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 حملة عامة  
 
)ملشـاا   ال التمييـز ضـد املـرأة   اتفاقية القضاء على مجيع أشكعلى مملكة ه لندا صدقت  - 1

. مب خلـت االتفاقيـة حيـز النفـامج ا مجيـع      1991مت ز/مل ليـه   23( ا إليها فيمـا مللـي باالتفاقيـة   
 .1991آب/أغسطس  22ا  ه لنداأحناء مملكة 

تشـرملا الثـان/ن فم     19مـا االتفاقيـة ا    18التقااا األمبليـة    ـ  املـا ة    قدمت مب - 2
ــدا مب ــزا  هلبالنســبة  1993أملل ل/ســبتم   20، مب 1993 أملل ل/ســبتم  17 مب ،1992  لن

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة ا   مبنظرت األنتيل اهل لندملة مبأامببا، على الت ايل. 
ا  لسـتيها   السـابقة  لنـدا مبأامببـا مب ـزا األنتيـل اهل لندملـة      املتصـلة هب التقااملر الدمباملة اخلامسة 

للجنـة   اخلتاميـة املالحظـات  مبتر  . 2010كان ن الثان/ملناملر  27  ااملعق  تني 917مب  916
 .2010شباط/ف املر  5ؤاخة امل CEDAW/C/NLD/CO/5 اخلامسة ا ال ثيقةعا التقااملر 

مــا  18مـا املــا ة  )ب(  1هــذا التقرملـر الســا س ململكـة ه لنــدا مبفقـا للفقــرة    ملقـدم  مب - 3
السياسـة العامـة   جمـال  ف التدابري اليت اختذت ا التقااملر السابقة، مبملصمبه  ملستكمل االتفاقية. 

ـــف ـــلفتي اــ ــ 2013-2008رة ــــ ـــمـ ـــتنفيل ـا أ ـ ـــذ الت صيـــ ـــات الــــ ــات ــ  اا ة ا املالحظـ
 2012أملاا/مـامل    24مبقد قدم تقرملـر مؤقـت ا    أن التقرملر الدمباي اخلامس.ـــــة بشــــاخلتامي

(CEDAW/C/NLD/CO/5/Add.1). 
 

 ةالتعديالت الدستوري
 
مبتتصل هـذه   تعدملل لدست اها.مملكة ه لندا بعملية قامت  ،منذ صدمبا التقرملر األخري - 4

 سـانت مـااتا  امب مبسـ  ـزا ك اا كانـت مؤلفـة مـا    ، الـيت  السابقة جُبزا األنتيل اهل لندملةالعملية 
استندت عملية تعـدملل الدسـت ا إىل اسـتفتاءات مبقـرااات     مل ستاتي س مبسابا. مب تمبب نري مبسان

مبكانت نتيجة عملية التشـامبا مباضـحة   . الدست ا املستقبلي للبلدجلمعية ال ملانية بشأن ااختذهتا 
 ــزءا مــا  ــزا األنتيــل    تشــكل  ترغــ  ا أن  اجلــزا  تعــد : مل إال ا حالــة  زملــرة مباحــدة  
 .اململكةب اا اإلبقاء على صالهتاغبت اهل لندملة، مبلكنها مع مجلك 

تقـرا أن  مباململكـة.  ضـما  لدسـت املة اجلدملـدة   مبمت الت صل إىل اتفاق بشأن العالقـات ا  - 5
. مبمنـذ  2010تشـرملا األمبل/أكتـ بر    10امليثاق املعـدل ململكـة ه لنـدا حيـز النفـامج ا      ملدخل 

 قائمة كبلد. زا األنتيل اهل لندملة مل تعد مجلك التااملخ، 
البلـد  مركـز   سـانت مـااتا  مباكتسـبت  زملرتـا ك ااسـامب     ،اجلدملـد  الدسـت ا  إااا مبا - 6

منـذ عـام    مركز البلد ضـما بلـدان اململكـة   احتلت ن اململكة، على غراا أامببا، اليت بلداضما 
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مؤلفـة مـا   اململكـة  أصـبحت  ، 2010تشرملا األمبل/أكتـ بر   10منذ  ،مبنتيجة لذلك .1986
سـانت  مب ،امبسـ مبك اا ،ه لنـدا، مبأامببـا   ، مبهـي: املركـز متسـامبملة ا  ما ثالثة بلدان بدال أابعة 
 .كبري ما االستقالل الذايت الداخلي قدامبتتمتع مجيعها ب. مااتا
اختـاات  ، فقـد  مبسـابا  سـانت مل سـتاتي س  بـ نري مب ، مبهـي:  اجلـزا الـثالا األخـر    أما  - 7

مبأصـب   . “ا منطقة البحـر الكـاامل    ه لندا”، مبهي تشكل اآلن ه لندامع  العالقات املباشرة
 معـ   العامـة ا إاـاا   العالقات شكل قان ن  دملد بعد من  اجلزء املذك ا مركز اهليئـات هلذه 
ه لنــدا، مــع إ خــال  املركــز بلدملــة مبملعتــ  مركزهــا ممــاثال تقرملبــا مــا الدســت ا.  134املــا ة 

منطقــة البحــر الــيت تعكــس صــغر حجمهــا مببعــدها عــا ه لنــدا مبم قعهــا ا  بعــا التعــدملالت 
معدلـة، ا  ، بصـيغة  ا غالبيتـه العظمـى سـااملا    زا األنتيل اهل لندملـة  قان ن  مبال ملزالالكاامل . 

التمثيـل ا العالقـات   أي تغيري ما حيث اإلصالح الدست اي حدا مبمل مل اهليئات العامة.هذه 
 .اخلاا ية

مبأ ــزاء اململكــة اخلــرائا املتعلقــة  ملكــة ه لنــدا  تــر  أ نــاه هــذا ال ضــع، مبلت ضــي   - 8
 :منطقة البحر الكاامل امل    ة ا 
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 السكان (2)كم املساحة  البلد
 (2011) 16 727 255 41 526 اجلزء األمبامبيب  لنداه    

 (2011) 15 666 288 ب نري 

 (2011) 3 643 21 سانت مل ستاتي س 

 (2011) 8241 13 سابا 

 (2011) 150 563 444  ك ااسامب

 (2010) 101 484 180  أامببا

 (2010) 37 429 34  مااتا تسان
 

 .سانت مااتاامب مبسا أامببا مبك اااملركزملة حصاء إلامبمكات   اإلحصاء اهل لندملة،: هيئة املصدر
  
مبكل ما هـذه  . مجات مركز متسامباآلن ما أابعة بلدان تتألف فإن مملكة ه لندا مبلذا  - 9

فقـد قسـم التقرملـر إىل أابعـة أ ـزاء.      بتنفيـذ االتفاقيـة. مببالتـايل    البلدان مستقل مجاتيا فيما ملتعلـق  
مباختـذ مـا   تطـ اات  حصـل مـا   مـا  ملشـرح  خـا    رعفـ األمبل املتعلق هب لنـدا أ اج  مبا اجلزء 
ا ه لنــدا ”اآلن تشــكل أصــبحت الــيت مبســابا  ســانت مل ســتاتي سبــ نري مبا  ــزا مبــا اات 

 “.منطقة البحر الكاامل 
 
 ه لندا - 1اجلزء   

 
 مقدمة  

 
‘ 1’الــ زااات التاليــة: فرملــق عامــل مشــترك بــني قــام بصــياغة التقرملــر اخلــا  هب لنــدا  - 1

 ؛()املسؤمبلة عا تنسيق السياسة العامة بشأن املسامباة ا املعاملـة  مبالثقافة مبالعل ميم تعلمبزااة ال
‘ 4’الشـؤمبن اال تماعيـة مبالعمـل؛ مب    مبزااة ‘ 3’مب  داخلية مبعالقـات اململكـة؛  مبزااة ال‘ 2’مب 

 مبزااة‘ 6’مبالرعاملـــة اال تماعيـــة مبالرملاضـــة؛ مب  الصـــحة مبزااة‘ 5’مب  مـــا مبالعـــدل؛مبزااة األ
الفرملـق العامـل ا تماعـا مـع منظمـات ا تمـع       عقـد   ،2013ا ابيع عام مب ية. الشؤمبن اخلاا
ا مباملسـائل إحلاحـا فيمـا ملتعلـق ب ضـع املـرأة ا ه لنـدا.        أكثـر  ما أ ل حتدملد  ةاملدن اهل لندمل

املعنيـة   ا الشـبكة اهل لندملـة  عـ أابعـة ممـثلني   ب، التقى الفرملـق العامـل   2013تشرملا الثان/ن فم  
ممثــل عــا املعهــد اهل لنــدي حلقــ ق  مب، التمييــز ضــد املــرأةمجيــع أشــكال ضــاء علــى اتفاقيــة القب

الفرملـق   همأبلغ. مباملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةعا جلنة األمم املتحدةة مبممثل  ،اإلنسان
إلعــراب عمــا اأتيحــت هلــم فرصــة  مب التقرملــر، قــرا الفرملــق إ ااحهــا ا امل اضــيع الــيت بالعامــل 
 . يدتقدمي تقرملر ا ا أساسيملعت مبنه 
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. ا حتسـا مطـر   املـرأة ا ا تمـع   مبضـع  أن اإلشـااة إىل  ه لندا  ت  مبا هذا التقرملر،  - 2
مل ملتحقـق فيهـا   أمب  ا االت اليت مل حيـرز فيهـا تقـدم   ستمعا النظر ا  ،ل قت نفسها ا ،مبلكنها
 .ميكا حتسني ال ضع، مبحيثما بالسرعة املطل بةالتقدم 

ليا الض ء على أمبل ملات السياسة العامة هل لندا فيما ملتعلـق باملسـامباة ا   مبما أ ل تس - 3
  اقـف امل” املعنـ ن  األمبل الفـرع فـرمبع.  سـبعة  ضـما  خمتلـف مـ ا  االتفاقيـة    ميـع  املعاملة، مت جت

جمـال  امل اقـف مبالتقـدم احملـرز ا     تغـري  5 مب 3، ملنـاق  ا إاـاا املـا تني    “النسـاء ل مباالر جتاه 
العمليـة.   لتسرملع هـذه التدابري اخلاصة اليت اختذهتا ه لندا  4املا ة ا إااا مب ،املةاملسامباة ا املع

أمبل ملــات السياســة العامــة. إحــد  ، ملتنــامبل “االســتقالل االقتصــا ي” املعنــ ن الفــرع الثــانمب
ا ســ ق العمــل. للمــرأة مبمركزهــا االقتصــا ي  ال ضــع 13مب  11 املــا تنيمبملبحــث ا إاــاا 

فهـ  ملبحـث ا العنـف    تنـامبل األمبل ملـة الثانيـة.    في، “العنف ضـد املـرأة  ”  ناملعن الفرع الثالثمب
اجلهـ   الراميـة إىل    6مبملناق  ا إااا املا ة  ،19مب  11الت صيتني العامتني إااا  املرأة اضد 
ــ ن  مبالفــرع. مباســتغالهلم ا جتــااة اجلــنس  بالبشــرالجتــاا منــع ا ــاة السياســية ”الرابــع املعن احلي
ــاة مب ــة، احلي ــة الصــحية العام ــيم، مبالرعامل ــاق  ا إاــاا ف، “مبالتعل ــ ا   ين  12مب  10مب  8مب  7امل

املسـامباة  ”املعنـ ن   الفـرع اخلـامس  مب. ة القطاعات العامة مبشبه العامـة التط اات احلاصلة ا هذ
 1 امل ا التط اات املتصـلة بـ  يشرح ف، “التمييزسألة مل التصديأمام القان ن مبالتدابري الرامية إىل 

النساء املثليات مباملز مب ـات امليـل اجلنسـي    ”مبالفرع السا س املعن ن . 16مب  15مب  9 مب 2 مب
السياســة العامــة. مبا عــام ثالثــة مــا أمبل ملــات المبل ملــة األيتنــامبل ف، “مبمغــاملرات اهل ملــة اجلنســية

املسـامباة ا  حتقيـق  املسـؤمبلية عـا   ب (التعليم مبالثقافة مبالعلـ م مبزملر )ف مبزملر مباحد لُِّك، 2007
ــة  ــة    لنســاء لمب ،ء ب  ــه عــام للنســااملعامل ــاملرات اهل مل ــل اجلنســي مبمغ ــات مباملز مب ــات املي املثلي
النسـاء املثليـات مباملز مب ـات امليـل اجلنسـي      حتسـني مبضـع   فـإن   ،ب  ه خا . مببالتايل اجلنسية

ا هــذا التقرملــر. مناقشــتها نبغــي تهــ  أمبل ملــة  هامبمنــع التمييــز ضــد مبمغــاملرات اهل ملــة اجلنســية
مبضـع املـرأة ا   يبحـث ا  ف، “مبسـابا  سـانت مل سـتاتي س   زا ب نري مب”املعن ن  الفرع السابعمب

ضـما  التقرملـر السـابق    بشـأن  ت صـيات اللجنـة  مبقد مت تنـامبل  منطقة البحر الكاامل . ه لندا ا 
 امل ا  مجات الصلة.إااا 
 

 سياسة املساواة يف املعاملة
 
ا تعاقبـــت علـــى ه لنـــدا ثـــالا حك مـــات، مبســـا ت مجيعهـــا ، 2008منـــذ عـــام  - 4

خمتلــف مــ ا  االتفاقيــة،  قبــل مناقشــةمب .األحكــام املســبقةمب النمطيــةالثقافيــة لق الــ  التصــدي ل
الــيت اتبعتــها حك مــة بالكينينــدي الرابعــة، تكــافؤ الفــر  أمبال سياســات هــذا التقرملــر ســي  ز 

 .مبحك مة امبت الثانية، مبهي احلك مة احلالية، مبحك مة امبت األمبىل
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 (2010-2007الرابعة )بالكينيندي حكومة 

 
 بـأن  2008ها ا عام تقدماعترفت حك مة بالكينيندي الرابعة ا السياسة العامة اليت  - 5

 اغـم  ال تنتـهي الفـر  بالنسـبة للمـرأة هـ  عمليـة مسـتمرة       تكافؤ ضمان املسامباة ا احلق ق مب
ني أن هناك فج ة هائلـة بـني املسـامباة ا احلقـ ق بـ     كما اعترفت ب. ا هذا الشأن حتقيق الكثري

هـذه السياسـة إىل زملـا ة مشـااكة     مبملهـد   ـزء كـبري مـا     الر ل مباملرأة مبال اقع اال تماعي. 
دملـدة  اجلتـدابري  بعـا ال اختذت مبقد االقتصا ي. استقالهلا مبما مث زملا ة ميدان العمل، املرأة ا 
 عمـل. مبزملا ة الع ائـد املا ملـة لل   على العمل خااج املزنلالنساء احل افز الضرملبية لتشجيع لزملا ة 

الرعاملــة مــا خــالل حتســني فــر   تقــدمي العمــل مبمهــام ت هتيئــة فــر  أكــ  للجمــع بــني  متــمب
إىل  13مبزملـا ة اإل ـازة ال الدملـة مـا     مبالنـه    سـت اها،   اعاملـة الطفـل   االستفا ة ما مرافق 

( Part-Time Plus)“ زملا ة ساعات العمل بـدمبام  زئـي  ”فرقة عمل . مبقد أنشئت أسب عا 26
عمــل خــااج املــزنل أكثــر  امجبيــة   عــل المب ،ري ثقــاا  اخــل الشــركاتمــا أ ــل إحــداا تغــي

الالئـي شـجعا علـى    ، إلثنيـة ألقليـات ا املنتميـات ل لنساء مبالبنات باأمبيل اهتمام خا  مبللنساء. 
كانـت  املشـااكة،  مبباإلضافة إىل مسـألة  ممااسة العمل الط عي. ما خالل املشااكة ا ا تمع 

علــى مب. ةبالكينينــدي الرابعــمــا أمبل ملــات حك مــة فتيــات منــع العنــف ضــد النســاء مبال مســألة 
احلك مة ملتزمة بالقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ا كـل        كانتالصعيد الدمبيل، 

 مبضع املرأة. خال حتسينات  ائمة على إبالعامل، مب مامكان 
 

 (2012-2010روت األوىل ) مةحكو
 
ــام  - 6 ــة امبت ا ، 2011ا ع ــدمت حك م ــة ألمبىل مبثق ــدة بشــأن  يق سياســة تكــافؤ   دمل

الناس قا املا علـى االسـتفا ة القصـ   مـا حيـاهتم مبحتدملـد       تنص على أن ملك ن مجيع الفر  
احلـق ا حيـاة خاليـة مـا العنـف مبتـ افر        شـصص لكـل  مب. األمـان ا    ما احلرملـة مب  مخياااهت

هبـذا   ات أشـد عق بـ فـر   التدابري ملنع التمييز، مبمت مباختذت . ا ا تمع فرصة  يدة للمشااكة
الشـركات مباملؤسسـات اال تماعيـة مبالر ـال     املسؤمبلية األك  على اكزت احلك مة مب. الشأن

ملرفا فيها البتة مبـدأ املسـامباة ا املعاملـة    ، مبقصرت  مباها على ا االت اليت مبالنساء أنفسها
ك مـة  احلمبأاا ت . صطـر كال ـا معرضـني لل  األمان مباملشـااكة   اليت ملك ن فيها، مببني اجلنسني
لـدملهم مبمـا م اهبـهم     عـ ة النـاس إىل االسـتفا ة مـا مـ ااا القـ ة       مـا خـالل   إحراز التقـدم  

السـالمة مبالعمـل   تـ فري  علـى  بشكل أك  ما سـابقاهتا  األمبىل  . مباكزت حك مة امبتاخلاصة
لتفعيل مبتعزملز مبضـع النسـاء مجمبات املسـت      حمد ة سياسات مبأالقت املدف ع األ ر للجميع. 

الفئـة  هـذه  ا صـف   النسـاء مـا    بكـثري   أ ىنست ملات العمالـة  نظرا لك ن م، دمب احملالتعليمي 
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احلك مــة إحــراز مبمل تعتــ  . األعلــى ممــا هــي عليــه ا أمبســاط النســاء مجمبات املســت   التعليمــي
التزمـت بالعمـل   مبمـا مث  أمـرا مسـلما بـه.    الفـر   تكـافؤ  تقدم على الصعيد الدمبيل ا حتقيـق  ال

فتيات مبالنساء ا مجيع أحناء العامل، مع التركيز ب  ـه خـا  علـى    مبضع البنشاط على حتسني 
 .مباإلجنابيةمباحلق ق اجلنسية لصحة ا
 

 روت الثانية حكومة
 
مب هـت   2013، مبا أملاا/مـامل   2012م السـلطة ا عـا  الثانيـة  امبت حك مـة  ت لت  - 7

هــذه  مبتعتمــد احلك مــة اسياســة تكــافؤ الفــر . حــد ت فيهــا  (1)اســالة إىل جملــس النــ اب
املسـائل املتعلقـة باملسـامباة بـني اجلنسـني مـا حيـث        ال ملنبغي النظـر إىل   هبدأ القائل بأناملالرسالة 
النـاس مـع بعضـهم    تعامـل  مبكيفيـة   ،العالقـات بـني النـاس   ما حيـث  ، بل أملضا فحس  األفرا 
 هـي سياسـة تكـافؤ الفـر     ا ركز عليها احلك مـة  تيم األساسية اليت مبالق. مبمع ا تمع البعا

 هــاالــيت ت ا ه األزمــة االقتصــا ملةمب. مباملســامباة م ا هــة املصــاع علــى القــداة االســتقاللية مب
بـني  أن ملـتغري  مبميكـا ل ضـعهم   ؤثر تـأثريا مباشـرا علـى حيـاة النـاس.      ته لندا ا ال قت الراها 

مـا الـدخل ال حيـد الـذي تعتمـد      فجـأة  األسـرة  حتـرم  قـد  علـى سـبيل املثـال    عشية مبضـحاها، ف 
ــه ــة.      ة األســرمب. علي ــأثرا باألزم ــل ت ــى  خــل شصصــني تكــ ن أق ــد عل ــيت تعتم ــإن  مب ال ــايل ف بالت

احلك مـة. كمـا أن احلك مـة    اليت تركـز عليهـا   مبل ملات ه  ما األاالستقالل االقتصا ي للمرأة 
باألمان ا املـزنل مبا الشـااع مبا   يث ملشعر امل اان ن حبلمجتمع كفالة ت فري األمان لملتزمة ب

منـع التمييـز مبالعنـف إحـد  أمبل ملـات احلك مـة اهل لندملـة        مبقد شـكل   .احلي الذي ملعيش ن فيه
ملتعرضـ ن  أن نر  أن العدملد ما الناس ال ملزال ن على مد  سن ات عدملدة. مبلذلك ما املؤمل 

ضـحاملا  النسـاء اهل لنـدملات مبقعـا    ا املائة ما مجيع  39أن  مبالتمييز مبالعنف. مبال اقعللتحرش 
عامــا  25مب  15الفتيــات اللــ ايت تتــرامبح أعمــااها بــني  ا املائــة مــا 84مب  ،لعنــف اجلنســيل

. مبا السـن ات  (ا املائـة مـا الفتيـان    66مقاانـة بنسـبة   لسـل ك  نسـي غـري مقبـ ل )    تعرضا 
االســـتقطاب ا املناقشـــات الدمبليـــة بشـــأن املســـامباة بـــني ا عمليـــة  اتزاملـــدنا شـــهد ،األخـــرية
مزملـد  حصـ ل املـرأة علـى    ء، ممـا أ   إىل  اآلااا ت افـق  المـا منـ    بعد عق   عدملـدة  فاجلنسني. 

ا السـن ات  جند جمم عـة مـا البلـدان تعمـل     الدمبيل، على الصعيد  حتسا مبضعهاما احلق ق مب
 ه لنـدا مبقـد اختـاات   . لأل مباا النمطيـة لقيم التقليدملة مبل ب ترية متزاملدة، على الترمبملج ،األخرية

مبضـد األشـصا    ز ضـد املـرأة   الـدمبيل ا التصـدي للتمييـ    االضطالع بدمبا نشا على الصـعيد 
 تابعـة   ةملتزم ي. مبهاملثليني مبمز مب ي امليل اجلنسي مبمغاملري اهل ملة اجلنسية ما ا ال مبنساء

__________ 

-http://www.rijksoverheid.nl/documenten؛ 2016-2013اســالة حتــد  سياســة املســامباة ا املعاملــة للفتــرة   (1) 

en-publicaties/kamerstukken/2013/05/10/hoofdlijnenbrief-emancipatiebeleid-2013-2016.html. 



CEDAW/C/NLD/6 
 

 

14-66060 11/161 

 

 مبيل بشــأن هــذا امل ضــ ع ا عــام  مبختطــا لتنظــيم مــؤمتر   ،1325جملــس األمــا قــراا تنفيــذ 
2014. 
 

 تنفيذ السياسة العامة
 
عا تنسيق السياسـة العامـة بشـأن املسـامباة      ةسؤمبلامل يالتربية مبالثقافة مبالعل م ه ةزملرمب - 8

ة مبالشـؤمبن اال تماعيـ   ،الداخليـة مبعالقـات اململكـة   مـع مبزااء  تعمل بنشـاط  هي ا املعاملة. مب
مبالشــؤمبن  ،دفاعمبالــ مبالرملاضــة، مبالرعاملــة اال تماعيــة  العــدل، مبالصــحة مبمــا مبالعمــل، مباأل

 .تكافؤ الفر ب دمبل أعمال احلك مة املتصل على حتقيق أهدا   ،اخلاا ية
التعلـيم مبالثقافـة مبالعلـ م بعـدة     تضطلع مبزملرة تنسيق سياسة تكافؤ الفر ، سياق ا مب - 9

ــال، ا   فأ مباا.  ــى ســبيل املث ــة،   ســياق عل ــد  صــياغة إاــاا السياســة العام ــ م بتحدمل  ــدمبل تق
تسـاعد  العامة ا ال زااات، مبعند االقتضـاء   ةالسياسهذه ترسيخ لالدعم ت فر أملضا األعمال. مب

األمبل ملـات. مبهـذا ملعـل الت صـل إىل اتفـاق مـع الـ زااات املسـؤمبلة عـا          اات على حتقيـق  اال ز
ا حتقيـق أهـدافها. مبمــا   هلـا  الـدعم مباملسـاعدة    هـذه السياسـة بشـأن تقــدمي   مـا  جمـاالت معينـة   

مبمبزملــرة الدمبلــة للشــؤمبن  لشــؤمبن اال تماعيــة مبالعمــالمبزملــر التعــامبن مــع  ،األمثلــة علــى مجلــك
أمـا  الرعاملـة.  مهـام  العمـل مب فيما ملتعلق  سـألة املسـامباة ا األ ـ ا مبت زملـع      ملاال تماعية مبالع

. تعزملزهـا املسـامباة ا ا تمـع مب  تحقيـق  لفـر   لابـاب  فـت    فينطـ ي علـى  الدمبا الثالث لل زملرة 
تقـدمي الـدعم ا مبضـع    بشـأن  إىل اتفاق مع السـلطات البلدملـة    ،املثالعلى سبيل  ،فقد ت صلت

ــذ سياســة   ــر .تكــافؤ لمبتنفي ــ زملرة أملضــا ب  الف ــز تمبتضــطلع ال ــ  مبضــع عزمل  أساســية ســليمة ب
 ةاابعـا، الـ زملر  مبا تمـع.  ضـما  أ ل املساعدة على حتقيق تكافؤ الفر   املعرفة ما كتسابال

تفاقية األمم املتحـدة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال      اللندا مسؤمبلة ليس فقا عا تنسيق تنفيذ ه 
متثيل ه لنـدا علـى الصـعيد    عا أملضا هي مسؤمبلة مبإمنا  ،التمييز ضد املرأة مبمنهاج عمل بيجني

هذا الدمبا، هـي  إااا ا مبالدمبيل بشأن املسائل املتعلقة باملسامباة بني اجلنسني مبتكافؤ الفر . 
بشـأن امتثـال    املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة      جنـة  اللمسؤمبلة عا التقااملر املقدمـة إىل  

أخــريا عــا اصــد مبتقيــيم التقــدم احملــرز ا حتقيــق تكــافؤ  ة الــ زملرة مســؤمبللالتفاقيــة. مبه لنــدا 
مـرة كـل    “اصـد املسـامباة ا احلقـ ق   ”منشـ ا  ملصدا ، الفر  ا ه لندا. مبحتقيقا هلذه الغاملة

 .عامني

أصـب   إعـالن بـيجني مبمنـهاج العمـل،     اعتمد فيها السنة اليت مبهي ، 1995عام منذ مب - 10
كمـا  السياسـة العامـة.   اليت تق م عليها زة األساسية الركيملشكل تعميم مراعاة املنظ ا اجلنسان 

لـذي مل  امل ض ع ال حيد امبا هذا التقرملر. أملضا األمبل ملات ال اا ة ا إعالن بيجني مباا ة أن 
بشـأن هـذه املسـألة.    معينـة  ، ألن ه لنـدا ال تنتـهج سياسـات    “ملـرأة مبالبيئـة  ا”تتم معاجلتـه هـ    
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النظـر إىل  أنـه ال ملنبغـي   تكمـا ا  املنظ ا اجلنسان راعاة متعميم مباملسألة األساسية فيما ملتعلق ب
ك ســيلة حلــل املشــاكل املتعلقــة بســ ق العمــل،   املســامباة كم ضــ ع منعــزل، مبلكــا م ضــ ع

ن عملـت  على سـبيل املثـال، إ  فمبما إىل مجلك.  ،مبالرعاملة الصحية، مبحتقيق التماسك اال تماعي
تكـاليف  بال ه سـيك ن باإلمكـان ال فـاء   ألنمله بأك على ا تمع يع   بالنفعفذلك س ،املرأة أكثر

التماسـك  عـزز  ألن املشااكة ا ميـدان العمـل ت  املترتبة على شيص خة السكان بسه لة أك ، مب
تحقيـق املسـامباة   لحيـ ي، لـيس فقـا    أمر عميم مراعاة املنظ ا اجلنسان مبلذا فإن تاال تماعي. 

 .عاجلة املسائل اال تماعية األخر ملل أملضا ، بللمرأة
صـلة ب ضـع السياسـات مبتنفيـذها.      حصل ا ه لنـدا تطـ اان آخـران أملضـا هلمـا     قد مب - 11

التط ا األمبل ا نقل مهـام خمتلفـة كانـت تابعـة للحك مـة إىل السـلطات البلدملـة، مثـل         مبملتمثل 
، ا مللــة األ ــلمــا ملعــان ن مــا أمــرا  مباعاملــة املســنني مب ،مبالعمــل مبالــدخل ،اعاملــة الشــباب

خصيصـا هلـم   ملصممة بإمكاهنا ت فري اخلدمات اىل الناس، مبلدملة أقرب إمبمجلك ألن السلطات الب
مـا ملـدع  إىل االعتقـا  بـأن      ال مل  ـد قـل. مبحـا اآلن،   بتكلفـة أ اإل راءات البريمبقرااية مب مبن 

، ا تمثـل ا أن ه لنـدا  يأمـا التطـ ا الثـان ف   هذا التط ا سيك ن له أثر سل  على مبضع املـرأة.  
أقـل علـى السياسـات    بدا ـة  تركيز الالعامة مب ةاختاات تعزملز السياس ،ةالسن ات القليلة املاضي

اليت اتبعـت علـى   على أن هذه السياسات، ما ملدل فليس هناك . اليت تستهد  جمم عات معينة
إىل الق لبـة النمطيـة السـلبية.    مباألنكى مـا مجلـك أهنـا أ ت    . كانت فعالةمد  سن ات عدملدة، 

بـني الفئـات السـكانية،    القائمـة  للفـ ااق  املراعـاة ال ا بـة   ، مـع  اآلن سياسة العامـة مبأصبحت ال
 .القاعدةهي 

 
 امل اقف جتاه الر ال مبالنساء - أمبال 
 

 مقدمة  
 
نتيجـة تطـ اات ا تماعيـة تشـكلت عـ        اءت السائدة ا ال قت الراها مل اقف إن ا - 12

هنج ملراعـي  اة تبل ضرمبحيتاج إىل مبقت مبص ، فضال عا مبتغيري هذه امل اقف . القرمبن املاضية
ا إاـاا  املعل مات املقدمـة  مب .ال ملدفعهم إىل افا التغيريمبالذهنية السائدة حبيث جيذب الناس 

العالقـات بـني الر ـل مباملـرأة علـى مـد        تصف كيف تط ات مب هات النظـر بشـأن    5ملا ة ا
هنــا ال بأمبصــفها العقـ   القليلــة املاضــية. مبعلــى الـرغم مــا أن بعــا امل اقــف ا ه لنـدا ميكــا    

جيـري إحـراز تقـدم مطـر  حنـ  حتقيـق املسـامباة بـني         فإنـه  بـني اجلنسـني،   مسائل املسامباة تراعي 
املعل مـات ا إاـاا هـذه املـا ة      مت إملـرا  . مب3املـا ة  ا إاـاا  ذا األمـر  قد مت تنامبل هاجلنسني. مب

ضـع  مبمت ا إاااهـا تنـامبل   املـ ا  األخـر  الـيت    لتفـا ي تكـراا مـا مبا  ا    بشكل م  ز عمدا 
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ــدي بالتفصــيل.   ــر  ، 4املــا ة مبا إاــاا املــرأة ا ا تمــع اهل لن معل مــات بشــأن العدملــد مــا  ت
تعمــيم سياســة اختامجهــا باإلضــافة إىل أمب الـيت تعتــزم   لنــدا الــيت اختــذهتا هالتـدابري اخلاصــة املؤقتــة  

 .مكافحة الق لبة النمطية السلبيةمباملرأة مبضع مراعاة املنظ ا اجلنسان ما أ ل حتسني 
 
 تغيري امل اقف :5ملا ة ا -ألف  

 
العقـ   القليلـة   ه لنـدا ا  تغريت املعاملري املتعلقة باجلنسني على حنـ  سـرملع ا    لقد - 13

لألسـرة هـ    ال حيـد  الر ـل العائـل   كـان  ، ب قـت قصـري   بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة    ف. املنصرمة
ت  ـد   ،ال قت احلاضرمبا حمرما. م ض عا كانت مبالعالقات اجلنسية املثلية النم مجج املهيما، 

الذي ملتمثل ا املـرأة   ،مفه م الثنائيةمب أسر عدملدة مجات  خلني، مبزمباج املثليني أصب  ممكنا.
ــداجيياآخــذ ا الترا ــع   ،مبالر ــل ــة اجلنســانية   ، مبأخــذ مبضــع  ت  ا تمــع ا امغــاملري اهل مل
 اة إمـا مجكـر أمب   مبما عا ت الص اة السائدة بالنسبة لن ع اجلنس تتجسد ا ص التحسا.

الذك ا ما  هـة مباإلنـاا مـا  هـة     أنثى، بل أصبحت تشتمل على ارفني متقابلني  ا 
ــا أشــصا     أخــر  ــهما م ــا بين ــ عني. مبم ــك، صــدات التشــرملعات   مبمتن اســتنا ا إىل مجل

ــة اجلنســية اجلدملــدة املتعلقــة  ــالالثليــات مبالقــان ن املتعلــق بامل  غــاملري اهل مل ي ملــؤ ملا  مبا ئ
النســاء )انظــر الفــرع الســا س،  . (Wet lesbisch ouderschap)  آن معــااآلبــاء مباألمهــات ا

 هـذه امل اقـف اجلدملـدة   لـتعكس  ( امليل اجلنسي، مبمغاملرات اهل ملـة اجلنسـية   اتاملثليات مبمز مب 
 جتاه ن ع اجلنس.

باعتبـاا مجلـك    للمـرأة حتقيـق املسـامباة ا املعاملـة    سـعى النـاس عم مـا إىل    مبا املاضي،  - 14
ملنســى النــاس أن . مبقــل مبضــ حا بالنســبة هلــمأ األمــريــة. مبا هــذه األملــام، أصــب  ثــ اة ا تماع
فرملـق  الـيت عقـدها    تماعـات  االفأثنـاء أحـد   شصصيا.  عليهمتؤثر املرأة مبحترملرها عملية متكني 

ياســة تكــافؤ  بشــأن س  هــة إىل جملــس النــ اب  األخــرية املرســالة إعــدا  المــا أ ــل   املناقشــة
املـرأة بالنسـبة لـه    ألن برمتـه أصـب  ممـال     لندملني أن هذا امل ض ع مجكر أحد الشبان اهل ،الفر 

حتقيـق املسـامباة بــني   مسـألة  صـب   تمبهنـا ملكمــا اخلطـر ا أن   نفس احلقـ ق.  تمتـع بـ  أصـبحت ت 
. مبجيـ  أن نظـل    ـا حققنـاه مـا إجنـازات    لذلك ال ميكننـا أن نكتفـي   أمرا مسلما به، اجلنسني 

 كافؤ الفر  هلا.تملتزمني بضمان متكني املرأة مبحتقيق 

الفتيـات مبالنسـاء   جتـاه  الق لبة النمطية السلبية فاحلفاظ على ال ضع القائم غري كا . مب - 15
ــال،  فلنأخـــذ ال تـــزال منتشـــرة علـــى نطـــاق مباســـع ا ا تمـــع اهل لنـــدي.    ، علـــى ســـبيل املثـ

فتيـات  الكاتال غات اليت تنشـرها كـل عـام متـا ر األلعـاب الكـبرية مبالـيت تظهـر ا إعالناهتـا ال         
النســاء ا ه لنــدا هــا الالئــي ملعملــا  إىل أنباإلضــافة  .مباملكــامبي كهربائيــةالكــانس مللعــب بامل
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مسـائل  مراعـاة  بعيـدة متامـا عـا    ما ال اض  أن الثقافة اهل لندملـة  ف، بشكل ائيسي بدمبام  زئي
 .املسامباة بني اجلنسني

ضـرمباة تـبل    ضـال عـا  ف، حيتـاج إىل مبقـت مبصـ     مبالق الـ  النمطيـة  إن تغيري امل اقف  - 16
 فرضـها علـى النـاس   مليـة ال ميكـا   عفـالتحرا  . هنج ملراعي الذهنية السائدة حبيث جيـذب النـاس  

 اللجـ ء إىل العامـة. مبتفضـل احلك مـة     حرملة االختياا ه  مبدأ هام تق م عليه السياسةمب. بالق ة
ت ال تسـهم ا  اآلثـاا الـيت قـد تترتـ  علـى اختـامج املـرأة خيـااا        اإلشـااة إىل  مـا خـالل    اإلقناع

 اهــا احليــاة اقتصــا ملا علــى شــركائها ملعتمــدن ي ئــعلــى ســبيل املثــال، النســاء الال فمتكينــها. 
خيترن حينها قـداا أكـ  مـا    ي ئالنساء الالمبالفقر بعد الطالق. ل ق ع ا براثا لاألكثر عرضة 
لـدعم  العتمـا  علـى ا  ميكنـها ا على سبيل املثال، العمل ساعات أاـ ل،   ما خالل،االستقالل 

  .الذي تقدمه احلك مة

ا تمــع.  ا املعــاملري املتعلقــة باجلنســني تــؤثر علــىصــ اة املــرأة ا مبســائا اإلعــالم إن  - 17
مت ز/مل ليـه   5مب  4ا  احلك مـة اهل لندملـة  مبجملـس أمبامببـا   عقـد  ما أ ل مناقشة هذه املسـألة،  مب

“. صـ اة املـرأة  الم مبمبسـائا اإلعـ  ”بعنـ ان  املسـامباة بـني اجلنسـني    مؤمترا  مبليـا بشـأن    2013
ــيت متــت مناقشــتها    ــة مبمشلــت امل اضــيع ال ــ  النمطي ــز الق ال املســامباة بــني  مب ،ضــد املــرأةمبالتحي

املـؤمتر، أعلنـت    مبالـدمبا القيـا ي للمـرأة ا مبسـائا اإلعـالم. مبا هـذا       ،اجلنسني مبحرملة التعبري
احلك ميــة بشــأن غـري  أهنـا ســتدعم إقامـة منــ  ل ســائا اإلعـالم مباملنظمــات    احلك مـة اهل لندملــة  

 .م ض ع املرأة مبمبسائا اإلعالم
 

 : التقدم احملرز ا حتقيق املسامباة ا املعاملة3املا ة  -باء  
 
مـا االتفاقيـة إىل أ يـة اختـامج مجيـع التـدابري املناسـبة لكفالـة تطـ ا املـرأة            3املا ة تشري  - 18

اسـية مباال تماعيـة مباالقتصـا ملة    مبتقدمها الكاملني ا مجيع امليا ملا، مبال سيما ا ا ـاالت السي 
، بـدمبام  زئـي  إىل حـد كـبري   تعمـل  ملـرأة  االق الـ  النمطيـة مبكـ ن    على الرغم ما مبمبالثقافية. 
ه سـيتم ت ضـي    ألنـ مبنظـرا  مت إحراز تقدم مطـر  ا حتقيـق املسـامباة للمـرأة ا ه لنـدا.      فإنه قد 

. قد أمبا ت أمثلة بسـيطة هنـا  فخر ، األ ا  املاملعل مات املقدمة ا إااا خالل ا مهذا األمر 
النسبة املئ ملة للنساء املستقالت اقتصـا ملا ااتفاعـا افيفـا مـا     شهدت غم األزمة االقتصا ملة، رف

مبقد أثـرت   .2012مب  2008ا املائة ا الفترة بني  48ا املائة إىل ما ملزملد على  47ح ايل 
املسـتقلني  ملئ ملـة للر ـال   النسـبة ا اخنفضـت  قـد  ، فالر ـال األزمة االقتصا ملة بشكل أكـ  علـى   

متثيل املـرأة ا اهليئـات   مبملتزاملد ا املائة ا الفترة نفسها.  67ا املائة إىل  70ما حن  اقتصا ملا 
عد  النسـاء ا املناصـ  العليـا ا القطـاع      فتضاع، ا حني ثابتالكا تزاملدا بطيئا مبالسياسية 

 .صفضا للغاملةهذا الرقم منال ملزال اخلا  ا العقد املاضي. مبمع مجلك 
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 التدابري اخلاصة املؤقتة - يم  

 
ه لنـدا عـد ا   اختـذت  املرأة مبمكافحة الق ال  النمطية السـلبية،   مبضعما أ ل حتسني  - 19

 .ما التدابري اخلاصة
 
 يف املناصب العليااملتعلقة بالنساء والرجال دهدا  األ
 
النسبة املئ ملـة للنسـاء ا   صلة باملتاألهدا   خل حيز النفامج ا ه لندا حيد  مثة تشرملع  - 20

تعـدملل   خل حيز النفـامج  ، 2013كان ن الثان/ملناملر  1في فاملناص  العليا ا القطاع اخلا . 
 ا القطــاعني العــام  جــالس اإل ااة مباإلشــرا  للشــركات احملــدمب ة       املتصــلة لق اعــد  علــى ا

 .الســيد بــ ل كاملــا جملــس النــ اب،ا املقــدم مــا عضــ  (، 2 اجلــزءمباخلــا  )القــان ن املــدن، 
ــدنيا:احلــداملتصــلة بهــذا التعــدملل األهــدا   مبحيــد   ــة  30 مب  ال ــة  30لنســاء مب لا املائ ا املائ

الشــركات الــيت  ملــتعني علــى  مبمباإلشــرا  للشــركات الكــبرية.    ةلر ــال ا جمــالس اإل اا ل
ــذ مأنشــئت  ــاملر   1ن ــي هبــ مبال  2013كــان ن الثان/ملن ــدا ، أن تشــري ا  تف ــاذه األه  تقرملره

إ ـراءات لتصــحي  ال ضــع  امتثاهلـا مبأن ت ضــ  مــا تعتـزم اختــامجه مــا   عــدم ســب  إىل سـن ي  ال
الـيت تقـدمها   ألسـباب  اقبـ ل  مبا تمـاع املسـا ني هـ  املسـؤمبل عـا      . “(عليلاالمتثال أمب الت”)

ا  ـزاءات  التعدملل مل ملنص على فـر   إ راءات، مبلكا ما تتصذه ما امل افقة على الشركة مب
. 2015التشرملع ا عـام   دمب  مبتقييم الشركات تنفيذ اصد ري مبس   جي. هذا اخلص  

 .2001أ ناه عد  النساء ا املناص  العليا منذ عام ال اا  مبملعر  اجلدمبل 
 

 1اجلدمبل   
 النســــاء ا املناصــــ  العليــــا )جمــــالس اإل ااة مباإلشــــرا ( ا القطــــاع اخلــــا  عــــد    

 (2)اهل لندي
 

 2011 2009 2007 2001 الشركات الكربى
 11.7 10.6 8.9 4.6 25أك       

 10.2 9.3 7.3 5.1 100أك  

 7.5 6.8 5.6 3.9 500أك  

 6.0 4.2 4.5 3.1 5000أك  
 
__________ 

)املعهد اهل لندي للبحـ ا اال تماعية/هيئـة اإلحصـاء     2012، “اصد املسامباة ا احلق ق”املصدا: منش ا  (2) 
 اهل لندملة(.
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 االستقالل االقتصاديمشروع 
 
تسـليا الضـ ء   مشـرمبعا مـا أ ـل    مبالثقافـة مبالعلـ م    التعلـيم ستطلق مبزملـرة  هذا العام،  - 21

للحا ـة إىل  شدملدة اإل ااك   املنش   ه   عل املرأة على أ ية االستقالل االقتصا ي. مباهلد
سـ    مـا أ ـل حتقيـق مجلـك،     مب .التحـرك هبـذا االجتـاه   حبيث تسعى إىل االستقالل االقتصا ي 

اتفاقــات إبــرام مب نســاءل مبالاالر ــ إىلا تماعــات علــى الصــعيد احمللــي للتحــدا  تــنظم الــ زملرة
اهلد  البعيد املـد  هـ    مب. املعنيةخر  العمل مبالسلطات البلدملة مباجلهات األ ابابمع أحمد ة 

ا هـذا  مبالنسـاء  ل ابـني الر ـ  مبتقلـيص أمب ـه التفـامبت    ، زملا ة عد  النساء املستقالت اقتصا ملا
أهـدا   مبثالثـة  فئـات مـا النسـاء،     ثـالا املشـرمبع  سـتهد   الصد . مبعلى مب ه التحدملد، سي

 :حمد ة
 ؛االقتصا ي اعلى استقالهل الشاباتكفالة حفاظ  ‘1’ 
أصــبحا  ،اعاملــة األافـال مهـام  بســب   ،الئـي ال قـ ة العمــل إعـا ة النســاء إىل   ‘2’ 
 ؛الستقالل االقتصا يفيما ملتصل باا احلياة معتمدات على شركائها شبه 

ــا عــا ســ ق العمــل  الالنســاء مســاعدة  ‘3’  ــدات كلي ــق   بعي ــى حتقي االســتقالل عل
املـنصفا   يسـت   التعليمـ  املات مبالنسـاء مج مـا  إىل حـد كـبري   هـذه الفئـة   تتـألف  . مباالقتصا ي

 .مبمجمبات اإلملام احملدمب  بأص ل القراءة مبالكتابة
 

 (منهجية اجلدول املوحد) Tafel van Een ( واالعتماد على الذات) Eigen Krachtمشروعا 
 
إبرام بــالتعلــيم مبالثقافــة مبالعلــ م ، الــذي قامــت مبزملــرة Eigen Kracht مشــرمبعملهــد   - 22

احلاصـالت  النسـاء  تنشـيا  إىل ، الكبرية مباملت سطة احلجمملات ما البلد 22مع ما أ له اتفاق 
 حـا  ا معظم البلـدملات نفذ الذي سيا إااا هذا املشرمبع، مب. سا مت اضع ما التعليمعلى ق

ــة عــام   .Women Inc ، مبضــعت املنظمــة 2014هنامل
ــا ملســمى  (3) ــة ” Tafel van Een م منهجي

املسـت   التعليمـي املـنصفا العـااالت      االتصـال بالنسـاء مجمبات  امل  هة إىل  “اجلدمبل امل حد
مبميكــا . ، مبتقــدمي املســاعدة هلـا مبتــ تيفها مبتنشــيطها مسـاعدات عـا العمــل مبال ملــتلقني أي  

تسـع بلـدملات مشـااملع     ، أالقـت 2012ا عـام  مب. املنهجيـة هـذه   تباعا ،إن أاا ت ،للبلدملات
Tafel van Een 2013مب  2012مبا عـــامي  .2013، مث تبعتـــها بـــس بلـــدملات ا عـــام ،

البلـــدملات. نظمتـــها أخـــر  فعاليـــات املشـــرمبع أمب ا هـــذا امـــرأة ا  3 000 حنـــ  تشـــااك
__________ 

 (3) Women Inc.  عني: بتحسـني مبضـع املـرأة ا ه لنـدا. مبهـي تركـز عـل م ضـ          هي شبكة ما املنظمات ملتزمـة
 .(www.womeninc.nl)امل اا  املالية مبالصحة 
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املتصـلة   العامـة  تهاستراتيجية مسة  ائمـة مـا مسـات سياسـ    على  عل هذه االالبلدملات مبمبافقت 
لـى  املترتبـة ع آلثـاا  لتقيـيم  إ ـراء  التعليم مبالثقافة مبالعلـ م  قرات مبزااة . مبا ا تمع باملشااكة
النتـائج متاحـة ا منتصـف    مبسـتك ن  . 22عـد ها  مبلبلـدملات  امجيع ا  Eigen Kracht مشرمبع
 .2014عام 
 

 اإلملام احملدود بأصول القراءة والكتابة
 القراءة مبالكتابة عد  الر ـال. مبالقـ ة   ي بالكا  ملعرفا أص لئالالملتجامبز عد  النساء  - 23

ممـا   شـصص  مليـ ن  1.3مـا( تضـم   عا 65مب 15العاملة )اليت تشمل ما تترامبح أعمااهم بني 
ممــا بالكــا  ملعرفــ ن  مليــ ن شــصص  1.5 القــراءة مبالكتابــة مب أصــ لمللمــ ن بشــكل حمــدمب  ب 

احلساب. مباملسن ن هم أكثر ما ملفتقرمبن إىل معرفة أص ل القراءة مبالكتابة على النحـ    أص ل
بالكـا   عامـا   34مب 23ا املائة ما الق ة العاملة مما تتـرامبح أعمـااهم بـني     80ال اا. مبنسبة 

 ا املائـة ا أمبسـاط مـا تتـرامبح أعمـااهم بـني       20، ا حني أن هـذه النسـبة تتجـامبز    ملعرف هنا
ــاة )     64 مب 55 ــد  احلي ــة مل ــراءة مبالكتابة/اللغ ــا. مبإن مؤسســة الق  Reading & Writingعام

Foundation/Language for Life   ي ملعـانني مـا هـذه    ئـ األمهـات الال علـى  ( تركز ا عـدة منـااق
ــال ا احلضــانات ممــا ال ميتلكــ ن       ال ــيم األاف ــرامج تعل ــالت ازي مــع ب ظــاهرة، فتنفــذ برناجمــا ب

املهااات اللغ ملة الالزمة مقاانة بغريهم. مباألم مباألب مبالطفل، عندما ملعملـ ن سـ ملة لتحسـني    
مهاااهتم اللغ ملة، ملسلك ن اجتاها تصاعدملا ملعزز فيه كل منـهم اآلخـر حنـ  املشـااكة )عـ  أ اء      

ء مباألمهات  مباا ا هذا الشأن، على سبيل املثال( ا امليـدان االقتصـا ي مبا هناملـة األمـر     اآلبا
احلص ل على االستقالل االقتصا ملة. مبملشكل هذا ال نـامج األسـاس الـذي ملـتم االنطـالق منـه       
جلعل  امبس اللغة مباحلساب  زءا ال ملتجزأ ما ال امج اليت ت فرها مراكز التـدامل  اإلقليميـة،   

الحقـا. مبجيـري حاليـا التحقـق مـا       ملسـتحدا  للتعلـيم املهـل الثـان ي األساسـي     برنامٍج أمب ما
 .2016النتائج اليت أمثرت عنها برامج هذه املؤسسة مبسُتنشر ا عام 

 
 Duizend en één Kracht متكني النساء املهاجرات مشروع

 
املعنيــة عيــة الســلطات البلدملــة مباملنظمــات التط عملــت ، 2011مب  2007بــني عــامي  - 24

النسـاء  مـا أ ـل تشـجيع      Duizend en één Kracht عـا كثـ  ا إاـاا مشـرمبع    باملهـا رملا  
ــات ا  ــات إىل األقلي ــةاملنتمي ــى إلثني ــل     االضــطالع  عل ــا خــالل العم ــع م ــدمبا نشــا ا ا تم ب

 امبشــرحت ،تســتطيع النســاء االختيــاا مــا بينــها ةنشــطلألرنــامج معــا ب ضــع ب امبقامتــالتطــ عي. 
اخلطــ ات  ناختــذمبقــد االعــت آال  النســاء علــى هــذه القائمــة، مب . بعــة املمكنــةاملتاخطــ ات 
 .ا ا تمعملصبحا ناشطات كي لالالزمة 
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 االستقالل االقتصا ي -ثانيا  
 

 مقدمة  
 
ــا مجكــر أعــاله،    - 25 فالنســاء الســتقالل االقتصــا ي أحــد أمبل ملــات احلك مــة.     ميثــل اكم

اسـتحقاقات الضـمان   علـى  أمب ا احليـاة   شـركائها  ماليـا علـى  ملعتمـدن  املستقالت اقتصا ملا ال 
مبهـا أقـل عرضـة     ،مبلدملها حرملة أك  ا اختياا ما ملرملدنـه ا احليـاة بأنفسـها    ،(4)اال تماعي

ل ضـع  شرحا مفصـال  ، 13مب  11املا تني ملقدم هذا التقرملر، ا إااا مبالفقر.  لل ق ع ا براثا
حملــة عامـة عـا أهــم   هـ  ملـ فر   الر ــل. مبمقاانـة ب االقتصـا ي   اهمبضــعمبا سـ ق العمـل،    رأةملـ ا

ملنظـر  ، 14املا ة  ا إااامباملتعلقة بالسياسة العامة. اإلحصاءات مجات الصلة، مبملبني التط اات 
بني املنااق احلضرملة مبالرملفية ما حيث االسـتقالل االقتصـا ي،   القائمة االختالفات ا التقرملر 

 .ه لندا املشااكة ا س ق العمل ا خمتلف منااقمد  مبملبحث ا 
 

 ل: املرأة مبالعم11املا ة  - ألف 
 

 مشاركة املرأة يف سوق العمل
 
ــة  (5)العاملــة ةالقــ ملــرأة ا شــااكة امل مجــايلاإلت ســا امل ز ا لقــد ا - 26 ا الســن ات القليل

. مبا 2012عـام  ا املائـة ا   64.9إىل  2008ا املائة ا عام  62.1املاضية، إمج ااتفع ما 
 79.9 ذا املعـدل ا الفتـرة نفسـها مـا    اخنفا هـ شااكني ا الق ة العاملة، املالذك ا صف   

ا هـذا الصـد  مـا     ـال مبالنسـاء   الفرق بني الرتقلص مببالتايل مت . ا املائة 78.7ا املائة إىل 
 الر ـل بمقاانـة  مبضع املرأة ا س ق العمل حتسا  مبما مّثا املائة.  13.8ا املائة إىل  17.8

 .لة املاضيةالقلي ا السن ات

__________ 

ا املائــة مــا احلــد األ ىن املر عــي   70ملعتــ  الفــر  مســتقال اقتصــا ملا إمجا كــان  خلــه ملســامبي أمب ملزملــد علــى    (4) 
 لأل  ا.

الفئـة   املعدل اإلمجايل للمشااكة ا الق ة العاملة: القـ ة العاملـة )األفـرا  العـامل ن مبالعـاال ن عـا العمـل مـا         (5) 
 ( كنسبة مئ ملة ما الق ة العاملة احملتملة.65إىل  15العمرملة 
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 (6)ةالعامللر ال مبالنساء ا الق ة اشااكة ملاإلمجايل عدل امل  
  

  

 العاملة ةالق ا لمشااكة اإلمجايل لعدل املاخلا األزاق = 
 العاملةق ة الا لر ال ملشااكة امجايل عدل اإلاملاألمحر =  اخلا

 العاملةق ة الا لنساء املشااكة اإلمجايل عدل املاألخضر = اخلا 
  

 عمرسب الحبمشاركة النساء يف القوة العاملة 
 
الفئـة   مـا النساء ا صف   على األالعاملة ه   ةالق ا مشااكة للمجايل املعدل اإلإن  - 27

ا املائــة ا  82.6 إىل 2008ا املائــة ا عــام  82.1، مبقــد ااتفــع مــا 35إىل  23العمرملــة 
املشـااكة ا القـ ة العاملـة قـد     مبلكـا   قـدم ا العمـر،  ملتنـاقص مـع الت  هذا الـرقم  مب .2012عام 

ــة شــهدت ااتفاعــا  مبحــدا اخنفــا   .2008منــذ عــام  الســت ا بــس مــا الفئــات العمرمل
النســاء بااتفــاع عـد   مجلــك  زئيـا  (. مبملـرتبا  25إىل  15فقـا ا أصــغر فئـة عمرملــة )  افيـف  

 لتعلـيم مبالثقافـة مبالعلـ م أن   األاقـام الـ اا ة مـا مبزااة ا   مبتظهـر  بـالتعليم العـايل.   مللتحقا  لالئيا
 ا عــامكـان أعلــى مــا عـد  الر ــال    (7)ا مؤسسـات التعلــيم العــايل املســجالت النســاء عـد   
2011. 

  

__________ 

 املصدا: هيئة اإلحصاء اهل لندملة. (6) 

 (7) http://www.trendsinbeeld.minocw.nl/grafieken/3_1_1_15.php. 



 CEDAW/C/NLD/6 

 

20/161 14-66060 

 

 
 2الشكل 

(8)العاملة حبس  العمرق ة الا لنساء املشااكة اإلمجايل عدل امل  
 

 

 العاملةالنساء ا الق ة شااكة ملاإلمجايل املعدل اخلا األزاق = 
  
 األصل اإلثينشاركة يف القوة العاملة حبسب امل
 
النسـاء مـا   ا صـف    هـ  أعلـى   العاملـة   ةالقـ   النساء اشااكة اإلمجايل ملعدل املإن  - 28
إثـل  النسـاء مـا أصـل    ففـي صـف     . إلثنيـة النسـاء مـا األقليـات ا   مقاانـة ب ه لندي إثل أصل 

ا املائــة ا  66.3إىل  2008 ا املائــة ا عــام 63.2مــا املشــااكة ه لنــدي، ااتفــع معــدل 
ا  59.9ا املائـة إىل   57.9مـا  ااتفع إلثنية األقليات اما نساء مبا صف   ال، 2012عام 

املشااكة ا الق ة العاملـة هـي األ ىن   كانت هذه الفئة األخرية،  مبضمااملائة ا الفترة نفسها. 
ا املائـة   54.7مب  2008م ا املائـة ا عـا   53.2غري غريب ) إثلالنساء ما أصل ا صف   

النســاء مــا ا صــف   العاملـة   ةالقــ ا شــااكة معـدل امل  2اجلــدمبل مبملــبني (. 2012 عـام  ا
 .مباملغرب ،مبتركيا ،مب زا األنتيل اهل لندملة أمب أامببا ،س املنام

__________ 

 املصدا: هيئة اإلحصاء اهل لندملة. (8) 
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 2اجلدمبل 

غـري  مـا أصـل إثـل    النسـاء   ا صـف   ( نسـبة مئ ملـة  كالق ة العاملة )ا شااكة امل لمعد  
 غريب
 

 2008 2012 
 68.0 67.6 س املنام   

 63.5 59.6  زا األنتيل اهل لندملة أمب أامببا

 49.3 47.3 تركيا

 44.4 44.3 املغرب
 

 اآلباء واألمهاتيف صفو   العاملةقوة اللمشاركة يف لالصايف املعدل 
 
ا  59.2ااتفاعا افيفـا، مـا    (9)ا الق ة العاملةالنساء صاا ملشااكة ااتفع املعدل ال - 29

لـدملها   الالئـي األمهات مبا صف    .2012ئة ا عام اا امل 60.6إىل  2008املائة ا عام 
ا املائـة إىل   69.4هـذا الـرقم مـا    ااتفـع   (،12الفئة العمرملة ما صـفر إىل   ما) اأافال صغا

دل ا العاملـة فهـ  مرتفـع، مببلـع املعـ     ا ق ة اآلباء صاا ملشااكة أما املعدل ال .ا املائة 71.5
 فقـد مبمـع مجلـك،    .2012ا املائـة ا عـام    93.2 أافـال صـغاا  الـذملا لـدملهم    اآلبـاء صف   

ا املائـة   75.9مـا  حن  االخنفـا ،   ميالشهد املعدل الصاا ملشااكة الر ال ا الق ة العاملة 
 .(10)2012ا املائة ا عام  73.7إىل  2009ا عام 
 

 املةيف القوة العالنساء ذوات اإلعاقة مشاركة 
 
قـداهتم علـى   اإلعاقة اليت ملعان منها األفرا  بل علـى  جيري التركيز على ال ا ه لندا،  - 30

أمب علـى إجيـا  فـر  عمـل     عمـل  غـري القـا املا علـى ال   األشـصا   فاملشااكة ا س ق العمـل.  
ا شــااكة املمعــدل مبالعمــل.  عــامعــ قني  ة األ ــل ملعتــ مبنط مللــالبســب  املــر  أمب اإلعاقــة 

آخـر  مبقـد أتهـرت   . مجمبي اإلعاقـة لر ـال  ا معـدل ا املة للنساء مجمبات اإلعاقـة أقـل مـ   الع ةالق 
ا املائـة ا   33إىل  2008ا املائـة ا عـام    35.7األاقام اخنفاضا ا السـن ات األخـرية مـا    

ا  41ا املائــة إىل  49.7املشــااكة مـا  اخنفــا معـدل  الر ـال،  مبا صــف   . 2011عـام  

__________ 

إىل  15املئ ملــة للقــ ة العاملــة احملتملــة )مــا الفئــة العمرملــة املعــدل الصــاا للمشــااكة ا القــ ة العاملــة: النســبة  (9) 
 ( العاملة.65

 (10) Parliamentary Papers II, 2013-2014, 31 322, no. 226. 
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اخنفاضـا  مجمبات اإلعاقـة  معـدل البطالـة ا أمبسـاط النسـاء     اخنفـا  مـا  كالفترة نفسـها.  املائة ا 
ــا ــا  ،افيفـ ــام   9.1مـ ــة عـ ــام   8.8إىل  2008ا املائـ ــة ا عـ ــف   2011ا املائـ . مبا صـ

 ا املائة. 11.5ا املائة إىل  8.6الر ال، ااتفع ا الفترة نفسها ما 
 

 البطالة
 
ا املائة ا الفترة بـني   6.4ا املائة إىل  3.8ما ااتفاعا لبطالة اإلمجايل لعدل امل شهد - 31

ا املائـة ا هـذه    6.3ا املائـة إىل   3.2مـا  ااتفـع  الر ـال،  مبا صف    .2012مب  2008
النسـاء العـااالت    العاالني عـا العمـل أقـل مـا عـد      الفترة. مبعلى الرغم ما أن عد  الر ال 

 .2008عة أكـ  منـذ عـام    ااتفـع بسـر  قـد  الر ـال  ا صـف    عا العمل، فإن معدل البطالـة  
ا املائـــة ا عـــام  6.6إىل  2008ا عـــام ا املائـــة  4.7مـــا ااتفـــع  ،ا صـــف   النســـاءمب

مبجيـل الر ـال أكثـر    على مبتائف الر ال. تأثري أك  لتقلبات ا النم  االقتصا ي مبل. 2012
 2005 س ق العمـل )علـى سـبيل املثـال، ا الفتـرة بـني      از هاا عا الناشئة ما غريهم الف ائد 

عــدل حيــث ملتقــااب متــده ا اقتصــا ي، أي ا عملــهم فــر  (، مبلكنــهم ملفقــدمبن 2007مب
ــر  قــد مب األعلــى عم مــا.مــا معــدل بطالــة النســاء ،  بطالــة الر ــال  علــى أقــل كــان لألزمــة أث
 .الرعاملة مبالتعليم يقطاععلى سبيل املثال  العدملد ما النساء،تستقط  عمل القطاعات اليت 

 
 ساعات العمل

 
لنسـاء الالئـي تتـرامبح أعمـااها     بالنسـبة ل مت سا عد  ساعات العمـل األسـب عية   لع ب - 32
اخنفــا مت ســا ســاعات مب .2008عــام مبمل ملــتغري منــذ ســاعة،  28.4 عامــا 65مب  15بــني 

 .2012عام  ا 39 إىل 2008ا عام  39.4ما بالنسبة للر ال العمل األسب عية 

 
 يستوى التعليمامل سبحب العملساعات 

 
قــد عملــت ف. نحــ  النســاء إىل العمــل ســاعات أكثــر مــع ااتفــاع مســت اها التعليمــيت - 33

األسـب ع ا عـام   سـاعة ا   25.8ا املت سـا   فقـا  التعلـيم األساسـي  النساء احلاصالت علـى  
ســاعة ا األســب ع،  27.4 افقــد عملــ ثــان يالتعلــيم ال لــىعلنســاء احلاصــالت أمــا ا .2012

 ساعة. 31يم العايل التعللنساء احلاصالت على مبعملت ا
 

 عمرسب الحب العملساعات 
 
ــني   - 34 ــرة بـ ــت 2012مب  2008ا الفتـ ــف     ، اخنفضـ ــل ا صـ ــاعات العمـ ــاء سـ النسـ

 .ا صف   النساء املتقدمات ا السا ااتفعتا حني  ،صغريات السا
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 (11)س  الفئة العمرملةحب، 2012مب  2008بني ا الفترة األسب عية  العملساعات   
 

ساعات العمل 
األسبوعية بني 

 65-55 55-45 45-35 35-25 25-15 النساء
      2008 28.3 31.1 27.4 27.7 26.7 

2012 26.9 31.0 27.9 27.9 27.3 
  

 األصل اإلثين حبس ساعات العمل 
 
علـى   ةغـري غربيـ  مبمـا أصـ ل غربيـة    ، اإلثنيـة النسـاء مـا األقليـات    تعمـل  ا املت سا،  - 35

، 2012ا عـام  . مبه لنـدي إثـل  مـا أصـل    ا أك  مـا السـاعات مقاانـة بالنسـاء     عدالس اء، 
عملـت  ا األسـب ع، ا حـني   ا املت سـا  سـاعة   28.1عملت النساء ما أصل إثل ه لندي 

 .ا األسب عا املت سا ساعة  30 إلثنيةا األقلياتالنساء ما 
 

 البطالة ومكافحةيف القوة العاملة  املشاركةزيادة 
 
 امـل كمـ اانني ملتمتعـ ن بك  ا ه لندا ا ا تمـع  أن ملشااك الناس ترغ  احلك مة ا  - 36

فهـي  ، مبلـذلك  تطبـق علـى اجلميـع    سياسات املتبعة ما أ ل معاجلة البطالـة مبال حق ق امل اانة.
بطبيعـة احلـال، فـإن املـرأة تسـتفيد أملضـا مـا هـذه         مبى أساس ن ع اجلـنس.  ال متيز بني الناس عل

مشـااكة كبـاا السـا ا    املتعلقة بتعزملـز  السياسة العامة  ،، على سبيل املثالذفلنأخالسياسات. 
كـــان ن األمبل/ ملســـم   19فـــي فالشـــباب.  ا صـــف  القـــ ة العاملـــة أمب التصـــدي للبطالـــة 

مليـ ن   102احلك مـة مـا جمم عـه    نفقـت  أ ،بعد التشامبا مع الشـركاء اال تمـاعيني  مب، 2012
الفئـة العمرملـة    مـا الشـباب مب لعاالني عا العمل مـا  امساعدة ما أ ل على مد  عامني مل امب 
تسـتهد   علـى أنشـطة    ملـ امب مليـ ن   67مبسـينفق مبلـع   عمل. فر  للعلى إجيا   65إىل  55

لتصــدي ل ملـ امب مليـ ن   35 سيسـتصدم مبلـع  عـاالني عـا العمـل، مب   الكبـاا السـا مـا السـكان     
تصـذة لتحسـني الفـر     لتـدابري امل مبس   تستفيد املرأة أملضا مـا ا الشباب.  ا صف  للبطالة 
النسـاء ا القـ ة   زملـا ة مشـااكة    إىلسبيل املثـال،  على مبميكا النظر، ، اتني ا م عتنيهلاملتاحة 
 .65إىل  55 ما الفئة العمرملةالعاملة 

__________ 

 املصدا: هيئة اإلحصاء اهل لندملة. (11) 
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أن ختصــص جمــد ا مببشــكل مؤقــت ميزانيــة إعــا ة اإل مــاج    ــ   مبتعتــزم احلك مــة  - 37
مينـات املسـتصدمني أن تسـتصدم هـذه امليزانيـة مـا       ل كالـة تأ   مبميكا .قان ن تع ملضات البطالة

كمـا ميكـا اسـتصدام    . تفضي إىل ن ع ما التأهيل مباات تنظيم أمب التدامل  أ ل مت ملل إعا ة 
ما أ ل  فع عـالمبة لل سـطاء الـذملا ملسـاعدمبن كبـاا السـا العـاالني عـا         بعا هذه األم ال 

هتـد  احلك مـة إىل حتسـني    مب(. مبكـاالت الت تيـف  إجيا  فر  عمل ) ـا ا مجلـك    علىالعمل 
 لكبـاا السـا  ن  عـالمبات تنقـل    ـ مبمجلـك   ،س ق العملعاما ا  55اا ملزملد عمرهم عمبضع م

اســتصدام كبــاا الســا أكثــر  مبهــذا جيعــل . اإلعانــات الــذملا ملســت ف ن شــرمبط احلصــ ل علــى 
مـا   احلك مة أملضا تعزملز إعا ة إ مـاج تزم مبتعألاباب العمل.   امجبية ما الناحية املالية بالنسبة

ري بيانـات  مبتشـ عـ  جمم عـات تقـيم شـبكات بينـها.       ا ق ة العمـل  عاما 55ملزملد عمرهم عا 
ا غضـ ن سـتة   جيـدمبن عمـال    كباا السـا ا املائة ما  30إىل أن مبكالة تأمينات املستصدمني 

ال ملـنج    مبن هـذا التـدامل ،   مب تلـك الشـبكات.   الذي تقدمـه ما املشااكة ا التدامل  أشهر 
لـتمكني  هتيـ  الفـر    احلك مـة   . مبعالمبة على مجلك، فإنمنهم ا إجيا  عمل ا املائة 5س   

إقامـة   مـا ، الذملا تت فر لـدملهم مبتـائف شـاغرة   عمل مبأاباب العمل الذملا ملبحث ن عا ملسنني ا
كـال  مـا  شـدملد  قدملر بتهذا حيظى مب .“(الستلهامأملام ا”)البعا اتصاالت مباشرة مع بعضهم 

 لسـ ق ، مبملصـبح ن أكثـر فهمـا    إاشـا ات مفيـدة  ل ن علـى  اجلانبني. فالباحث ن عا عمل حيصـ 
 .حلقات العمل املصصصة إلعدا  البات الت تيفاملشااكة ا  ميكنهممبالعمل، 

 
 املزنليةالرعاية خدمات برنامج 

 
اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إىل اختـامج تـدابري        عت ، 39الت صية ا  - 38

ــازل  لتحســني مبضــع  ــذلك،  .خــدم املن ــتجابة ل ــت  مباس ــع الشــركاء    قام ــامبن م ــة، بالتع احلك م
إمكانيــة مب ــاءت . املنــازل خــدمســني مبضــع لدااســة إمكانيــات حتاال تمــاعيني، بتعــيني جلنــة 

ملنــازل خلــدم اتعلقــة بالعمــل الالئــق امل 189اقــم  التصــدملق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدمبليــة
ــك االســتجابة    ــق  كجــزء مــا تل ــامج خــدم فيمــا ملتعل ــة ات ب ن ــة احلــايل. الرعامل  27ا مب املزنلي

إعـدا   باحلك مـة  مبتقـ م  . املنـازل ، أصدات اللجنة تقرملرا عا مبضـع خـدم   2014آمجاا/مااس 
مبقـد  عـا   لـ ل املمكنـة.   احلتسـهم ا إجيـا    قـد  مناقشة عامة مبجتري اآلن ا  على هذا التقرملر. 

إىل مـؤخرا  زنليـة مبالتجااملـة   ملااملعـل دـدمات التنظيـف    فـرع  الاهل لنـدي مب العمـال  احتا  نقابات 
 اخلدمات اليت ملقدم هنا. مقابلا  فع أتعاب خدم املنازل األخذ بنظام القسائم 
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 الرعايةمهام اجلمع بني العمل و
 
مهـام  الرعاملة اجلمع بني العمـل مب مهام دمات املقدمة      قان ن العمل مبسهلت اخل - 39

بشـأن   ااسـة لتقصـي احلقـائق    ي الرابعـة  دنـ بالكينيحك مـة   نشـرت ، 2008ا عام مبالرعاملة. 
. (سـاعات العمـل   (الرعاملـة، مبقـان ن )تعـدملل   مهـام  العمل مبقان ن الرعاملة )مهام العمل مببرامج 

سـاعات  تعـدملل  اإل ازات مبنظام حتدملث ما أ ل مشرمبع قان ن الدااسة إىل صياغة مبأفضت 
 .العمل، الذي أاسل إىل جملس الن اب للم افقة عليه

مهـام  أحكـام قـان ن العمـل مب   الـتمكني مـا اسـتصدمام    هـذا املشـرمبع هـ      ماد  مباهل - 40
 األنظمــةعلــى تضــما تعــدملالت هــ  مل رمبنــة أكــ . مب قــان ن تعــدملل ســاعات العمــل الرعاملــة مب
ا ، علــى ســبيل املثــال تــ فري الفــر  ملزملــد مــا املرمبنــة لعمــل مبمهــام الرعاملــةاملتعلقــة باالقائمــة 

ــة  ــد،  م اصــلة اإل ــازة ا حــال مب ــ     احلــق امب ،اســتصدام اإل ــازة ال الدمل اب عمــل  دمل
اسـتصدام  ا رمبنـة  املاملستشـفى، مبزملـا ة   إىل  خـ ل  الطفـل  تـاج  إ ازة أم مة أاـ ل عنـدما حي  مب

 .ألسر احلاضنة مباملتبنيةلتغطية ااإل ازة ال الدملة 

 العمل بـدمبام  زئـي  زملا ة ساعات فرقة العمل املعنية بأنشئت ، 2008مبا أمبائل عام  - 41
(Part-Time Plus )د  كـان اهلـ  لعمـل سـاعات أاـ ل. مب   باقنـاع النسـاء   جيا  اـرق إل ما أ ل إ

بـدمبام كامـل أمب بـدمبام  زئـي أاـ ل هـ        العمـل  حا ملصب  إحداا تغيري ثقاا ا ه لندا ه  
فرقـة العمـل مبا لـس االقتصـا ي     ت ا السن ات القليلة املاضـية، قامـ  مبالقاعدة بالنسبة للمرأة. 

