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 ١٠افتتحت اجللسة يف الساعة  

النظر يف التقارير املقدمـة مـن       :  من جدول األعمال   ٦البند  
 )تابـع( من االتفاقية ١٨الدول األطراف مبوجب املادة 

 و  CECAW/C/NLD/4(تقرير هولندا الدوري الرابع        
CEDAW/C/NLD/Q/4 و ،Add.1  

بدعوة من الرئيسة، اختذ أعضاء وفد هولندا أماكنـهم          - ١
 .إىل طاولة اللجنة

قال إن حكومة هولنـدا     ): هولندا(السيد دي غيوس     - ٢
ــا يف وســـعها لتنفيـــذ التوصـــيات الـــسابقة    قـــد بـــذلت كـــل مـ

وكـان قـسط كـبري مـن التركيـز منـصبا           .  الصادرة عـن اللجنـة    
 تنمية الوعي فيما يتعلـق مبحتـوى االتفاقيـة، وقـد ترمجـت            على

وفــضال عــن . إىل اللغــة اهلولنديــة ووزعــت علــى نطــاق واســع 
ذلــك، ترمجــت التوصــيات العامــة ونــشرت يف موقــع احلكومــة 

وأوضــح قــائال إنــه، بوصــفة وزريــرا  .  علــى شــبكة اإلنترنيــت
ليس يف وضع ميكنه من احلديث عـن الـسياسة          ، حلكومة مؤقتة 

 .املقبلة ولكن يسره أن يتحدث عن حالة تنفيذ االتفاقية

وقال إن هولنـدا دأبـت علـى الـسري خبطـى حثيثـة حنـو                 - ٣
ــل وهــو   ــق هــدفها األمث ــه الرجــل   : حتقي ــع في ــق جمتمــع يتمت خل

واملرأة على السواء حبقوق متساوية وفـرص متكافئـة وحريـات         
ؤليات متعادلة، جمتمع يتساوى فيه الرجل واملرأة يف حتمل املـس         

 .االجتماعية واالدارية واالقتصادية

وتابع قائال إن املرأة قد حققت تقـدما هامـا يف سـوق              - ٤
ففي الوقـت احلاضـر، يعمـل       .  سنة املاضية  ٥٠العمل خالل الـ    

 يف املائة من النساء، وتستقيل امرأة واحدة من كـل عـشر             ٦٥
علـى أن املـساواة بـني اجلنـسني         . نساء بعد والدة طفلها األول    

وبنــاء علــى ذلــك . تعــين أكثــر مــن جمــرد احلــصول علــى عمــل 
ــيت     ــسياسات الـ ــرأة يف الـ ــوق املـ ــة إدراج حقـ ــل احلكومـ تواصـ

تــضعها اهليئــات احلكوميــة واتمــع املــدين، مــن خــالل تعمــيم  
املنظور اجلنساين واألخذ بنهج يقـوم علـى أسـاس املـشروع يف            

يـر  وقد أنشئت جلنـة تـدقيق معنيـة بتحر        . معاجلة مشاكل معينة  
املرأة للقيام باستعراض أعمال مجيع الوزارات وتشجيعها على        

 .إدماج املنظور اجلنساين

وأوضح أنه، وفقـا ألحـدث االحـصاءات، قـد حـدث        - ٥
انتعــاش يف مــشاركة املــرأة يف ســوق العمــل بعــد ركــود ســاد    

ــن   ــرة مـ ــالل الفتـ ــة  . ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٢خـ ــال إن احلكومـ وقـ
ــسياسات ا    ــالحات والــ ــن أن االصــ ــة مــ ــت  واثقــ ــيت أجريــ لــ

واالستثمارات اليت متت يف أثنـاء فتـرة الركـود أخـذت بالفعـل              
وأوضـــح أن . تنـــتج مكاســـب يف فتـــرة التحـــسن االقتـــصادي 

التشريع اجلديد فيما يتعلق برعاية الطفـل أدى إىل اسـتثمارات           
وسعت من شـبكة املرافـق ذات الـصلة وجعلـت رعايـة الطفـل        

 .يف متناول مجيع فئات الدخل

ظروف العمل قـد حتـسنت وأزيلـت العوائـق          وقال إن    - ٦
مــن طريــق العمــل، ولكــن ينبغــي أيــضا مراعــاة حريــة املــرأة يف 

وأوضـح أنـه  اليـشارك يف        . االختيار بني العمـل وعـدم العمـل       
الرأي القائل بأن العدد املرتفع للنساء يف أعمال الدوام اجلزئـي     
 أمر غري مرغوب فيه، إذ جيب أن تكون املـرأة حـرة يف اختيـار              
ماترغب فيه من ساعات العمل، مادامت هي اليت ختتـار حبريـة     

وأضــاف أن . ومــادام اختيارهــا اليهــدد اســتقالهلا االقتــصادي 
احلكومة جادة يف العمل ملعاجلـة الـشواغل املعـرب عنـها والـيت              
ــار، وأن الرجــل       ــة االختي ــا حبري ــع دائم ــرأة التتمت ــاده أن امل مف

طفــل أو املــسؤوليات اليــشارك علــى قــدم املــساواة يف رعايــة ال
املرتليـــة األخـــرى، وأن أربـــاب العمـــل اليولـــون يف توقعـــام   

 .االعتبار الكايف هلذه املسألة

ــرأة مــن      - ٧ ــشاركة امل ــضاؤل م ــه إزاء ت وأعــرب عــن قلق
ــة يف ســوق العمــل   ــات اإلثني ــه، إىل جانــب  . األقلي وأوضــح أن
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عمـــل اللجنـــة املعنيـــة مبـــشاركة املـــرأة مـــن األقليـــات اإلثنيـــة، 
شروح يف التقريــر املرحلــي الرابــع، هنــاك خطــة عمــل معنيــة املــ

بتحريــر املــرأة وإدماجهــا ينــصب فيهــا التركيــز علــى املــشاركة 
ــة   . االجتماعيــة للمــرأة الــضعيفة واحملرومــة مــن األقليــات اإلثني

وإضــافة إىل ذلــك، مت وضــع صــكوك للــسياسة العامــة خاصــة   
قليـات تعمـل    وهناك أفرقة حملية من نساء األ     . بالسلطات احمللية 

كجسر بني الفئات املستهدفة وصانعي السياسات وتـساعدت        
يف إنشاء احلوار حول مواضيع احلديث فيها حمظـور، كجـرائم           

 .الشرف

 ٠٠٠واستطرد قائال إن هناك يف هولندا مايقرب مـن      - ٨
ــة  ٢٠٠ ــضعفة ومعزول ــرأة مست ــاج  .  ام وكخطــوة أوىل يف إدم

ــة هــذه الفئــات مــن النــساء، بــدأت وزارة الــش   ؤون االجتماعي
والعمــل يف مــشروع للمتطوعــات يف ســت بلــديات لتــشجيع   
ــة      ــة، وتنمي ــاة االجتماعي ــشاط يف احلي ــى الن ــات عل ــساء األقلي ن
احترام الذات لـديهن، ولكـي تكـون هـؤالء املتطوعـات قـدوة              

 . لألخرين

وقــال إن هنــاك عــددا كــبريا جــدا مــن النــساء ضــحايا  - ٩
تعلــق بالــشرف، وتــشويه للعنــف املــرتيل واجلنــسي، والعنــف امل

والتـدخر احلكومـة   . األعضاء اجلنسية للبنـات واالجتـار بالبـشر    
جهــدا يف اختــاذ التـــدابري ملعاجلــة هــذه املـــشاكل، ومــن هـــذه      
ــا الـــشرطة     ــرامج تـــشترك فيهـ ــادرات تـــشريعية وبـ ــدابري مبـ التـ
واملنظمــات النــسائية، تــستهدف محايــة املــرأة وتوســيع حقــوق  

 .ا العنفاإلقامة للمهاجرات من ضحاي

وانتقل إىل اخلالف الطويل األمـد حـول تقـدمي الـدعم       -١٠
ــرأة يف      ــل املـ ــذي اليقبـ ــسياسي الـ ــالحيني الـ ــزب اإلصـ إىل حـ
عــضويته، فقــال إن هــذا الــدعم فــد توقــف نتيجــة لقــرار مــن     

ــة ــة    . احملكمـ ــو أن تـــصرف الدولـ ــة هـ ــان رأي احملكمـ ــد كـ فقـ
كـم  واسـتأنفت الدولـة احل    .  مـن االتفاقيـة    ٧يتعارض مع املـادة     

علــى أســاس أنــه جيــب التــزام احلــذر جتنبــا للتــدخل يف تكــوين   

األحزاب السياسية، ألن األمر يف هـذه احلالـة يتعلـق مبجموعـة           
ومــن مث جيــب أن  . متنوعــة مــن احلقــوق واحلريــات األساســية  

ــة        ــني احلــق يف الترشــيح لالنتخــاب وحري ــوازن ب ــة ت يكــون مث
قـرار مـن   ومـن املنتظـر صـدور       . احلزب السياسي يف االجتماع   

