الن      . من االتفاقية ) ب) (٢ (١١  املادة
سيخلص إليها الفريق العامل املعين باملساواة يف األجر، والذي من املقـرر أن يقـدم تقريـره                 

 .، وتدعوها إىل اختاذ خطوات يف هذا الشأن على سبيل املتابعة٢٠٠٧يف عام 

 عـن قلقهـا إزاء إيقـاف الدولـة الطـرف دفـع التعويـضات عـن تكـاليف           وتعرب اللجنـة   - ٣١
 ســنة ومــا لــذلك التــدبري مــن آثــار علــى احلقــوق والــصحة   ٢١وق ســن منــع احلمــل للنــساء فــ 

 .اجلنسية واإلجنابية للمرأة ذات الدخل املنخفض

ــاف دفــع           - ٣٢ ــى إيق ــة عل ــار املترتب ــى رصــد اآلث ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت
 سنة، وعلى تقـدمي معلومـات يف        ٢١التعويضات عن تكاليف منع احلمل للنساء فوق سن         

 .دم عن أثره على احلقوق والصحة اإلجنابية للمرأةتقريرها القا

وتكـــرر اللجنـــة اإلعـــراب عـــن قلقهـــا إزاء مـــا يقـــضي بـــه قـــانون األمســـاء، يف حـــال   - ٣٣
توصـل األبــوين التفـاق بــشأن اسـم الطفــل، مـن إعطــاء احلـق يف القــرار النـهائي للرجــل،        عـدم 
 .منها) ز (١٦وباألخص املادة خيالف املبدأ األساسي لالتفاقية املتعلق باملساواة،  ما وهو

وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف قانون األمساء وأن تعدِّلـه               - ٣٤
 .حبيث يتوافق مع االتفاقية

 البيانــات فيهــا مبــا كافيــة، وبيانــات معلومــات وجــود لعــدم أســفها عــن اللجنــة تعــرب - ٣٥
 الـصحة  خيـص  مـا  ذلـك  يف مبا االجتماعي، لقطاعا يف وسياساهتا تشريعاهتا أثر عن اإلحصائية،

 .واملسنات قاتاملعوَّ على واالستحقاقات،

 ،الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا املقبـل بيانـات ومعلومـات    إىل وتطلب اللجنة    - ٣٦
العرقي، عـن أثـر تـشريعاهتا وسياسـاهتا يف القطـاع االجتمـاعي علـى                األصل  مصنفة حسب   

  . األخرىا يف ذلك ما خيص صحتهن واستحقاقاهتنقات واملسنات، مباملعوَّ

 عـن  سـيما  وال أروبـا،  تقريـر  يف كافية معلومات وجود عدم من القلق اللجنة ويساور - ٣٧
ــاء ــة تعــرب كمــا .واالجتــار البغ ــق عــن اللجن  عــددو املراهقــات محــل معــدلارتفــاع  مــن القل

كمـا تعـرب     ).اإليـدز ( ملكتـسب ا املناعة نقص متالزمة/البشرية املناعة نقص بفريوس املصابات
 اجلنــائي القــانون يف املــرأة ضــد العنــف واجهــةعــن قلقهــا لعــدم وجــود تــدابري حمــددة مل  اللجنــة
 .ألروبا

تجميع البيانات، مبا فيها البيانات املـصنفة حـسب         بوتوصي اللجنة بأن تقوم أروبا       - ٣٨
كما توصي . ها املقبلرري عن البغاء واالجتار، وأن ُتدرج هذه املعلومات يف تق،نوع اجلنس

،  علـى الـسواء    نوالفتيـا الفتيات  يوجه إىل   أن  ببتعزيز التثقيف اجلنسي على نطاق واسع، و      
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باالتـصال  نقولـة   امل ومكافحـة األمـراض      ،احلمـل املبكـر   إيالء اهتمام خاص للوقايـة مـن        مع  
فعــال وتــدعو أروبــا إىل كفالــة التنفيــذ ال. اإليــدز/وفــريوس نقــص املناعــة البــشريةاجلنــسي 

اإليـدز، وتـوفري معلومـات إحـصائية       /الستراتيجيتها املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         
. اإليدز يف تقريرها الدوري املقبل/وحتليلية مفصلة عن املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية      

 .العنف ضد املرأةملكافحة حمددا جنة بأن تضع أروبا تشريعا لوتوصي ال

 الـذي  العمـل  متويـل  يف احلكومـة  تتبعـه  الـذي  اجلديـد  النـهج إزاء   لقلـق ا اللجنة ويساور - ٣٩
 أن جيـب  الـذي  اجلديـد،  النـهج  حيد أن احتمال من قلقة فهي .احلكومية غري املنظمات به تقوم
 هـذه  قـدرة  مـن  لمـشاريع، ل متويـل  علـى  للحـصول  طلبـا  مبوجبـه  احلكوميـة  غـري  املنظمات تقدم

