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  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 الدورة قبل ملا العامل الفريق
 واألربعون اخلامسة الدورة
     ٢٠١٠ فرباير/شباط - يناير/الثاين كانون

 الدورية التقارير يف بالنظر يتعلق فيما املطروحة واألسئلة القضايا قائمة    
  

 هولندا  
 .)CEDAW/C/NLD/5( هلولندا اخلامس التقرير يف ورةالد قبل ملا العامل الفريق نظر - ١
  

 عامة حملة   

 التقريـر  إعـداد  لعمليـة  إعانـات  تقدم الطرف الدولة أن التقدير مع اللجنة تالحظ بينما - ٢
ــري ــود فإهنــا احلكوميــة، غــري للمنظمــات الرمســي غ  مــشاركة عــن إضــافية معلومــات تلقــي ت

 تقريــر ويفيــد .هلولنــدا اخلــامس التقريــر إعــداد ةعمليــ يف احلكوميــة وغــري احلكوميــة املؤســسات
ــة ــصفحة ،CEDAW/C/NLD/5( الطــرف الدول ــن ٢٠ ال ــنص م ــزي ال ــه ،)اإلنكلي ــرر بأن  يف تق

 إعانــات عـرب  ُيمـنح  ممـا  املـشاريع  إعانـات  طريـق  عـن  األمـوال  مـن  أكـرب  قـدر  مـنح  ٢٠٠٤ عـام 
 األساسـية  التمـويالت  قطع عن ناجم اإلعانة سياسات يف التغيري هذا بأن التقرير وأفاد .املعاهد
 يتعلــق فيمــا احلكوميــة غــري اخلــربات ومراكــز املنظمــات دور مــن واحلــد املؤســسات مــن لعــدد

 هـذا  أثـر  تقيـيم  تنـوي  احلكومـة  كانـت  إذا ما بيان يرجى .املرأة وحقوق اجلنسني بني باملساواة
 .السياسات يف التغري

 ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  قيـة اتفا بتنفيذ املتعلق املتابعة تقرير غياب ويف - ٣
 كــانون يف تقدميــه الطــرف الدولــة مــن اللجنــة طلبــت الــذي اهلولنديــة، األنتيــل جــزر يف املــرأة
ــاير/الثــاين ــة تأســف ،)٤٦ الفقــرة ،CEDAW/C/NLD/4/CO/4( ٢٠٠٨ ين  شــديدا أســفا اللجن
 وأروبـا،  اهلولنديـة  تيـل األن جـزر  عـن  معلومات تقريرها ُتَضمن مل تزال ال الطرف الدولة لكون
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 تطلــب وبالتــايل .أخـرى  جلــان إىل البلـدين  كــال عـن  معلومــات قـدمت  كوهنــا مـن  الــرغم علـى 
 هيئـة  يف البلـدين  كـال  يف االتفاقيـة  تنفيـذ  عـن  شـاملة  معلومات تقدمي الطرف الدولة من اللجنة
 .واألربعني اخلامسة دورهتا يف اللجنة فيه تنظر منفصل تقرير

  
 املؤسسي واإلطار السياسات وإطار عيالتشري اإلطار  

 اجلهـاز  عـاتق  علـى  تقـع  املـسؤولية  أن تعتـرب  تـزال  ال الطـرف  الدولـة  أن اللجنة تالحظ - ٤
 مباشـرة  تطبيقـه  ميكـن  االتفاقيـة  أحكام من حمدد حكم كان إذا ما بتحديد يتعلق فيما القضائي
 الربوتوكـــول هـــاقيعبتو الطـــرف، الدولـــة اعتـــراف مـــن الـــرغم علـــى القـــانوين، النظـــام ضـــمن

 يف عليهـا  املنـصوص  احلقـوق  مجيـع  بـشأن  شـكاوى  تقـدمي  يف األفـراد  حبق لالتفاقية، االختياري
 هـذا  علـى  التغلـب  الطـرف  الدولـة  هبـا  تعتزم اليت الكيفية بيان يرجى السياق هذا ويف .االتفاقية
 الربملـان  إىل املوجهـة  للرسـالة  اإلنكليزيـة  بالترمجـة  اللجنة تزويد أيضا ويرجى .القانوين التناقض

 .االتفاقية انطباق بشأن ٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٠ يف