ــدياهل ل مباال تمــاعي ــا  (12)ن ــة مب ت صــيات  بنشــرمع ــة اهل لندمل ــة إىل احلك م الشــركات م  ه
مبكانــت أهــم الرعاملــة. مهــام مباملنظمــات األخــر  بشــأن أفضــل الســبل للجمــع بــني العمــل مب   

ســاعات ا املرمبنــة  زملــا ة، مبألافــالشــاملة لخــدمات اعاملــة تتصــل بفــر  تــ فري الت صــيات 
مجيـع  ا م اءمـة سـاعات العمـل    ف مبتكييـ علـى الصـعيد اإلقليمـي، مب   سياسـات العمـل   العمل مب
كني ا ملالشـر أن كـال  املتمثلـة ا  قيقـة  احلتأخـذ ا احلسـبان   حبيث دمات اال تماعية اخلأن اع 

الرعاملـة  مهـام  اجلمع بني العمل مبال تقع املسؤمبلية عا مسألة . مببالنسبة هل لندا، األسرة ملعمالن
، علـى  عـاملني بـاب العمـل مبال  أاعلـى   ،مببشكل ائيسـي فهي تقع أملضا، مبحدها، على احلك مة 

 عـل  ا الت صـيات املـذك اة أعـاله    استصدام بإمكاهنم مب ا مكان العمل.اامبلة املفامبضات مب
 .س اءحد للر ال مبالنساء على أملسر بالنسبة الرعاملة مهام اجلمع بني العمل مب

الرعاملة ما أ ـل تنفيـذ ت  يـه    مهام ، مت تعدملل قان ن العمل مب2012مبا آمجاا/مااس  - 42
ــس األمبامبيب  ــا ا ا  EU/2010/18ا لـ ــااس  8الصـ ــد    2010آمجاا/مـ ــذي ملهـ ــذ إىل الـ تنفيـ

__________ 

 .Tijden van de samenleving(: 2011ا لس االقتصا ي مباال تماعي اهل لندي ) (12) 
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 األقـل مـا املعاملـة   محاملة امل تفني مببالتايل فإن االتفاق اإلاااي املنق  بشأن اإل ازة ال الدملة. 
ملـنص   ن. كمـا  ا القـان أمب اسـتصدامها أصـبحت مدا ـة     إل ـازة ال الدملـة  اال   بسب عدال 

إ ـراء تغـيريات     الـ ا  ـازة ال الدملـة   اإلالعائـدملا مـا     تفنيللمق القان ن احلعلى التعدملل 
ــات    منــا عملــهم، مبا ســاعات عملــهم مب/أمب  ملطلــ  مــا أابــاب العمــل النظــر ا تلــك الطلب
 .ا االعتباا ت هؤالء امل تفنياحتيا امباالستجابة هلا، مع أخذ 

ــة ا مهــام ا تمــاع بشــأن م ضــ ع العمــل مب مبعقــد  - 43 ــان/ن فم   18الرعامل تشــرملا الث
شـؤمبن  ل مبزملـر الدمبلـة  بالتعـامبن مـع    بتنظيمـه مبزملـر الشـؤمبن اال تماعيـة مبالعمـل     . مبقام 2013

ا مبلتعلـيم مبالثقافـة مبالعلـ م.    شـؤمبن ا ل الدمبلـة  ةمبمبزملـر الرعاملـة اال تماعيـة مبالرملاضـة    صحة مبلا
مباألمبســـاط ا تمـــع املـــدن  مبمنظمـــاتممثلـــي الشـــركاء اال تمـــاعيني ، حتـــدث ا إىل اال تمـــاع

 .الرعاملةمهام تعزملز اجلمع بني العمل مببشأن األكا ميية مباخل اء اآلخرملا 
ــا ة مشــااكته        - 44 ــى زمل ــيت ن قشــت تشــجيع الر ــال عل ــت امل اضــيع ال ــام ا  ممبمشل مه

ــر مرمبنــة أمنــاط العمــل مبخــدمات اعاملــة األافــال مب عــل الرعاملــة،  ــة   ،أكث مبامل اءمــة بــني اعامل
الرعاملـة.  مهـام  جلمـع بـني العمـل مب   الـذي ميثلـه ا   اال تمـاعي  فسيالنمبالع ء األافال مباملدااس 

مبا صــد   .(13)2013كــان ن األمبل/ ملســم   12جملــس النــ اب بنتــائج اال تمــاع ا بلــع مبُأ
التركيز علـى امل اضـيع األابعـة التاليـة ا     بـ  احلك مـة النقاط اليت أثريت أثناء اال تماع، سـتق م  

 :الفترة املقبلة
 ا مكان العمل؛ مع بني العمل مبمهام الرعاملةاتفاقات بشأن اجل • 
 ؛حتيا ات املتغرية للمجتمعالا ل لإل ازات ملنظام قان ن  • 
رعاملـة  خدمات  يدة مببتكلفة معق لـة ل ت فري ، ما قبيل ت فري الظرمب  املؤاتية • 

 ؛ا تمع احملليضما األافال، مباملرمبنة ا ساعات العمل 
 . ال مبالنساءمهام الرعاملة بني الرتقاسم  • 

 
 األطفال رعاية
 
فـر   ملتابع ن برناجما ملفضي إىل إجيا  اآلباء مباألمهات ا ه لندا الذملا ملعمل ن أمب إن  - 45

ملفـ ا بشـرط   قـد  الـيت تقـدمها  هـات مسـجلة     اعاملـة األافـال   عمل مبملستفيدمبن مـا خـدمات   
علـى  إلعانـة  امبملت قـف مقـداا   تكـاليف.  التلـك  تغطيـة  احلص ل على إعانـة ماليـة للمسـاعدة ا    

ــال  مبالـــدخل،  ــاليف اعاملـــة األافـ ــرة، مبتكـ ــال ا األسـ ــاعات عمـــل مب ،عـــد  األافـ ــاء سـ اآلبـ
__________ 

 (13) Parliamentary Papers II 2013/14, 32 855, no. 15. 
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ــة  مباألمهــات.  ــة اخلاصــة برعامل ــذي  ا  ــر األأســاس علــى األافــال مبحتســ  اإلعان الســاعة ال
سـ  نـ ع الرعاملـة املقدمـة     ، حبعلى أال ملتجـامبز مجلـك حـدا أقصـى    مركز اعاملة الطفل، ملفرضه 
سـاعة ا الشـهر لكـل     230إعانة تغطي حـدا أقصـى قـداه    باء مباألمهات اآلمبملتلقى . لألافال

إىل  2005مـا بليـ ن ملـ امب ا عـام      اإلنفـاق احلكـ مي علـى اعاملـة الطفـل     افل. مبقـد ااتفـع   
ملـني ملـ امب   بال 3.7إىل أنـه سـريتفع إىل   تشـري اإلسـقااات   مب. 2011ا عام بالملني مل امب  3.2

 .2015حبل ل عام 
مبال  مل ملكا هـذا اإلنفـاق قـابال لالسـتدامة    ، الراهنةقتصا ملة مباملالية مبا ض ء احلالة اال - 46
اإلنفـاق علـى اعاملـة األافـال     ملبلـع  معدالت البطالة املرتفعـة،  مب اإلنفاق بسب  ختفيامب .ام ا
فـإن   ،دا اإلشـااة إىل أنـه علـى الـرغم مـا هـذه التصفيضـات       لكـا جتـ  . مبمل امببلي ن  2.5اآلن 
منظمــة الــذي حد تــه ت ســا املال ملــزال أعلــى مـا  الطفــل  علــى خــدمات اعاملـة ه لنــدا إنفـاق  

املتعلقــة بإعانــة اعاملــة  تــدابري امليزانيــة ا امليــدان االقتصــا ي. مبقــد صــممت  التعــامبن مبالتنميــة 
ه . مبفضال عا مجلك، فإنـ العاملة ق ةالا عدم املشااكة ما ممكا لتقليل إىل أ ىن حد األافال ل

ا أ ىن احلـدمب  بالنسـبة لآلبـاء مباألمهـات     التصفيضـات  ى اآلثاا املترتبة علحر  على إبقاء سُي
لتحليـل  اهل لنـدي  كتـ   املمب ـد  مبقـد  كامـل.  الـذملا ملعملـ ن بـدمبام    أمب مجمبي الدخل املنصفا 

 استفضـي إىل اخنفـا     الطفـل اليت االت إعانة اعاملـة  السياسات االقتصا ملة أن التصفيضات 
 .ا املائة 0.1بنسبة  املشااكة ا الق ة العاملة

ــاملر  1 مــااعتبــااا مب - 47 مليــ ن  100احلك مــة مبلــع خصصــت ، 2014كــان ن الثان/ملن
اإلعانة املقدمـة بالنسـبة   لزملا ة هذا املبلع نصف مبس   ملستصدم إضاا لرعاملة األافال.  مل امب

ــهما ال للطفــل األمبل  ــرامبح  خل ــ ملا ملت ــني  ألب ــ امب مب  47 812ســن ي ب ــ امب. 103 573مل  مل
ــ ملا اللــذملا ملزملــد  خلــهما عــا   مــا أ ــل اســتعا ة حــق  املبلــع املتبقــي ســتصدم ملمبســ    األب
للطفـل  ا املائة مـا تكـاليف الرعاملـة     18ملعا ل ا االستفا ة ما اإلعانة  ا  مل امب 103 574
 .األمبل
الفئة العمرملة ما صـفر  ما  أافاللدملها النسبة املئ ملة لألسر املعيشية اليت قد ااتفعت مب - 48
ا املائـة ا عـام    48إىل  2008ا املائـة ا عـام    46مـا  لطفـل  اإعانة اعاملة طالبة بمبامل 4إىل 

مـا الفئـة    أافـال الـيت لـدملها   لألسـر  بشكل أكثر حدة بالنسبة النسبة املئ ملة مبااتفعت . 2012
 .ا املائة 23ا املائة إىل  16ما  - ا نفس الفترة 12إىل  4العمرملة ما 
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 4اجلدمبل 

 (14)افل( 1000كل )ل الطفلما إعانة اعاملة  االستفا ة  
 2008 2009 2010 2011 2012 
املت ســا اإلمجــايل       

 709 738 715 695 600 لعد  األافال

مراكــــــز اعاملــــــة 
 303 323 314 290 262 األافال

الرعاملــــة خــــااج   
 303 305 283 246 198 إااا املداسة

 103 110 118 160 140 مرب  األافال
  
ا املائـة ا   4مـا خـدمات اعاملـة األافـال بنسـبة      دملا املسـتفي عد  األافال اخنفا مب - 49
ا خـدمات الرعاملـة قـد    األافـال  الـيت ملقضـيها   السـاعات  عـد   مت سـا  كمـا أن   .2012عام 

ل اافـ خدمات اعاملـة األ االخنفا  الكلي ا استصدام نسبة  تبلغمب .ا املائة 6بنسبة اخنفا 
ا مبآبـاء األافـال صـغاا السـا      أمهاتمشااكة فإن  ،مبمع مجلك .2012ا املائة ا عام  10

األاقـام الـ اا ة بشـأن    مبقـد أتهـرت   . 2012مسـتقرة إىل حـد مـا ا عـام     تلت الق ة العاملة 
ا كـان هنـاك ااتفـاع افيـف     مبإىل حد مـا.   ا مستقرة أملضامشااكة النساء ا الق ة العاملة أهن

ا  71.5ئـة إىل  ا املا 71.1، مـا  12ما الفئة العمرملة بني صفر مب أمهات األافال صف   
قـد  ف ا القـ ة العاملـة   املسؤمبالت ال حيدات عا أافاهلاألمهات امشااكة لكا نسبة مب .املائة
 .2012ا املائة ا عام  63املائة إىل ا  64.6ما  تاخنفض
 

 الوالدية اإلجازة
 
كمـا هـ     الدملـة  ال ـازة  اإلاحلصـ ل علـى   الذملا حيق هلم ألشصا  العد  الكلي لبقي  - 50
مــا حــدا اخنفــا  ا عــد  الر ــال )  مبلكــا .2012إىل  2008الفتــرة مــا ا خــالل تقرملبــ
زملـا ة ا عـد  النسـاء    حدثت مب(، 2012ا عام  129 000إىل  2008ا عام  138 000
صـ ل علـى   مما حيق هلـم احل ( 2012 عام ا 132 000إىل  2008ا عام  119 000)ما 
 ـازة  اإلاحلصـ ل علـى   الالئي كان حيق هلـا  ء  الدملة. مبملبني اجلدمبل أ ناه عد  النساال ازة اإل
 عد  ما استفدن ما هذه اإل ازة. الدملة ا الفترة قيد االستعرا ، مبال
__________ 

املصدا: مبزااة الشؤمبن اال تماعية مبالعمـل علـى أسـاس املعل مـات الـ اا ة مـا مدملرملـة الضـرائ  مباجلمـااك           (14) 
 )البيانات الرئيسية ل زااة الشؤمبن اال تماعية مبالعمل(.
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 5اجلدمبل 

ا الفتـرة  النسـاء،   مباالسـتفا ة منـها ا صـف      اإل ـازة ال الدملـة   علىاحلق ا احلص ل   
 (15)2012إىل  2008

 
 2008 2009 2010 2011 2012 
للنســاء الالئــي عــد  الكلــي ال   122 000   

ــ ــى  احيــــق هلــ احلصــــ ل علــ
 132 000 128 000 122 000 128 000 119 000 اإل ازة ال الدملة

مـا   نالعد  الكلي ملا استفد
 70 000 63 000 52 000 53 000 45 000 اإل ازة ال الدملة

 نالعــــد  الكلــــي ملــــا أخــــذ
 37 000 32 000 30 000 30 000 25 000 إ ازة مبالدملة مدف عة األ ر

املــــــدة الكاملــــــة لإل ــــــازة 
 شهرا 13 شهرا 12 شهرا 11 أشهر 10 أشهر 10 ال الدملة

عـــــد  ســـــاعات اإل ـــــازة   
 ساعات 10 ساعات 10 ساعات 10 ساعة 12 ساعة 11 ال الدملة ا األسب ع

   
ــة ممــا حيــق هلــا      اســتفدنالالئــي عــد  النســاء  إن  - 51 ــة كنســبة مئ مل مــا اإل ــازة ال الدمل

ا املائـة ممـا حيـق هلـا      37.8، استفا  2008ففي عام  اإل ازة قد ااتفع.احلص ل على هذه 
، ااتفـع هـذا الـرقم إىل    2012عـام  ما هـذه اإل ـازة. مبحبلـ ل     الدملة ال ازة اإلاحلص ل على 

الـذملا  الر ـال  فمـا  أكثـر مـا الر ـال.    ملأخـذن هـذه اإل ـازة    النساء مب .ا املائة 53أكثر ما 
ا  18.1مل ملسـتفد منـها سـ      ، 2008 الدملة ا عام الزة  ااإلاحلص ل على كان حيق هلم 

ا  50مـا ملقـرب مـا    مب .2012ا املائـة ا عـام    20.9ااتفعـت هـذه النسـبة إىل    قـد  مب .املائة
ال الدملـة   ـازة  اإلأخـذمبا  الـذملا  ا املائـة مـا النسـاء     50املائة ما الر ال مبما ملزملد قليال علـى  

ا األســب ع مــا أكــ  مــا الســاعات   اذن عــد مبالنســاء ملأخــمدف عــة األ ــر. أخــذمبا إ ــازة 
اإل ـازة علـى مـد     هذه الر ال ملأخذ ا املت سا، مبلكا، . ا إااا اإل ازة ال الدملة لاالر 
 ء(.النسا صف  ا شهرا  13، مقابل 2012شهرا ا عام  17أا ل )زمنية فترة 
  

__________ 

 .StatLineاملصدا: هيئة اإلحصاء اهل لندملة، بيانات  (15) 
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 فجوة يف األجور بني اجلنسنيال
 
ــنتني،  - 52 ــل سـ ــدا كـ ــؤمبن اتصـ ــل مبزااة الشـ ــة مبالعمـ ــإ راء ال تماعيـ ــا بـ ــة تكليفـ  ااسـ

اإلحصــاء هيئــة الدااســة االستقصــائية األخــرية  اضــطلعت باستقصــائية للفــ ااق ا األ ــ ا. مب 
. 2010خــالل عــام   باألاقــام الــيت كانــت ســائدة    مبهــي تتصــل  ، 2012ا عــام   اهل لندملــة

زلـا ملتقاضـني   أن النساء ما تبني  2012إىل  2008 اليت أ رملت خالل الفترة ماالدااسات مب
ا األ ــ ا، أي الفــرق بــني  الفجــ ة ل ا املت ســا. مبمــع مجلــك، فــإن  اأ ــ اا أقــل مــا الر ــ 

ا  50أكثـر مـا   مب. (16)التنـاقص ا  ةآخـذ  ،مباملـرأة ا السـاعة للر ـل   مجـايل  األ ر اإلمت سا 
تعمــل بشــكل ائيســي بــدمبام  املــرأة ا ه لنــدا كــ ن املائــة مــا الفجــ ة ا األ ــ ا ملر ــع إىل  

ــي ــك،   .(17) زئ ــع مجل ــا مي المبم ــات    ألك ــامجج املســتصدمة ا الدااس ــا النم ا أن ملأخــذ ي م
فــااق ال هنــاك  ائمــا مبســيظل الســاعة. ا ا األ ــر القائمــة الفــ ااق بشــكل كامــل االعتبــاا 

تفسـري  مراعـاة احلـذا الـالزم ا    مبجيـ    .(18)“األ ـر املصـححة   فجـ ة ”ملعر  سببه، مبملسمى 
مبت  ــد  .إىل التمييــز، مبال ميكــا أن تعــز   ائمــا ملــرأةا األ ــر بــني الر ــل مباأمب ــه التفــامبت 

كا كال ما أاباب العمـل  متأ مبات اإل ااة( معياا األ  ا مب صك ك خمتلفة )على سبيل املثال،
 .ا األ  ااحملتملة لف ااق حبث امبامل تفني ما 

م ا املائـة ا عـا   15فجـ ة ا األ ـ ا بـني اجلنسـني ا القطـاع العـام       نسـبة ال بلغت مب - 53
ال ميكا تفسريه مـا  الذي أي مجلك اجلزء ما الفج ة ، “فج ة األ ر املصححة”أما . 2008

اهل لندملـة ا  حصـاء  اإلا النم مجج املستصدم ما قبـل هيئـة    ة املدااألساسية خالل اخلصائص 
الفجـ ة ا األ ـ ا   اخنفضـت  ، 2010حبلـ ل عـام   مب .ا املائـة  7.7 ت نسـبتها كانـ ف ااستها، 

 .ا املائـة  7إىل “فجـ ة األ ـر املصـححة   ”ا املائة، مب 12.9ىل إالقطاع العام بني اجلنسني ا 
ــا  اخنفضــت  ،ا القطــاع اخلــا  مب ــة ا عــام   22.1الفجــ ة ا األ ــ ا م إىل  2008ا املائ

 9.3مـا  نفسـها  اخنفضت فج ة األ ر املصـححة ا الفتـرة   مب .2012ا املائة ا عام  20.4
 .ا املائة 8.1ا املائة إىل 

إىل  15لفئــة العمرملــة لاأل ــ ا ا القطــاع العــام ا فجــ ة ال، كانــت 2010مبا عــام  - 54
بلغـت  . مبا هذا الصـد ،  35إىل  25على الفئة العمرملة  األمر نفسهانطبق لصاحل املرأة. مب 25
__________ 

 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en(: 2010مب  2008حصاء اهل لندملة )هيئة اإل (16) 

bedrijfsleven. 
 .2012سد الفج ة ا األ  ا بني اجلنسني، منظمة التعامبن مبالتنمية ا امليدان االقتصا ي،  (17) 
 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en(: 2011مب  2010هيئة اإلحصاء اهل لندملة ) (18) 

bedrijfsleven. 
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ا الفجـ ة  كانـت  ا القطـاع اخلـا ،   مبا املائـة لصـاحل املـرأة.     0.7الفج ة ا األ ـ ا  نسبة 
ا حالـة النسـاء الشـابات    مبلكا . 2010ا عام لصاحل الر ل الفئات العمرملة األ  ا ا كل 

إىل أن اجليـل احلـايل    هذا. مبقد ملشري كانت الفج ة أصغر بكثري ،35 إىل 15 الفئة العمرملة ما
 ياة ال تيفية.ا احللنظرائها ما الذك ا املتاحة فر  النفس الشابات تتاح هلا ما 

ــة   - 55 ــة احلالي ــلمباحلك م ــا أ ــل    تعم ــدة م ــل     اه ــاء العم ضــمان املســامباة ا األ ــر لق
ــت مباملتســامبي القيمــة.   ــدي   مــا ا هــذا الســياق، الب  ا لــس االقتصــا ي مباال تمــاعي اهل لن

مـع التركيـز بشـكل خـا  علـى الـدمبا الـذي         ،التمييـز ا سـ ق العمـل   بشـأن مسـألة   املش اة 
شـكلة عـدم املسـامباة ا األ ـر     ا جمـال التصـدي مل   ي نميكا أن ملضطلع به الشركاء اال تمـاع 

املسـؤمبلية الرئيسـية عـا منـع     ملتحملـ ن  العمل املتسامبي، نظرا ألن أاباب العمل مبالعمـال  لقاء 
ــز ا ســ ق العمــل.    ــر  مبمبمكافحــة التميي ــى أســاس التقرمل ــذي   عل ــدهاالستشــااي ال ــس  ملع ا ل

مـا إمجا  ة احلك مـ ، سـ   تقـرا   2014عـام  أمبائل ا صدمباه املت قع مب االقتصا ي مباال تماعي
تمييـز ا سـ ق   مبما هي التدابري اليت ملنبغي اختامجهـا ملكافحـة ال  حا ة إىل اختامج تدابري هناك كان 
 .العمل
الفج ة ا األ  ا بني اجلنسـني  بشأن املعهد اهل لندي حلق ق اإلنسان  ااسة مبأ ر   - 56

ع امـل ال   على أسـاس كانت حتد  الرمبات  ه  أن السب  الرئيسي مبتبني أن ا املستشفيات. 
مبمـا إىل  بشـأن املرتـ ،   املفامبضـات  آخر مرتـ  مت تقاضـيه، مب  ما قبيل  ،عالقة هلا بقيمة العمل

مباهلـد  مـا مجلـك    . العمالا مرتبات ضمان اإلنصا  لهذه الع امل املهم حتدملد  مجلك. مبما
املعهـد حاليـا   مبجيـري   .مـع القطاعـات األخـر     تلـك الدااسـة مبالنـهج اجلدملـد    تبا ل نتـائج  ه  
بشأن اعتزامـه   التعليم مبالثقافة مبالعل ممبالعمل، مبمبزااة  الشؤمبن اال تماعية ةثات مع مبزااا حم

  .2014عام  اقطاعني آخرملا عا الفج ة ا األ  ا ا  إضافيةااسة إ راء  
 

 على أساس نوع اجلنس التمييزاإلطار القانوين ملكافحة 
 
ا قـان ن العـام للمسـامباة    المبالنسـاء( مب املسامباة ا املعاملة )بـني الر ـال   ملتضما قان ن  - 57

علـى أن احلظـر ملشـمل    مبملنص القان نـان  أحكاما حتظر التمييز على أساس ن ع اجلنس. املعاملة 
أ لـة    التمييـز أن ملقـدم  لأهنم ضـحاملا   مبنألشصا  الذملا ملعتقدمبميكا لأملضا التحرش اجلنسي. 

   ـ  أحكـام القـان ن    مب ن. لقانعدم خمالفته لعلى الطر  اآلخر إثبات ملتعني مب، مجلكدعم ل
 .قان نغري عمال أملضا  املعاملةقان ن املسامباة ا  خمالفةتعت  املدن، 
)هــ( مـا    1املـرتبا بالعمـل الـ اا  ا الفقـرة     اال تمـاعي   تعرملف الضغا النفسـي إن  - 58

مــا  2الفقــرة  ا إاــاامبملشــمل أملضــا التحــرش اجلنســي.  ،مــا قــان ن شــرمبط العمــل 1البـاب  
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النفسـي اال تمـاعي   الضـغا   قاملـة مـا   للمبضـع سياسـات   أابـاب العمـل   مـا  طل  مل، 3الباب 
 مــا مجلــكممكــا لتقليــل إىل أ ىن حــد ال قاملــة غــري ممكنــة، عنــدما تكــ ن ابالعمــل، أمب، املــرتبا 
احتمـاالت   أابـاب العمـل تقـدملر مبتقيـيم    مـا  ملقتضـي  العمل شرمبط املتعلق برس م املمب. الضغا

ا مجلـك   التـدابري الالزمـة  اختـامج  ، مباملـرتبا بالعمـل   ال تمـاعي لضغا النفسـي ا تعر  العاملني ل
التـدابري  بمب بـذلك العـاملني  مبتعرملـف  إصـداا التعليمـات   أملضـا  أاباب العمل ملطل  ما . مبالشأن

مبجيـ ز  سياسـات مالئمـة،    همعـدم انتـها   ا حـال  مجات الصلة. مبجيرم القـان ن أابـاب العمـل    
 هبذا الشأن. فر  غرامةأن تؤمبن اال تماعية مبالعمل الشيئة تفتي  هل
 

 العمل مكانيف التمييز 
 
أ ناه حملة عامة عا عـد  الشـكامب    ال اا  فيما ملتعلق بالتحرش اجلنسي، ملقدم اجلدمبل  - 59

ا  التحــرشمبالعنــف مب االعتــداءبشــأن  لشــؤمبن اال تماعيــة مبالعمــ هيئــة تفتــي  الاملقدمــة إىل 
 .2012إىل  2010الفترة ما 

 

 6اجلدمبل 
شؤمبن اال تماعية الهيئة تفتي  إىل  التحرشمبالعنف مب العتداءاقدمة بشأن امل الشكامب   

 مبالعمل
 
 2012 2011 2010 السنة
 10 7 11 العد  الكلي    

 1 1 1 قائمة على أسس مب يهةال

 3  1 قائمة  زئيا على أسس مب يهة  ال

 1 4 3 قائمة على أسس مب يهةالغري 

 2 1 4 سحبتاليت 

 3 1 2 عدمل ملنظر فيها باليت 
  
مت الت صـل   اسـتنتا ا  212املعهد اهل لنـدي حلقـ ق اإلنسـان    أصدا ، 2012ا عام مب - 60
الـيت   ( ما احلاالت38) ا املائة 63ا مببن ع اجلنس.  (ا املائة 21)منها  44 مبتتصل ،إليها

اختـامج  علـى أسـاس نـ ع اجلـنس، مت     كـان  الـذي تعـر  للتمييـز     الشـصص املعهـد أن  مب د فيها 
 اء املناس  بناء على مجلك.اإل ر
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 7اجلدمبل 
الــيت ت صــل إليهــا املعهــد اهل لنــدي حلقــ ق اإلنســان فيمــا ملتعلــق بالشــكامب   الســتنتا ات ا

 التمييز على أساس ن ع اجلنساملتصلة ب
   

 

 العمل

السلع 
 واخلدمات

غري 
 ذلك

نتيجة 
تتصل 
بعدة 
 اجملموع جماالت

عرض 
الوظائف 
 دإهناء العق التعيني واالختيار

شروط 
 التوظيف

أمور أخرى 
تتصل 
 بالعمل

ن ع           
 44 1 - 5 3 9 7 2 17 اجلنس

   
 احلمل والتمييز

 
ا املائة مـا النسـاء    45سلف املعهد اهل لندي حلق ق اإلنسان أن اها  ااسة أ رتبني  - 61

 إىل نيعملـــا أمب ســـعمب 2011مبآمجاا/مـــااس  2007أمب أجنـــب ا الفتـــرة بــني  َحَملـــَا الالئــي  
ملسـتصدم  مب احلص ل على عمل خالل فترة احلمل مببعدها كا ما الضحاملا احملـتمالت للتمييـز.  

بـاملع   ضـحاملا التمييـز   كا ما ألنه مل ملعد ما املمكا إثبات ما إمجا  هنا“ احملتمالت”مصطل  
ملـة  مبمـا علـى  اا    النسـاء مل ملكـا   ما التقرملر املتعلق بالدااسـة إىل أن  ميكا اخلل   مب .القان ن
ــ قه ــاهت احبق ــل.     امبمبا ب ــرة احلم ــق بفت ــا ملتعل ــدمها    فيم ــيت ق ــد إىل مبتتصــل الت صــيات ال املعه
مبأصــب  مــا املمكــا اآلن االاــالع علــى . بشــكل ائيســي بتــ فري املعل مــات الكافيــةاحلك مــة 

املتعلقــة بالنســاء ميــع الق اعــد أ ا ــت فيهــا قائمــة جب  (www.rijksoverheid.nl) قاعــدة بيانــات
زااة الشــؤمبن اال تماعيــة مبالعمــل تعتــزم امل قــع الشــبكي للحك مــة املركزملــة. مبعلــى  احل امــل
علــى ألابـاب العمــل  اليــا احـة ح تالفصـل مــا العمـل مباحلمــل امل  بشــأن إضــافة املعل مـات  أملضـا  

 .(www.antwoordvoorbedrijven.nl)ة امل قع الشبكي للحك م
 

 : ال ضع االقتصا ي للمرأة مبالر ل13املا ة  -باء  
 

 الدخلط متوس
 
 19 400إىل  2005ملـ امب ا عـام    15 000مـا   املرأةلدخل املت سا السن ي زا   - 62

ــة(. ) 2011ا عــام  ملــ امب 19 800مب  2010ا عــام ملــ امب  ت ســا املكمــا زا  أاقــام مؤقت
 40 000إىل  2010ا عــام  ملــ امب 35 400ا الفتــرة نفســها مــا دخل الر ــل الســن ي لــ



 CEDAW/C/NLD/6 

 

34/161 14-66060 

 

بالقيمــة املطلقــة، فــإن الفجــ ة ا الــدخل بــني الر ــل  تــة(. مبأاقــام مؤق) 2011ا عــام ملــ امب 
 .تقرملبابقيت ثابتة مباملرأة 

 
 8اجلدمبل 

 (19)مت سا الدخل
 
 الفجوة النساء الرجال 
 مل امب 20 400 مل امب 15 000 مل امب 35 400 2005    

 مل امب 20 600 مل امب 19 400 مل امب 40 000 2010

 مل امب 20 200 مل امب 19 800 مل امب 40 000 )أاقام مؤقتة( 2011
  

 االستقالل االقتصادي
 
 15الفئـة العمرملـة    ا املت سـا مـا  ا املائة ما السـكان   57.9كان  ،2007ا عام  - 63
مبســجل  .2009ا املائــة ا عــام  58.4هــذا الــرقم إىل مبااتفــع . مســتقلني اقتصــا ملا 65إىل 

ا صــف   املــد البطالــة هــذا بتزمبملــرتبا . 2011ا املائــة ا عــام  57.6اخنفــا  افيــف إىل 
نسبة الر ال الذملا ملتمتع ن باالسـتقالل االقتصـا ي   مببلغت . نفسها الر ال مبالنساء ا الفترة

ــام   70 ــة ا ع ــام   69.1 مب ،2007ا املائ ــة ا ع ــام   67.4، مب 2009ا املائ ــة ا ع ا املائ
إىل  2007ا املائـة ا عـام    45.8مـا  مبقد ااتفع عد  النسـاء املسـتقالت اقتصـا ملا    . 2011
الفجــ ة القائمــة مبضــاقت . 2011ا املائــة ا عــام  47.8مب  2009ا املائــة ا عــام  47.6
االســتقالل مب. 2011مب  2007ا املائــة ا الفتــرة بــني  4.5الر ــل مباملــرأة بنســبة  خــل بــني 

مـا الفئـات العمرملـة املت سـطة، مبأ ىن ا الفئـات العمرملـة       النسـاء  أعلى ا صـف    االقتصا ي 
 سنا مباألك  سنا.األصغر 

 
 9اجلدمبل 

 النساءا صف   االستقالل االقتصا ي 
 

 65-60 60-55 55-50 50-45 45-40 40-35 35-30 30-25 25-20 20-15 الفئة العمرية
           2007 1 35.3 69.6 65.9 59.8 56.6 56.6 50.5 36.8 14.6 

2009 0.6 33.4 68.8 68.7 62.2 59.8 58.5 55.8 41.7 18.2 

2011 0.5 28.5 64.6 68.9 62.5 61.3 58.9 55.5 45.5 22.9 
 
__________ 

 .2013تشرملا الثان/ن فم   26املصدا: هيئة اإلحصاء اهل لندملة،  (19) 
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 حبسب األصل اإلثينالدخل 
 
ه لنــدي قــد ااتفعــت مــا إثــل مــا أصــل للــدخل الســن ي للنســاء مسيــة اإلالقيمــة إن  - 64
مبااتفــع أملضــا مت ســا . 2010ا عــام  ملــ امب 20 100إىل  2005ا عــام  ملــ امب 15 400
 300إىل ملـ امب   16 200ما النساء املها رات ما أصل غريب دخل ل ،األعلى بني ملا ،الدخل
مـا أصـل غـري غـريب هـ       ا رات مت سـا  خـل النسـاء املهـ    مبكان مل امب ا الفترة نفسها.  20
ــه ااتفــع مــا   األ ــرغم مــا أن ــى ال ــ امب إىل 10 700  ىن، عل ــ امب 13 900 مل ــرة ا  مل مــا الفت

أصــل غــري مــا املهــا رملا الفجــ ة ا الــدخل بــني اجلنســني ا أمبســاط  . مب2010 إىل 2005
الر ـال مـنصفا نسـبيا باملقاانـة     مت سـا  خـل   ملنبغـي اإلشـااة إىل أن   غريب أصغر، مبإن كان 

االســتقالل  إىل ميلــا ه لنــدي مبالنســاء مــا أصــل إثــل    . مــا أصــل إثــل ه لنــدي   الر ــال ب
ي اغم أن مزملدا ما النساء ما أصـل إثـل ه لنـد   . مبإلثنيةما نساء األقليات اأكثر  االقتصا ي

حــدا اخنفــا  افيــف ا  فقــد الســن ات األخــرية، مبغــريب أصــبحا مســتقالت اقتصــا ملا ا  
 .غري الغربية اإلثنيةاألقليات للنساء ما االستقالل االقتصا ي 

مـا أصـل إثـل ه لنـدي     النسـاء  ا صف   االستقالل االقتصا ي مبقد ااتفع مست    - 65
ا املائــة ا  50.5إىل  2009ا عــام ا املائــة  49.9مب  2007ا املائــة ا عــام  47.6مــا 
مـا أصـل إثـل غـريب     النسـاء  مبااتفع مست   االسـتقالل االقتصـا ي ا صـف      . 2011عام 
ا املائــة ا  46.1إىل  2009ا املائــة ا عــام  45.8 مب 2007ا املائــة ا عــام  45.9مــا 
 32.1غـريب   غـري إثـل  املستقالت اقتصا ملا مـا أصـل   مبكان مت سا عد  النساء . 2011عام 

ا املائــــة ا عــــام  31.9، مب 2009ا املائــــة ا عــــام  32.8 ، مب2007ا املائــــة ا عــــام 
مــا النســاء مبملبــدمب أن القــ ة العاملــة. ا شــااكة باملمــرتبا االقتصــا ي االســتقالل مب .2011
 .ما أصل إثل ه لندي مبغريبالنساء قد تأثرن باألزمة أكثر ما  غري غريب إثلأصل 
 
 كبار السنتقاعدية لعاشات الامل
 
     قان ن املعاشات التقاعدملـة   تقاعديعلى معاش ملست ا املعاملري كل فر  حيصل  - 66

علـى   ،مرأة ا ه لندااكل ا ل مبلشامل ال حد مباملستحقاق الهذا امين  مب. لكباا الساالعامة 
لعـام لكبـاا   للمعـاش التقاعـدي ا  مسيـة  إلالقيمـة ا املسجلني فيهـا كمقـيمني. مب  أساس عد  السنني 

ا املعاشـات  املسـا ة  إىل النساء متيل مباال تماعي. الضمان ما استحقاقات  بقليلأعلى السا 
علـى معـاش   ا املائة ما النسـاء   60حصل ، 2011ل. مبا عام ابقدا أقل ما الر التقاعدملة 
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ت املعاشــات ، كانــ2011ا عــام  ــال. مبا املائــة مــا الر 92مقاانــة بـــ ، تقاعــدي تكميلــي
ا املائـة مـا النسـاء     40 لــ  مصـدا الـدخل الرئيسـي بالنسـبة    قاعدملة العامة لكباا السـا هـي   الت

مبمل حيصل سـ    معاشات تقاعدملة تكميلية. حيصلا على أي مل مبسا التقاعد. الالئي جتامبزن 
 .2011ا عام  على معاش تقاعدي تكميليما الر ال فقا ا املائة  8
العـد  الفعلـي   إىل السـا   االعـام لكبـا  عـاش التقاعـدي   ملامبملستند احلق ا احلص ل على  - 67

عـد   احلـد األقصـى املمكـا ل   ملـة مـا   كنسـبة مئ   هـا فيمسـا ا  الشصص لألع ام اليت ملك ن فيها 
 املعــاش التقاعــدياحلصــ ل علــى ا ه لنــدا ق للجميــع مبال حيــســا الفــر . حبســ  الســن ات، 

ا الفتــرة بــني مبا اخلــااج. اشــ ا بالنســبة ملـا ع علـى ســبيل املثــال،   ا هــ  احلــال،. مبهــذكـامال 
كل مـا الر ـال مبالنسـاء مـا     لاملعاش التقاعدي  علىزا  احلق ا احلص ل ، 2011مب  2007

لر ــال مبالنســاء مــا بالنســبة لمب ،ا املائــة 98.6ا املائــة إىل  98.3 أصــل إثــل ه لنــدي مــا 
ت سـا  ملئ ملـة مرتبطـة    مبهذه النسـ  ا  .ا املائة 73.8ا املائة إىل  72.8 ما اإلثنيةاألقليات 

ة. مبا الفتــرة نفســها، ثنيــمــا األقليــات اإل مــا أصــل إثــل ه لنــدي مقاانــة بــاملرأة خــل املــرأة 
ــا النســاء حصــلت  ــات اإلم ــاألقلي ــى ة ثني ــة  عل ــة(  74.3)معاشــات تقاعدمل ــا  ا املائ ــر م أكث

 .(ا املائة 73.3نظرائها ما الذك ا )
 

 املعاشات التقاعدية التكميلية
 
 –ا املائـة مـا الر ـال     90ا املائـة مـا النسـاء مب     60 - معظم الناس ا ه لنـدا ن إ - 68

تـتمكا النسـاء مـا    فـي املت سـا،   ف. للحص ل على معاش تقاعدي تكميليملدفع ن مسا ات 
مل امب ا السـنة،   8 000 – ما املعاش التقاعدي التكميلي للر الا املائة  50احلص ل على 
علــى معــاش تقاعــدي ا املائــة مــا النســاء  34لســنة. مبحتصــل ملــ امب ا ا 16 000مقاانــة بـــ 

 500بــني منــها ا املائــة  13 مب ا الشــهر،ملــ امب  500مب ملــ امب  100بــني تكميلــي ملتــرامبح 
ــة ا  6، مب ا الشـــهرملـــ امب  1 000مب ملـــ امب  ا ملـــ امب  1 500مب ملـــ امب  1 000بـــني املائـ
ا املائـة أكثـر مـا     4مب  ،را الشـه ملـ امب   2 000مب ملـ امب   1 500ا املائة بـني   5مب  الشهر،
املعـاش التقاعـدي   ا املعـاش التقاعـدي اإلمجـايل )   حلق . مبفيما ملتعلق بـا مل امب ا الشهر 2 000

مــا  املــرأةمبللمــرأة مــا أصــل إثــل ه لنــدي  العــام لكبــاا الســا مباملعــاش التقاعــدي التكميلــي(
ع حـق النسـاء ا   مبقـد ااتفـ  . فـإن األمبىل حتصـل علـى قـدا أكـ  مـا األخـر         ،ةثنياألقليات اإل

ــة  10ملعــاش التقاعــدي بنســبة  احلصــ ل علــى ا اإلحــد  عشــرة  علــى مــد  الســن ات  ا املائ
ــة مــا النســاء علــى معاشــات    50ملكــا حيصــل ســ    ، مل 2000فــي عــام  فاملاضــية.  ا املائ
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ــة.  ــا ة ا عــد  النســاء  مبتعــز  تقاعدملــة تكميلي ــة الالئــي حيصــلا علــى  الزمل املعاشــات التقاعدمل
ا القــ ة األ يــال األصــغر ســنا مــا النســاء  زملــا ة مشــااكة ل ائيســي إىل أن بشــك التكميليــة

(20)املعاش التقاعدي ما األ يال األك  سناها ما املسا ة أكثر ا العاملة قد مكنت
. 

 
 الفقر
 
عـد   مبقـد اخنفـا   ، البت اللجنة معل مات عـا مـد  انتشـاا الفقـر.     45ا الت صية  - 69

ــاء ا ــبحا ا  النســ ــل أن ملصــ ــراء حملتمــ ــدا  الفقــ ــا  (21)عــ ــام  873 000مــ  إىل 2000ا عــ
األسـر  تعـر   مسـت    االخنفـا  إىل حـد كـبري إىل    مبملعز  هذا . 2010عام ا  546 000

، مب ا ا م عتـان اللتـان ملكثـر فيهمـا عـد  النسـاء،       مباملسنني غري املتزمب ني مجات العائل ال حيد
، 2012مب  2011ا عـامي  مب .ترةهذه الفللفقر الط ملل األمد قد اخنفا إىل حد كبري خالل 

عــد  بعــد اخنفــا  امــرأة. مب 100 000أكثر مــا بــالــدخل املــنصفا مجمبات  عــد  النســاء  زا
ة سـن ات متتاليـة، زا  هـذا العـد      عشـر النساء مجمبات الدخل املنصفا على املد  الط ملل ملدة 

ــة االقتصــا ملة مبلعبــت . 2012ا عــام  182 000إىل  2010ا عــام  157 000مــا  احلال
العــد  الكلــي لألفــرا  ا األســر مجات  مبملشــهد علــى مجلــك ااتفــاع   ،هامــا ا هــذا الصــد مباا  

 .لفترة نفسهاا ا 1 329 000إىل  1 037 000 املنصفا ماالدخل 
ــة 8.8 مبنســبتها حملتمــل أن ملصــبحا ا عــدا  الفقــراء، النســاء اعــد  مبكــان  - 70  ،ا املائ

مبمـا األسـباب اهلامـة     .املائـة(  ا 8.4) هاحملتمـل تعرضـهم لألمـر نفسـ     الر ـال أعلى مـا عـد    
مبكـان التمثيـل الزائـد للمـرأة ا     ل. اساعات أقل مـا الر ـ  ا املت سا لذلك أن النساء ملعملا 

الفئتني العمـرملتني مـا   املد  الط ملل أكثر برمبزا ا شرحية السكان مجمبي الدخل املنصفا على 
 .64إىل  55مبما  39إىل  20
         
__________ 

 (20) http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2012/ 

2012-3555-wm.htm. 
ملا حيتمل أن ملصبح ا ا عدا  الفقراء: أفرا /أسر معيشـية  خلـهم  مبن خـا الـدخل املـنصفا      األشصا  الذ (21) 

الذي تستصدمه هيئة اإلحصاء اهل لندملة لتعكس مبلغا حمد ا للقداة على الشراء ا فتـرة زمنيـة معينـة. الـدخل     
 املنصفا الط ملل األمد:  خل منصفا ال ملقل عا أابع سن ات متتالية.
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 10اجلدمبل 
 مبعد هاحملتمل أن ملصبحا ا عدا  الفقراء لنساء الملئ ملة النسبة ا

 

 X)العدد 
1000) 

 عدد النساء
)اجملموع يف 
 دهولندا(

يف األسر 
املعيشية ذات 
الدخل 
املنخفض 
 )العدد(

يف األسر املعيشية 
ذات الدخل 

)النسبة  املنخفض
 املئوية(

يف األسر املعيشية 
ذات الدخل 
املنخفض الطويل 
 األمد )العدد(

 األسر املعيشية يف
ذات الدخل 
املنخفض الطويل 

)النسبة  األمد
 املئوية(

      2000 535 7 873 11.6 335 5.0 

2005 715 7 739 9.6 221 3.2 

2010 923 7 546 6.9 157 2.2 

2011 969 7 607 7.6 166 2.3 

2012 992 7 700 8.8 182 2.5 
 

 (2012الفقر، تقرملر اصد يا اال تماعي مبالثقاا ): هيئة اإلحصاء اهل لندملة/مكت  التصطاملصدر

  
 احلد من الفقر

 
ا جمـال الفقـر ا  عـل العمـل     احلك مـة اهل لندملـة   لسياسـات  اهلد  األساسـي  ملتمثل  - 71

، الــيت حيصــل علــى ال الــدانبــدالت إعالــة األافــال تبســيا مبمــا خــالل . خيــااا أكثــر  امجبيــة
املسؤمبل ال حيـد عـا الطفـل، سـ اء     لنسبة لل الد باالفقر لشرك تعكف احلك مة على التصدي 

أن ملنبغــي ا هناملــة املطــا ،  مب هــؤالء. ا املائــة مــا 95 ، مبتشــكل النســاءأكــان األم أمب األب
-. كما أن احلك مة خصصت أم اال إضـافية للحـد مـا الفقـر    ملك ن العمل مداا لدخل كا 

مليـ ن ملـ امب    100 مب، 2014ا عـام   ملـ امب مليـ ن   80 مب ،2013ا عـام   ملـ امب ملي ن  20
الكاملـة  عاشـات التقاعدملـة   املحيصـل ن علـى   ألفرا  الذملا ال امب .2015عام ا السنة ابتداء ما 

ا قـد ملسـت ف ن شـرمبط احلصـ ل علـى مبلـع       أمب معـدمبم  دا  الضئيملك ن  خلهم مب كباا السال
مصــر  الضــمان اال تمــاعي مبملضــطلع اال تمــاعي. الضــمان مب   ــ  قــان ن العمــل إضــاا 
 .للمسننيبالنسبة  هذا إلضااا برنامج ت فري الدخلبإ ااة 
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 : املرأة ا املنااق الرملفية14املا ة  - يم  
 

 دهولندا بوصفها بلدا حضريا
ــامل. مب      - 72 ــدان اكتظاتــا بالســكان ا الع ــر البل ــا أكث ــدا هــي مباحــدة م ــايل فه لن هــي بالت

ملعيشـ ن  كـثريا مـا   ق الرملفية األشصا  الذملا ملعيش ن ا املنااأن حضرملة بدا ة كبرية، حا 
ا املائـة مـا    90كثـر مـا   نسـمة. مبأ  100 000عـا  عـد  سـكاهنا   بالقرب ما مـدن ال ملقـل   

مببالتايل بإمكان الغالبية العظمى مـا السـكان ا    .السكان ميكنهم ال ص ل إىل شبكة اإلنترنت
ق الرملفيـة لقـدا   تعر  النساء ا املنـاا ال تاخلدمات مباملعل مات. مبه لندا ال ص ل بسه لة إىل 

 .كبري ما التمييز
 

 االستقالل االقتصادي يف املناطق احلضرية والريفية
 
مبقـد  املنااق الرملفية. ه ا تتمتع النساء باستقالل اقتصا ي أك  ا املنااق احلضرملة عن - 73

ــة ا املت ســا ا  2بنســبة تزملــد عــا  النســاء ا صــف   االســتقالل االقتصــا ي از ا   ا املائ
بـني  مبالفـااق  حيث حدا اخنفا  افيـف.  الشدملدة التحضر، باستثناء املنااق  ،ملنااقمعظم ا

 .ا ملزملد على النصفشدملدة التحضر قد اخنفا  املنااق الرملفية مباملنااق 
 

 11اجلدمبل 
 النساء ا املنااق احلضرملة مبالرملفيةا صف   االستقالل االقتصا ي 

 
 2011 2009 2007 املنطقة/السنة

 48.0 48.8 48.4 التحضر شدملدة    

 48.7 48.5 46.6 عالية التحضر

 48.6 48.1 46.0 مت سطة التحضر

 46.7 46.5 44.1 قليلة التحضر

 45.7 44.3 42.7 املفية
  

 ناطقخمتلف امل املشاركة يف القوة العاملة يف
 
مبنسـبتها  ا املنـااق الغربيـة   ه لنـدا هـي   ا ا القـ ة العاملـة   للنساء مشااكة أعلى إن  - 74
ملنطبـق أملضـا   مبهـذا الـنما    .ا املائـة  62.3 مبنسـبتها  ا مشـال البلـد  هي  ىن األ، مبا املائة 66

ا املائـة ا غـرب البلـد     79.3عاملـة  كانت نسـبة مشـااكتهم ا القـ ة ال   ، الذملا على الر ال
 ،الأما الفااق بني مشااكة الر ال مبالنساء فهـ  أكـ  ا الشـم   ا املائة ا الشمال.  77.1 مب
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املنــااق الغربيــة مــا ا املائــة. مب 13.3الغــرب حيــث بلــع ، منــه ا ا املائــة 14.8حيــث بلــع 
 أشد حتضرا ما املنااق الشمالية بدا ة كبرية.ه لندا 

 
 العنف ضد املرأة -ثالثا  

 
ا كثري مـا األحيـان غـري مرئيـة ا ا تمـع.      مبملشكل العنف ضد املرأة مشكلة خطرية  - 75

هنـا تعلـق أ يـة كـبرية علـى      اإلشـااة إىل أ ، فإهنا تـ     لندابالنسبة هلأمبل ملة كل ملشمبنظرا لك نه 
العنــف ضــد مســألة إىل اللــتني أشــاات فيهمــا اللجنــة بصــراحة  19مب  12الت صــيتني العــامتني 

ــرأة.  ــإن هــاتني الت صــيتني     هــذا املصــطل   مبمل ملكــا امل ــذا ف ــة األصــلية، ل مســتصدما ا االتفاقي
، ملصــف هــذا 19مب  12ا املعل مــات املقدمــة ا إاــاا الت صــيتني مبملــة. للغاالعــامتني مهمتــان 

ا إاـاا  ا املعل مـات املقدمـة   مباحلك مة للتصدي للعنف املزنيل. السياسات اليت تتبعها التقرملر 
 جتااة اجلنس. امباستغالهلم  الجتاا بالبشر، ملعر  التقرملر السياسة العامة بشأن ا6املا ة 

 
 : العنف املزنيل19مب  12امتان تان العت صيال - ألف 

 
 لعنف املزنيلإحصاءات ا

 
 سيم مبمت اصـل  لعنف ية ضحالبالغني شصص ما  220 000ملقع حن  ا كل عام،  - 76
 مـا ملقـدا  . مبملقـع  (22)ألعمـال عنـف متفرقـة   ملقع ن ضحاملا  البالغنيملي ن ما مبحن   منازهلم، ا

ا املائـة مـا    75ا ما ملقرب ما مب. (23)ساءة املعاملةإلضحاملا ما األافال  119 000بنح  
ا  65)العتداء بـدن  النساء،  الضحاملا، مبمعظمهم ماتتعر  ، املعرمبفة لعنف املزنيلا حاالت
لعنـف،  لضحاملا الر ال ا مبا حني ملقع عد  أك  مما نتص ا م .ا املائة( 8)  نسياملائة( أمب 

الغالبيــة مب .ا املائــة( 40ال )الر ــأكــ  مــا ا املائــة(  60) املعتــد  علــيهافــإن عــد  النســاء 
ا أكثــر مــا ثلثــي  . مبا املائــة( 87) العنــف هــم مــا الر ــال ااتكــاهبم بملشــتبه ممــا العظمــى 

__________ 

 (22) Veen, H.C.J. van der, Bogaerts, S. Geweld in huiselijke kring in Nederland. Overkoepelende 

syntheserapport van het vangst-hervangst-slachtoffer-en daderonderzoek 2007-2010. WODC, The Hague, 

، الــيت ال تتــ فر . هــذه األاقــام ال تشــمل ضــحاملا الــزمباج القســري، مباهلجــر، مبالعنــف املتصــل بالشــر  .2010
 بشأهنا بيانات.

 (23) Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans-Kranenburg, M., Pannebakker, F. Vogels, T., Euser, S. 

Kindermishandeling in Nederland anno 2010. De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van 

Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010). Leiden Attachment Research Program & TNO Child Health, Leiden. 

Casimir Publishers, August 2011. 
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مبعـا ة مــا   (24)الشـرملك السـابق هــ  املسـؤمبل   أمب احليــاة  ، ملكـ ن شـرملك  لعنـف املــزنيل حـاالت ا 
األخ  انـ  ا كثري مـا األحيـان ضـحاملا للعنـف مـا       الر ال مبملقع الضحية. املرأة هي تك ن 

مبا حـ ا ا  . مـؤخرا الشـراة  مبقد أكدت مجلـك  ااسـة أ رهتـا    . (25)أمب غريه ما أفرا  األسرة
كانـت   حا ثـة،  95 000مباليت ملزملد عد ها عـا   ،2012العنف اليت سجلتها الشراة ا عام 

مبهـا  ، عامـا  45  مب 25ثالا ما كل أابع ضحاملا ما النسـاء الالئـي تتـرامبح أعمـااها بـني      
 .(26)ملمشتبه هبأمب شرملكات سابقات لاحلياة ائة( شرملكات ا امل 67عا ة )
،  ـا ا مجلـك   لعنـف املـزنيل  ملنـع ا سياسـة  الـ ال  تتبع على الصـعيد  ، 2002مبمنذ عام  - 77

لعنـف  : احلـد مـا تـ اتر مبخطـ اة حـ ا ا ا     هـ  نفسـه  اهلد  النـهائي  مبتل العنف ضد املرأة. 
السياسـة الـيت    لقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة     ااملقـدم إىل جلنـة   التقرملـر اخلـامس   مبنـاق   . املزنيل

 هاالنتـائج الـيت متصضـت عنـ    مناقشـة   ا هـذا الفـرع  مبجيـري   .2008-2005الفترة اتبعت ا 
 .التدابري ال اا ة ا التقرملر

   ــ  هــذا مبحيــز النفــامج. الز رملــة املؤقتــة مبامــر األ،  خــل قــان ن 2009مبا عــام  - 78
 ، حبيـث بشـكل مؤقـت  بعيـدا عـا منـازهلم     لعنـف املـزنيل  امـرتك  أعمـال   إبقـاء  ميكـا  القان ن، 

أحكــام املســؤمبل عــا تنفيــذ هــ  البلدملــة املعنيــة  ائــيسمب م اصــلة العــي  فيهــا.ميكــا للضــحاملا 
ــيني. مبا  افــر  ا خلــق جناحــه هــذا القــان ن أثبــت القــان ن، مبقــد  لتعــامبن بــني املهنــيني املعن

 .ز رملــاأمــرا  11 692ا ه لنــدا  ، صــداحيــز النفــامجالقــان ن  خــ ل الســن ات األابــع منــذ 
أن ملتكـرا حـدمبا   مـا غـري املـر       أن القـان ن ثـاا هـذا   آلتقييم الذي أ ري مؤخرا مبأتهر ال

خـر   األتـدابري  عـا ال ألمثلـة  تشـمل ا . مب(27)األمبامـر الز رملـة املؤقتـة   صـدمبا  بعـد   لعنف املـزنيل ا
أسـالي  عملـها،    مبت حيـد  لعنـف املـزنيل  اضـحاملا  مراكـز  عـم   مسـت    برنامج حتسـني  املتصذة 

تقـدمي املسـاعدة املالئمـة مبالسـرملعة     ضـمان  بغيـة  املصصصـة للنسـاء   املـومبي  مبتنفيذ خطة حتسني 
حـا  امتدت  لعنف املزنيل، مبإاالق محلة ضد اللمرأة باالستنا  إىل م ااا الق ة لدملهامبالفعالة 
العنـف ا   مبامـة  للصـرمبج مـا   اللـ ن  مباستحدثت ارملقـة البيـ ت ال تقاليـة    . 2011هناملة عام 
مكانـا آمنـا مؤقتـا إلملـ اء      فر البيت ال تقـايل  مل، “آماسري مبلكا غري ”حتت شعاا مباألسرة. 

__________ 

 خص صا ا حاالت إساءة املعاملة البدنية مبالتحرش هبد  املضاملقة. (24) 

 (25) Veen et al. op. cit. 
 (26) Ferweda, H., Hardeman, M. Kijk…dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept. Cijfers 2010 t/m 

2012. Bureau Beke, Arnhem, 2013. 
 (27) House of Representatives, 2013-2014, 28 345, no. 128. 



 CEDAW/C/NLD/6 

 

42/161 14-66060 

 

العنـف  ابيعـة  عـا   ااسة . مبنشرت هناملة املطا ملرغب ا الع  ة إىل منازهلا ا  النساء الالئي
 .(28)2010ا عام  انتشااهمبمد  املزنيل 
 

 لحكومة احلاليةالسياسة العامة ل
 
نظــرا ا الســن ات القليلــة املاضــية. مباتبعــت الــيت احلاليــة السياســات احلك مــة صــل ت ا - 79
مبملسـتند  حا ة إىل اختامج إ ـراءات ق ملـة.   هناك ، ال تزال لعنف املزنيلمبخط اة ح ا ا ا  اترتل

مبمــا حيتمــل أن ملصــبح ا الضــحاملا النــه   ب ضــع ‘ 1’ثــالا اكــائز هــي: إىل النــهج احلــايل 
ــحاملا ــة، مب ضـ ــرا)ال قاملـ ــف اإلقـ ــ ع العنـ ــ فري ، مبا ب قـ ــة   تـ ــاعدة، مبالعناملـ ــدمي املسـ ــأمب ، مبتقـ املـ

كسـر حلقـة انتقـال العنـف مـا  يـل إىل        ‘3’؛ مب مرتك  العنفاستهدا  ‘ 2’بالضحاملا(؛ مب 
، احليـاة  شـركاء ، مـا إسـاءة معاملـة األافـال مب    لعنـف املـزنيل  ملشمل مجيـع أشـكال ا  آخر. مبهذا 

ــة  ، مبالعنــف اجلنســي  ــاا  إىل املســنني، مبإســاءة معامل العنــف مب ،تشــ مله األعضــاء التناســلية لإلن
 .، مبالزمباج القسرياملتصل بالشر 

ــة اال تماعيــةعمبزااة الصــحة مبالرمب - 80 الشــامل نــهج المبالرملاضــة مســؤمبلة عــا تنســيق   امل
العلــ م، مب مبالثقافــة العــدل، مبالتعلــيماألمــا مببالتعــامبن مــع مبزااات مبمجلــك ، كملــهاأب لحك مــةل

ــة لعنــف امنــع إىل بأكملــها شــامل للحك مــة ملهــد  النــهج ال. مبمبالعمــل مبالشــؤمبن اال تماعي
ا األمبل ملـة الرئيسـية   مبتتمثـل  . رعاملة للضحاملامبتقدمي املساعدة مبالعنه مبمبقفه، كشف مبال املزنيل

حتقيــق نظــام مســتدام علــى  هبــد  ، تعزملــز الــدمبا الرائــد الــذي تضــطلع بــه الســلطات البلدملــة   
الضــحية أمب نــ ع عــا ســا ، بغــا النظــر يللعنــف املــزنللتصــدي لإلقليمــي االصــعيدملا احمللــي مب

السياسة اهل لندملة ال متيز بـني اجلنسـني،   مببالتايل فإن .  نسها أمب مي هلا اجلنسية أمب أصلها اإلثل
ا املعل مـات  إليـه  مبكما متت اإلشـااة  . لعنف املزنيلالضحاملا مبمجيع أشكال ا مجيعمبتستهد  
تـداك أمب ـه القلـق الـيت     ه لنـدا  فـإن  ، 2013 ا مت ز/مل ليـه للجنـة  إىل االيت أاسـلت  التكميلية 

للمسائل املتصـلة  مس  قرات إ راء  مباملنظمات غري احلك مية اهل لندملة. مبلذلكتسامبا اللجنة 
مبالنـهج املتبـع إزاء    العامـة  ةسياسـ ملـد  كـ ن ال  فهـم أفضـل   بن ع اجلنس ما أ ل الت صـل إىل  

 أخذ مجلك ا االعتباا.كيفية ، مببني اجلنسنيمسألة املسامباة  املراعيان حق لعنف املزنيلا
مبهذه الدااسة اليت ملر  م  ز هلا ا املرفق الثـان ُأجنـزت ا كـان ن الثـان/ ملنـاملر       - 81

. مبخلصـــت إىل أن السياســـات ال تراعـــي بشـــكل صـــرمل  مســـألة املســـامباة بـــني  2014
اجلنسني. مبهذه السياسات، لئا كانـت تراعيهـا إىل حـد مـا، لكنـها ال تضـمنها. بيـد أن        

ــني اجلنســني ال    ا ــز ب ــج ملراعــي   حيــســتحداا سياســات ال متي ــي هن  ل بالضــرمباة  مبن تبن 
__________ 

 (28) Veen et al. op.cit. 



CEDAW/C/NLD/6 
 

 

14-66060 43/161 

 

املسامباة بينهما. مبحبثت الدااسة عد ا ما األسباب اليت جتعـل هـذه السياسـات مبتنفيـذها     
ال ملراعيان هذه املسـألة إال بشـكل  زئـي. فتبـي ا أن مثـة تـر  ا مباضـحا ا التشـدملد علـى          

لة املسامباة بـني اجلنسـني، مبال ملعـر  الشـيء الكـثري عـا الـدمبا        أ ية الع امل املتعلقة  سأ
احليــاة. مبقــدمت الدااســة    شــرملكالــذي ملؤ ملــه هــذا العامــل ا العنــف الــذي ميااســه       

ــات      ــدملل السياسـ ــة، مبتعـ ــث، مبالت عيـ ــد مبالبحـ ــة، مبالرصـ ــأن  مبا احلك مـ ــيات بشـ ت صـ
ــت  حــ اا      ــااق. مبأمبصــت أملضــا بف ــة ا املن ــع مبالصــك ك، مب مبا الســلطات احمللي ــةم  جلن

. مبتعـر  احلك مـة ا هـذا التقرملـر ا مب هـا      شكال التمييز ضـد املـرأة  مجيع أالقضاء على 
النتـــائج مبالت صـــيات  2014األمبليــة علـــى هـــذه الدااســـة، مبســتبحث ا خرملـــف عـــام   

مبالعاملني ا امليدان مبمنظمات ا تمـع املـدن، مبسـتقرا     السلطات البلدملة املشم لة هبا مع
الالزم اختامجها جلعـل السياسـات مبتنفيـذها أكثـر مراعـاة للمسـامباة       حينئذ ن ع اإل راءات 

بني اجلنسـني. مبتسـتند االسـتنتا ات مبالت صـيات إىل مبـدأ ملؤكـد أن اعتمـا  هنـج ملراعـي          
املسامبة بني اجلنسني ملعاجلة العنف املزنيل، ا إااا ال مييـز بينـهما، ميكـا أن ملكـ ن أكثـر      

ز بــني املــرأة مبالر ــل  مباا بــاازا ا بــرمبز تــاهرة فعاليــة. ففــي هناملــة األمــر، ملــؤ ي التمييــ
ــى       ــذها عل ــز السياســات مبتنفي ــه ملنبغــي تركي العنــف املــزنيل مباســتحكامها. مبهــذا ملعــل أن

األ مباا مبالت قعــات ع امــل مجات صــلة باجلنســني )الفــ ااق ا م قــع الر ــل مباملــرأة، مب      
(، علـى مجلـك   يـذها مبتنفكل منهما، مبالنتـائج املت قـع أن ختلفهـا هـذه السياسـات      النمطية ل

مبإن اقتضى األمر، أخذ هذه النتائج مباآلثاا ا االعتباا. مبتبـي ا الدااسـة أن هنـاك بـالطبع     
أ ناه م  ز للتـدابري احلاليـة املتصـذة اسـتنا ا إىل الركـائز الـثالا       عر  جماال للتحسني. مبمل
 .حك مةالسياسة العامة للاليت تق م عليها 

 
 الضحاملا  ضعالنه   ب )أ( 

 
 لسلطات البلديةادور 
 
 دعمالــقــان ن ف. لعنــف املــزنيلبــدمبا حمــ اي ا التصــدي لالبلدملــة الســلطات تضــطلع  - 82

تنفيـذ  املسـاعدة، مب قـدمي  تعـا تـ فري املـأمب  مب    ملنص على أن السلطات هي املسؤمبلة اال تماعي
، أصدات احلك مة املركزملة مبا ئ ت  يهية للبلـدملات بشـأن   2009السياسة العامة. مبا عام 

 .لعنف املزنيلبشأن منع اعامة اغة مبمبضع سياسة صي
 1مبستدخل التعـدملالت حيـز النفـامج ا    ، لدعم اال تماعيمبجيري حاليا تعدملل قان ن ا - 83

ــاملر   ــع مبســيحتل . 2015كــان ن الثان/ملن ــزنيل امن ــف امل ــاازا ا   لعن ــا ب ــان ن مكان ــدل. الق املع
ــان ن ال   ــ  مب ــل ب ق ــد املع ــذي ســيدخل  الشــباب، اجلدمل ــزال ــامج حي كــان ن  1ا  أملضــا النف
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إساءة معاملـة األافـال مبتقـدمي    مسؤمبلة عا منع السلطات البلدملة ، ستك ن 2015الثان/ملناملر 
 .لضحاملااملساعدة ل

 ،2012ا صـيف عـام    لعنـف املـزنيل  امنـع  أالق مشرمبع مبا سياق هذه التط اات،  - 84
اابطـة  هذا املشرمبع هي: مباجلهات املسؤمبلة عا تنفيذ  .2014مبس   ملستمر حا هناملة عام 

أاـرا  أخـر ،   ، إىل  انـ   مباحتـا  املنظمـات املسـؤمبلة عـا تـ فري املـأمب        اهل لندملـة بلدملات ال
ــل ــة مث ــي ،  MOgroep منظم ــة مبه ــل  ألمنظم ــاب العم ــاعي،  ناشــطة اب ــاع اال تم ا القط

الشـباب.  اعاملة باخلدمات الصحية مب ةالبلدملة املعنياملنض ملة ا إااا اهليئات مباملنظمات ال انية 
 ،لعنـف املـزنيل   ـا ا مجلـك ا  حمـيا األسـرة،   مبملستهد  هـذا املشـرمبع مجيـع أشـكال العنـف ا      

ــي إىل  األافــال. مبإســاءة معاملــة  العنــف املتصــل بالشــر ، مب  مب تعزملــز اســتراتيجيات  هــ  ملرم
اخلطـا اإلقليميـة الـيت    ، علـى سـبيل املثـال،    السلطات البلدملة ا جمال السياسة العامة ما خالل

. مبهـذا مـا   لعنـف املـزنيل  ابشـأن مسـائل حمـد ة مثـل إسـاءة معاملـة األافـال مب        اساهتاتشرح سي
 .إىل مزملد ما التماسك على الصعيد احملليفضي شأنه أن مل

تك ن البلـدملات مسـؤمبلة عـا إ مـاج مـا      ، س2015كان ن الثان/ملناملر  1اعتبااا ما مب - 85
إلسـداء  مبمراكـز   لعنـف املـزنيل  ا الـدعم بشـأن  تقـدمي  املشـ اة مب إسـداء  لدملها مـا مراكـز معنيـة ب   

مركــز حملــي مشــترك ا إاــاا ا حــاالت إســاءة معاملــة األافــال مبإ ــاهلم اإلبــال  املشــ اة مب
مبمت  .مبإســاءة معاملــة األافــال مبإ ــاهلم  لعنــف املــزنيلالــدعم بشــأن اتقــدمي املشــ اة مبإلســداء 

بلدملــة برناجمــا ت اابطــة الســلطات المبضــعتعــدملل قــان ن الــدعم اال تمــاعي بنــاء علــى مجلــك. مب
 .2013نيسان/أبرملل للدعم ا 

 
 دور املهنيني

 
مبإسـاءة   لعنـف املـزنيل  )ا إلبال  اإللزامـي  خل قان ن مدمبنة ا ،2013مت ز/مل ليه  1ا  - 86

خمتلــف  ملــتعني علــى املنظمــات ا   هــذا التشــرملع،  مب   ــ  معاملــة األافــال( حيــز النفــامج.    
ــدملها مباعاملــة الشــبابالصــحية الرعاملــة قطــاعي القطاعــات،  ــا ا مجلــك   ــة ، أن ملكــ ن ل مدمبن

مب ـ    تتبني ألحد املهنيني  الئل على  عندمالق اعد السل ك حتد  اخلط ات اليت ملتعني اختامجها 
ــزنيل  ــف م ــة  أمب  عن ــال. لإســاءة معامل ــى امل ألاف ــات مبملــتعني عل ــزز اســتصدام   نظم أملضــا أن تع

 م تفيهــا حبيــث تــدامل ضــمان مســؤمبلة عــا مبهــي  ،مــدمبنات ق اعــد الســل ك مبالتعرملــف هبــا
مبنظـرا   .األافـال إسـاءة معاملـة   مب زنيلاملـ ف نـ عالالكشف عا الدالئل علـى مب ـ     ملتمكن ا ما 

 مباة إقامــة ليفـا ب مبالرملاضـة تك عاملـة اال تماعيــة  مبزااة الصـحة مبالر أصــدات  يـة التـدامل ،   أل
اـالع  مبميكـا اال  بشأن كـل فئـة مـا الفئـات املهنيـة.     لتعلم اإللكترمبن لتداملبية أساسية مبمنامجج 

ــأنشــئت  نحــة مــا  الــيت صصصــة هلــذا الغــر   املبيانــات لاقاعــدة عليهــا مــا خــالل    زااة. ال
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ملنطبـق عليهـا قـان ن مدمبنـة     علـى تـدامل  املهنـيني ا القطاعـات الـيت       هيئات التفتي مبتشر  
 .مبإساءة معاملة األافال( لعنف املزنيل)ا إلبال  اإللزاميا

كيفيـة الكشـف عـا الـدالئل       ااسـتهم أثنـاء  ستقبل املمهني  مبما املهم أملضا أن ملتعلم  - 87
 (29). مبمت مبضـع مشـرمبع خطـة عمـل    ةاملناسـب  اتمباختـامج اإل ـراء   املنـازل ا العنف  على مب   

القطاعـات الـيت ملنطبـق عليهـا     ها ضـما  املممااسة  علىالطالب  ااسية تداب ما أ ل برامج 
حمـيا األسـرة مـا اخلصـائص      االعنف ضمان أن ملصب  االهتمام بالقان ن. مبهتد  اخلطة إىل 
حـا ملصـب  هـؤالء املهنيـ ن جمهـزملا جتهيـزا تامـا للتعـر  علـى          ، الدائمة هلذه ال امج الدااسية

اخلطـة حـا هناملـة عـام     مبسـ   تسـتمر   اإل ـراءات الالزمـة.   تلك العالمات، مبال خيش ن اختامج 
2015. 
هامــا للمعل مــات  مصــدااميثــل  www.huiselijkgeweld.nl امل قــع الشــبكيمبال ملــزال  - 88

مبمنـذ   .(2013عام ا مرة  331 000)أكثر ما  ملتم الر  ع إليه مرااا، مبمبغريهمللمهنيني 
مسـألة  بشأن فعالة أنشطة تتضما قاعدة بيانات أملضا امل قع الشبكي أ ا ت ا ، 2011عام 
 .لعنف املزنيلا
 

 إساءة معاملة األطفال
 
ــام  - 89 ــت  ،2012ا ع ــل  أالق ــة عم ــرة خط ــداتســتهد   2016إىل  2012للفت  حتدمل

مقـدمي  مـع  مب األافال هم احللقة األضعف ا إااا العالقة مع مجمبملهـم ف. األافالإساءة معاملة 
التـدابري املنصـ   عليهـا    مبهتـد   الدفاع عـا أنفسـهم.   ما البالغني ا مبهم أقل قداة الرعاملة، 
ة مبمبقفهـا مبتـ فري   حـاالت اإلسـاء  مبالكشـف عـا   إساءة معاملة األافال ىل منع إعمل الا خطة 
أملضا على ضمان السـالمة  عمل التركز خطة مب. ألمج عرض ا لملا تألافال الذاملناس  لالعالج 

