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  حملة عامة    
٢  

ــام    ــدثت يف عـ ــة ٢٠٠٤حـ ــادة فعليـ ــات   زيـ ــشاريعية إىل املعونـ ــات املـ ــسبة املعونـ يف نـ
 واضـيع اسـتخدامها لـصاحل امل    وقد اُتخـذ هـذا القـرار ألن املعونـات املـشاريعية ميكـن               . املؤسسية

ذات األولوية املتمثلة يف السياسة العامة املتعلقة باملساواة يف املعاملـة وتوجـه بـصفة مباشـرة إىل                  
، أخـذت سياسـة املـساواة بـني اجلنـسني تـستهدف ضـمان               ٢٠٠٤ومنـذ عـام     . الفئة املـستهدفة  

لنــساء الــضعيفات اســتخدام املــنح املتاحــة، حيثمــا أمكــن، لكــي حتــسن بــصورة مباشــرة وضــع ا
إىل بـشكل مباشـر    نح املـساواة بـني اجلنـسني إمكانيـة الوصـول            وقد أتاح خمطط مِِِـ    . واحملرومات

وقــد تــضاعفت امليزانيــة اإلمجاليــة املتعــددة الــسنوات للمخطــط  .  الــضعيفاتاملزيــد مــن النــساء
ــورو إىل       ــني ي ــن ســتة مالي ــزادت م ــرات، ف ــالث م ــام   ١٨ث ــورو يف ع ــون ي وزاد . ٢٠٠٤ ملي

ويف ظـل هـذا النظـام    .  مليون يورو ٣٠مويل املشترك من املبلغ اإلمجايل املتاح للمشاريع إىل         الت
اجلديد، تظل مجاعات املصاحل املنظمة قادرة علـى طلـب املـنح، وإن كـان ذلـك مقـصوراً علـى               

 تقيـيم   جـرى و.  مشروعاً ١٦٣وقد قُدمت املنح إىل     . طلبها ألنشطة حمددة لصاحل فئة مستهدفة     
  .إىل البلدياتهبم أي مرشحني بارزين لالنتقال الكتشاف املشاريع 
، سـيكون إمجـايل عـدد النـساء         ٢٠١١وحبلول زمـن اسـتكمال آخـر املـشاريع يف عـام               

وهذا يعين أهنـن قـد اشـتركن يف أنـشطة           .  امرأة تقريباً  ١٢٠ ٠٠٠الالئي جرى الوصول إليهن     
.  املنتميـات إىل األقليـات اإلثنيـة       ياتالفتومابرحت غالبية املشاريع تركز على النساء و      . متنوعة

وما يقـرب مـن ثلـث املـشاريع جـرى تنفيـذه       . واملشروعات املعانة منتشرة يف شىت أحناء هولندا      
يف منطقة راندشتاد احلضرية الواقعة غـريب البلـد، بينمـا يوجـد ثلـث آخـر يف أمـاكن أخـرى يف                       

وقد اشـتملت   . على صعيد البلد  أوضح  بصورة  أما اجلزء الثالث املتبقي فإن تأثريه ميتد        . هولندا
أو ُصــممت “ الــشرف”مــشاريع عديــدة علــى مواضــيع حــساسة مــن قبيــل اجلــرائم املتعلقــة بـــ 

  .يف اجملتمعفعالية ر ثحبيث تشجع النساء املهمشات على القيام بدور أك
احلكومـة اهلولنديـة مـؤخراً إحـداث توسـع يف البنيـة التحتيـة املعرفيـة              قررت  وباملناسبة،    

  :ا يلينح متويل أساسي طويل األجل ملمب
   منظمة نسائية؛٤٠ وهو منظمة شاملة تضم أكثر من -اجمللس النسائي الوطين   - ١
 وهــي منتــدى يــضم جمموعــة نــسائية مــستهدفة ومتنوعــة ويرمــي إىل  -مؤســسة املــرأة   - ٢

  .مناقشة طائفة كبرية من املواضيع املتعلقة بتكافؤ الفرص
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 غـري حكوميـة يف إعـداد التقريـر اخلـامس ألنـه يف هنايـة األمـر           ومل تشارك أية منظمـات      
وقد قدمت احلكومة منحـة إىل الـشبكة اهلولنديـة املعنيـة باتفاقيـة القـضاء علـى                  . تقرير حكومي 

 عــشروتــشترك ). تقريــر الظــل(مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لكــي تعــد تقريرهــا املــوازي   
ة املكونة للشبكة املعنية باتفاقية القضاء علـى مجيـع          منظمات نسائية كربى يف اجملموعة األساسي     

 املنظمـات واألفـراد املـشاركني       تـضم كما تضم الـشبكة دائـرة أكـرب         . أشكال التمييز ضد املرأة   
اتفاقيـة القـضاء    (يف األنشطة املتعلقة حبقوق املرأة واستعمال اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باملرأة            

يتـشاور املقـررون   عنـد إعـداد تقريـر الظـل     و. هلذا الغرض ) املرأةعلى مجيع أشكال التمييز ضد      
  .سوياًوالدائرة اخلارجية للشبكة األساسية مع اجملموعة 

  
٣  

وقد أحاطت مملكة هولندا بطلبكم مزيداً من املعلومات بـشأن احلالـة يف جـزر األنتيـل                   
ــا  ــة وأروب ــدم    . اهلولندي ــة ق ــل اهلولندي ــأن جــزر األنتي ــسرنا أن خنطــركم ب ــع  وي ــا الراب ت تقريريه

يوليــه / متــوز١، وأن أروبــا قــدمت تقريرهــا يف ٢٠٠٩مــايو / أيــار٤واخلــامس إىل مكتــبكم يف 
  .٢٠١٠يناير / لكي تنظروا فيها أثناء الدورة اخلامسة واألربعني يف كانون الثاين٢٠٠٩

  
    اإلطار التشريعي والسياسي العام واملؤسسي    

٤  
ه الــسؤال، ال يوجــد بالــضرورة عــدم اتــساق إليــعلــى خــالف االفتــراض الــذي يــستند   

قــانوين بــني مــسألّيت اعتبــار القــضاء مــسؤوالً عــن حتديــد مــا إذا كــان حكــم معــني مــن أحكــام  
توقيــع الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة ب بــصفة مباشــرة يف النظــام القــانوين واًطبقــناالتفاقيــة م

  .ق جبميع احلقوق املبينة يف االتفاقيةيؤدي إىل االعتراف حبق الفرد يف التقدم بشكوى تتعل مما
 إىل جملـس    وزيـر التعلـيم والثقافـة والعلـوم       وعلى النحو املوضح يف الرسالة املوجهة من          

بشأن موضوع السياسة العامـة     ) انظر املرفق الثالث   (٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥النواب يف   
باتفاقيـة القـضاء علـى    أو عـدم التزامهـا    املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، فإن مسألة التـزام الدولـة     

وجــود أو عــدم وجــود أثــر مباشــر مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة جيــب متييزهــا عــن مــسألة  
  .التفاقية داخل الدولةل

وهولندا ملتزمة بالقانون الدويل إلعمال احلقوق املبينـة يف االتفاقيـة لـصاحل األشـخاص                 
ــها  ــعني لواليتـ ــدا إىل . اخلاضـ ــضمام هولنـ ــضاً    وبانـ ــرف أيـ ــا تعتـ ــاري فإهنـ ــول االختيـ  الربوتوكـ

مــن أشــخاص يف البالغــات باختــصاص اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بتلقــي  
  .فيها أهنم ضحايا النتهاك أي من احلقوق املبينة يف االتفاقيةيدَّعون حدود واليتها 
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تحـدد يف   حكـام ت  وجـود أو عـدم أثـر مباشـر حلكـم مـن األ             وعلى الرغم من أن مسألة        
هولندا من قبل احملاكم اهلولندية يف القضايا فـرادى، فـإن هـذا ال ميـس حـق الفـرد يف الـشكوى           

وإذا قـررت إحـدى احملـاكم يف اإلجـراءات         . الذي أدخله الربوتوكول االختيـاري للمـرة األوىل       
 يف النظــام  الوطنيــة أن حكمــاً معينــاً مــن أحكــام االتفاقيــة ال ينطبــق بــصفة مباشــرة  )القانونيــة(

  .القانوين فإن هذا ال حيول دون تقدم الفرد املعين بشكوى إىل اللجنة
/  كــانون األول١٠ومرفــق طيــه، بــصفة مرفــق، الترمجــة االنكليزيــة للرســالة املؤرخــة     
وتـود هولنـدا أن تغتـنم    .  إىل الربملـان وزير التعليم والثقافة والعلـوم     املوجهة من    ٢٠٠٨ديسمرب  

 املقدمـة   ة الثالث بالغات ورد فيها أن ال    إذ. ح خطأً ورد يف تلك الرسالة     هذه الفرصة لكي تصح   
ت، يف مقررهـا    ضوالواقـع أن اللجنـة قـ      . إىل اللجنة ضد هولندا قد اعُتربت مجيعها غـري مقبولـة          

إال أن اللجنـة خلـصت      .  مقبـول  ٣/٢٠٠٤ رقـم    بالغ، أن ال  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٩املؤرخ  
. ق املطروحة أمامهـا ال تكـشف عـن وجـود انتـهاك لالتفاقيـة          أيضاً يف قرارها هذا إىل أن احلقائ      

كمـا تـود هولنــدا أن   . وهـذا اخلطـأ ال يـؤثر بالتـايل علـى نتـائج هـذا القـرار بالنـسبة إىل هولنـدا          
، ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١، مبوجب مقررها الـصادر يف       ضت يف الوقت نفسه   تقول إن اللجنة ق   

  . غري مقبول،)١٥/٢٠٠٧رقم هو البالغ (بالغاً رابعاً، أن 
  

٥  
تتسم اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة بأمهيـة كـربى فيمـا يتعلـق                          

وتـساعد التقـارير واحلـوارات    . بتحسني وضـع املـرأة يف شـىت أحنـاء العـامل، مبـا يف ذلـك هولنـدا           
أن احلكومـة    رىوتـ . البنَّاءة مـع اللجنـة علـى دوام تنبـهنا إىل املـسائل املتـصلة بإعمـال االتفاقيـة                  

وهــذا مــا دعاهــا إىل تكثيــف  . آراء املنظمــات غــري احلكوميــة بــشأن تلــك االتفاقيــة آراًء هامــة  
كة اهلولندية املعنية باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة إىل إصـدار تقريـر               بالش

  .لتمييز ضد املرأةظل ُيرفق بالتقرير احلكومي اخلامس املرفوع إىل اللجنة املعنية بالقضاء على ا
.  جملس النواب جبميع املسائل املتصلة بإعمال االتفاقيـة       مكما تداوم احلكومة على إعال      

 تظهر للعيان اجملاالت اليت تعتربها اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى    ،ومىت أُتيحت التعليقات اخلتامية 
وقــد دعــوت فعــالً . اجتريهــا هولنــدينبغــي أن  سياســية حتــسيناتالتمييــز ضــد املــرأة حباجــة إىل 

ــذا املوضــوع       ــشأن ه ــادل اآلراء ب ــذه الفرصــة لتب ــام ه ــواب إىل اغتن ــس الن ــا سُترســل  . جمل كم
  . السياسة العامةصوغاخلتامية إىل مجيع وزراء احلكومة للنظر فيها عند الحظات امل

 ١٩٩٩وباملناســبة، فإنــه جــدير باملالحظــة أن احلكومــة اهلولنديــة قــد أدخلــت يف عــام    
وهنـاك  . وطنياً باإلبالغ فيما يتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة       التزاماً  

ــة    ــة والدولي ــر   . تنــاوب بــني التزامــات اإلبــالغ الوطني ــار موضــوع واحــد للتقري إذ جيــري اختي
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 هــو ٢٠١٠وســيكون املوضــوع املختــار لعــام  . بحــث املوضــوع حبثــاً متعمقــاً ل اًالــوطين ضــمان
وسترسـل احلكومـة التقريـر، مـشفوعاً بردهـا، إىل           . تميات إىل األقليـات اإلثنيـة     صحة النساء املن  

الوثـائق الـصادرة علـى مـدى سـنوات متـنح صـورة دقيقـة                وهـذه التقـارير     كـل   و. جملس النواب 
وقد تناول التقرير الـسابق مـسألة الفـرص املتاحـة للفتيـان والفتيـات يف التعلـيم                 . لتنفيذ االتفاقية 
  .“التمييز اخلفّي يف جمال التعليم”م الثانوي، وكان بعنوان االبتدائي والتعلي

واإلملــام مبحتويــات االتفاقيــة أمــر هــام للمعنــيني مــن الناحيــة املهنيــة باملــسائل املــشمولة    
والتعمــيم املطلــق للمعلومــات  . ومثــال ذلــك القــضاة واملــدعون العــامون واحملــامون  . باالتفاقيــة

 اجلمهـور الـراغبني يف  املنتمني إىل عامة ألفراد لوميكن . دوىاملتعلقة باالتفاقية سيكون عدمي اجل 
 ،E-Qualityمثل مواقـع    (كثرية  ادر  ــات من مص  ــوا على املعلوم  ـ أن حيصل  االتفاقيةف على   التعّر
).  ومـا إىل ذلـك  ، واملواقع احلكومية الـشبكية ،CEDAW Network و ،)IIAVسابقاً  (Aletta و

العـامني، فـإن احلكومـة تالحـظ علـى وجـه التحديـد أن معهـد               وفيما خيتص بالقـضاة واملـدعني       
تدريب القضاة ينظم دورات دراسية عامة بـشأن حقـوق اإلنـسان كجـزء مـن التعلـيم املـستمر                    

  . القضاة واملدعني العامني للعملدادوكمدخل أساسي إلع
 تعلـيم مـستمر  (والتعليم املستمر للمحامني تقدمه منظمات عديدة، من قبيل اجلامعات          

وأحـد املقـررات الدراسـية الـيت تقـدمها        . لمحـامني اهلولنديـة ل  نقابة  الو) يف صورة دراسات عليا   
نقابــة احملــامني يتعلــق مبوضــوع إجــراءات احملــاكم الدوليــة يف القــضايا الوطنيــة املتعلقــة حبقــوق     

وهذا يشمل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة ويتنـاول مـسائل مـن           . اإلنسان
 واألحكـام الـصادرة عـن اللجنـة، فـضالً عـن مـصادر               ، والتقـارير القطريـة    ،قبيل تفسري االتفاقية  

ورغــم أن هــذا املقــرر الدراســي موجــه أساســاً إىل احملــامني، فإنــه متــاح أيــضاً  . القــانون الــدويل
وبنــاء علــى الطلــب، ميكــن اختــاذ الترتيبــات لكــي يتــاح هــذا املقــرر  . للقــضاة واملــدعني العــامني

  .ظماتللمن
  

٦  
وهـذه  . وقد جنبـت احلكومـة احلاضـرة ميزانيـة إضـافية لـسياسة املـساواة بـني اجلنـسني                    

واملبلــغ اإلمجــايل املتــاح يف فتــرة تــويل  . ٢٠١١ ماليــني يــورو يف عــام ١٠امليزانيــة ســتزداد إىل 
  . مليون يورو٦٠متوقع زيادته إىل حنو ) ٢٠١١-٢٠٠٨(احلكومة احلاضرة للحكم 

 املـسؤولية الـسياسية عـن تنـسيق سياسـة املـساواة بـني اجلنـسني علـى                   ويف هولندا، تقـع     
وزيــر التعلــيم والثقافــة ويف احلكومــة احلاضــرة، يــؤدي هــذا الــدور . عــاتق وزيــر أو وزيــر دولــة

  .والعلوم
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  :وتتمثل مهام الوزير املنسق لسياسة املساواة بني اجلنسني فيما يلي  
  املساواة بني اجلنسني؛ إطار عام لسياسة رسموضع جدول أعمال ل  - ١
املساعدة على ضمان جتلي سياسة املـساواة بـني اجلنـسني يف الـسياسة العامـة لـوزارات           - ٢

  احلكومة؛
  تقدمي التشجيع والدعم لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع؛  - ٣
قـضاء علـى   اتفاقيـة ال (تنسيق عملية تنفيذ هولندا التفاقية األمم املتحـدة املتعلقـة بـاملرأة        - ٤

ومنـهاج عمـل بيجينـغ، ومتثيـل هولنـدا علـى الـصعيد الـدويل                ) مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة       
  خيتص باملسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني؛ فيما
  توفري الدعم للمساواة بني اجلنسني، بتوفري بنية حتتية معرفية مناسبة؛  - ٥
  .ساواة بني اجلنسني يف هولندارصد وتقييم التقدم احملرز فيما يتعلق بامل  - ٦

وزارة التعلـيم   اآلن جـزء مـن    هيبني اجلنسني، اليت    سياسة املساواة   ومتثل إدارة تنسيق      
. ، حمور اآلليـة الوطنيـة للمـساواة بـني اجلنـسني الـيت متتلكهـا احلكومـة املركزيـة                   والثقافة والعلوم 

ولديها اآلن مـالك وظيفـي   . نسنيودور اإلدارة هو دعم الوزير إلعمال سياسة املساواة بني اجل       
 مكلفــون بالــسياسة املتعلقــة ٣,٥مــن بينــهم (عمــل يــوم كامــل / شــخص٢٥مؤلــف مــن حنــو 

  .)باملثليات جنسياً واملثليني جنسياً واملزدوجني جنسياً واملتحولني جنسياً
وتقع مسؤولية حتقيق األهداف العامة للمساواة بني اجلنسني علـى عـاتق كـل وزيـر يف          
ولكـل وزارة ممثـل يف اللجنـة        . مسؤول عن جماالت السياسة العامة املختلفة املقـصودة       احلكومة  

ــة للتحــرر      ــسياسة العام ــسيق ال ــني اإلدارات املخصــصة لتن ــشتركة ب ــا . امل توجــد يف بعــض  كم
الوزارات هيئة تنـسيقية داخليـة تقـدم املـشورة إىل وزيرهـا بـشأن قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني                 

  .تصاص املقصوداملتعلقة مبجال االخ
وال ميكن فصل تفسري سياسة املساواة بني اجلنـسني وتنفيـذها العملـي عـن الـسياسات                   

وهذا ينطبق أيضاً على املسؤولية الدوليـة عـن مـسائل           . احملددة للوزارات ذات الصلة باملوضوع    
 املرفوعـة   املساواة بني اجلنسني اليت خيتص هبا الوزير املنسق، الذي ينسق إعداد التقارير الوطنيـة             

إىل األمم املتحدة بشأن تقدم سياسة املساواة بني اجلنسني يف هولندا وينشر أيضاً علـى زمـالءه                 
 ميكــن أن تكــون هــذه ،ويف بعــض األحيــان. الــوزراء ردود األمــم املتحــدة علــى هــذه التقــارير 

  . للسياسة العامةاراتالردود دافعاً لتعديل الوز
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الربملان ردها على التقرير النهائي الصادر عـن        ، قدمت كل وزارة إىل      ٢٠٠٧ويف عام     
ت فـسر وقـد   . التحرر وأفادت بإسهامها يف سياسـة املـساواة بـني اجلنـسني           شؤون  جلنة مراجعة   

 علـى   هاذياملساواة بني اجلنسني رسوخاً تاماً وتنف     رسوخ  الوزارات يف إسهاماهتا شروط ضمان      
 إلعمـال هـذه الـسياسة تعتمـد علـى          عت الـوزارات خططـاً    وضوقد  . هيئاهتاالوجه الصحيح يف    
االلتزام من قبل اجلهاز التنظيمي اإلداري والسياسي، وتوزيع املـسؤوليات          : مخسة شروط، هي  

وهـذا  . توزيعاً واضحاً، وتـوافر الدرايـة الفنيـة، وتطبيـق الـصكوك، ووجـود األهـداف واملـوارد                 
وتـبني التقـارير أن     . األسلوب يشدد على مسؤولية كل وزارة مبفردها وعلى وجوب مساءلتها         

لـوزارات وأن   اهليئـات التابعـة ل    سياسة املساواة بني اجلنسني راسخة اآلن أكثر مـن ذي قبـل يف              
وقد بينت الوزارات أهنـا ليـست حباجـة       . على األرجح مبادرات جديدة   اآلن  الوزارات ستتخذ   

ويف عــام . بــني اجلنــسني فيمــا خيــتص بتنفيــذ هــذه الــسياسة  إىل دعــم دائــم مــن إدارة املــساواة  
، ستجري احلكومـة اسـتعراض منتـصف مـدة يتنـاول سياسـة املـساواة بـني اجلنـسني يف                     ٢٠١٠

ــوزارات ــتعراض   . الـ ــذا االسـ ــتجري هـ ــرادى وسـ ــسها فـ ــوزارات بنفـ ــيم  . الـ ــب تقيـ وإىل جانـ
االســتعراض للنتــائج احملققــة أثنــاء فتــرة تــويل احلكومــة شــؤون احلكــم، فــإن هــذا االســتعراض     

  .سيحدد الفرص اجلديدة
  

٧  
ــار    ــدأت يف أي ــانون    ٢٠٠٦مــايو /وقــد ب ــدة يف ق ــشأن األحكــام اجلدي ــة ب ــة إعالمي  محل

وُوضــعت املعلومــات املخصــصة  . املعاملــة، وذلــك فيمــا يتعلــق بــالتحرش اجلنــسي  املــساواة يف 
  :وهذا يوفر إجابات على أسئلة من قبيل.  على شبكة اإلنترنتاملستخَدمنيألرباب العمل و

  تشكل حترشاً جنسياً أثناء العمل؟ما هي العوامل اليت   •  
   من التحرش اجلنسي؟املستخَدمنيما الذي ينبغي على رب العمل عمله حلماية   •  
  مون على املشورة بشأن التحرش اجلنسي أثناء العمل؟أين ميكن أن حيصل املستخَد  •  

. “يف مكـان العمـل    االجتمـاعي   عوامـل الكـرب النفـسي       ”كتيب بعنوان   وهناك أيضاً     
عوامـل كـرب    كلـها   ل التحرش اجلنسي، والعدوان والعنف، والترهيب، وضـغط العمـل           وعوام

ويـبني  . سياسة ملعاجلة هذا كله   بنِّي   العمل ملزمون بت   بوأربا. نفسي اجتماعي يف مكان العمل    
الكتيــب العناصــر الــيت تــشكل حترشــاً جنــسياً، أو عــدواناً وعنفــاً، أو ترهيبــاً، أو ضــغط عمــل،   

. أن يفعله رب العمل بشأن هـذا واجلهـة الـيت ميكـن أن تستـشريها الـضحية                 تبني ما ينبغي     كما
، ٢٠٠٩يوليـه   /ومنـذ منتـصف متـوز     . ويف اآلونة األخرية، جـرى تعـديل قـانون ظـروف العمـل            

أصبح رب العمل ملزماً مـن الناحيـة القانونيـة مبكافحـة التمييـز املباشـر وغـري املباشـر يف مكـان                       
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 اليت تشكل عوامل كـرب نفـسي   البنود قائمة إىلإضافة التمييز  وقد حتقق هذا التعديل ب    . العمل
  .اجتماعي يف مكان العمل

. ملكافحـة التمييـز   محلـة    ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢٣يف  وأُطلقت علـى الـصعيد الـوطين          
والرسالة األساسية هلذه احلملة هـي أن لكـل شـخص احلـق يف احلمايـة مـن التمييـز وأن املعونـة                       

شدد احلملـة علـى ضـرورة       تـ كمـا   .  على الصعيد احمللي للجميـع     ان متاح واملشورة بشأن التمييز  
واسـتغرقت احلملـة سـتة أسـابيع وتألفـت مـن            . اإلبالغ عـن حـاالت التمييـز الفعلـي أو احملتمـل           

إعالنـــات تلفزيونيـــة وإذاعيـــة، وملـــصقات علـــى حمطـــات احلـــافالت والتـــرام، وإعالنـــات يف   
ــصحف ــع شــبكي   . ال ــشئ موق ــا أُن ــ) www.discriminatie.nl(كم ــدمي   وافُت ــاتفي لتق تح خــط ه
  .على الصعيد الوطينواإلبالغ عن الشكاوى املشورة 
 ٢٠٠٩يوليـه  / متـوز ٢٨ يف نفـاذ ودخل قانون اخلدمات البلدية ملكافحة التمييـز حيـز ال        

البلـديات بـأن    ُتلـزم    القـانون،    ومبوجـب ). ٣١٣، العـدد    ٢٠٠٩  لسنة نشرة القوانني واملراسم  (
 إمكانيـة حـصول املقـيمني    ، علـى أقـصى تقـدير   ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٨ حبلول  ،تضمن

  .على خدمة ملكافحة التمييز
املعاملـة هـو    املـساواة يف    واحلـق يف    . ومتثل مكافحة التمييز هدفاً رئيـسياً هلـذه احلكومـة           

ومـن الـضروري    .  وبـني املـواطنني واحلكومـة      أحد دعامـات التفاعـل االجتمـاعي بـني املـواطنني          
ــضمان     ــز ل ــن التميي ــواطنني م ــة امل ــة   ســالمة محاي ــانون ومحاي ــل الق ــانون  عم ــيادة الق يف ظــل س

ولذلك، فإن من املهم وجود بنيـة       . الدميقراطية والتماسك االجتماعي والعالقات داخل اجملتمع     
ين يـشعرون باملعانـاة مـن التمييـز         وجيـب أن يكـون املواطنـون الـذ        . حتتية جيدة ملكافحـة التمييـز     

ويتــضمن . يف املنــاطق الــيت يعيــشون فيهــا امليــسرتني  املــشورة واملــساعدة تمــاسقــادرين علــى ال
قانون اخلدمات البلدية ملكافحة التمييز التزامـاً يوجـب علـى البلـديات تزويـد سـكاهنا بإمكانيـة          

يـة تقريـر الطريقـة الـيت تـود      وللبلديـة حر . احلصول على خدمة كفء ومستقلة ملكافحة التمييـز    
 هبــا خدمــة مكافحــة التمييــز، ومــا إذا كــان مــن املــتعني إســناد مهــام إضــافية إليهــا أو   ظمأن تــن

إمكانيـة حـصول   اجلديـد  ويـضمن التـشريع   . إلزامها مبجرد تقدمي املساعدة وتسجيل الـشكاوى     
  .كافة املواطنني على خدمة حملية ملكافحة التمييز

 ‘صــندوق البلــديات’ني يــورو ســنوياً للبلــديات عــن طريــق   ماليــ٦وتتــيح الــسلطات   
وبعد بدء نفاذ القانون بثالث سنوات، جيري مسح لتقيـيم تنفيـذ            . ملعاجلة الشكاوى وتسجيلها  

  .التشريع
وميكــن اختــاذ تــدابري متنوعــة مــن قبــل ضــحايا التحــرش اجلنــسي وأشــكال التخويــف       
ــضحايا    . األخــرى ــشكو ال ــال، ميكــن أن ي ــى ســبيل املث ــهم وعل ــاب عمل ــي  .  إىل أرب ولكــي تف

http://www.discriminatie.nl/�
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ميها يف مكــان العمــل، فــإن عــدداً  الــشركات بالتزامهــا كــرب عمــل صــاحل ولتحمــي مــستخدَ  
  . قد أدخل إجراءات خاصة لشكاوى التحرش اجلنسيهامطرداً من
ــة      ــة املــساواة يف املعامل ــة جلن . وهــذا إجــراء ميــسر وجمــاين . كمــا جيــوز للــضحايا خماطب