 يعتمـد  وآرائهـا  اللجنـة  توصـيات  نـشر  أن مـن  الطـرف  الدولـة  أعلنته ما إىل وباإلشارة - ٥
 الـــنص مـــن ٢٢ الـــصفحة ،CEDAW/C/NLD/5( األول املقـــام يف اخلاصـــة املبـــادرات علـــى

 نطـاق  علـى  االتفاقيـة  نـشر  اللتزام الطرف الدولة هبا متتثل يتال الكيفية بيان يرجى ،)اإلنكليزي
 القـضائي،  اجلهـاز  يف العـاملني  صـفوف  يف لالتفاقيـة  نـسبيا  احملـدود  التـرويج  إىل وبالنظر .واسع
 العــامني واملــدعني للقــضاة خاصــة تدريبيــة دروس ُنظمــت قــد كانــت إذا مــا بيــان أيــضا يرجــى

 .واحملامني

 بـأن  )اإلنكليزي النص من ١٤ الصفحة CEDAW/C/NLD/5( الطرف الدولة وأفادت - ٦
 يتعلـق  فيمـا  إداريـا  دورا تتـوىل  ،٢٠٠٧ لعـام  الـوزاري  التعـديل  عـن  نشأت اليت التحرر، وزارة
 البـشرية  املـوارد  عـن  معلومـات  تقـدمي  ويرجـى  .هولنـدا  يف بيجني عمل ومنهاج االتفاقية بتنفيذ
 .اجملـال  هـذا  يف فعـال  تنـسيقي  بـدور  القيـام  من ينهلتمك اجلديد التحرر لوزير املخصصة واملالية
 الدولـة  تقريـر  يف املعلنـة  بالـشروط  للوفاء بالفعل هبا ملضطلعا التدابري عن تفاصيل تقدمي ويرجى
 املـسؤوليات  بتوزيـع  يتعلـق  فيمـا  سـيما  ال التحـرر،  لسياسة الناجح للتنفيذ والضرورية الطرف،

 .أوضح بصورة واملوارد واألهداف

 املعاملـة،  يف املـساواة  قـانون  مبوجـب  بـصراحة  اآلن حمظـور  اجلنساين التمييز ألن راونظ - ٧
 سـيما  وال اجلمهـور،  عامة لتوعية الطرف الدولة اختذهتا اليت التدابري عن معلومات تقدمي يرجى
 احلمـل  أسـاس  علـى  بـالتمييز  املتعلقة تلك وخباصة اجلديدة، باألحكام العمل، وأصحاب النساء

 نظمــت هــل ).اإلنكليــزي الــنص مــن ٢٧ الــصفحة ،CEDAW/C/NLD/5( األمومــةو والــوالدة
 كفالــة إىل اهلادفــة )اإلنكليــزي الــنص مــن ٤٥ الــصفحة ،CEDAW/C/NLD/5( العامــة احلملــة
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 الـذي  التـشريعي  املقتـرح  اعُتمـد  وهـل  التمييز؟ عن لإلبالغ استعدادا أكثر التمييز ضحايا جعل
 الـدعم  تقـدمي  احلكومـة  تعتـزم  هل التمييز؟ ملكافحة مرفقا نيللمواطن البلديات ُتتيح بأن يقتضي
ــايل ــشاء امل ــز، مكافحــة مكاتــب إلن ــة ســتكفل وكيــف التميي  اخلــدمات جــودة الطــرف الدول

 اجلنــسي التهديــد حــاالت يف املفروضــة اجلــزاءات عــن معلومــات تقــدمي أيــضا يرجــى املقدمــة؟
ــري والتـــصرف ــه املرغـــوب غـ ــذكورة فيـ ــر يف املـ ــة تقريـ ــرفا الدولـ  ،CEDAW/C/NLD/5( لطـ
 ).اإلنكليزي النص من ٢٩ الصفحة

 الــسياسات خطــة يف املــستهدفة الغايــات بلــوغ املــرجح مــن كــان إذا مــا بيــان يرجــى - ٨
 املـرأة  مبـشاركة  يتـصل  فيمـا  سـيما  ال ،)٢٠٠٠( املعاملـة  يف املـساواة  لتحقيق السنوات املتعددة

 تـوفري  مـسؤوليات  يف الرجـال  ومـسامهة  يا،اقتـصاد  املـستقالت  النـساء  ونسبة العمالة، سوق يف
 الـدروس  مراعـاة  مـدى  فمـا  بـنعم  اجلـواب  كـان  وإذا اخلطـة،  هلـذه  تقيـيم  أُجـري  هـل   .الرعاية

