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 مقدمة

يقدم هذا التقرير عمالً باملبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير اليت يتعني على الدول                -١
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        ١٧ و ١٦ام املادتني   األطـراف تقدميهـا مبوجب أحك     

 ).E/C.12/1991/1(والثقافية 

وهو . ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ١٩٩٦ يناير/كانون الثاين  ١ويشمل هذا التقرير الفترة من       -٢
ويتناول احلقوق الوارد ذكرها يف     ) E/C.12/1/Add.25(يـأيت استجابة للمالحظات اخلتامية الصادرة عن اللجنة         

 .١٥ إىل ٦ و٢-١املواد 

ية ولندزر األنتيل اهلبينما سيقدَّم التقرير املتعلق جب) يب من اململكةواجلزء األور(يشمل هذا التقرير هولندا و -٣
 .بصورة منفصلة ويقّدم التقرير املتعلق بأروبا يف مرحلة الحقة

 )كةيب من اململواجلزء األور(هولندا 

  ردود الفعل على املالحظات اخلتامية الصادرة عن اللجنة-١

 انطباق صالحية أحكام العهد داخل اململكة ١-١

 . أوصت اللجنة بإعادة النظر يف مدى إمكانية تطبيق أحكام العهد مباشرة يف النظام القانوين اهلولندي -٤

 من  ٩٣فاملادة  .  يف النظام القانوين الوطين    أحكام املعاهدات  وينص الدستور اهلولندي صراحة على تطبيق      -٥
أحكام املعاهدات والقرارات الصادرة عن مؤسسات دولية واليت ميكن أن تكون ملزمة            : "الدستور تنص على أن   

:  على أن  ٩٤وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة      ". جلمـيع األشـخاص مبوجـب حمتواها تصبح ملزمة بعد نشرها          
 داخل اململكة ال تسري إذا كان سرياهنا يتناقض مع أحكام معاهدات ملزمة جلميع              األنظمـة القانونـية النافذة    "

ويعين هذا أن بعض املعايري القانونية الدولية ". األشخاص أو مع ما تنص عليه قرارات صادرة عن مؤسسات دولية
 .تكون حمل تطبيق مباشر وأن للمعيار الدويل املنطبق بصورة أولوية على القانون الوطين

معايري يف القوانني املستمدة من السوابق القضائية لتحديد ما إذا كان حكم من أحكام املعاهدات               ت  ضعُووقـد    -٦
وتقع املسؤولية على عاتق احملاكم الوطنية يف تقرير ما إذا كان ينبغي إبطال سريان قانون وطين يف                 . واجب التطبيق مباشرة  

عند البت فيما إذا كان حكم من أحكام املعاهدات ينطبق مباشرة يف            و. حالـة معيـنة إذا كان يتعارض مع ذلك احلكم         
فإذا كان حكم بعينه موجهاً إىل املواطنني وتنشأ        . النظام القانوين الوطين، ُتراعى طبيعة احلكم وحمتواه باإلضافة إىل صيغته         

 ينطبق مباشرة يف النظام القانوين      عـنه مطالبة دون أن تكون مثة حاجة إىل إصدار قوانني تنفيذية إضافية، فإن هذا احلكم               
تتخذ تدابري من   "أو  " تتحمل املسؤولية عن  "وإذا كان احلكم املعين موجهاً إىل الدولة ويتضمن عبارات من قبيل            . اهلولندي
، فإنه ال جيوز عندئذ بصفة عامة أن يبين املواطنون أية مطالبة بشكل مباشر على أساس حكم من هذا                   "تكفل"أو  " أجـل 

وال ميكن أن يكون    .  وبالتايل فإنه ال جيوز أن يكون ذلك احلكم واجب التطبيق مباشرة يف النظام القانوين الوطين               القبـيل 
حلكم تكون الدولة هي املقصودة به تطبيق مباشر إال إذا كانت طبيعته ومضمونه يسمحان بوضوح ملواطن ما ببناء مطالبة                   
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 الذي ُتقصد به الدولة والذي جيوز ملواطن االستناد إليه للمطالبة         ومـن األمثلة على ذلك حظر التمييز        . عـلى أساسـه   
 .باملساواة يف املعاملة

 .وهذا يعين، يف نظر احلكومة اهلولندية، أن التطبيق املباشر ألحكام املعاهدات املؤهلة مضمون بصورة كافية -٧

ـ و -٨ و حتقيق أهدافه تدرجيياً وبشكل متزايد      هلى أن املراد به     ع طبيعة العهد وحمتواه، إىل جانب صيغة مواده،         دلت
وبالنتيجة فإنه ال ميكن تطبيق معظم األحكام مباشرة، ال سيما وأن هذا            . عرب َسن التشريعات واختاذ تدابري تنفيذية أخرى      

يفـترض، عندما يقتضي األمر إصدار قوانني تنفيذية أخرى، توفر قدر من حرية االختيار لدى السلطة التشريعية الوطنية                  
وجمرد قبول التطبيق املباشر لألحكام اليت حتتاج إىل      . فـيما خيص الطريقة اليت تعطى هبا احلقوُق املراد ضماهنا بعَدها املادي           

ومثلما ذُكر يف   . تفصيل أكرب يعين أنه سيترك للمحاكم الوطنية أن تضع األهداف املنصوص عليها يف العهد موضع التنفيذ               
هلولندية عازمة على تنفيذ االلتزامات املفروضة على احلكومة مبوجب العهد يف سياق عملية             الـتقرير الثاين، فإن احلكومة ا     

 .وسيمكِّن هذا من االستجابة بصورة أفضل للتطورات االجتماعية. دميقراطية

أقل قيمة من وينـبغي التوكيد ثانية على أن هذا ال يعين أن احلقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية تعد              -٩
فاملسألة األساسية هي ما إذا كانت احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدة أو العهد معرَّفة              . خرىق اإلنسان األ  حقو

 .تعريفاً حمدداً ودقيقاً على حنو كاف جيعلها قابلة للتطبيق دون أي تدخل آخر من السلطة التشريعية الوطنية

 لى عمل عصوليف احليف األجور وبني الرجال والنساء املساواة  ٢-١

أوصت اللجنة احلكومة بتكثيف جهودها لضمان املساواة بني الرجال والنساء يف احلصول على عمل ويف              -١٠
 ٢٠٠٤ومن املتوقع صدور أرقام جديدة يف عام        . تسـاوي األجور اليت يتقاضوهنا على األعمال املتساوية القيمة        

ينئذ قرار بشأن ما إذا كان مثة سبب لزيادة التدابري          وسُيتخذ ح . تتعلق بالتفاوتات يف األجور بني الرجال والنساء      
وإىل ذلك احلني سيستمر تنفيذ السياسات الشاملة املعمول هبا بالفعل ومن           . املنفذة أو وضع تدابري جديدة إضافية     

ذة كجزء بينها التدابري احملددة الرامية إىل منع حدوث تفاوتات غري مربرة يف األجور إىل جانب التدابري العامة املتخ
والتدابري . من سياسة تكافؤ الفرص املراد هبا زيادة عدد النساء العامالت؛ أي أنه جيري اتباع سياسة ذات شقني                

 إىل  ١٨٥احملـددة الرامية إىل احليلولة دون وجود تفاوتات يف األجور بني الرجال والنساء معروضة يف الفقرات                 
 هبا إعطاء الرجال والنساء فرصاً متكافئة للحصول على عمل وتناقش التدابري املراد. ٢-١-٢-٣ من الفرع ١٩٢

 .٣-٢-٣ من الفرع ٢١٠ إىل ١٩٩ والفقرات ٢-١-٣ من الفرع ١٥٥ إىل ١٣٧يف الفقرات 

 اجلهود املبذولة الجتثاث التمييز العنصري من سوق العمل ٣-١

واصل جهودها الجتثاث التمييز صـرحت اللجنة يف اقتراحاهتا وتوصياهتا، أنه ينبغي حلكومة هولندا أن ت           -١١
 .العنصري من سوق العمل بغية تسهيل اندماج املهاجرين وأسرهم يف احلياة الوطنية

 التطورات واألهداف

فزادت العمالة وتراجعت البطالة . يف التسعينات من القرن املاضي، شهد االقتصاد اهلولندي ازدهاراً كبرياً -١٢
واستفاد من ذلك أيضاً األشخاص املنتمون إىل . اعدات  الضمان االجتماعيوقل عدد املطالبني باحلصول على مس 
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 يف  ٢٦فبينما كانت نسبة البطالة بني األقليات اإلثنية تعادل         :  صورة متفائلة  ١ويقدم اجلدول   . األقلـيات اإلثنية  
املتمثل يف تقليص   ، وهذا يعين أن هدف احلكومة       ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٠ فإهنا هوت إىل     ١٩٩٤املائة يف عام    

 . قد حتقق على ما يبدو٢٠٠٢ يف املائة حبلول عام ١٠نسبة البطالة بني األقليات اإلثنية إىل 

 االقتصادي لألقليات اإلثنية قد عرف حتسناً واضحاً، فإنه من البيِّن أن هذه -ورغم أن الوضع االجتماعي  -١٣
البطالة بني األقليات اإلثنية مثالً ال يزال أعلى ثالث مرات          فمعدل  . األقليات ما زالت متثل جمموعة حمرومة نسبياً      

منه بني أفراد الشعب اهلولندي ونسبة العاطلني عن العمل منذ زمن طويل أعلى كما أن املستوى املهين للعمال من 
 حائزين على عقود األقليات اإلثنية هو أدىن بكثري ومثة فئة كبرية نسبياً من العمال املنتمني إىل األقليات اإلثنية غري    

. عمـل دائمـة، واالعتماد على املساعدات االجتماعية هو أعلى يف تلك الفئات منه بني أفراد الشعب اهلولندي                 
 االقتصادي لألشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية ال يزال         -وبالـتايل فإنه ميكن اخللوص إىل أن الوضع االجتماعي          

 . اإلجيابية رغم مجيع التطورات ٢٠٠٣ضعيفاً يف عام 

وإذا أُخذ الكساد االقتصادي يف االعتبار، ُيتوقع أن يعاين األشخاص املنتمني إىل األقليات اإلثنية من تبعاته  -١٤
ذلك ألن أفراد األقليات اإلثنية مضطرون أكثر من األشخاص اهلولنديني األصليني لالعتماد على             . أكثر من غريهم  

وعالوة . ألعمال املرنة اليت تكون عادة أول األعمال اليت ُتفقد أثناء الكساد       األعمال اليت تتطلب مهارات أقل أو ا      
عـلى ذلك، هناك احتمال حقيقي يف احلاالت اليت يكون فيها عرض العمل وفرياً أن يكون على األشخاص من                   

قام البطالة لعام   وستعطي أر . فـئات العرض األقل جاذبية، مبا فيها فئة األقليات اإلثنية، االنتظار يف آخر الطابور             
 .٢٠٠٤ الصادرة عن مكتب اإلحصاء يف هولندا إجابة شافية على هذه املسألة يف عام ٢٠٠٣

وهو االتفاق الذي توقع عليه حكومة جديدة عندما تستهل والية حكم           (وكما جاء يف اتفاق االئتالف       -١٥
قتصاد اهلولندي عن طريق توفري احلوافز خللق ، فإن احلكومة هتدف إىل إعادة القوة والقدرة التنافسية إىل اال)جديدة

وعلى مدى السنوات القليلة القادمة، سيكون من . فرص العمل واملشاركة يف سوق العمل وذلك بصورة مستدامة 
احليوي اقتصادياً ومن املستحسن اجتماعياً زيادة العرض الفعلي لفرص العمل بغية إدماج جمموعات تسجل حالياً               

ونظراً لتشيُّخ السكان وهلبوط نسبة الشباب بني السكان، إىل جانب النمو القوي نسبياً             . معـدل مشاركة ضئيالً   
 .للسكان من األقليات اإلثنية، فإن ارتفاع مشاركة األقليات اإلثنية يف القوة العاملة هو ذو أمهية اقتصادية حامسة

األشخاص مشاركة  نسبة  وقوة العاملة   يف ال األقليات اإلثنية    من مشاركة الفئات نسبة  والفرق شاسع بني     -١٦
وإذا وضعت يف   . ٢٠٠٢ يف املائة على التوايل يف عام        ٦٨ يف املائة و   ٥٠من أصل هولندي، إذ بلغت هذه النسبة        

االعتبار عوامل الشيخوخة الدميغرافية، والنمو القوي نسبياً للسكان من األقليات اإلثنية، والدور اهلام الذي يؤديه           
 .اج، لَتبيَّنت أمهية زيادة مشاركة األقليات اإلثنية يف القوة العاملةالعمل يف االندم

 يف املائة ٧٠، سريتفع معدل العمالة اإلمجايل إىل    )استراتيجية العمالة األوروبية  (وطـبقاً ألهداف لشبونة      -١٧
وة العاملة بثالثة وقد حددت احلكومة السابقة هدف زيادة مشاركة بني األقليات اإلثنية يف الق. ٢٠١٠حبلول عام 

 يف  ٥٤ سريتفع إىل    - ٢٠٠١ استناداً إىل أرقام     -أرباع الواحد يف املائة، أي أن معدل مشاركة األقليات اإلثنية           
وفيما يتصل بالبطالة، ينبغي على األقل احلفاظ على املكاسب اليت حتققت يف السنوات             . ٢٠٠٥املائة حبلول عام    



E/1994/104/Add.30 
Page 10 

 

وُيحتمل أن  . ألقليات اإلثنية بشكل غري متناسب باهلبوط احلاصل يف سوق العمل         وجيب أال تتأثر ا   . القليلة املاضية 
 .تصدر احلكومة اجلديدة مبادئ توجيهية جديدة

 ١اجلدول 
 مشاركة السكان من أصل هولندي وأفراد األقليات اإلثنية يف القوة العاملة

 ٢٠٠٢-١٩٩٥ومعدالت البطالة لدى كل من الفئتني يف الفترة 

  )٪(البطالة  )٪(املشاركة يف القوة العاملة صايف معدل 

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

 اجملموع ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٣ ٤ ٥٨ ٥٩ ٦١ ٦٢ ٦٤ ٦٥ ٦٥ ٦٦

السـكان   ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٤ ٦٥ ٦٧ ٦٧ ٦٨
 اهلولنديون

األقليات  ٢٦ ٢٢ ٢٠ ١٦ ١٤ ١٠ ٩ ١٠ ٣٧ ٣٩ ٤٢ ٤٤ ٤٥ ٤٨ ٥٠ ٥٠
 )١(اإلثنية

 .Enquête Beroepsbevolking)(مكتب اإلحصاء يف هولندا بناء على مسح القوة العاملة  :املصدر

 .من األقليات اإلثنية ذات األصول غري الغربية، أي أن أحد الوالدين على األقل ُولد يف بلد غري غريب )١( 

 ألقليات اإلثنيةسياسات سوق العمل لصاحل ا

لتحقـيق األهداف األوروبية وبلوغ غايات احلكومة، ستواَصل دون انقطاع اجلهود املبذولة لتحسني السياسات               -١٨
ويتمثل املبدأ الذي تقوم    . ٢٠٠٠املـتعلقة بسوق العمل لصاحل األقليات اإلثنية اليت أُعلن عنها وُشرع يف تنفيذها يف عام                

. موعة املستهدفة أوالً وقبل كل شيء، يف كوهنا تكمِّل السياسات العامة املتعلقة بسوق العمل             عليه السياسات املتعلقة باجمل   
وحيـثما تفشـل السياسـات العادية املتعلقة بسوق العمل يف االستجابة على حنو كاف للحاجات الفردية، ُتتخذ تدابري               

ا داخل احلكومة وخارجها، عن طريق األخذ بنهج        وستشجَّع األطراف املسؤولة عن تلك السياسات أو املعنية هب        . إضافية
واهلدف . غري تقليدي إن اقتضى األمر، لكي تتخذ تدابري وتدرج أية تدابري يتبني الحقاً أهنا فعالة يف إطار السياسة العادية                  

ستفادة منها  الـنهائي من ذلك هو أن توضع السياسات املتعلقة بسوق العمل وتنفَّذ حبيث تتمكن األقليات اإلثنية من اال                 
واألطراف املعنية أساساً بالسياسات املتعلقة باجملموعات املستهدفة هي مراكز العمل والدخل، والبلديات،            . بصورة تناسبية 

، وأصحاب )Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen, UWV(وهيـئة تنفيذ خطط تأمني املستخَدمني  
 . الدفاع عن مصاحل األقلياتالعمل، ومجعيات أصحاب العمل، ومجاعات

لتوفيق بني العرض والطلب يف جمال العمل ومن أجل تشجيع اندماج املنحدرين من أقليات إثنية بشكل    ول -١٩
مسـتدام يف ميدان العمل وإنتاجيته، جيب أن ينصب التركيز على توفري التدريب لكل من العاملني والباحثني عن                 

على التعليم األويل اجليد النوعية متاحة على مستوى عال لضمان حصول وجيب أن تكون إمكانية احلصول   . عمل
الداخلـني اجلـدد من األقليات اإلثنية إىل سوق العمل، على األقل، على املؤهالت اليت حيتاجوهنا كي يشاركوا                  
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اجة إىل تعليم  احل)١(وقد أبرز البحث الذي أجراه مركز أحباث التعليم وسوق العمل. بصورة فعالة يف احلياة العملية
. األشـخاص قليـلي املهارة، مبن فيهم كثريون من أفراد األقليات اإلثنية، حىت يبلغوا املستوى الثانوي التأهيلي                

وحسب املركز املذكور، فإن تدريب العاملني قليلي املهارة واألشخاص العاطلني عن العمل سيسهم بصورة كبرية        
وينبغي إيالء اهتمام خاص للمجموعة الكبرية نسبياً من . ق العمليف ختفـيف حدة االختناقات اليت حتدث يف سو  

الشـباب املنـتمني إىل األقليات اإلثنية الذين يدخلون سوق العمل دون أية مؤهالت أساسية، أي أولئك الذين                  
ني وإذا كانت العودة إىل التعليم متعذرة، فإن متابعة دروس مزدوجة جتمع ب. ينقطعون عن الدراسة يف وقت مبكر

للمزيد (الدراسة واكتساب اخلربة العملية ميكن أن تساعد الشباب على اكتساب مؤهالت أساسية يف مكان العمل 
وينبغي هلولندا ).  من هذا التقرير٥٦ إىل ٥٤من املعلومات بشأن هذه املقررات الدراسية املزدوجة، انظر الفقرات 

مني من األقليات اإلثنية لزيادة فرص جناحهم املهين ولزيادة كذلك أن تستثمر يف توفري املزيد من التدريب للمستخد
 .إمكانيات استخدامهم بصورة مستدامة

 االقتصادي يؤدي كذلك إىل حدوث تغريات اجتماعية تشكل أولوية -وأي حتسن يف الوضع االجتماعي  -٢٠
إىل تراجع معدالت اجلرمية يف وقد ثبت أن الرخاء االجتماعي واالقتصادي يؤدي       . بالنسبة للمجتمع وللساسة معاً   

. كما أن العمل يؤدي أيضاً دوراً هاماً يف ضمان االندماج الناجح          . أوسـاط األقلـيات اإلثنية مما يشيع مناخاً من األمان         
ينتقل  وال وباملشاركة الفعالة يف احلياة اهلولندية، يتعلم العاملون من األقليات اإلثنية اللغة والثقافة اهلولنديتني بصورة أسرع   

 االقتصادي واألثر اإلجيايب -ويف اخلتام، فإن من شأن أي حتسن يف الوضع االجتماعي       . احلرمان من جيل إىل آخر    
الذي خيلفه ذلك يف جماالت مثل األمان واالندماج، أن حيّسنا الصورة اليت يكوهنا الناس عن جمتمع األقليات اإلثنية 

تاج احلتمي هو أنه من األمهية مبكان على الصعيدين االقتصادي واالستن. فيجنِّـب اجملـتمع بذلـك خطَر الفصل      
 .واالجتماعي التركيز خالل السنوات القليلة القادمة على حتسني وضع األقليات اإلثنية يف سوق العمل

يف جمال السياسة العامة من بني       حمددة   ةنشطأ أمثلة عن مبادرات و    لتالية الفقـرات القلـيلة ا     وتتضـمن  -٢١
سؤولة ونيابة عنها بغية حتقيق األهداف      من قبل األطراف امل   تنفيذها  أو جيري   واألنشـطة اليت ُنفذت     املـبادرات   
كمـا تعرض اخلطوط العامة للسياسات املوجهة حنو النساء والالجئني من ذوي املؤهالت األعلى،              . املوضـوعة 

 . ربة العمليةوتشدد على استعمال املقررات الدراسية املزدوجة اليت جتمع بني الدراسة واخل

 مراكز العمل والدخل

ومن أجل تنفيذ هذا    ). SUWI(والدخل  العمل  التنفيذ املتعلقة ب   ضمن بنية    إن للعمل أسبقية على الدخل     -٢٢
وحتاول . املبدأ، مل يعد من املمكن اعتبار مهميت البحث عن عمل واملطالبة باملساعدات االجتماعية أمرين منفصلني

وتتمثل اخلطوة األوىل   ". مركز جامع متعدد اخلدمات   "لما أمكن، تنظيم خدماهتا ضمن      مراكز العمل والدخل، ك   
بالنسبة ملركز العمل والدخل يف التأكد مما إذا كان هناك عمل مناسب لطالب عمل معني ومتكينه من مباشرة ذلك 

الء يصنفون حسب   كما يقيِّم املركز فرص الباحثني عن عمل يف احلصول عليه؛ أي أن هؤ            . العمـل عـلى الفور    

                                                      

)١( Research Centre for Education and the Labour Market, Werkgelegenheid en scholing 2001 

(Employment and training 2001), Maastricht 2002. 
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املصنفون يف  (فاألشخاص الذين ُيعترب أن هلم حظوظاً وفرية يف العثور على عمل            . إمكانـية عـثورهم على عمل     
أما األشخاص الذين ُيعتقد أن حظوظهم . يكونون مؤهلني للتوظيف فعالً من قبل مركز العمل والدخل) ١املرحلة 

فإن مركز العمل والدخل يسدي هلم النصيحة خبصوص ) ٤ و٣ و٢املصنفون يف املراحل (أقل يف العثور على عمل 
وترسل تفاصيل النصائح املقدمة، مرفقة مبعلومات مفصلة عن املساعدات اليت حيصل عليها            . إعـادة االندمـاج   

الباحث عن عمل، إىل البلدية أو إىل هيئة تنفيذ خطط تأمني املستخَدمني لتمكينهما من البث يف شأن األحقية يف                   
وتوضع ترتيبات خاصة وتستعمل أدوات معينة لضمان استفادة الباحثني عن عمل من            . ول على املساعدات  احلص

 .املنتمني إىل أقليات إثنية من خدمات مراكز العمل والدخل استفادة متناسبة

 ترتيبات يف مراكز العمل والدخل بشأن إدماج النهج         ٢٠٠٣ولقد ُوضعت يف سياق اخلطة السنوية لعام         -٢٣
لـذي يـراعي ظـروف واحتياجات كل فرد ويتناول كل حالة على حدة، وهو النهج املتبع يف االتفاق الطوعي بشأن                     ا

 )٣٩ و٣٨انظر الفقرتني   (MKB-Nederlandاألقلـيات اإلثنية مع منظمة أصحاب العمل اليت حتمل اسم اجلمعية امللكية             
 على أن تقدم تلك املراكز خدمات إضافية للباحثني         ومت االتفاق . ضمن اإلجراءات العادية ملراكز العمل والدخل     

فعلى سبيل املثال، سيحصل أصحاب . ٢٠٠٣ يف عام ١عـن عمـل من األقليات اإلثنية املصنفني ضمن املرحلة          
العمـل الراغبون يف توظيف عاملني من األقليات اإلثنية على خدمات كثرية يف شكل عدد من التدابري اإلضافية                  

كما . للعاملني أثناء الزيارة األوىل إىل مواقع العمل واإلشراف على مباشرهتم العمل يف مواقعهمكاملرافقة الشخصية
سـتقدم تلـك املراكـز الدعـم إىل الباحثني عن عمل من األقليات اإلثنية يف أنشطة البحث عن فرص العمل                     

الدخل عموماً حنو ساعتني وقد مت االتفاق على أن ختصص مراكز العمل و. وستخصص وقتاً أكرب ألنشطة التوظيف
وكجزء من عملية البحث النشيط عن      . مـن اخلدمات اإلضافية لكل باحث عن عمل ينتمي إىل األقليات اإلثنية           

وتبني أرقام مراكز   . عمـل، ستكون األقليات اإلثنية حمط اهتمام خاص بغية ضمان حتقيق نتائج توظيف متناسبة             
 تفوق املستوى التناسيب ٢٠٠٣راد األقليات اإلثنية ممن ُوظفوا يف عام العمل والدخل نسبة الباحثني عن عمل من أف

وُترصد نتائج .  ينتمون إىل األقليات اإلثنية١ يف املائة من الباحثني عن عمل املصنفني يف املرحلة ١٦وأن أكثر من 
 .هذا النهج يف تقارير فصلية منتظمة تصدر عن مراكز العمل والدخل

" حارس البوابة"ا النهج الناجح، ستكون مراكز العمل والدخل يف وضع ميكنها من أداء وظيفة  ومبواصلة اتباع هذ   -٢٤
وفضالً عن ذلك، فقد كان من نتائج       . بالنسبة جملموعات األقليات اإلثنية ضمن بنية التنفيذ اجلديد يف جمال العمل والدخل           

انظر الفقرتني   (MKB-Nederlandة مع اجلمعية امللكية     هذا النهج، الذي ُوضع كجزء من اتفاق طوعي بشأن األقليات اإلثني          
 من العثور على عمل بصورة أسرع من ١متكّـن الباحثني عن عمل من أفراد األقليات اإلثنية املصنفني يف املرحلة          ) ٣٩ و ٣٨

 .ملفهذا يغنيهم عن اخلضوع غري الضروري يف مرحلة الحقة ألحد برامج إعادة اإلدماج من أجل إجياد ع. ذي قبل

 استخدام مستشاريني يف شؤون األقليات لالستعانة هبم        ٢٠٠٣وقـد قـررت مراكـز العمل والدخل يف عام            -٢٥
. كمستشـارين كبار يف جمال العمل والدخل متخصصني يف تقدمي املشورة إىل قطاع األعمال يف شؤون األقليات اإلثنية                 

فر لديهم فرص توظيف للباحثني عن عمل من أفراد         ويـبقى هـؤالء املستشارون على اتصال بأصحاب العمل الذين تتو          
كما إهنم يقدمون خدمات التوظيف والدعم أساساً للباحثني عن         . األقليات اإلثنية بغية حتسني إجراءات التعيني والتوظيف      

طاً ويقوم بعض املستشارين مبهام ترتبط جبعل تنظيم مراكز العمل والدخل ذاته نشا           . عمـل مـن أفـراد األقليات اإلثنية       
 كتحليل ،)Wet SAMEN(عمالة األقليات ) تشجيع(مشتركاً بني مجيع الثقافات ويضطلعون بأنشطة ضمن سياق قانون 
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. الـتقارير السنوية املتعلقة هبذا القانون وتقدمي املشورة بشأن سياسة العاملني اليت تأخذ التنوع الثقايف يف االعتبار           
 ٢ ٨٥٧ شركة واستحدثوا ٤ ١٨٠ األقليات خدماهتم ملا جمموعه وقد قدم مستشارو األعمال املختصون يف شؤون

 . خطة إدارية للتنوع الثقايف لفائدة مشاريع األعمال واملؤسسات٢٢٦وظيفة شاغرة وأعدوا 

وتتسق اجلهود . دور شديد الوضوح يف إدماج الناس يف اجملتمع اهلولندي  بوتضطلع مراكز العمل والدخل      -٢٦
 مبا يف ذلك بدء    -ز مع الغاية املتمثلة يف اعتماد هنج أكثر استجابة لكل حالة على حدة              الـيت تـبذهلا تلك املراك     

كاملقررات الدراسية املزدوجة اليت جتمع بني     (األنشطة يف الوقت املناسب هبدف متكني الناس من العودة إىل العمل            
شارك يف برنامج االندماج والفرص وتوضح رغبات الشخص امل   .  أثناء عملية االندماج   -) الدراسة واخلربة العملية  

للمزيد من املعلومات عن (املـتاحة أمامـه فـيما يتعلق بإعادة اإلدماج يف العمل أو التدريب أو املقرر الدراسي املزدوج               
 ١ومنذ  . أثناء تنفيذ إجراء االستيعاب اإلداري    )  من هذا التقرير   ٥٦ إىل   ٥٤املقـررات الدراسية املزدوجة، انظر الفقرات       

، قدمت مراكز العمل والدخل أيضاً طلبات إلجراء تقييم دويل للمؤهالت يف سياق الدراسة              ٢٠٠٣يناير  /ون الثاين كـان 
وهذا التقييم الذي ختضع لـه الدبلومات األجنبية سيساعد الناس على العودة إىل العمل، ال سيما               . االستقصائية لإلدماج 

 .ائزين على مؤهالت أعلىأولئك املشاركني يف برامج اإلدماج والالجئني احل

 البلديات

يف إطـار بنـية التنفـيذ يف جمال العمل والدخل، تتوىل البلديات املسؤولية عن إعادة إدماج ومشاركة                   -٢٧
وتوضع . األشـخاص الذيـن حيصلون على مساعدة من البلدية واملطالبني الذين ال حيصلون على تلك املساعدة               

ضمان استفادة األقليات اإلثنية استفادة متناسبة من السياسات اهلادفة إىل ترتيبات خاصة وتستخدم وسائل معينة ل   
 .تعزيز إعادة االندماج واملشاركة

على أنه ينبغي بذل جهد ) VNG( جدول أعمال املستقبل، مت االتفاق مع مجعية بلديات هولندا ويف سياق -٢٨
وتتضمن . مل عن طريق األخذ ينهج منسَّق      وإعادة االندماج وخلق فرص الع     مشاركةللإضايف لوضع نظام شامل     

. االتفاقات تدابري لتسريع وحتسني وحتديث الطريقة اليت يتم هبا تناول مسألة إعادة إدماج من يطالبون باملساعدات
 ٣٠ مضمون عملي، أُبرمت اتفاقات إدارية مع أكرب         مجعية بلديات هولندا  وحـىت يكون لالتفاقات املعقودة مع       

وقد بدأ العمل خبطة منح إلدارة . ٢٠٠٤ و٢٠٠١تشمل الفترة ما بني ) G26 وال  G4ال  (هولندا بلدية من بلديات 
احلاالت بالنسبة للبلديات الصغرية واملتوسطة احلجم إىل جانب عقد اتفاقات ترتبط باألداء مع البلديات بشأن عدد 

. تفادهتم من املساعدة ويبدأون العمل    بـرامج إعادة اإلدماج اليت جيب تنفيذها ونسبة األشخاص الذين تتوقف اس           
ونظراً للعدد اهلائل من املطالبني     . ومـن أجـل توفـري حوافز جديدة، سُتمنح البلديات الفرصة  لتنفيذ املشاريع             

، ) يف املائة يف أربع مدن رئيسية٤٩ يف املائة يف هولندا و٣١(باملساعدات من ذوي األصول غري األوروبية الغربية       
 تنص على أن اهلدف هو جعل عدد متناسب من الباحثني عن عمل يف G26 وال       G4املربمة مع ال      فـإن االتفاقات    

 على G26كما مت االتفاق مع ال  . صفوف األقليات اإلثنية يتوقفون عن االستفادة من املساعدات ويلتحقون بالعمل
خلربة العملية بالنسبة للمنتمني إىل األقليات اإلثنية       أنـه سيبدأ العمل باملقررات الدراسية املزدوجة اليت جتمع بني الدراسة وا           

وللمهاجرين املقيمني، وأن يكون الالجئون احلائزون على مؤهالت        ) القادمون اجلدد (الذيـن وصـلوا إىل هولندا مؤخراً        
. جئني يف تنفيذ ثالثة مشاريع ترمي إىل إعادة إدماج الال         G26وُشرع بالفعل يف بلديات ال        . أعـلى حمـط اهتمام خاص     

وللحصول على الدعم واملشورة بشأن وضع برامج أو مشاريع توجَّه حنو الالجئني احلائزين على مؤهالت أعلى، بإمكان                 
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وتتلقى هذه املنظمة األموال . ٢٠٠٣حىت هناية عام ) UAF Job Support(البلديات أن تتوجه إىل مؤسسة الطلبة الالجئني 
 من خالل فروعه احمللية، البلديات على       ويشجع اجمللس اهلولندي لالجئني،   . مـن وزارة الشـؤون االجتماعية والعمالة      

 .إنشاء املشاريع وعلى تبادل خرباهتا بشأن هذه اجملموعة املستهدفة بعينها

وإلعطـاء دفعة جديدة للجهود املبذولة من أجل إعادة إدماج الباحثني عن عمل من أفراد األقليات اإلثنية الذين                   -٢٩
 بلدية من أجل األخذ بنهج      ٢٨ آفاق احلصول على عمل، تقدم وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة منحة ل               ُسدت أمامهم 

وتعرف املنحة باسم   . قائم على املشاريع يرمي إىل مساعدة األشخاص ضمن هذه اجملموعة للحصول على عمل أو تدريب              
 وحياول هذا ).Stimuleringsprojecten Allochtone Groepen( باللغة اهلولندية SPAGبرنامج تشجيع األقليات اإلثنية 

الربنامج زيادة مشاركة األقليات اإلثنية يف مؤسسات التدريب وإعادة اإلدماج النظامية واإلقبال على االستفادة من 
غري ،  وكان يف البداية موجهاً حنو الشباب من جزر األنتيل وأروبا١٩٩٤وقد بدأ الربنامج يف عام . الوسائل البلدية

، ُمددت ٢٠٠٠أبريل /ويف نيسان .  ليشمل أيضاً الشباب الوافدين من تركيا واملغرب       ١٩٩٨أنـه مت توسيع نطاقه يف عام        
 الشباب واألشخاص ، أصبح كل من٢٠٠١مايو / أيار١ومنذ .  الناجح ثالث سنوات جديدةSPAGفترة العمل بربنامج 

وسيستمر العمل خبطة املنح هذه إىل . ضمن اجملموعة املستهدفةاألكرب سناً من خمتلف جمموعات األقليات يندرجون 
 إىل  SPAG عندما سيكون على البلديات املشاِركة حتويل مشاريعها اليت تنفذ يف إطار برنامج              ٢٠٠٤مايو  / أيار ١غايـة   

ن يكون  وتساعد وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة البلديات بشىت الطرائق حىت تضمن أ          . مؤسسـات نظامـية قائمـة     
يوليه /وقد مت تطوير صيغة تنفيذية وستعرض الوسائل املستخدمة بالتفصيل يف متوز          . الـربنامج جزءاً ال يتجزأ من سياساهتا      

 .SPAG بناء على املمارسات الفضلى املعمول هبا يف البلديات الثماين والعشرين املشاركة يف برنامج ٢٠٠٣

 بات باإلمكان إيالء اهتمام مكثف وشخصي للباحثني عن         برنامج التشجيع قيمة مضافة حيث     حققوقد   -٣٠
مثل ضعف مستوى التعليم، والصعوبات يف تعلم اللغة (عمـل مـن أفراد األقليات اإلثنية ذوي املشاكل املتعددة     

. ، الذين مل يكونوا ليحصلوا على اهتمام لوال ذلك)اهلولندية، والديون، مشاكل إجياد السكن، واألمهات العازبات
 إن الربنامج ناجح جداً يف الوصول إىل األشخاص من األقليات اإلثنية الذين ال يستفيدون من وسائل العمالة                 كما

وقـد أثبت هنج الوصول واإلرشاد املتمثل يف زيارة الناس يف بيوهتم أو يف مكان اجتماع عام، فعاليته                  . املعـتادة 
 ٣ ٨٠٠، شارك ما يزيد عن ٢٠٠٢أكتوبر / األول تشرين١ إىل ٢٠٠١مايو / أيار١وخالل الفترة من . الشديدة

. منخرطني بالفعل يف فترة الربنامج السابقة     )  يف املائة  ٢٩أي  ( منهم   ١ ١٠٠، كان   SPAGشـخص يف برنامج     
 قد حصلوا على عمل أو SPAG يف املائة من املشاركني يف برنامج ٢٥، كان ٢٠٠٢أكتوبر /وحبلول تشرين األول
 . يف املائة املشاركة فيه٦٣ يف املائة بينما واصل ١٢اً للتنشيط االجتماعي، وانقطع عنه بدؤوا تدريباً أو برناجم

 هيئة تنفيذ خطط تأمني املستخَدمني

والدخل، باملسؤولية عن العمل التنفيذ املتعلقة ببنية  تضـطلع هيئة تنفيذ خطط تأمني املستخدمني، ضمن          -٣١
أما بالنسبة للشركاء . ن يف معيشتهم على تأمني املستخدمني    إعـادة إدمـاج ومشـاركة األشخاص الذين يعوِّلو        

، فقد أبرم وزير الشؤون االجتماعية والعمالة اتفاقات        )مراكز العمل والدخل والبلديات   (اآلخرين يف هذا النظام     
. مـع هيـئة التنفيذ املذكورة لضمان استفادة األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية من سياساهتا بشكل متناسب                

وخفـض عدد العاملني من أفراد األقليات اإلثنية الذين يطلبون احلصول على مساعدة مبقتضى قانون املساعدات                
إىل أدىن حد ولتشجيع إعادة ) Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO(املـتعلقة بالعجـز   
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يف سياق اخلطة السنوية املوجهة     ) UWV(االندمـاج، ُتعقد اتفاقات ضمن هيئة تنفيذ خطط تأمني املستخَدمني           
 .وتكمِّل هذه االتفاقات التدابري العامة اليت تسهم يف حتقيق األهداف املذكورة. حتديداً إىل هذه اجملموعة املستهدفة

وباملقارنة، فإن األشخاص من أصل تركي ومغريب أوفر حظاً من األشخاص اهلولنديني يف احلصول على                -٣٢
ا أن عدد من حيصلون منهم على شهادات طبية تؤكد عجزهم التام عن العمل يفوق               مسـاعدة بسبب العجز كم    

على تكييف اخلدمات اليت تقدمها ) UWV(وبالتايل، فقد وافقت هيئة تنفيذ خطط تأمني املستخَدمني . عدد غريهم
 عدد  لـتلك اجملموعـات حبيـث تقلص إمكانيات مطالبة العاملني باحلصول على مساعدة بسبب العجز وتزيد               

وقد أُبرمت اتفاقات مع اهليئة تتعلق بوضع مقررات . األشخاص الذين يتوقفون عن االستفادة من نظام املساعدات
دراسـية مـزدوجة لألقليات اإلثنية جتمع بني الدراسة واخلربة العملية حيث إنه سُيطلب من املهاجرين املقيمني                 

على األشخاص " املهاجرين املقيمني"ويسري مصطلح  . ماجاملطالـبني مبسـاعدات يف املستقبل إمتام برنامج االند        
. املنـتمني إىل األقليات اإلثنية الذين جاءوا للعيش يف هولندا قبل دخول قانون إدماج القادمني اجلدد حيز النفاذ                 

 .ومبقتضى هذا القانون تدفع احلكومة تكاليف برامج اإلدماج لصاحل القادمني اجلدد

 أصحاب العمل

لنظرة إىل اآلخر أو التحامل عليه أو التمييز ضده أن يعرقل جدياً دخول أفراد األقليات اإلثنية إىل                 مـن شـأن ا     -٣٣
ولكن الوضع غري املوايت نسبياً الذي يواجهه هؤالء عند تقدمي طلبات العمل ليس دائماً دليالً على متييز                 . مـنظمات العمل  

ختبارات النفسية املتحيزة وعدم تطابق قنوات التوظيف اليت يتبعها         فتنظيم عملية التوظيف واالختيار واستخدام اال     . مقصود
أصحاب العمل مع قنوات البحث عن عمل اليت يتبعها الباحثون عن عمل من أفراد األقليات اإلثنية تشكِّل مجيعها عوامل                   

كما أن التمييز . ظمات العملمن شأهنا أن ختلق جواً من عدم املساواة يف معاملة األقليات اإلثنية يف سوق العمل وداخل من    
وتشري التقارير السنوية الصادرة عن جلنة املساواة يف        . يف مكـان العمـل يعوق اندماج العاملني من أفراد األقليات اإلثنية           

. املعاملة، والتقارير اليت يعدها املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري، إىل أن معظم شكاوى التمييز الواردة ختص العمل                
ملكافحة النظرات السلبية والتمييز، سواء أكان مقصوداً أم ال، ولتشجيع السياسات املتعلقة بالعاملني من ثقافات متعددة                و

ولـتمكني أفراد األقليات اإلثنية من احلصول على األعمال برتبها الدنيا واالرتقاء إىل رتب أعلى، فقد استحدثت أدوات                  
ومن بني تلك األدوات االتفاق الطوعي اإلطاري       . ات ومجعيات أصحاب العمل   خمتلفة من قبل فرادى الشركات والقطاع     

، MKB-Nederlandمـع كـربيات الشـركات، واالتفاق الطوعي بشأن األقليات اإلثنية مع مجعية أصحاب األعمال                
 KOM. ومركـز خدمـة سـوق العمـل مـن أجـل مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم، ومشروع

)Krachtig Ondernemen met Miderheden -  عمالة ) تشجيع(وقانون )  املشـروع القـوي الستخدام أفراد األقليات
 ).SAMEN(األقليات 

 االتفاق الطوعي اإلطاري مع كربيات الشركات

إن هدف عقد اتفاقات طوعية مع مائة شركة كربى على األقل لتمكني األشخاص من األقليات اإلثنية من  -٣٤
وتشجيع السياسات املتعلقة بالعاملني من . عمال بدءاً باملراتب الدنيا واالرتقاء هبم إىل مراتب أعلىاحلصول على أ

 .٢٠٠٢مارس /ثقافات متعددة قد حتقق إىل حد كبري عندما مت التوقيع على االتفاق الطوعي العاشر بعد املائة يف آذار
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والبيع لقطاع املايل والعمالة املؤقتة والصناعة      وتعمـل الشـركات املعنـية يف قطاعات خمتلفة، مبا فيها ا            -٣٥
وبتوقيعها على االتفاقات الطوعية، تكون مؤسسات األعمال هذه قد التزمت بطائفة           . بالتجزئة والبناء /باجلملـة 

، ) يف املائة٦٦(متنوعة من االتفاقات كتدريب العاملني على سياسة للمستخدمني تأخذ يف االعتبار تعدد الثقافات 
، ومراعاة  ) يف املائة  ٥٨( اهلـدف املـتعلق بتوظيف عدد معني من األشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية               وحتقـيق 

ووضع )  يف املائة  ٣٨(اجلوانـب الثقافـية بوسائل تشمل، مثالً، بدء العمل باختبارات انتقاء غري متحيزة ثقافياً               
، وتنفيذ تدابري لتمكني أفراد األقليات اإلثنية من     ) يف املائة  ٣٦(مقررات دراسية جتمع بني الدراسة واخلربة العملية        

ويف ).  يف املائة  ٢٦(؛ وتوفري فرص التدريب     ) يف املائة  ٣٠(احلصول على عمل يتيح هلم التدرج إىل مراتب أعلى          
لدعم ) Ruim Baan voor Minderheden(وزارة الشـؤون االجتماعية والعمالة، أُنشئت وكالة مشاريع خاصة  

 . فيذ االتفاقات الطوعية، لتكون بذلك مبثابة جسر بني السياسة والتطبيقالشركات يف تن

، أرسل وزير الشؤون    ٢٠٠٣أبريل  /ويف نيسان . وجتـري متابعة تنفيذ االتفاقات من قبل وكالة أحباث مستقلة          -٣٦
 .تنتاجات ذلك التقريروترد أدناه أهم اس. االجتماعية والعمالة إىل الربملان ملخص استنتاجات التقرير املرحلي الثاين

وإن اتباع سياسة تتعلق بشؤون العاملني متعددي الثقافات هو أمر مدرج يف جدول األعمال على مستوى  -٣٧
وحتظـى أوضاع املستخدمني من أفراد األقليات اإلثنية، والعوامل املفضية إىل هذه األوضاع، يف              . اإلدارة العلـيا  

كما جيري تفهمها على حنو أفضل فهناك حالياً عدد أقل من حاالت            العديـد من الشركات مبزيد من االهتمام،        
وهي . والشركات تستثمر يف اجملموعة املستهدفة وتعمل على اجلمع بني خمتلف الثقافات يف مكان العمل  . التحامل

تقـر بكـون االتفاق الطوعي مع احلكومة يشكل حافزاً الختاذ التدابري وملواصلة العمل من أجل وضع سياسات                  
غري أنه يبدو أن تنفيذ االتفاقات، خاصة تلك . لشؤون العاملني تأخذ يف االعتبار تعدد الثقافات أكثر من ذي قبل        

ومن اآلثار اجلانبية احملددة لذلك كون إبرام       . الـيت تتعلق باألعمال األدىن درجة، قابل للتأثر باالجتاهات الدورية         
فتكونت شراكات بني الشركات والبلديات  . ة والشركات املعنية  وتنفـيذ االتفاقات الطوعية قد قّربا بني احلكوم       

وهيـئات صياغة السياسة اإلقليمية املتعلقة بسوق العمل، ومراكز التدريب اإلقليمية، ومراكز العمل والدخل، واحلكومة               
ويف سياق  . كاتوحتاول وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة أن تساعد يف حل أية مشاكل تنشأ عن هذه الشرا              . املركزية

الشـبكات الـيت تكونت حديثاً، جتتمع العديد من الشركات املوقعة على االتفاقات الطوعية لتبادل التجارب واخلربات                 
وسيقدَّم إىل الربملان يف . ٢٠٠٤يونيه /وسينتهي العمل باالتفاقات الطوعية يف هناية حزيران. والتعـلم مـن بعضها البعض     

 . تقييمي هنائي بشأن االتفاق الطوعي اإلطاري املربم مع كربيات الشركات تقرير٢٠٠٤يوليه /منتصف متوز

 MKBاالتفاق الطوعي بشأن األقليات مع منظمة أصحاب العمل 

مجعية ( MKB-Nederlandانتهى العمل باالتفاق الطوعي بشأن األقليات اإلثنية املعقود مع اجلمعية امللكية  -٣٨
وحىت ذلك  . ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف  ) غرية واملتوسطة احلجم  أصـحاب العمل اخلاصة باملشاريع الص     

 باحث عن عمل من أفراد األقليات اإلثنية يف إجياد عمل يف            ٦٢ ٠٠٠احلني، كان االتفاق الطوعي قد ساعد حنو        
وتتلخص . ٢٠٠٠أبريل من عام    / نيسان ١٨شركات صغرية ومتوسطة احلجم منذ دخول االتفاق حيز النفاذ يف           

كـرة مـن هـذا االتفاق يف إدراج هنج يتناول كل حالة على حدة ضمن طرائق العمل العادية ملراكز العمل                     الف
وقد مت االتفاق على أن توفر مراكز العمل والدخل خدمات إضافية للباحثني عن عمل من أفراد األقليات . والدخل

املثال، سيحصل أصحاب العمل الراغبون يف      فعلى سبيل   . ٢٠٠٣اإلثنية الذين يندرجون يف املرحلة األوىل يف عام         
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توظـيف أفـراد من األقليات اإلثنية على خدمات مكثفة يف شكل تدابري إضافية كمرافقة العاملني شخصياً أثناء      
كما كان من نتائج االتفاق الطوعي      . الزيارة األوىل إىل مواقع العمل واإلشراف على مباشرهتم للعمل يف مواقعهم          

وأُبلغ أصحاب العمل .  بني مراكز العمل والدخل وأصحاب الشركات الصغرية واملتوسطة احلجمإقامة اتصال أوثق
بـأن الـنهج الـذي يدعو إليه االتفاق الطوعي قد أُدمج يف اإلجراءات العادية ملراكز العمل والدخل وأوصوا                   

أضِف بعض اللون "املعنونان فالكتيِّبان . وطُورت منتجات عدة يف سياق االتفاق الطوعي   . باالسـتمرار يف اتباعه   
يتضمنان نصائح عملية ألصحاب العمل فيما " كيف أستفيد خري استفادة من القوة العاملة لدي؟"و" على شركتك

ويف الكتيب  . يـتعلق بتوظيف العاملني من أفراد األقليات اإلثنية واختيارهم واالحتفاظ هبم وقابليتهم لالستخدام            
يتحدث أصحاب مؤسسات األعمال    " لشاغرة يوفق بني العرض والطلب    خط الوظائف ا  "الـذي حيمـل عنوان      

انطباع حول مشروع سوق عمل     : مفاتيح النجاح "ويصف كتيٌب بعنوان    . الصغرية واملتوسطة احلجم عن جتارهبم اإلجيابية     
ير الشؤون  وقد قُدِّم هذا الكتيِّب إىل وز     . النـتائج اليت حتققت بفضل االتفاق الطوعي وكيف حتققت        " واسـع الـنطاق   

 .٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  ٩االجتماعية والعمالة ووزير اهلجرة واالندماج أثناء االجتماع اخلتامي الذي عقد يف 

أبريل /نيسان ١سوق العمل اخلاص مبؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم يف ُدشن مركز خدمات و -٣٩
وهو مثرة مبادرة مشتركة بني مراكز العمل       . مالة على مدى سنتني    بدعم مايل من وزارة الشؤون االجتماعية والع       ٢٠٠١

 ووزارة الشؤون االجتماعية والعمالة ويدعم أصحاب مؤسسات        MKB-Nederlandوالدخـل ومجعـية أصحاب العمل       
األعمـال الصـغرية واملتوسـطة احلجم يف ما يبذلونه من جهود لوضع سياسة متوازنة ومؤثرة تتعلق بالعاملني من ذوي                    

والشركات بشأن مواضيع كالتوظيف واالختيار      ويكون الدعم يف شكل مشورة تقدَّم للقطاعات      . لـثقافات املـتعددة   ا
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، طّور مركز اخلدمات أيضاً عدة          . وتدريـب العـاملني والتوجـيه والتطوير املهنيني       

ى اللغة كوسيلة لزيادة قابلية املستخَدمني من أفراد        منـتجات لتشـجيع أصحاب العمل على تنظيم صفوف للتدريب عل          
ولتحقيق هذا اهلدف، أُعد كتيِّب وجمموعة أدوات حتتوي على معلومات مفصلة بشأن تعليم             . األقليات اإلثنية لالستخدام  

 .اللغة اهلولندية لغري الناطقني هبا وعلى وسيلة لتشخيص احتياجات الشركات يف جمال اللغة

 KOM.الستخدام أفراد األقليات املشروع القوي 

الغاية من هذا املشروع هي وضع وتنفيذ هنج موجه حنو قطاعات حمددة لتمكني الشركات من استغالل                 -٤٠
واملشروع هو مبادرة من القطاعات نفسها وقد أُطلق        . اإلمكانات اهلائلة لدى العاملني من أفراد األقليات اإلثنية       

الفنادق واملطاعم، واألمن، والنقل وخدمات     ( بدايته على ثالثة قطاعات      وقد ركز املشروع يف   . ٢٠٠٠يف عـام    
البناء ( عن طريق خطط إقليمية رائدة فأصبح يضم قطاعني آخرين           ٢٠٠١لكنه توسع يف عام     ) اإلمداد والتموين 

س ، ويف حضور وزير الشؤون االجتماعية والعمالة، وقعت مخ        ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٤ويف  ). والتنظـيف 
منظمات قطاعية على اتفاق إطاري وأبرمت اتفاقات تنفيذية مع أربع هيئات إقليمية معنية بصياغة سياسة سوق                

وأثناء هذا  .  مبؤمتر مت فيه عرض الوسائل اليت طُورت       ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٩ يف   KOM.واختتم مشروع   . العمل
سلحة باملعارف وباخلربة اليت اكتسبتها من احلـدث، أعلنـت املنظمات القطاعية اخلمس أهنا ختطط لالستمرار مت    

وسُتدرس نتيجة هذا املشروع إىل جانب استنتاجات االتفاق الطوعي بشأن األقليات اإلثنية املربم مع              . KOM.مشـروع   
MBK-Nederland األقلياتعمالة) تشجيع( واالتفاق الطوعي اإلطاري املربم مع كربيات الشركات، أثناء تقييم قانون . 
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، وهو )متكني الناس من احلصول على عمل واحتفاظهم به   (تألف النهج العملي هلذه السياسة من شقني        وي -٤١
فاملنتج . KOM.الـنهج املعـتمد يف املشروع، األساس لشكل ومضمون املنتجات النهائية اليت خرج هبا مشروع                

ت اليت مت تطويرها أثناء   حيتوي على قرص مضغوط بذاكرة مقروءة يتضمن مجيع األدوا        " KOM.صندوق  "املسمى  
ولكل . واستناداً إىل هنج برناجمي، ُرتبت هذه األدوات حسب مخس مراحل         . تنفيذ املشروع يف خمتلف القطاعات    

. مستوى الشركة ومستوى املصنع   : واحـدة من تلك املراحل، طُورت أدوات أثناء تنفيذ املشروع على مستويني           
وصفاً موجزاً للمبادئ األساسية ملشروع     "  تستخدم أفراد األقليات   شركة قوية "ويقدم الكتيب الذي حيمل عنوان      

.KOM  والغاية من ذلك هي إهلام وحتفيز قطاعات أخرى كي تسعى لتحقيق اهلدف املتمثل يف              .  ومنهجه ونتائجه
ل وعند إمتام اخلطط الرائدة، نشر كل قطاع دليالً مبسَّطاً يشتم         . إنشـاء مؤسسات قوية تستخدم أفراد األقليات      

 .على معلومات بشأن كيفية إجياد عمل لعدد أكرب من األشخاص املنتمني إىل األقليات اإلثنية وأمهية االحتفاظ هبم

 عمالة األقليات) تشجيع(قانون 

أن يكون أداة لدعم فرادى الشركات يف انتهاج        ) SAMEN(عمالة األقليات   ) تشجيع(يـراد بقـانون      -٤٢
 مستخدماً ٣٥ويفرض هذا القانون على أصحاب العمل الذين يشغلون . قافاتسياسة لشؤون العاملني متعددي الث

على األقل أن حيتفظوا مبلفات منفصلة ختصهم وأن يعرضوا تقريراً سنوياً بشأن التدابري اليت تتخذها الشركة لتحقيق 
لعمل يف تنفيذ هذا    وقد أُجنز الكثري يف السنوات األخرية من أجل دعم أصحاب ا          . التناسب الذي يقتضيه القانون   

فعلى سبيل املثال، يستطيع أصحاب العمل أن جيدوا . القانون ويف انتهاج سياسة لشؤون العاملني متعددي الثقافات
باللغـة اهلولـندية مجيع املعلومات ذات الصلة بالقانون وبالسياسات اخلاصة بشؤون العاملني متعددي الثقافات               

 .www.wetsamen.nl: مة وذلك على املوقع التايلواالطالع على التقارير السنوية املقدَّ

عمالة األقليات  ) تشجيع(يف تكاثر عدد الشركات اليت تتقيد حالياً بقانون         وتتمـثل نتيجة هذه التدابري       -٤٣
ويدل حتليل التقارير السنوية على أن نسبة املستخدمني املنتمني إىل          ). ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٨١أكـثر مـن     (

 يف املائة يف عام ٨,٦ مقارنة بنسبة قدرها ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٨,٥(ثنـية قد استقرت نوعاً ما       األقلـيات اإل  
وعلى أية حال فإن النسبة املئوية للباحثني عن عمل من أفراد األقليات اإلثنية الذين حصلوا على عمل                 ). ٢٠٠٠

وقد زاد عدد   ).  يف املائة  ١٢,٦رها   يف املائة مقارنة بنسبة قد     ١٤,٥(هـي أعـلى من نسبة حاالت ترك العمل          
 يف املائة؛ أي ما ١٧الـتدابري اليت اختذهتا الشركات لتحسني وضع املستخدمني املنتمني إىل األقليات اإلثنية مبعدل        

)  يف املائة٦٦,١(بالقانون )  مستخدم٥٠٠أزيد من (وتتقيد الشركات الكربى . متوسطه أربعة تدابري لكل شركة
ويسجل ).  يف املائة  ٣٨,٤( مستخدماً   ٤٩ و ٣٥الصغرية اليت يتراوح عدد مستخدميها بني       أكـثر من الشركات     

وقد قام كل من معهد تنمية تعدد       ).  يف املائة  ٧١,٤(الصحة أعلى معدالت االمتثال     /التعليم/قطـاع احلكومـة   
تشارية املعنية  واللجنة الوطنية االس  ) LBR(واملكتـب الوطين ملكافحة التمييز العنصري       ) FORUM(الـثقافات   

. بتوجيه إخطارات إىل الشركات والبلديات اليت أخفقت يف الوفاء بالتزاماهتا القانونية          ) LOM(باألقليات اإلثنية   
كما أن إمكانية رفع دعاوى مدنية ضد هذه اجلهات         . وكان اهلدف من ذلك هو زيادة االمتثال للقانون وتنفيذه        

وقد اتضح من خالل ذلك التدبري أن الشركات اليت أُخطرت مل           . ونقد دفعت بعض الشركات إىل االمتثال للقان      
 .تكن َتنظر إىل القانون بامتعاض ولكنها كانت فقط حتتاج إىل دعم عملي للوفاء بالتزاماهتا القانونية
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) تشجيع(وألن العمل بقانون    .  سنوياً  فيه على الشركات أن تقدم تقريراً      وجب آخر عام    ٢٠٠٢كـان عـام     و -٤٤
 ، فإن تقييم ذلك القانون قد بدأ يف خريف        ٢٠٠٣ديسمرب  / كـانون األول   ٣١األقلـيات كـان سـينتهي يف        عمالـة   

 وعندئذ ستعرب احلكومة عن موقفها      ٢٠٠٣يونيه  /وسيكون االطالع على تقرير التقييم متيسراً يف حزيران       . ٢٠٠٢عـام   
ني تأخذ تعدد الثقافات يف االعتبار وكيف       حـول ما إذا كان ينبغي دعم أصحاب العمل يف انتهاج سياسة لشؤون العامل             

 .وتتمثل إحدى أهم النقاط يف ختفيف العبء التنظيمي واإلداري عن كاهل أصحاب العمل. ينبغي أن يكون ذلك الدعم

وقد سبق متديد العمل به . عمالة األقليات منصوص عليه يف القانون نفسه) تشجيع(انتهاء العمل بقانون و -٤٥
وستبحث احلكومة عندئذ ما إذا كان من الضروري اختاذ تدابري          . إن مفعوله سينتهي تلقائياً   مـرة واحدة لذلك ف    

 .متابعة موجهة حنو أصحاب العمل لتشجيعهم على استخدام عاملني من ثقافات متعددة

 ات األقليات اإلثنيةممنظ

وتستطيع . ات اإلثنية واحلكومةميكن ملنظمات األقليات اإلثنية أن تشكل رابطاً مفيداً بني جمموعات األقلي -٤٦
هذه املنظمات، من خالل تشجيع أعضائها على االستفادة من األدوات املتوفرة املتعلقة بالعمالة، أن تؤدي دوراً                

كما أهنا تساهم يف توفري املعلومات بشأن قانون        . هامـاً يف خفـض البطالة وتشجيع املشاركة يف القوة العاملة          
ويف سياق االتفاق الطوعي املعقود     ). SUWI(والدخل  العمل  التنفيذ يف جمال    بنية  و) AWGB(املساواة يف املعاملة    

 بشأن األقليات اإلثنية، اتصلت هذه املنظمات مبراكز العمل والدخل MKB-Nederlandمع مجعية أصحاب العمل 
وجترى مناقشات مع . إلثنيةلتنظيم اجتماعات حملية لتبادل املعلومات لصاحل الباحثني عن عمل من أفراد األقليات ا

 .وزارة العدل ضمن منتدى اللجنة الوطنية االستشارية املعنية باألقليات اإلثنية

 سياسات موجهة إىل جمموعات مستهدفة حمددة

 النساء من جمموعات األقليات اإلثنية

القوة العاملة  يف رفع صايف معدل مشاركة النساء يف        ) الثانية" كوك"كما صاغته حكومة    (يتمثل اهلدف    -٤٧
واستناداً إىل اجتاهات مستقلة، فإن االستنتاج احلتمي . ٢٠١٠ يف املائة عام ٦٥ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٥١من 

ومن السبل الكفيلة بتحقيق مسامهة كبرية تشجيع النساء        . هو أن هذه النسبة لن تتحقق ما مل تبذل جهود إضافية          
وقد زاد يف السنوات األخرية عدد النساء من األقليات اللوايت          .  القوة العاملة  من األقليات اإلثنية على املشاركة يف     

، وظل معدل   ٢٠٠١، مقارنة بعام    ٢٠٠٢ولكن هذا االجتاه التصاعدي قد توقف يف عام         . دخلـن سوق العمل   
اهلولندي يف املائة حسب األرقام املؤقتة ملكتب اإلحصاء         ٤٠املشـاركة الصـايف هلذه الفئة مستقراً عند مستوى          

Statistics Netherlands (CBS) . وهذا يعين أن النساء من األقليات اإلثنية ما زلن يف وضع معوِّق مقارنة بالنساء
ومعدل املشاركة ضمن فئة النساء من األقليات اإلثنية هو يف احلقيقة شديد            ).  يف املائة  ٥٦(اهلولنديات األصليات   

 يف ٥٦(معدل مشاركة يكاد يساوي معدل مشاركة النساء اهلولنديات فالنساء السوريناميات يسجلن . االختالف
 ٣٠ و ٣٢(بينما يظل معدل املشاركة يف صفوف النساء التركيات واملغربيات ضئيالً نسبياً            ) ٢٠٠٢املائة يف عام    

 ).٢٠٠٢يف املائة على التوايل يف عام 



E/1994/104/Add.30 
Page 20 

 

نياهتن، أن يقدمن مسامهة كبرية يف رفع معدل    لعددهن وإلمكا  نظراً،  تستطيع النساء من األقليات اإلثنية    و -٤٨
ومن شأن التدابري اإلضافية اليت أعلنت عنها احلكومة يف . املشاركة يف القوة العاملة بني فئات األقليات اإلثنية ككل

اقيل أن تسهم يف إزالة العر) AVEM(إجابتها الرمسية على نصيحة اللجنة املعنية مبشاركة النساء من األقليات اإلثنية 
وجيري على الصعيد الوطين . اليت تعترض طريق هذه الفئة يف سوق العمل وضمان الوصول إليها بصورة أكثر فعالية

إنشاء جلنة توجيهية مهمتها تنفيذ تلك التدابري ودعم البلديات يف أداء دورها كمنسقة للمبادرات املتخذة لصاحل                
 .النساء من األقليات اإلثنية

 وضع خطة عمل عن ٢٠٠٣بشأن تكافؤ الفرص والشؤون األسرية لعام العامة سالة السياسة  روقـد أُعلـن يف    -٤٩
ة بشأن تكافؤ الفرص لصاحل النساء والفتيات من األقليات اإلثنية مع توكيد خاص على التعليم واملشاركة يف القوة                  متكامل

ويف هذا اخلصوص، بدأ العمل يف .  والتطوير الذايتالعاملـة وحتقيق االكتفاء الذايت االقتصادي وتقرير مسار احلياة اجلنسية    
 على نشر نتائج دراسة مشتركة بني الوزارات تلقي نظرة عامة على سياسات احلكومة القائمة بشأن       ٢٠٠٣مـارس   /آذار

 .٢٠٠٣وستتوج هذه الدراسة بوضع خطة عمل بنهاية عام . النساء والفتيات من األقليات اإلثنية

  مؤهالت أعلىالالجئون احلائزون على

لكي يعود عدد أكرب من الالجئني احلائزين على مؤهالت أعلى إىل العمل، ُوضعت خطة عمل وعرضت                 -٥٠
فتحقيق تقدم يف   : وتقوم هذه اخلطة على أساس هنج متسلسل كامل       . ٢٠٠٢أبريل  /على جملس النواب يف نيسان    