وإذا شـكت اللجنـة     .  مـن التحـرش اجلنـسي      املـستخَدمني نياً حبمايـة    وأرباب العمل ملزمون قانو   
وجيـب  . يف وجود حتـرش جنـسي، وجـب علـى رب العمـل أن يثبـت أن الـشكوى بـال أسـاس                      

وأخـرياً، جيـوز للـضحية     . عليه، مثالً، أن يثبت أنه قد فعل ما فيه الكفاية ملنع التحـرش اجلنـسي              
  .ض مبوجب القانون املدين الدعوى أمام احملكمة للحصول على تعويإقامة

وميكن أن تفرض هيئة التفتيش املعنية بالصحة والسالمة غرامة إدارية على رب العمـل              
ــه  ــم بالتزام ــة        ،إذا مل يق ــدابري حلماي ــاذ ت ــل يف اخت ــل، املتمث ــانون شــروط العم ــرر مبوجــب ق  املق

االت كمــا ميكــن أن تقــوم الــضحية بــإبالغ الــشرطة باحلــ  .  مــن التحــرش اجلنــسياملــستخَدمني
ــل    ــى جــرائم مــن قبي ــة عل ــرض املنطوي ــصابهتــك الِع ــى   .  أو االغت ــضحية عل ولكــي حتــصل ال

  .املعلومات والدعم ميكنها االتصال باملنظمة اهلولندية لدعم الضحايا
  

٨  
األهـداف املـتعني    ) ٢٠٠٠( خطـة الـسياسة العامـة للتحـرر املتعـددة الـسنوات              جملوُت  

 أن تشجع استقالل النساء اقتصادياً جبعـل االخنـراط          وتود احلكومة . ٢٠١٠حتقيقها حبلول عام    
وقــد أُحــرز التقــدم التــايل فيمــا يتعلــق . يف ســوق العمــل أساســاً لــسياسة املــساواة بــني اجلنــسني

  .٢٠٠٠بتحقيق األهداف املوضوعة عام 
   يف املائة٦٥صايف اخنراط النساء يف سوق العمل بنسبة *    

 إىل ٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام  ٥٣ل مــن زادت نــسبة اخنــراط النــساء يف ســوق العمــ      
وهـذا يعـزى أساسـاً إىل ارتفـاع عـدد النـساء             . ٢٠٠٩ يف املائة يف الربع األول من عـام          ٥٩,٦

كمـا ازداد   .  سـاعة يف األسـبوع     ٢٤ بدوام جزئي ألكثر من      العامالت و بدوام كامل  العامالت
 إىل  ٢٠٠٥يف املائـة يف عـام        ٤٢اخنراط النساء املنتميات إىل أقليات إثنية يف سـوق العمـل مـن              

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٤٨
   يف املائة٦٠زيادة نسبة النساء املستقالت اقتصادياً عن *    

تعــرِّف سياســة املــساواة بــني اجلنــسني االســتقالل االقتــصادي باإلشــارة إىل قاعــدة           
. جـازات اإلبـدالت  مبوجـب قـانون احلـد األدىن ل   من االسـتحقاقات   يف املائة ٧٠احلصول على  

 يف املائة من النـساء باعتبـارهن مـستقالت اقتـصادياً وفقـاً              ٤٢، أمكن تصنيف    ٢٠٠٤ويف عام   
 يف املائـة مـن النـساء السـتقالهلن االقتـصادي      ٦٠ومتثـل هـدف احلكومـة يف حتقيـق     . هلذا املعيار 
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املترمجــة يف التقريــر اخلــامس (الفــرص تكــافؤ وقــد أُعلــن اآلن يف مــذكرة . ٢٠١٠حبلــول عــام 
، أمكـن   ٢٠٠٧ويف عـام    . أن هذا اهلدف مل يعد ممكنـاً حتقيقـه        ) “مذكرات التحرر ”عتبارها  با

وهذا يعزى ألن متوسـط عـدد       .  يف املائة من النساء باعتبارهن مستقالت اقتصادياً       ٤٥تصنيف  
ســاعات عمــل النـــساء، ال ســيما النـــساء ذوات املهــارات املنخفــضة، مل يـــزد بــنفس مقـــدار       

 سـاعة   ٢٤,٢ مـن وقد ارتفع متوسط ساعات عمل النساء أسبوعياً        . لاخنراطهن يف سوق العم   
  .٢٠٠٧ ساعة أسبوعياً يف عام ٢٥ إىل جمرد ٢٠٠٥يف عام 

   يف املائة على األقل٤٠ نسبةبلوغ حصة الرجال يف مسؤوليات الرعاية *    
 ٣٥,٧ يف املائـة لتـصل إىل        ٠,٥ارتفعت حصة الرجـال يف مـسؤوليات الرعايـة بنـسبة              
ــرة  يف املا ــة يف الفت ــادة  . ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٠مــن ئ ــيالً  وهــذه زي ــر قل ــيت  أكث ــادة ال ــة بالزي باملقارن

ونظراً لـبطء التقـدم يف الـسنوات العـشر         .  يف املائة  ٠,٣شهدهتا السنوات اخلمس السابقة وهي      
  .٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٤٠ يبدو من غري احملتمل حتقيق نسبة الـ ،السابقة

رص حمـــل خطـــة سياســـة التحـــرر املتعـــددة الـــسنوات  ـــــؤ الفـــــرة تكافـــــل مذكـــــوحت  
وتنطلــق املــذكرة مــن أنــه علــى الــرغم مــن   . الــيت أعــدهتا احلكومــة الــسابقة ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(

بقـدر اإلمكـان،    و. الكثري يف جمال املساواة بني اجلنسني فإن هذه العمليـة مل تكتمـل بعـد               حتقيق
. ت والتحـسينات الواقعيـة واجلوانـب الثقافيـة     بني التـشريعا ٢٠٠٥حتقق حىت عام  مييز تقييم ما  

الردود علـى قائمـة املواضـيع    ”تقرير يف التذييل األول لوقد وردت نظرة عامة على هذا التقييم      
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٧املـؤرخ   “ التقرير الدوري الرابع هلولندا   يف  لنظر  لواألسئلة املطروحة   

/ كـافؤ الفـرص، الـيت ُنـشرت يف تـشرين األول           وأدى التقييم أيضاً إىل إعداد مـذكرة ت       . ٢٠٠٦
وتشمل اخلطط املعلنة يف هذه املذكرة تدابري متنوعة لزيـادة اخنـراط النـساء يف               . ٢٠٠٧أكتوبر  

  .سوق العمل
وتتنــاول مــذكرة تكــافؤ الفــرص، اجلديــدة، احلاجــة إىل إهنــاء إدامــة األدوار اجلنــسانية     

وتنــدرج معظــم . ن حيــث الوظــائف واملهــنالنمطيــة بتــضييق الفاصــل بــني النــساء والرجــال مــ 
، الذي ُوضـع لزيـادة عـدد        ‘منهاج العلوم والتكنولوجيا  ’وينطوي  . املبادرات يف اجملال التعليمي   

اخلرجيني الدارسني للعلوم والتكنولوجيا، علـى بـرامج تـستهدف تـشجيع الفتيـات علـى اختيـار                
ومـن الناحيـة األخـرى متامـاً،     .  هبمـا دراسات العلوم والتكنولوجيا واملسارات الوظيفية املرتبطـة     

  .نفذت بعض كليات تدريب معلمي املرحلة االبتدائية مشروعاً لزيادة عدد الطالب الذكور
كمــا أن حتــسني اإلرشــاد والــدعم املــتعلقني باملــسار الــوظيفي ميكــن أن يــساعدا علــى     

ارس الثانويـة علـى     وسيكون من املتعني وضع اإلرشاد والـدعم يف املـد         . تقليل اخليارات النمطية  
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وجيري اختاذ تدابري عملية يف الوقت احلايل ستراعي الفروق بـني الفتيـات             . أُسس أكثر احترافية  
  .والفتيان
كما تراعي املذكرة اجلديدة املتعلقة بتكافؤ الفرص حاجة كـل مـن الرجـل واملـرأة إىل                   

  : على النحو التايل،مطالب العمل والرعايةالتوفيق بني 
كومــة خطــوات متنوعــة لتقليــل العــبء اهلامــشي يف الــضرائب والــضمان   ســتخطو احل  •  

  االجتماعي؛
 كـــانون ١ أســـبوعاً اعتبـــاراً مـــن ٢٦ إىل ١٣زادت احلكومـــة اإلجـــازة الوالديـــة مـــن   •  

؛ ومــن حــق الوالــد أو الوالــدة عنــد احلــصول علــى إجــازة والديــة   ٢٠٠٩ينــاير /الثــاين
  احلصول على خصم على ضريبة الدخل؛

، األمـر الـذي     ٢٠٠٧ منذ عـام     النهاريةلقانون أرباب العمل بدفع إسهام للرعاية       ألزم ا   •  
ــا كانــت        ــة الطفــل؛ ومل ــاء واُألمهــات التقــدم بطلــب اســتحقاق لرعاي ســهَّل علــى اآلب
احلكومة قد زادت هذا االستحقاق فقـد باتـت الرعايـة النهاريـة أرخـص يف الـسنوات                   

  األخرية؛
 اســتحقاقات إلجــازة نظــامعلقــة بتكــافؤ الفــرص إىل  كمــا تــشري املــذكرة اجلديــدة املت   •  

/ ومـن حـق هـؤالء النـساء، منـذ حزيـران           . احلمل واُألمومة للنساء العـامالت حلـساهبن      
  . أسبوعا١٦ً، احلصول على االستحقاقات ملدة ٢٠٠٨يونيه 

  
  التنميطات واملمارسات الثقافية    

  
٩  

شخص، مهمـا كانـت خلفيتـه       للتشديد على أن العنف العائلي ميكن أن يؤثر على أي             
  :الثقافية، تتخذ الدولة الطرف التدابري املتنوعة التالية

ُشــنت محلــة ضــد العنــف العــائلي بأوســع معانيــه واســتهدفت إظهــار أن أي شــخص،     •  
بغض النظر عن خلفيته الثقافية، ميكن أن يكون ضحية للعنف العائلي، كما ُشـنت يف               

وتكـررت  “ لقـد طفـح الكيـل     ”حتـت شـعار      محلة إعالمية واسعة النطـاق       ٢٠٠٧عام  
ــة يف عــام    ــك احلمل ــا    (٢٠٠٨تل ــرر تكراره ــن املق ــرات أخــرى  وم ــام م  ٢٠٠٩يف ع

، واهلدف من هذه احلملة الوطنية هـو تـشجيع مـرتكيب جرميـة العنـف                )واألعوام التالية 
  العائلي وضحايا وشهودها على التماس املساعدة؛
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 روعاًوزارات العدل والصحة والتعليم مـش      تنفذ ،ستكشاف نطاق املشكلة وطبيعتها   ال  •  
 الذي يرتكبه أي من أفراد اجلنسني؛ واهلـدف         العائليتناول العنف   ي واسع النطاق    اًحبثي

من ذلك هو زيادة تفهم طبيعة العنف العـائلي ونطاقـه، وخـصائص الـضحايا واجلنـاة،                 
، ومعـدل   اعدةسوكيفية معاملة الضحايا واجلناة، على سبيل املثال عندما يلتمـسون املـ           

ارتكاب اجلناة هلذه اجلرمية، وسيلقي البحث الـضوء علـى اجلنـاة والـضحايا يف               معاودة  
خمتلـــف الفئـــات الـــسكانية يف هولنـــدا، مبـــا يف ذلـــك الـــسكان اهلولنـــديون األصـــليون 

  .واألقليات اإلثنية
  

  العنف العائلي    
  

١٠  
 يـؤثر علـى النـساء بنـسبة        تتفق هولندا مـع اللجنـة يف رأيهـا القائـل بـأن العنـف العـائلي                  

وال يزال الشكل األعم للعنف العائلي هو العنـف احلـادث يف إطـار العالقـات                . تفوق أعدادهن 
وهــذا يعــزى إىل . ضــد عــشري حــايل أو عــشري ســابق، وعــادة مــا يكــون عنفــاً يرتكبــه الرجــال  

ضـحايا  ولكـن الرجـال قـد يكونـون أيـضاً      . النـساء و الرجـال    بـني  غري املتكافئـة     ىعالقات القو 
  .العنف املتصل بالشرفللعنف العائلي، ال سيما يف حالة 

وهـذا هـو    . ، مبالحظـات اللجنـة    كـاف وقد أحاطت الدولـة الطـرف علمـاً، علـى حنـو               
املرحلــة ”دعــا إىل إجــراء حتليــل جنــساين فيمــا يتعلــق خبطــة العمــل اجلديــدة املعروفــة باســم   مــا

كومـة يف الوقـت احلـايل كيفيـة تـأثري هـذا             وتـدرس احل  . ٢٠١١للفترة املمتدة حىت عام     “ املقبلة
التحليل على نقاط العمل الداخلة يف إطار هذه اخلطة وما إذا كان من الضروري إضافة نقـاط                 

واألمثلــة . القــضايا اجلنــسانية بــشأن علــى نقــاط عمــلبالفعــل وحتتــوي اخلطــة نفــسها . جديــدة
  :الدالة على ذلك تشمل ما يلي

. ياً ضـد العنـف العـائلي بأوسـع معانيـة          انلة حمايدة جنس  هناك مح حسبما لوحظ أعاله،      •  
ــائلي وضــحاياه          ــف الع ــرتكيب العن ــشجيع م ــو ت ــة ه ــة الوطني ــذه احلمل ــن ه واهلــدف م

وإىل جانب هذه احلملة املوجهـة إىل عامـة اجلمهـور،           . وشهوده على التماس املساعدة   
.  النــسائيةفــإن مــشكلة العنــف ضــد املــرأة ُتلقــى عليهــا األضــواء يف مقــاالت بــاجملالت 

  ويوىل اهتمام خاص يف هذه اجملاالت إىل وضع املرأة يف حاالت العنف العائلي؛
ولزيـادة الـوعي،    . وسيوىل اهتمام إضايف التقـاء العنـف العـائلي والتعـرف عليـه مبكـراً                •  

واهلـدف  . “ علـى الـدوام    أحبـاء ”أعدت وزارة العدل برناجماً للمدارس ُيـدعى برنـامج          
ادث يف العالقـات بـني الـشبان، وهـو العنـف الـذي قـد يـؤدي          منه هو منـع العنـف احلـ       
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ويتألف الربنامج، الذي يشمل مناقـشة ملـشكلة عـدم تـوازن            . الحقاً إىل العنف العائلي   
  :القوى يف العالقات بني اجلنسني، من أربعة دروس تتناول ما يلي

  موقف الطالب من الرغبات واحلدود يف العالقة؛  •  
ــان   •   ــة إمكـ ــوعي بكيفيـ ــة  الـ ــل االجتماعيـ ــأثري العوامـ ــاء  ( تـ ــداد، اآلبـ ــة األنـ جمموعـ

  على املواقف والسلوك؛) واُألمهات، والوسائط اإلعالمية
  اكتساب املهارات الالزمة للتعبري عن الرغبات ومراعاة احلدود؛  •  
  .تصحيح اآلراء املتعلقة باحلب والعالقات  •  
وإذا ثبتــت . ليــة هــذا الربنــامجويف هــذه اللحظــة، تنفــذ وزارة العــدل حبثــاً لدراســة فعا   

  .فعاليته، فإن هذا األسلوب سُيستخدم على نطاق أوسع
خطـة  (تركز مالجئ النساء يف الوقت احلايل على حتسني املـساعدة املقدمـة إىل النـساء                 •  

واهلـدف الرئيـسي هـو    ). ١٣حتسني مالجئ النساء، انظر أيضاً الرد على السؤال رقـم   
وقـد بـدأ    . من إعادة بناء حيـاهتن مـن جديـد        ساء لكي يتمكَّن    االكتفاء الذايت للن  زيادة  

ــردام، ردام، وأوترخيــتتمــسأ( يف أربــع مــدن رئيــسية  ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١يف  ، وروت
 ،الذين ال ميكـن   ( للمخاطر بشدة    نيمشروع منوذجي ملالجئ الرجال املعرض    ) والهاي

. اً يف هـذه املالجـئ      مكانـاً متاحـ    ٤٠وهنـاك   ).  إدخاهلم مالجئ النساء   ،لكوهنم رجاالً 
ــها ٥٣وجــرى بالفعــل شــغل   ــاً من ــق    .  مكان ــراوح بــني العنــف املتعل ــة اخلطــر تت وطبيع

  ثلية؛املنسية اجلعالقة البالشرف والعنف يف إطار 
. ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ يف نفـاذ وقد دخـل قـانون أوامـر التقييـد املؤقتـة حيـز ال           •  

 على مرتكيب أفعال العنـف      ؤقتةوامر امل األواهلدف من هذا القانون هو السماح بفرض        
وهــذا . العــائلي يف احلــاالت الــيت يوجــد فيهــا خطــر جــسيم يتهــدد العــشري أو األطفــال

أن يبقـوا يف    ) الذين يكونون عادة من النـساء واألطفـال       ( الوقائي يتيح للضحايا     التدبري
ذي يـتعني عليـه   وبدالً من ذلـك، فـإن اجلـاين هـو الـ     .  بدالً من الفرار إىل امللجأ    منازهلم

ويؤمل أن يعـزز منـع اجلنـاة مـن دخـول املـرتل تقويـة عزميـة الـضحايا                    . أن يغادر املرتل  
ولالطـالع علـى مزيـد مـن املعلومـات، انظـر الـسؤال             . وتشجيعهم على تغـيري حالتـهم     

   أدناه؛١٣
مـرتكيب  الـذكور   كما قررت وزارة العدل ابتداع نـشاط سـلوكي معـني ألجـل اجلنـاة                  •  

ــائ  ــف الع ــات  العن ــار العالق ــع اجلــنس اآلخــر  لي يف إط ــامج   . م ــع الربن وســيجري تطوي
تناسـب مـع    يالنتهاكات العائلية، املوضوع يف اململكة املتحدة، حبيـث         املعين با املتكامل  
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ــة  ــة اهلولندي ــاً لعالقــات القــو    . احلال ــاً معين ــويل اهتمام ــامج ي  بــني الرجــال  ىوهــذا الربن
  والنساء؛

 بتنفيـذ مـشروع     ، التـابع لـوزارة العـدل      ،لبحـث والتوثيـق   مركز ا يقوم  يف الوقت احلايل      •  
 هـذا البحـث     هـداف وأحـد أ  . حبثي واسع النطاق يتناول طبيعة العنـف العـائلي ونطاقـه          

يتعرضـن هلـا،    الـيت   وهـذا يـشمل أشـكال العنـف         . هو زيادة تفهـم العنـف ضـد النـساء         
دة، ومـا إىل     العنـف علـى الـضحايا، وحاجـة الـضحايا إىل املـساع             تـأثري وهوية اجلناة، و  

   أدناه؛١١ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر السؤال . ذلك
وإىل جانب التدابري الرامية إىل معاجلة العنف العائلي، توجد لدى هولنـدا أيـضاً بـرامج       •  

أي برنامج العنـف    (خاصة ملعاجلة أشكال العنف األخرى اليت تؤثر أساساً على النساء           
  ).التناسلية لإلناثالرامية إىل وقف بتر األعضاء املتصل بالشرف والتدابري 

  
١١  

  
  أرقام الشرطة  )أ(  

قامــت الــشرطة اهلولنديــة علــى مــدى بــضع ســنوات بتحلــيالت ســنوية مشلــت نطــاق      
 نتـائج التحليـل يف      أدنـاه وتـرد   . العنف املرتيل وطبيعته وخصائـصه وخـصائص الـضحايا واجلنـاة          

  .فإهنا غري متاحة حىت اآلن، ٢٠٠٨أما أرقام عام . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عامي 
حادثـة عنـف عـائلي       ٦٣ ١٣١وقد سجلت كافة مناطق الشرطة اهلولندية ما جمموعه           
 ٦٤ ٨٢٢وهــذا باملقارنــة بـــ . ٢٠٠٥ يف املائــة عــن عــام ٩,٩، بزيــادة نــسبتها ٢٠٠٦يف عــام 

 يف املائــة عــن املــسجل يف عــام  ٣أي بزيــادة نــسبتها  (٢٠٠٧حالــة ســجلتها الــشرطة يف عــام  
٢٠٠٦.(  

عنـف  ال: ، ُصنفت حاالت العنـف العـائلي املـسجلة إىل الفئـات التاليـة             ٢٠٠٦ويف عام     
التهديـد  نطـوي علـى     ، والـسلوك امل   ) يف املائة  ١٤,٨(نفسي  العنف  ال، و ) يف املائة  ٥٦,٧(بدين  ال
وكـان معظـم   ).  يف املائـة ٤,٣(، والعنف اجلنسي  ) يف املائة  ٤,٠(، واملطاردة   ) يف املائة  ٢٠,٢(

وعانت غالبية الضحايا النـساء مـن العنـف         ).  يف املائة  ٨٣,٨( العنف العائلي من النساء      ضحايا
ــة٨٧,١(البــدين  ــام  ).  يف املائ ــي أرق ــة حلــاالت العنــف    : ٢٠٠٧وفيمــا يل ــسبة املئوي كانــت الن

، العنـف   ) يف املائـة   ٤٥,٢(العنـف البـدين     : العائلي املسجلة يف خمتلف الفئات على النحو التـايل        
ــسي  ــة٢٩,٦(النف ــسلوك املو، ) يف املائ ــى  ال ــد نطــوي عل ــة١٦,٩(التهدي ــاردة و، ) يف املائ املط

وكـان معظـم ضـحايا العنـف العـائلي مـن       ).  يف املائـة   ٣,٦(، والعنـف اجلنـسي      ) يف املائة  ٤,٦(
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ــساء  ــة٧٧,٠(الن ــئيت املطــاردة    ).  يف املائ ــى يف ف ــة أعل ــة٨٠,٩(وهــذه النــسب املئوي ، ) يف املائ
  ). يف املائة٨٣,١(والعنف اجلنسي 

ــام    ــم احلــاالت     ٢٠٠٦ويف ع ــاً يف معظ ــف موجه ــان العن ــة٧٢,٤(، ك ضــد )  يف املائ
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٧٠,٠وهذا باملقارنة بـ . العشري احلايل أو العشري السابق للمتهم

 ٢٠٠٦وتـبني األرقـام أنـه يف عـام          . ويشمل ضحايا العنف العائلي كثرياً مـن األطفـال          
 يف املائة من حاالت العنف العائلي اليت أبلغت عنها الـشرطة حتـت سـن                ٩,٨ كان الضحايا يف  

ومعظـم هـؤالء القـصر ضـحايا        . ٢٠٠٧ يف املائة يف عـام       ١١,٥وهذا الرقم كان    . الثامنة عشر 
غـري أنـه مـن املـرجح أال يكـون           . وتستند األرقـام إىل قاعـدة بيانـات الـشرطة         . االنتهاك اجلنسي 

الــرقم ”( ألن معظــم احلــاالت ال جيــري اإلبــالغ عنــها   ،لطــايف جبــل اجلليــد اقمــةهــذا ســوى 
. إذ أن الشعور بالعار واخلـوف والـذنب يوقـف الـضحايا عـن اإلبـالغ عـن العنـف                   ). “السري

 لتحديـد املـدى     ٢٠٠٨ كربى بدأت يف عام      طنيةوهذا هو ما دعا إىل إجراء عملية استقصاء و        
  .احلقيقي للعنف العائلي ودواعيه

  ستقصائية الوطنيةالدراسة اال  )ب(  
حــسبما الحظنــا تــواً، فــإن وزارات العــدل والــصحة والتعلــيم جتــري مــشروعاً واســع      

واهلـدف هـو    . النطاق للتأكد من احلجم احلقيقي للعنف العائلي الذي يرتكبه أي مـن اجلنـسني             
ــة          ــة معامل ــاة، وكيفي ــضحايا واجلن ــه، وخــصائص ال ــائلي ونطاق ــف الع ــة العن ــم طبيع ــادة تفه زي

ة، ومـدى تكـرار عـودة اجلـاين إىل          ساعدواجلناة، على سبيل املثال عندما يلتمـسون املـ        الضحايا  
أيـضاً رغبـة الـضحايا يف إبـالغ الـشرطة           سـتدرس   وهذه الدراسة االستقصائية    . ارتكاب جرميته 

  .عن العنف
وهذا املشروع يستعمل، حيثما أمكن، استبيان الدراسـة االستقـصائية الدوليـة املتعلقـة                 

وألن . تسىن مقارنة نتائج البحث بالنتائج املستمدة من بلـدان أخـرى          تاملرأة، لكي   بالعنف ضد   
ويتـألف  . اجمليبون بينهم رجال، فقد جرى تعـديل االسـتبيان لكـي يالئـم هـذه الفئـة املـستهدفة                  

  :، على النحو التايلأجزاءاملشروع من عدة 
 البيانــات عــن الصاســتخمجــع بيانــات العنــف العــائلي بأســلوب الزيــارات املتعــددة و    •  

  طريق الربط بقواعد البيانات املوجودة؛
اً؛ واجملموعـة اجمليبـة     ـــ ل حاسوبي ــ فريـق متـص    بواسطـــة ائلي  ـــ ا العنف الع  ــة ضحاي ــدراس  •  

(N = 6427)  ــساًء ــشمل رجــاالً ون ــابالت شخــصية    يف ت ــا؛ ومق ــة عــشر وفوقه  الثامن
   ضحية؛٨٠٠تجري فيما بعد مع أكثر من س
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ة بيانــات مــرتكيب العنــف العــائلي؛ وهــذه القاعــدة تتــضمن معلومــات عــن حتليــل قاعــد  •  
اجلناة الذين كانوا على اتصال بالشرطة واحملاكم بصدد جرمية عنف عـائلي واحـدة أو         

 مــن مــرتكيب العنــف العــائلي الــذين  ٤٠٠أكثــر؛ وفريــق متــصل حاســوبياً يتــألف مــن  
  .أجابوا على استبيانات مستفيضة

ويتوقــع أن تتــاح نتــائج هــذه . كــثرياً اإلبــالغ عــن النتــائج املؤقتــةوال يــزال مــن املبكــر   
ــصائية  ــوطين،   ،الدراســة االستق ــصعيد ال ــى ال ــيت جــرت عل ــام   ال ــل ٢٠٠٩ يف أواخــر ع  أو أوائ

  .٢٠١٠ عام
  

١٢  
  

ومتثـل  . ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ذ يف   نفـا دخل قانون أوامر التقييد املؤقتـة حيـز ال          
. تبدأ فور صدور أمر من هذا القبيل عنـصراً أساسـياً يف هـذا التـشريع    عملية تقدمي املشورة اليت     

