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 .٠٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة  

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         
التمييــز ضــد  القــضاء علــى مجيــع أشــكال   مــن اتفاقيــة١٨
 )تابع( املرأة

ــدا     ــع هلولنـــــــ ــدوري الرابـــــــ ــر الـــــــ ــابع (التقريـــــــ  )تـــــــ
CEDAW/C/NLD/4) و  Add.1    و CEDAW/C/NLD/Q/4 

 Add.1) و

 هولنــداد فــوأعــضاء  اختــذ ،بنــاء علــى دعــوة الرئيــسة  - ١
 .االجتماععلى طاولة أماكنهم 

 ٩ إىل ٧من املواد 

ة الحظـت أن النـسبة املئويـ      : واكيوة زو اكسيا  السيد - ٢
للنساء الالئي يـشغلن وظـائف عامـة أو مواقـع سياسـية مل تـزد         

 بـــل أهنـــا، يف بعـــض احلـــاالت، قـــد  ٢٠٠٣كـــثريا منـــذ عـــام 
ومـن مث فإهنـا ترغـب يف أن تعـرف مـا هـي التـدابري                 . اخنفضت

 يف  ٤٥اليت تعتزم احلكومة اختاذها لبلوغ هدفها بتحقيق نـسبة          
مــن أن وأضــافت أنــه علــى الــرغم  . ٢٠١٠املائــة حبلــول عــام  

ــإن معــدل         ــة القــضائية، ف ــو جيــد يف اهليئ ــة علــى حن ــرأة ممثل امل
. مـــشاركتها مـــنخفض يف جمـــاالت كاألعمـــال والدبلوماســـية

وسيكون من املفيد معرفـة مـا إذا كانـت احلكومـة قـد أجـرت           
. أيــة دراســات مــستهدفة الكتــشاف أســباب تلــك الظــاهرة      

وأعربت عن األسف ألن التقرير مل يـذكر شـيئا عـن مـشاركة              
ــدير       ــن دواعــي التق ــسياسية وســيكون م ــاة ال ــات يف احلي األقلي

 .احلصول على معلومات يف هذا الصدد

سـألت عـن سـبب اخنفـاض النـسبة          : السيدة غسبارد  - ٣
املئوية ملـشاركة اإلنـاث يف عمليـة صـنع القـرار علـى املـستوى                

وأهنـا الحظـت أن املـرأة ال تـستمر غالبـا            . احمللي بوجـه خـاص    
، وسألت ما إذا كانـت احلكومـة تتخـذ أيـة            لفترة عضوية ثانية  

ــشتغالت     ــاث املـ ــة لإلنـ ــة واخلاصـ ــاة العامـ ــسري احليـ ــدابري لتيـ تـ
وأعربــت عــن تقــديرها للحــصول علــى معلومــات   . بالــسياسة

إضــافية تتعلــق بوضــع املــرأة املنتخبــة علــى املــستوى احمللــي يف    
 .جزر األنتيل وأروبا اهلولنديتني

ــيلتون  - ٤ ــد شـ ــسيدة غوميـ ــى  طلبـــت ا: الـ حلـــصول علـ
بيانــات عــن عــدد النــساء يف املناصــب العليــا لــصنع القــرار يف    

وطلبت أيـضا مـن الوفـد أن        . هيئة القضاء ويف وزارة اخلارجية    
، الـواردة يف صـفحة      “رؤساء البعثـة  ”يوضح يف اجللسة عبارة     

 .(CEDAW/C/NLD/4) من التقرير ٤١

ســألت عمــا إذا كــان :  زرداين-الــسيدة بلميهــوب  - ٥
كن انتخاب نساء من جزر األنتيل اهلولندية يف الربملـان          من املم 

اهلولندي وما إذا كان جملـس النـواب أو الـشيوخ يـضم ممـثلني               
وأعربــت عــن انزعاجهــا ألن احلكومــة   . مــن طائفــة املــسلمني 

عينــت عــددا قلــيال مــن النــساء يف اجملــالس البلديــة وجمــالس        
ــسيا    ــديها اإلرادة الـ ــان لـ ــا إذا كـ ــساءلت عمـ ــاليم وتـ سية األقـ

 . من االتفاقية٧الالزمة لتنفيذ املادة 

قــال إنــه علــى الــرغم مــن أن ): هولنــدا (الــسيد ليكــر - ٦
احلكومة هي املسؤولة عن تعزيـز التمثيـل املتكـافئ، فـإن ذلـك              
يتم يف إطار احلصص القانونية للنساء لـشغل وظـائف عامـة أو             

  يف املائـة ٤٤ومتثل املرأة حاليا ما يقرب مـن   . مناصب سياسية 
من قوة العمل، مبا يتمـشى مـع األهـداف الـيت حـددها االحتـاد             

وأحـد األسـباب   . ٢٠٠٠األورويب يف مؤمتر قمة لـشبونه لعـام     
يف أن معظم املناصب رفيعـة املـستوى يـشغلها الرجـال هـو أن               

وفيمــا يتعلــق .  يف املائــة مــن النــساء يعملــن بعــض الوقــت  ٧٠
 اجمللس الثـاين يف     مبشاركة األقليات يف احلياة السياسية، قال إن      

 ممـثال مـن أقليـات إثنيـة، مـن بينـهم             ١٢الربملان اهلولندي يضم    
كما ارتفع عدد نـساء األقليـات يف اجملـالس احملليـة            . تسع نساء 

 .٢٠٠٦ يف عام ١٠٦ إىل ٢٠٠٢ يف عام ٥٣من 
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ردا علـى الـسؤال     ): هولنـدا  (السيدة أوليفيا كـروس    - ٧
ــسياسية     ــاة ال ــرأة يف احلي ــشاركة امل ــت إن  عــن م ــا، قال يف أروب

يف املائة تقريبا مـن املرشـحني يف االنتخابـات الـسابقة مـن             ٢٥
ورئــيس الربملــان . ٢٠٠١ يف املائــة يف عــام ٢١النــساء مقابــل 

ــان   ــا كالمهــا امرأت ــه حالي ــؤمن  . ونائب ــة ت وأضــافت أن احلكوم
التمييــز يف التعلــيم والقــضاء علــى القوالــب عــدم بــشدة بأمهيــة 

 . لتعزيز مركز املرأة عموماالنمطية وتبذل كل جهد

ــع     - ٨ ــدا يتمت ــا عــضو يف مملكــة هولن وأوضــحت أن أروب
بالـــسيادة واحلكـــم الـــذايت، وبالتـــايل فإهنـــا علـــى هـــذا النحـــو  

 .مسؤولة عن تنفيذ االتفاقية داخل إقليمها

ــدا (الـــسيدة دي ليـــوي - ٩ ــة ): هولنـ قالـــت إن احلكومـ
يـــاة نفـــذت تـــدابري خمتلفـــة لتـــشجيع مـــشاركة املـــرأة يف احل     

ــة والوطنيــة، كتــب   . الــسياسية وقبــل انتخابــات اجملــالس البلدي
كبار املسؤولني إىل األحزاب السياسية لتشجيعها على تـسمية         
مرشحني من النساء ودشنت وزارة الشؤون االجتماعيـة محلـة          

كمـــا أنـــشأت احلكومـــة برناجمـــا . “صـــوتوا للمـــرأة”بعنـــوان 
يف الـسياسات   خاصا لتشجيع مشاركة نـساء األقليـات اإلثنيـة          

 .احمللية والذي حقق جناحا كبريا

ــا،    - ١٠ ــساء يف املناصــــب العليــ ــدد النــ ــق بعــ ــا يتعلــ وفيمــ
ــت ــدول  إن قالــــ ــفحة ١١اجلــــ ــردود  ٤٢ يف صــــ ــن الــــ  مــــ

(CEDAW/C/NLD/Q/4/Add.1) ٢٠٠٥ يــــبني أنــــه يف عــــام ،
 يف املائة، وكان سـتة مـن        ٤٧,٤بلغت نسبة النساء القاضيات     
ــنني حــديثا مــن    ــسفراء املعي ــساءال ــه مت رصــد  . الن وأضــافت أن

ــن طريــق فريــق عامــل        ــوين اللجــان يف وزارة اخلارجيــة ع تك
، وحدد الفريق أهدافا للفتـرة  “منظمة متوازنة”داخلي شعاره   

 وســــيجري تقييمــــا للحالــــة يف هنايــــة عــــام ،٢٠١٠-٢٠٠٥
٢٠١٠. 