 .٢٠٠٧ أكتــوبر/األول تــشرين يف الــصادرة التحــرر مــذكرة صــياغة يف التقيــيم مــن املــستفادة
 األدوار إدامـة  مـسائل  ارهـا اعتب يف تأخذ اجلديدة التحرر مذكرة كانت إذا ما بيان أيضا يرجى
 احـتالل  علـى  املـرأة  جتـرب  الـيت  اجلنـسني،  بـني  السيطرة عالقات يف والتفاوت للجنسني، النمطية
 .واملرأة الرجل من لكل والرعاية العمل مسؤوليات بني املصاحلة وضرورة دونية، مرتبة

  
 الثقافية واملمارسات النمطية القوالب  

 الـشواغل  ملعاجلـة  الطرف الدولة اختذهتا اليت املتابعة اءاتإجر عن تفاصيل تقدمي ىيرج - ٩
 بوجـود  العامـة  لدى تصور نشوء إزاء املرأة ضد بالعنف املعنية اخلاصة املقررة عنها تأعرب اليت
 جـال والر فالنـساء  .املـضطهدة  املهـاجرة  واملـرأة  املتحـررة  األصـل  اهلولندية املرأة بني زائفة ثنائية
 مــن يزيــد ممــا وذلــك كمــرتكبني، أو كــضحايا ســواء ،كفئــة للوصــم يتعرضــون املهــاجرين مــن

 .هتميشهم
  

 املرتيل العنف  

 العنــف مناهــضة إطــار يــزال ال الــسابقة توصــيتها مــن الــرغم علــى أنــه اللجنــة تالحــظ - ١٠
 للعنـف  اخلاصـة  الـسمة  الطـرف  الدولـة  ُتغفـل  لـذلك  ونتيجة حمايدة، صياغة على ينطوي املرتيل
 .املــرأة منــه تعــاين الــذي للعنــف اجلذريــة األســباب وُتهمــل املــرأة، ضــد لالرجــ ميارســه الــذي

 )اإلنكليـزي  النص من ٣٦ الصفحة ،CEDAW/C/NLD/5( الطرف الدولة إفادة إىل وباإلشارة
 تطـورات  أيـة  عـن  اللجنـة  إبـالغ  ُيرجـى  جنـسانية،  صـياغة  استـصواب  مدى دارسة بصدد بأهنا
 .الصدد هبذا عملية
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ــى - ١١ ــراد ُيرجــ ــفو إيــ ــوجز صــ ــائج مــ ــل لنتــ ــذي التحليــ ــري الــ ــام يف أُجــ  ٢٠٠٦ عــ
)CEDAW/C/NLD/5، املـرتيل  العنـف  نطـاق  ذلـك  يف مبـا  ،)اإلنكليـزي  النص من ٣٦ الصفحة 

 أوليـة  نتـائج  أيـة  بتلقي أيضا مهتمة واللجنة .له ارتكاهبم يف واملشتبه وضحاياه ومساته، وطبيعته
ــصاء ــذي لالستقــ ــري الــ ــام يف أجــ ــق ،٢٠٠٨ عــ ــةبط واملتعلــ ــاق بيعــ ــف ونطــ ــرتيل العنــ  املــ

)CEDAW/C/NLD/5، مـدى  دراسـة  نتائج على واالطالع )اإلنكليزي النص من ٣٢ الصفحة 
 الدولـة  تقريـر  يف ذكرهـا  ورد الـيت  هولنـدا،  يف املـرتيل  العنـف  مـن  بالوقايـة  خيـتص  فيمـا  التفشي
 ).اإلنكليزي النص من ٤٤ الصفحة ،CEDAW/C/NLD/5( الطرف

 مـرتكيب  علـى  مؤقتـة  محايـة  أوامـر  بفـرض  يسمح الذي القانون كان ذاإ ما بيان ُيرجى - ١٢
 بعـد  تلقائيا املشورة إسداء عملية تبدأ فهل اعُتمد قد كان وإذا .اعُتمد قد املرتيل العنف أعمال
 النـسائية،  اجلماعـات  عنه أعربت الذي الشاغل الطرف الدولة تعاجل كيف احلماية؟ أمر صدور
 أكثـر  يؤكـدون  العـامني  املـدعني  ألن املتـهم  إدانة عن ُتسفر ال االتاحل من كبريا عددا أن وهو
 للمرتكبني؟ الطوعي العالج وبرامج الشريكني بني املصاحلة على يلزم مما