 بـدأ  كمـا . وجيري تقدمي املشورة واملساعدات االجتماعية إىل كافة الضحايا، مبا فيهم األطفـال           
وهــذا ينطــوي علــى . دون عــودة اجلنــاة إىل ارتكــاب اجلرميــةيــستهدف احليلولــة تنفيــذ برنــامج 

ــيت تو    ــشاكل ال ــة امل ــان     معاجلــة كاف ــل اإلدم ــن قبي ــيت م ــاة، ال ــات أو  (اجــه اجلن ــان الكحولي إدم
كمـا تقـدم املـساعدات إىل الـضحايا، النـساء           . وعـدم القـدرة علـى كـبح العدوانيـة         ) املخدرات

  .قد يشمل العمل على متكينهنفإن هذا ويف حالة النساء، . منهم واألطفال
عي، ولكـن الـضغط     وتقدم كافة املساعدات اليت يغطيها هذا املخطط على أسـاس طـو             

فعلـى سـبيل املثـال، إذا رفـض         .  لكـي يـشتركوا    قـصودين مياَرس كلما أمكن على األشخاص امل     
  . يوما٢٨ًأحد اجلناة التعاون فقد يكون هذا داعياً لتمديد فترة األمر إىل 

وال يعـزى معـدل اإلدانـة       . والعنف العـائلي جرميـة جيـب حماكمـة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم              
ط علــى العــشراء للتوصــل إىل الــصلح بــل إىل الــصعوبة الفنيــة الــيت حتــول املــنخفض إىل أي ضــغ

 حالـة آمنـة لـضحايا العنـف العـائلي بتـوفري       هتيئـة وتعتـزم الـسلطات أساسـاً       . دون إثبات اجلرميـة   
 الـضحية تـأيت يف      اتورغبـ .  إنقاذ العالقة بل وقف العنـف      ليسواهلدف  . املساعدات واملشورة 

هود توجه لدعم الـضحية وأي أطفـال بطريقـة متكِّنـهم مـن العـيش                 أن كافة اجل   ، إذ املقام األول 
  .يف أمان

  
٣  

  
وهـذا  ). ١٢انظر اإلجابة على السؤال     (األمر التقييدي املؤقت عبارة عن تدبري وقائي          

 عنــف عــائلي؛ وتــستخدم هــذه األوامــر خطــر حــدوثالنــوع مــن األوامــر ُيفــرض عنــد وجــود 
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وقد دخل قانون األوامـر التقييديـة املؤقتـة       . نع التصعيد باعتبارها وسيلة سريعة لوقف العنف وم     
ومـىت ُوجـدت دالئـل تـشري إىل احتمـال حـدوث         . ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ١ذ يف   نفاحيز ال 

العنف العائلي داخل أُسرة ما، جيوز إصـدار أمـر مؤقـت حبـق اجلـاين لـضمان وجـوب خروجـه                      
 احليلولـة دون وقـوع العنـف، بالتـدخل          واهلـدف هـو   . هو، وليس اجملين عليه، من مرتل اُألسـرة       

ــة وقــوع األزمــات، وم  ــل مركــز لتقــدمي املــشورة واملــساندة      يف حال ــدخل مــن قب ــال ذلــك الت ث
ن عـ وأي أطفال على أن حييـوا مبنـأى    ايناجلخيتص بالعنف العائلي، ومساعدة اجملين عليه و     فيما

واعتبـارا مـن   . رة زمنيـة ساعدة على مدى فتـ املبتوفري ذلك العنف، وإذا دعت الضرورة يتحقق  
 ماليـني يـورو     ٨,٦ سـتتلقى الـسلطات اإلقليميـة املـسؤولة عـن املالجـئ              ، فصاعداً ٢٠٠٩سنة  

واملــساعدة بعــد صــدور األوامــر التقييديــة   امللجــأ وفريســنوياً للتــدخل يف حــاالت األزمــات وتــ 
ــة ــديات إجــراءات   . املؤقت ــذ إصــدار هــذا ال  مــوقــد اختــذت البل . قــانونشددة ألداء واجباهتــا من

 أوامـر، تالهـا   ٧٠٨وشهدت الـشهور اخلمـسة األوىل مـن هـذه الـسنة إصـدار مـا ال يقـل عـن                     
  .وهذه املساعدات ضرورية إذا أُريد للتدخل أن ينجح يف وقف العنف. تقدمي املساعدات

وهــذا مــشروع . “دوام احلــب”ومثــة مثــال آخــر علــى جهــود االرتقــاء، هــو مــشروع   
. نفيــذه يف بعــض املــدارس، وهــو يعتــرب اآلن مــشروعاً رياديــاًبــادرت بــه وزارة العــدل وجيــري ت

واهلدف منه هو استخدام هنج وقائي أساسـاً ملعاجلـة مـشكلة العنـف بـني الـشبان والـشابات يف                     
ــاهتم ــستند إىل أســلوب  . عالق ــستكمل بعناصــر مــن   ،اهلولنــدي “دوام احلــب”وهــو ي  الــذي ُي
ذا إ و.كنــدي وهــي عناصــر ثبتــت فعاليتــها الوقــائي ال“ اآلمنــة) العاطفيــة(اللقــاءات ”مــشروع 

  .اتضح أن هذا املشروع الريادي فعال سيجري استخدام هذا األسلوب على نطاق أوسع
دة ارتكــاب اجلرميــة نفــسها، تعتمــد احملــاكم هنجــاً مشخــصناً فيمــا خيــتص   وومنعــاً ملعــا  

 املـستخدمة يف    واملؤشـرات الرئيـسية   . باحلكم على اجلناة الذين يرتكبون أعمال العنـف العـائلي         
البت يف احلكم وإنفاذه هـو هويـة اجلـاين، وطبيعـة اجلرميـة، واخلطـر الـذي ميثلـه اجلـاين بالنـسبة                        

ويتحقق النهج املشخصن بفرض شروط خاصة كجـزء مـن حكـم موقـوف التنفيـذ                 . للمجتمع
وقــد اســُتحدثت أنــشطة ســلوكية ثبتــت ســالمتها علميــاً ملمارســة تــأثري  . هبــدف تغــيري الــسلوك

واألمثلــة الــيت نوردهــا لبيــان الــشروط  . اإلجرامــي علــى العوامــل الكامنــة وراء الــسلوك  إجيــايب
ــادة   العــالج  تــوفرياخلاصــة تتمثــل يف  املخــصص ملكافحــة العدوانيــة، والعــالج اخلــارجي يف عي
العـالج الـسلوكي اخلـاص ملـرتكيب        وجيري اآلن حتضري    . أوامر اإلبعاد صدور  للطب الشرعي، و  
  .٢٠٠٩أكتوبر /ي، ويتوقع أن يكون جاهزاً حبلول تشرين األولأعمال العنف العائل

 عــن وزارة الــصحة والرعايــة االجتماعيــة ة الــسياسة العامــة الــصادررســالةومنــذ نــشر   
 بزيــادة املــساعدات وتــوفري امللجــأ يف ة، املتعلقــ)٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٠(والرياضــة 
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وفيمـا يلـي بعـض      . تنوعة وبدأ تنفيـذ أنـشطة     ، حتققت نتائج م   بعيةحاالت العنف يف عالقات الت    
  :األمثلة على ذلك

توقيع وزارة الصحة والرعاية االجتماعيـة والرياضـة، ورابطـة بلـديات هولنـدا، واحتـاد                  •  
املالجئ، ورابطة مقدمي الرعاية االجتماعية واخلدمات االجتماعية، والدوائر الـصحية          

عمــل ســوياً إلنــشاء نظــام شــامل يقــدم  تفــق فيــه علــى الت اهلولنديــة، علــى بيــان ةالبلديــ
  ؛املساعدات واملالجئ للمجين عليهم واألطفال واجلناة

لفتـرة املمتـدة حـىت هنايـة عـام      لوهذا البيـان جيـري اآلن تفـصيله يف صـورة خطـة عمـل               •  
 املتعلقـة   الـدعم ومن األهداف اهلامة خلطة العمل هذه تعزيز مراكز املـشورة و          . ٢٠١١

 األساسـية الـيت ينبغـي أن تؤديهـا          وظائفري رسم إطار عام لل    كما جي . بالعنف العائلي 
ويـشرع احتـاد املالجـئ، والـدوائر الـصحية البلديـة            . هذه املراكز كافة يف أحناء هولنـدا      

ــة يف         اهلولنديــة ورابطــة مقــدمي خــدمات الرعايــة االجتماعيــة واخلــدمات االجتماعي
  ؛ حتسيناً كيفياًبرنامج يستهدف حتسني املراكز

 تنفيذ خطة تستهدف حتـسني املالجـئ املخصـصة          ٢٠٠٨أكتوبر  /يف تشرين األول  بدأ    •  
ما يستهدف حتسني جهود التـشخيص      أوهلوهذه اخلطة تتألف من مشروعني،      . للنساء

 يـستهدف إعـداد أسـلوب       يهمـا والفحص الـشامل يف املالجـئ املخصـصة للنـساء، وثان          
  .شامل من أجل تقدمي املشورة

ملالجــئ املخصــصة للنــساء، خصــصت الــسلطات اإلقليميــة وعمــالً علــى زيــادة طاقــة ا  
وسـتجري  . ٢٠٠٩يف عـام     و مليـوينّ يـورو       ٢٠٠٨ مليون يورو يف عـام       ١,٧املعنية باملالجئ   

 ٢٠٠٩وزارة الصحة والرعاية االجتماعية والرياضة اسـتعراض منتـصف املـدة يف خريـف عـام                 
  .٢٠٠٧خصصة للنساء منذ عام ت يف املالجئ املئملعرفة عدد األماكن اإلضافية اليت أُنش

العنــف وهنـاك ُسـُبل عديــدة بفـضلها ميكـن لــضحايا االجتـار بالبـشر والعنــف العـائلي و         
 احلصول على تصاريح إقامـة حلمايتـهم مـن املزيـد مـن العنـف، بـصرف النظـر                  املتصل بالشرف 

قامـة غـري    وميكـن للمجـين علـيهم املقـيمني إ        . عن أوضاعهم املتعلقـة بـاهلجرة أو أصـوهلم اإلثنيـة          
 سواء باستخدام ترتيبات معينة مقررة من أجل اجملـين علـيهم            مشروعةعة أن يطلبوا إقامة     وشرم

ة أن يطلبـوا اسـتمرار      مـشروع أو طلب هذه اإلقامـة ألسـباب إنـسانية، وميكـن للمقـيمني إقامـة                
  .اإلقامة، وإذا دعت الضرورة فبإمكاهنم أيضاً أن يطلبوها ألسباب إنسانية

ــذين      وبوجــه عــام، فــ    ــا األشــخاص ال ــدم هب ــد ميكــن أن يتق ــات اللجــوء إىل البل إن طلب
إال أنه يتعني علـى مقـدمي الطلبـات الـذين مـن هـذا القبيـل أن                 . يذكرون أهنم معرضون للعنف   

  .يبينوا أن حكومة بلدهم عاجزة عن توفري احلماية الالزمة أو غري راغبة يف توفريها
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 العــائليألجانــب، بــشكل حمــدد، العنــف   قــانون اإلعمــالوتــذكر املبــادئ التوجيهيــة    
 العـائلي بوصفه سبباً ملنح حق اللجوء للمهاجرين من بلدان معينة توجد فيهـا صـلة بـني العنـف      

. ، أو التمييز ضد املرأة، أو عدم وجود محاية من قبل السلطات احملليـة             العنف املتصل بالشرف  و
العنف املتـصل  دعي أنـه مهـدد بـ   وجيوز منح حق اللجـوء إىل البلـد إىل ملـتمس اللجـوء الـذي يـ                

. وهذا ينطبق حتديداً على مقدمي الطلبات من أفغانستان، وتركيا، والعـراق          .  يف بلده  بالشرف
نح حـق اللجـوء     ملـ اً  داعيـ  التناسلية لإلناث تشويه األعضاء   فعلي يهدد ب  كما يعترب التعرض خلطر     

  .إىل هولندا
حـق  طلب  اليت ختتلف عن    (عادية  ال اإلقامة   صاريحتقدمي طلبات احلصول على ت    وجيوز    
، إما باالستعانة بترتيبات معينة خمصصة لـضحايا االجتـار بالبـشر، أو العنـف املـرتيل، أو                 )اللجوء

 وفيما يلي الشروط الالزمة إلنفاذ هـذه األحكـام     . ، أو ألسباب إنسانية   العنف املتصل بالشرف  
  :املعينة
 الـذين   العنـف املتـصل بالـشرف      أو    باإلقامـة لـضحايا العنـف املـرتيل        صريحجيوز مـنح تـ      •  

، حبيث يكون املنح هلـم بـصفتهم الشخـصية،       تابعنيحصلوا على حق اإلقامة بوصفهم      
وذلــك يف غــضون ثــالث ســنوات مــن االتــصال بالــشرطة وإظهــار مــا يؤكــد العنــف     

لخـدمات  مقدمـة ل   خمصص للنـساء، أو طبيـب، أو جهـة           لجأومثال ذلك تأكيد من م    (
ث سـنوات مـن اإلقامـة جيـوز االستعاضـة عـن تـصريح اإلقامـة                 ؛ وبعد ثـال   )االجتماعية
 بتــصريح إقامــة مــستمرة، ويف هــذه احلالــة ال يلــزم وجــود دليــل علــى  التــابعللــشخص 

  ؛حدوث العنف
عة التقــدم بطلــب وشرمــجيــوز لــضحايا العنــف العــائلي املقــيمني يف هولنــدا إقامــة غــري    •  

ناداً إىل الظـروف املعينـة الـيت        للحصول على تـصريح إقامـة ألسـباب إنـسانية فقـط اسـت             
  ؛تنفرد هبا احلالة

 للمقـيمني يف هولنـدا إقامـة        العنـف املتـصل بالـشرف     جيوز منح تـصريح إقامـة لـضحايا           •  
عة إذا أثبتت املعلومات املقدمة من وحدة ُشـرطة متخصـصة أهنـم معرضـون         وشرمغري  

  ؛مانخلطر العنف يف هولندا وال ميكنهم العودة إىل بلدهم األصلي يف أ
لـضحايا االجتـار بالبـشر املقـيمني يف         ) ٩تـصريح مـن فئـة بـاء         (جيوز منح تصريح إقامة       •  

ــة تعــاوهنم مــع الــسلطات القــضائية أثنــاء   وشرمــهولنــدا إقامــة غــري   عة، وذلــك يف حال
  .اإلجراءات املقامة ضد اجلايناستمرار 

ح باسـتمرار   احلـصول علـى تـصري     ) الـضحية  (وبعد انتهاء اإلجراءات حيق للمجين عليه       
  :اإلقامة يف احلاالت التالية
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  أو تعاونه إىل إدانة اجملرم؛ين عليه إذا أدت إفادة اجمل  •  
اجملـين  إذا مل تؤد اإلجراءات اجلنائية إىل اإلدانة أو إذا كان اجلاين قد أُفرج عنه، ولكـن                   •  

   ملدة ثالث سنوات على األقل؛٩فئة باء العليه كان حامالً لتصريح من 
احلاالت األخرى، إذا مل يكن من املنطقي إلـزام اجملـين عليـه مبغـادرة هولنـدا بـسبب               يف    •  

ظروفه الشخصية املعينة؛ ميكن أن تؤثر يف القـرار عوامـل مـن قبيـل خطـر االنتقـام مـن                     
الــشخص املعــين أو مــن أُســرته أو عــدم وجــود احتمــال إلعــادة اندماجــه اجتماعيــاً يف  

  .بلده األصلي
الجتــار بالبــشر الــذين ال يتعــاونون مــن ســلطات العدالــة تــصريح  وجيــوز مــنح ضــحايا ا  

والواقـع أن هـذا اخليـار مل يوضـع     . إقامة ألسباب إنسانية حسب ظروف احلالة اإلفرادية املعينـة        
  .موضع التطبيق يف الغالبية العظمى من األحوال

 ومــن حــق كافــة الــضحايا املــشار إلــيهم أعــاله احلــصول علــى الــدعم املقــرر للــضحايا   
  .واحلصول على معونة قانونية

  
١٤  

  
إذ أن  . العنـف املتـصل بالـشرف     مما يؤسف لـه أنـه لـيس بوسـعنا تقـدمي معلومـات عـن                   

 بالـشرف هـي يف    رتبطـة واجلرائم امل . تسجيل املعلومات املتعلقة هبذا النوع من العنف أمر عسري        
ن احلريــة، مــن قبيــل الــسلوك املنطــوي علــى التهديــد، واحلرمــان مــ       (األســاس جــرائم عامــة   

وقواعـد بيانـات خمتلـف املنظمـات     . الرغبـة يف محايـة شـرف العائلـة    دافعهـا  ) واالعتداء، والقتـل  
  . اجلرائم العامةدوافعاملعنية باألمر غري جمهزة لتسجيل 

ــة صنفةلــذلك، ال يــسعنا أن نقــدم بيانــات مــ     إال أن .  حــسب اجلــنس واجملموعــة اإلثني
ــات املــستمدة مــن الــشرطة واملنظ    ــسائية ســتمكِّننا مــن حتديــد عــدد التقــارير       املعلوم مــات الن

وبطبيعـة  . ٢٠٠٩ بنهايـة عـام      اًصبح متاحـ  يـ ي يتوقـع أن     ذ الـ  العنف املتصل بالـشرف   وحاالت  
سيظل على الرغم من ذلـك أكـرب مـن أن يـسمح لنـا باسـتخالص       “ الرقم السري”احلال، فإن   

العنـف  كن يف العادة ضحايا     ورغم أن النساء ي   . استنتاجات حمددة بشأن حجم املشكلة الفعلي     
وباملثل قـد يكـون اجلنـاة مـن          (أيضاً جيوز أن يكون الصبيان والرجال ضحايا        ،املتصل بالشرف 

  ). أيضاًالنساء
 مـشروع مدرسـي نفذتـه كليـة ألبيـدا ومركـز تفنتـه               ٢٠٠٨وقد اسـُتكمل بنهايـة عـام          

لتعليميــة والبلــديات ونتيجــة لــذلك املــشروع، أصــبح متاحــاً للمؤســسات ا . التــدرييب اإلقليمــي
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 املرتبطـة بالـشرف وخطـة       سائل ودليـل للتعامـل مـع املـ        العنف املتـصل بالـشرف    وصف حلاالت   
منوذجيــة لوضــع الــسياسات العامــة، وذلــك لــتمكني تلــك املؤســسات والبلــديات مــن معاجلــة    

وقـد أخـذت وزارة التعلـيم والثقافـة والعلـوم يف            .  يف القطـاع التعليمـي     العنف املتصل بالـشرف   
  .زيع نواتج هذا املشروع على املدارس والكلياتتو
  

  استحقاقات العمل واالستحقاقات االقتصادية واالجتماعية    
  

١٥  
  

وهـذا ينـشئ    .  تعزيـزاً لـسوق اخلـدمات الشخـصية        “خلدمات باملرتل ا شروعم”أُنشئ    
تـيح   من اكتـساب خـربات عمـل، ممـا ي          عمال اخلدمة املرتلية والرعاية املرتلية    فرص عمل وميكِّن    

، ميكـن اسـتخدام عمـال       شروعويف ظـل هـذا املـ      . هلم فرصة أفضل للحصول على عمل منـتظم       
 بــدفع ضــرائب أو اًاخلدمــة املرتليــة والرعايــة املرتليــة بــأُجور أقــل نــسبياً ألن العميــل لــيس ملزمــ  

  : أنواع األنشطة التالية يف الدور اخلاصةشروعويشمل امل. مسامهات للضمان االجتماعي
   يف األعمال املرتلية؛املساعدة  •  
  صيانة احلدائق؛  •  
  رعاية األطفال؛  •  
  رعاية احليوانات األليفة؛  •  
  األعمال اخلفيفة داخل املرتل وفيما حوله؛  •  
مرافقة أفراد اُألسرة للخروج وإلعادهتم إىل املرتل وتوفري الرعايـة، سـواء حـدث ذلـك                  •  

  يف حدود امليزانية الشخصية أم ال؛
  اعدة يف األعمال املرتلية للمصابني باألمراض املزمنة وللمسنني واملعوقني؛تقدمي املس  •  
  .القيام بكافة أنواع املشاوير، اليت من قبيل جلب مواد البقالة واألدوية  •  

 اخلـدمات بـاملرتل للحـصول علـى الرعايـة           شروعوعلى سبيل املثال، ميكن استخدام مـ        
ويف ظــل هــذا .  إطــار قــانون الــدعم االجتمــاعي الشخــصية واملــساعدة يف األعمــال املرتليــة يف 

القانون، حيق ملن تنطبق علـيهم شـروط تقـدمي املـساعدة احلـصول علـى مـساعدة مـن البلـديات                      
  :لتمكينهم من القيام مبا يلي

  إدارة شؤون املرتل؛  •  
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  وفيما حوهلا؛منازهلم التمكُّن من التنقُّل داخل   •  
  استعمال وسائل النقل احمللية؛  •  
  .لتقاء بأُناس آخرين والقيام باتصاالت اجتماعيةاال  •  

ولكـل َمـن تنطبـق عليـه        . بالتفـصيل يف أحكـام منفـردة      مبيَّن  ومبدأ استحقاق املساعدة      
شـروط احلــصول علـى املــساعدة أن خيتـار بــني تـوفري مــساعدة عينيـة أو احلــصول علـى ميزانيــة       

يف إطــار مــشروع اخلــدمات  وجيــوز اســتخدام امليزانيــة الشخــصية إلبــرام عقــد عمــل. شخــصية
وميكــن تــوفري مــساعد . كامــل، أو إبــرام عقــد مــع شــركة، أو إبــرام عقــد عمــل بــدوام  بــاملرتل

 يـربم الـشخص املـستحق للمـساعدة عقـداً           ،ويف هذه احلالة  . أعمال مرتلية لتوفري الرعاية املرتلية    
، ســتقدم ٢٠١٠ير ينــا/ كــانون الثــاين١واعتبــارا مــن . مــع املــساعد املخــتص باألعمــال املرتليــة

ولتيـسري انتقـال املـساعدين املرتلـيني        . البلديات ميزانية شخصية ُيدفع منها أجـر املـساعد املـرتيل          
 ٢٠٠٨يف عـــام إىل وظيفـــة عاديـــة، أنـــشأت وزارة الـــصحة والرعايـــة االجتماعيـــة والرياضـــة  

ساعداً اً للمــنح تتلقــى مبوجبــه منظمــات الرعايــة املرتليــة منحــة ملــدة ســنة إذا وظفــت مــ مــشروع
  . كذلك٢٠١٠ و ٢٠٠٩وجيري إعداد خمطط مماثل لعامي . لألعمال املرتلية

يف إطـار مـشروع اخلـدمات       (ثالثة أيام   وحيق للمساعد املرتيل الذي يعمل ملدة أقصاها          
  :احلصول على ما يلي) باملرتل
  يف٨احلــد األدىن القــانوين لألجــر مقابــل العمــل املــؤدى، باإلضــافة إىل عــالوة بنــسبة     •  

  املائة تسمى عالوة اإلجازات؛
وإذ مل يكــن األمــر (عــاملني كــل الوقــت للإجــازة مدفوعــة األجــر مــدهتا أربعــة أســابيع   •  

  ؛) حيصل على اإلجازة مبا يتناسب مع فترة العمل،كذلك
 يف املائــة مــن ٧٠مــا ال يقــل عــن (إجــازة مرضــية مدفوعــة األجــر مــدهتا ســتة أســابيع    •  

 األدىن لألجـر املطبـق، وجيـوز هـذا االسـتحقاق ملـن يعمـل        املرتب وماال يقل عـن احلـد   
  ؛)مىت كان منصوصاً على ذلك يف عقد العملأسبوعياً ملدة يومني 

  .مجيع أنظمة اإلجازات القانونية  •  
وإذا كان املساعد املرتيل يعمـل ملـدة أقـصاها ثالثـة أيـام ال يكـون العميـل ملزمـاً بـدفع                      

خــتري هــذا الترتيــب لكــي  اُُ وقــد .ل يف التــأمني الــوطينضــريبة املرتبــات ومــسامهات رب العمــ 
يتحمل العمالء العاديون مسؤولية إمساك السجالت وتقـدمي املعلومـات للـهيئات الـيت تـدير                 ال

وال حيتاج العميل الذي يريد فصل مساعد مرتيل إىل تـصريح جييـز             . أنظمة الضمان االجتماعي  
ساعدين املرتلــيني مبوجــب أنظمــة التــأمني علــى علــى املــ) إجباريــاً(وال جيــري التــأمني . لــه ذلــك
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ولذلك، ال حتق هلم مستحقات مبوجب قانون االسـتحقاقات املقـررة يف حـاالت              . املستخَدمني
إال أن  . ، أو قـانون التـأمني ضـد البطالـة         )القدرة علـى العمـل    (املرض، أو قانون العمل والدخل      

وهــم . ، مــثالً‘املــستخَدمنيمينــات وكالــة تأ’مبقــدورهم التــأمني علــى أنفــسهم طواعيــة، لــدى  
وجيوز للمساعدين املرتليني الـذين يقـل       . ملزمون بتقدمي إقرار ضريبة الدخل إىل إدارة الضرائب       

دخلهم عن احلد األدىن للدخل املضمون أن يطلبوا استحقاقاً مبوجب قـانون العمـل واملـساعدة                
  .االجتماعية لكي يصل دخلهم إىل احلد األدىن املضمون

ا يتعلــق باســتحقاق التــأمني الــصحي، حيــق ملــن جتــاوز الثامنــة عــشر ولديــه تــأمني  وفيمــ  
 يـورو  ٣٢ ٥٠٢صحي هولندي احلصول على اسـتحقاق رعايـة صـحية إذا مل يـزد دخلـه عـن                

  ). يورو سنوياً إذا كان معاشرا٤٧ً ٨٨٠أو (سنوياً 
 ال، جيـدر   وفيما خيتص بكـون مـشروع اخلـدمات بـاملرتل مطابقـاً ألحكـام االتفاقيـة أم                  

. باملالحظــة أن تــشريع الــضمان االجتمــاعي اهلولنــدي ينطبــق علــى الرجــال والنــساء ســوياً         
ــذين خيــدمون عمــالء عــاديني        ــاملني ال ــاملرتل مــشروع خــاص للع غــري (ومــشروع اخلــدمات ب

وغـري معـروف    . داخل املرتل وحوله، وهو أيضاً مشروع خيدم الرجـال والنـساء سـوياً            ) رمسيني
فراد العاديني واملساعدين املرتليني من املشروع، نظـراً لعـدم إمـساك سـجالت              مدى استفادة األ  

  .مستقلة
  

١٦  
  

ــة أو الــدعم       . ال ُيحــتفظ عــادة ببيانــات عــن جــنس األشــخاص الــذين يقــدمون الرعاي
إال أن هذا العـام شـهد قيـام مكتـب     . ُيحتفظ ببيانات عن أعمارهم أو انتماءاهتم اإلثنية       ال كما