مبالتصـدي لالعتـداء اجلنسـي. مبمت تعـيني فرقـة عمـل معنيـة برصـد تنفيـذ خطـة           البدنية لألافال 
ا بـاازا  مكانا منع إساءة معاملة األافال مسألة  تلحتمبكفالة أن  ، مب فع األنشطة قدما،العمل

  اصل احتالل هذا املكان.أن تة أمب  دامبل أعمال مجيع األارا  املعني
األافــال معاملــة إسـاءة  منــع مســألة املســؤمبلية عـا  السـلطات البلدملــة  مبملنبغـي تفــ ملا   - 90
تقــدمي املشــ اة مبإلســداء مركــز كــل بلدملــة إنشــاء مبســيتعني علــى لضــحاملا. لســاعدة تقــدمي املمب

املشـ اة  إسـداء  ملك ن مسؤمبال عـا  إساءة معاملة األافال مبإ اهلم مب لعنف املزنيلالدعم بشأن ا
احلـاالت الـيت ملشـتبه فيهـا     مبالتحقيـق ا   ،الضـحاملا  مـا املهنـيني مباألشـصا  القـرملبني    لكل مـا  
عمليــة افــع مبسيتضــما التشــرملع الــذي ملــنظم . عنــف مــزنيلألافــال مبلإســاءة معاملــة حــدمبا 

__________ 

 (29) House of Representatives Parliamentary Papers II, 2012-2013, 33 400 XVI, no. 157. 
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، مبهـذا أمـر مجمب أ يـة    ضـمان اجلـ  ة  لتـدابري   خدمات اعاملة الشباب أملضـا الطابع املركزي عا 
 .األافال إساءة معاملةالتعامل مع حاالت كبرية ا 

 
 الزواج القسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 
حـق أساسـي   هـ    –حتدملـد اخليـااات اخلاصـة حبيـاة الفـر        –احلق ا تقرملر املصري إن  - 91

مبمنـع  القسـري،  ممااسات مثل الـزمباج  ي إىل احلق ملفضهذا احلرمان ما مبما حق ق اإلنسان. 
شـكال  مجيعهـا   ، الـيت تعتـ   الشـر  العنـف املتصـل ب  مب ،هجرهاالزمب ات ما مغا اة املزنل أمب 

مبزملـر الشـؤمبن اال تماعيـة    قـام  ، 2013حزملران/مل نيـه   6ا مبالعنـف.  شـكال  ما أخطريا ما 
ترمـي  النـ اب بشـأن تـدابري    بت  يه اسالة إىل جملـس   اء آخرملا،ابالنيابة عا أابعة مبزمبالعمل، 

ســـاعدة تقـــدمي املإىل تعزملــز التعـــامبن بـــني املهنــيني ا جمـــال منـــع حـــاالت الــزمباج القســـري مب   
اإلقـراا ب  ـ   هـذه الظـاهرة،      إ ـراءات بشـأن  الرسـالة  قد تضـمنت  . مبللزمب ات املهج اات

ات  ـا ا مجلـك اختـامج إ ـراء    مبتقدمي املساعدة بشكل أفضل مبأسرع،  ،الكشف عا املعل ماتمب
ــالتصلي عــا     ــة ب ــدة املتعلق ــه مبا ا اخلــااج.  الضــحاملا مباشــرة ملعاجلــة القضــاملا املعق مت ز/مل لي

مـا   2014مب  2012ا الفتـرة بـني   هنـج  هتـد  إىل اتبـاع   طـة  دبلع جملس النـ اب  ، ُأ2012
ا ذلك لـ الرئيسـي   الت  ـه ملتمثـل  مب لـزمباج القسـري.  النـاس ضـحاملا ل  مبق ع حليل لة  مبن أ ل ا
لتطـ ملر املهـل   ضـرمباة اعتبـاا ا  مب ،ما ا تمعـات احملليـة نفسـها    ه   الت عية لق تنطأن ضرمباة 

، علـى سـبيل   هتد  مشرمبعا  12إاالق قد مت مب. أمرا أساسيا ألشصا  العاملني مع الشبابل
، أمــرا ممكنــا الــيت تعتــ  مــا احملرمــات ا ال ســا األســري  اضــيع مناقشــة امل عــل إىل املثــال، 

قسـرهم  الذملا ملتعرضـ ن خلطـر    25إىل  14 شباب ما الفئة العمرملةمبإاالق محلة تستهد  ال
للمهنـيني العـاملني ا   م  ـه  لكترمبن اإلتعلم للبرنامج . مب ر  أملضا إعدا  مدبرةزجيات على 

ــات  ــة الصــحية.    قطاع ــباب مبالرعامل ــة مبالش ــدمي الرعامل ــه  1ا مبتق ــامج  ، 2013مت ز/مل لي ــدأ نف ب
ــاق     ــيع نط ــق بت س ــان ن املتعل ــة االق ــزمباج القســري مبتعــد     ليشــمل  اجلنائيــةملالحق حــاالت ال

حاليا ا مس  ة قـان ن   (30)جملس الشي خملنظر مبالزمب ات مبتش مله األعضاء التناسلية لإلناا. 
 .نع الزمباج القسريالقان ن املدن ملا إااا دابري قان ن الستحداا ت

 
 إساءة معاملة املسنني

 
 ماعيـة مبالرملاضـة مبمبزااة األمـا   مبزااة الصـحة مبالرعاملـة اال ت  أالقت ، 2011ا عام  - 92

هناملــة عــام حـا  ســتمر تالـيت س هـذه اخلطــة،  مبنــع إسـاءة معاملــة املســنني.  ملخطــة عمـل  مبالعـدل  
__________ 

 .2014آمجاا/مااس  25ل جملس الن اب االقتراح  مبن تص ملت ا قب (30) 
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اإلسـاءة  مبالكشـف عـا الـدالئل علـى     إىل منع اإلساءة ترمي إ راءات  10تألف ما ت، 2014
للـتعلم   برناجمـا . مبتشمل األمثلة علـى مجلـك   متابعة أح اهلممب للضحاملا، مبتقدمي املساعدة مبمبقفها

، مبهـي   ANBOمنظمـة  تضـطلع  للمتطـ عني. مب مبـا ئ ت  يهيـة   اإللكترمبن م  ها للمهنـيني مب 
، 2013ا أملل ل/سـبتم   مب. هبـذا الشـأن   ملة إعالميـة حب ا ه لندا، مصاحل املسننيمنظمة متثل 
 للمسنني. االستغالل املايل منعبشأن مشرمبعا أملضا أالقت 

 
 اكاتمرتك  االنتهاستهدا   )ب( 

 
. شـا تـدابري  مـا خـالل    لعنـف املـزنيل  امبزااة األما مبالعدل مرتك  أعمـال  تستهد   - 93

 العنـف ممااسـة  لـا ملـتم التسـام  مـع     عـاملري ) ، ملنبغـي مبضـع امل  سـدملد مبما أ ل كفالة اختامج هنـج  
أمنـاط السـل ك )مـا أ ـل احليل لـة  مبن العـ  ة       تغيري مبسيلقى مرتكبه العقاب(، مبما مث  املزنيل
غـيري السـل ك علـى مـرتك  هـذه األفعــال(،      ملنبغـي تـ فري الرعاملـة مبفـر  تـدابري لت     ، سـاءة اإلإىل 
 الحتيا ات األافال. ائما من  األمبل ملة مب

جمم عات خمتلفة مـا التشـرملعات الـيت    حيز النفامج  خلت مبمنذ صدمبا التقرملر األخري،  - 94
. مبهــي تشــمل، بطبيعــة املــزنيلمــرتك  أعمــال العنــف إزاء تســهم ا اتبــاع هنــج أكثــر صــرامة 

. 2009كان ن الثان/ملنـاملر   1الذي  خل حيز النفامج ا  ،الز رملة املؤقتةمبامر األاحلال، قان ن 
اتضـ  أنـه شـدملد الفعاليـة     القـان ن اإل ااي  هـ  أ اة مـا أ مبات    الز رملة املؤقتةمبامر األقان ن مب
ــزنيل لتصــدي لاا  ــف امل ــان ن . مبلعن ــام  ق ــذ األحك ــف تنفي ــذي مبق ــامج ا   خــل ح، ال ــز النف  1ي

 ضــما تغــيري الســل كتـدابري تفضــي إىل  فــر  إمكانيــة لمحكمــة ملتــي  ل، 2012نيسـان/أبرملل  
التشـرملع الـذي مل سـع نطـاق املالحقـة      فقـد بـدأ نفـامج    إااا العدالة اجلنائية. مبكما مجكـر أعـاله،   

 .2013مت ز/مل ليه  1ا القسري حاالت الزمباج لتشمل اجلنائية 
التحقيـق مباملالحقـة القضـائية     لـى   ع ـا بشـكل  ة اال عاء العام  ائرالشراة مبمبستركز  - 95

تتصــذ أ اء نظـام العدالــة اجلنائيــة،  للنــه   بــإاـاا برنــامج  ضــما . مبلعنــف املــزنيلا حـاالت ا 
. مـا عـد  القضـاملا املفـرط    أ ىن حـد  إىل تصفيـف  للمباسـعة النطـاق   تـدابري   لمبزااة األما مبالعد

 مسـت   ية بني الشراة مب ائرة اال عاء العام، مبزملـا ة  مبضع ترتيبات إ رائتشمل التدابري هذه مب
اجلنائيـة   مضـم ن الـدعامب   مبحتسـني  الفنيـة،  معاا  امل تفني الـذملا ملتلقـ ن القضـاملا مبخـ هتم     

 املدعي العام.مساعدي ست   النه    مبالتقااملر الرمسية، مباالستثماا ا 
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ا شـراكات مـا أ ـل    ثـال إاـاا  ا  جترملبيـة شـااملع  ع  ضـطال الامت ، 2012مبا عام  - 96
 مـا مجمبي السـ ابق   نيا ـرم إزاء املتبـع   عـل النـهج   اهلد  ه  مبكان . (31)سالمة ا تمع احمللي

بفضـل  النجـاح  هـذه املشـااملع   مبقد حققت  أكثر صرامة. اإلاهاب ضد شرملك احلياة يمبممااس
ــذملا     ــيني الـ ــركاء املعنـ ــني الشـ ــق بـ ــامبن ال ثيـ ــرزمباالتعـ ــاالت فـ ــاحلـ ــبعا  هم، مبزمب مبا بعضـ الـ

اختامج إ راءات سرملعة مبفعالة. مببناء على مـا حتقـق مـا    كان ا قا املا على مببالتايل املعل مات، ب
 تطبيق هذا النهج على نطاق أمبسع.ما أ ل سبل الإجيا  ملسعى الشركاء حاليا إىل نتائج، 
بيانـات حمـد ة    ل زااة األما مبالعـد التابع للبح ا مبالت ثيق امركز لد  حاليا تت فر مب - 97
ــا  ــاعـ ــزنيللعنـ ــاا ف املـ ــامج  ا إاـ ــة    ”برنـ ــامل اجلرميـ ــ  ة إىل عـ ــال العـ ــا احتمـ ــق مـ  “التحقـ
(Recidivism Monitor).   لعنـف املـزنيل  امعل مـات عـا مـرتك  أعمـال     ال نـامج   مبملتضـما هـذا 

مبالعالقـة بـني    ،األساسـية السـمات  مبااتكاب هذه األفعال، معدالت معامب ة مبالذملا ح كم ا، 
علـى مـر السـنني.    اخلصـ    مبتكـ  ن نزعـة إ راميـة ا مجلـك      يللعنف املزناالع  ة إىل ااتكاب 

مبملعطي هذا ال نامج صـ اة عـا    .(32)2013ان ن األمبل/ ملسم  ا كالنتائج األمبىل مبنشرت 
علـى  حسـ  االقتضـاء،    ،التعـدملالت  حـا ملتسـ  إ ـراء    مد  احتمال الع  ة إىل عـامل اجلرميـة  
 .ارملقة التعامل مع مرتك  االعتداء

. لعنـف املـزنيل  ااجله   ا إااا العدالة اجلنائيـة مـا أ ـل تغـيري سـل ك مـرتك         مبتبذل - 98
ــة علــى  هــي ( B-safer)“ متتــع بقــدا أكــ  مــا األمــان  ”أ اة مب أ اة لتشــصيص احلــاالت املنط مل

مراقبــة ســل ك  جيــري اســتصدامها اآلن ا كافــة أا ــاء البلــد مــا  انــ  إ ااة . مبمــزنيلعنــف 
ملقـ م عـد  مـا اإل ااات    ، 2013كـان ن الثان/ملنـاملر   مبابتـداء مـا   .  اجلناة بعد اإلفـراج عنـهم  

عنـف  البشـأن   مباة تداملبيـة   ـدمب   باختبـاا  اجلنـاة بعـد اإلفـراج عنـهم     راقبة سل ك اإلقليمية مل
حـال أفضـت األمبضـاع إىل العنـف     ا النفـ س  تتنـامبل كيفيـة هتدئـة    احلياة شرملك الذي ميااسه 
 .همانضما العالقة بي

__________ 

الشراكات ما أ ـل سـالمة ا تمـع احمللـي هـي شـبكات ملعمـل ا إاااهـا شـركاء مـا نظـام العدالـة اجلنائيـة               (31) 
مبنظام تقدمي الرعاملة مبالبلدملات مباحلك مة معـا مـا أ ـل معاجلـة املشـاكل املعقـدة. مبملتمثـل اهلـد  ا التقليـل          

ضــاملقات مبالعنــف املــزنيل مباجلــرائم. مبحيــد  الشــركاء املشــاكل مبملســع ن إىل إجيــا  حلــ ل هلــا. مبجتــري   املمــا 
امل اءمة بني أسالي  العمل حا ملك ن هنـاك تكامـل بـني التـدابري املتصـذة ا جمـايل العدالـة اجلنائيـة مبالرعاملـة.          

 ،تــاهرة العــ  ة إىل عــامل اجلرميــةالتصفيــف إىل احلــد األ ىن مــا مبتتمثــل األهــدا  ا تغــيري أمنــاط الســل ك، مب
 .مبحتسني مست   حياة ا رمني

 (32) House of Representatives 2013-2014, 33 750, XVI, no. 80. 
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 إىل األ يال اجلدملدة لعنف املزنيلاانتقال منع مبمبقف  )ج( 

 
 التوعية محالت

 
احلملـة،  هـذه  مبتشـمل  . لعنف املـزنيل ا، أالقت محلة  دملدة تستهد  2012ا عام  - 99

إســاءة   عاملــات تلفزمل نيــة مبإمجاعيــة تتنــامبل، 2016عــام  حــاعلــى أقــل تقــدملر الــيت ستســتمر 
ـــمعامل ــالـ ـــنــالعمب ،ة األاف ـــضف ـ ـــــد شـ ـــياحل رملكـ ــــ، مبإساةـ ــة املساءة ـ ــــمعامل ــا نني، مبـ م قع
ـــبكياش ــما مب (www.vooreenveiligthuis.nl). ـــ ــك تتضـ ــافة إىل مجلـ ــة أ مبات  باإلضـ جمم عـ

، مبإسـداء املشـ اة ا   مبإساءة معاملـة األافـال   ،لعنف املزنيللا التصدي البلدملات لتستصدمها 
احلمـالت  جتـااب  حلملـة علـى   هـذه ا مبتعتمـد   .دعملتقـدمي الـ  مراكـز  حاالت اإل ال، مبكذلك 

مجيـع   اآلنمبلكنـها تتنـامبل   معاملـة األافـال،   مبإسـاءة  احليـاة  اليت تنامبلت عنـف شـرملك   السابقة 
ملت قــف مــا ال  لعنــف املــزنيلاأن ا لحملــة الرئيســية لالرســالة مبتتمثــل . املــزنيلأشــكال العنــف 
  قفه.ل اتباع هنج فعالملنبغي  بلتلقاء نفسه، 

ــد ملكــ ن  مب - 100 ــف ااق ــزنيللعن ــف اجلنســي   مل ــع عــدم املســامباة االقتصــا ملة،    مبالعن ــا ت اب م
. لنســاءل مباامبالق الــ  النمطيــة أل مباا الر ــ ،بــني الر ــل مباملــرأةالقــ ة ا العالقــة مب ملناميــات 

املســامباة. مبهلــذا مبنيــة علــى عالقــات صــحية، مبملنبغــي الســعي إىل إجيــا  احللــ ل ا إاــاا إقامــة 
أسـباب العنـف ضـد املـرأة     مـا أ ـل الت عيـة ب   التـدابري  عـد  مـا احلمـالت مب   مت إاالق السب ، 

علــى  ثلـة مبمــا األم .همالعالقــات بينـ إاـاا  مبزملـا ة قــداة الشـباب علــى التصـدي للمشــاكل ا    
بإمكاننـا  ”ملـة الدمبليـة   )هـي  ـزء مـا احل   ( WE CAN)“ حنـا الشـباب   بإمكاننـا ”محلـة  مجلـك  

 15إىل اتفـاق مـع    املركزملة احلك مة(. مبت صلت “القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة
ممكـا  د  هي مجع أك  عفكرة مبال “.حنا الشباب بإمكاننا”محلة مشااملع إاالق بشأن بلدملة 
ميكـا أن تغـري امل اقــف إزاء    كتلــة حر ـة  تكـ ملا األشـصا  مباملنظمـات املعنيــة مـا أ ـل     مـا  

التغـيري،   حـدثي   مـع مـا ملسـمى   “ ا حنـا الشـباب  بإمكاننـ ”محلـة  املرأة. مبلتحقيق مجلـك، تعمـل   
مــا تصــميم مبتنفيــذ لفرصــة للشــباب الهــذه احلملــة مبتتــي  الشــركاء ا االئــتال ، مبالســفراء. مب

السل ك غري املقبـ ل مبالعنـف،   اهتم على الصم   أمام ، مببناء قداملرتؤمبنه ما أنشطة، مبت عيتهم
 .اآلخرملام ما إهلام مبمتكينه

الرملاضـة  مبمبالرعاملـة اال تماعيـة    مبمبزااة الصـحة الثقافة العل م مبعليم مبتعمل مبزااة التمب – 101
قــداة الشــباب سـائل الت اصــل اال تمــاعي لتعزملـز   مبالــيت تســتصدم تعزملــز االسـتراتيجيات  علـى  

فعلــى ســبيل املثــال،  ــر  تطــ ملر أ اة  . علــى التصــدي للمشــاكل الــيت ملنطــ ي عليهــا اجلــنس  
، ليها اجلـنس مد  مناعة هؤالء الشباب إزاء املشاكل اليت ملنط ي عظهر تلت اصل اال تماعي ل
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دمبائر الـ إىل اخلدمات اليت تقـدمها  إلكترمبنية مع مبصالت حبس  حا تهم، هلم املش اة مبتقدمي 
قـداة الشـباب علـى    مبزملـا ة  . مبتساعد ال قاملة  wwwsenseinfo التابعة للبلدملات مبامل قعالصحية 

مــد تعتالعنــف مــا  يــل إىل آخــر. مبإمجا مل  انتقــال امليــل إىل حلــد مــا اا التصــدي للمشــاكل 
ا هناملـة   املـزنيل  لعنـف ااحلـد مـا   ملصـب  مـا املمكـا    ، السـل ك العنيـف  األ يال اجلدملـدة أمنـاط   

 املطا .
 

 دراسة
 

ميكـا  الـيت   ةمبالدمبليـ  يـة ال انبشـأن األنشـطة   بإ راء  ااسة تكليفا ك مة احلأصدات  – 102
اة ا باملســامباملتصــلة  األنشــطةمــع التركيــز علــى   ،تســهم ا منــع تــ ااا األ يــال للعنــف أن 

ميكـا للر ـل تأ ملتـه. مبملت قـع أن      الذياإلجيايب ، مبالدمبا األهل ا تنشئة أافاهلماملعاملة مب عم 
  .2015النتائج ا ابيع عام  تصدا
 

 التعليم
 

لتعلـيم االبتـدائي،   التحصـيل العلمـي ملرحلـة ا   أهدا  مع التعدملالت اليت أ خلت على  - 103
البنـ    مـا  مبالتنـ ع اجلنسـي   م ض ع احليـاة اجلنسـية   أصب   ،اخلا ، مبالتعليم الثان ي عليممبالت

ــة  ــا    اإللزامي ــااا م ــاهج الدااســية اعتب  1)أمب  2012كــان ن األمبل/ ملســم    1املدا ــة ا املن
لتحصـيل  احملد ة لاألهدا  أصبحت مب. (ا حالة التعليم الثان ي اخلا  2013آب/أغسطس 

بـاحترام مـع احليـاة اجلنســية    عامـل  كيفيـة الت ملقتضـي تعلـيم األافـال    فرعـا  العلمـي تتضـما اآلن   
املـدااس  األهـدا  اجلدملـدة   مبتعطـي هـذه   ا تمـع.  ضما التن ع اجلنسي، مبالتن ع،  ا ا مجلك 

 .جماال أمبسع لت  يه االهتمام إىل التنمية اجلنسية للبنات مبالبنني
 

 البغاءم ا قطاع مباستغالهل الجتاا بالبشرامكافحة : التدابري الرامية إىل 6املا ة  - باء 
 

 الجتاا بالبشرامكافحة التدابري الرامية إىل  )أ( 
 

ــاا بالبشــر ا مكافحــةإن  – 104 ــة.     الجت ــبة للحك م ــة بالنس ــألة مجات أمبل مل ــل أحــد  مس مبملتمث
إىل  2009مـا   مت الكشـف عنـها ا الفتـرة   املنظمات اإل رامية الـيت   مضاعفة عد ا أهدافها 
إنشـاء  هـاز مباـل     علـى ركة بـني الـ زااات   شـت مبملعمل حاليا فرملق معل باملشااملع امل .2014
هـ    جلهـاز ا ا. مبالغر  ما هذإىل اجلهات املعنية بتقدمي املساعدة الجتاا بالبشرضحاملا ا إلحالة

الجتـاا  حاملا ازمبملـد ضـ  مبتملالحقة اجلنائيـة،  لضحاملا مبنظام الرعاملة ت فري البني نظام ت ايد الصلة 
فرقــة لال الملــة الثانيــة إن . لتلبيــة احتيا ــاهتم خصيصــاامل ضــ عة  دماتاخلــســاعدة مباملب بالبشــر
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منــذ مبالملـة ثالثـة   فرقـة  المبمنحـت  . 2014ا بداملـة عـام   انتـهت   الجتـاا بالبشـر  العمـل املعنيـة با  
 الفترة الثالثة.قامت ب ضع خطة عملها هلذه . مبلمبزملر األما مبالعدقبل ما مجلك احلني 

اال عـاء   ائـرة  أن  (33)الجتاا بالبشربا ةملعنيا ةال اني ةمبتبني األاقام املستمدة ما املقرا - 105
ال تقـل  ) 2000منـذ عـام    الجتـاا بالبشـر  أعلى عد  ما حاالت ا 2012ا عام سجلت العام 
قبـل  مـا  اليت مت الفصـل فيهـا    الجتاا بالبشرحاالت اعلى عد  األمر نفسه ملنطبق . مب(311عا 

نسبة مئ ملة مـا  ك ،الجتاا بالبشرالة باملتصل ائ  االهتام مبتل عد  (. 338) ائرة اال عاء العام 
، تقرملبـا   ائـرة اال عـاء العـام    الـيت مت الفصـل فيهـا مـا قبـل      الجتاا بالبشرلقضاملا االعد  اإلمجايل 

ا املائـة   65تتـرامبح بـني   ، ا املائة ا املت سـا  70) 2012 مب 2008ا الفترة بني كما ه  
ــة ا 73 مب 2009ا عــام  اكم نظــرت احملــ ا مــع هــذا التطــ ا،  (. مبمتاشــي2010 عــام ا املائ
اإل انـات  نسـبة  أمـا  (. 153) 2012ا عـام   الجتـاا بالبشـر  أك  عد  ما حـاالت ا ب االبتدائية
 2004ا املائــة ا الفتــرة بــني  25بنســبة اخنفضــت كانــت قــد ، مبالــيت الجتــاا بالبشــرابتهمــة 

مبصـلت  ) 2012مب  2010 يمزملا ة حا ة ا كل مـا عـا  ما  دملد سجلت فقد ، 2009 مب
 ة(.ا املائ 71إىل 

ــل  – 106 ــدي لمبميثـ ــر التصـ ــبة أمبل ملـــة أملضـــا   الجتـــاا بالبشـ ــا  األمبامبيب. لبالنسـ ــي فالحتـ فـ
ــه  ــة  حــد   ،2013حزملران/مل ني ــدل مبالداخلي ــرة أخــر  ا لالحتــا  األمبامبيب مبزااء الع الجتــاا م

طـة عمـل   مبمت مبضع خلجرمية املنظمة. مكافحته لسياق أمبل ملات االحتا  ا باعتبااه ما  بالبشر
بنتفيـذ هـذه   جمم عـة مـا الـدمبل األعضـاء     تضـطلع  مبسـ     ؛هذه األمبل ملـات تنفيذملة لكل ما 

__________ 

عدة تقااملر كـل سـنة عـا االجتـاا بالبشـر، مبملتـر م العدملـد منـها إىل          الجتاا بالبشربا ةاملعني ةال اني ةاملقراتنشر  (33) 
 اللغة اإلنكليزملة.

. مبميكـا االاـالع   2013تقااملرها ه  التقرملر التاسع عـا االجتـاا بالبشـر الـذي نشـر ا أملل ل/سـبتم         أحدا  -
 مـــــــ  ز عـــــــا التقرملـــــــر باللغـــــــة اإلنكليزملـــــــة ا امل قـــــــع اإللكتـــــــرمبن للمقـــــــراة )انظـــــــر       علـــــــى 

http://www.dutchrapporteur.nl/reports/ninth/مبستصدا ترمجة كاملة للتقرملر قرملبا. (؛ 
 Mensenhandel in en uit beeld: Cijfers vervolging en berechting، نشر تقرملر بعن ان 2012ا نيسان/أبرملل   -

، مبهــ  ملتضــما أاقامــا عــا عــد  القضــاملا الــيت نظــرت فيهــا احملكمــة بشــأن االجتــاا بالبشــر مبعــد   2008-2012
 الصا اة. مبالتقرملر غري مت فر باللغة اإلنكليزملة. اإل انات

تقرملـر كمـي عـا    االجتاا بالبشر: املرئي مبغـري املرئـي.   ”، صدا تقرملر بعن ان 2012ا كان ن األمبل/ ملسم    -
 (./http://www.dutchrapporteur.nl/reports/trafficking-visible-invisible)انظر “ 2011-2007الفترة 

(. متــــ فرة مجيعهــــا باللغــــة اإلنكليزملــــة 2010( مبالثــــاما )2009( مبالســــابع )2008التقــــااملر الســــا س )  -
(http://www.dutchrapporteur.nl/reports/) 

http://www.dutchrapporteur.nl/reports/ninth/)؛
http://www.dutchrapporteur.nl/reports/trafficking-visible-invisible/
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املتحــدة هــي املســؤمبلة الرئيســية عــا    اململكــة. مبEMPACT “(34)شــرمبع م”اخلطــة ا إاــاا  
 25مبملشـااك ا هـذا املشـرمبع    ، مجااعهـا الـيم   هي مبه لندا  ،مشرمبع مكافحة االجتاا بالبشر

ــ لمكتــ  الشــراة األمبامبيب ) مــا قبيــل مبكــذلك منظمــاتاألعضــاء، مــا الــدمبل   ،(الي امبب
ال كالـة األمبامببيـة إل ااة التعــامبن ا   ، مب(ي امب سـت ال كالـة األمبامببيـة للتعـامبن القضـائي )ال    مب

 .(فرمبنتكس)جمال العمليات على احلدمب  اخلاا ية للدمبل األعضاء ا االحتا  األمبامبيب 
ا كث  مع بلدان املنشـأ الرئيسـية لضـحاملا االجتـاا،     تحقيق اهل لندملة عال مبائر مبتعمل  – 107
الجتـاا  ا  ـرائم ا الفعلـي  فضال عا التحقيق ، التدامل مبت فر  املعاا  مباخل اتمعها تبا ل تمب

 عمليـة حتقيـق ا   50، على سبيل املثال، أالقـت حـ ايل   2012مب  2011ا عامي مب. بالبشر
تعامبنـت السـلطات اهل لندملـة مـع السـلطات      مباالجتاا بالضحاملا ما هنغااملا مببلغااملـا مبامبمانيـا.   

أابعـة أفرقـة    ا بلدان املنشأ بشأن العدملد ما هذه التحقيقات. مباختذ التعامبن مع بلغااملا شكل
 همذكرة تفـاهم مـع نظـري   ال ال للمدعي العام كت  املمبقع ، 2013حتقيق مشتركة. مبا عام 

خطـة عمـل    اهلنغااملـة اهل لندملـة مب شـراة  مبمبقعـت ال . لتعامبهنمـا  الطبيعـة البني ملـة   لتأكيـد الرمبمان 
 EMPACTملشـرمبع  التابعـة  مع خطة العمـل   شياا، مبمجلك مت2013ا صيف عام ثنائية تنفيذملة 
 مبائــر الشــراة ا هنغااملــا مبالنمســا مبه لنــدا التم ملــل مــا  كمــا تلقــت . الجتــاا بالبشــربشــأن ا

علــى  EMPACT رمبعمشــ مــا أ ــل زملــا ة تعامبهنــا التنفيــذي. مبســيتم إاــالعاالحتــا  األمبامبيب 
الناشــئة عــا التعــامبن مــع هــذه البلــدان، مــا أ ــل إقامــة صــالت مــع  مبل  املعل مــات مبالنتــائج 

تعـامبن مـع   مبال ملقتصـر ال . لعـدة سـن ات  نيجريملـا  كما قام تعامبن مبثيق أملضا مـع   أعضاء أخر .
 طلبــاتبعلــى ســبيل املثــال تقــدمت هنغااملــا مببلجيكــا مبه لنــدا ، فبلــدان املنشــأ علــى التحقيــق

الضـحاملا إىل  إنشـاء  هـاز إلحالـة    ما أ ل )مبتلقته( ما االحتا  األمبامبيب حص ل على مت ملل لل
العــ  ة  مــاعــ  احلــدمب  ال انيـة لــتمكني الضــحاملا اهلنغـااملني   اجلهـات املعنيــة بتقــدمي املسـاعدة   

 .ا مجلكن اغب ا إ ،ه لندا مببلجيكاما بأمان إىل هنغااملا 
 

 التشريعات
 

ــرتقــدمي منــذ  - 108 ــة القصــ    2008ام هل لنــدا عــاخلــامس  التقرمل ــدا العق ب ، افعــت ه لن
اعتبـااا   الثانيـة ، مب2009مت ز/مل ليـه   1اعتبـااا مـا   مرتني: األمبىل  الجتاا بالبشراملفرمبضة على ا

ــة القصــ   افعــت  ،2013نيســان/أبرملل  1ا مب .2013نيســان/أبرملل  1مــا  للجــرم العق ب
سـنة كحـد    12سـن ات إىل   8على دة ال تزملد مل لسجااما  الجتاا بالبشرااألصلي املتمثل ا 

__________ 

 European Multidisciplinary Platform against Crimeاإلااا األمبامبيب املتعـد  التصصصـات ملكافحـة اجلرميـة )     (34) 

Threats.) 
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تعـرملا احليـاة   البـدن اجلسـيم أمب   اإلملذاء العق بة القص   بالسجا ا حاالت مبافعت أقصى. 
العق بة القص   بالسجا ا احلـاالت الـيت تنطـ ي    سنة. مبافعت  18إىل سنة  12ما للصطر 

تشـرملا الثـان/ن فم     15ا مبأمب السـجا مـد  احليـاة.     سـنة  30إىل سـنة   15مـا  على مبفـاة  
الجتــاا مكافحــة ابشــأن االحتــا  األمبامبيب  خــل التشــرملع الــذي ملنفــذ    بــه ت  يــه   ، 2013
عـد  قليـل مـا التعـدملالت مجات الطـابع الفـل أساسـا        مباقتضى هـذا إ خـال   حيز النفامج.  بالبشر

 على القان ن اجلنائي:
أي  )مب(، 273مـا املـا ة    2الفقرة  رملف االستغالل اإىل تعإضافة عنصرملا  دملدملا  •

“ التســ ل” ا، مب ــالفقــرة الــيت تشــمل العمــل اجلــ ي أمب اإللزامــي أمب تقــدمي اخلــدمات
 ؛“استغالل األنشطة اإل رامية” مب

املرتكبـة ا اخلـااج مـا قبـل      الجتـاا بالبشـر  احـاالت  اشتراط التجرمي املز مبج ا إلغاء  •
تزملـد  ضـحاملا  ضـد  ا ه لنـدا    ائمملقيم ن بشكل م اانني ه لندملني أمب اعاملا أ ان  

 18هــذا االشــتراط ســااملا بالنســبة للضــحاملا  مبن   مل ملكــا ســنة ) 18 عــاأعمــااهم 
 عاما(؛

مـا   3مـا الفقـرة    2الـ اا  ا الفقـرة الفرعيـة    الظـر  املشـد  للعق بـة    ت سيع نطـاق   •
شـصص  مبن سـا الثامنـة    لـذي ملرتكـ  ضـد    ا الجتـاا بالبشـر  اليشمل  )مب( 273املا ة 

 ؛اليت ملعان منهااستغلت حالة الضعف شصص آخر مر أمب ضد عشرة ما الع
ضـما قـان ن    الجتـاا بالبشـر  إ ماج املقرا ال ال املعـل با كذلك  مشرمبع القان نمشل  •

 .ضد األافالمبالعنف اجلنسي  الجتاا بالبشرملتعلق باملقرا ال ال املعل با
 

 نتالستمالة األطفال عرب اإلنترالتدابري الرامية إىل التصدي 
 

علـــى أمجـــل صـــبية ”بعنـــ ان مبزااة األمـــا مبالعـــدل تكليفـــا بإعـــدا  فـــيلم  أصـــدات  - 109
املرتبطـة  باملصـاار  األصـدقاء مباملداسـني   مباألهـل مب  األافـال ت عية ملهد  إىل مبه  ، “اإلنترنت
ــائل  ــا   الت اصــلب س ــاعي. مبميك ــع   اال تم ــا خــالل امل ق   www.mediawijzer.netمشــاهدته م

إعـدا   ب Codename Futureا أصدات الـ زااة أملضـا تكليفـا لشـركة     . كممبم اقع أخر  خمتلفة
ــة   ــذ ا م عــة املســتهدفة هــي  مبا املــدااس. إىل الفــيلم الســتصدامها  تســتند مــ ا  تعليمي تالمي

ــة الثان ملــة.  املــ ا  ا هــذه املــدااس معل مــات عــا  مبتلقــت  الســنتني األمبىل مبالثانيــة مــا املرحل
صـ ل علـى جمم عـة املـ ا      احلمداسـة   45البـت  ألمبل ، مبا األسـب ع ا 2013أملل ل/سبتم  
 التعليمية تلك.
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 اخلداعةاملظادهر محلة 
 

ملرتـا مبن أمـاكا   الر ـال الـذملا    ،اليت حققـت جناحـا   ،تستهد  محلة املظاهر اخلداعة – 110
ا الفتـرة بـني   مب. الجتـاا بالبشـر  احـاالت  كشـف عـا   كيفيـة ال تلقنـهم  هـي  مبآخرملا، مب الدعااة

عـا  الـ اا ة  عـد  البالغـات    احلملـة إىل زملـا ة  أ ت  ،2013مبأملاا/مامل   2012حزملران/مل نيه 
 Meld Misdaad) الساخا السـري لإلبـال  عـا اجلـرائم    اهلاتفي ما خالل اخلا  الجتاا بالبشرا

Anoniem)  مبن ســا عــد  الضــحاملا احملــتملني ااتفــاع مبممــا أثــاا االنتبــاه  .ا املائــة 76بنســبة 
هـذه  كانـت   ،2011ا عـام  مب بالغـات مباا ة. ا كـل أابعـة   احـدا مـ  مبمجلـك  الرشد؛ فقد مثل 
ــة.    االنســبة مباحــد  ــا كــل مثاني ــامي     م ــة خــالل ع ــاهر اخلداع ــة املظ مب  2014مبستت اصــل محل

2015. 
 

 الجتار بالبشروى لضحايا اآمتوفري 
 

خاصـة   ومبمـ تـ فري  بشـأن  ن سـنتا مشـرمبع اائـد مدتـه    اسـتهل   ،2010ا صيف عـام   - 111
الدمبلة لشؤمبن العدل مبمبزملر الدمبلـة  مبزملر  هأنشأ، الذي شرمبعمبمل فر امل .الجتاا بالبشرضحاملا ال
ملق م برعاملتـهم  املأمب  للضحاملا األ ان  الذملا ، مبالرملاضةاال تماعية  عاملةلصحة مبالرشؤمبن ال

لضــحاملا مبتــ فر ل. عــامل ن ا جمــال املســاعدة اإلنســانية ملتمتعــ ن  عرفــة خاصــة هبــذه ا م عــة 
 ا بـا ئ األمـر  ومبي املـ مبكانـت  . تبعـا للحا ـة إليهـا   املسـاعدة  هلـم  تقـدم  لراحـة مب لأماكا آمنة 
مبأغلبيـة  . ما الضحاملا الذك ا،  ا فيهم أافـاهلم  10اإلناا مب الضحاملا ما  40تكفي إلمل اء 
مبهــذا ميثــل تطــ اا  .ا املائــة( 90)حــ ايل  الجتــاا بالبشــرابنائيــة ملقــدم ن شــك    الضــحاملا 
الراحـة مبالسـالمة للضـحاملا.    ذا املشرمبع التجرمل  ه  ت فري إمج أن اهلد  الرئيسي ما هإجيابيا، 

مبسـيبدأ  . 70إىل  50 ائما مبزا  عـد  األمـاكا املصصصـة مـا     املأمب  منذ مجلك احلني أصب  مب
لتأكد ما حص ل الضحاملا علـى الرعاملـة مباملسـاعدة    لاال تماعي  - النفسيالعمل بالتشصيص 
مـا  لفتـرة  ا املـأمب   ملبقـ ن  مببعـا الضـحاملا    .املـأمب   بعـد مغـا اهتم  حـا   ،اليت حيتا  ن إليها

 مـا مب. مبالسـكا العـا ي  حالتـهم  املومبي اخلاصة  تابعـة  إىل بسب  االفتقاا  ،نسبياا مللة الزما 
قا املا علـى متابعـة حيـاهتم    عندما ملصب  الضحاملا السكا املستقل مزملد ما  ت افرأ ل ضمان 
مت اآلن إملـ اء أمبل  كا إقامـة هلـم، مب  بتـ فري أمـا  اآلن السـلطات احملليـة ملزمـة    أصبحت ، خاا ها

اعتمــا ات ا ( Comensha)غـري احلك ميــة ك منشـا   نحـت املنظمــة  مبقــد ُم.  فعـة مــا الضـحاملا  
لضـحاملا االسـتغالل ا العمـل الـذملا ال حيتـا  ن إىل اعاملـة       مومب مؤقتة امليزانية ما أ ل تنظيم 
مــا هــؤالء الضــحاملا إىل أي مبا حــال احتــاج . أثنــاء التحقيــق ا قضـيتهم ااائـة، علــى األقــل  

ــة،  لنســاء لاملصصصــة العامــة املال ــ  أمــا الــذهاب إىل املال ــ  املتصصصــة.  فبإمكــاهنم الرعامل
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كـثريا مـا ملقعـا ضـحية      لالئيافمتاحة للضحاملا اهل لندملات، لشباب مرافق الرعاملة املصصصة لمب
 الذملا ملدع ن صداقتها.لق ا ملا ل
 

 الجتار بالبشر( ل)احملتملنيضحايا ملتصلة بعدد الاألرقام ا
 

 ةاملنظمـ إىل   ناحملتملـ ال الضـحاملا  حيـ  لبشـر، اجتـاا با ب ق ع أ ىن شك مب    ا حال  – 112
فقـا إىل  ال تشـري  مبلـذلك فـإن األاقـام الـ اا ة أ نـاه       لدملها. ملسجل نمبغري احلك مية ك منشا 

تـبني  األشـصا  الـذملا   إىل ، مبلكـا أملضـا   الجتـاا بالبشـر  لضحاملا ثبت ك هنم األشصا  الذملا 
 الجتاا هبم.امل ملكا باإلمكان إجيا   ليل ملثبت ، أمب الذملا له ضحاملامل ملك ن ا أهنم 
 

 12اجلدمبل 
 (35)الجتاا بالبشرلاألاقام املسجلة للضحاملا احملتملني 

   

 
ر الجتار بالبشاعدد ضحايا 

 )احملتملني(
عدد الضحايا )احملتملني( 

 من اإلناث

عدد الضحايا )احملتملني( 
 من الذكور

 )النسبة املئوية من اجملموع(
    2000 341   

2001 284   

2002 343   

 صفر 257 257 2003

 )صفر باملائة( 1 404 405 2004

 )صفر باملائة( 2 422 424 2005

 باملائة( 5) 30 549 579 2006

  باملائة( 7)49 664 716 2007

 باملائة( 6) 46 779 826 2008

 باملائة( 15) 138 770 909 2009
 باملائة( 11) 113 879 993 2010

 باملائة( 19) 226 996 1 222 2011
    
__________ 

 (35) Source: Cijfers 2001-2006: Nationaal Rapporteur mensenhandel (2010); Ten years of independent 

monitoring. Eighth report of the Dutch National Rapporteur; Cijfers 2007-2011: Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2012); Trafficking in Human Beings. Visible and 

Invisible. A quantitative report 2007-2011. The Hague: BNRM. 
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 الضحاياالكشف عن  التوجيهية من أجلباد  امل
 مشـــتركةمبإ ـــراءات ه لنـــدا ا مشـــرمبع ل ضـــع مبـــا ئ ت  يهيـــة قـــد شـــااكت ل – 113

التم ملـل   بقيـا ة هـذا املشـرمبع مبتلقـت     مباضطلعت فرنسـا . الجتاا بالبشرضحاملا ا للكشف عا
اخلـ ات  مبفرت له ه لندا هذا املشرمبع ما الناحية املالية، كما مب عمت ما االحتا  األمبامبيب. 

مببلغااملا مبإسـبانيا مبامبمانيـا   الي نان  –البلدان املشااكة الستة مبقد مبضعت . لدملها املتاحةالفنية 
نا  إىل أفضـل  سـت الابالبشـر   ضـحاملا االجتـاا  للكشف عـا   الت  يهيةاملبا ئ  - مبفرنسا مبه لندا
ــة مــ ا أعــدت مباملمااســات،  ــيني لقــني مــا أ ــل ت  تداملبي ــة املهن ــا ئ هــذه اســتصدام كيفي املب
تابعــة منظمــات مبهــي منظمــات خمتلفــة ا ه لنــدا،  ةعشــرمــا شــااك أشــصا  مبالت  يهيــة. 

املــدابني ا حزملران/مل نيــه ، ا  مباة لتــدامل  منظمــات غــري حك ميــةكــذلك لقطــاع العــام مبل
اسـتصدام املبـا ئ الت  يهيـة.    علـى  زمالئهـم ا امليـدان   بدمباهم بتـدامل    مبسيق م ن .2013

اصد مبتعزملـز اسـتصدام   مبالسالمة نع اجلرمية اهل لندي ملركز املالعدل ما مباألما مبالبت مبزااة 
دمباات لتـدامل  املـدابني عنـد    الـ مبتنظـيم مزملـد مـا     املعنيةاملنظمات ما قبل املبا ئ الت  يهية 

 الضرمباة.
 

 الجتار بالبشرضحايا ااخلاصة بقامة اإلترتيبات 
 

حيـز  ( Wet Modern Migratiebeleid) املتعلقـة بـاهلجرة  احلدملثـة  لسياسـة   خـل قـان ن ا   - 114
 هيكليـة  اجلدملـد آثـاا علـى   مبكان لبدء العمـل هبـذا التشـرملع     .2013حزملران/مل نيه  1النفامج ا 

ضـحاملا  اخلاصة بإقامة ترتيبات لاأصبحت مباأل ان . اخلا  بقان ن الاملبا ئ الت  يهية لتنفيذ 
مــا املبــا ئ  B8/3 ــزءا مــا الفصــل ، “B9القاعــدة ” بـــعــر  ت تكانــ يت، الــالجتــاا بالبشــرا

 .ذه الترتيباتهلمبصف أ ناه مبملر  األ ان . اخلا  بقان ن التنفيذ لالت  يهية 
 للتأمـل للضـحية فتـرة   الشـراة  تـ فر  ، الجتـاا بالبشـر  مؤشر على ا يفي حال ته ا أف - 115
اإلقامـة ملـدة   إمجن بمجلـك احلـني أملضـا  ـن      تقـ م ا  س ياهلجـرة مبالتجنـ   كما أن إ ااةلتفكري. مبا

 مبن  الجتــاا بالبشــرضــحاملا الالــدعم ملــ فر  ائمــا تصــل إىل ثالثــة أشــهر. مبخــالل هــذه الفتــرة، 
ملطلـ   الـتفكري  التأمـل مب بعد انقضاء مهلـة  مب. كشرط مسبق( )أي بدمبن تعامبن الضحية شرمبط
دعم الــمب قامــةاإللتعــامبن مــع التحقيــق اجلنــائي ا مقابــل احلصــ ل علــى تصــرمل   الضــحاملا امــا 
جيـ ز  لكـا  سـنة مباحـدة، مب  مؤقـت، مبهـ  صـاحل ملـدة     مبتصرمل  اإلقامة (. مبما إىل مجلك ،املأمب )

 متدملـد التصـرمل   مـا حيـث املبـدأ    حيق  ائما للضـحية  اجلان ا هناملة املطا ، أ ملا إمجا مب. همتدملد
بعــد مضــي ثــالا مــا زالــت  ااملــة اجلنائيــة املالحقــة إن كانــت . مب(البقــاء اصــلة )التصــرمل   
إمجا تقـرا ا  مب تتم  ائما امل افقة ما حيث املبدأ على متدملـد التصـرمل  بالبقـاء ا البلـد.    سن ات، 

للحصـ ل  بطلـ   تقـدم  تغض ن ثالا سـن ات عـدم إقامـة  عـ    نائيـة، ميكـا للضـحية أن        
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أملضـا  متـاح  مبهـذا ال نـامج   صـرمل    اصـلة البقـاء(.    التقامة ألسباب إنسـانية ) تصرمل  باإلعلى 
تقــدم ا  اشــه  مل ملك نــ ا أنفســهم ضــحاملا مبإمنــا أل انــ  الــذملا ل اال االحتــا  األمبامبيب، مبملــ

 . نائية بشك  

ن  ضــحاملا ملــتقدملرملــة الســلطة بالس ياهلجــرة مبالتجنــ تتمتــع إ ااة، 2011مبمنــذ عــام  - 116
تقـدمي شـك      مبا عـدم االسـتعدا  أمب عـدم القـداة علـى     أتهـر تصـرمل  إقامـة إمجا    الجتاا بالبشرا

مبمجلـك   القضـائية أمب مالحقتـهم   الجتـاا بالبشـر  مـع مـرتك  ا  التحقيـق  ا التعامبن عدم  نائية أمب 
 نتيجة ملا مللي:

 مب/أمب هتدملد خطري؛ • 
 تر  ا  أمب نفسي. • 
مسـتعدملا أمب  غـري   الجتـاا بالبشـر  أ لة تفيـد بـأن ضـحاملا ا   ما مللي  سيمبالتجنإ ااة اهلجرة مبتعت  

 الجتـاا بالبشـر  مـع مـرتك  ا  التحقيـق   االتعامبن على على تقدمي شك    نائية أمب غري قا املا 
   نتيجة هتدملد خطري مب/أمب تر  ا  أمب نفسي: القضائيةأمب مالحقتهم 

 أمب ؛الجتاا بالبشره  ما ضحاملا ااأل ن  ملفيد بأن بيان ما الشراة  )أ( 
األ ـن  ال ميكـا أن ملت قـع    ملفيـد بـأن   ما الشراة  بيان :إن كان مجلك منطبقا )ب( 

ما  انـ  أحـد    لتهدملدات خطرية ا ه لندابسب  تعرضه اإل راءات اجلنائية ا عامبن التمنه 
 أمباملتجرملا باألشصا ؛ 

ملعـان مـا تـر      لضـحية شـري إىل أن ا ابية تمجلك منطبقا: معل مات إمجا كان  )ج( 
مبجي  أن ملكـ ن مصـدا املعل مـات    اءات اجلنائية. اإل را التعامبن ملعيقه عا  صحي أمب نفسي

ا السـجل اهل لنـدي لرابطـة    أمب الصـحية  املمااسني ملها الرعاملـة  سجل  مسجال ا االطبية ابيب
 .األاباء النفسيني

ــر اخلــامس،    - 117 ــام مناقشــة التقرمل ــرأة    أمبصــت مبا خت ــز ضــد امل ــة القضــاء علــى التميي جلن
 متاحـا للضـحاملا غـري    الجتـاا بالبشـر  ضـحاملا ا اخلـا  ب  ( بـأن ملكـ ن نظـام اإلقامـة    29)الت صية 

علـى النحـ  الــ اا  مبصـفه أعــاله، فـإن إاــاا     مبالقـا املا علـى التعــامبن ا اإل ـراءات اجلنائيــة.    
. إليـه بانتظـام   املنظمات املعنيـة قد مب ه انتباه ، مب2011عام منذ معم ل به هذا السياسة العامة 

سـابق علـى   تصـرمل  مؤقـت   احلا ـة إىل إصـداا   مبن جي ز من  تصرمل  إقامة ألسباب إنسانية  مب
مـع الشـراة مبمت إصـداا    تعـامبن ا  لضـحاملا الـذملا   كما ميكـا ل التعامبن مع الشراة. أساس شرط 

تصرمل  اإلقامـة ألسـباب إنسـانية إمجا    احلص ل على  ا األساس،على هذهلم تصرمل  إقامة مؤقت 
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إن مل ملرغبــ ا ا تصــرمل  ا المبملــتم إصــدا. قضــيتهمرفا املالحقــة القضــائية ا بــمــا اختــذ قــراا 
 الع  ة إىل بلد املنشأ.

ــاا ا   أملضــا لت صــيةمبت  ــه ا – 118 ــاه إىل الضــحاملا اإلن ــ .  أمــاكا االنتب احتجــاز األ ان
غــري احلك ميــة املشــرمبع الــذي تضــطلع بــه املنظمــة  مجكــر أن  ،خــالل تقــااملر املتابعــة الســابقةمب

بإمكانيـة  أكثـر مبعيـا   االحتجـاز   عـل مـ تفي مركـز    حقق النجـاح ا   FAIRWORK اهل لندملة
عا أي إشااات علـى االجتـاا    جبهد ن امل تفث حمبملباملركز. ا  الجتاا بالبشرلضحاملا  مب   
اآلن  FAIRWORK. مبقــد أالقــت املنظمــة غــري احلك ميــة الضــحاملا إىل هــذهحييلــ ن مب ،بالبشــر

ــدا  ــز معــاا  مب    بمشــرمبعا  دمل ــة للــهجرة مــا أ ــل تعزمل مهــااات التعــامبن مــع املنظمــة الدمبلي
 .هلم مع احترام استقالليتهمإسداء املش اة مبتقدمي الدعم ست اصل م تفي مركز االحتجاز، مب

 
 الستغالل ا قطاع البغاءا )ب( 

 
 Wet regulering prostitutie en) اسااتغالل الباغياااتالبغاااء ومكافحااة تنظاايم قطاااع قااانون 

bestrijding misstanden seksbranche) 
 

أن تقـدم  ، إىل 2010شـباط/ف املر  بتـااملخ   31 ا مالحظتـها اخلتاميـة    عت اللجنة، – 119
عـا التـدابري املتصـذة لتحسـني      التـايل الـدمباي  تقرملرهـا   معل مات أمبىف مبأكثر حتدملـدا ا ه لندا 

قـدم مشـرمبع قـان ن إىل    مبترمب  عمل البغاملا مبتعزملز استقالليتها مبخص صيتها مبسـالمتها.  
 لزامـي ملـنص، ا مجلـة أمـ ا، علـى التسـجيل اإل      2009  جملس الن اب ا تشرملا الثـان/ن فم 

مباعتـر   . (36)حبيث تتك ن فكـرة أ ق عـا هـذا القطـاع مبتشـدملد الرقابـة عليـه       جلميع البغاملا، 
 إىل لدع  مبزملـر األمـا مبالعـد   اقتراحـا ملـ  مباعتمـد  جملس الشي خ على التسجيل اإللزامـي للبغاملـا   
ــان ن    ــا مشــرمبع الق ــايل مل . شــط  هــذا العنصــر م ــد مببالت ــق   ملع ــة املتعل ــ  العا ــل للجن الطل

املتعلـق  ملتعلق بالتشرملع الـ ال  ( سااملا فيما 31بالتهدملد الذي تتعر  له اخلص صية )الت صية 
 .ملرتق  اعتما هالبغاء اب

 عامــا، 21البغــاء إىل ملمااســة افــع الســا القان نيــة  إىل مشــرمبع القــان ن مبسيفضــي  – 120
ــا   ــراخيص  إلصــداامبسيســتحدا نظام ــع بشــأن الت ــزم  مؤسســات جتــااة  مجي أي اجلــنس، مبملل

 خطـة دمي مؤسسـة تتـا ر بـاجلنس بتقـ    لتشـغيل   لحصـ ل علـى تـرخيص   لملتقـدم بطلـ    شصص 

__________ 

 (36) Parliamentary Papers 32 211 Act Regulating Prostitution and Combating Abuses in the Sex Industry (Wet 

regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, WRP). 
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مبمــا شــأن فــر  القيــ   . (37)البغاملــااســتقاللية حلماملــة الــيت ســيتصذها لتــدابري عمــل تتضــما ا
ي التصـــد، مبملســـاعد ا ا القطـــاععلـــى هـــذاملفرمبضـــة عـــزز الرقابـــة مبالســـيطرة ملأن املشـــد ة 

مـا  عدة أشـهر علـى األقـل     السلطات احمللية إىل، س   حتتاج بعد نشر التشرملعمبتجامبزات. لل
 أ ل م اءمة أنظمتها اخلاصة مع التشرملع.

تــراخيص بالنسـبة جلميــع  مباــل م حـد إلصـداا ال  لـى نظـام   عالتشــرملع مبسـ   ملـنص    – 121
 نظـام إصـداا   مب ـ   ضـرمباة  مبقـد أملـدت مجيـع األاـرا      ا ه لندا.  باجلنس مؤسسات جتااة

غـري  ، مب ـ   اختالفـات علـى الصـعيدملا احمللـي مباإلقليمـي      أي احلالة الراهنـة،  ف. هذاالتراخيص 
الـيت تسـ   فيهـا ق اعـد     إىل املنـااق  اليت تتـا ر بـاجلنس   املؤسسات مرضية مبتتسب  ا هرمبب 

املؤسسـات  ستصضـع مجيـع    مب     النظام ال ال امل حد إلصـداا التـراخيص،  أكثر تساهال. 
 .ال ا بــات    ــ  التــرخيص جمم عــة متن عــة مــا  إىل البلــدملات تــا رة بــاجلنس ا مجيــع  امل

باجلنس االلتزام هبا للحصـ ل علـى   ملتا رة اليت جي  على املؤسسات امبستك ن الشرمبط الدنيا 
تتـا ر   عـدم متكـا املؤسسـات الـيت    . مبسـ   ملكفـل هـذا    البلدملاتهي نفسها ا كل  الرخصة

مبتشـمل الق اعـد الـيت    صـرامة.   ملطبـق فيهـا نظـام أقـل    بلـدملات أخـر     باجلنس ما االنتقـال إىل 
مب/أمب  تـرخيص الأ ـل احلصـ ل علـى    املتـا رة بـاجلنس االمتثـال هلـا مـا      املؤسسـات  ملتعني على 
 :ما مللياالحتفاظ به 

علـى   ملزملد عمر صاح  املؤسسـة املتـا رة بـاجلنس مبالقـائم علـى تشـغيلها      أن  • 
 .عاما 21

بااتكـاب    املؤسسة مبالقائم على تشغيلها قـد أ ملـا   ال جي ز أن ملك ن صاح • 
 .جتاا بالبشرا رمية أمب عنف أمب  رمية  نسية  رمية 

ــاجل    •  ــا رة ب ــى صــاح  املؤسســة املت ــتعني عل ــدمي خطــة عمــل   نسمل تصــف تق
 تصذها فيما ملتعلق  ا مللي:سياإل راءات اليت 

 النظافة الصحية؛ •  

 يتها؛البغاملا مبسالمتها مباستقاللمحاملة صحة  •  

 ؛الزبائامحاملة صحة  •  
 ال إ رامية.عممنع مبق ع أ •  

__________ 

 (37) Parliamentary Papers 32 211. Rules concerning the regulation of prostitution and measures to combat 

abuses in the sex industry (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche) 
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. مبأي قــائم بتشــغيل ا القطــاعســينظم نظــام إصــداا التــراخيص ال ضــع مبالســل ك العــام ا هــذ 
. كنـه االسـتمراا ا إ ااة مثـل هـذه املؤسسـة     ال ملتقيـد بالق اعـد لـا مي   مؤسسة مـا هـذا النـ ع    

إصــداا  مبعــالمبة علــى مجلــك، فــإن نظــام  .لاالســتغالمــا مصــا ا ملعــام مصــداا مباحــدا مبهــذا 
ــا مب  إىل حتســنيسيفضــي التــراخيص  نظــرا ، ســالمتهاعــزز اســتقالليتها مبملتــرمب  عمــل البغامل

البغاملـا مبسـالمتها    مـا أ ـل احلفـاظ علـى صـحة     صـاح  العمـل   ملقترحهـا  لك ن التدابري الـيت  
 ا مللي:م أن تشمل هذه التدابريفحص قبل منحه الترخيص. مبجي  ستصضع للمباستقالليتها 

 ؛اإلمدا  الكاا بالرفاالت )ال اقي الذكري( • 

األمرا  املنق لـة باالتصـال اجلنسـي علـى أسـاس      إ راء اختباا بشأن إمكانية  • 
 م؛منتظ

 ؛إ راء فح   ابيةاإللزام بعدم  • 

 اختياا الطبي  الشصصي؛حرملة  • 

 حرملة افا أ اء األفعال اجلنسية. • 
نس أمب القـائم علـى تشـغيلها ملـزم بتقـدمي املعل مـات اآلنفـة        املؤسسـة املتـا رة بـاجل   إن صاح  
فـإن التشـرملع   صـداا التـراخيص،   إل مبباإلضـافة إىل النظـام امل حـد    ملفهمنـها. بلغـة   الذكر للبغاملـا 

 مبجبميـع التـراخيص   مزامبلـة مهنـة املرافقـة النسـائية اجلنسـية      تـراخيص جبميع سيقيم سجال أملضا 
مبما شـأن مجلـك   . تراخيص اليت مت افضهاالاحلص ل على  طلباتباليت مت سحبها أمب تعليقها أمب 

املؤسسـات  رصـد  ب ا القطـاع املسـؤمبلة عـا اصـد هـذ    تيسري قيام الشـراة مبال كـاالت األخـر     
 القان نية مبغري القان نية.

 
 متكني البغايا

 
مبزااة األمــــا مبالعــــدل مبمبزااة الشــــؤمبن قامــــت  ،الســــنتني املاضــــيتنيعلـــى مــــد    - 122

 اـرق مب جتـري أحباثـا بشـأن احتيا ـات البغاملـا،     ملنظمـة  تقدمي الـدعم املـايل   مبالعمل باال تماعية 
للمســاعدة الذاتيــة أمب مبإمكانيــة إنشــاء منظمــة مبمكافحتــها،  االســتغاللحــاالت الكشــف عــا 

ــا بإمكــان امبجمم عــة ضــغا.  ــدة احلصــ ل لبغامل ــى املعل مــات  بطــرق عدمل املســائل ب املتصــلةعل
مبحقـــ قها مبمبا بـــاهتا ، االســـتغالللضـــحاملا دم الـــدعم املقــ الصــحية مجات الصـــلة بالعمـــل، مب 

مبمـا  املهنـة،  ا مغـا اة   الـدعم إمجا مـا اغـب   ب صفها ملعملا حلساهبا اخلا  أمب كم تفات، مب
املشـــ اة بزملــااة البغاملـــا ا أمــاكا عملــها مبتقـــدم هلــا     عـــا املنظمــات  مبتقــ م ب  .إىل مجلــك 

بغاملـا  اصـة ميكـا لل  مراكـز خ  ت  ـد  أمسـتر ام مبالهـاي  مبمـدن مثـل أمبترخيـت    مبا مباملعل مات. 
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ا مجيـع أحنـاء     ـد  تاملعل مـات مبالـدعم. مبعـالمبة علـى مجلـك،      الذهاب إليهـا للحصـ ل علـى    
تقــدم املســاعدة للبغاملــا الالئــي ملــرغب ا الت قــف عــا العمــل ا جتــااة   عدملــدة ه لنــدا بــرامج 

الالئـي   للبغاملـا عدملـدة  لغات بعل مات امل www.prostitutiegoedgeregeld.nlنس. مبمل فر امل قع اجل
امل اضــيع الــيت جتــري معاجلتــها مــا لبغاملــا ا ه لنــدا مبضــع احتســني  . مبملعتــ ا ه لنــداملعملــا 

  نبا إىل  ن .السلطات احمللية مبال زااات احلك مية تعمل فيه كجزء ما برنامج مبال 
 
 مبالصحة ،التعليممب ،احلياة السياسية مبالعامة - اابعا 
 

 مقدمة  
 

الفـر  املتاحـة   تكافؤ ا احلق ق مبدم احملرز حن  حتقيق املسامباة ملبحث هذا الفرع التق - 123
 7املـا ة  تتنـامبل املعل مـات الـ اا ة ا إاـاا     للمرأة ا خمتلف القطاعات العامة مبشبه العامـة. مب 

ــات  ــرأة ا اهليئ ــل امل ــيت  متثي ــتم ال ــا مل ــاا فيه ــا خــالل ا  ءعضــااألاختي ــات الم ــةالنتصاب ، مبا عام
إىل متثيـل املـرأة ا    8املـا ة  ا إااا املعل مات املقدمة مبتشري املدنية.  اخلدمة املناص  العليا ما

أمـا  مبالصحة مباحلق ق اجلنسية مباإلجنابيـة.   ،األهدا  اإلمنائية لأللفيةمبإىل السلك الدبل ماسي، 
املـا ة   ا إاـاا علـى التطـ اات ا جمـال التعلـيم، مب    فتركز  10ا إااا املا ة ال اا ة املعل مات 

 .لتط اات ا جمال الرعاملة الصحيةاعلى  12
 
 : املرأة ا احلياة السياسية مبالعامة7املا ة  - ألف 

 
 املرأة يف األحزاب السياسية

 
ــة األفكــاا  كــان لقــد ل – 124 ــات املتعاقب ــق  لحك م باألهــدا  مباحلصــص  نفســها فيمــا ملتعل

ا ملتمثـل  بدأ األساسـي  سابقة، فإن املالتقااملر الا مبكما أشري إليه ملناص  السياسية. اخلاصة با
املرشـــحني للمناصـــ  اختيـــاا األعضـــاء مبتعـــيني أن األحـــزاب السياســـية هـــي املســـؤمبلة عـــا 

األسـس الــيت ملقــ م عليهــا النظــام الــدميقرااي  مــا حرملــة األحــزاب السياســية مبتعتــ  السياسـية.  
لــى ع املناصــ  السياســية مبالعامــةالنســاء ا اخلاصــة بنســبة مشــااكة األاقــام مبتــر  اهل لنــدي. 

 –“ االجتاهـات السـائدة ا جمـال احل كمـة    ”املعنـ ن   التقرملر نصـف السـن ي  ا الصعيد احمللي 
 (.Staat van het Bestuurفقا ) اهل لندملةمبه  متاح باللغة 

ضـما حـزب   ه لندا اختامج تدابري ملكافحة التمييز ما ، البت اللجنة 13ا الت صية مب - 125
حكـم احملكمـة   النتـائج املترتبـة علـى    علـى  احلـزب   مبافـق  ،2013 عـام  مبا. اإلصالح السياسي

ــا  اإلصــالح السياســي  ضــد حــزب  افعــت ا قضــية  2010نيســان/أبرملل  9الصــا ا ا العلي
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ملعتــ   2012مت ز/مل ليــه  10ا احملكمــة األمبامببيــة حلقــ ق اإلنســان  صــا ا عــا قــراا مبعلــى 
ــا املــذك ا  اســتئنا  حــزب اإلصــالح السياســي حل  ــام ري مقبــ ل. غــأمــرا كــم احملكمــة العلي مبق

 ،   ــ  القــان ن  ،حبيــث ال ميكــا لحــزب لالنظــام العــام  للحــزب بتعــدملل  املكتــ  املركــزي 
الس االستنا  إىل ن ع  نس املرشحني ا افا ترشيحهم إىل االنتصابات اخلاصة بعضـ ملة ا ـ  

فــامج مببـدأ ن  .مبال ملـان األمبامبيب  ،مبجملـس الشـي خ   ،جملـس النـ اب  مب ،ا ـالس اإلقليميـة  مباحملليـة،  
اإلصـالح  حـزب  بإمكـان النسـاء ا   أن . مبهـذا ملعـل   2013 نيسـان/أبرملل  1ا  النظام املعـدل 

أعقـ  تبـا الت    الـذي مب القراا الـذي اختـذه احلـزب   مبهذا  باسم حزهبا.اآلن السياسي الترش  
إ ـراءات الترشـي    ، ملعـل أن  للحـزب  مـع املكتـ  املركـزي   مبا تماعات  مع احلك مةللرسائل 

مبمل ملعـد  احملكمـة العليـا.   السـااملة حبسـ  تفسـري    التشـرملعات  مع اآلن ب تتماشى املتبعة ا احلز
ترأسـت  ، 2014ا آمجاا/مـااس  مب أي تـدابري هبـذا الشـأن.    الدمبلةهناك حا ة حاليا ألن تتصذ 

 يسينجا مبمت انتصاهبا لذلك املنص .ا فل لالنتصابات احملليةقائمة مرشحي احلزب أمبل امرأة 
 

 العليا دنيةخلدمة املااملرأة يف 
 

مـ تفي اخلدمـة املدنيـة ا    مـا كبـاا    550تتك ن اخلدمة املدنية العليا مما ملقرب مـا   – 126
ا املائـة ا   18مـا   اخلدمـة املدنيـة العليـا    نسبة النساء امبقد ااتفعت . اهل لندي القطاع العام

ة ا أن تصــل نســب احلك مــة مبملتمثــل هــد   . 2013ا املائــة ا عــام   27إىل  2007عــام 
ــة مــا  30إىل نســاء ال ــا ا ناصــ  امل ا املائ ــ ل عــام    العلي ــل تقــدملر حبل ــة علــى أق ــة املدني اخلدم

اإل ااات قطــــاع مبزملــــر اإلســــكان مبقــــدم ، 2013تشــــرملا الثــــان/ن فم   18ا . مب2017
هـذه  هـذا اهلـد . مب   حيـد  فيهـا كيفيـة حتقيـق    جملـس النـ اب   إىل مل خطة ع احلك مية املركزملة

ــة جمــاالت ســلا الضــ ء علــ اخلطــة ت ــبعا   ى ثالث ــرابا بعضــها ب ــة ‘ 1’، هــي: شــدملدة الت تنمي
ــة مبمــا مجمبات امل اهــ    ا‘ 2’؛ مب امل اهــ   ‘3’؛ مب الحتفــاظ بالنســاء الالئــي ا مناصــ  إ اامل

هتيئــة ا ــال للم اهــ  اجلدملــدة   املــ تفني مــا أ ــلإ ااة ال تــائف الــيت تشــغر  ــراء مغــا اة  
ا اخلدمـة املدنيـة   العليـا  ايل للمناصـ  اإل ااملـة   مبالشغل احل( امل تف ن الذملا مللتحق ن بالعمل)

ــة(.     ــا خــالل الترقي ــل النســاء )م ــا قب ــت  مب م ــد مبقع ــيم مبزااة الق ــ م مبمبزااة  تعل ــة مبالعل مبالثقاف
، (Talent to the Top Charter) “ألعلـى ىل اإالنسـائية  مل اهـ    فـع ا ميثـاق  ” الشـؤمبن اخلاا يـة  

 بـني لتحقيق التنـ ع  ترتيبات مباضحة نص على تمدمبنة التزاما عاما مبا ال قت نفسه مبه  ميثل 
 .اخلدمة املدنيةاملناص  العليا ا الر ال مبالنساء ا 
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 رؤساء البلديات
 

ــر   – 127 ــة    ملـ ــات اململكـ ــة مبعالقـ ــر الداخليـ ــدملات    مبزملـ ــاء البلـ ــة لرلسـ ــة اهل لندملـ مبالرابطـ
(Nederlands Genootschap van Burgemeesters)   الســاء عــد  زملــا ة أن مــا األ يــة  كــان

ا اإل ااة احملليــة.  أ يــةاأل مباا ائــيس البلدملــة هــ  مــا أكثــر منصــ  ف. البلــدملات مــا اإلنــاا
للمرشـحني املـؤهلني كـي    برنـامج تـ  يهي   بتم ملل زااة الداخلية مبعالقات اململكة تضطلع مبمب

 .الش اغرهذه مللء للتقدم ائيس البلدملة مبإعدا  أنفسهم  هامتتاح هلم فرصة اإلملام  
 

 13ل اجلدمب
 (38)املرأة ا احلياة السياسية

 
 2012 2010 2008 2006 النسبة املئوية للنساء

 46.2 48 52 44 ال ملان األمبامبيب     

 36 35 35 29 جملس الشي خ

 40 41.3 39 39 جملس الن اب

 34.5 (2009) 34.8 36 28 ا الس البلدملة

 26.7 26.8 26 26 ا الس احمللية

 20 19 ؟ 11 ياهامل مصلحةجملس 

 **33.3/38.5 *25/25 31 33 ال زااء

 **12.5/42.9 *63.6/12.5 55 40 مبزااء الدمبلة

 16.6 (2009) 8.3 17 8 مف ض  امللكة

 29.3 (2009) 30.4 30 17 اجلهاز التنفيذي للمحافظات

 21 19 18 20 الساء البلدملات

ــذي    ــاز التنفيـــــ ــاء اجلهـــــ أعضـــــ
 للبلدملات

17.7 
(2005) 18 (2007) 18.1 19.5 

 
تشــــرملا األمبل/أكتــــ بر  14أ ت الــــيمني ا )حك مــــة بالكينيــــدي الرابعة/حك مــــة امبت األمبىل  *

2010) 
 .(2012تشرملا الثان/ن فم   5ا  حك مة امبت األمبىل/حك مة امبت الثانية )أ ت اليمني **
    

__________ 

 املصدا: مبزااة الداخلية مبعالقات اململكة. (38) 
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 على الصعيد الدمبيلممثل  احلك مة  :8املا ة    - باء 
 

 السلك الدبلوماسي
 

ــة مل ، 2012كــان ن األمبل/ ملســم    31ا  - 128 ا  النســاءشــااكة بلغــت النســبة اإلمجالي
 فقـا ا املائـة، مبمـع مجلـك، فـإن النسـاء شـغلا        50، اتالدبل ماسيا مبزااة اخلاا ية،  ا فيه

ة النسـبة  ملتمثـل اهلـد  ا زملـا ة هـذ    مبا املائة ما املناص  العليا ا السلك الدبل ماسـي.   18
مجمبات التـدابري لـدعم النسـاء    جمم عـة مـا   مبقـد أعـدت    .2017املائة حبلـ ل عـام   ا  30لتبلع 

( مبقـد  2012 كـان ن األمبل/ ملسـم    مبزااة الشؤمبن اخلاا ية بشأن التنـ ع، )سياسة  امل اه 
االمتثـال أمب  ”عـا كثـ  مبفقـا ملبـدأ     مجلـك  اصـد  مبسـيتم  ل سنة، حد  هد  اقمي بالنسبة لك

 “.التعليل
 

 بالنسبة لألدهدا  اإلمنائية لأللفيةعلى االتفاقية اآلثار املترتبة و نساينتعميم مراعاة املنظور اجل
 

ــية  - 129 ــة  تشـــري ا 49ا الت صـ ــام االتفاقيـ ــة إىل أن التنفيـــذ الكامـــل ألحكـ ــللجنـ يك ن سـ
على التركيـز علـى   ه لندا مبقد  أبت ضرمباملا إمجا ما أاملد لألهدا  اإلمنائية لأللفية أن تتحقق. 