ة االندماج يف اجملتمع مث مرحلة زيادة التدريب        هـذا اجملال يبدأ من مرحلة البحث عن بلد للجوء إليه تليها مرحل            
واالستثمار يف برنامج مناسب يف مرحلة مبكرة من هذه السلسلة ويف خمتلف            . وإعـادة االندماج يف ميدان العمل     

املـراحل الالحقة يزيد من احتمال حصول الالجئني احلائزين على مؤهالت أعلى على عمل بصورة أسرع ومن                 
وسيقوم فريق توجيهي . ل الذي حيصلون عليه متناسباً مع مستواهم التعليمي وخربهتم املهنيةاحتمال أن يكون العم

 .برصد التقدم احملرز يف تنفيذ التدابري املقترحة يف خطة العمل ومدى فعاليتها

 يناير/ كانون الثاين١فمنذ . ويف سـياق خطة العمل، يشار يف ما يلي إىل بضعة فقط من التدابري املتخذة   -٥١
مث هتتم  . ، أُعطي كل طالب جلوء راشد يغادر مركز خدمات استقبال طاليب اللجوء ملفاً برناجمياً شخصياً              ٢٠٠٣

 ١ابتداء من ) (IDW application(مراكـز العمل والدخل بأية طلبات تقّدم من أجل التقييم الدويل للمؤهالت  
، ومنظمة  )EVC( لالعتراف بالتعليم السابق     ويف إطار شراكة بني مركز التمكني     ). ٢٠٠٣يناير  /كـانون الثاين  

، جيري تقييم أساليب    )UAF(ومؤسسة الطالب الالجئني    ) Nuffic(هولندا للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل        
وقد حتسنت فرص متابعة . مركز التمكني املتعلقة بالالجئني احلائزين على مؤهالت أعلى ونشرها على نطاق أوسع

.  نتيجة إلغاء األنظمة اليت كانت حتكم التدريب الضروري       ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١ مـنذ    الدراسـة العلـيا   
لتمكني ) ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١ابتداء من   (وأنشـأت مؤسسة الطالب الالجئني موقعاً هلا على شبكة اإلنترنت           

 .املهتمني باألمر من االستفادة من خربهتا

" ع األقليات اإلثنية واستفادهتا من اخلدمـات االجتماعيـةوضـ"ومشروع الرصد الذي حيمـل اسـم  -٥٢
)Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen, SPVA ( هو عبارة عن دراسة استقصائية دورية لوضع أكرب

.  الثقايف - االقتصادي واالجتماعي    -أربـع جمموعات من األقليات اإلثنية يف هولندا على الصعيدين االجتماعي            
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ويشمل .  وضع هذه اجملموعات كمياً باملقارنة مع املعدالت الوطنية يف عدد كبري من جماالت السياسة العامةويقاس
وقد شاركت وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة يف متويل        . ٢٠٠٤ و ٢٠٠١مشـروع الرصـد الفـترة ما بني         

وسُتنشر البيانات املتعلقة   . ستقصائيةاملشروع من أجل إشراك عدد من جمموعات الالجئني الكبرية يف الدراسة اال           
 .٢٠٠٤بالالجئني خالل الربع األول من عام 

لألشخاص املنتمني إىل   )  باللغة اهلولندية  EVCاملعروف باسم   (ويوفـر مـبدأ االعتراف بالتعليم السابق         -٥٣
وهلم على عمل بعدة األقليات اإلثنية، ال سيما لالجئني احلائزين على مؤهالت أعلى، فرصة لتحسني إمكانيات حص

فتحديد كفاءات الشخص وتقييمها باملقارنة مع املؤهالت الرمسية ومنحه، إذا أمكن، اعترافاً رمسياً بواسطة . طرائق
شـهادات أو حىت دبلوم هي أمور تشكل دليالً موضوعياً على أن الشخص ميلك من املؤهالت ما يليب املتطلبات                   

وإىل جانب هذا األثر الرمسي ملبدأ االعتراف بالتعليم السابق، هناك . ولنديةاملعترف هبا كمقياس يف سوق العمل اهل
وكما قد يتوقع البعض استناداً إىل التجارب       .  النفسي لتقدير قيمة الرأمسال البشري املتوفر      -األثـر االجتماعي    

وهذا عامل آخر يساهم . هاالسابقة، فإن هذا احلافز يدفع الناس إىل العمل الكتساب املهارات اليت قد يفتقرون إلي
ويف حالة األقليات اإلثنية، وخاصة القادمني اجلدد، من املمكن أيضاً النظر           . يف االندماج املستدام يف ميدان العمل     

وعلى . إىل مهـارات مـن قبيل إتقاهنم للغة اهلولندية ومعرفتهم بثقافة العمل اهلولندية وبالثقافة اهلولندية عموماً               
 ثقايف  -مهين واجتماعي   ( شخصي   بدأ االعتراف بالتعليم السابق حجر األساس يف برنامج تطوير        العمـوم، قد يكون م    

وجيري حث كل من مركز املعرفة اخلاص بذلك املبدأ، وهو مبادرة مشتركة بني          . يؤدي إىل مزيد من االندماج    ) ولغـوي 
 االجتماعية والعمالة موجهةٌ إىل العاملني،      وزارة الشـؤون االقتصـادية ووزارة التعليم والثقافة والعلوم ووزارة الشؤون          

ومركز التمكني املعين باالعتراف بالتعليم السابق الذي يركز، مبساعدة متويل أورويب من مبادرة اجلماعة األوروبية املعروفة                
وضع ، على وضع مبادئ لالعتراف بالتعليم السابق ملختلف اجملموعات املستهدفة، من أجل تسريع عملية               EQUALباسم  

ويتمثل االفتراض األساسي يف أن هذه اجلهات . أدوات خاصة بذلك املبدأ تكون قابلة لالستعمال من أجل األقليات اإلثنية  
 .ستستخدم وظيفتها كوسطاء للضغط على األطراف األخرى ذات الصلة من أجل حتقيق هذا اهلدف

 املقررات الدراسية املزدوجة

 الدراسة واخلربة العملية توفر للمشاركني فرصة اجلمع بني العمل املأجور           إن هذه املقررات اليت جتمع بني      -٥٤
وهو ما ميكِّن من إعادة اإلدماج السريع واملستدام ويقلص االعتماد على املساعدات ويضمن تلبية طلب               . والتعلم

لتقييم الدويل  وحيثما تستخدم أنواع املقررات الدراسية املزدوجة، يكون ا       . أصـحاب العمـل على القوة العاملة      
وميكن استعمال  . مناسبني عادةً ) EVC( مبدأ االعتراف بالتعليم السابق      - حيثما أمكن    -و) IDW(لـلمؤهالت   

تلك املقررات املزدوجة لفائدة جمموعات خمتلفة ولكنها تعترب مثالية بالنسبة للقادمني اجلدد وللمهاجرين املقيمني ولالجئني               
مبن فيهن النساء اللوايت ينتمني إىل جمموعات األقليات  (اء الراغبات يف العودة إىل العمل       احلائزين على مؤهالت أعلى وللنس    

ولتوضيح ). مبن فيهم املنتمون إىل جمموعات األقليات اإلثنية      (واألشخاص الذين تركوا املدارس يف مرحلة مبكرة        ) اإلثنـية 
 بالنسبة للقادمني اجلدد وللمهاجرين املقيمني ولالجئني       هـذه املسألة، يرد أدناه شرح ألمهية املقررات الدراسية املزدوجة         

 .وستواصل احلكومة املركزية تشجيع استعمال هذه املقررات. احلائزين على مؤهالت أعلى

 مبدأ االعتراف - حيثما أمكن -و) IDW(وتشكل املقررات املزدوجة، مقترنةً بالتقييم الدويل للمؤهالت  -٥٥
.  مناسبة للقادمني اجلدد وللمهاجرين املقيمني متكنهم من اجلمع بني االندماج والعملأداة) EVC(بالتعليم السابق 
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ففي مكان العمل، . ويساهم ذلك يف حتقيق أهداف إعادة االندماج يف ميدان العمل واالندماج يف اجملتمع اهلولندي
 اهلولندية مما ميكنهم من إتقان هذه   يستطيع املستخدمون من أفراد األقليات اإلثنية التمرن على ما تعلموه من اللغة           

كما إن هذا   . اللغـة بسرعة أكرب ويستطيعون بذلك التعرف أكثر على اجملتمع اهلولندي وعاداته وقيمه ومعايريه             
وتوفر ". النظامية"اخليار يليب حاجتهم لكسب دخلهم اخلاص وهذا سبب رئيس وراء ترك الناس لربامج اإلدماج               

 مبدأ االعتراف بالتعليم السابق     - حيثما أمكن    -و) IDW(وجة، مقترنةً بالتقييم الدويل للمؤهالت      املقررات الدراسية املزد  
)EVC (                 لالجـئني احلائزين على مهارات أعلى فرصة إعادة االندماج بصورة أسرع يف ميدان العمل تتناسب مع قدراهتم

سبت عدة بلديات ومنظمات بالفعل خربة يف هذه        وقد اكت . ومؤهالهتـم وتلـيب الطلب املتزايد على عاملني أكثر تعليماً         
وفضالً . ويساعد مكتب جبهة االندماج حنو اثنيت عشر بلدية من أجل وضع تلك املقررات وتنفيذها             . املقررات املزدوجة 

عـن ذلـك، مت عقد اتفاقات، يف إطار االتفاق اإلطاري الطوعي مع كربيات الشركات، من أجل وضع هذا النوع من                     
 . شركة؛ ووافقت بلديات على القيام بالشيء ذاته كجزء من جدول أعمال املستقبل٤٠ملزدوجة مع حنو املقررات ا

ويتمـثل اهلدف املنشود بالنسبة للسنوات القليلة القادمة يف تطوير املقررات املزدوجة كي تصبح أدوات                -٥٦
تمثل يف توعية األطراف املسؤولة عن       ي ٢٠٠٣أما يف املدى األقرب، فإن اهلدف املنشود يف عام          . مكتملة للعمالة 

، )UWV(مبا فيها البلديات، وهيئات تنفيذ خطط تأمني املستخَدمني         (سياسة سوق العمل واملشاركة يف وضعها       
، ووكاالت إعادة اإلدماج، والشركاء االجتماعيون، وأصحاب العمل وهيئات صياغة          )CWIs(ومراكـز العمل والدخل     

.  توعية تامة بأمهية هذه املقررات املزدوجة وينبغي أن تشجَّع هذه اجلهات على استعماهلا             )سياسـة سوق العمل اإلقليمية    
من قبل اجمللس   " املقررات الدراسية املزدوجة اليت جتمع بني تعلم اللغة والعمل        "وجيـري إعـداد تقريـر استشـاري عن          

ن هذا التقرير جاهزاً يف تشرين      ومن املتوقع أن يكو   ). SER/RWI(جملـس العمل والدخل     /االجـتماعي واالقتصـادي   
 وسيتضـمن نتائج الدراسة االستقصائية بشأن املقررات املزدوجة اليت جتريها شركة االستشارات             ٢٠٠٣أكـتوبر   /األول

كاب جيميناي إرنست آند يونغ، إضافة إىل ما سيخلص إليه اجتماع للخرباء تنظمه وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة                 
 .٢٠٠٣ه يوني/ حزيران١٨يف 

 تدابري حمددة لدعم املساواة يف معاملة جمموعة األقليات اإلثنية وعدم التمييز ضدها

ويراد بالسياسة  . يف سياسة املعاملة املتساوية وعدم التمييز، مثة فرق بني السياسة العامة والسياسة اخلاصة             -٥٧
وحيثما يتعذر على   . ها القانون من التمييز   العامـة سياسة مساواة يف معاملة مجيع اجملموعات املستهدفة اليت حيمي          

السياسة العامة تقدمي ما يكفي من املساعدة إىل اجملموعات املستهدفة أو مراعاة خصائص تلك اجملموعات مراعاة                
 .كافية، ُتنفذ تدابري خاصة

ون تكافؤ الفرص،   ومبوجب التشريعات املتعلقة باملساواة يف املعاملة، أي قانون املساواة يف املعاملة، وقان            -٥٨
 من القانون املدين اهلولندي، والفصل      ٦٤٩-٧ إىل   ٦٤٦-٧وقانون املساواة املتعلق بساعات العمل، واملواد من        

من قانون موظفي احلكومة املركزية واحلكومات احمللية، وقانون املساواة املتعلق بالعقود الدائمة واملؤقتة، ) ز(١٢٥
املعتقد أو الرأي السياسي أو األصل العرقي أو اإلثين أو نوع اجلنس أو اجلنسية وحيظر التمييز على أساس الدين أو 

 ستضاف إىل ٢٠٠٣ويف أواخر عام . أو املـيول اجلنسـية أو احلالة املدنية أو عدد ساعات العمل أو عقد العمل        
 بأمراض مزمنة حيز النفاذ يف وسيدخل قانون املساواة املتعلق باملعوقني واملصابني. القائمة اإلعاقة واألمراض املزمنة
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وينظر الربملان حالياً يف مشروع قانون حيظر التمييز يف العمل على أساس السن،   . ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١ومن املزمع أن يدخل هذا القانون أيضاً حيز النفاذ يف 

 ١٣٧، انظر الفقرات من     "١٣مشروع املادة   "ا يف ذلك    ولالطالع على موجز لتدابري املساواة العامة، مب       -٥٩
 .٢-١-٣ من الفرع ١٥٩إىل 

 . ويرد أدناه موجز للتدابري املستخدمة خصيصاً لدعم املساواة يف معاملة األقليات اإلثنية وعدم التمييز ضدها -٦٠

 "اجلائزة واملدونة وهيئة الرصد"مشروع 

وتتمثل األهداف  .  األورويب EQUALكجزء من برنامج    " الرصداجلائزة واملدونة وهيئة    "استهل مشروع    -٦١
عـلى املـدى الطويل يف احلد، يف جانب الطلب يف سوق العمل، من العوامل اليت تعوق مشاركة أفراد األقليات           

وتوفر وزارة العمل   . اإلثنية بصفة كاملة ويف دعم التكافؤ يف الفرص املتاحة للموظفني املنتمني إىل تلك األقليات             
 .الشؤون االجتماعية والعمالة نصف التمويل الالزم هلذا املشروع

ففي . اجلائزة واملدونة وهيئة الرصد، وهي عناصر مترابطة ترابطاً وثيقاً: ويشمل املشروع ثالثة عناصر هي -٦٢
م وعن  إطـار عنصر اجلائزة، ُيسأل أصحاب العمل عن مشاركة املوظفني املنتمني إىل األقليات اإلثنية يف شركاهت               

أما . وتطلب هيئة الرصد معلومات عن حاالت التمييز يف مكان العمل. تدابري السياسة املعتمدة حلفز هذه املشاركة
مدونة قواعد السلوك فهي موجهة إىل أصحاب العمل، إذ تقدم هلم أمثلة تتصل باملمارسات اجليدة وتدعمهم يف                 

 . وضع وإنفاذ مدونات لقواعد السلوك

 :شروع إىل حتقيق النتائج التاليةويهدف امل -٦٣

القيام بانتظام، خالل مرحلة تنفيذ املشروع، بإدراج عنصر جائزة النوعية يف ما ال يقل عن مثاين                 -
 ؛)توجد هبا مكاتب معنية مبنع التمييز(مناطق 

 مناطقها؛دعم ما ال يقل عن مثانية مكاتب ملنع التمييز يف بناء قدرهتا على إدماج املشروع وتنفيذه يف  -

إعـالم مجيع املكاتب األعضاء يف االحتاد الوطين ملكاتب منع التمييز بكيفية استخدام املشروع               -
 كوسيلة ملكافحة التمييز يف سوق العمل؛

، )nl.gedragscodes.www(إنشـاء موقع إلكتروين يسهل الوصول إليه بشأن مدونات قواعد السلوك            -
  بشأن هيئة الرصد، وآخر بشأن املشروع ككل؛وموقع إلكتروين بشأن اجلائزة، وموقع

محـل الشركات املرشحة وعددها حنو عشرين شركة يف مثاين مناطق علىاألقل على التفكري يف                -
 سياستها املتعلقة بالتنوع؛

سعي شركة واحدة على األقل يف كل منطقة وبصورة نشطة إىل القيام، مبساعدة مكتبها احمللي                -
 .ز، بوضع سياسة وتنفيذها، باستخدام أموال اجلائزةاملعين مبكافحة التميي
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 "حنو قوة عمل خالية من التمييز"مشروع 

 EQUAL، الذي تشارك يف متويله أيضاً مبادرة        "حنو قوة عمل خالية من التمييز     "يرمي املشروع املعنون     -٦٤
يصبح التمييز موضوع نقاش داخل     وينبغي أن   . األوروبـية، إىل العمل على هتيئة بيئة عمل ختلو فعلياً من التمييز           

 :وجيري، يف إطار برنامج العمل، وضع مشروعني. منظمات العمل وفيما بينها، دون أن يشعر الناس بالذنب

 يتعلق أحدمها حتديداً مبا جيري يف مكان العمل؛ -١ 

 . ويتعلق اآلخر باألشخاص املنتمني إىل األقليات اإلثنية الذين حياولون إنشاء مشاريع -٢ 

 :ويهدف هذا املشروع إىل حتقيق النتائج التالية -٦٥

جيري، بالتعاون مع احتاد النقابات اهلولندية ومنظمات ومؤسسات أخرى، القيام بأحباث تتعلق             -
بـتأثري الوسائل واألساليب اليت وضعت يف األعوام القليلة املاضية من أجل دعم تكافؤ الفرص               

ويهدف املشروع إىل هتيئة بيئة خالية      . ية يف منظمات العمل   املتاحة للموظفني من األقليات اإلثن    
 من التمييز على مستوى السياسات وعلى صعيد التطبيق على حد سواء داخل منظمات العمل؛

ماذا تفعلون؟  : مثة تركيز قوي على سلوك املعنيني من األفراد والشركات املشاركة يف املشروع            -
والباعث على ذلك . ستخدمة يف استعراض األنداد والتوجيهومل هذا السلوك؟ وتتمثل الوسائل امل

لذلك، فالتوجيه وإقامة الشبكات ميثالن . هو أن الناس كثرياً ما تكون هلم آراء ثابتة إىل حد بعيد
واملقصود إذن هو قيام املعنيني باألمر يف الشركات        . أدوات مهمـة جداً يف اختراق هذا احلاجز       

 شبكة مشتركة للتعاون على حتقيق أهدافهم واملضي قدماً بالعملية          املشاركة يف املشروع بإنشاء   
وانطالقاً من تلك الشبكة، ستقام     . الرامـية إىل حتقيق املساواة يف معاملة أفراد األقليات اإلثنية         

ويفترض أساساً أن يكون هناك بالفعل قدر من الدعم يف . شبكات أخرى سوف تتكاثر بدورها   
 سات املتعلقة باألقليات اإلثنية؛منظمات العمل جتاه السيا

سـيجري، استناداً إىل اخلربة اليت اكتسبها املشاركون يف الشبكة، األخذ بأسلوب موحد هبدف           -
 .التحول إىل ثقافة تقوم على عدم التمييز يف منظمات العمل

 مشروع البستنة يف املستنبتات اخلاص باألقليات اإلثنية

ملنظمة اهلولندية للزراعة والبستنة، بالتعاون مع احتاد النقابات اهلولندي         يف إطـار هذا املشروع، قامت ا       -٦٦
واحتـاد النقابات املسيحي ووزارة الشؤون االجتماعية والعمالة، بوضع مدونة لقواعد السلوك، وبرنامج تدريب              

 إىل أقليات   وستستخدم هذه الوسائل يف قطاع البستنة ملنع ومكافحة التمييز ضد العمال املنتمني           . ونظـام رصد  
 :وقد حتققت اإلجنازات التالية. إثنية

قُّدمـت مدونة قواعد السلوك، اليت تشمل أساليب البت يف الشكاوى، بصفة رمسية إىل وزارة                -
 وأعدت خطة إعالم سيجري     ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٣الشؤون االجتماعية والعمالة يف     
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عد السلوك هذه إىل مؤسسة العمل، اليت       وقدم الوزير نسخة من مدونة قوا     . نشـرها وتعميمها  
 أفادت بأهنا ستحيلها إىل مجعيات العمال وأصحاب العمل األعضاء يف املؤسسة؛

أوىل الشهادات  ) ٢٠٠٢يونيه  /يف حزيران (بـدأ أيضـاً تنفيذ برنامج تدريب، وُمنحت مؤخراً           -
هلولندية واستخدام التكنولوجيا   للعاملني من أفراد األقليات اإلثنية الذين أهنوا برنامج تعلم اللغة ا          

كما مشل املهارات   . واهـتم الـربنامج أيضاً بزمالء املشاركني ومديريهم       . يف مكـان العمـل    
 .االجتماعية ومهارات االتصال

 مشروع احتاد النقابات اهلولندي

 يف جمال عالقات    يف إطـار اجلهود الرامية إىل دعم املساواة يف معاملة املوظفني من أفراد األقليات اإلثنية               -٦٧
العمـل وداخل منظمات العمل، تلقى احتاد النقابات اهلولندي منحة إلجناز مشروع ال مركزي يرمي إىل تشجيع                 

وحتظى الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم باهتمام خاص يف . ممثلي العمال على اتباع سياسة فعالة يف هذا اجملال
املمارسات اجليدة فيما يتعلق باملبادرات والسياسات اخلاصة       وقد نشر كتيب يتضمن أمثلة على       . هـذا الصـدد   

ويشمل الكتيب قائمة تعرض . للشركات اليت هتدف إىل توظيف عمال من أفراد األقليات اإلثنية وإبقائهم يف العمل
 جملس املهن كما وزع قادة احتاد النقابات اهلولندي على أعضاء. اجلوانب الرئيسية للنهج املتبع يف األمثلة التطبيقية

. واملوظفني يف منظمات العمل، استبياناً بشأن سياسة استخدام األقليات اإلثنية املتبعة يف منظمة العمل ذات الصلة      
وسـيختتم املشـروع حبلقـة عمل ستشكل فيها نتائج املشروع أساساً يستند إليه قادة احتاد النقابات اهلولندي                  

 عن شؤون املوظفني واملديرون املباشرون للنظر يف كيفية تنفيذ          والنقابـيون وأعضـاء جملـس املهن واملسؤولون       
ومن املزمع . السياسات طويلة املدى املتعلقة باملوظفني من األقليات اإلثنية على حنو يعود بالنفع على املنظمة برمتها

 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١أن ينتهي تنفيذ املشروع يف 

 التحالف املغريب التونسي/يةاجلمعية االستشارية للجالية الترك

قامـت وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة، وقد استنتجت أن أفراد األقليات اإلثنية غري مطلعني مبا يكفي على                  -٦٨
قانون املساواة يف املعاملة، بتمويل مشروعني يتعلقان مبنظمتني متثالن أقليات إثنية، مها اجلمعية االستشارية للجالية التركية                

ويهدف هذان املشروعان إىل تبادل املعلومات املتعلقة باملساواة يف مكان العمل يف معاملة             . حالف املغـريب التونسي   والـت 
 .خمتلف الفئات املستهدفة اليت يشملها بالفعل أو سيشملها التشريع املتعلق باملساواة يف املعاملة

 وعقد اجتماعات على املستويني احمللي   وقد اشتمل ذلك على استخدام وسائط اإلعالم وإجراء منشورات         -٦٩
وللمساعدة على حتقيق األهداف، التمس     . كما نظمت حلقة تدريبية وأنشئ موقع خاص على اإلنترنت        . والوطين

تعاون احتاد النقابات اهلولندي ومنظمات حكومية شىت متخصصة يف شؤون األقليات اإلثنية واملساواة يف املعاملة               
 إىل عقد اجتماع خرباء قدم فيه التحالف املغريب التونسي واجلمعية االستشارية للجالية وخلص ذلك. وعدم التمييز

التركية عروضاً بشأن املشروعني؛ مث ناقشت املنظمات غري احلكومية املختلفة املشاركة ومنظمات متثيل األقليات              
 . اإلثنية اخلربة املكتسبة وحبثت إمكانية زيادة التعاون
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  بتوظيف واختيار أفراد األقليات اإلثنيةاالستبيان املتعلق

وتطرق هذا  .  استقصاء بشأن توظيف واختيار األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية         ٢٠٠١أجري يف عام     -٧٠
االستقصاء النوعي إىل سلوك أفراد األقليات اإلثنية يف البحث عن عمل وسلوك أصحاب العمل يف جمال التوظيف                 

ومتثلت املشاكل الرئيسية اليت ظهرت من جهة أصحاب العمل يف الصورة املعممة            . واالختـيار يف ستة قطاعات    
والسـلبية اليت كثرياً ما يتصورون هبا تلك الفئات ويف عدم معرفتهم بعمليات اإلقصاء وعدم استخدامهم قنوات                 

عدم اعتماد معايري وسوء التفاهم أثناء مقابالت التوظيف و) عدم وجود سياسة منفصلة(التوظيف استخداماً فعاالً 
بينما تبني أن أفراد األقليات اإلثنية الباحثني عن عمل جد متحمسني، لكن استراتيجيتهم يف              . اختـيار موضوعية  

 . البحث عن عمل أو يف مقابالت التوظيف تنقصها الفعالية

ذي أجراه مكتب   ، ال " األقليات اإلثنية داخل الشركات    ألفراداحلياة املهنية   "قُـدم االستقصـاء املعنون       -٧١
SEOR ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٣ للبحوث واملشورة االقتصادية بروتردام، إىل الربملان يف. 

ويبحـث هـذا االستقصاء الفروق يف التطور املهين الداخلي واخلارجي بني املوظفني اهلولنديي األصل                -٧٢
سياسات شؤون املوظفني والتنظيم اليت     واملوظفني من أفراد األقليات املنحدرين من أصول إثنية خمتلفة، فضالً عن            

ويراد بالتطور املهين الداخلي االنتقال إىل      . تنتهجها منظمات العمل ومدى مراعاهتا للموظفني من األقليات اإلثنية        
وقد اختريت،  . عمـل آخر داخل مؤسسة العمل نفسها، بينما يعين التطور املهين اخلارجي تغيري صاحب العمل              

الصناعات الغذائية،  (لقطاعات اليت تشغل عدداً ال يستهان به من العمال املنتمني إىل أقليات إثنية              ألغـراض االستقصاء، ا   
 ).والتجارة بالتجزئة، وشركات النقل واإلمداد، واملصارف والتأمني، واملستشفيات، ودور احلضانة، ودور املسنني

 األقليات اإلثنية استناداً إىل بيانات كمية وتسهم نتائج االستقصاء يف حتسني فهم وضع املوظفني من أفراد -٧٣
ويوفر اجلزء النوعي من االستقصاء عدداً من املؤشرات املهمة بشأن السياسات، غري . بشأن تنقلهم يف سوق العمل

ويبني اجلزء الكمي أن مدى جناح      . أنـه ال ميكـن اعتـباره متثيلياً، إذ إن نطاق االستقصاء حيد من قيمة النتائج               
 تأمني وضع دائم بصفة معقولة يف سوق العمل حيدد الفروق بني املوظفني اهلولنديي األصل واملوظفني األشخاص يف

 . وتتقلص الفروق بقدر ما يكون هذا الوضع دائما. من أفراد األقليات اإلثنية

ات اإلثنية، وخبصوص التطور املهين اخلارجي، ال توجد إال فوراق طفيفة بني اهلولنديي األصل وأفراد األقلي -٧٤
وال ميثل نوع اجلنس ومستوى التعليم عاملني . علماً أن نسبة تغيري صاحب العمل تقل بعض الشيء يف الفئة الثانية

إذ يبدو أن نسبة تغيري الوظيفة تقل بعض الشيء يف : بينما يبدو أن للسن تأثرياً ما    . أساسـيني يف شـرح الفروق     
 .  الشباب اهلولنديي األصلصفوف شباب األقليات اإلثنية عنها يف صفوف

أو القطاع على مدى حضور األقليات اإلثنية       /وفيما يتعلق بالتطور املهين الداخلي، يؤثر حقل النشاط و         -٧٥
التجزئة والفندقة، تقل بصفة عامة مؤشرات      /ويف حالة احلضور املفرط، وهو ما يشهده قطاعا جتارة اجلملة         . فـيه 

ون نسبة التطور املهين الداخلي مرتفعة نسبياً بصورة عامة، كما يف الوظائف    وحيثما تك . الـتطور املهين الداخلي   
 . العامة، يقل حضور املوظفني من أفراد األقليات اإلثنية



E/1994/104/Add.30 
Page 27 

ونظـراً إىل ضعف مستوى االستجابة، ال تكتسي نتائج اجلزء النوعي من االستقصاء، الذي سئل فيه املوظفون                  -٧٦
ومن امللفت لالنتباه ما    . لذلك، يتعني أخذ النتائج املعروضة أدناه مبنتهى احلذر       . ة حمدودة واملسؤولون عن املوظفني، إال قيم    

ومثة ما حيمل على    . ما زالت حمدودة  ) يف إطار سياسة التنوع   (يبدو حىت اآلن من أن اخلربة بأداة اإلدارة املتعددة الثقافات           
 أعلى يف صفوف األقليات اإلثنية منها يف صفوف         االعـتقاد أن نسـبة عـدم استغالل قدرات املوظفني بقدر كاف هي            

اهلولنديي األصل، وأن املوظفني من أفراد األقليات اإلثنية تتاح هلم فرص أقل ملناقشة طموحاهتم مع اإلدارة وموظفي الدعم         
 األقليات وهذا يؤيد االستنتاجات اليت أفضت إليها حبوث أخرى بينت أن املستوى الوظيفي للعاملني من أفراد              . املركـزي 

 .اإلثنية يف مؤسسات األعمال كثرياً ما يكون أدىن من مستواهم التعليمي

 بشأن املمارسات اجليدة ملنع السلوك املشني يف العمل ) TNO(دراسة منظمة البحث العلمي التطبيقي اهلولندية 

ن إعداد دراسة بشأن    انـتهى معهـد العمل والعمالة التابع ملنظمة البحث العلمي التطبيقي اهلولندية، م             -٧٧
وتتضمن ". أمثلة من السياسات اجليدة ملكافحة املعاملة املشينة يف العمل        : السياسـة املنشودة ملنع السلوك املشني     "

 .الدراسة ستة عشر مثاالً على املمارسات اجليدة ال تقتصر على جمرد مكافحة التمييز

ويشمل .  االعتداء والعنف، والتمييز، والبلطجة    :وقد حددت الدراسة ثالثة أنواع من السلوك املشني هي         -٧٨
واالعتداء اجلسدي  ) كالسب أو الصراخ أو اإلساءة    (االعتداء اللفظي   : االعـتداء والعـنف أنواع السلوك التالية      

) كالتهديد أو االبتزاز أو القهر أو املضايقة أو الترصد        (واالعـتداء النفسي والتخويف     ) كالضـرب أو الشـدّ    (
ويشمل أربع عشرة ممارسة من املمارسات اجليدة الست        ). كالصفري أو التعليقات أو التهجم     (والتحرش اجلنسي 

ويف معظم احلاالت، اتبع هنج متكامل ومل يرد متييز         . عشـرة جهـوداً ملكافحة السلوك القائم على التمييز ومنعه         
 . ت اإلثنيةواضح بني خمتلف أنواع السلوك املشني أو الفئات املعنية، مبا يف ذلك األقليا

 . وقد ُنشرت املمارسات اجليدة موضوع الدراسة على املوقع اإللكتروين لوزارة الشؤون االجتماعية والعمالة -٧٩

  عاماً إىل سوق العمل٦٥ و٥٥  تدابري دعم وصول من تتراوح أعمارهم بني ٤-١

 ٦٥ و ٥٥ أعمارهم بني    شـجعت اللجنة احلكومة اهلولندية على اعتماد تدابري لدعم وصول من تتراوح            -٨٠
وتقر احلكومة اهلولندية بأمهية زيادة مشاركة كبار السن يف القوة العاملة وقد اعتمدت، منذ . عاماً إىل سوق العمل

وخالل فترة التسعينات من القرن املاضي،      . تقـدمي التقرير الثاين، تدابري لدعم وصول هذه الفئة إىل سوق العمل           
 . نارتفعت نسبة مشاركة كبار الس

ويتمـثل هدف احلكومة احلايل فيما يتعلق بكبار السن يف استمرار ما ال يقل عن نصف عدد من تتراوح     -٨١
ويعين ذلك نسبة زيادة    .  يف مزاولة عمل مدفوع األجر يف ذلك السن        ٢٠٣٠ سنة يف عام     ٦٤ و ٥٥أعمارهم بني   

 . يف املائة٠,٧٥سنوية يف املشاركة يف القوة العاملة يبلغ متوسطها 

 :وتشمل السياسة الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف ما يلي -٨٢
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سيؤدي خفض تكاليف أجور كبار السن، خبفض اشتراكات التأمني من          : خمطط حوافز ضريبية   -
، إىل تشجيع أصحاب العمل على اإلبقاء على العمال         ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١اإلعاقـة ابتداء من     

 ات الضمان االجتماعي مبوجب قانون استحقاقات اإلعاقة؛ويتصل ذلك بدفع اشتراك. كبار السن

 :تدابري خلفض عدد كبار السن املشمولني بالتقاعد املبكر -

 اإلعفاء الضرييب اخلاص بالعمال كبار السن قصد تشجيعهم على مواصلة           ٢٠٠٢ازداد يف عام     -١
م على البقاء يف    من ختفيض ضرييب إضايف لتشجيعه    )  سنة فما فوق   ٥٧(ويستفيد هؤالء   . العمل

 .وكلما تقدم العامل يف السن ازدادت قيمة اإلعفاء. العمل مدة أطول

 .حتويل خمططات التقاعد املبكر الطوعي إىل خمططات معاشات مرنة -٢

ُيطلـب من أصحاب العمل، قصد التقليل من جاذبية قانون استحقاقات البطالة، دفع حصة من     -٣
 .  من البطالةاشتراكات العمال كبار السن للتأمني

 سنة ونصفاً فما فوق على تسجيل       ٥٧، أجرب األشخاص الذين يبلغ عمرهم       ١٩٩٩مـايو   / أيـار  ١مـنذ    -
وتعتزم احلكومة اعتماد ترتيب جيرب األشخاص . أنفسـهم كعاطلني عن العمل وقبول أي عمل يعرض عليهم   

  .لى البحث عن وظائف سنة ونصف وهلم جتربة حديثة العهد يف العمل ع٥٧الذين يزيد عمرهم عن 

كمـا أن اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز على أساس السن ميكن أن تساعد أيضاً على زيادة مشاركة      -٨٣
، مشروع ٢٠٠١ديسمرب  /وقد قدمت احلكومة إىل جملس النواب، يف كانون األول        . كـبار السن يف القوة العاملة     

 الذي وضع إطاراً عاماً EC/2000/78لك مبوجب توجيه اجمللس قانون حلظر التمييز على أساس السن يف العمل وذ       
. وال ُيسمح بالتمييز على أساس السن إال إذا استند إىل مربر موضوعي           . للمساواة يف املعاملة يف العمل والوظيفة     

 . ويغطي مشروع جمال العمالة بأكمله، من طلب املوظفني واختيارهم وحتديد شروط العمل إىل التوظيف والفصل

  خمصصات امليزانية لربامج الرعاية االجتماعية والفئات الضعيفة٥-١

حثـت اللجـنة احلكومة اهلولندية على أن تضمن عدم تأثري التخفيض يف اعتمادات امليزانية املخصصة                 -٨٤
تتعلق بإصالح ومبا أن هذه التوصية . للربامج االجتماعية تأثرياً سلبياً على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وحيق ألي شخص مقيم    . الـنظام االجتماعي، ميكن اإلشارة إىل أن من غري املزمع ختفيض املساعدات االجتماعية            
بصفة شرعية يف هولندا وتعوزه إمكانات إعالة نفسه احلصول على مساعدة يف شكل دخل أدىن مضمون مبوجب                 

أي أن  . رير، كانت املساعدات مرتبطة باألجر األدىن     وخالل الفترة اليت يغطيها التق    . قـانون املسـاعدة الوطين    
 .٤ و٣ من الفرعني ٢٤٠ إىل ٢٢٥انظر أيضاً الفقرات من . املساعدات تزداد بزيادة األجر األدىن القانوين
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  رفاه األسرة٦-١

 مقدمة

ر تأثرياً بالغاً يف سالمة     ذلك أن العنف يؤث   . تسعى احلكومة اهلولندية إىل اتباع هنج أكثر فعالية إزاء العنف املرتيل           -٨٥
ورغم أن العنف   . وينطبق هذا بالقدر ذاته على العنف اخلارجي والعنف املرتيل        . اجملـتمع ومـدى إحساس الناس باألمان      

 أجريت يف هولندا    املرتيل عادة ما حيدث خلف أبواب موصدة وقلما يبلغ ضحاياه الشرطة مبا حدث، تفيد دراسات شىت               
 .)٢(املرتيل حيدث على نطاق واسع، أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنفوبلدان أخرى بأن العنف 

وميكن أن يكون عنفاً    . وفعـل العـنف املرتيل هو الفعل الذي يرتكبه شخص يف حميط الضحية األسري              -٨٦
 ومجيع  وحيدث ذلك يف مجيع شرائح اجملتمع     . ومن أمثلة العنف النفسي التهديد والوعيد     . جسـدياً أو جنسـياً أو نفسياً      

 كالوالدين أو   -وميكن أن يكون املرتكب من األقارب       . )٣(اجملموعـات الثقافـية، داخل املدن واألرياف على حد سواء         
 كما ميكن أن يكون من حميط الضحية املباشر،         -اجلديـن أو األبـناء أو األعمـام أو األخوال أو العمات أو اخلاالت               

. وميكن أن يكون الضحايا من الرجال أو النساء، ومن الصبيان أو البنات       . بقنيكأصدقاء العائلة، أو اخلالن أو اخلالن السا      
. )٤( من الرجال يف املائة من املرتكبني هم٨٠فالتعرض للعنف املرتيل إذن ال يقتصر على النساء، رغم أن الوثائق تفيد بأن     

 .داًلذلك فمن املهم القيام بأنشطة خمصصة ملكافحة العنف املوجه ضد النساء حتدي

 البعد الدويل

 يف بيجني والدورة االستثنائية للجمعية      ١٩٩٥منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة العاملي املعين املرأة يف عام            -٨٧
فالسياسات الوطنية املتصلة   . ، ازداد التفاعل بني السياسات الوطنية والدولية      ٢٠٠٠يف عام   " ٥+ بيجني  "العامة  

تفاقات والنقاشات املتعلقة باملوضوع يف هيئات دولية كاألمم املتحدة واالحتاد األورويب           مبـنع ومكافحة العنف تتأثر باال     
وتتقاسم احلكومة اهلولندية مع هذه اهليئات، من       . وجملس أوروبا ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا         

 . الفرصالوطنية املتعلقة بتكافؤجهة أخرى، األفكار والتجارب واملمارسات اجليدة يف إطار السياسة 

ومتشياً مع أولويات األمم املتحدة، بذل االحتاد األورويب جهوداً من أجل منع ومكافحة العنف ضد املرأة                -٨٨
وأدرج هذه اجلهود ضمن استراتيجية اجلماعة األوروبية يف جمال املساواة بني      " إعمال حقوق اإلنسان  "يف سـياق    

                                                      

 Wife battering and violence outside the family’, E. Kandel-Englander. In: Journal of‘انظـر   )٢(

interpersonal violence (1992); ‘Partner abuse and general crime: how are they the same? How are they different?’, 
T.E. Moffitt et al. In: Criminology (2000). 

 ,Als het naar buiten komt is het vaak te laat’, by Equivalent, F. Attema‘ املعنون البحث تقرير انظـر  )٣(

 .٢٠٠٢الذي طلبت إعداده مقاطعة أوفريسل، أمليلو 
)٤( Private Violence - Public Issue . ،وثيقة سياسة عامة بشأن النهج املشترك إزاء العنف املرتيل، وزارة العدل

 . ٢٠٠٢الهاي، 
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دد االحتاد األورويب على مجع املعلومات بصورة منهجية كأساس الختاذ تدابري يف  ويش). ٢٠٠٥-٢٠٠١(اجلنسني  
 . وتقدم هولندا مسامهة نشطة يف هذا املضمار. جمال السياسة العامة ورصد السياسات على حنو فعال

حة وعـلى مدى السنوات القليلة املاضية، عملت هولندا جادة، ال سيما داخل األمم املتحدة، على مكاف          -٨٩
فعلى سبيل املثال، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مببادرة من هولندا، قرارات تتعلق             . العـنف ضد املرأة   

كتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وقراراً بشأن      ، )٥(باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صحة النساء والفتيات       
وبذلك، أدرج هذا املوضوع    . )٦(الشرفالدفاع عن   املرأة باسم   العمل من أجل القضاء على اجلرائم املرتكبة ضد         

وخالل الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة، قدمت هولندا من جديد قرارا . يف صلب جدول األعمال الدويل
 يف تقدمي قرار    ٢٠٠٣ويف إطار متابعة هذه القرارات، ستشارك هولندا يف عام          . )٧(بشأن مكافحة جرائم الشرف   

وتتوخى . مع بشأن العنف ضد املرأة، يركز على القضاء على جرائم الشرف وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث    جا
هولندا، بواسطة هذه املبادرات، إشاعة الوعي ببعض املواضيع الصعبة واملثرية للجدل، عسى أن حيمل ذلك البلدان 

 . ة وغري احلكومية يف سبيل حتسني وضع املرأةعلى تعديل تشريعاهتا وزيادة دعمها لسياسات املنظمات الدولي

 البعد الوطين

 منع ومكافحة العنف املرتيل

 أن العنف   ١٩٩٧الصادر يف عام    "  الطبيعة والنطاق والدعم   -العنف املرتيل   "جـاء يف الـتقرير املعنون        -٩٠
ساء املستجوبني إهنم تعرضوا     يف املائة من الرجال والن     ٤٠إذ قال ما يزيد عن      :  مشكلة اجتماعية خطرية   )٨(املرتيل

 يف املائة إهنم تعرضوا لعنف مرتيل جنمت عنه عواقب وخيمة كالقلق            ٣٠لنوع من أنواع العنف املرتيل يف مرحلة ما؛ وقال          
 يف املائة العنف املرتيل يومياً      ٢٧ يف املائة إلصابة جسدية جراء العنف املرتيل؛ وواجه          ١١أو االكتئاب أو الطالق؛ وتعرض      

وال يظهر الكثري من هذه املشاكل؛ إذ ال تبلغ .  يف املائة من العنف املرتيل ملا يزيد عن مخس سنوات ٢١سبوعيا؛ وعاىن   أو أ 
 . يف املائة من احلاالت٦ يف املائة من احلاالت وال يدان املسؤولون عن ممارسة هذا العنف إال يف ١٢الشرطة إال بنسبة 

أذن وزير العدل بالبدء يف مشروع من أجل منع ومكافحة العنف           ،  ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ١ويف   -٩١
متكني الوزارات واملنظمات الوطنية من تكثيف جهودها يف سبيل         : املـرتيل، ويرمي املشروع إىل حتقيق هدفني مها       

العدل، وزارات  (وقد شاركت عدة وزارات يف املشروع       . التصـدي للعنف املرتيل، واتباع هنج أكثر فعالية إزاء املشكلة         
إىل ) والتعلـيم، والثقافة والعلوم، والداخلية وعالقات اململكة، والصحة والرفاه والرياضة، والشؤون االجتماعية والعمالة            

                                                      

ويف كل مرة، اعتمد القرار دون تصويت؛ وآخر مرة، اشترك   . ٢٠٠١ و ١٩٩٩ و ١٩٩٨ و ١٩٩٧يف األعوام    )٥(
 .  بلدا يف تقدمي مشروع القرار١٢٦

 .٢٠٠٠خالل الدورة اخلامسة واخلمسني املعقودة يف عام  )٦(
 . يف اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٤اعتمد القرار باإلمجاع يف  )٧(
وخبالف أنواع  .  العنف املرتيل يف هذا التقرير بأنه العنف الذي ميارسه فرد من حميط الضحية األسرية              يعـّرف  )٨(

 . أخرى من العنف، ينتمي الضحية واملذنب إىل الوسط ذاته
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، اليت عرضت على    " قضية عامة  -العنف الداخلي   "ومتثل وثيقة السياسة العامة املعنونة      . جانب عشرات املنظمات الوطنية   
وال تكتفي الوثيقة بوصف السياسات اليت كانت قيد التنفيذ         . ، خالصة املشروع  ٢٠٠٢أبريل  /الـربملان يف شـهر نيسان     

 . تدبرياً من التدابري اجلديدة الرامية إىل إقرار هنج فعال إزاء العنف املرتيل٥٠وقت صدورها، بل إهنا تعرض ما يزيد عن 

 قضية  -العنف املرتيل   "مة املعنونة   وتوخى املشروع منع ومكافحة العنف املرتيل وأدت وثيقة السياسة العا          -٩٢
ويف األعوام القليلة املاضية، أقيمت شراكات ملكافحة العنف املرتيل يف عشرات        . إىل اختاذ مبادرات كثرية   " عامـة 

البلديات وصيغت بروتوكوالت بشأن التعاون بني الشرطة والنيابة العامة وإدارة اإلفراج املشروط ومنظمات دعم        
 .االجتماعيةاملرأة واملنظمات 

وأصـبحت مكافحة العنف املرتيل هدفاً رئيسياً يف السياسة اليت تنتهجها هيئات كالشرطة والنيابة العامة        -٩٣
وباشرت أكثر املنظمات نشاطاً يف هذا اجملال عمليات تفضي إىل . ومنظمات دعم املرأة وعدد متزايد من البلديات

 .املرتيل وإىل استحداث أساليب ومبادرات جديدةزيادة التركيز على هنجها املتبع إزاء العنف 

يف جماالت التنسيق   "  قضية عامة  -العنف املرتيل   "وتـنفذ التدابري املذكورة يف وثيقة السياسة العامة املعنونة           -٩٤
ملعرفة، والتنظـيم، والتدخالت املوجهة إىل الضحايا واملرتكبني وإىل األطفال املعنيني باألمر، والتوعية العامة وتنمية ا            

يشمل ممثلني من وزارات العدل، (وقد أنشئ فريق استشاري مشترك بني الوزارات     . ومجـع املعلومـات والرصـد     
) والتعليم، والثقافة والعلوم، والداخلية، وعالقات اململكة، والصحة والرفاه والرياضة، والشؤون االجتماعية والعمالة        

 . يدان قصد ضمان حتويل السياسة املقترحة إىل ممارسة عمليةوفريق استشاري رمسي يشمل أشخاصاً عاملني يف امل

 :وتشمل األهداف الرئيسية هلذه لسياسة ما يلي -٩٥

ينبغي النهوض، على املستوى احمللي أساساً، بالتعاون يف جمال التصدي للعنف           : دعـم البلديات   -١
ومتثل .  بلدية٢٠ أكثر من وقد دعمت وزارة العدل يف األعوام األخرية مشاريع تعاون يف. املرتيل

 .هذه البلديات قدوة للبلديات األخرى

 بشأن العنف املرتيل    )٩(أجريت دراسة استقصائية واسعة النطاق    : العنف املرتيل داخل األقليات اإلثنية     -٢
 يف املائة من    ٢٦قال  (داخل األقليات اإلثنية، وكشفت هذه الدراسة أن هذا النوع من العنف شائع             

 .، لكن مناقشته حبرية أمر يف غاية الصعوبة) إهنم تعرضوا للعنف املرتيل يف مرحلة مااملستجوبني

حبثت دراسات شىت إمكانات إدراج خيار استبعاد مرتكيب أفعال العنف املرتيل : استبعاد املرتكبني -٣
 .يف النظام القانوين اهلولندي

                                                      

)٩( Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in 

Nederland, Intomart, 2002. 
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ة مزيداً من االهتمام لعالج مرتكيب العنف       تويل دوائر اخلدمات االجتماعي   : توفري العالج للمرتكبني   -٤
وقد استحدث أخصائيو الطب النفساين الشرعي أشكاالً من العالج تساعد بنجاعة على            . املـرتيل 

 . وعالوة على ذلك، يوجد اآلن املزيد من أشكال العالج والدعم. اخلروج من دوامة العنف

 طفل  ١٠٠ ٠٠٠ أن قرابة    )١٠(استكشافيةأظهرت دراسة   : األطفال الذين يشهدون العنف املرتيل     -٥
)  يف املائة٤٠حنو (وتفيد الدراسة ذاهتا بأن العديد من األطفال     . يشهدون أفعال عنف بني والديهم    

بل إن البعض يعتادون بدورهم  معرضون بقدر أكرب فيما يبدو ملشاكل سلوكية أو مشاكل أخرى؛
قواعد سياسة عامة لدعم مشاريع منع "عنون وبرنامج وزارة العدل امل. على منط من السلوك العنيف

 . يفسح اجملال ملشاريع تعىن باألطفال الذين يشهدون العنف املرتيل"٢٠٠٢اإلجرام لعام 

 وثيقة سياسة عامة    ٢٠٠٢ديسمرب  /ونشـرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة يف شهر كانون األول          -٩٦
ستجابة احلكومة يف سياستها العامة لتقرير املعهد اهلولندي         تضمنت ا  "بلـد آمن يطيب فيه عيش املرأة      "بعـنوان   

 . "منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه"حلقوق اإلنسان املعنون 

هبذه االستجابة  ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(وقد وعدت خطة السياسة العامة طويلة املدى املتعلقة بتكافؤ الفرص            -٩٧
. اخلطة أهنا ستقّيم سياسة منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه         يف جمال السياسة العامة، إذ أعلنت احلكومة يف هذه          

وتعرض " العنف ضد املرأة  "وحتدد الوثيقة إطار السياسة العامة للموضع الواسع النطاق الذي يندرج حتت عنوان             
 تنسيق  املبادئ األساسية واألنشطة اليت اضطلعت هبا احلكومة املركزية مؤخراً واالستنتاجات العامة وكيفية حتسني            

وذلك باحلث على أنشطة الرصد وجتديدها ودعمها بغية منع العنف ضد املرأة والقضاء             : سياسـة تكافؤ الفرص   
وهكـذا فـإن اهلدف ال يتمثل يف مباشرة مشاريع منفصلة يف جمال السياسة العامة ملنع العنف ضد املرأة       . علـيه 

 العادية لتعميم مراعاة نوع اجلنس، بل يف املسامهة يف          والقضاء عليه، إىل جانب املشاريع القائمة يف إطار السياسة        
 :املبادرات احلالية املتعلقة مبكافحة العنف من زاوية تكافؤ الفرص ومنها مثالً

 خطة العمل الوطنية ملكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال؛ -

 ت الدعارة؛عملية رصد السياسة املتعلقة بالبغاء عقب رفع احلظر العام املفروض على بيو -

 املقرر الوطين اهلولندي املعين باالجتار بالبشر؛ -

 السياسة الرامية إىل القضاء على العنف اجلنسي؛ -

 سياسة منع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ -

 .سياسة مكافحة التحرش اجلنسي يف مكان العمل ويف قطاع التعليم وقطاع الرعاية الصحية ويف جهاز الشرطة -

                                                      

)١٠( Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, een basisverkenning van korte en 

lange termijn effecten by Sietske Dijkstra, Bilthoven, 2001. 
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 لقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناثسياسة ا

، السياسة اهلولندية يف جمال منع )١١(، شرحت وزارة العدل، يف مراسالت مع جملس النواب٢٠٠٢يف عام  -٩٨
خـتان البنات والقضاء عليه، وقدمت ملخصاً جلميع األنشطة اليت قامت هبا إدارات احلكومة ومنظمات اجملتمع                

 :وقد عوجلت املواضيع التالية.  العام والتطوير املهيناملدين يف جمال اإلعالم

 .مدى حدوث ممارسة ختان اإلناث -١

 .التدابري املنصوص عليها يف التشريع والقانون اجلزائي ملكافحة هذه املمارسة -٢

 .األنشطة اجلارية يف جمال اإلعالم العام والتطوير املهين -٣

 .جوء السياسيما إذا كان ختان اإلناث يربر منح الل -٤

 .االستنتاجات وسياسة املتابعة -٥

وتتضـمن رسـالة وزيـر العدل املذكورة آنفاً وصفاً وجيزاً للمشاكل املواجهة يف منع ممارسة تشويه األعضاء                   -٩٩
 ومبا أن املوضوع حساس يف بلدان منشأ اجلماعات املعنية ويف هولندا على حد سواء، فال            . التناسلية لإلناث والقضاء عليها   

وينطبق هذا على هولندا كما ينطبق على العديد من البلدان األوروبية           . توجـد معلومـات وإحصـاءات يف هذا الصدد        
لذلك طلبت إدارة تنسيق سياسة املساواة يف احلقوق التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمالة، يف خريف عام                . األخرى
 من البلدان واملنتمني إىل ثقافات خمتلفة ممن ختنوا بناهتم يف بلدهم            ، إعداد دراسة لبحث مشاكل الوالدين من عدد       ٢٠٠٢

 .األصلي أو يف بلد آخر ميارس فيه ختان البنات بصورة تقليدية، أي يف بلدان ال تتناىف فيها هذه املمارسة مع القانون

 املزدوج، تجرمي ال  معـرفة مدى إسهام تعديل القانون اجلنائي اهلولندي، مبا يف ذلك إلغاء شرط             وينـبغي  -١٠٠
ومن املتوقع أن جتد هولندا قدوة حسنة يف التعديالت اليت أدخلت على            . إسـهاماً إجيابـياً يف حل هذه املشكلة       

 .القانون اجلنائي يف فرنسا والسويد، والتأثريات العملية الناجتة عنها

 دراسات منوذجية لوضع مؤشر حملي فيما يتصل بسالمة املرأة

 مكـن إدخـال حتسينات إذا أرادت هولندا ضمان الرصد املناسب للتطورات الوطنية             مـا زال مـن امل      -١٠١
، طلبت إدارة تنسيق سياسات املساواة يف احلقوق        ٢٠٠٢ويف عام   . فـيما يتعلق بطبيعة العنف ضد املرأة ونطاقه       

 املؤشرات القائمة   وهتدف الدراسة إىل إعطاء فكرة عن     . إعـداد دراسة منوذجية بشأن الرصد احمللي لسالمة املرأة        
 .املتعلقة بالعنف ضد املرأة وإعداد مناذج ميكن استخدامها يف إجراء دراسات منوذجية حملية

                                                      

 ، وجملس النواب، ١٣٧٧، التذييل رقم ٢٠٠١-٢٠٠٠رسـائل مـن وزيـر العدل وجملس النواب،         )١١(
 .٨٣السادس، رقم  اجمللد - ٢٧٤٠٠، ٢٠٠١-٢٠٠٠
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 خطة العمل الوطنية ملكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال

نتـيجة لالتفاقـات املـربمة يف املؤمتر العاملي ملكافحة استغالل األطفال ألغراض جتارية، الذي عقد يف                  -١٠٢
 .، أعدت وثيقة سياسة عامة وخطة عمل ملكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال١٩٩٦ستكهومل يف عام 

 املعنونة  ١٩٩٩ووضعت خطة العمل الوطنية ملكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال يف إطار متابعة مذكرة عام                -١٠٣
 .ضمنت تفاصيل التدابري املتخذة واملزمع اختاذها، وت"القضاء على االعتداء اجلنسي على األطفال والعنف املوجه ضدهم"

ومجعت يف خطة العمل الوطنية ملكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال، اليت قدمت إىل جملس النواب يف                 -١٠٤
وقام فريق خمصص يضم    . ، مجيع األنشطة الرامية إىل مكافحة هذا النوع من االعتداء         ٢٠٠٠أبريل  / نيسـان  ١٩

ونوقشت اخلطة مع جملس النواب خالل .  ومنظمات غري حكومية شىت برصد تنفيذ خطة العملممثلني من احلكومة
 كانون ١١وقُدم تقرير مرحلي ثان إىل الربملان يف رسالة مؤرخة . ٢٠٠٠مـايو  / أيـار ١٥اجـتماع عقـد يف     

ىل جملس  وقدم تقرير آخر إ   . ٢٠٠٢وأُجنز مشروع خطة العمل الوطنية يف منتصف عام         . ٢٠٠١ديسـمرب   /األول
 خالل اجتماع ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٥، ونظر فيه اجمللس يف ٢٠٠٢أكتوبر /النواب يف شهر تشرين األول

وقدم التقرير النهائي املتعلق خبطة العمل الوطنية ملكافحة . عقد ملناقشة قضايا السياسة العامة أو القضايا املوضوعية
 .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١١يف االعتداء اجلنسي على األطفال إىل الربملان 

وال ميكن التصدي على النحو املناسب ملشكلة االعتداء اجلنسي على األطفال والعنف املوجه ضدهم إال                -١٠٥
ويتعلق األمر بتمكني   . إذا تسىن الكشف عنه يف مرحلة مبكرة والتدخل من أجل تقدمي املساعدة الالزمة للضحايا             

رطة والنيابة العامة اختاذ إجراءات يدعمها تشريع قوي، ومن املهم األخذ بأساليب            وجيب أن يتسىن للش   . األطفال
وبواسطة هذا النهج التسلسلي، تقيم . فعالة لعالج املرتكبني الذين جيب أن خيضعوا للمراقبة عند عودهتم إىل اجملتمع

نشطة اليت تقوم هبا الوزارات     خطـة العمل الوطنية ملكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال صالت بني خمتلف األ            
وهلذا السبب، يشمل النهج املعتمد الرعاية اليت تقدمها احلكومة وكذلك املؤسسات واألفراد            . واملـنظمات املعنية  

ومن اجملاالت األخرى اليت تركز عليها خطة العمل الوطنية         . العاملون يف جماالت الوقاية والدعم واجلزاء والتنظيم      
نسي على األطفال ما يشمل القضاء على استغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويف السياحة              ملكافحـة االعتداء اجل   

 . اجلنسية، فضالً عن البحث واإلعالم العام

  قانون الرسوم املدرسية ورسوم الدورات الدراسية٧-١

عليم الثانوي اخلاص، الذين جاوزوا يف هولـندا، يدفع آباء تالميذ التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي املهين والت   -١٠٦
وقد . سـن التعلـيم اإلجباري، رسوماً مدرسية لقاء تعليم أطفاهلم طول اليوم أو رسوم الدورات الدراسية لبعض الوقت                 

بشأن التقرير السابق، عن قلقها بشأن تبعات ارتفاع الرسوم         ) ٢٩ و ١٩رقم  (أعربت اللجنة املعنية بالعهد، يف مالحظتيها       
وتكمن املشكلة الرئيسية   .  يف هولندا على وصول مجيع أفراد فئات الدخل املختلفة إىل التعليم على قدم املساواة              املدرسـية 

، كانت الرسوم املدرسية حتدد كل      ٢٠٠٠وحىت عام   . يف النظام الذي ازدادت مبوجبه الرسوم على أساس ثالثي السنوات         
وميكن أن  . اليف املوظفني واملواد بالنسبة لكل تلميذ يف التعليم الثانوي         يف املائة من تك    ٢٠ثالثة أعوام حبيث يتحمل اآلباء      

املمكن أيضاً تعديل الرسوم لكل سنة من السنتني الدراسيتني          وكان من . يـؤدي ذلـك إىل زيـادات كبرية يف الرسوم         



E/1994/104/Add.30 
Page 35 

وغُّير هذا النظام القائم على     . ابقاملتعاقبـتني، اسـتناداً إىل املؤشر احلكومي ألجور العاملني يف اخلدمة املدنية يف العام الس              
وباتت الرسوم املدرسية مرتبطة سنوياً مبؤشر أسعار املستهلك، وهو مقياس          . ٢٠٠١حتديد الرسوم املدرسية سنوياً يف عام       

؛ ومنذ ذلك احلني، اقتصر األمر على تعديلها وفقاً ملعدل ١٩٩٩وسجلت آخر زيادة يف الرسوم املدرسية يف عام . التضخم
ونتيجة العتماد النظام اجلديد، ُخفض     .  زيادات هائلة يف الرسوم    ١٩٩٩ أنه مل ُتسجل منذ عام       ٢ويبني اجلدول   . خمالتض

 وأدى آخر تعديل ثالثي السنوات إىل زيادة الرسوم يف إطار النظام القدمي           . متوسـط ارتفاع الرسوم املدرسية إىل النصف      
ويؤدي النظام احلايل   ). ١٩٩٦/١٩٩٧(نت عليه قبل ثالث سنوات       يف املائة مقارنة مبا كا     ٢١بنسـبة   ) ١٩٩٩/٢٠٠٠(

وترتبط رسوم الدورات الدراسية، الواجب دفعها لقاء التعليم        .  يف املائة على مدى ثالث سنوات      ١٠إىل زيـادة بنسـبة      
 . لبعض الوقت، سنوياً هي األخرى باملؤشر نفسه حبيث تعدَّل وفقاً ملعدل التضخم

 ٢اجلدول 
 )املبالغ باليورو(سوم املدرسية اجتاهات الر

١٩٩٦/١٩٩٧ ١٩٩٧/١٩٩٨ ١٩٩٨/١٩٩٩ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  

 الرسوم املدرسية ٦٦٣ ٦٨٤ ٦٨٤ ٨٠٥ ٨٢٧ ٨٥٢ ٨٨٥ ٩١٦

. رسيةأغسطس من كل عام الرسوم املد     / آب ١ سنة فما فوق يف      ١٦ويدفع آباء التالميذ الذين تبلغ أعمارهم        -١٠٧
اليت ال يفوق دخلها (وُيكفل الوصول إىل التعليم ألن الرسوم تدفع بالكامل عن األسر ذات الدخل الضعيف أو املتوسط 

ومت متديد  . الرسوم والنفقات الدراسية  ) بدالت(وذلك مبوجب قانون    )  يورو ٢٧ ٠٠٠السنوي اخلاضع للضريبة حوايل     
أغسطس / آب١ومنذ .  زيادة عدد اآلباء املؤهلني للحصول على بدل، مما أدى إىل٢٠٠١/٢٠٠٢هذا املخطط يف العام 

 يورو احلصول على تعويض جزئي حبسب الدخل ٢٧ ٩٨٣، أتيح أيضاً للفئة اليت يتجاوز جمموع دخلها املعدل    ٢٠٠١
فقرية وبذلك، فإن الرسوم املدرسية ال حتول دون التحاق أبناء األسر ال          . وعـدد األطفـال الذيـن بلغوا سن الدراسة        

 ).٤-٨-٣ من الفرع ٥٠٣ إىل ٤٨٩ترد تفاصيل أخرى بشأن هذا القانون يف الفقرات من . (بالتعليم

  الوفاء بااللتزامات مبوجب العهد٨-١

ولكل بلد حكومته   . أروبا وجزر األنتيل اهلولندية وهولندا    : تـتألف مملكـة هولندا من ثالثة بلدان هي         -١٠٨
وختضع بعض الشؤون إلدارة مشتركة، عن طريق مؤسسات اململكة، كحكومة          . وبـرملانه اللذان ينتخبهما شعبه    

، اليت تشمل احلفاظ "بشؤون اململكة"وتتعلق هذه املسائل ). اليت ميثل فيها كل من البلدان الثالثة      (مملكـة هولندا    
ستقرار القانوين، على االستقالل، والدفاع، والعالقات اخلارجية، ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واال 

كما ُيكفل التشاور والتنسيق فيما يتعلق مبسائل غري شؤون الدولة، لكن تنسيقها إىل حد معقول . واإلدارة السليمة
وعالوة على ذلك، حتترم البلدان الثالثة بعضها بعضاً وتتبادل املعونة واملساعدة     . خيـدم مصـلحة اململكة برمتها     

 . لدان أنفسها حبرية، غري مقيدة إال ببعض الشروط اليت يفرضها انتماؤها للمملكةوحتكم الب. املادية وغري املادية

وتقع مسؤولية تنفيذ أحكام العهد يف أروبا وجزر األنتيل اهلولندية وهولندا أساساً على عاتق حكومة كل  -١٠٩
. ل حبكومة مملكة هولندا   وإذا رأت اللجنة أن أي منطقة من اململكة قد خرقت أحكام العهد، فعليها االتصا             . منها