قال إن املـرأة تـشكل مـا يزيـد          ): هولندا (السيد ليكر  - ١١
 لكن هناك أهـدافا معينـة       ؛ضاء الربملان  يف املائة من أع    ٣٥على  

ــة   ــق يف جمــاالت أخــرى للحكوم ــدا  .مل تتحق ــات هولن  والتزام
مبوجــب االتفاقيــة تــدعو ألن تبــذل هولنــدا كــل مــا هــو ممكــن  

. لكي تكفل التمثيل املتـساوي، ال سـيما يف اللجـان احلكوميـة       
وقد طُلب من اللجان اليت مل تتمكن من االمتثال هلـذا الـشرط             

الــسبب يف ذلــك، وأن تعمــل تــدرجييا علــى حتقيــق  أن توضــح 
 يف املائــة فقــط مــن الُعَمــد مــن     ٢٠حاليــا، هنــاك و. اهلــدف
 .النساء

ــوم  - ١٢ ــسيدة بيغ ــدا مــن التفاصــيل حــول    : ال طلبــت مزي
خطــط الدولــة الطــرف لتحقيــق التمثيــل املتكــافئ يف مناصــب   

 .اإلدارة العليا، ال سيما يف جمال اإلدارة املدنية

أعربت عن رغبتـها يف     :  زرداين - بلميهوب   السيدة - ١٣
معرفــة مــا إذا كانــت اجلُــزر الــست األخــرى، التابعــة هلولنــدا،  

 .خبالف أروبا، ممثلة يف الربملان اهلولندي

سألت عما إذا كان أي من      : السيدة غوميد شيلتون   - ١٤
 .املمثليات الدائمة هلولندا ترأسها امرأة

جلزر األنتيـل اهلولنديـة     قال إن   ): هولندا (السيد ليكر  - ١٥
ــان       ــة يف الربملـ ــست ممثلـ ــا، وليـ ــة هبـ ــة اخلاصـ ــا احلكوميـ هيئاهتـ
اهلولنـــدي وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن أن مـــواطين تلـــك اجلـــزر  

ــان    ــة يف الربمل ــدا ميكــن انتخــاهبم للخدم ــيمني يف هولن ــا . املق أم
التــدابري اخلاصــة املؤقتــة الــيت قدمتــها احلكومــة لتحقيــق التمثيــل 

ــساوي يف مناصــب  ــا يف    املت ــنعكس غالب ــا ت ــا، فإهن  اإلدارة العلي
 .تلك التدابري املعتمدة على مستوى الشركات

قالت إن أيا من املمثليـات      ): هولندا (السيدة دي ليو   - ١٦
 .الدائمة التابعة هلولندا ال ترأسها امرأة

 ١٤ إىل ١٠املواد من 

أثنــت علــى جهــود الدولــة الطـــرف     : الــسيدة بــاتن   - ١٧
. د املرأة يف جمـايل العمالـة واحليـاة االقتـصادية          ملعاجلة التمييز ض  

ــة     فقــد اســتحدثت عــددا مــن األدوات تــساعد بــصورة حقيقي
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بيـد أنـه بـالنظر إىل ارتفـاع         . على تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني       
الوقــت، فإهنــا ترغــب يف   جــزءا مــن  عــدد النــساء العــامالت   

معرفة مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف قـد أجـرت حبثـا تفـصيليا                  
ــي ــرق يف    يرم ــة وراء اســتمرار الف ــد األســباب الكامن  إىل حتدي

األجـــور، يف القطـــاعني العـــام واخلـــاص، بـــني العـــاملني طـــول 
الوقت وبني الرجال والنساء الـذين      جزءا من   الوقت والعاملني   

وتساءلت عما إذا كانت الدولـة الطـرف        . يؤدون نفس العمل  
يت مت قد أجرت تقييمـا عـن تـأثري نـوع اجلـنس علـى التـدابري الـ                

وأضــافت أهنــا  . اختاذهــا، كــأداة لتحقيــق املــساواة يف األجــر    
ســتغدو ممتنــة ملعرفــة مــا إذا كانــت احلكومــة قــد توصــلت إىل   
اتفـــاق مـــع شـــركائها االجتمـــاعيني بـــشأن التـــدريب وإعـــادة 
التدريب؛ وما إذا كانت الشركات قد أُعطيت حـوافز لزيـادة           

للنـساء، مبـا يف     عدد مراكز التدريب املهين اليت تـوفر التـدريب          
ذلــك يف القطاعــات غــري التقليديــة، ومــا هــي التــدابري اجلــاري  
اختاذهــا إلعــادة إدمــاج املــرأة يف ســوق العمــل، وتــأمني عمــل   

وأخريا، فإهنا ترغب يف معرفة اخلطـوات احملـددة         . طول الوقت 
الــيت مت اختاذهــا ملعاجلــة التمييــز ضــد النــساء ذوي اإلعاقــات       

 .وكبار السن

قالـت إن الدولـة الطـرف،       : زو اكـسياوكياو  ة  السيد - ١٨
ــة، قـــدمت    ــئلة للجنـ ــة املـــسائل واألسـ ــا علـــى قائمـ يف ردودهـ
 .جممــوعتني مــن البيانــات عــن الفــروق يف األجــر بــني اجلنــسني

وأعربــت عــن الرغبــة يف معرفــة الــسبب وراء هــذا االخــتالف   
وتــساءلت أيــضا عمــا إذا كانــت . الكــبري يف جممــوعيت األرقــام

ــة اختيــار   املــرأة يف هولنــ عمــل الدا تــستطيع أن يكــون هلــا حري
بـسبب   الوقت، أم أهنا مضطرة ألن تفعـل ذلـك، إمـا          زء من   جل

الواجبــات العائليــة أو ألهنــا مل تــتمكن مــن العثــور علــى عمــل   
وأضـــافت أن التقريـــر أشـــار إىل أن مـــؤهالت . طـــول الوقـــت

تتماشــى   ال- ال ســيما النــساء  -املــوظفني احملتمــل تعيينــهم   
 احتياجــات ســوق العمــل، ومــن مث فإهنــا ترغــب يف  دائمــا مــع

 .معرفة التدابري اليت مت اختاذها حلل تلك املشكلة

أعربـت عـن األسـف ألن       : السيدة أروشا دومينغويز   - ١٩
حيــث أن وفــد هولنــدا ال يــضم ممــثال جلــزر األنتيــل اهلولنديــة،  
حتظـى  الـيت  هناك بعض املسائل احملددة ذات الصلة بتلك اجلزر  

وأعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة تفاصــيل أيــة .  اللجنــةباهتمــام
برامج خاصة أُدخلت يف تلك اجلزر إلدماج املـرأة يف صـناعيت            

ــضا     ــة أي ــة والتقني ــال اإلداري ــسياحة واخلــدمات، ويف األعم . ال
وأضــافت أن الدولــة الطــرف مل تقــدم معلومــات حــول احلالــة  

. زراإليـدز يف اجلـ    /بشأن انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية          
فاملرض ينتشر يف صفوف املشتهني للجنس اآلخر علـى نطـاق           
واســـع يف املنطقـــة، ولـــذلك فإهنـــا ترغـــب يف معرفـــة التـــدابري  
اجلاري اختاذها لـضمان متكـني املـرأة مـن ممارسـة اجلـنس علـى                