مباة بــني اجلنســني ا سياســتها اخلاا يــة، متشــيا مــع إعــالن مبمنــهاج عمــل  متكــني املــرأة مباملســا
التعـامبن اإلمنـائي    لـيال تسترشـد بـه ا جمـال     األهدا  اإلمنائية لأللفيـة  مبقد اختذت ما بيجني. 

 .2000منذ عام مبمجلك على مب ه اخلص  ، 
 البلــدان صــ هتا مب عــم ال كــاالت املعنيــة هبــا ا  عــالءمبإ املــرأةهبــد  تعزملــز حقــ ق مب - 130

 األهــدا  اإلمنائيــةصــندمبق مبهــ  ا العــامل، مرفــق لتقــدمي املــن  ه لنــدا أكــ  أالقــت الناميــة، 
ــث   ــة الثال ــ ح حصــرملا ل MDG3 Fund)لأللفي ــرة مبلمنظمــات النســائية املســتقلة.  (، املفت ا الفت

ــى مــن ،     45مــا خــالل  مليــ ن ملــ امب   77دم مبلــع ُقــ، 2008-2012  هــة حصــلت عل
 2011 عـام  امببـدأت  بلـدا.   99ا شـعبية  نظمات نسائية املة املطا  ممباستفا ت منها ا هن
مـدة صـندمبق األهـدا     هـذا املرفـق بعـد انقضـاء     عمـل  سـتمراا  ما أ ـل ا األعمال التحضريملة 

املعل بالقيـا ات النسـائية   تم ملل الصندمبق تشغيل  2012ا عام مببدأ  اإلمنائية لأللفية الثالث.
 .مل امبملي ن  85.5 يزانية تبلع  ،تقدمي املن كمرفق ل ،مبت فري الفر  للمرأة

مب ـه  هل لنـدا املصصـص علـى    املساعدة اإلمنائية الرمسيـة  ميزانية اجلزء ما مببلغت قيمة  - 131
مبتعتــ  . 2013مليــ ن ملــ امب ا عــام  35هلــا حقــ ق املــرأة مبالفــر  املتاحــة لتعزملــز التحدملــد 

ملسـامباة  الـيت تعتـ  ا   براجمهـا مم املتحـدة مب ألأشد الداعمني مبالشركاء لصنا ملق اما ه لندا أملضا 
حنــا نشــااك مبنــدعم بســصاء أعمــال  . مبعنصــرا   هرملــا مــا مهامهــا األساســية بــني اجلنســني 
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 نظمـة األمـم املتحـدة للطف لـة مبهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة        مبمصندمبق األمم املتحـدة للسـكان   
 .كاالت املعنية هباص هتا مب عم ال  عالءمبإاملرأة تعزملز حق ق شركاء آخرملا ما أ ل مب

مبزااة الشـــؤمبن اخلاا يـــة مبمبزااة الـــدفاع خطـــة العمـــل أالقـــت ، 2007مبا عـــام  - 132
 الصـــا ا عـــا جملـــس األمـــا التـــابع لألمـــم املتحـــدة  1325قـــراا اللتنفيـــذ ال انيـــة اهل لندملـــة 

(NAP1325  مبقد شـهد عـ .) ا شـرملكا   40مبجتـامبز   ،مطـر ة عـ  السـن ات   زملـا ة   د  الشـركاء
األنشـطة  مبالدااملـة الفنيـة مب  بـامل اا    ، بالتنسيق مـع اآلخـرملا،  ملساهم كل شرملكمب. 2012عام 

 ،مبقـد مبضـعت بـرامج تعامبنيـة مـع بلـدان أخــر       . 1325لصـاحل اخلطـة ال انيـة لتنفيـذ القـراا      
 .اهل لندي مباعتما هاهج النعناصر تكييف ملق م آخرمبن بمب
 
 صحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابيةال
 

مبتعزملــز أتهــرت ه لنــدا التزامــا ااســصا بــدعم   ،القــرن املاضــي منــذ مطلــع تســعينات - 133
، مت التركيز بشكل أك  علـى مجلـك  ا السن ات األخرية مب .الصحة مباحلق ق اجلنسية مباإلجنابية

ا األمـ ا   الصحة مباحلق ق اجلنسية مباإلجنابيـة تتمثل األمبل ملات احلالية اخلاصة جبدمبل أعمال مب
 التالية:

 ؛عل ماتى املعلالشباب حص ل  - 

زملــا ة إمكانيــة احلصــ ل علــى الســلع األساســية اخلاصــة بالصــحة اجلنســية          - 
 ؛مباإلجنابية

مجات  زملا ة إمكانية احلص ل على خدمات الرعاملة الصحية اجلنسية مباإلجنابيـة  - 
 ؛الن عية اجليدة

حلقـ ق اجلنسـية مباإلجنابيـة لألشـصا  الـذملا حيرمـ ن       ااحتـرام  زملا ة مست    - 
 .منها

ــة املســاعدة      االمببلغــت  ــا ميزاني ــة م ــ ق اجلنســية مباإلجنابي عتمــا ات املصصصــة للصــحة مباحلق
ــة   ــة الرمسي ــ ن  380اإلمنائي ــ امب ملي ــام مل ــة مــا جممــ ع املســاعدة    10، أمب 2013ا ع ا املائ
 .اإلمنائية الرمسية
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 : التعليم10املا ة  -  يم 
 

 أداء البنني والبنات يف التعليم االبتدائي والثانوي
 

)مبالعكـس  ، ال ملك ن أ اء البنني أس أ ما أ اء البنات التعليم االبتدائيمرحلة  هناملة ا - 134
مبملكـ ن أ اء البـنني   النهائيـة.  اختبـااات التحصـيل   بالعكس( إمجا ما نظرنا إىل مت سـا  ا ـات   

ا اللغــات. مبحيصــل أفضــل قلــيال بينمــا ملكــ ن أ اء البنــات لرملاضــيات، أفضــل قلــيال ا جمــال ا
 ا التعلـيم اخلـا   علـى األا ـ    ما البنات مبلكنـهم ملك نـ ن   قليال ا ات أعلى البن ن على  

 أهنم ال ملأخذمبن اختبااات التحصيل العا ملة.أمب 

كــثريا مــا حييــد مبالتعلــيم الثــان ي. الســن ات األمبىل مــا الفــااق ا الظهــ ا ا مبملبــدأ  – 135
التعلـيم  لصف االنتقايل ما لاختيااهم عا املست   امل صى به ا على الس اء الفتيان مبالفتيات 

 نا حـني أن الفتيـا   ،مسـت   أعلـى  صـف   مـا   النضـمام إىل  اغالبا ما خيترن مبلكا  ،الثان ي
مـا املـر     مب. مسـت   أ ىن صـف   مـا   االنضـمام إىل  إىل أكثـر مـا الفتيـات    غالبا ما مييل ن 
 ،الفتيـان ملنح   ، ا حنيأعلى ا السن ات الثالا األمبىلمست ملات الفتيات إىل أملضا أن تنتقل 

مبهــذا  باملقاانــة ببعضــهم الــبعا(.املســت   األ ىن )االنتقــال إىل إىل  ،أكثـر قلــيال مــا الفتيــات 
مـا  التعليم الثان ي العام أمب التعليم الصف   األخرية ما الفتيات ما املر   أن تكمل ملعل أن 

ــل اجلــامعي اغــم   ــى أهنــا حصــلا  قب ــان ا اخ  عل ــا الفتي ــل ا املت ســا م ــاا ا ــات أق  اتتب
 .ا املدااس االبتدائية ةالتحصيل النهائي

تظهـر  بالنسـبة للصـف الثالـث     لتعليماملعنية بـا ال كالة التنفيذملة اليت أمبا هتا األاقام إن  – 136
التعلــيم ملــر   أن ملصــل إىل الصــف   األخــرية مــا قــداا أكــ  نســبيا مــا الفتيــات أن بالفعــل 

قبـل  مـا  التعليم بـ الفتيـان  أن مـا املـر   أن مللتحـق    مب ،قبـل اجلـامعي  مـا  الثان ي العام أمب التعليم 
مـا   :مل حيـدا أي تغـري ا االجتـاه السـائد    لكا على مـد  السـن ات القليلـة املاضـية،     مب .املهل

التعلـيم الثـان ي   بالصـف   األخـرية مـا     الفتيان مبالفتيات على قـدم املسـامباة  مللتحق أن املر   
مبلكا التغيري حصـل بالنسـبة   ز . تاالختال  بينهما مل أمب ه ، مبالتعليم ما قبل اجلامعيالعام أمب 

ــاامبن  ااســتها  لم اضــيع ل ــيت خيت ــيم العــايل الا ال ــإن    تعل ــل املهــل ف ــيم مــا قب . أمــا اــالب التعل
إىل حــد كــبري إىل هم للم اضــيع التقنيــة أخــذ ملتنــاقص بــاارا  )مبميكــا أن ملعــز  مجلــك  اختيــاا

األمـر نفسـه علـى الرعاملـة الصـحية )حيـث       ، مبملنطبق اهتمام الفتيان بذلك(حدمبا اخنفا  ا 
 .(فتياتا صف   الاالهتمام كان اخنفا  

معـدالت النجـاح ا االمتحانـات النهائيـة.     ا مثة فرق ضئيل بـني الفتيـان مبالفتيـات    مب - 137
 ا املائــة ا التعلــيم مــا قبــل اجلــامعي،  92لبنــات امب للبــننيمببلغــت معــدالت النجــاح بالنســبة  
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ا التعلـيم مـا قبـل املهـل. مبقـد      املائـة   ا 94 ، مباألعلىالتعليم الثان ي العام ا املائة ا  88 مب
مـا  عـد  الطـالب   إىل حـد كـبري عـا    االخنفا  ا معدالت النجاح ا السن ات األخـرية  جنم 

جنـاحهم  معـدل  مبكـان  االمتحانـات النهائيـة.   الـذملا مل ملنجحـ ا ا   ة غري الغربيـة  ثنياألقليات اإل
ــة أ  12 ــلنقطــة مئ مل ــل اجلــامعي  ا ا ق ــا قب ــيم م ــيم    14-10، مب لتعل ــل ا التعل ــة أق نقطــة مئ مل

أفضــل مــا أ اء البنــات غــري    أ اء البــنني غــري الغــربيني   كــان  )حيــث  األعلــى الثــان ي العــام  
. مبا (ملنطبـق األمـر نفسـه    ا التعلـيم مـا قبـل املهـل )حيـث     نقطة مئ ملـة   11-7، مب الغربيات(

ثالثـة أابـاع   شـرمبط النجـاح ا االمتحـان سـ         ملست مل  ،2009/2010السنة الدااسية 
عـا الـرقم املسـجل     تسـع نقـاط مئ ملـة   ملقل بمبه  اقم  ،ة غري الغربيةثنياألقليات اإلما الطالب 

 .كثريا عا مت سا معدل النجاح للطالب ما أصل ه لنديملقل منذ أابع سن ات، مب
 

 والتعليم العايل التعليم ما قبل املهين
 

عـد   . مبقـد اخنفـا   الثـان ي املهـل   التعلـيم  أك  ما عـد  الفتيـات ا   إن عد  الفتيان – 138
الل السن ات القليلـة  خما أصل ه لندي ا هذا الن ع ما التعليم سنة  21الفتيات  مبن سا 

كمـا  . نسـبيا املاضية، ا حني أن عد  الفتيات ما خلفيات غري غربية قد ااتفـع ااتفاعـا حـا ا    
أصـل  الفتيـان مـا   عـد    قد ااتفـع أملضـا ااتفاعـا حـا ا. أمـا      الفتيان ما أصل غري غريبعد  أن 

عا عـد  الفتيـان ا املسـت ملات العاليـة     عد  الفتيات مبملزملد قد ااتفع بشكل افيف. فه لندي 
 (.4مب  3الثان ي )املست ملان املهل ما التعليم 

 
 14اجلدمبل 

 2011/2012الثان ي، املهل التعليم االلتحاق ب
 

 اجملموع نوع اجلنس

 :1ستوى امل
تدريب 
 املساعدين

 :2املستوى 
التدريب املهين 
 األساسي

 :3املستوى 
 التدريب املهين

 :4املستوى 
لشغل وظائف يف تدريب ال

املتوسط اإلداري املستوى 
 املتخصصالتدريب و

 48 49 65 61 53 ذك اال      مجمج

 52 51 35 39 47 ناااإل
 

 : هيئة اإلحصاء اهل لندملة.املصدر
 

ــة  مب - 139 ــان ي العــام ه الــذي شــهد لنمــ  لكنتيجــة منطقي ــيم الث ــايل التعل ــل  الع ــا قب /التعليم م
مبأصـب   التعليم العايل أملضا خالل العق   القليلة املاضـية.  ا طالب فقد ااتفع عد  الاجلامعي، 
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عـد  الطلبـة   شها ة  امعية. مبقد ااتفع الر ال مبالنساء على الس اء ما املر   اآلن أن حيمل 
ليصـب   ، املاضية اخلمس عشرةاألمبىل بأكثر ما النصف على مد  السن ات جلامعية االسنة ا 

( جتـامبزت  1996/1997تلـك الفتـرة )  . مبا 2009/2010 سنة الدااسـية الا  129 000
ــةنســبة الطلكمــا أن ا املائــة،  50للمــرة األمبىل مب الطالبــاتنســبة  ــاإلاألقليــات مــا  ب قــد  ةثني

أصـب  اآلن عـد    كـل مـا التعلـيم املهـل العـايل مباجلامعـات،       ا مب. ةبسرعة نسبيااتفعت أملضا 
التعلـيم مـا قبـل    تطـ ا  شـى مـع   ا. مبهـذا ملتم الطلبة ما اإلناا أك  ما عد  الطلبة ما الـذك ا 

نسـبة الـذك ا إىل   فـإن  ا التعلـيم العـايل،   مبالفتيـان.  بعـد   الفتيـات  حلـق عـد    حيـث  ، اجلامعي
ا املائـة   47ا املائة إىل  53 مبالتعليم اجلامعي تبلع حن ا كل ما التعليم املهل العايل  اإلناا

 .ما العد  اإلمجايل للطالب
 
 يف التعليمللجنسني النمطية الب القو
 

انــت هنــاك م اضــيع الدااســة، كمــا حيــث  للجنســنيفيمـا ملتعلــق بالق الــ  النمطيــة   - 140
ــا ة ملح تــة ا عــد  الفتيــات الال  ــزمل ــا  اختــرني ئ ــيم لــى مســت   عالعلــ م مبالتكن ل  ي التعل

لفتيـات  انسـبة  ، فـإن  التعلـيم مـا قبـل املهـل    مبا  .قبـل اجلـامعي   مـا التعلـيم  العايل مبالثان ي العام 
مبال خيتـاا  سـن ات.  عـدة  ا املائة علـى مـد     5ترامبحت ا حدمب  لتكن ل  يا اخترن اي ئالال

 اء ا املداســة ، ســمــا الفتيــان ــدا قليــل عــد  الرعاملــة الصــحية إال التــدامل  املهــل ا جمــال 
مـا أ ـل ضـمان مب ـ   عـد       مب. (املهـل الثـان ي  )التعلـيم   كليـة الأمب ا  (التعليم ما قبل املهـل )

قـدا أكـ    كا  ما امل تفني املؤهلني ا قطاع الرعاملة الصحية ا املستقبل القرملـ ، مبحتقيـق   
 عمـل ا ملسـعى أابـاب ال   ،ا مها الرعاملة الصحية “أساس ن ع اجلنسعدم التمييز على ”ما 
تشـجيع الفتيـان علـى    إىل مبالرملاضـة  عاملـة اال تماعيـة   الرعاملة الصحية مبمبزااة الصحة مبالرجمال 
فقـا الق الـ    ال ملتبـع  اختيـاا م ضـ ع الدااسـة    مبالرعاملـة الصـحية.   التـدامل  ا جمـال   اختياا 
ة اإلثنيـة، مببالتـايل علـى األحكـام املسـبق     اخللفيـة  بشـدة علـى   ا بل ملعتمد أملضجنسني، للالنمطية 

، تقنيـة مهنـة  خيتـاامبا  مـا غـري املـر   أن    غـريب  غـري  مـا أصـل   الفتيـان  فإزاء بعا القطاعات. 
)مـا حيـث عـد     جنـاحهم  معـدل  كمـا أن  االقتصا  مبالتجـااة.   مباتااخيأن مبملر   على األكثر 

 .أملضا ضعيف نسبيا  املنقطعني عا الدااسة مبالشها ات املمن حة( ه
 

 الفتيات والعلوم/التكنولوجيا
 

مباملصممة لتزمبملد الفتيـات  املدااس على صعيد اضطلع هبا ألنشطة احملد ة اليت بفضل ا – 141
اليـ م املصصـص   ، التعليمي ، الت  يهملقتد  هباالعلم مبالتكن ل  يا )منامجج باملعل مات عا جمال 

الـذي نظمتـه منظمــة اخلـ اء الـ انيني املعنيــة بـاخنراط النســاء       (Girlsday by VHTO25للفتـاة ) 
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الفتيـات  ((، فضـال عـا أمـ ا أخـر ، زا  عـد       VHTOيات ا جمال العلم مبالتكن ل  يا )مبالفت
ا الفتيـات  ا املائة مـا   29كان  ،2010/2011هبذه امل اضيع. ا العام الدااسي املهتمات 

ا مب .(N-profile) بالقســم العلمــيالعــايل ملتحقــات الســنة اخلامســة مــا التعلــيم الثــان ي العــام 
 أقـل كانـت  . مبهذه األاقـام  (ا املائة 49) تقرملبا نسبة النصفبلغت الل اجلامعي، التعليم ما قب

مبمل ملظهـر   .ا املائـة  41ا املائـة مب   20حيث بلغـت   2006/2007بكثري ا العام الدااسي 
تقيـيم  أ ـري  ، 2013ا أمباخـر عـام   مب ا التعلـيم مـا قبـل املهـل.    االاتفـاع   ما قبل مثـل هـذا  
مبالتعلـيم مـا قبـل اجلـامعي،     العـايل  ا التعليم الثان ي العـام   ع هبا حاليااملضطلمستقل للمشااملع 

تعزملز الـتعلم  ميثاق ”النتائج ا  تداج   مبس. املنفذةاألنشطة تكامل مع التركيز على األثر مب
ا املـدااس االبتدائيـة حـا منتصـف     سـتمر املشـااملع احلاليـة    تمب“. مبالعمل ا جمال التكن ل  يا

املعنيـة بـاخنراط النسـاء     أملضـا منظمـة اخلـ اء الـ انيني     مبزااة التعلـيم فـت  كما كل .2014 عام
امليـدان مـا أ ـل كسـر الق الـ       هـذا  تعزملـز الـدعم ا   ب مبالفتيات ا جمال العلـم مبالتكن ل  يـا  

مبالتكن ل  يـا عـا ارملـق عقـد ا تماعـات للصـ اء مبمـؤمترات بشـأن         املتصلة بالفتيات النمطية 
 .هذا امل ض ع

 
 ساسيبعد األ ماالتعليم 
 

ملبقــى األشــصا  العــامل ن،  ــا فــيهم النســاء العــامالت، قــا املا علــى مــا املهــم أن  - 142
 ،لـى قـدم املسـامباة   ع ،احلصـ ل لر ـال مبالنسـاء إمكانيـة    تتـ فر ل  ه لندا، إجيا  فر  عمل. مبا
احلك مـة بـدمبا أساسـي ا  عـم     مبتضـطلع  . مبالتعلم مـد  احليـاة  األساسي على التعليم ما بعد 

مبنشــر أفضــل املمااســات ، عــا ارملــق تشــجيع االعتــرا  بــالتعليم الســابقمبمجلــك ا األمــر، هــذ
مـا خـالل   التـدامل   احلصـ ل علـى   للت تيـف، مبتشـجيع األفـرا  علـى     املستدامة بشأن القابلية 

األشـصا  علـى    م السـابق يملسـاعد االعتـرا  بـالتعل   مب. مـا الضـرائ    خصم تكاليف التدامل 
ــيت اكتســب ها ا إاــاا العمــل أمب ا أمــاكا   إضــفاء اــابع امســي علــى معــاافهم    مبخــ اهتم )ال

م يتعلـ لاشـها ة تقيـيم   ”احلصـ ل علـى    إىلمجلـك  مبميكـا أن ملـؤ ي    .تصـب  معترفـا هبـا   ل أخر (
ميكـا  مبالقـ ة العاملـة.   ا العـ  ة إىل  أملضا مبسيلة  يـدة ملسـاعدة املـرأة    تشكل . مبهي “السابق

، فضـال عـا اخلـ ات األخـر      مـل ا االعتبـاا  السـابقة ا جمـال الع   اخل ةا مجلك اإلااا أخذ 
ا سـ ق  ناشـطات   ا كُـ مل عندما ملالرعاملة غري الرمسية( املكتسبة مهام )مثل العمل التط عي أمب 

 .العمل
د أبرمـت اتفاقـات مـع    مبقـ سـصية،  املتصلة بتكـاليف التـدامل    التصفيضات الضرملبية مب - 143

ــترك    ــل املشـ ــأن التم ملـ ــاعيني بشـ ــركاء اال تمـ ــا لالشـ ــاظ  لصطـ ــة إىل االحتفـ ــة الراميـ القطاعيـ
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 مبالتـدامل   ،اإلاشا ات ما املدابني إىل املتدابني ا مكـان العمـل  بشأن تقدمي مب ،األخصائينيب
 املشترك بني القطاعات.

 مـا شـااكة النسـاء   املتعلقـة   األاقـام  آلخـر مـرة   اهل لندملـة  حصـاء  اإلهيئة مبقد مجعت  – 144
كـان  ا مجلك ال قـت،  مب. 2009عام ا  ساسيبعد األ التعليم ماا  64إىل  15الفئة العمرملة 

 14.9لر ـال ) ما معدل مشـااكة ا على أإىل حد ما مبه   ،ا املائة 16.2مشااكتها معدل 
املتصـلة بالعمـل    ،هذا الرقم ملشمل مجيع أنشطة التدامل ، املم لة منها مبغري املم لةمب .ا املائة(

ــذي تق  . همبغــري املتصــلة بــ  ــدامل  ال ــه الشــركات،  أمــا ا جمــال الت ــت نســبة مشــااكة  فدم كان
مـا املـر     مب (.ا املائـة  40نسبة مشااكة املـ تفني )  ا املائة( أقل بقليل ما 37امل تفات )

أكثـر   الطبيـة امل اضـيع  ا جمال التداملس مبالعل م اإلنسـانية مب النساء الدااسة مبالتدامل  تابع تأن 
دااســة مبالتــدامل  ا ا ــاالت لمتابعتــهم لتــر   ناحيــة أخــر ،  . مبالر ــال، مــامــا الر ــال

 .التقنية مبمجات ال  هة العلمية مباالقتصا ملة مباإل ااملة
 

 األستاذات اجلامعيات
 

تفامبتا كبريا مـا  امعـة إىل أخـر . ففـي      األستامجات اجلامعياتملتفامبت عد  مبنسبة  – 145
ــة   ــيغااا بـــ   ا امعـ ــبة ت  ـــد ( Radboud University Nijmegen) نيجمـ ــاأعلـــى نسـ  مـ
 أعلــى بكــثري مــا املعــدل الــ ال البــالع  مبهــي ا املائــة،  20.6 ، مبهــيامجات اجلامعيــاتألســتا

 Leiden) مب امعـة ليـدن  ( University of Groningen)غـرمبنينغا  . مبتـأيت  امعـة   ا املائة 14.8

University )    ا  امعـات التكن ل  يـ  . أمـا  ا املائـة  19.2ا املرتبة الثانية، مبتبلـع النسـبة فيهمـا
(Delft مب Eindhoven مب Twente الــيت ) أقــل مــا  اعــد تقليــدملا جتتــذب كانــت  م اضــيعتــداس

 .نسبياالنساء، فنسبة األساتذة ما اإلناا فيها منصفضة 
 

 : الرعاملة الصحية12املا ة  -  ال 
 

 التحالف من أجل الصحة
 

بعـة  أاالنسـاء ملعشـا   فعنـدما ملتعلـق األمـر بالرعاملـة الصـحية.      تـأثري  ن ع اجلنس أملضـا  ل - 146
ــر مــا ا  ا الســن ات تتــده ا ن عيــة حيــاهتا  مبلكــا كــثريا مــا   ،لر ــالأعــ ام ا املت ســا أكث

علــى الر ــال تــؤثر  اأمــرا  القلــ  مباألمبعيــة الدم ملــة علــى أهنــمبكــثريا مــا ملنظــر إىل األخــرية. 
لل فـاة   الرئيسيسب  القلبية اآلن الزمة أصبحت اإلصابة باألمبلكا ا احلقيقة  بشكل ائيسي،
لـد    اة خمتلفـة  املـر  تظهـر بصـ   أعـرا   كـ ن  مبملعـز  مجلـك  زئيـا إىل     النساء،ا صف   
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ائمـا ا ال قـت املناسـ . مبعـالمبة علـى مجلـك، تـبني األاقـام أن         ، مبال ملتم التعر  عليهـا   املرأة
نفقـات ابيـة   ملتكبدن مب ،العملية اخالل حياهتالنساء ملأخذن إ ازات مرضية أكثر ما الر ال 

الت عيـة  ن إىل  املنظمات النسائية مبقطاع الرعاملة الصحية مبالباحث مبلذا  عت .أكثر ما الر ال
. مبملنبغـي  دصائص كال اجلنسني ا جمال الرعاملة الصحية مع أخـذ الفـ ااق بينـهما ا االعتبـاا    

االقتصـا  ا  للر ـال مبالنسـاء علـى السـ اء مبإىل     بالنسبة حتسني ن عية احلياة إىل ملفضي هذا أن 
ختـامج  بامبالعلـ م   مبزااة التعلـيم مبالثقافـة  ، تقـ م  الرمبا  ا هذا ا المع العمل ا إااا مب .اإلنفاق

ب ابـا مبشـركات التـأمني، مبأ   ،أصـحاب املصـلحة )األابـاء   لـد   عرفـة مبالـ عي   املتدابري لتعزملـز  
احلا ـة  مب، الفـرمبق بـني اجلنسـني   تراعي إىل اعاملة صحية فيما ملتعلق باحلا ة العمل، مباملرضى( 

مــع الــرمبا  ا هــذا الغــر  مبقــد أنشــ  حتــالف هلــذا . بالفعــل تهــذه املمااســامثــل مبضــع إىل 
اســتراتيجية للت عيــة خطــة  “نــ ع اجلــنس مبالتحــالف مــا أ ــل الصــحة ” مبقــد مبضــع .امليــدان

جيـري  سـنتني مـا الـزما. مب   إاالق برنامج حيظى بتأمليد مباسع خـالل  مبالتعليم مبالبحث، هبد  
لرملاضـة مبمبزااة الشـؤمبن اال تماعيــة   بالتشـامبا مـع مبزااة الصـحة مبالرعاملــة اال تماعيـة مبا    هـذا  

، مثــل ال نــامج الــ ال أخــر  مــع تطــ اات مبتكــرةاملبــا اة أملضــا مبستتماشــى هــذه مبالعمــل. 
البداملـة  ركـز علـى   مل ، الـذي ال قاملـة مـا األمـرا  مبتعزملـز الصـحة     املشترك بني ال زااات املعل ب

آمنة مبساملة ا حمـيا آمـا   ، مبالسكا مباحلياة ا أحياء (تنشئة األافال مبالتعليمصحية )بطرملقة 
 قاملــة مــا األمــرا  ا قطــاع الرعاملــة  مبالمبمحاملــة الصــحة صــحية،  مبالعمــل ا أمــاكا ،مبســامل
 .الصحية
 

 ة والرعاية الصحيةثنينساء األقليات اإل
 

ــة الصــحة   ، أعلــا أن2008ا عــام  - 147  (39)(ZonMw) املنظمــة اهل لندملــة لبحــ ا مبتنمي
مبهــذه املنظمــة متــ ل األحبــاا مبتعــزز   قليــات اإلثنيــة.صــحة األ ا بشــأن حــتطلــق برناجمــا للب

مبزااة مب. عم مـا  الصـحة ما أ ل حتسني الرعاملة الصحية مبما ملنجم عنها ما معاا   استصدام
. هــي مــا اجلهــات الرئيســية الــيت تشــغل هــذه املنظمــة  رملاضــةلمباعاملــة اال تماعيــة الصــحة مبالر

 ة غــري الغربيــةثنيــة أفــرا  األقليــات اإلا املقــام األمبل إىل حتســني صــحالــذي ملرمــي ال نــامج، مب
بالتـايل، ال  مبالنتـائج األمبىل.  صـدمبا  ، مببعدها ميكا ت قع 2015حا عام سيستمر ، مباعاملتهم
إىل هـذا امل ضـ ع   س   نع   مب. ال قت احلايل إعطاء مزملد ما املعل مات هبذا الشأنميكا ا 

 .ا التقرملر املقبل
__________ 

 (39) ZonMw (Netherlands Organisation for Health Research and Development), 2012: Vrouwen zijn anders. 
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 طالبات اللجوءيف صفو  ة التدابري املتعلقة بالوفيات النفاسي

 
االبـات  ا صـف    تشري اللجنة إىل ااتفاع معدل ال فيات النفاسـية   47ا الت صية  - 148

كجـزء  ما نشـر  النفاسية ا ا على  فيات للالتقااملر عا املست ملات املرتفعة مبقد مبا ت اللج ء. 
 أ رملـت  ،فيـات الع امل اليت تتسب  حبدمبا هذه ال  عا كت ااه أارمبحة ما  ااسة لتحضري 
احلك مــــة رأي بــــمب. 2006آب/أغســــطس  1 إىل 2004آب/أغســــطس  1ا الفتــــرة مــــا 

ا إىل املـأمب   ملصـلا  أن العدملد ما النسـاء احل امـل   بشكل كا  دااسة مل ت ض  ال ،اهل لندملة
قـدا ضـئيل   إال  فر هلـا  ملـ  ال ،إىل مركـز االسـتقبال   اقبـل مبصـ هل  مباملرحلة األخرية ما احلمل. 

، مبهــذا حيصــلا عليهــا علــى اإلاــالق الأمب  علــى الرعاملــة الســابقة للــ ال ةفــر  احلصــ ل مــا 
قـد   مبعـالمبة علـى مجلـك، فـإن العدملـد مـا هـؤالء النسـاء         ائمـا التعـ ملا عنـه.    ال ميكا نقص ال
بالتـايل أن   مبال غـرمب  .خطـرية ، بعضـها  خـر  األتسب  ا كثري ما التعقيـدات  مبضع ما ان فر

ميكـا أن  ال . مبنتيجـة لـذلك،   ست   عال مـا املصـاار  ملإىل فئة معرضة  نياللج ء ملنتماالبات 
ــع أن  ــدملهاكــ ن ململت ق ــدا. للفــر  العــا ي مــا ســكان   مســت   املصــاار نفســه   ل مبنظــرا ه لن
لرعاملـة الت ليدملـة   إىل ااحل امـل  حتال االبات اللجـ ء   ،هلذا املست   العايل ما املصااربالتحدملد 
سـتقبال  ااملسـؤمبلة عـا   املركزملـة  اهليئة قبل مبقد أنش  برنامج هلذا الغر  ما . ميكابأسرع ما 
تقيـيم  انتظـام  مبجيـري ب . يطـاع الطـ  الت ليـد   مبققطاع الرعاملة الصحية األمبليـة  مب اللج ءاال  
هـؤالء   يت تتعـر  هلـا  الـ صـاار  املمسـت    اتفـاع  نظـرا ال حسـ  االقتضـاء. مب   ال نـامج  مبتعدملل
معـدل  ملصـل  مل اللجـ ء   االبـات إىل  ملقدمـة الطبيـة ا  التنظـيم اجليـد للرعاملـة   بفضـل  فإنـه  النساء، 

امـة  اهلنقطـة  مبالا صـف   هـذه الفئـة.    ممـا هـ  عليـه    أعلى بكثري إىل مست   النفاسية  فيات ال
ملــ فر أاقامــا بشــأن الرعاملــة املقدمــة لطــال   خــر  هــي أن ه لنــدا هــي البلــد ال حيــد الــذي  األ

البلــدان اــال  اللجــ ء ا إىل  نــة هــذه الرعاملــة بالرعاملــة املقدمــةال ميكــا مقاابالتــايل . مباللجــ ء
الرعاملـة الصـحية املقدمـة إىل     ـ  ة  ص اة أمبضـ  عـا   مبه  ما كان ما شأنه إعطاء األخر ، 

امرأة مباحدة ا ه لنـدا أثنـاء احلمـل.    ت فيت  ،2012 مب 2009ا الفترة بني مباللج ء.  اال 
املعتمـد  فقـا للتعرملـف   مبمب مل تكا ل فاهتا عالقة باحلمل.كانت ا املراحل األمبىل ما احلمل، مبمب

تصنيفها علـى أهنـا   قد ال ميكا هذه احلالة فإن  ما قبل منظمة الصحة العاملية لل فيات النفاسية،
   احلمـل قـد أ  ملك ن أن ما محلها ا هذه املرحلة ما غري املر   ال فيات النفاسية، ألنه ما 
 .مبفاهتاإىل 
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 لمخدراتبهن ليف هترييشتبه  الالئيالفحص املناسب للنساء احلوامل 
 

ملقـ م  قد ابتلع خمـداات مـا أ ـل هترملبـها،     شصصا ما عندما ت  د مؤشرات على أن  - 149
مبشـراة   تسـليم املشـتبه بـه إىل الشـراة العسـكرملة امللكيـة      بم تف  اجلمـااك ا مطـاا شـيبه ل    

ا مــا إمجا كــان الشــراة امللكيــة العســكرملة مبشــراة احلــدمب   ندئــذ أن تنظــر مبملــتعني ع احلــدمب .
القاعـدة األساسـية ا جمـال    مبتتمثـل   .خمـداات  بال نات مطااية حتت   علـى به به قد ابتلع املشت

حـا  “ نظيفـا ”أن ملتغ ط الشصص املشتبه به ثالا مرات بـرازا  مكافحة هترمل  املصداات ا 
فحـص   عمليـة لجـ ء إىل  مبقـد خيتـاا املشـتبه بـه أملضـا ال      ملثبت أنه ال ملنقل املصـداات ا أمعائـه.  

مبال مللجـأ كـل مشـتبه بـه إىل اختيـاا       ما خالله استبعا  التـهرمل . الذي ميكا ، اجلسم باألشعة
املصــداات ا  اقــد ابــتلع املشــتبه ا أهنــ ئــينســاء احل امــل الالمبال تنحــ  ال الفحــص باألشــعة.
ملتعني عليها التغ ط ثـالا   ،إىل اختياا هذا البدملل ألنه ملضر باجلنني. مببالتايلبال نات مطااية 

احتيـااي إىل أن ملـتمكا مـا التغـ ط ثـالا      حـبس  مبجيري مبضـعها ا  . “فانظي”مرات برازا 
ب  ـ   أي  احلك مـة  مبال تعلـم  أابعـة أملـام.   ، مبه  ما حيتاج عا ة إىل حن  “نظيفا”مرات برازا 

ملكـ ن مناسـبا   “نظيفـا ”بدملل عا فحص اجلسم باألشعة أمب قاعدة التغـ ط ثـالا مـرات بـرازا     
 “.نظيف”شتبه به للنساء احل امل مبميكا أن ملثبت أن امل

 
 مقدمات الرعاية غري الرمسية واملتطوعات

 
جتــاه األاــ ل فتــرة ممكنــة. مبهــذا اخلاصــة العــي  ا منــازهلم  ن املرضــى مباملســنحيــ   – 150

ا تماعي مباض ، مبسينعكس ا عملية اإلصالح القا مة للرعاملة ا مللة األ ل اليت ملضطلع هبـا  
ــة   ــر الدمبل ــة اال تملصــحة مبالرشــؤمبن المبزمل ــة عامل تقــدمي هــذا قتضــي مبســ   مل .مبالرملاضــةاعي

مقـدم  الرعاملـة    - أشـصا  اضـطالع  خمتلفـة، مـع   بطرملقة الرعاملة الرمسية مبغري الرمسية مبالدعم 
بــدمبا أكـــ  ا  احمللــي  املرضــى مبجمــتمعهم   ا حمـــيا م  ــ  ملا   –مباملتط عــ ن  غــري الرمسيــة   
مليـ ن   2.6ملقدم  ،ه لندا ا يةما مقدمي الرعاملة غري الرمس مالملني 3.5مبما أصل  املستقبل.

مقــدمي الرعاملــة غــري الغالبيــة العظمــة مــا ملــة ا مللــة األ ــل. مبمنــهم العناملــة املركــزة مب/أمب الرعا
ا  60 مبهـي  تـة خـالل السـن ات القليلـة املاضـية،     مبتلـت نسـبتها ثاب  . ية هـم مـا النسـاء   الرمس
اخنرااـا بشـكل   قل كثري ما األحيان أالر ال ا أن  هذه الظاهرةهرت  ااسات مبقد أت. املائة

)مكتــ  مــا النســاء عم أكثــر ، مبلكنــهم ملضــطلع ن بــدمبا تقــدمي الــد الرعاملــة مباشــر ا تقــدمي
كما مل  د أملضا ما ال ملقل عـا  . التصطيا اال تماعي مبالثقاا، الرعاملة غري الرمسية ا ه لندا(

ــدعم    450 000 ــة مبال ــدم ن الرعامل ــدا. متطــ ع ملق ــر   ا ه لن ــرات أكث ــالا م مباملتط عــات ث
أكثــر مبهنــاك . (Scholten Utrecht ،2011) ا قطــاع الرعاملــة الصــحيةاا مــا املتطــ عني نشــا
ا املائـة مـا السـكان البـالغني      44حنـ   ، ا ه لنـدا الناشـطني   مـا املتطـ عني  مالملـني   5.5ما 
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ملـة  قـدمي الرعا إملـالء االعتبـاا ال ا ـ  مل   علينـا  مبكمجتمـع  (. 2009 ،)هيئة اإلحصاء اهل لندملة
ملـ فر هلـم التجهيـز املناسـ      . مبجيـ  أن   هـ  هم مبالتـزامهم  احتـرام  ، مبملتط عنيالرمسية مباغري 

مت ز/مل ليـه   20ا مب.  هـ  هم لقيام بعملهم على النحـ  ال ا ـ  مبم اصـلة    حا ملتمكن ا ما ا
إىل ال ملـان  برسـالة  مبالرملاضـة  عاملـة اال تماعيـة   مبزملر الدمبلة لشؤمبن الصحة مبالربعث  ،2013

 .للفترة القا مة رمسيةالرعاملة غري البشأن  العامةة السياسحيد  فيها 
بتــ فري أســاس  يــة مبمجلــكالرعاملـة غــري الرمس تقــدمي الــدعم مبمبزملــر الدمبلــة تعزملــز ملعتـزم  مب – 151

 Wet) دعم اال تمـاعي اجلدملـد  المقدمي الرعاملة غري الرمسية )ا إااا قان ن بشأن قان ن متني 

maatschappelijke ondersteuning ا مللــة األ ــل( مبقــان ن الرعاملــة (Wet langdurige zorg .))
ــان ن   ــنص ق ــد مبســ   مل ــدعم اال تمــاعي اجلدمل ــى ع ،ال ــال ل ــه  ،ســبيل املث ــى أن ــى   عل جيــ  عل

ــة   ــة   إشــراك الســلطات احمللي ــري الرمسي ــة غ ــدمي الرعامل ــة مق ــة   ا عملي ــات املقدم النظــر ا الطلب
اسـتعرا  مجيـع   ببانتظـام  السـلطات احملليـة   قيـام  هـذا  كفـل  ملللحص ل على الدعم. مبملنبغـي أن  

الـدعم حبسـ  احلالـة    ، مبتـ فري  الرعاملة غـري الرمسيـة  مقدم مبضع مب  ضع الزب ناملتصلة ب ان  اجل
تقـدمي  كيفيـة الـيت تعتـزم هبـا     ت ضـ  ال مبضـع خطـة   جي  على السلطات احملليـة  مبعند الضرمباة. 

ا ة تقـدمي شـه  سـتك ن مسـؤمبلة عـا    قدمي الرعاملة غـري الرمسيـة مباملتطـ عني، كمـا أهنـا      ملالدعم 
قـان ن الرعاملـة ا مللـة األ ـل أملضـا علـى       مبملركـز  . تقدملرملة إليهم مرة ا السنة عرفانا جبهـ  هم 

تشــمل أن علــى مقــدمي الرعاملـة غــري الرمسيـة. مبملــنص هـذا القــان ن، علـى ســبيل املثـال،       مبضـع 
علـى اجلمـع    ما أ ل مساعدة النـاس مبغري الرمسية. أملضا الرعاملة خطة الرعاملة بشأن املناقشات 

التعلـيم   ةمبمبزملـر  ،مبزملر الشؤمبن اال تماعية مبالعملأالق الرعاملة غري الرمسية، مهام عمل مببني ال
لصـحة  شـؤمبن ا مبمبزملـر الدمبلـة ل   ل،مبمبزملر الدمبلـة للشـؤمبن اال تماعيـة مبالعمـ     ،مبالثقافة مبالعل م

اجلمـع بـني   بشأن  تشرملا الثان/ن فم  18ا ا تماع عقد ا ، مبالرملاضةعاملة اال تماعية مبالر
املناسـبة  ا أمـاكا العمـل مبإجيـا  احللـ ل     املصـا فة  املشاكل نقاشا بشأن ، مهام الرعاملةالعمل مب

ا مب اء. اخلـ مبمنظمـات ا تمـع املـدن مب   العمـال  نقابات العمل مب ابابأاابطات مع هلا، مبمجلك 
ــم   12 ــان ن األمبل/ ملسـ ــع أُ ،2013كـ ــ اب بلـ ــيت بالجملـــس النـ ــائج الـ ــذا  نتـ ــها هـ ــفر عنـ أسـ

النســاء مبفــر  : 11املــا ة ضــا الفــرع الثــان مــا االســتقالل االقتصــا ي، . )انظــر أملاال تمــاع
 (.العمل
مـل مقـدمي الرعاملـة غـري الرمسيـة      عملـر الدمبلـة إىل  عـل    سـ   ملسـعى مبز  مبا اخلتام،  - 152

مبمجلـك  ات املتاحـة  زملـد مـا الفعاليـة،     يـ مكاناإلاسـتصدام  إىل  انـ   ، مباملتط عني أكثر سه لة
مبملنبغــي أن تعــامبن بــني مقــدمي الرعاملــة الرمسيــة مبغــري الرمسيــة. الم اصــلة النــه   بمــا خــالل 

مـا  علـى  لزبـ ن مبمبضـعه فحسـ ، بـل أملضـا      اعلـى   الرعاملـة مبالـدعم   لاملهني ن ا تقـدمي ا ملركز 
هــي املســاعدة الــيت حيتــا  ن إليهــا.  اإلســهام بــه، مبمــا ألســرة مبالشــبكات اال تماعيــة ميكــا ل
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قـدمي الرعاملـة غـري    اابطـة ميتـزمب مل  دملات ه لنـدا، مب اابطـة بلـ   ـا فيهـا   منظمات ا تمع املدن، مب
ــة ــة املتطــ عني ، مب(Mezzo) الرمسي ــة،  (،NOV) اابط ــدمي الرعامل ــى   مبمق ــل عل ــذا  تعم حتســني ه

مب ــا أن مقــدمي الرعاملــة غــري الرمسيــة هــم بشــكل ائيســي مــا النســاء، فــإن السياســة  التفاعــل. 
 ساء.كبري على الن حد ستع   بالفائدة إىل زملر الدمبلة اجلدملدة ل

 
 املسامباة أمام القان ن مبالتدابري الرامية إىل التصدي للتمييز - خامسا 

 
 مقدمة  

 
ــامبل  – 153 ــرع اخلــامس ملتن ــان ن،       الف ــام الق ــرأة أم ــني الر ــل مبامل ــة باملســامباة ب ــ ا  املتعلق امل

 2مب  1بشـأن املـا تني   الـ اا ة  املالحظـات  مبحتـد   . التصدي للتمييز مبمنعه مبالتدابري الرامية إىل
تثقيـف ا جمــال حقــ ق اإلنســان.  تبحــث مســألة ال، مبللتصــدي للتمييـز مبمنعــه اإلاـاا القــان ن  

طالبـات  لد  ما النقاط املتعلقـة باملسـامباة   تنظر ا ع 15بشأن املا ة ال اا ة املالحظات تنظر مب
بإجيـاز أنـه ال   تشـرح  ف 9بشـأن املـا ة   الـ اا ة  املالحظـات  أمـا  اللجـ ء.   اتأثنـاء إ ـراء  اللج ء 
تتنـامبل  باحلص ل على اجلنسية. مبأخـريا،   د اختالفات بني الر ل مباملرأة عندما ملتعلق األمرت  
الـزمباج  إاـاا  باملسامباة بـني الر ـل مباملـرأة ا    املتصلة ا هذا اجلزء عد ا ما املسائل  16املا ة 

 .مبالعالقات األسرملة
 

 مكافحتهالتمييز مبمنع  :2مب  1املا تان    - ألف 
 

 لمساواة يف املعاملةالعام لقانون الخلت على التغيريات اليت أد
 

 1املـا ة  هـي  التمييـز ضـد املـرأة    اليت حتظـر  اهل لندملة لتشرملعات ا االبن   الرئيسية إن  – 154
الر ـال  بـني  مبقـان ن املسـامباة ا املعاملـة )    ،العـام للمسـامباة ا املعاملـة   ، مبالقـان ن  ما الدست ا

الـذي  احلظـر  مبقـد ابـق   كافحـة التمييـز.   ملأساسـا هامـا    مـا الدسـت ا   1املا ة  ت فرمب. (مبالنساء
العــام القــان ن  هــاا ســتة قــ انني برملانيــة حمــد ة،  ــا فيعلــى التمييــز الدســت ا اهل لنــدي فرضــه 

 الر ال مبالنساء(. بنيللمسامباة ا املعاملة مبقان ن املسامباة ا املعاملة )

املسـامباة  ب ةاملتصـل  اتالتشـرملع ز عد  مـا التغـيريات ا تعزملـ   ساهم ، 2009مبمنذ عام  - 155
ا تشــمل تعــدملل القــان ن العــام للمســامباة  هــي مب  ضــع املــرأة خص صــا.بعم مــا مبا املعاملــة 
الت  يـه  لتمييـز املباشـر مبغـري املباشـر الـ اا  ا      القـان ن ل تعرملـف  الما أ ل تكييفه مـع  املعاملة 
 3ذا التعــدملل حيــز النفــامج ا هــمب خــل . (Directive 2000/78/ECاملتعلــق باملســامباة )األمبامبيب 

ــأمني ا الفرمبق مبملتعلــق تغــيري آخــر بــ . 2011كــان ن األمبل/ ملســم   ــاة أقســاط الت علــى احلي
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 21الــيت كانــت حمظــ اة منــذ  مب، بنــ ع اجلــنس ع امــل االكت ااملــة مجات الصــلةباالســتنا  إىل ال
ا  الحتـــالتابعــة ل صــا ا عــا حمكمـــة العــدل    الحكـــم لنتيجــة ل  2012كــان ن األمبل/ ملســم    

تـها املنظمـة البلجيكيـة للـدفاع عـا املسـتهلك       ا قضية افع 2011آمجاا/مااس  1ا  األمبامبيب
ــق ب قــان نمبقــد عــدل ال . ( Test-Achatsقضــية)“  Test-Achats ”البلجيكــي  املســامباة ا املتعل
ــة  ــذا احلكــم ا  باالســتنا  إىل املعامل ــيري   .2012كــان ن األمبل/ ملســم    21ه مبملتماشــى التغ

ت  يــه  انطبــاقبشــأن لمف ضــية األمبامببيــة الــيت تشــرحه مــع املبــا ئ الت  يهيــة ل  مباملالحظــات
التابعــة ا ضــ ء احلكــم الــذي أصــداته حمكمــة العــدل علــى التــأمني، مبمجلــك   ا لــس األمبامبيب

 .C-236/09 (Test-Achats) الحتا  األمبامبيب ا القضيةل
إىل  2004مـا أملل ل/سـبتم     مب ر  تقييم قـان ن املسـامباة ا املعاملـة خـالل الفتـرة      - 156

إىل عــ  ة  حــق امل تفــات ا ال  ا الرئيســية  مبمتثلــت إحــد  املســائل    . 2009أملل ل/ســبتم   
حمـل  ذي حل ، ال2006/54ما ت  يه االحتا  األمبامبيب  15املا ة مبتنص  .بعد احلملعملها 

هناملـة  عند ، ةفعلى أن ما حق امل ت، املتعلقة بالتمييز بني اجلنسنيالسابقة عد  ما الت  يهات 
 شـــرمبط،، ا تــل نفــس ال  عملـــها الســابق أمب إىل مبتيفــة مماثلـــة  العــ  ة إىل   ،إ ــازة األم مــة  

ا فترة غياهبا كان ما حقها احلص ل عليـه  العمل  ارأ على شرمبط نيمباالستفا ة ما أي حتس
اهل لنـدي املتعلـق   هـذا احلـق غـري منصـ   عليـه صـراحة ا التشـرملع        مب. ل  كانت تعمل حينها

املسـامباة   ن، مبقـان  سامباة ا املعاملة. مبمع مجلك، مب     القان ن العام للمسامباة ا املعاملـة املب
مل  ـد حظـر عـام مينـع     ا القـان ن املـدن،   مـ  646: 7( مباملـا ة  الر ال مبالنساءبني ) ا املعاملة

إاـاا  ا مبأاباب العمـل مـا التمييـز علـى أسـاس نـ ع اجلـنس،  ـا ا مجلـك احلمـل مباألم مـة.            
يـز ضـد النسـاء احل امـل     التميبشـأن   2012عـام  ا  ااسـة أ رملـت   يم )مببعـد التقيـيم، ا   التقي

املســامباة ا املعنيــة بلجنــة صــغاا مبهــا ملعملــا(، ت صــلت ال  لأافــالــدملها الالئــي مباألمهــات 
ــة  ــق باملســامباة   أن إىل املعامل ــنص بشــكل صــرمل  ا التشــرملع املتعل ــة ع ال احلــق ا لــى ا املعامل
لــا ملــؤ ي إىل حــدمبا حتســا كــبري ا جمــال محاملــة العــامالت احل امــل         إىل العمــل العــ  ة 

 .مباملرضعات

 اهل لندي حلقـ ق اإلنسـان  املعهد ضما املعنية باملسامباة ا املعاملة لجنة  جمت المبقد ُأ – 157
باملعهد اهل لنـدي حلقـ ق اإلنسـان     . مبتشمل ال الملة املن اة2012تشرملا األمبل/أكت بر  2ا 

أمـر  مبتـ يل   ،ت صيات بشأن محاملـة حقـ ق اإلنسـان   المبإعدا  التقااملر مبتقدمي إ راء التحقيقات 
 للجنــة املعنيــة باملســامباة ا املعاملــة ا الســابق، تابعــة كانــت لتمييز الــيت املتعلقــة بــاالشــكامب  

معاهــدات حقــ ق اإلنســان   مبتقــدمي املشــ اة مباملعل مــات، مبالتشــجيع علــى التصــدملق علــى       
ة املتصلة حبق ق اإلنسان مباالمتثال هلا. مبميكا للمعهـد اهل لنـدي   مبالت صيات األمبامببية مبالدمبلي

السـلطات أمب  ما مبالل ائ ، س اء بناء على ال   حلق ق اإلنسان تقدمي املش اة بشأن الق انني
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سـ اء  مـاكا،  األمبا ال ص ل إىل مجيـع   حتقيقات ميدانيةمبلدمله احلق ا إ راء ما تلقاء نفسه. 
 .ا القان ن على أهنا سرملةاحملد ة ثناء األماكا باست، م الكان لدمله تصرمل  أ

 
 وىاشكالاحلق يف تقدمي 

 
. مبمـع مجلـك،   مب االشـك تقـدمي  ا لفـرا   املـ تفني   ا ه لنـدا حـق قـان ن    ال مل  د  – 158

أي م تـف ملشـعر   فـ  مللجؤمبن إليـه لتقـدمي شـك اهم.    اللم تفني مكان ه ليسفإن هذا ال ملعل أن
أ ـل  مـا   أن ملتقـدم بطلـ  إىل املعهـد اهل لنـدي حلقـ ق اإلنسـان      أنه قد مت التمييز ضـده ميكنـه   

التحقيق ا الشـك   مبتقيـيم مـا إمجا كانـت     بـ  بعـد مجلـك  إ راء حتقيـق ا األمـر، مبملقـ م املعهـد     
إ ـراءات الشـكامب    . مباملسامباة ا املعاملةاملتعلق ب قان نمع البالفعل قد تعااضت اإل راءات 

إلزاميـا مبال ت  ـد تكـاليف مرتبطـة     أمـرا  لـيس  يـل حمـام   ت كمبمتاحـة للجمهـ ا.   التابعة للمعهد 
ــ ــدمي أملضــا للمــ تفني اإل ــراءات. مبميكــا  ذه هب إىل إحــد  مبكــاالت مكافحــة   شــكامبملهم تق

ــيت ميكــا أنالتمييــز،  ــدعم للم تــف   ال  إ ــراءات ا تت ســا ا تســ ملة الشــك   أمب تقــدمي ال
 .حملاكمإضافية أمام املعهد اهل لندي حلق ق اإلنسان أمب ا

حيـز النفـامج ا   للسلطة احمللية التابع لتمييز مكافحة اتشرملع  خل مبباإلضافة إىل مجلك،  - 159
. مبملنص هذا التشرملع على إنشاء شبكة مبانية ما املؤسسـات الـيت تقـدم املسـاعدة     2009عام 
الســلطات احملليــة ا املائــة مــا  98أن  2012ا عــام أ ــري تقيــيم مبأتهــر ضــحاملا التمييــز. ل

متكـا  ، 2009عـام  بدء العمل هبذا التشـرملع ا  مكافحة التمييز. مبمنذ جمال  دمات ااخلتقدم 
مكافحـة التمييـز مباحلصـ ل علـى      مبائـر  إحـد   شـك اهم إىل  تقـدمي  تقرملبـا مـا   مجيع امل اانني 

 .ليهامثة حا ة إاملهنية إن كان املساعدة 
 

 15اجلدمبل 
 لتمييزاملقدمة بشأن التعر  لعد  الشكامب  

 
 2012 2011 2010 2009 يز بني اجلنسنيشكاوى بشأن التمي

 380 378 478 ال ملنطبق شكامب  مقدمة إىل  ائرة مكافحة التمييز     

شـكامب  مقدمـة إىل اللجنـة املعنيـة باملسـامباة ا املعاملة/املعهــد      
 112 117 63 76 اهل لندي حلق ق اإلنسان

ــة باملســامباة ا املعاملة/املع    ــة املعني ــدم إىل اللجن ــد اســئنا  مق ه
 44 38 21 21 اهل لندي حلق ق اإلنسان
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 يف دهولنداتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ا
 

، 1991آب/أغسـطس   22االتفاقية حيـز النفـامج ا مملكـة ه لنـدا ا     منذ أن  خلت  – 160
لنـدا  ه كمـا أن  ه لندا ملزمة باالمتثال لاللتزامات ال اقعـة عليهـا    ـ  االتفاقيـة.     أصبحت 
)مب خل حيز النفـامج ا   2002أملاا/مامل   22على ال مبت ك ل االختيااي لالتفاقية ا صدقت 

شـكامب  إىل اللجنـة فيمــا   الا ه لنـدا تقــدمي  لألفـرا    ملتــي مبهـذا  (. 2002آب/أغسـطس   22
 منــذ عــاممبقــد قــدمت عــدة شــكامب   االلتزامــات القان نيــة    ــ  االتفاقيــة.   كملتعلــق بانتــها

أي انتــهاك لالتفاقيــة ا إ ــراءات الشــكامب  الفر ملــة  إىل مب ــ   اللجنــة ل تت صــمل مب .2002
ا إاـاا إ ـراءات   علـى اإلاـالق   اللجنة للمـرة األمبىل  حني مب دت  ،2014حا آمجاا/مااس 

 .االتفاقيةه لندا انتهكت الشكامب  الفر ملة أن 

 93ا  إىل املـا تني  ا النظام القان ن ال ال باالستن سااملةااللتزامات الدمبلية تصب  مب – 161
الصـا اة  أحكام املعاهدات مبالقـرااات  إن ”ما مللي: تنص على  93فاملا ة . دست االما  94مب

بعـد  تصـب  ملزمـة    مضـم هنا اليت تك ن ملزمة جلميع األشصا  بسـب   مبمؤسسات  مبلية عا 
اللــ ائ  القان نيــة املعمــ ل هبــا إن ”مــا الدســت ا تــنص علــى مــا مللــي:  94املــا ة مب .“ نشــرها

مـع أحكـام املعاهـدات أمب القـرااات     تعـاا  تطبيقهـا   ال تك ن قابلة للتطبيق إمجا ضما اململكة 
 “.األشصا  ملزمة جلميعتك ن اليت الصا اة عا مؤسسات  مبلية مب

ــرا  االحتجــاج ب   ــدات  مبميكــا لألف ــأثري املباشــر مجات ”أحكــام املعاه ــا ة    ــ   “الت  ،93امل
 إمجا مـا  بشـأن  الفصـل  مبالقـراا . مجلـك  عـت احلا ـة إىل   إمجا  ميكا إنفامج تطبيقها حبكم القـان ن مب

 ملكـا  مل مبإمجا. احملـاكم  إىل ملعـ    ال انيـة  التشـرملعات  ا مباشـر  تـأثري  مـا  معاهـدة  ألحكـام  كان
 .التشرملعات هذه ا إ اا ها احلا ة عند جي  مباشر، تأثري األحكام هلذه

 ا االتفاقيــة كــامأح تــأثري كيفيـة  إملضــاح  مبمــا ال ســع ا لـيس  مجلــك، علــى مببنـاء  - 162
مباشـر علـى أسـاس    مجات تـأثري  حكـام  كـ ن األ هذا ملت قف على مد  ف. احمللي القان ن اإلااا
، عنــد ملــتعني مباشــر تــأثريأي  احكــام الــيت ال ملكــ ن هلــ فاألدســت ا. المــا  94 مب 93املــا تني 

ــ انني   ــا ا ســياق الق ــة.  االقتضــاء، تطبيقه ــل  ال اني ــد مت نق ــة األحكــام امل ضــ عية لالتف مبق اقي
 .هبذه الطرملقةال ال القان ن مبإ ما ها ا 

 الدمبلــة،  انــ  مــا أكثــر إ ــراءات مباســتدعت أعــم األحكــام صــيغة كانــت مبكلمـا  – 163
أن سـتنتج  ملفيمـا ملتعلـق باالتفاقيـة،    ه، أنـ السـجالت ال ملانيـة   ضـ   مبت . أقل املباشر تأثريها كان
فيمـــا ملتعلـــق باملســـامباة ا ريا مباشـــرا تـــأث 11مباملـــا ة  ،9مباملـــا ة  ،7املـــا ة مب ،) ( 2مـــا ة لل
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لـه تـأثري مباشـر، فـإن هـذا      مسـألة مـا إمجا كـان احلكـم ملزمـا للجميـع، مببالتـايل        أمـا  . (40)األ ر
مل تتصـذ  ”ه حملاكم اهل لندملة ا احلاالت الفر ملة. مبتر  ه لندا أن هذا ال ملعـل أنـ  مر حتد ه ااأل

تلمـ  إليـه اللجنـة فيمـا ملبـدمب ا املالحظـة       كمـا  “ املـرأة  للقضاء على التمييـز ضـد  كافية تدابري 
12. 
مبضـع السياسـات   عمليـات  إااا هل لندا ا أحكام االتفاقيات امللزمة مبجيري النظر ا  – 164

علـى مجيـع   بـل   ،املباشر مجات التأثري ملنطبق فقا على األحكامال مباإل راءات التشرملعية. مبهذا 
صنع القـراا  لمتكامل إااا عمل لية التشرملعية العممبتستصدم  لندا. هلاألحكام اليت تعت  ملزمة 

(Integraal Afwegingskader, IAK )  التشـــــرملعات  مبضـــــع بشـــــأن مبتعليمـــــات خاصـــــة
(Aanwijzingen voor Regelgeving)  ا إمجا كانــت تشــرملعاهتا أســالي  للتحقــق ممــتشــمل مبهــي

 .لقان ن الدمبيلمتتثل ل
 

 قوق اإلنساناملتعلقة حباالتفاقيات األخرى 
 

ــة   صــلفيمــا ملت - 165 ــات املتعلق ــيت مل تنضــم   باالتفاقي ــدا  إليهــاحبقــ ق اإلنســان ال ــد ه لن بع
ــالت قيع ، 2012تشــرملا الثــان/ن فم   14(، قامــت ه لنــدا، ا 50 )الت صــية ــة ب علــى اتفاقي

تقـدمي  مـا املت قـع   مب .لعنـف املـزنيل  اا لس األمبامبيب بشـأن منـع مبمكافحـة العنـف ضـد املـرأة مب      
. مبقـد تقــرا أنــه  2014ق علــى االتفاقيـة إىل ال ملــان اهل لنـدي ا عــام   مشـرمبع قــان ن التصـدمل  

ا منطقــة البحــر ال اقــع زء اململكــة بالنســبة جلــ آلثــاا املترتبــة علــى مجلــك لحتليــل ملنبغــي إ ــراء 
ــى    مــا أ ــل   – تنطبق االتفاقيــة أملضــا حيــث ســ  - الكــاامل  ــاا املترتبــة عل مجلــك حتدملــد اآلث

جيـري العمـل أملضـا علـى التصـدملق علـى اتفاقيـة        مبية ا اجلـزا.  تنفيذ االتفاقلاخلط ات الالزمة مب
االتفــاق حبقــ ق األشــصا  مجمبي اإلعاقــة، علــى النحــ  املعلــا عنــه ا    ةاألمــم املتحــدة املتعلقــ

لتصـدملق علـى هـذه    املتعلقـة با مشـااملع القـ انني   مبقـد قـدمت   . الصا ا عا االئـتال  احلكـ مي  
 .2014عام  االتفاقية مبتنفيذها إىل جملس الن اب ا صيف

تعكـــف احلك مـــة علـــى  ااســـة اآلثـــاا املترتبـــة علـــى التصـــدملق علـــى ال مبت كـــ ل مب - 166
االختيـااي للعهــد الـدمبيل اخلــا  بـاحلق ق االقتصــا ملة مباال تماعيـة مبالثقافيــة. مبسـ   حتــد       

قـ ق األشـصا  مجمبي   املتعلقـة حب تفاقيـة األمـم املتحـدة    الم قفها بشأن ال مبت ك ل االختيااي 
ــة  ــة نفســها.   اإلعاق ــى االتفاقي ــى ال مبت كــ ل  مبجيــري النظــر ا  بعــد التصــدملق عل التصــدملق عل

مــا احلك مــة إعــا ة النظــر ا م قفهــا  ال تعتــزم مبتفاقيــة حقــ ق الطفــل. الاالختيــااي الثالــث 
محاملة حق ق مجيع العمال املها رملا مبأفرا  أسرهم. مبملعز  مجلـك،  بشأن اتفاقية األمم املتحدة 

__________ 

 (40) Parliamentary Papers, House of Representatives, 1984-1985, 18 950. 
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قان نيـة  فرق بشكل كـا  بـني األ انـ  املقـيمني بصـ اة      تن االتفاقية ال أإىل  ،احلك مةبرأي 
 .غري قان نية، مبال سيما فيما ملتعلق بالضمان اال تماعيمب
 

 التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق املرأة
 

إن تثقيـف  القـان ن ال ملعـل أن التمييـز ال حيـدا.        ـ   املسامباة للجميع إن حتقيق  – 167
الكشـف عـا التمييـز    آليات ما أ ـل  قامة مبإ ،التمييزمكافحة أمر حي ي ا  غنيالباللشباب مبا

ــ عي مــد  انتشــاا القلــق إزاء عــا اللجنــة مبأعربــت أملضــا.  مبإ انتــه هــي مــا األمــ ا اهلامــة  ال
الـ عي باالتفاقيـة   انتشاا  بتقييم مد ه لندا مبس   تق م . (17االتفاقية ا ه لندا )الت صية ب

تعتـ   ه لنـدا  فاالتفاقيـة ا النظـام القـان ن.    اسـتصدام  مـد   ا مـا بينـها   باالستنا  إىل عدة أمـ  
 .حق ق املرأة هاحق ق اإلنسان ا هذا البلد،  ا فيملص ن االتفاقية  زءا ما نظام مؤسسي 

املعهـد   تقـع علـى عـاتق   التثقيـف ا جمـال حقـ ق اإلنسـان     إن املسؤمبلية القان نية عـا   – 168
للمعهــد  ءها. مبتعتــ  ه لنــدا أن إنشــا2012ي أنشــ  ا عــام ذلــاهل لنــدي حلقــ ق اإلنســان، ا

ملقتضـي مـا كـل  مبلـة     الـذي  قراا األمم املتحدة لاآلن متتثل اهل لندي حلق ق اإلنسان ملعل أهنا 
املعاهـد   يةباسـتقالل تتعلـق  القراا على ضـمانات  مبملشتمل إنشاء معهد مستقل حلق ق اإلنسان. 

 مباهــا مبتشــكيلها مبمركزهــا مبمالكهــا مــا ت بشـأن  مبملقــدم ت صــيا ،ال انيـة حلقــ ق اإلنســان 
عهـد اهل لنـدي حلقـ ق اإلنسـان     مبقـد أنشـ  امل  باسم مبـا ئ بـااملس.   ذا ما ملعر  مبه ؛امل تفني

. مبفقا هلذه املبـا ئ. مبملتمثـل الغـر  منـه ا محاملـة مبتعزملـز احتـرام حقـ ق اإلنسـان ا ه لنـدا          
مبقـد انتقلـت إليـه    ز ضـدها ا ه لنـدا،   حبق ق املرأة مبالتمييتتعلق بيانات مبجي ز للمعهد إصداا 

ــة العنيــة ب   ــيم الشــكامب  ا املســامباة ا املعاملــة املســؤمبليات الــيت كانــت تضــطلع هبــا اللجن تقي
املسـؤمبلية القان نيـة عـا التثقيـف ا جمـال حقـ ق اإلنسـان        مبالتمييـز ضـد املـرأة.    املقدمة بشأن 

للمعهــد اهل لنــدي حلقــ ق   القــان ن املنشــ  مــا 3لبــاب الفــرع ) ( مــا اا منصــ   عليهــا 
 “.ا جمال حق ق اإلنسانالتثقيف ت فري املعل مات مبتعزملز مبتنسيق ”شمل ، مبهي تاإلنسان
أنش  معهد  دملـد مـا أ ـل حقـ ق     املعهد اهل لندي حلق ق اإلنسان، مبباإلضافة إىل  - 169

بـني أكـ     لـدمج انتيجـة   ـاء  مب (،Atriaهـذا املعهـد باسـم آترملـا )    ملعـر   . مباملرأة مبتـااملخ املـرأة  
مـا  اهلـد   (. مبكـان  Aletta“ )أليتـا ”( مب Equality“ )املسـامباة ” ـا  مبمعهدملا حلقـ ق املـرأة،   

تعزملــز مكانــة املعهــد ا ا تمــع لتمكينــه مــا مبضــع مبنشــر املعل مــات املتعلقــة  هــ  مج هــذا الــد
ة مباملعهـد اهل لنـدي حلقـ ق اإلنسـان معـا ا إعطـاء  فعـة هامـ         “آترملا”. مبقد جن  حبق ق املرأة

 .لجه   الرامية إىل محاملة مبتعزملز حق ق املرأة مبمبضعها ا ه لندال
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ــا الق منظمــات مبتضــطلع  – 170 ــاع العــام،  ــا   خمتلفــة م ــافيط  ائــرة اهلجــرة مبالتجنــيس    ه
ــدامل   بمبالشــراة مباحملــاكم،   ــ فري الت  احملــامنيمببإمكــان ا جمــال حقــ ق اإلنســان.  مل تفيهــا ت

ا جمـال  دمباات  ااسـية  االلتحـاق بـ  ة حبق ق اإلنسـان  التشرملعات املتعلقصياغة عا املسؤمبلني 
االلتحـاق  لقطـاع العـام   العـاملني ا ا محامني مبميكا لل. التشرملعيةا ميية األكا حق ق اإلنسان 

ــة احملــامني احلكــ ميني.  دمباات  ااســية ا بــ مــا متن عــة األكا مييــات جمم عــة تقــدم مبأكا ميي
ال حقــ ق اإلنســان، الــذي ملشــمل احلقــ ق  الــدمباات الدااســية،  ــا ا مجلــك التــدامل  ا جمــ  

ــية ا  ــياق األساس ــان.      س ــ ق اإلنس ــة حلق ــى  الســ ابق القضــائية لالتفاقيــة األمبامببي ــتعني عل مبمل
دمباة  ااســـية ا جمــال حقــ ق اإلنســـان كجــزء مـــا    االلتحـــاق بــ تــدابني ا األكا مييــات   امل

ا مبضــع كني ااخلدمــة املدنيــة املشــاملكــ ن قــد مت تثقيــف مــ تفي . مبهــذا ملضــما أن تداملبــهم
 .السياسات مبالتشرملعات بشأن معاملري حق ق اإلنسان

أهـدا  التحصـيل ا منـاهج     إىل بنـد أضيف  ،2012كان ن األمبل/ ملسم   1منذ مب - 171
 ـا ملفيـد    فيما ملتعلق بالتعامل مـع اآلخـرملا بـاحترام،   ليم االبتدائي مبالثان ي مبالتعليم اخلا  التع

لتن ع ا ا تمع،  ـا ا مجلـك التنـ ع اجلنسـي.     امباجلنسية اة احترام احليبأنه جي  على التالميذ 
القـداة علـى   لتركيـز علـى النمـ  اجلنسـي الصـحي مبتعزملـز       لافزا  دملـدا  حدااس مبهذا ملعطي امل

إىل حا ـة املداسـني   احلك مـة  الئـل تشـري إىل    مبقـد تلقـت    اجلنس.املتصلة بـ م ا هة املشاكل 
أفضــل ملصــب  املداســ ن جمهــزملا بشــكل  أنان ضــممبل خــ اهتم الفنيــة ا هــذا الصــد .حتســني 
( حتدملــد الطرملقــة الــيت تتنــامبل فيهــا 1القيــام  ــا مللــي: ) احلك مــةتعتــزم هــذه امل اضــيع، ملعاجلــة 

تعزملــز التــدامل  أثنــاء ( 2) مب ؛مبالتنــ ع اجلنســي احليــاة اجلنســية داســنيالــدمباات التداملبيــة للم
إمكانيـات  تبحـث احلك مـة ا   ء. مبسـ    اخلدمة مبالتط ملر املهل للمداسني املـؤهلني مباألكفـا  

إىل التثقيـف ا جمـال   قـ ق اإلنسـان   . مبقـد  عـا املعهـد اهل لنـدي حل    مبضع مجلـك م ضـع التنفيـذ   
حــافزا شــكل ملالتحصــيل تعــدملل أهــدا  ا املــدااس. مبتعتقــد احلك مــة أن  حقــ ق اإلنســاتا 

 .لمدااس لت فري التثقيف ا جمال حق ق اإلنسانلكافيا 
 

 : املسامباة أمام القان ن15املا ة  - باء 
 

 اللجوء طالباتلجوء ولاطلبات 
 

ــة عــا  - 172 النســاء  فيهــاا املتاحــة للفئــات الضــعيفة ) ــ  فــر إزاء ال قلقهــامبأعربــت اللجن
 ا ال مل  ـد . مبملـتم فيهـا مجلـك   السـرعة الـيت   إزاء مب ،مبالقصر غري املصـح بني( ا الـ  اللجـ ء   

، مثانيـة أملـام  مدتـه  علـى م عـد هنـائي     العامـة إ ـراءات اللجـ ء   . مبتنص ه لندا إ راءات معجلة
ا معقــ ل قــراا اختــامج مبإمجا مل ملكــا مــا املمكــا  مبهــ  ملنطبــق مــا حيــث املبــدأ علــى اجلميــع.  
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 إمكانيــة متدملــد املهلــة. مبمتــن  إ ــراءاتالســتفا ة مــا اقــدم الطلــ  حيــق ملغضــ ن مثانيــة أملــام، 
اللجـ ء   ا ستة أملام قبل بدء إ ـراءات تقل ع ال مباالستعدا للراحة  اللج ء العامة اهل لندملة فترة
 االسـتعدا  مبلتهدئة مشـاعرهم  البات اللج ء ملقدمي الفرصة  تتاحالعامة. مبخالل هذه الفترة، 

ــدع هم ل  عــا األســباب  ســأل نال ملمبإل ــراءات. ل ــيت ت مبخــالل هــذه   .للجــ ءا مي الــ تقــدال
ضـمانات  إىل  حيتـاج دااسـة مـا إمجا كـان مقـدم الطلـ       ب  ائـرة اهلجـرة مبالتجنـيس   تق م الفترة، 
ال ميكـا االنتـهاء مـا النظـر ا     قد نه ملعل أمبهذا . ةعلى حدحالة  خاصة ا ض ء كلإ رائية 

مقــدم حيــال ، مبالعامــة ا إ ــراءات اللجــ ء هــااملنصــ   عليثمانيــة الملــام األالطلــ  ا غضــ ن 
ل علــى ســبي ميكــا أن ملنطبــق هــذا ال ضــع،. مبإ ــراءات اللجــ ء املمــد ةبعــد مجلــك إىل الطلــ  
أمب إمجا مل ملكــا  ،متســقةعــر  حالتــه بطرملقــة  غــري قــا ا علــى   ، إن كــان مقــدم الطلــ  املثــال

 .إ راء املقابالت معه ا املد  القصري ألي سب  آخر بإإلمكان
 

 اللجوء إجراءاتفترة  طوالاملناسب املأوى توفري 
 

ان ن ا احلـق القـ  ما حيث املبـدأ   ال ملع   ملقدم الطل ال  اللج ء،  ا حال افا – 173
، مبأنـه بعـد   البقاء ا ه لندا. مبهذا ملعل أنه ملتعني عليه مغا اة ه لنـدا ا غضـ ن أابعـة أسـابيع    

افــا ا االســتفا ة مــا املرافــق مباخلــدمات. مبإمجال ملعــ   مــا حقــه انقضـاء هــذا امل عــد النــهائي  
ــ  ــد ة،     الطل ــاا إ ــراءات اللجــ ء املم ــ     ميكــا ا إا ــدمي ال ــ  اللجــ ء تق ــة لطال للمرا ع

كان الطلـ   إمجا هذا ال ملنطبق  لكامبتنفيذ قراا افا الطل . ما شأنه تعليق ضائية، مبهذا الق
أن  لطالـ  اللجــ ء جيـ ز   حلالـة، هـذه ا مثـل  فـي  فاللجـ ء العامـة.    ات إاـاا إ ـراء  اافـا  قـد  

مـن  مجلـك، فـإن    إمجا ، فـ إعفاء مؤقت مـا تنفيـذ احلكـم    علىكمة للحص ل احململتقدم بطل  إىل 
حلق بـا فظ تحيسـ مب، تنفيـذ القـراا  تعليـق   إىلعا ة النظر ا احلالة سيفضـي  إأن ال   هذا سيعل

 ا املرافق مباخلدمات.
 