 . وإذا مل حيدث اخلرق إال يف بلد من البلدان الثالثة، فتعاجل حكومة هولندا عند ذاك املسألة مع حكومة البلد املعين
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 ٢املادة :  األحكام العامة الواردة يف العهد-٢

  حقوق غري املقيمني١-٢

ومبوجب هذا القانون، ال    . ١٩٩٨يوليه  / متوز ١  حيز النفاذ يف   )للمقيمني(دخل قانون احلق يف املساعدة       -١١٠
حيق لألجانب غري احلائزين على تصاريح لإلقامة يف هولندا االستفادة من اخلدمات االجتماعية بقرار من السلطة                

والقاعدة األساسية هي أن األجانب غري مؤهلني لالستفادة من اخلدمات االجتماعية إال إذا كانوا حيملون . اإلدارية
وال حيق ملن ينتظرون البت يف طلب تصريح اإلقامة االستفادةُ من تلك            ). رهنا بشروط حمددة  ( إقامة صاحل    تصريح

وال حيق لألجانب غري احلائزين على . اخلدمات إال إذا كانوا من ملتمسي اللجوء وفئات قليلة أخرى من األجانب         
وخبصوص حق  . ألساسية واملساعدة القانونية  تصـاريح إقامة احلصول إال على خدمات التعليم والرعاية الصحية ا          

 .١٥٩ إىل ١٥٦املهاجرين يف العمل، انظر الفقرات من 

  تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصعيد العاملي٢-٢

 ، ُتقدم املعلومات التالية    )HRI/CORE/1/Add.66(إضـافة إىل املعلومـات املقدمة يف الوثيقة األساسية           -١١١
 .فيما يتعلق بدور التعاون الدويل يف إنفاذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ويشكل إعمال . ويتمـثل اهلدف الرئيسي لسياسة التعاون اإلمنائي العامة هلولندا يف مكافحة الفقر املدقع             -١١٢
وتشمل هذه السياسة يف    .  ال يتجزأ من هذه السياسة     احلقـوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية جزءاً      

أوهلا االستثمار يف األشخاص، ال سيما الفقراء، قصد تنمية قدرهتم        : جوهـرها ثالثة خيارات استراتيجية مترابطة     
اإلنتاجـية؛ وثانـيها حتسني تلبية االحتياجات األساسية؛ وثالثها زيادة مشاركة الفقراء يف عملية صنع القرارات              

نتيجة للعملية  (وتشـترك هـذه اخليارات الثالثة يف أهنا تويل أمهية خاصة ال لتوزيع الدخل فحسب                . ياسـية الس
، بل أيضاً لعوامل اإلنتاج املؤسسية باملعىن الواسع، كتوزيع األراضي ورأس املال والوصول إىل التعليم            )االقتصادية

وتتمشى سياسة هولندا على    . عن هوية الناس الثقافية   والرعاية الصحية وغريها من االحتياجات األساسية، فضالً        
هذا النحو مع توافق اآلراء الدويل على أن الفقر متعدد األبعاد ولـه جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية 

كما أن ذلك يعكس االتفاق العام بني كربى اجلهات املاحنة الدولية على أنه ال بد من                . وأخـرى متعلقة باألمان   
ويرتبط تعزيز احترام احلقوق    . تـباع هنج قائم على احلقوق إزاء التنمية لضمان احلد من الفقر على حنو مستدام              ا

االقتصـادية واالجتماعية والثقافية عن طريق التعاون اإلمنائي ارتباطاً وثيقاً بسياسة هولندا يف جمال تعزيز احترام                
ية والسياسية هو شرط أساسي للتمتع الكامل باحلقوق        حقـوق اإلنسـان عمومـاً، إذ إن احترام احلقوق املدن          

ولذلك تبذل، يف إطار برنامج التعاون . االقتصـادية واالجتماعية والثقافية على املدى الطويل، والعكس بالعكس        
اإلمنائي، جهود من أجل دعم إعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، على مستوى              

 . ر السياسي وعلى صعيد املمارسة العملية، على حد سواءاحلوا
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  إعمال حقوق حمددة-٣

 ٦ املادة ١-٣

  احلق يف العمل١-١-٣

  حالة العمالة والبطالة والعمالة الناقصة ومستواها واجتاهاهتا١-١-١-٣

 .ة حالة البطالة واملشاركة يف القوة العاملة حبسب الفئات املستهدف٤ و٣يبني اجلدوالن  -١١٣

  ٣اجلدول 
 اجتاه البطالة حبسب الفئات املستهدفة

٢٠٠٢ 
٪ 

٢٠٠١ 
٪ 

١٩٩٥ 
٪ 

١٩٩٠ 
٪ 

 

 السكان عموماً ٦,٩ ٨,١ ٣,٤ ٤,١
 :منهم    

 النساء  ١٠,٩ ١١,١ ٤,٧ ٥,٠
 )٢٤-١٥(الشباب   ١٠,٣ ١٣,٢ ٧,٢ ٨,٥
 )٦٥-٥٥(كبار السن   ٤,٤ ٥,١ ٢,٦ ٣,٠
 )١(األقليات اإلثنية  ٢٦,٢ ٢٥,٧ ٧,٧ ٨,٩

 ).الدراسة االستقصائية للقوة العاملة CBS( ،Enquête beroepsbevolking)(إحصاءات هولندا  :املصدر
 أروبا/األتراك واملغاربة والسوريناميون ومواطنو جزر األنتيل: األقليات األربع الكربى )١( 

  ٤اجلدول 
 اجتاه املشاركة يف القوة العمالة حبسب الفئات املستهدفة

٢٠٠٢ 
٪ 

٢٠٠١ 
٪ 

١٩٩٥ 
٪ 

١٩٩٠ 
٪ 

 

 السكان عموماً ٥٥,٢ ٥٧,٨ ٦٥,٤ ٦٥,٧
 :منهم    

 النساء  ٣٨,٨ ٤٣,٥ ٥٣,٤ ٥٤,٤
 )٢٤-١٥(الشباب   ٤٢,١ ٣٨,٦ ٤٥,٣ ٤٤,٣
 )٦٥-٥٥(كبار السن   ٣٥,٤ ٣٨,٦ ٤٨,٧ ٥٠,٧
 )١(األقليات اإلثنية  ٣٥,٧ ٣٧,٧ ٥١,٧ ٥٢,٥

 ).الدراسة االستقصائية للقوة العاملة CBS( ،Enquête beroepsbevolking)(إحصاءات هولندا  :املصدر
 .أروبا/األتراك واملغاربة والسوريناميون ومواطنو جزر األنتيل: األقليات األربع الكربى )١( 

وقـد اسـتفادت سـوق العمـل اهلولندي بقدر كبري من انتعاش التجارة العاملية يف النصف الثاين من                    -١١٤
نب ارتفاع مستوى التعليم وتقييد األجور على مدى فترة الثمانينات وجزء كبري            وأدى ذلك إىل جا   . التسعينات
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. من التسعينات وزيادة مرونة سوق العمل، إىل تراجع كبري يف معدالت البطالة وزيادة يف املشاركة يف القوة العاملة
 . زيادة حادة ُتعزى أساساً إىل نقص العمالة١٩٩٧وسجلت األجور منذ عام 

غط اقتران الزيادة احلادة يف األجور يف هولندا بتقييد األجور يف اخلارج على قدرة هولندا على                وقـد ض   -١١٥
. املنافسـة، فكان وقع التراجع االقتصادي احلايل على هولندا أقوى مما كان عليه يف سائر بلدان االحتاد األورويب                 

وتتزايد البطالة يف صفوف الشبان . العملوكـان تأثري الركود احلايل شديداً على بعض الفئات الضعيفة يف سوق    
 :وُيرّد ذلك لعدة أسباب. خصوصاً تزايداً سريعاً

 يعمل الكثري من الشباب بعقود مؤقتة ال يتم جتديدها يف أوقات الشدة االقتصادية؛ -

إن الشبان الذين ينقطعون عن الدراسة يواجهون صعوبات أكرب يف إجياد عمل عندما تكون سوق  -
  نشاطاً؛العمل أقل

خـالل فترة الرواج االقتصادي األخرية، انقطع العديد من الشباب عن الدراسة يف وقت مبكر،       -
واآلن وقد تراجع أداء االقتصاد،     . حيـث وجدوا ما يغريهم يف ارتفاع األجور يف سوق العمل          

 . بات هؤالء الشبان يشكلون فئة ضعيفة بسبب ضعف مستواهم التعليمي

وهتدف خطة  .  خطة عمل خاصة ببطالة الشباب بغية رصد ارتفاع معدالت البطالة يف صفوف الشباب             وُتنفذ حالياً  -١١٦
وسيربم أصحاب العمل   . العمل هذه إىل إعادة كل شاب عاطل عن العمل إما إىل العمل أو إىل التعليم يف غضون ستة أشهر                  

 . احمللي اتفاقات من أجل مكافحة البطالةوالعمال والبلديات ومؤسسات التدريب وأطراف معنية أخرى على املستوى 

 :وُيرد ذلك ألسباب شىت. كما أن األقليات اإلثنية تتأثر على حنو مفرط بتردي حالة سوق العمل -١١٧

وعندما . إن العديـد من العمال املنتمني إىل أقليات إثنية يعملون بعقود مؤقتة أو لبعض الوقت               -
 يف الغالب هذه العقود؛يركد سوق العمل، ال جيدد أصحاب العمل 

والكثري من العمال املنتمني إىل أقليات إثنية يف هولندا         . يتراجع الطلب على العمالة قليلة املهارة      -
 هم من ذوي املهارة القليلة، مما يفسر ارتفاع معدالت البطالة يف هذه الفئة بوترية سريعة نسبياً؛

العمل بتوظيف عمال من األقليات اإلثنية، مما حيول احلاجز اللغوي دون قيام العديد من أصحاب  -
 .يعوق اندماجهم يف سوق العمل

وقد ازدادت مشاركة النساء يف القوة العاملة بقدر كبري خالل السنوات العشر املاضية، رغم أهنن ما زلن  -١١٨
 يف املائة حبلول    ٦٥وتتوخى هولندا زيادة عدد النساء العامالت إىل نسبة         . متأخرات عن الرجال يف هذا املضمار     

وذلك ألغراض حتقيق تكافؤ الفرص     )  ساعة يف األسبوع   ١٢يف العمل مدفوع األجر ملا يقل عن         (٢٠١٠عـام   
ويتوقع بلوغ النسبة   ). لتدارك مشكلة الشيخوخة السكانية   (وألسباب اقتصادية   ) اكتفاء املرأة الذايت االقتصادي   (

 :املنشودة يف صفوف النساء شريطة أن
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الهتمام بتطبيق وتوسيع نطاق التدابري القائمة املتعلقة باجلمع بني العمل واملسؤوليات           يسـتمر ا   -
وقد ازداد عدد النساء، ال سيما ذوات الكفاءة العالية، الاليت يواصلن العمل بعد إجناب . األسرية

 أبنائهن، حىت وإن عملن يف غالب األحيان لبعض الوقت؛

فئات معينة من النساء الاليت يشاركن بنسبة ضعيفة يف سوق          جيـري صياغة سياسة إضافية لتشجيع        -
 . العمل على إجياد عمل ومتكينهن من القيام بذلك، خاصة يف ضوء الوضع االقتصادي املتدهور حالياً

ويف هـذا الصدد، جيري التركيز على النساء الراغبات يف العودة إىل العمل الاليت ال يتلقني مساعدات، ال سيما                    -١١٩
ويف هذا السياق، وضعت خطة عملة حمدَّثة خاصة بالنساء         .  املنتميات يف الغالب إىل أقليات إثنية      - املهارات القليلة    ذوات

 امرأة  ٥٠ ٠٠٠وهتدف اخلطة إىل إعادة     . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣العائدات، وهي تتضمن إجراءات ملموسة للفترة ما بني عامي          
يضاً اللجنة املعنية مبشاركة نساء األقليات اإلثنية، وكُلّفت بتحديد         وأنشئت أ . ٢٠٠٥إىل العمـل بأجر األجر بنهاية عام        

 . أساليب وتقنيات ميكن للبلديات استخدامها حلفز اندماج هؤالء النساء ومشاركتهن يف اجملتمع

 توفري الوظائف للباحثني عن العمل ٢-١-١-٣

 :إدماج الباحثني عن العملهنالك العديد من التدابري على األمد الطويل اليت تعزز إعادة  -١٢٠

اعُتمدت هذه االستراتيجية يف إطار السياق األورويب ملكافحة البطالة         : االسـتراتيجية الشـاملة    -
وجيب أن ُيتاح لكل باحث عن . بشكل عام، وال سيما بطالة الشباب والبطالة على األمد الطويل

عاطل عن العمل، وخالل ستة  شهرا من تاريخ تسجيله ك١٢العمل برنامج إلعادة إدماجه خالل 
وحيول ذلك دون حتول البطالة القصرية األمد إىل بطالة طويلة األمد، ما            . أشهر بالنسبة للشباب  

 . يعوق عملية إعادة اإلدماج

إن مصيدة الفقر تعين أن العمل ليس دائماً أجدى من الناحية املالية من االعتماد على اإلعانات،               -
وهنالك العديد من التدابري اليت .  من اإلعانات على البحث عن عملوذلك يوهن عزم املستفيدين

 : وضعت للتصدي ملصيدة الفقر

حيصل املوظفون على ختفيض إضايف يف      : زيـادة الرصـيد الضـرييب للشخص العامل        -١
 الضرائب املستحقة الدفع جلعل العمل أكثر جذباً من الناحية املالية؛

 لبلديات؛خفض دعم الدخل الذي تقدمه ا -٢  

 . تزيد االستفادة بالتدريج مع زيادة الدخل: إصالح خطة االستفادة من اإلسكان -٣

عدم القدرة على التوفيق بني مسؤوليات العمل واألسرة متنع النساء ، على وجه اخلصوص، من املشاركة                 -
.  بصورة أفضل  وسيزداد العرض يف سوق العمل إذا متكن الناس من التوفيق بني االثنني           . يف سـوق العمل   

  :ولذلك، اعتمدت هولندا العديد من التدابري اليت من شأهنا تيسري التوفيق بني العمل واألسرة
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، االدخار  ٢٠٠٣ميكن للموظفني، ابتداء من عام      ": خطة االدخار مدى احلياة   "اعتماد   -١
 .لتحمل نفقات اإلجازات غري املدفوعة األجر

 هذا القانون على حق املوظفني يف احلصول على         ينص: تعديـل قانون العمل والرعاية     -٢
 . إجازة رعاية مدفوعة األجر ملدة عشرة أيام كحد أقصى

هذا القانون يدمج خمتلف اخلطط املالية يف       : اعـتماد قانون الرعاية األساسية لألطفال      -٣
برنامج واحد متجانس ُيمِكن لآلباء أن حيصلوا مبوجبه على مسامهة مالية تعينهم على             

 ). متويل حبسب الطلب( تكلفة رعاية األطفال لمحت

سياسة إعادة اإلدماج تستهدف األفراد الذين ال يستطيعون احلصول : سوق إعادة اإلدماج الفعلي -
 :ولتحقيق هذه الغاية، ترمي هذه السياسة إىل ما يلي. على وظيفة مبجهودهم الفردي وحده

كنهم، من حيث املبدأ، احلصول على وظيفة يف     إفـادة األشخاص الباحثني عن العمل الذين مي        -١
 .سوق العمل العام بفضل اجلهود واجلزاءات الفعلية يف جمال التوظيف

إفـادة األشخاص الباحثني عن العمل عندما ال جياري عرض األيدي العاملة الطلب عليها، أو       -٢
خلصوص، ويتضمن ذلك، على وجه ا    . عـندما تكـون هنالك مشكلة فيما يتعلق باإلنتاجية        

 . التدريب، ودفع إعانات تكلفة األجور وهتيئة أماكن الكتساب اخلربة يف جمال العمل

 وظيفة  ١٠٠ ٠٠٠وال تـزال هنالك العديد من الفرص الساحنة للمجموعة األوىل حيث تتوفر              
كما أن تكثيف اجلهود يف جمال التوظيف لصاحل هذه اجملموعة من العاطلني حيول دون     . شـاغرة 

وينبغي أن  . ويتسم هذا النهج الوقائي بالفعالية من حيث التكلفة       . لة طويلة األمد  حـدوث بطا  
ومن . تـؤدي احلملـة املكثفة الرامية إىل تعبئة الوظائف الشاغرة حالياً إىل حتقيق نتائج سريعة              

 العوامل املهمة يف هذا الصدد جعل املقابلة األولية واملشورة املقدمة إلعادة اإلدماج أداتني أكثر             
وبذلك تتمكن مراكز العمل والدخل من التفرغ بصورة أكرب         . فعالـية يف عملية إعادة اإلدماج     

وهنالك ميزانية إلعادة اإلدماج خمصصة جملموعة األشخاص الذين ال تكفي          . ألنشـطة التوظيف  
وأُعطيت البلديات واهليئة املعنية مبخططات     . معهـم اجلهـود النشطة املبذولة يف جمال التوظيف        

 املوظفني جماالً واسعاً للعمل من خالل ختصيص ميزانية إلعادة اإلدماج ميكن هلذه اجلهات              تأمني
حنو توفري برامج إعادة    (التصرف فيها حسب تقديرها، وذلك لتمكينها من تقدمي حلول مناسبة           

ويف هذا الصدد، ُتزال احلواجز بني خمتلف ). إدماج مفّصلة حسب املتطلبات الفردية للمستفيدين
وبإمكان البلديات  . لوسـائل وُتدمـج امليزانـيات يف ميزانية واحدة ختصص إلعادة اإلدماج           ا

. االسـتفادة مـن هذه امليزانية لشراء برامج إلعادة اإلدماج من السوق اخلاص إلعادة اإلدماج              
وميكـن للوكـاالت املعنية بإعادة اإلدماج أن تنفق األموال، على سبيل املثال، على التدريب وتقدمي                
إعانـات تكالـيف األجور والتوظيف، وتتقاضى هذه الوكاالت أجرا مقابل كل شخص يتم توظيفه               

 . وسيستمر العمل هبذه اخلطوط السياسية العامة خالل السنوات القليلة القادمة). متويل النتائج(
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  إنتاجية األيدي العاملة٣-١-١-٣

سؤولية تدريب املوظفني يف املقام األول على عاتق        وتقع م . ُيعد التدريب ضرورياً من أجل منو اإلنتاجية       -١٢١
. الشركاء االجتماعيني، كما أن اتفاقات العمل اجلماعية هي اإلطار األساسي الذي يتم فيه تنظيم ومتويل التدريب

وعـلى سبيل املثال، تشجع احلكومة اهلولندية على تدريب املوظفني من خالل منح ختفيضات ضريبية واستخدام                
 . ندوق االجتماعي األورويبموارد الص

ومن األمثلة يف هذا اجملال إعانة التدريب اليت ميكن مبوجبها خصم نسبة من تكاليف التدريب من األرباح    -١٢٢
، أو من الضرائب املفروضة على األجور واشتراكات الضمان )ألرباب العمل يف القطاع الرحبي(اخلاضعة للضرائب 

واملثال اآلخر هو التخفيض الضرييب من أجل التعليم، حيث         ). قطاع غري الرحبي  ألرباب العمل يف ال   (االجتماعي  
ميكن لرب العمل خصم مبلغ من املال عن املوظفني الذين يتلقون التدريب كجزء من برنامج تدريب حمدد املدة أو 

ضرييب ينطبق ، أصبح التخفيض ال٢٠٠٢واعتبارا من عام . التدريب من خالل التفرغ عن العمل على أساس يومي
.  عاماً فما فوق ملساعدهتم على اكتساب املؤهالت األساسية٢٣أيضا على العاطلني السابقني الذين تبلغ أعمارهم 

 . ٢٠٠٤وسوف ُيلغى حتديد السن يف عام 

فقانون متويل التوقف عن . كمـا ختضع تكاليف التدريب للتخفيض الضرييب بالنسبة للموظفني املستقلني    -١٢٣
، ١٩٩٩-١٩٩٤وخالل الفترة   . ح املوظفني مساعدة مالية ألخذ عطلة بغرض الدراسة أو رعاية األسرة          العمل مين 

 للصندوق االجتماعي األورويب يف هولندا من أجل تدريب املوظفني ومتكينهم من االحتفاظ             ٤اسـُتخدم اهلدف    
 ١٠٠ ٠٠٠رة حصل أكثر من     وخالل هذه الفت  . بوظـائفهم ومن التكيف مع التغريات اليت تطرأ على بيئة العمل          

 ميكن للموظفني يف هولندا تقدمي طلب للحصول على منحة ٢٠٠٦-٢٠٠٠وخالل الفترة   . موظف على التدريب  
ويشمل ذلك تدريب املوظفني    .  للصندوق ٣بغـرض التدريب من الصندوق االجتماعي األورويب مبوجب اهلدف          

ص الذين حصلوا على تدريب مهين ثانوي ملساعدهتم لتمكينهم من اكتساب املؤهالت األساسية، وتدريب األشخا
عـلى شـغل وظائف تتطلب مؤهالت أعلى، وبالتايل تصبح وظائفهم السابقة متاحة ألشخاص مبؤهالت أقل،                

 .والغرض من كل ذلك هو زيادة األهلية للعمل. وتدريب املوظفني الكتساب مهارات يف قطاع خمتلف

  حرية اختيار العمل٤-١-١-٣

 من الدستور اهلولندي على احترام حق كل مواطن هولندي يف حرية اختيار العمل،              ١٩ من املادة    ٣الفقرة  تنص   -١٢٤
 من القانون ٧:٦٥٣وتنص املادة . وذلـك من دون املساس بالقيود املنصوص عليها يف قانون صادر من الربملان أو مبوجبه           

 وميكن تعريف هذا الشرط بأنه شرط يتفق عليه رب العمل           .املـدين اهلولندي على القواعد اليت حتكم شرط عدم املنافسة         
وعادة ما يتضمن شرط عدم     . واملوظف يقّيد قدرة املوظف إىل حد ما يف البحث عن عمل آخر بعد انتهاء عقد التوظيف               

. ذا الشرط املنافسة وصفاً لألنشطة اليت ُيطلب من املوظف عدم ممارستها بعد انتهاء توظيفه، كما حيدد النطاق اجلغرايف هل                
 .ويؤدي اإلخالل بشرط املنافسة يف كثري من األحيان إىل إلزام املوظف بدفع غرامة مالية

 من القانون املدين حتمي مصاحل املوظف من دون استبعاد قدرة رب العمل على وضع شرط عدم                 ٧:٦٥٣واملادة   -١٢٥
دة تنص على أن شرط عدم املنافسة ال يكون قانونياً          ومن األساليب اليت تضمن محاية مصاحل املوظف أن هذه املا         . املنافسة
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وعالوة على ذلك، يكون شرط عدم املنافسة       . إال إذا وافـق علـيه رب العمل واملوظف وأُدرج خطياً يف عقد التوظيف             
وميكن للمحكمة، بطلب من املوظف، أن تبطل شرط عدم         . بـاطالً إذا كان املوظف دون سن الرشد عند موافقته عليه          

كما ميكن للموظف أن    . سـة كليا أو جزئيا وبأثر رجعي على أساس أنه يضر مبصاحل املوظف على حنو غري منصف                املناف
وقد تقرر احملكمة . يطالـب باحلصـول عـلى تعويض من رب العمل عن فترة تقييد أنشطته مبوجب شرط عدم املنافسة    

 .صول على عمل يف مكان آخرتعويضه إذا كان شرط عدم املنافسة مينع املوظف إىل حد كبري من احل

وتقترح احلكومة يف مشروع قانون ال يزال قيد نظر الربملان ويتعلق بتغيري القواعد اليت حتكم شرط عدم                  -١٢٦
ومبوجب . املنافسة، إجراء عدد من التعديالت على اللوائح القانونية احلالية لضمان محاية املوظفني بطريقة أفضل             

م املنافسة صاحلاً لسنة واحدة كحد أقصى، وإذا ُنفّذ شرط عدم املنافسة عند إهناء القانون اجلديد سيكون شرط عد
وعالوة على ذلك،   . عقد التوظيف سيلزم رب العمل بدفع تعويض منصف للموظف عن الفترة احملددة يف الشرط             

بة مئوية حمددة فإن مقدار التعويض املستحق الدفع من رب العمل جيب أن ينص عليه القانون كمبلغ حمدد أو كنس
 . من راتب املوظف، كما أن شرط عدم املنافسة جيب أن حيدد املنطقة اجلغرافية واألنشطة اليت ينطبق عليها الشرط

  التوجيه الوظيفي والتعليم املهين٥-١-١-٣

، فإن مسؤولية تدريب املوظفني تقع يف املقام        ٣-١-١-٣ من الفصل    ١٢٣-١٢١كما ورد يف الفقرات      -١٢٧
وتقوم احلكومة بدعم ذلك من خالل خمتلف التدابري الضريبية والصندوق          . على عاتق الشركاء االجتماعيني   األول  

 . االجتماعي األورويب

وتبني هذه  . ١٩٩٩ونشـرت إدارة اإلحصـاءات اهلولـندية معلومـات عن التدريب داخل الشركات لعام                -١٢٨
، أي ما يعادل ١٩٩٩التدريب داخل الشركات خالل عام اإلحصاءات أن أربعة من بني كل عشرة موظفني حصلوا على  

 باليني يورو على هذا النوع من التدريب، ويساوي         ٣،  ١٩٩٩وأنفقت الشركات خالل عام     . نصف مليون شخص تقريباً   
وكان اإلقبال األكثر على دورات التدريب يف جمال        . ١٩٩٣هـذا املـبلغ ضـعف ما أنفقته الشركات يف هذا اجملال عام              

 . وب، تليها الدورات التكنولوجية، واملهارات الفردية، واملسائل البيئية، واملسائل املتعلقة بالسالمة والصحة املهنينياحلاس

العمال ذوو املهارات   : ويشارك عادة يف الدورات اليت ُتعقد داخل الشركات عدد من اجملموعات املهددة وظيفياً             -١٢٩
ومن احلقائق الالفتة للنظر لدى     . واملوظفون كبار السن، وموظفو الشركات الصغرية     املتدنـية، والنساء، واألقليات اإلثنية      

 . أن هذه الفئات أخذت تعوِّض تأخرها يف هذا اجملال١٩٩٩ و١٩٩٣مقارنة عدد املشاركني يف التدريب يف عامي 

وقد .  عن العمل  وتقع على عاتق احلكومة املسؤولية األساسية عن متويل تدريب العاطلني الذين يبحثون            -١٣٠
). اهليئة املعنية بربنامج الضمان اخلاص باملوظفني، والبلديات(فّوضت احلكومة جهات وسيطة بتنظيم هذا التدريب 

 . وهنالك العديد من الوسائل املتاحة لتدريب هذه اجملموعة

لى توفري   الـذي تنفذه البلديات فيما يتعلق بتوظيف الباحثني عن العمل ينص ع            ١٩٩٨وقـانون عـام      -١٣١
ومينح هذا القانون البلديات إمكانية تدريب الشباب الذين ال         .  عاماً ٢٣خدمـات شـاملة للشـباب حىت سن         
أو تقدمي اإلعانات إىل أماكن اكتساب اخلربة العملية اليت يشرف عليها /يستطيعون مبفردهم احلصول على وظيفة و
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 شهرا،  ١٢لعملية إىل احلصول على وظيفة يف غضون        أو اخلربة ا  /وإذا مل يؤد التدريب و    . أربـاب عمل منتظمون   
 . حيصل الشاب املعين على عرض توظيف

 بتمويل وظائف إضافية يف القطاعني العام وغري الرحبي للعاطلني عن           ١٩٩٥وتقـوم احلكومـة منذ عام        -١٣٢
ألساسي وحتسني   مبسمى وظائف املستوى ا    ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١ُيشار إليها منذ    (العمـل لفترات طويلة     

ومن أجل تيسري التوفيق بني العمل . ، كما تتحمل احلكومة التكاليف اإلضافية ذات الصلة، مثل التدريب)املهارات
والـتعلُم، يوجـد يف الوقت الراهن املزيد من الفرص ملتابعة برامج جتمع بني التدريب والعمل يف إطار وظائف                   

ومبوجب هذه اخلطة، أصبح من . املتعلقة بتوظيف الباحثني عن العملاملستوى األساسي وحتسني املهارات، واخلطة 
املمكن حالياً، على سبيل املثال، إجياد جمموعتني من خطط التدريب مها التدريب احملدد املدة أو التدريب من خالل 

 . التفرغ عن العمل على أساس يومي

 االبتدائي إما من خالل برنامج عام أو من خالل          ويف نظام التعليم األساسي الرمسي، ميكن متابعة التعليم        -١٣٣
. بـرنامج مهين بدوام كامل يتراوح من التعليم الثانوي قبل املهين إىل التعليم املهين الثانوي مث التعليم املهين العايل       

 االقتصاد، واهلندسة والتكنولوجيا، واخلدمات الشخصية    (ويقّدم كل مستوى جمموعة كاملة من الدورات املهنية         
 . عاما١٢ًوبإمكان التالميذ بدء التعليم الثانوي قبل املهين من سن ). واالجتماعية والرعاية الصحية، والزراعة

َتَعلُّم ويعين ال . املسبقَتَعلُّم  ولتعزيز عملية التعلم املستمر مدى احلياة، تسعى هولندا إىل إدخال نظام للتعرف على ال              -١٣٤
، وذلك، على سبيل املثال، من خالل )يف مكان العمل، أو التعليم، مثالً(ِسبت على حنو ما املسبق حتديد الكفاءات اليت اكتُ 

مثل جمموعة (ويستخدم معيار لقياس القدرات والدليل على توفرها . السـرية الذاتـية للشـخص أو ما يبديه من قدرات     
ومع .  شهادة مت احلصول عليها من هولندا      ةسطوميكن، عند االقتضاء، حتديد املهارات بوا     ). املؤهالت لتلقي التعليم املهين   

 . ذلك، ُيطلب يف العديد من احلاالت إجراء املزيد من التدريب من أجل احلصول على مثل هذه الشهادة

 بعد حصوله على منحة مالية من       ٢٠٠٤-٢٠٠١املسبق عمله خالل الفترة     َتَعلُّم  وبـدأ مركـز الـتعرف على ال        -١٣٥
 َتَعلُّمومهمة مركز متكني من لديهم      .  املسبق َتَعلُّمز بتجميع ومعاجلة ونشر املعلومات املتعلقة بال      ويقـوم هذا املرك   . احلكومـة 

 املسبق لدى اجملموعات املستهدفة     َتَعلُّم املسبق هي تطوير نظام للتعرف على ال       َتَعلُّممسـبق الذي يرتبط مبركز التعرف على ال       
 ).ن إىل العمل، والالجئون، واملهاجرون، واملعوقون جزئياً عن العملالباحثون عن العمل، والعائدو(غري التقليدية 

  الصعوبات اليت مت التغلب عليها فيما يتعلق بتحقيق هذه األهداف٦-١-١-٣

وارتفع معدل  .  إىل ارتفاع كبري يف عدد العاملني      ٢٠٠١-١٩٩٦أدت زيـادة فرص العمل خالل الفترة         -١٣٦
وال تزال هنالك حاجة إىل     . ، غري أن الفرص مل تكن موزعة بصورة متكافئة         يف املائة  ٧٠التوظـيف إىل أكثر من      

، ) عاما٦٤ً-٥٥(إيالء اهتمام خاص للعاطلني عن العمل لفترات طويلة، والنساء، واألقليات اإلثنية، وكبار السن 
 التدريب ويشمل ذلك. وُتسـتخدم العديـد من الوسائل لزيادة نسبة التوظيف بني هذه اجملموعات           . واملعوقـني 

واكتساب اخلربات العملية، فضالً عن تدابري التصدي ملصيدة الفقر وتيسري إمكانية التوفيق بني مسؤوليات العمل               
 ).٢-١-١-٣ من الفرع ١٢٠ والفقرة ٣-١ من الفرع ٧٩-١١انظر أيضا الفقرات (واألسرة 
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  تكافؤ الفرص يف سوق العمل٢-١-٣

 التشريع القائم

 . لضمان تكافؤ فرص املوظفني يف سوق العمل٢٠٠٣ و١٩٩٥ التعديالت القانونية بني عامي أُجريت العديد من -١٣٧

 :وأُدخل تعديالن على قانون تكافؤ الفرص على النحو التايل -١٣٨

إدراج مادة تنص على املساواة يف املعاملة يف جمال املعاشات التقاعدية وتكمل نظام الضمان االجتماعي                -
، أُضيفت إىل قانون تكافؤ الفرص يف       )EC/96/97توجيه اجمللس   " (Barber"توجيه  تنفيذاً ل : القـانوين 

وحتظر ". املساواة يف املعاملة يف إطار برامج املعاشات التقاعدية    " مادة جديدة بعنوان     ١٩٩٨ مارس/آذار
 له  من هذه املادة، ضمن أمور أخرى، التمييز بني الرجال والنساء عند البت فيمن جيوز) ب(١٢الفقرة 

  .االشتراك يف برنامج املعاشات التقاعدية، أويف حمتوى الربنامج، أو طريقة تنفيذه

مبوجب هذه القاعدة، مت    :  بشأن عبء اإلثبات   ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١إدراج قـاعدة خاصة يف       -
حتويل عبء اإلثبات إىل الطرف اآلخر، على حنو يعزز مبوجب قانون اإلجراءات موقف الطرف الذي               

إذا اعتقد شخص ما أنه تعرض للتمييز : "وتنص القاعدة اجلديدة على ما يلي  . يدَّعـي تعرضـه للتمييز    
على حنو ما هو مشار إليه يف هذا القانون وقدم احلقائق القانونية اليت تقود إىل االشتباه يف وقوع التمييز                   

من شأن اعتماد هذا احلكم     و". فعالً، وجب على الطرف اآلخر إثبات عدم وقوع انتهاك هلذا القانون          
 املتعلق بعبء اإلثبات يف حاالت التمييز       EC/97/80اجلديد أن يدرج يف القانون اهلولندي توجيه اجمللس         

وإزالة احلواجز املتعلقة بعبء اإلثبات جتعل التشريعات الوطنية القائمة فيما          . عـلى أساس نوع اجلنس    
ه القاعدة اجلديدة بشأن عبء اإلثبات ستنطبق يف هناية         وهذ. يـتعلق باملسـاواة يف املعاملة أكثر فعالية       

على حاالت التمييز ألسباب أخرى     ) ٢٠٠٤ أو بداية عام     ٢٠٠٣على األرجح بنهاية عام     (األمر أيضا   
 ).العرق، واجلنسية، وامليول اجلنسية، والدين، والعقيدة، والعمر، واإلعاقة أو اإلصابة مبرض مزمن(

 التشريع اجلديد

 وينص على   ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١سارياً يف   ) ساعات العمل ( قـانون املساواة يف املعاملة       أصـبح  -١٣٩
وهذا القانون يعّدل املادة    . املسـاواة يف معاملـة املوظفني الذين ختتلف ساعات عملهم يف القطاعني العام واخلاص             

ة التمييز فيما يتعلق بشروط العمل بني    مـن القـانون املدين اهلولندي من أجل منع أرباب العمل من ممارس             ٧:٦٤٨
إهنائها، ما مل توجد مسوغات     العاملني بدوام كامل والعاملني بدوام جزئي عند توقيع عقود التوظيف أو متديدها أو              

كما . وتنطبق هذه املادة أيضاً على األشخاص الذين يعملون حتت إشراف صاحب عمل      . موضـوعية هلذا التمييز   
من قانون شؤون موظفي ) ز(١٢٥ام املقابلة املتعلقة مبوظفي اخلدمة املدنية، وبالتحديد الفقرة يعّدل القانون األحك

احلكومـة املركزية واحلكومات احمللية، اليت تنص على أن حيصل العاملون بدوام جزئي بشكل متناسب على نفس      
 . كما ينطبق ذلك على تراكم احلقوق التقاعدية. األجور والعالوات والعطل
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بأمهية خاصة للنساء، نظراً إىل أن العديد منهن يتجهن إىل          ) ساعات العمل (ويتسـم قـانون املساواة يف املعاملة         -١٤٠
واالحتجاج هبذا القانون لالعتراض على عدم املساواة يف املعاملة بسبب العمل بطريقة الدوام             . العمل بطريقة الدوام اجلزئي   

ومبوجب القانون اجلديد، مل يعد من      . ري املباشر على أساس نوع اجلنس     اجلـزئي أيسـر مـن االحتجاج حبظر التمييز غ         
 . الضروري جتميع البيانات عن عدد الرجال والنساء العاملني بدوام كامل أو بدوام جزئي يف شركة معينة

 إما بتقدمي   - وبإمكان اللجنة أن تقوم   . واللجـنة املعنية باملساواة يف املعاملة مسؤولة عن رصد االمتثال للقانون           -١٤١
 من القانون املدين أو     ٧:٦٤٨ بالتحقق من وقوع متييز باملعىن املقصود يف املادة          -طلـب خطي إليها أو من تلقاء نفسها         

 .وقرارات اللجنة غري ملزمة قانوناً. من قانون شؤون موظفي احلكومة املركزية واحلكومات احمللية) ز(١٢٥الفقرة 

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٢فقد أصبح سارياً يف     ) العقود املؤقتة والدائمة  (عاملة  أمـا قـانون املساواة يف امل       -١٤٢
ومبوجب هذا القانون، ال حيق لرب العمل التمييز بني املوظفني بعقود دائمة واملوظفني بعقود مؤقتة، ما مل . ٢٠٠٢

ويتسم هذا القانون ). تنياملؤق(والقانون اجلديد ال ينطبق على موظفي الوكاالت . توجد مسوغات موضوعية لذلك
ونسبياً، فإن هذه اجملموعة من املوظفني هي يف الغالب من النساء           . بأمهـية خاصة للموظفني بعقود توظيف مؤقتة      

 . وتقوم اللجنة املعنية باملساواة يف املعاملة برصد االمتثال هلذا القانون. واألشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية

 التشريع املرتقب

، وقانون املساواة   )التمييز على أساس العمر   ( املنتظر أن يدخل قانون املساواة يف املعاملة يف التوظيف           من -١٤٣
 . ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١حيز النفاذ يف ) للمعوقني واألشخاص املصابني بأمراض مزمنة(يف املعاملة 

 العمر، فإن هذا النوع من التمييز لن ومبوجب مشروع القانون الذي حيظر التمييز يف التوظيف على أساس -١٤٤
وينطبق حظر التمييز على أساس السن      . يسـمح به إال إذا كانت هنالك مسوغات موضوعية لفرض حتديد السن           

كما سينطبق أيضا   . عـلى مجيع جوانب العمل من التعيني واالختيار والتوظيف إىل شروط التوظيف وإهناء العقد             
 والتخطيط الوظيفي واالنضمام إىل عضوية مجعيات أرباب العمل أو املوظفني           عـلى التدريب واإلرشاد املهنيني،    

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١ومن املنتظر أن يتحول مشروع القانون إىل قانون يف . واجلمعيات املهنية

يحدث أمـا مشروع القانون املتعلق باملساواة يف معاملة املعوقني واألشخاص املصابني بأمراض مزمنة فس              -١٤٥
وسيشمل ذلك يف البداية جماالت التوظيف،   . حتـوالت متكـن هـؤالء األشخاص من أداء دور كامل يف اجملتمع            

وستمتد االستحقاقات يف املستقبل لتشمل جماالت أخرى، مثل السكن         . والتدريـب املهين، ووسائل النقل العام     
 . واحلصول على السلع واخلدمات

اريع األعمال التجارية واملؤسسات إجراء التعديالت الضرورية اليت        وجيـب على السلطات العامة ومش      -١٤٦
إال أنه ال جيوز أن تفرض هذه التعديالت أعباء مفرطة على اجلهات اليت . يطلبها املعوقون واملصابون بأمراض مزمنة

ملصابني بأمراض مزمنة وُتعرف التعديالت الفعالة بأهنا تدابري مالئمة وضرورية لتمكني املعوقني أو ا. تقوم بتنفيذها
وسيتم تعريف هذا املفهوم بصورة مفصلة يف السوابق . مـن املشاركة يف حياة اجملتمع شأهنم شأن أي إنسان آخر        

 . كما حيظر مشروع القانون التمييز، الذي ال مسوغ له، على أساس اإلعاقة أو اإلصابة مبرض مزمن. القضائية
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ني بأمراض مزمنة تقدمي شكاواهم إىل اللجنة املعنية باملساواة يف          وبإمكـان املعوقـني واألشخاص املصاب      -١٤٧
وينطبق ذلك أيضا مبوجب قانون املساواة يف . املعاملة يف حالة عدم تنفيذ التعديالت اليت طلبوها، على سبيل املثال

 ).العقود املؤقتة والدائمة(املعاملة 

 تدابري السياسات العامة

وعلى الرغم من التشريعات    . فهنالك حاجة إىل سياسات عامة    :  غري كاف  إن إصدار التشريعات وحده    -١٤٨
وتبّين . تشتمل بشكل عام على مبدأ املساواة يف املعاملة، ال تزال هنالك أدلة على ممارسة التمييز يف أماكن العمل                 

 ليس لديهم علم تام البحوث اليت أُجريت أن أرباب العمل واملوظفني، على الرغم من مساندهتم للمعاملة املتساوية،
وهلذا السبب أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مشروعاً هدفه أن . بالتشـريعات الصادرة يف هذا الصدد   

كما ُيطلق  " ١٣مشروع املادة   "وقد بدأ   . جيـد مبدأ املساواة يف املعاملة القبول والدعم التامني يف أماكن العمل           
 وهو يتضمن التعاون الوثيق بني مجعيات أرباب العمل         ٢٠٠٤م   وسوف يستمر حىت عا    ٢٠٠٢علـيه، يف عـام      

 . واملوظفني، واللجنة املعنية باملساواة يف املعاملة، وشىت املنظمات غري احلكومية

ويتعلق هذا املشروع جبميع أوجه حظر التمييز الواردة يف قانون املساواة يف املعاملة، وال سيما التمييز على  -١٤٩
 والعرق واجلنسية والدين واحلالة املدنية، وامليول اجلنسية، والعقيدة، واآلراء السياسية، باإلضافة أساس نوع اجلنس،
كما يشتمل املشروع بالطبع على األسس اجلديدة للتمييز       . الدائمة لعقد العمل وساعات الدوام    /إىل الطبيعة املؤقتة  

 .على أساس العمر أو اإلعاقة أو اإلصابة باألمراض املزمنة

 :ويشتمل املشروع بصورة أولية على العناصر التالية -١٥٠

 املعاملة املتساوية يف جدول أعمال جمالس العمل - 

 املعاملة املتساوية ومؤسسات األعمال الصغرية - 

 اجتماع اخلرباء املعين باملعاملة املتساوية - 

 نشر املعلومات يف النشرات العامة واملتخصصة - 

  جدول أعمال جمالس العملاملعاملة املتساوية يف

وهذا الربنامج عبارة . وضع برنامج تدريب خاص باألشخاص املسؤولني عن تدريب أعضاء جمالس العمل -١٥١
عـن نظام تدريس يف جمال املعاملة املتساوية ميكن أن يستخدم كلياً أو جزئياً إلطالع جمالس العمل على مواضيع               

 . و سياسة األجورهتمها، مثل شؤون العاملني يف الشركة أ

 املعاملة املتساوية ومؤسسات األعمال الصغرية

يشتمل هذا املشروع على العمل بصورة وثيقة مع منظمة أرباب العمل يف هولندا أو أحد فروعها، وقد                  -١٥٢
 أصدرت منظمة أرباب العمل يف هولندا نشرة خاصة تتعلق باملعاملة املتساوية مت           : متخض ذلك عن النتائج التالية    
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وبتوجيه من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، قامت اجلهة املعنية خبدمة سوق . توزيعها على مجيع أعضاء املنظمة
العمـل ملؤسسـات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم بإنشاء موقع على شبكة اإلنترنت يتعلق مبوضوع املعاملة          

منظمة أرباب العمل يف هولندا، وشركة التدريب       وحيظـى هذا املوضوع حتديداً باهتمام مستشاري        . املتسـاوية 
Cursus & Training  وقد أدخلت هذه الشركة العديد من اجلوانب املتعلقة باملعاملة .  العاملـة مـع هذه املنظمة

كما قام مستشارو منظمة أرباب العمل يف هولندا بتضمني عملية          . املتساوية يف الدورات التدريبية ألرباب العمل     
ريع أسئلة تتعلق باملعاملة املتساوية، وهي وسيلة ميكن ألرباب العمل استخدامها الستعراض الوضع             التدقـيق الس  

 .االقتصادي لشركاهتم، والسياسات املتعلقة بالعاملني، وما إىل ذلك

 اجتماع اخلرباء املعين باملعاملة املتساوية

قشة عدد من اجلوانب القانونية وغريها من       ، ُعقد اجتماع خرباء دويل ملنا     ٢٠٠٣نوفمرب  /يف تشرين الثاين   -١٥٣
وكان أحد البنود املدرجة يف جدول األعمال هو تشجيع االمتثال إلنفاذ           . اجلوانـب املـتعلقة باملعاملة املتساوية     

 السياسات  ٢-١-٢-٣ من الفرع    ١٩٢-١٨٥وتتناول الفقرات   . التشريعات الصادرة يف جمال املعاملة املتساوية     
 .مبدأ األجر املتساويالرامية إىل تنفيذ 

 قانون الفحوص الطبية

. يفـرض قانون الفحوص الطبية قيوداً على إجراء هذه الفحوص كجزء من إجراءات التقدمي لوظيفة ما                -١٥٤
وال ُيسمح بذلك إال إذا . ومن حيث املبدأ، ال حيق لرب العمل يف هولندا التحقق من احلالة الصحية لطالب العمل

وال ُتجرى هذه   . ضرورية ألن صحة طالب العمل أو اآلخرين قد تكون معرضة للخطر          كانـت الفحوص الطبية     
ويتلقى مقدم الطلب معلومات خطية     . الفحـوص إال بعد أن يكون االختيار قد وقع على مقدم طلب التوظيف            

لذي مسـبقة عن الفحوص الطبية، كما يكون أول من يطلع على نتيجتها، مث يقرر ما إذا كان بإمكان الطبيب ا                   
وحيق لطالب العمل، إذا اعترض على النتيجة، أن يطلب         . أجرى الفحوص تسليم النتيجة إىل رب العمل املرتقب       

 :ويتم تطبيق القواعد التالية. وال جيوز خالل الفحوص الطبية سؤال طالبة العمل عما إذا كانت حامالً. فحصاً جديداً

كما ال جيوز لرب    . خالل مقابلة التوظيف  ال جيـوز أن ُيسأل طالب العمل عن حالته الصحية            -١
 .العمل سؤال رب العمل السابق لطالب العمل عن ِسِجل إجازاته املرضية

 .ال جيوز قيام أحد أعضاء إدارة الصحة املهنية بإجراء الفحوص الطبية السابقة للتوظيف -٢

تيار غري املنصف على أساس     ويعـزز قانون الفحوص الطبية موقف طالب العمل ويوفر احلماية من احتمال االخ            
 .احلالة الصحية

 اللجنة املعنية بشكاوى الفحوص الطبية السابقة للتوظيف

ولذلك، وكنتيجة مباشرة لقانون الفحوص الطبية، ُشكّلت يف عام . ال يقل إنفاذ القانون أمهية عن وضعه -١٥٥
ومهمة هذه اهليئة املستقلة هي النظر يف      .  جلنة معنية بالشكاوى املتصلة بالفحوص الطبية السابقة للتوظيف        ٢٠٠٢
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الشـكاوى املتعلقة بالفحوص الطبية خالل إجراءات التقدمي لوظيفة، وإبداء رأيها يف هذا الصدد، علماً أن هذا                 
ومع ذلك، إذا توصلت اللجنة إىل أن الفحوص الطبية انتهكت القانون، يصبح من اليسري على       . الـرأي غري ملزم   

 .ك أمام حمكمة مدنيةمقدم الطلب إثبات ذل

 املهاجرون واحلق يف العمل

، أصبح لزاماً على مجيع القادمني إىل هولندا من خارج االحتاد           ١٩٩٨أكتوبر  /اعتـباراً من تشرين األول     -١٥٦
وميكن تقدمي طلب احلصول    . األورويب احلصول على تصريح إقامة مؤقتة إذا رغبوا يف البقاء ألكثر من ثالثة أشهر             

وجيب على الراغبني يف العمل يف هولندا من غري         . مؤقتة إىل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية اهلولندية      على إقامة   
وتبت . مواطين االحتاد األورويب احلصول على تصريح إقامة وتصريح عمل إذا رغبوا يف البقاء ألكثر من ثالثة أشهر

 . تصاريح العمل من مراكز العمل والدخلإدارة اهلجرة والتجنيس يف منح تصاريح اإلقامة، بينما تصدر

، يوجد بإدارة اهلجرة والتجنيس قسم مركزي ُيعىن بعمل         ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١واعتـباراً مـن      -١٥٧
املهاجرين، وميكن ألرباب العمل أن يقدموا هلذا القسم طلبات احلصول على تصاريح إقامة مؤقتة ألغراض العمل                

والغرض . ، وميكنهم االستعالم عن اإلجراءات)تسبة من عمل مدفوع األجر والتدريبتشمل مستندات اخلربة املك(
وعادة ما يتلقى أرباب العمل الردود من       . الرئيسي من هذا النظام هو تعجيل عملية تقدمي الطلبات وتيسري إدارهتا          

ن أربعة أسابيع من صدور     إدارة اهلجرة والتجنيس عما إذا كان هنالك اعتراض على منح اإلقامة املؤقتة، يف غضو             
 .قرار مركز العمل والدخل فيما يتعلق بتصريح العمل

ولـلمهاجرين املقيمني بصورة مشروعة يف هولندا نفس حقوق وواجبات املواطنني اهلولنديني فيما يتعلق               -١٥٨
 يف جمال العمل    وعليه، يتمتع األجانب املقيمون بصورة مشروعة باملعاملة املتساوية من مجيع اجلوانب          . بالتوظيف

التعيني ( التمييز على أساس العرق يف مسائل التوظيف         ١٩٩٤وحيظر قانون املساواة يف املعاملة لعام       . وظـروف العمـل   
كما أن مشروع القانون اخلاص     ). واالختيار، وشروط وظروف العمل، والتدريب أثناء العمل أو قبل التوظيف، والترقية          

حيظر ممارسة التمييز على أي أساس كان، مبا يف ذلك على أساس            ) لتوجيهات االحتاد األورويب  تنفيذاً  (باملساواة يف املعاملة    
 .العرق، فيما يتعلق باالنضمام إىل مجعيات أرباب العمل، أو املوظفني أو اجلمعيات املهنية أو املشاركة فيها

 هولندا أعباء ضريبية أكثر مقارنة ويف املسائل املتعلقة بالضرائب، ال يتحمل العاملون األجانب وأسرهم يف -١٥٩
، ٢٠٠١ومبوجب قانون ضريبة الدخل لعام      . وال توجد تفرقة على أساس اجلنسية     . بالعمـال اهلولنديني وأسرهم   

أي دافعي الضرائب غري املقيمني يف هولندا       (ميكـن لدافعـي الضرائب غري املقيمني الذين لديهم دخل يف هولندا             
أي دافعي الضرائب املقيمني يف (النظام الضرييب املطبق على دافعي الضرائب املقيمني اختيار نفس ) ألغراض ضريبية

وإذا مل خيتاروا هذا النظام عوملوا ألغراض ضريبة الدخل، وفق النظام املطبق على دافعي ). هولندا ألغراض ضريبية
فاقيتا االزدواج الضرييب املربمتان وتشتمل ات). ١٩٨٢ يوليه/متوز(الضرائب غري املقيمني، كما ورد يف تقرير سابق 

 ٢١فبموجب االتفاقية املربمة مع بلجيكا، اليت كانت سارية املفعول حىت           . مع بلجيكا وأملانيا على أحكام خاصة     
، حيق للمقيمني من بلجيكا ما حيق للمواطنني اهلولنديني من ختفيضات وإعفاءات            ٢٠٠٢ديسمرب  /كـانون األول  

أما اتفاقية االزدواج الضرييب املربمة بني هولندا وأملانيا فتشتمل على          . ة أو تكوين األسرة   فردية حبسب احلالة املدني   
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 يف املائة ٩٠نص يلزم هولندا، يف ظروف معينة، مبنح املقيمني من أملانيا إعفاءات معينة إذا كانت نسبة ال تقل عن 
 . خاضعة للضرائب يف هولندا-إلمجايل  يف املائة من دخل الزوجني ا٩٠ أو ال تقل عن -من دخلهم اإلمجايل 

   التوجيه املهين١-٢-١-٣

، وتعديل قانون التعليم الثانوي، حتولت      ١٩٩٥مـع اعـتماد قـانون تعليم الكبار والتعليم املهين لعام             -١٦٠
ظمات ومنذ ذلك الوقت توقف متويل املن. مسؤولية إسداء املشورة والتوجيه املهنيني إىل املؤسسات التعليمية نفسها

وبالنظر إىل . وباتت املؤسسات التعليمية مسؤولة عن جودة هذه اخلدمة وإتاحتها وإمكانية الوصول إليها. الوسيطة
االستقاللية اليت تتمتع هبا هذه املؤسسات، فإن توفري هذه اخلدمة ومدى إدماجها يف التعليم املتاح سوف ختتلف من 

وميكن للمؤسسات أن تقرر    . ل دفع مبالغ إمجالية لكل مؤسسة     وتوفر احلكومة التمويل من خال    . مؤسسة ألخرى 
 .بصورة مستقلة ما إذا كانت ستشتري هذه اخلدمة من طرف ثالث أو ستقدمها بنفسها

ومن . ، يوجد هيكل تنظيمي جديد لتقدمي خدمات التوظيف والضمان االجتماعي         ٢٠٠٢ومـنذ عـام      -١٦١
زاً للعمل والدخل توفر خدمات تقدمي املعلومات واإلرشاد يف جمال           مرك ١٣١اجلوانب اهلامة يف هذا اجملال إنشاء       

وهذه املعلومات متاحة جماناً للباحثني عن عمل       . العمـل والدخل، وال سيما املعلومات واإلرشاد يف اجملال املهين         
 .والعاملني على حد سواء

 املشورة بشأن التوجيه أو التطوير      وهنالك مخسة وثالثون اتفاق عمل مجاعياً مينح املوظفني فرصة التماس          -١٦٢
 .وتشتمل مثانية من هذه االتفاقات على نصوص بشأن تقدمي املشورة املهنية وختصص ميزانية هلذا الغرض بالتحديد. املهين

 . معلومات عن السكان العاملني٥يقدم اجلدول  -١٦٣

 ٥اجلدول 
 ع اجلنس والسن واألصل اإلثين  موزعني حبسب نو٦٤ إىل ١٥العاملون الذين تتراوح أعمارهم من 

 )املتوسط السنوي (٢٠٠٢-١٩٩٠ومستوى التعليم خالل الفترة 

١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
   شخص١ ٠٠٠ x كنسبة مئوية من اجملموعة السكانية املقابلة 
 اجملموع ٥ ٦٤٤ ٦ ٠٦٣ ٦ ٩١٧ ٧ ٠٦٤ ٧ ١٤١ ٥٥ ٥٨ ٦٥ ٦٥ ٦٦
           
 الرجال ٣ ٦٨٦ ٣ ٨١٤ ٤ ١٦٤ ٤ ٢٠٩ ٤ ٢١٩ ٧١ ٧٢ ٧٧ ٧٧ ٧٧
 النساء ١ ٩٥٨ ٢ ٢٤٩ ٢ ٧٥٥ ٢ ٨٥٦ ٢ ٩٢٢ ٣٩ ٤٤ ٥٢ ٥٤ ٥٤
           
٢٤-١٥ ٩٧٣ ٧٧٦ ٨٢١ ٨٥٤ ٨٣٨ ٤٢ ٣٩ ٤٤ ٤٥ ٤٤ 
٤٩-٢٥ ٣ ٩٠٢ ٤ ٣٨٧ ٤ ٧٩٢ ٤ ٨٣٩ ٤ ٨٣٩ ٦٨ ٧١ ٧٨ ٧٩ ٧٩ 
٦٤-٥٠ ٧٦٩ ٩٠٠ ١ ٣٠٥ ١ ٣٧٢ ١ ٤٦٤ ٣٥ ٣٩ ٤٨ ٤٩ ٥١ 
           
 املواطنون من أصل هولندي - - ٥ ٨٣٥ ٥ ٩١٢ ٥ ٩٦١ - - ٦٧ ٦٧ ٦٨
 األقليات اإلثنية - - ٤٥٧ ٥١١ ٥٧٢ - - ٤٨ ٥٠ ٥٠
 األتراك  - - ٩١ ١٠٣ ١٠٣ - - ٤٤ ٤٨ ٤٦
 املغاربة  - - ٥٨ ٧٥ ٨٤ - - ٣٤ ٤٢ ٤٦
 السوريناميون  - - ١٣٤ ١٣٨ ١٣٨ - - ٦٣ ٦٢ ٦١
 أروبا/ اهلولنديةاألنتيلجزر   - - ٤١ ٤٤ ٥١ - - ٥٥ ٥٤ ٥٧
  أخرىإثنيات  - - ١٣٢ ١٥١ ١٩٦ - - ٤٥ ٤٧ ٤٧
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١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
   شخص١ ٠٠٠ x كنسبة مئوية من اجملموعة السكانية املقابلة 
 أجانب آخرون - - ٦٢٦ ٦٤٢ ٦٠٨ - - ٦٣ ٦٣ ٦٤
           
 تعليم ابتدائي ٦١٠ ٤٩١ ٥٨٤ ٥٩٠ ٥٣٠ ٣٢ ٣٢ ٣٨ ٣٩ ٣٨
 تعليم ثانوي عام ٣٨٣ ٤١٣ ٤٤٦ ٤٦٨ ٤٥٨ ٣٥ ٣٧ ٤٥ ٤٦ ٤٣
 متهيدي مهين ١ ٠٢٣ ٩١٦ ٩٣٧ ٩٧٣ ٩٥٨ ٥٤ ٥٣ ٥٨ ٦٠ ٦٠
 قبل اجلامعي/ثانوي عام متقدم ٢٥٦ ٣٠٧ ٤٠٨ ٤٠١ ٣٩٦ ٣٨ ٤٦ ٥٤ ٥٢ ٥٦
 ثانوي مهين ٢ ١٠٩ ٢ ٣٨٨ ٢ ٥٩٢ ٢ ٦٧٤ ٢ ٧١٠ ٧٠ ٧٠ ٧٦ ٧٧ ٧٦
 وظيفي عايل ٨٤٤ ١ ٠٥٥ ١ ٢٩٦ ١ ٣٠١ ١ ٣٩٩ ٧٥ ٧٣ ٧٩ ٧٩ ٨٠
 جامعي ٣٨٨ ٤٨١ ٦٥٣ ٦٥٣ ٦٨٧ ٨٢ ٨١ ٨٨ ٨٧ ٨٦

 )دراسة استقصائية عن العمل (،CBS :املصدر

 .أن األبوين ولدا يف هولندا :من أصل هولندي
 أن أحـد األبويـن عـلى األقـل ولـد يف يوغوسالفيا السابقة أو يف بلد من بلدان أمريكا الوسطى أو                       :األقليات اإلثنية تعين

 .رقية اهلولندية سابقاًاجلنوبية، أو أفريقيا، أو آسيا، باستثناء اليابان وجزر اهلند الش 

 البحوث املتعلقة باملهن القائمة على أساس نوع اجلنس:   استثناءات٢-٢-١-٣

وفقاً اللتزام إعداد التقارير الوارد يف التوجيه الثاين الصادر عن اجمللس بشأن تنفيذ مبدأ املعاملة املتساوية                 -١٦٤
ريب املهين والترقية، وظروف العمل، طلبت وزارة       للـرجال والنسـاء فيما يتعلق بالوصول إىل الوظائف، والتد         

 إجراء دراسة للتأكد مما إذا كانت االستثناءات الواردة يف التشريع           ٢٠٠٢الشـؤون االجتماعية والعمل يف عام       
 .اهلولندي بشأن املهن القائمة على أساس نوع اجلنس ال تزال مناسبة يف ضوء التوجهات االجتماعية الراهنة

دراسة أن غالبية االستثناءات احلالية بشأن املهن القائمة على أساس نوع اجلنس ال تزال ضرورية، وتبني ال -١٦٥
 .كما أهنا تتسق مع السوابق القضائية حملكمة العدل التابعة للجماعات األوروبية والتوجيه الثاين املعّدل

 : وكان التعديالن على النحو التايل.ومع ذلك، أُدخل تعديالن على املرسوم الذي اشتمل على االستثناءات -١٦٦

وتنص هذه الفقرة من    . جيـب تعديـل االستثناء املتعلق بالعمل خارج الوالية القضائية هلولندا           -
املرسوم على أن ممارسة أنشطة وظيفية يف دول أخرى أعضاء أو غري أعضاء يف االحتاد األورويب                

وجيب إلغاء الفقرة األوىل بعد . عنيميكن أن تكون، وفق شروط حمددة، حكراً على نوع جنس م  
أن باتـت االستثناءات املتصلة باملهن القائمة على أساس اجلنس متسقة يف أكثرية بلدان االحتاد               

وجيب إبقاء الفقرة الثانية ألن هولندا واالحتاد األورويب والدول األعضاء يف هذا االحتاد . األورويب
 .ر إليها يف هذا االستثناءليس هلا تأثري على تشريعات البلدان املشا

ميكن استثناء  (وجيب تقييد االستثناء احلايل الذي يتسم بالكثري من السخاء فيما يتعلق بالقوات املسلحة               -
 من ١ من املادة `ط`ومتنح الفقرة "). األنشـطة املهنـية يف القوات املسلحة اليت حيددها وزير الدفاع          "

من دون وجود نصوص خاصة    (اس نوع اجلنس وزير الدفاع      املرسـوم املـتعلق باملهن القائمة على أس       
ويرى . صالحية حتديد األنشطة املهنية اليت تقوم على أساس نوع اجلنس يف القوات املسلحة            ) بذلـك 

كما يؤكدون أن وزير الدفاع توخى . الباحثون أن من غري املستصوب منح مثل هذه الصالحية الواسعة     
الصالحية ومل يستخدمها إال يف حتديد نوعني من هذه األنشطة أحدمها           احلذر يف املمارسة العملية هلذه      
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وممارسة هذه الصالحية على    . يف سـالح مشاة البحرية اهلولندية واآلخر يف قطاع الغواصات اهلولندية          
وعليه، ينصح الباحثون بتعديل    . EEC/76/207هـذا النحو ال تتعارض على أية حال مع توجيه اجمللس            

 . من املرسوم وحصرها يف الوظائف املشار إليها أعاله١املادة  من `ط`الفقرة 

 من املرسوم   ١ من املادة    `ط`أما نص الفقرة    . وسـوف ُتقبل توصية الباحثني وُيعدل االستثناء وفقاً هلا         -١٦٧
حلُّجة وا". األنشطة املهنية يف سالح مشاة البحرية وقطاع الغواصات اهلولندية: "فسـوف ُيعدل إىل الصيغة التالية  

ونظراً لفرصة  . اليت قُدمت هي أن سالح مشاة البحرية يفرض على املرشحني التمتع بقدر كبري من القوة البدنية               
وثبت ذلك  . النساء الضئيلة يف تلبية املتطلبات البدنية، فإن القليل جداًَ منهن ينجحن يف اجتياز إجراءات االختيار              

يضاف إىل ذلك أن وجود عدد . قوات املسلحة تتطلب جهداً بدنياًخالل اختبار النساء لشغل وظائف أخرى يف ال
قليل للغاية من النساء يف وحدة ما، وحقيقة أن ظروف العمليات ال توفر أي نوع من اخلصوصية، قد يسبب قدراً 