وأشـارت يف ختـام كلمتـها إىل أن اللجنـة           . حنو آمن ومسؤول  
ــد مــن املعلومــات عــن وصــول      ســترحب باحلــصول علــى مزي
النــساء ذوي اإلعاقــات إىل التعلــيم والتــدريب املهــين هبــدف      
ضــمان حــصوهلن علــى أعمــال تــضمن اســتقالهلن املــايل إىل       

 .جانب متتعهن باملزايا االجتماعية

قالت إهنا ترغب يف معرفة ما إذا كانـت     : السيدة تان  - ٢٠
احلكومة تعتـزم التحقيـق يف أسـباب ارتفـاع معـدالت حـاالت         

وأضـافت أنـه ينبغـي أن تـبني         , ات يف أروبـا   احلمل بـني املراهقـ    
الدولـــة الطـــرف مـــا إذا كانـــت الفتيـــات املراهقـــات احلوامـــل 
ُتطــردن مــن املــدارس، ومــا إذا كانــت تيــسريات الــدعم تقــدم   
لُألمهــات صــغريات الــسن وأطفــاهلن الُرضَّــع، ومــا إذا كانــت   

. ستقوم بأنشطة على أوسع نطاق لزيادة التوعية بتلـك املـسألة       
بت عن الرغبة يف معرفة مـا إذا كـان اإلجهـاض ميثـل              كما أعر 

مشكلة يف أروبا، وما هو معدل وفيَّات اُألمهـات يف اجلزيـرة،            
وما هي الفئة الُعمرية املعّرضة للخطر، وما إذا كانـت حـدثت            

ــاض   ــات نتيجــة اإلجه ــت    . وفيَّ ــا إذا كان ــألت أخــريا، عم وس
ة الدولــة الطــرف قــد أجــرت حبثــا بــشأن األوضــاع االجتماعيــ 

واالقتصادية لُألسر املعيشية الـيت يرعاهـا والـد وحيـد أو والـدة         
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وحيدة، وما إذا كانت هناك اعتمادات خاصـة لتـوفري الرعايـة            
 .لألطفال وفرص العمل لتلك اُألسر املعيشية

ــدا، حيــث     - ٢١ ــة يف هولن وانتقلــت إىل احلــديث عــن احلال
ــرامج       ــة الطــرف شــاركت يف ب ــت الدول ــا إذا كان ســألت عم

وإذا كـان   . اد األورويب الرامية إىل تنمية اجملتمعات الريفية      االحت
األمر كذلك، فإن عليها أن تـبني مـدى تـأثري تلـك املبـادرات،          
ــة فيمــا يتعلــق     ومــا إذا كــان لــديها خطــة وطنيــة للمــرأة الريفي
ــصحية واألســواق      ــة ال ــيم والرعاي بالوصــول املتكــافئ إىل التعل

النسبة املئوية للحيـازات    وسألت أيضا عن    . واالئتمانات املالية 
الزراعيــة الــيت متتلكهــا املــرأة أو تــديرها وعــن نــسبة العــامالت   
الزراعيات والنسبة املئوية للنساء الالئي هلـن احلـق يف احلـصول          
ــال     ــا العمـ ــة الـــيت حيـــصل عليهـ ــا االجتماعيـ علـــى نفـــس املزايـ

وأضافت أهنا ترغب يف معرفة ما إذا كانت منـاذج           . الزراعيون
ــال    األعمــال املــ  ــضا األطف ــشمل أي ــة ت ــاطق الريفي ستحدثة للمن

وكبـــار الـــسن وســـألت عـــن عـــدد مراكـــز الرعايـــة النهاريـــة   
. لألطفال وكبار السن يف املناطق الريفية ونـسبة احلـضور فيهـا         

وطلبــت أن تــبني الدولــة الطــرف مــا هــي الــوزارة أو الــسلطة    
ــا إذا كــان      ــة املقدمــة وم ــة الــيت ترصــد املــساواة يف الرعاي احمللي

إلمكان حتمل تكاليف مراكز الرعاية النهارية وما إذا كانـت       با
 .تلك املراكز ناجحة

ــاريز دا ســيلفا  - ٢٢ ــسيدة تاف ــها يف   : ال أعربــت عــن رغبت
ــاجرات       ــساء املهـ ــشأن النـ ــرف بـ ــة الطـ ــف الدولـ ــة موقـ معرفـ
ــازل أو جليــسات، الالئــي ال يتمــتعن     العــامالت يف خدمــة املن

ءلت عمــا إذا كانــت وتــسا. بأيــة حقــوق للعمــل أو أيــة محايــة 
ــيت جيــب أن      ــة ال ــاج الباهظــة التكلف ــارات اإلدم دورات واختب

ــاجرة     ــرأة امله ــا امل ــشارك فيه ــورا    -ت ــادة أج ــسب ع ــيت تكت  ال
 تعــزز اعتمادهــا علـــى   -منخفــضة ومؤهلــة بــصورة ضـــعيفة    

شــريكها، وســألت مــا إذا كانــت احلكومــة قــد أجــرت تقييمــا 
وأشـارت  .  الـشأن لتأثري نوع اجلنس على التشريع املتعلـق هبـذا       

أن اإلنـــاث امللتمـــسات حـــق اللجـــوء غـــري مـــت بـــفها إىل أهنـــ

ــف       ــسبب العن ــساب مركــز الالجــئ ب ــا الكت ــؤهالت عموم م
ولـذلك  . اجلنسي، وأن اإلجراءات يف هذا الشأن صارمة جـدا        

ــساءل عمــا إذا كانــت    ــة الطــرف  فإهنــا تت ســوف تتخــذ  الدول
 اللجـوء   تدابري لضمان احلماية الكافية لإلناث امللتمـسات حـق        

 .الالئي خيشني االضطهاد أو العنف يف بلداهنن

قالت إنـه مـن عـام       ): هولندا (السيدة أوليفيا كروس   - ٢٣
، بلغ إمجايل حاالت اإلصـابة بفـريوس    ٢٠٠٥ إىل عام    ١٩٨٧

.  حالـة ٤٣٥اإليدز املبلّـغ عنـها يف أروبـا     /نقص املناعة البشرية  
ت، ويبلـغ   يف املائـة مـن تلـك احلـاال         ٣٥وتشكل نـسبة النـساء      

.  يف املائــــة ســــنويا٢٥متوســــط اإلصــــابات اجلديــــدة نــــسبة 
ومبــساعدة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واململكــة املتحــدة،  

خطـة وطنيـة    بشأن  قدمت هولندا إىل االحتاد األورويب اقتراحا       
ومت . اإليـدز /فريوس نقص املناعة البشرية   للتصدي ل استراتيجية  

بــرامج كنــه مل يــتم بعــد تنفيــذ  تنفيــذ برنــامج لزيــادة التوعيــة ل 
 املــصابني مبــرض اإليــدز يف أمــاكن العمــل، لكــن  وصــمبــشأن 

ــتهداف   مل ــتم اسـ ــاص يـ ــه خـ ــساء بوجـ ــارت إىل أن . النـ وأشـ
اإلجهاض غـري قـانوين يف أروبـا وليـست هنـاك بيانـات متاحـة             

 .يف هذا الشأن

قالـت إنـه مـن      ): هولنـدا  (لني كـروس  يالسيدة جوسـ   - ٢٤
املراهقـات البقـاء يف املدرسـة إىل الـشهر         املسموح به لُألمهات    
كمـــا أن مرافـــق رعايـــة الطفـــل متاحـــة . الـــسابع مـــن محلـــهن