 موجبني ملنح اللجوءكسببني  بسبب نوع اجلنسضطهاد الوا لعنف املزنيلا
 

ــق سياســة   - 174 ــ  يهي ل  اللجــ ء اهل لندتتف ــر الت ــع األم ــة م  2011/95الحتــا  األمبامبيب مل
ه مبتنص السياسة اهل لندملة أملضا على أنـ . اب امل  بة ملن  اللج ء(بشأن األسب )األمر الت  يهي
التفسـري  بـاملع  املقصـ   ا   لنـ ع اجلـنس،   إملـالء اهتمـام خـا      اللجـ ء  اتالبملتعني ا تقييم 
تعتــ  املــرأة  لسياســة اللجــ ء اهل لندملــة،  ا املمااســة العمليــةمب .مباألن ثــة ر  لــةلل اال تمــاعي

بـــاملع  احملـــد   ،صــلي ألا بلـــدها ا مـــ اس ضــدها االضـــطها  ا إمج علـــى ســبيل املثـــال  ال ئــة 
 : ئنياتفاقية الالا لالضطها  



CEDAW/C/NLD/6 
 

 

14-66060 83/161 

 

الق اعد الدملنية أمب املعاملري الثقافيـة  أمب ال تماعية ااملرأة لألعرا   بسب  انتهاك • 
 ؛اليت متيز ضد املرأة

 تتناقا مع حق ق اإلنسان العاملية. لق اننيبسب  انتهاك املرأة  • 
ا حـال احتمـال تعرضـها     حلص ل على احلماملة الدمبليةللمرأة أن تست ا شرمبط اضا ميكا أملمب

مـا قبــل  غـري املرتكبـة   مـا أشـكال العنــف    فهـ   لعنــف املـزنيل اأمـا  . لتشـ مله أعضـائها التناسـلية   
ــل الســلطات.  ــق ملنبغــي أن حيــد   ، تهــذه احلــاال مبا مث ــالتحقي ــرأة  م ــت امل ــر  تا إمجا كان تع
الســلطات ا بإمكاهنــا اللجــ ء إىل مبإن كــان ثــة أمب  هــات ثالثــة  هــة ثال علــى ملــدلالضــطها  

إمجا كـان   الضـطها  بـاملع  الـ اا  ا قـان ن اللجـ ء     مبميكا أن ملنطبق ا. حلماملتهابلدها األصلي 
إمجا كانـت السـلطات   مب ،الال ـئني ا اتفاقيـة  املـذك اة  أسباب االضطها  ما العنف  إىلالدافع 

ا عت املـرأة االبـة اللجـ ء التمييـز     ما  مبإمجا احلماملة للضحية. غري ااغبة أمب غري قا اة على ت فري
 اتفاقيــة د  اعلـى النحــ  احملـ   التمييــز اضـطها ا هـذا  ضـدها، ملنظـر فيمــا إمجا كـان ميكـا اعتبــاا     

التمييـز ملفـر  قيـ  ا علـى حيـاة       إمجا كانميكا أن ملصدا احلكم باعتبااه اضطها ا لال ئني. مبا
 ا جمتمعها مستحيلة.على احلياة قداهتا املرأة جتعل 

،  ـا  مبتعزملزهـا  تعزملز نظام محاملة حقـ ق اإلنسـان  للم سة  ممبقد اختذت ه لندا تدابري  - 175
التركيـز علـى حتسـني    تقتصـر علـى   اجله   الـيت تبـذهلا احلك مـة ال    فـ ا مجلك مكافحـة التمييـز.   

رملعات تبســيا التشــخــالل مــا  -فحســ   القــان ن   ــ  املســامباة ا املعاملــة حتقيــق إاــاا 
أملضـا علـى   بـل تؤكـد    – ، على سبيل املثـال مبم اءمتها مب علها متاحة بقدا أك  للمستصدمني

الـ   علـى النحـ  املـذك ا أعـاله،     مبا هـذا السـياق،   مب أ ية التن ع ا ا تمع مبس ق العمـل. 
 ت صـيات، تقـدمي  االقتصا ي مباال تمـاعي    لسما ا لمبزملر الدمبلة للشؤمبن اال تماعية مبالعم

ــة أمــ ا مج ضــما ــ ع اجلــنس ا     بشــأن ،أخــر  ل ــز القــائم علــى أســاس ن ســ ق العمــل  التميي
 التمييز مبمكافحته. اإل راءات اليت ميكا أن تساعد على منع)الفج ة ا األ  ا( مب

 
: املسامباة ا احلق ق ا احلص ل علـى اجلنسـية أمب تغيريهـا أمب االحتفـاظ     9املا ة  - يم  

 هبا
 

ــرق    - 176 ــدا ال مل  ــد ف ــر      ا ه لن ــق األم ــدما ملتعل ــرأة عن ــ ق امل ــ ق الر ــل مبحق ــني حق ب
بـني املـرأة مبالر ــل    ال مل  ــد متييـز باحلصـ ل علـى اجلنسـية أمب تغيريهــا أمب االحتفـاظ هبـا. كمـا       

ــية إىل أافاهل   ــن  اجلنسـ ــر  ـ ــق األمـ ــدما ملتعلـ ــاعنـ ــامباة ا ، مـ ــ ق فاملسـ ــم نة احلقـ ــذمضـ ا ا هـ
 .اخلص  
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 زمباج مبالعالقات األسرملةالإااا : املسامباة ا 16املا ة  - ال  
 

 املهاجرةأفراد األسر حياة الدخل املشترط من شركاء 
 

دخل املشـترط مـا   لجنـة إىل احلـد األ ىن للـ   لما املالحظات اخلتامية  42تشري الفقرة  – 177
ا املائـة   100)علـى األقـل   الدخل املشترط نفس مبملنطبق املها رة . أفرا  األسر حياة شركاء 

، بصــر  املهــا رة أفــرا  األســرةحيــاة مجيــع شــركاء علــى  (لقــان ن لأل ــ امــا احلــد األ ىن ا
 7لمـا ة  ميتثـل ل حتـد ه ه لنـدا   ملشـترط الـذي   دخل افالـ . الشرملك أمب املهـا ر  النظر عا  نسية

الـذي  احليـاة  فيتعني علـى شـرملك   املتعلق بلم مشل األسرة. األمر الت  يهي لالحتا  األمبامبيب ما 
أن مبال جيـ ز   لفر  األسـرة املهـا ر مبلألسـرة،   على تقدمي الدعم  اقا اأن ملك ن ا ه لندا ملقيم 

ا املائة ما احلـد األ ىن القـان ن لأل ـ ا مـا شـأنه       100. مباشتراط امل اا  العامة ملعتمد على
تكــ ن األسـرة قــا اة علـى االعتمــا  علـى نفســها. مبملـتعني علــى مجيـع أفــرا  األســر      ضـمان أن  

، سـ اء كـان م اانـا ه لنـدملا أمب مقيمـا ا      النضمام إىل الشرملكاملها رة الذملا ملطلب ن اإلمجن ل
، ا البلــد النــدماجتســاعد علــى اأن مللتحقــ ا بــدمباات  ،ه لنــدا، لغــر  غــري اإلقامــة املؤقتــة 

قـا امبن   القـا مني اجلـد   مبالغـر  مـا مجلـك هـ  التأكـد مـا أن        .مبصر  النظر عا  نسـيته 
إمجن علــى  املهــا ر مــا أ ــل حصــ ل مب. باســتقاللية تامــة ا ا تمــع اهل لنــدي علــى املشــااكة

ال مل  ـد أي  نؤكـد أنـه    ،مـرة أخـر   مبأن جيتاز اختباا االندماج. عليه دائمة ، جي  القامة باإل
إمجن ا ه لنـدا مـع شـرملك لدملـه     املهـا رة املقيمـ ن    األسـرة مبأفـرا   متييز علـى أسـاس اجلنسـية.    

( ليســ ا ملــزمني بااللتحــاق التحصــيل العلمــيا هبــد  ملاملهــا رإقامــة مؤقتــة )مثــل الطــالب مبب
فـإن  زءا ما ا تمع اهل لندي ا األ ل الط ملل. مببالتايل ألهنم لا ملشكل ا  االندماج بدمباات 
 ىل الغر  ما اإلقامة.تنا  إاس اجلنسية، مبلكا باالسعلى أس ال ملتمالتمييز 

 مـا بلـدان ملفـر  علـى م اانيهـا احلصـ ل علـى        نيمبلكا أفرا  األسرة املها رة اآلتـ  – 178
مباملنطقة االقتصا ملة األمبامببيـة،  باستثناء االحتا  األمبامبيب، تأشرية لدخ ل ه لندا )مجيع البلدان 

اختبـاا  (، جي  أن جيتـازمبا  ان بيةك املا اجلمب ،مبني زمللندا ،مبأستراليا ،مبكندا ،ال الملات املتحدةمب
اللغــة ا مبااالعــا كافيــا علــى ه لنــد ن لــدملهمأإىل البلــد إلثبــات  ماالنــدماج املــدن قبــل مبصــ هل

ا تيــاز إال ا حالـة  ه لنــدا الـدخ ل إىل  تأشــرية صـدا  مبا مثــل هـذه احلــاالت، ال تُ اهل لندملـة.  
ا  ــا ا مجلــك ، مرتفــعبــاا معــدل النجــاح ا االختمباالنــدماج املــدن. مقــدم الطلــ  اختبــاا 

 .صف   النساء
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 (43رة )التوصية مشل األسمل األسرة ودهجرة  الشروط املطلوبة لقبول طلبات
 

شاكرون   الحتـا  األمبامبيب ا قضـية  التابعـة ل لحكم الصا ا عـا حمكمـة العـدل    لنتيجة  - 179
ــإن شــرمبط ا، (CJEU – C-578/08)( Chakroun v. the Netherlandsا )ضااد دهولنااد ــ ل ف لقب
مبنتيجـة لـذلك، ال مل  ـد متييـز      أصبحت هي نفسـها. مل مشل األسرة مبتك ملا األسرة ألغرا  
سـنة مبالـدخل    21 هـ   عمـر للفـي كلتـا احلـالتني، احلـد األ ىن     فما حيث شرمبط القب ل. اآلن 

تفا ي مبقـ ع أعبـاء علـى    ا املائة ما احلد األ ىن القان ن لأل  ا ما أ ل  100املشترط ه  
 كال الشراني لألمر الت  هي لالحتا  االمبايب بشأن مل مشل األسرة.ميتثل لعامة. مباخلزملنة ا

 
 العائلةباسم  تعلقالقانون امل

 
العائلـة  باسـم   تعلـق امل القـان ن ( بضـرمباة تنقـي    10كرات اللجنة ت صيتها )الت صـية   - 180

هــذه مبملبــدمب أن  )ز( مــا االتفاقيــة. 16مبــدأ املســامباة، مبال ســيما املــا ة  مب علــه متماشــيا مــع  
ملـنص علـى أنـه ا     العائلـة باسم  تعلقاملاهل لندي احلايل  القان نتستند إىل االعتقا  بأن الت صية 

ملتصـذ القـراا ا   فـإن األب هـ  الـذي     سـم الطفـل،  إبشـأن  حال عدم ت صـل األبـ ملا إىل قـراا    
ة، فـإن مجلـك ال   هناملة املطا . مبكما سبق شرحه ا التقرملر اخلامس هل لندا بشأن تنفيذ االتفاقي

إن مل ملت صـل ال الـدان إىل اتفـاق    مصلحة الطفل، فما القان ن اهل لندي احلايل.  صف حقيقة ًَمل
ن بم  ـ  القـان   ف اسـم العائلـة.  حرم مـا  ملالذي ملنبغي للطفل أن حيمله، أال  العائلةبشأن اسم 
ي ملنبغـي للطفـل   ا اختامج قراا بشـأن اسـم العائلـة الـذ    إليه  ستندململ  د حكم قان ن  ،اهل لندي
كـــان ال الـــدان غـــري  ســـم: إمجا الإىل اتفـــاق بشـــأن ا شـــرعيانمل ملت صـــل ال الـــدان الإمجا محلـــه 

حيمـل الطفـل اسـم عائلـة      متزمب نيل الدان األم، مبإمجا كان اعائلة الطفل اسم حيمل متزمب ني، 
ــم أن   األب. ــة مــا األافــال  50حنــ  مــع العل ــدمبن البكــر  ا املائ ــدا مل ل  إاــاا خــااجا ه لن

 .يةلزمب ا
 
 نفقةال
 

ا املت سـا. مبلكـا    نل الشابات مست ملات علمية أعلى ما الشباا مل منا هذا، حتص  – 181
ما ملبــدأن بتكــ ملا عنــدكليــا أمب  زئيــا( االقتصــا ي )هلا عــا اســتقالملــتصلني مــا  النســاء كــثريا 

مـر  ، ا حـني أن الر ـال نـا اا مـا ملق مـ ن بـذلك. مبتـثري مسـألة عـدم املسـامباة حبكـم األ           أسرة
االقتصـا ي عنـد    ااستقالهل فتصلي املرأة عامسامباة املرأة بالر ل.  فيما خيصال اقع هذه أسئلة 

سـتظل  ميكـا أن ملعـل أن املـرأة    قان نـا   مسـجل حيـاة  مع زمبج أمب شـرملك  األسرة تك ملا ببدء ال
ــة  ــا تابع ــا لشــرملمالي ــذا    ك حياهت ــا ه ــا ملق  ه ــر  الســابق ا حــال االنفصــال، مبكــثريا م إىل الفق
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فـإن هـذا   العالقـة،  إااا هذه ا  لر ل ضع اأما بالنسبة ل. العامة على االستحقاقات عتما مباال
علـى الـدفع.    ا شكل نفقة، حبس  قداتـه التزامات مالية ا مللة األ ل ملفضي به إىل كا أن مي

مبال ملعـي كـال الطـرفني،     حيـد.  النمـ مجج العائـل   لنتيجـة غـري مقصـ  ة    مبميكا أن ملشكل هـذا  
األ مباا التقليدملــة. مبا ضــ ء مجلــك، خيتــااان عنــدما مبعيــا كافيــا هــذه احلقيقــة  الر ــل مباملــرأة،

بـني   حبكـم األمـر ال اقـع   عـدم املسـامباة   عـا  بـإ راء  ااسـة أكا مييـة    تكليفـا  احلك مـة  أصدات 
مببشــكل  زئــي فيمــا ملتعلــق  مبمســؤمبليات الرعاملــة،  يــدان العمــل الر ــل مباملــرأة فيمــا ملتعلــق  

ــة.  ــاحلق ق ا النفق ــيتم إمب ب ــة   س ــات الفاعل ــداناــالع اجله ــائج  ا املي ــى النت ــك  عل ــا ا مجل   ،
 .املسامباة ا احلق قمسألة ا  ةتصصصامل نشر املعرفةمؤسسات 

 
 النساء املثليات مباملز مب ات امليل اجلنسي مبمغاملرات اهل ملة اجلنسية -سا سا  

 
 مقدمة  

 
ملسـامباة بـني اجلنسـني    حدا تقااب بني سياسة ا ،القرن املاضي اتيمنذ أمباخر تسعين - 182

 مبسياسة حتقيق املسامباة لألشصا  املثليني مبمز مب ي امليـل اجلنسـي مبمغـاملري اهل ملـة اجلنسـية،     
ا عـام   اجلـنس  نـ ع  إىل فيهـا  ملشـاا اليت ال املسجلة القان نية استحداا الشراكة بفضل مبمجلك 
ــت  ، 1998 ــاب مبف ــدن ب ــزمباج امل ــيني ال ــام  للمثل ــق  . 2001ا ع ــنياملســامبمبأصــب  حتقي  اة ب

 ـزءا   املسامباة لألشصا  املثليني مبمز مب ي امليـل اجلنسـي مبمغـاملري اهل ملـة اجلنسـية     اجلنسني مب
ــة مباحــدة    ــا سياس ــام م ــدا  2007ا ع ــامال هنجــا  . مبتتصــذ ه لن ــد  اللتحســني ش ــ ل م قب

لألشــصا  املثلــيني مبمز مب ــي امليــل اجلنســي مبمغــاملري اهل ملــة اجلنســية مبالنــه     ال تمــاعيا
النســاء املثليــات مباملز مب ــات امليــل هــذه السياســة إىل التشــجيع علــى قبــ ل مبترمــي . حبقــ قهم

 هـذا التقرملـر ال ملنظـر ا النـهج    مبحتسني مسـت   حقـ قها. مب   اجلنسي مبمغاملرات اهل ملة اجلنسية
النسـاء املثليـات   مبضـع مبحقـ ق    أ ت إىل حتسني هامةعدة تط اات  بأكمله، مبإمنا ملناق  فقا

 .ا السن ات األخرية ملرات اهل ملة اجلنسيةمباملز مب ات امليل اجلنسي مبمغا
 
 املتعلق باملثليات يف أداء دور اآلباء واألمهات يف آن معاقانون ال
 

 القان ن املتعلـق باملثليـات ا أ اء  مبا اآلبـاء مباألمهـات ا آن معـا     أقر جملس الشي خ  – 183
(Wet lesbisch ouderschap ا )ذا القـان ن علـى   مبملـنص هـ  . 2013تشـرملا الثـان/ن فم     19

الصـفة  علـى  ، أمب األب السيدة اليت تق م بدمبا األم األخر األم، حياة شرملكة حص ل إمكانية 
مل لـدمبن   افـل  400إىل  300هنـاك حنـ      مبن اللجـ ء إىل احملـاكم. مبملقـدا أن    لل الد ةالقان ني

للعالقــات ا إاــاا هــ  تنظــيم قــان ن األســرة مــا مجلــك مباهلــد  ألمهــات مثليــات كــل عــام. 
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ــة  ا ــى أفضــل  ألســرة املثلي ــل . فممكــامب ــه عل ــاك  مــا مصــلحة الطف  ، إن أمكــا،أن ملكــ ن هن
أن ملنمـ  بـنفس الطرملقـة     للطفـل  ميكا اعاملته، حبيثمب تهعا تنشئشصصان ملتحمالن املسؤمبلية 

 ،حاليـا مب. الظرمب  اليت ملنم  ا تلها األافال مـا مبالـدملا خمتلفـي نـ ع اجلـنس     نفس مبا تل 
القان نيـة إال  صـفة  هذه الأن حتصل على  أمب األب األخر بدمبا األم  للسيدة اليت تق مميكا ال 

ال  تإ ـراءا مب ، لسة استماع ا احملكمـة بتدخل احملاكم )التبل(. مبهذا ملقتضي مب    حمام، مب
دـال  النظـام   ال قت مباملال، ملستنفد كثريا ما  مبهذا إال بعد مبال ة الطفل. اميكا االنتهاء منه

 األخـر  لسـيدة الـيت تقـ م بـدمبا األم     فا. ه شبه معدمبمةثري مبتكاليفأبسا بك  ه ذياجلدملد، ال
الـزمباج إمجا كـان الطفـل    ا خـالل  ملقان نية اصفة الهذه على قائيا تلبإمكاهنا احلص ل  أمب األب
ميكنــها أن تعتــر  ا مجيــع احلــاالت األخــر ، مبلحي انــات املن ملــة. مــان  غــري معــرمب  لمــا 

اخلــا  كتــ  املميكــا أن ملــتم ا  عــا إ ــراء بســيا مباالعتــرا  بالطفــل هــ  عبــااة  .بالطفــل
 حـا قبـل مبال ة الطفـل.    ،املسـجلة القان نية مبالشراكات  ال ات مبال فيات مبالزمباج البتسجيل 

. أما ا احلالة الـيت ملكـ ن فيهـا    ة الطفلالقان نية  جر  مبال هذه الصفة ذه السيدة كتس  همبت
ــا للطفـــل معرمبفـــا، فيمكنـــه، األب البي لـــ  ي ــد الصـــب  ملأن ، كـــال األيم ـــنيق مـــع باالتفـ  الـ

أمب  البي ل  ي للطفل ه  ال الد القان ن الثان للطفل بدل السيدة اليت تق م بـدمبا األم األخـر   
 .2014نيسان/أبرملل  1حيز النفامج ا  خل هذا التشرملع قد . مباألب
 

 مغايرو اهلوية اجلنسية
 

منـذ  العامة املتعلقـة بتحقيـق املسـامباة     أصب  مغاملرمب اهل ملة اجلنسية مشم لني بالسياسة – 184
ــدان العمــل     ، مب2009عــام  ــة إلجيــا  حــل للمشــاكل الــيت مل ا ه هنــا ا مي ــذل  هــ   حثيث تب

مبال حيظــى مغــاملرمب اهل ملــة اجلنســية بعــد  الســالمة مبالقــان ن. فيمــا ملتصــل بمب ،الصــحيةمبالرعاملــة 
 .عدملــدة ســن اتاا لمبقــد تلــ ا متــ ااملا عــا األنظــ، بــالقب ل ا ا تمــع علــى النحــ  ال ا ــ 

 مجـع البيانـات  علـى  مب الشـدملد ملصـاحلهم  تعزملـز  الاآلن تركـز علـى   املبذمبلـة   اجلهـ   مببالتايل فـإن  
ــتمكني ا ال قــت نفســه، مت. مباخلاصــة هبــم ــرامج ل ــة اجلنســية   إاــالق ب مبإســداء  مغــاملري اهل مل
ظــيم مبتن ،مبنشــر املعل مـات ا قطــاع التعلـيم   جمــال البحـث عــا فـر  العمـل،   ا هلـم  املشـ اة  
ــة خــدمات  ــة النفســية مبالطبي ــةمب. اجليــدة مبغــري املكلفــة  الرعامل ــة الطبي املتاحــة هلــم افيعــة   الرعامل

هـذه  ال تراعـي عم مـا   فـ العناملـة بالصـحة العقليـة    أما  املست   مبلكا هناك ق ائم انتظاا ا مللة،
 .2016مرة أخر  ا عام  ضع مغاملري اهل ملة اجلنسية   تقييم لرُيجمبس الفئة ما الناس.
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 اجلنسية اهلويةاالعترا  بقانون 
 

، الصـا ا  Wet erkenning genderidentiteit) قـان ن االعتـرا  باهل ملـة اجلنسـية      حـذ  – 185
القـان ن  نـص  مـا   (1-2014، نشرة الق انني مباملراسيم 2013 ن األمبل/ ملسم  كان 18ا 

نـ ع اجلـنس   مـع   كتيـف تغـيري البـدن لل  المبشـرط  )فقـدان القـداة علـى اإلجنـاب(     شرط التعقيم 
سـنة   16 مـا العمـر  املرغ ب فيه قبل تسجيل ن ع اجلنس. مبأصـب  بإمكـان أي شـصص ملبلـع     

زمباج مبالشــراكات  اليــد مبال فيــات مبالــ املتســجيل اخلــا  بكتــ  امل مــا ن ملطلــ فمــا فــ ق أ
مــا اختصاصــي بيــان تقدميــه شــرملطة املســجلة تغــيري نــ ع اجلــنس ا شــها ة مــيال ه، القان نيــة 
 .2014مت ز/مل ليه  1حيز النفامج ا خل هذا التشرملع مب  ملدعم البه.

 
 زرع الثديعمليات سداد تكاليف 

 
للنسـاء مغـاملرات    زاع الثدي اتعمليتكاليف سدا  إىل  47ا الت صية تشري اللجنة  - 186

لجنـة   عـا املعهـد اهل لنـدي حلقـ ق اإلنسـان )الـذي كـان معرمبفـا باسـم ال         لقـد  اهل ملة اجلنسية. 
املتعلقـة باخلصـائص اجلنسـية     تكـاليف إىل سـدا  ال  مباة ا املعاملـة ا مجلـك ال قـت(   املسـا املعنية ب

ع الثدي( ملغاملري اهل ملة اجلنسـية. مبحيـق ملغـاملرات اهل ملـة اجلنسـية )مـا       االثان ملة ) ا ا مجلك ز
مغـاملري اهل ملـة اجلنسـية )مـا     حـني أن  إزالـة الثـدملني، ا    ةأنثى إىل مجكر( سـدا  تكـاليف عمليـ   

مـا   الشـك ملعت  . مبملقال إن هذا زاع الثدي اتحيق هلم سدا  تكاليف عمليال  ثى(أن مجكر إىل
  لنــــــدياهلقــــــان ن التــــــأمني الصــــــحي مبملــــــ فر أشــــــكال عــــــدم املســــــامباة ا املعاملــــــة.  

(Zorgverzekeringswet, ZVW جمم عة )دمات الصحية األساسية بالنسـبة جلميـع املشـم لني    اخل
اخلــدمات الصــحية جمم عــة بالتــايل نظــام ملســتحق ن هبــذا النظــام. فجميــع مــا ملغطــيهم هــذا ال 

ــذه      األساســية ــة اخلــدمات ه ــة الصــحية. مبا جمم ع ــس الرعامل ــ فر نف ــيت ت تغطــى تكــاليف  ، ال
خيضــعا لعمليــة استئصــال كلــي أمب  زئــي   فقــا بالنســبة للنســاء الالئــي زاع الثــدي عمليــات 
ــدي ــق  . مبللث ــدأ ملنطب ــع النســاء  هــذا املب ــى مجي ــأمني ال عل ــذا  املشــم الت بالت صــحي    ــ  ه

أمـا النسـاء الالئـي لـيس لـدملها ثـدملني أمب لـدملها         ، مبليس فقا ملغاملرات اهل ملة اجلنسية.قان نال
. مبملعتـ  تسـدملد تكـاليف    زاع الثـدي  عمليـة تكـاليف  حيـق هلـا سـدا      أنسجة ثدملية قليلة، فـال 

  مـا  رعلـى أخـ  فئة تفضيال لعمليات زاع الثدي للنساء مغاملرات اهل ملة اجلنسية  مبن غريها 
زاع الثــدي ا إاــاا عمليــات ســدا  تكــاليف ئــي ال حيــق هلــا  الاملشــم الت هبــذا النظــام مبال 

شـكال غـري مـ ا مـا أشـكال عـدم       هـذا  مبس   ملشـكل  . اخلدمات الصحية األساسيةجمم عة 
 .املسامباة ا املعاملة
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 مبسابا سانت مل ستاتي سمب زا ب نري  -سابعا  
 
 مقدمة  

 
ــ   – 187 ــ نري  تعت ــدا   ــزءا مــا  مبســابا نت مل ســتاتي سســامب ــزا ب ــذ ه لن تشــرملا  10من

ه لنـدا ا منطقـة البحـر    ”ملطلق عليهـا معـا اسـم    هيئات عامة ، ب صفها 2010األمبل/أكت بر 
ه لنـدا قبـل تشـرملا األمبل/أكتـ بر     مبكانت هذه اجلـزا الـثالا تابعـة فعليـا ململكـة       “.الكاامل 
 .نتيل اهل لندملةحا مجلك احلني  زءا ما  زا األكانت  ها، مبلكن2010
إال أن  ــزءا مــا ه لنــدا، تشــكل الرغم مــا أن ه لنــدا ا منطقــة البحــر الكــاامل  بــمب - 188
لسـائدة ا اجلـزء األمبامبيب مـا ه لنـدا.     اختالفا كبريا عـا تلـك ا    السائدة فيها ختتلف ظرمبال
 سـانت مل سـتاتي س  نسـمة( مبخص صـا صـغر حجـم      16 000) صغر حجم بـ نري  بالنظر إىلف
اجلـزء  باإلضافة إىل املسافة الكبرية اليت تفصلها عـا   (،نسمة 1 800مبسابا )نسمة(  3 600)

ــة  مــا  األمبامبيب ــإن الظــرمب  االقتصــا ملة مباال تماعي ــدا، ف ، فضــال عــا اابعهــا اجلــزاي   ه لن
فـإن الت قعـات بشـأن    ، ه لنـدا اجلـزء األمبامبيب مـا   مبمناخها مبالع امل األخر  اليت متيزهـا عـا   

 بالضرمباة عليهـا. ال تنطبق اليت حتد  عا ة ا اجلزء األمبامبيب ما ه لندا،  آثاا السياسة العامة،
 تـدابري مبال مبسـابا  سانت مل ستاتي سمباملرأة ا  زا ب نري مبضع  إىل مبصفهذا الفصل مبملهد  
 ا.املتصذة لتحسني مبضعه احمللية
ــيع  مب - 189 ــة خمتلـــف امل اضـ ــقبـــل مناقشـ ــظ،  احملـ ــا املهـــم أن نالحـ ــياق ضـــما الد ة، مـ سـ
ة العامـة  خمتلـف جمـاالت السياسـ   ، أن نطقة البحر الكـاامل  هل لندا ا متماعي مباالقتصا ي اال 

ضـافية الالزمـة   اإلدفع الـ ملـ فر قـ ة   أن هنـج متكامـل   بشكل كـبري حبيـث ميكـا ل ضـع     متداخلة 
تعزملــز املتكامـل ا  األهـدا  الرئيســية هلـذا النــهج   مبتتمثــل  .للنجـاح ا معاجلـة مشــاكل اجلـزا   

اهليئـات  هـذه  مبتؤملـد  مبضـمان حقـ ق الطفـل.     ،االقتصا ملة مبمكافحـة الفقـر   ماعيةالتنمية اال ت
 الالزمـة امليزانيـات  مبأعـدت   بـذلك  عدة مبزااات ه لندملة قد التزمتمبالعامة بشدة هذا النهج. 
علـى سـبيل املثـال    ، الفئـات املسـتهدفة  مبالنساء ملشكلا فئة هامة ما لتم ملل املشااملع املتكاملة. 

ــاحثني صــلا املشــااملع املت ــدعم الب ــة،   عــا عمــل، مب  ة ب ــة املتكامل اســتراتيجيات ا تمعــات احمللي
 .مباعاملة األافال مبالرعاملة اال تماعية،

 
 النساء والرجالبشأن وجهات نظر 

 
سياسـة تكـافؤ    2015-2011للفتـرة   “الض ء األخضر”ملتضما ال نامج احلك مي  - 190

لشـرائ  مـا ا تمـع     زملـز املشـااكة الكاملـة   سـعى إىل تع مبملبـ نري،  لعامة اخلاصة باهليئة الالفر  
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املسـؤمبالت  األمهـات  ا فـيها   ـ  مبتفاعلـها مبإ ما هـا. مبتعتـ  النسـاء،     تستحق اهتمامـا خاصـا  
الصــ ا  تصــحي علــى ا لــس التنفيــذي مبملعمــل  ، مــا هــذه الفئــات.ال حيــدات عــا أافــاهلا

 لعنـف املـزنيل  افحـة ا مكمبتشـكل  بـ نري.  ملـرة  تمـع  ز جم ع املـرأة ا مبحتسني مبضـ  نساءاملش هة لل
االختالفات الـيت ملفرضـها   مبملشري ن ع اجلنس إىل  ن ع اجلنس املهيما أمبل ملة هنا. ملدمل ل  يةمبإ

 الشـباب مباألسـرة   ركـز مملسـعى  مب مجيـع الثقافـات.  ني الر ل مباملرأة ا مجيع األعماا مبا تمع ب
 تنشــئة أمبال هــملــدعم األهــل ا مــا خــالل بــرامج إىل تعزملــز  مبا اآلبــاء ا األســرة مبا تمــع  
بشـأن ختفـيا    الت صل إىل نتائج مباشـرة د  ه  مباهل. هبد  القضاء على التمييز بني اجلنسني

 .لعنف املزنيلمباحلد ما ا املسؤمبالت ال حيدات عا أافاهلااألمهات عد  
 م ا تقـ لسـابا فعاليـات   اهليئـة العامـة   تنظم   ناسبة الي م الدمبيل للمرأة، ،كل عاممبا  - 191
 مــا امل اضــيع حماضــرات عــا اائفــة متن عــةبإلقــاء ملشــكلا مصــدا مبحــي متحــدثات  إاااهــا

آمجاا/مــااس  8ا  لفعاليــات،اهــذه آخــر مبقــد حضــر مناقشــة. مبتعقبــها املتعلقــة حبقــ ق املــرأة، 
 نسمة(. 1 800امرأة )ما جمم ع السكان البالع  125حن  ، 2014
 

 االستقالل االقتصادي
 

 ،ســن ات 4ري تكــاليف حضــانة األافــال مــا ســا صــفر إىل  اهليئــة العامــة لبــ ن تــدفع - 192
املســـؤمبالت ال حيــدات عـــا  األمهــات  ا صــف    تعزملــز عمالـــة املــرأة، مبال ســـيما   ل مبمجلــك 
مباجلد  ما خـدمات شـعبة الـدعم    فيدملا احلاليني ستامل ما. مبتتألف ا م عة املستهدفة أافاهلا

ا تلقـ ا  أمب ذملا ملتلقـ ن  الرعاملـة، الـ  تـ فري  مبا تمع املعنيـة بـ  لمدملرملة لالتابعة  لاال تماعي مبالعم
مسـاعدهتم  مـا أ ـل   ا أخصـائيني ا تمـاعيني   مـ املاضي املساعدة ا إجيا  عمل مب/أمب املساعدة 

ة بإعـا ة هيكلـة الـدمل ن النامجـ    قترن مشرمبع ا تمع املتكامل، الذي ملأما البقاء ا العمل. على 
ريكـز  ف، املعيشـية املسـؤمبلة عنـها نسـاء(     بشكل ائيسـي األسـر  جياا )اإلتأخر األسر ا  فع عا 

لـى مسـت     ع املتابعـة املشـ اة مب إسداء للفئات الضعيفة مبملنظم بالنسبة على حتقيق هنج متكامل 
ــذات،         ا تمعــات ــى ال ــى أســاس االعتمــا  عل ــة األمــد عل ــ ل ا ملل ــة مــا أ ــل إجيــا  حل احمللي

ملــتم اللجــ ء إىل لــزمبم، مبعنــد الالشصصــية.  ممبتشــجيع النــاس علــى تــ يل املســؤمبلية عــا حيــاهت 
اجلدملـدة   هـذه االسـتراتيجية  كمـا تـ فر    .لألشصا فر  عمل إجيا  ما أ ل قائمة القن ات ال

 ما قبيل اإلاشا  ا جمال مبضع امليزانية. أملضا خدمات أساسية مبأنشطة
تــ فري أمــاكا  عــا ارملــق   الســتقالل االقتصــا ي ز ازَّع ًَــمل ستاســي س، مل تا ســانمب - 193

ا صـع بة ا تلبيـة احتيا ـاهت   الئي جيدن لا مرافق اعاملة األافال لألمهات ا مدف عة التكاليف
ال اقعـة  الضـغ ط املاليـة   مبكـثريا مـا تكـ ن    . تداملبيـة أمب  يةتعليمات  مبالالئي ملتابعا أمب ا الي مية
عـدة أعمـال.   ا ملعملـا  النسـاء  فـإن بعـا   مبنتيجة هلـذا  كبرية،  حيدمجات املعيل ال سر على األ
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 مبتشـمل  متام تعلـيمها. إل “ثانيةالفرصة ال”االستفا ة ما برنامج املراهقات  مهاتمببإمكان األ
برنـامج   . مبملسـتفيد مـا  املراهقاتمحل تفا ي إىل ترمي املذكرة املتعلقة بالصحة اجلنسية تدابري 

 .املسؤمبالت ال حيدات عا أافاهلااألمهات العدملد ما املساعدة الغذائية 
 
 عنف ضد املرأةال
 

 لعنـف املـزنيل  مكافحـة العنـف ضـد املـرأة مبا    منـع مب جملس أمبامببا بشأن تفاقية ستنطبق ا - 194
للتحقـق مـا    ااسـة   مبأ رملـت ه لندا ا منطقة البحـر الكـاامل .   أملضا على  )اتفاقية اسطنب ل(

 مبالعنـف ضـد   لعنـف املـزنيل  لتصـدي ل اختـامج التـدابري ل  فيما ملتعلق ب تطبيق االتفاقيةلاملت قعة اآلثاا 
(. مبالنتـائج تـدع    البحـر الكـاامل   )ه لنـدا ا منطقـة    مبسابا سانت مل ستاتي سمبا ب نري  ملرأةا

 لنطـاق إال كجزء مـا خطـة مباسـعة ا    لعنف املزنيله ال ميكا التصدي لأن  ض تإىل القلق. فهي 
مبتدع  احلا ة بالتايل إىل الت صـل إىل اتفاقـات ثابتـة بشـأن مبضـع      ملعاجلة املشاكل اال تماعية. 

ا منطقـة  هل لندا بالتعامبن مع ا الس التنفيذملة ما أ ل إقراا تدابري متينة، ة استراتيجية متكامل
مبالعنـف اجلنسـي ا هـذا اجلـزء مـا ه لنـدا.        لعنـف املـزنيل  لتصدي لما أ ل االبحر الكاامل ، 

 ق ق الطفل.املتعلقة حبستراتيجية المبستك ن هذه االتفاقات مت ائمة مع ا
ملكافحة العنف ضد املرأة ا ه لندا ا منطقة البحـر  حاليا ة املبذمبلاجله   مبتر  أ ناه  – 195

تفاقــات بشــأن اســتراتيجية الا االعتبــاا عنــد مبضــع اهــذه اجلهــ   تؤخــذ مبســ   الكــاامل . 
 .األمبسع نطاقامتكاملة ملعاجلة املشاكل اال تماعية 

 “حنـا الشـباب   بإمكاننـا ”محلـة  ، ستطلق 2014فصل الصيف ما عام انقضاء بعد مب - 196
(WE CAN)      (. 2016 إىل 2014ا الفتـرة مـا   )مبتنفـذ  ا ه لندا ا منطقـة البحـر الكـاامل

علـى افـا السـل ك اجلنسـي     قـداهتم  ت عيـة الشـباب مبزملـا ة     اأن تساعد مبميكا هلذه احلملة 
بلدملــة  15حاليــا ا ااملــة  “ حنــا الشــباب بإمكاننــا”محلــة مب غــري املقبــ ل مبالعنــف اجلنســي. 

 زااة التعليم مبالثقافة مبالعل م.، بدعم ما مب لندملةه
إىل منــع مبمكافحــة العنــف ضــد املــرأة مــا خــالل اختــامج تــدابري مبقائيــة، مبهتــد  بــ نري  - 197
 مـا خـالل   علـى سـبيل املثـال   ، ، مبنشر املعل ماتهااإلبال  عنح ا ا العنف مبالكشف عا مب

، أمبال هــماألهــل ا تنشــئة لــدعم  مببــرامج مباات تداملبيــة حــ ل مهــااات األم مــة مباألبــ ة،  
فرصــة ”تــ فري مب .شــباب مباألســرةالمركــز تســتند إىل معاجلــة م اضــيع معينــة ملنظمهــا أنشــطة مب

تركـز علـى    “شـباب بـ نري  ”لشـباب  األمهات املراهقات، مبغريه، مبمركز تنميـة  التعليم “ ثانية
مـا احتمـاالت   ممـا ملزملـد   االعتما  على الغـري،  إىل مبضع جي ها على املرأة احليل لة  مبن مبص ل 

ــف. ضــها لتعر ــع ســبل العمــل  إىل استكشــا  ال كــاالت القائمــة  مبؤسســات املعى مبتســلعن م
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اإلبـال   العنـف مب حـاالت  إمكانيـة الكشـف عـا    بص اة أمبثق مـا أ ـل حتسـني    بعضها البعا 
مبباإلضـافة إىل   مبقد مت مبضع اتفاق ا عي بشأن احلفـاظ علـى اخلص صـية هلـذا الغـر .     . هاعن

مبشـااكت  إنشاء مراكز الستقبال احلاالت الطاائة.  مجلك، بدأت األعمال التحضريملة ما أ ل
  ائـرة اال عـاء العـام   مبمكت  حاكم اجلزملـرة  ب نري بنشاط ا حلقة  ااسية نظمها لاهليئة العامة 
نشــر جمــال ا ــاالت الــيت حتتــاج إىل اهتمــام خــا ، ال ســيما ا  داك متامــا مبهــي تــمبالشــراة، 
 .املعل مات
مـا ضـحاملا العنـف    ميكا للنسـاء  ااة حك مية خاصة  إ سانت مل ستاتي س  د ا تمب - 198

سياسـة   ب ضـع اهليئـة العامـة   سـتق م  ، 2014اعتبـااا مـا عـام    مب لمسـاعدة. ل االبـ اللج ء إليهـا  
امل ضـ ع األمبل ملـة ا   مبسيمن  هـذا  بالتعامبن مع أصحاب املصلحة.  لعنف املزنيلحمد ة بشأن ا

لتكـتم الـذي حيـيا  سـألة     تبدملـد ا  تسـاعد علـى  ارملقـة أخـر    باعتباا مجلـك  ال نامج السياسي 
 تقـدمي املسـاعدة  للنسـاء مب  ومبٍٍِمـ تـ فري  ترمـي إىل  هذا النهج تـدابري  مبس   ملشمل . لعنف املزنيلا

اإلكــراه ضــد املتعلقــة بالصــحة اجلنســية أملضــا تــدابري    املــذكرة مبتشــمل.متابعــة أحــ اهلامبهلــا 
ــف اجلنســي.   ــيت    اجلنســي مبالعن ــت ا اآلمبنــة  مبمســ  ة الدااســة ال ا صــف   األخــرية أ رمل

 .الشدملد  ع تدع  إىل القلقالشباب تتضما بيانات عا هذا امل ض
ا  ا اجلهـ   الراميـة   اخلـ هتمـام  االجماال ما جمـاالت   البغاءم ض ع ممااسة  ملشكلمب - 199

 مبضـع علـى   فقـا نطـ ي  ملال  اهـذ مبإىل حتسني مبضع املرأة ا ه لندا ا منطقة البحر الكاامل . 
لنســاء ا ا تمعــات منــع العنــف ضــد ا علــى بــل أملضــا -خــااج ه لنــدا  اتامل لــ   - البغاملــا
ــة ــدة ) . احمللي ــات اململكــة،  مبتشــااك مبزااات عدمل ــة مبعالق شــؤمبن مبال األمــا مبالعــدل، مبالداخلي

 بــنيمشـترك   مبقـد أنشــ  فرملـق عمـل    بالبغـاء. السياسـة العامــة املتعلقـة   ا  ل(اال تماعيـة مبالعمـ  
ات ا التعامبن ال ثيق مع السـلط البغاء، مبمجلك بطاع منظمة لقأ ل مبضع سياسة ما  ال زااات
مبمحاملـة حقـ ق    ،مبمكافحـة االجتـاا بالبشـر    ،احلفاظ على األما مبالنظام العـام مبملشكل  اجلزملرة.

 .ذه السياسةهل األساسية البغاملا األاكان
املعنيـة ضـما إاـاا فرملـق     ل كـاالت احلك ميـة   مبفيما ملتعلق باالجتـاا بالبشـر، تتعـامبن ا    – 200
مشـتركة  حتقـق  بأنشـطة  هـذا الفرملـق   مبملضطلع جتاا بالبشر. معل باالالتصصصات متعد  عامل 

ــات مبجيــري  ــدحتقيق ــا لتحدمل ــان إمجا م ــا ك ــل مبضــع ميك ــاا  مبن حتــ ل عراقي  بالبشــر االجت
ــا ل املعل مــات  ملكمــا “. اســتصدام سياســة احلــ ا ز ” ــا  عمــل علــى حتســني تب ، مبملبحــث حالي

الي م األمبامبيب ملناهضـة  قد احتفل بـ اا بالبشر. مباالجتحاالت عا  مكت  لإلبال إقامة   دمب 
ما خالل شا محلة إعالمية مبتنظـيم حلقـة    (2013 تشرملا األمبل/أكت بر 18)االجتاا بالبشر 

 .حتقيقات  نائية ا قضاملا االجتاا بالبشرباستمراا  مبجتري .هبذا الشأن ااسية 
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 قطاع العام واحلياة العامة والرعاية الصحيةال
 

مناصـ   ا القطاعني العـام مباخلـا ، مثـل      نري، مبصلت النساء إىل مناص  علياا ب – 201
مـدملر أمب ائــيس  ، مبائــيس الشـراة اجلزملـرة، مب  مستشـاا مبممثـل أمــني اجلزملـرة،   مبحـاكم اجلزملـرة،   

 مباألابـاء.  ،مباحملـامني  ،مدملري املصـاا ، مباملـ ثقني  مناص  إ ااة ا اخلدمة املدنية، فضال عا 
الرعاملـة  الرعاملـة الصـحية مبالتعلـيم مبقطاعـات     جمـال  صف العاملني ا تشكل النساء أكثر ما نمب

 مت سطة مبعليا.مبتائف إ ااملة  اشمل هذملمباال تماعية. 
املسـامباة ا األ ـر بـني الر ـل      سياسـة ، اعتمـد القطـاع العـام    سانت مل ستاتي سمبا  – 202

 لعامـة ب  ـه عـام.   السياسـة مباحليـاة ا  احليـاة  أملضـا ا  مبتنشـا النسـاء   . سـن ات عـدة  مباملرأة قبل 
ال قـائي  فحـص  الدع ة النسـاء إىل  لـ ملـة ا األ ـل القصـري    حببـدء  لل سانت مل ستاتي سمبختطا 

 .سراان عنق الرحم مبالثديل
أعمــال ســيدات بــدمبا نشــا ا احليــاة العامــة، مبهنــاك  مبا ســابا أملضــا، تقــ م املــرأة   – 203
امعيني ا كليـة الطـ .   للطـالب اجلـ  شقق غر  مبإجياا ا النساء ببع مبتق مشركات، ميتلكا 

شـراكة  بال مبمجلـك  لسة إعالميـة عـا سـراان الثـدي،     مبا تشرملا األمبل/أكت بر، ستنظم سابا 
 .الت عية بسراان الثديشهر مع املستشفى احمللي، ا سياق 

 النساء املثليات واملزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسية
اجلـزا، قـرات   مغـاملري اهل ملـة اجلنسـية ا    يني مبملثلـ مبضـع ا  حتسني ا إااا العمل على - 204

علـى جتميـع م اا هـا     املثليني مبمز مب ي امليل اجلنسي مبمغاملري اهل ملة اجلنسية العمـل  منظمات
شـرمبع  ملشـكل األسـاس   هـ  مل مب .“االتفاق ال ا ي ال تقايل” ما أالق عليه اسمعلى مبالت قيع 

مباالحتــا  اهل لنــدي  ،ق املثلــينيتنفيــذه باالشــتراك مــع منظمــة حقــ  ســيجري متعــد  الســن ات 
ملثلـيني مبمز مب ـي   جمتمعـات ا تعزملـز  (، مبملسـعى إىل  COC Netherlands) نيلرابطـات  مـج املثلـي   

، مبكـذلك مـا خـالل زملـا ة     للقـاء ار  امليل اجلنسي مبمغاملري اهل ملة اجلنسية ما خالل هتيئة فـ 
 ايل هلذا املشرمبع.مبمل فر مبزملر تكافؤ الفر  الدعم امل مبنشر املعل مات.اخل ات الفنية 

تـدابري   2018-2014للفتـرة   سـانت مل سـتاتي س  الصحة اجلنسـية ل  مذكرةمبتتضما  - 205
الـذي حيـيا   التحـرمي  إزالـة  ، مبن ع اجلنسز على أساس مبالتمييعدم قب ل اآلخر حمد ة ملكافحة 

 .هذا امل ض عتنامبل ب
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 أامببا - 2اجلزء   

 
 مقدمة  

 
ــزء   - 206 ــذا اجلـ ــي هـ ــق بملغطـ ــبتم    املتعلـ ــا أملل ل/سـ ــرة مـ ــا الفتـ ــان ن  2008أامببـ إىل كـ

 .(41)مبملنبغي أن ملقرأ باالقتران مـع التقـااملر السـابقة الـيت قدمتـها أامببـا      ، 2013األمبل/ ملسم  
 مبن تغـيري  مبتلـت  املر السـابقة  الـيت تنامبلتـها التقـا   امل اضيع على ا هذا التقرملر مبمل جير التعليق 

ذ أحكـام  يـ تنفاملتصـلة ب  ل التط اات اجلدملـدة ا أامببـا  ملتنامبه  خالل الفترة قيد االستعرا . مب
هذا التقرملـر أملضـا ا االعتبـاا الت صـيات الـيت قدمتـها اللجنـة املعنيـة بالقضـاء          مبملأخذ االتفاقية. 

ملر ا التقرملـر الـدمباي اخلـامس ألامببـا ا كـان ن الثان/ملنـا      نظرهـا  على التمييز ضد املـرأة أثنـاء   
2010 (CEDAW/C/NLD/CO/5.) 
مبتبلــع نســبة اإلنــاا مــا البلــدان األابعــة املك نــة ململكــة ه لنــدا.   حــدإ يأامببــا هــ - 207

ــكان  ــا ســ ــد هم  أامببــ ــالع عــ ــمة 101 484البــ ــدا   نســ ــام )تعــ ــة  53( 2010عــ ا املائــ
(243 53). 
 

 املتصلة بالتشرملعات مبالسياسة العامة: املسائل 3-1امل ا   -ألف  
 

 مركز تنمية املرأة يف أروبا
 

مبزملـر الشـؤمبن االقتصـا ملة مبالشـؤمبن     قـرا  تنفيـذ االتفاقيـة بفعاليـة مبكفـاءة،      ـل  ما أ – 208
قـان ن     ـ   املركـز  (. مبأنش  هـذا  CEDEHM) نشاء مركز تنمية املرأةإاال تماعية مبالثقافة 
مبهــ  عبــااة عــا . 2011آمجاا/مــااس  8امسيــا ا  مت افتتاحــهمب، 2010عــام قطــري صــدا ا 

مـــع تغـــري احلك مـــة ا تشـــرملا  مباشـــرة أمـــام الـــ زملر. مســـؤمبلة مبمبكالـــة حك ميـــة مســـتقلة 
ــيم مبسياســات األســرة    2013الثــان/ن فم   ــر التعل . مبملعمــل ، مبضــع املركــز حتــت ســلطة مبزمل

للمرأة األامببية بشكل خـا .  كممثل ملنظمات ال انية مبالدمبلية، مببني انقطة اتصال املركز ك
 املرأة مبمتكينها.تنمية مبه  ملركز بشدة على 

ــا مبا – 209 ــل الــيت ملســتند إليهــا عمــل املركــز    ئ األساســيةملب تكــافؤ الفــر  حتقيــق  اتتمث
الـيت  ركـائز  الباعتبااهـا أهـم    ،مبتعميم مراعاة املنظـ ا اجلنسـان   ،بني اجلنسنيللمرأة، مباملسامباة 

__________ 

ــدم التقرملــــــــ  (41)  ــا ا  قــــــ ــامس ألامببــــــ ــدمباي اخلــــــ ــبتم   3ر الــــــ  /CEDAW/C/NLD/5) 2009أملل ل/ســــــ

Add.1 مبقــــــــدمت معل مــــــــات إضــــــــافية ا ا علــــــــى املالحظــــــــات اخلتاميــــــــة للجنــــــــة ا ال ثيقــــــــة .)
CEDAW/C/NLD/CO/5/Add.1. 



CEDAW/C/NLD/6 
 

 

14-66060 95/161 

 

الـذي ميكـا    ،لتحـرا لاملبـدأ العـاملي   املركـز  مبملؤملـد  . تمـع أامببـا   التنميـة املسـتدامة   تقـ م عليهـا   
مباحلرملـات مباملسـؤمبلية اال تماعيـة ا    تكـافؤ الفـر ،   عزملز املسـامباة ا احلقـ ق، مب  تبأنه مبصفه 

ا القطـاع  حتسـني مبضـع املـرأة،    ملتمثـل هدفـه ا   . مبعلـى السـ اء  للر ال مبالنساء  ،جمتمع أامببا
الفئـات الـيت تعـي  أمبضـاعا     ه   عـل  فاألساسي أما هدفه  العام مبالقطاع اخلا  على الس اء.

، أكثـر اعتمـا ا علـى    املسؤمبالت ال حيدات عـا أافـاهلا  األمهات طلقات مبمثل امل غري مؤاتية،
 .اهل مبتقدمي الت  يه مبالدعم، احبق قه ات عيتهما خالل مجلك . مبملسعى إىل حتقيق مجاهتا

ألن األنشطة املنفذة يف أحنااء للكاة دهولنادا لزياادة الاوعي       تعرب اللجنُة عن القلق 
ت أنشاطة دادودة نسابياه ودهاو ماا يعكساه       باالتفاقية وبروتوكوهلاا االختيااري كانا   

افتقار التقارير إىل معلومات ملموسة. وتالحا  اللجناة بوجاه خاا  أن النسااء يف      
أروبا ال حيصلن على أية معلومات تاذكر عان حقاوقهن. واال اللجناُة حكوماات        
الدولة الطر  علاى ااااذ خطاوات إضاافية إلذكااء الاوعي باالتفاقياة )التوصايتان         

 (17و  16
اائفــة بشــأن تــ فري املعل مــات مبالت  يــه للنســاء )مبالر ــال(  قــد عمــل املركــز علــى ل – 210

امببــا، مبهــي اللغـة األصــلية أل بيــامنت ، ااالتفاقيــة إىل لغـة الب  ترمجــتمبقـد  مباسـعة مــا امل اضــيع.  
ملقـ م  . مب(bookmark) مؤشـر صـفحة   ا شـكل مبملق م املركز بت زملع نص االتفاقية علـى النسـاء   

القان نيـة مباملشـ اة   االستشـااات  بتـ فري   2012ا عـام  بـدأ العمـل ا املركـز     مستشاا قـان ن 
كـثري  مب. م عـد أمب بـدمبن  بعـد أخـذ م عـد    إىل املركـز  للزبـائا احلضـ ا   مبميكا . جمانا مباملساعدة

 حق قها.احلص ل على مزملد ما املعل مات بشأن ما أ ل إىل املركز  نما النساء حيضر

 مبكـان هنـاك  ، 2013مب  2012ا عـامي   لمـرأة الـدمبيل ل يـ م  العقدت مؤمترات ا مب - 211
ملــ م مــؤمتر  ا نســاء 510شــااكت ، 2012ا عــام مب . نمب مبليــ  نليــحمضــي   متكلمــ ن 

السنة التاليـة،   ، مبا“مباعدمستقبل ر  بني الفتيات، ُعالخلق ”بعن ان الذي نظمته أامببا املرأة 
املـؤمترملا   مبكـال  .“، عامل قـ ي رأة ق ملةام ،قيا ة ق ملة”املعن ن ؤمتر املمرأة  ا إ 780شااكت 
 .الرئيسيم ض عهما كني املرأة  عال ما مت

ــاملر  مب - 212 ــة املــرأة  2012ا كــان ن الثان/ملن ــق مركــز تنمي ــ ان  مشــرمبع ، أال ــا بعن ا جترملبي
اهلـاتفي   ا. مبملتعامبن هذا املشـرمبع مـع اخلـ   “  لألخت الصغر ك الخت األ إاشا برنامج ”

 Stichting ”يكيـة  الكاث ل رب ملـة الت مباملنظمـة  “Stichting Kindertelefoon”ل األافـا ملسـاعدة  

Katholiek Onderwijs Aruba .“ــد  مب ــه اهل ــات    من ــدعم للفتي ــه مبال ــ فري الت  ي ــ  ت ــيه  الالئ
علـى   امبتشـجيعه  حميطها املباشـر، ا للصطر  املتعرضمب عاما 14 مب 10تترامبح أعمااها بني 
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عـام   م عـة ثانيـة ا  جم بـدأت مب التجـرمل ، ا ال نـامج  تقييم هـذ  مب ر  البقاء  نأ  عا املتاع .
2013. 
ــا   2013ا عــام مب - 213 ــة ا أامبب ــا األنشــطة   ، نظمــت إ ااة الشــؤمبن اخلاا ي سلســلة م

ا هـذه الـذكر    ستني لإلعالن العـاملي حلقـ ق اإلنسـان مبإحيـاء     امسة مباللذكر  اخلللترمبملج ل
نـا ي كيـ انيس   أامببـا مب  ايـ انيس  كا نـا ي  قدمـة  مأامببا. مبمشلت هذه األنشطة حماضـرات  

ا لنـه   بأمبضـاع األافـال    شـااملع ل ، مب ا منظمتان لتقـدمي اخلـدمات تضـطلعان     بامل بيت 
املسـامباة بـني اجلنسـني ا    بشـأن  نـدمبة  نظمـت  إ ااة الشؤمبن اخلاا ية ا أامببا كما أن  أامببا.
ــا  ــابع جل منتــد  النقــاششــراكة مــع  بالأامبب ــا. الت طــالب مــا خمتلــف  المت تشــجيع مبامعــة أامبب

ا جمتمـع أامببـا،    فـت  قنـ ات النقـاش احليـ ي     مؤسسات التعلـيم العـايل علـى املشـااكة هبـد      
 قضاملا املسامباة بني اجلنسنيب طالب الكليات، مبزملا ة مبعي املشااكنيبدءا ب
األعمـال بتنظـيم   فـرا  مـا قطـاع    أ قـام  ،2013العامـة لعـام    اتخالل محلة االنتصابمب - 214

مبمـن  هـذا اللقـاء     لمرشحات على القـ ائم احلزبيـة.  ل ه للحاضرات ت  يه األسئلةلقاء أمكا في
ملرأة، مثل سـبل اجلمـع بـني احليـاة     اليت هتم ابشأن القضاملا  اللتعبري عا آاائهالسياسيات فرصة 

 .السياسيةاملرأة ا احلياة ملهنة، مبحتسني مشااكة مبااألسرملة 
 

 األطفال والنساء يف أروبا أحوالتقييم 
 

 .2011النساء مباألافال ا أامببـا ا عـام    ألح ال المبحتليتقييما  الي نيسيفأ رت  – 215
جيمــع بــني  ،حقــ ق اإلنســاناعتمــدت الي نيســيف هنجــا ملســتند إىل مبا ســياق هــذه الدااســة، 

 2012. مبقـدمت نتـائج تلـك الدااسـة ا عـام      يـف مبأخر  علـى الك الكم منهجية تركز على 
سـتنتا ات مبالت صـيات   احلك مـة اال س   تستصدم مب .ة املصلحةاحلك مة مباجلهات صاحبإىل 
 .سياسات اليت تركز على األافال مباملراهقني مبالنساءتامية للي نيسيف ا صياغة مبتقييم الاخل

الي نيسيف ا البحـث الـذي أ رتـه بنـاء علـى الـ        النتائج اليت ت صلت إليها تبني مب – 216
بالفعل تقـدما   قد أحرزت أن أامببا  تماعية مبالثقافةمبزملر الشؤمبن االقتصا ملة مبالشؤمبن االما 

إىل اختـامج  حتتـاج  تزال  االتفاقية. مبلكا أامببا الاألهدا  احملد ة ا احلق ق مبملح تا ا حتقيق 
مبقـد أنشـ    . ملقتضـيات االتفاقيـة  االمتثـال الكامـل   حتقيـق  إ راءات ا جماالت معينة مـا أ ـل   

ــة يتعــا هــذه احلك مــة  اتأمبل ملــل إحــد  مبتتمثــ، 2011املــرأة ا عــام لتنميــة ركــز م ني جلن
احلك مــة حاليـا أملضــا   مبانيـة متكاملــة للمسـامباة بـني اجلنســني. مبتقـ م    سياســة صـياغة  كلفـة ب م

 .الي نيسيفاستجابة للتقييم الذي أ رته لشباب ب ضع سياسة متكاملة بشأن ا
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 لعنف املزنيلا
 

لحك مـة.  أمبل ملـة ائيسـية بالنسـبة ل    ق قهـا إ ااكـا حل مب علها أكثر  ملشكل متكني املرأة - 217
ملناهضـة   محلـة  إاـالق  اامببـا  النسـائي أل نا ي الإىل انضم مركز تنمية املرأة  ،2012ا عام مب
فرملق  عـم للنسـاء   األحياء. مبقد أنشأ مركز تنمية املرأة مؤخرا أمبل  مست  على  لعنف املزنيلا

ملـدملره  . مبهـذا الفرملـق   “ر القي  كس” املسمى التمكني كجزء ما برنامج لعنف املزنيلاضحاملا 
مبتبا ل اخل ات، مبمساعدة الناس على حـل   ،نشر املعل مات متن عة: أغرا خلدمة  متط ع ن

 .دعم خااج إااا الفرملقلتقدمي النظم  مبضعتقدمي الدعم، مبتقدمي املساعدة ا مشاكلهم، مب
كـا فيـه للسـيدات    مي ، افتت  مركز تنمية املـرأة معرضـا فنيـا   2013مبا أملل ل/سبتم   – 218

ــع أعمــاهلا  ــه هــ  ت  . مبعــر  مببي ــىشــجيع املشــااك اهلــد  من االســتقالل االقتصــا ي   ات عل
 8“ )كسـر القيـ    ”الـدعم األمبل   معظـم النسـاء املنتميـات إىل فرملـق    مبمباالعتما  على الذات. 

 .ةالرمسي خالل ساعات العملاملعر  الفل. مباملعر  مفت ح أملضا ا  اشااكنساء( مل
( SWITCH Foundationأالقــت مؤسســة ســ ملت  ) ، 2013مب  2012ي  عــاممبا - 219

عـا هـذا امل ضـ ع ا التلفزملـ ن      اأفالمـ  . مبعرضتلعنف املزنيلاملناهضة كبرية محالت  عائية 
 .ال ال مبعلى شبكة اإلنترنت

 
 يف شدةالنساء جندة مؤسسة 

 
دمات الرعاملـة  تقـدم خـ   يف شادة النساء جندة مؤسسة فإن سابقة، كما مجكر ا تقااملر  - 220

 بشــأن تــهمبت عي جلمهــ اا تثقيــف االطبيـة ا املراكــز الصــحية مبا املنــازل مبتلعــ   مباا هامـا   
 .العنف ضد املرأة

تانص علاى فارض أوامار زجرياة      سان تشاريعات   ب اإلساراع  أروبا على ال اللجنة 
 (.27)التوصية  لعنف املزنيلعلى مرتكيب ا مؤقتة

مباعتمدتــه ، 2012نيســان/أبرملل  18ا  امببــاألئي اجلدملــد القــان ن اجلنــاأقــر ال ملــان  – 221
ــا ا  ــالتحرش هبــد  املضــاملقة،  األحكــام مب. 2012نيســان/أبرملل  27حك مــة أامبب اخلاصــة ب

ــع  ــداء، مبأمبامــر من ــرة )   خــ ل األشــصا    مباالعت ــة مــا اجلزمل ــااق معين ( gebiedsverbodإىل من
ام املقابلـة ا القـان ن اجلنـائي اجلدملـد     األحكتقرملبا نفس القان ن اجلنائي اجلدملد هي ال اا ة ا 

أمب االعتـداء   االعتـداء العمـد  جلسـيم أمب  االعتـداء ا  أمب أي شصص ملرتك  االعتـداء فك ااسامب. ل
شـصص آخـر أمب االعتـداء باسـتصدام     علـى  إحلاق األمج  البـدن اجلسـيم   على مع سبق اإلصراا 

. مبتـنص  276:2إىل  273:2حكـام املـ ا    غرامة    ـ  أ بدفع ملعاق  بالسجا أمب  السالح،
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الـزمبج أمب  علـى  االعتـداء  ااتكـ   ا مـدة السـجا إمجا   على زملـا ة بنسـبة الثلـث     277:2املا ة 
 ملعاقـ  بـالتحرش هبـد  املضـاملقة    الشـصص املـدان   مب. )ضـما أشـصا  آخـرملا(   احلياة  شرملك

فـر   ا احملكمة مبهي سلطة  ،إضافة  دملدة إىل القان ن اجلنائيمبمثة غرامة. بدفع بالسجا أمب 
 ،االعتــداءالــذي ثبـت أنـه ااتكــ  التحـرش هبــد  املضـاملقة أمب     علــى الشـصص  إضـافية  ق بـة  ع

القـان ن اجلنـائي اجلدملـد حيـز النفـامج      مب خل ما  خ ل منطقة معينة.  ها شكل أمر مينعمبمجلك 
 .2014ا شباط/ف املر 

مبامــر األاإلبــال  عنــها بشــأن مشــرمبع قــان ن ي تطــ اات  دملــدة ميكــا مبال ت  ــد أ – 222
ال ملـزال  فـ . املذك ا ا التقرملر اخلامس املقدم إىل جلنة القضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة     رملة الز 

 .ا ال ملان ا انتظاا مناقشتهمشرمبع القان ن 
الشارطةه واملساؤولني عان إنفااذ     ألفاراد  أروباا تاوفري التادريب    باللجنة أيضاا    هتيب 

 لعنااف املاازنيلتحقيق يف االباا لكااي يقومااواالقااواننيه والعاااملني يف اجملااال الصااحيه  
 (.27)التوصية  والتعامل معه على النحو الواجب

، (42)ا املعل مــات اإلضــافية املقدمــة ا  مباة اإلبــال  الســابقة املــذك ا النحــ  علــى  – 223
التعامـل مـع الضـحاملا ا     بـرامج تعليميـة عـا   ، عدة 2000منذ عام  ،أ ا ت أكا ميية الشراة

اهتمـام خــا   رس ُكــ، 2012منــذ عـام  مبمب مباات املتابعـة.   إاـاا برنــامج التـدامل  األساســي  
ــزنيل ل النظــام العــام  ”مب “ رميــة اجل”الــيت تتنــامبل  ألكا مييــة املقــراات الدااســية ل ا  لعنــف امل
بإعدا  سلسـلة مـا الـدمباات التداملبيـة     مبتضطلع جلنة ا ال قت الراها . “لرعاملة اال تماعيةامب

أمب  لعنـف املـزنيل  احـاالت  الـيت تتعامـل مـع     املهنيـة  الفئـات صتلـف  م  هة مل لعنف املزنيلابشأن 
الشــراة مبغريهــم مــا  أفــرا  . مبهــذا ملشــمل اإاــاا عملــه اقبــه ا معاجلــة ع املــتعني عليهــ يتالــ

 .مباألخصائيني اال تماعيني ،إنفامج الق انني، مبم تفي الرعاملة الصحيةالقائمني على 
 

 وضع الفئات الضعيفةالنهوض ب
ما أ ـل النـه   ب ضـع أكثـر فئـات       2010عام النفامج ا  خل تشرملع  دملد حيز  – 224

الضــمان  ا املائــة ا اســتحقاقات   25 زملــا ة بنســبة  مشلــت التغــيريات قــد ضــعفا. مبا تمــع 
تكـ ن أسـرهم مـا    ألافـال الـذملا   املـدااس مـا أ ـل ا   ، مببدء العمل ببـدل  الشهرملة اال تماعي

ــة.   ــتحقاقات اال تماعي ــي االس ــدل شــهري إضــاا    متلق ــا خصــص ب ــتحقاقات   كم ــي اس ملتلق
 .اإلعاقة
 
__________ 

 (42) CEDAW/C/NLD/CO/5/Add.1. 



CEDAW/C/NLD/6 
 

 

14-66060 99/161 

 

 األعمال احلرة أصحابتقدمي الدعم إىل 
 

ــا اة بــدأت  – 225 ــا  مب ــة الشــركات ا أامبب  Iniciativa pa Desaroyo di Empresa)تنمي

Arubano; IDEA)   ة مـا  امبقـد أنشـأت احلك مـة هـذه املبـا      . 2012منـذ شـباط/ف املر   عملـها
علـى سـبيل   ملا ملطم  ا مباشرة األعمال احلـرة،  ألصحاب األعمال احلرة مبالدعم أ ل تقدمي 

مبخــالل . مؤسســات أكثــر جناحــااملثــال عــا ارملــق تــ فري معل مــات أساســية عــا ســبل حتقيــق 
عمــيال. مبمــا بــني هــؤالء، كــان   198األمبىل مــا عملــها، ســجلت املبــا اة العشــرملا األشــهر 
ئـي اتصـلا باملبـا اة    الالاملشـتغالت باألعمـال احلـرة    مـا  ا املائـة(   54) عمـيالت  107هناك 

 .على املعل مات مباملساعدةللحص ل 
املشــااملع مبضــع  . مبمشلــت هــذه  2013مب  2012عــامي ا  نظمــت عــدة مشــااملع مب - 226
 Empresario) “اإلعدا  اجليد لبدء عمل جتااي حـر ”جااملة ألعمال التلج  ااسي لدمباة امنه

Prepara) ــات عمــل، مب ــؤمترات مب ، مبحلق ــا، مبأنشــ املشــااكة فيتنظــيم م ــام طة أخــر . مبه ا ع
مبا عـام  النسـاء؛  مـا  ا املائة ما املشااكني ا  مباة األعمال التجااملـة   66.7كان ، 2012
الـيت  املشـااكني ا حلقـات العمـل     غالبيـة مبكانـت   .ا املائـة  56.5بلع الـرقم املنـاتر    2013
 املبا اة ما النساء أملضا.ها تنظم

با اة بإلقاء حماضرات أمام جمم عـات نسـائية   مركز تنمية املرأة، قامت املبدع ة ما مب - 227
مـا تقدمـه مـا خـدمات.     أمبضحت ما خالهلا مهمتـها مبالملتـها مبأهـدافها مب   ، نااقخمتلف املا 

لحصـ ل  لبعـد مجلـك   املبـا اة  مكاتـ   إىل زملـااة  احملاضـرات  ه مبقد متت  ع ة مـا حضـرمبا هـذ   
عمـالء الـذملا اتصـل ا    الد  تزاملد عمبقد األعمال التجااملة. مباشرة على مزملد ما املعل مات عا 

 مركز تنمية املرأة.باملبا اة عا ارملق 

يساور اللجنة القلاق  مان جاراء االفتقاار إىل اساتراتيجية وسياساة موحادتني لتنفياذ          
مجياع أحكااام االتفاقياة يف خمتلااف أرجااء اململكااة. ويف حاني تالحاا  اللجناة وجااود      

ق لكون اآللياات املاذكورة ال   آليات وطنية يف .........أروباه فإهنا تعرب عن القل
تزال اتل مرتبة منخفضة أكثر من الالزم على املستوى احلكاومي. وتادعو اللجناُة    
إىل وضاااع وتنفياااذ اساااتراتيجية وسياساااة وطنياااتني موحااادتني تتسااامان بالشااامولية  
 18والعمومية من أجال تطبياق االتفاقياة يف مجياع أحنااء للكاة دهولنادا )التوصايتان         

 (.19 و
مسألة مبضع سياسة مبانية للمسامباة بني اجلنسني ما أمبل ملاهتـا،  احلك مة اعت ت  لقد – 228

 .هلذا الغر  ا ال قت املناس تنش  جلنة مبس   
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تعرب اللجنة عن القلق لعدم متكن املنظمات غري احلكومية من تقدمي تقريار ماوازه    
وبااا. وعاادم إجااراء مشاااورات مااع الشااركاء غااري احلكااوميني أثناااء إعااداد تقرياار أر 

وهتيب اللجناة بالدولاة الطار  أن تضامن التشااور بشاكل مناهجي ماع املنظماات          
غاااري احلكومياااة عناااد وضاااع وتقيااايم السياساااات الرامياااة إىل اقياااق املسااااواة باااني 
اجلنساانيه  ااا يف ذلااك أثناااء إعااداد تقاريردهااا الدوريااة املقبلااة املقدمااة إىل اللجنااة.     