ــر يــشري  - ١٣ ــة تقري ــوافر إىل الطــرف الدول ــة املــساعدة ت ــضحايا القانوني  واجلــرائم العنــف ل
 ،CEDAW/C/NLD/5( خطـرية  وعقليـة  جسدية إصابات من الضحية تعاين عندما فقط اجلنسية
 املتاحـة  واحلمائيـة  الوقائيـة  التـدابري  تفاصـيل  إيـراد  يرجـى  ).اإلنكليـزي  الـنص  مـن  ٣٧ الصفحة
 التقــدم عـن  بيانــات تقـدمي  رجــىوي .والعقليـة  اجلـسدية  املعاملــة إسـاءة  خلطــر املعرضـات  للنـساء 
 هـل  .املـرتيل  العنـف  ياضـحا  مـن  للنـساء  املالجـئ  إتاحـة  سـبيل  يف الطـرف  الدولة أحرزته الذي
 وضـعهن  عـن  النظـر  بغض العنف ضحايا من للنساء اإلقامة تراخيص منح الطرف الدولة تعتزم
 وقـوع  إثبـات  يـستطعن  كـن  إذا عمـا  عـن  النظـر  وبغـض  العرقـي،  وأصـلهن  بـاهلجرة  يتعلق فيما

 بأيــة أو للنــساء ملجــأ مــن تقريــر أو طــيب تقريــر أو للــشرطة رمســي تقريــر طريــق عــن - العنــف
 أخرى؟ وسيلة

 املتــصل العنــف عــن العرقــي واالنتمــاء اجلــنس حــسب مــصنفة بيانــات تقــدمي يرجــى - ١٤
ــشرف، ــضب ووصــف بال ــائج مقت ــشروع لنت ــة م ــف دراس ــصل العن ــشرف املت ــة يف بال  املدرس
 مالحظـات  ملتابعـة  املتخـذة  التـدابري  بيـان  أيـضا  يرجـى و .٢٠٠٧ عـام  يف ُنفـذ  الـذي  وحواليها،

 حولـه  يـدور  ومـا  بالـشرف  املتـصل  العنف طبيعة بشأن املرأة ضد بالعنف ةاملعني اخلاصة املقررة
 الــسمات هــذه بــسبب احلمايــة إطــار كفايــة عــدم مــن ثبــت ومــا حمــددة، جنــسانية مــسائل مــن

  .احملددة
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  واالقتصادية االجتماعية واالستحقاقات العمالة  

 )اإلنكليـزي  الـنص  من ٤٦ الصفحة ،CEDAW/C/NLD/5( الطرف الدولة تقرير يفيد - ١٥
 ألصـحاب  الوظـائف  مـن  مزيـد  تـوافر  إىل يـؤدي  الشخـصية  اخلـدمات  سـوق  حجـم  ازدياد بأن

 هـذه  يـشترون  الـذين  األشـخاص  أن ذلـك  علـى  املترتبـة  اإلضـافية  اآلثار ومن .األدىن املؤهالت
 وهبـذا  .العمـل  لـسوق  تكريـسها  ميكـن  الـيت  الـساعات  مـن  مزيـدا  يـوفرون  الشخـصية  اخلدمات
 الرعايـة  يف والعـامالت  البيـوت  يف اخلادمـات  عـن  املعلومـات  مـن  مزيـد  قدميت يرجى اخلصوص
ــة، ــا ســيما ال املرتلي ــتلقني كــن إذا عم ــضمان اســتحقاقات ي ــة االجتمــاعي ال ــة والبطال  واإلعاق

 اخلـدمات  خطـة ” اعتماد تركه الذي األثر بيان أيضا ويرجى .الصحي الضمان عن والتعويض
 وُيرجـى  .املرتليـة  الرعايـة  يف والعـامالت  البيوت يف اخلادمات حالة بتحسني يتعلق فيما “البيتية
 .االتفاقية أحكام مع اخلطة هذه اتساق مدى قيمت قد الطرف الدولة كانت إذا ما بيان