م إلـيهن   دلدعمهن ويتم تشجيعهن على البقاء يف املدرسـة وتقـ         
وتــشارك يف هــذه املــسألة شــبكة مــن  . مــساعدة ماليــة خاصــة 

املنظمات غري احلكومية تركز على بـرامج ملنـع احلمـل املبكـر،             
 منظمــات أخــرى، مــن بينــها الــصليب األبــيض،   باإلضــافة إىل

وتقــدم احلكومــة األمــوال ملــساعدة . ومؤســسة تنظــيم الوالديــة
تلـــك الوكـــاالت يف جهودهـــا ملنـــع احلمـــل املبكـــر ومواصـــلة  

وجيـــري حاليـــا وضـــع تـــشريع لتيـــسري الوصـــول إىل  . التعلـــيم
 . طرائق التمويلبشأناألطفال بسبب دواعي القلق 
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ــسيد ليكــر  - ٢٥ ــ (ال ــة    ): داهولن ــاك أي ــه ليــست هن ــال إن ق
معلومات متاحة حول احلالـة يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة، وإنـه              
حيــيط علمــا بأســف اللجنــة ألن الوفــد ال يــضم ممــثال لتلــك        

 .اجلزر

قالــت إنــه طبقــا للتقريــر ): هولنــدا (الــسيدة لوســربغ - ٢٦
ــة        ــذ خط ــشأن تنفي ــة للعمــل ب ــشة العام ــي األخــري للمفت املرحل

، ) من التقريـر   ٥٨-٥٦الصفحات  ( يف األجر    العمل للمساواة 
ــة  ٢٠٠٢أظهـــر استقـــصاء لعـــام    أن سياســـة احلكومـــة القائمـ

أساسا على تنفيذ قـانون العمـل واسـتحداث أدوات للتطـوير،            
وبنـاء عليـه، مت، يف أواخـر        . قد فـشلت يف حتقيـق نتـائج كافيـة         

ــام  ــساواة يف   ٢٠٠٥عــ ــل املعــــين باملــ ــق العامــ ــشاء الفريــ ، إنــ
لف من ممثلني ألرباب العمل والعـاملني واللجنـة        املؤ - األجور

ــسياسات    ــة لـ ــة اهلولنديـ ــة واجلمعيـ ــساواة يف املعاملـ ــة باملـ املعنيـ
 وذلك هبدف زيـادة التوعيـة بـنظم التـساوي           -املوارد البشرية   

يف األجر وامتثال مجيع األطراف املعنيـة ألحكـام تلـك الـنظم؛             
 كــالفحص ولتــرويج أدوات لتطــوير عمليــة املــساواة يف األجــر

الدقيق السريع وتدريب أصحاب العمـل والعمـال واملفاوضـني          
وموظفي شؤون املوارد البشرية على استخدام تلـك األدوات،    
ولتعزيــز مثــل هــذه اخلــربة يف املنظمــات الــيت ميثلوهنــا؛ وإجــراء  

وسيقدم الفريق العامل توصـياته املنتظـرة إىل        . البحوث الالزمة 
وستــضع احلكومــة . قــادمنياحلكومــة يف غــضون األســبوعني ال

 .تلك التوصيات يف االعتبار عند صياغة سياستها اجلديدة

وأشارت إىل أن العامل الرئيسي يف الفجـوة بـني أجـر             - ٢٧
العمل املتفرغ وأجر العمل جزءا من الوقت يرجـع عمومـا إىل            
أن الرجــال يعملــون علــى أســاس التفــرغ يف وظــائف عاليــة       

 عامـا   ٢١ و   ١٨ بـني سـن      املستوى، لكـن كـثريا مـن الـشباب        
 سـاعة يف األسـبوع حبـد أدىن لألجـر أقـل             ١٢يعملون أقل من    

 .جر الكباراحلد األدىن ألمن 

ــرارات     - ٢٨ ــذ قـ ــل اختـ ــق العمـ ــافت أن فريـ ــسيط لوأضـ تبـ
أشـــكال الفحـــص الـــدقيق ليـــسهل علـــى أصـــحاب العمـــل       

ــيم تلـــك األداة   ــه تقيـ ــسابق ألوانـ ــتخدامها، لكـــن مـــن الـ . اسـ
باملساواة يف املعاملة، كجـزء مـن حبثهـا الـذي       اللجنة املعنية    أما

 والعقــود املؤقتــة، فقــد ةجتريــه كــل ســنتني عــن العقــود الدائمــ 
أصدرت فتاوى بشأن حـاالت فرديـة، معتمـدة علـى الفحـص             

 .الدقيق السريع بشأن شركات إفرادية

وقالت إن النساء الالئي يتعرضن ألشكال من التمييـز          - ٢٩
ن املـساواة يف املعاملـة يف حـاليت         يتمتعن باحلمايـة مبوجـب قـانو      

ــساء      ــا خاصــا للن ــدريبا مهني ــذي يقــدم ت ــة واملــرض، وال اإلعاق
املعوقات يف مجيع جمـاالت سـوق العمـل والـذي سـوف يتـسع               
نطاقه ليشمل جماالت أخرى يف هذا الشأن، كالنقل، احملرومـة          
منه تلك الفئة من النساء، فـضال عـن التمتـع باحلمايـة مبوجـب          

 .السنفيما يتعلق بة يف املعاملة قانون املساوا

): هولنـــدا ( فـــان بوميـــل-الـــسيدة فـــان ديـــر زال  - ٣٠
أشـــارت إىل طالبـــات حـــق اللجـــوء، فقالـــت إنـــه يف حـــني       

 بـاخلوف مــن العنــف  ٢٠٠٠يعتـرف قــانون األجانـب لعــام    ال
اجلنسي أو القتل لـدواعي الـشرف كأسـباب حمـددة للحـصول       

ــن قــ      ــدة م ــرات عدي ــاول فق ــى اللجــوء، تتن ــب عل انون األجان
االضطهاد ذي الصلة بنوع اجلـنس وتـنص علـى هنـج جنـساين              
شامل بشأن طلبات اللجوء يتفـق متامـا مـع املبـادئ التوجيهيـة              

وهنـــاك ضـــمانات . اجلنـــسانية الـــيت وضـــعتها األمـــم املتحـــدة 
ــستقال عــن        ــنحهن وضــعا م ــن بينــها م ــسات اللجــوء، م مللتم

مـن اإلنـاث    أزواجهن، وإجراء مقابالت هلن على يـد جمموعـة          
ودونـت املبـادئ التوجيهيـة      . جد إناث للترمجة الـشفوية    اومع ت 

 بـشأن الــسياسة العامـة تلـك الــضمانات    ٢٠٠٣الـصادرة عـام   
وعالوة علـى ذلـك، ميكـن أن يـؤدي          . القائمة منذ الثمانينيات  

خوف مقدمة الطلب من العنف اجلنسي إىل نتيجة مؤداها أنـه           
جنيـف، الـيت مت إدماجهـا    ميكن اعتبارها الجئة مبوجب اتفاقيـة    

ومـع ذلـك، فإنـه يف معظـم         .  من قانون األجانـب    ٢٩يف املادة   
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األحيان، يعترب اخلـوف مـن العنـف اجلنـسي أو القتـل لـدواعي               
 مـن   ٣الشرف واحتمال املعاملة الالإنسانية، انتهاكات للمادة       

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، الذي أُدرج أيـضا يف          
ن املمكن مـنح تـصاريح باإلقامـة للنـساء الالئـي            وم. ٢٩املادة  

 .يتعرضن للخطر استنادا إىل هذين السببني

وقالــت إن قــانون اإلدمــاج اجلديــد، الــساري املفعــول  - ٣١
 واملقرر تقييمه مؤخرا، يرمي إىل متكـني        ٢٠٠٧منذ بداية عام    