ويف هـذه األثنــاء،  . ٢٠٠٧احملكمـة ـذا الـشأن يف ايـة العـام      
بدأ احلزب ذو الصلة بقبول املـرأة يف عـضوية احلـزب علـى أن               

 . التتويل منصبا متثيليا سواء يف احلزب أو نيابة عنه

ــاء،       -١١ ــن البغ ــاء وع ــن دور البغ ــر ع ــع احلظ ــال إن رف وق
عم واســع تعــرض للنقــد الــشديد، ولكنــه مــع ذلــك حظــي بــد 

ــة    . النطــاق لــدى الربملــان واملــواطنني واملنظمــات غــري احلكومي
وأوضــح أن الــسياسة اجلديــدة خلقــت فرصــا لتحــسني وضــع   
العـــاملني بـــاجلنس، وملمارســـة املزيـــد مـــن الرقابـــة علـــى هـــذه 

وأصبحت الـسلطات احملليـة    . الصناعة ومكافحة االجتار بالبشر   
ل يف دور قادرة علـى رصـد شـروط الـسالمة و الـصحة والعمـ            

، التقيـيم الثـاين    ٢٠٠٧أبريـل   / وسوف ينشر يف نيـسان    . البغاء
لعملية رفع احلظر، وستقوم املفـررة الوطنيـة املعنيـة باالجتـار يف            
ــشر دراســتها عــن مــدى جنــوع سياســة احلكومــة يف      ــشر بن الب

 .مكافحة االجتار بالبشر

قالــت إن مثــة الكــثري ممــا ): هولنــدا (الــسيدة كــرويس -١٢
ــه، م ــا     مت عملـ ــن آروبـ ــع عـ ــي الربـ ــر املرحلـ ــداد التقريـ ــذ إعـ نـ

)CEDAW/C/NLD/4/Add.1(   لتحــسني الوضــع االجتمــاعي ،
واالقتصادي للفئات املستـضعفة، مبـن فـيهم املـرأة، مـن خـالل              
تعزيــز شــبكات الــدعم االجتمــاعي القائمــة مــن خــالل تطبيــق  

.  الالمركزيـــة يف اخلـــدمات وتقويـــة منظمـــات اتمـــع املـــدين 
ز كبري على إعادة دمج متلقي خدمات الرعايـة         وكان مثة تركي  

وممــا أدى كــذلك إىل حتــسني   . االجتماعيــة يف ســوق العمــل  
حالــــة املــــرأة العاملــــة التــــشريعات املتعلقــــة برعايــــة الطفــــل   
ــوفري      ــضال عــن ت ــة يف القطــاع اخلــاص ف واســتحقاقات األموم

 . السكن املقدور عليه وتسهيالت التمويل
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ون املــرأة قــام بتنظــيم  وأضــاف قــائال إن مكتــب شــؤ  -١٣
ــدارس     ــة واملـ ــات احملليـ ــة للمجتمعـ ــشاريع التوعيـ ــن مـ ــدد مـ عـ
ووسائط اإلعالم فيما يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني واألفكـار         
النمطيــة اجلنــسانية وقــدم دورات تدريبيــة يف متكــني املــرأة مــن  

ويف حماولـة إلعـداد     . أجل حتسني مركزها يف اتمعـات احملليـة       
لتعمـيم الــشواغل اجلنـسانية وللربجمـة القائمــة    األجهـزة الوطنيـة   

على حقوق اجلنـسني، قامـت احلكومـة بـدمج مكتـب شـؤون              
ــشؤون      ــسان يف إدارة ال ــوق اإلنن ــسيق حق ــع مركــز تن ــرأة م امل

 .االجتماعية

ــة    -١٤ ــة واملدون ــاري لالتفاقي ــال إن الربوتوكــول االختي وق
وبـا عـام   املدنية اجلديدة الصادرة يف آروبا قد بدأ نفاذمها يف آر       

وقــد مت مــؤخرا ســن تــشريع جديــد يوســع العقوبــات . ٢٠٠٤
والقـانون  . املتعلقة بـاجلرائم اجلنـسية وينـشئ عقوبـات جديـدة          

ــة      ــصاب الزوجـ ــق باغتـ ــا تتعلـ ــضا أحكامـ ــضمن أيـ ــد يتـ اجلديـ
 child( واألعمـــال اإلباجيـــة اجلنـــسية املتعلقــــة باألطفـــال     

pornography  (    ــة الـــسر ــى البغـــاء واملالحقـ ــراه علـ . يةواإلكـ
ــدعم  ٢٠٠٥وباإلضــافة إىل ذلــك، مت يف عــام   ــشاء مركــز ل  إن

الــضحايا، وبــدأ العمــل بتــشريع لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة   
ملكافحة اجلرمية املنظمة عري الوطنية، يوسـع احلـدود الـيت يعتـرب             
فيها االجتار بالبشر خاضعا للعقوبة ويعترب ريـب البـشر عمـال      

 . إجراميا

 

  ٦ إىل ١املواد 

ــاتن  -١٥ ــسيدة ب ــر    : ال ــيس مثــة تقري ــه ل الحظــت بأســى أن
مــستقل عــن جــزر األنتيــل اهلولنديــة وال معلومــات عــن تنفيــذ  
االتفاقية يف جزر األنتيل، ومن مث دعت االوفد إىل تفـسري هـذا             

وســلطت كــذلك الــضوء علــى حقيقــة أن هولنــدا مل  . الــنقص
 مــن االتفاقيــة، ٤ إىل ٢تقــدم أي معلومــات عــن تنفيــذ املــواد  

وأعـادت إىل   . خالفا للمبادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها اللجنـة         

الــذاكرة أن اللجنــة طلبــت إحــصاءات مفــصلة حبــسب اجلــنس 
واألصل اإلثـين، عـن تنفيـذ االتفاقيـة فيمـا يتعلـق باألقليـات يف                

ــدا ــة      . هولن ــية لرصــد حال ــات أساس ــذه املعلوم وأكــدت أن ه
ـــ    ــساء األقلي ــات ونـ ــاجرات والالجئـ ــة املهـ ــرأة، وخباصـ ات، املـ

 .وتقييم تأثري السياسات ذات الصلة

وفيمـــا يتعلـــق بتعريـــف التمييـــز والتزامـــات الـــدول       -١٦
األطــراف حبمايــة املــرأة مــن العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس، 

ــسؤال   ــة عــــن الــ ــضايا ٨الحظــــت أن اإلجابــ ــة القــ  يف قائمــ
)CEDAW/C/NLD/Q/4   و Add.1(       اليت قالت فيهـا احلكومـة ،

عنف املـرتيل تعامـل كـسياسة عامـة، قـد           إن السياسة املتعلقة بال   
. تفــسر بأــا إنكــار لوجــود العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس   

وقالت إا ترى، يف هـذا الـسياق، أن علـى احلكومـة أن تـويل                
مث استفـسرت كـذلك     .  مزيدا مـن االعتبـار     ١٩التوصية العامة   

عـــن املـــساعدة القانونيـــة الـــيت تقـــدم لـــضحايا العنـــف املـــرتيل  
لقائم على نوع اجلنس، وسـألت إىل أي مـدى ميكـن        والعنف ا 

ــائق ثبوتبــة أن يــستفدن مــن        ــاجرات الــاليت الحيملــن وث للمه
 .التدابري احلمائية، كتوفري امللجأ مثال

وأعربت عن اهتمامها أيـضا مبعرفـة حالـة االتفاقيـة يف             -١٧
احملــاكم، إذ يبــدو أن مثــة بعــض الغمــوض فيمــا يتعلــق بتطبيــق   

 . نون الداخلياالتفاقية يف القا

طلبت من الوفـد أن يقـدم معلومـات         : السيدة بيجوم  -١٨
. مستكملة عن اخلطـة املتعـددة الـسنوات لـسياسة حتريـر املـرأة             

وأعربت عن اهتمامها مبعرفة ماإذا كانت احلكومـة قـد قامـت            
بتحليــل للنــهج الــذي تأخــذ بــه يف تنفيــذ االتفاقيــة يف جمــاالت  

ني الوضــع الفعلـي للمــرأة  معينـة مثـل اإلصــالح القـانوين وحتـس    
وإضـافة  . والقضاء على األفكار النمطيـة املتعلقـة بنـوع اجلـنس          

إىل ذلــك، ســألت عــن الكيفيــة الــيت يطبــق ــا إدمــاج املنظــور  
اجلنـــساين يف سياســـة احلكومـــة املتعلقـــة بـــالتنوع اإلثـــين، ويف  

ــة يف اتمــع   ودعــت كــذلك الوفــد  . خمتلــف األوضــاع الثقافي
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ت املنظمـات غـري احلكوميـة بـأن احلكومـة           للتعليق على ادعـاءا   
التأخذ التزاماا يف إطار االتفاقيـة مأخـذ اجلـد وأـا مل تـدمج               
التوصــيات العامــة للجنــة يف سياســاا الوطنيــة ومل تقــم بنــشر   