: النــساء والرجــال والرعايــة غــري الرمسيــة ”ي والثقــايف بنــشر تقريــر معنــون التخطــيط االجتمــاع
وهذا التقرير يقارن سلسلة افتراضات بشأن العالقة بني النـوع اجلنـساين            . “انطباعات وحقائق 

وفيمـا يلـي بعـض     .والرعاية غري الرمسية، مـن ناحيـة، واألحبـاث املوضـوعية، مـن ناحيـة أخـرى              
 سنة أعلى نسبة بـني      ٥٤ سنة إىل    ٤٥ساء يف الفئة العمرية املمتدة من       ميثل الرجال والن  : النتائج

وغالباً ما يكون مقـدمو الرعايـة هـؤالء نـساء تقـل أعمـارهم عـن             . مقدمي الرعاية غري الرمسيني   
ــة متثــل    ــالغني و  ٤١اخلامــسة والــستني؛ وهــذه الفئ ــة مــن الــسكان الب ــة مــن ٥٢ يف املائ  يف املائ

إال أن األرقام تبيِّن أيضاً أن نسبة كبرية مـن مقـدمي الرعايـة غـري                . مقدمي الرعاية غري الرمسيني   
يوجـد فـارق يف النـسبة املئويـة بـني           وال. رجال دون اخلامـسة والـستني     )  يف املائة  ٣٢(الرمسيني  

 تبـيِّن أن  الواألحبـاث  . مقدمي ومقدمات الرعايـة غـري الرمسيـة الـذين جتـاوزا اخلامـسة والـستني            
 تبـيِّن أيـضاً وجـود احتمـال لتقليلـهن      اللعمـل لتـوفري الرعايـة غـري الرمسيـة و     النساء يتوقفن عـن ا   

وفئــة مقـدمي الرعايــة غــري  . سـاعات العمــل أكثـر مــن احتمــال تقليـل الرجــال لتلـك الــساعات    
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. الرمسيــة الــذين ُيحتمــل غالبــاً تقليــل ســاعات عملــها هــي فئــة القــائمني برعايــة تــشري أو طفــل  
فرعـاة الـصحة املوظفـون      :  إجيايب بني العمـل والرعايـة غـري الرمسيـة          وُتظهر األرقام عالقة ارتباط   
  .أفضل ممن ال وظيفة لديهم

وألن (وُيتوقع أن ُينجـز يف هنايـة هـذه الـسنة التقيـيم األول لقـانون الـدعم االجتمـاعي                       
 تقيـيم ثـان يغطـي     ٢٠١٣هذه هي فترة التقييم األوىل، وبالتايل فهي قـصرية، سـُيجرى يف عـام               

. وهذا سيدرس باختصار األثر الذي خلّفه القانون يف جمال املـساواة يف املعاملـة           ). اتأربع سنو 
أوالمها هي دراسة للمؤلفات تتنـاول آثـار القـانون يف سـوق العمـل،      : وهذا سيتحقق بطريقتني 

وثانيتهما هي مسح جيريـه مكتـب التخطـيط االجتمـاعي والثقـايف يف صـفوف مقـدمي الرعايـة                    
.  العــبء الــذي يتعرضــون حلملــه وإمكانيــة اجلمــع بــني العمــل والرعايــة غــري الــرمسيني ويــدرس

  .أنه فيما خيتص حبجم العبء ال ميكن إجياد رابطة مباشرة تربطه بقانون الدعم االجتماعي إال
فقــانون الــدعم االجتمــاعي ال يتــضمن حكمــاً يقــضي بعــدم  . ومثــة تــصويب الزم هنــا  

د يف شبكة العائلة ميكنه تقـدمي الرعايـة غـري الرمسيـة أو              تقدمي املساعدة املرتلية يف حالة وجود فر      
ــه تقــدميها  ــل   . جيــب علي ــيم مــن هــذا القبي ــه، مل جيــر أي تقي ــاء علي ــدعم  . وبن ــانون ال ويعــّرف ق

تقـدمي املـساعدة، أو تـولّي القيـام باألنـشطة، املتـصلة بـإدارة               ”االجتماعي املساعدة املرتلية بأهنا     
ومبوجـب  . “حدة اجملتمعية الـيت ينتمـي إليهـا الـشخص    شؤون مرتل شخص أو إدارة شؤون الو      

  .قانون الدعم االجتماعي، تتحمل البلديات مسؤولية توفري الدعم االجتماعي ملستحقيه
ومبوجب القانون املذكور، حيق للعاجزين عن العيش باسـتقاللية، وحتـق هلـم املـساعدة                 

  :بالتايل، احلصول على مساعدة من البلديات لتمكينهم مما يلي
  إدارة شؤون املرتل؛  •  
  التحرك داخل منازهلم وحوهلا؛  •  
  استعمال وسائل النقل احمللية؛  •  
  .االلتقاء بالناس اآلخرين وإقامة الصالت االجتماعية  •  

وعند البت يف التدابري، جيـب أن تراعـي البلـديات شخـصية مقـدم الطلـب واحتياجاتـه            
  .وقدرته املالية

وتطلـب معظـم البلـديات مـن     .  يف تقرير سياسـتها العامـة   والبلديات حرة، إىل حد ما،      
 املــساعدة، بــصورة أو أخــرى، يف إدارة  يــّد ومــن األبنــاء مــّد- ذكــراً كــان أو أُنثــى -العــشري 

إال أن البلديات ال جيوز هلا رفض توفري املـساعدة املرتليـة جملـرد وجـود عـشري أو                   . شؤون املرتل 
. ضت البلـديات طلبـاً تعـيَّن عليهـا إبـداء دواعـي قرارهـا        وإذا رفـ  . بن مبقـدوره تقـدمي املـساعدة      ا
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وعندئذ حيق ملقدم الطلب تقـدمي شـكوى، وإذا قوبلـت الـشكوى هـي األخـرى بـالرفض بـات                     
  .من حقه أن يطلب من إحدى احملاكم إعادة النظر يف القرار

حـىت  ومل توضع التغيريات املدخلة على قانون النفقات الطبية االستثنائية موضـع النفـاذ               
ــدابري     . اآلن ــة والرياضــة املــواطنني، قــائالً إن الت ــة االجتماعي وقــد طمــأن وزيــر الــصحة والرعاي
. تؤثر تـأثرياً سـلبياً علـى الـضعفاء الـذين مـن قبيـل العائـشات يف املالجـئ املخصـصة للنـساء             لن

 وتقوم وزارة الصحة والرعاية االجتماعية والرياضة، باالشـتراك مـع مركـز تقيـيم االحتياجـات               
يف جمـــال الرعايـــة، مبراقبـــة تنفيـــذ جمموعـــة التـــدابري املقـــررة مبوجـــب قـــانون النفقـــات الطبيـــة    

  .االستثنائية
  

١٧  
  

حيمي القانون حقوق النساء العامالت بدوام جزئي، فيمـا يتعلـق مبرتبـاهتن ومعاشـاهتن                 
إىل وجـود فـارق      اسـتناداً    املستخَدمنيوحيظر القانون اهلولندي التمييز بني      . التقاعدية وترقياهتن 
  .وهذا يسري على املرتب واملعاش التقاعدي والترقية. يف ساعات العمل

  : من القانون املدين اهلولندي على ما يلي٦٣٨:٧وتنص املادة   
 علـى أســاس وجــود  املــستخَدمنيال جيـوز أن مييــز أربـاب العمــل بـني      )١(”    

ام أو ُمـّدد أو أُهنـي،      فارق ساعات عمل يف الشروط اليت مبوجبـها أُبـرم عقـد االسـتخد             
ويعتـرب قـابالً لإللغـاء إهنـاء رب العمـل          . يكن هنـاك مـربر موضـوعي هلـذا التمييـز           مل ما

عقــد االســتخدام علــى حنــو خمــالف للجملــة الــسابقة أو علــى أســاس اســتناد املــستخدم 
وتنطبــق . للحكـم الـوارد باجلملـة الــسابقة سـواء يف حـدود القــانون أو بطريقـة أخـرى       

  ؛٦٤٧من املادة ) ٣(و ) ٢(ني أحكام الفقرت
  باطالً والغياً؛) ١(يعترب أي حكم خمالف للفقرة   )٢(    
) ١(اإلهنــاء علــى النحــو املــشار إليــه يف اجلملــة األوىل مــن الفقــرة          )٣(    
  جيعل رب العمل مسؤوالً من الناحية القانونية عن دفع تعويض؛ ال
 مـن   ١١شار إليها يف البنـد      جيوز أن حتقق جلنة املساواة يف املعاملة، امل         )٤(    

) ١(قانون املساواة يف املعاملة، فيما إذا كـان التمييـز بالـصورة املـشار إليهـا يف الفقـرة                    
 ١٤ و ١٣ و   ١٢وتنطبـق أحكـام البنـود       . حيدث يف احلاضر أو قـد حـدث يف الـسابق          

 مــــن قــــانون املــــساواة يف املعاملــــة بعــــد إجــــراء التغــــيريات ٣٣و ) ٢ (٢٠ و ١٥ و
  .“الضرورية
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ــاً للمــادة          ــة وفق ــدابري خاصــة مؤقت ــدي، جيــوز اختــاذ ت ــانون اهلولن  مــن ٤ومبوجــب الق
االتفاقية للتعجيل بتحقيق املـساواة الواقعيـة بـني الرجـال والنـساء اسـتناداً إىل األسـباب الـواردة              

وهذه التدابري تشمل وضـع النـساء املـستخَدمات يف مكانـة متميـزة للقـضاء علـى أوجـه                    . أعاله
ة الواقعية أو للتقليل منها، شريطة أن تكون املعاملة املختلفـة متناسـبة بـشكل منطقـي                 الالمساوا

  .والتدابري املؤقتة مسموح هبا ولكنها ليست إلزامية. مع وجود اهلدف املرجو
 اجلزئـي، وذلـك     دوامأنشأت احلكومة اهلولنديـة فرقـة عمـل معنيـة بزيـادة سـاعات الـ               و  

واهلدف من هذه الفرقـة العاملـة هـو         . ٢٠١٠أبريل  /يسان إىل ن  ٢٠٠٨أبريل  /للفترة من نيسان  
ــل عــن         ــي يق ــن بوظــائف ذات دوام جزئ ــي يعمل ــدا الالئ ــساء املوجــودات يف هولن ــشجيع الن ت

وهـذه الفرقـة تـدرس ُسـُبل مـساعدة          . ساعة أسبوعياً على العمـل سـاعات أكثـر مـن ذلـك             ٢٤
إمكاناهتن الكامنة سواء علـى     النساء على اختاذ خيارات متكنهن من حتقيق هذا، وبذلك حيققن           

وجيـري اسـتخدام مـشاريع منوذجيـة لتـوفري أمثلـة ملهمـة              . الصعيد الشخـصي أو الـصعيد املهـين       
  :وهذه املشاريع تشمل ما يلي. املستخَدمنيومشهودة تتاح ألرباب العمل و

عــدد ســاعات كيفيــة زيــادة مــسح وصــفي لتحديــد الرغبــات وحتديــد عمليــات تنفيــذ   - ١
   بدوام جزئي يف مخس صناعات؛منياملستخَدعمل 

 مؤسـسة جتاريـة وغـري جتاريـة لتقـدمي      ٢٥استخدام نتائج عمليـات املـسح هـذه يف حنـو         - ٢
   لزيادة ساعات عمل املوظفني بدوام جزئي؛املستخَدمنياملشورة واملساعدة ألرباب العمل و

 يف هـــذه املـــستخَدمنيإبـــالغ نتـــائج هـــذه املـــشاريع النموذجيـــة إىل أربـــاب العمـــل و   - ٣
  .الصناعات وخالفها

. مــن ذلــكالطــرف الوحيــد املــستفيد  فــإن النــساء لــن يكــن ،وإذا جنحــت فرقــة العمــل  
وحتقيقــاً هلــذا .  االقتــصاد اهلولنــدي واجملتمــع اهلولنــدي ككــل  علــى أيــضاً ؤثرأن التغــيري ســي إذ

عمـل  وبعـض األدوات الـيت تـستخدمها فرقـة ال         . اهلدف، ُوضع موضع التنفيذ برنامج متماسـك      
لتحقيــق رؤيتــها تتمثــل يف الربجميــات احلاســوبية احلواريــة واجتماعــات املناقــشة يف البلــدات         

  .اإلقليمية واملؤمترات البحثية واملؤمترات املسلطة عليها األضواء
واجلامعات ومعاهـد األحبـاث هـي األمـاكن الـيت ينبغـي أن جتـري فيهـا األحبـاث احلـرة                        

. ذه املؤسـسات إىل االحتفـاظ بدرجـة عاليـة مـن االسـتقاللية             وهذا هو ما دعا ه    . النقية الرائدة 
ــذلك ــ ،ول ــا      م ــيني موظفيه ــن تع ــسؤولة ع ــات وحــدها م ــي حــصراً أن تكــون اجلامع . ن املنطق

إال أن هـذا ال يعـين أن        . احلكومة اهلولنديـة فلـن تكـون مناسـبة        جانب  السيطرة املباشرة من     أما
  .موالتنوع يسهم يف جودة العلف. تستفيد من القوى العاملة املتنوعة م الوالعل
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وتدرك احلكومة اهلولندية أن نسبة األستاذات اجلامعيات يف هولندا أقـل ممـا هـي عليـه                   
وهذا أيضاً يوضـح سـبب اخنفـاض اهلـدف اهلولنـدي عـن              . يف معظم البلدان األوروبية األخرى    

نديـة اجلامعـات    وتـشجع احلكومـة اهلول    .  يف املائة، الـيت متثـل أحـد أهـداف لـشبونه            ٢٥نسبة الـ   
ويف ظل برنـامج أسباسـيا، تتوقـع اجلامعـات منحـة            . على تعيني مزيد من األستاذات اجلامعيات     

.  وظيفـة أسـتاذ مـساعد أو أسـتاذ     لتـشغل  يورو كحافز إضـايف لترقيـة امـرأة          ١٠٠ ٠٠٠قدرها  
كمـا تـدرك    .  فإن ميزانيته قد تضاعفت إىل أربعة ماليـني يـورو          ،وبسبب جناح برنامج أسباسيا   

 اخلطـوات املناسـبة   طـو اجلامعات هي األخرى أمهية وجود املزيد من األستاذات اجلامعيـات وخت       
) للوصـول باملزيـد مـن النـساء إىل القمـة           (‘تـصعيد املوهـوبني إىل القمـة      ’وبتوقيع ميثـاق    . لذلك
 جامعة ومخسة مراكز طبيـة جامعيـة مـن بـني مثانيـة مراكـز طبيـة                  ١٤جامعة من بني     ١١ُتظهر  

امليثــاق، التزمــت هــذه املؤســسات ذلــك ومبوجــب . الئــل تــشري إىل تعجلــها يف ذلــكجامعيــة د
  .بتعيني املزيد من النساء يف وظائف القمة، وبتحديد األهداف واإلبالغ عما حترزه من تقدم

  
١٨  

  
إظهـار  يـستهدف   جـراء مـسح     إلترتب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل كـل سـنتني            

وهــذا يــبني أن . هيئــة التفتــيش املعنيــة بالــصحة والــسالمة  ه تنفــذفجــوة األجــور بــني اجلنــسني  
واحلـذر ضـروري يف الواقـع عنـد إقامـة         . الفجوة آخذة يف الضيق، وإن كان ذلك حيدث بـبطء         

فهـذان مفهومــان  . التمييـز يف األجــر /صـلة بـني فجــوة األجـر املــصححة واألجـر غـري املتــساوي     
  .خمتلفان، كل منهما حيتاج إىل هنج خاص به

إذ مينـع القـانون أربـاب العمـل         .  مفهـوم قـانوين    التمييز يف األجر  /ر غري املتساوي  واألج  
النـوع اجلنـساين   وأطراف االتفاقات اجلماعية من التمييز فيما يتعلق بـاألجر ألسـباب مـن قبيـل             

  .أو األصل
حـسب بتـسوية فجـوة األجـر        ُتو.  مفهومـاً اقتـصادياً    فجوة األجر املـصححة   بينما تعترب     

بني متوسط أجـر الرجـل ومتوسـط أجـر املـرأة، معبَّـراً عنـه بنـسبة مئويـة مـن أجـر                        أي الفارق   (
واجلـزء غـري    . ملراعاة العوامل األساسية اليت من قبيل العمـر والرتبـة الوظيفيـة والـصناعة             ) الرجل

املوضح من فجوة األجر املصححة قد يكون داللة على األجـر غـري املتـساوي يف حـدود معـىن                    
  .املعاملة، رغم أن األمر ليس كذلك بالضرورة املساواة يفتشريع 

 يف املائـة    ٢٣ يف القطاع اخلاص      غري املصححة  ةفجوة األجر اجلنساني  وقد بلغ متوسط      
الرجــال عوامــل أساســية ختــص  إىل الفــروق يف ، إىل حــد بعيــد،وهــذا يعــزى. ٢٠٠٦يف عــام 
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ــساء ــسالم    . والن ــصحة وال ــة بال ــيش املعني ــة التفت ــشري هيئ ــه عةوت ــساء    إىل أن ــني الن ــة ب ــد املقارن ن
  :العامالت ونظرائهن من الذكور يتضح ما يلي

  أهنن أصغر سناً بوجه عام؛  -  
   بوجه عام؛دىنأن مستواهن التعليمي أ  -  
  عمل الذكور بدوام جزئي؛احتمال أن احتمال عملهن بدوام جزئي أكثر من   -  
مـال قيـام الـذكور      ن احت  مـ  ربقيامهن بوظـائف كتابيـة ووظـائف رعايـة أكـ          احتمال  أن    -  

  ؛هبذه الوظائف
  أن من املرجح إىل حد بعيد شغلهن لوظائف برتب دنيا؛  -  
   مرنة؛استخدامأن من املرجح إىل حد بعيد عملهن بعقود   -  
   الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية؛ّيأن من املرجح إىل حد بعيد عملهن يف قطاع  -  
 وصناعات التشييد أقـل مـن احتمـال عمـل     أن احتمال عملهن يف الصناعات التحويلية       -  

  .الذكور يف تلك الصناعات
النـساء املتبقـي بعـد      أجور  واجلزء غري املوضح لالختالف بني معدالت أجور الرجال و          

 الــيت مــن هــذا النــوع هــو مــا ميثــل فجــوة األجــر اجلنــسانية  ساســيةعوامــل األالالتــصحيح بفعــل 
  .املصححة
هيئــة التفتــيش املعنيــة بالــصحة والــسالمة أن فجــوة  ويبــيِّن تقريــر املــسح الــذي أجرتــه    

وهـذا يعـين    . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٦,٥األجر اجلنسانية املصححة يف القطاع اخلاص كانت        
أنه يف حالة شغل الرجال والنساء نفس الوظائف ومتتعهم سوياً بنفس اخللفية التعليميـة والرتبـة                

 علـى أجـر يقـل       ٢٠٠٦لت النـساء يف عـام       الوظيفية وعدد سنوات اخلدمة ومـا إىل ذلـك حـص          
وهــذا يقــل بنــسبة واحــد يف املائــة عــن فجــوة األجــر   .  يف املائــة٦,٥عــن أجــر الرجــال بنــسبة  

  . يف املائة٧,٤ وقدرها ٢٠٠٤يف عام اجلنسانية املصححة 
وفيمـــا يتعلـــق بفجـــوة األجـــر اجلنـــسانية، مـــن املهـــم أن نالحـــظ أن وزارة الـــشؤون     

ــة والعمــل قــد   ــشركاء االجتمــاعيني، أدوات    االجتماعي اســتحدثت وأتاحــت، مبــساعدة مــن ال
حاسوبية ميكن أن يـستخدمها أربـاب العمـل واملـستخدمون لتحديـد مـا إذا كـانوا يـدفعون أو                     

ومن يعتقدون أهنم ال يتلقون أجراً متساويا ميكنهم التقـدم بطلـب إىل       . يتلقون أجراً غري متساو   
  .تبحث هذه اللجنة احلالة وتصدر حكماً بشأهنا ،وعندئذ. املعاملةاملساواة يف جلنة 
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ويف كل سنة، تنظم وزارات الشؤون االجتماعيـة والعمـل، والتعلـيم والثقافـة والعلـوم                  
، مبساعدة مـن الـشركاء االجتمـاعيني واملنظمـات األخـرى املـشاركة، يومـاً خمصـصاً                  )التحرير(

ــساوي  ــنظم لعــام   . لألجــر املت ــه يف  ، ٢٠٠٩وكــان موضــوع االحتفــال امل ــذي جــرت أحداث ال
ــع ’ هــو ،مــارس/آذار ٣١ ــساوي يف الواق ــاول االجتمــاع  . ‘األجــر املت ــة حمــددة  وتن ــة عملي أمثل

  .ومصدر املشكالت اخلفّي، واحللول املمكنة
ــام بوصــفه رب عمــل          ــشأن وضــع القطــاع الع ــة ب ــاط التالي ــي اإلشــارة إىل النق . وينبغ

. ؤول عـن سياسـته املتعلقـة بــاألجور   ويتـألف القطـاع العـام مـن أجـزاء متنوعـة، كـل منـها مـس         
ــوع نظــم األجــور و   ــوع وتن ــساومة      تن ــة امل ــهما يف عملي ــامالن جتــري معاجلت ــة ع ــوى العامل الق

وقد أثبتت البحوث الـيت تناولـت فجـوة األجـر       . فرادية هذه إلاجلماعية يف أجزاء القطاع العام ا     
ستوجب أشــكال متييــز تــالتــصحيح ال توجــد فــوارق اجلنــسانية يف احلكومــة املركزيــة أنــه بعــد  

 القــائم علــى أســاس صححوتــبني أحبــاث وزارة الداخليــة أن تفــاوت األجــر غــري املــ . مــشروعة
ة قـدرها   صحح يف املائة مقابل فجـوة يف األجـر مـ          ١٥جنساين يف قطاع احلكومة املركزية يبلغ       

 ، إىل سبب أساسـي هـو الفـروق يف طبيعـة العمـل             صححويعزى التفاوت غري امل   .  يف املائة  ١,٧
سياسة التنوع أساسـاً علـى ضـمان متثيـل          تركز  و.  والعمل بدوام جزئي   ،واخلربة يف جمال العمل   

ويـبني البحـث أن    . خمتلف فئات املوظفني متثيالً أفضل على خمتلف أنواع الوظـائف ومـستوياهتا           
 تـتمكن مـن     لـن ورغم أن السياسة الراهنة     .  توجد أساساً يف صفوف اجليل األكرب سناً       وارقالف

قطعاً سّد فجـوة األجـر اجلنـساين سـداً تامـاً            ميكن   القائمة يف املؤهالت واخلربات      وارق الف إلغاء
  .يف الوقت املناسب

  
١٩  

  
ال تــرى احلكومــة اهلولنديــة أن إعــادة العمــل باســتحقاقات اُألمومــة للنــساء العــامالت    

ت حلـــساهبن ينبغـــي أن متثـــل ســـبباً لألخـــذ بترتيـــب تعويـــضي جديـــد للنـــساء غـــري املـــستحقا   
 فإنـه لـن ميكِّـن       ،وألن مثل هذا الترتيب قـد يكـون بـأثر رجعـي           . لالستحقاق يف الفترة الفاصلة   

العمـل أو العمـل سـاعات أقـل أثنـاء فتـرة مـا قبـل الـوالدة                   عـن   وقـف   التالنساء املقصودات مـن     
ويتوقـع أن يـصدر يف      . بعد الوالدة، وهو ما ميثل الغرض الوحيـد السـتحقاق اُألمومـة            وفترة ما 
  . حكم من حمكمة االستئناف بشأن هذا املوضوع٢٠٠٩أكتوبر / األولتشرين
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٢٠  
، أصــبح مــن الواجــب قانونـاً علــى أربــاب العمــل أن  ٢٠٠٩يوليـه  /منـذ منتــصف متــوز   

ومثلمــا هــو احلــال بالنــسبة للتحــرش اجلنــسي والترهيــب،   . يكــافحوا التمييــز يف مكــان العمــل 
إجـراءات إذا كانـت هنـاك دالئـل تـشري إىل أن            ستتخذ هيئة التفتيش املعنية بالـصحة والـسالمة         

.  يف شركة معينة أو صناعة معينة جيري التمييز ضدهم من قبل الزمالء أو املـديرين               املستخَدمني
ــر إدراكــاً      ــزام جعــل أربــاب العمــل أكث ــز إلمكــان حــدوث  واملقــصود بفــرض هــذا االلت التميي

يــز يف شــركة أو صــناعة بعينــها   خمــاطر التميظهــرتوإذا .  تــدابري احتياطيــةهماختــاذولوجــوب 
ــاع سياســة       أن تطلــب ميكــن  ــاب العمــل اتب ــسالمة مــن أرب ــصحة وال ــة بال ــيش املعني ــة التفت هيئ

وميكـن اجلمـع   . ويتعرض أرباب العمل الذين ال يفعلون ذلـك للغرامـة  . تستهدف مكافحة هذا  
ــة إىل معاجلــة التمييــز والتــدابري الــيت يتخــذها بالفعــل أربــا     ب العمــل ملعاجلــة بــني التــدابري الرامي

ومــن التــدابري الــيت ميكــن أن يتخــذها  . مــشاكل أخــرى مــن قبيــل الترهيــب والتحــرش اجلنــسي 
 للـشكوى، وتـوفري دورات      نظـام أرباب العمل تعيني مستشار سري، واألخذ مبدونة للسلوك و        

 وتوفري املشورة بعد احلوادث املنطوية على العـدوان         ،دراسية للمستخدمني، وتسجيل احلوادث   
  .العنفأو 

ــيم عــام      ــيَّن تقي ــالتحرش اجلنــسي والعــدوان    ٢٠٠٤وقــد ب  إلعمــال التــشريع املتعلــق ب
والعنف والترهيب يف مكان العمل وجود زيادة يف عـدد أربـاب العمـل الـذين اختـذوا ترتيبـات                    

 يف ٣٤ ـ مقارنــة بــ٢٠٠٤ يف املائــة مــن أربــاب العمــل يف عــام ٥٣(لتعــيني مستــشارين ســريني 
 أو نظــاموبوجــه عــام، فــإن لــدى املنظمــات الكــبرية مستــشار ســري و ). ٢٠٠٠املائــة يف عــام 
  .إجراء للشكوى

 تـــصبح إجـــراءات الـــشكوى إجباريـــة، وإن كانـــت نـــشرات اإلعـــالم احلكوميـــة   ومل  
وتـرى احلكومـة اهلولنديـة أن       . تذكرها كنموذج للتدابري الـيت ميكـن أن يتخـذها أربـاب العمـل             

ويف الوقـت احلاضـر،     . تيح هلم معاجلة مثل هذه املـسائل      الشركاء االجتماعيني يف وضع أفضل ي     
 وأن بوضع فهارس ملسائل الصحة والـسالمة ذات الـصلة بـصناعتهم     و الشركاء االجتماعي  قومي

 همكيفيــة تقيــدبــإرادهتم شرح أربــاب العمــل واملــستخدمون  ويف هــذه الفهــارس، يــ . قطــاعهم
ــسالمة يف الع    ــوفري وصــف   . مــلباألهــداف الــيت حــددهتا احلكومــة للــصحة وال واهلــدف هــو ت