 . االنتشار العمليايتىكبرياً من التوتر ويؤدي إىل التأثري عل

لندية، إذ إن انعدام اخلصوصية، مع ضرورة العيش داخل حيز مغلق والوضع مماثل يف قطاع الغواصات اهلو -١٦٨
 .ومن املمكن ختصيص مرافق منفصلة ولكن ذلك باهظ التكلفة. لفترات طويلة، قد يؤثر على إمكانية االنتشار العمليايت

   العاملون يف أكثر من وظيفة بدوام كامل٣-١-٣

حصول على وظيفة ثانية باإلضافة إىل وظيفتهم األوىل        ال توجـد يف هولندا ظاهرة اضطرار األشخاص لل         -١٦٩
فاحلد األدىن القانوين لألجور ونظام الضمان . بدوام كامل من أجل حتقيق مستوى معيشي الئق ألنفسهم وألسرهم

 .االجتماعي اهلولندي يوفران دخالً كافياً لتأمني املستوى املعيشي الالئق

 ٧  املادة ٢-٣

 )األساليب(ل عام   حتديد األجور بشك١-٢-٣

 من قانون األجور، ميكن لوزير الشؤون       ١٠ومبوجب الفقرة   . تطـبق هولندا نظاماً حراً لتحديد األجور       -١٧٠
االجتماعية والعمل، يف ظروف خاصة جداً ولفترة حمددة وقصرية، حتديد القواعد العامة املتعلقة باألجور وشروط               

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل ُيطبق الوزير أي تدابري متعلقة . اًوظروف العمل األخرى اليت ميكن تقييمها مالي
 . من القانون١٠باألجور وفقاً للمادة 

   احلد األدىن للدخل١-١-٢-٣

 احلد األدىن لألجور

للحصـول على معلومات عن حتديد احلد األدىن لألجور وربطه مبتوسط زيادة معدل األجور املتفق عليه                 -١٧١
، يرجى الرجوع إىل التقرير     ) اتفاقاً من اتفاقات العمل اجلماعية الرئيسية      ١٣٠لقائم على أساس حوايل     ا(مجاعياً  

). ١انظر التذييل   ) (١٣١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       (١٩٧٠املـتعلق بتطبـيق اتفاقية حتديد احلد األدىن لألجور،          
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كما ) قابلة للتطبيق على مجيع املوظفني(قياسية يف األجور    فـزيادة معدل األجور املتفق عليه مجاعياً هي الزيادة ال         
 .اُتفق عليه يف اتفاقات العمل اجلماعية

 بشأن تطبيق احلد األدىن     ١٩٩٨والـتقرير األخري عن هذه االتفاقية يبني نتائج الدراسة اليت أُجريت عام              -١٧٢
وميكن القول بأن هذه . ٢٠٠٣اية عام كما ورد أن من املتوقع إجراء دراسة أخرى يف بد      . لألجـور يف هولـندا    

الدراسة اجلديدة بشأن تطبيق احلد األدىن القانوين لألجور يف قطاع األعمال اهلولندي، امللحقة بالتقرير املقدم إىل                
 .)١٢(٢٠٠٣ مارس/آذارمنظمة العمل الدولية، قد استوفتها هيئة تفتيش العمل يف 

وظفني يف قطاع األعمال اهلولندي الذين تتراوح أعمارهم         من امل  ٦٨ ٠٠٠وتكشف الدراسة أن حوايل      -١٧٣
 يف املائة من مجيع العاملني ١,١ عاماً يتقاضون أجوراً أقل من احلد األدىن القانوين لألجور، أي حنو            ٦٥ و ١٥بني  

ي  موظف تقريباً يتقاضون أجوراً إمجالية تساوي احلد األدىن القانوين لألجور، أ           ١٣٠ ٠٠٠وهنالك  . يف هولندا 
 . يف املائة من مجيع العاملني يف هولندا٢,١حنو 

واالجتـاه السائد هو أن العاملني الذين يتقاضون أجوراً تقل عن احلد األدىن لألجور أو تساويه هم من                   -١٧٤
وعادة ما يشغلون وظائف متدنية مثل تقدمي الرعاية أو اخلدمات،          . النسـاء والشباب الذين يعملون بدوام جزئي      

أو " الفنادق وخدمات املطاعم  "أو  " البيع بالتجزئة "هم يف مؤسسات األعمال الصغرية يف قطاعات        ويـتم توظيف  
. وتقاضي هؤالء ألجور زهيدة ال يعين بالضرورة عدم رغبة أرباب العمل يف دفع األجور الصحيحة              ". الـزراعة "

 .احلد األدىن لألجوروتبني الدراسة أن هذا األمر ُيعزى يف الكثري من احلاالت إىل اخلطأ يف حساب 

). ٦٨ ٠٠٠ إىل ٣٦ ٠٠٠من (وباملقارنة مع الدراسة السابقة، ارتفع عدد العاملني الذين يتقاضون أجوراً زهيدة  -١٧٥
 . ماليني٦,١ ماليني إىل ٤,٩ووفقاً هليئة تفتيش العمل فإن هذه الزيادة الكبرية ميكن تفسريها بزيادة عدد العاملني من 

 ألدىن لألجور واحلد األدىن لبدالت العطلتنفيذ قانون احلد ا

فـيما يتعلق بقانون احلد األدىن لألجور واحلد األدىن لبدالت العطل، ال توجد تطورات جديدة جديرة                 -١٧٦
واألحكام اليت ينص عليها هذا القانون هي جزء من قانون عقود العمل وحيكمها بالتايل القانون     . بـاإلبالغ عنها  

ذين يتقاضون أجوراً أقل من احلد األدىن القانوين لألجور ميكنهم رفع دعوى مدنية ضد              واملوظفـون ال  . اخلـاص 
 .أرباب العمل للمطالبة بالتعويض، وميكنهم يف البداية تقدمي شكوى إىل هيئة تفتيش العمل

 االجتاهات يف جمال الدخل

، ويفّصل ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٣ من يقدم اجلدول التايل معلومات عن االجتاهات يف جمال الدخل خالل الفترة -١٧٧
 .احلد األدىن لألجور يف القطاعني العام واخلاص

                                                      

 Labour Inspectorate (P.M. Venema), Weknemers met een bruto-loon op enهيئة تفتيش العمل  )١٢(

onder het wettelijk minimumloon in 2001, The Hague, March 2003. 
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 ٦اجلدول 
 ٢٠٠٣-١٩٩٣االجتاهات الفعلية يف جمال القوة الشرائية 

  احلد األدىن لألجور منوذج القطاع اخلاص منوذج القطاع العام
 )التغري يف السنة(

)٪( 
 )التغري يف السنة( )١٠٠=١٩٧٣(

)٪( 
 )التغري يف السنة( )١٠٠=١٩٧٣(

)٪( 
 السنة )١٠٠=١٩٧٣(

-١٩٩٣ ١٠٨,٨ ٠,٦٠- ١٠٨,٢ ٠,٦ ٩٥  ٠,٧ 
-١٩٩٤ ١٠٧,٠ ١,٧٠- ١٠٧,٧ ٠,٤- ٩٣,٥ ١,٥ 
-١٩٩٥ ١٠٦,٧ ٠,٣٠- ١٠٨,٥ ٠,٧ ٩٢,٦ ١,٠ 

١٩٩٦ ١٠٦,٩ ٠,٢٠ ١٠٨,٩ ٠,٤ ٩٤,٢ ١,٧ 
-١٩٩٧ ١٠٦,٩ ٠,٠٠ ١٠٩,١ ٠,٢ ٩٣,١ ١,٢ 

١٩٩٨ ١٠٩,٥ ٢,٤٠ ١١٠,٩ ١,٦ ٩٣,٩ ٠,٩ 
١٩٩٩ ١٠٩,٦ ٠,١٠ ١١٠,٧ ٠,٢- ٩٤,٤ ٠,٥ 
٢٠٠٠ ١١١,٤ ١,٧٠ ١١١,٨ ١,٠ ٩٥,٥ ١,٢ 
٢٠٠١ ١٢١,٦ ٩,١٠ ١١٩,٤ ٦,٨ ٩٩,٥ ٤,٢ 

-٢٠٠٢ ١٢٤,٣ ٢,٢٠ ١١٩,٦ ٠,٢ ٩٩,٣ ٠,٢* 
-٢٠٠٣ ١٢٤,٥ ٠,٢٠ ١١٨,٠ ١,٣- ٩٧,٨ ١,٦* 

 ٢٠٠٣صادية املركزية لعام املكتب اهلولندي لتحليل السياسات االقتصادية، اخلطة االقت :املصدر
 تقديرات * 

 املعاشات التقاعدية التكميلية

 تنفيذ مبدأ املعاملة املتساوية فيما يتعلق مبعاش املعالني األحياء ٢٠٠٠ديسمرب /بدأ اعتباراً من كانون األول -١٧٨
، )املعاشات التقاعدية (ة  ومبوجب مرسوم املعاملة املتساوي   . الوارد يف قانون صناديق املعاشات التقاعدية واالدخار      

فإن كل شخص يبلغ سن التقاعد لديه خيار حتويل معاش املعالني األحياء إىل معاش تقاعدي ملرحلة الشيخوخة، أو 
إىل معـاش تقـاعدي للسن املتقدمة ميكن تقاضيه مبكراً، أو إىل معاش تقاعدي ملرحلة الشيخوخة ميكن تقاضيه                  

ذين ليس لديهم معالون على قيد احلياة ميكنهم تقاضي معاش املعالني األحياء            وذلك يعين أن املتقاعدين ال    . مبكراً
وجيب أن تكون االستحقاقات التقاعدية للرجال والنساء       ). املعاملـة متسـاوية بـني املتزوجني وغري املتزوجني        (

ء ال تقود بالضرورة إىل اعتماد      وتبني البحوث أن القاعدة احلالية املتعلقة باالستحقاقات املتساوية للرجال والنسا         . متساوية
وهذه اجلداول هي اليت تبني متوسط العمر املتوقع        . معدالت وطنية حمايدة من حيث نوع اجلنس أو جداول معدل الوفيات          

 .وُتعد هذه اإلحصاءات ضرورية حلساب خمصصات املعاشات التقاعدية. ملختلف الفئات العمرية

، ستنطبق أحكام املعاملة املتساوية على جداول االشتراكات        ٢٠٠٥ر  يناي/ كانون الثاين  ١واعتـباراً من     -١٧٩
وال ُيعرف بعد ما إذا كان ذلك سيؤدي إىل استخدام معدالت حمايدة من حيث نوع اجلنس أو استخدام                  . احملددة

 .جداول معدل الوفيات وكيفية ذلك

ن املمكن تأجيل متويل حقوق     ، مل يعد م   ١٩٩٩ديسمرب  /ومبوجـب قانون برملاين صدر يف كانون األول        -١٨٠
 .املعاشات التقاعدية
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، طُبق اتفاق طوعي بشأن املعاشات التقاعدية بني مجعيات أرباب          ٢٠٠١ إىل   ١٩٩٩وخالل الفترة من     -١٨١
وكانت األهداف الرئيسية لالتفاق حتديث برامج املعاشات التقاعدية وتعديل . العمل ومجعيات املوظفني واحلكومة

 لكي تؤخذ يف االعتبار اجلوانب الفردية، وعتبة السن، والسياسة          )١٣(عفـاة من االشتراكات   نسـبة الراتـب امل    
ويشري تقييم  . االسـتثمارية، واملقايسـة، وما إىل ذلك، ولرصد إمكانية حتمل دفع املعاشات التقاعدية التكميلية             

 .االتفاق الطوعي إىل أن هذه األهداف قد حتققت

وينص القانون على مدى التدخل .  التقاعدية حالياً لرصد أوثق من ذي قبلوخيضع تنفيذ خطط املعاشات -١٨٢
كما أن الرصد مبزيد من االحتراف املهين ينبغي أن حيول دون امتناع            . والعقوبات يف حالة عدم االمتثال للقواعد     

اسبة أو الرقابة أربـاب العمـل عـن تنفيذ التزاماهتم املتعلقة باملعاشات التقاعدية للموظفني بسبب إجراءات احمل            
 .الداخلية غري املسؤولة، أو السياسة االستثمارية، أو حمتوى خطة املعاشات التقاعدية

إن حمتوى خطة املعاشات التقاعدية هو شرط من شروط العمل وهو بالتايل مسؤولية رب العمل واملوظف  -١٨٣
ق املعاشات بتنفيذ خطة املعاشات     إال أن أصحاب املعاشات يهتمون أيضاً بكيفية قيام صندو        . عـلى حـد سواء    

ومبرور الوقت، أُبِرم اتفاقان طوعيان بني مجعييت أرباب العمل واملوظفني من جهة،            . الـتقاعدية اخلاصـة هبـم     
ومنظمات املتقاعدين من جهة أخرى، وذلك هبدف ضمان مسامهة هذه املنظمات يف طريقة تنفيذ خطة املعاشات                

وضع التنفيذ صعباً يف بداية األمر، إال أن البدء بتنفيذ االتفاق الثاين أوجد تفاؤالً وكان وضع االتفاقني م. التقاعدية
 .بإمكانية إشراك أصحاب املعاشات التقاعدية يف تنفيذ خطة املعاشات التقاعدية

وللحصـول على املزيد من املعلومات عن املعاشات التقاعدية التكميلية، انظر تقرير املفوضية األوروبية               -١٨٤
، والذي يبني   )٢انظر التذييل   " (٢٠٠٢تقرير االستراتيجية الوطنية بشأن املعاشات التقاعدية يف هولندا،         "ملعنون  ا

أن نظـام املعاشـات الـتقاعدية اهلولندي حيقق األهداف األحد عشر للمجلس األورويب يف جمال منح املعاشات      
 عاماً ٦٥هذا النظام يوفر الدخل املالئم ملن جتاوزوا و). ٢٠٠١ديسمرب /اجمللس األورويب، كانون األول(التقاعدية 

من العمر، وميكن االلتزام به على األمد الطويل كما أنه أُعد بصورة جيدة ملسايرة االجتاهات االجتماعية املستقبلية 
 .مثل شيخوخة السكان، وزيادة مشاركة النساء يف القوة العاملة، والعمل بدوام جزئي

 ساوي عن العمل املتساوي القيمة  األجر املت٢-١-٢-٣

 تفاوت األجور

 من تقرير هيئة تفتيش العمل بشأن حالة الرجال والنساء يف القطاعني اخلاص والعام لسنة ٦يسلط الفصل  -١٨٥
ويبني هذا الفصل . الضوء على بعض اجتاهات تفاوت األجور) ٣متاح باللغة اهلولندية فقط، انظر التذييل  (١٩٩٨

 يف ٢٣إىل ) ١٩٩٣أرقام عام ) (نسبة غري مصوبة( يف املائة ٢٦ور بني الرجال والنساء اخنفض من أن تفاوت األج
وكان تفاوت األجور يف القطاع العام      .  يف املائة  ٧إىل  ) نسبة مصّوبة ( يف املائة    ٩، ومن   )١٩٩٨أرقام عام   (املائة  
، نشرت هيئة تفتيش العمل تقريراً      ٢٠٠٢ام  ويف ع ). نسبة مصوبة ( يف املائة    ٤و) نسبة غري مصوبة  ( يف املائة    ١٥

                                                      

 .يتشري هذه النسبة إىل نسبة الراتب اليت ال تؤخذ يف االعتبار لدى حساب اشتراكات املعاش التقاعد )١٣(
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يبني أن نسبة تفاوت األجور غري      ) ٢٠٠٠على أساس أرقام عام     (آخـر عن تفاوت األجور بني الرجال والنساء         
 يف املائة، وأن نسبة تفاوت األجور املصوبة بني الرجال          ٢٣املصّوبة بني الرجال والنساء يف القطاع العام ال تزال          

ويف القطاع العام بلغت نسبة تفاوت األجور غري ).  يف املائة٧ (٢٠٠٠ و١٩٩٦ هي بني عامي والنساء ظلت كما
 وميثل ذلك تراجعاًَ بنسبة   .  يف املائة  ٣ يف املائة، بينما كانت نسبة تفاوت األجور املصوبة          ١٥بني الرجال والنساء    املصوبة  

 .١٩٩٨ يف املائة مقارنة بعام ١

وال . كن أن ُيفّسر جزئياً باختالف مستوى الوظائف والتدريب ومدة اخلدمة         والـتفاوت غري املصوب مي     -١٨٦
وقد ُيعزى التفاوت إىل التمييز يف األجور، وقد تكون هنالك عوامل           . ميكن إعطاء تفسري كامل للتفاوت املصّوب     

بني الرجال والنساء وتقدم الدراسات اليت أعدهتا هيئة تفتيش العمل بيانات متثيلية عن تفاوت األجور . أخرى أيضاً
وال ميكن معرفة ما إذا كان هنالك بالفعل اختالف غري مربر يف األجور إال بتحليل كل . على املستوى الكلي فقط

وعليه، طلبت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل إجراء دراسة جتريبية، على مستوى الشركات،            . حالة على حدة  
ملزيد من املعلومات يف هذا الصدد، انظر       ( والعرق وساعات الدوام     بشأن األجر املتساوي على أساس نوع اجلنس      

 ).١٩٢الفقرة " السياسة العامة"

 التشريعات

يـنّص القانون املدين اهلولندي منذ مدة طويلة نسبياً على أنه ال جيوز ألرباب العمل التمييز بني الرجل                   -١٨٧
. فؤ الفرص يتضمن أحكاماً أكثر تفصيالً هبذا الشأنكما أن قانون تكا. واملرأة يف ما خيص أحكام وشروط العمل     

وجيب أن يتقاضى العاملون الذكور . ويستطيع مجيع العاملني االستشهاد هبذا القانون يف تعاملهم مع أرباب العمل          
واألساس الذي ُيستخدم لتحديد األجر هو الراتب الذي . واإلنـاث أجـراً متساوي لقاء العمل املتساوي القيمة        

يه عامل من اجلنس املقابل يعمل يف نفس املؤسسة اليت يعمل فيها العامل الذي تتّم مقارنة الراتب لصاحله، حيصل عل
 .ويقوم بعمل متساوي القيمة أو إذا تعذر ذلك، يقوم بعمٍل متساو يف القيمة تقريباً

، وإمنا يشمل أيضاً    على نفس العمل أو نفس العمل تقريباً      " العمل املتساوي القيمة  "وال يقتصـر تعريف      -١٨٨
بيد أن العمال الذين تتم مقارنة عملهم جيب أن         . على صعيد التقييم الوظيفي   " تتساوى"األعمـال األخرى اليت     

 .يكونوا مستخدمني لدى نفس املؤسسة

وأخرياً، إذا متكن موظف من االستشهاد بزميل لـه يؤدي عمالً متساوي القيمة متاماً أو تقريباً، ويتقاضى  -١٨٩
 .تباً يفوق ما حيصل عليه، جيب على رب العمل أن يثبت أن الفرق ال يشكل متييزاً يف األجررا

وأثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير، متّ متديد املهلة الزمنية املتاحة ملوظف ال يتقاضى راتباً متساوياً، بصورة                 -١٩٠
وبذلك أصبح من املمكن املطالبة .  مخس سنواتخمالفة للقانون، إلقامة دعوى مدنية ضد رّب عمله من سنتني إىل

 .بدفع متأخرات الرواتب لفترة زمنية أطول

 ، الفقرات  ٢-١-٣وتعـاجل التشـريعات اجلديـدة املشار إليها أدناه، واليت متّ التطرق إليها يف الفرع                 -١٩١
 :، أيضاً مسألة تساوي األجر بني الذكور واإلناث١٥٩-١٣٧
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، ينّص على املساواة يف املعاملة يف جمال ١٩٩٨مارس /افؤ الفرص، يف آذارإدراج بنٍد يف قانون تك -
 االستحقاقات املكملة لنظام الضمان االجتماعي الرمسي؛

 تشرين  ١حيز النفاذ يف    ) فيما يتعلق بساعات العمل   (دخـول قـانون املسـاواة يف املعاملـة           -
 ؛١٩٩٦نوفمرب /الثاين

 كانون ١حيز النفاذ يف ) فيما يتعلق بالعقود املؤقتة والدائمة(دخـول قانون املساواة يف املعاملة        -
 .٢٠٠٢ديسمرب /األول

 السياسة العامة

تشجع احلكومة املساواة يف األجر من خالل خطة العمل املتعلقة باملساواة يف األجر، واليت ُعرضت على                 -١٩٢
 :لتاليةوتشمل خطة العمل املذكورة العناصر ا. ٢٠٠٠مايو / أيار٨الربملان يف 

وأسفر . التشـاور مع الشركاء االجتماعيني حلثهم على التصدي ملسألة عدم املساواة يف األجر             -
ذلك عن وضع قائمة مرجعية للمساواة يف األجر، أعّدهتا مؤسسة العمل جلمعيات أرباب األعمال 

 .والعمال التابعة هلذه اهليئة االستشارية املشتركة

 :إصدار الصكوك -

، عـلى سبيل املثال، كلّفت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بوضع أداٍة            ٢٠٠١يف عـام     -١
ويستخدم هذه األداة اليوم املسؤولون     . للتحقق من احلياد اجلنساين يف أساليب التقييم الوظيفي       

عـن التقيـيم الوظيفي الذين يقومون مع ممثلي الشركاء االجتماعيني بالتحقق من حياد نظم               
" املسح السريع لتساوي األجور   "وستكون أداة   . تلفة من املنظور اجلنساين   تقييم الوظائف املخ  

 .٢٠٠٣أكتوبر /جاهزةً يف منتصف تشرين األول

وهي الدراسة اليت   . ، أجريت دراسة رائدة مصغرة حول املساواة يف األجر        ٢٠٠٢ويف عـام     -٢
بيانات عن  ويف الوقت الراهن ال تتوفر ال     . أجريـت على مستوى الشركات كما ورد أعاله       

وال ميكن حتديد ما إذا كان هناك       . فوارق األجر بني الذكور واإلناث إال على املستوى الكلي        
وقد كلفت وزارة   . حقـاً فـارق غري مربر يف األجور إال عن طريق حتليل احلاالت الفردية             

الشؤون االجتماعية والعمل جامعة اوتريشت باستحداث طريقة لتقصي ما إذا كان هناك متييز             
وُعرضت النتائج على الربملان يف كانون      . غـري مـربر يف األجـور داخـل منظمات العمل          

، حيث جيري العمل حالياً على حتويل الطريقة املقترحة إىل أداٍة إدارية سهلة ٢٠٠٣يناير  /الثاين
االستخدام؛ وهو ما سيمكن املنظمات من اختبار أنظمة أجورها اخلاصة للتحقق مما إذا كانت      

، ٢-١-٢-٣ولالطالع على النتائج انظر الفرع      . ى متييز غري مربر يف األجور     تـنطوي عـل   
 ").الفروق يف األجر ("١٨٦-١٨٥الفقرتان 
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 :التكليف بإجراء دراسات حبثية يشارك فيها جلنة املساواة يف املعاملة والشركاء االجتماعيون -

 املساواة يف املعاملة بتطوير     تـنّص خطـة العمل املتعلقة باملساواة يف األجر على تكليف جلنة            -١
بـرنامج حاسويب لتحليل أنظمة األجور، بواسطة منحة مقدمة من وزارة الشؤون االجتماعية            

ميكن على أساسه إجراء تقييم سريع وفعال بشأن        " مسحاً سريعاً "ويتيح الربنامج   . والعمـل 
 األجور وسياساهتا على    وهو ما سيتيح اختبار أنظمة    . اجملاالت اليت حتتاج إىل املزيد من البحث      

ومن . نطاق واسع لكشف أي عناصر متييزية تعتريها دون االضطرار إىل االنتظار فترات طويلة        
شـأن هذا املسح السريع أن ييسر عرض سياسات األجور على جلنة املساواة يف املعاملة، مما                

وجيري العمل حالياً   . جوريسهم بدوره يف تعزيز التدابري العامة الرامية إىل حتقيق املساواة يف األ           
 . على تطوير وسيلة املسح السريع

وتضطلع هيئة تفتيش العمل ببحوث كل سنتني بشأن الفروق يف األجور بني املوظفني الذكور              -٢
واإلنـاث، وبني املوظفني من أصل هولندي ومن أقليات عرقية، وبني املوظفني العاملني لكل              

 .الوقت وبعض الوقت

شؤون االجتماعية والعمل بإجراء حبث حول أنظمة األجور اجلديدة املرنة          وكلفـت وزارة ال    -٣
ووجد أن العديد من املؤسسات ومجيع الوزارات املشمولة بالدراسة         . واملسـاواة يف األجور   

وخلص . تستخدم نظم أجور متغرية، من قبيل املكافآت الفردية أو اجلماعية وتقاسم األرباح           
بيد . ناث ال يتخلفن كثرياً عن الذكور يف جمال األجور املتغرية         الباحـثون إىل أن املوظفات اإل     

أن مثة حاجة إىل االنتباه، ألن هناك مؤشرات على وجود بعض الفوارق يف األجور املتغرية بني       
 ٩يزيد معدل الرجال الذين حيصلون على مكافآت فردية عن النساء بنسبة            (الذكور واإلناث   

 على مشاكل حمتملة، مثل الوصول احملدود إىل األجور املتغرية          ومثة مؤشرات أيضاً  ). يف املائـة  
ونتيجة هلذا الوصول احملدود، فقد يتدىن نسبياً تأهل        . واإلجراءات غري الواضحة أو غري املوثقة     

وإذا كانت إمكانية احلصول    . املوظفـات اإلناث لعنصر األجور املتغرية عن زمالئهن الذكور        
 العاملني يف وظائف معينة وحدهم فإهنم عادةً ما يكونون  عـلى أجـور متغرية مقصورة على      
وتشري الدراسة إىل أن ميل اإلناث لالشتغال هبذا النوع         . املوظفـني امليدانيني أو عمال اإلنتاج     

وكثرياً ما يكون . من العمل أقل مقارنة بالرجال والواقع أهنن ميثلن بكثرة يف الوظائف املساندة        
ظائف العليا جمحفاً لإلناث حيث إهنن ميثلن متثيالً زائداً يف          تقيـيد الوصـول إىل بعـض الو       

كما أن األحكام اليت تشترط حداً أدىن ملدة العمل قد تؤدي أيضاً            . الوظائف األدىن يف الغالب   
. إىل التمييز بني الذكور واإلناث ألن املوظفات اإلناث عادةً ما يعملن لفترة أقصر يف املتوسط              

لة من التمييز املذكورة أعاله ال تعين أن هناك دليالً على وجود عدم             بـيد أن األنـواع احملتم     
فقد تكون هناك . مسـاواة غـري مشروعة يف األجور باملعىن املقصود يف قانون تكافؤ الفرص        

ووجود جملس إلدارة األعمال أو إدارة لتنظيم شؤون العاملني         . عوامل موضوعية تربر التمييز   
 إجيايب على الصلة بني تطبيق سياسة األجور املتغرية والفروق     يف أي شركة قد يكون لـه تأثري      
واستجابةً لالستنتاجات اليت خلصت إليها الدراسة، ركزت       . يف األجـر بني الذكور واإلناث     



E/1994/104/Add.30 
Page 58 

 

املعلومـات الـيت أصدرهتا وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بشأن املساواة يف األجر تركيزاً       
كما أثري انتباه جمالس إدارة األعمال إىل أن . تغرية واعتمادهاصرحياً على تطبيق نظام األجور امل   

بيد أن املعلومات ال تقتصر على املساواة يف املعاملة         . لديهـا بعض الصالحيات يف هذا اجملال      
بني الذكور واإلناث، فهناك مجاعات أخرى يشملها املشروع، كاملوظفني من أصل هولندي            

 .ومن أقليات عرقية

أعّدت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل خمتلف النشرات هبذا الشأن، كما تنشر           (ومـات   توفـري املعل   -
 ).حالياً املعلومات اخلاصة باملساواة يف املعاملة ويف األجور على موقعها اإللكتروين

ة تقدمي املنح لدعم املبادرات ذات الصلة اليت تضطلع هبا رابطات أرباب العمل والعمال، مبا فيها القائم                -
 .املرجعية للمساواة يف األجور اليت أعّدهتا مؤسسة العمل وموقع إلكتروين الحتاد النقابات اهلولندية

  ظروف العمل املأمونة والصحية٢-٢-٣

، والذي أصبح   ١٩٩٨التشـريع األساسي يف هذا اجملال هو القانون اخلاص بظروف العمل الصادر عام               -١٩٣
 الذي متّ ١٩٨٠ فحلّ بذلك حملّ القانون اخلاص بظروف العمل لعام         ١٩٩٩نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١نـافذاً يف    

 خيول هليئة تفتيش العمل فرض      ١٩٩٨ويتمثل التغيري األساسي يف أن قانون عام        . الـتطرق إليه يف التقرير السابق     
ية منظمة العمل   اتفاق (١٩٨١انظر التقرير اخلاص بتطبيق اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني لعام          . غرامات إدارية 

والتقرير ) ٤املرفق   (١٩٩٩يونيه  / إىل حزيران  ١٩٩٥يونيه  /والذي يشمل الفترة من حزيران    ) ١٥٥الدولية رقم   
 ).٥املرفق ) (٨١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (األخري بشأن تطبيق اتفاقية تفتيش العمل 

  االستثناءات١-٢-٢-٣

 .١٩٩٨ من نطاق تطبيق القانون اخلاص بظروف العمل لعام ال تستثىن أي فئة من فئات العمال -١٩٤

  احلوادث واألمراض املهنية٢-٢-٢-٣

 احلوادث

وُتستثىن من ذلك حوادث املرور أثناء الذهاب إىل        . جيب إبالغ هيئة تفتيش العمل حبوادث العمل املميتة        -١٩٥
 .العمل أو العودة منه أو أثناء ساعات العمل
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 ٧اجلدول 
 لعمل املميتة اليت بلغت هليئة تفتيش العملعدد حوادث ا

 السنة عدد احلوادث
١٩٩٧ ١٠٨ 
١٩٩٨ ٨٨ 
١٩٩٩ ٩٨ 
٢٠٠٠ ١٠١ 
٢٠٠١ ٨٣ 

 ٢٠٠٢ )عدد مؤقت؛ ال يزال قيد لتحقيق (٨٣

  ٨اجلدول 
 عدد الوفيات اليت بلغت هليئة تفتيش العمل، مصنفة حسب القطاع

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ 
عامل اخلطر 
 حسب القطاع

معدل عدد 
 الوفيات 

-١٩٩٧الفترة 
٢٠٠٠ 

توزيع الوظائف 
 القطاع بالنسبة املئوية

 الزراعة ٢ ١٠ ٥ ١١ ١٠ ١٢ ٩
 التصنيع ١٨ ٢٣ ١,٣ ٢٥ ٢١ ١٥ ٢٩
 التشييد ٧ ٢٥ ٣,٦ ٣٠ ٢٠ ٢٦ ٢٥
بالتجزئة، /البيع باجلملة  ٢٣ ١٣ ٠,٦ ١٢ ١٣ ١٣ ١٣

خدمــات الفــنادق  
         واملطاعم

 النقل ٥ ٨ ١,٦ ٤ ٧ ١١ ١٠
 خدمات وغريها ٤٥ ١٩ ٠,٤ ٢٤ ١٦ ١٩ ١٦
 غري معروف صفر ٢ - ٣ ٢ ٣ ١
 اجملموع ١٠٠ ١٠٠ ١ ١٠٩ ٨٩ ٩٩ ١٠٣

وال توجد يف هولندا    . ١٩٩٧مل تبدأ هيئة تفتيش العمل يف تسجيل احلوادث املميتة مركزياً إال منذ عام               -١٩٦
 ٢٠٠٠متّ حتديد عدد حوادث العمل غري املميتة منذ عام و. هيئة مركزية أخرى لتسجيل حوادث العمل غري املميتة

وال يشمل هذا املسح حوادث االنتقال من . عن طريق مسح استقصائي للموظفني أجرته هيئة اإلحصاءات اهلولندية
ويتضمن اجلدول التايل عدد حوادث العمل   . وإىل مكـان العمل لكنه يتضمن حوادث املرور أثناء ساعات العمل          

 :إىل التغيب يف إجازة مرضية تزيد مدهتا عن ثالثة أياماليت أّدت 

 ٩اجلدول 
 )  ساعات اسبوعيا٤ًبعقد عمل ألكثر من (حوادث العمل اليت تعرض هلا موظفون 

  أيام٣وأّدت إىل التغيب يف إجازة مرضية تزيد مدهتا عن 

 السنة العدد ٪نسبة وقوع احلوادث 
٢٠٠٠ ٧٤ ٠٠٠ ١,١ 
٢٠٠١ ٦٥ ٠٠٠ ٠,٩ 
٢٠٠٢ ٧٣ ٠٠٠ ١,١ 
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 األمراض املهنية

كـي يتسىن مجع املعلومات عن نسبة اإلصابة باألمراض املهنية وطبيعتها، أصبح أطباء الشركات ملزمني                -١٩٧
ويرد التعريف العام لألمراض املهنية  .  بإبالغ مركز األمراض املهنية اهلولندي عن هذه األمراض        ٢٠٠٠مـنذ عام    
 .ظهر بشكل أساسي أثناء العمل أو نتيجة لظروف العملمرض أو اختالل صحي ي: كما يلي

 ٥ ٥٩٣ إصابة باملقارنة مع    ٦ ٠٦٣ كان عدد اإلصابات باألمراض املهنية املبلغ عنها         ٢٠٠٠ويف عـام     -١٩٨
وال ُيستبعد أن تكون هناك إصابات كثرية أخرى مل يتّم          . ٢٠٠٢ إصابة يف عام     ٥ ٣٣٥ و   ٢٠٠١إصابة يف عام    

ـ . اإلبـالغ عـنها    باضطرابات يف العظام واجلهاز    ) ٢٠٠٢ يف املائة عام     ٤٣(تعلق معظم احلاالت املبلغ عنها      وت
ويف هولندا، ال يدخل سبب العلة . وكثرياً ما يتّم اإلبالغ عن مشاكل يف السمع واضطرابات نفسية أيضاً. العضلي

مقارنة هذه األرقام باإلحصاءات   لذا ال ميكن    . أو املـرض يف االعتبار عند حتديد أهلية احلصول على استحقاقات          
 .املتعلقة بالتعويضات املمنوحة يف سياق األمراض املهنية، كما قد يكون احلال لدى بلدان أخرى

  تكافؤ فرص الترقية٣-٢-٣

فعدد . حتـرص احلكومة اهلولندية حرصاً شديداً على زيادة عدد العامالت وضمان تقلدهن مناصب عليا              -١٩٩
 تشغلها إناث ال يتجاوز الربع، يف حني ينبغي أن يكون الرقم احلقيقي أكثر من الثلث نظراً                 املناصب اإلدارية اليت  
 ٥إذ تشغل النساء نسبة : وفرص النساء يف تقلد وظائف عليا يف القطاع الرحبي قليلة جداً         . خلربهتن املهنية السابقة  

هيئة رصد  ) (لس اإلدارة واهليئات اإلشرافية   جما(يف املائـة فقط من املناصب اإلدارية يف قطاع األعمال التجارية            
 ).٢٠٠٢املساواة يف احلقوق لعام 

ويتيح . وتتحمل املؤسسات نفسها مسؤولية تغيري هذا الوضع يف املقام األول، وهو ما سيكون يف صاحلها أيضاً                -٢٠٠
 لتطبيق سياسة العمل اإلجيايب، ولكنه      القانون اخلاص املساواة يف املعاملة للشركات واملنظمات غري الرحبية واحلكومة اجملال          

 .كما وجيوز هلا أيضاً تطبيق هذا النوع من السياسة جتاه األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات عرقية. ال يلزمها بذلك

فهي تزود أرباب العمل    . وتعمـل احلكومة اهلولندية على تشجيع العمل اإلجيايب وتيسريه بأساليب شىت           -٢٠١
. ت بشأن املساواة يف املعاملة والعمل اإلجيايب واإلطار الذي ميكن من خالله تطبيق هذه السياسة              والعمال باملعلوما 

 .كما حترص جلنة املساواة يف املعاملة بدورها على تعميم املعلومات بشأن املساواة يف املعاملة والعمل اإلجيايب

 مناصب عليا يف قطاع األعمال التجارية       وتعمـل احلكومة اهلولندية على تشجيع وتيسري ترقية املرأة إىل          -٢٠٢
وتعمل شخصيات بارزة يف عامل األعمال اهلولندي عرب شبكة سفراء، بدعٍم من احلكومة،       . والقطـاع غري الرحبي   

والرسالة اليت حتملها الشبكة هي أن تكوين فريق إدارة متوازن خيدم           . ملسـاعدة النساء على ارتقاء مناصب أعلى      
د إىل املبدأ القائل إن التنوع على كافة املستويات داخل املنظمة يؤدي إىل حتسني إدارة أعماهلا وتستن. صاحل املنظمة

 .ويضمن مواكبتها لسوق العمل وسوق املستهلك على السواء

التابع للصندوق االجتماعي   " املساواة" مبنحٍة من برنامج     ٢٠٠٢سبتمرب  /يف أيلول " التنوع"وقـد أُطلق مشروع      -٢٠٣
زيادة : وللمشروع ثالثة أهداف رئيسية هي    .  ويهـدف إىل حتسني حراك املرأة وفرصها املهنية يف سوق العمل           األورويب،

املواهـب النسـائية يف الشركات واملنظمات وتسليط الضوء عليها، وهتيئة ظروف مواتية الستغالل هذه املواهب بفعالية                 
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رأة على التقدم إىل األمام تشكل جزءاً ال يتجزأ من سياسة           أكـرب، والـتحقق من أن التدابري املتخذة من أجل مساعدة امل           
 .وُتدعى الشركات واملنظمات حالياً للمشاركة يف حوايل ثالثني خطة رائدة يف هذا اجملال. التوظيف النظامية

وعالوة على ذلك، ُوضعت أهداف رقمية لزيادة نسبة النساء يف الوظائف العليا يف خمتلف قطاعات سوق  -٢٠٤
غري أن هذه األهداف تعترب حالياً مبادئ       ). األعمـال التجارية، القطاع غري الرحبي، السياسة، احلكومة        (العمـل 

 .توجيهية وتقع على املنظمات نفسها مسؤولية تنفيذها

 . بعض هذه األهداف١٠ويرد يف اجلدول  -٢٠٥

 ١٠اجلدول 
 األرقام املستهدفة لزيادة نسبة النساء يف املناصب العليا

 ٢٠١٠يف عام اهلدف 
)٪( 

 ٢٠٠٢-٢٠٠٠الوضع يف الفترة 
)٪( 

 

 جملس النواب ٣٦ ٥٠
 كبار املسؤولني ٧ ٢٥
 اإلدارة العليا يف قطاع األعمال ٤ ٢٠
الرعاية (اإلدارة العلـيا يف القطـاع غري الرحبي          ٢٥ ٤٥

 )الصحية واخلدمات االجتماعية
 )خرىجماالت أ(اإلدارة العليا يف القطاع غري الرحبي  ١٣ ٣٥

 .٢٠٠٢خطة السياسة العامة لعدة أعوام بشأن املساواة بني اجلنسني، : املصدر

وقـد صدر مؤخراً أول استعراض مرجعي لقطاع األعمال حيتوى على بيانات عن احلراك الوظيفي للمرأة مصنفةً                  -٢٠٦
). nl.equal-mixed.www" (عالتنو"وميكن االطالع على ملخص األرقام عرب املوقع االلكتروين ملشروع          . حسـب القطاع  

 .ويتضح الفرق بني النسبة احملتملة والفعلية للنساء الاليت يتقلدن مناصب عليا جبالء يف قطاع اخلدمات

 ١١اجلدول 
 نسبة النساء املديرات حسب القطاع وحسب قطاعات الصناعة

النسبة املئوية للنساء الالئى 
 )٪(يشغلن مناصب إدارية 

 احلاصالت النسبة املئوية للنساء
 )٪(على مؤهالت عليا 

 النسبة املئوية للنساء
 )٪( 

 القطاع قطاع الصناعة

١٧ 
٥ 
١٧ 

١٣ 
١٦ 
٢٦ 

٢٧ 
١٧ 
٣٨ 

 الزراعة والثروة السمكية
 الصناعة التحويلية والتشييد

 اخلدمات التجارية

 الرحبي

٣٧ 
٢٨ 
٥٤ 
٣٨ 

٥٣ 
٥٥ 
٦٤ 
٤٤ 

٦١ 
٥٤ 
٧٩ 
٥٣ 

 اخلدمات غري التجارية
 التعليم

 حية واخلدمات االجتماعيةالرعاية الص
 الثقافة واخلدمات األخرى

 غري الرحبي

 العام اإلدارة العامة ٣٧ ٣٦ ٢٣

 ؛ هيئة رصد املساواة يف )٢٠٠٢استقصاء األيدي العاملة لعام ( Enquête Beroepsbevolking 2002مركـز اإلحصاءات اهلولندي،   :املصدر
 .٢٠٠٢احلقوق لعام  
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جعي للشركات أساساً تستند إليه يف حتديد أهدافها اخلاصة املصممة خصيصاً لتتوافق مع      ويوفـر االستعراض املر    -٢٠٧
وخـالل السنوات القليلة القادمة، سيتّم تطويره ليصبح أداة اختبار ذايت للشركات، مع إرشادات حول كيفية                . قطاعهـا 

يشمله رصد املساواة يف    الذي  (كمـا سيصبح وسيلة لرصد التطورات على مستوى ختصص القطاع           . حتسـني الوضـع   
 .وأخرياً، سيتّم وضع معايري عرب وطنية يف إطار املشروع املختلط. وعلى مستوى فرادى الشركات) احلقوق

ومـن املنـتظر نشر نتائج الدراسة املتعلقة بسياسة التوظيف اليت تراعي املنظور اجلنساين داخل احلكومة              -٢٠٨
وُيطلب من الوكاالت . ٢٠٠٣ني النظامية للحكومة، بعد صيف عام هبدف إدراج مفهوم التنوع يف سياسة املوظف

احلكومـية تقـدمي أرقام أساسية سنوية عن املشاركة الوظيفية يف صفوف النساء، وميكن استخدام هذه األرقام                 
وسيتضمن هذا املؤشر معلومات عن سياسة الوكاالت احلكومية، ومدى تركيزها          . كمؤشـر للمشاركة الوظيفية   

 .ج التنوع يف سياستها النظامية املتعلقة بالتوظيف وكيفية قيامها بذلكعلى إدما

وسـيؤدي نشـر االسـتعراض املرجعي ومؤشر املشاركة الوظيفية إىل توضيح مدى التقدم الذي حترزه               -٢٠٩
 .احلكومة وقطاع األعمال يف اجلهود املبذولة لزيادة عدد النساء يف املناصب العليا

يف العام املقبل بغية استطالع سبل      "  اإلناث -مهن الذكور   "ستهالل برنامج شراكة    وأخـرياً، سيجري ا    -٢١٠
 . يف سوق العمل) املهن اليت يهيمن عليها اإلناث أو الذكور(جديدة إلهناء العزل املهين األفقي 

  التوزيع املعقول لساعات العمل وأوقات الراحة واإلجازات التعويضية والعطل وغريها٤-٢-٣

 ١ من التقرير الثاين، دخل القانون اخلاص بساعات العمل حيز النفاذ اعتباراً من              ٩٣ ورد يف الفقرة     كما -٢١١
وميتثل . وال تزال التفاصيل املتعلقة هبذا القانون الواردة يف التقرير الثاين صحيحة          . ١٩٩٦يناير  /كـانون الـثاين   

بعض جوانب تنظيم أوقات العمل ويتيح للشركاء  بشأن EC/93/104القانون املذكور لتوجيه اجمللس األورويب رقم 
وقد أجري تقييم . كما يتناول القانون هدف التوفيق بني احلياة املهنية واألسرية. االجتماعيني جماالً واسعاً للتشاور

 :، وكانت أهم استنتاجاته ما يلي٢٠٠١نوعي لقانون ساعات العمل يف عام 

  على املعايري واملبدأ األساسي املتمثل يف نظام املعايري املزدوج؛ليس هناك أي داع إلدخال تعديالت جذرية -

 جيب إزالة التعقيد عن األنظمة وميكن تعزيز فعالية القانون يف بعض اجملاالت؛ -

ينـبغي تشجيع املفاوضات على مستوى الشركة بشأن ساعات العمل وأوقات الراحة، هبدف              -
تمكني من التوفيق بصورة أفضل بني العمل واألنشطة        حتقـيق اهلدف الثاين للقانون أيضاً وهو ال       

 .ومن األهداف األخرى حتقيق االنفتاح والشفافية يف السياسة العامة للشركات. األخرى

 . بالنسبة جملموع القوى العاملة)١٤( التايل اخنفاض املتوسط الفعلي لساعات العمل األسبوعية١٢يبني اجلدول  -٢١٢

                                                      

هي ساعات العمل األسبوعية املتفق عليها مع املستخَدم، ومل يؤخذ يف           : سـاعات العمـل األسبوعية     )١٤(
 .تشمل ساعات عطلة" العمل ملدد قصرية"االعتبار العمل ملدد قصرية تشمل أيام عطلة، بينما أُخذ يف االعتبار 
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 ١٢اجلدول 
 مل االسبوعية بالنسبة جملموع القوى العاملةمتوسط ساعات الع

 :١٩٩٧  ساعة٣١,١
 :١٩٩٨  ساعة٣١

 :١٩٩٩  ساعة٣٠,٩
 :٢٠٠٠  ساعة٣٠,٨

 مارس/، آذار) االقتصادية-اإلحصـاءات الشـهرية االجتماعية   ( Sociaal Economische Maandstatistiek - ١٩٩٧ :املصدر
 .أ١٣-٢-٢، اجلدول ٢٠٠٠ 

 ١٩٩٨ - Sociaal Economische Maandstatistiek ،أ١٣-٢-٢، اجلدول ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول. 
 ١٩٩٩/٢٠٠٠ - Statline. 

ومل حتدث أي تطورات جديدة منذ التقرير الثاين فيما خيص احلق يف احلصول على احلد األدىن من اإلجازة النظامية                    -٢١٣
 ). سنة١٧-١٦(طفال دون سن السادسة عشرة واليافعني املدفوعة األجر، أو فيما خيص التمييز بني اجلنسني وعمالة األ

 ٨ املادة ٣-٣

  احلق يف حرية تكوين اجلمعيات١-٣-٣

 .مل حتدث أي تطورات منذ تقدمي التقرير الثاين -٢١٤

  احلق يف تشكيل النقابات واالنضمام إليها١-١-٣-٣

 .مل حتدث أي تطورات منذ تقدمي التقرير الثاين -٢١٥

 ابات يف االنتساب إىل احتادات وطنية ومنظمات نقابية دولية حق النق٢-١-٣-٣

 .مل حتدث أي تطورات منذ تقدمي التقرير الثاين -٢١٦

  حق النقابات يف االشتغال حبرية٣-١-٣-٣

 .مل حتدث أي تطورات منذ تقدمي التقرير الثاين -٢١٧

  معلومات بصدد عدد النقابات وبنيتها وأعضائها٤-١-٣-٣

  يف هولندابنية النقابات

احتاد النقابات اهلولندية، الذي    : تنتسب النقابات الرئيسية يف هولندا إىل إحدى ثالثة احتادات نقابية هي           -٢١٨
 ٣٦٠ ٠٠٠ عضو، واالحتاد الوطين للنقابات املسيحية يف هولندا، الذي يضّم زهاء        ١ ٢٠٠ ٠٠٠يضـم زهـاء     

 .  عضو١٧٥ ٠٠٠يا، الذي يضّم زهاء عضو، واالحتاد النقايب ملوظفي الرتب املتوسطة والعل
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 AbvaKabo، و) عضو٥٠٠ ٠٠٠عام،  (FNV Bondgenoten: ويـتألف احتاد النقابات اهلولندية من  -٢١٩
عمال الفنادق  (Horecabond FNV، و)عمـال البناء  (Bouw-en Houtbond FNV، و)املوظفـون املدنـيون  (

 .دد من االحتادات الصغريةوع) الفنانون وفنيو الطباعة (FNV KIEM، و)واملطاعم

 CNV Publieke Zakenأما االحتاد الوطين للنقابات املسيحية يف هولندا فإن أهم االحتادات املمثلة فيه هي  -٢٢٠
 CNV Dienstenbond، و)عمال املصانع واألغذية والنقل(CNV Bedrijvenbond ، و)موظفـو القطـاع العام  (
وتشكل االحتادات اليت متثل العاملني ). عمال البناء(CNV Hout-en Bouwbond و) العاملون يف قطاع اخلدمات(

 . يف املائة من أعضاء هذا االحتاد٥٠يف القطاعني العام وشبه العام أكثر من 

: أما االحتاد النقايب ملوظفي الرتب املتوسطة والعليا فهو منظمة جامعة تضّم بدورها احتادات أخرى، مثل               -٢٢١
Unie van Onafhankelijke Vakorganisations)   ،احتـاد النقابات املستقلةUOV(و ،Vereniging van Nederlandse 

Verkeersvliegers)  مجعـية الطيارين اهلولندية(و ، Beroepsorganisatie Banken en Verzekeringen)  اهليئة املهنية
 ,Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheidو) BBVلقطـاع املصـارف والـتأمني،    

Onderwijs, Bedrijven en Instellingen)  ،احتاد املوظفني اإلداريني واملهنينيCMHF .( 

وباإلضافة إىل هذه االحتادات النقابية الثالثة، هناك نقابات عديدة أخرى متثّل اجملموعات العمالية األصغر        -٢٢٢
وهناك بعض االحتادات اإليديولوجية أيضاً مثل االحتاد االجتماعي        . عادةً، مثل نقابة سائقي وكمسارية القاطرات     

، Landelijke Belangen Verenigingاإلصـالحي الكلفيين والتحالف االجتماعي املصلح واحتادات أخرى مثل  
 .وهو احتاد وطين مستقل ميثل مصاحل خاصة

 . عضو١٥٠ ٠٠٠حنو " ات الثالثة الكربىاالحتاد"وُيقّدر جمموع عدد أعضاء النقابات غري املنتسبة إىل  -٢٢٣

  احلق يف اإلضراب٢-٣-٣

ولكن من اجلدير بالذكر أنه . مل حتدث أي تطورات منذ تقدمي التقرير الثاين فيما يتعلق باحلق يف اإلضراب -٢٢٤
صريًح على هذا  من امليثاق االجتماعي األورويب بإدراج تقييد        ٦قامت اهليئة التشريعية اهلولندية عند اعتماد املادة        

ودخل امليثاق حيز النفاذ يف هولندا      . احلق لضمان أال يكون للعاملني يف القطاع العام احلق يف القيام بعمل مجاعي            
وكان من املفترض أن يكون     .  متضمناً تقييداً حلق املوظفني العامني يف اإلضراب       ١٩٨٠مايو  / أيار ٢٢اعتباراً من   

وتتعامل احملاكم اهلولندية مبدئياً مع قضايا إضراب موظفي القطاع         .  رمسياً بعد  هـذا التقييد مؤقتاً، لكنه مل ُيرفع      
 .العام بنفس الطريقة اليت تبت هبا يف قضايا اإلضراب يف القطاع اخلاص

 ٩ املادة ٤-٣

  الضمان االجتماعي١-٤-٣

 :يشمل نظام الضمان االجتماعي اهلولندي الفروع التالية -٢٢٥

 الرعاية الطبية؛ - 
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 التعويضات النقدية يف حالة املرض؛ - 

 استحقاقات األمومة؛ - 

 استحقاقات الشيخوخة؛ - 

 استحقاقات اإلعاقة؛ - 

 استحقاقات املُعالني األحياء؛ - 

 .استحقاقات البطالة - 

وميكن االطالع على وصٍف للسمات     . وتدخـل اسـتحقاقات العجز عن العمل ضمن إطار خمطط اإلعاقة العام           
ه املخططات املتعددة وطابعها ومستوى املزايا اليت تتيحها وأسلوب متويلها، من خالل النشرة املرفقة              األساسية هلذ 

 ).٦التذييل " (استقصاء موجز عن نظام الضمان االجتماعي يف هولندا"املعنونة 

 )أهم األرقام واملؤشرات( اإلنفاق احلكومي ٢-٤-٣

 يف  ٣٢,٥ولندا كنسبة مئوية من الناتج اإلمجايل احمللي من         اخنفض اإلنفاق على الضمان االجتماعي يف ه       -٢٢٦
املكتب اإلحصائي للجماعات  : املصدر (٢٠٠٠ و ١٩٩٠ يف املائـة خـالل الفترة ما بني عام           ٢٧,٤املائـة إىل    
وال تتوفر أرقام أحدث عهداً ميكن مقارنتها على        ). ، نفقات وإيرادات احلماية االجتماعية    )Eurostat(األوروبية  

 :واألرقام املذكورة مصنفة حسب الفئات التالية. يد الدويلالصع

 الرعاية الصحية؛/املرض - 

 اإلعاقة؛ - 

 الشيخوخة؛ - 

 األطفال؛/األسرة - 

 البطالة؛ - 

 اإلسكان؛ - 

 .اإلقصاء االجتماعي وغري ذلك - 

ومن جانب آخر   ) م الضمان االجتماعي  اإلصالحات اخلاصة بنظا  (ويعزى هذا اهلبوط يف اإلنفاق من جانب إىل السياسة العامة           
 ).ارتفاع معدل النمو وما يتصل به من اخنفاض عدد املطالبني باستحقاقات الضمان االجتماعي(إىل الوضع االقتصادي 
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 ١٣اجلدول 
 نفقات احلماية االجتماعية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

 )١(ج احمللي اإلمجايلنفقات احلماية االجتماعية كنسبة مئوية من النات
١٩٩٠ ٢٠٠٠ 

 

 هولندا ٣٢,٥ ٢٧,٤
 أملانيا ٢٥,٤ ٢٩,٥
 فرنسا ٢٧,٩ ٢٩,٧
 بلجيكا ٢٦,٤ ٢٦,٧
 اململكة املتحدة ٢٣,٠ ٢٦,٨
 الدامنرك ٢٨,٧ ٢٨,٨
 السويد ٣٣,١ ٣٢,٣
 فنلندا ٢٥,١ ٢٥,٢
 النمسا ٢٦,٧ ٢٨,٧
 إسبانيا ١٩,٩ ٢٠,١
 االحتاد األورويب ٢٥,٥ ٢٧,٣

الواليات املتحدة - -
 كندا - -
 أستراليا - -

 .، نفقات وإيرادات احلماية االجتماعية)Eurostat(املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية  :املصدر 
تقـوم الـدول األعضاء يف االحتاد األورويب بتزويد املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية كل عاٍم                )١( 

وُتقّدم البيانات وفقاً لنموذج النظام األورويب . فقات وإيرادات خمططات احلماية االجتماعيةببيانات شديدة التفصيل عن ن
 .إلحصاءات احلماية االجتماعية املتكاملة

  التأمني اخلاص التكميلي٣-٤-٣

لكـل شـخص حرية التسجيل يف تأمني خاص تكميلي عالوة على نظام التأمينات االجتماعية الرمسي                 -٢٢٧
نوع التأمني،  (ن مستوى االستحقاقات والتغطية اليت يقدمها هذا التأمني يتوقفان على عدة عوامل             وأل). العـام (

، فال ميكن عملياً التطرق إىل هذا املوضوع بالتفصيل يف هذه           )شركة التأمني اخلاصة، مبلغ األقساط، مدة التأمني      
. ملهين واخلاص كمثال على التأمني التكميلي     ويف هذا الصدد، تشري احلكومة إىل نظام املعاش التقاعدي ا         . الوثيقة

 ).٧التذييل " (نظام املعاش التقاعدي للمسنني يف هولندا"ويرد وصف هذا النظام يف النشرة املرفقة املعنونة 

  الفئات السكانية اليت ال حتظى بوصول كامل لنظام الضمان االجتماعي٤-٤-٣

وليس مثة  . التأمني مبوجب نظام الضمان االجتماعي اهلولندي     حيظـى مجيع املقيمني والعاملني يف هولندا ب        -٢٢٨
 .متييز يف هذا اجملال على أساس اجلنسية أو العرق أو اجلنس



E/1994/104/Add.30 
Page 67 

  التطورات املتعلقة باستحقاقات وتأمينات الضمان االجتماعي٥-٤-٣

 التغريات األساسية   وتتلخص. مل حتـدث تغيريات جذرية يف جمال الضمان االجتماعي منذ تقدمي التقرير السابق             -٢٢٩
 .فيما يلي

، أصبحت املطالبة باستحقاقات األطفال مقصورة على األطفال دون الثامنة          ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ١مـنذ    -٢٣٠
عشـرة من العمر، ألنه منذ هذا التاريخ، حيق للشباب ممن يتجاوزون هذا السن الذين ال يزالوا يدرسون مبدئياً احلصول                    

استقصاء موجز عن نظام    "لالطالع على مزيد من املعلومات هبذا الشأن انظر النشرة املرفقة املعنونة            و. على متويل دراسي  
 ).٦التذييل (، وال سيما البند املتعلق بالقانون اخلاص باستحقاقات الطفل العامة "الضمان االجتماعي يف هولندا

ت املرضية اليت ينظمها قانون التعويضات      ، متّت خصخصة جزء كبري من االستحقاقا      ١٩٩٦مارس  / آذار ١ويف   -٢٣١
املرضـية، ومنذ ذلك احلني أصبح أرباب العمل ملزمني قانوناً مبواصلة دفع راتب أي موظف يف حالة املرض ملدة أقصاها                    

 يف املائة من آخر أجر ٧٠ومبوجـب القانون املدين اهلولندي يلزم أرباب العمل قانوناً بدفع ما ال يقل عن    .  أسـبوعاً  ٥٢
ـ  وال يزال قانون   .  عندما يكون هذا األخري أقل من األجر األدىن        -ان يتقاضـاه املوظـف املعـين أو األجـر األدىن            ك

االسـتحقاقات املرضية سارياً على هذا النحو، ولكن بوصفه شبكة أماٍن يف احلاالت اليت ال يوجد فيها رب عمل ميكن                    
 .حتميله مسؤولية االستمرار يف دفع الراتب

، وحلّ بذلك حمل القانون     ١٩٩٦يوليه  / متوز ١لقانون العام اخلاص باألقارب األحياء فقد أصبح نافذاً يف          أمـا ا   -٢٣٢
ومن أحد االختالفات اهلامة يف التشريع اجلديد مقارنةً بالقدمي أن املتزوجني           . اخلـاص باسـتحقاقات األرامـل واأليتام      

ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن القانون العام اخلاص         . واملتعاشرين هلم حقوق متساوية فيما يتعلق باالستحقاقات      
باألقـارب األحـياء، مثالً فيما يتعلق بشروط احلصول على االستحقاق ومقداره وما إىل ذلك مثالً، ميكن الرجوع إىل                   

 ).٦التذييل "(استقصاء موجز عن نظام الضمان االجتماعي يف هولندا"النشرة املرفقة املعنونة 

والقانون اخلاص مبساعدة املعوقني    ) العاملون حلساهبم اخلاص  (خـل القـانون اخلـاص باستحقاقات اإلعاقة         ود -٢٣٣
. ، وحالً حمل القانون العام اخلاص باملعاشات التقاعدية       ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ١حيز النفاذ يف    ) املعوقـون الشـباب   (

تأميناً من فقدان الدخل نتيجة العجز عن العمل ملدة ) هبم اخلاص العاملون حلسا (ويوفر القانون اخلاص باستحقاقات اإلعاقة      
أما القانون اخلاص   . طويلـة لصـاحل األشخاص الذين يعملون حلساهبم واألزواج الذين يعملون يف جتارة عائلية واملهنيني              

ول على مزيد من    وللحص. فيكفل حداً أدىن من االستحقاقات للمعوقني الشباب      ) املعوقون الشباب (مبسـاعدة املعوقـني     
استقصاء موجز عن نظام الضمان االجتماعي      "املعلومات بشأن هذين القانونني ميكن االطالع على النشرة املرفقة املعنونة           

 ).٦التذييل "(يف هولندا

ومن خالل هذا   . ١٩٩٨يوليه  / متوز ١أمـا القانون اخلاص بإعادة إدماج املعوقني يف العمل، فقد أصبح نافذاً يف               -٢٣٤
تشـريع تسعى احلكومة إىل حتسني فرص العمل للمعوقني واحلد من اجملازفات املالية ألرباب العمل الذين يقبلون توظيف        ال

كما يكفل القانون احلصول على تعويض عن أي تكاليف إضافية تترتب على توظيف شخص عاجز من قبيل                 . معوقـني 
املتاحة باهلولندية  (يد من املعلومات انظر النشرة املرفقة       ولالطالع على مز  . إدخـال تعديالت على مكان العمل وما شابه       

 ).٨التذييل " (Regelingen rond reïntegratie"وعنواهنا ) فقط
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، أدخلـت بعض التغيريات اجلوهرية على طريقة تنفيذ خمططات التأمني           ٢٠٠٢يـناير   / كـانون الـثاين    ١ويف   -٢٣٥
ب التوظيف اإلقليمية مبراكز إقليمية للعمل والدخل، حيث تقوم هذه          فقد متّ استبدال مكات   . االجـتماعي لصاحل املوظفني   

وباإلضافة إىل ذلك، تندرج اهليئات التنفيذية ملخططات       . املراكـز مبهام عديدة كانت تتوالها البلديات واهليئات التنفيذية        
ومتّ أيضاً .  التأمني على املوظفنياهليئة التنفيذية ملخططات: الـتأمني على املوظفني اآلن يف إطار منظمة مركزية واحدة هي     

ويقدم . تأسـيس جملس العمل والدخل لضمان مستوى كاٍف من املشاركة من جانب املوظفني وأرباب العمل والبلديات               
هـذا اجمللس املشورة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل بشأن املسائل املتعلقة بالعمل والدخل، كما يدعم الشركات اليت          

 .دماج األشخاص العاطلني عن العمل واملستفيدين من نظام الضمان االجتماعيتشجع إعادة إ

ومبوجب . ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين ١ودخل القانون اخلاص بتقييد دفع االستحقاقات يف اخلارج حيز النفاذ يف             -٢٣٦
ى األشخاص الذين يعيشون يف ، مقصوراً عل  ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١هذا القانون أصبح دفع االستحقاقات، ابتداًء من        

هولـندا أو يف بلـد أبرمت معه هولندا معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف تتضمن اتفاقاً لرصد وتربير دفع االستحقاقات                    
. وال تسري هذه القيود على املقيمني يف االحتاد األورويب أو يف بلدان املنطقة االقتصادية األوروبية              . وأهلية احلصول عليها  

 بلداً، وكانت هناك اتفاقات أخرى قيد اإلعداد        ٣٥، متّ إبرام اتفاقات ثنائية من هذا النوع مع          ٢٠٠٣يونيه  /يرانويف حز 
 . بلداً آخر٤٩مع 

ويوفر هذا القانون حداً أدىن جلميع األشخاص املقيمني        .  صدر القانون اجلديد باملساعدة الوطنية     ١٩٩٦ويف عام    -٢٣٧
واهلدف من اإلعانة   .  يفتقرون إىل موارد مالية كافية لتلبية تكاليف املعيشة الضرورية         بشـكل قـانوين يف هولندا والذين      

والقانون . وهي عبارة عن توفري دخل كامل ينفقه املستفيد حبرية        . االجتماعية هو متكني األفراد أو األسر من إعالة نفسها        
عي اهلولندي، إذ يتيح مصدراً للدخل عند انقطاع        اخلـاص باملساعدة الوطنية ميثل شبكة األمان يف نظام الضمان االجتما          

 .كل السبل األخرى

واملبدأ األساسي هو أن كل     . وحتدد استحقاقات اإلعانة االجتماعية تبعاً ملوارد الشخص املعين وشريك حياته معاً           -٢٣٨
الجتماعية استيفاء عدد وبشكل عام، يتعني على املطالبني باستحقاقات اإلعانة ا. شخص جيب أن يعول نفسه قدر اإلمكان

إذ يقتضـي منهم مثالً التسجيل لدى مكتب التوظيف العام، والبحث اجلاد عن عمل وإبداء االستعداد              . مـن الشـروط   
ويستفيد املطالبون باستحقاقات اإلعانة    . لالخنـراط يف التدريـب ويف أشكال أخرى من إعادة التأهيل حسب االقتضاء            

وحيّق ). قانون التأمني الصحي  (يف إطار املرسوم اخلاص باألشخاص املؤّمن عليهم إلزامياً         االجتماعية من تأمني طيب إلزامي      
 .للمعنيني االعتراض على قرارات اهليئة التنفيذية والطعن فيها

 ١٤اجلدول 
 )باليورو(اإلنفاق يف إطار القانون اخلاص باملساعدة الوطنية 

 النوع ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
٣٥٠ 
٤ 

القـانون اخلـاص باملساعدة الوطنية       ٤ ٩٣٦ ٤ ٧٧٠ ٤ ٢٩٢ ٤ ١٠٥ ٣ ٩٨٦ ٤ ٠١٨
 )باملاليني(

٥٢٠ ٢٣٨ ٢٣١ ٢٤٨ ٢٥٤ ٢٤٨ ٢٣٨ IOAW/IOAZ) باملاليني( 
  سنوات االستحقاق١ ٠٠٠×العدد  ٥٢٥ ٥٠٥ ٤٦٧ ٤٢٦ ٣٩٤ ٣٧٠ ٣٧٩

IOAW: ني عن العمل القانون اخلاص بدخل الكبار يف السن والعاجزين جزئياً العاطل. 