 األشـخاص  عـن  العرقـي  واالنتمـاء  والعمـر  اجلنس حسب مصنفة بيانات تقدمي ويرجى - ١٦
 املعـــوقني  أو املرضـــى  أو املـــسنني  نمـــ  األســـرة  ألفـــراد  الـــدعم  أو الرعايـــة  يقـــدمون  الـــذين
 هــل اخلــصوص، وجــه وعلــى .اجملتمــع يف مبــشاركتهم خيــتص فيمــا عقبــات مــن يواجهونــه ومــا
 االجتمـاعي  الـدعم  قـانون  بنـد  املـرأة  حتـرر  علـى  يتركـه  الذي األثر بتقييم الطرف الدولة قامت
 اُألسـرية  الـشبكة  ضـمن  هنالـك  يكـن  مل إذا فقـط  املعيشية لألسرة املساعدة بتوفري يقضي الذي
 تقـدمي  أيـضا  يرجـى  الرعايـة؟  تلـك  تقـدمي  له ينبغي من أو الرمسية غري الرعاية تقدمي يستطيع من

 االسـتثنائية  الطبيـة  النفقـات  قانون على املدخلة للتغيريات احملتملة اجلنسانية اآلثار عن معلومات
 .٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون منذ التنفيذ حيز دخل الذي

 كـبري  فـرق  فيهـا  يوجـد  الـيت  البلـدان  ضـمن  من هولندا بأن الطرف الدولة تقرير ويفيد - ١٧
 ،CEDAW/C/NLD/5( )التفــرغ أســاس علــى( العمالــة يف والنــساء الرجــال مــشاركة بــني جــدا

ــد مالحظــة ومــع اخلــصوص، وهبــذا ).اإلنكليــزي الــنص مــن ٦١ الــصفحة  مــن جمموعــة حتدي
 والعمـل  مرنـة،  سـاعات  حـسب  والعمـل  األقـساط، و احلدية الضريبة عبء من التقليل( التدابري

 احلكومـة  اختـذهتا  الـيت  التدابري بيان ُيرجىو العمالة، يف املرأة مشاركة زيادة إىل هتدف )ُبعد من
 واملعـاش  باملرتـب  يتـصل  فيمـا  الوقـت،  بعـض  العاملـة  املـرأة  حقـوق  حلمايـة  الـسياسات  جمال يف

 عمــال املتخــذة املؤقتــة اخلاصــة التــدابري علــى االطــالع أيــضا اللجنــة وتــود .والترقيــة التقاعــدي
 هـذا  يف واملـرأة  الرجـل  بـني  الفعليـة  املـساواة  بتحقيـق  التعجيـل  أجـل  مـن  االتفاقيـة  مـن  ٤ باملادة
 قـرار  إنفـاذ  علـى  قـادرة  غـري  أهنا الطرف الدولة إعالن يف السبب إيضاح أيضا وُيرجى .الصدد
 يف األسـتاذات  لعـدد  املـستهدفة  ألرقـام ا كـون  يف والـسبب  اجلامعـات،  يف مناصـب  النـساء  منح
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ــد ــزال ال اخلــارج ويف البل ــرقم عــن بكــثري وتقــل منخفــضة ت ــستهدف ال ــا يف امل ــا أوروب  عموم
)CEDAW/C/NLD/5، اإلنكليزي النص من ٧٥ الصفحة.( 

 والنــــــساء الرجــــــال أجــــــور بــــــني الفــــــروق يف الزيــــــادة اعتبــــــار مــــــع يرجــــــى، - ١٨
)CEDAW/C/NLD/5، الـيت  عمليـة ال تدابريال بيان ،)اإلنكليزي النص من ٨٦ و ٨٥ الصفحتان 

ــة اختــذهتا ــن للحــد الطــرف الدول ــرق م ــات، يف الف ــام، أو اخلــاص القطــاع يف ســواء املرتب  الع
 احلكومـة  معايري يقوض نهإ إذا العام، القطاع يف الفرق هذا وجود استمرار يف السبب وإيضاح
  .اجلنسني بني للمساواة

 الـــــــــسابقة اخلتاميـــــــــة مالحظاهتـــــــــا يف طـــــــــرفال الدولـــــــــة اللجنـــــــــة دعـــــــــت  - ١٩
)CEDAW/C/NLD/CO/4، ذلـــك يف مبـــا األمومـــة مـــستحقات إقـــرار إعـــادة إىل )٣٠ الفقـــرة 