ري التمويل للتقارير املقدمة من املنظمات وتدعو اللجنة أروبا أيضا إىل النظر يف توف
 (.21و  20غري احلكومية )التوصيتان 

متـ ملال  بعا املنظمات غري احلك مية العاملة ا جمال حق ق املرأة مبالطفـل  لقد تلقت  – 229
ملنظمات غري احلك مية تشـمل،  امبهذه تنفيذ براجمها مبمشااملعها. ما أ ل ما احلك مة إضافيا 

ملسـاعدة األافـال، مببرملـان     اتفياهلـ اخلـا  مب، ا شـدة النسـاء  جنـدة  مؤسسـة   على سـبيل املثـال،  
اآلن علـى  متاحـة  الـيت أصـبحت   ، مب Imeldahof لألافـال املصصصـة  سكنية الرافق مبامل ب،الشبا

 مداا الساعة سبعة أملام ا األسب ع.
ل بالعدملـد  قضاء على التمييز ضد املرأة، مت االتصـا بشأن الصياغة التقرملر احلايل مبعند  – 230

تقدمي معل مات عـا  منها ، مبال  2013ما املنظمات غري احلك مية ا تشرملا الثان/ن فم  
 CEDE التم ملــلاملشــااكة ا نظمــة املاملرأة. مبعقــد ا تمــاع مــع املعنيــة بــالــ امج مباملشــااملع 

Aruba منـــ  مبمؤسســـة الرضـــاعة الطبيعيـــة، مب ،ألافـــال مبالشـــبابمباخلـــا اهلـــاتفي ملســـاعدة ا
 عـم  مركـز  مب، (FAVI)   مجمبي اإلعاقـة، مبمؤسسـة األشـصا  مجمبي اإلعاقـة البصـرملة     األشصا

جمم عــة ، مب، مبمؤسســة الصــلي  األبــيا األصــفر (Opvoedwinkel) األهــل ا تنشــئة أافــاهلم 
 (.Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (FHMD) عم املرأة )

 
 اصةاخلتدابري ال: 4املا ة  - باء 

 
تضامن معلوماات عان اساتخدام التادابري      يلاق ألن تقريار أروباا مل    يساور اللجنة الق 

اخلاصة املؤقتةه وتشجع مجيع احلكومات يف الدولة الطار  علاى توعياة املساؤولني     
املعنيني كافة  فهوم التدابري اخلاصة املؤقتة على حنو ما تفسره التوصية العاماة رقام   

واقااف النمطيااة املتعلقااة الصااادرة عاان اللجنااة )القضاااء علااى تلااك الصااور وامل  25
بأدوار النساء والرجال يف األسرة واجملتمع(ه وعلى تطبياق التادابري اخلاصاة املؤقتاة     

متثيال ناقصا أو مضارورةه وأن  بأشكال عدة يف اجملاالت اليت تكون فيها املرأة لثلة 
 22اصص موارد إضافية حسب االقتضاء للتعجيل بالناهوض بااملرأة )التوصايتان    

 (.23و 
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 عـل   االرئيسـية  أهدافـه  أحـد  مبملتمثـل   .2010 عام قد أنش  مركز تنمية املرأة ال – 231
املسؤمبالت ال حيدات عـا  األمهات ، مثل املطلقات مبتعي  أمبضاعا غري مؤاتيةاجلماعات اليت 

مسـألة مبضـع سياسـة مبانيـة للمسـامباة      احلك مـة  اعتـ ت  مب، أكثر اعتما ا على الذات. أافاهلا
ــامبل مبســ   أمبل ملاهتــا، بــني اجلنســني مــا   ــد مــا التفصــيل  تتن ا املســتقبل  هــذه الت صــية  زمل

 .القرمل 
مـا أ ـل    2010عام  خل تشرملع  دملد حيز النفامج ا لنح  املذك ا أعاله، مبعلى ا – 232

ا املائـة ا   25 زملـا ة بنسـبة   مشلـت التغـيريات  قـد  ضـعفا. مب النه   ب ضع أكثر فئات ا تمع 
ألافـال الـذملا   املدااس ما أ ـل ا ، مببدء العمل ببدل الشهرملة عياال تماالضمان استحقاقات 

مبكان عد  النساء أكـ  مـا عـد  الر ـال      تك ن أسرهم ما متلقي االستحقاقات اال تماعية.
 عي الشهرملة.لضمان اال تمااستحقاقات اتلقي ا 
 

القضــاء تربيــة األســرملة مبال: تغــيري أمنــاط الســل ك اال تماعيــة مبالثقافيــة. 5املــا ة  -  يم 
 األحكام املسبقةعلى 
 

عـد  مـا املشـااملع البحثيـة     بحاليـا  ملضطلع ن شها ة الدكت ااه ما محلة ثالثة باحثني  - 233
’ 2’مب  ؛لعنــف املــزنيلا ’1’ :الــيت ملتنامبل هنــا هــي التاليــة امل اضــيع مببنــ ع اجلــنس. مجات الصــلة 

’ 3’مب  ؛مب  مبالتكيـف علـى م ا هـة الظـر    العامالت ا أامببـا ألمهات ملساعدة ا ستراتيجياتا
 .ا أامبباألب ا األسرة ا  مبا
 

 إساءة معاملة األطفال
 

قامـــت أ رملـــت  ااســـة عـــا إســـاءة معاملـــة األافـــال ا أامببـــا. مب ،2008ا عـــام  - 234
مبمت ملـل الـ امج مباملشـااملع    ل ضـع  الـدعم  ، مبه  صـندمبق ملـ فر    CEDE Arubaبتم مللها منظمة 

عـا  اسـتجابة للت صـيات الناشـئة    مبالرعاملة. تقدمي قطاع  اليت تدملرها املنظمات غري احلك مية ا
ــان هبــد   هــذه الدااســة،   ــة األافــال مباالســتغالل اجلنســي    مبضــعت مبا ات ــع إســاءة معامل من

تعزملــز ”(، مبمشــرمبع Opvoedwinkel)األهــل ا تنشــئة أافــاهلم  عــم : مركــز ، مب ــالألافــال
 “.تنشئة أافاهلمعلى ألهل قداة ا
 (Tienda di Educacion/Opvoedwinkel; TDE) أطفاهلم األدهل يف تنشئةدعم مركز 
. 2013تشـرملا األمبل/أكتـ بر    10ا  عملـه  األهل ا تنشئة أافاهلم عم بدأ مركز  – 235

هـذه  فالطفـل.  حلقـ ق  ما االتفاقيـة الدمبليـة    18إىل املا ة مبتستند اخلدمات اليت ملقدمها املركز 
افتـرا  أن  . مبملنطلق املركز مـا  /مقدمي الرعاملةاألهلالطفل مبمسؤمبلية تنمية املا ة تركز على 
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مـا أ ـل   اسـتصدامها   مبإمكـاهن امل اا  مباملهـااات مبامل اهـ  الـيت     هملدمل/مقدمي الرعاملة األهل
 ة.يسؤمبلتتسم باملحل ل لت صل إىل ا

األافــال ألهــل بطرملقــة إجيابيــة مبمهنيــة م املشــ اة دَّق ــمبملســعى املركــز إىل كفالــة أن ُت – 236
فيمـا  بشأن اـرق التصـر  املسـؤمبلة     ،سنة 18 مبصفر ملا تترامبح أعمااهم بني الذ ،مبالشباب

قـدااهتم  حتسـني  علـى  /مقـدمي الرعاملـة   األهلملسـعى إىل مسـاعدة   هـ   . مبأافـاهلم ملتعلق بتنشـئة  
ألمبسـع  مبهبـذا حيقـق املركـز هدفـه ا    ا هـذا السـياق.   الـيت تعترضـهم   حل املشـاكل  اخلاصة على 

مقـدمي الرعاملـة االتصـال    مباألهـل  مببإمكان األافال مبإ اهلم.  منع إساءة معاملةمبه  أال نطاقا 
باملركز ما خالل خا هاتفي لتقدمي املسـاعدة، ملسـتطيع ن مـا خاللـه مناقشـة مشـاكلهم مـع        

كـان معظـم مـا اتصـل ا بـاخلا      ، تااخيـه حـا  . مباألهل ا تنشـئة أافـاهلم   عم اختصاصيني ا 
إىل امل قـع الشـبكي للمركـز    اللجـ ء  أملضـا  املـة  /مقـدمي الرع األهلاهلاتفي ما النساء. مببإمكـان  

ــة     ــات عام ــى معل م ــت للحصــ ل عل ــى اإلنترن ــهم عــا عل ــال مبتنميت مببإمكــاهنم . تنشــئة األاف
استصدام ال صلة اإللكترمبنية الستصدام ال ملد اإللكترمبن ما أ ل إاسال أسئلة حمـد ة مبتلقـي   

زملـااة   مبمقـدمي الرعاملـة  ل ألهـ لسـاعة. مبباإلضـافة إىل مجلـك، ميكـا      48غضـ ن  الر  عليها ا 
 .كل أسب ع املش اة بشأن تنشئة األافال ُتق دَّمم قع فيسب ك، حيث املركز على صفحة 

 
 تعزيز قدرة األدهل على تنشئة أطفاهلم مشروع

 
تعزملز قداة األهـل  ”بشأن املشرمبع التجرمل  أنش   ،2011ا تشرملا األمبل/أكت بر  - 237

مـة الصـلي  األبــيا األصـفر ا اثــنني مـا األحيــاء.     إشــرا  منظحتـت  “ علـى تنشـئة أافــاهلم  
بتصـميم ارملقـة العمـل، مبهـي      ا ه لنـدا  قداة األهل على تنشئة أافاهلممبقامت منظمة تعزملز 

فيهـا احتمـاالت كـبرية حلـدمبا       ـد  تللمساعدة ا حتدملد األسر الـيت   مر عية مؤشراتت فر 
 اإل ـراءات فضال عـا ارملقـة    ،األافالساءة معاملة إبالتايل مب ،األافالتنشئة مشاكل ا جمال 

هـذه الطرملقـة قائمــة ا   مبشـكل زملـااات مزنليـة بعـد مبال ة الطفـل.      الـيت تتصـذ    األمبليـة ال قائيـة  
ــا عشــر    ــر م ــذ أكث ــدا من ــا     ةه لن ــبني أهن ــد ت ــة ســن ات، مبق ــة عالي ــا . مجات فعالي املنشــ اات أم

 .بانية مباهل لندملة مباإلنكليزملةإلسبلغة بابيامنت  مببامتاحة فهي على األسر امل زعة مباالستبيانات 
ة مؤسســمبهــي علــى األســرة ا أامببــا، مبجتــدا اإلشــااة هنــا إىل أن مبكالــة اإلشــرا    - 238

Guia Mi،  انطالقـا  لألافال مبالشباب مبأمبليـاء أمـ اهم   املركزة لتقدمي املش اة عملية مبفرت قد
حيـاة الي ميـة،   للمباضـ   الـدعم املقـدم علـى إجيـا  هيكـل      ملركـز  مب .2012منـذ عـام   مـا املـزنل   

تنظـيم احليـاة األسـرملة.    مب ،إاسـاء امبتـني معـني   مب اخلالفـات العائليـة،  مبالت تر  مبكيفية التعامل مع
 ل.ا املزن املشاكلاألمبضاع اليت تفضي إىل حدمبا حل املبذمبلة إىل اجله   مبترمي 
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 ألشخا  ذوي اإلعاقةمنرب ا
بت حيـد  ه  هـا مـا    ا أامببـا  عـدة منظمـات غـري حك ميـة     قامت ، 2007ا عام  - 239
مصـاحل األشـصا    تعزملـز  إىل نـ   هـد  امل ملمبإنشاء من  مباـل لألشـصا  مجمبي اإلعاقـة.    أ ل 

املبـــا ئ األساســـية التفاقيـــة حقـــ ق األشـــصا  مجمبي اإلعاقـــة. باالســـتنا  إىل مجمبي اإلعاقـــة، 
، حصـل املنـ  علـى مركـز امسـي      2012ا عام هذا املن . مبإ ااة الشؤمبن اال تماعية مبتدعم 

 .لتعامبنلاتفاق على ت قيعه ا خالل م
إال اإلعاقـة،   اتمسـاعدة النسـاء مجمب  املنـ  ال ملقصـر  هـ  ه علـى     مبعلى الرغم ما أن  - 240

ا هذه الفئة تعـان بشـكل ائيسـي مـا الضـعف      ألن أنه بالتأكيد ملركز على هذه الفئة، مبمجلك 
 4 007ال مب ا ـ  2 947شصصـا )  6 954أشـاا   ،2010ا تعدا  السـكان لعـام   مبا تمع. 
النسـبة املئ ملـة لألشـصا     تتزاملـد  . مبمباحـدة أمب أكثـر   إعاقـة مبتيفيـة  أهنم ملعـان ن مـا   إىل نساء( 

نظـرا  املسـنات،  ا صـف    تجلى هذه الزملا ة بشكل ملح ظ تمجمبي اإلعاقة مع تقدم السا. مب
 .العمر املت قع للر لالعمر املت قع للمرأة أا ل ما لك ن 
عمـال  ااسـ ن  ميمجمبي اإلعاقـة  شصصا ما  1 577م عه ما جم، كان 2010ا عام مب - 241

ا املائة ما األشصا  مجمبي اإلعاقة الذملا تترامبح أعمـااهم   42.5. مبهذا ميثل مدف ع األ ر
مبالـيت  ، 2000املسـجلة ا عـام   زملـا ة مقاانـة بالنسـبة املئ ملـة     هذا . مبميثل عاما 64مب  15بني 

عمـال مـدف ع األ ـر    ااسـ ن  ميعاقة الذملا مبنسبة الر ال مجمبي اإل .ا املائة 21.3بلغت فقا 
 (.ا املائة 42.5) ( هي تقرملبا نفس النسبة املناترة للنساءا املائة 43)
 

 : االجتاا بالنساء مباستغالهلا ا البغاء6املا ة  -  ال 
 

 2006ا قان هنـا اجلنـائي ا عـام    ا ة مـ  أ خلـت أامببـا   السـابق،  ا التقرملر كما مجكر - 242
فرقـة عمـل    أنشـأت ، 2007عـام  مبا االمتثـال للمعـاملري الدمبليـة.    هبـد   بالبشـر  االجتـاا  بشأن 

تعد ة االختصاصات مكرسة للقضاء علـى االجتـاا بالبشـر. مبا عـام     مبمبني ال زااات مشتركة 
ــرة      2008 ــة العمــل خطــة عمــل شــاملة ملكافحــة االجتــاا بالبشــر للفت -2009، مبضــعت فرق
منـع االجتـاا    مـا قبيـل  على مسائل مركزة  ،خر أأالقت عدة مبا اات  هاإىل  انبمب، 2013

العمـل  خطـة  مبضـع  العمـل ا ال قـت الـراها علـى      قـة فرمبتعمـل  مبمساعدة الضحاملا مبالت عيـة.  
 .2018-2014لفترة ل

، مبا 2008ا عــام لإلشـرا  علــى اجلهــ   مبتنســيقها   امبانيــ اأامببــا منســقمبعينـت   - 243
مـذكرة  . مبأفضـت  مملكـة ه لنـدا  ضما خر  األبلدان المع  مذكرة تفاهم، مبقعت 2009عام 

ــاهم  ــا   إىل أشــكالالتف ــة م ــا ل اخلــ ات، مب    خمتلف ــل تب ــدعم، مث ــامبن مبال ــيم التع ــدمباات تنظ ال
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ــا اململكــة قــد ســاعد  ضــما هــذا التعــامبن مبمبمحاملــة الضــحاملا.  ،التداملبيــة أملضــا ا حتدملــد أامبب
العـدل  قـع مبزااء  مب، 2011هدا  مباصد اجله   املبذمبلة ملكافحة االجتاا بالبشر. مبا عـام  األ

ا تعلـق بالتعــامبن  مـذكرة تفــاهم  دملـدة فيمــا مل  مبه لنــدا  ســانت مـااتا امب مبسـ ا أامببـا مبك اا 
 ته.مبمكافح منع االجتاا بالبشرجمال 
ــا ا     – 244 ــها أامبب ــيت بذلت ــ   ال ــت اجله ــرة   مبمشل -2009مكافحــة االجتــاا بالبشــر ا الفت
ة سـاعد تقـدمي امل الضـحاملا مب ا الكشـف عـ  جمـال  تدامل  املسـؤمبلني احلكـ ميني ا   أملضا  2013

الي م الـ ال  إااا نشطة ا أمب ،مبمحالت ت عيةهاتفي لتقدمي املساعدة، مبإنشاء خا لضحاملا، ل
ــر   ــاا بالبشـ ــة االجتـ ــع ملكافحـ ــ بر 18ا ال اقـ ــرملا األمبل/أكتـ ــتعرا   ، مبتشـ ــة السـ ــاء جلنـ إنشـ

دع تكليـف مـ  مب ،ا خـ فرملـق حتقيـق    نيياحملتملة، مبتعـ  االت االجتاا بالبشراملتعلقة حباملعل مات 
 ر.االجتاا بالبشقضاملا لبت ا باا  خ

إلحالــة ضــحاملا االجتــاا بالبشــر إىل  م حــدةإ ــراءات مت مبضــع مبباإلضــافة إىل مجلــك،  - 245
ضــحية مبقـع  ثبـت أنـه   ملأي شـصص  مـن   احلك مـة  مبضـمنت  . اجلهـات املعنيـة بتقـدمي املسـاعدة    

ا لألشصا  املعنـيني أملضـا التقـدم بطلـ      ك. مبميالطبية جماناالقان نية مباملساعدة  الجتاا بالبشرل
املسـاعدة ا إجيـا     الـ  ، مبة مباحلصـ ل عليـه بالفعـل   اصـ اخل ةؤقتـ املقامة للحص ل على إمجن لإل

مبتعمـل  العـ  ة الط عيـة.   أمب ا البلـد  النـدماج  ما أ ل االدعم  ال فضال عا  ،مبعمل سكا
حقـ ق الضـحاملا   ا القـ انني   أن تـداج ضـمان  حاليا على لفرقة العمل التشرملعية التابعة  اللجنة

 .قضاملا اهلجرة جمانا مبحق قهم فيما ملتعلق بمباملساعدة الطبية  املساعدة القان نيةباحلص ل على 
ــى 2012مبا عــام  - 246 ــ ال  امل، تلق ــة  بطــل ال ــائزة ”نســق ال  الناشــا ملكافحــة العب  مل

هــيالاي  لســيدةاملتحــدة األمرملكيــة، ا ال الملــات مبزملــرة خاا يــة مــا“ 2012لعــام  املعاصــرة
، مبالت عيــة العامــة الكشــف عــا حــاالت االجتــاا بالبشــربغــري العــا ي  أامببــا تــزامالل ،كلينتــ ن

 خــدمات احلماملــة لضــحاملا االجتــاالتــ فري مبإجيــا  أســالي  بدمللــة ، دمب ةاحملــيزانيــة بــالرغم مــا امل
ل الــرئيس األمرملكــي الســابق بيــ مــا قبــل  ،2013املنســق الــ ال ا عــام مبقــد  عــي . بالبشــر
مكانيـات  بشـأن إ كلينت ن العامليـة  جلامعـة مبـا اة   إللقاء كلمـة ا اال تمـاع السـن ي    ،كلينت ن

 على حن  فعال. بالبشر مكافحة االجتااا لدمبل اجلزاملة الصغرية امباستراتيجيات 
ــام  - 247 ــهجرة    ، أ ــر2013مبا ع ــة لل ــة الدمبلي ــة العمــل مباملنظم  ااســة مشــتركة  ت فرق
ــ ان ــل ” بعن ــة م ا حتلي ــا أهــة حال ــاء ا  “ الجتــاا بالبشــر لامبب ــا مشــرمبع بن ــداات كجــزء م لق

مبتتنـامبل الدااسـة بالتحليـل مـ ااا القـ ة       اإلقليمية الذي تضطلع بـه املنظمـة الدمبليـة للـهجرة.    
ــات مبإ ــراءات مبممااســات مبشــراكات       ا جمــال االجتــاا  اجلــزا مبالضــعف ا قــ انني مبسياس
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خطـة  مبضع  اات املنبثقة عا هذه الدااسة االستنتا ات مبالت صيمتت االستعانة بمبقد بالبشر. 
 .2018-2014عمل الفترة 

ــدأت  ،2013ا عــام مب - 248 إل ــراء مســ   إ ااة الصــحة العامــة األعمــال التحضــريملة    ب
. مبالغـر  مـا   2014جر  ا عـام  الذي سـي  “باجلنس ا أامببا املتا رة” بعن اناستطالعي 

فـــريمبس نقـــص املناعـــة ماهيـــة عـــا مـــد  االاـــالع علـــى مجـــع املعل مـــات  هـــ املســـ   اهـــذ
ــه، مــا أ ــل   البشــرملة/اإلملدز ــا املشــتغلنيعلــى  هحتدملــد خمــاار مبامل اقــف املتصــذة من جلنس ا ب
مبضــع مب، املشــتغلني بــاجلنسصــف   تقيــيم مســت   االجتــاا بالبشــر ا  مبالشــ ااع، النــ ا ي مب
 .السياسة العامةا جمال ت صيات صياغة مب ،ملة فعالة برامج ت ع

 
 : احلياة السياسية مبالعامة7املا ة  - هاء 

 
ملتمثــل . مب2013ا تشــرملا الثــان/ن فم  مهامهــا  أامببــااجلدملــدة ا ك مــة ت لـت احل  – 249
 9)مـا أصـل   رة حك ميـة  مل زكـ رأة مباحـدة  النساء العـامالت ا احلك مـة ا مـا مللـي: امـ      عد 

زااء كما أن منصـ  أمـني جملـس الـ      عض ا(. 21)ما أصل ا ال ملان  عض ات 8 مبمبزااء( 
مبتشــغل املــرأة أملضــا ا ال قــت الــراها  . مبمنصــ  نائــ  أمــني جملــس الــ زااء تشــغلهما امــرأة 

ــ  احلــاكم مب منصــ   ــان. ســكرترينائ ــرة عمــل ا  ال مل ــة الســابقة  مبخــالل فت  - 2009)حلك م
مبزااء(  7(، كانت األاقام كالتايل: مبزملـرة حك ميـة مباحـدة )مـا أصـل      2013 أملل ل/سبتم 

 (.21 )ما أصلن ال ملاا  عض ات 8مب 
ا املائــة  43.8 فــإن ،2010عــام ا أامببــا  ن الــذي أ رتــه مبمبفقــا لتعــدا  الســكا   - 250
ا املائـة   26مبشـغلت   النسـاء.  كـان ا مـا   السـنة  اخلدمة العامة ا تلكم تفي  ما (1 987)

العليــا  ناصــ املا املائــة مــا مجيــع  51.6 مبشــغلت النســاء .عليــامناصــ  هــؤالء النســاء مــا 
 .ككل
أامببـا مكانـة فرملـدة ا منطقـة البحـر الكـاامل  بسـب  ااتفـاع         ا شـراة  المبحتتل ق ة  - 251

البـالع عـد هم    أعضاء فرملـق إ ااة قـ ة الشـراة،   أصل  فما ما النساء.فيها عد  كباا الضباط 
ــع نســاء  ســبعة أعضــاء، ت  ــدعم .   ــد أاب ــ مبمل ــ اب   الشــراة   مف ــة ن ــذكر( مباشــرة ثالث )ال

ــاا(، مبمســا   ــا اإلن ــى( مب ــا مســؤمبالن عــا    للمفــ   )م إ ااات عدان للمفــ   )مجكــر مبأنث
أفــرا  مبتثقيــف  ،خــدمات الشــراة اخلاصــة ، مبمبالتحقيقــات اجلنائيــةة العامــة، اخــدمات الشــر

ا شــراة الاملئ ملــة للنســاء ا قــ ة . مبتبلــع النســبة فــ   العــامامل، مبمكتــ  ة مبتطــ ملرهمالشـرا 
 .ا املائة 20ح ايل ككل أامببا 
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مبتســعة  ،نسـاء مــا المنـهم   44نـائيني،   امني حمــ 108 مــا جمم عـه  أامببـا مبمل  ـد ا   – 252
ا مكتـ  املـدعي العـام،     ملعملـ ن مبهنـاك سـبعة مـدعني عـامني     سـاء.  ما الن هممن ةبسقضاة 

 ائـرة اال عـاء   مباحملـامي العـام ا   رأة. امـ قاضي التحقيق مبملشغل منص  ثالثة منهم ما النساء. 
  .أملضا امرأةه  العام 
 

 : التعليم10املا ة  - مبامب 
 

 التعليم اإللزامي
 

. مبملضـما  2012حيـز النفـامج ا كـان ن األمبل/ ملسـم       التعليم اإللزامـي   خل قان ن - 253
 مبملنطبـق  لنظام التعليمي بغا النظر عـا مبضـعهم القـان ن.   استفا ة مجيع األافال ما االقان ن 

 عاما. 17 مب 4األافال الذملا تترامبح أعمااهم بني مجيع التعليم اإللزامي على 
 متعددة اللغاتاملدارس 

 ةتعد ماملدااس ” بعن ان تضطلع امبضتا أافال مبمداستان ابتدائيتان  شرمبع جترمل  – 254
السـائد ا   اللغـات تعـد    اقـع  بالتالميـذ   تعرملـف  هبـد  مبمجلك ، (Scol Multilingual) “اللغات
ــا ــة  ا الســن ات األمبىل مــا  مب. أامبب ــداملس بلغ ــام املداســة، جيــر  الت ــة.   نت بابي ــة اهل لندمل مباللغ

مبا الصـف   العليـا، جيـري التـداملس     لغـات أ نبيـة.   ك اإلنكليزملة مباإلسـبانية   مبتداس اللغتان
 باللغة اهل لندملة.

 
 تعليم الكبار

 
 عـل التعلـيم أملسـر منـاال، هبـد        ا جمال تعليم الكبـاا، تركـز السياسـة العامـة علـى      – 255

فهنـاك  ثقافـة الـتعلم مـد  احليـاة ا أامببـا.      إشـاعة  مب افع املست   العام للتعليم لـد  السـكان،  
أكـ   نجـاح  مـا املشـااكة ب  أامببـا  قناعة ااسصة بأن االستثماا ا اإلمكانات مبالتعليم سيمكا 

 .ا االقتصا  العاملي
 

 اجلنس يف جمال التعليمنوع سب حببيانات مصنفة 
 

ا نسـبة االلتحـاق    بـني اجلنسـني  ملتنـاقص الفـرق    ،2010عام السكان لتعدا   حبس  - 256
فـي  فالتعلـيم.  مسـت    مـع ااتفـاع   سنة  15بالنسبة لألافال الذملا ملزملد عمرهم عا باملدااس 

إىل اإلنـاا هـي   نسـبة الـذك ا   تبلـع  (، 2 التعليم املهل األ ىن )التصنيف الدمبيل امل حد للتعلـيم 
ــدمبيل امل حــد  املســت ملات األعلــى مــا   . مبا100إىل  130 ــيم )التصــنيف ال ــيم التعل (، 6للتعل

مبا صــف   الســكان الــذملا مل ملكملــ ا . فتــاة 100مقابــل كــل فــا  40النســبة إىل تــنصفا 
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ــإن عــد  النســاء    ــيمهم، ف ــيم   إىل الالئــي مبصــلا فقــا  تعل ــدمبيل امل حــد للتعل ا  3التصــنيف ال
فإن عـد    يل الشباب، مبلكا، ا صف   . أك  ما عد  الر ال الفئات العمرملة األك  سنا

أعلى ما عـد    دمبيل امل حد للتعليم العايلتصنيف الأكملا مست ملات أعلى ما الئي الالالنساء 
 الر ال.

 
 16اجلدمبل 
 س  ن ع اجلنسحب 2013-2012ا السنة الدااسية طالب عد  ال
   

 اجملموع اإلناث الذكور 
 2 781 1 334 1 447 التحضريي    

 8 934 4 413 4 521 التعليم االبتدائي

 531 183 348 ا التعليم اخل

 122 1 751 873 1 (EPB) التعليم املهل األساسي

 564 1 755 1 319 3 (MAVO) سن ات( 4التعليم العام اإلعدا ي )

التعلـيم  /(HAVO) سـن ات(  5التعليم العـام الثـان ي )  
 896 225 1 121 2 (VWO) سن ات( 6) ما قبل اجلامعي

 716 892 608 1 (EPI) التعليم املهل املت سا

 150 136 14 كلية تدامل  املعلمني )التعليم االبتدائي(

 162 118 44 كلية تدامل  املعلمني )التعليم الثان ي(

 577 377 200  امعة أامببا
  

 العملميدان  : املسامباة ا احلق ق ا11املا ة  - زاي 
 

ــا     – 257 ــة للنســاء العــامالت ا أامبب ــع النســبة املئ مل ــة  54تبل عــد  النســاء   جممــ ع)ا املائ
السـكان  ا املائـة ا تعـدا     57.7معدل مشااكة اإلنـاا ا القـ ة العاملـة    مببلع (. 53 243

ــام ل ــة  60.5مبااتفــع إىل  2000ع ــذ ا املائ ــام  من ــدا  الســكان لع النســبة مببلغــت . 2010تع
 2000عــام الســكان لا املائــة ا تعــدا    74.1لــذك ا ا القــ ة العاملــة   شــااكة ااملئ ملــة مل
 .2010ا املائة ا عام  70.3ضت إىل مباخنف
 

 تنظيمية لقانون العملاألحكام ال
 

املركــز ”مــا قبــل امل افقــة علــى إىل ا أامببــا تنظيميــة لقــان ن العمــل تعــ   األحكــام ال – 258
قـ انني  أصـبحت  منـذ مجلـك احلـني. مب   تغـيريا كـبريا    تمعمبقد شهد ا  .1986ا عام “ املستقل



 CEDAW/C/NLD/6 

 

108/161 14-66060 

 

احلدملثـة  لتشـرملعات  مب خلـت ا اليـ م.  الـذي نعيشـه   لعـامل احلـدملث    اغري صـاحلة ا العمل القدمية 
 .2013نيسان/أبرملل  1قان ن العمل حيز النفامج ا ل

، خالهلـا  على األحكام املتعلقة  دة إ ـازة األم مـة مباأل ـر   كبرية عدملالت تتطرأ مبمل  – 259
التمييز ا مكـان العمـل   على النح  املفصل ا التقرملر السابق. مبباملثل، فإن األحكام اليت حتظر 

التفاقيـة ال تـزال   مباليت تتماشى مع اال ال ة أمب إ ازة األم مة  مبأاحلمل  مبأ فيما ملتعلق بالزمباج 
 .سااملة املفع ل

 
 األحكام اجلديدة أو التعديالت

 
ص بشكل صرمل  ا القان ن علـى مسـؤمبلية   مبقد ُني مني. بمدة إ ازة األب ة حد ت  – 260

. لتصـرفات أمب إ ـراءات تنـال مـا كرامتـهم      نيتعـر  املـ تف  عـدم  ضـمان  عـا  أاباب العمـل  
مبملـنظم القـان ن   أعمـال التحـرش اجلنسـي ا مكـان العمـل.      على  ،ا مجلة أم ا ،مبملنطبق مجلك

ااحتـهم،  ، مبفتـرات  العـاملني ا اخلدمـة املزنليـة )اخلـدم املقيمـ ن ا املـزنل(       ساعات عملاآلن 
إمجا مبماملـة أفضـل مـا قبـل.     ملتمتعـ ن حب األفـرا   ء لـذلك أصـب  هـؤال   نتيجة ، مباإلضاامبأ رهم 
ملصـب  مـا ال ا ـ  أن    كثر ما احلد األقصى لعد  الساعات احملد ة، أهؤالء األشصا  عمل 

العمـل ا ملـ م ااحـة أمب ملـ م عطلـة      هـذا  إمجا كـان  مب ،ا املائـة  50ملدفع هلم مبلـع إضـاا بنسـبة    
اخلـدمات املزنليـة   العـاملني ا تقـدمي    معظـم مب. ا املائـة  100فتك ن نسبة املبلع اإلضـاا   امسية

عـا احلـد   هـذا األ ـر   ال جيـ ز أن ملقـل   أ ـرا مب أن ملتقاضـ ا  هـؤالء  هم مـا اإلنـاا. مبمـا حـق     
 .لأل  ااملقرا األ ىن 
 

 احلملفترة : احلق ا الرعاملة الصحية مبالتدابري اخلاصة أثناء 12املا ة  - حاء 
 
 والتأمني الصحيالعامة رعاية الصحية ال
 

بدء العمل بالنظـام الـ ال   ب 2001عام ا أامببا حت ال ا الصحية نظام الرعاملة شهد  – 261
مبملقـ م   بالتأمني الصـحي. املسجلني ا أامببا املقيمني مجيع للتأمني الصحي، الذي ملقضي بتمتع 

الرعاملـة  أابـاء  مجيـع  مثـل   ،مقـدمي الرعاملـة الصـحية   نظام التأمني الصـحي الـ ال بالتعاقـد مـع     
مبالقابالت. مبمل  د نظـام   ،العالج الطبيعي يمبأخصائي ،أاباء األسنانمب ،ألخصائينيمبااألمبلية، 
ألشصا  املـؤما علـيهم احلصـ ل علـى الرعاملـة الصـحية املتصصصـة إال بعـد         ال ملتي  ل للمتابعة

 .أاباء الرعاملة األمبليةما إحالة احلص ل على 
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 شــفى الــدكت ا ه ااســي مستمل  ــد ا أامببــا مبفيمــا ملتعلــق  رافــق الرعاملــة الصــحية،  - 262
، مبه  مل فر الرعاملـة الصـحية الطاائـة مبالثان ملـة مباملتصصصـة، مبهـ        سرملرا 290أمب مببري مبسعته 

 .مؤسسةتدملرها ال تستهد  الرب  هيئة خاصة عبااة عا 
عيــا ة للطــ   32مــا جمم عــه كــان هنــاك  ،2011كــان ن األمبل/ ملســم   31ا مب - 263

مبملـأيت ا املرحلـة الثانيـة، الرعاملـة      صـحية العامـة للسـكان.   ابيبا ملـ فرمبن الرعاملـة ال   39العام مب 
ا العيـــا ات  األخصــائي ن مبمل فرهــا املستشـــفى أمب األابــاء    كثـــر تكلفــة األثــر ختصصــا مب  األك

 اخلاصة.
 

 العمر املتوقع
 

 عــام ســنة ا 76.9 للســكان عم مــا  العمــر املت قــع عنــد الــ ال ة   كــان ا أامببــا،  - 264
أاـ ل مـا   سـن ات   6.1لإلنـاا )  79.8فكان  اجلنسس  ن ع أما العمر املت قع حب. 2010

ــذك ا( مب   ــع لل ــذك ا  73.9العمــر املت ق ــع مب. ســنة لل ــاك    م ــاع مســت   العمــر، كــان هن ااتف
 .اخنفا  تداجيي ا الفرق ا العمر املت قع بني الذك ا مباإلناا

 
 تنقص من عمر املرأةالسنوات احملتمل أن 

 
السـن ات  مـا  أك  عـد   بـ سـراان اجلهـاز اهلضـمي      تسـب لسكان اإلنـاا،  بالنسبة ل - 265

ــرأة   احملتمــل أن  ــنقص مــا عمــر امل ــك  مبســنة(،  629.9) 2010ا عــام ت ــه ا مجل ــرا  مللي أم
األمـرا  املزمنـة   سـنة(، مب  363) سـراان الثـدي  سـنة(، مب  440.9)الدماغيـة  الدم ملـة  األمبعية 

 سنة(. 361.2) للجهاز التنفسي السفلي
 

 أسباب الوفاة
 

السـكان  ل فـاة  األسـباب الرئيسـية   كانـت  ، 2010 عام إىل 2000لفترة ما عام اا  – 266
ا املائـة مـا جممـ ع ال فيـات      33شـكلت  أامببا هي أمـرا   هـاز الـدمباة الدم ملـة، الـيت      ا 

احتبـاس الـدم   ا هـذه الفئـة تشـمل أمـرا      املشـم لة  مرا  مباألخالل الفترة املذك اة أعاله. 
القلـ  الرئ ملـة. مبكـان السـب  الرئيسـي      مـرا   ، مبأ ملـة الدماغيـة  األمبعية الدمأمرا  مبالقلبية، 

ا املائـة مـا جممـ ع عـد  ال فيـات املسـجلة خـالل         25شكلت األمباام، اليت الثان لل فاة ه  
األمباام اخلبيثــة ا القصـبة اهل ائيـة مبالشــعبتني مبالـرئتني هــي    مبكانـت  الفتـرة املشـم لة بــالتقرملر.   

، أمـا بالنسـبة للنسـاء فكـان السـب  الرئيسـي الثـان لل فـاة         الالر لل فاة لد  السب  الرئيسي 
 .ه  األمباام اخلبيثة ا الثدي
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 معدالت زيادة الوزن والبدانة
 

مت سـا  ، بلـع  2006عـام  مرتفعـة. ففـي    زملا ة ال زن مبالبدانـة ا أامببـا  إن معدالت  – 267
 30.0سـنة   64مب 25الـذملا تتـرامبح أعمـااهم بـني     ( لـد  الر ـال   BMIمؤشر كتلة اجلسـم ) 

الر ــال مبالنســاء الــذملا تتــرامبح  مجيــع ا املائــة مــا  36 ،ا ا مــ عمب. 28.8النســاء مبلــد  
ا املائــة مــا  46.7الــ زن، ا حــني أن ا ملــا ة ســنة كــان لــدملهم ز 64مب 25أعمــااهم بــني 

 .البدانةصنف ا بأهنم ملعان ن ما ا املائة ما النساء  36.1الر ال مب 
ما قبـل  ائـرة   لفحص ا   االلتحاق باملداسةل الذملا بلغ ا سا مجيع األافامبخيضع  - 268

احلضــانة مبالصــف ا الســنة الثانيــة مــا مرحلــة  مبمجلــك العامــة( صــحة الشــباب )إ ااة الصــحة 
ا املائـة   13.9احلضانة، مب ـد أن  ألافال ا مرحلة مببالنسبة ل. اخلامس ما املرحلة االبتدائية

 .ا املائـة  9.4بـنني  الرقم املقابل لل، مببلع 2010ا عام ال زن البنات ملعانني ما زملا ة ا ما 
 26.6: فكانـت أعلـى   الصف اخلـامس بالنسبة لتالميذ املسجلة لزملا ة ال زن املئ ملة أما النس  
 للبنني.ا املائة  27.5مب للبنات ا املائة 

مجــع، الــيت ت ا ـه العـامل أ  أكــ  التحـدملات الصـحية   مـا  األمـرا  غــري املعدملـة   مبتعتـ    – 269
ــا. مب   ــرة أامبب ، األمــرا تشــكل القســا األكــ  مــا عــ ء   هــي مبهــذا ملنطبــق أملضــا علــى  زمل

مـا تكـاليف الرعاملـة الصـحية. مبمـع مجلـك،       قسـا  أكـ   مب أعلى معدالت ال فيـات  مبتتسب  ا
برملـان أامببـا ا   مبلذا أكـد  ، املعدملةمباألمرا  غري ميكا ا كثري ما األحيان ال قاملة ما البدانة 

اخلطــة ”اإلمجــاع علــى ،   افقتــه باملســؤمبلية اال تماعيــةبال قاملــة مبحتمــل ه لتزامــا 2009عــام 
هبمـا  مبمـا ملتصـل    بدانةال زن مبالزملا ة ما أ ل مكافحة  2018-2009للفترة ألامببا ال انية 

 “.صحيةما مسائل 
ــة عــا    - 270 ــالنظر إىل مســؤمبلية احلك م ــة هبــمباضــحة شــاملة مبسياســة مبضــع مبب د  كفال

ــايل اجلــ    ــيم الع ــى ل ة مبالتعل ــة  لمــراهقنيالصــحة املثل ــة ت  يهي ــدااس ا” بشــأن ، أنشــئت جلن مل
مـا أعضـاء مـا    مؤلفة لجنة الت  يهية مبكانت ال     أمر مبزااي.  2011عام ا “الصحية

ــة، مب  ــاب الرملاضــية.     إ ااة إ ااة الصــحة العام ــ ال لأللع ــس ال ــيم، مبا ل ــدت مبالتعل اللجنــة أع
تنفيـــذ   هبـــد  “2016-2011للفتـــرة  ية ملـــدااس الصـــح بشـــأن ااخلطـــة االســـتراتيجية  ”

الع امـل  مـع أخـذ   مباملداسـة الصـحية.   أهـدا   السياسة العامة امل ض عة لل فـاء ب استراتيجيات 
ــدء  شــرمبع جتــرمل ،     ــاا، تقــرا الب ــه  مت الل  ســتية مباجلــدمب  ا االعتب ــاا مــا أ ل بــس اختي

هناملـة    تطبق اخلطـة ا  س  ،لمشرمبع التجرمل لتقييم إ راء بعد مبمدااس مبفقا ملعاملري حمد ة. 
ا األ ـل الط ملـل، سـ   ملـتم النظـر ا ت سـيع نطاقهـا        مبدااس االبتدائيـة.  املمجيع ا املطا  

 .شمل املدااس الثان ملةيل
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أنشـ   مباملتميـزة بالنشـاط البـدن،    احلياة الصـحية   سالي أللترمبملج لأخر  حمامبلة مبا  - 271
ا  (Instituto Biba Saludabel y Activo; IBiSA)لنشــطة للحيــاة الصــحية مباملعهــد الــ ال ا

احليــاة أســالي  إىل تشــجيع هــ  عبــااة عــا مبكالــة حك ميــة تســعى   . مب2012حزملران/مل نيــه 
مبالتغذملـة الصـحية، مبتعزملـز الصـحة     األلعـاب الرملاضـية،   التمـااملا مب ممااسة  ا ا مجلك  ،الصحية
 .العقلية
 

 الرضاعة الطبيعية
 

. انتشــاا الرضــاعة الطبيعيــةا أامببــا قيــاس ملــد   أ ــري ألمبل مــرة ،2002ا عــام  - 272
اضاعة ابيعية خالصة عق  ال ال ة مباشـرة أقـل   اضع ا ئ ملة لألافال الذملا مبكانت النسبة امل

 .(ىل الصـفر خـالل األشـهر السـتة األمبىل مـا حيـاهتم      اخنفضـت إ نسـبة  مبهـي  ا املائة ) 10ما 
ا  70ية باالقتران مـع حليـ  األافـال    اضاعة ابيعاضع ا مبكانت نسبة امل اليد اجلد  الذملا 

أ رملــت  ااســة  مبعلــى اإلاــالق.  منــهم مل ملرضــع ا اضــاعة ابيعيــة    ا املائــة  17مب  ،املائــة
النسـبة  فالرضـاعة الطبيعيـة.   نسـ   مبأتهرت النتائج زملا ة ا  ،2010استقصائية مماثلة ا عام 

ا املائـة   10مـا   تد ااتفعاضاعة ابيعية فقا ق اضع الألافال حدملثي ال ال ة الذملا املئ ملة 
لألافـــال الـــذملا اضـــع ا النســـبة املئ ملـــة مب. 2010ا املائـــة ا عـــام  24إىل  2002ا عـــام 

إىل  2002قد ااتفعت ما صـفر ا املائـة ا عـام    ستة أشهر عند بل غهم اضاعة ابيعية فقا 
 .2010ا املائة ا عام  9.1
“ حليـ  األم، أامببـا  ”رحبيـة  الظمـة غـري   ملنللجمهـ ا مـا قبـل ا   املعل مات مبملتم ت فري  – 273
(Fundacion pro Lechi Mama Aruba ،) قــد أعــدت مب .2002عــام بــدأت نشــااها ا الــيت

هنـاك  مب. لعـاملني أاباب العمل مبام  ها إىل العمل أماكا الرضاعة الطبيعية ا منش اا خاصا ب
مكاتـ   مب ـال.  الـدعم ا هـذا ا  احلصـ ل علـى   األسـئلة مب لطـرح  املسـاعدة  هـاتفي لتقـدمي   خا 

 الرضـاعة الطبيعيـة  اختصاصـيا ب مبضعت احلك مة قد مب، ملرأةمركز تنمية اا مبان قائمة املنظمة 
ا إىل املنظمــات األخــر   “حليــ  األم، أامببــا مؤسســة”مبانضــمت . حتــت تصــر  املنظمــة

 .2015-2011مبانية للرضاعة الطبيعية للفترة  ضع خطة قام بإنشاء برنامج 
 

 /اإليدزعة البشريةفريوس نقص املنا
 

فريمبس نقص املناعة البشرملة كـل عـام،   ب دملدة إصابة حالة  26تسجل ا املت سا،  - 274
مبهـذا االجتـاه    حالـة  دملـدة ا السـنة.    28حالة  دملدة مبحد أقصى قـداه   12قداه د أ ىن حب

، كمــا هــ  عــد  االاتفــاعا  ةحــاالت اإلصــابة بفــريمبس نقــص املناعــة البشــرملة آخــذ أن ملــبني 
اإلملـدز قـد   اإلصـابة ب عـد  حـاالت   مب .شصا  املصابني بفريمبس نقص املناعة البشرملة/اإلملدزاأل



 CEDAW/C/NLD/6 

 

112/161 14-66060 

 

فـريمبس  ال فيـات بسـب    األاقـام املتعلقـة ب  كمـا تلـت   املاضـية.   ةاستقر خالل السـن ات العشـر  
 .نقص املناعة البشرملة/اإلملدز مستقرة خالل السن ات اخلمس املاضية

تتصـل   2010مب  2000االت املسـجلة ا الفتـرة بـني    ا املائة ما احل 30أكثر ما مب - 275
هــذه  بنيمبتــ إنــاا.ا املائــة  27منــهم مجكــ ا مب ا املائــة  70م لــ  ملا ا أامببــا؛ بأشــصا  

احلالــة ملتعــاا  مــع ملــؤثر بالدا ــة األمبىل علــى الــذك ا. مبهــذا ا أامببــا املعل مــات أن ال بــاء 
حــاالت طقــة البحــر الكــاامل  ككــل، فــي منفمنطقــة البحــر الكــاامل . اقي أحنــاء ا بــالســائدة 
املهـم مالحظـة أن   مبلكـا مـا   كثـر شـي عا بـني النسـاء.     أفريمبس نقص املناعة البشرملة اإلصابة ب

شــي عا ا انتقــال العــدمب    . مبالطرملقــة األكثــراالت املســجلةاحلــهــذه األاقــام ال متثــل ســ    
(، ا املائـة  59نسـني ) االتصـال اجلنسـي بـني اجل   هـي  فريمبس نقص املناعة البشرملة املبلـع عنـها   ب

ــة(. 29مبملليهــا االتصــال اجلنســي بــني الر ــال )   ــؤثر فــريمبس نقــص املناعــة البشــرملة   مب ا املائ مل
سـنة   44مب  25بـني  بشكل ائيسي على السكان ما الشباب املنتجني الذملا تترامبح أعمـااهم  

 (.2013رصد الصحة، أامببا، التقرملر اخلا  ب)
 

 املناعة البشريةبفريوس نقص املتعلق تنسيق الربنامج 
 

ــام  - 276 ــة   2007ا ع ــى ، مبافقــت املف ضــية األمبامببي ــز  عل االنــدماج بــني  مشــرمبع تعزمل
االسـتجابة  إاـاا  ا  منطقـة البحـر الكـاامل    ا األقـاليم ال ملطانيـة مباهل لندملـة فيمـا مبااء البحـاا      

بحــر شــراكة بلــدان منطقــة الفــريمبس نقــص املناعــة البشــرملة/اإلملدز مــا خــالل شــأن اإلقليميــة ب
التم ملـل هلـذا املشـرمبع ا عـام     مبمت من  . الكاامل  ملكافحة فريمبس نقص املناعة البشرملة/اإلملدز

2009. 
مبقــف انتشـاا فـريمبس نقـص املناعـة البشــرملة/اإلملدز     هـ   اهلـد  العـام هلـذا املشـرمبع     مب - 277

مب ـزا   ،ال ملطانيـة )أنغـيال  أقاليم مـا مبااء البحـاا ا منطقـة البحـر الكـاامل       ا  همبعكس مساا
 ،)أامببـا  اهل لندملـة  زا كاميان، مبم نتسريات، مب زا تركس مبكـاملك س( مب مب ،فر ا ال ملطانية

، مبالتقليـل إىل أ ىن حـد مـا    (سانت مااتامب ، ستاتي سمل تمبسان ،مبك ااسامب، مبسابا ،مبب نري
ــة  أثــره علــى  مباالقتصــا ملة، ا ســياق اســتراتيجيات احلــد مــا   القطاعــات الصــحية مباال تماعي

ا إاـاا  منطقـة البحـر الكـاامل     أقـاليم مـا مبااء البحـاا ا    مشااكة أملضا دعم مل الفقر. مبس  
 منطقـة البحـر الكـاامل  ملكافحـة فـريمبس نقـص املناعـة البشـرملة         االستجابة املشتركة بـني بلـدان  
حتقيق أهـدا  حصـ ل اجلميـع علـى ال قاملـة مـا فـريمبس نقـص         األمبسع نطاقا مبمساعدهتا على 

 العالج.مبالرعاملة مب املناعة البشرملة
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ضـما شـعبة   بفـريمبس نقـص املناعـة البشـرملة     ، أنشئت األمانـة املعنيـة   2006مبا عام  – 278
ألقـاليم مـا    االحتـا  األمبامبيب منحـة  مـا  ألامببـا بتم ملـل   إ ااة الصحة العامة ا األمرا  املعدملة 

نشـطة  مبااء البحاا ا منطقة البحر الكاامل . مبتق م شعبة األمرا  املعدملة بتنسيق الـ امج مباأل 
املعنيــة بفــريمبس نقــص املناعــة البشــرملة مانــة ، مبتقــ م األبفــريمبس نقــص املناعــة البشــرملةاملتصــلة 

فـريمبس  املعنيـة ب اخلطـة االسـتراتيجية ال انيـة    ، مبهـي مباا ة ا  اإلشرا  على األنشطة الي ميـة ب
. مبتشــمل 2016-2012نقــص املناعــة البشــرملة/األمرا  املنق لــة باالتصــال اجلنســي للفتــرة   

مبالتنفيـذ الفعـالني   التنسـيق  مـا أ ـل   تعزملـز اهلياكـل مباآلليـات    ما مللي: األابعة األمبل ملة الت جما
متعد ة القطاعات لفريمبس نقص املناعة البشرملة/األمرا  املنق لة باالتصـال  لالستجابة الشاملة 
ل قاملــة مـــا فـــريمبس نقـــص املناعـــة  /ال امج املســـتهدفة لدماتاخلـــمبتنفيـــذ  ؛اجلنســي ا أامببـــا 

مبتعزملـز   ؛ملة/األمرا  املنق لة باالتصال اجلنسي، مبال سيما للفئـات الضـعيفة مـا السـكان    البشر
ــااات مبت ســيع نطــاق   ــدعم  االختب ــالج مبال ــة مبالع ــق ب  مبالرعامل ــا ملتعل ــة   فيم ــص املناع ــريمبس نق ف

فـريمبس نقـص   املتعلقـة ب البشرملة/األمرا  املنق لـة باالتصـال اجلنسـي؛ مبتعزملـز إ ااة املعل مـات      
 ،مبالرصـد  ،مباملراقبـة  ، ا ا مجلـك التسـجيل   ،/األمرا  املنق لة باالتصال اجلنسياملناعة البشرملة

 البيانات مباستصدامها. مبالتقييم، مبإ راء البح ا، مبنشر
ــع مب - 279 ــا  مجي ــ اال أامبب ــ  مبم ــيمني األ ان ــا املق ــدملهم إمجن  املســجلني مب/أمب فيه ــذملا ل ال

الرعاملــة  ق هلــم احلصــ ل جمانــا علــىحيــاملصــابني بفــريمبس نقــص املناعــة البشــرملة باإلقامــة فيهــا مب
مني التـأ    ـ  نظـام   نظام الرعاملـة الصـحية   ا إااا مبالعالج ما فريمبس نقص املناعة البشرملة 

 الصحي ال ال.
 

 اتاملرادهقمحل 
 

حنـ   سـنة   19إىل  15الفئة العمرملة ما معدل امل اليد النامجة عا محل املراهقات ملبلع  – 280
 .املاضية ةهذا املعدل ثابتا ا السن ات العشر. مببقي اةفت 1 000لكل  احي ام ل   40

ا  هـ  ه  مـا املنظمـات غـري احلك ميـة     مبحـد عـد    ا التقرملـر السـابق،   مبكما مجكر  – 281
ألمبليـاء  املسـاعدة  تقدم شبكة منظمات ، مبهي CEMBRAH شبكةإنشاء ما أ ل  2005عام 
اال تماعيــة اجل انــ  تعــام  مــا املنظمــات الــيتجمم عــة  CEMBRAHمبمتثــل  املــراهقني.أمــ ا 

املراهقـــات. مبتـــ فر  مـــل املتصـــلة حبليميـــة مبغريهـــا مـــا اجل انـــ     مبال قائيـــة مبالتعالبدنيـــة مب
CEMBRAH ــدعم.     ل عل مــات كمــا تــ فر امل ألمهــات املراهقــات املعل مــات مباإلاشــا ات مبال

إىل  سـعى تمب ،أامببا بشأن م ض ع محل املراهقات مبما ملترت  عليه ما آثـاا ا احمللي لمجتمع ل
 .باألمرا  املنق لة عا ارملق االتصال اجلنسيت عية سكان اجلزملرة ما الشباب 
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ــة   - 282 ــيت املنتظمــة مبباإلضــافة إىل احلمــالت اإلعالمي خمتلــف املؤسســات   اضــطلعت هبــا ال
معنيـا  مستشـااا   2012ا عام عينت احلك مة  ،CEMBRAHاملشااكة ا مبغريها ما اهليئات 

مهـات املراهقـات   الـدعم لأل ملـتم تقـدمي   مب. األصـفر األبـيا  الصلي  منظمة ا  اتمل املراهقحب
ــهائي هــ      ــر ي. مباهلــد  الن ــى أســاس ف ــة  مبن حــدمبا  عل ــحــاالت محــل  احليل ل ة ا د دمل

تصــا   قــد مــع مجيــع املنظمــات الــيت   امبثيقــ ااملستشــاا تعامبنــتعــامبن مبمل .املراهقــاتصــف   
الدعم إىل آبـاء مبأمهـات    هقدمي، فضال عا تنطاق عملهاا  ا صف   املراهقاتحاالت محل 
تنظـيم  مباات إعالميـة ا الشـركات مباملنظمـات األخـر       بأملضـا  مبملقـ م املستشـاا   املراهقات. 

ــ فر بشــأن م ضــ ع محــل املراهقــات، علــى أمــل أن     ــاء مباألمهــات ا املــزنل  مل املعل مــات اآلب
 .املراهقةافاهلم البالغني سا أل

لمـدااس  لالتربيـة اجلنسـية ا املنـاهج الدااسـية     ، مت إ ااج 2013منذ أملل ل/سبتم  مب - 283
النسـبة  بف. الكاث ليكية مدااس الثان ملةللا الصفني اخلامس مبالسا س( مب)الكاث ليكية االبتدائية 

شـرح  ا الـدامبس  مبجيري  املزنل. ااجلنس  ض ع ال ميكا التطرق مل ،املراهقنيلكم كبري ما 
إاـالق  مبسبق قيم مبمعاملري السل ك. ز على اليتركال، مبمااسة اجلنس غري املأم نملاآلثاا السلبية 
اآلبـاء مباألمهـات ا التربيـة    كمـا جيـري إشـراك    مباة تداملبيـة للمعلمـني.   تنظـيم   هذا املشـرمبع  

ــم  مباات    ــنظم هل ــة اجلنســية، إمج ت ــل ا تثقيفي ــدااس  ك ــا امل ــائهم م ــرح لالفرصــة إلعط ــا ط م
 .أسئلةملسامباهم ما 

أمــر لــ  فيهــا إصــداا ُاقضــية ا احملكمــة نظــرت  ،2012ا تشــرملا الثــان/ن فم  مب - 284
مباأت احملكمـة أن   هنـا حامـل.  كـان قـد اـر  االبـة أل    مداسـة  ضد جملـس إ ااة   ز ري مؤقت

متابعــة املداســة مبا قبــ ل الق اعــد بشــأن المبضــع ا احلرملــة لــدملها املبــدأ مــا حيــث املداســة 
مبملتمثـل  حظـر التمييـز.   أال مبهـ   علـى هـذه احلرملـة    مبلكا هنـاك قيـد قـان ن هـام     . الدااسة فيها

كانـت التفرقـة بـني التلميـذات     ا هـذه احلالـة،   مب. ألشـصا  بـني ا  اة املتفرقة غري الا التمييز 
ــك جيعــل     ــذات غــري احل امــل، إمج أن مجل ــى ا احل امــل مبالتلمي ــذة مــا املســتحيل عل احلامــل لتلمي

ه حصـلت تفرقـة   ة بأنـ قضـت احملكمـ  مب ا أن النساء مبحدها ميكا أن حيملا، م اصلة تعليمها. 
داســـتني املنظـــرا ألن جملـــس إ ااة املداســـة ملـــدملر علـــى أســـاس نـــ ع اجلـــنس. مبال مـــ ا هلـــا 

أن التلميذة املعنية مل ملكا بإمكاهنا م اصـلة تعليمهـا   مب ،املهل األ ىن ا أامبباال حيدتني للتعليم 
احملكمـة بـأن هــذا   التعلـيم. مبقضـت   فعليــا مـا   هااسـتبعا  بالتـايل  فقـد مت  ا أي مـا املداسـتني،   

 .فه  غري قان نبالتايل التعليم، مبا ملنتهك حق الشصص املعل 
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 الزمباج مبالعالقات األسرملةإااا : املسامباة ا 16املا ة  -ملاء  
 

فـي املقـام األمبل،   فمنذ التقرملـر السـابق.    السياسة العامةعلى التالية التغيريات أ خلت  – 285
مبلـدمبا  مباألشـصا  الـذملا   الذملا مبلـدمبا ا أامببـا   هل لندملة احلامل ن للجنسية ااألشصا  ملتمتع 

اخليـاا  عـا ارملـق   اجلنسية اهل لندملة عـا ارملـق التجنـيس أمب    حصل ا على  همخااج أامببا مبلكن
. إمجا كـان الـزمبج أمب األافـال مـا الرعاملـا األ انـ        مل مشـل األسـرة  ا احلق املباشر با أامببا، 

فتـرة ثـالا   حمـد ة ب األ انـ  العـاملني ا أامببـا     الرعاملـا فترة عمـل  مبعالمبة على مجلك، مل تعد 
إمجن متدملـد  ، ميكـا  نـة ين للقيـام  همـة مع   مؤهلـ م اانـ ن  أامببا ن مل ملكا مل  د ا إفسن ات. 

مشـل  مل أامببـا  مسـ  هلـم باإلقامـة ا    األ انـ  الـذملا   اإلقامة لأل ان  للقيام بذلك. مبما حـق  
 .ال فاء بشرمبط معينة ، شرملطةعلى إقامتهمثالا سن ات انقضاء األسرة بعد 

 
 ك ااسامب - 3اجلزء   

 
 مقدمة  

 
مبملنبغـي أن ملقـرأ    2013-2009ملغطـي الفتـرة   بشـأن ك ااسـامب   هذا التقرملر الدمباي  - 286

بــاالقتران مــع التقــااملر الســابقة الــيت قدمتــها ك ااســامب باعتبااهــا  ــزءا مــا  ــزا األنتيــل            
(43)اهل لندملة

. 

ــة معل مــات إضــافية ا ا عمبقــد قــدمت  – 287 ــة للجن  ا ال ثيقــة (44)لــى املالحظــات اخلتامي
CEDAW/C/NLD/CO/5/add.1 .29 مب 27ا  على الت صيتني  ،على مب ه اخلص   ،مبقدم. 

تدعو اللجنُة كاذلك حكوماةج جازر األنتيال اهلولندياة إىل      ) 19ا الر  على الت صية مب - 288
ة للناهوض بااملرأة وأن تضاع    ه برفع مرتبة آليتها الوطنيا لدى تغيري مركزدها الدستوري أن تقومه

حك مـة ك ااسـامب أن مبزااة   تالحـظ   (هبشكل مستقل سياسة شاملة لتعميم املنظاور اجلنسااين  
تعمـيم مراعـاة املنظـ ا    لاإل ااة العامة مبالتصطيا مباخلدمات قد شرعت ا عملية مبضع سياسة 

 .اجلنسان

نتيال اهلولندياةه كماا    تؤياد اللجناة بشادة اعتازام جازر األ     ) 21الر  على الت صية ا مب - 289
ذكاااارت أثناااااء احلااااوار التفاااااعليه تااااوفري التموياااال للتقااااارير املقدمااااة ماااان املنظمااااات غااااري  

__________ 

 (.CEDAW/C/NLD/5/Add.2) 2009  أملاا/مامل 19قدم التقرملر الدمباي اخلامس جلزا األنتيل اهل لندملة ا  (43) 

 (44) CEDAW/C/NLD/CO/5. 

http://undocs.org/CEDAW/C/NLD/5/Add.2
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حـا اآلن  مل تـتمكا  املاليـة  صـع بات  بسب  الأهنا حك مة ك ااسامب تالحظ  ....(، احلكومية
 .التقااملر املقدمة ما املنظمات غري احلك ميةما مت ملل 

 
 ع مبمكافحة التمييز: من2مب  1املا تان  -ألف  

 
ا مجلـة  ظر التمييز على أسـاس نـ ع اجلـنس )   حت (45)ما  ست ا ك ااسامب 3املا ة إن  – 290

ملعتـ    (46)لك ااسـامب اجلنـائي  مـا القـان ن    61: 2     املـا ة  مب( ا ك ااسامب. أشياء أخر 
،  ـا ا  (63: 2 عم األنشطة التمييزملة  رمية )املـا ة  عت  ملكما . تحرملا على التمييز  رميةال

 .)64: 2ممااسة املهنة أمب إ ااة شركة ) أمب أ اء ال ا بات الرمسيةا مجلك 
ملكافحـة  ، ، إمجا لـزم األمـر  إىل احملـاكم اللجـ ء  كـل فـر  ملعـي  ا ك ااسـامب     مببإمكان  – 291
مثـل االتفاقيـة األمبامببيـة     ،باالتفاقـات الدمبليـة   ميكـا أن حيـتج   ،القيام بـذلك سياق ا مب. التمييز

   ـ   مبمباشـرة ا ك ااسـامب.   مبتنفذ اليت تطبق  ،ق ق اإلنسان مباحلرملات األساسيةحلماملة ح
علــى أااضــيها التمتــع بــاحلق ق مباحلرملــات أن تضــما ، جيــ  علــى الــدمبل األاــرا  14املــا ة 

 .املنص   عليها ا االتفاقية  مبن متييز على أي أساس،  ا ا مجلك ن ع اجلنس
 

 5-3 امل ا  - باء 
 

لقـان ن القطــري  اعمــال ب ،قـان ن املـدن  المــا  1 جلـزء املل الـذي أ خــل علـى   التعـد إن  - 292
القـان ن  . مبلقـد مكـا   (47)2010 خل حيز النفامج ا عـام   ،القان ن املتعلق باألمساءالذي عدل 
. مبهـذا ملـؤ ي إىل القضـاء    ملنحـه للطفـل  ألب األم أمب اسـم عائلـة ا  اختيـاا  ما ل الدملا القطري ا

كان الطفل مين  اسـم عائلـة   باسم العائلة. مبقبل التعدملل، ما ملتعلق فيعلى التمييز ضد األمهات 
املعل مـات عـا   الاـالع علـى مزملـد مـا     امبميكـا   األم.مبإال فاسـم عائلـة   ، ا املقام األمبل األب

 ما الفصل الرابع. 7املا ة القان ن القطري ا إااا 
 

 6 املا ة –  يم 
 

 (48)(Wetboek van Strafrecht, WvSr)ك ااســامب املعــدل لاجلنــائي قــان ن الملتضــما  - 293
 .عاما مباالجتاا بالبشر 16ر  مبن سا أحكاما خاصة فيما ملتعلق بالقص 

__________ 

 .86، العد  2010(، Afkondigingsblad Curaçaoاجلرملدة الرمسية )ك ااسامب( ) (45) 
 .2011ان/ن فم  تشرملا الث 15، الذي  خل حيز النفامج ا 48، العد  2011اجلرملدة الرمسية،  (46) 

 .29، العد  2010القان ن املدن؛ اجلرملدة الرمسية لعام  ما 1قان ن قطري ملعدل اجلزء  (47) 
 .48، العد  2011اجلرملدة الرمسية لعام  (48) 
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 وإساءة معاملة األطفال لعنف املزنيلا
 

ــ ،(49)مــا  ســت ا ك ااســامب  26  ــ  املــا ة   - 294 ــة األســرة  تعني علــى مل احلك مــة محامل
علـى أنـه    27املـا ة  تـنص  مب. الصحية األسرملة ياةاحللتشجيع على األخذ بأمناط لمباختامج التدابري 

 ب.ما مبا   احلك مة محاملة الشبا
مب   ــ  القــان ن اجلنــائي املعــدل لك ااســامب، جيــ ز زملــا ة العق بــة القصــ    قــداا    – 295
عمـدا  بـدن  سـيم   ُأحلـق أمج   مـع سـبق اإلصـراا أمب    اتكـ  اعتـداء ) سـيم(    ا فيمـا إمجا  الثلث

زمبج أمب الـ ب أمب األ أمباألم مثـل  معينـة،  نتمي إىل فئـات  تضحية ا حال كانت البشصص آخر 
ملقـ م برعاملتـه مبتنشـئته    أمب افـل  للمعتـدي   ال الدملـة املسـؤمبلية  قـع حتـت   ملل افـ  أمب احلياة شرملك

مـا   نعـه ميأمـرا ز رملـا   عليه للمحكمة أن تفر   حيق ،إضافيةمبكعق بة  أسرته.كفر  ما أفرا  
 اأمــرفــر  أملضــا أن تللمحكمــة مبميكــا (. gebiedsverbod) اجلزملــرةا نــااق امل خــ ل بعــا 

بسب  أشكال أخر  مـا أشـكال   مبمجلك ( contactverbod) الت اصل ى املعتديحيظر عل از رمل
 االعتداء.
القــان ن القطــري بشــأن اســتحداا مــا القــان ن املــدن  قتضــى  1اجلــزء عــدل مبقــد  – 296

ــز ل  Centraal Meldpunt) فــالاألاة معــل بإســاءة معاملــة   حالــاإلتســجيل املركــزي مب لمرك

Kindermishandeling, CMK)(50). 
ــامل   29مب  28ا مب - 297 ــة  ، 2012أملاا/مــ ــة غــــري احلك ميــ ــالف ”عقــــدت املنظمــ التحــ
 امبانيـ  احـ اا  ،لعنـف املـزنيل  الـيت تعمـل ا جمـال مكافحـة إسـاءة معاملـة األافـال مبا        ،“ال ال

  هات معنية أخر .مب ة العامةشااك فيه م تف ن حك مي ن مبمستشاامبن ا جمال السياس
ــاأصــدات احلك مــة مرســ ما  العــام نفســه، ا تشــرملا األمبل/أكتــ بر مــا  مب - 298  (51)قطرمل

مـا   مبالعنـف ضـد األافـال مبالشـباب     لعنـف املـزنيل  اللجنة ال انية لل قاملـة مـا ا  أنشئت    به 
بشـأن مكافحـة إسـاءة معاملـة     مبمبضـع مبتنفيـذ تشـرملع     ،أ ل إعدا  حبث بشأن السياسة العامـة 

. مبتتــألف اللجنــة مــا مبزملــر العــدل، مبمبزملــر التعلــيم مبالعلــ م مبالثقافــة   لعنــف املــزنيلال مبااألافــ
مبمبزملر التنمية اال تماعية مبالعمـل مبالرعاملـة اال تماعيـة، فضـال عـا       ،مبمبزملر الصحة ،مبالرملاضة
 .“التحالف”ممثلني للمنظمة غري احلك مية ثالثة 

__________ 

 .86، العد  2010اجلرملدة الرمسية لعام  (49) 

 .58، العد  2011املدن؛ اجلرملدة الرمسية لعام  ما القان ن 1قان ن قطري ملعدل اجلزء  (50) 

، الصــا ا عــا مبزااة العــدل 12/4501، العــد  2012تشــرملا األمبل/أكتــ بر  16القــان ن القطــري املــؤاخ  (51) 
 مبالعمل مبالرعاملة اال تماعية. بناء على ت صية ما مبزملر التنمية اال تماعية
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 7 املا ة -  ال 

 
 احلياة السياسية والعامة

 
-290ا الفقـرات   هـا املشـاا إلي  ال انيـة القان نية باإلضافة إىل االتفاقيات مباألحكام  - 299
، مـا  سـت ا ك ااسـامب    5   ـ  املـا ة    ، فإنـه، حظرا عاما على التمييـز املتضمنة أعاله  292

 .مبتائف اخلدمة العامة ا ،على قدم املسامباة ،امل اانني اهل لندملنيميكا تعيني 

ــراع الا امب - 300 ــام القتـ ــام لعـ ـــ   ،1948عـ ــق امل ــامج حـ ــدأ نفـ ــ    ا رأةبـ ــ ملت مبالترشـ التصـ
 .املشااكة ا عملية اختامج القرااات السياسيةما املرأة متكني هبذا مت لالنتصابات. مب

أعـاله  املـذك اة  مبأحكام القان ن الـ ال  مبمع مجلك، مبعلى الرغم ما مجيع االتفاقات  - 301
عمليـات اختـامج   ا النساء ممثالت متثـيال ناقصـا    تزال الاملسامباة بني الر ل مباملرأة، مباليت تضما 
مبلـذا فـإن    ا املناص  الرفيعة املسـت  . مبخص صا  ،اال تماعية مباإل ااملةمب السياسيةالقرااات 

ملتضــما املرفــق مبلمــرأة. التمثيــل النــاقص لالســب  الكــاما مبااء لــيس عــدم كفاملــة التشــرملعات 
ا  60الرغم مـا أن  . فبـ ناص  الرفيعة املست  لملالر ال مبالنساء شغل الثالث حملة عامة عا 

عكـس  األمر على الإن فالر ال،  ماهم ( املناص  العليا)مبتائف املائة ما املدملرملا مباملشرعني 
شـغل  عامـة عـا   حملـة  أ نـاه  ن اال اا  18مب  17مبملتضما اجلدمبالن للمهنيني. ما مجلك بالنسبة 

 .السياسيةاملناص  لمناص  العامة مبلاملرأة 
 
 17ل جلدمبا

 (52)2013-2008املرأة ا املناص  العامة، 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 أنثى مجكر مجكر مجكر   (Gouverneurاحلاكم )       

 أنثى أنثى أنثى أنثى   (waarnemend  gouverneurنائ  احلاكم )

  XXXX XXXX XXXX أنثى أنثى (Gezaghebberاحلاكم )

  XXXXX XXXX XXXX أنثى أنثى (waarnemend gezaghebberنائ  احلاكم )
  