IOAZ:  القانون اخلاص بدخل األشخاص الكبار يف السن والعاجزين جزئياً الذين كانوا يعملون حلساهبم. 



E/1994/104/Add.30 
Page 69 

وأدى . ١٩٩٨يوليه / متوز١يف ) وضع اإلقامة(كما ذكر أعاله صدر القانون اخلاص باستحقاق اإلعانات  -٢٣٩
ومنذ . ل إىل استحقاقات وتأمينات الضمان االجتماعي     هذا القانون إىل إجراء بعض التغيريات فيما يتعلق بالوصو        
للمهاجرين غري الشرعيني أو    ) الضمان االجتماعي مثالً  (ذلـك الـتاريخ، مل يعـد باإلمكان منح االستحقاقات           

للمقـيمني يف هولـندا بناء على الرغبة واالستنساب، رهناً باالتفاقات املربمة يف سياق التزامات هولندا مبوجب                 
ويعين ذلك أن األجانب املقيمني بصفة قانونية يف هولندا . األوروبية املتعلقة باملساعدة االجتماعية والطبيةاالتفاقية 

ولالطالع . ، هم وحدهم الذين حيق هلم املطالبة باالستحقاقات٢٠٠٠وفق مفهوم القانون اخلاص باألجانب لسنة 
األجانب  "٩، انظر التذييل    )وضع اإلقامة (نات  عـلى مزيد من املعلومات بشأن القانون اخلاص باستحقاق اإلعا         

 ".والتحقق من استحقاق اإلقامة عند ختصيص املوارد

ومبوجب هذا القانون أدخلت . ٢٠٠١حيز النفاذ يف عام ) اهليكل التنفيذي(ودخل قانون العمل والدخل  -٢٤٠
ومل يترتب على ذلك أي .  العمل معاًتعديالت تنظيمية تتيح للوكاالت املختصة باالستحقاقات االجتماعية املختلفة

 .آثار ملحوظة هلا صلة باالستحقاقات يف إطار القانون اخلاص باملساعدة الوطنية

 ١٠ املادة ٥-٣

للحصول على معلومات بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل يف هولندا، ميكن االطالع على                -٢٤١
وللحصول على معلومات   ). ٢٠٠٢مارس  /الهاي، آذار (اقية حقوق الطفل    التقرير الثاين بشأن تنفيذ هولندا التف     

بشأن الوقائع واألرقام املتعلقة بالسكان اهلولنديني دون اخلامسة عشرة من العمر وبشأن جوانب حمددة من السياسة 
 :العامة اهلولندية فيما خيص الشباب، ميكن الرجوع إىل املنشورات التالية

- "Young People in the Netherlands 2001"   مكتـب اإلحصـاء اهلولندي ،)Voorburg/Heerlen ،
 ؛)٢٠٠٢مارس /آذار

- "Children & Youth Policy 2001" ؛)٢٠٠١أغسطس /الهاي، آب(، وزارة الصحة والرفاه والرياضة 

- "Youth & Policy in the Netherlands" يشت، اوتر( املركز الدويل -، معهد الرعاية والرفاه اهلولندي
 ).٢٠٠١أغسطس /آب

جمموعة صحف ونشرات عن رعاية     ) باإلنكليزية (nl.youthpolicy.wwwوتـتوفر كذلك على املوقع اإللكتروين       
 .األطفال والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ودعم أساليب التربية ورعاية الشباب ومشاركتهم

 يف اجملتمع اهلولندي" األسرة" مفهوم ١-٥-٣

وحيق لألسرة أن تتلقى محاية ودعماً . ي الوحدة األساسية للمجتمع ولذلك ينبغي توطيد دعائمهااألسرة ه -٢٤٢
وجيب احترام  . وتوجـد أشكال متنوعة من األسر يف األنظمة الثقافية والسياسية واالجتماعية املختلفة           . شـاملني 

 رفاه األسرة وتنمية اجملتمع، وتلك      وتسهم املرأة إسهاماً كبرياً يف    . حقـوق أفـراد األسرة وقدراهتم ومسؤولياهتم      
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وينبغي كذلك التسليم باألمهية االجتماعية لألمومة      . حقـيقة مل حتظ بعد باالعتراف أو بتقدير أمهيتها خري تقدير          
وتتطلب تنشئة األطفال مسؤولية مشتركة من الوالدين ومن        . ودور األم والوالدين يف األسرة ويف تنشئة األطفال       

وجيب أال تعترب األمومة ورعاية األطفال وتربيتهم ودور األم يف اإلجناب           . ل، رجاالً ونساء  أعضـاء اجملـتمع كك    
وينبغي أيضاً التسليم بأمهية الدور الذي عادةً ما . أساساً للتمييز أو للحد من مشاركة املرأة بشكل كامل يف اجملتمع
 .خرينتضطلع به املرأة يف العديد من البلدان يف رعاية أفراد األسرة اآل

 األسرة

 ٢٩,١ يف العقود القليلة املاضية، ارتفع متوسط العمر الذي تنجب فيه املرأة اهلولندية طفلها األول إىل                 -٢٤٣
وهناك عدد متزايد من النساء الاليت مل       . وأصبحت املرأة تتأخر يف اإلجناب وتنجب عدداً أقل من األطفال         . سـنة 

يف هولندا عدداً أكرب من األطفالً مقارنة باملرأة اهلولندية يف املتوسط،           وتنجب نساء األقليات اإلثنية     . ينجنب قط 
 .وتنتهي زجية من كل أربع زجيات بالطالق. وتضّم األسرة طفلني يف املتوسط. ولكن الفارق يف تضاؤل

موع  يف املائة من جم    ٩٠ويتضـح من البيانات السكانية عن أمناط املعيشة الفردية يف هولندا أن أكثر من                -٢٤٤
 يف املائة من جمموع ٨٠األسر املعيشية يف الستينات كانت تشكل أسراً، وأن الوضع ظل كذلك بالنسبة ألكثر من 

وتشمل األسرة الزوجني واألطفال، أو األسر املكونة من أحد الوالدين، أو الزوجني بدون     . السكان يف التسعينات  
 األب واألم معاً، فإن عدد األسر الوحيدة الوالد يتزايد          ورغم أن معظم األطفال يترعرعون يف أسٍر تضمّ       . أطفال

أما . وأكثر من ثلثي األسر الوحيدة الوالد هي نتيجة طالق، وعشرها تقريباً نتيجة وفاة أحد الوالدين. تزايداً بطيئاً
األطفال مع األم بعد  يف املائة من ٨٠ويبقى .  يف املائة فتضّم والداً أو والدة غري متزوجني ٢٥النسبة املتبقية وهي 

وقد تقلص حجم   .  يف املائة منهم يف أماكن أخرى      ٥ يف املائة منهم مع األب ويعيش        ١٥الطـالق، بينما يعيش     
األسر يف املتوسط، وهو ما يرجع جزئياً إىل شيخوخة السكان، مما يؤدي إىل ازدياد عدد كبار السن الذين يعيشون 

كون مرتل األسرة ليعيشون وحدهم بعض الوقت قبل الزواج أو العيش ومثة عامل آخر هو أن الشباب يتر. وحدهم
 .ومثة عامل مساهم آخر هو تأخر السن الذي تنجب فيه املرأة طفلها األول. مع شريك

 طريقة تنشئة األطفال

 وغالبية األسر يف. تسلط عدة دراسات الضوء على وضع األطفال الذين يتلقون التنشئة يف األسر اهلولندية -٢٤٥
وتّتسم العالقات الداخلية يف األسرة . هولندا توفر بيئة صحية لتنشئة األطفال، سواء على الصعيد املادي أو املعنوي

ومقارنةً باملاضي، يبدو أن أسر اليوم تقّدر       . باالستقرار واالنسجام، وفقاً ملا يقولـه اآلباء واألطفال على السواء        
وتقوم العالقة بني األبوين والطفل على األرجح على        . اعي واألخالقي بشكل أكرب استقاللية الطفل ومنوه االجتم     

وبشكل عام، متارس األسر يف هولندا سلطتها عن . احملبة املتبادلة أكثر من استنادها إىل السلطة األبوية على األطفال
اذ قراراهتم اخلاصة يقرون بأن بإمكاهنم اخت)  سنة١٨-١٢( يف املائة من الصغار ٧٥فنسبة : طريق التفاوض احملدود

ورغم أن األب واألم ال يزاالن يتحمالن املسؤولية األخرية عن تدبري شؤون            . ولكن شريطة التشاور مع والديهم    
فأثناء . فهناك دراسات تبني أن عملية التفاوض هذه متّر مبراحل مميزة. األسرة، فإن سلطتهما مل تعد أمراً مسلماً به

ولكن ابتداًء من سن الثامنة،     . ن زمام السيطرة وُينتظر من األطفال السمع والطاعة       السنوات األوىل يكون للوالدي   
أو حنـو ذلك ُيسٍُتبدل هذا األسلوب بشكل مكثف من أشكال االتصال للتفاوض بشأن القواعد، يف حني يسعى                  
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توضع يف سياقها   بيد أن هذه املعلومات جيب أن       . الطـرفان يف املواقف اخلالفية للتوصل إىل حٍل مرٍض لكليهما         
كما أن  . فقد أظهرت الدراسات مجيعها أيضاً أن مثة جمموعة تشذّ باستمرار عن هذه الصورة اإلجيابية             . الصحيح

ومل ُيجر حىت اآلن سوى القليل من البحث حول تنشئة . معظم الدراسات ال متثل أسر األقليات اإلثنية متثيالً كافياً
 .األطفال يف أسر األقليات اإلثنية

 ملشاكل األسريةا

.  يف املائة من األسر يف هولندا ممن ال تتطابق مع هذا التصور عن تنشئة األطفال               ١٥-١٠وهـناك قرابة     -٢٤٦
وقد أجريت دراسات كثرية يف هولندا لتحديد الطريقة اليت تتّم هبا تنشئة            . ومن الصعب حتديد مسات هذه األسر     

وقد أجريت هذه الدراسات يف أحيان كثرية يف . املترتبة على ذلكاألطفال يف أوضاع أسرية حمددة وما هي اآلثار 
 من قبيل تأخر -أعقـاب اجلدل الشعيب أو السياسي بشأن اآلثار السلبية ألوضاع أسرية حمددة على تربية الطفل           

ل اجلنس السن عند إجناب الطفل األول وعمل األمهات الاليت يستعّن مبؤسسات رعاية األطفال، وتأثري الوالد املماث
ويف كل حالة من هذه احلاالت، أظهرت النتائج أن ليس مثة . على منو الطفل، وأثر الطالق والفقر وبطالة الوالدين

ففي حالة الطالق، يكون . مها الطالق والفقر: ولكن تبني أن تأثرياً سلبياً باحلالتني منهما. آثار ُتذكر على األطفال
وهو ما يتوقف عادةً على عوامل من قبيل العالقة بني الوالدين املطلقني      -األطفـال أكـثر عرضةً ملشاكل النمو        

أما البحوث املتعلقة بتأثري الفقر على منو وتربية األطفال فقد          . وفرصـة الـبقاء على اتصال مع الوالدين كليهما        
يف هذه )  سنة١٢-٢(أظهرت بوضوح أن مثة تأثرياً سلبياً للفقر على النمو االجتماعي واملعريف والعاطفي لألطفال 

 طفل يعيشون يف كنف أسٍر منخفضة الدخل، والبعض منهم          ٢٦٥ ٠٠٠وتشري التقديرات األخرية إىل أن      . األسر
وأظهرت الدراسات أن األسر الوحيدة الوالد تكون على األرجح منخفضة          . يعيشـون عـند خط الفقر أو دونه       

 .هذه اجملموعة أيضاً عدداً كبرياً من أسر األقليات اإلثنيةوتشمل . الدخل مقارنة باألسر اليت تضّم الوالدين معاً

.  طفٍل يعيشون يف أسٍر مبتالة مبشاكل تتعلق بإدمان اخلمور ٢٥ ٠٠٠وتشـري الـتقديرات إىل أن زهاء         -٢٤٧
 ٥ ٠٠٠وُيقّدر عدد األطفال الذين يعيشون يف أسر يدمن فيها أحد الوالدين أو كالمها تعاطي املخدرات ما بني                  

 . طفٍل تقريباً كل عام١ ٠٠٠ويتزايد عدد األطفال الذين يولدون وهم مدمنني للمخدرات حنو .  طفل٨ ٠٠٠و

ويهرب حوايل  . وهناك أيضاً عدد متزايد من الشباب املشردين بال مأوى أو الذين يعيشون يف الشوارع              -٢٤٨
بيد أن معظمهم يعود    . اؤهم فيها أيضاً   فىت سنوياً ليس من بيوهتم فحسب وإمنا من املرافق اليت يتّم إيو            ٣٠ ٠٠٠

.  فىت ليس لديهم سكن دائم٧ ٠٠٠ أو ٦ ٠٠٠وهناك فئة تضم حوايل . إىل مسكنه أو جيد مسكناً آخر بعد فترة
 سنة والذين مل يكن لديهم سكن دائم خالل األشهر الثالثة ٢٥وتشمل هذه الفئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 

 سنة، ويتفشى بينهم إدمان اخلمور واملخدرات واجلرمية     ١٨ و ١٥راوح أعمارهم ما بني     ومعظم هؤالء تت  . األخرية
 . ومعظم الشباب املشردين ينحدرون من خلفيات أسرية ال ختلو من املشاكل). السطو والسرقة(

 دخل ومصروفات الشباب

ة ويعيشون يف املرتل     سن ١٩ و ١٥حيصـل ثالثـة أرباع الشباب اليافعني الذين تتراوح أعمارهم ما بني              -٢٤٩
 سنة فجميعهم تقريباً لديهم     ٢٤ و ٢٠أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني        . األسري على دخٍل خاص هبم    
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ومعظم هذا الدخل ناتج عن وظيفة، وتأيت نسبة مئوية صغرية فقط من القروض الطالبية أو               . دخـلهم اخلـاص   
. لصغار العمل يف وظائف توفر احلد األدىن من األجورويغلب على الشبان ا. اسـتحقاقات الضـمان االجتماعي    

واألموال اليت حيصلون عليها من     ) مصروف اجليب (وعادةً ما يتكون دخل تالميذ املدارس من مسامهات الوالدين          
ويصرف الصبيان املال عادةً على اخلمور وألعاب       . وظـائف جانبـية، كمجالسـة األطفال أو غسل السيارات         

التلميذة على  /وتزداد قدرة التلميذ  . رفه البنات عادةً على املالبس واهلدايا ومساحيق التجميل       احلاسوب، بينما تص  
 . اإلنفاق كلما تقدم يف السن

  سن الرشد املدين٢-٥-٣

والقاصر هو َمن مل يبلغ بعد سن مثان عشرة سنة وليس متزوجا ومل             . يعترب راشداً كل شخص غري قاصر      -٢٥٠
وحيتاج القاصر إلذن من والديه أو من الوصي عليه لكي . ت لـه عالقة معاشرة رمسيةيسبق لـه أن تزوج أو كان

وإذا مل حيصل القاصر على اإلذن الالزم، ميكنه أن يقدم طلبا للحصول على إذن              . يتزوج أو يعقد شراكة مسجلة    
تطلب من قاضي األطفال أن     وميكن للمرأة القاصر أيضاً أن      . من دائرة الوالية القضائية ويف إحدى احملاكم احمللية       

يصرح بأهنا راشدة إذا بلغت ست عشرة سنة من العمر ورغبت يف رعاية طفل وتربيته ألهنا تتوىل املسؤولية األبوية 
 ).من القانون املدين) أ)(ح(٢٥٣، و٦الفقرة ) أ(٨٠، و٣٦، و٣٥:١ باالقتران مع املواد ٢٣٣:١املادة ( عنه

  محاية األسرة٣-٥-٣

 اكة املسجلةالزواج والشر

وإضافة إىل الزواج،   . ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١أصـبح بإمكان األزواج من نفس اجلنس أن يتزوجوا منذ            -٢٥١
، أضحى ممكناً للشريكني أن جيعال عالقة املعاشرة فيما بينهما رمسية يف            ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ١فابـتداء من    
 . نس ذاته أن يعقدا هذا النوع من الشراكةوجيوز لشخصني خمتلفي اجلنس أو من اجل. شراكة مسجلة

 قانون النسب

واملعيار املستعمل من اآلن فصاعداً هو ما إذا كانت         . ١٩٩٨أبريل  / نيسان ١أُعـيد النظر يف قانون النسب يف         -٢٥٢
وأُسِقطت مصطلحات طفل شرعي وغري شرعي وطفل       . توجـد أم ال توجد مع الطفل عالقة قائمة على القانون العائلي           

 . القانون مفهوم األمومة القانونيةكما مت تضمني ". األب البيولوجي"وأُدِرجت مصطلحات جديدة مثل . بيعيط

األبوة على أساس أن الرجل هو األب الطبيعي   أصبح مبقدور احملكمة أن حتدد١٩٩٨أبريل / نيسان١منذ  -٢٥٣
وميكن أن ُيقدَّم طلب حتديد     .  الطفل ، كشريك لألم، قد وافق على تصرف نتج عنه إجناب         للطفـل أو أن الرجل    

وليست وفاة . الطفل) ب(األم، ما مل يكن الطفل قد بلغ السادسة عشرة من العمر، أو من ِقَبل ) أ(األبوة من ِقَبل 
إذا حرم القانون الزواج بني الرجل وأم       ) ب(إذا كان للطفل أب، أو      ) أ(وال ميكن حتديد األبوة     . الـرجل عائقا  

وينبغي لألم أن تقدم الطلب يف غضون مخس سنوات من          . إذا كان الرجل قاصرا مل يبلغ ست عشرة سنة        ) ج(الطفل، أو   
 . ميالد الطفل أو يف غضون مخس سنوات من اليوم الذي عرفت فيه األم هوية األب الطبيعي ومكان وجوده
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 املسؤولية األبوية عن الطفل القاصر

 من املادة ١الفقرة (مسؤولية أبوية مشتركة تلقائية عن ذلك الطفل  لوالدي الطفل املولود يف إطار الزواج        -٢٥٤
وميكن للوالَدين غري املتزوَجني واللذَين مل يسبق هلما أن تزوجا ومل تكن هلما أبداً              ).  مـن القانون املدين    ٢٥١:١

سؤولية األبوية مسؤولية أبوية مشتركة عن أوالدمها أن يتحمال مسؤولية أبوية مشتركة إذا أُدرج ذلك يف سجل امل
وليس من الضروري أن يعيش     ).  من القانون املدين   ٢٥٢:١ من املادة    ١الفقرة  (بـناء عـلى طلب من الطرفني        

وإذا مل ُتثبت إال أمومة الطفل  . الوالدان معاً لكن ال بد أن تكون هلما مع الطفل عالقة قائمة على القانون العائلي              
زوجا أبداً ومل تكن هلما أبداً مسؤولية أبوية مشتركة، تعود لألم املسؤولية            أو إذا كان والداه غري متزوجْين ومل يت       

 ). ب من القانون املدين٢٥٣:١ من املادة ١الفقرة . (األبوية التلقائية عن الطفل

ة املاد(إذا عقد الوالدان شراكة مسجلة، فإن هلما مسؤولية أبوية مشتركة تلقائية عن الطفل املولود من عالقتهما                  -٢٥٥
 .وهناك أيضاً جيب أن تكون هلما مع الطفل عالقة قائمة على القانون العائلي). أ أ من القانون املدين٢٥٣:١

) زواج بني امرأتني مثالً(إذا أُجنب الطفل يف كََنف الزوجية أو يف إطار شراكة مسجلة بني والد وغري والد  -٢٥٦
ما مل تكن للطفل عالقة قائمة على القانون العائلي مع          تعـود هلمـا مسؤولية أبوية مشتركة تلقائية عن الطفل،           

 ). ف أ من القانون املدين٢٥٣:١املادة ) (مثالً عن طريق االعتراف(شخص آخر 

 املسؤولية األبوية بعد االنفصال القانوين أو الطالق

ملسؤولية األبوية عن   ويتقاسم الوالدان ا  . ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ١ُعـدِّل القانون املدين اهلولندي يف        -٢٥٧
وال يتغري هذا الوضع إال إذا التمس أحد الوالدين أو كالمها من            . أوالدمها، حىت بعد االنفصال القانوين والطالق     

 وهذا أمر يتعلق باملفهوم القائل إن الطالق      . احملكمة أن تقرر، ملصلحة الطفل املثلى، منح املسؤولية ألحدمها فقط         
 )  من القانون املدين٢٥١:١ من املادة ٢الفقرة (ألسرة إال بأدىن قدر ممكن ال ينتهك حق احترام حياة ا

 مجع مشل األسرة

. إن الشروط ذاهتا املتعلقة جبمع مشل األسرة تنطبق على العمال املهاجرين واملواطنني اهلولنديني على السواء -٢٥٨
أو أسرهم، أي أنه جيب /عالة أزواجهم و  ولذلك، على العمال املهاجرين أن يتوفروا على ما يكفي من الوسائل إل           

ويفترض . األسر/أن يكون هلم دخل صاف يعادل على األقل تعويض املساعدة االجتماعية املدفوع عادةً للمتزوجني
 .أن يكون العامل املهاجر قادراً على توفري مسكن مناسب هبذا الدخل

أي شريك العامل املهاجر أو زوجه وأي من        (ية  إن ألفراد األسرة الذين يشكلون جزءاً من األسرة النوو         -٢٥٩
كما جيوز منح وضع اإلقامة لغرض مجع مشل . مؤهلـون قانونياً لالستفادة من مجع مشل األسرة       ) األوالد القصَّـر  

األسرة لفرد آخر من أفراد أسرة العامل املهاجر إذا ما رأى الوزير أن األجنيب املعين يشكل فعالً يف بلده األصل،                    
 شكّل جزءاً من أسرة الشخص الذي يود أن يعيش معه، أو إذا كان تْرك األجنيب حيث هو يشكِّل، يف                    وسبق أن 

 .رأي الوزير، إجراًء قاسياً بدرجة غري متناسبة
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وينطبق هذا أيضاً على األوالد     . قد ُيقبل األوالد حىت سن السابعة عشر يف إطار عملية مجع مشل األسرة             -٢٦٠
عين هذا أن الطفل البالغ سن الرشد ميكن قبوله يف إطار عملية مجع مشل األسرة إذا كان                 وي. الـبالغني سن الرشد   

الطفـل، يف رأي الوزير، يشكل فعالً، وسبق أن شكّل فعالً يف بلده األصل، جزءاً من أسرة الشخص الذي يود                    
 .ناة غري متناسبةذلك الطفل أن يعيش معه، أو إذا كان ترك الطفل حيث هو قد يسبب، يف رأي الوزير، معا

 تسهيالت الرعاية اُألَسرية

. األوصياء هم املسؤولون أوال عن تربية أوالدهم/تقـوم السياسة العامة يف هولندا على افتراض أن اآلراء    -٢٦١
وأكثر التسهيالت أمهية هي ترتيبات     . وعالوة على ذلك، توفر احلكومة بعض اخلدمات لدعم الوالدين يف مهمتها          

ن، ورعاية الطفل، وجمموعات اللعب للمرحلة قبل املدرسية، وأنشطة ما بعد الدوام املدرسي لفائدة              إجازة الوالدي 
 . املراهقني، ودعم الوالدين

 مسؤوليات العمل واألسرة

على مر السنوات اخلمس عشرة السابقة، وضعت احلكومة اهلولندية مجلة من اإلجراءات لدعم األسر اليت يكون                 -٢٦٢
 . يف سوق العمل) ناشطاً(ناشطْين ) أو الوالد، يف حالة الوالدين الوحيدين(معاً فيها الوالدان 

 يعد حالياً الصك األساسي     ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١إن قانون العمل والرعاية الذي دخل حيز النفاذ يف           -٢٦٣
يبات اإلجازة القائمة واجلديدة اليت     وقانون العمل والرعاية جيمع بني ترت     . ساعات العمل ) تعديل(الداعم، إىل جانب قانون     

ومينح القانون احلق يف إجازة احلمل . ختـول للموظفني أخذ إجازة عندما يكون ذلك ضرورياً أو مستصوباً لغرض الرعاية     
وإجازة األمومة وإجازة امليالد وإجازة التبين وإجازة الطوارئ، فضالً عن فترات إجازة قصرية أخرى وإجازة رعاية قصرية          

من آخر  يف املائة   "١٠٠وُيمنح املوظفون خالل إجازات احلمل واألمومة والتبين مبلغا تعويضيا يعادل           . مد وإجازة أبوية  األ
ويتعني على صاحب العمل خالل إجازات امليالد       . من قبل صندوق البطالة العام    ) حىت مبلغ أقصى معني   (أجـر تقاضوه    

أما املوظفون املستفيدون من إجازة     . صل دفع أجر كامل للموظف    والطـوارئ وفترات اإلجازة القصرية األخرى أن يوا       
 .أما اإلجازة األبوية فغري مدفوعة األجر.  يف املائة من أجورهم٧٠رعاية قصرية األمد فيدفع هلم 

وال يسري  . ساعات العمل مينح العمال احلق الفردي يف زيادة ساعات عملهم أو ختفيضها           ) تعديل(إن قـانون     -٢٦٤
ففي هذه احلالة ُينتظر من أصحاب العمل أن يضعوا         . نون عـلى الشركات اليت توظف أقل من عشرة عمال         هـذا القـا   

 . ترتيباهتم اخلاصة

ويف جمال مسؤوليات العمل واألسرة، فإن دور احلكومة وصلته بدور الشركاء االجتماعيني يراعى بوضوح أثناء                -٢٦٥
أن من مصلحة أصحاب العمل واملوظفني على السواء، وكذلك اجملتمع          وأفضى هذا إىل رأي مفاده      . وضع السياسة العامة  

وبإدراج حق اإلجازة   . بأسـره، اختـاذ مبادرات ملساعدة الناس على اجلمع بني مسؤوليات العمل واألسرة بشكل فعال              
 هذه  القانونـية يف قـانون العمـل والرعاية، متت مراعاة مصاحل أصحاب العمل بصياغة واضحة لشروط استحقاق مثل                 

فعلى سبيل املثال، ويف حالة إجازة الرعاية قصرية األمد، يتوجب على صاحب            . اإلجـازة وكذلك الفئات املوجهة إليها     
العمل أن حيدد سببا معقوال للحاجة ألخذ اإلجازة، ليس فقط احلاجة إىل رعاية الطفل أو الشريك أو الوالد، بل أيضاً أنه                     

 . ظف املعين وأنه ال يوجد لديه أي خيار آخرينبغي أن ُتوفر الرعاية من قبل املو
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ساعات العمل يوفران حلوالً ُصممت لتلبية ) تعديل(وفضال عن ذلك، فإن قانون العمل والرعاية وقانون  -٢٦٦
فاالستثناءات ممكنة، واستحقاق حقوق حمددة يتوقف على شروط معيَّنة، كما ميكن تبادل            : االحتياجات الفردية 
 . ض الترتيبات املتعلقة باإلجازةاإلجازة بإجراء بع

ومثة استثناءات ممكنة، حيث ينص القانون على عناصر ترتيبات اإلجازة القانونية اليت تقبل بتأويل أكثر مرونة من                -٢٦٧
يتوقف على شروط   "وعبارة  . ِقَبل األطراف املتفاوضة بشأن اتفاقات مجاعية، أو من ِقَبل جملس األشغال أو ممثلي املوظفني             

تشري إىل إمكانية رفض صاحب العمل طلب املوظف إذا كان من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالغا مبصاحل الشركة                   " ينةمع
وتـتاح إمكانـية تبادل اإلجازة حيثما ميكن استبداهلا باستحقاق العطلة زيادة على احلد األدىن القانوين أو                 . أو املـنظمة  

وقد تضمن هذه املرونة أال ُيراكم املوظفون       . اعات العمل اإلضافية  ساعات العمل األطول أو ساعات العمل األقصر أو س        
 . وميكن ألصحاب العمل واملوظفني يف اإلطار احملدد أن خيتاروا ما يوافق كال منهم. خمتلف أنواع اإلجازات دون ضرورة

يل إجازة غري مدفوعة    ويشـمل أيضاً قانون العمل والرعاية خمططاً لتمويل استراحة العمل، ميكن استعماله لتمو             -٢٦٨
وميكن للموظف احلاصل على إجازة غري مدفوعة األجر، رهنا ببعض الشروط، أن ُيمنح             . األجر لغرض الرعاية أو الدراسة    

وعالوة على ذلك، هناك خمططان ماليان يساعدان املوظفني على أخذ إجازة غري            . أجـرا مـن قبل صندوق البطالة العام       
 األبوية غري مدفوعة األجر، وهو خمطط حمفز على أداء الضرائب، يشجع أصحاب العمل              وخمطط اإلجازة . مدفوعة األجر 

وحيق لصاحب العمل يف هذا . بينما هم يف إجازة أبوية) بشكل كامل أو بنسبة معينة (عـلى مواصلة دفع أجور موظفيهم       
 إسهامات الضمان االجتماعي    املخطط، شريطة استيفاء شروط معينة ، أن يطالب بتخفيض يف الضريبة على األجور ويف             

وخمطط االدخار املتعلق باإلجازة ُيمكِّن املوظفني من االدخار لفترات أطول من اإلجازة غري   . الـيت يدفعها صاحب العمل    
 يف املائة ١٠هذا املخطط ميكِّن املوظفني من ادخار ما يزيد عن     . املدفوعة األجر واليت قد يستفاد منها يف وقت ما مستقبال         

وال ُتفرض أية ضريبة على املوازنة يف هذا احلساب إىل أن يستعمل . ايل راتبهم السنوي يف حساب مدخرات خاص  من إمج 
 . فعليا املبلغ املدخر

 املدخرات طوال   خمطط"إن املخططـات املصـممة لتمويل فترات إجازة أطول غري مدفوعة األجر ستدمج يف                -٢٦٩
وسيكون خمططاً . ، مث احلكومة احلالية يف اتفاقها االئتاليف٢٠٠٢ يف عام  ، الـذي أعلنـت عنه احلكومة السابقة       "احلـياة 

 طيلة) ألي غرض كان  (لـلمدخرات مناسـباً للضـرائب سيمكّن الناس ماليا من أخذ فترات إجازة غري مدفوعة األجر                 
 . حياهتم الوظيفية

ساهبم، لكن، يف بعض احلاالت،     إن قانون العمل والرعاية ال يعطي طبعاً أي حق يف اإلجازة للعاملني حل             -٢٧٠
 ١٦وينطبق هذا على املبلغ التعويضي الذي يدفع ملدة         . هلم احلق يف مبلغ تعويضي عن مدة تعادل إجازة املوظفني         

هذه املبالغ  . أسبوعاً قبل ميالد الطفل وبعده وعلى املبلغ التعويضي الذي يدفع ملدة أربعة أسابيع قبل التبين وبعده               
وتنوي احلكومة احلالية إلغاء التأمني اإلجباري على العجز بالنسبة . لعجز لدى العاملني حلساهبمُتدفع من صندوق ا

وما زال جيري فحص ما يترتب على هذا اإلجراء من آثار           . للعاملني حلساهبم، وكذلك إلغاء الصندوق املتصل به      
 . والتبينيف مبالغ االستحقاقات اليت تدفع للعاملني حلساهبم خالل إجازة األمومة 

وُيطرح سؤال مهم يتعلق . ساعات العمل) تعديل(ويتم حاليا تقييم كل من قانون العمل والرعاية وقانون  -٢٧١
والفئات الفرعية  (هل يليب هذا التشريع بشكل كاف حاجيات الفئات املستهدفة          : بفعالـية السياسة العامة، هو    
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لعاملني أو املوظفني احملتاجني ملخطط وعدد املستفيدين       ؟ وهل هناك رمبا فرق بني عدد ا       )داخل كل فئة مستهدفة   
فعلـيا من مثل هذا املخطط؟ وهل هناك عقبات حتول دون مباشرة خطط العمل والرعاية؟ وهل ميكن إزالة هذه                   

 العقبات بواسطة سياسات إضافية، وهل ينبغي ذلك؟ 

) تعديل(ن أي تعديالت ختص قانون       بشأ ٢٠٠٣وبناء على التقييم، ستقرر احلكومة موقفها حبلول سنة          -٢٧٢
 . ورقة بيان املوقف احلكومي بشأن قانون العمل والرعاية٢٠٠٤وسُتقدَّم للربملان يف هناية سنة . ساعات العمل

 رعاية الطفل

وبالنسبة لألطفال  . تقـدم هولندا نوعني من التسهيالت لألطفال الذين مل يبلغوا سن االلتحاق باملدرسة             -٢٧٣
 سنوات، فإن جمموعات اللعب لفترة ما قبل االلتحاق باملدرسة تتكفل باألطفال ملدة ٤ و٢مارهم بني املتراوحة أع

ويتمثل هدفها األويل يف التربية، وذلك، مبنح األطفال الصغار فرصة اللعب           . نصـف يوم عدة مرات يف األسبوع      
مهية اجتماعية وسياسية يف السنوات     وقد أصبحت جمموعات اللعب هذه حتظى بأ      . واملشاركة يف احلياة االجتماعية   

وُتستعمل جمموعات . األخرية، ال سيما من منظور الوقاية، ألهنا تتيح جماالً لتحديد مشاكل النماء يف مرحلة مبكرة
 . اللعب أساساً من ِقَبل األسر اليت ال يزاول أحد الوالدين فيها عمالً

ه اخلدمات أساسا إىل مساعدة الناس على اجلمع بني         وترمي هذ . ويتمـثل البـند الثاين يف رعاية الطفل        -٢٧٤
وتتمثل هذه اخلدمات أساسا يف تسهيالت الرعاية خالل النهار بالنسبة لألطفال           . مسـؤوليات العمـل واألسرة    
 سنوات، والرعاية هناراً يف املرتل والرعاية بعد املدرسة لصاحل األطفال املتراوحة            ٤املتراوحة أعمارهم بني صفر و    

 ١٢املتراوحة أعمارهم بني    ) بعد األنشطة املدرسية  ( سنة، وكذلك الرعاية للمراهقني      ١٢ و ٤م ما بني    أعمـاره 
 . ويستخدم الوالدان أيضا مجلة من أنواع الرعاية غري الرمسية، عالوة على التسهيالت املعترف هبا رمسياً.  سنة١٦و

ت هولندا لعدة سنوات عن البلدان األوروبية       وفـيما خيص توفري رعاية الطفل العامة وتنظيمها فقد ختلف          -٢٧٥
كما يتم، يف مجلة أمور أخرى، إعداد تشريع جديد بشأن . غري أن هولندا أخذت تلحق بالركب اآلن     . األخـرى 

وجيري أيضا إدراج خمطط لتوسيع رعاية الطفل والرعاية بعد أوقات املدرسة، وذلك هبدف إنشاء              . رعاية الطفل 
وجيري حالياً تنفيذ   . وتعد التسهيالت اخلاصة باملراهقني تطوراً حديث العهد      . ضافيةعـدد كاف من األماكن اإل     

 . مشاريع جتريبية ستليها توصية بشأن مستقبل هذا الصنف من الرعاية

وتسهيالت رعاية الطفل الزمة قانونيا إلنشاء جلنة آباء ُتستخَدم كمنتدى للنقاش، كما أن ألعضائها احلق  -٢٧٦
ـ     وعلى العموم، لقد ارتفعت مشاركة     . ورة خبصوص أي موضوع ذي أمهية للزبائن أو للمنظمة        يف إسـداء املش

 . الوالدين تدرجيياً، شأهنا يف ذلك شأن تدفق املعلومات املقدمة إىل اآلباء

 دعم الوالدين وحتفيز النماء

وقد وضعت احلكومة   . إن دعم الوالدين يف تربية أوالدمها هو جزء أساسي يف السياسة الوقائية للشباب             -٢٧٧
 :الوطنية شرطني بشأن هذا الدعم
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ينـبغي أن يهدف الدعم فيما يتعلق بتربية الطفل إىل تعزيز القدرات القائمة ومشاركة الوالدين                -
 واألطفال مشاركة فعالة بدل جعلهم يعتمدون على هذه اخلدمات أو التسهيالت؛ 

 .احتياجاهتما اخلاصةجيب أن يكون الدعم متماشيا مع ثقافة الوالدين و -

وتبذل احلكومة الوطنية جهدها للتوصل إىل هنج مترابط وحمفز وموجه إىل الزبائن يكون قائماً على قدرة الوالدين              
 . على حل املشاكل

وقامت وزارة الصحة والرعاية والرياضة، باالشتراك مع وزارة العدل، باختاذ مبادرة إلدراج برنامج لدعم  -٢٧٨
، وسيسعى إىل تعزيز شبكات الدعم      ٢٠٠٢وسيعمل الربنامج حىت هناية سنة      . ز النماء يف اجملتمع   الوالديـن وحتفي  

ويشمل الربنامج  . ، كما أنه سيستغل إمكانات الوالدين واألوالد      )سواء الرمسية أو غري الرمسية    (املـتاحة للوالدين    
وتضم األنشطة تبادل   . ر مركّز كـامل نطـاق دعم الوالدين، من العام إىل اخلاص، ومن مستوى بسيط إىل آخ              

وهناك أنواع شىت . املعلومات، ووضع الربامج، وزيادة فرص االستفادة، ووضع ُنُهج متكاملة وقائمة على املشاريع
من التسهيالت، مثل مكاتب دعم الوالدين، حيث يستطيع الوالدان إجياد أجوبة على أسئلتهما، وشبكات اجلوار               

 . الدروس يف تربية الطفل أو أشرطة فيديو للتدريب يف املرتلواألحياء، وبرامج التدريب، ك

 دعم األطفال والشباب

 مرفق خيدم األطفال والشباب،     ١٩٧٩كما يوجد منذ عام     . إن دعم الوالدين موجَّه أساساً إىل الوالدين       -٢٧٩
والشباب املتراوحة  ويوفر هذا اخلط املساعدة واملشورة واملعلومات عرب اهلاتف لكل األطفال           . مسـي خط الطفل   
وال يسأل خط الطفل بتاتا عن االسم أو العنوان، كما أنه يعاجل سائر             .  سنة ١٨ سـنوات و   ٨أعمـارهم بـني     

ويقوم خط الطفل فقط باإلحالة إىل وكالة ما . املعلومات بتكتم حىت ال يضع حاجزاً أمام الذين يودون استخدامه      
ويقدم خط الطفل التدريب للذين     .  إذا رأى ذلك ضروريا    مـن وكاالت الدعم نزوال عند طلب حمدد للطفل أو         

والعاملون يف خط الطفل هم أساسا من املتطوعني        . يعملون مع األطفال، مثل املعلمني وأطباء املدارس ومن إليهم        
 .املدعومني من قبل بعض احملترفني

 محاية األطفال والشباب داخل األسرة

 توفر الرعاية لألطفال والشباب الذين يواجهون مشاكل أو ضعفا يف           هلولندا شبكة واسعة من املوارد اليت      -٢٨٠
ويصنف ذلك يف إطار الرعاية     . وقد يشمل ذلك التدخل يف وضع األسرة      . تنشـئتهم ويف االنتقال إىل سن الرشد      

يهم يف  أو الذين جيري االعتداء عل    /الرعاية املقدمة لألطفال الذين يتعرض مناؤهم لتهديد خطري و        : اإلجبارية، وهي 
 .  سنة١٨وتتاح الرعاية اإلجبارية لألطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم . البيت

 جملس محاية الطفل

يتم اللجوء إىل جملس محاية الطفل، الواقع حتت مسؤولية وزارة العدل، عندما يتعرض مناء األطفال لتهديد  -٢٨١
ويتكفل .  الرعاية وشكلها األفضل للطفل والوالدينوال يقدم اجمللس الرعاية، لكنه ُيقَدِّر ماهية إجراءات . خطـري 



E/1994/104/Add.30 
Page 78 

 

احلماية، والطالق، وحق الوالدين يف زيارة أبنائهما واإلجراءات اجلنائية اليت          : اجمللـس بثالث مهام بارزة، وهي     
وفضال عن ذلك، يؤذَن للمجلس االشتراك يف مسائل أخرى تؤثر يف مصاحل األطفال، مثل              . تنطوي على قاصرين  

ـ    واجمللس أيضا مسؤول عن إعادة تأهيل      . يري األمسـاء ووضع األطفال حتت احلضانة من أجل الرعاية         التـبين وتغ
 . األحداث واخلدمة اجملتمعية اإلجبارية لفائدة الشباب

ويف احلاالت اليت يكون فيها مناء األطفال عرضة للتهديد، ُيجري          . وتعـد احلماية من أبرز مهام اجمللس       -٢٨٢
 . حبماية الطفل) إجبارياً أو طوعياً(ا ميكنه أن يطلب إىل احملكمة أن تفرض أمراً اجمللس حتقيقاً، كم

واالفتراض . للوالدين احلق يف زيارة أبنائهما بعد الطالق      : الطـالق وحـق الوالديـن يف زيارة أبنائهما         -٢٨٣
تفاق على ترتيب خبصوص    غري أنه، إذا عجز الوالدان عن اال      . األساسي هو أن على الوالدين أن ُيرتبا ذلك بينهما        

 .حقهما يف زيارة أبنائهما، يقدم اجمللس توصية للمحكمة بناء على مصاحل الطفل املثلى

ويسدي اجمللس املشورة   . يشـارك اجمللـس يف قضايا يكون القصَّر متهمني فيها بارتكاب جرمية ما            : العقـاب  -٢٨٤
 .لس دائماً يف ما إذا كان الطفل يف حاجة إىل مساعدةكما ينظر اجمل. خبصوص العقاب الرامي إىل حتسني سلوك الطفل

إذا كان مناء الطفل يواجه هتديداً كبرياً، جيري اجمللس حتقيقاً ويقدم توصية إىل قاضي              : الوصـاية عـلى األسرة     -٢٨٥
ية أبنائهما  وإذا اتضح أن الوالدين قد أخفقا يف ترب       . وقد تقضي هذه التوصية بإجراء معاجلة إجبارية أو طوعية        . األطفـال 

لدرجـة أصـبحت فيها راحة الطفل اجلسدية والعاطفية عرضة للخطر، ميكن للمجلس أن يوعز إىل احملكمة بإصدار أمر                   
ومثة إجراء أقل صرامة هو إصدار أمر باإلشراف على األسرة، حيث           . حبمايـة الطفل، مثال بالتجريد من املسؤولية األبوية       

 .ئيا اجتماعيا إىل األسرة يرصد الوضع فيها مث يبلغ قاضي األطفالتبعث وكالة اإلشراف على األسرة أخصا

 احلضانة والتبين

عندما يوضع األطفال حتت حضانة أسرة ما فإن ذلك يقوم دائماً على أساس التفاهم بأن النتيجة املتوخاة  -٢٨٦
حاليا جهود جبارة لتحسني    وتُبذل  . يف هناية املطاف هي إرجاع الطفل إىل أسرته، مع أن ذلك ليس ممكناً دائماً             

وقد . وإذا مل يستطع األطفال العيش يف منازهلم فإهنم يصبحون قابلني للتبين          . الرعاية عن طريق احلضانة يف هولندا     
وهدف االتفاقية أن تضمن    . ن وصّدقت عليها  اتفاقية الهاي خبصوص التبين فيما بني البلدا      وقعـت هولندا على     

. تراعى فيها مصاحل الطفل أوالً، وأن ُتحترم حقوقه الدستورية وفقا للقانون الدويلإجراء عمليات التبين يف أوضاع 
 . ويشمل ذلك بندا ُحيتم على كل بلد السعي لالحتفاظ باألطفال يف بلدهم األصل

 مراكز املشورة واإلبالغ بشأن االعتداء على األطفال وإمهاهلم

 وهي مراكز إلسداء املشورة يعمل هبا       -من الوكاالت   توجد لدى هولندا منذ السبعينيات شبكة وطنية         -٢٨٧
، أُدجمت ١٩٩٦ومنذ عام ). ومنها اإلمهال واالعتداء اجلنسي( متخصصة يف قضايا االعتداء على األطفال    -أطباء  

وهذه املراكز هي مرافق مركزية     . هذه املكاتب يف مراكز املشورة واإلبالغ بشأن االعتداء على األطفال وإمهاهلم          
وأُسس مركز يف كل إقليم من املناطق       .  املسائل وتسدي النصح بشأن اإلبالغ عن االعتداء على األطفال         تعـاجل 
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ويتم توثيق كل التقارير عن االعتداء أو . وتعمل هذه املراكز بتعاون وثيق مع جملس محاية الطفل .احلضرية الكربى
 .الطلبات باحلصول على النصح

 جسدية كانت أم    -ل نطاقا واسعا من التصرفات املنطوية على التهديد         ويشـمل االعـتداء على األطفا      -٢٨٨
 اليت يقوم هبا املسؤولون عن تربية الطفل، وهي تصرفات قد تؤدي إىل إحلاق ضرر جسدي أو -عاطفية أم جنسية 

اجلسدية، سوء املعاملة   : وهناك مخسة أصناف خمتلفة من التصرفات التعسفية، ُتحدَّد كاآليت        . عاطفي بالغ بالطفل  
وأثبتت التجربة يف السنوات    . وسـوء املعاملة العاطفية، واإلمهال اجلسدي، واإلمهال العاطفي، واالعتداء اجلنسي         

واملشاكل اخلاصة اليت متيز وضع كل أسرة ُتحدِّد كيف . األخرية أن أغلب احلاالت تشكل مزجيا بني هذه األصناف
وقد يتدخل  . يف البداية على أساس املوافقة الطوعية على املساعدة       ويتم التدخل   . ينبغي مساعدة الوالدين والطفل   

 .جملس محاية الطفل يف مرحلة متأخرة إذا دعت الضرورة إىل ذلك

ويضم كل إقليم فرقا ملنع االعتداء على الطفل تنظم مناسبات، حسب الطلب، كدورات إعالمية ودروس  -٢٨٩
وتتمثل الفئات املستهَدفة يف العاملني يف جمال رعاية الطفل،     . لكملعـرفة عالمات االعتداء على الطفل، وما إىل ذ        

 . واملعلمني، والعاملني يف جمال رعاية الشباب، واألطباء العائليني، واآلباء، ومن إليهم

 األسر اليت تتقاضى احلد األدىن من الدخل

بعض املال الذي تنفقه على     وتساعد احلكومة بتعويض األسر عن      . إن تربـية األطفال مسؤولية الوالدين      -٢٩٠
 . وينطبق هذا أيضا على األسر اليت تتقاضى احلد األدىن من الدخل. أبنائها

 أن تطور القدرة الشرائية العامة لألسر اليت هلا أطفال وتتقاضى دخال متدنياً يف الفترة ١٥ويوضح اجلدول  -٢٩١
 . ل كان أفضل منه لدى األسر اليت ليس لديها أطفا٢٠٠٢ و١٩٩٥بني 

 ١٥اجلدول 
 النسبة املئوية السنوية لنمو القوة الشرائية العامة لدى األسر ذات حد أدىن مضمون من الدخل

٢٠٠٢ اجملموع ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩  
 أشخاص وحيدون ٠,٤- ٠,١- ٠,٣ ٢,٠ ٠,٣ ١,٢ ٢,٩ ١,٤ ٨,١
لدأسرة وحيدة الوا ٠,٢- ٠,٠  ٠,٢ ١,٩ ٠,٤ ١,٤ ٤,١ ٢,٠ ٩,٨
ــيس  ٠,٤- ٠,٢- ٠,٥ ١,٩ ٠,١ ٠,٨ ٣,٢ ١,٣ ٧,٥ ــان ل زوج

 لديهما أطفال
زوجـان لديهما    ٠,٢- ٠,٢- ٠,٤ ١,٩ ٠,١ ١,٣ ٤,٣ ١,٨ ٩,٨

 أطفال

 .عمالةوزارة الشؤون االجتماعية وال: املصدر

 إن التحسـن يف القـوة الشـرائية لألسـر ذات أطفال يعزى بصفة رئيسية إىل الزيادات اليت حتدث يف           -٢٩٢
وإىل تطبيق اخلصم الضرييب    ) ٢٠٠٠ و ١٩٩٦وخاصة يف عامي    (اسـتحقاقات الطفـل وتتصل بالسياسة العامة        

وُتستثىن من منو القوة الشرائية العامة املبني يف اجلدول أعاله تدابري . ٢٠٠١لألطفال واخلصم الضرييب الشامل سنة 
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وقد زيدت بدالت النفقات الدراسية خالل . قة بالدخلحمددة مثل بدالت النفقات الدراسية والسياسة احمللية املتعل  
 . ٢٠٠٢-١٩٩٨الفترة 

إن عـدد األطفال الذين يعيشون يف أسر ذات حد أدىن من الدخل ما برح آخذاً يف االخنفاض منذ عام                     -٢٩٣
ومن بني عشرة أطفال من أسر ذات دخل يقترب من احلد األدىن، هناك حنو ستة أطفال من أسر وحيدة                   . ١٩٩٥

فبينما كان  . ونسبة األسر وحيدة الوالد اليت تعتمد على احلد األدىن من الدخل آخذة يف التناقص املطرد              . لوالـد ا
، اخنفضت هذه ١٩٩٥أُسراً ذات حد أدىن من الدخل يف سنة )  يف املائة٥٤(أكثر من نصف األسر وحيدة الوالد      

اليت شهدهتا العمالة، هناك عوامل أخرى مساِهمة منها     فباإلضافة إىل الطفرة    . ٢٠٠٠ يف املائة سنة     ٣٩النسبة إىل   
 . ارتفاع عدد أماكن رعاية األطفال وسياسة التفعيل املتَّبعة

  أن عدد األطفال املنتمني إىل أسر ذات دخل يقترب من احلد األدىن قد اخنفض من                ١٦يـبني اجلـدول      -٢٩٤
ويرتبط هذا االخنفاض باالرتفاع الكبري يف العمالة . ٢٠٠٠ و١٩٩٥ يف املائة يف الفترة بني سنيت ٩ يف املائة إىل ١١

 . فصاعداً، الشيء الذي استفادت منه أيضا األسر ذات دخل أدىن ولديها أطفال١٩٩٥من سنة 

 ١٦اجلدول 
 االجتاه يف عدد األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر ويف عدد األسر وحيدة

  املائة من احلد األدىن املضمون من الدخل يف١٠٥الوالد ذات دخل ال يتجاوز 

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ *٢٠٠٠  
 عدد األطفال باآلالف ٣٦٧ ٣٥٩ ٣٥٧ ٣٤١ ٣٢٩ ٣٢٤
 كنسبة مئوية من جمموع عدد األطفال ٪١ ٪١١ ٪١١ ٪١٠ ٪١٠ ٪٩

 عدد األسر وحيدة الوالد باآلالف ١٢٢ ١١٦ ١١٧ ١١٠ ١١١ ١٠٩
 سبة مئوية من جمموع عدد األسر وحيدة الوالدكن ٪٥٤ ٪٥٠ ٪٤٩ ٪٤٤ ٪٤٢ ٪٣٩

 ).CBS(املكتب املركزي لإلحصاء يف هولندا  :املصدر
 .أرقام مؤقتة * 

 تشجيع املشاركة االجتماعية للوحيدين من اآلباء واألمهات 

 للعديـد مـن البلديات خطط لتشجيع املشاركة االجتماعية، مبا ذلك املشاركة يف األنشطة االجتماعية               -٢٩٥
 . والرياضية والثقافية والعطل

 مل تكـن هناك اتفاقات خاصة مع البلديات بشأن التفعيل االجتماعي للعاطلني من              ٢٠٠١قـبل عـام      -٢٩٦
، وقّع العديد من البلديات     ٢٠٠١ويف عام   . الوحيدين من اآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال دون سن اخلامسة         

هتمام أكرب لتفعيل الوحيدين من اآلباء واألمهات املتلقني مساعدة اجتماعية،          اتفاقات إدارية تتعهد مبوجبها إيالء ا     
والوحيدون من اآلباء   . وتشـكّل هـذه الفـئة ما يقرب من ثلث العدد اإلمجايل من متلقي املساعدة االجتماعية               

 القانون  واألمهات الذين يعيلون طفال دون سن اخلامسة، واملعفون من واجب البحث عن عمل على حنو ما ينص                



E/1994/104/Add.30 
Page 81 

ومن األمهية مبكان بالنسبة    . الوطـين للمسـاعدة االجتماعـية، هم أيضاً مستهدفون إلعادة إدماجهم يف العمل            
 . للبلديات توفري حلول تتناسب وقدرات الوالد املعين باألمر

توخـياً لتشـجيع التفعـيل االجتماعي للوحيدين من اآلباء واألمهات وإخراجهم من نطاق املساعدة                -٢٩٧
ومن بني اآلليات هناك . جتماعية، حتظى البلديات بالعديد من آليات التفعيل، بعضها ُمصّمم خصيصا هلذه الفئةاال

خطة اإلعفاء، اليت ميكن مبوجبها للوحيدين من اآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال دون سن اخلامسة كسب قدر 
 يورو، مضافاً إليه نصف الزيادة، ٨٦على األقل (اعية من املال دون أن يؤثر هذا على ما يتلقونه من مساعدة اجتم

 . وهناك أيضاً اعتمادات إضافية خمصصة لرعاية الطفل، على سبيل املثال).  يورو١٥٨على أال يتجاوز املبلغ 

  محاية األمومة٤-٥-٣

  أشكال احلماية املختلفة١-٤-٥-٣

فُتمنح املوظفات من   . نساء تتعلق باحلمل واألمومة   يشـمل قـانون ساعات العمل عدداًً من القواعد اخلاصة بال           -٢٩٨
وُتمنح املوظفات احلوامل . احلوامل استراحة إضافية، كما أهنن غري جمربات، مبدئيا، على العمل الليلي أو العمل طوال اليوم      

 يتسىن وجيب على صاحب العمل تنظيم فترات العمل حبيث . أيضـا عددا منتظما ومستقرا من ساعات العمل واالستراحة        
 . للموظفات عدم العمل ابتداء من أربعة أسابيع قبل التاريخ املرتقب لإلجناب وحىت ستة أسابيع بعد اإلجناب

 املدة اإلمجالية إلجازة احلمل واألمومة

 أسبوعاً  ١٦مبقتضـى قانون العمل والرعاية، ُتمنح املوظفات إجازة للحمل واألمومة ال تقل مدهتا عن                -٢٩٩
وتدوم حىت  ) ولكن ليس قبل أربعة أسابيع من هذا التاريخ       (سابيع قبل التاريخ املرتقب لإلجناب      وتـبدأ من ستة أ    

وإذا أخذت امرأة أقل من ستة أسابيع كإجازة قبل اإلجناب، تضاف األيام اليت عملتها . عشرة أسابيع بعد اإلجناب
 أسبوعا إذا أخذت املرأة     ١٦حلمل واألمومة   وقد تتجاوز املدة اإلمجالية إلجازة ا     . إىل إجازة األمومة بعد اإلجناب    

 .  لذلكوقد تكون هذه هي احلال، مثال، إذا أجنبت بعد التاريخ املرتقب. أكثر من ستة أسابيع كإجازة قبل اإلجناب

 )استحقاقات الضمان االجتماعي النقدية(االستحقاقات 

أن تكون إجازة العمل واألمومة اخلاصة      مبوجب التشريع اهلولندي، فإن قانون العمل والرعاية ينص على           -٣٠٠
وللحصول على إعانة األمومة، تقدم املوظفة طلبا، من خالل صاحب عملها، إىل اهليئة . باملوظفات مدفوعة األجر

ويعادل . التنفـيذية خلطط التأمني على املوظفني، أو مباشرة إىل اهليئة السالفة الذكر إذا مل يكن هلا صاحب عمل                 
ويدفعه الصندوق العام للبطالة، ما عدا )  يف املائة١٠٠(ومة األجَر اليومي الذي تتقاضاه املوظفة  مـبلغ إعانة األم   

 . املبلغ الذي تدفعه احلكومة من صندوق التنفيذ

ُيعـىن قانون االستحقاقات املرضية باملوظفات غري املؤهالت للعمل نتيجة احلمل أو اإلجناب ملدة تتجاوز          -٣٠١
 .  أسبوعا٥٢ازة األمومة، ومبوجب هذا القانون ُتدفع االستحقاقات لفترة أقصاها الفترة احملددة إلج
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  فئات النساء اللوايت ال ميكنهن االعتماد على احلماية٢-٤-٥-٣

والعمل . ٢٧٠، الفقرة ٣-٥-٣انظر حتت االستثناءات املمنوحة للعاملني حلساهبم، املشار إليها يف الفرع  -٣٠٢
 . الكامل، ما عدا َمن يعملون عادةً أقل من ثالثة أيام يف األسبوعاملرتيل مؤمَّن عليه ب

  تدابري محاية ومساعدة األطفال والشباب٥-٥-٣

يف هولندا، يشمل اإلطار القانوين للعاملني الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة قانون ساعات العمل،                -٣٠٣
ن املذكور، وقاعدة السياسة العامة املعنية بالعمل غري        واللوائـح الـناظمة لعمـل األطفال اليت تستند إىل القانو          

العمل اإلضايف البسيط، وقاعدة السياسة العامة املعنية باإلعفاء من احلظر على عمل األطفال، وقانون              /الصـناعي 
وقد حلت هذه اجملموعة من     . أوضـاع العمـل واملرسـوم املتعلق بأوضاع العمل، الذي يستند إىل هذا القانون             

 أو بدأ   ١٩٩٥يناير  /ات املتعلقة باألطفال والشباب، واليت دخلت حيز النفاذ يف األول من كانون الثاين            التشـريع 
وتتيح هذه التشريعات   . العمـل هبا تدرجييا بعد ذلك التاريخ، حمل ما كان قائما من تشريعات عفا عليها الزمن               

 . فرصا أكثر ملساعدة الناس لالنتقال إىل سوق العمل

ن التشريعات الناظمة للعمل الذي يؤديه َمن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة هو ضمان عدم               الغـرض م   -٣٠٤
تعرض سالمة الطفل وصحته ورفاهيته ألي خطر من املخاطر ويف أي وقت من األوقات، وأال يكون للعمل الذي         

واز توظيف من هم دون     واملبدأ األساسي املطبق هو عدم ج     . يؤدونـه أية آثار جانبية على منوهم البدين والنفسي        
وتراعي هذه االستثناءات املعايري والقيم السائدة يف       . السادسـة عشرة من العمر، بيد أن هناك بعض االستثناءات         

وتبني إحدى الدراسات أن القيام بأنشطة مأجورة خارج ساعات املدرسة ال           . اجملـتمع ومكانة الطفل يف اجملتمع     
، بل ميكن أن تكون هلا أيضا مزايا تربوية، )والشباب(بالنسبة لألطفال  يـنطوي بالضرورة على آثار سلبية حمضة        

وذلـك بإتاحـة الفرصـة هلم الكتساب التجربة وإقامة اتصاالت اجتماعية وتكوين فكرة عن سوق العمل من                  
حمدود وتفيد تقارير الدراسة أيضا أنه يتعني أن ُينظر إىل العمل نظرة إجيابية، شريطة أن يكون خفيفاً و           . الداخـل 

وباإلضافة إىل هذا، جيب أن تبني املبادئ التوجيهية املعيارية أن العمل املسموح . املدة ال يؤثر على حضور املدرسة
وال يطبق أي حظر على عمل األطفال يف . به جيب أال تترتب عليه أية آثار سلبية على صحة الطفل وسالمته ومنائه

وتنص . ين جيوز هلم العمل ضمن اإلطار القانوين السالف الذكر        السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمرهم، الذ      
 سنة، أو ال يسمح هلم مبزاولة ١٧ و١٦التشريعات على حظر عدد من األنشطة بالنسبة لألطفال البالغني من العمر 

ويفّسر هذا، على العموم، بأن الشباب أكثر مناء من حيث          . هذه األنشطة إال حتت إشراف صارم من قبل خرباء        
ويتجلى هذا يف عدد ساعات العمل واالستراحة املطبقة على الشباب          . البنـية اجلسـمانية والنفسية من األطفال      

بيد أن املبادئ التوجيهية . ، واليت تعد أكثر سخاء من تلك املطبقة على األطفال)واحملددة يف قانون ساعات العمل(
لزامي غري املَتفرِّغ، مما يعين أن أي عمل يقومون به ال جيب املعيارية تراعي كون الشباب خيضعون لقانون التعليم اإل

 ).من قانون ساعات العمل) ١ (٤:٤الفرع (أن يؤثر على تعليمهم 

وكمـا سـبق ذكره، هناك عدد من احلاالت اليت ُتستثىن من عمل األشخاص دون السادسة عشرة من                   -٣٠٥
 ١٣ لعمل األطفال، اليت تتضمن قواعد ختص الفئة العمرية بني وترد املعايري املتصلة بذلك يف اللوائح الناظمة. العمر

كما تتناول القواعد جوانب أخرى مثل املساعدة واإلشراف .  سنة وتتعلق بتواتر العمل وأوقاته وعدد ساعاته١٥و
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مل غري قاعدة السياسة العامة املعنية بالع"وقد مت حبث هذه اجلوانب باستفاضة يف . وتوضيح نوع العمل املسموح به
 ".العمل املساعد البسيط/الصناعي

 من املرسوم املتعلق بأوضاع العمل تشترط أنه إذا كان هناك موظفون            ٣٧-١وأخريا ينبغي اإلشارة إىل أن املادة        -٣٠٦
صغار السن يعملون يف شركة جتارية أو يف مؤسسة ما، جيب مراقبة هذا العمل بشكل واٍف وعن كثب، وإذا كان العمل                     

 . بأخطار معينة، فال جيوز القيام به إال إذا كانت جتري مراقبته واإلشراف عليه على النحو الواجبمقترناً 

 أسوأ أشكال عمل األطفال

 واملتعلقة حبظر أسوأ    ١٨٢ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ٢٠٠٢فرباير  /صدقت هولندا يف شباط    -٣٠٧
وقد حددت االتفاقية السن األدىن بالنسبة ألسوأ أشكال . عليهاأشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء 

 . عمل األطفال بثمانية عشر سنة

، مت إدخال بعض )ب(٣غري أنه، ومراعاةً للمادة . ويعد القانون الوطين منسجما إىل حد كبري مع االتفاقية -٣٠٨
احلظر العام عن بيوت   ) رفع(خل قانون   وقد د . الـتعديالت مؤخرا، وفقا لاللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية        

، وهو يعترب استغالل البغايا دون السن القانونية وممارسة         ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ١الدعـارة حيز النفاذ يف      
وقد دخل التعديل اجلزئي للتشريع اخلاص باآلداب العامة       .  سنة عمالً إجرامياً   ١٧ أو   ١٦اجلنس مع بغايا عمرهن     