املهــاجرات الالئــي اســتوطن حــديثا مــن املــشاركة يف اجملتمــع    
ــن خــال   ــدي م ــريفهن بأســلوب عمــل    اهلولن ــة وتع ــم اللغ ل تعل

ويتسم ذلك بأمهية خاصة لـتمكني املهـاجرات الالئـي          . اجملتمع
ومت إتاحــة مــوارد . يعــشن بــدون عمــل أو أي مــصدر للــدخل 

 إلجـراء تـدريب مـنخفض      ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦إضافية يف عـامي     
التكلفة هبدف تعزيز االندماج املدين واملـشاركة املدنيـة هلـؤالء           

 .النساء

ــسيدة  - ٣٢ ــوال ــدا (ليي ــرأة يف  ): هولن ــة امل أشــارت إىل حال
املناطق الريفيـة، فقالـت إن وزارة الزراعـة، الـيت تطبـق سياسـة               

 يف  ٣٠صارمة ملراعاة تعميم املنظور اجلنـساين، حـددت نـسبة           
ــة وخصــصت       ــرأة يف اللجــان الزراعي ــشاركة امل ــدفا مل ــة ه املائ

ــاملر   ١٠ ــة املعلومــات املتعلقــة ب ــة مليزاني لكــن النــساء . أةيف املائ
الريفيــات، يف املتوســط، قلــيال مــا حيــصلن علــى أعمــال بــأجر   
وحتــصيلهم التعليمــي مــنخفض ومــشاركتهن يف ســوق العمــل   

ومــع ذلــك، فــإن   .  يف املائــة٣أقــل حبيــث ال تتجــاوز نــسبة    
الفجــوة بــني املــرأة احلــضرية والريفيــة قــد ضــاقت علــى مــدى   

لـة يف صـفوف     واخنفـضت نـسبة البطا    . السنوات العشر املاضية  
 يف املائة، لكنـهن أيـضا أقـل احتمـاال           ١النساء الريفيات بنسبة    

وتعمـل النـساء الريفيـات العـامالت        . يف التقدم لشغل األعمال   
ــرائهن     ــن نظـ ــل مـ ــاعات أقـ ــاعتني إىل ســـت سـ ــن سـ ــأجر مـ بـ

. الوقـت جلزء من   احلضريات، حيث إهنن أكثر احتماال للعمل       
غــري مــدفوع األجــر، وتــؤدي املــرأة الريفيــة مزيــدا مــن العمــل  

وفرصــهن أقــل يف الوصــول إىل مرافــق رعايــة الطفــل، علــى       

. الــرغم مــن أن خيــارات الرعايــة متاحــة هلــن علــى حنــو أكــرب   
 يف املائة مـن  ٤٤وأربعون يف املائة من النساء الريفيات، مقابل   

النساء احلضريات، مستقالت ماليا؛ وموقف املرأة الريفية إزاء        
وغالبــا . واالســتقالل املــايل أقــل حتــرراالقيمــة احلقيقيــة للعمــل 

ــة أعمــاال متوســطة املــستوى، يف حــني     مــا تــشغل املــرأة الريفي
ــة     ــان مناصـــب رفيعـ ــضرية يف أغلـــب األحيـ ــرأة احلـ ــشغل املـ تـ

ــة  ــائف علميـ ــستوى ووظـ ــر   . املـ ــوة بـــني اجلنـــسني أكثـ والفجـ
وضوحا يف املناطق الريفية عنـها يف احلـضرية، ومثـال ذلـك أن              

 .لرجال يف الريف مستقلون ماليا يف املائة من ا٧٤

وأضــافت قائلــة إن عمالــة املــرأة يف الزراعــة والبــستنة    - ٣٣
ــسنوات   ٣٥ إىل ٢٦ارتفعــت مــن   ــة، لكــن شــهدت ال  يف املائ

األخــرية اخنفــاض تــشغيل املــرأة يف املــزارع العائليــة، واألرجــح 
وغالبا ما تـدير زوجـات املـزارعني        . وجود عمال غري نظاميني   

لية بصورة مشتركة، لكـن ارتفعـت النـسبة املئويـة           املزارع العائ 
 يف املائــة منــذ عــام ٢٩ إىل ٧للمــزارع الــيت تــديرها نــساء مــن 

 يف املائــــة مــــن العــــامالت يف املــــزارع ٢٠وحيــــتفظ . ١٩٩٢
وليــست هنــاك بيانــات حمــددة متاحــة عــن   . بأعمــال خارجيــة

والنـساء صـاحبات    . املهاجرات العامالت يف اجملاالت الزراعية    
واصـــلن بنـــشاط ياريع الزراعيـــة نـــشيطات كمجموعـــة واملـــش

 يف  ٤تطوير أنفسهن مهنيا ومتثل مشاريع األعمال تلـك نـسبة           
 .املائة من مجيع األعمال الريفية

قالت إن األمر يرجـع إىل      ): هولندا (السيدة لوسربغ  - ٣٤
رب العمل يف تقدمي طلب للحـصول علـى تـصاريح عمـل ملَـن       

.  وإال تعـرَّض للجـزاء بـدفع الغرامـة         يعملون يف اخلدمة املرتلية،   
 عامـا الالئـي     ٢٥ و   ١٨ وهن األشخاص بني     -أما اجلليسات   

تقــضني مــدة أقــصاها ســنة واحــدة مــع أُســرة مــضيفة وتقمــن    
ــة خفيفــة   ــتم تــصنيفهن كعــامالت  -بواجبــات مرتلي ــه ال ي  فإن

ويـصدر تـصرحيات   . منازل ولسن حباجة إال إىل تـصريح إقامـة   
دخل، الـذي يقـرر مـا إذا كـان املرتـب            العمل مركز العمل وال   

املعــروض يتفــق مــع املعــايري املعمــول هبــا، ويوافــق علــى مــنح     
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تــصاريح لعمــال اخلدمــة املرتليــة األجانــب بعــد النظــر فيمــا إذا  
كان املعروض املتاح من العمال الوطنيني يربر توظيـف هـؤالء           

 .العمال

 ٢٠١٠قـال إن اهلـدف لعـام        ): هولنـدا  (السيد ليكـر   - ٣٥
ــشري إىل    ٦٥جــود بو ــوة العمــل ال ي ــساء يف ق ــة مــن الن  يف املائ

 سـاعة أو    ١٢العمل طول الوقت بل باألحرى إىل العمل ملـدة          
غــري أنــه مــن املؤســف أن أكثــر مــن تــسعة . أكثــر يف األســبوع

الوقــت زء مــن  يف املائــة مــن النــساء العــامالت جلــ ٧٠أعــشار 
ن  أهنـن قانعـات بالعمـل لـساعات أقـل، وهـذا جيعـل مــ       يـزعمن 

وأضـاف أن احلكومـة تـسعى       . العسري بلوغ اهلدف املعلن عنـه     
ــتجابة      ــول لالسـ ــاعات أطـ ــل سـ ــى العمـ ــساء علـ ــشجيع النـ لتـ

 .الحتياجات السوق واكتساب االستقالل املايل

ومــضى يقــول إن املهــاجرات لــسن جمهــزات إىل حــد   - ٣٦
كـبري للعمـل، حيـث أن معظمهــن ليـست لديـه كفـاءة لغويــة،       

وأضـاف  . التعليم االبتدائي يف بلـداهنن     حىت على    نبل مل حيصل  
الالئـي لـديهن    أن احلكومة تقدم دورات تدريبيـة للمهـاجرات         
ال ينطبــق ذلــك فرصــة معقولــة لــدخول ســوق العمــل، ولكــن  

. الـــذين هـــن أقـــرب مـــا يكـــون لالســـتبعاد االجتمـــاعيعلـــى 
وتـــشجع احلكومـــة أيـــضا تـــدابري أخـــرى كالعمـــل التطـــوعي  