__________ 

. والتخطاايط واخلاادمات وزارة اإلدارة العامااة(، HROO) البشاارية وتطااوير املؤسسااات إدارة املااوارد املصــدا:  (52) 
( قــد ألغيــا waarnemend gezaghebber( مبنائــ  احلــاكم )Gezaghebberملر ــى مالحظــة أن مكــت  احلــاكم ) 

 (.X)مبه  ما أشري إليه باحلر   2010تشرملا األمبل/أكت بر  10اعتبااا ما 
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 18 اجلدمبل
 (53)2013-2010، املشااكات ا احلياة السياسيةعد  النساء 

 
 2010  2011  2012  2013 

 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى
 15 6 15 6 15 6 15 6 عض  ا ال ملان         

 مبزملر ) ا ا مجلك مبزملر
 7 3   9 1 9 1 ف ق العا ة( 
  

 نسـمة،  150 563 ك ااسـامب ملبلـع عـد  سـكان     ،2011مبفقا لتعدا  السـكان لعـام    - 302
ا التعـدا  السـكان،   املـداج   لعد  اإلمجايل للسـكان مبما أصل ا ما النساء. منهما املائة  54

 .ا املائة( 78) نسمة 63 879بلع عد  الراشدملا منهم 
 

 رئيس الوزراء
ــا  – 303 ــرة م ــ بر   ا الفت ــامل   2010تشــرملا األمبل/أكت ، شــغل منصــ   2013إىل أملاا/م

 ،الــذك ا مــا ، أملضــامبتــ ىل ائــيس الــ زااء الرابــع .مجكــ اثالثــة ائــيس الــ زااء ا ك ااســامب 
 .2013ا حزملران/مل نيه  منصبه
 

 السياسيةاملرأة يف احلياة مشاركة 
 

ان برملانيـ ن نتصاباا مبهي: 2013مب  2010ثالثة انتصابات ا الفترة بني عامي   رت -304
تشــرملا األمبل/أكتــ بر    19زا األنتيــل اهل لندملــة مبا   جلــ  2010كــان ن الثان/ملنــاملر   23)ا 

عـــد  مببلــع  (. 2010آب/أغســطس   27)جملــس اجلزملــرة    (، مبانتصابــات ك ااســامب ل 2012
ــة مب 35.8)أي  54مب  35مب  64 فيهــا املرشــحات ــة مب  24 ا املائ ــة(  33.75ا املائ ا املائ

تتـــ ىل امـــرأة ائاســـة أحـــد األحـــزاب السياســـية الثمانيـــة املشـــااكة ا هـــذه   . مبعلـــى التـــ ايل
 .)22-19 امبل)انظر اجلد (54)االنتصابات

    
__________ 

 .والتخطيط واخلدماتوزارة اإلدارة العامة (، HROO) إدارة املوارد البشرية وتطوير املؤسساتاملصدا:  (53) 
 مبزااة اإل ااة العامة مبالتصطيا مباخلدمات؛ إ ااة تنظيم السياسات. (54) 
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 19اجلدمبل 
 (55)2013-2010، اتعد  املرشحات لالنتصاب

 
 2010 2010 2012 
 64 35 54 النساء املرشحات    

 5 6 8 نيمرشح 3أق   

 1 1 1 حزب ةائيس
 

العــد  اإلمجــايل لمرشــحات مــا لنســبة األصــ ات املــدىل هبــا  أن  20اجلــدمبل ملــبني مب - 305
 ا املائة. 33.75بلغت  2010لألص ات املدىل هبا أثناء انتصابات جملس اجلزملرة ا عام 

 
 20اجلدمبل 
 (56)2010عام لجملس اجلزملرة احلياة السياسية، انتصابات املرأة ا 

 

 احلزب
جمموع عدد 
 األصوات

النساء 
من  )احلصة
 اجملموع املرشحني املرشحات األصوات

 رؤساء األحزاب
 )ذكر/أنثى(

النساء من 
 3أقوى 
 مرشحني

        
PNP 588 4 533 6 23 29 1 مجكر 

Laboral 509 80 5 13 15 1 مجكر 

MFK 953 15 960 1 6 15 21 1 مجكر 

FOL 813 4 194 4 25 29 صفر مجكر 

NPA 336 80 7 9 16 1 مجكر 

PAIS 202 2 114 4 8 12 1 مجكر 

PAR  474 22 617 19 11 18 29 2 أنثى 

PS 886 13 88 4 18 22 صفر مجكر 

DP 048 3 217 7 22 29 1 مجكر 

 xxx 8 202 151 54 22 883 67 809 ا م ع
 

العــد  اإلمجــايل لمرشــحات مــا لنســبة األصــ ات املــدىل هبــا  أن  21اجلــدمبل ملــبني مب – 306
 .ا املائة 35.83بلغت  2010ال ملانية لعام نتصابات اللألص ات املدىل هبا أثناء ا

__________ 

)ا لـس االنتصـايب   “  Konseho Supremo Electoral ”املصـدا: مبزااة اإل ااة العامـة مبالتصطـيا مباخلـدمات،      (55) 
 (.www.KSE.cwاألعلى لك ااسامب، 

 املر ع نفسه. (56) 
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 21اجلدمبل 
 (57)2010عام لاالنتصابات ال ملانية احلياة السياسية، املرأة ا 

 

 احلزب
جمموع عدد 
 األصوات

النساء 
)احلصة من 
 اجملموع املرشحني املرشحات األصوات

 رؤساء األحزاب
 )ذكر/أنثى(

النساء من 
 3أقوى 
 مرشحني

        
PNP 506 6 605 5 17 22 1 مجكر 

PPE 309 36 2 8 10 1 مجكر 

MAN/MFK

/NPA 569 23 484 1 4 18 22 صفر مجكر 

MSI 195 12 1 6 7 1 مجكر 

FOL 354 4 231 5 17 22 صفر مجكر 

DP 823 1 226 4 17 21 1 مجكر 

PAR  662 26 833 23 9 13 22 2 أنثى 

PS 785 10 158 5 16 21 صفر مجكر 

 xxx 6 147 112 35 26 585 74 203 ا م ع
  

العــد  اإلمجــايل لمرشــحات مــا لنســبة األصــ ات املــدىل هبــا  أن  22اجلــدمبل ملــبني مب – 307
 ا املائة. 24بلغت  2012 هبا ا عام لألص ات املدىل

 
 22جلدمبل ا

 (58)2012االنتصابات ال ملانية لعام احلياة السياسية، املرأة ا 
 

 احلزب
جمموع عدد 

 تاألصوا
النساء 

)احلصة من 
 اجملموع املرشحني املرشحات األصوات

 رؤساء األحزاب
 )ذكر/أنثى(

النساء من 
 3أقوى 
 مرشحني

        
MFK 450 18 794 1 8 19 27 1 مجكر 
FOL 790 1 89 4 25 29 صفر مجكر 

PS 715 19 488 7 22 29 صفر مجكر 

MAN 294 8 284 6 23 29 صفر مجكر 

__________ 

 املر ع نفسه. (57) 
 املر ع نفسه. (58) 
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 احلزب
جمموع عدد 

 تاألصوا
النساء 

)احلصة من 
 اجملموع املرشحني املرشحات األصوات

 رؤساء األحزاب
 )ذكر/أنثى(

النساء من 
 3أقوى 
 مرشحني

        
PAR  179 17 436 14 7 22 29 3 مجكر 

Dem/Lab 127 1 121 8 21 29 صفر مجكر 

PAIS 286 15 537 1 11 18 29 صفر أنثى 

PNP 130 5 116 2 13 16 29 1 مجكر 

 xxxx 5 230 166 64 20 865 86 971 ا م ع
  

 عدد النساء يف الربملان
 

انظـر  ا املائـة مـا أعضـاء ال ملـان )     29شـكلت النسـاء   ، 2011مب  2010ا عامي  - 308
للنســاء ا صــف   أعضــاء ال ملــان ا النســبة املئ ملــة  مبتــبني األاقــام الدمبليــة أن. (23اجلــدمبل 

ا املائة ا ال ملـان   35.2مب  ،ا املائة 21.6هي  ،مقعدا( 21)منطقة أمرملكا ال سطى ككل 
 .األمبامبيب

 
 23اجلدمبل 

 2013-2010، احلياة السياسيةعد  النساء ا 
 نساء يف الربملانال
 
 2010  2011  2012   

 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى
 15 6 15 6 15 6 15 6 عض  ا ال ملان         

مبزملر ) ا ا مجلك مبزملر ف ق 
 7 3   9 1 9 1 العا ة(
  
 وزيراتال
 

قبــل الفتــرة مبفــ   ا ه لنــدا. متســعة مبزااء مبمبزملــر مــا ك ااســامب  تتــألف حك مــة – 309
، بلغــت تلــك 2012ا عــام مبنســاء. مــا الا املائــة مــا الــ زااء  10 ، كــان2010-2011
 ا املائة. 30، بلغت 2013ا حزملران/مل نيه ، مبا املائة 20النسبة 
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 كبار موظفي اخلدمة املدنية
 

ــد    – 310 ــ مي اجلدملـ ــل احلكـ ــما اهليكـ ــا امل  47ملتضـ ــة مـ ــا  مبتيفـ ــ  العليـ  Nieuwe)ناصـ

Bestuurlijke Organisation, NBO املناصــ  مــا شــاغلي  45، مــا أصــل 2011عــام (. مبا
، مــا 2012إمـرأة؛ مبا حزملران/مل نيــه   20ا ــال مب 25اخلدمــة املدنيــة، كـان هنــاك  العليـا ا  
امـرأة؛   20ا ـال مب   28اخلدمـة املدنيـة، كـان هنـاك     املناصـ  العليـا ا   ما شـاغلي   48أصل 

ا ـال   28نـاك  كـان ه  هـذه املناصـ ،  مـا شـاغلي    50أصـل  ، ما 2013مبا حزملران/مل نيه 
 إمرأة. 22 مب
 

 اخلدمة املدنيةموظفات 
 

مـا  امل تفني، كان ملعمـل لـد  حك مـة ك ااسـامب     شؤمبن معل مات إ ااة نظام لمبفقا  - 311
امـرأة   1 601منـهم  ،  2013حزملران/مل نيـه   ا ما مـ تفي اخلدمـة املدنيـة    3 617جمم عه 

مبتطــ ملر املؤسســات أن ا  البشــرملة  ااملــمبتــبني املعل مــات الــ اا ة مــا إ ااة  ا املائــة.  44أمب 
إىل  2011تقرملبـا ا الفتـرة مـا     ةثابتـ تلـت  الـذك ا إىل اإلنـاا   اخلدمـة املدنيـة   نسبة م تفي 

 (.27-24اجلدامبل )انظر  2013
ــاه جممــ ع عــد    24جلــدمبل ملــبني امب - 312 مبنســبة  احلك مــةلــد  العــاملني األشــصا  أ ن
مبل املرتبـات. مبقـد احتسـبت األاقـام مـا      حبسـ   ـدا   2011ا عام  منهمالر ال إىل النساء 

ــمة   ــالل قسـ ــد    خـ ــل مـــا  ـ ــاء/الر ال ا كـ ــد  النسـ ــى  اعـ ــات علـ ــ ع مبل املرتبـ عـــد  جممـ
ا املائــة مــا  33أن مبتــبني األاقــام .  2011لــد  احلك مــة ا عــام  العــاملني لنســاء/الر الا

املرتبـات   ـدامبل  ا منـها  ا املائـة   27، مب 12إىل  9ا  ـدامبل املرتبـات مـا     اعململالنساء 
 .8مب  7 دمبيل املرتبات ا املائة ا  23مب ، 6إىل  3ما 
 

 24اجلدمبل 
 حبس   دامبل املرتبات، 2011ت زملع الر ال مبالنساء ا عام 

 
 (الرجال )نسبة مئوية النساء )نسبة مئوية( جدول املرتبات

 16 84 2مب  1   

 62 38 6إىل  3

 59 41 8مب  7

 50 50 12إىل  9

 51 49 16إىل  13
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 (الرجال )نسبة مئوية النساء )نسبة مئوية( جدول املرتبات
 59 41 فما ف ق 17   

 77 23 غري معرمب 

 55 45 ملا 
    

 25اجلدمبل 
 املرتباتحبس   دامبل ، 2012ت زملع الر ال مبالنساء ا عام 

 
 (الرجال )نسبة مئوية النساء )نسبة مئوية( جدول املرتبات

 30 70 2مب  1   
 62 38 6إىل  3

 59 41 8مب  7

 50 50 12إىل  9

 51 49 16إىل  13

 58 42 فما ف ق 17

 78 22 غري معرمب 

 56 44 ملا 
   

 2012ا عـام   2مب  1ا  ـدمبيل املرتبـات   الت نسـبة العـام  أن  25جلـدمبل  مبملظهر ا - 313
ا  62) 6إىل  3 مـا  ا اجلـدامبل ملعملـ ن  الر ـال  أك  ما عد  . مبمل  د ا املائة 70 بلغت
األخـر   دامبل املرتبـات  ا  ـ مبالنساء مل تكا هناك فرمبق ملح تة ا ت زملع الر ال مب. (املائة

 .2012ا عام 
بقسـمة عـد  النسـاء/الر ال    احملسـ بة  األاقـام نفسـها،   إىل أ نـاه   26اجلدمبل مبملستند  – 314

العاملني لد  احلك مـة   العد  اإلمجايل للنساء/الر العلى رتبات ما  دامبل املا كل  دمبل 
إىل  9ء ملعملـا ا  ـدامبل املرتبـات مـا     ا املائـة مـا النسـا    33أن مبهي تبني  .2012ا عام 
 .8مب  7 مبلنيا املائة ا اجلد 23مب ، 6إىل  3 دامبل املرتبات ما ا املائة ا  27 ، مب12
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 26جلدمبل ا

ــام    ــع الر ــال مبالنســاء ا ع ــا  ــدامبل     ، 2012ت زمل ــ ع ا كــل م حمســ با حبســ  ا م
 املرتبات

 
 وع )نسبة مئوية(اجملم (جال )نسبة مئويةالر النساء )نسبة مئوية( جدول املرتبات

 5 3 7 2مب  1    

 31 35 27 6إىل  3

 25 26 23 8مب  7

 29 26 33 12إىل  9

 7 7 8 16إىل  13

 1 1 1 فما ف ق 17

 2 3 1 غري معرمب 
  

 27اجلدمبل 
ــام    ــع الر ــال مبالنســاء ا ع ــا  ــدامبل     ، 2013ت زمل ــ ع ا كــل م حمســ با حبســ  ا م

 املرتبات
 
 اجملموع )نسبة مئوية( الرجال )نسبة مئوية( النساء )نسبة مئوية( ل املرتباتجدو
 5 3 7 2مب  1    

 32 35 28 6إىل  3

 24 26 22 8مب  7

 29 25 32 12إىل  9

 7 6 8 16إىل  13

 1 1 1 فما ف ق 17

 2 3 1 غري معرمب 
  

ــ اا ة ا اجلــدمبل  إن  - 315 النســاء/الر ال ا كــل بقســمة عــد   امت حســاهب 27األاقــام ال
ي تـبني  . مبهـ 2013احلك مة ا عـام  العاملني لد  لر ال للنساء/اإلمجايل لعد  العلى  دمبل 
 28نسـبة  ، مبمللـي مجلـك   12إىل  9ا ا  ـدامبل املرتبـات مـا    ا املائة ما النساء ملعملـ  32أن 

 .8مب 7اجلدمبلني ا املائة ا  22مب  ،6إىل  3 دامبل املرتبات ما ا املائة ا 
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حبســ   ــدامبل  ت زملــع النســاء مبالر ــال   هنــاك فرمبقــات ملح تــة ا    ،مببالنتيجــة  - 316
زملـا ة افيفـة ا عـد     ا حـني ت  ـد   ، 2مب  1 نياملرأة ممثلـة متثـيال زائـدا ا اجلـدمبل    ف. املرتبات

ذه اجلـدامبل إىل مـا   ن ع ال تـائف التابعـة هلـ   ملنتمي . مب6إىل  3 ما الر ال العاملني ا اجلدامبل
فعلـى سـبيل املثـال، تنـداج      نـاا. اإل مـا مهـا   ذك ا أمبالـ هـا  ما م هى اعتباا رت العا ة عل

مــا اختصــا  النســاء. مبتشــمل املهــا  عــا ة ، مبهــي 2مب  1أعمــال التنظيــف حتــت اجلــدمبلني  
 السج ن.الشراة مباملعتا ة للذك ا أفرا  مبمفتشي 

 
 إصالح التعليم: 10املا ة  - هاء 

 
 مبالنســاءتتمتــع البنــات ، 1979ك ااســامب ا عــام نظــام التعلــيم ا  مت تغــيري منــذ أن – 317

مشـااكة الفتيـات مبالنسـاء ا    مبقـد منـت   التعليم االبتدائي مبالثان ي. حتصيل فر  املسامباة ا ب
إىل حـد كـبري   قبـل اجلـامعي(   مـا  التعليم العايل )التعليم الثان ي العـام العـايل مبالتعلـيم    مست ملات 

 .(59)ية اآلناألغلب دا حبيث أصبحا ملشكلا 
ــل أهــدا    – 318 ــة لسياســية المبتتمث ــيم ا ال اني ــع حصــ ل  ضــمان اك ااســامب لتعل مجي

 مبن  ،املشــااكة ا ا تمـع مباملنطقــة مبالعـامل أمجــع  ملتــي  هلـم   ذيالسـكان علــى التعلـيم العــام الـ   
ــهم املســـاس  ــةهب ملتـ ــت ملات  ، مبضـــمان الثقافيـ ــة مب ـــ   أشـــكال مبمسـ ــيم خمتلفـ ــاا ا التعلـ لكبـ

 .)مبالتالميذ ، مباملدااس،بدمبام كامللتعليم بالنسبة ل 28ك ااسامب. )انظر اجلدمبل 
، مبمجيـع القـ انني القائمـة    2010منـذ عـام     دملـدة بشـأن التعلـيم    قـ انني مل تسا أي  - 319

بشــأن   للقــان ن القطــري مبفقــا  ال تــزال ســااملة  ســت ا ك ااســامب حيــز النفــامج    قبــل  خــ ل  
 Landsverordening algemene overgangsregelingاملؤقتــة ) لتشــرملعات مبالترتيبــات اإل ااملــةا

wetgeving en bestuur)(60). 
 سااملة:ال تزال مببالتايل فإن االتشرملعات التالية 

، العـد   2008التعليم االبتدائي )اجلرملدة الرمسيـة لعـام   بشأن القان ن القطري  • 
 (؛84

  العـد ، 1979لعـام  اجلرملـدة الرمسيـة   التعلـيم الثـان ي )  بشأن القان ن القطري  • 
 (؛33، العد  2008ا اجلرملدة الرمسية لعام مباا  تعدملل األخري مبال، 29

__________ 

 مبزااة التعليم مبالعل م مبالثقافة مبالرملاضة، ك ااسامب. (59) 
 .87، العد  2010اجلرملدة الرمسية )ك ااسامب( لعام  (60) 
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 الثـان ي املهـل مبتعلـيم الكبـاا )اجلرملـدة الرمسيـة      بشأن التعليم القان ن القطري  • 
 (؛37، العد  2008لعام 

 لعـام   امعـة  ـزا األنتيـل اهل لندملـة )اجلرملـدة الرمسيـة      بشـأن  القان ن القطـري   • 
 مبهي آخر صيغة معدلة(.، 43، العد  1985

السياسـة   لـى إ خـال التغـيريات التاليـة ع    مبباإلضافة إىل التشرملعات املذك اة أعاله، مت – 320
 :العامة
 

 التعليم اإللزاميبشأن التعديل الذي أدخل على القانون القطري 
 

كـان  الذي  ،تعليم اإللزاميال بشأن القان ن القطريحيز النفامج   خل ،1991ا عام  - 321
اســتجابة للــتغريات الــيت مبسـنة.    15 مب 6الـذملا تتــرامبح أعمــااهم بــني  منطبقـا علــى األافــال  

ــك احلــني اــرأت  ــذ مجل ــدملل ا ،من ــق  مت تع ــان ن القطــري لينطب ــرامبح   لق ــذملا تت ــال ال ــى األاف عل
لضـمان أن مللتحـق باملـدااس مجيـع األافـال      كـبري  مبملبـذل جمهـ      سنة. 18مب  4بني أعمااهم 

هلـم  الشباب، مبتقـدمي املسـاعدة   الذي حيققه تقدم ال. مبهذا ملعل اصد الذملا هم ا سا الدااسة
 خـل  قـد  مبؤهالت األساسـية.  امل هناك احتمال ا تركهم الدااسة  مبن احلص ل علىإمجا كان 

حيـز   ،2007حزملران/مل نيـه   22لزامي، الذي سا ا لتعليم اإلاملعدل بشأن االقان ن القطري 
ــة    دفــا مب .2007آب/أغســطس  1النفــامج ا  ــي، تأمــل احلك م ــيم اإللزام ضــمان ســا التعل
احلد األ ىن ما التعليم األساسي، الذي سريسي أساسـا  على  مجيع أافال  زا األنتيلحص ل 

ممـا  داملة أفضل، على الدااسة ا سا مبكرة مين  األافال ب تشجيعمبالمتينا للتعلم ا املستقبل. 
مبهــذا ملنطبــق بصــفة خاصــة علــى   مبحيقــق احلــد األقصــى لنمــ  إمكانــاهتم.  همفرصــحيســا مــا 

أ يـة  أن ملفهم ال الدان فهمـا كافيـا   غري احملتمل احملرمبمة، حيث ملك ن ما  األافال ما البيئات
ســنة هــ   18زملــا ة احلــد األقصــى إىل مــا د  اهلــ مبملشــكل تشــجيع التعلــيم ا ســا مبكــرة. 

 الشـباب  مجيـع  أن حيصـل  ما خالل ضـمان  عد  املنقطعني عا الدااسة إىل احلد األ ىنخفا 
ــى ــيم مب  عل ــدامل  مبالتعل ــا     ل صــ ل االت ــدملر إىل املســت   األمبل م ــل تق ــى أق ــل  عل ــيم امله التعل

سـنة   18الـذملا بلغـ ا   مبالشـباب   مل.عفر  الالعث ا على هذا الثان ي. مبس   ملسهل عليهم 
للقــان ن القطــري بشــأن    ، خيضــع نمبمل ملنجحــ ا ا ال صــ ل إىل هــذا املســت     مــا العمــر  

 للشباب.التدامل  اإللزامي 
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 (Sociale Vormings Plicht (SVP))باب تدريب اإللزامي للشبشأن الالقانون القطري 
 

ن إمج أ، سـنة  24مب  16على الشباب الذملا تترامبح أعمـااهم بـني    هذا القان نملنطبق  – 322
القـان ن   ملعـام مب. مؤهـل عـا التعلـيم الثـان ي قبـل احلصـ ل علـى        تكـبرية منـهم انقطعـ   أعدا ا 
 بشـأن االلتحـاق باملـدااس مبالتـدامل ،  ـا ميـن        لـ ائ  مبضـع  مـا خـالل   املشكلة  هذهالقطري 

مـا النجـاح ا سـ ق     اكنـه مي يهذه الفئـة املسـتهدفة فرصـة ثانيـة لل صـ ل إىل مسـت   تعليمـ       
 .العمل
مبأفضت السياسة العامة املتكاملة املبنية على النتائج إىل استمراا اجلهـ   املبتكـرة الـيت     – 323

السياسـة العامـة  علـى عـد  مـا      هـذه  مبتنطـ ي  . حلياهتم  يدة بداملة شبابالطاء تركز على إع
، مببرنـامج  (سـنة  18-4تنامبل املسألة ما زمباملا شـا،  ـا ا مجلـك التعلـيم اإللزامـي )     تال امج  

مـل إىل  كة شـباب  ـزا األنتيـل ا سـ ق الع    مشاا زملا ةمباجله   الرامية إىل  ،تدامل  الشباب
 أقصى حد.

، مبأصــلحت النظــام للشــبابتــ فري التعلــيم مســت   مــا هــذه السياســة فعــت مبقــد ا – 324
ــهالتعليمــي  ــا ت حــدَّمب ،بأكمل ــا الدااســة.  مســت   م ــة للشــباب   ف االنقطــاع ع النســبة املئ مل

اسـة قبـل احلصـ ل علـى أي     دا مرحلـة مبكـرة، أي الـذملا ملتركـ ن امل     املنقطعني عا الدااسـة 
 .(61)نا املائة اآل 5ا التسعينات إىل ح ايل ا املائة  23مؤهل تعليمي، قد اخنفضت ما 

 2 000ثابتـة ا حـدمب    الشـباب  ا صـف    أن البطالـة   احلدملثة العهـد مبتبني األاقام  - 325
ــل    شــاب ــا العم ــاالني ع ــا الع ــع . (62)م ــة      مبمل ملرتف ــة املالي ــا األزم ــرغم م ــى ال ــرقم عل ــذا ال ه

كان لألزمة تـأثري حمـدمب  علـى     ،دمل نإعا ة هيكلة البسب  عملية  ،أنه إمجمباالقتصا ملة العاملية، 
 .ك ااسامب
 زااة التربية مبالعل م مبالثقافـة  التابع لالتدامل  اإللزامي للشباب، ملستهد  مشرمبع مب – 326

أمب مل حيصل ا علـى مؤهـل أساسـي مب/   الذملا سنة  24-16الفئة العمرملة ما الشباب  ،مبالرملاضة
مم ال بشـكل  شرمبع سيصب  امل ،2014تشرملا األمبل/أكت بر  1ابتداء ما عمل. مبليس لدهم 

__________ 

ــة      (61)  تشــري مبزااة التعلــيم مبالعلــ م مبالثقافــة مبالرملاضــة إىل أهنــا ال تســتصدم نفــس التعرملفــات الــيت تســتصدمها هيئ
اهل لندملــة تعــر  الــذملا تركـ ا املداســة ا عمــر مبكـر بــأهنم مــا تركــ ا    اإلحصـاء اهل لندملــة. فهيئــة اإلحصـاء  

شـها ة. مبهـذا التعرملـف ملشـمل أملضـا الطـالب       املداسة ما آخر صف كان ا ملتحقني به  مبن احلصـ ل علـى   
 ا التعليم العايل، الذملا سيق أن حصل ا على التعليم العام الثان ي أمب التعليم ما قبـل اجلـامعي أمب التعلـيم املهـل    
الثان ي قبل احلص ل على شها ة. مبباستصدام هذا التعرملـف، تصـل هيئـة اإلحصـاء اهل لندملـة إىل نسـبة مئ ملـة        

 ا املائة. 42قداها 
 املصدا: مبزااة التعليم مبالعل م مبالثقافة مبالرملاضة. (62) 
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د  مجلـك هبـ  ل كـاالت ال زااملـة، مب  سيصب  تنفيذه تابعا ل، مبالعا ملة احلك ميةامليزانية ما كامل 
أهـدا  لتحقيـق   هذه العملية ا املساا الصحي ، مت حتدملـد  مبضع ما أ ل مبضمان االستدامة. 

 .األ ل الط مللحتقيق احلد األمثل مبالنتائج ا  ،  ا ملكفلاالستدامة
ــا         – 327 ــه م ــا ملتســم ب ــي للشــباب،   ــدامل  اإللزام ــابع مبمت إاــالق مشــرمبع الت ــد،ا  فرمل
باسـتصدام   لنمـ مجج اا هـذا  االسـتمراا  على أمـل   ،2013مشرمبع جترمل  ا آب/أغسطس ك

املشـ اة  إسـداء   أسالي  العملشمل ت. مب2014آب/أغسطس ابتداء ما العا ملة امليزانية أم ال 
 راحل الثالا اليت حيصـل فيهـا الشـباب علـى التـدامل  مبالتأهيـل      ا كل ما املاملساعدة تقدمي مب
 العمل.فر  مب

مبجيري إعدا  الشباب مـا أ ـل   املش اة ا سبعة أحياء. املرحلة األمبلية، تسد  في ف - 328
املرحلـة الرئيسـية،   ا مب. ة الشصصية العنصـر الرئيسـي ا مجلـك   يمبتشكل التنم؛ املرحلة الرئيسية

ملفضي إىل احلص ل علـى تأهيـل   مما  ،التعليم الثان ي املهل  األمبل ما املست التدامل  ا مل فر 
الـذملا حصــل ا علــى تأهيــل  مبا املرحلــة الثالثـة مباألخــرية، تقــدم للشــباب  . أساسـي أمب صــناعي 

بتم ملـل  مب بكامله ضما ال كـاالت ال زااملـة  ال نامج مبملتم تنفيذ . عملساعدة ا العث ا على امل
 .حك مي

 ،لتعليم( ا اجله   الراميـة إىل كفالـة االسـتدامة   لملؤسسات الرئيسية )مجيع امبتشااك  – 329
لتحقيــق هــذا هــ  الســبيل ال حيــد لتحقيــق نتــائج حقيقيــة. مبمت حتدملــد األهــدا  التاليــة   لكــ ن 

 :2013عام االستدامة بالنسبة ل

سـاعد  ملمساعد مبتعزملز التعليم الـذي  ست   ملالتدامل  ت فري : تعزملز 1اهلد   • 
 ؛فر  العمل على تأمني

ــز 2اهلـــد   •  ــة ب: تعزملـ ــة املتعلقـ ــامج اإلاآلليـ ــةنفـ ــل   ،مبالرعاملـ ــا حيتمـ ــبة ملـ بالنسـ
 ؛لدااسة ا سا مبكرةعا اانقطاعهم 

لشـباب البـاحثني   مـا أ ـل ا  : تعزملز الصلة بني التعليم مبس ق العمل 3اهلد   • 
 عمل ما مست   مساعد؛فر  عا 

التـدامل  ملسـت   مسـاعد    مب ،عم ما: حتسني ص اة التدامل  املهل 4اهلد   • 
 خص صا؛

 .: األنشطة التداملبية على الصعيد احمللي5اهلد   • 
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تقيـيم  املشـرمبع مب  جيـري فيـه تنفيـذ   السياق الذي ما أ ل إعطاء فكرة صحيحة عا مب – 330
ــائج ــا أ ــل   اجلهــ    جتــدا اإلشــااة إىل أن  ،النت ــا م ــذل حالي ــق االســتدامة تب ــى  حتقي ــة عل ثالث

 :، مبهيمست ملات

 ؛الكلي: تعدملل مبتنقي  السياسات مبالتشرملعاتت   املس • 

ات الـــيت ئــ ســتهد  نفـــس الف تالـــيت ت ســا: املنظمـــات ال انيــة   املاملســت     • 
 ملستهدفها الشركاء؛

ــالع الصــغر: اســتصدام   املســت    •  ــ ا  الب ــة امل التــدامل  املســتصدمة ا التعليمي
 .اإللزامي للشباب

 :األنشطة التاليةمبجيري حاليا تنفيذ  – 331
مبهـ    ،التعليم املهل الثـان ي ما األمبل املست   : مشرمبع جترمل  ا 1اهلد   )أ( 

فرملـق ملضـم   مبا إاااه ملكفـل  . املرحلة الثانية مبالرئيسية ما مشرمبع التدامل  اإللزامي للشباب
ن  ا مَـ معلمني مبم  هني مهنـيني مبعـاملني ا جمـال الرعاملـة اال تماعيـة تنفيـذ هنـج متكامـل ملُ        

 ؛التأهيلاحلص ل على ما أ ل األمثل للشباب سياقه الدعم 
ــدة  أصــب  اآلن : 2اهلــد   )ب(  ــة اجلدمل ــة للاآللي ــدامل  اإللزامــي  رعامل ملشــرمبع الت

املسـؤمبل عـا الـدمبام ا     املكتـ  للشباب  زءا ما املرحلة الرئيسية للمشرمبع. مببالتعـامبن مـع   
 ؛لزامي باملداسةإنفامج االلتحاق اإلما أ ل العمل معا املدااس، جيري مبضع خطة بشأن 

التعلــيم املهــل   الفنيــة ا جمــال   لصــ ة  لك ااســامب  ُكّلــف مركــز   : 3اهلــد   )ج( 
مـا مسـت     لس ق العمل بشأن فـر  العمـل املتـ فرة     ااسة بإ راء مبالتدامل  مبس ق العمل 

املتـدابني،  علـى العمـل مـع    أابـاب العمـل   مبجيـري اآلن تـدامل    مساعد ا خمتلف القطاعـات.  
 على عمل. حص هلمثالثة أشهر بعد ستشااملة هلؤالء الشباب ملدة خدمات اجيري ت فري كما 
مـــا أكمـــل  ،2013إىل حزملران/مل نيـــه  2010كـــان ن الثان/ملنـــاملر مـــا ا الفتـــرة مب - 332

ــه  ــابة شــاب 192جمم ع ــامج ا مبش ــي للشــباب   بنجــاح برن ــدامل  اإللزام ــبة  . الت مبترامبحــت نس
(63)ا م عاملائة ما  ا 80مب  70بني الفتيات املسجالت ا ال نامج 

. 
التنميـة   مبت  د مرحلة أمبلية ضما مشـرمبع التـدامل  اإللزامـي للشـباب تشـكل فيهـا       – 333

ملفضـي  ملرحلة الرئيسـية، حيـث   عق  مجلك املمب العنصرملا الرئيسيني.الشصصية مبالتدامل  املهل 
ــل   ــدامل  أمب العم ــل الت ــا إىل تأهي ــامج    مســاعدمســت   م ــ  برن ــل مكت ــا حت مل . مبجيــري حالي

__________ 

 املصدا: مبزااة التعليم مبالعل م مبالثقافة مبالرملاضة. (63) 
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اة التعلــيم مبزاانطالقــا مــا مبع التــدامل  اإللزامــي للشــباب إىل مؤسســة استشــااملة تعمــل مشــر
الــدعم لل كــاالت تــ فري خــدمات بــدمبا اصــد أمب تضــطلع  ، مبهــيالثقافــة مبالرملاضــةمبمبالعلــ م 

مبالرعاملــة  ميــدان العمــل   ا  ســنة  24-16 مــا الفئــة العمرملــة  العاملــة مباشــرة مــع الشــباب    
 .مبالتدامل 

 
 التأسيسي؛ التعليم التعليم االبتدائي

 
، مببـدأ تطبيقـه   2002/2003ا السـنة الدااسـية   التأسيسـي  استحدا نظـام التعلـيم    – 334

 ســن ات 10ملكـ ن قـد ابـق ملـدة      2012/2013مبحبلـ ل السـنة الدااســية    ،منـذ مجلـك احلـني   
 متتالية.
 

 28اجلدمبل 
، ك ااســـامب، مبالتعلـــيم اخلـــا  ،املهـــلالتعلـــيم مب ،، مبالتعلـــيم العـــامدمبام كامـــلالتعلـــيم بـــ
2011-2012 

 
 التالميذ املدارس كوراساو

 17 361 50 التعليم التأسيسي   

 1 122 14 التعليم االبتدائي اخلا   

 10 667 3 (VSBO 1, 2التعليم الثان ي األساسي )

 4 044 1 (HAVO 1, 2التعليم الثان ي األساسي )

 4 308 2 (HAVO/VWO 3, 4, 5, 6املرحلة األخرية ما التعليم الثان ي )

 10 612 3 (VSBO, 3, 4قبل املهل )ما التعليم الثان ي 

 6 510 3 (SBOالتعليم املهل الثان ي )

 6 151 1 (AGO, VSOالتعليم الثان ي اخلا  )
  

عملية ائيسية مبمعقـدة نظـرا ألن التعلـيم ا  مبا     التأسيسينظام التعليم تنفيذ شكل مب - 335
 ملقـدمان ا مـدااس خمتلفـة.   التعلـيم  دائي كانا ن عني منفصلني ما أن اع احلضانة مبالتعليم االبت

كانــت اللغــة اهل لندملــة اللغــة احلضــانة البابيــامنت  أساســا، مبلكــا   مبا لغــة التعلــيم ا مبكانــت 
 ،ملـة البابيـامنت  مباهل لند  ،كانت اللغتـان منذ البداملة، مباملستصدمة ا املدااس االبتدائية. ال حيدة 

ــداملس ا التســتصدمان ا  ــيم التأسيســي  ت ــام التعل ــا نظ ــى حــدة    ، إم ــا. أمب كــل مباحــدة عل مع
ملركـز علـى   بنظـام   ،القـائم علـى تـداملس صـف بأكملـه      ،مباستعيا عا نظام التعلـيم التقليـدي  

بـل أملضـا    ،فحسـ  املهااات املعرفية على تنمية اليت ال تقتصر الطفل تنمية ملشد  على الطفل مب
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نظــام اســتحداا بــالت ازي مــع مباال تماعيــة مبالرمبحيــة. مبتنميــة املهــااات العاافيــة مباحلركيــة 
ــيم التأسيســي  ــالتعل ــ ت، كان ــق بتكن   ري جت ــية تتعل ــات ا  أملضــا تطــ اات ائيس ــا املعل م  ل  ي
 .الفص ل الدااسية

 ،األساسـية الـب   تكييـف  مت أعـاله،  التمكني ما تطبيق التغيريات املـذك اة  ما أ ل مب - 336
 دملـدة، مبتـ فري   تـ  مداسـية مبمـ ا  تعليميـة     مبمبضـع ك ملثا، املبان املداسية جتهيـزا حـد  جتهيز مب

 تدامل  إضاا للمعلمني.
ــدااس إ ااة جمــالس مببإمكــان  – 337 ــيم.   امل ــة املســتصدمة ا التعل ــد اللغ ــهم اآلن حتدمل مبميكن

ــة   ــاا بــني اللغــة احمللي ــائي اللغــة.   الاالختي ــاا نظــام ثن ــة، أمب اختي ــامنت  أمب اهل لندمل ــاا بابي مبقــد اخت
مبقد تلقـى املعلمـ ن تـداملبا    باستثناء املدااس العامة. م اهل لندملة ا مدااسهم، معظمهم استصدا

مت نشــر مب ،مــ ا  تعليميــة  دملــدةحــا ملتكيفــ ا مــع نظــام املــرحلتني اجلدملــد، مبمت مبضــع خاصــا 
حتســني مهــااات علــى لغــة مباملســاعدة هــذه المــا أ ــل تعزملــز بلغــة البابيــامنت  كتــ  مداســية 

 .ألافالد  االقراءة ل
 
 قبل املهينما عليم الثانوي؛ التعليم الثانوي لتا
 

هــ  . مب2004/2005 لســنة الدااســيةقبــل املهــل ا امــا اســتحدا التعلــيم الثــان ي  – 338
‘ 3’ ؛الرعاملـة الصـحية مباال تماعيـة    ‘2’ ؛التكن ل  يـا ‘ 1’ملقدم التدامل  ا ثالثة قطاعـات:  

متكـني  تكـافؤ الفـر  مـا خـالل     قيـق  قبـل املهـل إىل حت  مـا  التعلـيم الثـان ي   سـعى  . مبملاالقتصا 
، مبمـا خـالل إ ااج م اضـيع عامـة مبمهنيـة ا      ا مرحلـة الحقـة  مهنتنـهم  اختيـاا  مـا  لتالميذ ا

 الدااسة.
 

 التعليم العايل؛ جامعة جزر األنتيل اهلولندية
 

اهلندسـة،  كليـة  قـان ن، مب ة الكليكليات هي:  اآلن بس امعة األنتيل اهل لندملة  ضمت – 339
ا مب. ، مبكليـة عامـة  لسـل كية اال تماعيـة مبا العل م كلية ل م اال تماعية مباالقتصا ، مبالعكلية مب

سـة ا  امعـة األنتيـل اهل لندملـة     أصـبحت عمليـا كـل املقـراات املدا     السن ات القليلـة املاضـية،   
 معظــممب. الفالنـداز معتمـدة مـا قبـل هيئــة اعتمـا  املقـراات الدااسـية املشــتركة بـني ه لنـدا مب        

 ـراءات  إلضـع  ااسية اليت مل ملتم بعد اعتما ها هـي مقـراات  دملـدة، مبسـ   خت    قراات الدامل
 .2014-2013االعتما  ا الفترة 
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 29جلدمبل ا
 خرجي   امعة  زا األنتيل اهل لندملة

 
 *2012 *2011 *2010 *2009 *2008 *2007 الكلية
 27 39 41 37 24 26 القان ن       

 17 11 14 13 6 9 الذك ا

 10 28 27 24 18 17 اإلناا

 90 101 115 88 45 27 العل م اال تماعية مباالقتصا 

 21 20 27 20 16 4 الذك ا

 69 81 88 68 29 23 اإلناا

 32 35 40 37 28 27 اهلندسة

 24 27 34 28 22 20 الذك ا

 8 8 6 9 6 7 اإلناا

العلــــــــــــ م اال تماعيــــــــــــة 
 مبالسل كية

     25 

 1      الذك ا

 24      اإلناا

 231 237 232 179 130 116 ا م ع 

 65 61 75 64 45 35 الذك ا

 166 176 157 115 85 81 اإلناا
 

كــان ن األمبل/ ملســم ؛ املصــدا: مبزااة التعلــيم مبالعلــ م      31 –كــان ن الثان/ملنــاملر   1الفتــرة:  * 
 مبالثقافة مبالرملاضة.

 
ــة  دملــدة، شــها ة   الكليــة متــن  مب - 340 باللغــة امل س مباملا ســتري البكــال العامــة، مبهــي كلي

لتعلــيم ا جمــال االكليــة أملضــا املعلمــني   ابمبتــد  .اإلجنليزملــة مبالبابيــامنت  مباهل لندملــة مباإلســبانية 
 ا ـة املا سـتري ا االحتيا ـات التعليميـة     ملـن   باشـرت برناجمـا   ، 2012. مبا عام التأسيسي
 .اخلاصة
 Academiaا ة الـيت كانـت تـداس   ااسـي تقدم  امعة األنتيـل اهل لندملـة املقـراات الد   مب – 341

Pedagógiko Kòrsou  تـدامل   الـيت تـ فر   اآلن املؤسسة ال حيـدة  . مب امعة األنتيل اهل لندملة هي
تــدامل  املعلمــني مــا  ثــانالســت   املتقــدم أملضــا هــي . مبالتأسيســيالتعلــيم جمــال ا علمــني امل
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تفضـي إىل احلصـ ل    مقـراات ة كليـة اهلندسـ  مبتقـدم  نكليزملة. الاباللغات اهل لندملة مبالبابيامنت  مب
 .2010منذ عام التقنية  إ ااة األعمالا ستري ا شها ة املعلى 
الضـرمل    ن لعلـ م اال تماعيـة مباالقتصـا   ا ـة البكـال امل س ا القـان      مبتقدم كليـة ا  – 342

بة مبإ ااة املا ســـتري ا احملاســـمقـــراات  ا ـــة مبتقـــدم أملضـــا  .2008مباالقتصـــا  منـــذ عـــام 
ــال ــة ،األعم ــي ال   بأابع ــل، مب ،تســ ملقختصصــات ائيســية، مبه ــتراتيجيات، مبمبالتم مل إ ااة االس

 .امل اا  البشرملة
كلية العلـ م اال تماعيـة مبالسـل كية  ا ـة البكـال امل س ا       متن  ،2008عام  ذمنمب - 343

التعليمـي،  دعم الـ مب ،العمل اال تمـاعي مبهناك ثالثة خيااات للدااسة هي:  العمل اال تماعي،
 ا ا ـة املا سـتري ا العمـل اال تمــاعي    مبقـد بـدأت الدااسـة املفضـية إىل     . املـ اا  البشـرملة  مب

هيئـة اعتمـا  املقـراات    ما قبـل   ا ة البكال امل س معتمدة . مبأصبحت 2010حزملران/مل نيه 
. مبســتبدأ عمليــة اعتمــا   ا ــة املا ســتري ا عــام  النــدازالدااســية املشــتركة بــني ه لنــدا مبالف

 (.29اجلدمبل  امعة األنتيل اهل لندملة، انظر ي خرجيعد  لالاالع على ) .2014
 هـل علـيم امل مقـراات ا جمـال الت  تقـدم  الـيت   عد  ما املؤسسات األخر أملضا مبهناك  - 344
هذه املؤسسات كـثريا مـا ملكـ ن هلـا     مبحك مة ك ااسامب. مبحيظى العدملد منها باعترا   العايل،

 .ا ه لنداقائمة عالقة عمل مبثيقة مع مؤسسات 

: ها، مبمنـ      عق    د أملضا ا ك ااسامب عد  ما الكليات الطبية اليت تعمل مبمل – 345
كلية الط  التابعة جلامعة سانت مااتا، مباجلامعـة الطبيـة الكااملبيـة. مبستباشـر كليـات الطـ        

اليت تداسها. مبقد قطـع شـ ط ال بـأس بـه ا عمليـات التحضـري        قرااتقرملبا عملية العتما  امل
 لذلك.
 

 لتمويل الطالبكوراساو مؤسسة ؛ املقدمة للطالبلية املساعدة املا
 

كانـت مرحلـة التعلـيم االبتـدائي     قـد  مب التعليم ا  زا األنتيل اهل لندملة متاح للجميع. - 346
ــدمبام. مبباســتحداا م  الــذي بــدأ ا ( Enseñansa Liber) التعلــيم ا ــان شــرمبعجمانيــة علــى ال

 مبالتعلـيم  حاليا على التعليم الثـان ي ملنطبق  أصب  األمر نفسه، 2013-2012السنة الدااسية 
 املهل الثان ي.

ــيم ا ــان ممــع إاــالق  مب - 347 ــل شــرمبع التعل ــل مؤسســة   ، أصــب  التم مل ك ااســامب مــا قب
لتعلـيم  لمؤسسـة   ا ا اجلامعـة أمب ملتابع ن تعلـيمهم  لذملا الطالب لمتاحا اآلن لتم ملل الطالب 

التعلـيم  مشـرمبع  عا ارملق  إمجا كان التم ملل املقدممبج. أمب ا اخلااالبلد املهل العايل، س اء ا 
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للحصــ ل علــى مبلــع إضــاا ميــن  هلــم     طلــملتقــدم ا بأن  للطالــ ا ــان غــري كــا ، جيــ ز  
 كقر .
القــرمب   االســتفا ة مــااملســجلني ا التعلــيم املهــل الثــان ي  طــالب مبميكــا أملضــا لل - 348

 الـذي للتغطيـة  األقصى احلد أكثر ما الكلية  إمجا كانت الرس م اليت تفرضها ةالدااسية التكميلي
 مة ا إااا مشرمبع التعليم ا ان.حد ته احلك 

 
 : املسامباة ا احلق ق فيما ملتعلق بالعمل مبالرعاملة الصحية12مب  11املا تان  - مبامب 

 
 العمليف ميدان قوق احل
 

 (64)م مـة اخلـا  بإ ـازة األ  القـان ن  ، أ ر  تعـدملل علـى   2012نيسان/أبرملل  6ا  – 349
، 103محاملـة األم مـة اقـم     املعدلـة التفاقيـة   صـيغة مبال سيما ال ،مع املعاملري الدمبليةملت افق حبيث 

 الفـــر ا تكـــافؤ الاحلك مـــة ضـــمان تبتغـــي . مب183مباتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدمبليـــة اقـــم 
، مبتعزملــز صــحة ســ اءالعلــى لنســاء مبالر ــال املعاملــة جلميــع الســكان العــاملني، لاملســامباة ا مب

 :ما مللي هذه التغيريات علىمبتنط ي مبسالمة األم مبالطفل. 
 عدم التمييز • 
قـدمي التعليمــات  ال جيـ ز لـرب العمـل التمييـز ا عقـ   العمـل، فيمـا ملتعلـق بت          

احلكـم   هبـذا مب ال جيـ ز عـدم االلتـزام     مباملستحقات، مبم اصلة العقد أمب إهنائـه. 
فيمـا ملتعلـق   املـة النسـاء   محعـامال حمـد ا، مبمـا أ ـل     اجلـنس  اعت  نـ ع  إال إمجا 

 املصالف هلذه األحكام الغيا.إلغاء العقد /ءمبملعت  إهنا حلمل أمب األم مة.با
 من طالبات العمل ملحلاإجراء اختبار اشتراط  علىفرض حظر  • 

علـى املتقـدمات ل تيفـة    اختبـاا احلمـل    اشـتراط إ ـراء  اباب العمل أل الجي ز  
العمــل احتمـال ا أن ملشـكل هـذا    هنـاك  إمجا كـان  مبملسـم  هبـذا فقـا    . معينـة 

 .خطرا كبريا على صحة مبسالمة األم مباجلنني

 إجازة األمومةفترة زيادة  • 

__________ 

ألـف مـا القـان ن املـدن جلـزا األنتيـل        7الـذي عـدل اجلـزء     2012سـان/أبرملل  ني 3القان ن القطري املـؤاخ   (64) 
 (.24، العد  2012( لعام Publicatiebladاهل لندملة )اجلرملدة الرمسية )
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ــا ة متــت ز   ــرة مل ــة مــا   فت مبمتــد   أســب عا. 14إىل  12إ ــازة احلمــل مباألم م
الفعلـي   الـ ال ة إمجا كـان تـااملخ   إ ازة األم مة  ا ملتناس  مـع م عـد الـ ال ة    

 .هلا قبل امل عد املقدا
ــا  ر لـــة مـــا حامب   ــازة   مبفاهتـــا أمب ىاملستشـــفاألم أمب  خ هلـ قبـــل انتـــهاء إ ـ

 ، حيصل امل تف األب املسؤمبل عا الطفل على إ ازة مبالدملة.األم مة
أثناااء احلماال  بشااكل دائااميقتضااي الوقااو  الااذي لاايال والعماال  حظاار العماال • 

 الطبيعيةوالرضاعة 

ال قــ   لفتــرات أمب العمــل لــيال ةالعمــل أن ملطلــ  مــا امل تفــال ميكــا لــرب   
مبضـعت افلـها مـؤخرا أمب إمجا كانـت     أهنـا  ا مللة إمجا كانت ا فترة احلمـل أمب  

الالزمـة حـا تــتمكا   ترتيبــات الملنبغـي اختـامج   مببيعيــة. ااضـاعة  ترضـع افلـها   
مبضــخ احلليــ  مــا الثــدي ا مكــان تشــعر فيــه   افلــها مــا إاضــاع  ةمل تفــا

 بالطمأنينة مباخلص صية.

ضاا  وماان أجاال الرضاااعة الطبيعيااة   فوعااة األجاار  دفتاارات راحااة م يف  احلــق • 
 احلليب من الثدي لرضاعة الطفل

 25علـى أال ملتجـامبز كحـد أقصـى      ،اضاع الطفـل إل ب قت ملسم  لألمهات  
 خصم ما األ ر.  مبن ،فترة العملما ا املائة 

 حظر فصل العامالت احلوامل • 

ــاب العمــل  حيظــر علــى    ــة أاب ــاء  فصــل العامل ــرة أثن اب تتصــل احلمــل ألســب فت
ا حالــة الفصــل أثنــاء احلمــل، جيــ  علــى مبباحلمــل أمب أثنــاء إ ــازة األم مــة. 

أســـباب إىل إلثبـــات أن الفصـــل ملســـتند أســـباب مب يهـــة تقـــدمي اب العمـــل 
 .باحلملليس له عالقة مب م ض عية

 
 الصحية الرعاية
 

 ن ع اجلنس، مبلكا مت تقرملر ما مللي:تراعي سياسة صحية ك ااسامب ال تتبع  – 350
مبمبزااة  .احلك مة مسؤمبلة عا ال قاملة ما األمرا  املنق لة باالتصال اجلنسـي  ()أ 
فيهــا ميكــا  ألمــرا  املنق لــة باالتصــال اجلنســيلعيــا ة متــ ل مبتــدملر البيئــة مبالطبيعــة مبالصــحة 

علـى حـد سـ اء  مبن الكشـف عـا اهل ملـة       لألفرا  إ ـراء االختبـااات مباحلصـ ل علـى العـالج      
ــرمب      ــل. مبمــا املع ــ ن فــرا ا أيــدا أن مب مبن مقاب كــل ســنة ضــحية لألمــرا  املنق لــة     ملقع
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 مـا الفـر    عـالج مبميكـا أن تصـل تكـاليف     .ملـا أن املراهقات كثريا ما حيباالتصال اجلنسي مب
، علـى مب ـه اخلصـ      فريمبس نقص املناعـة البشـرملة  ، مبما األمرا  املنق لة باالتصال اجلنسي

 .الشهرا غيلدا أنتيلي  5 000 مب 3 500مبلع ملترامبح بني إىل 
مسـاعدة أكـ . ففـي    راهقـات احل امـل   تتلقى امل ،دمات ال قائيةاخلإىل  ان   )ب( 

ألمهات املراهقـات إىل  ارملقة التعامل مع مسألة ع  ة ابعا التباملا بني ال قت الراها، مل  د 
 (.األاقاملالاالع على  30مبااللتحاق اإللزامي باملداسة. )انظر اجلدمبل  (65)املدااس
 

 30اجلدمبل 
  زا األنتيلفتاة  مبن سا العشرملا ا امل اليد لكل ألف 

 
 البحر الكارييب منطقة يف دهولندا يف اجليل الثاين يف دهولندا اجليل األول يف دهولندا

   39 22 38 

 : هيئة اإلحصاء اهل لندملة.املصدر
 

ل اليت تعر  صاحبها إىل مسـت   عـا  أمناط السل ك هتد  احلك مة إىل عدم تشجيع  - 351
إقامــة عالقــات  نســية  حتمــل مســؤمبلية شصصــية أكــ  امبتشــجيع النــاس علــى  مــا املصــاار

 ا املتمثـل  باملقاملضـة  مبالبغاء التجااي البغاء تاهرة بشأن  ااسات إعدا ر  حاليا جيمب صحية.
مـا  مب باعتباا ـا ع امـل منط ملـة علـى خطـ اة.     . مساعدة أمب هداملا لقاء  نسية خدمات تقدمي

السياسـة العامــة.  قبـل تشــدملد  قيـاس األثــر  النتــائج مبمبمجيــع األنشـطة  بتسـجيل  القيــام  ألساسـي ا
   ما مللي: إىلالعامة السياسة مبترمي 
ما أ ل ال قاملة ما  2015-2010 للفترة فيذ اخلطة االستراتيجية ال انيةتن • 

 ــــا فيهـــا فـــريمبس نقـــص املناعــــة     ،األمـــرا  املنق لـــة باالتصـــال اجلنســـي    
كيــز علــى تنفيــذ األمبل ملــات احملــد ة خــالل ا تمــاع   البشــرملة/اإلملدز، مــع التر

 ؛2010آمجاا/مااس ا أصحاب املصلحة 
مجيـع  مـع اسـتهدا    زملا ة عد  األنشـطة ال قائيـة ا جمـال الصـحة اإلجنابيـة،       • 

 ؛العمرملةالفئات السكان مبكل 

__________ 

 (65) Valk A. and M. Boot, Verslag van inventarisatie naar de opvang en doorverwijzing van tienermoeders op 

scholen voor voortgezet onderwijs          ااسـة لتقصـي احلقـائق بشـأن اعاملـة األمهـات املراهقـات ا املـدااس (
 الثان ملة مبإحالتها إىل اجلهات املعنية بتقدمي املساعدة هلا(.
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ــيت   •  ــع  ، مــع اســتهدا  تعــزز النمــ  اجلنســي الصــحي   تشــجيع الع امــل ال مجي
 العمرملة؛ الفئات السكان مبكل

مبالتأكد مـا   االضطرابات اجلنسيةعا املبكر الكشف متكا ما آاليات إنشاء  • 
 ؛العمرملةالفئات مجيع السكان مبكل  مع استهدا ، مب   ها مبمعاجلتها

ألشــصا  لاإلحالــة املبكــرة مباملناســبة  اآلليــات القائمــة للــتمكني مــا  حتســني  • 
 ؛اضطرابات  نسيةالذملا ملعان ن ما 

النــاس باملســؤمبلية  إحســاس األنشــطة الــيت هتــد  إىل زملــا ة     ت ســيع نطــاق  • 
 ؛اليت تعر  صاحبها إىل مست   عال ما املصاارمناط السل ك هم ألهمفمب

األنشــطة الراميــة إىل احلــد مــا انتشــاا األمــرا  املنق لــة باالتصـــال        زملــا ة   • 
 ؛اجلنسي

 املمااسة املأم نة للجنس؛األنشطة اليت تعزز  زملا ة • 

ــا ة •  ــه       ا زمل ــري املرغــ ب في ــل غ لــد   ألنشــطة الــيت تســتهد  احلــد مــا احلم
 املراهقات؛

 ؛ألمهات املراهقاتلساعدة امل الرعاملة مبلت فريأنشطة استحداا  • 
السـل ك الـيت تعـر  صـاحبها     أمنـاط  زملا ة عد  األنشطة الرامية إىل احلد مـا   • 

 ؛إىل مست   عال ما املصاار
جمـال   ا ناشـطا   مباا تؤ ي اليت مباهليئات ةاأل هز إىلإمكانية ال ص ل زملا ة  • 

   اعاملة الصحة اإلجنابية؛
ــة العمــل هب •  ــى تشــجيع  م ــة املســتهدفة  ا عل ــةم ع ــا    املعني ــتفا ة م ــى االس عل

اعاملــة الصــحة جمــال  ا ناشــطا  مباا تــؤ ي الــيت مباهليئــات األ هــزةخــدمات 
 اإلجنابية؛

جمـال   ا ناشـطا   مباا تـؤ ي  الـيت  مباهليئات األ هزةتنظيم التعامبن بني خمتلف  • 
 اإلجنابية مبإضفاء اابع امسي عليه مبتعزملزه؛ اعاملة الصحة

ا املنااق احملرمبمة )سـريمب    تماعيةاالاالقتصا ملة للفئات خمصصة ت فري اعاملة  • 
بشكل غـري قـان ن   شتغالت مباملمباملها رملا غري الشرعيني،  غريها،مبف ات نا، 

 اجلنس، مباملثليني؛ب
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 ؛مبزااة الصحة مبالبيئة مبالطبيعةاألمرا  املعدملة ا املعنية باة  ااإلتعزملز  • 

 ؛تشجيع املنظمات غري احلك مية على العمل معا بشكل مبثيق ا هذا ا ال • 
 .نتائجما مت حتقيقه ما أعاله، مبما مجكر تسجيل كل األنشطة امل  هة حن   • 

 
 اجلنسية واإلجنابية احلق ق
 

 83.5، مشـم لني بالتـأمني الصـحي    املائـة مـا البـالغني    ا 97كـان  ، 2013ا عام  - 352
ــة ــهم  ا املائ ــأمني الصــحي احلكــ مي مب  بمن ــة  16.5الت ــأمني خــا  ا املائ نســاء مبعــد  ال. بت

ــأمني احلكــ مي   ــأمني الصــحي     (66)املســتفيدات مــا الت أكــ  مــا عــد  الر ــال. مبال ملغطــي الت
 Famiaاحلك ميـة  غـري  ملنظمـة  بأسـعاا زهيـدة مـا ا    هالمبلكـا ميكـا شـرا    ،سـائل منـع احلمـل   مب

Plania .املدع مة ما قبل احلك مة 
بـأهنا   50إىل  18الفئة العمرملـة  ما ا املائة ما النساء  39أفا ت  ،2013ا عام مب - 353

ئـي  النسـبة املئ ملـة للنسـاء الال   مبترتفـع  مبسائل منع احلمـل.  ما األقل ملستعملا ن عا مباحدا على 
هـي أكثـر   منـع احلمـل   مبحبـ ب   اع مسـت اها التعليمـي.  ااتفمع ملستصدما مبسائل منع احلمل 

مبا مــا عــدا أخــر . مبســائل أحيانــا بــاالقتران مــع اســتصداما، مبتســتعمل مبســائل منــع احلمــل 
 34إىل  18 مـا الفئـة العمرملـة   تسـتصدمها أغلـ  النسـاء    اليت منع احلمل فإن مبسائل احلب ب، 
الفئـة  مـا  لنسـاء  مببالنسـبة ل  (.coitus interruptusارملقة اجلمـاع النـاقص )  الذكري مبهي ال اقي 
غري احلب ب هي الل لـ  الرمحـي أمب الـ اقي    استصداما ال سائل أكثر فإن ، 50إىل  35العمرملة 
 .(67)الذكري

 
 ؛ املشاركة يف األنشطة الوقائيةاملقدمتان لألفراد ساعدةاملوقاية وخدمات ال

 
عامـا   45الغني مـا العمـر   البـ ا املائة مـا األشـصا     63.9 خضع ا العام املاضي، - 354

ما الناس الـذملا ملتجـامبزمبن   ا املائة  87.3خضع ، مبا الدمفما ف ق لفحص مست   السكر 
اإلنفلـ نزا.  ضد لتلقي  برنامج اا منهم شااك ا ا املائة  9.6ضغا الدم، مب قياس ل عاما 60
ــامني املاضــيني، مب ــا النســاء   62.5خضــعت  ا الع ــة م ــة   مــاا املائ ــة العمرمل  75إىل  50الفئ

ا املائـة   65.1خضـعت  ا السن ات الـثالا املاضـية،   مبسراان الثدي. لفحص الكشف عا 
ا مبلكشــف عــا ســراان عنــق الــرحم.  لفحــص ا 60إىل  30الفئــة العمرملــة مــا مــا النســاء 

__________ 

 .2013املس  ال ال للصحة،  (66) 

 املر ع نفسه. (67) 
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ــامني املاضــيني،   ــا   75.9خضــع الع ــني الســرملري،   الســكري مرضــى ا املائــة م لفحــص الع
(68)ألا لمنهم لفحص اا املائة  36.1 مب

. 
 

 محل املرادهقات
 

مبزااة الصــحة مبالبيئــة مبالطبيعــة ت ليهــا املســائل الــيت   حــدإمحــل املراهقــات هــ  إن  – 355
األنتيـل تقرملـرا عـا    احتـا  شـباب   قـدم  ، 2010تشـرملا األمبل/أكتـ بر    20في فاهتماما كبريا. 

عاملـــة يـــة مبالرمبزملـــر التنميـــة اال تماعإىل  االلتحـــاق بالدااســـةاملراهقـــات مبالعالقـــة بـــني محـــل 
تتعلــق ت صـيات  ك ميـان. مبتضــما التقرملـر بشـكل خــا      هينسـلي الســيد ، ة حينـها اال تماعيـ 

 .الفتياتا صف   إليه ا ة س احلمبفقا لالحتا ، متمبه  أمر، بالتثقيف اجلنسي، 
ــى مناقشــة     – 356 ــة للمــرأة   م ضــ ع مبمــا أ ــل التشــجيع عل ا الصــحة اجلنســية مباإلجنابي

اســالة  ا أمبترمببانــدا، الســيدة أ املانــا ب امســا،الــيت تعمــل عامــة الطبيبــة العرضــت  ك ااســامب،
 .2011نيسان/أبرملل  18ا ني جا  امعة غرمبنيناليت كتبتها دكت ااه ال
 

 ة والرعاية الصحيةثنيفئات دددة: النساء من األقليات اإل
 

غـــري لمهـــا رات ل( متاحـــة Consperanzaكانـــت هنـــاك عيـــا ة خمتصـــة بالت ليـــد )     – 357
 حاليـا   famia Planiaمنظمـة . مبتـ فر  2011ها أغلقـت ا عـام   ، مبلكنـ ا ك ااسـامب شرعيات ال
 البغاء.قطاع ات غري الشرعيات العامالت ا عل مات عا الصحة اجلنسية للمها رامل
 

 املناعة البشرية/اإليدز نقصفريوس 
 

ــدا  شــصص  4 500حنــ  ملهــا ر كــل عــام،  - 358 ــة مــا ه لن ــل اهل لندمل أمب  إىل  ــزا األنتي
مبما بني هـؤالء مل  ـد أشـصا  ملعـان ن مـا أمـرا  مزمنـة، مثـل فـريمبس          . ملع  ن إىل ه لندا

 مبختتلــف خــدماتالرعاملــة.  تقتضــي االســتمرااملة ااالت املزمنــة مباحلــاملناعــة البشــرملة. نقــص 
مملكــة ه لنــدا.  املقدمـة مــا مكــان إىل آخـر ا  فــريمبس نقـص املناعــة البشــرملة  الرعاملـة املتعلقــة ب 

األشـصا  املصـابني بفـريمبس نقـص املناعـة البشـرملة ا ه لنـدا        ما دمي الرعاملة مبقليل ما مقمب
اجلـزء الكـاامل    ا املتاحـة  فـريمبس نقـص املناعـة البشـرملة     دمات الرعاملة املتعلقة بعلى ااالع د

 .ململكةما ا
 
 
__________ 

 املر ع نفسه. (68) 
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 وافريوس نقص املناعة البشرية يف كوراساخلاصة بخدمات الرعاية 
 

باانيـة مبعيـا ة   المرا  مباحد خمـتص بـاأل  ال قت الراها ابي  ا  ك ااسامبا مل  د  – 359
كـان  ، 2005حا عام مبالرعاملة اخلاصة بفريمبس نقص املناعة البشرملة. مباحدة لتقدمي خاا ية 

فـريمبس نقـص املناعـة    هناك عـد  أكـ  مـا أابـاء األمـرا  الباانيـة ملقـدم ن الرعاملـة اخلاصـة ب         
فــريمبس نقــص استشــااي مباحــد بف ال مل  ــد مبلألســ منــهم تقاعــدمبا.مبلكــا العدملــد  ،البشـرملة 

ــذل املناعــة البشــرملة ملعمــل ا ك ااســامب.    ــة     مبتب ــا ة عــد  مقــدمي الرعامل اجلهــ   مــا أ ــل زمل
ا املائة منـهم   70 ،شصصا 450مبملتلقى العالج حن  للمصابني بفريمبس نقص املناعة البشرملة. 

العـالج  بتلقـي  ة أشـصا   أابعـ ملبدأ ا املت سا، مبالعالج املضا  للفريمبسات العك سة. ملتلق ن 
 هر.املضا  للفريمبسات العك سة كل ش

 
 والتقييم رصدال
 

شـراكة  ا   خل بنك الدم التابع ملنظمـة الصـلي  األمحـر لك ااسـامب    ، 2005 عام ا - 360
السـرملرملة  جيري مل ميـا مجـع البيانـات    . مب(SHM) فريمبس نقص املناعة البشرملة مع مؤسسة اصد

إ خاهلــا مبختزملنــها ا قاعــدة بيانــات مؤسســة يــا ة ا ك ااســامب، مبالعمــا الفريمبســية املناعيــة مبمب
SHM  ــدم   شــبكة اإلنترنــت. علــى ــااات مــد  انتشــاا الفــريمبس ا ال ــرة اختب  مبجتــر  ا اجلزمل
(viral load) ،تعدا  اخلالملا اللمفامبملة مبCD4-T.  فـريمبس نقـص املناعـة    مبترسل األمناط ال ااثيـة ل

 .للتحليل كل شهرإىل ه لندا ( HIV genotypes) البشرملة
فــريمبس نقــص املناعــة البشــرملة عــا ارملــق قاعــدة   ب اخلاصــةالرعاملــة اصــد مبتقيــيم  إن – 361

مجيــع علــى ، مبشــؤمبن مرضـهم مـا حيــث إ ااة  بالفائـدة علــى املرضــى،  ملعــ    بيانـات مركزملــة 
البيانــات لكــ ن بيانــات اســتمرااملة الرعاملــة، القاعــدة تتــي  علــى مســت   املرضــى، . فالســكان
إىل سـع ا فيهـا   الـيت  األمبىل لحظة المنذ تلق ا العالج ا ه لندا مت فرة شصا  الذملا أللالطبية 

مـا أ ـل   البيانات مبعلى مست   السكان، ملتم استصدام على املساعدة ا ك ااسامب. حلص ل ا
 .فريمبس نقص املناعة البشرملةاخلاصة بخدمات الرعاملة بتط ملر املتعلقة السياسات تعدملل 
 
 ريوسات العكوسةللف املضادعالج ال
 

ــة املضــا ة للفريمبســات العك ســ  إن  – 362 ــذ عــام    ااســامبا كة متاحــة الت ليفــة العال ي من
عــا  ةاملسـؤمبل  يسـانت إليزابيــث ا مبملليمسـتا  هــ  مستشــفى ا امل  ـ  ة  الصـيدلية  . مب1996
 اما حيث املبدأ، مجيع األ مبملـة املضـا ة للفريمبسـات العك سـة متاحـة      مباأل مبملة. هذه صر  
 لكـا  مفيـدة  تكـ ن  قـد  الـيت  األ مبملـة  علـى  احلصـ ل الصع  ملرة. مبمع مجلك، قد ملك ن ما اجلز
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البـها مـا مكـان    ، الـيت ملـتعني   (الثالـث  اخلـا  بأ مبملـة  إليهـا  ملشـاا ) مؤكـدة  أمب مثبتة فعالية  مبن
 مـا ه لنـدا   نيلقـا م ا ألشـصا  تـدع  إىل ت  يـه النصـ  ل   الـيت  األسباب ما هذا ملعت  مب آخر.

األ مبملة املضا ة للفريمبسات العك سة معهم، مبأن ملق مـ ا فـ ا مبصـ هلم    جبل  كمية كافية ما 
مبفيما ملتعلـق   حا ملنفذ ما  لب ه معهم ما أ مبملة.نتظاا بطل  أ مبملتهم مبعدم اال ك ااسامبإىل 
، أصـدات منظمـة   لفريمبسات العك سة ا  زا األنتيل اهل لندملةسعر مبت افر األ مبملة املضا ة لب
مبملـبني   .2008ا  تقرملـر مسـتفيا بشـأن هـذا امل ضـ ع ا عـام       عـد تكليفـا بإ “ أابـاء العـامل  ”

 املطرمبحــة أغلـى مـا األسـعاا   ك ااسـامب  العك سـة ا  فريمبسـات  الالتقرملـر أن أسـعاا مضـا ات    
العـالج أقـل   العك سـة جيعـل   فريمبسـات  المضـا ات  مبصـع بة احلصـ ل علـى    . مـرة  17 بـ عامليا

 .(69)ال باءملسم  بانتشاا فعالية بكثري، مما 
 

 الرعاية من فريوس نقص املناعة البشريةمتويل والصحي  التأمني
 

ملت قف ن ع التأمني الذي حيصـل عليـه الشـصص علـى مرتبـه مبعلـى مـا        ا ك ااسامب،  - 363
ملغطـي  مبهذا التـأمني   ،ألي كاناال تماعي الضمان ال ميكا افا مب إمجا كان لدمله عمل أم ال.