 عاماً فيما يتعلق ١٨ عاماً إىل ١٦ رافعا بذلك حد السن من ٢٠٠٢أكتوبر /ول من تشرين األولحيز النفاذ يف األ
كما جرَّم استخدام األطفال يف نشر املواد اخلليعة يف اإلنترنت، وكذلك . باستخدام األطفال يف إنتاج املواد اخلليعة
 . استغالل القُّصر يف أداء عروض خليعة

 سنة ١٦ سنة و١٢اكمة على أي إيذاء جنسي يتعرض له قاصر يتراوح عمره بني وقد بات من املمكن احمل -٣٠٩
فقبل تغيري القانون، مل يكن من املمكن حماكمة من ارتكب هذه اجلرمية إال إذا . دون وجوب تقدمي شكوى باإليذاء

االستماع للضحايا  واليوم أصبح من املمكن     . قدمت الضحية أو ممثلها الشرعي أو جملس محاية الطفل اهتاما ضده          
 . من الفئة العمرية املذكورة، مما يتيح هلم سرد الوقائع من وجهة نظرهم

وهذا يعين أن .  عاما١٨ً عاماً إىل ١٦وكما سبقت اإلشارة، ُرفع سن أي شاب يظهر يف صور خليعة من  -٣١٠
لشخص الذي يظهر يف الصور نشر أي مواد خليعة وعرضها وإنتاجها وتوزيعها وحيازهتا يعد جرمية إذا كان عمر ا

 . هذا اإلجراء يعمل على التقليل من املتاجرة باالستغالل اجلنسي للقّصر.  عاما١٨ًأقل من 

. ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١أصبح أيضاً استغالل األطفال يف املواد اخلليعة املنشورة على اإلنترنت جرمية يف              -٣١١
عاجلة الصور رقمياً حبيث بات ميكن اإلحياء بإشراك األطفال يف العروض اخلليعة،      فقد أتاحت التكنولوجيا احلديثة إمكانية م     

وملكافحة استغالل األطفال يف املواد . فمن الناحية العملية يصعب إثبات هذا األمر      . رغـم عـدم ارتكاب أي إيذاء فعلي       
طفال إنتاج املواد اخلليعة املنشورة على      اخللـيعة، كـاملواد املنشورة على اإلنترنت مثالً، مكافحة فعالة، بات استغالل األ            

 . اإلنترنت يشكل عمالً إجرامياً، حىت يف احلاالت اليت ال ميكن فيها إثبات إيذاء أي طفل بشكل قاطع
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 على ضرورة وضع وتنفيذ برامج عمل من أجل ١٨٢ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٦تركز املادة  -٣١٢
وتستند احلكومة اهلولندية يف عملها إىل افتراض       .  على أسوأ أشكال عمل األطفال     القضـاء، على سبيل األولوية،    

 فربنامج العمل  . مفـاده أن التشـريع اهلولـندي ينص أصالً على حظر أسوأ أشكال عمل األطفال حظراً وافياً                
شكال عمل األطفال    ال يهدف إىل القضاء على أسوأ أ       - على خالف برامج عمل العديد من البلدان األخرى          -اهلولندي  

مـن خـالل تدابري لوائحية وإمنا يركز على منع األطفال من التورط يف عمل األطفال وعلى تعزيز التشريع القائم، الذي                     
وهذا يعين أن خطط برنامج العمل هتدف يف املقام األول إىل الوقاية والتوعية             . ينص على حظر أسوأ أشكال عمل األطفال      

حلكومة اهلولندية بالغ اهتمامها للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال يف مجيع أحناء العامل،              ومنذ أن أولت ا   . واإلشراف
 . أصبح الربنامج يتضمن أيضاً عرضاً شامالً لألنشطة الدولية هلولندا يف هذا اجملال

ة مراقبة  يلخص ما تقوم به هيئ    ) ألف(فاجلزء  ). ألف وباء وجيم  ( يتكون برنامج العمل من ثالثة أجزاء        -٣١٣ 
ويتناول . الشباب وأنشطة اإلعالم والتوعية العمالـة من عمل يف مراقبة مدى االمتثال للتشريع املطّبق على عمل 

خطة العمل الوطنية ملكافحة اإليذاء  اجملهودات املبذولة ملكافحة العنف اجلنسي ضد األطفال، مشريا إىل) باء(اجلزء 
. ٢٠٠٢وقد اكتملت هذه اخلطة سنة      . ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٩ن يف   اجلنسـي لألطفال اليت قدمت أمام الربملا      

األنشطة اليت تقوم هبا هولندا على الصعيد الدويل، حيث يقدم حملة عامة عن عدد من               ) جيم(وأخريا، يتناول اجلزء    
 . املشاريع والربامج الدولية اليت تدعمها هولندا

، يتعني وضع برامج العمل وتنفيذها بالتشاور مع        ١٨٢ة رقم    من اتفاقية منظمة العمل الدولي     ٦وفقـا لـلمادة      -٣١٤
املنظمات غري  (الوكـاالت احلكومية املختصة والشركاء االجتماعيني، مع مراعاة وجهات نظر األطراف املعنية األخرى              

فة رغبات  وقـد أُجريت املشاورات األولية قبل الشروع يف وضع برنامج العمل، وذلك يف املقام األول ملعر               ). احلكومـية 
املـنظمات السـالفة الذكر واستنادا إىل هذه املشاورات، أُِعّد خمطط لربنامج العمل ُعرض على الربملان مشفوعاً مبشروع                  

متت استشارة الشركاء االجتماعيني  وبعد صياغة مسودة الربنامج باستفاضة،. ومذكـرة تفسريية وتقرير مفصل  قـانون 
 . ٢٠٠١مارس /وُعرض برنامج العمل النهائي على الربملان يف آذار. واملنظمات غري احلكومية شفويا وكتابة

. إن الدولـة املوقعـة، بتصديقها على هذه االتفاقية، تلتزم تلقائيا بتقدمي تقارير دورية عن مدى امتثاهلا لالتفاقية                 -٣١٥
تبني فيه الوضع الراهن للتشريع     ،  ١٨٢فتحتم على احلكومة تقدمي تقرير كل سنتني بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              

وجيب أن يتضمن . ذي الصلة، واملمارسات التنفيذية، وما قد يعترض دولة من الدول األعضاء من مشاكل يف تنفيذ املعايري  
 . التقرير أيضا معلومات عن سري عملية تنفيذ برنامج العمل وما قد يتم إجراؤه فيه من تغيريات

 مكافحة عمل :  مؤمترا دوليا معنيا بعمل األطفال حتت شعار       ٢٠٠٢ير  فربا/نظمـت هولـندا يف شباط      -٣١٦
وكان للمؤمتر هدفان، أوهلما تبادل اخلربات والتجارب بشأن حتديد .  إقامة حتالفات ضد العمل اخلطري- األطفال 

الثاين فيتمثل يف   مفهوم العمل اخلطري وبشأن التنفيذ العملي للقواعد واللوائح يف هذا اجملال وتعزيزمها؛ أما اهلدف               
وقد حضر  . تشجيع التعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة، وهو شرط أساسي ملكافحة عمل األطفال مكافحة فعالة             

 بلدا ميثلون احلكومات والشركاء االجتماعيني وهيئات مراقبة العمالة واملنظمات ٤٠املؤمتر مندوبون عن أكثر من 
 . الدولية واملنظمات غري احلكومية
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يف إعقاب مؤمتر الهاي املعين مبكافحة عمل األطفال، وافقت اهليئة اهلولندية املعنية مبراقبة العمالة على               و -٣١٧
إنشاء ورعاية مكتب املساعدة خبصوص املسائل املتعلقة بأعمال األطفال اخلطرية، وذلك نيابة عن اجلمعية الدولية               

واملكتب املذكور بات اآلن متاحاً ألعضاء اجلمعية، وهو يؤدي         ). org.aiit-iali.www انظر املوقع (لتفتيش العمل   
كما يعمل كنقطة لتبادل . دور الوسـيط، مهمـته التنقيب عما قد يكون متاحاً من خمتلف أنواع الدعم املتبادل             

وسوف يتسع نطاق   . ليت أثبتت جناحها  املعلومـات، عن أمور منها، مثالً استراتيجيات التصدي لعمل األطفال، ا          
 . قاعدة البيانات مع مواصلة تطوير مكتب املساعدة

كمـا يشارك مفتشو العمل اهلولنديون يف حلقات عمل يقومون من خالهلا بتدريب مفتشي العمل من                 -٣١٨
 . البلدان النامية يف جمال عمل األطفال والسالمة والصحة املهنيتني

 على  )Jongerenloket( شباكا للشباب    عمالةوزارة الشؤون االجتماعية وال   أت  ، أنش ٢٠٠٢ويف عـام     -٣١٩
، وهو مكتب مساعدة خاص بالشباب جيدون فيه معلومات عن العمل )nl.minszw.www(موقعها على اإلنترنت    

عن نوع العمل الذي جيوز للشباب من خمتلف        وكذلك معلومات   ) العمـل أثناء العطل، األجر األدىن، الضرائب      (
 .الشؤون االجتماعية والعملوميكن لزوار هذا املوقع طرح أسئلتهم على وزير . األعمار أو ال جيوز هلم القيام به

  العمل املدفوع األجر١-٥-٥-٣

متاحة باللغة  " (الشباب وسوق العمل  " دراسة بعنوان    ٢٠٠٠أجنزت هيئة مراقبة العمل يف هولندا يف سنة          -٣٢٠
 ). ١٠التذييل ) (اهلولندية فقط

  العمل يف املشاريع التجارية العائلية ويف املنازل٢-٥-٥-٣

يسمح لألطفال يف سن الثالثة عشرة وما فوقها القيام بأعمال خفيفة وذات طبيعة غري صناعية يف املزارع                  -٣٢١
عمل األطفال خيضع للمراقبة، ال توجد أرقام حمددة        ورغم أن   . ويف املشـاريع العائلية القائمة على جتارة التجزئة       

 . موثوقة عن استخدام األطفال يف املشاريع الزراعية العائلية ويف قطاع التجارة بالتجزئة

  محاية فئات حمددة من األطفال٣-٥-٥-٣

 أمر اإلشراف العائلي 

إذا كان  )  من القانون املدين   ٢٥٤:١ من املادة    ١مبقتضى الفقرة   (ميكـن إصدار أمر باإلشراف العائلي        -٣٢٢
القاصـر يعـيش يف بيئة قد تعرض صحته املعنوية والعقلية إىل خطر بالغ وإذا فشلت طرق أخرى يف تفادي هذا                

ومن الناحية الرمسية، ميكن ألحد الوالدين، أو ألي شخص آخر يرعى القاصر     . اخلطـر أو مـن املنتظر أن تفشل       
لس محاية الطفل، أو لدائرة االدعاء العام، تقدمي طلب بذلك إىل قاضي            ويربـيه كفـرد من أفراد األسرة، أو جمل        

غري أنه، على صعيد املمارسة العملية، فإن جملس محاية الطفل هو، يف أغلب األحيان، الذي يقدم طلب                 . األطفال
لقضية إليه من   ومبدئيا، يبدأ اجمللس يف التحقيق إثر إحالة ا       . نظـام اإلشراف العائلي بعدما يقوم بتحقيق مستقل       

وبعد إصدار احملكمة أمراً باإلشراف العائلي، يقوم مكتب رعاية الشباب باإلشراف على            . مكتب رعاية الشباب  
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وهكذا حيتفظ . القاصر ويضمن أن القاصر وأحد والديه الذي يتوىل املسؤولية األبوية عنه يتلقيان املساعدة والدعم
 : لته، لكنه ميكن احلد من هذه املسؤولية من خالل ما يليالوالد باملسؤولية األبوية عن طفله أو طف

 وجيب على الوالد والقاصر إتباع تلك التعليمات؛. تعليمات مكتوبة تتعلق برعاية القاصر وتربيته -

وال ميكن القيام بذلك إال مبوجب أمر بالرعاية يصِدره قاضي          . وضـع الطفـل حتـت الرعاية       -
وقد تصل مدة صالحية هذا     .  إىل تقييم املصلحة املثلى للطفل     ويستند األمر بالرعاية  . األطفـال 

ويف هناية السنة األوىل يعيد     .  شهرا أخرى  ١٢األمـر إىل سـنة، وميكن جتديدها باستمرار ملدة          
وميكن ملقدم الطلب أو لألطراف املعنية األخرى الطعن يف قرارات          . قاضي األطفال تقييم احلالة   

 . قاضي األطفال

 سؤولية األبويةالتجريد من امل

ميكن احلكم بالتجريد من املسؤولية األبوية برضا الوالدين إذا كان أحد الوالدين غري مؤهل أو غري قادر                  -٣٢٣
عـلى رعاية الطفل وتربيته وإذا عارض ذلك الوالد قرار التجريد، قد يظل احلكم قائما بناًء على أسباب حمددة،                   

عائلي مدته ستة أشهر أو صدور أمر بالرعاية مدته مثانية عشر           كوجـوب إصداره عقب صدور أمر باإلشراف ال       
أما التجريد  . وهذا النوع من التجريد َيحرِِم الوالد من املسؤولية األبوية        . شهراً، حيث مل تتحقق النتيجة املنشودة     

االً فادحاً أو   من املسؤولية األبوية دون رضا الوالدين فيستوجب أسبابا أكثر خطورة، كإيذاء الطفل أو إمهاله إمه              
 . ويف هذه احلالة كذلك، ُيحَرم الوالد من املسؤولية األبوية. ارتكاب جرائم حمددة ضده

 املصحوبني مبرافقر غري جانب القّصاأل

وميكن .  مكانة خاصة يف السياسة العامة اهلولندية املتعلقة باألجانب املصحوبنير غريّصاألجانب القُيشغل  -٣٢٤
هذه الفئة طلبا باللجوء يتم النظر فيه بعناية يف ضوء معايري منح تصريح إقامة مؤقتة كالجئ                أن يقدم القّصر من     

واإلجراء املتبع لدى النظر يف هذه الطلبات هو ذاته املتبع يف . وفقاً للسياسة املعمول هبا عادةً فيما يتعلق باألجانب
 .اص الذي يوجد فيه القّصرطلبات اللجوء املقدمة من البالغني، ولكن مع مراعاة الوضع اخل

 املصحوبني مبرافق، الذين منحوا تصريح إقامة، حتت مسؤولية وكالة          ر غري ّصالقُيوضع طالبو اللجوء من      -٣٢٥
 . لإلشراف والوصاية العائليني، اليت تركز جهودها عادةً على إدماج هؤالء الشباب يف اجملتمع اهلولندي" نيدوس"

الذين ُرفض املصحوبني  س السياسة العامة يقضي بأن على األجانب القّصر غري          إن املبدأ الذي يشكل أسا     -٣٢٦
طلـبهم للحصـول على تصريح اإلقامة اخلاصة باللجوء، أن يعودوا إىل أوطاهنم أو إىل بلد آخر قد جيدون من                    

ون دون أصل أو مأوى إذ إن قلة قليلة فقط من األطفال الذين يصبح        . وهذا خيدم أيضا مصاحل الطفل    . املناسب التوجه إليه  
إن مصلحة الطفل تقتضي، مبدئياً، . هـم الذيـن يسـتفيدون يف هناية املطاف من ظروف فراقهم والديهم وبيئتهم احمللية              

وهلذا ُينظَر يف كل حالة فردية بناء على أسسها املوضوعية          . أو احمليط االجتماعي  /استعادة الروابط مع الوالدين واألسرة و     
وإذا كان األمر غري ذلك، فقد يكون القاصر، يف ظل أوضاع           . ت اإلعادة إىل الوطن ممكنة ومعقولة     للبـت يف ما إذا كان     

غري أن  ". إقامة كأجنيب قاصر غري مصحوب    "معيـنة مؤهالً للحصول على تصريح إقامة عادية مؤقتة خاضعة للقيد التايل             
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. ح التصريح حسب استنساب السلطات املختصةالتصـريح املؤقت ال يصدر مبجرد تقدمي طلب بذلك؛ فعند االقتضاء، مين  
مغادرة البلد  املصحوبني  اإلقامة العادية، فإن املبدأ األساسي يقضي بأن على األجانب القّصر غري            تصريح  وحىت عندما مينح    

  .يف أقرب وقت ممكن، ويف كل حال قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر

أن القّصر مستعدون قدر اإلمكان، ُنفِّذَ مشروعان منوذجيان يف البلدتني          لتشـجيع العودة إىل الوطن وللتأكد من         -٣٢٧
 حيث ويقوم هذان املشروعان على مبدأ املخيمات،     . ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢سنة  ) Deelen(وديلن  ) Vught(اهلولنديتني فوخت   

.  القّصر للعودة إىل وطنهم    وُينظَّّم برنامج يومي مكثف اهلدف منه هتيئة      . تطـبق بعض القواعد الداخلية واملعايري األساسية      
 :وهناك مرحلتان متميزتان. هنج ُموجَّه حنو اكتساب كفاءات تتعدى حدود الثقافات"ويعمل املخيم حسب 

يتمثل اهلدف األساسي خالل املرحلة األولية يف إجياد مناخ معيشي يتسم بالسالمة واالستقرار، مما يتيح                -
 وتعلم كيفية العيش بشكل مستقل والتعايش مع اآلخرين؛للقاصر التأقلم مع قواعد املخيم ولوائحه 

، يتم التركيز على مساعدة القّصر على       )بعد الوصول حبوايل مثانية أسابيع    (خالل مرحلة املتابعة     
 . تطوير اإلحساس باملسؤولية

وسُتنشر نتائج تقييٍم . تقـوم مجـيع األطراف املرتبطة بعملية اللجوء على خمتلف مراحلها بإعادة النظر يف املشروع شهرياً      
، بعد إجناز املشروعني    ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١أما التقييم النهائي فسيجري قرابة      . ٢٠٠٣مؤقـٍت يف صـيف عام       

 . وستحدَّد حصيلة هذين التقييمني ما إذا كان سيتم األخذ هبذا النموذج املخيمي على أساس طويل األمد. النموذجيني

 ١١  املادة ٦-٣

 حلق يف احلصول على مستوى معيشي كاٍف   ا١-٦-٣

  مستوى املعيشة يف الوقت الراهن١-١-٦-٣

 يف املائة، وهو ما يعادل نسبة       ١٤ بنسبة   ١٩٩٥ وعام   ١٩٩٠ارتفع صايف دخل األسر املعيشية بني عام         -٣٢٨
 وُيعزى  . مبعدل يفوق نسبة التضخم    ٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٥كما ارتفع الدخل بني عام      . التضخم خالل تلك الفترة   

 .١٧واستفادت مجيع الفئات من هذا التحسن، كما يبني اجلدول . ذلك جزئياً إىل زيادة فرص العمل

 ١٧اجلدول 
 ٢٠٠٠-١٩٩٠متوسط صايف دخل األسرة املعيشية 

 متوسط صايف دخل األسر املعيشية
   يورو١٠٠٠× 

 نسبة الزيادة
١٩٩٥-
٢٠٠٠ ٪ 

 نسبة الزيادة
١٩٩٠- 
١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٪ ١٩٩٥  

 اإلمجايل جلميع األسر املعيشية  ١٨,٤ ٢٠,٩ ٢٤,٨ ١٤ ١٩
األسـر املعيشية اليت لديها أطفال أعمارهم أكرب         ٢١,٧ ٢٥,٠ ٢٩,٩ ١٥ ٢٠

  عاما١٨من 
  يف املائة من األسر املعيشية٢٥أدىن نسبة  ١٠,٦ ١٢,٠ ١٤,٣ ١٣ ١٩
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 متوسط صايف دخل األسر املعيشية
   يورو١٠٠٠× 

 نسبة الزيادة
١٩٩٥-
٢٠٠٠ ٪ 

 نسبة الزيادة
١٩٩٠- 
١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٪ ١٩٩٥  

 اإلمجايل جلميع األسر املعيشية  ١٨,٤ ٢٠,٩ ٢٤,٨ ١٤ ١٩
 يشية يف املائة من األسر املع٢٥أعلى نسبة  ٣٣,٣ ٣٧,٤ ٤٤,٨ ١٢ ٢٠
  عاما٢٥من جتاوزت أعمارهم   ٧,٨ ٨,٥ ١٠,٣ ٩ ٢١
  عاما٦٥من تقل أعمارهم عن   ١٤,٧ ١٦,٧ ٢٠,١ ١٤ ٢٠
 العاملون ٢١,١ ٢٤,٣ ٢٧,٩ ١٥ ١٥
 العاطلون عن العمل، املعوقون ٩,٩ ١١,٥ ١٣,٥ ١٦ ١٧
 معدل التضخم    ١٤ ١٢

 )ملؤشراتاإلحصاءات الرئيسية وأرقام ا(  الوضع االقتصادي ٢-١-٦-٣

وحتدد هذه  . يوجـد يف هولـندا نظام استحقاقات اجتماعية شامل يكفل ملواطنيها حداً أدىن كافياً من الدخل                -٣٢٩
وتعتمد تعديالت إمجايل احلد األدىن القانوين لألجور بدورها على         . االستحقاقات على أساس احلد األدىن القانوين لألجور      

واألحكام املتعلقة بالدخل اإلضايف تشمل أنواعاً حمددة من النفقات املتصلة          . ألجوراالجتـاه السائد فيما يتعلق مبعدالت ا      
 .وميكن للبلديات تقدمي مساعدات خاصة لتغطية التكاليف اليت ال تتم سدادها يف إطار برامج أخرى. بالسَّكَن واألطفال

، كانت  ٢٠٠٠ويف عام   . يةوخيـتلف صايف احلد األدىن من االستحقاقات باختالف نوع األسرة املعيش           -٣٣٠
.  يورو لألزواج  ١١ ٩٠٠ يورو لآلباء الوحيدين و    ٨ ٣٠٠ يورو لغري املتزوجني، و    ٥ ٩٠٠االستحقاقات حوايل   

وخالل الفترة .  يف املائة من صايف االستحقاقات٣٥-٣٠وتستثىن من ذلك االستحقاقات اإلضافية اليت قد تضيف 
 يف ٨,٥ألسر املعيشية اليت حتصل على احلد األدىن من الدخل من ، اخنفضت نسبة ا٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٥من عام 
 .وُيعزى ذلك أساساً إىل زيادة فرص العمل.  يف املائة٧,٧املائة إىل 

   احلق يف الغذاء٢-٦-٣

   إعمال هذا احلق١-٢-٦-٣

ية املتوفرة يف   وعليه، فإن كميات األغذ   . ُتعـد هولـندا من البلدان املصدرة لألغذية واملنتجات الغذائية          -٣٣١
والشيء الذي يؤدي عموماً إىل استرياد مواد غذائية هو النقص يف أنواع معينة             . هولندا تفوق الطلب احمللي بكثري    

 . كما أن االعتبارات املتعلقة باألسعار قد تلعب دوراً يف هذا الصدد. من األغذية بسبب املناخ أو فصول السنة

  بإنتاج األغذية  سياسات احلكومة فيما يتعلق٢-٢-٦-٣

نظـراً للكمـيات الوفرية املعروضة من املواد الغذائية لتلبية الطلب احمللي، فإن اإلجراءات اليت تتخذها                 -٣٣٢
احلكومة تركز بصورة أساسية على سالمة وجودة املواد الغذائية املتاحة، وعلى تأثريات إنتاج املواد الغذائية على                

اإلجراءات احلكومية بشكل متزايد يف ضوء سياسات االحتاد األورويب وما          وُتحدد  . البيـئة وأمنـاط االستهالك    
 .يتمخض عنها من تشريعات
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والتطور البارز فيما يتعلق بسالمة األغذية هو اعتماد الالئحة العامة لقانون األغذية الصادرة عن االحتاد                -٣٣٣
وتتوىل هيئة سالمة األغذية . شأ املواد الغذائيةاألورويب اليت تتضمن أحكاما هامة بشأن مسائل مثل إمكانية تتبع من

 . واملنتجات االستهالكية مسؤولية تنفيذ القواعد املتعلقة بسالمة األغذية يف هولندا

وفيما يتصل جبودة األغذية، مثة دالالت على زيادة التركيز على مسؤولية قطاع الصناعات الغذائية عن                -٣٣٤
جيري ختفيف الرقابة القانونية املتعلقة خبصائص املنتجات الغذائية، فيما عدا          و. كفالـة اجلـودة النوعية ملنتجاته     

وحىت يف هذا اجملال، هنالك دالالت على تزايد تأثري تشريعات االحتاد األورويب املتعلقة مبسائل . املتطلبات األساسية
 .التقليديةمثل الزراعة العضوية، واملؤشرات اجلغرافية، وحتديد املنشأ وضمانات املميزات 

وعـلى الـرغم من وجود إشارات تدل على تزايد االهتمام مبثل هذه الضوابط األوروبية املفروضة على        -٣٣٥
ويركز قطاع الزراعة اهلولندي تقليدياً على إنتاج كميات كبرية         . جودة األغذية، فقلما يتم استخدامها يف هولندا      

وعلى أية حال، تصعب ممارسة الزراعة      .  غذائية بعينها  مـن السـلع عالية اجلودة أكثر من تركيزه على منتجات          
 .املكثفة يف بلد لديه كثافة سكانية عالية مثل هولندا

وختضع الزراعة يف هولندا بصورة متزايدة لضوابط معدة حلماية البيئة، وظروف العمل، وسالمة احليوانات  -٣٣٦
وقد كان للوائح املتصلة    . ساسي هلذه الضوابط  ومـرة أخـرى، فإن االحتاد األورويب هو املصدر األ         . واألغذيـة 

 . باستخدام األمسدة واملبيدات احلشرية على وجه اخلصوص تأثري كبري على أساليب الزراعة

واهلدف من ذلك هو تعديل أساليب الزراعة حبيث ال . كما جيري تعزيز تدابري إدماج محاية الزراعة والبيئة -٣٣٧
 إىل حتقيق األهداف البيئية مثل محاية األنواع النباتية واحليوانية املهددة           تكـون منـتجة فحسب، بل تؤدي أيضاً       

وإذا كان ذلك يعىن أن يتكبد املزارعون       . باالنقـراض، واسـتدامة إدارة املاء واستخدام األراضي، وما إىل ذلك          
 .تكاليف إضافية، فمن املمكن التعويض عن هذه التكاليف يف حاالت معينة

ويتم تشجيع أعمال البحوث والتنمية يف . سات املتعلقة بزراعة حماصيل معّدلة وراثياً قدراً من احلذروتتوخى السيا -٣٣٨
جمـال األنـواع اجلديـدة، إال أن إدخال هذه األنواع املعّدلة وراثياً يف البيئة خيضع لضوابط صارمة فيما يتعلق بإصدار                     

قدر ممكن من حرية االختيار عندما يتعلق األمر ببيع أغذية معّدلة           والسياسة املتبعة هي إعطاء املستهلكني أكرب       . التراخيص
 . ويتم حتقيق هذا اهلدف من خالل احلمالت اإلعالمية العامة ووضع العالمات التجارية. وراثياً

   املعلومات املتعلقة بالتغذية٣-٢-٦-٣

ضطلع املكتب اإلعالمي   وي. يسـتهدف التثقيف الغذائي بصورة أساسية تشجيع عادات األكل الصحية          -٣٣٩
املعين بالغذاء والتغذية بدور رائد يف هذا اجملال، وهو منظمة متوهلا وزارة الزراعة والطبيعة وجودة األغذية ووزارة                 

وتركز محالت األكل بطريقة صحية على منع اإلصابة بالسمنة، وتوازن النظام الغذائي، . الصحة والرفاه والرياضة
 . احلساسية، وما إىل ذلكونظافة األغذية، وأمراض 
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   التوزيع العادل لإلمدادات الغذائية يف العامل٤-٢-٦-٣

 :تركز جهود هولندا يف هذا اجملال على ما يلي -٣٤٠

 تعزيز قدرة البلدان النامية على حتليل ورصد ومعاجلة انعدام األمن الغذائي بالنسبة للفئات املستضعفة؛ -

 .تستهدف الفئات املستضعفةمتويل املساعدات الغذائية اليت  -

، شرعت هولندا يف تنفيذ برنامج شراكة مع منظمة األغذية والزراعة يهدف إىل             ٢٠٠١ مايو/أيـار ويف   -٣٤١
 الزراعي،  -تعزيـز قـدرة املـنظمة على مساعدة البلدان النامية يف جماالت األمن الغذائي، والتنوع البيولوجي                 

 يقوم الربنامج بتعزيز قدرة املنظمة على مساعدة البلدان النامية على حتليل            وفيما يتعلق باألمن الغذائي،   . واحلراجة
وتبلغ املسامهة املالية السنوية لتحقيق . ورصد ومعاجلة االفتقار إىل األمن الغذائي، وبناء قدرات حملية يف هذا اجملال    

 .  ماليني يورو٣األمن الغذائي 

ات غري حكومية عاملة يف جمال املساعدات اإلنسانية، تقدم هولندا وبينما قُّدمت مسامهات مالية أقل ملنظم -٣٤٢
اجلزء األكرب من املساعدات الغذائية إىل برنامج الغذاء العاملي يف شكل تربعات نقدية، وال سيما عند تقدمي هذه                  

دا مبالغ  كما قدمت هولن  . املسـاعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ، واألزمات املمتدة، وحاالت تدفق الالجئني          
ويتمثل . مالـية كبرية لعمليات منظمة األغذية والزراعة لدعم عمليات إعادة التأهيل يف الفترة الالحقة لألزمات              

 ٦٠وبلغ إمجايل النفقات السنوية خالل هذه الفترة حوايل         . املكّون املهم يف حتسني الوصول إىل البذور واملعدات       
الدولية من اجلهات اهلامة اليت تتلقى التمويل من هولندا من أجل تقدمي كما ُتعد جلنة الصليب األمحر . مليون يورو

 .ُينفق جزء منها يف تقدمي املساعدات الغذائية)  مليون يورو يف السنة٣٠حوايل (مساعدات إنسانية 

ذاء وليس  مشكلة تتعلق بالوصول إىل الغ- على وجه العموم -ومبا أن هولندا تدرك أن انعدام األمن الغذائي هو          -٣٤٣
ولتتمكن من حتقيق ذلك، فإن مجيع      . توفـره، فإهنـا تعطي األولية لتوفري األغذية على أساس الشراء من األسواق احمللية             

وهولندا على يقني من أن تقدمي املساعدات       . `شروط`املساعدات الغذائية املقدمة خالل فترة إعداد التقرير أُتيحت بدون          
كما يشجع هذا األسلوب    . ان التوزيع العادل إلنتاج وجتارة األغذية على الصعيد العاملي        الغذائية هبذا األسلوب مهم لضم    

 . االقتصادات الريفية احمللية، ويزيد فرص حتقيق الدخل، ويقلل خطر االعتماد على املساعدات

   احلق يف املسكن٣-٦-٣

   معلومات عن الوضع يف هولندا١-٣-٦-٣

 :ات املفصلة بشأن حالة اإلسكان يف هولندا مهااملصدران الرئيسيان لإلحصاء -٣٤٤

تصدر سنوياً عن وزارة اإلسكان والتخطيط املساحي والبيئة اهلولندية " إحصاءات متعلقة باملرأة" -
 ؛)متاحة باللغة اهلولندية فقط(
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 لالجتماعات - من حيث املبدأ -تصدر سنوياً   " إحصاءات بشأن اإلسكان يف االحتاد األورويب     " -
وقد ). كما تتضمن بيانات حمددة عن هولندا     (يـة لـوزراء اإلسكان يف االحتاد األورويب         العاد

 .  عن الوزارة املعنية يف فنلندا بالتعاون مع هولندا٢٠٠٣صدرت نسخة عام 

   الفئات املستضعفة واحملرومة يف اجملتمع٢-٣-٦-٣

 األفراد واألسر بال مأوى

أو االجتماعية،  /ون إىل املأوى يف هولندا جمموعة من املشاكل النفسية و         عـادة ما يواجه األشخاص الذين يفتقر       -٣٤٥
وال يوجد يف هولندا شخص بال مأوى بسبب        . وُيعد االفتقار إىل مأوى خاص واحداً فقط من جوانب هذا الوضع املعقد           

 شخص بال   ٣٠ ٠٠٠  ويتفق معظم اخلرباء على وجود حوايل     . نقص املساكن أو عدم توفر املعلومات عن املساكن املتاحة        
ويعيش معظم هؤالء ). ٢٠٠٢إحصاءات عام ( مليون نسمة ١٦,١مـأوى يف البلد حالياً من جمموع عدد السكان البالغ        

وتلعب مجعيات اإلسكان وهيئات أخرى دوراً يف توفري مسكن مستقل       . يف مراكـز خمصصـة لـلمآوي أو يف نزل، إخل          
وال ينام يف   . ور مع اإلدارات االجتماعية يف البلديات، وما إىل ذلك        مناسـب ملـن يفـتقرون إىل املأوى، وذلك بالتشا         

وتقدم وزارة الصحة والرفاه ).  شخص٣ ٠٠٠ و١ ٠٠٠يتراوح بني   (الشـوارع إال عدد قليل من األشخاص بال مأوى          
 . والرياضة الدعم املايل لألشخاص الذين ال مأوى هلم على وجه اخلصوص

 ظروف اإلسكان

 يف املائة من    ٥، اعُترب أن نسبة     ١٩٩١إىل  ١٩٨٩عينات التمثيلية اليت أُخذت خالل الفترة من        بناء على ال   -٣٤٦
 يف املائة من املساكن تفتقر إىل املنافع األساسية أو أهنا غري            ١٥، وأن نسبة    �هبا عيوب خطرية  �املساكن يف هولندا    

ان لالستحمام قد تراجعت إىل صفر يف       وتظهر اإلحصاءات أن نسبة املساكن اليت تفتقر إىل مك        . صـاحلة للسكن  
ويف السنة ذاهتا، كانت نسبة املساكن اليت تفتقر        . ١٩٩٤ يف املائة عام     ٢ بعد أن كانت نسبتها      ٢٠٠٠املائة عام   

  مسكن ٩٦٠ ٠٠٠ويواجه حوايل   .  يف املائة  ٢١) لكن هبا وسائل تدفئة أخرى    (إىل نظـام تدفئة مركزية مستقل       
وكان رصيد املساكن يف فترة ما قبل احلرب        .  عيوباً فنية بدرجة أو بأخرى     -ملساكن   يف املائة من رصيد ا     ١٨ -

العاملـية الثانية يشتمل على عدد أكرب من املنازل اليت هبا شيء من العيوب مقارنة برصيد املساكن يف فترة ما بعد   
ويف قطاع اإلجيار،   . ستأجرةيف حالة أفضل من املساكن امل     يشغلها مالكوها   وعموماً، فإن املساكن اليت     . احلـرب 

 .تكون املساكن املستأجرة بطريقة خاصة هي األكثر حاجة إىل الصيانة

 شغل املسكن بطريقة غري مشروعة

ويعين شغل املسكن . من القضايا اليت تتسم بأمهية اآلن خفض عدد املساكن املشغولة بطريقة غري مشروعة -٣٤٧
أو خالفاً لشروط   /الفاً للقوانني البلدية بشأن تعدد املستأجرين و      بطـريقة غـري مشروعة استئجاره من الباطن خ        

وال توجد أرقام حمددة تبني حجم هذه املشكلة، لكن ُيعتقد أهنا حتدث بصورة رئيسية يف املناطق اليت تعاين . اإلجيار
اءات للتصدي هلذه وتقوم البلديات وأصحاب العقارات باختاذ إجر. نسبياً من نقص يف املساكن ويف املدن الرئيسية

ويدخل يف قضايا شغل املساكن بطريقة غري مشروعة أحياناً األشخاص غري املقيمني بصورة مشروعة يف               . املشكلة
ويؤدي ذلك يف بعض األحيان إىل اكتظاظ املسكن وعدم         . هولندا، أو حاالت منح املسكن ملثل هؤالء األشخاص       
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خماطر نشوب احلرائق أو (د يتسبب ذلك يف وجود خماطر  اإلشـراف عـلى إجراء تعديالت عليه من الداخل، وق         
وباإلضافة إىل اإلجراءات اليت تتخذها البلديات لتنفيذ لوائح وقواعد البنايات فيما يتعلق ). العيوب اهليكلية اخلطرية

ومع . بـتعدد املستأجرين، وما إىل ذلك، تقام دعاوى جنائية أيضاً يف بعض األحيان للنظر يف مثل هذه القضايا                 
ذلك، تبّين الدراسات أن عدداً كبرياً من الساكنني بطريقة غري مشروعة هم إما أقرباء أو أصدقاء األشخاص الذين 

 .يسكنون املرتل املعين بصورة مشروعة

 عمليات اإلخالء القسري

 ومع. ، حدث اخنفاض طفيف يف عدد املستأجرين الذين مل يدفعوا اإلجيارات املستحقة           ٢٠٠٢يف عـام     -٣٤٨
وعموماً، فإن مجعيات اإلسكان يقظة هلذه املشاكل       . ذلـك، ال تزال األرقام مرتفعة، وال سيما يف املدن الكبرية          

وتتخذ العديد من اإلجراءات لتقليل . ولديهـا لذلك نظرة فاحصة جيدة فيما يتعلق بأسباب تأخر دفع اإلجيارات   
بيد أن عمليات اإلخالء    . قسري بسبب تأخر الدفع   حدوث هذا التأخري، مما أدى إىل اخنفاض عمليات اإلخالء ال         
وعلى الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة فإن العدد         . القسـري بسبب التصرفات غري الالئقة اجتماعياً قد ازدادت        

وال تواجه هولندا مشكلة انعدام احلماية القانونية ضد        . اإلمجايل لعمليات اإلخالء القسري ال يزال حمدوداً للغاية،       
 .فالقانون يوفر احلماية جلميع األشخاص الذين مت إخالؤهم أو ُيحتمل إخالؤهم قسراً. ت اإلخالء التعسفيعمليا

 القدرة على حتمل كلفة اإلجيار

تتبع احلكومة اهلولندية سياسات إسكان تستهدف يف املقام األول فئات حمددة من األشخاص غري القادرين  -٣٤٩
يف ميزانية (وحتدد هذه الفئات . ، أو حيتاجون إىل بعض املساعدة يف هذا الصددعلى توفري املسكن الالئق ألنفسهم

األسر املعيشية املكونة من : من حيث الدخل القابل لالستهالك سنوياً) ٢٠٠٢/٢٠٠٣اإلسـكان السـنوية لعام      
ملكونة من   يورو أو أقل؛ واألسر املعيشية ا      ١٧ ٧٠٠ويبلغ دخله   )  سنة أو أقل   ٦٥يبلغ من العمر    (شخص واحد   
 يورو أو أقل؛ واألسر املعيشية متعددة األفراد اليت يبلغ ١٥ ٧٢٥ويبلغ دخله )  سنة٦٥جتاوز عمره (شخص واحد 

 يورو أو أقل؛ واألسر املعيشية متعددة األفراد اليت جتاوز عمر           ٢٣ ٧٥٩ عاماً أو أقل ويبلغ دخله       ٦٥عمر عائلها   
 أسرة  ٢ ٢٨٢ ٠٨٠ويدخل ضمن هذه الفئات حوايل      .  أقل  يورو أو  ٢٠ ٥٠٠ عامـاً ويبلغ دخله      ٦٥عائـلها   
). ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١حىت ( يف املائة من األسر املعيشية يف هولندا       ٣٦,٤ويعادل ذلك حنو    . معيشـية 

وحيق جلميع هؤالء األشخاص احلصول على نوع من املساعدة اليت تقدمها الدولة يف جمال اإلسكان، ويتوقف ذلك 
 . ة إقامتهم يف هولندا وتوفر شروط معينةعلى مشروعي

 أسرة معيشية تنفق    ٨٧ ٠٠٠، هنالك حوايل    ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١وحسب تقديرات صادرة يف      -٣٥٠
. ١٩٩٤ أسرة معيشية يف عام      ١٠٦ ٠٠٠نسـبة كبرية للغاية من إمجايل دخلها على استئجار املسكن، مقارنة ب               

وقد اختذت تدابري السياسة    . دابري السياسات العامة اليت ُنفذت خالل هذه الفترة       وُيعزى هذا االخنفاض إىل جناح ت     
 يف املائة من رصيد املساكن املوجود يتألف من مساكن مستأجرة بأسعار ٦٠العامـة هـذه على أساس أن نسبة    

ك، من حيث ويعين ذل). ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١حىت ( يورو ٤٥٥معقولة حيث ال يتجاوز إجيارها الشهري 
ومن ناحية أخرى،   . املـبدأ، وجود عدد كاف من املساكن إلسكان الفئات اليت تستهدفها هذه السياسة العامة             

 أسرة معيشية ُيعتقد أهنا تنفق نسبة قليلة من إمجايل دخلها على            ٧٢٦ ٠٠٠هـنالك فئة أكرب تتكون من حوايل        
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رير على األرقام اليت تبّين عدد األشخاص الذين        وميكن اإلطالع يف جزء آخر من هذا التق       . اسـتئجار املسـكن   
حيصـلون على استحقاقات السكن ملساعدهتم على دفع إجيارات املساكن، كما ميكن اإلطالع على التدابري اليت                

ويقوم مجيع األشخاص الذين حيق هلم احلصول على هذه . اعُتمدت يف منح هذه االستحقاقات وعلى بيانات أخرى
 . اً بتقدمي طلباهتماالستحقاقات تقريب

 احلصول على املسكن

 يف املائة من األشخاص يف الفئات اليت تستهدفها السياسة العامة حباجة ُملحة إلسكاهنم أو ٥يعترب أن نسبة  -٣٥١
أو مجعية اإلسكان املعنيتان ما إذا كانت       /وحتدد البلدية و  ). ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ١حىت  (إعـادة إسكاهنم    

ويوضع املرشحون املؤهلون يف . ، وذلك على أساس اللوائح البلدية اليت أقرهتا السلطات العليا� ُملحةحاجة�هنالك 
وغالبية من هم حباجة ملحة للحصول على مسكن لديهم مسكن ما مثل مرتل عادي أو غرفة                . قوائـم انـتظار   

. سكن بديل أكثر مالءمة   مستأجرة، أو مسكن وفرته األسرة أو األصدقاء؛ ولذلك، فهم يبحثون عن م           ) غـرف (
ومع ذلك، قد تكون فترة     . ومتوسـط الفـترة الزمنية يف قائمة االنتظار قبل احلصول على مسكن بديل هو سنتان تقريباً               

على سبيل املثال يف مركز خمصص      (وميكن عند الضرورة توفري مسكن مؤقت       . االنـتظار أقصر يف احلاالت امللحة للغاية      
والتدابري املتخذة لتقليل قوائم االنتظار لدى البلديات تتضمن بناء مساكن جديدة           ). ت الطارئة للمأوى أو يف نزل يف احلاال     

وعلى . مدعومـة وتشـجيع األفراد على االنتقال إىل مساكن أكثر فخامة إذا كان ذلك يف مقدورهم ويف حدود معقولة            
 .١٩٩٨ يف املائة عام ١,٨ىل  إ١٩٩٤ يف املائة عام ٣,٥الصعيد الوطين، مت خفض النقص يف املساكن من 

 أنواع املساكن

 ٤٧,٦ يف املائة من مجيع املساكن العادية يف هولندا مستأجرة، ونسبة ٥٢,٤، كانت نسبة ١٩٩٤يف عام  -٣٥٢
، ارتفعت نسبة املساكن اليت ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١وحبلول . يشغلها مالكوهايف املائـة الباقية من املساكن   

 يف املائة من املساكن يف قطاع اإلجيار تتألف من مساكن اجتماعية ٨١وحوايل .  يف املائة٥٣ إىل يشغلها مالكوها
وهيئات إسكان ) ٢٠٠٣ مسكن يف عام ٥٥٠منها (مساكن متتلكها وتقوم بتأجريها مجعيات اإلسكان : مستأجرة

ي مساكن خاصة مستأجرة، ميتلكها      يف املائة ه   ١٩أخـرى غري رحبية وتابعة للبلديات؛ والنسبة الباقية اليت تبلغ           
، مبعىن `مساكن القطاع العام`. (ويقوم بتأجريها أفراد أو منظمات رحبية مثل صناديق املعاشات وشركات التأمني  

اإلسـكان االجتماعي الذي توفره ومتتلكه وتؤجره الدولة، تنحصر يف رصيد املساكن التابعة إلدارة اإلسكان يف                
وتطابق هذه النسب املئوية ). فئات املستهدفة كما هو احلال بالنسبة جلمعيات اإلسكانوهي ختدم نفس ال. البلدية

 .نوعاً ما نسبة السكان يف خمتلف فئات امللكية

، هنالك أنواع   )انظر أدناه (وباإلضـافة إىل اإلسكان العادي كما مت تعريفه يف املرسوم اخلاص بالبنايات              -٣٥٣
الغرف املستأجرة، واملراكب املعدة للسكن، وشقق الطالب، ومنازل قضاء         : ةأخـرى متعددة من املرافق السَّكَني     

وميكن أن  .  وحدة ٤٥٠ ٠٠٠ويبلغ عدد هذه املرافق السَّكَنية يف الوقت الراهن حوايل          . العطالت، وما إىل ذلك   
 مثل هذه   ونصف األسر املعيشية اليت تسكن يف     . تستخدم كمساكن مؤقتة، كما ميكن السَّكَن فيها لفترات أطول        
تعيش بصورة أساسية يف املدن الكبرية      ) الطالب(الوحـدات هـي أسر معيشية مكونة من شخص واحد شاب            

 . واملتوسطة احلجم
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   التشريع٣-٣-٦-٣

وال جيوز ممارسة التمييز    .  من الدستور اهلولندي على مساواة مجيع األشخاص يف املعاملة         ١تـنص املادة     -٣٥٤
 من الدستور اهلولندي ٢٢ من املادة ٢وتنص الفقرة . هذا األمر على اإلسكان أيضاًوينطبق . على أي أساس كان

وال جيوز غصب شخص على االنتقال إىل       . صراحة على أن من واجب السلطات توفري القدر الكايف من املساكن          
 إال بواسطة جهات    مسـكن خالفاً لرغبته إال يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون أو عمالً به وال يتم التنفيذ                

وال جيوز نزع ).  من الدستور اهلولندي  ١٢املادة  (حمددة بنفس الطريقة هلذا الغرض، ورهناً باستيفاء شروط معينة          
قانون (امللكية إال حتقيقاً للصاحل العام يف احلاالت الطارئة فقط ومقابل ضمانات مسبقة، وفق ما ينص عليه القانون 

وقد ُعّدل هذا   . ١٩٠١اسي الذي حيكم تنظيم اإلسكان هو قانون اإلسكان لعام          والقانون األس ). نـزع امللكية  
وخيول البلديات يف هولندا صالحية منع ومواجهة األوضاع غري املرغوبة يف           . القانون عدة مرات منذ ذلك الوقت     

 : جمال اإلسكان؛ ونورد فيما يلي عناصر القانون األساسية اليت جتسد ذلك

وينطبق هذا املرسوم على . ية ملزمة بإصدار لوائح البناء على أساس مرسوم البناياتاجملالس البلد  )أ( 
مجـيع الـبلديات ويضع احلد األدىن من املتطلبات املتصلة بالنوعية بالنسبة للمساكن اجلديدة، واملساكن القائمة                

 ؛)ة أدناهانظر أيضا املعلومات الوارد(وال جيوز للبلديات فرض متطلبات إضافية . واستخدامها

جيـب احلصـول على املوافقة يف شكل رخصة بناء صادرة عن البلدية قبل الشروع يف تشييد                  )ب( 
ويهدف . املسـكن، وذلـك لتمكني البلدية من ضمان الوفاء باحلد األدىن من متطلبات النوعية املنصوص عليها               

واجلوانب العملية وكفاءة استهالك مرسوم البنايات إىل ضمان جودة هيكل البنايات من حيث السالمة، والصحة، 
وقد دخلت التعديالت اجلديدة على قانون اإلسكان حيز النفاذ . ويتفق ذلك مع تشريعات االحتاد األورويب. الطاقة

هياكل ال : ويقر القانون يف الوقت الراهن ثالث فئات من اهلياكل هي كما يلي        . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١يف  
، وهياكل حتتاج فقط إىل ترخيص بناء جزئي، وتلك اليت حتتاج إىل اإلجراءات الكاملة              حتـتاج إىل ترخيص بناء    

وبذلك، ميّيز القانون بني واجهة     . وحيدد القانون أنواع اهلياكل اليت تندرج ضمن الفئتني األوليني        . ملراقـبة البناء  
 اخللفي من املسكن قلما تتطلب وأعمال البناء اليت تتم يف اجلانب     . املسـكن وطرفـيه وبـني اجلانب اخللفي منه        

كما ينص قانون اإلسكان اجلديد على البت بصورة أسرع يف طلبات تراخيص البناء، وعلى توحيد              . ترخيص بناء 
 إجراءات تقدمي طلبات احلصول على تراخيص البناء يف مجيع أحناء هولندا؛

اء متوافقة مع خطط البلدية جيوز رفض طلب احلصول على ترخيص البناء إذا مل تكن تصاميم البن )ج( 
 مثل  ١٩٨٥ بصيغته املعدلة عام     ١٩٦٥وقد نظم قانون التخطيط املساحي لعام       ). استخدام األراضي (املسـاحي   

كما تتضمن  . وتضطلع البلديات بدور رئيسي يف هذا التخطيط      . هـذه املخططـات املتعلقة باستخدام األراضي      
 ؛األحكام اإلجراءات املتصلة باملشاركة العامة

عـلى البلديات إجراء التحريات املتعلقة بنوعية رصيد املساكن املوجود، وأن تتخذ اإلجراءات              )د( 
 املناسبة عندما تكون املساكن دون املعايري أو مكتظة؛
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عـلى الـبلديات اختاذ تدابري لتفتيش البنايات وعمليات التشييد؛ جيب أن تكون لديها إدارات                 )ه( 
تكون مسؤولة عن إصدار تراخيص البناء، واالستدعاء وإعالن عدم صالحية املسكن    لتفتـيش البـناء واإلسكان      

 لسكن اإلنسان، وإجراء التحقيقات املتعلقة حبالة اإلسكان يف مناطقها؛

من واجب احلكومة املركزية مراقبة األنشطة اليت تضطلع هبا البلديات ومجعيات اإلسكان يف جمال  )و( 
 اختذت البلديات واحملافظات واحلكومة املركزية والقطاع اخلاص تدابري جديدة عقب           وقد). انظر أدناه (اإلسكان  

) ٢٠٠٠ مايو/أياريف ( (Enschede)اندالع حريقني مأساويني كان أوهلما يف مستودع لأللعاب النارية يف إنشيديه 
املزيد من  ويوىل  ). ٢٠٠١يف احتفاالت رأس السنة اجلديدة عام        ((Volendam)والـثاين يف مقهـى يف فوليندام        

وتتسم عمليات التفتيش يف الوقت الراهن بقدر أكرب من         . االهتمام اآلن للسالمة، كما مت تشديد التقُيد بالقوانني       
 كما أُعلن عن اختاذ العديد من التدابري القانونية؛. الصرامة والتواتر، وهنالك تعاون أفضل بني السلطات

والواجب القانوين . ايا املتعلقة باالعتراف رمسياً جبمعيات اإلسكانيتناول القانون العديد من القض )ز( 
األساسي جلمعيات اإلسكان املعترف هبا رمسياً هو توفري املسكن ملن جيدون صعوبة يف احلصول عليه بسبب دخلهم 

أداء وهذه اجلمعيات هي منظمات مستقلة خاصة وغري رحبية مكلفة ب         . املـتدين نسبياً أو نتيجة لظروف شخصية      
 قطاع اإلجيار املدعوم؛) إدارة(وُتنظّم مسؤولياهتا وهيكلها التنظيمي مبوجب مرسوم . مهمة عامة

وهتدف اإلعانات املالية املقدمة إىل خفض      . كما يؤثر القانون على نطاق املساعدة املالية املقدمة للسكن         )ح( 
مرسوم اإلعانات املتعلقة   (ألرض اليت ُيبىن عليها املسكن      ، وتكلفة ا  )ينظمها مرسوم إعانات السَّكَن   (تكلفة تشييد املساكن    

وقد أُلغي قانون إعانات السَّكَن يف عام       ). قانون استحقاقات السَّكَن  (، وتقليل اإلجيارات اليت يدفعها املستأجرون       )باملوقع
 ).ها آنفاًمل ُنِشْر إال إىل بعض(وُيعد قانون اإلسكان هو األساس بالنسبة للعديد من املراسيم . ٢٠٠٠

وأصبحت تلك القوانني   . وعقب احلرب العاملية الثانية، سن العديد من القوانني اجلديدة املتعلقة بالسَّكَن           -٣٥٥
 :والقوانني الرئيسية هي. دائمة على الرغم من أهنا كانت مؤقتة يف البداية

ملسمى هو قانون ، وقد اسُتبِدل الحقاً بقانون حيمل نفس ا ١٩٤٧املسكن لعام   ) ختصيص(قانون   -
 ؛)انظر أدناه(ختصيص املسكن 

 ، مل تعد الكثري من أحكامه نافذة يف الوقت الراهن؛١٩٥٠قانون إعادة التشييد لعام  -

واسُتبدل هذا  .  أيضاً، وهو يشكل األساس لزيادات اإلجيار الدورية       ١٩٥٠قانون اإلجيار، لعام     -
 .١٩٨٦وقانون اللجان املعنية باإلجيار لعام  بقانون إجيار املرافق السكنية ١٩٧٩القانون عام 

ومت يف نفس   . ٢٠٠٣ أغسطس/آب ١وقـد أُلغي قانونا إجيار املرافق السكنية وقانون اللجان املعنية باإلجيار يف             
من كتاب  � �٧:٤التاريخ إدماج أحكام القانون املدين الواردة يف قانون إجيار املرافق السكنية يف النسخة احلديثة               

 املدين، بينما أُدجمت األحكام الباقية من القانون وأحكام قانون اللجان املعنية باإلجيار يف نسخة حديثة من     القانون
 ). التنفيذ) (اإلجيار(قانون إجيار املرافق السكنية 
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وينص على أن تطبق يف مجيع أحناء . ويتضمن قانون إجيار املرافق السكنية أحكاماً بشأن استئجار املساكن -٣٥٦
بلد جمموعة عامة واحدة من القواعد املتعلقة باإلجيار؛ أن تعكس قيمة إجيار املساكن، ما أمكن، نوعية املسكن                 ال

مت ابتكار نظام حمدد ومفصل لتحديد سعر اإلجيار أو تقييمه بغية حتديد نوعية وقيمة املسكن على أساس                 (املعـين   
بصورة متوازنة بني املستأجر وصاحب العقار؛ حل       ؛ توزيع احلقوق والواجبات     ")نقاط التقييم "عـدد معني من     

الرتاعات املتعلقة مبستويات اإلجيار املقبولة دون اللجوء إىل إهناء عقد اإلجيار، وإجياد إجراء واضح وفعال لتسوية                
من ويتض). من خالل جلان معنية باإلجيار وإدارات ذات والية قضائية حمدودة يف احملاكم اجلزئية(مثل هذه الرتاعات 

 .القانون أيضا أحكاماً بشأن تعيني ومهام وإجراءات اللجان املعنية باإلجيار

وقد يتعني إحالة   . واللجان املعنية باإلجيار مسؤولة عن تسوية الرتاعات بشأن اإلجيارات املعقولة وتعديلها           -٣٥٧
 جلنة معنية   ٥٩ الوقت الراهن    وتوجد يف . وأعضاء هذه اللجان هم من اخلرباء     . القضايا األكثر تعقيداً إىل احملكمة    

ومنذ . ٢٠٠١ إىل أمانة مركزية واحدة يف عام ١٦ومت ختفيض األمانات اليت تساند عمل هذه اللجان من . باإلجيار
أواخـر التسـعينات، اخنفضت أعباء عمل اللجان املعنية باإلجيار بشكل ملحوظ، لكن من املتوقع أن يزيد عدد                  

، بلغ عدد القضايا اليت مت ١٩٩٤ويف عام .  وما بعده٢٠٠٣للجان اعتبارا من عام   القضايا اليت تتطلب نظر هذه ا     
ويفرض قانون التشاور بني    . ٢٠٠٢ قضية يف عام     ٧٠ ٠٠٠ قضية؛ واخنفض هذا العدد إىل       ٩٩ ٩٠١النظر فيها   

أي خطط  ، على أصحاب العقارات اطالع املستأجرين على        ١٩٩٨املالك واملستأجر، الذي دخل حيز النفاذ عام        
تـتعلق بتنفيذ أعمال يف املساكن واملنطقة احمليطة هبا، أو هدمها، والسياسات اليت يتبعوهنا فيما يتعلق بتخصيص                 

وتبّين وثيقة السياسة املتعلقة بتحديث املناطق احلضرية . املسـاكن وتأجريهـا ومسـتويات اإلجيار وما إىل ذلك        
حياء املدن مادياً من خالل عمليات متكاملة لتحسني الّسكن،         إ:  أن املراد هبذا التحديث هو     ١٩٩٧الصادرة عام   

 ). معاجلة التربة وخفض الضوضاء(، ونوعية البيئة )األماكن العامة واحلدائق(واملنافع 

والغرض من القانون هو حتقيق قدر      . ، دخل قانون حتديث املناطق احلضرية حيز النفاذ       ٢٠٠٢ويف عـام     -٣٥٨
 . ياسات العامة وتنفيذها يف جمال حتديث املناطق احلضريةأكرب من ال مركزية وضع الس

ويفترض حتقيق ذلك بتقليل    . واهلدف من سياسة حتديث املناطق احلضرية هو حتسني نوعية احلياة يف املدن            -٣٥٩
الفجـوة بـني العرض والطلب يف سوق املساكن، واحلؤول دون انتقال أصحاب الدخول املتوسطة والعالية إىل                 

واملقصود هبذه السياسة العامة أيضاً املساعدة على       . إعادة تشكيل وحتسني األماكن العامة    /دن، وحتويل ضواحي امل 
 . حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية وتعزيز السالمة واألمن

ة ويضع قانون حتديث املناطق احلضرية األساس مليزانية االستثمار يف حتديث هذه املناطق، اليت تدعم ميزاني    -٣٦٠
مبا يف ذلك تلك اخلاصة بإعادة إحياء (متويـل عـدد من برامج تقدمي اإلعانات لعمليات حتديث املناطق احلضرية       

واملراد هبذه اإلعانات يف األساس أن تكون وسيلة حلفز     . ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٠للفترة من عام    ) مراكـز املـدن   
ون من القطاع اخلاص، وشركات وصناعات مجعيات اإلسكان، املستثمر  (االسـتثمار مـن ِقبل اجلهات األخرى        

 . اليت جيب أن توفّر اجلزء األكرب من التمويل) تطوير املشاريع

 اإلسكان، والتخطيط املساحي    -وتتطلب ميزانية حتديث املناطق احلضرية مشاركة العديد من الوزارات           -٣٦١
؛ والزراعة،  )٢٠٠٥اعتباراً من عام    (وم  ؛ التعليم والثقافة والعل   )٢٠٠٥حىت عام   (والبيـئة؛ الشؤون االقتصادية     
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 وتشكل األداة األساسية املادية لسياسة احلكومة يف إعادة إحياء املدن الرئيسية من خالل -والطبيعة وجودة الغذاء 
ية  بلدية إعانات مباشرة من ميزان     ٣٠وتتلقى  . إجراءات متكاملة ملعاجلة مشاكلها املادية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية       

االسـتثمار يف حتديث املناطق احلضرية ملساعدهتا على متويل تدابري التحديث كما هي حمددة يف خططها االستثمارية على                  
، ١٩٩٩ديسمرب /ويف كانون األول. وميكن للبلديات األخرى تلقي مثل هذه اإلعانات من خالل احملافظات. األمد الطويل

، أبرمت احملافظات اتفاقات مع     ٢٠٠٠ويف منتصف عام    . التمويل بشكل مباشر  أُبرمت اتفاقيات مع البلديات اليت تتلقى       
، فإن املبلغ   )٢٠٠٥-٢٠٠٠(وبالنسبة للفترة األولية من ميزانية االستثمار يف حتديث املناطق احلضرية           . الـبلديات املتبقية  

 ).٢٠١٠-٢٠٠٥(رة الثانية ومل حيدد بعد حجم امليزانية بالنسبة للفت.  بليون يورو١,٩املتاح يزيد بقليل عن 

.  يعطيها احلق يف رفض بيع األراضي الواقعة يف مناطقها١٩٨١لعام ) احلقوق التفضيلية(وقانون البلديات  -٣٦٢
 مع قانون حتديث املناطق احلضرية والريفية، واقتصر تطبيقه         ١٩٨٥وتزامن دخول هذا القانون حّيز النفاذ يف عام         

، مت توسيع نطاق القانون ليشمل      ١٩٩٦ويف عام   . املدينة الذي جيري حتديثه   عـلى الضـواحي القريبة من مركز        
ومنذ ذلك الوقت، توسع نطاق القانون بصورة أكرب ليشمل         . الـبلديات اليت ُحددت كمناطق لالمتداد احلضري      

افقة جملس  ورهناً مبو . مجيع األراضي املخصصة ألغراض غري زراعية وتستخدم حالياً خالفاً ملا هو حمدد يف اخلطة             
 .الشيوخ، سيتم توسيع نطاق القانون مرة أخرى ليشمل مجيع البلديات

 ١٩٧٠ األساس القانوين ملمارسة موجودة فعلياً منذ عام         ١٩٨٥ويرسي قانون استحقاقات السكن لعام       -٣٦٣
 .١٩٩٧وأُدخلت تعديالت كبرية على هذا القانون يف عام . وهي ختفيف أعباء اإلجيار عن املستأجرين

واتسمت سياسة اإلسكان   . وُتعد استحقاقات السكن من األدوات الرئيسية لسياسة اإلسكان يف هولندا          -٣٦٤
ويف الوقت . االجتماعي يف هولندا دائماً بإدراك احلاجة إىل محاية املستأجرين من زيادة اإلجيار مثالً بصورة مفرطة

من املساعدة، أي حوايل ثلث إمجايل األسر املعيشية الـراهن، هنالك حوايل مليون أسرة معيشية تتلقى هذا النوع    
 ٩١٧ ٠٠٠وقد ارتفع عدد املستفيدين شيئاً فشيئاً خالل السنوات األخرية، من           . اليت تعيش يف مساكن مستأجرة    

 ١,٥وتبلغ ميزانية الدولة املخصصة الستحقاقات السكن حالياً حوايل         . ٢٠٠٢ عام   ٩٦٣ ٠٠٠ إىل   ١٩٩٢عام  
كما يبلغ احلد األقصى من االستحقاقات اليت ُتدفع سنوياً . اوي هذا املبلغ إمجايل اإلنفاق الفعليبليون يورو، ويس 

 يورو  ١ ٥٠٠حوايل  : إال أن متوسط املبلغ الذي ُدفع أقل بكثري       ) ٢٠٠٢أرقام عام   ( يورو   ٣ ٦٠٠لكل مستفيد   
 قيمة اإلجيار الذي يدفعه املستأجر، وكنسبة من إمجايل.  يورو يف الشهر لكل مستفيد١٢٥يف السنة، أي ما يعادل 

 ٤٠وتبلغ نسبة املتقاعدين من بني املستفيدين حوايل        .  يف املائة  ٤٢تبلغ استحقاقات السكن، يف املتوسط، حوايل       
وتعيش على احلد   ) بصرف النظر عن حتديد عددهم بدقة     (واألسرة املعيشية املكونة من عدة أشخاص       . يف املائـة  

 ويف .  يف املائة من دخلها من استحقاقات السكن       ١٥ن أن تتلقى، يف املتوسط، ما يعادل        األدىن مـن األجور ميك    
ويهدف هذا التشريع إىل تشجيع     . ، دخل قانون تشجيع امتالك املساكن حّيز النفاذ       ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١

هذا الربنامج نفس   ويستهدف  . أصحاب الدخول املتدنية على امتالك مساكن من خالل منحهم إعانات لشرائها          
ومع ذلك، كان اإلقبال على ِمنح شراء املسكن أقل من املتوقع نظراً           . الفـئة اليت حتصل على استحقاقات السكن      