 . االتفاقية أوغريها من الوثائق ذات الصلة

ــيت أدت إىل     -١٩ ــبني األســباب ال ــد أن ي وطلبــت مــن الوف
ء الــرأس للمـــرأة، الســيما وأن هـــذا   فــرض حظــر علـــى غطــا   

اإلجــراء جيعــل مــن العــسري علــى املــرأة املــسلمة االخــتالط يف    
 . اتمع والعمل يف هولندا

تكلمــت بوصــفها عــضوا يف : الــسيدة ســيمونوفيتش -٢٠
اللجنة فطلبت توضـيحا حلالـة االتفاقيـة داخـل النظـام القـانوين              

ــدي ــو   . اهلولنـ ــام الربوتوكـ ــب أحكـ ــه، مبوجـ ــحت أنـ ل وأوضـ
االختياري، ينبغـي للفـرد أن يـستنفد مجيـع وسـائل االنتـصاف              
احمللية قبل الشكوى، ممـا يعـين ضـمنا أن احلقـوق الـيت تنظمهـا                

 . االتفاقية جيب أن تكون قابلة للتطبيق على الصعيد الوطين

وقالـــت إنـــه يرجـــى مـــن الـــدول األطـــراف أن تقـــدم  -٢١
تعريـف باالتفاقيـة،    تقاريرها املرحلية إىل الربملان لرفـع درجـة ال        

وأعربت عن رغبتها يف معرفة ماإذا كانت حكومة هولندا قـد           
 .اعتمدت هذا اإلجراء أو أا تنوي اعتماده

رحبـــت بتـــصديق هولنـــدا علـــى : الـــسيدة غاســـبارد -٢٢
الربوتوكــول االختيــاري وأثنــت علــى احلكومــة للبحــوث الــيت  

ت، وأعربـ . تقـوم ـا بـشأن املـرأة يف حـاالت الـصراع املـسلح       
علــى أي حــال، عــن قلقهــا بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة يف جــزر        
ــة يف     ــة املتابع ــا وشــددت علــى أمهي ــة ويف آروب ــل اهلولندي األنتي

 . تعزيز املساواة بني اجلنسني

ــادة مـــشاركة العديـــد مـــن    -٢٣ ــاه إىل زيـ ووجهـــت االنتبـ
وأعربـت  . الوزارات يف إدارة سياسة تتعلـق باملعاملـة املتـساوية         

ــة أن  عــن أملــها أن الي ــة وزارة الــشؤون االجتماعي كــون يف ني
والحظـت أنـه   . تقلص بالتدريج دورها يف إدارة هذه الـسياسة     

ميكــــن للمــــرء أن يــــستنتج أن احلكومــــة ــــتم بــــأثر خمتلــــف 

وقالت إن النتائج األوليـة   . السياسات أكثر مما تم مبنع التمييز     
الىت خلصت إليها جلنة استعراض السياسات غـري مـشجعة، إذ           

نتجت اللجنـة أن العديـد مـن الـوزارات تفتقـر إىل اهلياكـل               است
األساســية الــضرورية ملعاجلــة مــسألة تعمــيم املنظــور اجلنــساين    

وســألت إن كانــت احلكومــة تنـــوي    . وإدماجــه يف سياســاا  
االبقاء بشكل دائم على جلنة اسـتعراض الـسياسات، إذ تعتقـد          

ة الرصــد أن هــذه اللجنــة ميكــن أن تلعــب دورا قيمــا يف متابعــ  
 .وتنسيق السياسات

قالت إنه مـن غـري الواضـح        : السيدة أروخا دومينغيز   -٢٤
مــاإذا كــان لــدى احلكومــة سياســة منتظمــة ومتكاملــة ضــد        

فمازالت الفتيات يعربن بشكل واضـح عـن تفـضيلهن          . التمييز
لفـــروع املعرفـــة التقليديـــة يف التعلـــيم، يف حـــني أن مثـــة قيـــودا 

ية االختيـار حـني يتعلـق األمـر         حامسة يف مكان العمل على حر     
وهنـاك حاجــة واضــحة إىل تــدابري  . بالعمـل واإلجــازة الوالديــة 

إضـــافية للقـــضاء علـــى األفكـــار النمطيـــة، ويف هـــذا الـــسياق، 
ــاوراء      ــذهاب إىل م ــوي ال ــة تن ســألت عمــا إذا كانــت احلكوم
جمرد اإلعالن عن النوايا فتتخذ إجـراء حازمـا يـشجع الفتيـات             

وســألت .  الدراســات التقنيــة والعلميــةوالــشابات علــى متابعــة
أيــضا إن كانــت احلكومــة قــد فكــرت يف تــبين منــهاج دراســي 
ــة عــن      ــة باألفكــار النمطي ــأثري يف املواقــف املتعلق ــستهدف الت ي
اجلنسني، ومن مث تعزيز املزيد من االحترام املتبادل بني الفتيـان           

وتساءلت، فيما يتعلق مبكان العمـل، عمـا إذا كـان           . والفتيات
د مت القيــام بــأي عمــل لتحــسني إدمــاج املــرأة يف القطاعــات  قــ

املهنية اليت يسود فيها الرجل، وكفالة املساواة يف األجـور عـن       
العمل املساوي يف القيمة، وتشجيع املرأة على قبول املهن اليت          

 .تستلزم التفرغ

سـألت إن كانـت احلكومـة       : السيدة غوميـد شـلتون     -٢٥
اهلولنديــة وآروبــا، اســتراتيجية قــد اعتمــدت، يف جــزر األنتيــل 

متكاملــة وشــاملة لتعمــيم املنظــور اجلنــساين، تــشمل مبــادرات  
للقضاء على األفكـار النمطيـة املتعلقـة باجلنـسني، خاصـة فيمـا              
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وتساءلت عما إذا كانت قد أُجريـت       . يتعلق باألقليات العرقية  
ــل       ــا، وه ــسني يف آروب ــة باجلن ــة املتعلق دراســة لألفكــار النمطي

ــتنبطت ــذا   اسـ ــابقا ـ ــراءات الـــيت اختـــذت سـ ــديرات لإلجـ  تقـ
ــري   . الـــصدد ــشاركة املنظمـــات غـ ــن مـ ــضا عـ واستفـــسرت أيـ

ــق       ــا يتعلـ ــة فيمـ ــار النمطيـ ــى األفكـ ــضاء علـ ــة يف القـ احلكوميـ
باجلنــسني داخــل األســرة، وكيــف تعــاجل بعــض القــضايا مثــل    
املشاركة يف الواجبات املرتلية والعنف املرتيل القائم علـى نـوع           

 .اجلنس

قال إنـه لـيس مثـة تقريـر     ): هولندا(لسيد دي غيوس  ا -٢٦
ــه       ــيس لدي ــة، ول ــل اهلولندي ــة يف جــزر األنتي ــذ االتفاقي عــن تنفي

 . تفسري هلذا اإلغفال

قالـــت إن املقـــيمني غـــري ): هولنـــدا(الـــسيدة بليكـــر  -٢٧
القــانونيني، لــيس هلــم، ميوجــب القــانون اهلولنــدي، احلــق   يف  

 التــــدابري احلمائيــــة اســــتحقاقات الــــضمان اإلجتمــــاعي أو يف
ــأوى  ــوفري املـ ــة    . كتـ ــتثناءات يف حالـ ــدث اسـ ــك، حتـ ــع ذلـ ومـ

الطـــوارئ الطبيـــة ويف حالـــة القاصـــرين، الـــذين هلـــم احلـــق يف 
وكـذلك، يـسمح بطلـب      . التعليم بصرف النظـر عـن وضـعهم       

اإلقامــة للغريبــات غــري القانونيــات الــاليت كــن ضــحايا للعنــف 
 إثبات من الـشرطة،     املتعلق بالشرف، وتستطيع هؤالء، بوثائق    

 .احلصول على املأوى

قالت إن هولنـدا، بوصـفها   ): هولندا(السيدة دوفيدا   -٢٨
من املوقعني على اإلتفاقية، التعترض علـى املفهـوم القائـل بـأن         

بيد أن مـسألة تطبيقهـا بـصورة مباشـرة          . االتفاقية ملزمة قانونا  
 وأوضحت أن طبيعة احلكـم املعـين هـي        . على األفراد أمر آخر   

ــسبة      ــا بالن ــا إذا كــان احلكــم ملزم ــر م العامــل احلاســم يف تقري
ــدي     ــا للدســتور اهلولن ــع األشــخاص، وفق ــذا فــإن  . جلمي وهك

األحكام الدولية تكون ملزمة بالنسبة جلميـع األشـخاص رهنـا           
ــضموا ــى أن     . مب ــضا عل ــنص أي ــتور ي ــة إن الدس وتابعــت قائل

شـرة تكـون   املعايري الدولية اليت تنطبق علـى األفـراد بـصورة مبا       

وقـد مت وضـع معـايري حمـددة         . هلا األولوية على القانون الـوطين     
يف إطار قـانون الـدعوى لتقريـر مـاإذا كانـت أحكـام املعاهـدة                