 .التفاقيةل االمتثال دلرص متويل على احلصول على املنظمات

وتوصــي اللجنــة بــأن تكفــل الدولــة الطــرف قــدرة املنظمــات غــري احلكوميــة علــى   - ٤٠
كما توصي بأن جتري الدولة الطرف تقييمـا        . يف التنفيذ املتواصل لالتفاقية   بفعالية  املسامهة  

 حال خطتها اجلديدة لتمويل املنظمات غري احلكومية، وأن تنظر يف تنقيحها يفووقع لتأثري 
  .التفاقيةلثرت هذه املنظمات سلبا فيما خيص قدرهتا على رصد االمتثال احلكومي أت

بـشكل كامـل، يف تنفيـذها التزاماهتـا     تستفيد وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن      - ٤١
ــة،  ــيجني، ا مــن مبوجــب االتفاقي ــة، ان يعــززنلــذيلإعــالن ومنــهاج عمــل ب  أحكــام االتفاقي

 .ف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلوتطلب إىل الدولة الطر

فعـال لالتفاقيـة مـن أجـل        الكامـل و  التنفيـذ   الوتشدد اللجنة علـى أنـه ال غـىن عـن             - ٤٢
وتــدعو إىل إدمــاج املنظــور اجلنــساين وإىل إبــراز أحكــام . حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

، وتطلـب إىل     اإلمنائيـة  قيـق األهـداف   االتفاقية بـشكل جلـي يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل حت             
 .الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

الدوليــة الرئيــسية الــسبعة    )١(وتالحــظ اللجنــة أن انــضمام الــدول إىل الــصكوك     - ٤٣
اخلاصة حبقوق اإلنسان يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية املكفولة هلا يف             

اللجنة حكومة هولندا على النظر يف إمكانية التصديق تشجع ولذلك، . احلياةمناحي يع مج
على املعاهدة اليت ليست طرفا فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        

 .املهاجرين وأفراد أسرهم
__________ 

ــة    )١(  ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب ــة   ، والعهــد ال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب العهــد ال
اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال          ، و االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       ، و سيةوالسيا

اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو                      ، و التمييز ضد املرأة  
 .ق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حلماية حقو، واتفاقية حقوق الطفل، واملهينة
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ىت وتطلب اللجنـة نـشر هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف هولنـدا حـ                      - ٤٤
املـسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيون والنـساء ومنظمـات            مبن فيهم   يكون الناس،   

حقــوق اإلنــسان، علــى بينــة بــاخلطوات املتخــذة مــن أجــل ضــمان املــساواة حبكــم القــانون  
. الرجــل وبــاخلطوات األخــرى الــالزم اختاذهــا يف هــذا الــصدد ووحبكــم الواقــع بــني املــرأة 

االتفاقية وبروتوكوهلا  نشر  الطرف أن تواصل على نطاق واسع       تطلب اللجنة إىل الدولة     و
االختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة  

املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ’’ املعنونـة    ،االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة     
ــة والــسالم يف القــرن احلــادي وا   ، وال ســيما لــدى املنظمــات  ‘‘لعــشريناجلنــسني، والتنمي

 .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـستجيب للـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                    - ٤٥
 مـن   ١٨مبوجب املـادة    ذي ستقدمه   الاملقبل  تقرير الدوري   الالتعليقات اخلتامية، وذلك يف     

 .٢٠٠٨أغسطس /تقدمي يف آبالاالتفاقية، والواجب 
 

 طلب تقدمي تقرير متابعة

وتعرب اللجنة عـن انزعاجهـا لعـدم تقـدمي الدولـة الطـرف معلومـات عـن حالـة تنفيـذ                       - ٤٦
. االتفاقية يف جزر األنتيل اهلولندية وعدم تقدميها ردودا على األسئلة الـيت طرحـت هبـذا الـشأن            

 مــن ١٨املــادة مــن ) ب (١وبالتــايل، تطلــب إىل الدولــة الطــرف، مبــا يتماشــى مــع الفقــرة        
 لتنظـر فيـه اللجنـة يف وقـت الحـق            ٢٠٠٨ينـاير   /االتفاقية، تقدمي تقرير متابعة يف كـانون الثـاين        

وينبغــي أن تّتبــع يف إعــداد . ، بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة يف جــزر األنتيــل اهلولنديــة٢٠٠٨مـن عــام  
 .لتقــارير الدوريــةتقريــر املتابعــة املبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها اللجنــة يف مــا يتعلــق بإعــداد ا  

يغين تقرير املتابعة عن التقريـر الـدوري اخلـامس الـذي ينبغـي أن تقدمـه الدولـة الطـرف يف               وال
 . من االتفاقية١٨، وفقا للمادة ٢٠٠٨أغسطس /آب

 