ودخل قانون العقارات اخلالية لعام     . لـتدين سقف السعر احملدد للمساكن اليت ميكن احلصول على منحة لشرائها           
وينظم هذا القانون التأجري املؤقت للمساكن . ١٩٩٢ألخرية عام    وُعّدل للمرة ا   ١٩٨٦ حـّيز النفاذ عام      ١٩٨١
، وهذا املعدل من العقارات ١٩٩٠ يف املائة عام ٢,٣وعدد العقارات اخلالية يف هولندا قليل نسبياً إذ بلغ  . اخلالية
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وقد .  سليمة ، إىل حد ما، وُيعد ضرورياً بال شك لتمكني سوق اإلسكان من العمل بصورة             ال ِغَنى َعْنهُ  اخلالـية   
ويعطي هذا القانون البلديات ). انظر أدناه(أُدجمت بعض عناصر قانون العقارات اخلالية يف قانون ختصيص املساكن 

، ) سنوات كحد أقصى٥(حق تقدير منح املالكني رخصة مدهتا ثالث سنوات لتأجري العقارات على أساس مؤقت 
وال يتوفر للمستأجرين ضمان حيازة املسكن . ة بسبب جتديدهاوذلك يف حالة املساكن اليت بقيت خالية ملدة طويل

ومن شأن مشروع القانون املعروض على الربملان أن يزيد الفترة          . بعـد انـتهاء فترة التأجري على أساس مؤقت        
 كسبب  `احلاجة امللحة لالستخدام الشخصي   `كما تنظر الوزارة يف ما إذا كانت        .  سنوات ٥ إىل   ٣القصوى من   

 من القانون املدين ميكن توسيعها حبيث يصبح من األيسر على ٧:٤هناء عقد اإلجيار كما ورد يف الكتاب     قانوين إل 
وسوف يتعني على . املالكني املتخصصني يف تأجري مساكن للطالب إهناء مثل هذا اإلجيار بانتهاء دوراهتم الدراسية        

 .مبسطةاملالكني مع ذلك الذهاب إىل احملكمة إال أن اإلجراءات ستكون 

وأُعد قانون ختصيص   . ١٩٤٧ قانون سابق صدر عام      ل حم ١٩٩٣وقد حلّ قانون ختصيص املساكن لعام        -٣٦٥
ويتناول هذا القانون توزيع    . املسـاكن حبيـث حيقق التوزيع املتوازن والعادل للقدر الضئيل من املرافق السكنية            

كية اخلاصة، والطابع غري التمييزي للقانون، أُشري       وفيما يتصل حبرية اإلقامة، وحرية املل     . وتشكيل رصيد املساكن  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإىل         ١٢صـراحة إىل االتفاقات الدولية، مبا يف ذلك املادة          

ماية  امللحق باالتفاقية األوروبية حل    ٤ من الربوتوكول    ٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإىل املادة         ١٣املادة  
 .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

ويسري هذا القانون   . واملـبدآن األساسيان اللذان يستند إليهما القانون مها حرية اإلقامة وحرية التملك            -٣٦٦
عـلى مجـيع أحناء هولندا ولكنه ال ُيطّبق إال يف حالة قلة املرافق السكنية املعقولة التكلفة بالنسبة للفئات متدنية                    

وذلك هو السبب الذي أدى إىل حصر نطاق القانون يف املساكن اليت            . لك متشياً مع مبدأيه األساسيني    الدخل، وذ 
ال يـتجاوز مسـتوى إجيارهـا أو قيمة شرائها حداً أقصى معيناً؛ وال بد من احلصول على رخصة سكن فيما دون هذه      

فال لزوم للحصول على    ) إال يف حاالت معينة   (على  أما بالنسبة للمساكن اليت تكون قيمة إجيارها أو شرائها أ         . املستويات
والقـيود املفروضـة على احلصول على رخصة سكن أقل صرامة يف قانون ختصيص املساكن مقارنة                . رخصـة سـكن   

 .بالتشريعات السابقة، ويعود السبب جزئياً إىل الرغبة السائدة حالياً يف تيسري االنتقال إىل مساكن يف مناطق إقليمية

هدف هذا القانون البلديات، فهي املسؤولة عن ضمان توفر املرافق السكنية املالئمة لسكاهنا، على وجه               ويسـت  -٣٦٧
ويقع على عاتق   . العمـوم، وألصـحاب الدخول املتدنية وكبار السن واملعوقني وملتمسي اللجوء، على وجه اخلصوص             

وميكنها حتقيق ذلك   . حيتني االجتماعية واالقتصادية  البلديات واجب االهتمام بتوفري املسكن هلذه الفئات األضعف من النا         
 .بعدة أساليب، مبا يف ذلك وضع قوائم انتظار ترتب فئات معينة من األفراد الباحثني عن مسكن حبسب األولوية

 سنوات، على العقارات ١٠وميـنح قـانون ختصـيص املساكن البلديات سلطة االستيالء، ملدة أقصاها             -٣٦٨
كما يعطيها الصالحية على أن حتدد يف لوائحها ما إذا كانت هنالك حاجة إىل احلصول على                . السـكنية اخلالية  

. ترخـيص مـن أجل تقسيم مسكن إىل عدة أجزاء، وحتدد األسباب اليت تدعو إىل رفض منح مثل هذه الرخصة        
راض خالف  ومبوجـب هـذا القـانون، ميكن للبلديات أيضاً أن حتدد مدى جواز استخدام املرافق السكنية ألغ                

والغرض من مجيع هذه األحكام هو احملافظة على املرافق         . السـكن، ومـا إذا كان ميكن دمج الوحدات السكنية         
 .املستخدمة للسكن أو حتسني مستوى استغالل رصيد املساكن املوجود
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 ، وختصيص األراضي، وتنطيق األراضي،التشـريعات ذات الصلة باستخدام األراضي؛ وتوزيع األراضي      و -٣٦٩
مبا (؛ وختطيط األراضي    )مبا يف ذلك األحكام اخلاصة بالتعويض     (واحلدود القصوى مللكية األراضي، ونزع امللكية       

، وقانون نزع ١٩٦٥، تشمل قانون التخطيط املساحي لعام )يف ذلك اإلجراءات اخلاصة مبشاركة اجملتمعات احمللية
 . املشار إليها آنفا١٩٨١ًلعام ) ةاحلقوق التفضيلي(، وقانون البلديات ١٨٥١امللكية لعام 

، وقانون استحقاقات السكن، )التنفيذ) (اإلجيار(ويتضـمن القـانون املدين، وقانون اإلجيارات السكنية        -٣٧٠
أحكامـاً تتعلق حبق املستأجرين يف ضمان حيازة املسكن واحلماية من اإلخالء القسري، ومتويل اإلسكان ومراقبة   

 . ، والسكن املعقول التكلفة، وما إىل ذلك)سكنأو استحقاقات ال(اإلجيار 

ويتمتع أصحاب العقارات يف القطاع اخلاص بنفس القدر من احلرية يف حتديد اإلجيارات كما هو احلال                  -٣٧١
على أن رصيدهم من املساكن     ). مجعيات اإلسكان (بالنسـبة ألصحاب العقارات يف قطاع اإلسكان االجتماعي         

وعالوة على  . وقد ال تتم إدارته وصيانته بشكل سليم      )  ما قبل احلرب العاملية الثانية     يعود إىل (قـدمي إىل حد ما      
، اختذت وزارة اإلسكان ١٩٩٩ويف عام . ذلك، فإهنم يفرضون يف بعض األحيان زيادات كبرية يف اإلجيار السنوي

جيار بالنسبة ألصحاب العقارات،    وبدالً من اعتماد سياسة أكثر صرامة بشأن مستويات اإل        . إجراءات للتصدي هلذا الوضع   
انظر الفقرة   (٢٠٠٣ أغسطس/آب ١قامت بتعجيل إدخال تعديالت مدجمة على قانون اإلجيار الذي دخل حّيز النفاذ يف              

وبذلك تتمكن اللجان املعنية باإلجيار من حتديد . `تدابري تتعلق بالصيانة`وذلك بتضمني قانون اإلجيارات السكنية  ) السابقة
بالنسبة للمساكن اليت هبا عيوب تقلل كثرياً من صالحيتها لسكن  ) إما على أساس مؤقت أو دائم     ( أقـل بكثري     إجيـارات 
 .وهدف هذا اإلجراء العقايب هو ضمان سرعة قيام أصحاب العقارات مبعاجلة هذه العيوب. اإلنسان

 عدم التمييز

ويه إىل إجيابية التمييز الذي مورس تقليدياً       ميكـن اإلشـارة هنا إىل بعض الفئات احملددة، وإن تعني التن            -٣٧٢
واهلدف احلايل هو تلبية احتياجات هذه الفئات قدر اإلمكان فيما          . لصاحلها يف جمال اإلسكان ويف جماالت أخرى      

فعلى سبيل املثال، أُدجمت التشريعات السابقة احملددة املتعلقة        . يـتعلق باملسكن، يف إطار سياسة اإلسكان العامة       
ملقطـورات السـكنية ومواقع هذه املقطورات يف مرسوم إعانات املسكن، ومرسوم البنايات، وقانون              بسـكان ا  

 .ومع ذلك، قد تتضح احلاجة مستقبالً إىل اختاذ تدابري حمددة. اإلجيارات السكنية

 ملتمسو اللجوء

رمسي بشأن منحهم   ملتمسي اللجوء الذين حيتاجون إىل مأوى ريثما يصدر قرار          ) أ(ُحدد االختالف بني     -٣٧٣
ملتمسي اللجوء الذين حصلوا على تصريح إقامة مشروط أو دائم وجيب أن ُتوفر هلم مساكن ) ب(تصريح إقامة، و

 يف املائة من    ٤٠ يف املائة من غري املتزوجني، و      ٦٠ويوجد يف هاتني الفئتني معاً حوايل       . يف إطـار اإلسكان العام    
وتعترب السياسة العامة احلالية أن احلكومة املركزية مسؤولة بشكل مباشر          . لةاألسر املعيشية املكتملة أو غري املكتم     

 .ويتم إسكان هؤالء يف عدد من مراكز االستقبال املنتشرة يف مجيع أحناء البلد). أ(عن إسكان الفئة 

وتصدر ). ب(ومبوجب قانون ختصيص املساكن، ُتعد البلديات مسؤولة عن إسكان األشخاص يف الفئة              -٣٧٤
كل ستة أشهر يف اجلريدة احلكومية الرمسية عدد الالجئني         ) أو وزارة اإلدمـاج واهلجـرة حالياً      (وزارة العـدل    



E/1994/104/Add.30 
Page 100 

 

وأتاحت وزارة اإلسكان   . وملتمسي اللجوء الذين ُمنحوا تصاريح إقامة وُيتوقع أن يطلبوا احلصول على مساكن           
 املساكن املطلوبة مؤقتاً ريثما يتم بناء أو توفري         إعانات إضافية لتيسري توفري مساكن هلؤالء األشخاص، مبا يف ذلك         

وميكن تشييد مثل هذه املساكن املؤقتة يف مواقع غري خمصصة لإلسكان يف الوقت    . مساكن يف إطار اإلسكان العام    
بغية ) األنظمة البلدية (وقد ُعّدلت إجراءات ختصيص املساكن      . الـراهن وفـق خطط البلدية الستخدام األراضي       

 .  األشخاص املعنيني يف سوق اإلسكانحتسني فرص

).  ألف من القانون املدين    ٧املادة  (وختضـع عقود إجيار املساكن املؤقتة هذه لتشريعات التأجري املعتادة            -٣٧٥
ويعين ذلك أن النصوص القانونية     . ويفـترض أن تكون مساكن مبعىن قانون اإلجيارات السكنية املشار إليه أعاله           

واحلد األقصى لزيادة اإلجيار، وما إىل ذلك، مشاهبة لتلك اليت تنطبق على املساكن املستأجرة              املـتعلقة بتقييمها،    
أما معايري النوعية بالنسبة هلذه املساكن املؤقتة، فال جيوز أن ختتلف عن املعايري الواردة يف مرسوم البنايات . األخرى

وُيعزى . املؤقتة بصورة أقل نسبياً يف الوقت الراهنومع ذلك، تستخدم مثل هذه املساكن . املتعلق باإلسكان العام
ذلك جزئياً إىل االخنفاض الشديد يف عدد ملتمسي اللجوء، وذلك يعين أن الرصيد املوجود من املساكن ميكن أن                  

 .يوفر ما يكفي منها يف الوقت الراهن

تمسي اللجوء الذين حصلوا     األعداد اإلمجالية مللتمسي اللجوء وأعداد مل      ٢٠ و ١٩ و ١٨وتبني اجلداول    -٣٧٦
 .٢٠٠٢ إىل ١٩٩٦على نوع ما من تصاريح اإلقامة املؤقتة أو الدائمة خالل الفترة من 

 ١٨اجلدول 
 عدد ملتمسي اللجوء

١٩٩٦ ١٩ ٩٠٠ 
١٩٩٧ ٣١ ٥٠٠ 
١٩٩٨ ٤٢ ٠٠٠ 
١٩٩٩ ٣٨ ٣٠٠ 
٢٠٠٠ ٣٣ ٦٠٠ 
٢٠٠١ ٢٥ ٣٠٠ 
٢٠٠٢ ١٣ ٠٠٠ 

 ١٩اجلدول 
 ز االستقبال الذين حصلوا على تصاريح إقامةعدد ملتمسي اللجوء يف مراك

١٩٩٦ ٢٢ ٣٠٠ 
١٩٩٧ ١٧ ٠٠٠ 
١٩٩٨ ١٥ ٠٠٠ 
١٩٩٩ ٩ ٥٠٠ 
٢٠٠٠ ٩ ٧٠٠ 
٢٠٠١ ٨ ٥٠٠ 
٢٠٠٢ ٨ ٩٠٠ 
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 ٢٠اجلدول 
 أعداد الالجئني الذين تؤويهم البلديات

١٩٩٦ ١٥ ٣٠٠ 
١٩٩٧ ١٦ ٩٠٠ 
١٩٩٨ ١٥ ٥٠٠ 
١٩٩٩ ١٢ ٩٠٠ 
٢٠٠٠ ٨ ٢٠٠ 
٢٠٠١ ٥ ٨٠٠ 
٢٠٠٢ ٨ ٤٠٠ 

وجيـد الالجـئون الذيـن ُمنحوا تصاريح إقامة نفس املعاملة اليت جيدها أي مواطن هولندي يف سوق                   -٣٧٧
، مل يعد للمهاجرين غري الشرعيني يف ١٩٩٨يوليه / متوز١ومنذ بدء تطبيق قانون استحقاقات السكن يف . اإلسكان

، اسُتبدل قانون ٢٠٠١ أبريل/نيسان ١ويف . نهولندا احلق يف احلصول على مزايا مثل تصريح احلصول على مسك
ويتضمن قانون األجانب لعام    .  بقانون جديد حيمل نفس املسمى     - ١٩٦٧ املعمـول به منذ عام       -األجانـب   

بيد أنه ال ُيعّدل    . ، يف مجلة أمور أخرى، قواعد وإجراءات جديدة تتعلق بتقدمي طلبات اللجوء إىل هولندا             ٢٠٠٠
كما أنه ال يغّير الترتيبات املتعلقة . جوء خالل انتظار البت يف طلبات اللجوء اليت قدموهاأسلوب إيواء ملتمسي الل

أما توزيع املسؤوليات   . وتتوىل احملافظات القيام مبهام إشرافية    ). الالجئني(بإسكان األشخاص الذين قُبلت طلباهتم      
 .املشار إليه آنفاًبني خمتلف مستويات احلكومة، فسيتم إدراجه يف قانون ختصيص املساكن 

 املسنون

ومن . إن متوسـط عمـر السكان اآلخذ يف االرتفاع سوف يستلزم اختاذ تدابري خاصة يف جمال السكن                 -٣٧٨
. ٢٠١٥ عاماً أو أكثر حبلول عام       ٥٥ يف املائة من أرباب األسر املعيشية اهلولندية         ٤٠املـتوقع أن تكون أعمار      

وتشمل التدابري  . لسن من العيش بصورة مستقلة ألطول فترة ممكنة       وهتـدف سياسـة احلكومة إىل متكني كبار ا        
كما يوىل اهتمام متزايد لبناء املساكن      . تركيـب املصاعد وإجراء بعض التعديالت الداخلية يف املساكن املوجودة         

بار ومت خالل السنوات األخرية تصميم مآوى حممية بالنسبة لك        . بطريقة متكن من تكييفها بسهولة يف وقت الحق       
وتسري هذه التطورات بالتوازي مع اخنفاض القدرة       . السـن الذين حيتاجون إىل قدر أكرب من الرعاية واخلدمات         

 . شخصا١٢٦ً ٩٢٩ داراً تأوي ١ ٤٩٨، كان عدد دور املسنني ١٩٩٢ويف عام . االستيعابية لدور املسنني

 املعوقون

وُتتاح هذه املنح   . يف املساكن من أجل املعوقني    لقد أُجريت تعديالت تشريعية تتعلق باملنح املقدمة لتكي        
 .مبوجب قانون خدمات املعوقني من األموال اليت تشرف عليها البلديات حالياً

 السياسات املتعلقة باملقطورات السكنية

 كان مبثابة تقدم كبري يف تطبيع    ١٩٩٩ مارس/آذار ١إن إبطـال القانون املتعلق باملقطورات السكنية يف          -٣٧٩
ويقع على عاتق كل من البلديات ومجعيات اإلسكان مسؤولية خاصة يف           . اسة العامة بشأن املساكن املتنقلة    السي
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. توفري املساكن لألشخاص يف املناطق التابعة هلا، مبن فيهم األشخاص الذين يفضلون العيش يف مقطورات سكنية               
ؤوليات مجعيات اإلسكان يف االهتمام     فالـبلديات مسـؤولة عن السياسات احمللية يف جمال السكن، وتتمثل مس           

وقد زاد عدد مواقع املقطورات     . بسـاكين املقطورات السكنية وهم ضمن الفئات اليت تستهدفها هذه اجلمعيات          
 ٧ ٠٥٨مقارنة، على سبيل املثال، ب   (١٩٩٤ موقعاً يف عام ٩ ٢٥٠بلغ عددها : السكنية يف هولندا مبرور السنني

ناسب نقص املواقع املخصصة لساكين املقطورات السكنية، عند مقارنته، مع النقص         ويت). ١٩٨٧موقعـاً يف عام     
 .العام يف املساكن

 إبطال أو تعديل التشريعات القائمة اليت متس إعمال احلق يف املسكن

 . أعالهمل حيدث أي إلغاء أو تعديل مّس بالتدابري التشريعية املوضوعة لضمان توفري السكن املالئم املشار إليها -٣٨٠

 التشريعات اليت تقيد املضاربة يف املساكن أو املمتلكات

كانت اللوائح املتعلقة بإعانات السكن االجتماعي وأنواع السكن األخرى تتضمن أحكاماً مانعة للمضاربة ملنع               -٣٨١
إلسكان اليت متتلك   سواء كانوا أصحاب املساكن الذين حصلوا على إعانات تتعلق بعقاراهتم أو مجعيات ا            (بائعي املساكن   

 مل تعد أحكام مكافحة     ١٩٨٩يناير  /ومنذ كانون الثاين  . من حتقيق مكاسب كبرية بدون وجه حق      ) مسـاكن مدعومـة   
ويف الوقت الراهن، تتيح السياسة العامة املتبعة للبلديات فرض         . املضـاربة هـذه ترد يف اللوائح املتعلقة بتقدمي اإلعانات         

وكما كان  .  ُيسمح للحكومة املركزية التدخل يف ما تراه البلديات مناسباً يف هذا الصدد            وال. الشـروط املقيدة للمضاربة   
 .الوضع يف املاضي، تتمتع البلديات أيضاً بصالحيات فرض مثل هذه الشروط بالنسبة للعقارات غري املدعومة

 البيئــة

 للنوعية بالنسبة لعدة مسائل، مبا كمـا ذكر أعاله، حيدد مرسوم البنايات عدداً من متطلبات احلد األدىن         -٣٨٢
واملتطلبات الواردة حتت هذا العنوان ال تتعلق مبستويات الضوضاء، والضوء، والرطوبة، والتهوية            . فـيها الصحة  

وما ) مثل مادة فورمالديهايد  (ونوعية اهلواء فحسب، بل تشمل أيضاً جتنب استخدام مواد البناء الضارة بالصحة             
، ١٩٩٥ويف عام ). أسبيستوس(َصْخِري الِرير  مستقل يتعلق بإزالة وختزين واستخدام احلَوهنالك مرسوم. إىل ذلك

أصدرت وزارة اإلسكان والتخطيط املساحي والبيئة برنامج السياسة العامة للبناء املستدام الذي أعلن إرساء أساس 
مل أداء الطاقة يف املرسوم املتعلق      وكانت اخلطوة األوىل يف هذا االجتاه هي إدماج معا        . قـانوين للبـناء املستدام    

 ١ وإىل ١,٢ إىل   ١٩٩٨ومت ختفيضه بصورة أكثر صرامة يف عام        . ١٩٩٥ عام   ١,٤وكان هذا املعامل    . بالبنايات
ومل تستغل هذه   . وباإلضافة إىل ذلك، ُعدلت ضوابط البناء القانونية لتضمينها متطلبات بيئية         . ٢٠٠٠يف عـام    

نفيذ البناء املستدام من خالل إبرام اتفاقات اختيارية مع خمتلف األطراف اليت تشارك ويتم ت. الصالحيات حىت اآلن
يف بـناء املساكن ومن خالل برامج تشجيعية مثل برنامج إسداء املشورة فيما يتعلق بأداء الطاقة إىل اجلهات اليت                   

 .ز ضريبية ُتعرف باسم أقساط الطاقة وُيدعم مالياً حبواف٢٠٠٠وبدأ تطبيق هذا الربنامج عام . تقوم ببناء املساكن

كمـا يتضـمن قـانون إدارة البيئة، وقانون محاية التربة، وقانون خفض الضوضاء أحكاماً هامة تتعلق                  -٣٨٣
 .باإلسكان والتخطيط البيئي يف هولندا
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 مجعيات اإلسكان

. سكن بتكلفة معقولةتوجـد يف هولندا منذ أكثر من قرن منظمات خاصة ختدم املصلحة العامة لتوفري ال              -٣٨٤
وخالل الفترة الواقعة بني هناية احلرب العاملية الثانية ومنصف    . وتعـرف هـذه املنظمات باسم مجعيات اإلسكان       

قروضاً وإعانات لبناء أعداد كبرية من املساكن       ) والبلديات(التسعينات، منحت احلكومة املركزية هذه املنظمات       
ومجعيات اإلسكان هي هيئات مستقلة وغري رحبية . فترة ما بعد احلربلسد النقص الذي حدث يف املساكن خالل 

) إدارة(وتعمل وفق إطار قانوين ينص عليه قانون اإلسكان ومرسوم ) مجعيات أو مؤسسات(تابعة للقطاع اخلاص 
ة وهلذه اجلمعيات تقاليد عريقة وخربة واسعة يف توفري مساكن جيدة النوعية ومعقول           . قطـاع اإلجيـار املدعـوم     

 يف املائة من رصيد     ٣٥( مليون وحدة سكنية     ٢,٤ومتتلك مجعيات اإلسكان اهلولندية فيما بينها حوايل        . التكلفة
وقد ). ٢٠٠٣منتصف عام ( مجعية وقت إعداد هذا التقرير     ٥٥٠وبلغ عدد مجعيات اإلسكان حوايل      ). البلد من املساكن  

 . اجلمعيات خالل السنوات القليلة املاضيةاخنفض عدد اجلمعيات بصورة كبرية نتيجة لعمليات إدماج

ومتتلك هذه اجلمعيات أعداداً . وتعد مجعيات اإلسكان جوهرية لتحقيق أهداف احلكومة يف جمال اإلسكان -٣٨٥
كـبرية مـن العقارات وتتمتع بقوة مالية ضخمة مما جيعلها من اجلهات الفاعلة الرئيسية يف جمال حتديث املناطق                   

وفيما يتعلق بالناحية . د املـبذولة إلجياد رصيد وطين مستدام وميسور الكلفة من املساكن احلضـرية ويف اجلهـو    
األخـرية، ينبغي إيالء االهتمام الواجب لتزايد أعداد األشخاص املسنني من السكان، كما جيب االهتمام بضمان                

تخذ التدابري، وقت إعداد هذا     وكانت احلكومة املركزية ت   . اسـتمرار القدرة على حتمل كلفة اإلجيار يف املستقبل        
وقد . التقرير، لضمان االستمرارية املالية ومنع حدوث أي إمهال فيما يتعلق بإحالة خمصصات حمددة هلذه اجلمعيات
وهذه . حـدد الـنظام األساسي للجمعيات ستة جماالت عمل ويطلب منها حتقيق أهداف حمددة يف هذا اإلطار                

ساكن، وسياسات اإلجيار، ونوعية البيئة السكنية، والسكن والرعاية، ومشاركة اجملاالت الستة هي نوعية رصيد امل
ويطلب إىل اجلمعيات موافاة احلكومة املركزية      . املسـتأجرين يف السياسات العامة واإلدارة، واالستمرارية املالية       
ملركزية هو منح   والتحدي الذي يواجه احلكومة ا    . بـتقارير سـنوية عـن أدائها يف كل واحد من هذه اجملاالت            

  ٢٠٠٠ويف عامي . حفزها يف الوقت ذاته على حتسني أدائها      /اجلمعـيات قدراً كافياً من حرية العمل، وتشجيعها       
، حددت احلكومة املركزية أولويات جديدة يف جمال السياسة العامة لإلسكان، مبا يف ذلك دور مجعيات                ٢٠٠١و

 قائماً بذاته من أهداف السياسة العامة، كما تركز هذه          ويعـد التشجيع على امتالك املسكن هدفاً      . اإلسـكان 
 .السياسة بصورة متزايدة على مسأليت حتديث املناطق احلضرية، واإلسكان والرعاية

 اهليكل املايل لقطاع مجعيات اإلسكان

ركزية حبلول منتصف التسعينات، كان نظام القروض واإلعانات قد أنشأ عالقة مالية وثيقة بني احلكومة امل -٣٨٦
 بصدور قانون حمدد مت مبوجبه إلغاء قروض وإعانات         ١٩٩٥وقد انتهت هذه العالقة يف عام       . ومجعيات اإلسكان 

وكانت النتيجة  . مـن احلكومة املركزية كانت معلقة وكانت مجعيات اإلسكان ال تزال تستحق احلصول عليها             
 .اجتماعي سليم من الناحية املالية هي إجياد قطاع إسكان `جتميع هذه املبالغ`املرجّوة من عملية 

ومـنذ ذلك التاريخ، اقتصرت اإلعانات املقدمة من احلكومة املركزية على تلك املخصصة حلفز أطراف                -٣٨٧
وترتكز العالقة بني احلكومة املركزية ومجعيات اإلسكان حالياً على مراقبة أداء هذه            . أخرى على تشييد املساكن   
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ولدى مجعيات  ). قطاع اإلجيار املدعوم  ) إدارة(اجملاالت احملددة يف مرسوم     (ورة أعاله   اجلمعيات يف اجملاالت املذك   
 .اإلسكان حالياً سندات امللكية القانونية واالقتصادية للجزء اخلاص من الرصيد الوطين من املساكن

سكان هو هيئة   فالصندوق املركزي لإل  . ومت إنشاء مؤسستني لضمان إجياد هيكل متويل سليم هلذا القطاع          -٣٨٨
تابعـة للحكومة املركزية ولديه من الصالحيات ما ميكنه من إلزام أي مجعية إسكان تواجه صعوبات مالية باختاذ            

وباإلضافة إىل ذلك، . ويأيت متويل هذا الصندوق من الرسوم اليت يتم حتصيلها على مستوى القطاع. تدابري ملعاجلتها
ألغراض االستثمار يف الصيانة وبناء مشاريع      (لقروض املقدمة للقطاع    توفـر اجلمعيات ضمانات متبادلة ملعظم ا      

وُينفّذ هذا الترتيب عملياً من خالل      . ، وتكـون سلطات احلكومة احمللية واملركزية مبثابة شبكة األمان         )جديـدة 
اقات وقد أبرم هذا الصندوق اتف. صندوق خاص بضمان اإلسكان االجتماعي أنشأه القطاع هلذا الغرض بالتحديد

ويعين . مـع السـلطات احمللية واحلكومة املركزية بشأن الترتيبات العملية املتعلقة بعمل شبكة األمان التابعة هلما               
وجـود صـندوق ضمان اإلسكان االجتماعي وشبكة األمان احلكومية إمكانية االقتراض بأسعار فائدة منخفضة    

كان، واإلشراف من ِقبل احلكومة املركزية، واملبادرة وأدى وجود هذا الصندوق، والصندوق املركزي لإلس. للغاية
لذلك، فإن  . اخلاصـة باجلمعـيات إىل إنشاء صندوق دائر واحملافظة على نوعية الرصيد من املساكن االجتماعية              

التعديالت املتعلقة برصيد املساكن ُتحدد بصورة أساسية يف الوقت الراهن من خالل الطلب املتغّير على املساكن                
 .يات السياسة العامة، وذلك ضمن إطار مايل يوفر بشكل عام نطاقاً واسعاً للتطورات الضروريةوأولو

فقد زادت أصول مجعيات اإلسكان ليس فقط       . وحتسـن الوضـع املايل للقطاع خالل السنوات األخرية         -٣٨٩
أيضاً بسبب منو االقتصاد    كنتيجة التباع هنج حذر جتاه املخاطر والتوقعات املستقبلية اليت وضعت يف املاضي، بل              

كما . ، وبسبب تدين أسعار الفائدة وارتفاع أسعار املنازل يف هولندا         ٢٠٠٠اهلولـندي خـالل الفترة حىت عام        
ومع ذلك، كانت عائدات بيع هذه املساكن يف        . حققت اجلمعيات مكاسب كبرية من بيع املساكن املعدة لإلجيار        

 .يد الصعوبات اليت جيدها املشترون املفترضون يف متويل عمليات الشراءتراجع وقت إعداد هذا التقرير نظراً لتزا

 بليون يورو ٩ أن إمجايل أصول قطاع مجعيات اإلسكان يزيد بأكثر من ٢٠٠٢واتضـح يف منصف عام       -٣٩٠
رات عن املبلغ املطلوب إلجناز سياسات اإلسكان احلالية، مع وضع مجيع املخاطر املستقبلية، والعائدات واالستثما             

وأدى هذا الوضع إىل وجود توقعات على مستوى        . الضـرورية يف صيانة الرصيد احلايل من املساكن يف االعتبار         
احلكومـة املركـزية بإمكانـية االستفادة من األصول الزائدة يف االستثمارات الضرورية يف جمال حتديث املناطق                

 ). حالياً على أهنا تتمتع باألولوية ضاحية احملددة٥٠وال سيما يف ال  (احلضرية املذكور آنفاً 

 اإلسكان امليسر

، املذكور أعاله، لرابطات اإلسكان قدراً كبرياً من ١٩٩٣قطاع التأجري املدعم لعام ) إدارة(يتيح مرسوم  -٣٩١
ومثة تدبري جديد اختذ مبوجب هذا املرسوم يتمثل      . االستقالل واحلرية يف حتديد سياساهتا واالستجابة لقوى السوق       

وهذا التدبري ميكِّن رابطات اإلسكان من التمييز بدرجة . 'rent pooling'فيما يطلق عليه التحديد املشترك لإلجيار 
ويف السابق، كانت هذه الرابطات ملزمة بإجراء زيادات        . كبرية بني املساكن كل على حدة عند زيادة اإلجيارات        

واآلن ميكن تنويع هذه الزيادات بالنسبة للعقارات       . يةنوعـية يف اإلجيـارات مبستويات حتددها احلكومة املركز        
كما توجد  . إال أن املبلغ اإلمجايل جيب يف مجيع احلاالت أن يوازي املبلغ الذي حتدده احلكومة املركزية              . الفـردية 
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 . ومستأجري هذه املساكن- بوصفها مالكة ملساكن اجتماعية -تدابري جديدة تنظم العالقة بني رابطات اإلسكان 
ورابطـات اإلسكان ملزمة يف الوقت احلايل بعمل بعض الترتيبات إلشراك السكان يف املسائل املتعلقة بالسياسة                

وعـالوة على ذلك، أُلغيت بعض األحكام التفصيلية اليت تتصل جبوانب مالية وغريها يف إدارة        . العامـة واإلدارة  
ومع ذلك، ويف الوقت ذاته، يتوقع من رابطات        . حرية التصرف رابطات اإلسكان، مما يتيح هلا قدراً أكرب من االستقالل و         

اإلسكان أن تقدم بياناً سنوياً بأثر رجعي بأنشطتها، وال سيما من حيث الوفاء باملسؤولية احملددة بشكل صريح وهي توفري        
 اليت تعمل هذه    وجيب تقدمي هذه البيانات إىل السلطات البلدية      . السـكن امليسـر لألسر املعيشية ذات الدخل املنخفض        

ومع ذلك فإن املسؤولية النهائية بالنسبة لإلشراف على رابطات         . كـثرياً ما يكون مقرها حملياً     (الـرابطات يف مـناطقها      
 .اإلسكان تقع على عاتق وزير اإلسكان، الذي يف مقدوره أن جيري حتقيقات ويفرض عقوبات مببادرة منه

 اإلسكان أضعف من وضع أصحاب العقارات السكنية، فإهنم         وبالنظر إىل أن وضع املستأجرين يف سوق       -٣٩٢
. من الزيادات املفرطة يف اإلجيارات القائمة على الطلب       ) اإلجيار(اإلجيارات السكنية   ) تنفيذ(حيظون حبماية قانون    

م حد أقصى سنوي للزيادات يف اإلجيار يقو      ) ١: (ويف هذا الصدد، يوفر هذا القانون شكلني رئيسيني من احلماية         
وينطبق هذا التشريع . حد أقصى سنوي للزيادة يف اإلجيارات) ٢(على أساس نظام نقاط لتحديد قيمة العقارات؛ و

عـلى املستأجرين لدى مجيع أصحاب العقارات السكنية، سواء كانت اجتماعية أو جتارية، وعلى مجيع املساكن                
 يف املائة فقط من مجيع املساكن املستأجرة يف         ٥وحنو  . املسـتأجرة اليت يقل إجيارها عن حد أقصى معني لألسعار         
 .الوقت احلايل يزيد إجيارها على هذا احلد األقصى لألسعار

يوليه / متوز١وبالنسـبة للمستأجرين يف اإلسكان االجتماعي يوجد قيد إضايف بالنسبة للفترة املمتدة من             -٣٩٣
إلجيار بالنسبة للمستأجر الذي يشغل السكن طوال       املبلغ اإلمجايل للزيادات يف ا    : ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١ إىل   ٢٠٠٢

وهم (ويوفر ذلك محاية إضافية للمستأجرين .  يف املائة٠,٤هذه الفترة، جيب أال يتجاوز معدل التضخم بأكثر من 
 ).يف كثري من األحيان من األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض

وبالرغم .  الدعم وبانتشار ملخططات خمتلفة للدعم     وعادة ما يتميز اإلسكان يف هولندا بدرجة كبرية من         -٣٩٤
مـن أن هـذه املخططات ال تزال قائمة، فال توجد التزامات حكومية جديدة يف إطار هذه املخططات وبالتايل                   

 .ستخفض تدرجيياً وختتفي

فهما يف التطوير يف جمال اإلسكان، هناك خمططان للدعم، مت إدراجهما ووص/وفيما يتعلق بإعانات اإلنشاء -٣٩٥
 :مرسومني مستقلني

 اإلعانات املتصلة بالسكن، على النحو الذي صيغت به يف مرسوم اإلعانات يف جمال اإلسكان؛ و )أ( 

 .اإلعانات املتصلة باإلجيار، على النحو الذي صيغت به يف مرسوم اإلعانات يف جمال اإلجيار )ب( 

من املناطق احلضرية احملددة الواسعة يف هولندا حيث من ويستهدف خمططا الدعم هذان بصورة رئيسية عدداً معيناً 
 .٢٠٠٥-١٩٩٥ سكن يف الفترة ٤٦٠ ٠٠٠املزمع بناء ما جمموعه 
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اإلجيارات (وهتـدف أشـكال الدعـم املتصلة باإلسكان إىل ختفيض تكلفة املساكن املنخفضة التكلفة                -٣٩٦
ومن املتوقع أن جيري دعم . ئات املنخفضة الدخل، مبا خيفض إجيار هذه املساكن وجيعلها ميسرة للف     )االجتماعـية 

 سكن سنوياً، ومتوسط ٢ ٥٠٠، وهذا يعادل ٢٠٠٥-١٩٩٥حـوايل ريع مجيع املباين السكنية اجلديدة فقط يف          
 ١٤٠ ٠٠٠وُحسبت التكاليف اإلمجالية لبناء هذه املساكن بنحو        .  غيلدر لكل سكن   ١٢ ٠٠٠التكالـيف حنو    

وهبذا املستوى من اإلجيار سيظل املستأجرون      .  غيلدر ٧٢٥ر أوىل شهري قدره     وهذا يعين متوسط إجيا   . غـيلدر 
ترد التفاصيل يف موضع آخر من هذه ( عـلى األقـل هبذا املعيار للحصول على استحقاقات السكن            -مؤهلـني   
 مساكن  وميكن أيضاً ختصيص هذه اإلعانات ألنشطة تتعلق بالسكن مثل بناء املنازل املتنقلة أو جتديد             ). الوثـيقة 

 .معينة مستأجرة من القطاع اخلاص

وحتقيقاً هلذا . واهلدف من اإلعانات املتعلقة باإلجيار هو ختفيض تكاليف تطوير األراضي ألغراض اإلسكان -٣٩٧
وبصرف النظر عن الطريقة اليت تنفق هبا البلديات املعنية .  غيلدر لكل مسكن٤ ٥٠٠الغرض تتاح إعانة متوسطها 

 وصفها أعاله، فإنه ينتظر منها أن تعمل على حنو متضافر مع رابطات اإلسكان وواضعي املشاريع اإلعانات الوارد
 .وغريهم من اجلهات الفاعلة يف سوق اإلسكان للمساعدة على إجناز بناء العدد املطلوب من املنازل

، الصندوق املركزي   أوالً. وباإلضـافة إىل هـذه اإلعانـات، جيب اإلشارة إىل الصناديق األربعة التالية             -٣٩٨
ورأمسال هذا الصندوق ممّول من     . ، الـذي أنشئ من جانب رابطات اإلسكان ومن أجلها         ١٩٨٨لإلسـكان يف    

، ذلك أن وظيفته هي تقدمي      `صندوق التضامن `ويطلق عليه أيضاً    . مدفوعـات إجبارية تسددها هذه الرابطات     
، )١٩٨٨حىت عام (ويف املاضي، . احتياطيات مالية كافيةاملسـاعدة املالية لرابطات اإلسكان اليت ال تتوفر لديها          

غري أنه، مىت مجعت    . كـان ذلك يندرج يف إطار مسؤولية احلكومة املركزية، والبلديات ورابطة اإلسكان املعنية            
وأصبح هذا الصندوق   . رابطات اإلسكان هذه ما يكفي من احتياطيات مالية، فإهنا تتوىل هذه املسؤولية مبفردها            

 .هيئة مستقلة واحلكومة املركزية واحتاد السلطات احمللية اهلولندية ممثلني فيهاآلن 

، وهو صندوق خاص يضمن القروض      ١٩٨٤ثانياً، صندوق ضمان اإلسكان االجتماعي، أنشئ يف عام          -٣٩٩
ذا املقدمـة مـن رابطات اإلسكان من أجل بناء مساكن اجيارية اجتماعية جديدة وحتسني املساكن القائمة يف ه                 

ويتيح هذا الصندوق احلصول على أسعار فائدة أكثر . القطاع؛ ومنذ عدة سنوات اتسع نطاق أنشطة الضمان هذه
وفيما سبق، كانت احلكومة املركزية تقوم بدور       . ويستمد هذا الصندوق موارده من أسواق رأس املال       . اخنفاضاً

 . على تقدمي الضمان املقابل بالنسبة للقروضالضامن، أما اآلن فإن دور احلكومة املركزية والبلديات يقتصر

 .ويعمل كل من الصندوقني املذكورين أعاله بفعالية ويوفران التمويل الالزم لرابطات اإلسكان -٤٠٠

وبالرغم من أن هذا    . ١٩٩٥يناير  /ثالثاً، صندوق ضمان الساكنني املالكني الذي أنشئ يف كانون الثاين          -٤٠١
القطاع االجياري، فهو وثيق الصلة يف هذا الصدد ألنه ميكِّن الساكنني املالكني الذين الصندوق ال يهدف إىل خدمة 

وفيما سبق،  . يفتقرون إىل موارد كافية من امتالك مرتل باحلصول على ضمان للرهن العقاري من هذا الصندوق              
ضمان `ء يعرف باسم    كان هذا الصندوق يستمد رأمساله من احلكومة املركزية والبلديات عن طريق ضمان للبنا            

الضمان الوطين  `واآلن انتقل هذا الدور إىل صندوق ضمان الساكنني املالكني، الذي يوفر ما يسمى              . `الـبلدية 
ويستمد . تشجيع امتالك املنازل  : واهلدف من هذا الضمان مماثل هلدف ضمان البلدية السابق        . `للـرهن العقاري  
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وهذا ميكِّن الصندوق من العمل على حنو . ملقرضة للرهن العقاري  الصندوق رأمساله من مسامهات اجلهات نفسها ا      
ويقتصر دور احلكومة املركزية والبلديات على احليلولة دون إفالس الصندوق يف حالة            . مستقل من الناحية املالية   
 .تعرضه لصعوبات مالية

 فائدة منخفضة لتجديد    وهو يقدم قروضاً بأسعار   . ١٩٨٥الصندوق الوطين للتجديد الذي أنشئ يف عام         -٤٠٢
وتتضمن هذه املباين اآلن املساكن املنخفضة التكلفة املوجودة منذ فترة ما قبل احلرب             . املـباين املدرجة يف قوائم    

 ١ويف  . وهو يعمل كصندوق لرأس املال الدوار     . وتوفر احلكومة املركزية رأس املال هلذا الصندوق      . العاملية الثانية 
الصندوق الوطين للتجديد ترتيبات جديدة ميكن مبوجبها ملالكي املنازل أن ميولوا           ، طرح   ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلـول 

 جتديد منازهلم بطريقة سريعة وبسيطة

 استخدام األراضي

من حيث املبدأ، تؤخذ مجيع التدابري املتعلقة بتحديد استخدام األراضي على مستوى البلديات يف سياق                -٤٠٣
وكل جزء تقريباً   . هي وثيقة التخطيط املكاين الوحيدة امللزمة قانوناً يف هولندا        اخلطة احمللية الستخدام األراضي، و    

على (وهذا ليس معناه القول إن املستويات األخرى للحكم         . مـن البلد مشمول خبطة حملية الستخدام األراضي       
املستوى الوطين  ويكون ذلك على    (ليس هلا تأثري كبري على السياسات       ) مستوى املقاطعات وعلى املستوى الوطين    

عـن طريق بيانات السياسة العامة، واملبادئ التوجيهية والضوابط املالية، أما على مستوى احملافظات فيكون ذلك       
 ).عن طريق خطط إقليمية

وهولـندا بلـد صغري، ذو كثافة سكانية شديدة، ولديه نظام متطور للتخطيط املكاين يعمل على ثالثة                  -٤٠٤
وال يوجد سوى القليل جداً من األراضي غري        ). ات واملقاطعات واملستوى الوطين   مسـتويات البلدي  (مسـتويات   

 ميكن إدراج املناطق `األراضي املستخدمة استخداماً سيئاً`ويف فئة . املستخدمة أو غري املستخدمة استخداماً كامالً
جب اخلطة الوطنية للسياسة البيئة، ومبو). يف أحيان كثرية، مثالً، نتيجة لالستخدام الصناعي(اليت لوثت التربة فيها 

 . جيري بذل جهود كبرية لتطهري هذه املناطق من التلوث وجعلها متاحة لالستخدام العادي

وتركز سياسة اإلسكان يف هولندا، يف املقام األول، على حتقيق احلد األقصى من استخدام األراضي الواقعة  -٤٠٥
وعند االقتضاء، جيري عمل ذلك عن طريق التكثيف . (VINEX' locations')داخـل مدن وبلدات واسعة معينة  

املعروفة (وهذه السياسة واردة بوضوح يف وثيقة السياسة الوطنية للتخطيط املكاين ). بعبارة أخرى زيادة اإلسكان(
ها على سبيل املثال، يف حالة الهاي، اليت ال يوجد في         (وحيثما ال يكون هذا اخليار صاحلاً       . 'VINEX')مبختصـر   

البلدة، حىت /، تستخدم األرض األقرب بقدر اإلمكان من املدينة)فعلياً أراضي متبقية ميكن استخدامها يف اإلسكان
 .إذا احتاج األمر إىل تطهريها من التلوث، شريطة أال يكون ذلك باهظ التكاليف

 امليزانية

 . نفقات اإلسكان يف سياق امليزانية الوطنية٢١يبني اجلدول  -٤٠٦



E/1994/104/Add.30 
Page 108 

 

 ٢١ل اجلدو
 امليزانية الوطنية، نفقات اإلسكان يف امليزانية ونفقات اإلسكان كنسبة مئوية من 

 )بالغيلدرات اهلولندية، ما مل ينص على خالف ذلك(امليزانية الوطنية 

ميزانية اإلسكان كنسبة مئوية من 
 إمجايل امليزانية الوطنية

 ميزانية اإلسكان
 ) مليون غيلدر١× (

 وطنية إمجايل امليزانية ال
 ) مليون غيلدر١× (

 
 السنة

١٩٧٠ ٢٩ ٥٢٤ ٢ ٥٩٠ ٪٨,٧٧ 
١٩٧٥ ٦٢ ٨١٥ ٥ ٤٩٠ ٪٨,٧٤ 
١٩٨٠ ١١٤ ٨٩٣ ٨ ٩٦٤ ٪٧,٨٠ 
١٩٨٥ ١٦٦ ٧٣٧  ١٤ ٣٦٠ ٪٨,٦١ 
١٩٩٠ ١٨٦ ٠٢٩  ١٢ ٢٤٩   ٪٦,٥٨ 
 ١٩٩٥ ٢٣٣ ٢٨٢  )أ(٤٣ ٢٨٧     ٪١٨,٥٦
١٩٩٦ ٢٠٥ ٦٣٠  ٥ ٦٦٣ ٪٢,٧٦ 
١٩٩٧ ٢١٠ ٨٩٨  ٥ ٦٨٩ ٪٢,٧٠ 
١٩٩٨ ٢١٧ ٧٠٥  ٥ ٧٠٤ ٪٢,٦٢ 
١٩٩٩ ٢٢٥ ٢٦٠ ٥ ٨٢٣ ٪٢,٥٩ 
٢٠٠٠ ٢٨٣ ٨٧٠ ٥ ٦١٥ ٪١,٩٨ 
٢٠٠١ ٢٨٦ ٥٠٠ ٥ ٥٨٣ ٪١,٩٥ 
٢٠٠٢ ٢٩٠ ٤٩٢ ٤ ٩٥٢ ٪١,٧١ 
  ) يورو١٣١ ٨٢٠    ( ) يورو٢ ٢٤٧     ( 

ورابطات هـذا املـبلغ الوحـيد املـرتفع جـداً كـان نتـيجة للمعاوضة املالية بني احلكومة املركزية                     )أ( 
 ).٣٨١ يف الفقرة `التجميع`ترد عملية (مؤسسات هبدف زيادة استقالل هذه األخرية /اإلسكان

 ١٢املادة  ٧-٣

 )اإلحصاءات الرئيسية واألرقام القياسية( اإلنفاق احلكومي ١-٧-٣

لتأمني الصحي وهلولندا نظام ممتاز خمتلط ل. يعتـرب نظام الرعاية الصحية اهلولندي فريداً يف بعض النواحي       -٤٠٧
وبغية تقدمي هذه الرعاية لسكان هولندا، . واخلدمة الصحية اليت تؤدى أداًء جيداً تعترب حقاً دستورياً. العام واخلاص

وحزم التغطية التأمينية القانونية . تضطلع احلكومة بدور نشط يف التشريع للرعاية الصحية ومتويل اخلدمات الصحية
وهناك حكم يتعلق بتأمني    . ، وحتدد أيضاً أقساط وحمتويات هذه احلزم التأمينية       جممعـة على أساس قوانني خمتلفة     

ويندرج تأمني . `التأمني اخلاص`يغطي النفقات الطبية اإلضافية، ويستند إىل القانون اخلاص، وعادة ما يشار إليه ب  
 ة بالنسبة جلميع السكان،    التأمني ضد املخاطر الطبية الكبري    ) ١: (الـرعاية الصـحية اهلولـندية يف ثالث فئات        

التأمني اإلضايف، الذي ميكن االشتراك فيه طوعاً تكملة للمخططني         ) ٣(التأمني الصحي املتصل بالدخل، و    ) ٢(و
، وختتلف حمتويات هاتني احلزمتني اختالفاً كبرياً، مثلما خيتلف القسط وأي تغطية شخصية للمخاطر            . القانونـيني 

 . جبميع الفئات الثالث للتأمني٢٢دول وتتعلق األرقام الواردة يف اجل
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 ٢٢اجلدول 
 النفقات اإلمجالية يف جمال الصحة كنسبة مئوية

 من الناتج احمللي اإلمجايل يف هولندا

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
٨,٣ ٨,٢ ٨,١ ٨,٢ ٨,٢ ٨,٥ ٩,١ 

 .OECD Health data 2004 الطبعة األوىل :املصدر 

 ولنداتكاليف األمراض يف ه

وكل أربع إىل مخس سنوات،     . تستأثر األمراض املزمنة بنسبة كبرية من نفقات الرعاية الصحية يف هولندا           -٤٠٨
وهذه التكاليف توزع على حنو غري متساو       . جيري االضطالع بدراسة كبرية لتحديد تكاليف األمراض يف هولندا        

اط توزع التكاليف بالنسبة للرجال والنساء متماثلة وأمن. على جمموعات أجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للغرس
تكالـيف مـرتفعة على األمراض العقلية، وأمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض اجلهاز اهلضمي،              : تقريـباً 

وإحدى السمات املثرية . وتكاليف منخفضة نسبياً على أمراض الدم وأمراض التشوهات اخللقية واألمراض املُعدية          
اً ما هي االخنفاض النسيب للنفقات املتعلقة مبرض السرطان، الذي يشكل واحداً من األسباب الرئيسية للدهشة نوع

 .للوفيات يف هولندا

وبالنسبة لكال اجلنسني، تتزايد نفقات الرعاية الصحية اهلولندية بصورة مطردة مع تقدم السن، إذ بلغت ما يقرب         -٤٠٩
وتبني بيانات التكلفة حسب الفئة العمرية ذروة عالية بالنسبة         ). ١٩٩٩ عام   يف (٩٥ يورو للفرد يف سن ال         ٣٠ ٠٠٠من  

ويتماثل هذا  ).  سنة ٤٠-٢٥( سنة من العمر، وذروة أكثر اخنفاضاً بالنسبة للنساء يف سن العمل             ٩٠ و ٧٠للنساء ما بني    
 .مجالية على املستوى الوطينالنمط مع نظريه يف بلدان أخرى كثرية ويبني تأثري الشيخوخة على النفقات الصحية اإل

واألمراض الرئيسية أو جمموعات األمراض املرتبطة بأكثر التكاليف ارتفاعاً يف هولندا هي التخلف العقلي،  -٤١٠
وهناك مسائل  . والعته، والسكتة الدماغية ومرض القلب التاجي وأوضاع صحية مزمنة أخرى، مثل ضعف البصر            

والبيانات املتعلقة باألمراض يف هولندا متاحة أيضاً       . كل األسنان واحلمل  صحية أخرى تكاليفها مرتفعة هي مشا     
 ). RIVM, 2002; www.costofillness.nl(حسب قطاع الرعاية واجلنس والفئة العمرية 

وقـد واجه نظام الرعاية الصحية يف اآلونة األخرية زيادات سريعة يف النفقات املتعلقة باملواد الصيدالنية                 -٤١١
وساعد تقدمي تعزيزات ضخمة من التمويل اإلضايف . ة املرتلية، وأصبحت قوائم االنتظار متثل مشكلة خطريةوالرعاي

 . على احلد من خطورة هذه املشكلة

  إحصاءات٢-٧-٣

  وفيات األطفال١-٢-٧-٣

، كانت وحىت بداية الثمانينات. إن تقدمي اخلدمات الصحية لفترة ما حول الوالدة يف هولندا خيضع لضغط -٤١٢
معدالت الوفيات بالنسبة للنساء يف فترة ما حول الوالدة والرضع من بني املعدالت األكثر اخنفاضاً يف العامل، مبا                  
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يعكـس ارتفاع مستويات الصحة العامة والرعاية الصحية، باإلضافة إىل أن يف ذلك الوقت، كان معدل حاالت                 
 أن، يف اآلونة األخرية، مل حيدث يف هولندا اخنفاض آخر مثل ذلك بيد. الوالدة يف البيت مرتفعاً على حنو غري معتاد

ومعدالت الوفيات يف فترة ما حول الوالدة تزيد يف         . الـذي لوحـظ يف البلدان االسكندنافية ويف أماكن أخرى         
 اخلطر ويعود ذلك يف الغالب إىل جمموعة من عوامل. الوقت احلايل عن املتوسط السائد يف االحتاد األورويب اجلديد

وهناك نسبة . املتزايدة بسبب النمو امللحوظ يف نسبة النساء احلوامل املعرضات خلطر متزايد يف فترة ما حول احلمل
مئوية متزايدة من الوالدات لنساء منحدرات من أقليات إثنية، أما النساء اهلولنديات األصليات فإهنن يؤجلن قرار                

 ٣٥نسبياً من النساء اهلولنديات ينجنب يف الوقت احلايل بعد بلوغهن           ويوجد عدد كبري    . اإلجناب بصورة متزايدة  
كما أن املعدالت املتزايدة من     . وترتبط السن املتأخرة لألمومة بتزايد املخاطر الصحية للمواليد       . سـنة من العمر   

 أثناء فترة احلمل    اإلخصـاب األنبويب، واألعداد املتزايدة من الوالدات املتعددة ومعدالت التدخني املرتفعة نسبياً           
 . تسهم كعناصر أيضاً يف جمموعة املخاطر يف هذا الصدد يف هولندا

وإىل حد كبري، ما زالت الرعاية الصحية والوقاية يف فترة ما حول الوالدة يف هولندا تقوم هبا القابالت،                   -٤١٣
وال توجد مؤشرات على أن     . بالـرغم من أن نسبة حاالت الوالدة يف املستشفيات تتزايد باطراد مع مرور الزمن             
 .الوالدة يف البيت تزيد من املخاطر الصحية يف فترة ما حول الوالدة بالنسبة للمواليد

وبالـرغم مـن الزيادة الكبرية يف عوامل اخلطر يف فترة ما حول الوالدة املشار إليها أعاله، فإن معدل                    -٤١٤
وكل ما حدث أنه استقر ومل يعد يشهد مزيداً من         الوفـيات يف فـترة مـا حـول الوالدة مل يرتفع يف هولندا؛               

االخنفاض، وذلك نظراً للتغيريات الكبرية يف عناصر اخلطر يف فترة ما حول الوالدة، وقد يوحي ذلك أيضاً حبدوث 
أو الرعاية الصحية والوقاية يف فترة ما حول الوالدة تؤدي إىل احلد من             /حتسينات يف جماالت مثل أساليب احلياة و      

 .طار املتزايدةاألخ

 ٢٣اجلدول 
  مولود حي يف هولندا١ ٠٠٠وفيات الرضع،  الوفيات لكل 

١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

٥,٥ ٥,١ ٥,٤ ٥ 

 .، الطبعة األوىلOECD Health Data 2004  :املصدر 

  متوسط العمر املتوقع٢-٢-٧-٣

 سنة بالنسبة للنساء ٨٠,٨لرجال و سنة بالنسبة ل٧٦,٢، كان متوسط العمر املتوقع عند امليالد ٢٠٠٣يف  -٤١٥
)2004CBS,  .( سنة من العمر، ما زال الفرق يف متوسط العمر املتوقع بني الرجال والنساء حوايل أربع ٦٥وعند 

 ). سنة١٩,١ سنة يف مقابل ١٥,٣(سنوات 

ط يف بلدان   ومتوسـط العمر املتوقع عند امليالد بالنسبة للرجال آخذ يف االرتفاع بسرعة أقل من املتوس               -٤١٦
وبالرغم من ذلك، ال تزال هولندا حتتل وضعاً مؤاتياً نسبياً من حيث متوسط العمر املتوقع . ١٥االحتاد األورويب ال  
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وباملقارنة مع بلدان أوروبية أخرى، يتوىف عدد كبري نسبياً من الرجال اهلولنديني بسبب             . عند امليالد لدى الرجال   
 . املزمن، وااللتهاب الرئوي وسرطان الربوستاتاسرطان الرئة، ومرض انسداد الرئة

 ١٥وما زال متوسط العمر املتوقع للنساء اهلولنديات أكثر تدنياً من املتوسط يف بلدان االحتاد األورويب ال   -٤١٧
ويشهد متوسط العمر املتوقع بالنسبة هلن ركوداً واخنفض عن املتوسط يف           . عن متوسط العمر املتوقع لدى الرجال     

ومرة أخرى، فإن أسباب . ٢٥ بـل وعن املتوسط يف بلدان االحتاد األورويب ال     ١٥ان االحتـاد األورويب ال        بلـد 
الوفـيات املتصلة بأساليب احلياة، وال سيما التدخني، هي السائدة بدرجة أكرب مما هي سائدة يف بلدان أوروبية                  

. ب احلياة غري الصحية ملحوظ بدرجة أكرب أيضاً ولوحظ تطور مماثل يف الدامنرك، حيث تأثري أسالي       . أخرى كثرية 
) ٢٠٠٣ ("?RIVM "Health on Courseوملزيد من املعلومات بشأن متوسط العمر املتوقع يف هولندا، انظر تقرير 

)www.rivm.nl.( 

يه حالة السيدة اهلولندية هندريكجي فإن      وكون أن املتوسطات ال تعرب عن الصورة بالكامل إمنا تربهن عل           -٤١٨
 ٢٩ يف   ١١٤ شيرب، اليت أصبحت يف اآلونة األخرية أكرب شخص سناً يف العامل واحتفلت بعيد ميالدها ال                   -آندل  
 .٢٠٠٤يونيه /حزيران

 ٢٤اجلدول 
 )بالسنوات(متوسط العمر املتوقع عند امليالد للذكور واإلناث يف هولندا 

١٩٩٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

 اإلناث ٨٠,٧ ٨٠,٥ ٨٠,٧ ٨٠,٧

 الذكور ٧٤,٦ ٧٥,٥ ٧٥,٨ ٧٦,٠

 .، الطبعة األوىلOECD Health Data 2004  :املصدر 

  إمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية٣-٢-٧-٣

وعندما يكون لألشخاص تأمني للرعاية . حيـق لكل شخص يف هولندا احلصول على العالج الطيب الالزم        -٤١٩
واألشخاص الذين ليس لديهم تأمني جيب أن       .  التأمني يغطي بعض أو كل تكاليف هذا العالج        الصحية، فإن هذا  

وميكن ملوردي اخلدمات الصحية الذين ال يستطيعون حتصيل املدفوعات عن عالج طيب            . يـتحملوا هم التكاليف   
 لكي تدفع هلم تكاليف من الزم مت تقدميـه إىل أجانب ليس هلم حق قانوين يف اإلقامة يف هولندا، أن يقدموا طلباً              

 ).مركز اإلقامة(صندوق األغراض اخلاصة املُنشأ مبوجب قانون احلق يف االستحقاقات 

واملخططان القانونيان للتأمني الصحي العام ينظمهما      . وهلولندا نظام خمتلط للتأمني الصحي العام واخلاص       -٤٢٠
ومبوجب قانون النفقات الطبية االستثنائية،     .  على التوايل  قانون النفقات الطبية االستثنائية وقانون التأمني الصحي      

. يكون لكل شخص مقيم بصورة قانونية يف هولندا تأمني قانوين يغطي تكاليف التمريض والرعاية الطويلي األمد               
ويغطـي خمطط قانون التأمني الصحي العاملني واألشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص، واألشخاص املطالبني              

اقات الضمان االجتماعي وغري ذلك من االستحقاقات، وأصحاب املعاشات واألشخاص الذين يعيشون            باسـتحق 
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). حمدد سنوياً (عـلى املسـاعدة االجتماعية، وأسرهم، شريطة أن دخل األسرة املعيشية يقل عن مستوى معني                
 يف املائة من السكان ٦٠يل وحوا. واألجانب الذين ليس لديهم حق قانوين يف اإلقامة ال يشملهم أي من املخططني

وميكن لألشخاص غري املؤمنني مبوجب     . يشملهم تأمني يغطي نفقات العالج الطيب مبوجب قانون التأمني الصحي         
وقانون الوصول إىل التأمني الطيب اخلاص يلزم شركات        . قانون التأمني الصحي أن يشتركوا يف تأمني طيب خاص        

عني إىل االشتراك يف تأمني طيب خاص ألول مرة وبأن تقدم إليهم حزمة             الـتأمني بأن تقبل هؤالء األشخاص السا      
واألجانب الذين ليس لديهم حق قانوين يف اإلقامة غري مشمولني          . تأمينية قياسية بقسط قياسي، حتددمها احلكومة     

ول شهر كانون   سيغري هذا النظام بدرجة كبرية حبل     ) قانون التأمني الصحي  (وهـناك قانون قيد اإلعداد      . هبـذا احلكـم   
. ولن يوجد فرق بني خمطط تأمني قانون التأمني الصحي وقانون الوصول إىل التأمني الطيب اخلاص              . ٢٠٠٦يناير  /الـثاين 

 . وسيكون مجيع املواطنني اهلولنديني ملزمني بتأمني أنفسهم باحلزمة القياسية نفسها احملددة من جانب احلكومة

 حية الفئات املستحقة والرعاية الص٣-٧-٣

أو التشريع  /اآلثـار السـلبية احملـتملة للسياسة العامة و          ١-٣-٧-٣
 والتدابري املتخذة للتخفيف من هذه اآلثار

 التفاوتات االجتماعية واالقتصادية يف جمال الصحة

فيما يتعلق بالصحة، يغلب أن تكون الفئات املستضعفة داخل اجملتمع هي الفئات ذات الوضع االجتماعي   -٤٢١
 سنوات عن متوسط العمر املتوقع      ٣,٥ومتوسط العمر املتوقع لألشخاص يف هذه الفئات يقل         . دي املتدين االقتصا

وميكن أيضاً هلذه الفئات املستضعفة أن يتوقع أن تقضي         . يف الفـئات ذات الوضع االجتماعي االقتصادي املرتفع       
من العجز البدين أكثر من غريهم بعشرة       وأفرادها يعانون   (عـدداً أكرب من السنوات يف حالة صحية سيئة نسبياً           

ونسبة األقليات . "?Health on Course") 2003( سنة، انظر تقرير ١٥سنوات ويكونون يف وضع صحي أقل ملدة 
 .اإلثنية أكثر مما ينبغي يف هذه الفئة ذات الوضع االقتصادي االجتماعي املتدين

ت هذه التفاوتات االجتماعية االقتصادية يف جمال        نشر تقرير عن أسباب وحمددا     ٢٠٠١مارس  /ويف آذار  -٤٢٢
 التقرير النهائي وتوصيات السياسة العامة من جلنة الربنامج Reducing Socio-Economic Inequalities("الصحة 

 جملس هولندا للبحث والتطوير.  املرحلة الثانية-اهلولندي املعنية بالتفاوتات االجتماعية االقتصادية يف جمال الصحة 
، أصدرت احلكومة ورقة موقف تستند إىل هذا التقرير         ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ويف  ") يف جمـال الصحة   