والقـول الفـصل يف قـضايا النفـاذ         . الدولية تنطبق بصفة مباشرة   
املباشر يعود للمحـاكم الوطنيـة وهـي املـسؤولة عـن القـرارات              

ويف هـذه احلـاالت، تـستطيع       . لـدويل املتعلقة بانطباق القـانون ا    
احملــاكم أن تقــرر عــدم ســريان القــانون الــوطين إذا تنــازع مــع   

وقالــت إن مــن رأي احلكومــة أن . أحكــام املعاهــدات الدوليــة
بعض أحكام االتفاقية فقط ميكن اعتبارهـا، بفـضل مـضموا،           

أمــا االتفاقيــة ككــل فهــي، . ملزمــة بالنــسبة جلميــع األشــخاص
 . ملزمة هلولند بوصفها من الدول األطرافبطبيعة احلال، 

رد على الشواغل اليت أثريت     ):  هولندا(السيد ليخر    -٢٩
ــارير       ــة وعــرض التق ــات عــن االتفاق ــشر املعلوم ــق بن ــا يتعل فيم
املرحلية علـى الربملـان قـائال إن االتفاقيـة قـد ترمجـت إىل اللغـة                 
اهلولندية ووزعت على نطاق واسـع ونوقـشت يف العديـد مـن              

ــ ــة  الـ ــان واملنظمـــات غـــري احلكوميـ ــا يف ذلـــك الربملـ . دوائر، مبـ
وكــذلك ترمجــت التوصــيات العامــة األربــع والعــشرون األوىل  
الـــصادرة عــــن اللجنــــة ونــــشرت يف موقــــع احلكومــــة علــــى  

ــت ــسيق سياســة     . اإلنترني ــت إدارة تن ــك، طلب ــضال عــن ذل وف
 .حترير املرأة إجراء دراسات متعمقة عن تنفيذ االتفاقية

ــال -٣٠ ــة،     وق ــي إىل اللجن ــر املرحل ــدمي التقري ــل تق ــه، قب  إن
يتعني علـى احلكومـة أن تقـوم بإعـداد تقريـر وطـين عـن تنفيـذ                  

وإضــــافة إىل ذلــــك، تقــــدم . االتفاقيــــة، ملناقــــشته يف الربملــــان
احلكومــة الــدعم لتقــارير الظــل الــيت تــضعها املنظمــات غــري        

يـة  احلكومية وقد أنشأت موقعا على اإلنترنيـت باللغـة اإلنكليز         
 .لتوفري املعلومات عن االتفاقية والتوصيات املتعلقة ا

وفيما يتعلق بالبيانات املفـصلة، قـال إن املـواد املقدمـة             -٣١
إىل اللجنــة تتــضمن النتــائج الرئيــسية للبحــث الــذي أجــري يف  
هولنـــدا، علـــى أن لـــدى احلكومـــة إضـــافة إىل ذلـــك جمموعـــة 

ــو     ــضة ومفــصلة مــن اإلحــصاءات، موزعــة حــسب ن ع مستفي
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ــا      ــتم مجعه ــيت ي ــي، وأن االحــصاءات ال اجلــنس واألصــل العرق
ــل،      ــيم والعمــ ــايل التعلــ ــرأة يف جمــ ــن املــ ــة عــ ــصورة منتظمــ بــ
واإلحــصاءات املتعلقــة بالنــساء مــن األقليــات العرقيــة تظهــر يف 

 .خمتلف املنشورات املتخصصة

وتابع قائال إن تعميم املنظور اجلنساين يعترب مـسؤولية          -٣٢
ــوزارات انط  ــني    كــل مــن ال ــساواة ب ــأن امل ــاد ب ــا مــن االعتق الق

. الرجل واملرأة جيب أن تكون جزءا من مهام الـوزارات كلـها           
وقد وافقت احلكومة على خطة عمـل متعـدد الـسنوات تركـز             
ــتقالهلا االقتــــصادي ومــــشاركتها    ــرأة واســ علــــى ســــالمة املــ
االجتماعية،  وعلى املرأة يف املناصب اإلدارية ومناصـب صـنع    

ت اخلطة التزام الوزارت بتعزيز حقوق املـرأة     وقد وطد . القرار
وردا علـى الـشواغل الـيت أثارـا       . وتكافؤ الفرص هلا وحتريرها   

ــة يف القــضايا     الــسيدة غاســبارد فيمــا يتعلــق بتطبيــق الالمركزي
اجلنسانية، قال إن وزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمـل كانـت            
حريـــصة علـــى جتنـــب القيـــام بـــأدوار الـــوزارات واإلدارات      
األخرى، وبدال من ذلك قصرت نفسها علـى وظيفـة التنـسيق        
ــشطتها حــسب       ــدعم أن ــة ب ــة مكتفي ــشاريع معين ــسبة إىل م بالن

وبدال مـن أن تتراخـى الـوزارة يف اسـتراتيجتها بـشأن             . احلاجة
تعميم املنظور اجلنساين تقوم فعليا بتجديد تلك االسـتراتيجية،         

 . ارجيإذ أضافت إليها بعدا آخر يتمثل يف التقييم اخل

أنكـرت وجـود حظـر عـام        ): هولندا (السيدة دوفيدا  -٣٣
وقالـــت إن هنـــاك قانونـــا . علـــى غطـــاء الـــرأس للمـــرأة مبـــاهو

مقترحــا، إذا مــا أقــر، فإنــه ســينظم ارتــداء املالبــس الــيت تغطــي 
وأوضـحت أن هنـاك     . الوجه يف األمـاكن العامـة وشـبه العامـة         

ي املفعـول   حظرا جزئيا على اجلالبيب اليت تغطـي الوجـه سـار          
ــق      ــباب تتعلـ ــة، ألسـ ــاكن معينـ ــائف وأمـ ــة وظـ ــال يف حالـ أصـ

 .بالسالمة العامة

ــسيدة لوســبريغ   -٣٤ ــدا(ال ــساواة يف  ): هولن ــت إن امل قال
املعاملــة حــق أساســي يكفلـــه الدســتور وتنظمــه التـــشريعات      

وحظر التمييز يـشمل التمييـز املباشـر وغـري املباشـر،            . اهلولندية
ــع املــ     ــسق م ــز يت ــف التميي ــة، وميكــن   ١ادة وتعري ــن االتفاقي  م
 .االحتكام إليه يف احملاكم الوطنية

ــر   -٣٥ ــسيد ليخـ ــدا(الـ ــرب   ): هولنـ ــة تعتـ ــال إن احلكومـ قـ
اســـتراتيجيتها املتعلقـــة بتعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين اســـتراتيجية 

وقـال إن مثـة     . شاملة ألـا تغطـي اجلوانـب املختلفـة للمجتمـع          
ق العمـل بتحقيـق     تدابري استنبطت لتحسني وضع املرأة يف سـو       

توازن بني الرجال والنساء يف امليدانني العـام واخلـاص، وتركـز      
ــة   وتــويل . علــى إجــازة الوالــدين ورعايــة الطفــل واملهــام املرتلي

االستراتيجية اهتمامـا لتعلـيم األطفـال ألن أمنـاط الـسلوك الـيت              
يتعلمها الطفل يف املراحل املبكرة من منائه ميكـن أن تـؤدي إىل         

 .ار النمطية يف املراحل املتأخر من حياتهنشوء األفك

قالــت إن املــرأة تواصــل ): هولنــدا(الــسيدة فريهــاغن  -٣٦
حتقيــق املكاســب، ولكــن مــع ذلــك مازالــت هنــاك فــروق يف    

ومازال متثيـل   . التعليم ويف اخليارات املتاحة هلا يف سوق العمل       
وأوضــحت قائلــة إنــه، . املــرأة ناقــصا يف بعــض جمــاالت العمــل

 يف قائمـة القـضايا، قـد    ١٥ يف اإلجابـة عـن الـسؤال       كما جـاء  
مت وضع مشاريع خمتلفة للقـضاء علـى الفـصل بـني اجلنـسني يف             
التعليم وإنشاء خيارات حيادية مـن الناحيـة اجلنـسانية، ـدف            

 .التأثري يف املفهوم األنثوي للمواضيع التقنية والعلمية

ــدان       -٣٧ ــأخرة عــن البل ــد مت ــأن هولن ــت ب ــد أن اعترف وبع
األوروبيـــة األخـــرى يف نـــسبة النـــساء يف اتمـــع األكـــادميي،  
ذكرت عددا من احلوافز والربامج اليت مت وضعها باالتفاق مـع           
معاهــد البحــث واجلامعــات مــن أجــل حتــسني مــستوى متثيــل     

 .املرأة يف املناصب العلمية واإلدارية العليا

أوضـــح أن احلكومـــة، يف ): هولنـــدا(الـــسيد ليختـــر  -٣٨
ألخـــرية ومبـــشاركة وســـائط اإلعـــالم اجلمـــاهريي  الـــسنوات ا