وكل من الفهارس يبني التقنيـات      .  باختالف احلاالت  اًللمخاطر واحللول يكون مفهوماً وخمتلف    
ــسالمة يف      ــشأن الــصحة وال ــدة، واملعــايري واإلرشــاد العملــي ب واألســاليب، واملمارســات احلمي

ــون يف املواضــيع    . العمــل ــذين يبت ــشركاء االجتمــاعيني أنفــسهم هــم ال  ينبغــي أن ،ورغــم أن ال
نالحــظ أن األغلبيــة العظمــى مــن الــصناعات والقطاعــات قــد أدرجــت، أو ســتدرج، عوامــل    
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اليت من قبيـل العـدوان والعنـف، والتحـرش اجلنـسي، والترهيـب،           (اإلجهاد النفسي االجتماعي  
وإضافة إىل ذلـك، فـإن أربـاب العمـل كـثرياً مـا يـستخدمون          . يف قائمة املسائل  ) وضغط العمل 
ــت ا ــسي       يف الوقـ ــرش اجلنـ ــة التحـ ــساعدهتم يف معاجلـ ــصة ملـ ــة املتخصـ ــاالت الفنيـ ــايل الوكـ حلـ

ــد، عوامــل   ( ــشكل متزاي ــاجلوا، ب ــضاًاإلجهــاد النفــسي االجتمــاعي وليع ــرب اآلن  ).  أي وهــذا يعت
  .ممارسة عامة يف الشركات الكبرية احلجم واملتوسطة احلجم

  
   معينة من النساءةحالة فئ    

  
٢١  

  
يـة غـري غربيـة يف سـوق العمـل           إثنء املنتميـات إىل جمموعـات        النـسا  خنـراط ازداد صايف ا    

 يف املائـة    ٤٧ إىل   ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام        ٤٢زيادة كبرية يف السنوات األخـرية، إذ ازداد مـن           
ــات مــن   خنــراطإذ ازداد ا. ٢٠٠٧يف عــام  ــات واملغربي ــساء التركي ــة إىل ٣٣ الن  يف ٣٨ يف املائ

ويتمثــل هــدف احلكومــة يف ضــمان  . ملائــة، علــى التــوايل  يف ا٣٧ يف املائــة إىل ٣١املائــة ومــن 
ويرمــي برناجمهــا .  فعليــاً يف اجملتمــعخنراطــاًل إلــيهن بعــد او النــساء الالئــي مل يــتم الوصــ خنــراطا

 نــساء األقليــات اإلثنيــة يف ســوق  خنــراط إىل تعزيــز ا‘١٠٠١  الـــبرنــامج نقــاط القــوة’املــسمى 
. النــساء املغربيــات والتركيــاتكــثرياً مــن ن وهــؤالء يــشمل. العمــل عــن طريــق العمــل الطــوعي

 كمـا ميكـن أن يكـون عـامالً         خنـراط ويتيح العمل الطـوعي فرصـة لتطـوير القـدرات الذاتيـة واال            
  .التوصل إىل العمل املأجورعلى مساعداً 
ـــ  ’وأشــار العديــد مــن النــساء الالئــي اشــتركن يف       إىل ‘١٠٠١برنــامج نقــاط القــوة ال

ألداء العمل الطوعي وإن كن يرغنب يف احلـصول علـى وظيفـة        مامهن  أسعادهتن بإتاحة الفرصة    
إال أنه تبني يف الواقع صعوبة انتقـال العديـد مـن النـساء إىل العمـل املـأجور بعـد إهنـائهن               . بأجر

ففي كثري مـن البلـديات، مل تـصبح القاعـدة بعـد هـي وجـود خطـة متماسـكة                     . للعمل الطوعي 
وقـد أُبرمـت اتفاقـات مـع        . عمل الطوعي إىل العمل املأجور    ملساعدة النساء على االنتقال من ال     

وهــي تتلقــى مــن احلكومــة املركزيــة منحــة   . البلــديات لتعزيــز دورهــا اإلداري يف هــذا الــصدد 
  .خمصصة هلذا الغرض

، سيستثمر الوزير املعين بالتنسيق من أجل التحرير مزيـداً مـن            ٢٠١٠واعتباراً من عام      
 ‘١٠٠١برنـامج نقـاط القـوة الــ     ’وقد نفـذت هـذه البلـديات    .  بلديات كربىستاألموال يف   

واهلـدف هـو دعـم البلـديات لترسـيخ النجاحـات الـيت حققهـا الربنـامج                  . باعتباره برناجماً ريادياً  
 يف  ٤١وجـدير بالـذكر أن      . ل إليهن فعالً  ومت الوص َمن  والوصول إىل نساء يفوق عددهن عدد       
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هــذه البلــديات عــشن يف ىل هــذه الفئــة املــستهدفة ي املائــة مــن جممــوع عــدد النــساء املنتميــات إ  
  .الست

 ملساعدة النـساء علـى      ‘١٠٠١برنامج نقاط القوة الـ     ’وإحدى األدوات املستخدمة يف       
ــالتعلم الــسابق    وهــذا ميكِّــن النــساء مــن تــسجيل   . العثــور علــى عمــل مــأجور هــو االعتــراف ب

وهبذه الطريقة تتوافر هلـن وسـيلة       . لطوعياملهارات واخلربات اليت اكتسبنها أثناء القيام بالعمل ا       
إظهار خرباهتن املتعلقة بالعمل لتقدميها إىل رب العمل احملتمل أو إىل مؤسسة تعليمية مـن أجـل             

وهـذه األداة جيـري     . احلصول على شهادات إمتـام مـساق تعليمـي أو للحـصول علـى إعفـاءات               
  .استخدامها من قبل عدد متزايد من النساء

ــا     ــد دفعــت النت ــا   وق ــيت حققه ــة ال ـــ   ’ئج اإلجيابي ــوة ال ــاط الق ــامج نق  وزارة ‘١٠٠١برن
 لتطـوير   ٢٠٠٩الشؤون االجتماعية والعمل إىل بدء عدد مـن املـشاريع الرياديـة يف مطلـع عـام                  

واهلـدف مـن املـشروعات      . نظام االعتراف بالتعلم السابق لصاحل نساء األقليـات اإلثنيـة         وصقل  
ــة هــو اســتحداث    ــل لأســلوبالريادي ــل،  قاب ــي،   يلنق ــى   وناســب الوضــع احملل ــضوء عل يلقــي ال

. املشكالت اليت تواجهها النساء الراغبات يف االنتقـال مـن العمـل الطـوعي إىل العمـل املـأجور                  
املشاريع الريادية، ميكن أن تتبىن بلديات أخـرى هـذا األسـلوب لكـي تـساعد                مىت اسُتكملت   و

  .سوق العملاالخنراط يف املزيد من نساء األقليات اإلثنية على 
  

٢٢  
  

يركز السؤال أساسـاً علـى إجـراء اللجـوء املعجـل املنـصوص عليـه يف قـانون األجانـب              
ل دون أن تتـاح ملقـدم       جـ وإذا ُرفـض طلـب اللجـوء املقـدم يف إطـار اإلجـراء املع              . ٢٠٠٠لسنة  

 فــإن بإمكانــه ةالطلــب يف خــالل الثمــاين واألربعــني ســاعة األوىل فرصــة حلكــي خرباتــه املوجعــ
  .ولذلك، ُيمنح مقدم الطلب فرصة ثانية.  طلب ثانتقدمي

 عــن نظــام الــساعات الثمــاين  ٢٠١٠ويتوقــع االستعاضــة يف النــصف الثــاين مــن عــام     
وسيخـصص مزيـد مـن الوقـت للمـساعدة          . بـإجراء عـام يـستغرق مثانيـة أيـام         املعجل  واألربعني  

دة القانونيـة، بتطبيـق   القانونية كما سيجري التشديد بدرجة أكرب على ضـمان اسـتمرار املـساع     
  .ومراعاة مجيع حقائق القضية وظروفها املعروفة“ من اآلن”احملاكم ملبدأ 

وفيما يتعلق باملشكالت الطبيـة والنفـسية والـصدمات العـصبية احلـادة، سـيعرض علـى                   
لكي تتـسىن مراعـاة حالتـهم أثنـاء إجـراء التمـاس             الشامل  مجيع ملتمسي اللجوء الفحص الطيب      

 سبيل املثال، فإذا كانت هناك مشكالت طبية أو نفسية تؤثر على قدرهتم علـى               وعلى. اللجوء
ولــن ُيــستخدم . يف احلــسبانهــذا اإلدالء بروايــاهتم بطريقــة متماســكة ومتــسقة فــسوف يوضــع 
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اإلجراء املعجل إذا لزم عقـد جلـسة اسـتماع إضـافية للوصـول إىل القـرار الـصائب فيمـا يتعلـق                
  .بطلب اللجوء

فعلــى ســبيل املثــال، . العتبــارات اجلنــسانيةراعاتــه ل اللجــوء اهلولنــدي مبتميــز إجــراءيو  
 أو االحتجـاج عليهـا سـبباً ملـنح اُألنثـى وضـع              التناسـلية لإلنـاث   ظلت مقاومة تـشويه األعـضاء       

وإذا تعرضت مقدمة الطلب خلطر فعلـي يهـددها بـأن تـصبح ضـحية      . ١٩٩٧الالجئة منذ عام  
 من االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق        ٣ا قد يشكل انتهاكاً للمادة       فإن هذ  التناسليةلتشويه أعضائها   

وقــد ذُكــر ). ٢٠٠٠مــن قــانون األجانــب لــسنة  ) ب( ١، البنــد الفرعــي ٢٩البنــد (اإلنــسان 
جيـوز مـنح    إذ  :  يف املبادئ التوجيهية إلعمـال قـانون األجانـب         التناسلية لإلناث تشويه األعضاء   

صلي منطقة بديلة ميكن أن تعيش فيها مقدمـة الطلـب      حق اللجوء إذا مل تكن هناك يف البلد األ        
 أو إذا كانـت غـري قـادرة علـى العـودة إىل             التناسلية لإلناث  ءعضااألدون التعرض خلطر تشويه     

  .بلدها األصلي دون أن تصبح منبوذة من اجملتمع
 أو العنـف العـائلي يف       العنـف املتـصل بالـشرف     كما ميكن منح حق اللجوء استناداً إىل          

.  أو غـري راغبـة يف توفريهـا        تـوفري احلمايـة   عـن   عـاجزة   هنـاك   د األصلي إذا كانت السلطات      البل
وأخـرياً، ميكـن أن     . كما ميكن لضحايا االجتار بالبشر التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء          

 املثليون جنسياً واملثليات جنـسياً الـذين يتعرضـون لالضـطهاد بـسبب تفـضيلهم اجلنـسي                  صلحي
الــيت خبــالف (وتتــاح يف هولنــدا أيــضاً تــصاريح اإلقامــة العاديــة  . يف هولنــداحــق اللجــوء علــى 

 واالجتــار بالبــشر، أو  العنــف املتــصل بالــشرف  لــضحايا العنــف العــائلي و  ) تــصاريح اللجــوء 
  .ألسباب إنسانية

  
٢٣  

  
بينما يـشكلن أغلبيـة واضـحة يف        . تشكل النساء أكثر قليالً من نصف جمموع السكان         

وتـبني احلـدود املرتبطـة      ). ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٥٥حنـو   (املنخفـضة الـدخل     اُألسر املعيـشية    
ووفقـاً ملـتغري االحتياجـات األساسـية        . بامليزانية نسبة أقل يف الفئة األكثـر تعرضـاً ملخـاطر الفقـر            

وهـذا  . اخلاص هبذا احلد، مل يعد ممكناً القول حقاً بأن النساء ممثالت يف هذه الفئـة متثـيالً زائـداً       
 فئـة أُسـر رب العائلـة الواحـد وفئـة املـسنني            -ن الفئتني اللتني متثـل فيهمـا النـساء متثـيالً قويـاً              أل

 يف فئـة املعرضـني ملخـاطر الفقـر وفقـاً            مـا  يقل اليـوم احتمـال إدراجه      -الذين يعيشون وحيدين    
ات إحـصائي (للحد املتصل بامليزانية وذلك باملقارنة بأسلوب احلصر وفقاً حلد الدخل املـنخفض             

وخالفـاً حلـد الـدخل املـنخفض، فـإن      ). ٢٠٠٨ت الدخل، نشرة الفقـر لـسنة      اهولندا، إحصائي 
ومثـال  (الـسياسة العامـة     ألغراض  احلد املرتبط بامليزانية ال يستند إىل حد الكفاف األدىن املقرر           

  ).ذلك استحقاق املساعدة االجتماعية أو املعاش التقاعدي احلكومي
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وهـم  . يعيشون على دخـل مـنخفض يتلقـون اسـتحقاقات         وكثري من األشخاص الذين       
إيقـاف  وقد بلغـت نـسبة حـاالت        .  فيما خيتص بالعثور على عمل     ممكنةمساعدة  أقصى  يتلقون  

 بـسبب حـصول املطالـب باالسـتحقاق علـى           ٢٠٠٤استحقاقات املساعدة االجتماعية يف عـام       
  .٢٠٠٧  يف املائة يف عام٤٦وارتفعت هذه النسبة إىل .  يف املائة٣٤عمل 

وتــرى احلكومــة أن مــن املهــم تــوفري املزيــد مــن احلــوافز للنــاس كــي يعملــوا، ولــذلك      
  :كافحة السقوط يف هوة الفقرالتالية ملتدابري الخذت اُت

،  املـستخدم تعزيز عنصر االعتماد علـى الـدخل يف اخلـصم الـضرييب املمنـوح للـشخص             •  
  وذلك يسري على مجيع األشخاص العاملني؛

يج الدخل واإلعالة يف حساب اخلصم الضرييب لكل َمن جيمعون بـني العمـل              األخذ مبز   •  
  والعناية بأطفال؛

 مبوجــب قــانون التــأمني ضــد البطالــة إىل درجــة الــصفر، املــستخَدمنيختفــيض مــسامهة   •  
  وبذلك يقدم حافز إضايف للعمل بدالً من تلقي استحقاقات؛

ــة الطفــل إىل إلحتويــل اخلــصم الــضرييب املمنــوح     •    عــالوة طفــل ممنوحــة بعــد حبــث   عال
؛ وهذا جعل اخلصم الضرييب يف متنـاول الكـثريين مـن اآلبـاء              ٢٠٠٨اجتماعي يف عام    

واُألمهات العاملني العزاب؛ وَمـن يكـسبون عيـشهم فـرادى، وَمـن يعملـون حلـساهبم،                 
  . يورو٩٠٠وبذلك يزيدون دخلهم السنوي مبا يصل إىل حنو 

  الُعزَّاب اآلباء واُألمهات    
 يف املائـة   ٩٥(توسـط   املتفـوق   العـزاب   اآلبـاء واُألمهـات     عمل بدوام جزئي نـسبة مـن        ت  

تتعـرض هـذه الفئـة      ولـذلك،   . ويتعني عليها إعالة شخصني أو أكثـر بـدخل وحيـد          ) منهم نساء 
 يعـيش  الثقـايف ووفقـاً حلـسابات مكتـب التخطـيط االجتمـاعي و          : ملخاطر الفقر أكثر من غريهـا     

 يف املائـة مـن     ٢حتـت خـط الفقـر، مقارنـة بــ           العـزاب   بـاء واُألمهـات      يف املائة مـن كافـة اآل       ١١
  .جمموع القوى العاملة

مــن سياســات عامــة عديــدة خاصــة بالــدخل، مــن العــزاب ويــستفيد اآلبــاء واُألمهــات   
ــات     ــاء واُألمهـ ــي لآلبـ ــضرييب التكميلـ ــصم الـ ــذلك اخلـ ــضرييب وكـ ــصم الـ ــها اخلـ ــزاببينـ .  العـ

 تقـدم بعـد البحـث االجتمـاعي ومـن اخلـصم الـضرييب                الـيت  الطفـل يـستفيدون مـن عـالوة        كما
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ باتت البلـديات قـادرة، منـذ         ،وأخرياً. القائم على مزيج الدخل واإلعالة    

 على منح مكمل سنوي لدخل العاملني الذين كان دخلـهم منخفـضاً علـى مـدى فتـرة         ٢٠٠٩
  .طويلة وال توجد أمامهم فرص لكسب املزيد
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 جتربة تستهدف على وجه التحديـد تعزيـز     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١  وقد بدأت يف    
واهلدف مـن التجربـة هـو التـيقن مـن مـدى قـدرة تـدابري                 .  العزاب فرص عمل اآلباء واُألمهات   

، مـع احتمـال إدمـاج    )تشمل التدريب وإعفاء املستحقات من حدود الدخل املكتـسب   (خمتلفة  
 سـوق  العـزاب يف اآلبـاء واُألمهـات   اخنـراط   دابري الراميـة إىل     العاملني معاً، على زيادة فعاليـة التـ       

 ومتكـني الـشخص مـن       ،وهذا يشمل العثور علـى العمـل، وضـمان االسـتقرار الـوظيفي            . العمل
 ٢٠٠٩ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ومـن املقـرر أن تـستمر التجربـة مـن           . التخلي عن االستحقاقات  

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١إىل 
  ا اخلامسة والستنيَمن تعدُّو    

ويتلقــى حنــو . جتــاوزا اخلامــسة والــستني مــن العمــرَمــن يــشيع الفقــر أيــضاً يف صــفوف   
لتقاعـدهم دون    شخص يف هذه الفئة العمرية معاشاً تقاعـدياً حكوميـاً غـري كامـل                ٢١٧ ٠٠٠

حنـــو (كمـــا أن بعـــضهم . كامـــلالســـتحقاق االيعيـــشوا يف هولنـــدا فتـــرة تكفـــي لتكـــوين  أن 
ون على معاش تكميلي صغري أو ال حيـصلون علـى مثـل هـذا املعـاش وعلـيهم                   حيصل) ٣٣ ٠٠٠

بالتــايل أن يلجــأوا إىل هيئــات اخلدمــة االجتماعيــة البلديــة طــالبني احلــصول علــى اســتحقاقات   
ــة ــون ذلــك    . تكميلي ــن املــسنني ال يفعل ــة بنقــل إدارة    . إال أن الكــثريين م ــد قامــت احلكوم وق

بلــديات إىل مــصرف التــأمني االجتمــاعي، رغبــة منــها يف االســتحقاقات التكميليــة مــن أيــدي ال
. ضمان عدم تفويت الفرصـة علـى هـؤالء املـسنني للحـصول علـى هـذا االسـتحقاق التكميلـي                    

 إلبالغهــم بــأن أي شــخص ، مببــادرة منــه،ويتــصل مــصرف التأمينــات االجتماعيــة باملتقاعــدين
 عندئـذ و. علـى اسـتحقاق تكميلـي     يتلقى معاشاً تقاعدياً حكوميـاً كـامالً جيـوز لـه احلـصول               ال

  .يتمكن هؤالء األشخاص من التقدم مباشرة بطلبات للحصول على هذا االستحقاق
 اليت يتلقاها األشخاص يف صورة معاش تقاعـدي حكـومي أو اسـتحقاقات         اتوالعالو  

ينــاير / كــانون الثــاين١اعتبــاراً مــن  زادت مبوجــب قــانون املعــالني البــاقني علــى قيــد احليــاة قــد 
وزادت ). بني االلتزامات املالية ومـستوى األسـعار  ( مببلغ يزيد عن املعدل املعتاد للربط   ٢٠٠٩

 وزادت بالنـسبة لألشـخاص الـذين        ، يورو سـنوياً   ٢٥٦عالوة املعاش التقاعدي احلكومي مببلغ      
  . يورو سنويا٢٠ًيتلقون استحقاقات مبوجب قانون املعالني الباقني على قيد احلياة مبا مقداره 

  
٢٤  

  
 عامـة  إعالميـة وقد ُشـنت محلـة      . متثل مكافحة التمييز إحدى دعائم السياسة احلكومية        

ت يف البلــديات دوائــر ملكافحــة التمييــز ئتــشجيع النــاس علــى اإلبــالغ عــن التمييــز، كمــا أُنــش ل
  ).٧انظر أيضاً السؤال (
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  ةيدارس الرياضاملمنع التمييز يف     
غ عـن حـاالت رفـضت فيهـا مراكـز اللياقـة البدنيـة               املعاملة تبل املساواة يف   ال تزال جلنة      

وألن هــذا لــيس ســبباً قانونيــاً لــرفض  . دارس الرياضــية دخــول النــساء والفتيــات احملجبــات املــو
وُتجـري  من املهم أن يتمكن اجلميع يف هولندا من االشتراك يف األنـشطة الرياضـية،   ودخوهلن،  

يف الوقـت احلــايل بـشأن املوضــوع مــع   ت حمادثــاوزارة الـصحة والرعايــة االجتماعيـة والرياضــة   
اللياقــة مراكــز لمراكــز الرياضــية ولاالحتــاد امللكــي اهلولنــدي لرياضــات القــوى والرابطــة املهنيــة 

عـدم منـع مراكـز      الكفيلـة ب  ُسُبل  الـ وتتدارس األطراف معاً يف الوقت احلـايل        . البدنية املعترف هبا  
  .ت إىل تلك املراكز واملدارساللياقة البدنية واملدارس الرياضية دخول احملجبا

  مكافحة التمييز يف املدارس    
ويف هـذا   . ر ارتـداء الرمـوز الدينيـة      ظـ ال جيوز، من حيث املبدأ، للمـدارس العامـة أن حت            

إال أنه جيوز لكافـة املـدارس أن متنـع تغطيـة            .  من الدستور  ٢٣ من املادة    ٣الصدد، انظر الفقرة    
مثـال ذلـك الـسالمة أثنـاء دروس التربيـة           ( هتـدد الـسالمة      اجملوهرات الـيت قـد    التحلي ب الرأس أو   

 ال جملـرد دواعـي الـسالمة والتعـرف        حظرهـا املالبس اليت تغطي الوجه، فإنـه جيـوز          أما). البدنية
التحلــي إال أنــه ال جيــوز منــع ارتــداء املالبــس أو  . علــى اهلويــة بــل أيــضاً لــصاحل الــتعلُّم الفعــال 

 هـذا،   حتظـر وجيـوز للمـدارس اخلاصـة أن        .  دينيـة  أهنـا رمـوز   رد  جملاجملوهرات يف املدارس العامة     ب
  .وإن كان ذلك مرهوناً بشروط صارمة

 ارتداء احلجاب أو غريه مـن الرمـوز الدينيـة يف حالـة     حتظروجيوز للمدارس اخلاصة أن    
العقائديـة الـيت تأسـست     وأواحدة، هي كون ذلك ضـرورياً لـضمان االمتثـال للقواعـد الدينيـة               

إال أنه ال جيـوز للمدرسـة اخلاصـة أن تفعـل ذلـك تعـسفياً، بـل عليهـا أن تتبـع يف                        . إليهااستناداً  
، الـذي   )حريـة التعلـيم   (وهـذا يتعلـق حبمايـة حـق أساسـي لآلخـر             . هذا الـصدد سياسـة متـسقة      

وهـذا يعـين، ضـمن    ). ومبدأ املـساواة (ميكن، يف ظروف معينة، أن ينتهك حرية العقيدة الدينية      
حتقـق  شـتراط  ا( مع املـصاحل الـيت ينطـوي عليهـا األمـر        تناسب جيب أن ي   تجاوزالمجلة أمور، أن    

وعالوة على ذلك، فإن فـرض شـروط مـن قبـل املدرسـة اخلاصـة قـد ال يـسفر عـن                       ). التناسب
متييــز قــائم علــى جمــرد الــرأي الــسياسي أو العنــصر أو اجلــنس أو القوميــة أو التوجــه اجلنــسي أو 

املـساواة يف    املمنوح للمدارس اخلاصة منـصوص عليـه يف قـانون            وهذا االستثناء . احلالة الزوجية 
  ).٧ و ٥البندان (املعاملة 

  تعزيز وضع األقليات اإلثنية يف سوق العمل    
أدخلت احلكومـة جمموعـة جـد متنوعـة مـن التـدابري العامـة ملـساعدة األشـخاص ذوي                      

التــدابري اآلن ُتخــذت وقــد ا. علــى عمــلاحلائلــة دون عثــورهم االحتمــاالت الوظيفيــة الــضعيفة 
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ــة  ــاعيني   ،اإلضــافية التالي ــشركاء االجتم ــع ال ــاون م ــة دون   ، بالتع ــق احلائل ــة العوائ ــراط إلزال  اخن
  : سوق العمل والتحرك داخلهيفاألشخاص املنتمني إىل األقليات اإلثنية غري الغربية 

ــدمج والــ   •   ــا ميكــن أن حيــّسن وضــع األشــخاص    الدراســية الدورات ازدواج ال ــة مم لغوي
وإضــافة إىل ذلــك، ميكــن . ملنــتمني إىل األقليــات اإلثنيــة غــري الغربيــة يف ســوق العمــل ا

ــات       ــني خمتلــف العملي ــة صــالت ب ــهج اجملتمعــي وإقام ــدريب، (بفــضل اســتمرار الن الت
يف سـوق العمـل     حتـسني فـرص األجـل الطويـل         ) ، والدورات الدراسية اللغويـة    الدمجو

غــري غربيـة، عــن طريـق العمــل الطــوعي أو   أمـام النــساء املنتميـات إىل جمموعــات إثنيـة    
وجتــري يف الوقــت احلاضــر أحبــاث لتحديــد مــدى . التــدريب املهــين علــى ســبيل املثــال

 مليـون يـورو لـدورات       ٩٠وقـد أُتـيح مبلـغ       . مساعدة العمل الطوعي لعملية االندماج    
  ؛٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧االندماج الدراسية املخصصة للنساء للفترة املمتدة من 

نوعيــة جتــري يف الوقــت احلاضــر دراســة للتأكــد مــن : اشــرة األعمــال احلــرةتــشجيع مب  •  
. لتشجيع نساء األقليات اإلثنية على بدء مشاريعهن التجاريـة        الواجب إزالتها   العقبات  

ويبـدو أن هـذه     . كما أن توفري االئتمانات البالغة الصغر سيفيد هـذه الفئـة مـن النـساء              
ني إىل األقليـات اإلثنيـة غـري الغربيـة، مبـا يف             السياسة ناجحـة بالنـسبة لألشـخاص املنـتم        

ذلك الكثري من الفتيات املسلمات، الالئـي يلحقـن بغريهـن مـن املنتميـات إىل الفئـات                  
  .األخرى يف سوق العمل

  حماربة التمييز يف االستقدام واالختيار    
“ االسـتقدام واالختيـار دون هـواجس   ”مابرحت رابطة مكافحة التمييز تنفذ مشروع       

كما ُعقـد مـؤمتر   . وقد ُنظمت دورات تدريبية ملسؤويل مركز العمل والدخل    . اب الوزارة حلس
ــللمــوظفني امل وعــالوة علــى ذلــك، أُنــتج للمــوظفني املعنــيني بــشؤون    . شؤون العــاملنيعنــيني ب