 .تمعيةومنظمات املساعدة الذاتية اجمل

سألت كيف تعتزم احلكومـة التخفيـف       : السيدة باتن  - ٣٧
مـــن الـــشروط الـــيت وضـــعتها شـــركات التـــأمني يف سياســـاهتا  
ــة بالنــسبة لــصاحبات املــشاريع    للتــأمني يف حالــة اإلعاقــة املهني
احلوامل والتعويض يف حالة عدم وجود أية خطة للتأمني علـى           

ن العمــل مؤقتــا النــساء املــشتغالت حلــساهبن الالئــي يعجــزن عــ
 .أو الوالدة/بسبب احلمل و

ــز الكــامن يف صــفوف أصــحاب      - ٣٨ ــارت إىل التميي وأش
العمــل ضــد النــساء الالئــي مــن أصــل غــري هولنــدي ويرتــدين   

وسـألت مـا إذا كانـت احلكومـة تنظـر يف اختـاذ              . أغطية للرأس 

نوع مـا مـن اإلجـراءات اإلجيابيـة الـيت تبعـث برسـالة قويـة إىل           
ساعد هؤالء النـسوة علـى الـدخول يف قـوة           أصحاب العمل وت  

وأضافت أهنا تود معرفة ما سـتفعله احلكومـة ملـساعدة           . العمل
أصــحاب العمــل علــى اختــاذ التــدابري الالزمــة داخــل الــشركة    

 .للسماح بالعامالت بتقدمي شكاوى بشأن التمييز يف األجر

ــا إذا كانـــت احلكومـــة  : الـــسيدة بيغـــوم - ٣٩ ســـألت عمـ
للتمويل اجلزئـي ملـساعدة املـرأة الوحيـدة         تتوخى تطبيق خطط    

ونساء األقليات الفقريات، ومـا إذا كانـت هنـاك وثيقـة تـأمني              
 يف املائــة مــن النــساء العــامالت ٧٠للعمــل ملــساعدة أكثــر مــن 

وفيمـا يتعلـق    . الوقـت زء من   بأجور ضعيفة يف أعمال مؤقتة جل     
أيــضا حبــصة نــساء األقليــات اإلثنيــة، تــساءلت عمــا إذا كانــت 

ــشجعهن علــى الفحــص اجملــاين خبــصوص ســرطان    احل كومــة ت
الثدي وسرطان عنق الرحم، وما إذا كانت قـد أجـرت حتلـيال     
لتــأثري إلغــاء ســداد تكلفــة موانــع احلمــل للنــساء فــوق ســن         

 .عاما ٢١

ــاريز دا ســيلفا  - ٤٠ ــسيدة تاف ــا لبحــث   : ال ــه طبق قالــت إن
ــن      ــر مـ ــن أكثـ ــسات يعملـ ــبني أن اجلليـ ــدا، تـ ــري يف هولنـ أُجـ

وأضافت أن حكما صدر عن حمكمـة       . عة يف األسبوع  سا ٣٠
ــام   ــسات    ٢٠٠٤االســتئناف ع ــة احملــددة للجلي ــأن احلال ــر ب  أق

وأعربـت عـن    . توازي عالقة العمل اليت تضع حدا أدىن لألجر       
 .الرغبة يف معرفة آراء الوفد بشأن هذا املوضوع

قالت إنه مع الترحيـب    :  زرداين -السيدة بلميهوب    - ٤١
ن أروبا يف الوفد، فإن عـدم وجـود ممثـل جلـزر             بوجود ممثلني م  

وإهنـا ال تـزال بانتظـار أجوبـة         . األنتيل اهلولندية يدعو لألسـف    
ــئلتها بــ   ــى أس ــل    عل ــصويت والتمثي ــاحلق يف الت ــسائل ك شأن م

. الربملاين وجنسية األشـخاص الـذين يعيـشون يف تلـك املنـاطق            
م تقـدمي رد    دكما أعربـت عـن الرغبـة يف معرفـة الـسبب يف عـ              

 تقريـر عـن تنفيـذ االتفاقيـة         ورود بشأن عـدم     ٢٨ السؤال   على
 .يف جزر األنتيل اهلولندية
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قالت إنه يف حـني يواجـه       ): هولندا (السيدة فريهاغن  - ٤٢
املهاجرون الـشباب مـشاكل عنـد البحـث عـن عمـل أو جتربـة                

ــضررا بوجــه خــاص      ــر ت ــصبية أكث ــاجرين ال ــإن امله . العمــل، ف
ــد   ــستهدف الت ــي أن ت ــايل، ينبغ ــصبية   وبالت ــشكلة ال ابري حلــل امل

وأضـــــافت أن جملـــــس الـــــوزراء . والفتيـــــات علـــــى الـــــسواء
والــشركات يف اجملتمــع قــد ألزمــوا أنفــسهم بالقيــام بعــدد مــن   

فقد تعهدا أصحاب العمـل باالمتثـال       . األنشطة يف هذا الصدد   
التفاقـــات املتعلقـــة بتـــوفري أمـــاكن الكتـــساب خـــربة العمـــل  ل

ومبوجــب اتفاقــات . اكنوجتنــب التمييــز عنــد مــنح هــذه األمــ 
، ٢٠٠٥وضــعها جملــس الــوزراء والــشركاء يف اجملتمــع عــام      

 مكان الكتساب خـربة العمـل، وسـيتم        ٢٠ ٠٠٠سيتم إنشاء   
تدريب أولئك الذين جيدون من العسري احلصول علـى مكـان،           

واعتبـارا مـن    . وعندما جيدون املكـان، سـيتم اإلشـراف علـيهم         
 اسـترليين سـنويا      مليون جنيـه   ٣٥، سيتم ختصيص    ٢٠٠٦عام  

 .كمدفوعات تكميلية

ــدا (الـــسيدة لوســـربغ - ٤٣ ــثريا مـــن  ): هولنـ قالـــت إن كـ
شركات التأمني حددت فترة انتظار ملـدة سـنتني قبـل إمكانيـة             

وأضــافت أن العديــد . املطالبــة باســتحقاقات احلمــل واألمومــة 
من احملاكم تنظـر حاليـا فيمـا إذا كـان ذلـك يتفـق مـع أحكـام                   

ن املــساواة يف املعاملــة، الــذي حيظــر التمييــز   مــن قــانو٧املــادة 
وأشــارت . بـسبب نــوع اجلـنس عنــد تقــدمي الـسلع واخلــدمات   

إىل أن أي اقتراح حـول وثيقـة تـأمني جديـدة سـيكون موضـع         
غري أنه ليس لدى شـركات التـأمني أيـة          . نظر احلكومة القادمة  

ــؤدي إىل       ــيت تـ ــصحية الـ ــة الـ ــدم اللياقـ ــصوص عـ ــشاكل خبـ مـ
 .ضاء فترة إجازة احلملاالعتكاف بعد انق

قال إن قرارات احملـاكم ينبغـي   ): هولندا (السيد ليكر  - ٤٤
 .أن تقدم توجيهات واضحة جلهات التأمني

ردا علـى الـسؤال حـول عـدد         ): هولندا (السيدة لييو  - ٤٥
النساء من األقليات اإلثنية والعنصرية الالئي يتقـدمن للفحـص          

 الرحم ومدى تـأثري  فيما يتعلق بسرطان الثدي أو سرطان عنق 
 ٢١إلغاء سداد تكاليف موانع احلمـل علـى النـساء فـوق سـن               

، أحالــت اللجنــة إىل رد الدولــة الطــرف  ٢٠٠٤عامــا يف عــام 
 ).٣٢ و ٣١الردود، صفحيت  (٢٦على السؤال 

ــسيد ليكــر  - ٤٦ ــدا (ال ــساواة يف   ): هولن ــانون امل ــال إن ق ق
علــى  املعاملــة ومناهــضة التمييــز ينطبــق علــى كــل مــن العمــل   