 بعـد  ٢٠٠٨ يوليـه /متوز يف ذلك مت وقد .احلرة األعمال وصاحبات حلساهبن للعامالت بالنسبة
 احلكومـة  كانـت  اإذ مـا  بيـان  اخلـصوص  هبـذا  وُيرجى .النفاذ حيز والرعاية العمل قانون دخول

 حوامـل  كـن  الـاليت  حلـساهبن  العـامالت  النـساء  ألولئـك  تعويـضي  ترتيـب  اعتماد يف نظرت قد
 .٢٠٠٨ وعام ،٢٠٠٤ عام يف العجز ضد التأمني قانون إلغاء بني الفترة خالل

 الــنص مــن ٣٠ الــصفحة ،CEDAW/C/NLD/5( الطــرف الدولــة تقريــر إىل وباإلشــارة - ٢٠
 إجـراءات  اآلن وضـعت  الـيت  واملعاهـد  الـشركات  عـن  دقيقـة  بيانـات  تقدمي ُيرجى ،)اإلنكليزي
 الطــرف الدولــة اختــذهتا الــيت للتــدابري الرئيــسية اخلطــوط بيــان أيــضا ويرجــى .للــشكوى داخليــة

 قيــام عــن معلومــات تقــدمي وُيرجــى .اإلجــراءات هــذه مثــل اعتمــاد لتــشجيع اختاذهــا تعتــزم أو
 .التمييز ملناهضة سياسات األعمال أصحاب وضع مطلب بإنفاذ والسالمة الصحة مفتشية

  
 النساء من معينة فئات حالة  

 أقـل  العمالـة  يف ومغـريب  تركـي  أصـل  مـن  النـساء  مـشاركة  بـأن  الطرف الدولة تعترف - ٢١
 انـدماج  لكفالة مبادرات عدة اختذت وقد .هولندي أصل من السكان لدى عليه هي مما بكثري

 التحــرر هنــج وخطــة اإلثنيــة، األقليــات مــن النــساء مبــشاركة املعنيــة اللجنــة إنــشاء منــها أفــضل،
 والعمالـة  اإلثنيـة  األقليات بنساء املعين التوجيهي الفريق وإنشاء ،)٢٠٠٦-٢٠٠٤( واالندماج

 الــسياسات مــن احملققــة العمليــة النتــائج عــن معلومــات تقــدمي ُيرجــى .٢٠٠٦ فربايــر/شــباط يف
 النــساء مــن ٥٠ ٠٠٠ ُيــشرك الــذي ،“١٠٠١” الـــ القــدرات بربنــامج خيــتص وفيمــا .احلاليــة

 هبـا  تعتـزم  الـيت  الكيفيـة  إيـضاح  ىُيرجـ  التطـوعي،  العمـل  يف اإلثنيـة  األقليـات  مـن  املستضعفات
 هـؤالء  إلدمـاج  انطـالق  نقطـة  مقـام  بالفعل يقوم الربنامج هذا كان إذا ما تقييم الطرف الدولة
 .اهلشة أوضاعهن إدامة يف ُيسهم وال ومهنيا، اجتماعيا النساء
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 طــالبو يالقيهــا الــيت الــصعوبات إزاء قلقهــا عــن التعــذيب مناهــضة جلنــة أعربــت وقــد - ٢٢
 اإلجــراء إطــار يف دعــاواهم بإثبــات يتعلــق فيمــا هولنــدا مملكــة مــن األورويب اجلــزء يف اللجــوء
 انتـهاك  إىل يـؤدي  أن ميكـن  الـذي  األمر ،٢٠٠٠ لعام األجانب قانون عليه ينص الذي املعجل
 النـساء  بـأن  املـرأة  ضـد  بـالعنف  املعنيـة  اخلاصة املقررة أفادت وقد .القسرية اإلعادة دمع إجراء

 مـن  غـريه  أو االغتـصاب  مـن  معانـاهتن  عـن  املعجـل  اإلجـراء  هذا خالل التحدث من يتمكن ال
 تعتــزم احلكومــة كانــت إذا مــا بيــان الــسياق هــذا يف يرجــى .صــدمات ببستــ الــيت التجــارب
 كمــربر اجلنــساين باالضــطهاد وتعتــرف اجلنــسني بــني الفــروق اعــيتر جلــوء إجــراءات اعتمــاد
 .اللجوء لطلب