والــــشركاء االجتمــــاعيني، أطلقــــت محلــــة واســــعة يف مجيــــع 
قطاعات اتمع اهلولندي لزيادة إحساس الرجـل بقـضية املـرأة     
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وقـال  . وحمو التحيزات فيما يتعلق برعاية الطفل والعمل املرتيل       
ل الـيت   إن مثة جهودا تبذل أيضا ملعاجلة احلالة يف قطاعات العم         

يهــيمن فيهــا الرجــل، متهيــدا لزيــادة مــشاركة املــرأة وتنــوع        
 .جماالا

ــيلفا   -٣٩ ــاريس دا س ــسيدة تاف ــارة إىل  : ال ســألت، باإلش
سريان االتفاقية يف حالة حـزب اإلصـالحيني الـسياسي ، ملـاذا             

وســألت عمــا إذا  . قــررت احلكومــة اســتئناف قــرار احملكمــة    
لـو أنتـهج كيـان      كانت احلكومة ستتصرف على النحـو نفـسه         

 . اعتباري سياسة إقصاء املرأة

أشــارت إىل مــسألة التنــسيق  : الــسيدة زو خياوكيــاو -٤٠
بــني الــوزارات احلكوميــة، فــسألت إن كانــت وزارة الــشؤون  
االجتماعية والعمل هي املـسؤولة وحـدها عـن تنفيـذ االتفاقيـة             
وتوصيات اللجنة، وعما إذا كانت أي إدارة حكومية تتحمل          

ــسؤولية  ــسني   م ــني اجلن ــساواة ب ــن  . حمــددة عــن امل ــت ع وأعرب
 .رغبتها يف معرفة ما إذا كان لدى الوزارة أي وكيلة وزير

ــة للجنــة فيمــا     -٤١ وبعــد تــذكري الوفــد بالتعليقــات اخلتامي
ــذ     ــا وتنفيـ ــصادي آلروبـ ــدعم االقتـ ــادة الـ ــوع زيـ ــق مبوضـ يتعلـ
الــسياسة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني، أكــدت احلاجــة إىل  

 القدرة لدى اجلنسني وسألت عما إذا كانت احلكومة قـد           بناء
 .وفرت الدعم آلروبا بالنسبة لتعميم املنظور اجلنساين

ســألت عــن اهليئــة الــيت ترصــد   : الــسيدة تــشوتيكول -٤٢
حالــة وتنفيــذ املقاصــد املــستهدفة لــوزارة الــشؤون االجتماعيــة 

مـة  والعمل، مقترحة أنه قد يكون من املفيد أن تقـوم ـذه امله            
وأعربـت عـن رغبتـها يف معرفـة         . هيئة مشتركة بـني الـوزارات     

 .دور املرأة يف القضاء على األفكار النمطية املتعلقة باجلنسني

ــسيدة ســيمونوفيتش  -٤٣ حتــدثت بوصــفها عــضوا يف  : ال
اللجنة، فقالت إا تفهم من ذلك أن احلكومـة تعتـرب االتفاقيـة             

 أحكاما قد تكـون     وأن هناك، وفقا للدستور،   . ملزمة بطبيعتها 
قابلة للتطبيق إذا كانت ملزمة جلميـع األشـخاص، ولكـن هـذا             

وبنــاء . االنطبــاق يتوقــف علــى طبيعــة تلــك األحكــام بالــذات  
علـى ذلــك، طلبــت مــن الوفـد أن يوضــح مــاهي أحكــام مــواد   

وقالــت إن األحكــام غــري   . االتفاقيــة القابلــة للتطبيــق املباشــر   
 . ج يف التشريع الوطينالقابلة للتطبيق مباشرة جيب أن تدر

قـــال، باإلشـــارة إىل ): هولنـــدا(الـــسيد دي غيـــوس  -٤٤
حــزب اإلصــالحيني الــسياسي ، إنــه الاحلكومــة وال األحــزاب 
السياسية األخـرى تؤيـد اسـتبعاد املـرأة بالـصورة الـيت ميارسـها               

.  مقعـدا يف الربملـان  ١٥٠ مـن  ٣احلزب الـذي اليـشغل سـوى     
ييزيـة، فـإن للحكومـة رأيـا       وعلى الرغم من أن تلك السياسة مت      

خمتلفـا عـن رأي احملكمــة فيمـا يتعلـق بالــسبب الـذي ينبغــي أن      
ومل . يكــون احلــزب املعــين حــرا علــى أساســه يف تقريــر نظامــه 

يصدر بعد قرار حمكمة االستئناف، وعلى أي حال يكون مـن           
ــرأة يف      ــة بــني احلقــوق األساســية وحــق امل ــد العالق ــد حتدي املفي

 .والتمثيل املتساوياملعاملة املتساوية 

وباإلشــارة إىل املناصــب الــيت تــشغلها املــرأة يف وزارة   -٤٥
الــشؤون االجتماعيــة والعمــل، أوضــح أن رئــيس الوفــد كــان   

وكان ميكـن بـنفس الدرجـة أن        . رجال بطريق الصدفة الالعمد   
وسارع إىل القول بأنه، هو مسؤول أمام امللكـة،         . تقوده امرأة 

ــة والعمــل  وأوضــح أن املناصــب يف وزارة  الــشؤون االجتماعي
وقـد  . تمال على أساس الكفاءة بصرف النظر عن نوع اجلـنس   

أدرجـــت يف الوثـــائق املقدمـــة إىل اللجنـــة بيانـــات كميـــة عـــن 
 .األرقام املستهدفة للمرأة يف مناصب صنع القرار

وتابع قائال إن هناك الكثري مـن النقـاش يـدور اآلن يف              -٤٦
رأة، وقد بينت حبوث أخـرية أن       هولندا حول أدوار الرجل وامل    

علـى أنـه، ألسـباب    .  مثة تزايدا يف ظهور أدوار جديدة للمـرأة     
. ثقافية علـى مـايظهر، اليـضطلع الرجـل  مبـسؤوليات جديـدة             

ولذلك من املهم وضع برامج تـستهدف تـشجيع الرجـل علـى             
قبــول القيــام برعايـــة األطفــال وغــري ذلـــك مــن املـــسؤوليات      

ــسي   ــة تق ــة، مــع كفال ــساوي بــني   املرتلي ــة بالت م اإلجــازة الوالدي
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إذ مــن غــري املمكــن نقــل احلــق يف اإلجــازة      . الرجــل واملــرأة 
 .الوالدية من الرجل إىل املرأة

قالـت إن احلكومـة تعتقـد       ): هولنـدا (السيدة دوفيـدا     -٤٧
ــة وهــي       ــاتق الدول ــى ع ــات عل ــة تلقــى بواجب ــواد االتفاقي أن م

ــة إىل األجهــزة التنفيذيــة واإلداريــة للــد     . ول األطــرافموجه
وهناك حاجة إىل سياسة وطنية وتشريع وطين للتنفيـذ الكامـل           

وحيـــث أن أحكـــام االتفاقيـــة ليـــست موجهـــة إىل . لالتفاقيـــة
وبنــاء علــى . األشــخاص أو األفــراد، فلــيس هلــا مفعــول مباشــر

 . ذلك، يعود قرار سريان تلك األحكام إىل احملاكم الوطنية

ــر -٤٨ ــدا (الـــسيد ليخـ ــائ): هولنـ ــدول أضـــاف قـ ال إن الـ
األطــراف ملزمــة بتنفيــذ االتفاقيــة مــن خــالل التــشريع الــوطين  

 .ومبتابعة هذا االلتزام بشكل كامل

قالـــت إن مثـــة شـــكال ): هولنـــدا(الـــسيدة كـــرويس  -٤٩
جديدا من التعاون اإلمنائي مع هولندا بدأ العمـل بـه، ومبوجبـه     
 تتوقف آروبا عن تلقـي املـساعدة اإلمنائيـة مـن هولنـدا يف عـام               

ووفقــا آلخــر الترتيبــات يف إطــار صــندوق املــساعدة   . ٢٠١٠
ــة    اإلمنائيـــة، تتوقـــف هولنـــدا تـــدرجييا عـــن دفـــع احلـــصة املاليـ

ــة والعمــل   . الــسنوية وقــد اعتمــدت وزارة الــشؤون االجتماعي
آلية جديدة لتنفيذ عملية تعميم املنظور اجلنـساين حتـت إرشـاد           

منــذ عــام علــى أن منــصب اخلــبري مــازال شــاغرا . أحــد اخلــرباء
 لعــــدم وجــــود مرشــــحني تتــــوفر لــــديهم املــــؤهالت  ٢٠٠٤
 .املطلوبة

ــشوتيكول  -٥٠ ــسيدة ت ــدا باعتبارهــا   : ال أثنــت علــى هولن
ــة معنيــة باالجتــار بالبــشر وطلبــت     أول بلــد يعــني مقــررة وطني

وأعربـــت عـــن . معلومـــات إضـــافية عـــن مهـــام هـــذه املقـــررة 
امس الـذي   اهتمامها مبعرفة مضمون تقرير املقـررة الوطنيـة اخلـ         