لـيس فقـا    –االت املزمنـة  قد ملسـتثل احلـ  لكا التأمني الصحي اخلا  االت املزمنة. مباحلأملضا 
سبيل املثال، مبلكا أملضـا فـريمبس نقـص املناعـة البشـرملة. مبنتيجـة       املتعلقة باتهر، على  املشاكل
 ـا ا  هبـذه األمـرا ،   صـلة  ملتعني على املرضى أنفسـهم  فـع تكـاليف أي اعاملـة مجات     لذلك، 

ــة ــا مب .مجلــك األ مبمل ق ال صــ ل إىل خــدمات الع امــل الــيت تعــ  عــا  ااســة إعــدا  جيــري حالي
 .الرعاملة
 

 رابطات املرضى وعدم التفهم
 

مب أملضا،  رت عدة حمامبالت مـا أ ـل إنشـاء    امبا ك ااس ،ا منطقة البحر الكاامل  - 364
مبت  ــد اآل ن مبس نقــص املناعــة البشــرملة. اابطــات للمرضــى املصــابني بفــري جمم عــات  عــم مب

 .نشطةشبكة صغرية، مبشبكة ا تماعية إلكترمبنية 
 ـزا  إاـاا التعلـيم ا   ليست احلياة اجلنسية م ضـ عا ملطـرح ا املناقشـات العامـة ا      – 365

التثقيــف اجلنســي ملترعرعــ ن  مبن احلصــ ل علــى مبالعدملــد مــا األشــصا  األنتيل/ك ااســامب، 
ك ااســامب ف. تفهمــا كــبريا األمــرا  املنق لــة باالتصــال اجلنســي ال مللقــى م ضــ ع مب. ناســ امل
ا عـام   نسـمة  150 000ح ايل سكاهنا قليل )عد  مبا مربعا(، كيل متر 444صغرية )ملرة  ز

__________ 

 املصدا: مبزااة الصحة مبالبيئة مبالطبيعة. (69) 
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فاألخبــاا تنتشــر بســرعة، مبآااء ا تمــع صــغرية ا ه لنــدا. (، مبمتكــا مقاانتــها ببلدملــة 2011
 .تؤخذ ا االعتباا

 
 الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

 
ة مببـاء فـريمبس نقـص    طبيعـ ك ااسـامب مبه لنـدا بالنسـبة ل   بني القائمة نظرا لالختالفات  - 366

مـالت   هـة أخـر ، فمـا غـري املمكـا نقـل احل      الثقافـة السـائدة مـا    مبما  هـة  املناعة البشرملة 
مبتضــطلع . عليهــا ك ااســامب  مبن إ خــال بعــا التعــدملالت مــا ه لنــدا إىل  يــة النا حــةئال قا

 تسـتهد  الشـباب  مبهـي  يـة ا اجلزملـرة.   ئمعظم احلمـالت ال قا املنظمات غري احلك مية بتنظيم 
(AIDS Stichting Nederlandse Antillen  ،ك ااســامبا صــلي  األمحــر ال) ،  غــري مباألشــصا

 Consperanza or Famiaاملقيمـات بصـ اة غـري قان نيـة )    النسـاء  ، مباملشم لني بالتـأمني الصـحي  

Plania ،)    مباملثلــيني أمب مز مب ــي امليــل اجلنســي (Fundashon Orguyo Korsou مبمنــذ .)  عـــام
منــ ال أابــع ســن ات، علــى نفــس   كــلمــرة للت عيــة إاــالق محلــة  مــة احلكتعتــزم مب، 2013

 .2007ا سانت مااتا ا عام أالقت اليت  “احلملة احلمراء”
 

 فريوس نقص املناعة البشريةيف كوراساو فيما يتعلق ب املقدمةالرعاية التطورات يف 
 

املقدمـة  رعاملـة  ال هشاشـة صصصة مبالقداة احملدمب ة خلدمات الرعاملـة الصـحية، مب  إن اخل – 367
مباالفتقـاا إىل   - شـصص مباحـد   علـى  الـيت تعتمـد   – فريمبس نقـص املناعـة البشـرملة   ب فيما ملتعلق
أمــام مب ــ   خــدمات اعاملــة صــحية أكثــر اســتدامة بشــأن  حتــدملات  مجيعهــاتشــكل  ،البيانــات

 أصــح اء أشــصا  حلالــة  ااســةُشــرع ا قــد ك ااســامب. مبفــريمبس نقــص املناعــة البشــرملة ا  
مـا قبـل بنـك الـدم التـابع      ثـالا سـن ات   منـذ   ك ااسـامب ا  املـر  منـهم   تقامللـ  ما مبمراقبة

هبـد  مجـع البيانـات عـا فـريمبس نقـص املناعـة        مبمجلـك   ،ا مبملليمسـتا   ملنظمة الصلي  األمحـر 
فــريمبس املتعلقــة بخــدمات الرعاملــة  تطــ ملرا بشــكل مباشــر ، مباملســا ة امبســالبشــرملة ا ك اا

 .نقص املناعة البشرملة ا اجلزملرة
فريمبس نقص املناعة البشـرملة، مبالتـأخر ا   الكشف عا ا إ راء فحص  ملعت  التر  مب – 368
، مبعـدم االلتـزام   اصـلة    املضا ة للفريمبسات العك سةأل مبملة العالج باالبدء باملساعدة مب ال 

عنـدما ملتعلـق األمـر بتعـدملل السياسـة      الـيت ملنبغـي التركيـز عليهـا     ا االت الرئيسـية  العالج، هي 
تشـمل التـدابري   مبفريمبس نقص املناعة البشرملة. للمصابني باملقدمة خدمات الرعاملة مة بشأن العا

 عـا ارملـق إشـراك   ضـما اخلـدمات الصـحية    فيها حاليا إ ماج هذه اخلـدمات  اليت جيري النظر 
مبمثــة ، مبتــدامل  املهنــيني مــا أ ــل  عــم الرعاملــة املتصصصــة.  قــدميهاا ت أابــاء الصــحة العامــة
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انتشـاا فـريمبس   معرفـة أسـباب   الت صـل إىل  إ راء البحـ ا مـا أ ـل    على ع تشجيالحا ة إىل 
 .استراتيجيات مبقائية فعالة مبتطبيقهاحا ملصب  باإلمكان مبضع نقص املناعة البشرملة 

 
 الوزن والبدانة زيادة
 

 67.2نسـاء ) اثنتني ما كـل ثـالا   ا املائة( مب 62.6اثنني ما كل ثالثة ا ال )إن  – 369
مبعـد    (2كـع/م  25 ≤( BMIم إفـراط ا الـ زن )مت سـا مؤشـر كتلـة اجلسـم )      ( عندها املائة
عـد   ، ا حـني أن  (2كـع/م  30 < – 2كـع/م  BMI ≥ 25) نسبيا  مجمبي ال زن الزائد أكالر ال 

مبقد أكدت االختبـااات الطبيـة    (.16)انظر املرفق  أك  (2كـع/م  BMI < 30النساء البدملنات )
( 2كــع/م  30 < – 2كــع/م  BMI ≥ 25) زملــا ة الــ زن  تشــاا انمــد   ملعتــ   نتــائج االســتبيان. مب 

حتتل املرتبة الثانية بعد ال الملـات   إن ك ااسامب. الغرب ااملست ملات السائدة ب مقاانةمت سطا 
 .ا املائة 28.3 فيها إمج تبلع نسبة البدانة ،مست   انتشاا البدانةا  (70)املتحدة
الـذملا ا مبا علـى االسـتبيان مل    تقرملبـا  ئة( ا املا 47)نصف عد  األشصا  البالغني مب – 370

مــا التمــااملا الرملاضــية ا اليــ م خــالل األملــام الســبعة الســابقة     قــائق 10أكثــر مــا ميااســ ا 
ــة. إل ــراء  ــ ن إىل   النســاء مباألشــصا  مجمبي  كمــا أن املقابل ــنصفا مييل املســت   التعليمــي امل

علـى عـدم ممااسـة الرملاضـة هـ        لر ا االسب  األكثر شي عا مبكان . تفا ي بذل اجلهد البدن
 .الطاقة مبأعدم ت فر ال قت 

عنـدما   السـكري  ر أكثر عرضـة لإلصـابة  ـ   ملك ن الناس  ا بلدان أمبامببا الغربية،مب - 371
مب ـد أن هـذه العالقـة ال تسـري إال علـى      فقـد  ا ك ااسـامب،  أما . مست اهم التعليمينصفا مل

ــي عا   فمــر  . النســاء ــر ش ــبرية ا الســكري أكث صــف   النســاء مجمبات املســت      بدا ــة ك
عـا شـي عه ا صـف   النسـاء احلاصـالت علـى التعلـيم        ا املائـة(   21.8) التعليمي املنفصا

ا صـف    ال مل  ـد فـرق كـبري    مب .ا املائـة(  4.0أمب التعلـيم العـايل )   (ا املائـة  8.9لثان ي )ا
 .هذه الفئات بنيالر ال 
. مبهــذا  2ع/مكــ 27.8( BMI) كتلــة اجلســمملؤشــر  ت ســا املبلــع عنــه مجاتيــامبملبلــع امل – 372
ــرقم  ــ زن.  ال ــا ة ا ال ــه زمل ــى أن ــى مبهــذا املت ســا   ملصــنف عل  28.4النســاء )ا صــف   أعل
 .31انظر اجلدمبل  .(2كع/م 27.2الر ال )منه ا صف   ( 2كع/م
   
__________ 

 .2013س  ال ال للصحة، امل (70) 
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 31دمبل اجل
أثنـاء   ةاملقاسـ  BMIحبسـ  فئـة   املئ ملـة  نسـبه  مب( BMIمت سـا مؤشـر كتلـة اجلسـم )    تصنيف 

 حبس  ن ع اجلنس ح صات الطبية،الف
   

 BMI قيم  BMIفئة 
الرجال )نسبة 
 مئوية(

النساء )نسبة 
 مئوية(

اجملموع 
 )نسبة مئوية(

 2.6 4.0 1.7 2كع/م 18.5 <  زنالنقص      

 29.7 29.4 28.4 2كع/م 25 < - 2كع/م 18.5 ≤ طبيعيال زن ال

2كع/م 30 < – 2كع/م 25 ≤  زنالزملا ة 
 44.5 29.0 35.7 

 32.0 37.5 25.4 2كع/م 30 > بدانةال
 

 Volksgezondheid Instituut Curaçao).2013ه ه كوراسااو وطين للحصاة املساح الا  مان   20املصدر: اجلدول 

(Curaçao Health Institute)) 
 

مجمبي الــ زن الزائــد ا املائــة(  39.3الر ــال )املبلــع عنــها مجاتيــا أن عــد  القــيم تشــري  – 373
عــد  النســاء الالئــي  :. مبالعكــس ملنطبــق علــى البدانــةا املائــة( 34.7)لنســاء أكــ  مــا عــد  ا
مبا ا مـ ع،  ا املائـة(.   23.3الر ـال )  ( أكـ  مـا عـد    ا املائـة  32.6)ملعانني ما البدانـة  

مـا زملـا ة الـ زن أمب    إمـا  ملعان ن ا املائة ما النساء  67.3ا املائة ما الر ال مب  62.6هناك 
ــة، مــا  ســنة أمب أكثــر.  18 مــا العمــرالبــالغني امــرأة  43 941ا ــال مب  32 148أي البدان
 30.8النسـاء ) الذملا ملتمتع ن  ت سا ابيعي أكـ  مـا عـد     ا املائة(  35.6الر ال )مبعد  
أمـا  أكثـر.  سـنة أمب   18 مـا العمـر  البـالغني  امـرأة   20 140ا ال مب  18 282أي  ،)ا املائة

 1.7فهي تقرملبا متماثلـة، إمج تبلـع   ملعان ن ما نقص ال زن نسبة املئ ملة للر ال مبالنساء الذملا ال
 للنساء.ا املائة  2ا املائة للر ال مب 

. عمـر سـ  نـ ع اجلـنس مبال   حبانتشاا ال زن الزائد مبالبدانـة  مد   32ملظهر اجلدمبل مب - 374
ســنة. مبعلــى  24إىل  18مــا الفئــة العمرملــة  الر ــال مبالنســاء البدانــة هــ  األقــل بــنيمبانتشــاا 
مجمبمب املست   التعليمـي املـنصفا أكثـر بدانـة ا كـثري      الناس ملك ن ما ه لندا، حيث  النقيا

 BMI ا ك ااسـامب بـني  فإنه ال ت  د عالقـة كـبرية   مجمبي التعليم العايل، ما األحيان ما الناس 
 .التعليم مبمست  
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 32اجلدمبل 
 عمرالس  ن ع اجلنس مبحبالنسبة املئ ملة لألشصا  مجمبي ال زن الزائد مبالبدانة، 

 

 الفئة العمرية
 )بالسنوات(

 اجملموع )نسبة مئوية(  النساء )نسبة مئوية(  الرجال )نسبة مئوية(
زيادة يف 
 الوزن

≥ 25 
 – 2كغ/م

> 30 
 2كغ/م

 بدانة
≥ 30 

 2كغ/م

زيادة يف 
 الوزن

≥ 25 
 – 2كغ/م

> 30 
 2كغ/م

 بدانة
≥ 30 

 2كغ/م

زيادة يف 
 الوزن

≥ 25 
 < – 2كغ/م
 2كغ/م 30

 بدانة
 ≥ 30 

 2كغ/م
       18-24 16.2 10.8 21.4 34.0 18.7 22.0 

25-34 40.7 27.2 34.2 25.7 37.0 26.3 

35-44 41.5 28.3 35.0 36.3 38.1 32.5 

45-54 37.4 28.5 36.7 35.4 37.0 32.3 

55-64 45.2 21.6 38.5 33.1 41.6 27.7 

65-74 47.2 20.0 35.9 32.4 41.2 26.6 

فمــــــــــا  75
 19.6 35.1 25.0 30.7 11.7 41.2 ف ق

مجيـــــــــــــــــع 
 28.3 36.8 32.6 34.7 23.3 39.3 األعماا
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Curaçao) 
 

 املبلــع عنــها مجاتيــا، أن BMIمــع قــيم الــيت تتماشــى ختبــااات الطبيــة، المبتظهــر نتــائج ا - 375
ا  29النسـاء ) عد  ما زملا ة ا ال زن أك  الذملا ملعان ن ما ا املائة(  44.5ل )الر اعد  
ا املائـة( عـا    37.5)البـدملنات  النسـاء  ملزملـد عـد     صـحي  بالنسـبة للبدانـة:   عكـس  . مبالاملائـة( 
مبميكـا مالحظـة نفـس الـنما أملضـا ا الدااسـة الصـحية عـا         ا املائة(.  25.4الر ال )عد  

 (.82؛ 81) مبه لندا 1993/1994ك ااسامب للفترة 

الطـ ل  قيـاس  ، اسـتنا ا إىل  زملا ة ال زنانتشاا مد  بلع  ،1993/1994الفترة في ف - 376
ا املائـة   18.7 مبكـان  لنسـاء. لـد  ا ا املائـة   31.8لر ـال مب  لد  اا املائة  37.3مبال زن، 

أن عـد  الر ـال    هذا ملبنيمب( 82. )ملعان ن ما البدانةا املائة ما النساء  36.2ما الر ال مب 
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ا مبالبدانــة شــي ع زملــا ة الــ زن مبلكــا البدانــة قــد ااتفــع، مب الــذملا ملعــان ن مــا زملــا ة الــ زن 
 .ا إىل حد ماالنساء تل ثابتصف   
لكـا هـذه   مـا السـكان البـالغني، مب   ا املائـة   53.1الـبطا  ملعان ما البدانة ا منطقة  – 377

ا املائـة(.   37.7مـا الر ـال )   (ا املائـة  65.3النسـاء ) على بكثري احلالة تنطبق بشكل أك  
قيـاس  فئـات  بالنسـبة ملصتلـف   الـ اا  أ نـاه حملـة عامـة عـا النسـ  املئ ملـة         33اجلـدمبل  مبملعطي 

 .البطاحميا اخلصر عند منطقة 
 

 33اجلدمبل 
اليت مت قياسـها  س  الفئة مبالنسبة املئ ملة حب حميا اخلصر عند منطقة البطاقياسات تصنيف 

 اجلنس ، حبس  ن علطبيةخالل الفح صات ا
 

 الفئة
 الرجال عند منطقة البطن اخلصر مقاسمتوسط 

 )نسبة مئوية(
 النساء

 )نسبة مئوية(
 اجملموع
 النساء الرجال )نسبة مئوية(

 25.3 14.5 38.9 سم 94 < سم 80 < ال زن الطبيعي      ا
مرحلة ما قبل 

 21.6 20.3 23.4 سم 101-94 سم 87-80 البدانة

دانة ا الب
 53.1 65.3 37.7 سم 102 ≤ سم 88 ≤ منطقة البطا
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Curaçao). 
 

 خاطرالذي يعرض صاحبه ملستوى عال من املك السلو
 

 n)هتا قـد محلـا  مـا مـا حيـا   فترة حاليا مبا السابق( كا ا نساء مدخنات )ئلت ُس – 378

مل ملـدخا علـى   منها إهنا ا املائة  81.7فقالت احلمل. فترة أثناء إن كا قد  خا   (117 =
(71) خا بانتظام اهنإا املائة  7.5 ا  خا أحيانا، مبهنإا املائة  10.8 مب اإلاالق،

. 
 

 : املسامباة ا احلق ق ا احلياة االقتصا ملة مباال تماعية13املا ة  - زاي 
 

مباملنظمـات النسـائية غـري احلك ميـة     ا مت ملل املشااملع ك مة ك ااسامب تااملخ ا ملل حل - 379
حتقيـق األهـدا  الـيت تتماشـى مـع سياسـة احلك مـة بشـأن         علـى  اليت تعمـل ا األ ـل الط ملـل    

__________ 

 .2013املس  ال ال للصحة،  (71) 
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، مبمنظمـة  (SEDA) هتامركـز تنميـة املـرأة مبأسـر     :تشـمل ذه املنظمات غـري احلك ميـة   . مبهاملرأة
مل ا هـة   اتدملر مركز املرأة مل ا هـة األزمـات مبمركـز   (، اليت Zorg en Herstelالتأهيل )الرعاملة مب

ــة لشــابات، مببا اخاصــألزمــات ا ــة جلن ــل مــدمنات  ، مبمركــز (للمــرأة) ك ااســامب الت  يهي تأهي
مبمعظـم   .احل امـل الضـعيفات  املصداات، مبالعدملد ما  مبا اعاملة البنات مباملراهقات مبالفتيـات  

ــع  ــن   املبل ــداه املقــدم ا شــكل م ــي  16مبق ــدا أنتيل ــ ن غيل ــة إىل املنظمــات ملــذه   ،ملي املعني
(72)النساء مبالفتياتب

. 
امل اضــيع هتا علــى مركــز تنميــة املــرأة مبأســراكــز ، 2013مب  2009ا الفتــرة بــني مب - 380

املـرأة مبالتعلـيم، مبالعنـف ضـد     مب، مجات األمبل ملة ا منهاج عمـل بـيجني: املـرأة مبالفقر/االقتصـا     
 .(73)مبالفتيات ،ة، مبحق ق اإلنسان مباملرأة، مباملرأة مبالزااعةاملرأة، مباآلليات املؤسسي

 
 مشروع وجبات الغذاء املدرسية

 
أافـال   ما 630نح  ساخنة مبالنقل لالغذاء المل فر مشرمبع التغذملة املداسية مب بات  - 381

مـا النسـاء    35ملقـ م بـتمكني   مب ،أملضا مك نا لتنمية األفـرا  املشرمبع مبملشمل  الفقراء.املدااس 
ملـــتلقني البطالـــة مب/أمب مبالالئـــي ملعـــانني مـــا ، ســـنة 60مب  20بـــني ي تتـــرامبح أعمـــااها الالئـــ

 13 فـر  لــ  ال قـدم ملكمـا  مساعدات ما احلك مة، ما أ ل اكتساب اخل ة ا جمـال العمـل.   
 ا عي ملتقاضني عنه تع ملضات.عمل للقيام بسنة(  70إىل  45) النساء األك  سناامرأة ما 

 
 (2008)ة واالقتصادية املبادرات االجتماعيمشروع 

 
املبــا اات اال تماعيـة مباالقتصــا ملة، الـذي أالــق بتم ملـل مــا     هــد  مشـااملع ملتمثـل   – 382

املشاكل اال تماعيـة مباالقتصـا ملة، مـع التركيـز بشـكل خـا        ا معاجلة  ،اهل لندملةالتعامبنيات 
الفتيـات  ى مبقـد اكـز العدملـد منـها علـ     على التنمية اال تماعيـة مباالقتصـا ملة للفئـات الضـعيفة.     

 ،. مبمـا األمثلـة علـى مجلـك    مجيـع املبـا اات  ا  نساء مب/أمب الفتياتالشااكت مب ،حتدملدامبالنساء 
تقـدمي  مب ،لسـ ق العمـل  ( إلعـدا ها  2010-2008) مداسة مهنية لألمهات املراهقاتإنشاء 

 .لشابات ا إااا املزنلل الت  يه مباملساعدة
 

__________ 

 املصدا: مبزااة التنمية اال تماعية مبالعمل مبالرعاملة اال تماعية. (72) 

إلعدا  التقرملر املقدم إىل جلنـة القضـاء علـى التمييـز ضـد       (SEDA)التقرملر املقدم ما مركز تنمية املرأة مبأسرهتا  (73) 
 .www.seda.anاملرأة مب 
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 سانت مااتا – 4اجلزء   

 
 نع التمييز ضد املرأة مبمكافحتهم: 1املا ة  - ألف 

 
ما  ست ا  زا األنتيل اهل لندملة على أن كـل فـر  ممنـ ح ، علـى قـدا       3تنص املا ة  - 383

مـا   (ج) 95غريه، محاملة  بشصصه مبممتلكاته. مبملشاا إىل هذا األمر أملضا ا املـا ة   عاملسامباة م
ة حرملاتـــه السياســـية هنــا حتظـــر املـــس حبــق أي شـــصص آخـــر ا ممااســ   أ، إمج اجلنـــائيالقــان ن  

مباالقتصا ملة مباال تماعية مبالثقافية أمب حرمانه منـه. مبمنـذ حـل  ـزا األنتيـل اهل لندملـة، ا عـام        
، أكدت  زملرتا ك ااسامب مبسـانت مـااتا مـا  دملـد متسـكهما  بـا ئ عـدم التمييـز.         2010

كـل شـصص ا سـانت    ”مـا  سـت ا سـانت مـااتا علـى أن       2مـا الفصـل    16مبتنص املا ة 
اَمل على قدا املسامباة مع غريه مببالشرمبط نفسها. مبحيظـر التمييـز علـى أسـاس الـدملا      مااتا ملع

ــ ع اجلــنس أمب اللغــة أمب املنشــأ      ــ ن البشــرة أمب ن ــدة السياســية أمب العــرق أمب ل أمب املعتقــد أمب العقي
ء أمب مكــان املــيال  أمب أي القــ مي أمب اال تمــاعي أمب االنتمــاء إىل أقليــة مبانيــة أمب مســت   الثــرا 

 .“سب  آخر
  

 : السياسات2املا ة  –باء  
 

صاغت سـانت مـااتا  سـت اا خاصـا هبـا ال مييـز بـني اجلنسـني         على الصعيد ال ال،  – 384
مبالتزمت بالت صيات الـ اا ة ا تقرملـر منتصـف املـدة مبالداعيـة إىل سـا التشـرملعات الـيت تتـي           

مـا   317ما املـا ة   1على مرتك  العنف املزنيل. مب     الفقرة ز رملة مؤقتة إصداا أمبامر 
املعتدي/املعتدملـة،   “زمبج/زمب ة”احلايل، إمجا كان ملسري على الضحية تعرملف  اجلنائيالقان ن 

 Ipsoجييز، حبكم مجاته  اجلنائيملعت  القان ن هذا األمر عامال ملزملد ما مباأة االعتداء. مبالقان ن 

facto،  يل مباملتـهمني  مااسـته  لعنف املـزن ا متهعلى املشتبه ا ممااسأمبامر ز رملة مؤقتة إصداا ،
 اجلنـائي حا ل  قرا املدعي العام عـدم اختـامج أي خطـ ات أخـر  باجتـاه حماكمتـهم. مبالقـان ن        

لكـا مل ملـدخل حيـز النفـامج بعـد،       2012كان ن األمبل/  ملسـم    13اجلدملد، الذي اعُتمد ا 
أاــر ليشــمل األشــصا  الــذملا ملعيشــ ن ا  “ضــحاملا االعتــداء املــزنيل”مل ســع نطــاق تعرملــف 

حياتية مزنلية خمتلفة، كشـركاء احليـاة أمب افـاق  اب املعتـدملا، علـى سـبيل املثـال. إىل  انـ          
مجلك، بينما كان القـان ن ال ملعتـر  باالعتـداء املـزنيل علـى الطفـل إال إمجا قـام بـه مبيل أمـر إزاء          
افلــه، أصــب  التعرملــف القــان ن حاليــا لالعتــداء علــى الطفــل أمبســع نطاقــا حبيــث غــدا ملشــمل  

عتداء الذي ملق م به مبصي ضـد افـل هـ  مسـؤمبل عنـه قان نيـا. مبميـن  مجلـك محاملـة قان نيـة           اال
 ما اتفاقية حق ق الطفل. 19ملا ة مطلقة، مما ملقلص مست   اللبس ا تطبيق ا
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تعلقـة  املسياسـات  المبقبل حل  زا األنتيل اهل لندملـة، كـان مفهـ م الشـبكات املعنيـة ب      - 385
منظمـات نسـائية مبهيئـات    احملليـة الـيت مشلـت     ةمبأنيطـت بالشـبك  قد بـدأ ملترسـخ.   بشؤمبن املرأة 
. مبُأســندت إىل كــل  زملــرة املتعلقــة بــاملرأةمهمــة صــياغة السياســات  مكتــ  املــرأةحك ميــة مب

مســؤمبلية إقامــة شــبكتها اخلاصــة هبــا ملعاجلــة املشــاكل الــيت ت ا ههــا هــي  مبن ســ اها. مبأبــرز   
مل املنظمات غـري احلك ميـة مبالـ امج الشـعبية     ع اءت نتيجة لسانت مااتا  نتها اليت  ثمااال

األخر . مبكانت السياسات احلك مية هي أملضا مثمرة للغاملة عندما كانت تنفَّـذ بالتعـامبن مـع    
ــع ا        ــاء اجلســ ا م ــات أفضــل لبن ــا إمكاني ــة بفضــل امتالكه ــات املنظمــات غــري احلك مي م ع

 املستهدفة ا هذا اإلااا.
 

 Peridotمؤسسة 
 

مبمكتــ  املــدعي العــام نــدمبة عــا العنــف    Peridot، نظمــت مؤسســة 2011ا عــام  - 386
املزنيل خمصصة للهيئات احلك مية. مبالغر  منها كان املضـي ا معاجلـة هـذا األمـر مـا حيـث       
انتـــهت حينمـــا كانـــت تتـــ اله  ـــزا األنتيـــل اهل لندملـــة الســـابقة. مبُعرضـــت ا هـــذه النـــدمبة  

ياق حتركهـا ل ضـع حـد للعنـف املـزنيل، مبمجلـك       املمااسات اجليـدة الـيت تتبناهـا احلك مـة ا سـ     
استنا ا إىل جتااب مكتـ  املـدعي العـام ا جمـال العنـف املـزنيل ا ك ااسـامب. مبشـكلت أملضـا          

مكافحة العنـف املـزنيل ا سـانت مـااتا. مبملؤمـل أن      ا جمال إاااا لتصطيا مبتنظيم املبا اات 
دمات اخلـ فري كـ مي متكامـل لتـ    تفضي هذه الندمبة إىل مبضع الركـائز الالزمـة إلقامـة نظـام ح    

 إىل الضحاملا مبمحاملتهم.
 

 رأةمكتب امل
 

ــ  املــ   - 387 ــا    رأةملعمــل مكت ــا م ــا انطالق ــة مبشــؤمبن األســرة    إ ااةحالي ــة اال تماعي التنمي
ة الصـحية مبالتنميـة اال تماعيــة   ملـ مبالشـؤمبن اإلنسـانية الـيت تشـكل امسيـا  ـزءا مـا مبزااة الرعا       

، بتسـهيل  ( Girl Power) “الفتـاة متكـني  ”ناجمـه املعنـ ن   مبالعمل. مبملقـ م هـذا املكتـ ، عـ  بر    
عقد  مباات تداملبية ترمي إىل تعزملز ثقة املراهقات بقدااهتا مبمتكينـها للـتفكري ملي ـا ديـاااهتا     

 إ ااةاملــذك اة مب  ااةا احليــاة. مبهــذا ال نــامج هــ  كناملــة عــا  هــد مجــاعي تشــااك فيــه اإل   
ألكثر جناحا ما حيث النطـاق مباملـدة. مبملضـا  إىل مجلـك     مبه  أحد ال امج ا ة،ال قاملة اجلماعي

ــة تنظــيم  مباات التــدامل      ا ســياق ا املــدااس تــ يل مؤسســة مكافحــة اإلملــدز تنســيق عملي
أملضـا عـدة مبـا اات تتصـل  كافحـة االجتـاا بالبشـر،         رأة. مبملنفذ مكت  املGirl Powerبرنامج 

إىل ضـحاملا   ةاها، مبملقدم كـذلك املشـ ا  مبتركز على الت عية هبذه الظاهرة مبت فري الدعم لضحامل
 العنف املزنيل مبمرتكبيه على حد س اء.  
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 خطوات إىل اخللف
 

، مـا زال العنـف املـزنيل ملشـكل مصـداا للقلـق       ةاحملليـ  بـا اات على الـرغم مـا عـد  امل    - 388
الشدملد على الصعيد اال تماعي ا سانت مااتا. مبمثة مصاع  تتعلق به ما ضـمنها الـتمكا   

االهتمام ب امج مكافحة هذه املشكلة مبالتحمس هلا. لكا نقص املـ اا  املاليـة حيـ ل    ما إ امة 
ن سانت مااتا ُأبلغت بأن املساعدات املاليـة املباشـرة الـيت كانـت تتلقاهـا مـا       أ مبن مجلك، إمج 

. مبكانـت هـذه املسـاعدات    2014احلك مة اهل لندملة ستت قف اعتبااا مـا كـان ن الثان/ملنـاملر    
 ملـرأة ج اآلنفـة الـذكر، مـا ضـمنها مكتـ  ا      استحداا مبتنفيذ العدملد ما ال امعامال حي ملا ا

ــامج  ــامج  Girl Powerمببرن ــ      Real Talkمببرن ــذلك أال مبه ــأثر ســلبا ب ــة مشــرمبع آخــر ت . مبمث
)املـالمج اآلمـا( الـذي ملـ فر مـالمجا ا م قـع غـري معـرمب  للنسـاء ضـحاملا            Safe Havenمشرمبع 

ا املساعدة )ال تشـمل مكانـا لإلقامـة( إىل الر ـال. مبعقـ       االعتداءات مبألافاهلا، مبملقدم أملض
 Safeمشـرمبع ، اضـطرت إ ااة  AMFOت قف هذه املسـاعدات الـيت كانـت تقـدَّم عـ  منظمـة       

Haven  تقليص اخلدمات مبإعا ة هيكلته.  إىل 
 

 : الضمانات3املا ة  -  يم 
 

التنميـة   مدملرملـة  قبل حل  زا األنتيـل اهل لندملـة، كانـت قـد أقيمـت عالقـة عمـل بـني         - 389
أمثرت عا ته ا الشبكة املعنيـة بالسياسـات املتعلقـة     رأة)ا مبملّلمستا ( مبمكت  امل اال تماعية

ء لقضااتفاقية ابشؤمبن املرأة. مبأالقت هذه الشبكة ا سـانت مـااتا  مباات تداملبيـة ا جمـال     
، ضـد املـرأة  أة غّطت أفضـل السـبل ملعاجلـة مسـائل العنـف      لمرا ضدلتمييز ل اشكاأعلى  ميع 

عـا الر ـل، مبإ خـال مبـدأ املسـامباة بـني اجلنسـني ا صـل  السياسـات           رأةمبالت عية  ا مييز امل
تقدمي التقااملر. مبمُبضع كل مجلك العتما ه ك نامج مشترك بني الـ زااات بعـد   عملية العامة، مب

ا تغــيري الدســت ا. غــري أن هــذا اجلانــ  مــا ال نــامج نفــذه بعــا الــ زااات مبمل ملنفــذه الــبع   
 اآلخر.
 

 : التدابري اخلاصة4املا ة  -  ال 
 

ا  رأةاعُتــ  أن هــذا النــ ع مــا التــدابري غــري ضــرمباي ألن مســت   التمييــز ضــد املــ     - 390
 منصفا. مة، ا احلك اسانت مااتا، مبالسيما بالنسبة لدمباه

 



 CEDAW/C/NLD/6 

 

152/161 14-66060 

 

 الق ال  النمطية لدمبا اجلنسني مباألحكام املسبقة: 5املا ة  –هاء  
 

ــل مه - 391 ــة تتمث ــرأة م ــ  امل ــرة      مكت ــؤمبن األس ــة مبش ــة اال تماعي امل  ــ   ا إ ااة التنمي
مببالتــايل حالــة أســرهتا مبا تمــع   ،مبالشــؤمبن اإلنســانية ا حتســني حالــة املــرأة ا ســانت مــااتا 

ككل. مبمل اصل هذا املكت  تأ ملة  مبا متعد  اجل ان . فه  ال مُلع  بالنساء الضـحاملا مبحبماملـة   
ضــا اائــدا ا تغــيري النظــرة إىل  مبا املــرأة املعتــ   مبني ــا. مبا حقــ قها فحســ ، بــل أضــحى أمل

السياســات الــيت ملعتمــدها بشــأن مســائل العنــف املــزنيل   مكتــ  املــرأةالســن ات األخــرية، غي ــر 
ال مبتفكك احلياة األسرملة مبغري مجلك، إ ااكا منه أن هـذه املسـائل جيـ  أن تعـال ج مـا منطلـق       

أب ابــه أمــام الر ــال مبشــرع ملــ فر لــألزمباج النصــ    ملــرأةمكتــ  ابــني اجلنســني. مبفــت  ال مييــز 
ــى احلــ اا        ــر ملشــجع عل ــهم، ألن هــذا األم ــات بين النفســي مبخــدمات ال ســااة لتســ ملة اخلالف
مبتقاســم املســؤمبلية حلــل اخلالفــات املدنيــة. مبالــ امج الترب ملــة الــيت ملقــدمها إىل املــدااس، مثــل    

املصصــص للــذك ا، تركــز علــى  Real Talkج املصصــص لإلنــاا مببرنــام Girl Powerبرنــامج 
 Real Talkمببرنـامج  احلياة اجلنسية لد  الـذك ا مباإلنـاا مبعلـى صـحتهم اجلنسـية مباإلجنابيـة.       

 Girlالذي تعامبنت على تنظيمه منظمات غـري حك ميـة مبهيئـات حك ميـة هـ  نظـري ل نـامج        

Power         صصــية، مبهــ  ملتمحــ ا حــ ل مســائل بنــاء الثقــة بالقــداات الذاتيــة، مبالعالقــات الش
مبالقــَيم، مبالت اصــل، مباحتــ اء الغضــ ، مباملســامباة بــني األخــالق مباملهــااات احلياتيــة الي ميــة، مب

اجلنسني. مباسُتحدا هذا ال نامج بعد أحباا أ رهتـا أثنـاء فتـرة االسـتعرا  السـابقة مؤسسـة       
مبالفرملـق   مكت  املرأةمكافحة اإلملدز ) املنظمة غري احلك مية الرائدة( مبإ ااة ال قاملة اجلماعية مب

مبمنظمـات أخـر  فرعيـة.     فـريمبس نقـص املناعـة البشـرملة/اإلملدز    املعل بـإ ااة برنـامج مكافحـة    
 Youth Health Care”فضال عا مجلك، تتم ا إااا برنامج الرعاملة الصحية للشباب مباألافـال  

Programme Baby Clinic“       ت عية اآلباء مباألمهات مبمقدمي الرعاملـة، بصـر  النظـر عـا نـ ع
، بكيفيـة العناملـة باألافـال. مبمنـذ مثانينيـات القـرن املاضـي مبنتيجـة لتكثيـف املنظمـات            نسهم

   مباحلك مة  ه   ا، احتفلت سانت مااتا بالي م الدمبيل للقضاء على العنف ضد املرأة.
 

 : الدعااة مباالجتاا بالبشر مبهترملبهم6املا ة  - مبامب 
 

، 2004 االجتاا بالنساء  رميـة. مبا عـام   احلايل اجلنائيما القان ن  260تعت  املا ة  - 392
أمبصت منظمة اهلجرة الدمبلية البلد ملتكثيـف  هـ  ه ملكافحـة عمليـات االجتـاا هـذه. مبأنزلـت        

أمبل عق بــة علـــى أفـــرا  ضــالعني ا هترملـــ  املهـــا رملا غـــري    2004ســانت مـــااتا ا عـــام  
ــام      ــا فــأمثرت ا ع ــل    2007الشــرعيني مبضــاعفت  ه  ه املعــل  عــا تشــكيل الفرملــق العام

 كافحة االجتاا بالبشر مبالذي ملضم ممثلني عـا هيئـات شـا م  ـ  ة ا سـانت مـااتا، منـها        
قيم أمبن األمنيـة، مببـدأ الفرملـق العامـل هـذا حيقـق إجنـازات، فـ        ؤمكت  املدعي العـام مبقسـم الشـ   
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خا هاتفي ساخا مبُنفـذ عـد  مـا املشـااملع بالتعـامبن مـع منظمـة اهلجـرة الدمبليـة. مباشـتملت           
امج على محالت ت عية ما خالل الل حات اجلدااملة مباملناشري مباإلعالنات العامـة الـيت   هذه ال 

مبعلـى الصــعيد احلكــ مي، ُعقــدت مـؤمترات مبحلقــات عمــل للت عيــة   صـدات بلغــات خمتلفــة.  
مبت فري التدامل  ا هذا ا ال. مبأمبصت اللجنة املعنية بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة سـانت       

لتعرملف القان ن لالجتاا بالبشر. مبمبافقـت مبزااة العـدل ا برنـامج العمـل     مااتا بت سيع إااا ا
علــى كــل ت صــيات مبزااة اخلاا يــة األمرملكيــة الــ اا ة ا التقرملــر        2014-2013للفتــرة 

 3املتعلق  كافحة االجتاا بالبشر. مبملـ يل البلـد مكافحـة هـذه الظـاهرة أمبل ملتـه. مبحتظـر الفقـرة         
ها االجتـــاا بالبشـــر مبمت ت ســـيع نطـــاق املالحقـــات اجلنائيـــة ســـت ا الـــرادمـــا ال 4مـــا املـــا ة 

مـا كـل    دنيـة ما اخلدمـة امل للمشااكني فيه. إىل  ان  مجلك، ُشكل فرملق عامل ضم م تفني 
اململكة مبمبزملر العدل التابع لكل ما بلداهنا مبمجلك للتحقق مـا مـد  تنفيـذ االتفاقـات املتعلقـة      

د ا سانت مـااتا عـد  مـا حلقـات العمـل      قا. مبُع كافحة االجتاا بالبشر مبالتأكد ما تنفيذه
، نظـم الفرملـق العامـل املعـل     2012للت عية  شكلة االجتاا بالبشر مبهترملبـهم. مبا متـ ز/ مل ليـ     

 كافحــة االجتــاا بالبشــر مبمنظمــة اهلجــرة الدمبليــة مبمف ضــية األمــم املتحــدة لشــؤمبن الال ــئني   
بغية عـر  أفضـل املمااسـات املتبعـة     “ اءمحاملة املها رملا الضعف”بعن ان حلقة عمل مشتركة 

 مبليــا ملكافحــة هــذه املشــكلة مبلتزمبملــد املشــااكني فيهــا )ممثلــ ن مــا الصــلي  األمحــر مبأابــاء    
ــااات مباأل مبات املتصصصــة. مبُنظمــت،       ــاا  مبامله ــان ن( باملع ــامج الق مبمســؤمبل ن ا جمــال إنف

 .2012أكت بر كمتابعة هلا، حلقُة عمل مثيلة ا تشرملا األمبل/
، ، لئا كان غـري قـان ن  بغاءمبهذه ال امج شدملدة األ ية بالنسبة لسانت مااتا ألن ال - 393
ضما إااا معي ا. فالنساء ملتجها إىل سانت مـااتا مـا بلـدان اجلـ اا مبأمبامببـا للعمـل        مقب ل

ا بـااات خمصصـة هلـذا الغـر .      exotic dancersكنا الت ا البـااات مباملطـاعم مبكراقصـات    
ستة أشهر مبملسـتأ رن غرفـا فر ملـة ا هـذه البـااات ملسـتصدمنها        ةعمل لفترمبملمنحا إ ازات 

ملمااسة مهنتها. مبتفر  السلطات عليها إ راء فح صات ابية  مباملـة إلزاميـة )للتحقـق ممـا     
إمجا كا ملعـانني مـا اإلملـدز أمب مـا أمـرا  أخـر  تنتقـل باالتصـال اجلنسـي(. مبهـذا احلقـل لـه             

لـيني علـى حـد سـ اء مبشـعبيته هـذه تتنـامى. مب   ـ          شعبيته ا أمبساط السياح مبالسـكان احمل 
مببدأت ُتتصذ اخلط ات الالزمة لضـمان   بغاءفة اجلرمية عا الصاجلدملد، سُتلغى  اجلنائيالقان ن 

تــ ّفر نظــام شــفا  مبمقــ نا. مبمبزااة العــدل، مراعــاة منــها هلــذا األمــر، قــرات مبللمــرة األمبىل  
تشـرملا األمبل/أكتـ بر(. مبسـتنتهز     18جتاا بالبشر )االحتفال بي م االحتا  األمبامبيب ملكافحة اال

هذه الفرصة لإلعالن عا فت  مكت  اإلبال  التابع هلا مبالذي سيتلقى املعل مات عـا حـاالت   
 االجتاا بالبشر مبهترملبهم مبسائر االعتداءات مبمعاجلتها كلها.
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 احلياة السياسية مبالعامة:  7املا ة  - زاي  
 

ــذ أن    أصــب  ا مبســع النســاء ا  - 394 لتصــ ملت مبالترشــ  ملنصــ  عــام ا ســانت مــااتا من
)ا  زا األنتيل اهل لندملة السابقة(. مبملضـم ال ملـان ا سـانت     1948هذا احلق ا عام  اُمنح

. مباحتلت امرأة منصـ  ائـيس برملـان    2010مقعدا حتتل نساء ثالثة منها منذ عام  15مااتا 
جملـس الـ زااء، أي احلك مـة، ترأسـته     سانت مااتا مرتني منذ تشـكيله. ملضـا  إىل مجلـك أن    

ــا  2010امــرأة منــذ مبضــع الدســت ا اجلدملــد ا عــام    . مبمثــة مبتيفتــان ك ملــان تشــغالهنما حالي
 ائيس جملس الش ا .مبنائ   أمني املظاملامرأتان ا ا لس األعلى للدمبلة مب ا: مبتيفة 

 
 : التمثيل8املا ة  - حاء 

 
مـااتا أمب اململكـة علـى الصـعيد الـدمبيل، ترسـل       احلا ة متثيـل سـانت    يعندما تستدع - 395

احلك مة الشصص أمب األشصا  األكثر كفاءة أمب قداة على الدفاع عـا مصـاحل الدمبلـة. مبملـتم     
، مثلـت ائيسـة مبزااء   2011اختياا أفضل املمـثلني بـدمبن أي متييـز علـى اإلاـالق. ففـي عـام        

ــة العامــة لألمــم  ا ا مملكــة ه لنــدا، الســيدة ســااه مبملســك ت مبملليــامس،  ســانت مــااتا جلمعي
أثناء عملية االستعرا  الشامل للتقدم الـذي شـهده تطبيـق    أملضا املتحدة. مبألقت كلمة أمامها 

املتعلـق   مباإلعالن السياسـي ، فريمبس نقص املناعة البشرملة/اإلملدز كافحة  إعالن االلتزام املتعلق
أن تتعامــل معهــا  ، مبهــذه مســألة مــا األنســ  فــريمبس نقــص املناعــة البشــرملة/اإلملدز  كافحــة 

 البلدان الكااملبية ضما اململكة.
 

 : اجلنسية9املا ة  - ااء 
 

هي املسؤمبلة عا مسـألة اجلنسـية. مبال    مملكة ه لنداملنص القان ن الدست اي على أن  - 396
( أي 628، اقــم 1984ملتضــما قــان ن اجلنســية اهل لندملــة )جمم عــة القــ انني مباملراســيم لعــام  

مبالر ل ما حيث احلصـ ل علـى اجلنسـية اهل لندملـة أمب سـحبها. مبللمـرأة        أحكام متيز بني املرأة
 ء اجلنسية ألافاهلما.مبالر ل احلق ق نفسها ما حيث إعطا

 
 : التعليم10املا ة  - ملاء 

 
ــانت مــااتا. مبمبقــت صــياغة التقرملــر          - 397 ملشــكل التعلــيم إحــد  أمبل ملــات حك مــة س

، 2009ي ت ضع ا صيغتها النهائيـة. مبا عـام   السابق، كانت استراتيجية تنفيذ التعليم اإللزام
عدم مب ـ   إمكانيـة لتطبيـق القـان ن تقـرا تطبيقـه       نظرا ل هاعُتمد قان ن التعليم اإللزامي، غري أن
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تترامبح أعمااهم بـني   على األافال الذملاملبدأ سرملانه تداجييا على فترة بس سن ات على أن 
 أع ام. 8مب 4

ية. مباُتصذ عد  ما املبا اات للتكيف مع القان ن اجلدملـد  مب خل تطبيقه مرحلته النهائ - 398
سابقة. مبافعـت  التقااملر العلى غراا ما مبا  ا  التأسيسيتتبع نظام التعليم مشلت فت  مدااس 

احلك مــة ا اآلمبنــة األخــرية عــد  املــدااس االبتدائيــة ا اجلزملــرة إىل  انــ  ت ســيع حجــم         
يم اإللزامي، أصب  ا مبسع كل التالميذ اإلفا ة مـا  القاعات الدااسية. مبمع تطبيق قان ن التعل

ــة )  ــة ا تمعي ــها   Community Schoolsاملــدااس احلك مي ــل اهلــد  من ــيت ملتمث ــة  ا ( ال ــ فري بيئ ت
ــني      ــرامبح أعمــااهم ب ــذملا تت ــال ال ــة لألاف ــة آمن ــد  مبام   12أعــ ام مب 4تعليمي ــك بع ــا مبمجل عام

مـا األافـال الـذملا ملنتمـ ن إىل أسـر      املداسة العا ي. مببفضل هـذا املشـرمبع، بـدأ عـد  كـبري      
لتأ ملة مبا باهتم املداسـية مسـاعدة ال    تلق نملرعاها أحد ال الدملا أمب إىل أسر منصفضة الدخل مل

ميكنــهم احلصــ ل عليهــا ا املــزنل. مبمفهــ م املــدااس احلك ميــة ا تمعيــة الــذي بــدأت تضــعه    
ــق ا عــام     ــة م ضــع التطبي ــة    2007احلك م ــه منظم ــه  عظم ة إ اامباخــتريت  .USONAم لت

ا اجلزملـرة. مبمـا    ابتدائيـة شؤمبن الشباب للعمل على م اصلة هـذا ال نـامج ا بـس مـدااس     
ــهاء        ــل انتـ ــرملني قبـ ــتني أخـ ــمل مداسـ ــامج ليشـ ــاق ال نـ ــيع نطـ ــرا ت سـ ــية  املقـ ــنة الدااسـ السـ

 مبما مث كل املدااس االبتدائية.   2014/2015
ــة مبالثان ملــة. مبحــا تااخيــه،  مبحتســنت أملضــا فــر  االلتحــاق باملــدااس اإلعدا   - 399 ــتم  مل مل
. بــالغنياملــدااس املهنيــة مبفقــا للصطــة املقــراة هلــا مبمجلــك لتلبيــة احتيا ــات الشــباب مبال   إنشــاء 

تلميـذ ملفـت  أب ابـه     500-200القـا ا علـى اسـتيعاب    ( NIPA) مباملعهد ال ال للتط ملر املهل
ا ا ضـ ء احتيا ـات   عاما. مبه  ملـ فر  امبسـا ُتسـتحد    16للشباب الذملا تتجامبز أعمااهم 

س ق العمل احمللي. مبلضمان الفعالية، ملدملر املداسة جملٌس ملضم ممثلني ما قطاعـات شـا منـها    
. مبأنشـئت أملضـا مؤسسـة للشـباب مـا      مبمبزااة العمـل مبالنقابـات   علـيم غرفة التجااة مبمبزااة الت

ص مجمبي االحتيا ات اخلاصة مبللتالميذ الـذملا ملعـان ن مـا مشـاكل مسـلكية مبمجلـك لسـد الـنق        
الذي ملعيشه األافال الـذملا كانـت احتيا ـاهتم تتجـامبز قـداة النظـام التعليمـي. مبعـالمبة علـى          

. مبااتفـاع عـد  املـدااس  عـل نسـبة      NIPAم العام ا   اا معهـد  يمجلك، ُفتحت مداسة للتعل
مبهذا ال ملعل فقـا أن احلك مـة قـا اة     .15لكل  1املداسني قياسا بالتالميذ ا سانت مااتا 

بل أملضـا أنـه تتـ فر بيئـة تعليميـة أفضـل مبأكثـر تفهمـا مبتلبيـة لالحتيا ـات.            لطل ،على تلبية ا
مبملتي  هذا األمر من  كل افل االهتمـام الـالزم مببالتـايل حظـا أفضـل لتحقيـق كـل إمكانياتـه.         

مـع اخنفـا  عـد     قيقـي  مبالغر  ما مجلك ه  أن ملتالزم تعزملز فر  احلص ل على التعلـيم احل 
مبااتفــاع عــد  التالميــذ الــذملا ملتلقــ ن التعلــيم  غــري املرخصــةاملــدااس التالميــذ الــذملا ملرتــا مبن 

الكاا مباخلاضع كما جي  للـنظم القان نيـة. مبملضـا  إىل هـذه املبـا اات برنـامج تـ فري فـر          
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ــباب )  ــل للش ــؤمبن   Business Outreach Placement Programmeالعم ــقه إ ااة ش ــذي تنس ( ال
مبملـ فر للتالميـذ الـذملا تتـرامبح أعمـااهم       1998عـام   الشباب. مبملنفَّذ هذا ال نامج سن ملا منـذ 

عامــا أعمــاال ا فصــل الصــيف مبمجلــك ا القطــاعني العــام مباخلــا ، مبهــذه          24مب 16بــني 
األعمال منظمة مبملساعدهم أل ائها مرشدمبن. مبأبرز مـا ملتـ خى حتقيقـه مـا هـذا ال نـامج هـ         

ــل         ــة عم ــده بفرصــة اكتســاب جترب ــل االمتحــان مببع ــذ قب ــد التالمي ــز   تزمبمل ــايل تعزمل ــة مببالت هام
تلميـذا لالنضـمام    174، تسجل 2013حظ تهم ا العث ا على عمل ا املستقبل. مبا عام 

 تلميذا.   111إىل ال نامج، اختري منهم 
 اللتالميــذ بعــد  مبام املداســة العــا ي مبالســتصدام هــذ   فري أنشــطة متن عــة مبســعيا لتــ - 400
ة يالرملاضـ إ ااة الشـؤمبن  مر باإلناا، مبضـعت  على حن  بناء، مبخص صا عندما ملتعلق األال قت 

ا هذه الفترة. مبالغر  مـا هـذه اخلطـة هـ      املقدمة خطة الستقطاهبم مبإشراكهم ا األنشطة 
ســت ملات األ اء مبإشــاعة ثقافــة الرملاضــة الــيت تســتتبع تلقائيــا مشــااكة اإلنــاا مبالفتيــات  مافــع 

مســت ملاهتا. مبهــي إضــافة إىل  اعهــا مبعلــى كــل مشــااكة تامــة ا الرملاضــة ا كــل   انبــها مبأن
مجلــك، تشــجع اجلمعيــات مباالحتــا ات مباملنظمــات علــى فــت  مزملــد مــا الفــر  أمــام اإلنــاا     

ة للرملاضـة مبلتمكينـها مـا أ اء مهـام إ ااملـة. مبتـدع  اخلطـة        يـ للتدا ب على مجيع اجل ان  التقن
 ها.داا اخلطا مبال امج اليت تعنيعند استحأخذ اأي املرأة ا االعتباا أملضا إىل 

مبعقـــ  حـــل  ـــزا األنتيـــل اهل لندملـــة، ُغـــري اســـم  امعـــة  ـــزا األنتيـــل اهل لندملـــة    - 401
(University of the Netherlands Antilles (UNA)ــا إىل  University of Curaçao“ ( امسي

Mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez”  مبمل تــتغري الشــرمبط مبآليــة تقــدمي الطلبــات .
، مبمـا زال ا مبسـع اـالب سـانت     مملكـة ه لنـدا  اخـل   سـبة للطـالب مـا    لالنتساب إليها بالن

مااتا حتصيل التعليم اجلامعي العايل بتكلفـة منصفضـة نسـبيا. مبشـهدت  امعـة سـانت مـااتا        
عدة تغيريات  اخلية منذ صدمبا التقرملر األخـري. مب ـا أن احلصـ ل علـى األمبااق الرمسيـة لكـي       

ة ا مللـة مبمـ اا  ماليـة لكـي ت اصـل تـ فري الدااسـة،        تصب  اجلامعة معتمدة ملستدعي فترة زمني
ت اصلت اجلامعة ما  دملد مع شـركاء ا املنطقـة حملامبلـة إبـرام اتفاقـات ثنائيـة مبتـ فري منـاهج         
تعليميــة مبمقــراات  ااســية معتمــدة امسيــا مبمجلــك عــا ارملــق  امعــات شــرملكة مثــل  امعــة     

 الفتــرة األخــرية، أقامــت  . مباMount St. Vincentك ااســامب مب امعــة  ــزا فري ــا مب امعــة  
الـيت هـي كناملـة عـا مؤسسـة       University of the Dutch Caribbeanاجلامعـة شـراكة مـع  امعـة     

خاصة م    ة ا  زملرة ك ااسامب. مبتقدم اجلامعتان مقـراا  ااسـيا معتمـدا امسيـا ا سـانت      
ــة ا جمــال ا        ــ م التطبيقي ــى إ ــازة ا العل ــه عل ــد النجــاح في ــ  بع ــااتا حيصــل الطال هلندســة م

ما هـ  إال إحـد     2013اإللكترمبنية مبالكهربائية. مبهذا ال نامج الذي بدأ ا آب/ أغسطس 
 ال سائل االبتكااملة املعتمدة لسد النقص ا النظام التعليمي.  
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اضــطرت احلك مــة بســب  ال ضــع االقتصــا ي الســيء أن ت قــف مؤقتــا تــ فري املــن      - 402
  الدااســية ن ســتري مبالــدكت ااه( مبأن ختفــا عــد  املــالدااســية لطــالب الدااســات العليــا )املا

ــال        ــا األاف ــى عــد  م ــا األصــع  عل ــل م ــة املصصصــة لطــالب البكــال امل س. ممــا  ع متابع
 .ةالثان ملاملرحلة ما بعد حتصيلهم العلمي 

مببالنسبة حلمل املراهقات، أشري ا التقرملر السابق إىل أن مسؤمبلية حض ا املراهقـات   - 403
داسة تقع على اإل ااة أمب جملس اإل ااة ا كل مداسـة. مبالبيانـات ُتسـتمد مـا     احل امل إىل امل

ست مدااس ابقت بس منها قاعدة غري مكت بة تفيد بأنه ميكا للمراهقـات احل امـل ااتيـا     
املداسة حا ته ا آثاا احلمل علـى أ سـا ها، الـيت تظهـر عـا ة بعـد أابعـة أمب بسـة أشـهر          

املـدااس اخلمـس الـيت جتيـز عـ  ة األمهـات املراهقـات إىل        ما احلمل. مبثـالا مـا أصـل هـذه     
 ةمقاعد الدااسة تتـب  سياسـة ُتطـر     بـها املراهقـة إمجا محلـت للمـرة الثانيـة. مبهـذه السياسـ          

 شة الفر  الكفيلة بتط ملر أنفسها.تضما من  مجيع الشابات مبأكثرها هشا
 

 العملميدان : 11املا ة  - كا  
 

س ق العمل تقـ م   ط ملراليت تتبعها حك مة سانت مااتا ا جمال تة العامإن السياسة  - 404
على عدم استثناء أحد. مبسياسات مبق انني العمل الفعالة مبا دملة تضما مـن  كـل فـر  فرصـة     

قـان ن العمـل ا   خيتااهـا حبرملـة مبمجلـك ا تـرمب  عمـل آمنـة مبصـحية مبمنتجـة. مب         مزامبلة املهنة اليت
العاملني مبالنساء العـامالت إمج ملتمتعـ ن مجيعـا باالمتيـازات نفسـها.      يز بني الر ال سانت مااتا ال مي

ــة    ــها أملضــا هيئ ــازات تكفل ــع    إشــرافيةمبهــذه االمتي ــا ة اجلمي ــل  مباهــا ا ضــمان إف ــا  ملتمث مــا املزامل
 .قتصا ملةمباالقان نية مبال تماعية اال

تضــم املشــم لة بــالتقرملر الســابق، أنشــأت ســانت مــااتا جلنــة مبســااة    الفتــرةمبأثنــاء  - 405
العمل مباحلك مة. مبُأسندت إليها مهمة تسهيل احلـ اا   أابابأعضاء ميثل ن النقابات مباحتا ات 

بني الشركاء اال تماعيني بشأن األمبضاع االقتصا ملة مباال تماعية ا سـانت مـااتا. مبقـرات    
 مبالاات مـا   4.28ملعـا ل   يلـدا )مـا  غ 7.79احلد األ ىن لأل  ا ا السـاعة إىل   عاللجنة اف
( مب علت س ق العمل أكثر مرمبنة. مبتعهدت ببحث املشاكل الـيت  املتحدةات ال الملات  مبالا

ملنط ي عليها العمل امل مسي مبالعق   القصرية األ ل مببتشكيل جلنة تت ىل  مباملا حبـث القضـاملا   
اليت تتصل  جاالت معينة مثل التدامل  مبالعمال املها رملا مببطالة الشباب مبتس ملات األ ـ ا  

ملعيشة. مببالتايل، سي سَّع نطـاق احلماملـة ليشـمل العـاملني ا املنـازل مبالفنـا ق       ا ض ء تكلفة ا
معظمهم ما النساء. مباختذت اللجنة إ ـراءات  هم ا مبمقدمي الرعاملة مبالت  يه مبالباعة الذملا 

يلــدا. غ 8.33حي ملــة، مبمنــذ صــدمبا التقرملــر األخــري زا  احلــد األ ىن لأل ــ ا ا الســاعة إىل  
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مبســيتم تعدمللــها ســن ملا  2013كــان ن الثــان/ ملنــاملر  1زملــا ة اعتبــااا مــا مببــدأ تطبيــق هــذه ال
ا املائـة. مبمـا    12.2لـة  ، كانت نسبة البطا2011مبا عام استنا ا إىل ااتفاع تكلفة املعيشة. 

ــة بــني الشــباب البالغــة     ــة    29.4زا  األمــر ســ ءا نســبة البطال ــذ مبنســبة البطال ــة. مبمنذئ ا املائ
 احتيا ـات التـدامل  مـع   بـرامج  مب الترب ملـة ذمبلـة لتكييـف املهـااات    تنصفا بفضـل اجلهـ   املب  

 س ق العمل.
 

 : الصحة12املا ة  - الم 
 

مباملراسيم مبالل ائ  القان نية املتعلقة بالصحة ال متيز بني الر ـل مباملـرأة،    السياسات مجيعإن  - 406
برمــت مــع . مباالتفاقــات الــيت ُأنفســها تضــما للجنســني احلصــ ل علــى الرعاملــة الصــحية  مبهــي

ا الـ ب  ن الفرنسـية مبب ات املكـ  مبك ااسـامب مبغ    امستشفيات إقليميـة م  ـ  ة ا سـان مااتـ    
مبفزنمبملال مبك ل مبيا ت فر اعاملـة صـحية أكثـر تطـ اا. مبجتـري حاليـا مفامبضـات بشـأن ت سـيع          

 مجلك املساحة مباملرافق مباخلدمات. املركز الط  ا املستقبل على أن ملشمل
األخري، حتققت إجنازات هامة كان أمبهلا  مـج مصـر  الضـمان    التقرملر  صدمبامبمنذ  - 407

اال تمــاعي مبمكتــ  النفقــات الطبيــة. مبهــذه املؤسســة اجلدملــدة الــيت تســمى مؤسســة الضــمان 
اال تمــاعي مبالصــحي تشــكل اخلطــ ة األمبىل ا  اب إنشــاء نظــام ضــمان صــحي مباــل.         

اجلـ  ة مبأقـل تكلفـة     مبالغر  ما هذا النظام ه  ت فري ضـمان ا تمـاعي مبصـحي  ائـم مبافيـع     
مبمتمحــ ا حــ ل التنميــة. مبتــ فري الضــمان الصــحي الــ ال ملعــل أن كــل املقــيمني مباملــ اانني   

 خلــهم ســُيمنح ن احلماملــة مبالرعاملــة بصــر  النظــر عــا مــد    ىالــذملا ملــدفع ن ضــرائ  علــ
قداهتم على  فـع التكلفـة. مبسـيم َّل هـذا النظـام عـ  اشـتراك مـايل ملحـد  مبفقـا للـدخل مبمـا             

مــا األشــصا   معينــةة ملــدفعها اب العمــل مبمســا ة ســن ملة تــدفعها احلك مــة لشــرائ  مسـا  
ــيت تقــدَّم إىل       ــة ال ــة املســاعدات الطبي املشــم لني بالضــمان. مبأنشــىء صــندمبق ضــمانات لتغطي
األشصا  غري املشم لني بالضمان. مبملكفل هذا األمر حصـ ل أكثـر شـرائ  ا تمـع هشاشـة،      

صـحية  الـدخل املـنصفا، علـى الرعاملـة ال    النسـاء مـا مجمبات   مبمنهم على األخـص املهـا رمبن مب  
 الالزمة مباملقب لة التكلفة.

، منحــت مبزااة الصــحة العامــة مركــز ســانت مــااتا الطــ   2010مبا متــ ز/ مل ليــ   - 408
اخصة جتيز له الشرمبع ا تنفيـذ املرحلـة األمبىل مـا مشـرمبع ت سـيعه. مبعمليـة الت سـيع هـذه         

د علـــى الرعاملـــة الصـــحية ألن اخلـــدمات مباملعاجلـــة الطبيـــة  ستفضـــي إىل تقلـــيص نفقـــات البلـــ
أملضا خدمات ابية أكثـر تطـ اا    ستت فرستصبحان مت فرتني حمليا. مببعد إجناز عملية ت سيعه، 

 اجلهاز الب يل مباألمرا  العصبية.مثل عالج أمرا  القل  مب
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األمرا  الـيت كـان   أنه ملتم إملالء املزملد ما االهتمام للت عية بـ  تقدمما  كلمباألهم ما  - 409
. مببعـد صـدمبا   فريمبس نقص املناعة البشـرملة/اإلملدز مب مل صم بسببها املصاب ن هبا، مثل السراان

التقرملر األخري، تقرا إنشاء إااا إقليمي ملـتم فيـه تبـا ل املـ اا  مباخلـ ات ) أفضـل املمااسـات        
 مبغريها(.  

( علـى معاقبـة كـل    473 ة ، املـا 6، العنـ ان  3)اجلـزء   احلـايل  اجلنـائي  القـان ن مبملنص  - 410
س اء بناء علـى الطلـ  أمب بدمبنـه، مـ ا  أمب خـدمات ُتسـتصدم مـا أ ـل          ،  علناعر ٍِشصص مل

شهر أمب بدفع غرامـة ماليـة أقصـاها ثالمثائـة     أمبضع حد للحمل، بالسجا لفترة ال تتجامبز ثالثة 
   عاقبة كـل شـصص ملعـام امـرأة عـا عمـد هبـد        262يلدا. فضال عا مجلك، تقضي املا ة غ

أمب بــدفع  ســن ات لفتــرة ال تتجــامبز ثــالا بالســجاالتــدخل ســلبا ا محلــها أمب مبضــع حــد لــه  
يلدا. مبإمجا كان  افـع هـذا الشـصص هـ  الكسـ  املـا ي أمب       ثالثة آال  غغرامة مالية أقصاها 

ــة    ــث.  اإل ــرام، جيــ ز تشــدملد هــذه العق ب ــة ا إاــاا ممااســة     قــداا الثل ــت اجلرمي مبإمجا ااتكب
 خاضع للبحث حاليا. القان نمنع ما مزامبلة مهنته. مبهذا فُيأخصائي ملهنته 

 
 : املزاملا االقتصا ملة مباال تماعية13املا ة  - ميم  

 
ــتنا ا    - 411 ــة اس ــاا      إىلتعمــل مبزااة الثقاف ــذا اإلا ــة. مبه ــة املتكامل ــاا السياســات الثقافي إا

ملنـااق مبالسـكان   تفاعلي للغاملة، فه  حيث مبملشجع على النم  مباحل اا ا ا تمع لتمكني كل ا
ما املسا ة ا ترسيخ املعاملري األخالقيـة املشـتركة مبتكـ ملا الملـة شـاملة للمسـتقبل ال تسـتثل        
أحدا. مبتعتمد ال زااة سياسـات تـدعم هـذه التحركـات، تشـمل علـى سـبيل املثـال االعتـرا           

مبن إاثهـم  بامل اانني الثقافيني. مبأبصر امل اان ن الثقافي ن الن ا على أا  سانت مااتا مبملعيـد 
إليها مباعتمدمبا أسل ب احلياة الذي مييز اجلزملرة مبغرس ا  ذمباهم فيه. مبال ملتعني التمييـز ضـد   
أي م ااا ثقاا بل ملنبغي أن ملك ن قا اا على العي  مبفقا لثقافة سانت مااتا. مبملشد  إاـاا  

إملـالء  أ يـة الشـباب. مبحيـث النـاس علـى      على السياسات املتكاملة على املسامباة بني اجلنسني مب
 اهتمام خا  ملسائل املسامباة بني اجلنسني ا كل جماالت التنمية.

علـى التن ملـه  سـا ة العالقـات بـني الر ـل مباملـرأة ا         أملضـا مبتشجع هذه السياسات  - 412
نقل الثقافة ما  يل إىل آخر. مبلكل شـصص احلـق ا التمتـع بف ائـد هـذه السياسـات الثقافيـة        

األفرا  مبت عيتهم مبتقدملرهم بصر  النظـر عـا نـ ع  نسـهم.      إمناء ىاملتكاملة. مبهي حتث عل
مببالنســبة ل نــامج املســاعدات اخلــا  باملســنني، فــإن مســت   اإلعانــة املاليــة الــيت ملــنص عليهــا  

كــان ن الثــان/ ملنــاملر  1يلــدا. مببــدأت تقــدَّم هــذه اإلعانــة اعتبــااا مــا  غ 1 000ااتفعــت إىل 
 ا معظمهم ما النساء.  هم ا الذملا مبملستفيد منها املتقدم ن  دا ا الس 2013
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 نساء الرملف - ن ن 
 

 هذا األمر على سانت مااتا.   ملنطبقال  - 413
 

 : املسامباة أمام القان ن15املا ة  - سني 
 

املا ة مسألة املسامباة بني الر ـل مباملـرأة مـا الناحيـة القان نيـة. مبُعرضـت        هذهتتنامبل  - 414
 .2 مب 1إااا املا تني  الق انني املتعلقة هبذه املسألة ا

  
 : الزمباج مباحلياة األسرملة16 املا ة - عني 

 
مب   ــ  مرســ م مباــل  2010ســانت مــااتا ا تشــرملا األمبل/ أكتــ بر   اعتمــدت - 415

الـ اا ة  لتعـدملالت  لكنـها أخضـعته ل  القان ن املدن السااي ا  زا األنتيـل اهل لندملـة السـابقة،    
 أ ناه.
 

 قانون الطالق
 

املتعلق بالفترة السابقة إىل أن األسباب اليت ملق م عليها الـ  الطـالق    التقرملرا أشري  - 416
قــد تغــريت. مبا املاضــي، كانــت اخليانــة الزمب يــة أبرزهــا. مب ــا أن اخليانــة الزمب يــة كــثريا مــا   
تك ن م ض عا شدملد احلساسـية مبصـعبة اإلثبـات، كانـت إ ـراءات الطـالق تسـتغرق فتـرات         

مبا مبسع املتـهم هبـا، سـ اء الـزمبج أمب الزمب ـة، أن ملعتـر  علـى مجلـك         ا مللة مبشدملدة التعقيد 
مــا  150ا أي مبقــت. مبلــذلك، أصــب  جيــ ز للــزمب ني اللــذملا مل ملنفصــال ،    ــ  املــا ة    

القان ن املدن اجلدملد، احلصـ ل علـى الطـالق عنـدما ملقـدم أحـد ا أمب كال ـا البـا للحصـ ل          
ــه. إضــ  ــا ة   فة إىلاعلي ــك، تــنص امل ــى م 151 مجل ــدأ عل ــاتالــ  الطــالق خل ”ب ال ميكــا  الف
ز ألي مـا الـزمب ني اللجـ ء إليـه كسـب  لطلـ  الطـالق )تتضـما املـا ة          يـ الـذي جي  “تس ملتها
 أحكاما إضافية بشأن هذا املبدأ ا حال  اء الطل  ما الزمب ني كليهما(.   154
 

 واألمومة األبوة قانون
 

لـى أن الر ـل املعتـ  مبالـد افـل غـري       ا  زا األنتيـل اهل لندملـة ع   املدنملنص القان ن  - 417
، خضـع  ةالفترة السـابق صـدمبا التقرملـر املتعلـق بـ    شرعي مسؤمبل فقـا عـا نفقـة الطفـل. مبمنـذ      

 “غـري شـرعي  ” مب “افل شرعي”قان ن األب ة مباألم مة لتعدملل شامل. فُشطبت منه كلمات 
مبخــااج  قصــى حــد ممكــا اإلشــااة إىل األافــال امل لــ  ملا  اخــل أ، مبُأزمللــت إىل “ابيعــي”مب 

إااا الزمباج. مبعالمبة على مجلك، فإنه جيـ ز ألي ا ـل متـزمبج تربطـه بطفـل مـا عالقـة مبثيقـة         
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مـع تـأخري  خ لـه     “حـق األبـ ة  ”اعتباا هذا الطفل افله. مبتقرا تعدملل القـان ن الـذي حيكـم    
، أ ا ــت ســانت 2013حيــز النفــامج بســب  اجلــدل الــذي تــثريه هــذه املســألة. مبا أملاا/مــامل  

األبـ ة ا القــان ن مبمجلـك اســتجابة لقـراا صــا ا عـا احملكمــة العليـا اهل لندملــة.       مـااتا احلــق ا 
ا لـه   أبمبعلى غراا املعتمد ا اجلزء األمبامبيب ما اململكـة، أصـب  ا مبسـع الطفـل الـذي ال      

ــ القــان ن أن ملطلــ  مــا احملكمــة إصــداا حكــم قضــائي بشــأن مــا هــ      نظــر  ه. مبا حــال أب
، ملصـب  للطفـل احلـق ا أن    أبـ ه هـ  بالفعـل    األبأنه عل ًَا ُأحكمت احملكمة بأن الر ل الذي 

 يات مبالزمباج.هبذا الشأن ا سجل ال ال ات مبال فذكرة مبتضا  م هملرث
لقــراا احملكمــة العليــا، ُعــدل القــان ن املتعلــق باملســؤمبلية   مباســتجابةإىل  انــ  مجلــك،  - 418

. 2013امج ا أملـاا/ مـامل    املشتركة عا األافـال القص ـر بعـد اـالق األبـ ملا مب خـل حيـز النفـ        
بسـب  ال   ،منه حاليا على أن ا مبسع األب أمب األم، إما بعد انتهاء الـزمباج  251مبتنص املا ة 

أمب بعد انفصاهلما قان نيا، افع ال  إىل احملكمـة لتقاسـم مسـؤمبلية تنشـئتهم.      ،عالقة له بال فاة
  بينهما علـى مسـألة   على أنه جي ز لكل منهما ، ا حال نش ء خال (ج) 253مبتنص املا ة 

املســؤمبلية املشــتركة، افــع الــ  إىل حمكمــة البداملــة حيــث ملتقــرا األمــر مبفقــا ملصــلحة الطفــل   
 العليا.
 
 سم العائلةا
 

ــزمباج أمب       - 419 ــد ا إاــاا ال ــدما مل ل    ــ  القــان ن ا صــيغته الســابقة، كــان الطفــل عن
كمـة العليـا اعتـ ت ا عـام     ملعتر  به أبـ ه حيمـل اسـم عائلـة أبيـه بشـكل تلقـائي. غـري أن احمل        

 26أن هذا األمر الذي استند إىل القان ن املدن مييـز ضـد األمهـات مبملتنـاىف مـع املـا ة        1988
ما العهد الدمبيل للحق ق املدنية مبالسياسـية. غـري أن احملكمـة، ا ضـ ء تعـد  الـُنظم القان نيـة        

القان ن املناسـ  ا هـذا الشـأن     اليت ميكا االختياا منها، اعت ت أن سلطتها ال جتيز هلا حتدملد
 26سبل تطبيق املبدأ املشـم ل باملـا ة    أفضلمبأن ما مهمة السلطة التشرملعية اختامج قراا بشأن 

مـا القـان ن املـدن     1، ُعدلت أحكام اجلـزء  2010ما العهد الدمبيل املذك ا. مبا أملاا/ مامل  
سـم عائلـة أمـه إمجا كانـت     اليت تتنـامبل قـان ن األشـصا  مباألسـرة حبيـث أصـب  الطفـل حيمـل ا        

إىل  اسـتنا ا تربطه هبا عالقة حبكم القان ن. مبإمجا أصبحت للطفل عالقة حبكـم القـان ن مـع أبيـه     
اعترافه بأب تـه لـه، حيـتفظ باسـم عائلـة أمـه إال إمجا اعتـر  األب مباألم بأب تـه لـه مبمـا مث أعلنـا            

بـال ال ة عالقـة حبكـم    س ملة أن الطفل سـيحمل اسـم عائلـة أبيـه. أمـا إمجا كانـت تـربا الطفـل         
القان ن مـع أمـه مبأبيـه، فـإن عليهمـا أن ملعلنـا سـ ملة مبقـت تسـجيل مبال ة الطفـل اسـم )أمسـاء(             

 العائلة الذي سيحمله.
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