 .فقـر  حالـة  يف يعـشن  الاليت النساء عن مصنفة إحصائية بيانات أية التقرير يتضمن وال - ٢٣
 الدولـة  اختـذهتا  الـيت  التـدابري  عـن  فـضال  هولندا، يف الفقريات النساء حالة عن نبذة تقدمي يرجى
 .الصدد هبذا الطرف

 معظمهـن  املـسلمات،  والفتيـات  النساء من كبريا عددا أن إىل املتاحة املعلومات وتشري - ٢٤
 كمـا  التعلـيم،  وقطـاع  العمالـة  سـوق  مـن  واالسـتبعاد  التمييـز  يـواجهن  هولنـدي،  غري أصل من

 الـيت  التـدابري  بيان يرجى .احلجاب ارتدائهن منها ألسباب الرياضة، مدارس يف التمييز يواجهن
 ميكــن هــل خاصــة، وبــصورة .املــسلمات حنــو الــسلبية املواقــف علــى للقــضاء احلكومــة اختــذهتا
 والفتيـات  للنـساء  االنـدماج  فـرص  إلتاحة املتخذة اخلطوات أكثر بدقة حتدد أن الطرف للدولة

 الثقافيـة  هبويتـهن  الوقـت  نفـس  يف االحتفـاظ  مع واالقتصاد، للمجتمع العام التيار يف املسلمات
 ة؟واملتنوع اإلثنية

  
 والعامة السياسية احلياة يف املشاركة  

 يف النـساء  مـن  املائـة  يف ٤٥ البالغـة  املـستهدفة  النـسبة  بـأن  الطرف الدولة تعترف بينما - ٢٥
 الـنص  مـن  ١٢٢ الصفحة ،CEDAW/C/NLD/5( ٢٠١٠ عام يف تتحقق لن السياسية املناصب

 املـــرأة مـــشاركة لزيـــادة احلـــصص نظـــام تـــستخدم ال هولنـــدا أن التقريـــر يـــبني ،)اإلنكليـــزي
)CEDAW/C/NLD/5، يف البطـيء  التقـدم  إىل وبـالنظر  ).اإلنكليـزي  الـنص  مـن  ١٢٤ الصفحة 

 النظــام، هــذا مثــل تــوخي عــدم أســباب إيــضاح ُيرجــى العليــا، املناصــب يف النــساء عــدد زيــادة
 مـن  ٤ املـادة  مـن  ١ للفقـرة  وفقـا  خاصـة  مؤقتة تدابري تطبيق يف ستنظر احلكومة كانت إذا وما

  .للجنة ٢٥ و ٢٣ والتوصيتني االتفاقية
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 واألسرة الزواج  

 اُألســر مشــل ملِّ سياســة أن علــى اآلن حــىت دليــل يوجــد ال أنــه الطــرف الدولــة أعلنــت - ٢٦
ــوي ــى تنطـ ــز علـ ــي متييـ ــد فعلـ ــرأة ضـ ــصفحة ،CEDAW/C/NLD/5( املـ ــن ١٣٩ الـ ــنص مـ  الـ

 امتحـان  يف النجـاح  مطلـب  ذلكوكـ  املرتفـع،  الـدخل  متطلبات أن يتضح أنه غري ).اإلنكليزي
 الرجــل، علــى تــؤثر ممــا أكثــر املــرأة علــى ســلبا تــؤثر اهلولنــدي، اجملتمــع ومعرفــة اهلولنديــة اللغــة

 يرجـى  .األمـالك  وحيـازة  واألجور التعليم يف والنساء الرجال بني العاملية الفروق منها ألسباب
 أجـل  مـن  والنـساء  الرجـال  مـن  تالطلبـا  مبقدمي املتعلقة البيانات أحدث تقدمي السياق هذا يف

 املتعلقـة  للتـدابري  تقييما العدل لوزارة التابع البحوث قسم أجرى هل .مشلها ومل األسرة تكوين
 .جبالنتائ اللجنة بالغإ فريجى مت قد ذلك كان وإذا مشلها؟ ومل األسرة بتكوين