ــام     ــه ع ــرر تقدمي ــن املق ــة   ٢٠٠٦كــان م ــصري خط ــة م ، ومعرف
العمــل الــيت كــان يقــصد ــا معاجلــة قــضية االجتــار بالكائنــات  

 . البشرية

وفيما يتعلق بإلغاء احلظر على دور البغـاء، ســألت إن       -٥١
كانت النتائج األولية لتقييم األثر معروفة، وإن كانت معروفـة          

ومة تنوي أن تكلف هيئـة مـستقلة       فهل هي كافية، أو أن احلك     
. بدراســـة آثــــار إضــــفاء الطــــابع القــــانوين علــــى دور البغــــاء 

واستفــسرت أيــضا عــن مــصري خطــة العمــل املــصممة لتنظــيم    
قطاع البغاء ومحايته، وتقدمي نظرة عامة للعوائق اليت صـودفت          

 ٥٠وإذ الحظـت أن   .  يف إطار التشريع اجلديد املتعلق بالبغـاء      
ساء الــاليت يـشتغلن يف البغـاء هـن هولنــديات،    يف املائـة مـن النـ   

سألت كيـف تأمـل احلكومـة يف أن حتـد مـن عـدد املهـاجرات                 
غــــري القانونيــــات املــــشتغالت يف البغــــاء، وكيــــف يتــــسىن      
للمهاجرات غري القانونيات الـاليت خيـربن الـسلطات بعمليـات           
االجتــار أن يتمــتعن باحلمايــة واملــساعدة املوصــى ــا يف مبــادئ 

ــوق اإل ــسانحق ــتنظر يف    . ن ــة س ــت احلكوم ــساءلت إن كان وت
وبـالنظر إىل أن    .  بناء علـى ذلـك     B-9تعديل القواعد التنظيمية    

البغاء أصبح قانونيا فلماذا اليـسمح للنـساء بـاهلجرة للعمـل يف            
 صناعة اجلنس ؟

ــايولو  -٥٢ ــسيدة م ــد ميكــن    : ال ــة فوائ ــى أن مث وافقــت عل
. حـة اجلرميـة   جنيها من تنظيم البغـاء مـن حيـث الـصحة ومكاف           

وقالــت إــا مهتمــة بــسماع النتــائج املستخلــصة مــن الدراســة   
االستقـصائية الـيت أجريـت بعـد تنظـيم القطـاع وتـساءلت هـل         
يكــون مــن املمكــن وجــود ســوق للبغــاء موازيــة تــستغل فيهــا   

 . النساء الاليت ليس لديهن وثائق قانونية

طلبــت مــن الوفــد أن يوضــح مــاهي : الــسيدة بيجــوم -٥٣
ري املتخــذة ملكافحــة العنـف يف املــرتل ويف مكــان العمــل،  التـداب 

وهل كانت وثيقة السياسة العامة اليت تتـضمن النـهج املـشترك            
 .ملعاجلة العنف املرتيل ذات تأثري فعال

وانتقلت إىل الربنامج الذي شرعت الـشرطة اهلولنديـة          -٥٤
ــام   ــذه عـ ــرتيل،   ٢٠٠٤يف تنفيـ ــوادث العنـــف املـ ــسجيل حـ  لتـ

ــان   ــسألت إن ك ــدد      ف ــاهو ع ــت جناحــه، وم ــد أثب ــسجيل ق الت
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احلــاالت الــيت مت تــسجيلها ومــا هــي طــرق االنتــصاف الــيت        
توفرت للضحايا، وهل مشلت إجـراءات التـسجيل النـساء مـن            

وقالــت إــا تــود أن تعــرف إن كانــت النــساء   . فئــات األقليــة
ــؤهالت       ــرتيل مـ ــف املـ ــحايا للعنـ ــن ضـ ــاليت كـ ــاجرات الـ املهـ

سكن املـــستقل أو طلـــب للحـــصول علـــى صـــفة املـــستحق للـــ
وسألت أيضا كـم هـو   . املساعدة املالية والقانونية من احلكومة    

عــدد املالجــئ الــيت تقــوم بتــشغيلها احلكومــة واملنظمــات غــري   
احلكومية، وما هي املعايري الـيت جيـب أن تتـوفر لـدى الـضحايا               
لكي يكون من املمكن قبوهلم يف املأوى، وما هـي املبـالغ الـيت              

 على التدابري املتخذة ملنع العنـف املـرتيل ودعـم           تنفقها احلكومة 
 .الضحايا

وأعربـــت عـــن قلقهـــا إزاء حمنـــة الفتيـــات املراهقـــات   -٥٥
الاليت تعرضن لالعتداء اجلنسي أو املالحقة السرية من جانـب          
ــة       ــا عواقــب وخيم ــاء قانوني ــل البغ ــد يكــون جلع ــارب، وق األق

ــار با     ــادة االجت ــة زي ــشباب، وخباصــة إمكاني ــسبة لل ــات بالن لفتي
ويف هــذا . القاصـرات مــن البلــدان اـاورة واســتغالهلن بالبغــاء  

الــسياق، ســألت عــن التــدابري املقــررة حلمايــة القاصــرين الــذين 
وسـألت، فيمـا   . يأتون إىل هولندا غري مرافقني يطلبون اللجـوء     

يتعلــق بالرعايــة االجتماعيــة للبغايــا، عــن تــدابري الــدعم املتاحــة 
توقف عن العمل يف البغاء، وهل هنـاك        للمرأة اليت ترغب يف ال    

 . مصادر بديلة للعيش متاحة هلا فورا

ــة،  : الــسيدة ســيمونوفيتش  -٥٦ حتــدثت كعــضو يف اللجن
ــرتيل       ــف املـ ــة العنـ ــل ملكافحـ ــة العمـ ــت خطـ ــسألت إن كانـ فـ

قــد بــرزت إىل ) الــنص اإلنكليــزي (١٤املــذكورة يف الــصفحة 
عـت  وتـساءلت عمـا إذا كانـت احلكومـة قـد مج           . حيز الوجود 

. إحصاءات عن عدد النساء الاليت يٍَقتلهن أزواجهن كـل سـنة          
وســألت، فيمــا يتعلــق بــاألمر الزجــري ذي العــشرة أيــام الــذي 
يــصدر ضــد الــزوج املتعــسف، عمــا حيــدث بعــد انقــضاء مــدة  

 .األمر

قــال إن املقــررة الوطنيــة   ): هولنــدا (الــسيد بــوجرز   -٥٧
ع مجيـع الـدوائر     املعنية باالجتار بالبشر عينت بعد مـشاورات مـ        

وأضـــاف أن املقـــررة الوطنيـــة تقـــدم  . احلكوميـــة ذات الـــصلة
املعلومــات إىل احلكومــة وتــسدي إليهــا املــشورة حــول طبيعــة   

وعلـى  . املشكلة ونطاقها وحتدد التدابري املمكنة للقـضاء عليهـا        
ضوء النتائج اليت ختلص إليها املقررة قُدمت خطة عمل وطنيـة           

، ومــن ٢٠٠٤لــس الــوزراء عــام  بــشأن االجتــار بالبــشر إىل جم 
/ املتوقــع أن يــصدر تقريــر املقــررة الوطنيــة اخلــامس يف نيــسان  

 .٢٠٠٧أبريل 

وفيما يتعلق بإسـتعراض األهـداف الرئيـسية الـيت يـراد             -٥٨
ــاء، أكــد أن       ــاء وعــن البغ ــع احلظــر عــن دور البغ ــا برف حتقيقه
املـسؤولية عـن تنفيــذ الـسياسة املتعلقــة بالبغـاء تقــع علـى عــاتق      

سلطات احملليــة، الــيت تعمــل بالتعــاون الوثيــق مــع املنظمــات   الــ
الــصحية واملنظمــات غــري احلكوميــة يف إنــشاء سياســة حمليــة       

ــة وقــد ازدادت شــفافية نظــام التــرخيص احمللــي   . ونظــام للرقاب
الذي أنشئ يف هذا القطاع مبوجب هذه الـسياسة، ولـيس مثـة             

ــد ازداد   ــشر ق ــى أن االجتــار بالب ــل عل قــرر أن ومــن امل. أي دلي
 وســوف يــربز ٢٠٠٧أبريــل / جيــري التقيــيم املقبــل يف نيــسان 

ــة      ــاء غــري املقبول ــشدد ضــد أشــكال البغ ــة املت . موقــف احلكوم
وسيكون البغاء احمللي خاضـعا للرصـد، وكـذلك جيـري رصـد             
ــع اســتغالل       ــود ملن ــا، وســتبذل اجله ــاعي للبغاي الوضــع االجتم

 .القاصرات وغريهن من الفئات املستضعفة

، فيما يتعلق جبمع البيانات، إن احلكومـة تـصدر          وقال -٥٩
منشورات متنوعة تتضمن بيانات عن العنف املرتيل، من بينـها          