عــىن بقــضايا ، وهــو ُي“ واالختيــار، واالســتقدام،املعاملــةاملــساواة يف ”العــاملني كتيــب بعنــوان 
  .انيةالعنصر واجلنس

وقــد شــرع مكتــب التخطــيط االجتمــاعي والثقــايف يف تنفيــذ اختبــارات عمليــة لتقيــيم     
وهــذا ينطــوي علــى تقــدمي أزواج مــن الطلبــات  .  االســتقدام واالختيــارمــدى التمييــز يف جمــايلّ

مــع إرســال تلــك الطلبــات يف ) املــؤهالت، والعمــر، واجلــنس(املنطويــة علــى نفــس اخلــصائص 
والفـارق الوحيـد هـو أن       . إىل أربـاب العمـل احملـتملني      متماثلـة   ري ذاتية   رسائل متماثلة ومعها س   

واهلـدف  . أنه أجنيب يبدو  أحد الطلبني حيمل امساً هولندياً تقليدياً بينما حيمل الطلب اآلخر امساً            
توقـع   وُي.تمييـز يف الـشركات مبختلـف فئاهتـا    المن هذا االختيار هو التأكـد مـن مـدى حـدوث      

  .٢٠٠٩نوفمرب / بنهاية تشرين الثايناحلصول على النتائج
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  مكافحة التمييز يف مكان العمل    
 النفـسي االجتمـاعي   جهـاد اإلأضافت هولندا التمييز إىل قائمة املواضيع الـيت تزيـد مـن             
. وهذا يعين أن هيئة التفتيش املعنيـة بالـصحة والـسالمة عليهـا اآلن أيـضاً دور تؤديـه      . يف العمل 

واضحة يف شركة معينة جـاز هليئـة التفتـيش املـذكورة أن تطلـب مـن                 فإذا كانت خماطر التمييز     
وإذا مل يفعـل رب العمـل ذلـك ميكـن أن        . رب العمل انتهاج سياسـة هتـدف إىل مكافحـة هـذا           

والفكــرة الكامنــة وراء ذلــك هــي ضــرورة تــبين هنــج مماثــل للنــهج املتبــع   . يئــة غرامــةاهلتفــرض 
ي أيــضاً التوســع يف األداة القائمــة لقيــاس  كمــا ســيجر. بالنــسبة للتحــرش اجلنــسي والترهيــب 

  .ضغط العمل
   الشبكاتإقامةجائزة اإلجناز، و    

تقدم جائزة اإلجناز كل سنتني إىل شخص أو منظمة تقديراً لإلسـهام البـارز يف متكـني                   
  . يورو١٥ ٠٠٠وتبلغ قيمة اجلائزة . النساء السوداوات واملهاجرات والالجئات

ن اإلسـكان واجملتمعـات احملليـة واالنـدماج إقامـة شـبكات             وتشجع الوزارة املسؤولة عـ      
إىل منظمـة بـافم غـري احلكوميـة وإىل أفرقـة            ) مـايل (لتعزيز وضع النساء املهاجرات بتقـدمي دعـم         

  .املشاركة احمللية وشبكات النساء املهاجرات واملسلمات
  

  االشتراك يف احلياة السياسية والعامة    
  

٢٥  
  

يـد الـسياسي أو تـسمية املرشـحني أو         نلحـصص مـن أجـل التج       ل اًال تطبق هولندا نظامـ      
التعيينات ألن هذا سيكون خمالفاً للمبادئ األساسية لنظامنا الدميقراطي والدسـتوري، الـيت مـن               

وإضـافة إىل ذلـك، تـرى احلكومـة اهلولنديـة أن            . قبيل حرية األحزاب السياسية ومبـدأ املـساواة       
أفضل باتبـاع طـرق     على حنو   ية اهلولندية ميكن أن يتحقق      زيادة اشتراك النساء يف احلياة السياس     

  .أخرى يقل احتمال تصادمها مع هذه املبادئ
وال تزال زيادة نسبة النساء يف الوظائف السياسية اإلدارية على جـدول أعمـال وزيـرة               

. هـذا الـوزيرة خطـوات نـشطة لتحقيـق      ختطـو   وعالوة على ذلـك،     . الداخلية وعالقات اململكة  
بوجــه خــاص علــى تعــيني النــساء يف منــصب العمــدة وعلــى مبــادرات لتعزيــز هــذا وهــي تركــز 

  .ويعزى هذا إىل قيام العمدة بدور بارز يف البلدية. األمر
  :وهذا ينطوي على التدابري التالية  
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ــة األ     - ١ ــشيط كاف ــام ألجــل تن ــات   طــرافرصــد األرق ــة إجــراء التعيين ــشاركة يف عملي  امل
.  اجلهود من أجل زيادة نسبة النساء الـشاغالت هلـذه املناصـب   السياسية اإلدارية لبذل قصارى 

وجيــري إبــالغ . ٢٠٠٨وهــذه األرقــام ُتنــشر كــل ســنتني، وآخرهــا األرقــام الــيت ُنــشرت عــام   
  ؛مدة الشاغلني ملنصب الُعرجال إىل النساءالربملان سنوياً، يف تقرير امليزانية، بنسبة ال

 الثقافــات املزدوجــة للــسعي إىل  ي ذونيرشــحتعزيــز االهتمــام يف صــفوف النــساء وامل   - ٢
وهذا يتحقق بعقد جلـسات إعالميـة       .  توافر هذه الفئة من النساء     تعزيزشغل منصب العمدة، و   

وقد طُلب إىل مستكشفني خاصـني      .  املهتمة باألمر على الصعيدين الوطين واإلقليمي      طرافلأل
ووظيفتـهم هـي    . ني املـستهدفتني  حتديـد األعـضاء احملـتملني للفئـت       ) ستة ُعمـد حـاليني وسـابقني      (

وجيــري هــؤالء . االستكـشاف للعثــور علـى املواهــب املناسـبة وإثــارة اهتمامهـا مبنــصب العمـدة     
 إىل ُسـُبل احلـصول علـى مزيـد          م ويلفتـون انتبـاهه    ني احملتمل نياملستكشفون حمادثات مع املرشح   

. فـراد ذوي الـصلة     وبـني الـشبكات ذوات الـصلة واأل        ممن املعلومـات وحيققـون االرتبـاط بينـه        
ويتلقـى املستكــشفون املــساعدة مــن عـدد كــبري مــن الُعمــد الـذين عرضــوا تقــدمي فــرص للعمــل    

وجتــري عمليــة االستكــشاف   .  مبعلومــات عــن منــصب العمــدة   ني احملــتملنيوتزويــد املرشــح 
  ؛بالتعاون مع رابطة العمد اهلولنديني

تعزيــز التنــوع يف صــفوف   مــع مفوضــي امللكــة ل ٢٠٠٧تنفيــذ االتفــاق املــربم يف عــام    - ٣
شـواغر   الثقافـة لـشغل      ي املزدوجـ  نيوهؤالء لديهم الفرصة لتعزيز قـضية املـرأة واملرشـح         . العمد
وعلى سبيل املثـال، ميكنـهم تقـدمي تقييمـات للمرشـحني احملـتملني وتعـيني النـساء بـصفة                . معينة

  ؛ُعمد بالنيابة
لتــشديد عليهــا كــي تــدرك إدراج التنــوع علــى جــداول أعمــال األحــزاب الــسياسية وا  - ٤

ــة اســتقدام مرشــحات  ــة عــام  . أمهي ــاعلني   ٢٠٠٩ويف هناي ، ســيعقد املستكــشفون اجتماعــاً للف
  .الرئيسيني يف األحزاب السياسية لتعزيز التنوع يف صفوف الُعمد

  
  الزواج واُألسرة    

  
٢٦  

  
سـر  تكوين األُ طاليب  ، زيدت نسبة الدخل املطلوبة من       ٢٠٠٤نوفمرب  /يف تشرين الثاين    

وكان هدف احلكومة يف ذلك الوقت مـن        . لألجورالقانوين   يف املائة من احلد األدىن       ١٢٠إىل  
للمهــاجرين مــن غــري أبنــاء بلــدان  يف اجملتمــع اهلولنــدي تلــك الزيــادة هــو حتــسني وضــع البدايــة  

ت احلكومــة ذلــك بأنــه إذا كــان الكفيــل قــادراً علــى حتمــل كامــل  لــوقــد عل. االحتــاد األورويب
 فمــن شــأن ذلــك أن يــساعد علــى منــع طلبــات املــساعدة ريشعــة املاليــة عــن وصــول الاملــسؤولي
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ــة يف وقــت الحــق   فهــذه املــساعدة ميكــن طلبــها مــىت كــان   . االجتماعيــة أو املــساعدة التكميلي
وقد يؤدي حتسن وضـع البدايـة   . للدخلالقانوين  يف املائة من احلد األدىن   ١٢٠الدخل أقل من    

وإضافة إىل ذلك، كـان اهلـدف       . حتسني اندماج القادم اجلديد إىل البلد     يف اجملتمع اهلولندي إىل     
ضــمان دراســة أي قــرار يتخــذه الكفيــل يف  هــو  ســنة ٢١مــن فــرض زيــادة الــسن الالزمــة إىل  

  . األجنيب بشأن اإلقامة يف هولندا دراسة أفضلريشعهولندا وال
 الــضوء علــى “هــل هنــاك قيــود علــى تكــوين اُألســرة الدوليــة؟ ”ويلقــي حبــث بعنــوان   

، املنـتمني إىل    طاليب تكوين اُألسـر   العمر على   يف  زيادة يف متطلبات الدخل و    الكيفية تأثري فرض    
أبريـل  / نيـسان ١٦وقد قُدم التقرير إىل جملس النواب يف     . بلدان غري أعضاء يف االحتاد األورويب     

سـل احلكومـة إىل     دييـسلبلوِم، ستر  / مسمى اقتـراح تورِنبـورغ     ،وإعماالً باقتراح برملاين  . ٢٠٠٩
وهـذا  . جملس النواب تقريراً يوضح سياسة شـاملة بـشأن اهلجـرة واالنـدماج املـرتبطني بـالزواج        

املرتبطــة بــالزواج وســيأخذ يف احلــسبان العاديــة سيــستند إىل اســتعراض إحــصائي عــام للــهجرة 
لـيت أجراهــا  أي الدراسـة ا ( آثـار التــدابري املتعلقـة بـاهلجرة واالنـدماج اُألســريني     اتنتـائج تقييمـ  

مركز البحوث والوثائق بشأن آثار اشـتراطات العمـر والـدخل وتقيـيم قـانون االنـدماج املـدين                   
  ).يف اخلارج
املقدمـة إىل الـسلطات مـن    اإلقامـة املؤقتـة   طلبات املقبول من وتبني الدراسة الكمية أن    

 يف املائـة يف     ٣٢ بـ   باملقارنة( يف املائة منذ فرض التدابري اجلديدة        ٤٨نسبة  بكفيالت قد اخنفض    
وقـد حـدث هـذا التفـاوت أساسـاً يف      .  يف املائـة ٣٧وبلـغ متوسـط االخنفـاض    ). حالـة الكفـالء  

بلـدان  القادمات مـن    حالة الكفيالت الشابات اهلولنديات األصل والكفيالت املنتميات إىل فئة          
ــة   ــري غربي ــه صــارخ    . أخــرى غ ــاوت بأن ــذا التف ــاحثون ه ــصف الب ــستوى التعليمــ ،وي ي  ألن امل

ومثة تفـسري ممكـن لـذلك،       . للهولنديات األصل ال يقل عن املستوى التعليمي لنظرائهن الذكور        
وتـبني األرقـام أن   . هو أن الكثريات من اهلولنـديات األصـل يعملـن بوظـائف ذات دوام جزئـي           
كمـا تـبني    .  األعلـى  الكفالء األكرب سناً يـسهل علـيهم، أكثـر مـن غريهـم، تلبيـة شـرط الـدخل                  

التفاوت اجلنساين يف حالة الكفالء املنحدرين من أصل مغـريب وتركـي وسـورينامي              األرقام أن   
والتفسري املمكن الذي يقدمه الباحثون تعليالً لذلك هو أن هؤالء الكفيالت رمبـا             . صغري نسبياً 

. تكون مؤهالهتن التعليمية أرفع من مؤهالت الكفالء الذكور اآلتني من نفس البلدان األصـلية             
نت هؤالء النسوة يعملن بـدوام جزئـي فـإن وضـعهن يف سـوق العمـل لـيس أسـوأ         وحىت إذا كا 

  .ربة يف وظائف الدوام اجلزئيامن وضع الرجال األتراك أو املغ
وقد أُرسلت نتائج تقييم قانون االنـدماج املـدين يف اخلـارج إىل جملـس النـواب برسـالة                     
، ٣٢٠٠٥،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨اين،  اجمللد الثاين مـن الكتـاب الربملـ        (٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢مؤرخة  
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ويف أثناء هـذا التقيـيم، حبثـت جامعـة اليـدن اآلثـار الـيت خلفهـا ذلـك القـانون علـى            ). ١العدد  
عــدد الطلبــات املقدمــة إىل الــسلطات التماســاً لإلقامــة املؤقتــة وكيــف ينبغــي النظــر إىل تطبيــق   

ظهر الدراسة أيـة أدلـة تـبني        ومل تُ . القانون يف السنوات القليلة األوىل على ضوء القانون الدويل        
ومـا تبينـه الدراسـة      . أن فئات معينة قد أُضريت من القانون على حنو خيـالف نـسبتها يف اجملتمـع               

  .ي حيققه الرجالذ النجاح المعدلفوق يف املتوسط ي جناح معدلهو أن النساء حيققن 
ادة وحــسبما لــوحظ مــن قبــل، فــإن نتــائج تقيــيم القــانون، مــشفوعة بنتــائج تقيــيم زيــ     

اشتراطات الدخل والعمر املرتبطة باهلجرة لتكوين اُألسرة، قد ُوضعت يف احلسبان عنـد إعـداد      
احلــزب الــدميقراطي املــسيحي وحــزب العمــال الربملــاين املقــدم مــن قتــراح الرد احلكومــة علــى ا

ني الــداعي إىل اعتمــاد احلكومــة هنجــاً شــامالً إزاء الــسياسة املتعلقــة بــاهلجرة واالنــدماج املــرتبط
، العـدد   ثـامن عـشر  - ٣١٧٠٠، ٢٠٠٩-٢٠٠٨اجمللد الثاين مـن الكتـاب الربملـاين،     (بالزواج  

وسـتبعث احلكومـة    . وهذا الـرد احلكـومي جيـري إعـداده حاليـاً علـى سـبيل االسـتعجال                ). ١٩
  .الرسالة املتعلقة بالسياسة العامة بشأن هذا املوضوع إىل جملس النواب بعد اإلجازة الصيفية

  
  ء بالبشر واستغالل البغااالجتار    

  
٢٧  

  
ملواجهـة  تدابري   السياسة اهلولندية املتعلقة بدخول ضحايا االجتار بالبشر إىل البلد           تخذت  

ميكنــهم احلــصول علــى تــصريح إقامــة ) اجملــين علــيهم(أوهلمــا أن الــضحايا . مــا يلــزم الحتمــالني
وثانيهمــا أن هــؤالء . اءمعــني إذا تعــاونوا مــع الــسلطات يف التحقيــق ونظــر القــضية أمــام القــض 

ويف كلتـا   . الضحايا ميكن أن يكون من حقهـم احلـصول علـى تـصريح إقامـة ألسـباب إنـسانية                  
ــدادات        ــة، واإلم ــساعدة القانوني ــة، وامل ــى امللجــأ واحلماي ــضحايا احلــصول عل احلــالتني، حيــق لل

  .الطبية
 مقاضـاة   وحيق لضحايا االجتار بالبـشر الـذين يتعـاونون مـع الـسلطات يف التحقيـق ويف                  

وإذا ُوجــد دليــل علــى االجتــار  ). ٩اإلجــراء بــاء (املــشتبه فــيهم احلــصول علــى تــصريح إقامــة   
 ،ويف أثنــاء تلــك الفتــرة. بالبــشر، تــسمح الــشرطة للــضحية بــالتفكري ملــدة أقــصاها ثالثــة أشــهر 

ويوقـف العمـل   ) ٢٠٠٠مـن قـانون األجانـب لـسنة       ) ك (٨البنـد   (ُتمنح الضحية إقامة قانونيـة      
التعـاون  تقريـر  ويف أثناء فتـرة الـشهور الثالثـة جيـوز للـضحية      . ه من هولندا   اجملين علي   طرد بقرار

ق يف احلـ ذلك هو إمكـان تنـازل الـضحية عـن     لوالبديل . أو عدم التعاون يف اإلجراءات اجلنائية     
.  فوراً، بدالً من ذلك، بالتعاون أو طلـب تـصريح إقامـة ألسـباب إنـسانية                هدفترة التفكري والتع  

  .لواقع أنه مل يطلب أحد تقريباً استعمال اخليار الثاينوا
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 فإن سياسة اهلجـرة اهلولنديـة ال متـنح الـضحية حقـاً              ،وإذا قررت الضحية عدم التعاون      
عامــاً يف احلــصول علــى تــصريح باإلقامــة؛ بيــد أن العوامــل اإلنــسانية، مبــا فيهــا كــون اإلنــسان   

ويف حالـة الـضحايا غـري الـراغبني         . أي طلـب  ضحية، ميكن أن تؤخذ يف احلسبان عند البت يف          
بـأهنم مهـددون هتديـداً    يف التعاون أو العاجزين عن التعاون، إال أهنم يشعرون على سبيل املثـال          

ت هـذه الظـروف   جدياً أو يشكون من علل جسمانية أو عقلية، فإن القرار املتعلـق مبـا إذا كانـ               
  .ري البت فيه بناء على الطلبظروفاً فردية خاصة تربر إصدار تصريح إقامة جيمتثل 

مــنح وقــت للــتفكري  أيــضاً  أصــبح مــن املمكــن  ،٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١ومنــذ   
وقـد  . لألشخاص الذين ميكن أن يكونـوا ضـحايا ويـدخلون هولنـدا عـن طريـق مطـار شـيفول                   

يـة  وسـيجري أيـضاً تـوفري احلما      . ُعدلت املبادئ التوجيهية لقانون األجانب حتقيقاً هلـذا الغـرض         
  .واملساعدة وامللجأ للضحايا

ــساء        ــراهن مبالجــئ الن ــت ال ــضحايا يف الوق ــوفري امللجــأ لل ــةوجيــري ت وســيقام .  العادي
ــتفكري         ــرة ال ــاء فت ــن خــاص أثن ــت آم ــشر يف بي ــواء ضــحايا االجتــار بالب ــوذجي إلي ــشروع من . م

  .وسيجري أيضاً يف هذه الفترة تنفيذ خطة خاصة للعالج والرعاية
  

٢٨  
  

املتعلق باالجتار بالبشر الصادر عن مكتب املـدعني العـامني، صـدرت    لتوجيه امتشياً مع     
ــة وجــود أي  اتعليمــات صــرحية إىل الــشرطة تلزمهــ   ــُغر عالمــة،  يف حال ــ ت،مهمــا َص شري إىل ت

قـدم للـضحية احملتملـة تـصريح إقامـة لفتـرة دوام اإلجـراءات القانونيـة حبـق            تاالجتار بالبشر بـأن     
تفكري، وأن جيــري إبــالغ ثالثــة أشــهر للــعلــى أن تــسبق ذلــك فتــرة  ، )٩اإلجــراء بــاء (اجلــاين 

وإذا مل ترغب الـضحية مـن االسـتفادة مـن فتـرة             . الضحية بالتسهيالت املتعلقة باحلماية وامللجأ    
التفكري املمتدة ثالثة أشهر أو رفضت التعـاون ومل تطلـب أيـضاً اإلقامـة ألسـباب إنـسانية يلـزم               

  .غرض الترحيلب احتجازها أن تغادر الضحية هولندا وجيوز
على االجتار بالبشر قبـل احتجـاز األجـنيب حمبوسـاً     عدم ظهور عالمات وقد تنشأ حالة    

 قــد ،ويف مثـل هـذه الظـروف   . أو عـدم إبـالغ األجـنيب عــن كونـه ضـحية، أو أي مـن احلــالتني      
ها، يقوم األجنيب بـاإلبالغ عنـ  قد  االجتار أو   مؤشرات دالة على    تتمكن السلطات من اكتشاف     

ــاء فتــرة االحتجــاز  مل حيــدث اإلبــالغ إال وإن  ــة الحقــة، أي أثن وإذا اكُتــشف دليــل . يف مرحل
االجتار بالبشر أثناء احتجاز األجنيب بغرض الترحيل، يتعني على موظفي املؤسسة احملتجـز فيهـا               

وعندئذ جيب علـى الـشرطة أن تـستجوب األجـنيب وتبلغـه بإمكانيـة           . أن خيطروا الشرطة بذلك   
 علــى فتــرة للــتفكري واإلبــالغ عــن اجلرميــة، أو التعــاون بطريقــة أخــرى مــع القــائمني     حــصوله
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وجيـوز مـنح فتـرة تفكـري إذا رأت دائـرة االدعـاء       . بالتحقيق أو احملاكمة يف جناية االجتار بالبشر  
  .العام والشرطة سوياً أن هناك دليالً على وجود اجتار بالبشر

ت بغــرض الترحيــل انتفــى ســبب االحتجــاز وإذا ُمنحــت فتــرة تفكــري لــضحية احُتجــز  
مــع القــائمني  كمــا جيــوز للــضحية اإلبــالغ عــن اجلرميــة مباشــرة أو التعــاون     . وأُطلــق ســراحه 

 وينتفـي مـرة أخـرى       ٩ ُيمنح تصريح إقامـة مـن الفئـة بـاء            ،ويف هذه احلالة  . بالتحقيق واحملاكمة 
لـغ الـشرطة عـن اجلرميـة أو         ومن حق الضحية الذي ُيمـنح فتـرة للـتفكري أو ُيب           . سبب االحتجاز 

أن حيـصل علـى نفـس التـسهيالت الـيت حيـصل عليهـا ضـحايا         يوافق بشكل آخـر علـى التعـاون      
وهـذا يعـين أن تـسجل الـشرطة الـضحية لـدى مركـز التنـسيق املعـين                 . االجتار بالبـشر اآلخـرون    

لـضحية  ويف الوقـت نفـسه، حيـق ل       . باالجتار بالبشر هبدف اإليداع يف بيت آمن وتوفري املـشورة         
  . ليدفع تكاليف إعاشته واحلصول على مساعدة طبية وقانونيةاحلصول على دعم مايل

، ُعدلت املبادئ التوجيهيـة إلعمـال قـانون األجانـب، حبيـث             ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط   
اشتملت على حكم صريح بشأن اإلجراء املتعني اختاذه فيما يتعلـق بالـضحايا الـذين مل يعتـربوا                  

).  مــن قــانون األجانــب٥٩مبوجــب البنــد (عــد احتجــازهم بغــرض الترحيــل جمنيــا علــيهم إال ب
صدرت تعليمات صرحية إىل موظفي دائـرة اإلعـادة واملغـادرة لكـي يتحـروا حبثـاً عـن أيـة                      كما

تشري إىل وجود اجتار بالبشر يف حالـة األجانـب الـذين ترتـب الـدائرة إلعـادهتم، علـى               عالمات  
  . مثل هذه احلاالتأن يتصل هؤالء املوظفون بالشرطة يف

أن يسقط القصر غري املـصحوبني بـذويهم ضـحايا ألشـكال            ومن احملتمل إىل حد بعيد        
 ذلــك غالبــاً عنــدما يكونــون علــى  دثاالســتغالل واالجتــار أو ألي مــن هــاتني اجلــرميتني، وحيــ 

بالبـشر ومهـريب البـشر الـذين جيلبـون إىل           التـصدي للمتـاجرين     ويعترب  . وشك بلوغ سن الرشد   
وينبغـي اإلشـارة إىل مـشروع       . دا قصرا غري مصحوبني بذويهم إحدى أولويـات احلكومـة         هولن

ــذين ســقطوا ضــحية لالجتــار أو        ــذويهم ال البيــت اآلمــن النمــوذجي للقــصر غــري املــصحوبني ب
وينطـوي ذلـك املـشروع النمـوذجي علـى تـدابري            . يكونوا قد سـقطوا ضـحية هلـذه اجلرميـة          رمبا

  .طر من قبل املتاجرين واملهربنيحلماية القصر املعرضني للمخا
وعلــى الــرغم مــن اســتخدام تــدابري وقائيــة ال ميكــن أن نــستبعد متامــاً إمكانيــة اختفــاء      

ويف غــضون . والبيــوت اآلمنــة متتــاز بأهنــا مؤمَّنــة وإن كانــت غــري حماصــرة       . هــؤالء الــشبان 
. م مـن اهلنـد     شاباً من البيـت اآلمـن، وكـان معظمهـ          ٢٠ اختفى لألسف حنو     ،شهراً تقريباً  ١٨

ونتيجـــة حلـــاالت االختفـــاء هـــذه، تقـــرر االســـتعانة، باإلضـــافة إىل التـــدابري األمنيـــة املوجـــودة 
)  ساعة، وأضواء لإلنذار علـى األبـواب  ٢٤كامريات مراقبة تعمل بدائرة تلفزيونية مغلقة ملدة        (

ــة    ــام بأعمــال املراقب ــة إضــافية للقي ــشركة أمني ــها اســتُ   . ب ــاء هــذه كل دعيت ويف حــاالت االختف
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ومبـساعدة  . الشرطة والشرطة العسكرية امللكية على الفور وُشددت إجـراءات مراقبـة األمـاكن     
مــن مركــز اخلــربة الفنيــة املعــين باالجتــار بالبــشر وهتريبــهم، اُتخــذت تــدابري مناســبة للتحقيــق يف 

  .ويبدو يف الوقت احلايل أن هذه التدابري تؤيت مثارها. حاالت االختفاء هذه
لتعــاون الوثيــق بــني البيــوت اآلمنــة وســلطات إنفــاذ القــانون يف تفكيــك    وقــد أســهم ا  

كمـا بـدأ حتقيــق   . منظمـة إجراميـة دوليـة تـشارك يف هتريـب الفتيــات النيجرييـات واالجتـار هبـن        
  .جنائي يف اختفاء القصر اهلنود غري املصحوبني بذويهم

 مشروع البيت اآلمـن   ومن السابق ألوانه كثرياً التوصل إىل أي تقييم هنائي ملدى جناح            
مركـز  وسيخـضع املـشروع للتقيـيم مـن قبـل           . النموذجي هذا يف تقليل عـدد حـاالت االختفـاء         

وواضح على أية حـال أن عـدد حـاالت اختفـاء     . ٢٠٠٩ اعتبارا من هناية عام  البحث والتوثيق 
ــل كــثرياً    ــد ق ــات ق ــات النيجريي ــد اختفــت حنــو   : الفتي ــامي   ٤٠فق ــة يف ع ــاة نيجريي  ٢٠٠٦ فت

 ويقابل ذلك اختفاء فتاة واحدة فقط يف الفترة املمتدة منذ بدء املـشروع النمـوذجي                ٢٠٠٧ و
  .٢٠٠٩وحىت منتصف عام 