  
 البغاء واستغالل االجتار  

ــة أعربــت - ٢٧ ــا يف اللجن ــة مالحظاهت ــسابقةا اخلتامي ــصفحة ،CEDAW/C/NLD/CO/4( ل  ال
 محايـة  بـني  بطرالـ  إزاء قلقهمـا  عـن  ،املـرأة  ضـد  بـالعنف  املعنيـة  اخلاصـة  املقـررة  وكذلك ،)٢٣

 اختاذهـا  احلكومـة  تنـوي  الـيت  املتابعـة  تـدابري  بيـان  يرجـى  .الـشرطة  مـع  والتعـاون  االجتار ضحايا
 املؤقتـة  احلمايـة  بتأشـريات  جتـار اال ضـحايا  تزويد تنوي كانت إذا وما الشواغل، لتلك استجابة

ــادة وخــدمات ــاج إع ــدعم، اإلدم ــاوهنم عــن النظــر بغــض وال ــق يف تع ــشأن التحقي  املتجــرين ب
 .وحماكمتهم املزعومني

 كمــا االجتــار ضــحايا مــن النــساء هويــة حتديــد لكفالــة املتخــذة التــدابري بيــان وُيرجــى - ٢٨
ــي، ــدم ينبغ ــتمرار وع ــب احتجــاز مراكــز يف احتجــازهم يف االس ــساعدة دون األجان  ودون م
 كانـت  إذا مـا  بيـان  أيـضا  ويرجـى  .عليها احلصول هلن حيق اليت احلماية خدمات على احلصول

 إىل وباإلشـارة  .متخصـصة  مؤسـسات  اجلنـسي  واالسـتغالل  االجتار ضحايا من للقاصرين تتاح
 أجنـز  هـل  ،)اإلنكليـزي  الـنص  مـن  ١١٣ الـصفحة  ،CEDAW/C/NLD/5( الطرف الدولة تقرير

 االجتـار  متـارس  جهـات  أن يف ُيـشتبه  الـذي  القاصـرين  مـن  اللجـوء  طاليب اختفاء بشأن التحقيق
 التقطتهم؟ قد بالبشر

ــان يرجــى - ٢٩ ــسبب بي ــة غــري املنظمــات متثيــل عــدم يف ال ــة يف احلكومي ــة العمــل فرق  املعني
 .االجتار مبكافحة

 التـراخيص  تقـدمي  نظـام  مإحكـا  الرئيـسي  هـدفها  جديـدة  تشريعات اعتماد التقرير ُيربز - ٣٠
 ،CEDAW/C/NLD/5( عملـهن  ظـروف  وحتسني القانون وإنفاذ الرقابة وتعزيز ،ومواءمته للبغايا

 قبـل  قامت، قد الطرف الدولة كانت إذا ما بيان يرجى ).اإلنكليزي النص من ١١٦ الصفحة
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 مـن  تهن،وسـالم  البغـاء  يف العـامالت  النـساء  خـصوصية  علـى  األخطـار  بتقيـيم  القانون، اعتماد
 عملــهن إمكانيــة علــى القــانون أثــر وكــذلك احملليــة، الــسلطات لــدى لزامــياإل التــسجيل جــراء
 تواجههـا  الـيت  العقبـات  املـرأة  ضـد  بـالعنف  املعنية اخلاصة املقررة حددت وقد .ةمستقل بصورة
 بـصورة  العقبـات  هـذه  معاجلـة  علـى  الطـرف  الدولة وحثت حلساهبن، بالعمل يتعلق فيما البغايا
 .التوصية هذه ملتابعة املتخذة التدابري بيان يرجى .لةعاج

 
 الصحة  

 اهلولنـديني  الـسكان  حالة من عموما أسوأ لألقليات الصحية احلالة أن إىل التقرير يشري - ٣١
 وأن .العرقيـة  األقليـات  من والبالغني واألطفال املواليد لوفاة أكرب احتماال هنالك وأن األصليني

 يكـون  مـا  أعلـى  وأنـه  العرقيـة،  األقليـات  مـن  السكان أوساط بني أكرب باالكتئا حاالت تواتر
 ).اإلنكليـزي  الـنص  مـن  ١٥٨ الـصفحة  ،CEDAW/C/NLD/5( .التركيـات  مـن  املـسنات  لدى
 لنـساء  الـصحية  باحلالـة  يتعلـق  فيمـا  اختاذهـا  املعتـزم  أو املتخـذة  التدابري عن تفاصيل إيراد يرجى

 .بريالتدا تلك وأثر العرقية، األقليات
 