ــة  ــشرطة مجعــت   ). Emanicipatiemonitor(جمل وأضــاف أن ال
قاعــدة بيانــات حلــوادث العنــف املــرتيل تــشمل مجيــع طبقــات    

 . اتمع وفئات األعمار يف هولندا

ــصود بال  -٦٠ ــة   وأوضــح أن املق ــسياسات املتعلق ــشريع وال ت
ــصرف       ــات ب ــع الفئ ــشمل مجي ــدا أن ت ــرتيل يف هولن ــالعنف امل ب



 

07-21938 11 
 

CEDAW/C/SR.767  

النظر عـن نـوع اجلـنس واألصـل العرقـي، مـن أجـل كفالـة أن                  
وعلـى أي   . تتلقى كل من الـضحايا احلمايـة والـدعم الكـافيني          

حال، أطلقت احلكومـة مبـادرات تـستهدف فئـات مستـضعفة            
ــة عـــ . بعينـــها ــوارد يف ٨ن الـــسؤال وباإلشـــارة إىل اإلجابـ ، الـ

 قــــدم وصــــفا حلمــــالت CEDAW/C/NLD/4/Add.1الوثيقــــة 
اإلعــالن الــيت متــت بالفعــل علــى مــستوى البلــديات واخلطــط    

مـــارس /الراميـــة إىل توســـيعها علـــى الـــصعيد والـــوطين يف آذار
وعلق على التشريع املعتزم إقـراره فيمـا يتعلـق بـأوامر         . ٢٠٠٧

ــرتكيب أعمــال ا    ــصادرة حبــق م ــى  الزجــر ال لعنــف املــرتيل، وعل
وأوضــح أنــه . املبــادئ التوجيهيــة الرمسيــة لــدائرة االدعــاء العــام

عنــدما يبــدأ نفــاذ القــانون اجلديــد يــصبح لزامــا علــى الــشرطة   
ــدابري     ــة أن تقــرر ت واملــدعني العــامني واملنظمــات غــري احلكومي
أخرى جيري تطبيقها بعـد انقـضاء العـشرة أيـام الـيت هـي مـدة                 

بأن القضية معقـدة ألـا تتنـاول عالقـات        واعترف  . أمر الزجر 
شخــصية، ومــن مث جيــب إجيــاد حلــول مناســبة ميكــن تكييفهــا   

ــة  ــة نفــسها تتــضمن مناقــشة   . وفقــا لكــل حال وقــال إن اإلجاب
ــسائية،      ــة، واملالجــئ الن ــدعم احمللي خطــط ملراكــز اإلرشــاد وال
وبرامج ملعا ملة اجلنـاة، وبرناجمـا وطنيـا لـدعم مجيـع األطـراف               

 . مل مع العنف املرتيلاليت تتعا

ــدا يتلقــى     -٦١ ــة يف هولن ــساعدة القانوني ــال إن نظــام امل وق
. الدعم من الدولة، وهـو مقـصور علـى ضـحايا العنـف املـرتيل              

وهذه املساعدة جمانية كليا أو جزئيا حبسب قدرة الزبون علـى           
الــدفع، واألهليــة لتلقــي املــساعدة القانونيــة تقــوم علــى عوامــل 

.  وخطورة األذى الذي أصـاب الـضحية    مثل استعجال القضية  
ــه وجــود يف كــل     ــة، الــذي ل ويقــوم مكتــب املــساعدة القانوني
مكـــان، بتقـــدمي خـــدمات موســـعة، مبـــا فيهـــا إعـــداد القـــضايا 
واملرافعات والوصول إىل صندوق التعويـضات اجلنائيـة، الـذي          

 .متوله وزارة العدل

ــسيدة بليكــر   -٦٢ ــدا(ال أوضــحت أن املهــاجرات  ): هولن
قانونيات يستطعن إخبار الـشرطة بعلميـات االجتـار، إمـا           غري ال 

. مببادرة شخصية منهن أو مببادرة من الشرط يف أثناء التحقيـق          
وأكدت أن مشكلة االجتار بالبشر  هلا األولويـة لـدى الـشرطة             
اهلولنديــة، وهــي مدربــة علــى التعامــل مــع الــضحايا والكــشف 

ــار      ــى االجتـ ــوي علـ ــد تنطـ ــيت قـ ــاالت الـ ــن احلـ ــ. عـ راء واإلجـ
ــائق       ــن وث ــاليت الحيمل ــاجرات ال ــنح امله ــو أن تم ــوذجي ه النم
ثبوتية الفرصة لتقدمي تقرير عمن هربوهن، أما الضحايا فيحـق          

 B-9هلن أيضا احلصول على تصرحيات اإلقامة مبوجـب النظـام           
وأوضـح قـائال إن   . إذا قدمن هذه التقارير مببادرة مـن جانبـهن     

توجيهيــة الــيت وضــعها يتــسق مــع املبــادئ ال) B-9(هــذا النظــام 
االحتاد األورويب فيما يتعلـق بتـصاريح اإلقامـة للـضحايا الـذين             

ففـي  . يتعاونون مع السلطات، فهو ليس نظاما إنسانيا خالـصا        
حماربة االجتار بالبشر يكون من ااملهم بـصورة قاطعـة احلـصول            
ــذين ســيكونون      ــذات، ال علــى تقــارير مــن ضــحايا االجتــار بال

وبنـاء علـى ذلـك،      . ملرافعـات يف احملـاكم    شهودا مهمـني أثنـاء ا     
ــب       ــن جانـ ــاون مـ ــل التعـ ــة إال مقابـ ــصاريح اإلقامـ ــنح تـ التمـ

أمـــا األشـــخاص الـــذين يرفـــضون أو اليـــستطيعون . الـــضحايا
التعاون يردون إىل بلدام، بيد أم يستطيعون احلـصول علـى           

وقالـت إـا ليـست يف       . املساعدة من املنظمات غـري احلكوميـة      
ن التنبؤ مبا إذا كانت احلكومـة القادمـة سـتعدل           وضع ميكنها م  

 . B-9النظام 

وقالـــت، موضـــحة إجـــراءات طلـــب اإلقامـــة، إن أي  -٦٣
شخص يستطيع، بعد اإلقامة ثالث سنوات كمقيم معـال، أن          

ــا لإلقامــة مــستقال بنفــسه   ــسنوات  . يقــدم طلب ــرة ال وخــالل فت
الثالث تستطيع ضحية العنف املرتيل أن تطلـب احلـصول علـى        

ة املقـيم املـستقل بتقـدمي شـهادة طبيـة وتقريـر مـن الـشرطة                 صف
. كــدليل موضــوعي علــى الــضرر الــذي تعرضــت لــه الــضحية  

وأضـــافت قائلـــة إن هـــذه العمليـــة تـــساعد الـــشرطة أيـــضا يف  
 .حاالت التحقيق يف حوادث العنف املرتيل
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وأقـــرت بـــأن طـــاليب اللجـــوء الـــذين هـــم دون الـــسن  -٦٤
السـتغالل ووصـفت جمموعـة      القانونية معرضون بوجه خاص ل    

 .من التدابري األمنية املتخذة حلمايتهم يف مراكز االستقبال

حتـــدثت عـــن بـــرامج ): هولنـــدا(الـــسيدة لوســـبريغ  -٦٥
خلروج النساء الراغبات يف ترك البغاء، فقالت إن الربامج الـيت           
ــسوق العمــل       ــارات ل ــاء امله ــى بن ــة تركــز عل ــدعمها احلكوم ت

.  االنــدماج يف اتمــع األوســع  وإزالــة العوائــق الــيت تعتــرض   
وحىت اآلن أظهرت تقييمات هذه الربامج أن نـسبة كـبرية مـن             
النساء الاليت اخترن تـرك البغـاء اسـتطعن ذلـك، وأن احلـواجز              

 .اليت واجهنها كانت أقل مما كان متوقعا

سألت إن كان قانون البغاء ينطبـق       : السيدة غاسبارد  -٦٦
وحيــث أن مثــة دراســة .  بــاعلــى جــزر األنتيــل اهلولنديــة وآرو

استقصائية عن البغاء ألغيـت بـسبب شـح املـوارد، سـألت مـىت              
وإذ الحظـت أن التقريـر   . ميكن أن تتوفر املوارد لتلك الدراسة  

عــن آروبــا اليتــضمن بيانــات علــى االجتــار بالبــشر، ســألت إن 
كان قد مت مجع أي بيانات عن االجتار والبغاء يف جزر األنتيـل             

 .اهلولندية

ودعت الوفد للتعليق على املعلومات اليت وصـلت إىل          -٦٧
ــة       ــة يف محاي ــري احلكومي ــات غ ــا أن دور املنظم ــة ومفاده اللجن
النساء من العنف ومـساعدة النـساء علـى تـرك البغـاء قـد تعثٍّـر                 
بــسبب التغــيريات الــيت أدخلــت علــى القواعــد املتعلقــة بتمويــل 