الوقــت وبعــض الوقــت يف  أســاس التفــرغ والعمــل جلــزء مــن   
وبنـاء عليـه، حيـصل العـاملون جـزءا مـن الوقـت علـى                . هولندا

 .على أساس التفرغقدر من ضمانات العمل شأن العاملني 

وأضــاف قــائال إن أفــضل ســبيل لُألمهــات الوحيــدات  - ٤٧
 العثـور علـى عمـل، سـواء كـان ذلـك             وللهروب مـن الفقـر هـ      

ــدء يف أعمــاهلن    يعــين ا ــا آخــر أو الب لعمــل حلــساب شــخص م
وأشار إىل أن التمويل اجلزئي ينمو بسرعة كـبرية         . اخلاصة هبن 

يف هولنــدا وميثــل أداة ممكنــة لألشــخاص الــذين ليــست لــديهم  
فرصــــة للحــــصول علــــى التمويــــل العــــادي واالئتمــــان مــــن  

وهــذه املــساعدة متاحــة ألي شــخص يرغــب يف     . املــصارف
ن جديــد بـصرف النظـر عمـا إذا كــان    دخـول سـوق العمـل مـ    

 .حيصل أو ال حيصل حاليا على مزايا

قالــــت إن احلكومــــة ): هولنــــدا (الــــسيدة لوســــربغ - ٤٨
. اعتمدت عددا من التدابري للحيلولة دون استغالل اجلليـسات        

وينبغي أن توقّـع اجلليـسة واُألسـرة عقـدا خاصـا حيـدد جـدول                
سؤول عـــن العمـــل أســـبوعيا واملبلـــغ املـــدفوع والـــشخص املـــ 
ومـن املهـم    . األنشطة املذكورة يف العقد حـال غيـاب اجلليـسة         

مالحظة أن املسؤولية الرئيسية عن تلك األنشطة ال تقـع علـى            
ــسة  ــرة اهلجــرة    . عــاتق اجللي ــشأت دائ ــك، أن وباإلضــافة إىل ذل

سات االتـصال مـن     يـ واجلنسية خطا ساخنا خاصا تستطيع اجلل     
 .خالله إذا كانت لديهن مشكلة ما

وأشارت إىل أنه عندما تليب األنشطة الـيت تـضطلع هبـا        - ٤٩
اجلليــسة الــشروط اخلاصــة بعالقــة العمــل، جيــب أن يكتــسب    
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واجلليـسة  . العقد بني اجلليسة واُألسرة املضيفة صفة عقد عمل    
، ٢٠٠٤املشار إليها يف قـرار حمكمـة االسـتئناف الـصادر عـام              

وقـــضت . فـــضت شـــهرين يف جتديـــد مـــرتل اُألســـرة املـــضيفة 
كمــة االســتئناف بــأن مثــل هــذه األنــشطة ليــست هلــا عالقــة حم
 .اجلليسة، بل تعترب عالقة عملواجبات ب

 ١٦ و ١٥املادتان 

ســألت عمــا إذا كــان هنــاك أي تقيــيم  : الــسيدة تــان - ٥٠
/  وكـانون الثـاين  ١٩٩٩مـارس  /أجرتـه وزارة العـدل بـني آذار   

لتجـــارب الوســـاطة يف ) ٨٠التقريـــر، صـــفحة  (٢٠٠١ينـــاير 
ت الطالق والصراعات الناشئة عن العالقـات، وإذا كـان          حاال

األمر كذلك، ما هي النتائج؟ وأضافت أهنا مهتمة ملعرفة عـدد          
ــذين      ــدد الـ ــم عـ ــارب وكـ ــذه التجـ ــشاركني يف هـ األزواج املـ
توصلوا إىل حلول عن طريـق الوسـاطة وَمـن هـم الـذين قـاموا                
ــا      ــة حاليـ ــاطة متاحـ ــت الوسـ ــا إذا كانـ ــاطة؛ ومـ ــود الوسـ جبهـ

وب بديل حلل الرتاع يف حاالت الطـالق؛ ومـا إذا كـان             كأسل
مــن املمكــن اســتخدام املعلومــات املقدمــة مــن طــرف مــا أثنــاء  
ــة فــشل      ــة ضــده أمــام حمكمــة القــانون يف حال الوســاطة كقرين

، )٨٠صـفحة   (يف التقريـر    وطبقـا ملـا ورد      . حماوالت الوسـاطة  
حتمـــي الوســـاطة بدرجـــة كافيـــة مـــصاحل الطـــرف األضـــعف،  

فهل ذلك يعـين أنـه قـد        . يف حالة األطفال حتت السن    سيما   ال
 .مت االستفادة منها يف اإلجراءات املتعلقة بقانون اُألسرة

 ١٧صـفحيت  (وقالت إنه طبقا لـردود الدولـة الطـرف       - ٥١
، تتاح مساعدة قانونية جمانية لكل شـخص يقـل دخلـه            )٢١و  

وقـد  . عن مستوى حمـدد، مبـا يف ذلـك ضـحايا العنـف العـائلي              
ن من املفيد معرفة مـا إذا كانـت تلـك املـساعدة القانونيـة               يكو

متاحــــة فعــــال لكــــل شــــخص أم أهنــــا فحــــسب للمــــواطنني   
اهلولنــديني، وبــشأن حــدود الــدخل للحــصول علــى املــساعدة   
القانونيــة اجملانيـــة، كـــم عـــدد النـــساء الالئـــي اســـتفدن منـــها؟  

ــا ــوع اجلــنس      وم ــسبب ن ــف ب ــني  إذا كــان ضــحايا العن ــن ب م

لك املساعدة؟ وأضافت إهنا شغوفة مبعرفـة مـا إذا          املستحقني لت 
كان املشروع التجرييب لتقدمي مساعدة قانونيـة جمانيـة لـضحايا           

 .العنف اجلنسي قد كُتب له النجاح

وقالت إنه مبوجب الالئحة اليت تسمح بإصـدار أوامـر           - ٥٢
زجريــة مؤقتــة حبــق مــرتكيب العنــف املــرتيل ملــنعهم مــن دخــول  

كومة مبنح اجلـاين مـساعدة قانونيـة جمانيـة،          بيوهتم، قد تقوم احل   
والسؤال هل تقدم احلكومة أيضا مـشورة أو استـشارة قانونيـة        

 جمانية ومساعدة قانونية جمانية إىل الضحية؟

وأخـــــريا، طبقـــــا ملـــــا ورد يف التقريـــــر عـــــن أروبـــــا   - ٥٣
CEDAW/C/NLD/4/Add.1)   مت إلغاء عدد مـن      )١٦، صفحة ،
ــاير /ام يف كــانون الثــايناألحكــام التمييزيــة مــع القيــ   ٢٠٠٢ين

وسـيكون مـن    . بتقدمي قانون جديـد لألحـوال املدنيـة يف أروبـا          
املفيد معرفة كيف تغريت احلالـة علـى أرض الواقـع منـذ ذلـك               

ــة    . احلــني وســألت بوجــه خــاص عمــا إذا كانــت القــيم الثقافي
التمييزية ال تزال سائدة، وإذا كان األمر كـذلك، مـاذا فعلـت             

 .تهااحلكومة ملعاجل

أشــارت إىل أن احلكومــة : الــسيدة تافــاريز دا ســيلفا - ٥٤
ويف . جعلــت قواعــدها املتعلقــة بلــّم مشــل اُألســرة أكثــر تــشددا

حــني أهنــا تعتــرف بــأن بعــض التغــيريات كــان ضــروريا، علــى   
ســـبيل املثـــال ملنـــع حـــاالت الـــزواج القـــسري، فـــإن الـــبعض   