  
٢٩  

  
ة االجتـار بالبـشر لكـي تعـىن باملـسائل العملياتيـة يف              كافحـ ت فرقـة العمـل املعنيـة مب       ئأُنش  

 باالجتـار بالبـشر،     ها، باستثناء املقرر الـوطين املعـين      ءويترتب على ذلك أن أعضا    . أوقات حمددة 
ومثة اعتبار آخر هو أن متثيل أية منظمـة غـري حكوميـة يف              . ينتمون إىل اهليئات احلكومية حصراً    

بيـد أن قـرار إنـشاء فرقـة العمـل يـنص علـى إقامتـها                 . فرقة العمل هذه ميكن أن يهدد استقالهلا      
وجـه التحديـد إىل     وقـد أُشـري علـى       . صلة وثيقة مع املنظمات ذات الـصلة املوجـودة يف امليـدان           

علـى اتـصال    تظـل   والواقـع أن هـذا يعـين أن فرقـة العمـل             . مركز التنسيق املعين باالجتار بالبـشر     
يضاف إىل ذلك أنه ُتعقد مرتان سـنوياً مـشاورات          . مبختلف املنظمات من خالل رئيس الفرقة     

 حلكوميـة فيما بني الوزارات تتعلق باالجتـار بالبـشر، وهـي مـشاورات حتـضرها املنظمـات غـري ا          
  .وإنين أعتقد أن هذه التدابري تضمن على حنو مناسب إسهام هذه املنظمات. املختلفة

  
٣٠  

  
يتعني، مبوجب القانون املعدل، أن تقـوم مجيـع العـامالت بـاجلنس، ال جمـرد العـامالت                    

وسيلقي التسجيل مزيداً من الضوء علـى هـذا اجلـزء مـن الـصناعة          . حلساهبن، بتسجيل أنفسهن  
ومن شأنه أيـضاً أن     . ما سيسهل تقدمي املعلومات واملساعدات إىل العامالت باجلنس       اجلنسية ك 

  .يزيد من نطاق اكتشاف االنتهاكات ومكافحتها
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 لنظـام  وقد أصـدرت وزارة الداخليـة وعالقـات اململكـة تكليفـاً بـإجراء فحـص شـامل            
. نجاح للـسجل  مساء لكي يتسىن ال   األإغفال  وتتمثل إحدى نتائج الفحص يف ضمان       . التسجيل

. وهــذا هــو الــسبب يف وجــوب التــزام النظــام باشــتراطات معينــة تــستهدف ضــمان اخلــصوصية
 يف املائــة منــهن  ٩٥حنــو وســيتعني التــسجيل علــى مجيــع العــامالت بــاجلنس، الالئــي يعمــل        

وإذا . وال يؤثر واجب التسجيل علـى إمكانيـة قيـام العاملـة بـاجلنس بالعمـل حلـساهبا                 . حلساهبن
وال جيـوز للبلديـة أن تـرفض        . التعرف عليها، بإمكاهنـا التـسجيل يف بلديـة خمتلفـة          كانت ختشى   

ــاً بالعمــل       ــصرحياً قانوني ــيت حتمــل ت ــاجلنس البالغــة ســن الرشــد ال ــة ب ــات . تــسجيل العامل والبيان
املوجــودة يف نظــام التــسجيل ليــست متاحــة للجمهــور وليــست مرتبطــة بــأي نظــم معلومــات    

ميكن ألي شخص أن يفـتش       وال).  القائمة يف إدارة الضرائب    من قبيل نظم املعلومات   (أخرى  
وســيجري .  الواجــب التــسجيليف هــذه البيانــات باســتثناء املــسؤولني املكلفــني برصــد االمتثــال

وقد أشارت سلطة محاية البيانات إىل أهنا ال تعتـرض،          .  تنظيم إدارة النظام   طينعلى الصعيد الو  
  .لتسجيل املقترح أعالهمن ناحية محاية البيانات، على واجب ا

. وعندما تسجل إحدى العامالت بـاجلنس نفـسها، متنحهـا البلديـة معلومـات تفـصيلية               
وُيقترح أن تشمل هذه املعلومات معلومات بـشأن املخـاطر الـصحية املرتبطـة بالعمـل، وبـشأن                  

 أي عناوين وأرقام هواتـف الـدائرة الـصحية   (مؤسسات الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية      
وبــشأن الــضمان االجتمــاعي،   ) البلديــة، وعنــاوين وأرقــام هواتــف الــشرطة، ومــا إىل ذلــك      

وســتكون هنــاك أيــضاً معلومــات تــستهدف متكــني النــساء العــامالت   . والتأمينــات والــضرائب
. منهن على ترك مهنتهن؛ كما توضح طريقة التعامل مع القـوادين          الراغبات  باجلنس ومساعدة   

اعد صارمة خيضع هلا أصحاب املواخري، األمر الـذي سيـساعد علـى             القانون بقو مشروع  ويأيت  
  .زيادة سالمة العامالت هبذه األماكن

إذ ستخضع مجيـع أشـكال   . “منطقة رمادية ”وسيعين التشريع اجلديد أنه مل تعد هناك          
وبعـد أن يـدخل التـشريع       . من بينها العمل كمرافقات، إىل درجة من التنظيم       والعمل باجلنس،   

فاذ لن تكون هناك سوى منطقتني متميزتني، مها العمل باجلنس على حنو قـانوين مـنظم                حيز الن 
  .والبغاء غري القانوين وغري املنظم

ــامالت           ــا الع ــيت تواجهه ــات ال ــدد العقب ــضاً ع ــضاءل أي ــانون يت ــشروع الق ومبوجــب م
ل، فبعــد التــسجي. العقبـات الــيت يواجههـا أصــحاب املـواخري   عــدد بـاجلنس حلــساهبن إذا قـورن ب  

 وهي غري ملزمـة، علـى خـالف         .ميكن ألي امرأة تعمل حلساهبا أن تستقر وتعمل يف أي مكان          
إذ جيـب دائمـاً حـصول املـواخري     . ما حيدث مع املـواخري، باحلـصول علـى تـرخيص مـن البلديـة             
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ــصريح  ــى ت ــأي حــال مــن نطــاق عمــل       . عل ــانون ال حيــد ب ــإن مــشروع الق ــايل، ف ــساءوبالت  الن
  .باستقاللية

  
  الصحة    

  
٣١  

  
ــاول أوجــه           ــة تتن ــة سياســات عام ــة األخــرية خط ــة يف اآلون ــة اهلولندي ــشرت احلكوم ن

ديـسمرب  /كانون األول ( االقتصادية   -الالمساواة يف اجملال الصحي املرتبطة باخللفية االجتماعية        
وتقــر احلكومــة، كجــزء مــن سياســتها بــشأن الــصحة واتقــاء األمــراض، بــأن ســوء     ). ٢٠٠٨

 عـن أسـلوب احليـاة والعوامـل البيئيـة ضـار برفـاه اجملتمـع اهلولنـدي مـن              األحوال الصحية الناتج  
وكثري من هذا احلرمان الصحي الذي ميكـن تالفيـه يتركـز وسـط              . الناحيتني املادية وغري املادية   

وهــذه الفئــات .  نــسبياً واملــستوى التعليمــي املــنخفض يئالفئــات ذات املــستوى الــصحي الــس 
  .خاصاً ينتمون إىل األقليات اإلثنيةتشمل نسبة عالية من النساء وأش

 الــسياسة العامــة ةمتابعــة خلطــوالرعايــة االجتماعيــة والرياضــة وستنــشر وزارة الــصحة   
وهذه ستكون استجابة للتقارير االستشارية الصادرة عـن اجمللـس          . ٢٠٠٩هذه يف خريف عام     

بشأن املصاحل املوازيـة يف     االجتماعي واالقتصادي واجمللس املعين بالصحة العامة والرعاية العامة         
  .جمال الرعاية الصحية

وأحد التدابري اجلاري اختاذها لتحسني صحة النساء املنتميات إىل األقليات اإلثنيـة هـو                
وجتـري يف الوقـت احلـايل دراسـة         . رصد حالتهن الصحية ومرافق الرعايـة الـصحية املتاحـة هلـن           

 عـن اإلسـكان واجملتمعـات احملليـة واالنـدماج      وتقوم الـوزارة املـسؤولة  . ملدى فعالية هذه املرافق  
ــة اجملتمــع       ــة والرياضــة بوضــع هنــج خلدم ــة االجتماعي ــصحة والرعاي ــي ووزارة ال ــاء احملل واألحي

 علـى صـحة النـساء، الـيت مـن قبيـل             املـؤثرة وهذا قد يـشمل تـدابري لتحـسني العوامـل           . السكنية
مـــا خطـــت وزارة الـــصحة ك.  االقتـــصادي ومـــستوى املنـــافع احملليـــة- االجتمـــاعي هنوضـــع

. والرعايــة االجتماعيــة والرياضــة خطــوات لتقليــل وفيــات الرضــع يف أوســاط األقليــات اإلثنيــة  
وهناك دراسة لكافة دوائر احلكومة تـشمل الـدور الـذي تؤديـه املـشاركة الفعالـة يف اجملتمـع يف             

  ).وبالعكس(توفري الصحة للنساء األقليات اإلثنية 
 سنوات تقريراً وطنياً يف سياق اتفاقية األمـم املتحـدة املعنيـة    وتعد هولندا مرة كل أربع    

وجيـري بالتنـاوب تقـدمي التقريـر        ). اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           (باملرأة  
الدويل املرفـوع إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة والتقريـر الـوطين املقـدم إىل             

، قررت احلكومة أن تقتصر التقارير الوطنيـة علـى موضـوع            ٢٠٠٣ويف عام   . الربملان اهلولندي 
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. وهـذا مـن شـأنه أن جيعـل مـن املمكـن استكـشاف موضـوع مـا استكـشافاً أشـد ُعمقـاً                       . بعينه
 بالدراســة صــحة نــساء األقليــات اإلثنيــة مــن حيــث عالقتــها  ٢٠٠٩/٢٠١٠وســيتناول تقريــر 

ــصادي، و-بالوضــع االجتمــاعي   ــك ، و يف ســوق العمــل االخنــراط االقت ــا إىل ذل وسريســل . م
ويتوقــع أن تــسفر الدراســة عــن معلومــات بــشأن   . ٢٠١٠التقريــر إىل جملــس النــواب يف عــام  

فعاليات مرافق الرعاية الصحية لنـساء األقليـات اإلثنيـة ومـدى تـأثري مـشكالهتن الـصحية علـى                    
  .االخنراط يف سوق العملمنعهن من 
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  املرفق األول
 الــشبكة اهلولنديــة املعنيــة باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  رســالة موجهــة إىل    

  )٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠(أشكال التمييز ضد املرأة 
  

  الشبكة اهلولندية املعنية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  دروِِسن. عناية السيدة ل

Postbus 114  
3500 AC UTRECHT  

    
 رقم إحالتكم  التكم املؤرخةرس رقم إحالتنا  ِدن هاغ

  - ٢٠٠٨يوليه / متوز١٠ DE 66062  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠
        

        الضميمة    باإلشارة إىل
  اتفاقية األمم املتحدة املعنية باملرأةراصد 

  عزيزيت السيدة دروِِسن  
، “رأةراصـد اتفاقيـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـامل           ”أشكركم على إرسال املنشور املعنون        

 عليـه بـصفيت الوظيفيـة وبالنيابـة         ، الـذي أردّ   ٢٠٠٨يوليـه   /الذي تلقيته مـنكم يف منتـصف متـوز        
ــة والعمــل، ووزيــر      ــة املختــصني بالعــدل، ووزيــر الــشؤون االجتماعي عــن الــوزير ووزيــر الدول

  .اإلسكان واجملتمعات احمللية واالندماج
أغــسطس /ه، ولــيس يف آبيونيــ/ حزيــران٣٠وقــد ُنــشر التقريــر اهلولنــدي اخلــامس يف   

، الـذي يوجـه بعـض االنتقـادات لـسياسة احلكومـة، ُبعيـد          “الراصد”وُنشر منشور   . كما أُعلن 
االنتقادات جرى الرد عليه يف تقرير احلكومة اخلـامس،         هذه  ونظراً ألن عدداً من     . هذا التاريخ 

 طرحهـــا أود أن أحـــيلكم إليـــه لالطـــالع علـــى الـــردود التفـــصيلية علـــى معظـــم املـــسائل الـــيت
كمــا أود أن أشــري إىل أنــه بينمــا يركــز تقريــر احلكومــة علــى الفتــرة املمتــدة حــىت  . “الراصــد”

إىل “ الراصـد ”، مييـل  ٢٠٠٨ عرضـاً إىل احلالـة يف عـام          يـشري ، و ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
  .ولذلك، فإن هذه التطورات تتناوهلا هذه الرسالة. التركيز على التطورات القريبة العهد

أن املـذكرة املتعلقـة بالنطـاق القـانوين التفاقيـة األمـم املتحـدة               “ الراصـد ”اء يف   وقد ج   
ويف هـذا  . ، مل تـصدر بعـد   النـواب باملرأة، وهـي املـذكرة الـيت ُوعـد بتقـدميها إىل جملـس            املتعلقة  
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لقد ناقـشت الوضـع القـانوين لالتفاقيـة مـع جملـس النـواب يف                : الصدد، ميكنين إبالغكم مبا يلي    
أكتـوبر  /يف العاشـر مـن تـشرين األول       للمـساواة يف احلقـوق      سياسة الدولية   البشأن  جلسة عامة   

وطلــب مــين اجمللــس أن أرســل املعلومــات كتابــة، قبــل اجللــسة العامــة املعنيــة مبــذكرة   . ٢٠٠٧
وفعلـت ذلـك يف     . ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٧الفرص املتكافئة اليت كان مقرراً عقدها يف        

، ٢٠٠٨-٢٠٠٧انظر الكتاب الربملاين لـسنة       (٢٠٠٧نوفمرب  / الثاين  تشرين ٥رساليت املؤرخة   
، اليت ناقشت فيها أحكام االتفاقية وخلصت إىل عدم وجـود رد مباشـر              )٦٥، العدد   ٣٠٤٢٠

ولالطالع على مزيد من التفاصـيل، أحـيلكم   . على ما إذا كان هلذه األحكام تأثري مباشر أم ال  
  .إىل رساليت املوجهة إىل جملس النواب

ــا منــشور         ــيت تناوهل ــة ال ــق باجملــاالت األربع ــا يتعل ــة فيم وأود اإلدالء باملالحظــات التالي
  .“الراصد”

  ة للنساء العامالت حلساهبناستحقاقات اُألمومة املقرر  -  ١  
ال تؤمن احلكومة بالرأي القائل بأن اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باملرأة تقتضي وجـود                

وقـد ذكـرت حمكمــة   . مومــة املخصـصة للنـساء العـامالت حلــساهبن   نظـام عـام السـتحقاقات األُ   
 ،نـه  أHAZA 06-170/427 257)رقـم   (٢٠٠٧يوليـه  / متوز٢٥منطقة الهاي يف حكمها املؤرخ 

ــة   ــع رأي احلكوم ــشياً م ــشاء    ،مت ــة إلن ــام ال توجــد ضــرورة قانوني ــاملني    نظ ــن أجــل الع ــام م  ع
د حكمها يف الطعن على هذا احلكم، الـذي         أما حمكمة االستئناف، فإهنا مل تصدر بع      . حلساهبم

.  املعـين بالقـضايا الـيت علـى احملـك          نقدمه عدد من األطـراف مـن بينـها صـندوق كـالرا فيـشما              
وبالتايل، فإن السوابق القضائية ال تـساند الـرأي القائـل بـأن احلكومـة اهلولنديـة ملزمـة باعتمـاد                

  . عام للعاملني حلساهبمنظام
 عــام نظــامد احلكومــة أن القــانون الــدويل ال يقتــضي إنــشاء   فإنــه بينمــا تعتقــ،ولــذلك  

 النظـام أن مثـل هـذا   أيـضاً  الستحقاقات اُألمومة من أجل النساء العامالت حلساهبن فإهنا تعتقد         
واالعتبـار الرئيـسي الكـامن وراء التوصـل إىل هـذا االسـتنتاج هـو الرغبـة يف             . شيء مستـصوب  

مومـة هـو متكـني      اُألزام احلكومـة إتاحـة اسـتحقاق        واهلـدف مـن اعتـ     . محاية صحة اُألم والطفـل    
النــساء العــامالت حلــساهبن مــن التوقــف عــن العمــل يف الفتــرة الــسابقة مباشــرة علــى الــوالدة     

ومبعــىن آخــر، فــإن محايــة صــحة اُألم والطفــل تــشكل األســاس    . والفتــرة الالحقــة هلــا مباشــرة 
  .القانوين الكايف يف حد ذاته

يف ) للنـساء العـامالت حلـساهبن     (اسـتحقاقات اُألمومـة     وعندما نـوقش مـشروع قـانون          
ــان،  ــراح    الربمل ــسبية اقت ــوقش باستفاضــة ن ــي   ن ــأثر رجع ــذا االســتحقاق ب ــدمي ه والحظــت . تق

هنايــة األمــر ففــي احلكومــة أن دفــع املــستحقات بــأثر رجعــي لــن يــساعد علــى حتقيــق هــدفها؛   
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 علـى  أثـر علـى قـدرة املـرأة     تكون لالستحقاقات املدفوعة بعد حدوث احلمل والوالدة فعالً        لن
  .التوقف عن العمل قبيل الوالدة وبعدها مباشرة

  العنف ضد املرأة  -  ٢  
أن احلكومـة اهلولنديـة تأخـذ مـشكلة العنـف العـائلي مأخـذاً شـديد                 “ الراصـد ”يؤكد    
وقد ُوضعت يف اآلونة األخرية خطة عمل جديدة بشأن العنف العـائلي، تغطـي الفتـرة                . اجلدية

خطـة  ” املـسماة    ،، قُـدمت هـذه اخلطـة      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١ويف  . ٢٠١١ىت عام   املمتدة ح 
العنـف  ”وتـستند اخلطـة إىل النتـائج الـيت حققهـا برنـامج              .  إىل جملس النـواب    ،“املرحلة القادمة 

بـات واضـحاً بـصورة      فعـالً   على الـرغم مـن حتقيـق الـشيء الكـثري            و. “عامة مسألة   -شخصي  
وتعكـف  . زال واحداً من أكثر أشكال العنـف شـيوعاً يف جمتمعنـا           مطردة أن العنف العائلي ال ي     

 وزارات، ودائرة االدعاء العام، والشرطة، ودائرة مراقبة السلوك، ورابطة بلديات هولنـدا             ست
  .على العمل معاً بشأن هذا النهج الوطين اجلديد، وذلك بتنسيق من وزارة العدل

ج حتــت ثالثــة مواضــيع رئيــسية،  نقطــة عمــل تنــدر٢٣وتنطــوي اخلطــة اجلديــدة علــى   
أمـا البحـث، فإنـه جيـري        . الوقاية واالكتـشاف والتـدخل؛ والبحـث؛ واألدوات والتعـاون         : هي

املالمـح العامـة    جيـري اآلن جتميـع       و ،حالياً على الصعيد الـوطين ويتنـاول نطـاق العنـف العـائلي            
وطـين  وذجي  كمـا جيـري وضـع هنـج منـ         . للجناة وضـحاياهم ونـوع املـساعدات الـيت حيتاجوهنـا          

  .لُيتبع إزاء العنف العائلي
وعالوة على ذلك، فإننا نداوم على إحكام استجابتنا للعنـف العـائلي يف ظـل القـانون                   
 يف املائـة  ٤٥واهلدف من ذلك هو زيادة النسبة املئويـة للـشكاوى الرمسيـة املقدمـة إىل              . اجلنائي

املئوية حلاالت القبض علـى املـشتبه       من مجيع احلوادث املسجلة من قبل الشرطة، وزيادة النسبة          
ــيهم إىل  ــام   ٧٠ف ــول ع ــة حبل ـــ   (٢٠١١ يف املائ ــة ب ــة و ٣٨باملقارن ــة٦٤ يف املائ ــى ، يف املائ  عل

ومتـشياً مـع    . وهذا سيتيح جماالً أكرب ملقاضاة مـرتكيب العنـف العـائلي          ). ٢٠٠٦ يف عام    ،التوايل
 مـن  ٢٠٠٨ هنايـة ة الـسلوك حبلـول   ، فإن اهلدف هو امتالك مصفوفة شاملة من دوائر مراقب  اذه

واهلدف من ذلك هـو تقليـل عـدد اجملـرمني           .  يف مقاضاة مرتكيب العنف العائلي     نخرطنيأجل امل 
 يف املائـــة يف عـــام ٣٠باملقارنـــة بـــأكثر مـــن  (٢٠١١ يف املائـــة حبلـــول عـــام ٢٥إىل املعـــاودين 
٢٠٠٦.(  

 العـام اجلديـد     عـاء االد، ُوضع موضع التنفيذ توجيه دائرة       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١ويف    
  .املتعلق بالعنف العائلي، الذي حيدد قواعد التحقيق مع اجلناة ومقاضاهتم

وعــالوة علــى ذلــك، صــيغت شــروط متكينيــة بــشأن التعــاون علــى الــصعيد احمللــي بــني   
  .الشرطة ودائرة االدعاء العام ودائرة مراقبة السلوك
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يف جملـس  وقـد نـوقش   .  عـن املـرتل  ويف الفترة املقبلة، سنركز أيضاً علـى أوامـر اإلبعـاد         
قــت عــن ؤمــشروع القــانون املتعلــق بــأوامر اإلبعــاد امل ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٣٠الــشيوخ، يف 

  .٢٠٠٩عام توقع أن يوضع القانون موضع التنفيذ يف مطلع  وُي.املرتل
مــراراً إىل أن الدراســة الــيت أجراهــا مركــز البحــث والتوثيــق التــابع “ الراصــد”ويــشري   
معـايري البحـث املـسؤول املخـصص     ال تلـيب    طبيعـة العنـف العـائلي ونطاقـه         بـشأن   لعدل  لوزارة ا 

فقــد أُعــدت . وأنــا ال أوافــق علــى ذلــك. لالعتبــارات اجلنــسية، الــيت وضــعها االحتــاد األورويب 
الدراسة االستقصائية اليت أجراها املركز املذكور بشأن ضـحايا العنـف العـائلي مبـا يتمـشى مـع               

وقد جرى التوسـع يف االسـتبيان لكـي          .ئية الدولية املتعلقة بالعنف ضد املرأة     الدراسة االستقصا 
وسـتعاجل املعلومـات   . الذكور من ضـحايا االنتـهاكات العائليـة     أيضاً  يعكس التوسع فيه ليشمل     

 االجتماعيـة   احلالـة عمر، و ال، و النوع اجلنساين اليت تولدها الدراسة االستقصائية للتفريق حسب       
  . اإلثنية الثقافيةاخللفية االقتصادية، و-

إىل زيــادة التركيــز علــى الطــابع اجلنــساين احملــدد املميــز للعنــف “ الراصــد”كمــا يــشري   
وميكنين القول بـأن وزيـر العـدل    . العائلي واستعمال أدوات مراعاة تعميم االعتبارات اجلنسانية  

  :ل اجلنساينوهذا التحلي. عملال بإجراء حتليل جنساين كجزء من خطة اًقد أصدر تكليف
سيدرس النهج املتبـع إزاء اجلوانـب اجلنـسانية، وسـيبحث مـا إذا كـان النـهج جنـسانياً                      - ١

   جنساين صريح أو غري صريح؛تنميطمبا فيه الكفاية وما إذا كان هناك أي 
ــذي         - ٢ ــشكل ال ــشأن ال ــساين، وســيقدم مقترحــات ب ــوغ هنــج جن ــات بل ســيحدد منطلق

  .سيتخذه هذا النهج
  اجلنسية واالجتار بالنساءالصناعة   -  ٣  

 علــى وجــوب ،يــنص األمــر املنــشئ لفرقــة العمــل املعنيــة باالجتــار بالبــشر، نــصاً حمــدداً   
األطراف املناســبة األخــرى القائمــة يف امليــدان، أي املنظمــات غــري  بــاحلفــاظ علــى صــلة وثيقــة 

سائل وقــد قامــت فرقــة العمــل اآلن حبــصر املــ . احلكوميــة املناســبة، مــن أجــل ضــمان إشــراكها 
اليت تشمل إعاشة الـضحايا، وحتـسني اإلشـراف علـى قطـاع العمـل بـاجلنس، وزيـادة                  (الكربى  

  .، كما وضعت خطط عمل ملعاجلة هذه القضايا)التركيز على وضع الضحايا
أن وضع العامالت باجلنس مل يتحسن سوى بقدر ال يكاد ُيـذكر،            “ الراصد”ويذكر    

ــواخري   ــذ رفــع احلظــر علــى امل ــاجلنس مل   وذكــر أيــض . من ظ حتــاً أن مــصاحل أولئــك العــامالت ب
  .بقدر ضئيل من االعتبار عند البدء بتطبيق نظام الترخيص إال
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  سوق العمل وسياسة تصاريح العمل    
نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٦يف هــذا الــصدد، ميكــنين أن أحــيلكم إىل الرســالة املؤرخــة        
ــة ٢٠٠٧ ــة ” املعنون ــدأ بالوقاي ــار١٦خــة والرســالة املؤر“ الــسالمة تب  املتعلقــة ٢٠٠٨مــايو / أي

بالصناعة اجلنسية، اليت أُعلن فيها أن العمـل سيـستمر بالـسياسة اجلاريـة املتعلقـة بـسوق العمـل                     
عـامالت بـاجلنس القادمـات مـن بلـدان ال حيـق لرعاياهـا التنقـل         جنبيـات ال  وبتصاريح العمـل لأل   

لـدخول اجلـاري إىل حـل       ومل يـؤد البحـث عـن بـديل لنظـام ا           . احلر بـصفة عـاملني أو عـامالت       
وعالوة على ذلك، فإنه نظراً للروابط الوثيقـة بـني البغـاء واالجتـار بالبـشر يعـد خطـر                    . مناسب

 تصدر تـصاريح عمـل   نفل: وهذا يعين أن احلالة اجلارية ستستمر . االستغالل أمراً فعلياً مستمراً   
  . لإلشراف واإلنفاذالرعايا األجانب ال يتيح أساساً) عمل ( باجلنس ولكن قانونعامالتلل

  التقييم والتدابري اجلديدة    
 ٢٢املتعمق جتري بشأن رفع احلظر على املواخري، لتنفذ بـذلك التوصـية       تقييم  مابرح ال   

وقــد ركــز التقيــيم علــى آثــار  . الــصادرة عــن اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة   
وضعهن االجتماعي وحالتـهن    محاية  ذلك  مبا يف   (التعديل، مبا يف ذلك وضع العامالت باجلنس        

ومل يدرس التقرير اخلامس بالتفـصيل أحـدث تـدابري الـسياسة العامـة، الـيت مـن قبيـل           ). الصحية
التدابري املعلنة يف الرسالة املوجهـة مـن وزيـر الداخليـة وعالقـات اململكـة ووزيـر العـدل ووزيـر                   

، ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ١٦ النـواب يف  هم املوجهة إىل جملستالشؤون االجتماعية والعمل يف رسال 
ولعلكـم تـدركون أن اهلـدف مـن هـذه      . نظراً ألن اإلعالن قـد حـدث يف غـري الفتـرة املـشمولة          

كمــا جــرى اإلعــالن عــن خطــط . التــدابري هــو حتــسني الوضــع االجتمــاعي للعــامالت بــاجلنس
ــسحاب مــن جمــال        ــى االن ــاجلنس عل ــامالت ب ــشجع الع ــيت ت ــربامج ال ــشأن ال ــضاعفة العمــل ب  مل

  .هذا العمل
يـشمل  ووقد ُترجم أحدث تقرير صادر عن وزارة العـدل ودائـرة اهلجـرة والتجنـيس،                  

ــة      ــة املتعلق ــب اهلولندي ــة األجان ــسياسة معامل ــاً ل ــساين تقييم ــالنوع اجلن ــة،  ب ــة االنكليزي ، إىل اللغ
  .إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةوأُرسل 

  دور هيئة التفتيش العمايل    
ــة املرخــصة   “ الراصــد”جــاء يف منــشور    أن عمليــات التفتــيش علــى األعمــال التجاري

 جتري على أيدي الشرطة، رغـم أهنـا داخلـة يف اختـصاص هيئـة التفتـيش                  ، يف معظمها  ،تزال ال
قـدرة الـشرطة علـى التفتـيش علـى القطـاع            بويعتقد معّدو ذلك املنشور أن هذا ضـار         . العمايل

  .رصَّاإلكراه على البغاء واستغالل القُالكتشاف جرائم غري املرخص وغري القانوين 
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ــاً يف اإلشــراف و      ــؤدي دوراًَ هام ــشرطة ت ــديات وال  القواعــد يف جمــال  إنفــاذولكــن البل
وقــد عينــت . تــصدر التــصاريحوتــتحكم يف الــسياسات العامــة  البلــديات و. الــصناعة اجلنــسية

رخــصة ال ختــالف قواعــد   املبلــديات كــثرية ضــباط شــرطة بعينــهم للتأكــد مــن أن املــواخري        
 املقيمــات بــصورة غــري   التــرخيص الــيت تــنص علــى عــدم اســتخدام القاصــرات واألجنبيــات       

ــرائم املرت     . مــشروعة بــة يف نطــاق الــصناعة   ككمــا أن الــشرطة مــسؤولة عــن التحقيــق يف اجل
  .اجلنسية

 الرعايـا األجانـب،   ) عمـل (هيئة التفتيش العمايل من مراعاة أحكـام قـانون          تتأكد  كما    
 وقـانون   ،اإلجـازات، وقـانون شـروط العمـل       لبدالت  وقانون احلد األدىن لألجور واحلد األدىن       

غرامـة  العمـايل   تفـرض هيئـة التفتـيش    ،ويف حالة وجود خمالفات هلـذه القـوانني    . ساعات العمل 
  .على رب العمل أو تقدم، عند االقتضاء، تقريراً رمسياً إىل دائرة االدعاء العام

مـايو بـشأن الـصناعة اجلنـسية، فـإن هيئـة          / أيـار  ١٦ الرسـالة املؤرخـة      وحسبما أُعلن يف    
بتنفيــذ عمليــات متكاملــة إلنفــاذ  إذونــاً  ،بنــاء علــى طلــب البلــديات العمــايل ُتــصدر، التفتــيش 

واألمثلــة علــى ذلــك تــشمل إيفــاد أفرقــة للتــدخل وتــدابري . القــانون يف قطــاع الــصناعة اجلنــسية
  .ع لألنظمةملعاجلة مشكلة البغاء غري اخلاض

والتدخالت اليت من هذا القبيـل جيـب أن جتـري مببـادرة مـن البلديـة وأن يـشارك فيهـا                        
البلديـة نفـسها، فـضالً عـن الـشرطة، وإدارة الـضرائب،          (بنشاط عدد مـن اهليئـات ذات الـصلة          

  ).إىل ذلك وما
  ملّ مشل اُألسر  -  ٤  

 اُألســر يعــزى إىل أن االخنفــاض يف عــدد طلبــات ملّ مشــل “ الراصــد”جــاء يف منــشور   
الــشروط الــيت جيــب أن يلبيهــا املهــاجرون، ال ســيما شــرط الــدخل وأحكــام قــانون االنــدماج    

. وجاء فيه أيضاً أن هذه التدابري تؤثر على النساء بوجه خـاص           ).  يف اخلارج  الستعدادا(الوطين  
ة، مهــا ، اعُتمــد تــدبريان جديــدان يتعلقــان بتكــوين اُألســر٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين١ويف 

 يف املائــة مــن احلــد األدىن القــانوين لألجــر ١٢٠ يف املائــة إىل ١٠٠اشــتراط زيــادة الــدخل مــن 
وهذا التدبريان ال يؤثران إال علـى َمـن يرغـب يف            .  سنة ٢١ سنة إىل    ١٨وزيادة حد العمر من     

  .اجمليء إىل هولندا لتشكيل أُسرة، وال ينطبق على مقدمي طلبات ملّ مشل اُألسر
) االسـتعداد يف اخلـارج  (، ُوضـع قـانون االنـدماج الـوطين     ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٥ويف    

أُسـرة،  تكـوين   وأ ةواالخنفاض يف عدد الطلبات املقدمة من أجل ملّ مشل اُألسـر     . موضع التنفيذ 
، حـسبما لـوحظ   جزئيأو ألي من الغرضني، ال ميكن عزوه إىل التدبريين اجلديدين إال بشكل           
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وسُيدرس األثر الـدقيق املترتـب علـى قـانون االنـدماج الـوطين              . ريينأوالً قبل فرض هذين التدب    
  .عندما جيري تقييم القانون) االستعداد يف اخلارج(

ــاليف االنـــدماج الـــوطين يف اخلـــارج ليـــست     ــاء يف ، يـــورو٥ ٠٠٠وتكـ  حـــسبما جـ
 يــورو ملــواد ٦٧باإلضــافة إىل ) رســوم أداء االختبــار يف اخلــارج( يــورو ٣٥٠ بــل ،“الراصــد”
وتعتقد احلكومة أن تكاليف االندماج الوطين يف اخلارج ليـست مرتفعـة            . ستعداد االختيارية اال

  .ناسبتعلى حنو غري م
وفيما يتعلق باالندماج الوطين يف هولندا، تعترف احلكومة بأن تنفيـذ قـانون االنـدماج             

 .االنـــدماج قـــد جتمَّـــدوجـــد مـــشكالت معينـــة، وأن عـــدد َمـــن يتبعـــون إجـــراء أالـــوطين قـــد 
احلكومة مـع البلـديات علـى التعجيـل بإدمـاج املهـاجرين اجلـدد واملـستقرين، مـن أجـل                وتعمل

اجمللـد الثـاين مـن الكتـاب الربملـاين،          (إعداد مزيـد مـن املرشـحني لالخنـراط يف اجملتمـع اهلولنـدي               
ل الربط بني تـصريح اإلقامـة       يكما قررنا مؤخراً تأج   ). ٢٥، العدد   ٣١١٤٣،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

حـصول  ولل. ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ١جـاح يف اختبـار االنـدماج الـوطين حـىت            الدائم والن 
علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات، يرجـــى االطـــالع علـــى الرســـالة املوجهـــة مـــن وزيـــر اإلســـكان  

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩ ةواجملتمعات احمللية واالندماج إىل جملس النواب، املؤرخ
ُيـرفض   ن أجل اإلقامة املستمرة لـن     تصريح م طلب  أن  بيف هذا الصدد    القول  كما أود     

إذا مل ينجح مقـدم الطلـب يف االختبـار، إذا كـان مقيمـاً بـشكل قـانوين بـسبب احلـصول علـى                         
 أو إذا كانــت العالقــة الــيت يــستند إليهــا هــذا التــصريح قــد أُهنيــت   تابعــاًًتــصريح إقامــة بوصــفه 
  ).٢٠٠٠، قانون األجانب لسنة )أ (٨٠. ٣املادة (بسبب العنف العائلي 

ــشور        ــه من ــا خلــص إلي ــع م ــق م ــين ال أواف ــسانية  “ الراصــد”وإن مــن أن اجلوانــب اجلن
وقـد كـان املبـدأ اهلـادي عنـد وضـع       . تؤخذ يف احلسبان عنـد حتـديث سياسـة ملّ مشـل اُألسـر          مل

 هــو عــدم تــشديد أو إحكــام سياســة اهلجــرة العائليــة عــادي إىل البلــدالنظــام اجلديــد للــدخول ال
أخـرى مـن اإلقامـة، مثـل إقامـة ضـحايا االجتـار        معينـة  لـيت تـنظم أنواعـاً    خيـتص بالـشروط ا    فيما

وسيـستمر إجـراء تغـيريات يف الـسياسة         . الـشرف رتبطـة ب  رائم امل اجلـ بالبشر أو العنف العائلي أو      
وهـذا يعـين أن     . العامة لتحسني وضع تلك الفئات الضعيفة بعد إدخـال النظـام العـادي اجلديـد              

  .راعاة اجلوانب اجلنسانيةالنظام اجلديد سيستمر يف م
  اخلالصة    

أن الـشبكة اهلولنديـة املعنيـة باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع               “ الراصـد ”يتضح مما جاء يف       
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة تعتقــد أن مــن املهــم إىل حــد بعيــد أن تــربط احلكومــة صــراحة بــني  

وإنين أتفق معكم يف أن االتفاقيـة       . ةاملتعلقة باملرأ  وبني اتفاقية األمم املتحدة      تدابرياختذته من    ما
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 يف هولنـدا وعلـى الـصعيد العـاملي        – السياسات العامة والتـشريعات      صوغتؤدي دوراً هاماً يف     
وينبغـي أن يكـون   .  اليت من شأهنا القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وضـمان تطـوير إمكاناهتـا               –

 إىل  ٢٠٠٨ الفرص للـسنوات     سياسة تكافؤ : لمرأةالتوقعات ل حتسني  ”ذلك واضحاً من وثيقة     
، اليت تذكر صراحة أن املبادئ التوجيهية للمساواة بني اجلنسني واملساواة يف املعاملـة               “٢٠١١

 بـصورة قانونيـة يف االتفاقيـات الدوليـة والتـشريعات املعتمـدة علـى                تكمـن بني النساء والرجال    
  .حدة املتعلقة باملرأةالصعيد الوطين والصعيد األورويب، مبا يف ذلك اتفاقية األمم املت

عنـد اعتمـاد التـدابري اجلديـدة، توصـيات اللجنـة       مابرحت احلكومة تضع يف حـسباهنا     و  
  .ذلك صراحةحىت ولو مل تقر باملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، 

وسـتحال نـسخة مـن هـذه الرسـالة إىل           . عطيكم رداً شافياً  وإنين على ثقة من أن هذا ي        
  .الربملان

  املخلص  
  بالسِترك. أ. رونالد هـ

  وزير التعليم والثقافة والعلوم
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  املرفق الثاين
  )٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠(رسالة موجهة إىل جملس النواب اهلولندي     

  
  رئيس جملس النواب اهلولندي

Postbus 20018  
2500 EA DEN HAAG  

    
  رقم إحالتكم  رسالتكم املؤرخة  رقم إحالتنا  ِدن هاغ

ــانون ا١٠ /ألول كـ
  ٢٠٠٨ديسمرب 

DE 85488 تـــــشرين الثـــــاين٢١ /
  ٢٠٠٨نوفمرب 

2008Z07436/2008D17340 

        
    الضميمة     إىلحالةباإل
    ١        

   باملرأةاملتعلقةاتفاقية األمم املتحدة التقرير اخلامس بشأن 
  

  الرئيسةعزيزيت السيدة   
 طـاق املوعودة بشأن الن  لقد طلبتم مين مؤخراً أن أقدم إليكم يف وقت مناسب املذكرة              

 وذلـك   القانوين التفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                  
 كــانون ١٧بــالنظر إىل اجللــسة العامــة املعنيــة بــسياسة املــساواة يف احلقــوق، املقــرر عقــدها يف   

  .٢٠٠٨ديسمرب /األول
لسة العامـة املعقـودة مـع جملـس النـواب يف            وضع القانوين لالتفاقية يف اجل    ولقد ناقشنا ال    

ــيكم   . ٢٠٠٧أكتــوبر /العاشــر مــن تــشرين األول  ــتم مــين عندئــذ إن أرســل املعلومــات إل وطلب
كتابة، قبل اجللـسة العامـة املعنيـة مبـذكرة تكـافؤ الفـرص املقـرر عقـدها يف الـسابع مـن تـشرين                         

 ٢٠٠٧نـوفمرب   /ن الثـاين   تـشري  ٥وقـد فعلـت ذلـك يف رسـاليت املؤرخـة            . ٢٠٠٧نـوفمرب   /الثاين
ــسنة    ( ــاين ل ــاب الربمل ــر الكت ــدد ٣٠٤٢٠، ٢٠٠٨-٢٠٠٧انظ ــا   )٦٥، الع ــشت فيه ــيت ناق ، ال

أحكام االتفاقية وخلصت فيها إىل أن مسألة وجود أو عدم وجـود أثـر مباشـر لتلـك األحكـام                   
وآرائـي كمـا أعربـت عنـها يف هـذه الرسـالة، الـيت أرفـق هنـا                   . ال ميكن الرد عليها بـصفة عامـة       

  .مل تتغرينفسها ونسخة منها، هي 
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، طلبــتم مــين ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٢ويف أثنــاء اجللــسة العامــة املعقــودة يف    
عندئــذ رداً مكتوبــاً علــى رســالة الــشبكة اهلولنديــة املعنيــة باتفاقيــة األمــم املتحــدة للقــضاء علــى 

. نطـاق القـانوين لالتفاقيـة     ، بـشأن ال   ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٧التمييز ضد املرأة املؤرخـة      
عامـة املعقـودة يف     وكما أوضحت يف رساليت رداً على األسئلة اليت طُرحت عليَّ أثناء اجللـسة ال             

نــوفمرب، فــإنين قــد نظــرت يف مجيــع توصــيات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى   / تــشرين الثــاين١٢
التمييز ضـد املـرأة     مجيع أشكال   القضاء على   اتفاقية  التمييز ضد املرأة والشبكة اهلولندية املعنية ب      

عند إعداد التقرير املرحلي اهلولندي اخلامس بشأن تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة املتعلقـة بـاملرأة                   
 / تـشرين الثــاين ٧ الـشبكة يف رســالتها املؤرخـة   طرحتـها وهـذا يـشمل النقــاط الـيت    . يف هولنـدا 

  .٢٠٠٧نوفمرب 
 ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٧رخــة وقالــت الــشبكة اهلولنديــة، يف رســالتها املؤ     

  :املوجهة إىل جملس النواب، اليت تلقيت نسخة منها، إنين مل أدرس مجيع نقاطها، وهي
املوقف الذي اختذه مدعي الدولة، أي يف قضية احلـزب الكـالفيين ويف القـضية املتعلقـة                   -  

  باستحقاق اُألمومة للنساء العامالت حلساهبن؛
الدولة بشأن البالغـات الثالثـة املقدمـة إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء               املوقف الذي اختذته      -  

  على التمييز ضد املرأة؛
النــصوص القانونيــة ويف يف احلاجــة إىل مــوجز للمناقــشات الــيت تناولــت هــذه املــسألة     -  

  .ئيةألحكام القضااشروح املنشور من 
  :واستجابة ملا سلف ذكره  

ــر    ناقــشت قــضية احلــزب الكــالفيين ورأي    -   ــشيء مــن التفــصيل يف التقري ــة ب  مــدعي الدول
وجـاء يف التقريـر ذاتـه       )). يف النص االنكليـزي   ( وما تالها    ٦٣انظر الصفحات   (اخلامس  

  عت موضع التنفيذ مرة أخرى؛ضأن استحقاقات اُألمومة للنساء العامالت حلساهبن قد ُو
بالقــضاء علــى التمييــز ضــد أُعلــن اآلن أن البالغــات الثالثــة املقدمــة إىل اللجنــة املعنيــة    -  

  املرأة غري مقبولة؛
النـصوص القانونيـة وشـروح األحكـام        يت تناولـت    ال يتعني عليَّ أن أخلص املناقشات ال        -  

ولقد أوضحت موقفي بشأن هذا يف رساليت املؤرخـة         . القضائية، أو يف أي من الفئتني     
  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٥
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التمييــز ضــد مجيــع أشــكال يــة باتفاقيــة القــضاء علــى طلبــت الــشبكة اهلولنديــة املعنكمــا   
 الرجوع عـن القـرار القاضـي بعـدم          ،٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ يف رسالتها املؤرخة     ،املرأة

  . عن ذلك باالستمرار يف إعداد سلسلة دراسات متعمقةاالستعاضةإعداد تقارير وطنية مؤقتة و
ارير الوطنيـة املؤقتـة وقـصرها علـى         ، قررت احلكومة تغيري شـكل التقـ       ٢٠٠٣ويف عام     

وإنـين أحـيلكم إىل الرسـالة املوجهـة إىل جملـس النـواب       . واحـدة الرة يف املـ  حبث موضوع واحد    
ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢(املشفوعة برد احلكومة على التقرير الوطين الثاين الذي أعد سلفي         

ــر    ). ٢٠٠٣ ــبين التقري ــز علــى موضــوع واحــد يــسمح بت ــر تعمقــاً  أكهنجــاًوالتركي وســتظل . ث
على مدار السنوات، سـتقدم هـذه التقـارير الوطنيـة،           و. الدراسات املتعمقة هبذا الشكل   سلسلة  

اتفاقية األمم املتحدة املتعلقـة     لتنفيذ  وغريها من الوثائق املقدمة إىل جملس النواب، صورة كاملة          
 هـذا  موقـد تلقيـت  . لتعلـيم اجمـال  وقد تنـاول آخـر تقريـر وطـين مـسألة التمييـز اخلفـّي يف              . باملرأة

، ٣٠٤٢٠، ٢٠٠٨-٢٠٠٧انظـر الكتــاب الربملــاين لــسنة   (٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٧التقريـر يف  
ــدد  ــت)١١٦العـ ــارس / آذار٢١ يف م، وتلقيـ ــر  ٢٠٠٨مـ ــشأن حمتـــوى التقريـ ــاب ( ردي بـ الكتـ

  .وإنين أود التمسك هبذه الصيغة). ١١٦، العدد ٣٠٤٢٠، ٢٠٠٨-٢٠٠٧الربملاين لسنة 
املنظمـات غـري احلكوميـة يف تنفيـذ اتفاقيـة           رأي  كومة اهتماماً شديداً مبعرفة     وتبدي احل   

ولضمان استمرار صدور تقـارير الظـل، فقـد طلبـت مـن الـشبكة               . األمم املتحدة املتعلقة باملرأة   
املعنيـة  لجنـة  لالتمييز ضـد املـرأة إعـداد تقريـر     مجيع أشكال اهلولندية املعنية باتفاقية القضاء على      

  .على التمييز ضد املرأة بشأن التقرير احلكومي اخلامسالقضاء ب
ر االتصال اجليد مبجلسكم بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بـاملرأة يف           وإنين أقدِّ   
وستكون اللحظة األنسب لنا لتبادل األفكار بشأن املـسألة هـي اللحظـة التاليـة مباشـرة                 . هولندا

على التمييز ضـد املـرأة تعليقاهتـا اخلتاميـة بـشأن التقريـر احلكـومي،               لتقدمي اللجنة املعنية بالقضاء     
الـيت تعتقـد اللجنـة أهنـا     العامة  بشرط أن تكتفي اللجنة عندئذ بتحديد جماالت السياسة اهلولندية          

ألن اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى         نظـراً   وصعب أن نقول مىت سيحدث هذا،       . حتسنيحباجة إىل   
  .دد بعد موعداً إلجراء مناقشاهتا بشأن التقرير احلكومي اخلامسالتمييز ضد املرأة مل حت

  .وإنين على ثقة من أن هذا يعطيكم رداً شافياً  
  املخلص  

  بالسِترك. رونالد هـز أ
  وزير التعليم والثقافة والعلوم
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  املرفق الثالث
 تـــــشرين ٥(مرفـــــق رســـــالة موجهـــــة إىل جملـــــس النـــــواب اهلولنـــــدي     

  )٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
  
  لس النواب اهلولنديجم

  وزير التعليم والثقافة والعلوممن موجهة رسالة 
  إىل رئيس جملس النواب اهلولندي

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٥الهاي، 
الــسياسة ، ٢٠٠٧أكتــوبر /تــشرين األول ١٠يف  ،تلــاجللــسة العامــة الــيت تناويف أثنــاء   

نوين التفاقيـة األمـم املتحـدة املتعلقـة         ناقـشت معكـم الوضـع القـا       الدولية للمساواة بني اجلنسني،     
 مبـذكرة  ةاملعنيـ اجللسة العامـة  وقد طلبتم مين تأكيد هذه املعلومات كتابة، قبل       . باملرأة وتطبيقها 

  .وإنين أقدم إليكم طيه هذه املعلومات. نوفمرب/عقد يف السابع من تشرين الثاينُتساليت التحرير 
وعمـالً هبـذا التـصديق، تؤيـد       . ١٩٩١ يف عـام     لقد صدَّقت هولنـدا علـى اتفاقيـة املـرأة           

وهـذه االتفاقيـة تلـزم البلـدان بوضـع تـشريعات وسياسـة              . هولندا تأييداً تاماً منطلقات االتفاقية    
  .للمرأة) الشخصي(عامة للتخلص من التمييز ضد املرأة ولتنفيذ تدابري مناسبة لتعزيز النماء 

، ين علـى التمييـز ألسـباب تتعلـق بالـد           من الدستور تفرض حظراً    ١ولذلك، فإن املادة      
. ، أو ألي أســـباب أخـــرىايننـــسالنـــوع اجلأو الفلـــسفة، أو اآلراء الـــسياسية، أو العنـــصر، أو 

  .ر نفسهظيفرض قانون املساواة يف املعاملة احل كما
، أصـبح ممكنـاً تقـدمي شـكوى         ١٩٩٤ع هذا القانون موضع التطبيـق يف عـام          ضومنذ و   

كمـا توجـد يف     . الشخص أنه ال ُيعاَمل على قـدم املـساواة        ملعاملة إذا شعر    إىل جلنة املساواة يف ا    
سـتغطي البلـد بأكملـه يف    (هولندا شبكة من اهليئات املعنية مبكافحة التمييز ونقاط لإلبالغ عنه  

، حيـث يـستطيع املواطنـون تقـدمي الـشكاوى بـشأن عـدم املـساواة يف املعاملـة          )القريب العاجـل  
  .وميكنهم طلب املشورة

مـسألة األثـر املباشـر      و ، من ناحيـة،    الدولة باالتفاقية  التزامومن املهم التمييز بني مسألة        
  .، من ناحية أخرىألحكام االتفاقية

وهـذا يعـين أن الدولـة ملزمـة     . وتتضمن االتفاقية قواعد ملزمة مبوجب القـانون الـدويل        
  .ة من أجل مواطنيهامبوجب القانون الدويل بإعمال احلقوق املنصوص عليها باالتفاقي
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 الـذي يقـدم إىل   ،ويتنـاول التقريـر  . وحسبما بيَّنت سـابقاً، فـإن الدولـة تتقيـد بالتزامهـا         
وتوضـح اسـتنتاجات   .  هذا التقيد مبزيد مـن التفـصيل    ،اللجنة املعنية باالتفاقية كل أربع سنوات     

ة وتعزيزهـا   اللجنة الناجتـة عـن التقريـر كيـف تـصدر اللجنـة حكمهـا بـشأن محايـة حقـوق املـرأ                      
  .بفضل التشريع والسياسة العامة يف هولندا

الـيت تعمـل   “ حتديد الُتهم واإلدانـة ”وإحدى اآلليات املعينة إلنفاذ هذه اآلراء هي آلية      
  .عملها إذا مل جير التقيد بأحكام االتفاقية وبآراء اللجنة

ثر مباشـر هـي مـسألة       ومسألة ما إذا كان ألحكام اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باملرأة أ            
يعين أن حكـم االتفاقيـة هـو حكـم يـستطيع      ‘ األثر املباشر ’إذ أن   . ال ميكن الرد عليها رداً عاماً     

 من الدستور اهلولندي تنص علـى أن األحكـام الـواردة يف             ٩٣واملادة  . الفرد جعله ممكن النفاذ   
وكلمـا  .  عن طريق حمتواهـا    إذا كان ممكنا أن تلزم مجيع األفراد      االتفاقيات تكون هلا قوة ملزمة      

فعاليـة اإلجـراءات الـيت تقتـضيها مـن الدولـة       صيغة أحكـام االتفاقيـة وازدادت   ازدادت عمومية  
ويف هنايـة املطـاف، فـإن األحكـام الـيت مـن هـذا القبيـل متـنح                   .  األثر املباشر  ت إمكانية وجود  قل

مـا إذا كـان احلكـم ملزمـاً     ومـسألة  . الدولة جماالً يسمح هلا باختاذ خيارات سياسة عامـة خمتلفـة          
بنظرهـا  احملـاكم اهلولنديـة   يف النهايـة   هي مسألة حتددها ، ومن مث تكون له قوة مباشرة     ،للجميع

  . على حدةيف القضايا كالً
الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة األمـم املتحـدة املتعلقـة بـاملرأة، الـذي                باملناسبة، فإن   و  

املـواطنني حـق تقـدمي الـشكاوى إىل     فـرادى  ، ميـنح  ٢٠٠٢ُوضع موضع التنفيذ يف هولنـدا عـام        
 افـة  عليـه أن يـستنفذ ك      ،ولكـي يفعـل املـواطن ذلـك       . اللجنة فيما يتعلق جبميع أحكام االتفاقيـة      

 مـا إذا    حـدد  فإهنـا تقّيمهـا لت     ،وإذا تقدم مـواطن بـشكوى إىل اللجنـة        . الوسائل القانونية الوطنية  
  .ب إىل الدولة العضو أن تقدم رداًوبعد هذا، ُيطل .كانت قائمة على أساس سليم

  .وهذا الرد غري ملزم قانوناً. وعندئذ تعد اللجنة ردها  
ورغـم  . وقد تلقت هولندا حىت اآلن ثالث شـكاوى مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري               

أن هذا من الناحية املطلقة رقـم جـد ضـئيل فإنـه كـبري نظـراً للـضآلة الـشديدة لعـدد الـشكاوى                        
علـى  ل  دويف اعتقـادي أن هـذا يـ       .  إىل اللجنة من شىت أحناء العامل حىت اآلن        الفردية اليت قُدمت  

وباملناسبة، فـإن اللجنـة مل تعلـن        . شيء ما بشأن وضوح االتفاقية أمام أعني الناظرين يف هولندا         
  .حىت اآلن أن أية شكوى ضد هولندا قائمة على أساس سليم

  وزير التعليم والثقافة والعلوم  
  ركبالست. أ. هـ. ر  

  