 .املنظمات غري احلكومية

أعربت عن تـشككها يف     : سيلفاالسيدة تافاريس دا     -٦٨
قيمة الربط بني اإلبالغ عـن االعتـداء ومـنح تـصاريح اإلقامـة،            
مادامــت نــسبة صــغرية فقــط مــن الــضحايا مــستعدة أو قــادرة   

وتـساءلت إن كانـت احلكومـة تنظـر يف          . على إقامة الـدعاوى   
إلغاء االشتراط على املرأة أن تقدم تقـارير وأن تعمـل كـشاهد             

ذا تقـرر أن هـذا الـشرط يـردع املـرأة عـن       ضد املعتدي عليهـا إ   
وسـألت إن   . الكشف عـن املمارسـات االسـتغاللية والتعـسفية        

ــصاريح اإلقامــة الــيت منحــت      كانــت احلكومــة تعــرف عــدد ت
 .مقابل امتثال املرأة هلذا الشرط

وقالت إن الطبيعة اخلاصة للبغاء كعمل جتاري تـؤدي          -٦٩
ن املـرأة الـيت تـصبح       إىل دوام الالمساواة بني اجلنسني، حيـث أ       

ومـن اخلـري    . جمرد ناتج لصفقة جتارية تكون يف وضع الضعيف       
معرفة ماإذا كانت هناك أي دراسات تـبني أن النـساء اشـتغلن             

 و  –والشك يف أن كون املرأة أجنبيـة        . بالبغاء مبحض إرادن  
ــة مــن املومــسات يف هولنــد أجنبــات   ٨٠  يزيــد مــن – يف املائ

 .غاء واالجتاراحتمال استغالهلا يف الب

قالت إن مـن األرشـد،      : زيرداين-السيدة بيلميهوب  -٧٠
يف رأيهــا، إخــراج الــزوج الــذي ميــارس العــسف والعنــف مــن  
البيت ووضعه يف ملجأ بدال من زيـادة متزيـق األسـرة بـإخراج              

ــضحية ووضــعها يف ملجــأ  ــة   . ال ــا مبعرف وأعربــت عــن اهتمامه
حبياـا حـني تقـدم      ماهي احلماية اليت تتوفر للمـرأة الـيت ختـاطر           

 .األدلة إىل السلطات مقابل احلصول على تصريح اإلقامة

سألت إن كانـت هنـاك أي       : السيدة غوميد شيلتون   -٧١
دراسة لتحديد مدى تأثري جعل البغاء قانونيا يف زيـادة ضـعف            

 ،النساء من األقليات العرقية

ــسيدة ســيمونوفيتش  -٧٢ حتــدثت بوصــفها عــضوا يف  : ال
نــات مفــصلة حبــسب اجلــنس ونــوع العنــف   اللجنــة فطلــب بيا

 . وحبسب عالقة املعتدى بالضحية

ــرويس  -٧٣ ــسيدة ك ــدا (ال ــيس   ): هولن ــاء ل ــت إن البغ قال
. عمـــال إجراميـــا يف آروبـــا ولكـــن التحـــرش اجلهـــري حمظـــور

ــذ عــام    ــه، من ــشدد   ٢٠٠٣وأردفــت أن ــد ي ــانون جدي  صــدر ق
 .هريالعقوبة على اجلرائم املتعلقة ببغاء القاصرين والبغاء الق

والحظت أنـه التتـوفر بيانـات عـن االجتـار بالبـشر يف                -٧٤
وحياول املسؤولون احملليون زيـادة حـذرهم باسـتجواب         . آروبا

ــانونيني   ــاجرين غــري الق ــدة   . امله ومل جيــر حــىت اآلن وضــع قاع
بيد أنه قـد مت إنـشاء مكتـب ملـساعدة           . قانونية حلماية الضحايا  
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. الت اجتــار بالبــشرالــضحايا، إذا مــا ظهــرت يف املــستقبل حــا 
وأنشئت كـذلك جلنـة حكوميـة دوليـة إلسـداء املـشورة حـول            
سياســة متكاملــة وتــشريع يتعلقــان بــاهلجرة وأنــشئت كــذلك    

 .جلنة فرعية معنية باالجتار بالبشر والتهريب

ــوس   -٧٥ ــسيد دي جي ــدا(ال ــرب  ): هولن ــاء يعت ــال إن البغ ق
وشـدد  . مهنة عاديـة يف هولنـدا أكثـر منـه يف البلـدان األخـرى              

على أن اهلدف من إضفاء الـصفة القانونيـة علـى هـذا القطـاع               
ــصحة       ــايري وال ــاة مع ــن مراع ــضوابط والتأكــد م ــو حتــسني ال ه

 .والسالمة

ــة    -٧٦ ــهن باللغــ ــزن بطالقتــ ــديات ميتــ ــظ أن اهلولنــ والحــ
اهلولندية، ومن ثٍَم اليواجهن عادة من العقبـات يف تـرك البغـاء         

سهل هلن أيضا االنـدماج     ومن األ . ماتواجهه النساء األجنبيات  
. يف ســوق العمــل إذ ميكنــهن االســتفادة مــن مــؤهالت ســابقة  

ــاك، علــى أي حــال، منظمــات جمهــزة     ــائال إن هن واســتدرك ق
ــات يف االســتعداد      ــساء األقلي ــاجرات ون ــساء امله ــساعدة  الن مل

ويف هــذا الــسياق، أوضــح أن متويــل  . ملمارســة أعمــال أخــرى
ا علـى أسـاس تقيـيم بـرامج         املنظمات غري احلكومية يقوم حاليـ     

معينــة، يــتم تقييمهــا علــى أســاس مزاياهــا الذاتيــة، يف حــني أن  
احلكومــة كانــت، وفقــا للنظــام الــسابق، متــول املنظمــات غــري   
احلكوميـة نفـسها، وكانـت هـذه املنظمـات حـرة يف اسـتخدام        

 .هذه املوارد حسبما تراه مناسبا

يـام،  وفيما يتعلق بفرض األمـر الزجـري ذي العـشرة أ           -٧٧
قــال إن باإلمكــان تنفيــذ تــدابري أخــرى مــع أمــر الزجــر، وفقــا  

 .للحالة املعنية

قالــت إن األمــر الزجــري ): هولنــدا(الــسيدة دوفيــدا  -٧٨
هــو تــدبري وقــائي، بيــد أن، هنــاك، مبوجــب القــانون الــدويل،    

 .تدابري أخرى ميكن تنفيذها أيضا

رب قال إن البغاء القهـري يعتـ      ): هولندا(السيد بوجرز    -٧٩
شكال من أشكال االجتار بالبشر واستغالهلم ومن مث يعترب غـري    

مــع التــشريع الــداخلي وأوضــح أنــه قــد متــت موائمتــه . قــانوين
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، ويف          

 وسعت هولندا تعريفهـا لالسـتغالل حبيـث أصـبح           ٢٠٠٥عام  
 غـــري االســـتغالل يـــشمل أشـــكاال أخـــرى مـــن ســـوء املعاملـــة 

وقــد اتخــذت تــدابري ملنــع االســتغالل ومراقبــة قطــاع . اجلنــسي
البغاء  عاجلت أيضا جانب الطلب من املعادلـة لتعميـق الـوعي             
لدى الرجال الذين يدفعون مثن املتعة اجلنسية والتـشجيع علـى           

 . اإلبالغ عن أي أدلة على االستغالل

يل وقـــال إن أحـــدث اإلحـــصاءات عـــن العنـــف املـــرت  -٨٠
 Emancipation مــن    ٢٠٠٦واردة يف العــدد الــصادر عــام 

Monitor.             وهناك حماوالت تبذل جلمـع املزيـد مـن املعلومـات 
 العمـل يف    ٢٠٠٤فقد بدأ يف عـام      . عن شيوع جرائم الشرف   

مشروع جترييب ملنع هذه اجلرائم، باستحدام فرقة مـن الـشرطة            
ــة   ــة ومت مجــ. أفرادهــا جــاؤوا مــن خمتلــف الفئــات العرقي ع كمي

أكتـــوبر /هائلـــة مـــن البيانـــات يف الفتـــرة مـــابني تـــشرين األول
ــارس / وآذار٢٠٠٤ ــة   . ٢٠٠٦مـــ ــار غالبيـــ ــبني أن أعمـــ وتـــ

 . سنة٢٥الضحايا أقل من 

ــحت أن بإمكـــان  ): هولنـــدا(الـــسيدة بليكـــر   -٨١ أوضـ
املهاجرات طلب اإلقامـة بـدون أن يطلـنب مقاضـاة أزواجهـن،            

دعي العام، وألسـباب    على أساس إجراءات يقوم ا مكتب امل      
إنسانية ، إذا كـان هنـاك طفـل مولـود يف هولنـدا أو كـان مـن                 

 ٢٠٠٦وقــد مت يف عــام . غــري املمكــن إعــادة املــرأة إىل وطنــها 
 . رخصة إقامة لنساء كن ضحايا للعنف املرتيل٢٥٦منح 

 ١٣،١٠رفعت اجللسلة الساعة  

 
 