ل  كاشـــتراط االرتفـــاع يف الـــدخل ليتـــسىن ملّ مشـــ    - اآلخـــر
وقـد اسـتمعت    .  من شـأنه أن يلحـق الـضرر بالنـساء          - اُألسرة

اللجنـــة إىل شـــهادات عـــدد مـــن النـــساء اهلولنـــديات، الالئـــي 
ــأزواجهن األجانـــب أو    مل يـــستطعن االلتحـــاق مـــن جديـــد بـ

وأضـافت إهنـا ترغـب      . شركائهن بسبب شرط ارتفاع الدخل    
يف معرفة مـا إذا كانـت احلكومـة قـد قيَّمـت اجلوانـب الـسلبية                 

 .قانوهنا اجلديد، الذي قد يشكل متييزا مباشرا ضد املرأةل

قالــت إن ملّ مشــل اُألســرة  ): هولنــدا (الــسيدة بليكــر - ٥٥
ففي حالة األوىل، العالقـة قائمـة       . وتكوين اُألسرة ليس واحدا   
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ــة      ــدا؛ ويف احلال ــة إىل هولن ــصورة قانوني ــل ب ــل دخــول الكفي قب
ــا مقيمــا يف الثانيــة، تبــدأ العالقــة بعــد أن يــصبح الكفيــل    قانون

وأضــافت أن شــرط مقــدار الــدخل مل يــزد إال يف حالــة  . البلــد
 يف املائــة مــن احلــد األدىن  ١٢٠ إىل ١٠٠تكــوين أُســرة، مــن  

وأصبح من املطلوب حاليا من الكفيل أن يكـون لديـه           . لألجر
ــام    ــدة ال تقــل عــن ع ــد عمــل مل واهلــدف هــو ضــمان أن   . عق

املـساعدة االجتماعيـة    أو شريكته ليس هلـم احلـق يف         /الكفيل و 
الـــيت تقـــدمها الدولـــة أو اخلـــدمات االجتماعيـــة الـــيت يقـــدمها 
اجمللــس البلــدي وأيــضا لتــشجيع الرجــال والنــساء الــراغبني يف   
الــزواج مــن شــريك أو شــريكة مــن اخلــارج واإلقامــة معــا يف    
هولندا على إكمال تعليمهم وإجياد عمل قبل البـدء يف تكـوين         

اردة من دائرة اهلجـرة واجلنـسية، فـإن         وطبقا لألرقام الو  . أُسرة
تأثري الشرط اجلديد املتعلق بالـدخل علـى املـرأة مل يكـن سـلبيا               

 .بوجه خاص، ومع ذلك، سيتم دراسة هذه املسألة أيضا

ــوغرز  - ٥٦ ــسيد ب ــدا (ال ــسون   ): هولن ــذين يلتم ــال إن ال ق
التعويض يف إطار نظام العدالة اجلنائية والذين يقيمون دعـاوى          

ومــا إذا .  احلــق يف احلــصول علــى مــساعدة قانونيــة مدنيــة هلــم
كانت هذه املساعدة جمانيـة أم غـري جمانيـة، فـإن األمـر يتوقـف                

وتقــدم تلــك املــساعدة جمانــا يف إطــار . علــى مــستوى دخــوهلم
. حد أدىن معني للدخل؛ وفـوق هـذا املـستوى، فإهنـا مدعومـة             

وأكد أن املهاجرين بوسـعهم أيـضا التقـدم بطلبـات للحـصول             
 .ى تلك املساعدة القانونية اجملانيةعل

ــد  - ٥٧ ــسيدة دوفي ــدا (ال ــشأن  ): هولن ــسؤال ب ــى ال ردا عل
القــانون الــذي يــسمح بإصــدار قــرارات مؤقتــة بزجــر مــرتكيب  
ــى     ــصلون علـ ــالطبع حيـ ــضحايا بـ ــرتيل، قالـــت إن الـ العنـــف املـ

 .مساعدة قانونية جمانية أيضا

غم قالت إنـه بـر    ): هولندا (السيدة جوسيلني كروس   - ٥٨
إدخال قانون جديد لألحوال املدنيـة، ال تـزال هنـاك يف أروبـا              

وتعمــل احلكومــة علــى القــضاء علــى . بعــض القوالــب النمطيــة

ــة التحــرر يف       ــة مــن خــالل إدخــال ثقاف تلــك القوالــب النمطي
املناهج الدراسـية يف املـدارس، مـن مرحلـة الروضـة إىل مرحلـة         

ــام حبمــالت للتوعيــة، ال    ســيما علــى تــدريب املدرســني وبالقي
وقالت، ردا على سؤال طُرح يف اجللـسة        . صعيد اجملتمع احمللي  

ــا هنـــج شـــامل للقـــضاء علـــى    الـــصباحية، إنـــه ال يوجـــد حاليـ
القوالب النمطية اجلنسانية يف أروبا، غري أنـه مـن املـأمول فيـه،              
حــسبما قيــل مــن قبــل، أن يــتم تنفيــذ برنــامج جديــد يف هــذا    

ن اجلديـد يف أروبـا مـع        الشأن بتمويـل مـن خـالل نظـام التعـاو          
 . يف جمال التنميةحكومة هولندا

قال إنـه لـيس لـدى الوفـد أيـة           ): هولندا (السيد ليكر  - ٥٩
لكنـه يـستطيع التأكيـد      . معلومات عن نتـائج جتـارب الوسـاطة       

 .على أن الوساطة أمر شائع تقريبا يف هولندا

سألت عمـا إذا كـان قـد مت تعـديل           : السيدة غسبارد  - ٦٠
ــا متـــساويا لنقـــل   قـــانون األحـــ وال املدنيـــة ملـــنح األبـــوين حقـ

ــا إذا كــان ذلــك ينطبــق علــى جــزر      ــهما وم أمسائهمــا إىل طفل
وأضافت أن الدولة الطـرف مـسؤولة عـن تنفيـذ           . األنتيل أيضا 

وأعربــت عــن األمــل يف أن   . االتفاقيــة يف هــذا اإلقلــيم أيــضا   
يتضمن التقرير القادم قدرا إضافيا من املعلومات أكثر تفـصيال          

 .يف هذا الشأن

قال إن قانون األحوال املدنيـة      ): هولندا (السيد ليكر  - ٦١
وأعرب عن األسـف ألنـه      . ال ينطبق على األقاليم وراء البحار     

ال يستطيع اإلجابـة مبزيـد مـن التفاصـيل علـى األسـئلة املتعلقـة                
جبزر األنتيل، لكنـه كـرر أن التقريـر بـشأن ذلـك اإلقلـيم لـيس          

ــا بعـــد ــه متـــت . متاحـ ــه مـــن  لكنـ ــا ُوجـ ــة بوضـــوح مبـ اإلحاطـ
 .انتقادات

أعربــــت عــــن تقــــديرها للوفــــد لــــردوده  : الرئيــــسة - ٦٢
وأعربت عن األمل يف أن يكـون التقريـر عـن جـزر             . التفصيلية

األنتيل متاحا يف املـرة القادمـة الـيت تقـدم فيهـا الدولـة الطـرف                 
 .تقريرها إىل اللجنة
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وار أعــرب عــن تقــديره للحــ ): هولنــدا (الــسيد ليكــر - ٦٣
وأضاف أنـه يأمـل يف أن يكـون واضـحا مـن             . البنَّاء مع اللجنة  

تعليقـات وفـد بلـده أن حكومتــه ملتزمـة متامـا بتنفيـذ االتفاقيــة       
وأشــار إىل أن . وإهنــا قــد أحــرزت تقــدما يف جمــاالت جوهريــة

ن تمكهولندا تتطلع إىل تلقي توصـيات اللجنـة وتأمـل يف أن تـ             
 .ات األربع القادمةتقدمي تقرير مرحلي يف غضون السنومن 

 .١٥/١٧ُرفعت اجللسة الساعة  

 