 تشرين RIVM, "Gezondheid in de Grote Steden("وورقـة أخـرى عن الصحة يف املدن اهلولندية الرئيسية   
ويف ورقة املوقف هذه، تعهدت     )) www.rivm.nl(؛ وهـي متاحة باللغة اهلولندية فقط        ٢٠٠١نوفمـرب   /الـثاين 

 سنوات إىل متوسط العمر الصحي املتوقع لألشخاص يف الفئات ذات الوضع            ٣احلكومـة بالسـعي إىل إضـافة        
ولتحقيق ذلك سيتطلب األمر اختاذ تدابري موجهة إىل حتسني         . ٢٠٢٠االجـتماعي االقتصادي املتدين حبلول عام       

 االجـتماعي االقتصادي لألشخاص املعنيني وإىل حتسني أساليب احلياة الصحية وحتسني متاحية وفعالية              الوضـع 
وقد بدأت بالفعل وزارة الشؤون   . الـرعاية لألشـخاص يف الفـئات ذات الوضع االجتماعي االقتصادي املتدين           

على سبيل  (ال األول من هذه اجملاالت      االجتماعـية والعمل ووزارة التعليم والثقافة والعلم يف اختاذ تدابري يف اجمل           
 ).املثال، التخفيف من حدة الفقر وتقليل احلرمان من فرص التعليم
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 A Longer, Healthier"ويشـكل الترويج ألساليب احلياة الصحية املوضوع الرئيسي يف وثيقة السياسة العامة   -٤٢٣
Life 2004-2007. Partly a question of healthy behaviour" ("Langer Gezond Leven 2004-2007. Ook een 

Kwestie van gezond gedrag" (www.rivm.nl))"وحتدد هذه الوثيقة . ٢٠٠٣ديسمرب /، الصادرة يف شهر كانون األول
ويشتمل وضع التدابري يف اجملاالت     . ختفـيض املخاطر الصحية اليت ميكن جتنبها بوصف ذلك أحد أهداف السياسة العامة            

على التركيز بشكل حمدد على )  السكريالتدخني، البدانة ومرض(لويـة احملددة يف وثيقة السياسة العامة هذه  ذات األو 
األشخاص ذوي الوضع الصحي غري املؤات وباإلضافة إىل ذلك، فإن مسألة الصحة مشمولة يف إطار السياسات                

ويف هذا السياق، توصلت احلكومة ). ة، وزارة الداخلية وعالقات اململكGSB II, 2005-2009(العامـة احلضرية  
 بلدة ومدينة رئيسية مفاده أن تتخذ هذه البلدات واملدن تدابري لتخفيض عدد احلاالت              ٣٠املركزية إىل اتفاق مع     

الصـحية غري املؤاتية، وخاصة الوقاية من البدانة وخفض نسبتها بني األطفال واملراهقني يف املناطق احلضرية اليت                 
وتقوم السياسة العامة احلضرية على هنج متكامل يركز على البيئة املادية           .  صحية غري مؤاتية   توجـد هبـا أوضاع    

 .والظروف االجتماعية على السواء

  تسويق املشروبات الكحولية٢-٣-٧-٣

، اتفق وزير الصحة والرفاه والرياضة مع صناعة املشروبات على قانون بشأن الدعاية ٢٠٠٠يف بداية عام  -٤٢٤
. وذلك يهدف جزئياً إىل محاية األطفال من التسويق القوي للمشروبات الكحولية          . ات الكحولية وبيعها  للمشروب

وعلى سبيل املثال، يوجد اآلن حظر على الدعاية للمشروبات الكحولية املوجهة إىل القُّصر أو اليت حيتمل أن تراها 
ع املنتجني ذوي الصلة، وأجزاء من       ستجرى مشاورات م   ٢٠٠٣ويف خريف عام    . جمموعـات كبرية من الصبية    

صناعة التزويد بوجبات الطعام وجتار التجزئة بشأن املزيد من القيود تنفيذاً لتوصية جملس االحتاد األورويب بشأن                
وإذا وافقت صناعة الكحول  . (EC/2001/458)شـرب الكحول من جانب الصبية وال سيما األطفال واملراهقني           

دم الوزير إىل الربملان مشروع مرسوم بشأن الدعاية مبوجب القانون اخلاص مبنح عـلى املـزيد مـن القيود، سيق    
 .التراخيص والتزويد بوجبات الطعام

 سياسات مكافحة التدخني

 :للسياسات اهلولندية اليت ال تشجع على استخدام التبغ ثالثة أهداف -٤٢٥

 وقاية الصبية من أن يصبحوا مدخنني؛ -

 اعدة املدخنني على التوقف عن التدخني إذا كانوا يريدون ذلك؛ختفيض عدد املدخنني ومس -

 .محاية غري املدخنني -

وتشتمل هذه احلزمة على اإلعالم،     . ولتحقـيق هـذه األهداف، جيري تنفيذ حزمة متكاملة وشفافة من التدابري           
 .والتشريع، والرسوم على التبغ، وإجراءات إنفاذ والبحوث
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وهو أكثر اخنفاضاً   . التدخني لدى الصبية بقي دون تغيري لعدد من السنوات        وتـبني البحوث أن مستوى       -٤٢٦
 يف ٧١ يف املائة باملقارنة ب  ٧٤، كانت نسبة الفتيات غري املدخنات ٢٠٠٢ويف عام . لدى الفتيات منه لدى الفتيان

 ).,www.stivoro.nl STIVORO annual report, 2002 :املصدر(املائة للفتيان 

 اإلعالم

 حبمالت من أجل مستقبل خال من       (STIVORO)تقـوم املؤسسـة اهلولندية املعنية بالتدخني والصحة          -٤٢٧
التدخني وهتدف إىل حتسني الصحة العامة فيما يتعلق بالتدخني وبصفة خاصة إىل استهالك التبغ؛ وتستهدف محالهتا 

. ويف حالة الصبية، يتمثل اهلدف يف إقناعهم بعدم البدء يف التدخني          .  حنو مستقل  األشخاص البالغني والصبية على   
 : من املشاريع التاليةSTIVOROولتحقيق هذا اهلدف، يتألف برنامج عمل مؤسسة 

 ؛)جتربة تسويقية لتعزيز صورة غري املدخنني فيما بني الصبية ('US'محلة متعددة الوسائط عنواهنا  -

  فردية؛`خنيمنع تد`اتفاقات  -

 محلة لتشجيع اتفاقات منع التدخني التقليدية؛ -

 ؛`مدرسة خالية من التدخني`محلة  -

 ؛('Kim')توفري معلومات لكي يستخدمها أطفال املدارس االبتدائية يف الواجبات الشفوية والكتابية  -

 اطر التدخني؛استحداث حزمة متكاملة الستخدامها يف املدارس لتشجيع التعليم املستمر عن خم -

 ؛('Code Name Future')ربط موضوع التدخني باألنشطة القائمة  -

 أعمال حبث وتطوير عن طرق التأثري على الصبية من أجل التوقف عن التدخني؛ -

 أعمال حبث وتطوير بشأن سبل التأثري على اآلباء؛ -

 .حبوث بشأن االجتاهات يف التدخني لدى الصبية -

وجرى ختصيص مبلغ قدره . لرفاه والرياضة بدعم احلملة الرامية إىل التأثري على الصبيةوتقـوم وزارة الصـحة وا    
 يورو لدعاية مكافحة التدخني املوجهة إىل الصبية بوجه عام ويف املدارس بوجه خاص، ومبلغ قدره ١ ٣٦١ ٣٤١
 .الصبية يورو لعمل آخر يتعلق بالتجربة التسويقية لتعزيز صورة غري املدخنني بني ١ ٣٦١ ٣٤١

 التشريع واإلنفاذ

واشتملت هذه التعديالت على حكم     .  أدخلت تعديالت خمتلفة يف قانون التبغ      ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٧يف   -٤٢٨
وهذا احلظر نافذ منذ . ١٦هام مينع الصبية من أن يصبحوا مدخنني وذلك حبظر بيع التبغ ألي شخص دون سن ال  

جتّار التجزئة ضمان أهنم ال يبيعون منتجات التبغ إىل أي شخص يقل ويتوجب على . ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١
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ويف .  يورو إذا قاموا بذلك٤ ٥٠٠ يورو و٤٥٠ سنة، وميكن أن يتعرضوا لفرض غرامة تبلغ ما بني ١٦عمره عن 
فري  سيجارة أو تو١٩ أصبح من غري القانوين أيضاً بيع عبوات سجائر تتضمن أقل من ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١

والغرامات املفروضة يف حالة عدم االمتثال هي على نفس مستوى الغرامات املفروضة يف حالة            . منتجات تبغ جماناً  
 . سنة١٦بني التبغ لشخص يقل عمره عن 

  حتسني األوضاع املعيشية وأوضاع العمل٣-٣-٧-٣

 املتعلق حبماية صحة    EC/98/24، ُنفذ بالكامل توجيه اجمللس األورويب       ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٩مـنذ    -٤٢٩
، أوفت هولندا بالكامل ٢٠٠٢ومنذ عام . وسالمة العاملني من املخاطر املتصلة بالعوامل الكيميائية يف مكان العمل

 املتعلق بالتدابري الرامية إىل محاية العاملني من اإلشعاع Euratom Directive 96/29/ECمبتطلبات توجيه يوراتوم 
وال توجد أي ). ١٢ و١١التذييالن (ل التدابري ذات الصلة، انظر نص هذه التوجيهات لالطالع على تفاصي. املؤين

 .إشارة إىل أي تأثري حمدد على حالة اجلماعات املستضعفة أو احملرومة

  الوقاية من األمراض وعالجها ومكافحتها٤-٣-٧-٣

 الوقاية

 يف املائة من األطفال     ٩٥ إطاره تطعيم    أقامت احلكومة وأبقت ومّولت برناجماً لتطعيم األطفال جرى يف         -٤٣٠
يف هولـندا ضـد الدفـتريا، والسعال الديكي، والتيتانوس، وشلل األطفال، والرتلة الرتفية، والنكاف، واحلصبة                

، أضيف التطعيم ضد االلتهاب السحائي جيم إىل الربنامج الوطين وحبلول هناية ٢٠٠٢ويف عام . األملانية، واحلصبة
 . قد حصلوا على هذا التطعيم١٩ألطفال حىت سن ال  السنة كان مجيع ا

ومبوجب قانون مكافحة األمراض املعدية     . كذلك اسُتحدثت بىن أساسية فعالة ملكافحة األمراض املعدية        -٤٣١
تقوم السلطات البلدية بدور رئيسي يف مكافحة       ) التدابري الوقائية (وتقصي أسباب األمراض وقانون الصحة العامة       

.  يف املائة من األمراض املعدية واألوبئة      ٩٠وتعمل البىن األساسية احمللية بشكل جيد وهتتم بنحو         . عديةاألمراض امل 
 يف املائة املتبقية من األوبئة      ١٠ويقوم مكتب التنسيق الوطين ملكافحة األمراض املعدية بدور خاص يف مكافحة ال               

 .يل على زيادة حتسني البىن التحتية حلاالت األزمات هذهوتعمل احلكومة يف الوقت احلا. األخطر واألوسع انتشاراً

وهي تقوم  . وتوجد منظمات ممّولة من قبل احلكومة أو بوسائل خاصة تساعد يف مكافحة أمراض حمددة              -٤٣٢
وهذه املنظمات تشمل مكتب تنسيق     . بإجـراء حبوث، وتضطلع مبهام الرصد والوقاية وتسعى إىل حتسني العالج          

، ومكتب املعلومات املتعلقة بالتهاب الكبد، ورابطة صندوق اإليدز، ومنظمات          STDؤسسة  تطعـيم السفر، وم   
 .خمتلفة لبحوث السرطان، واجلمعية امللكية للدرن ومجعية التهاب املفاصل الرثياين

وهناك تركيز شديد على أساليب احلياة الصحية والتشخيص . وتـويل احلكومـة اهتماماً متزايداً للوقاية       -٤٣٣
. ولقانون ظروف العمل وخلدمات السالمة والصحة والرفاه دور عام يف الوقاية من األمراض املهنية. بكر والعالجامل

 .وتتسم خدمات محاية الصحة مبستوى رفيع وهناك رصد كاف لالمتثال للقواعد
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ل إليها وميكن ويتألف النظام اإلمجايل للرعاية الصحية من ممارسني عامني، وخدمات يسُهل للجميع الوصو -٤٣٤
استشـارهتا دون ذكر االسم، واخلدمات البلدية للصحة، والعيادات اخلارجية، واملستشفيات العامة واملستشفيات    

 .املتخصصة يف ميادين خاصة

  املساعدة والرعاية الطبيتان العالجيتان٥-٣-٧-٣

 ٢٥اجلدول 
 )فرد من السكان (١ ٠٠٠/األطباء املمارسون، الكثافة

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

 هولندا ٣,٢ ٣,٣ ٣,١

 .OECD Health Data 2004, lst edition:  املصدر 

ويف كثري من األحيان . لدى هولندا نظام رعاية أولية متطور، وعادة ما ميكن الوصول إليه بصورة مباشرة -٤٣٥
ة، وأطباء  يكـون مقدمـو اخلدمات الصحية مستقلني ويشتملون على ممارسني عامني، ومؤسسات للرعاية املرتلي             

ويضطلع املمارسون العامون بدور حارس البوابة يف النظام اهلولندي         . أسنان، وقابالت، وأخصائيي عالج طبيعي    
ويف اآلونة األخرية، تعرض هذا اجلزء من       . وحيـيلون املرضى إىل الرعاية يف املستشفيات أو إىل رعاية متخصصة          

  (?Health on Course) يف عدد املمارسني العامني الـنظام إىل بعـض الضـغط بسبب العجز الذي نشأ مؤخراً   
وكثرياً . ومعظم األخصائيني الطبيني اهلولنديني العاملني يف املستشفيات العامة يعملون حلساهبم اخلاص          ). ٢٠٠٣(

بيد أنه ظهر يف الوقت احلاضر اجتاه طفيف حنو . ما يكونون أعضاء يف شراكات وميارسون فقط داخل املستشفيات
وبوجه عام فإن املستشفيات وغريها من مؤسسات الرعاية الصحية تتسم . يف عيادة خاصة خارج املستشفىالعمل 

وتشكل الرعاية  . وبقية املستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية مملوكة للدولة      . بأهنا خاصة وال تستهدف الربح    
 .الصحية اخلارجية جزءاً متكامالً من نظام املستشفيات اهلولندي

اإلضـافة إىل الطريقة اخلاصة املنظم واملمّول هبا نظام الرعاية الصحية اهلولندي فهو يتسم خبصوصيات          وب -٤٣٦
 .وتعكس بعض هذه اخلصوصيات املواقف العامة للجمهور العام واألطباء إزاء أداء الرعاية الصحية. أخرى

 ٧٣من الدراسات االستقصائية، قال ويف عدد . واهلولنديون غري راضني متاماً عن نظامهم للرعاية الصحية -٤٣٧
 وقد ُسجلت نسب أعلى يف فرنسا والنمسا . يف املائة إهنم مرتاحون جداً هلذا النظام أو مرتاحون بعض الشيء لـه

، ولكن هذه النسب كانت أكثر اخنفاضاً بكثري يف اليونان والربتغال          ) يف املائـة على التوايل     ٨٣ يف املائـة و    ٧٨(
. ) ,int.eu.europa.; www1999Eurobarometer survey(  يف املائة٢٦ يف املائة و١٩ت ما بني وإيطاليا، إذ تراوح

إيفانز،  ('Level of prompt attention' `مستوى االهتمام العاجل`وهـناك دراسة ملنظمة الصحة العاملية بشأن  
 . بلداً أوروبيا آخر٢٠تسجل نسبة منخفضة نسبياً هلولندا مقارنة مع ) ٢٠٠٢

بالرغم من أن عدد احلاالت أقل مما كان يف املاضي، وهناك نسبة            . والوالدة يف البيت منتشرة يف هولندا      -٤٣٨
)  يف املائة٣٠حوايل (وما زالت أمهات كثريات . مئوية مرتفعة من الوالدات ما زالت القابالت تضطلع هبا مبفردها

 .لوالدة باخنفاض معدالت العمليات القيصريةويتسم نظام الرعاية فيما حول ا. تعتزم الوالدة يف البيت
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ومبوجب قانون جديد . ويتحمل األطباء اهلولنديون مسؤولية جنائية عن القتل الرحيم رهناً ببعض الشروط -٤٣٩
، مل يعد األطباء الذين يقومون بالقتل الرحيم مسؤولني جنائياً شريطة أهنم اتبعوا             ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١صدر يف   

نصـوص علـيها وقدموا تقريراً عن حدوث وفاة ألسباب غري طبيعية إىل اللجنة اإلقليمية املعنية                اإلجـراءات امل  
. وال ميكن القيام بعملية القتل الرحيم إال بناء على طلب صريح من املريض            . باسـتعراض حـاالت القتل الرحيم     

ويف . أنواع املسكنات املتاحة  والقـتل الرحـيم يتيح للمرضى إهناء حياهتم بكرامة بعد أن يكونوا قد تلقوا كل                
وهذا التعريف . هولـندا، يفهـم القتل الرحيم على أنه إهناء للحياة عن طريق ممارس طيب بناء على طلب املريض    

ونظراً ألن القتل الرحيم غري مشروع يف الكثري من البلدان األخرى، فمن املستحيل . يغطي أيضاً االنتحار مبساعدة
 . إذا كان حيدث يف هولندا على حنو أكثر تواتراً مما حيدث يف بلدان أخرىيف الوقت احلايل معرفة ما

ويشمل نظام  . وتشـكل الـرعاية املقدمة إىل األشخاص املعوقني عقلياً جانباً متكامالً يف الرعاية الصحية اهلولندية               -٤٤٠
مجالية للرعاية الصحية اهلولندية إىل رعاية      وتذهب نسبة من النفقات اإل    . الرعاية الصحية اهلولندي مكوناً قوياً للصحة العقلية      

، مبا )٢٠٠٣ (("?RIVM report "Health on Course) األشخاص املعوقني عقلياً وغري ذلك من الرعاية الصحية العقلية
 .يف ذلك مرافق لعالج إساءة استعمال املخدرات والكحول

دل مقاومة املضادات احليوية منخفض يف ومعـدل اسـتعمال املضادات احليوية منخفض وبالتايل فإن مع       -٤٤١
واإلفراط غري املستصوب   . وحـىت وقت قريب، أنفقت هولندا مبالغ قليلة نسبياً على املواد الصيدالنية           . هولـندا 

وقد أدى ذلك إىل معدالت منخفضة نسبياً يف        . احملتمل يف استعمال املضادات احليوية مقيد مببادئ توجيهية طبية        
 . يوية يف هولندا باملقارنة مع بلدان أوروبية أخرى كثريةمقاومة املضادات احل

ويتمثل أحد هذه الشروط يف أال يكون احلمل قد         . واإلجهـاض قانوين يف هولندا وخيضع لشروط معينة        -٤٤٢
وبسبب التقدم يف علم الطب، أصبح اآلن يف اإلمكان اإلبقاء على املزيد من املواليد املبتسرين على      . جتاوز أسبوعاً 

وال ميكن المرأة .  أسبوعاً األوائل من احلمل٢١وقد أدى ذلك إىل فرض القيود على اإلجهاض حىت ال  . قيد احلياة
ويتعني على طبيبها أن يطلعها على حلول أخرى، وال         . أن جتهـض إال إذا رأت ورأى طبيبها أن ظروفها تضطرها لذلك           

. توصلت إىل قرارها طوعاً وبعد إيالء النظر الواجب يف قرارها         ميكـن لــه أن يقوم هبذا اإلجهاض إال إذا كانت املرأة             
وإلعطـاء هـذه املرأة وقتاً كافياً للنظر يف قرارها، جيب أن متر مخسة أيام على األقل بني االستشارة األوىل واإلجهاض                     

 .لنداوتتزامن هذه احلالة مع اخنفاض معدالت اإلجهاض يف هو. وهناك تشريع حمدد ينظم اإلجهاض. الفعلي

 )١٥( تكاليف الرعاية الصحية وأثرها على املسنني٤-٧-٣

أثـناء االنتعاش االقتصادي الكبري يف الستينات، استحدثت هولندا خمطط تأمني اجتماعي يغطي السكان               -٤٤٣
 مل يكن املخطط يغطي يف األساس أكثر - قانون النفقات الطبية االستثنائية -ووفقاً للتشريع ذي الصلة . بأكملهم

وأدرج يف هذا املخطط التمريض املقدم يف البيت يف السبعينات، . من تكاليف الرعاية املقدمة يف دور رعاية املسنني
 .٢٠٠١وأشكال أخرى من الرعاية املرتلية يف التسعينات، والرعاية يف دور اإليواء يف 

                                                      

 .لصحة والرعاية الرياضية، وزارة ا"Sector Report CARE"لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر  )١٥(
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ة مقدمة يف اجملتمع، أو يف دور واآلن يوفر هذا املخطط تكاليف الرعاية للمسنني، سواء كانت هذه الرعاي -٤٤٤
وينفذ هذا املخطط على أساس ال ُتحتسب فيه        . والقسط مشمول يف ضريبة الدخل    . اإليـواء أو يف دور املسنني     

املخاطر من جانب موردي اخلدمات الصحية، وألن كل فرد تقريباً يف هولندا لديه تأمني صحي عادي، فإن اجلميع 
وبعبارة أخرى، تتعاقد شركات    . واالستحقاقات املقدمة استحقاقات عينية   . يقةتقريـباً مشمول بتغطية هبذه الطر     

وتدفع شركات التأمني ملوردي خدمات     . الـتأمني مع موردي خدمات الرعاية على تقدمي كمية الرعاية املطلوبة          
عار مبوجب  وُتحدد األس . الـرعاية بصورة مباشرة على اخلدمات املقدمة وال يرى املرضى الفواتري على اإلطالق            

ويوجد نظام متصل بالدخل للدفع املشترك      . قانون يتعلق بتسعري الرعاية الصحية ويقوم جملس التعريفة باإلشراف        
 .يسدد املرضى مبوجبه جزءاً من تكاليف الرعاية اليت حيصلون عليها

سياسة هو متكني   والغرض من هذه ال   . والوصول إىل الرعاية تنظمه سلطة مستقلة تقيِّم احتياجات املرضى         -٤٤٥
 .املسنني من البقاء يف بيوهتم ألطول وقت ممكن وتقدمي الرعاية الالزمة كلما كان ذلك ممكناً على أساس مرتيل

 يف املائة ٦وهذا العدد يعادل أماكن حلوايل .  سرير٦٢ ٠٠٠ داراً للمسنني، توجد هبا ٣٤٠ولدى هولندا  -٤٤٦
 مليون دوالر من    ٥ ٤٧٥ تعادل   ٢٠٠٣التكلفة اإلمجالية يف    و.  سنة ٧٥مـن السـكان ممن تزيد أعمارهم عن         

.  مكان١٠٧ ٠٠٠ وتوفر ١ ٣٤٠ويبلغ العدد اإلمجايل لدور اإليواء للمسنني حوايل      . دوالرات الواليات املتحدة  
 سنة، ويف كل بلدة توجد دار       ٧٥ يف املائة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن          ١١,٥وهذا العدد يعادل حوايل     

 ٣,٥ ومتوسط طول اإلقامة ما بني ٨٣ويبلغ متوسط سن القبول حوايل . ة على األقل من دور إيواء املسننيواحد
ومعظم .  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ٤ ١٣٥ يساوي   ٢٠٠٣وجمموع التكاليف يف    .  سنوات ٤و

شخاص من ذوي الدخل املرتفع     ويفضِّل األ . األشـخاص الذين ُيقبلون يف ديار اإليواء هم من منخفضي الدخل          
 .شقق اخلدمة اخلاصة ويسددوا سعرها بأنفسهم

  منظمة، تقدم اخلدمات    ١٧٥وجممـوع عـدد املـنظمات الـيت تقـدم الرعاية املرتلية يف هولندا يبلغ حوايل                  -٤٤٧
وإذا .  املتحدة  مليون دوالر من دوالرات الواليات     ٣ ٢٦٠ شخص يف املتوسط، وتعادل التكاليف اإلمجالية        ٤٢٠ ٠٠٠ل    

 تبلغ قرابة   ٢٠٠٣وضـعنا تكاليف الرعاية الصحية للمسنني يف منظورها الصحيح فإن التكاليف اإلمجالية املتوقعة يف عام                
 . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٢,٧ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وهو ما يعادل حنو ١٣

 ١٣  املادة ٨-٣

 ليمحرية توفري التع

. لقد كان حلرية توفري التعليم املنصوص عليها يف الدستور اهلولندي تأثري كبري على نظام التعليم اهلولندي                -٤٤٨
ويف حني أن احلكومة هي املسؤولة عن توفري التعليم يف املدارس العامة، فإنه جيوز، من حيث املبدأ، ألي شخص                   

 أو غري ذلك من املعتقدات أن يفعل ذلك وأن ينظم عملية يرغـب يف إنشاء مدرسة على أساس املعتقدات الدينية   
ويف املمارسة العملية، عادة ما تقوم بإنشاء مثل هذه املدارس مجعيات أو منظمات متثل ديناً               . التدريس يف املدرسة  

 مدارس وهناك أنواع عديدة خمتلفة من املدارس، ولكن أغلبيتها هي   . معيناً أو فلسفة حياة أو فلسفة تعليمية معينة       
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كما جيري حالياً إنشاء مدارس إسالمية ويلتحق هبذه املدارس . كاثوليكية أو بروتستانتية أو غري تابعة لطائفة بعينها
 ).يف املدارس االبتدائية والثانوية( يف املائة من سكان البلد الذين هم يف سن الدراسة ٧٠املختلفة ما نسبته حنو 

 متويل التعليم

ة وغريها من املدارس املشار إليها يف الفقرة السابقة وضع متكافئ يف الدستور، وهذا              ولـلمدارس العام   -٤٤٩
فاملدارس األخرية حتصل على نفس القدر من املخصصات الذي حتصل عليه املدارس            . ينطـبق على التمويل أيضاً    

ختضع هلا املدارس العامة    العامـة مـن امليزانية العامة للدولة شريطة أن ختتار االمتثال للمتطلبات والشروط اليت               
فالسلطات املختصة املعنية . وقد ُوضعت لوائح تنظيمية كثرية أُنشئت على أساسها هيئات إشرافية. مبوجب القانون

بـاملدارس العامـة هي البلديات، أما السلطات املختصة املعنية باملدارس األخرى فهي جمالس املدارس اليت تعيِّنها           
 .ت أو املنظمات اليت أنشأت هذه املدارساللجان التنفيذية للجمعيا

 تنظيم النظام التعليمي

 ):١انظر أيضاً الشكل رقم (إن النظام التعليمي اهلولندي منظم على النحو التايل  -٤٥٠

 . سنة١٢ سنوات و٤التعليم االبتدائي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

عليمية اليت توفَّر لألطفال والشبان من ذوي طائفـة متنوعة من اخلدمات الت    : التعلـيم اخلـاص يشـمل     
 . سنة٢٠ سنوات و٣االحتياجات اخلاصة ممن تتراوح أعمارهم بني 

التعليم الثانوي للشبان بدءاً بسن الثانية عشرة، وهو يشمل التعليم الثانوي ما قبل املهين، والتعليم الثانوي 
 .العام، والتعليم ما قبل اجلامعي

سنوات الثالث األوىل ضمن مجيع أشكال التعليم الثانوي املذكورة أعاله لتوفري   وُتخصـص السنتان أو ال    
 .التعليم الثانوي األساسي الذي يتألف من منهج دراسي عام يشمل مواضيع أكادميية وتقنية

 . الدويلالتعليم العايل، ويشمل التعليم املهين العايل، والتعليم اجلامعي، والتعليم يف اجلامعة املفتوحة، والتعليم

تعلـيم الكبار والتعليم املهين، ويشمل التعليم املهين، والتعليم املهين على أساس عدم التفرغ، والتدريب               
عـلى احلرف، والدورات الدراسية املكيَّفة حبسب االحتياجات، والتعليم غري النظامي للكبار، والتعليم             

 .األساسي للكبار، والتعليم الثانوي العام للكبار

 .الدراسية املعترف هبا اليت توفرها معاهد التعليم التجاريالدورات 

وتتفاوت الدورات الدراسية من حيث مدهتا ومستواها، ومن املمكن االنتقال من دورة دراسية إىل دورة                -٤٥١
 يف املائة من السكان قد أمتّوا مرحلة التعليم الثانوي العايل، وبلغت نسبة             ٣٧، كان   ٢٠٠١ويف عـام    . أخـرى 

 . يف املائة٢٦زين على مؤهالت التعليم العايل احلائ
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 ١الشكل 

 تنظيم النظام التعليمي اهلولندي

 

 BAO التعليم االبتدائي األساسي
 BBL هينالتعليم املهين يف جمموعات أو اإلعفاء من الدوام املدرسي النهاري ألغراض التدريب امل

 BOL التدريب املهين على أساس التفرغ
 HAVO التعليم الثانوي العام
 HBO التعليم املهين العايل

 MBO التعليم املهين
 PRO التدريب العملي

 SBAO التعليم االبتدائي اخلاص
 SO التعليم اخلاص

 VMBO التعليم الثانوي ما قبل املهين
 VO التعليم الثانوي

 VSO ص الثانويالتعليم اخلا
 VWO التعليم ما قبل اجلامعي

 WO التعليم اجلامعي
 ٢٠٠٣-١٩٩٩ األرقام الرئيسية اخلاصة بالتعليم والثقافة والعلوم يف هولندا، :املصدر 
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 ٢٦اجلدول 
 األرقام الرئيسية اخلاصة بالتعليم اهلولندي

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 )باآلالف(شاركون امل ٣ ٤٣٠ ٣ ٤٦٥ ٣ ٥٠٥ ٣ ٥٣٨ ٣ ٥٧٨
 )باآلالف) (WO وHBO وBOLو VO(امللتحقون بربامج التأهيل  ٣٥٠ ٣٥٦ ٣٥٥ ٣٦٥ ٣٦٨

 )باآلالف) (WO وHBO وBOLو VO(أعداد اخلرجيني احلائزين على مؤهالت  ١٦٢ ١٧٨ ١٨٤ ١٨٤ 
 املؤسسات ٩ ٠٢٦ ٨ ٩٣٦ ٨ ٨٥٥ ٨ ٧٤٨ ٨ ٧٦٢
 )*باآلالف( عدد املوظفني املتفرغني ٢٧٤ ٢٨٤ ٢٩٢ ٣٠٦ ٢٧٣

 )مباليني اليوروات(اإلنفاق التعليمي    ١٧ ١٩ 
١٤ ٧٧٠ ١٦ ٢٠٢ ٨١٨ ٠٠٩ ١٩ ٧٢١  
 )مباليني اليوروات(متويل الطلبة  ٢ ٠٧٤ ٢ ٤١٧ ٢ ٣١٨ ٢ ١٥٢ ٢ ٦٨٢

 .٢٠٠٣-١٩٩٩األرقام الرئيسية اخلاصة بالتعليم والثقافة والعلوم يف هولندا، : املصدر
 .ل املوظفني العاملني يف نظام التعليم اجلامعيالسنة األخرية ال تشم *

 ؛)أرقام غري صافية(أرقام النفقات وفقاً للتقارير السنوية لوزارة التعليم والثقافة والعلوم 
 .النفقات التعليمية تشمل البحوث اجلامعية والطب اجلامعي

 ٢٧اجلدول 
 ٢٠٠٣-١٩٩٩عدد املشاركني يف نظام التعليم اهلولندي يف الفترة 

 )باآلالف(عدد املشاركني  ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 اجملموع ٣ ٤٢٩,٦ ٣ ٤٦٤,٨ ٣ ٥٠٥,٠ ٣ ٥٣٨,١ ٣ ٥٧٨,٠

 التعليم االبتدائي     
١ ٦٣٨,٨ ١ ٦٤٤,٠ ١ ٦٥٢,٣ ١ ٦٥٤,١ ١ ٦٥٣,٧    PO) إمجايل( 
١ ٥٤٣,٣ ١ ٥٤٦,٦ ١ ٥٥٢,٤ ١ ٥٥٠,٠ ١ ٥٤٧,٦  BAO 
٥٢,٠ ٥١,٦ ٥١,٨ ٥٢,١ ٥١,٥  SBAO 
٤٣,٥ ٤٥,٨ ٤٨,٢ ٥٢,١ ٥٤,٦  (V)SO 

 التعليم الثانوي     
٨٩١,٠ ٨٩٤,٢ ٩٠٤,٥ ٩١٣,٦ ٩٢٤,٩    VO) إمجايل( 
٧٦٩,٦ ٧٦٤,٩ ٧٦٨,٦ ٧٧٧,٦ ٧٨٧,٠  VOباستثناء ذوي االحتياجات اخلاصة ، 
 ذوو االحتياجات اخلاصة  ٩٢,٠ ٩٨,٠ ١٠٣,٥ ١٠٢,٢ ١٠٢,٩
١٩,٥ ٢٠,٥ ٢٠,٩ ٢١,٦ ٢١,٩  VBO green 
٩,٩ ١٠,٨ ١١,٥ ١٢,٢ ١٣,٠  LWOO green 

 تعليم الكبار والتعليم املهين     
٤٣٤,١ ٤٤٨,١ ٤٥٥,٥ ٤٦٩,٥ ٤٧٧,٧    MBO) إمجايل( 
٢٥٥,٠ ٢٥٤,٨ ٢٥٣,٩ ٢٦٤,٥ ٢٨١,٧  BOL 
١٣١,٩ ١٤٢,٦ ١٥٠,١ ١٥٥,٩ ١٥٢,٠  BBL 
٢٣,٤ ٢٦,٩ ٢٧,٨ ٢٥,٥ ٢٠,٥  BOL) جزء من الوقت( 
١٦,٢ ١٥,٨ ١٥,٣ ١٥,٠ ١٤,٩  BOL green 
٧,٦ ٨,٠ ٨,٤ ٨,٦ ٨,٦  BBL green 

 التعليم املهين العايل     
٣٠٢,٥ ٣١١,٩ ٣٢٠,٨ ٣٢٢,١ ٣٣٤,٥    HBO) إمجايل( 
٢٤٠,٧ ٢٤٤,٤ ٢٤٨,٠ ٢٥٠,٠ ٢٦٠,٣  HBO) وقت كامل( 
٥٣,٣ ٥٩,٤ ٦٤,٣ ٦٣,٧ ٦٥,٥  HBO) جزء من الوقت( 
٨,٥ ٨,١ ٨,٥ ٨,٤ ٨,٧  HBO green 

 اجلامعات     
١٦٣,١ ١٦٦,٦ ١٧١,٩ ١٧٨,٨ ١٨٧,٢    WO) إمجايل( 
 اجلامعات  ١٥٩,٣ ١٦٢,٩ ١٦٨,١ ١٧٤,٨ ١٨٢,٩
٣,٨ ٣,٧ ٣,٨ ٤,٠ ٤,٣  WO green 
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 ٢٨اجلدول 
 ٢٠٠٣-١٩٩٩اإلحصاءات الرئيسية للمؤسسات واملوظفني يف نظام التعليم اهلولندي يف الفترة 

  الرئيسية للمؤسسات واملوظفنياإلحصاءات ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 عدد املؤسسات -ألف      
 التعليم االبتدائي  ٨ ٠٠٨ ٧ ٩٧٢ ٧ ٩٤٣ ٧ ٩٤٥ ٧ ٩٧٥
 التعليم الثانوي  ٨٨٨ ٨٣٤ ٧٨٤ ٦٨٠ ٦٦٧
 تعليم الكبار والتعليم املهين  ٦٢ ٦٢ ٦١ ٦١ ٥٩
 التعليم املهين العايل  ٥٦ ٥٦ ٥٥ ٥٠ ٤٩
 اجلامعات  ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢

 )باآلالف(عدد املوظفني املتفرغني  -باء      
 التعليم االبتدائي  ١١١,٩ ١١٦,٦ ١١٩,٢ ١٢٦,٥ ١٢٩,٣
 التعليم الثانوي  ٦٧,٣ ٧٠,٢ ٧٦,٣ ٨٠,١ ٨١,٩
 تعليم الكبار والتعليم املهين  ٣٣,٨ ٣٥,٦ ٣٥,٠ ٣٦,٩ ٣٧,٦
 التعليم املهين العايل  ٢١,٢ ٢١,٧ ٢٢,٥ ٢٣,٤ ٢٤,١

 )البحوث، مبا يف ذلك دخل العمل التعاقدي+ التعليم (التعليم اجلامعي   ٣٩,٤ ٤٠,٠ ٣٨,٦ ٣٩,٥ -
 )بالسنوات(متوسط العمر  -جيم      

 التعليم االبتدائي  ٤١,٩ ٤١,٩ ٤١,٩ ٤١,٨ ٤٢,٠
 التعليم الثانوي  ٤٥,٣ ٤٥,٤ ٤٥,٤ ٤٥,٢ ٤٥,٢
 تعليم الكبار والتعليم املهين  ٤٥,٤ ٤٥,٦ ٤٥,٧ ٤٥,٦ ٤٥,٩
 التعليم املهين العايل  ٤٤,٧ ٤٤,٨ ٤٤,٨ ٤٥,٠ ٤٥,٠

  سنة أو أكثر٥٠النسبة املئوية ملن تبلغ أعمارهم  -دال      
 التعليم االبتدائي  ٢٤,٧ ٢٦,٢ ٢٧,٣ ٢٨,١ ٢٩,٧
 التعليم الثانوي  ٣٨,٣ ٣٩,٤ ٣٩,٨ ٣٩,٩ ٤٠,٩
 تعليم الكبار والتعليم املهين  ٣٤,٩ ٣٦,٦ ٣٨,٥ ٣٩,٢ ٤٠,٩
 التعليم املهين العايل  ٣٥,٧ ٣٦,٨ ٣٧,٤ ٣٧,٩ ٣٨,٥

 اجلامعات  ٢٧,٩ ٢٧,٣ ٢٧,٣ ٢٨,٢ -
 النسبة املئوية للنساء -هاء      

 التعليم االبتدائي  ٦٥,٨ ٦٧,٦ ٦٩,٨ ٧١,٣ ٧٢,٠
 التعليم الثانوي  ٣٢,٧ ٣٤,٠ ٣٥,٦ ٣٧,٠ ٣٨,١
 تعليم الكبار والتعليم املهين  ٤٣,٣ ٤٤,٤ ٤٥,٧ ٤٦,٥ ٤٧,٠
 التعليم املهين العايل  ٣٨,٣ ٣٩,٤ ٤٠,٧ ٤٢,٠ ٤٢,٩

 اجلامعات  ٣٥,١ ٣٥,٩ ٣٦,٢ ٣٧,٠ -

وُيتوقع حدوث زيادة يف هذا الرقم .  مشارك٤٥٠ ٠٠٠حالياً ما يزيد عن ) MBO(ويشمل التعليم املهين  -٤٥٢
 .على مدى السنوات القليلة القادمة

 ٢٩اجلدول 
 )باآلالف) (MBO(تعليم املهين األعداد املقدرة للمشاركني يف نظام ال

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩  
٤٣٧,٦ ٤٤٩,٤ ٤٥٦,٧ ٤٦٠,٩ ٤٦٣,٨ ٤٦٨,٢ ٤٧٣,٤ ٤٧٨,٥ MBO 
٢٥٨,٣ ٢٧١,٧ ٢٨٥,٦ ٢٩٢,٥ ٢٩٦,٠ ٢٩٩,٥ ٣٠٣,١ ٣٠٦,٤    BOL) وقت كامل( 
١٥٢,٥ ١٥٤,٣ ١٥١,٢ ١٤٩,٦ ١٤٩,٣ ١٥٠,٢ ١٥١,٩ ١٥٣,٧    BBL 
٢٦,٨ ٢٣,٤ ١٩,٩ ١٨,٨ ١٨,٥ ١٨,٥ ١٨,٤ ١٨,٤    BOL) جزء من الوقت( 

 .٢٠٠٤ تقديرات وزارة التعليم والثقافة والعلوم، :املصدر



E/1994/104/Add.30 
Page 123 

 ومن املتوقع هنا أيضاً أن يتزايد     .  شخص ١٣٨ ٠٠٠ويشـتمل نظـام تعلـيم الكـبار حالـياً عـلى قرابة               -٤٥٣
 .عدد املشاركني

 ٣٠اجلدول 
 )باآلالف(ام تعليم الكبار األعداد املقدرة للمشاركني يف نظ

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨  
 تعليم الكبار ١٣٨,١ ١٣٨,٦ ١٣٩,٠ ١٣٩,٤ ١٣٩,٨ ١٤٠,٣ ١٤٠,٧

 .، والتعداد السكاين ملكتب اإلحصاء املركزي٢٠٠٢ أرقام وزارة التعليم والثقافة والعلوم، :املصدر

وتنبغي مالحظة أن   ). MBO( أشكال التعليم املهين      معدل النجاح يف خمتلف    ٣١ويـبني اجلـدول رقم       -٤٥٤
فبعضهم . دون احلصول على شهادات ليسوا غري مؤهلني بالضرورة) MBO(املشاركني الذين يتّمون التعليم املهين 

 .يكون قد حصل بالفعل على شهادات يف أشكال أخرى من أشكال التعليم املهين

 ٣١اجلدول 
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣، )MBO(هين معدل النجاح يف نظام التعليم امل

معدل النجاح 
 جمموع عدد اخلرجيني )نسبة مئوية(

ــن  ــرجيني الذي ــداد اخل أع
 حيصلون على شهادات 

 

٥٣ ٨٠٠ ٩٤ ٥٠٠ ٥٧ BOL) وقت كامل( 
 ٢-١   منه املستوى  ١٠ ٧٠٠ ٢٧ ١٠٠ ٣٩
 ٤-٣   منه املستوى  ٤٣ ١٠٠ ٦٧ ٤٠٠ ٦٤
٤٦ ٢٠٠ ٨٥ ٣٠٠ ٥٤ BBL 
 ٢-١منه املستوى     ٢١ ٧٠٠ ٤٣ ٥٠٠ ٥٠
 ٤-٣   منه املستوى  ٢٤ ٥٠٠ ٤١ ٨٠٠ ٥٩
٣ ٤٠٠ ١٦ ٢٠٠ ٢١ BOL) جزء من الوقت( 
    اجملموع ١٠٣ ٤٠٠ ١٩٦ ٠٠٠  ٥٣

 .٢٠٠٤تقديرات وزارة التعليم والثقافة والعلوم، : املصدر 

ؤهالت، ولتحديد مدى وُتجـرى يف كـل سنة دراسة استقصائية ملعرفة ما سيفعله الشبان الذين حصلوا على م     -٤٥٥
وقد أُخذت األرقام الواردة    . ارتباط الدورات الدراسية اليت أمتوها بإمكانيات متابعة تعليمهم أو اخنراطهم يف سوق العمل            

  Schoolverlaters tussen onderwijs en (٢٠٠٢ أدنـاه مـن دراسـة استقصائية أجريت يف عام    ٣٢يف اجلـدول  
arbeidsmarkt 2002, ROA, July 2003.( 
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 ٣٢اجلدول 
 وجهة اخلرجيني بالنسبة املئوية

  متابعة الدراسة العمل بأجر بطالة غري ذلك
٤٧ ٤٥ ٤ ٤ BOL ١/٢، املستوى 
٤٧ ٥٠ ٢ ٢ BOL ٣/٤، املستوى 
٢٥ ٧٠ ٢ ٢ BBL ١/٢، املستوى 
٩ ٨٨ ١ ٢ BBL ٣/٤، املستوى 

   احلق يف التعليم١-٨-٣

. امي يف هولندا احلق يف احلصول على التعليم الذي يكفله لـه القانون           لكـل طفل بلغ سن التعليم اإللز       -٤٥٦
وباإلضافة إىل ذلك، يفرض قانون التعليم اإللزامي       . كما قطعت هولندا على نفسها التزامات دولية يف هذا اجملال         

ن إحلاق األطفال   ويضمن املوظف املسؤول ع   . واجباً قانونياً على الوالدين يلزمهما بإرسال أطفاهلما إىل املدرسة        
 .باملدارس قيام الوالدين بذلك

 التعليم اإللزامي

، يلتحق األطفال باملدرسة اعتباراً من أول يوم        ١٩٦٩مبوجـب قـانون التعليم اإللزامي الصادر يف عام           -٤٥٧
قون إال أن ما حيدث عملياً هو أن مجيع األطفال تقريباً يلتح          . دراسي من الشهر الذي يلي عيد ميالدهم اخلامس       

ويظل التعليم إلزامياً حىت هناية السنة الدراسية اليت يبلغ فيها الطالب سن            . بـاملدارس عـند بلوغهم سن الرابعة      
ويكون أولئك الذين يتركون املدرسة يف      .  سنة دراسية كاملة   ١٢السادسة عشرة أو يكون قد أمت ما ال يقل عن           

 .زء من الوقت ملدة سنة دراسية واحدةسن السادسة عشرة ملزمني باملشاركة يف نظام التعليم جل

 سنة ١٢فاألطفال الذين تبلغ أعمارهم .  من ناحيتني هامتني١٩٦٩، مت تعديل قانون عام ١٩٩٤ويف عام  -٤٥٨
فمـا فـوق والذين يتغيبون عن املدرسة بصورة متكررة دون إذن يعّرضون أنفسهم لعقوبة تتراوح بني اإلنذار                  

 سنة فما فوق والذين ال يستطيعون التفرغ للدراسة فُيعتربون مؤهلني           ١٤تبلغ أعمارهم   أمـا الطالب الذين     . والغـرامة 
 .إال أن هذا اخليار األخري ال ينطبق إال يف حاالت استثنائية. للحصول على تعليم جلزء من الوقت

متثال وتـتحمل سـلطات الـبلديات املسؤولية األوىل عن تنفيذ قانون التعليم اإللزامي وعن ضمان اال                -٤٥٩
وهلذه الغاية، يقتضي القانون قيام كل بلدية بتعيني موظف . ألنظمتها من قبل املدارس العامة واخلاصة على السواء

مسـؤول عن احلضور يضمن أن يلتحق بإحدى املؤسسات التعليمية كل طفل بلغ سن الدراسة ويكون مسجالً                 
 .ما تقع على عاتق هذا املوظف واجبات إضافيةويف البلديات األصغر، كثرياً . كمقيم يف البلدية املعنية

   التعليم االبتدائي١-١-٨-٣

ومل حتدث أية تغريات يف نظام    ). ٢٠٠٤أرقام عام   ( مليون طفل    ١,٦يشتمل نظام التعليم االبتدائي على       -٤٦٠
 .التعليم االبتدائي منذ تقدمي التقرير السابق
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   التعليم الثانوي٢-١-٨-٣

 ٢٠٠٣-١٩٩٦لى التعليم الثانوي خالل الفترة التغريات اليت طرأت ع

 ، أعيد تنظيم املرحلة اإلعدادية من التعليم الثانوي العام والتعليم ما قبل املهين             ١٩٩٩أغسـطس   /يف آب  -٤٦١
)MAVO/VBO (         ويستغرق التعليم الثانوي   . هبدف حتسني ارتباط هذا التعليم خبيارات مواصلة الدراسة أو العمل

مدة أربع سنوات، ) VMBO(إعادة التنظيم هذه واملعروف باسم التعليم الثانوي ما قبل املهين   الـناتج عن عملية     
وهـو يتكون من منهج دراسي تأسيسي يشتمل على التعليم العام األساسي كما يشتمل على عنصر تعليم سابق                  

ويوفر نظام التعليم   .  التدريب املهين  ولذلك فإنه ال ُيعترب تعليماً هنائياً ولكنه يوفر أساساً ملتابعة         . للتعلـيم املهـين   
وخيتار الطلبة نوعاً واحداً من بني      .  سنة ١٦ و ١٢الثانوي ما قبل املهين التعليم للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بني           

، كما يتم توفري مساعدة إضافية ضمن هذه املسارات األساسية          )مسارات التعلّم (أربعة أنواع خمتلفة من الربامج      
 .ين حيتاجون إليهاللطلبة الذ

للطلبة الذين تتوفر لديهم قدرة فكرية كافية للحصول على         ) LWOO(ويتم توفري الدعم من أجل التعلم        -٤٦٢
شهادة التعليم الثانوي ما قبل املهين، ولكنهم يعانون من ثغرات تشوب تعليمهم السابق أو من صعوبات حمددة يف 

مي بعض الدعم املكيف حبسب احتياجات الطلبة؛ وقد تتفاوت مدة          وجيري تقد . التعلم أو غري ذلك من الصعوبات     
ويشكل التدريب العملي نوعاً مستقالً من أنواع التعليم ال يتصل مبسارات           . هذا الدعم وشكله بني طالب وآخر     

هادة وهو يوفر التدريب للطلبة الذين ال ُيتوقَّع أن يكونوا قادرين على احلصول على ش        . التعـلم األربعة املذكورة   
وخبالف الدورات الدراسية   . التعلـيم الثانوي ما قبل املهين حىت ولو حصلوا على دعم لتلبية احتياجاهتم اخلاصة             

ِعّد الطلبة لتأهيلهم لدخول مؤسسات                   األساسـية يف جمال التعليم الثانوي ما قبل املهين، فإن التدريب العملي ال ُي
 .رة يف سوق العمل اإلقليميةالتعليم املهين بل ملساعدهتم على الدخول مباش

، أُدرج يف إطار قانون التعليم الثانوي نظام التعليم الثانوي اخلاص للطلبة            ١٩٩٨أغسـطس   / آب ١ويف   -٤٦٣
، مبا يف ذلك الصعوبات الناشئة عن       )VSO-LO/MLK(الذيـن يواجهون صعوبات يف التعلم وصعوبات مسلكية         

، أصبحت املدارس اليت تدّرس مناهج التعليم ١٩٩٩يناير /الثاين كانون ١ومنذ . اإلصـابة بإعاقـة عقلية معتدلة     
واهلدف من هذين التغيريين هو توفري . الثانوي ما قبل املهين وتوفر التدريب العملي ملزمة بالعمل معاً يف جمموعات

 جلان  وعندما تصدر جلنة من   . الدعـم للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة ضمن نظام التعليم الثانوي األساسي           
اإلحالـة اإلقليمية إفادة بشأن الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، تتلقى مدرسة التعليم الثانوي ما قبل املهين اليت                 

وعالوة على ذلك، ميكن للمدارس أن تطالب بتمويل إضايف من امليزانية           . يكون الطالب ملتحقاً هبا متويالً إضافياً     
اصة للطلبة غري احلائزين على إفادات بأهنم من ذوي االحتياجات اخلاصة اإلقليمية املخصصة لتلبية االحتياجات اخل
وميكن للمدارس أن تستخدم مجيع هذه املوارد لكي تقدم للطلبة ما حيتاجون . ولكـنهم حيتاجون مع ذلك إىل دعم إضايف   

لتدريب العملي، جيب عليه    ولكي ُيقَبل الطالب يف مدارس ا     . إليه من دعم للتعلم بغية متكينهم من احلصول على املؤهالت         
 .أوالً أن حيصل على إفادة بأنه من ذوي االحتياجات اخلاصة وأن هذا التدريب العملي هو املناسب لـه

 وتشـتمل املـرحلة الثانـية من التعليم الثانوي على السنتني الرابعة واخلامسة من التعليم الثانوي العام                 -٤٦٤
)HAVO (    من التعليم ما قبل اجلامعي       والسنوات من الرابعة إىل السادسة )VWO .(     وهي ُتعرف باسم التعليم ما
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وهناك أربع . وخيتار الطلبة جمموعة من املواضيع املترابطة، مبا يكفل متاسك املنهج الدراسي). VHO(قـبل العايل   
وتشتمل كل ). عالعلم والتكنولوجيا، والعلم والصحة، واالقتصاد واجملتمع، والثقافة واجملتم(جمموعات من املواضيع 

وباإلضافة إىل ذلك، جيري    . جمموعة على عنصر مشترك بني مجيع اجملموعات، وعنصر متخصص وعنصر اختياري          
 .تشجيع األخذ بنهج جديد إزاء التدريس يهدف إىل إنتاج أسلوب تعلم أكثر فعالية واستقالالً

 التطورات املرتقبة

 هو إتاحة جمال أوسع للمدارس لكي تراعي الفوارق بني          ٢٠٠٣املقصـود بالتدابري اليت اُتخذت يف عام         -٤٦٥
كما يتاح للمدارس قدر أكرب من احلرية للتشديد على . خمتلف الطلبة، وخباصة يف املرحلة األوىل من التعليم الثانوي

. ناهجويتاح للطلبة أيضاً قدر أكرب من احلرية لالختيار ضمن هذه امل          . جماالت بعينها من جماالت املناهج الدراسية     
 .وجيري توسيع نطاق حرية االختيار هبذه الطريقة يف مجيع مكونات نظام التعليم الثانوي

   التعليم العايل والتعليم األساسي للكبار٣-١-٨-٣

يشـتمل نظام التعليم العايل الذي يلتحق به الطلبة عند بلوغ سن الثامنة عشرة تقريباً على التعليم املهين                   -٤٦٦
الطلبة ) HBO(ويشمل التعليم املهين العايل     ). التعليم العايل عن بعد   ( اجلامعي، واجلامعة املفتوحة     العايل، والتعليم 

 .الذين أمتوا مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي والتعليم الثانوي العام أو أولئك الذين أمتوا ثالث سنوات من التعليم الثانوي

دورات الدراسية يف مؤسسات التعليم املهين العايل مدة        ويستغرق معظم ال  .  جامعة ١٣وتوجد يف هولندا     -٤٦٧
 سنوات ٣ سـنوات حيصـل بعدهـا الطالب على شهادة البكالوريوس، بينما تبلغ مدة الدراسة يف اجلامعات               ٤

للحصول على شهادة البكالوريوس، وبعدها تستغرق الدراسة للحصول على شهادة املاجستري عادة سنة واحدة أو 
بل إن إمتام بعض املقررات الدراسية للحصول على شهادة املاجستري          . اسات العلم والتكنولوجيا  سنتني يف حالة در   

كما توفر اجلامعات تدريباً    . وُتختتم مجيع الدورات الدراسية بإجراء امتحانات     . يف الطب قد تستغرق مدة ثالث سنوات      
 . حمدودة- وح مدته بني سنة واحد وأربع سنوات الذي تترا-للخرجيني ولكن األماكن املتاحة هلذا النوع من التدريب 

 سنة فما فوق ممن ال يستطيعون االلتحاق  ١٨وتشـمل اجلامعـة املفـتوحة الطلبة الذين تبلغ أعمارهم            -٤٦٨
وال ُيشترط أن تتوفر لدى الطالب مؤهالت مسبقة        . باجلامعات العادية على أساس التفرغ أو ال يرغبون يف ذلك         

 .ة املفتوحةلكي ُيقَبل يف اجلامع

وقد بلغت هذه الرسوم يف السنة الدراسية       . ويفـرض قانون التعليم العايل والبحوث دفع رسوم دراسية         -٤٦٩
 :وجيب دفع هذه الرسوم من ِقبل مجيع الطلبة الذين.  يورو١ ٤٤٥ ما مقداره ٢٠٠٤-٢٠٠٣

 يلتحقون مبؤسسات التعليم العايل على أساس الدراسة املتفرغة؛ -

  سنة؛٣٠م عن يقل عمره -

 .يقيمون يف إحدى الدول األعضاء يف املنطقة االقتصادية األوروبية -
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وباإلضـافة إىل ذلك، يسمح القانون للمؤسسات التعليمية بأن حتدد رسومها الدراسية للملتحقني هبا على أساس    
ية على أساس التفرغ،    وبالنسبة للطلبة امللتحقني بدورات دراس    . عدم التفرغ أو لدراسة مقررات دراسية مزدوجة      
أما بالنسبة ألولئك الذين يلتحقون     .  يورو كما ذُكر آنفاً    ١ ٤٤٥يـبلغ الرسـم األدىن احملـدد مبوجب القانون          

 بالدراسـة عـلى أساس عدم التفرغ أو لدراسة مقررات مزدوجة، فإن احلد األدىن للرسم احملدد مبوجب القانون             
 . يورو٥٨٧هو 

للكبار إىل متكينهم من احلصول على املعارف األساسية واملهارات اليت حيتاجون ويهدف التعليم األساسي    -٤٧٠
ويندرج التعليم الذي   . إليها لكي يتدبروا أمورهم على النحو املناسب سواء يف حياهتم الشخصية أو ضمن اجملتمع             
كما أن التوجيه . جتماعيةيوفَّر هلم ضمن ثالث فئات عامة تتصل بتعلم اللغة واملهارات والرياضيات واملهارات اال

وميكن للمشاركني أيضاً أن    . املهين واألنشطة املهنية واالجتماعية تشكل أيضاً جزءاً من التعليم األساسي للكبار          
 .حيددوا ألنفسهم مسارات تعلم فردية

ارة العدل  ، ستتوىل وز  ٢٠٠٦واعتباراً من عام    . وتنظَّم أيضاً دورات دراسية باللغة اهلولندية كلغة ثانية        -٤٧١
 .املسؤولية عن وضع هذه املقررات الدراسية

وتتوىل البلديات، منفردة أو جمتمعة، املسؤولية عن التخطيط وتوفري التعليم األساسي للكبار، بينما تتوىل               -٤٧٢
 وميكن للمؤسسات التعليمية اليت توفر    . وزارة التعلـيم والثقافة والعلوم املسؤولية عن ختصيص األموال الضرورية         

 .هذه الدورات الدراسية أن تؤمن األموال اخلاصة هبا من خالل االضطالع بأنشطة تعاقدية

نظام التعليم  ) WEB(، أُدرج يف إطار قانون التعليم والتعليم املهين         ١٩٩٦يناير  / كـانون الـثاين    ١ويف   -٤٧٣
هي نفس الترتيبات اخلاصة بنظام والترتيبات اإلدارية اخلاصة هبذا النظام األخري ). VAVO(الـثانوي العام للكبار     

فهو، أوالً، يتيح للكبار فرصة     : ويؤدي نظام التعليم الثانوي العام للكبار دورين اثنني       . التعلـيم األساسي للكبار   
ثانية للحصول على شهادة التعليم الثانوي ما قبل املهين، أو التعليم الثانوي العام، أو التعليم ما قبل اجلامعي من                   

وهو، ثانياً، يزّود الطلبة الكبار باملؤهالت اليت       .  من دراسة مواضيع حمددة على هذه املستويات       أجـل متكيـنهم   
. وتتوىل وزارة التعليم والثقافة والعلوم املسؤولية عن متويل هذا النظام     . حيـتاجون إليها من أجل مواصلة الدراسة      

اكز التدريب اإلقليمية إما يف فترات املساء أو        ويتم تنظيم دراسة املقررات الدراسية على أساس عدم التفرغ يف مر          
قد أمتوا وُيشَترط أن يكون الطلبة الذين يسعون إىل االلتحاق بنظام التعليم الثانوي العام للكبار       . خـالل الـنهار   

 .سنوات الدراسة اإللزامية باإلضافة إىل استيفاء شروط حمددة تنطبق على كل نوع من أنواع املقررات الدراسية

  تعليم الكبار الذين مل يتلقوا أي تعليم أساسي أو أولئك الذين تلقوا              ٤-١-٨-٣
 القليل من هذا التعليم

تتوفر لدى الكثري من الناس معارف ومهارات خفية ال يستطيعون إثباهتا ألسباب منها مثالً افتقارهم إىل                 -٤٧٤
ارات اليت يتمتع هبا هؤالء الناس معروفة أو        ونتيجة لذلك، ال تكون الكفاءات وامله     . املؤهالت الرمسية ذات الصلة   

ومن شأن استحداث إجراء العتماد جتارب التعلم واخلربات السابقة أن يكشف عن هذه الكفاءات              . معـترفاً هبا  
 .واملهارات ملنفعة كل من الفرد واجملتمع ككل
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 اعتماد جتارب التعلم واخلربات السابقة

رياً من املعارف واملهارات اليت تظل غري معروفة وغري مستغلة يف سوق يكتسب الناس، يف حياهتم، قدراً كب -٤٧٥
ومن املهم، يف اقتصاد يقوم على املعرفة، أن يستفاد بالكامل من مجيع . العمل وبالتايل فإن االقتصاد ال يستفيد منها

، "حلياة أسلوباً ناجعاً  جعل التعلم مدى ا   "وكما خلص إليه جملس التعليم يف تقريره املعنون         . الكفاءات واملهارات 
فإن االعتماد املستقل للكفاءات الناشئة عن مسارات التعلم ميكن أن يكون وثيق الصلة، بطرق شىت، بعملية التعلم 

فباإلضافة إىل أمهيته بالنسبة لسوق العمل، فإن هذا االعتماد للكفاءات يتسم بأمهية أيضاً بالنسبة              . مـدى احلياة  
وهذا جيعل من اعتماد جتارب التعلم      . على التعلم كما أنه إجراء فعال من حيث التكلفة        فهو حيفز الناس    . لألفراد

 .واخلربات السابقة أداة هامة يف التنمية الشخصية للكبار

وُيتوقع تنفيذ هذا اإلطار يف . األورويب طريقة هامة إلضفاء الشفافية على الكفاءات" إطار اإلجازة"وميثل  -٤٧٦
وسوف يؤدي هذا إىل زيادة احلراك يف سوق العمل         . دول األعضاء يف االحتاد األورويب     يف مجيع ال   ٢٠٠٥عـام   
فهذا اإلطار يضم عدداً من الوثائق املستخدمة، ويعتمد الكفاءات واملهارات املكتسبة باخلربة، ومن هذه              . الدولية

كما أنه ينسق بني خمتلف     .  اللغوية الوثـائق وثـيقة السرية الذاتية األوروبية والوثيقة األوروبية اخلاصة باملهارات          
وقد ُوضع هذا اإلطار بصورة . EURESوشبكة ) Euroguidance(الشبكات، مبا فيها شبكة التوجيهات األوروبية 

 .صرحية على ضوء الطموحات األوروبية فيما يتصل بعملية التعلم مدى احلياة

 الشبان الذين ال تتوفر لديهم املؤهالت األساسية

ـ   -٤٧٧ بان الذين يتركون املدارس دون احلصول على املؤهالت األساسية الالزمة لدخول سوق العمل             إن الش
حيتاجون إىل برامج مرنة للعمل والدراسة، وإىل مساعدة من مجيع اهليئات اليت توفر خدمات رعاية الشباب، وإىل                 

على حتقيق ذلك من خالل خطة وتعمل احلكومة . املشـورة املهنـية، حبيث يتولد لديهم اهتمام مبواصلة الدراسة     
وتستند هذه ). Operation Young People(العمل املتعلقة ببطالة الشباب والعملية املعروفة باسم عملية الشباب 

األنشـطة مجيعها إىل املبدأ الذي يعترب أن الشبان الذين هم يف هذا الوضع جيب أن يكونوا قادرين على احلصول                    
راحل حياهتم لتمكينهم من العودة إىل التعليم األساسي لكي يكتسبوا املؤهالت عـلى متويـل يف أية مرحلة من م      

وهذا اإلطار التأهيلي اجلديد املوجه حنو اكتساب املهارات، مبا يف ذلك إتاحة الفرصة للحصول           . األساسية الرمسية 
تكييف الضروري لنظام على تدريب عريض القاعدة لالرتقاء إىل مستوى املوظف املساعد، يوفر إمكانيات طيبة لل

 .التعليم يف هذا الصدد حبيث يتالءم مع االحتياجات

، سوف توفَّر للشبان العاطلني عن العمل فرص للجمع بني العمل والدراسة تفوق يف              ٢٠٠٧ويف عـام     -٤٧٨
 . فرصة٤٠ ٠٠٠ بنحو ٢٠٠٣جمموعها عدد الفرص اليت مت توفريها يف عام 



E/1994/104/Add.30 
Page 129 

 لى املؤهالت األساسيةاملهاجرون والعمال غري احلائزين ع

بالنسبة للمهاجرين والعمال أو الباحثني عن عمل ممن يفتقرون إىل املؤهالت األساسية الضرورية لدخول               -٤٧٩
وعقب صدور تقارير   . سوق العمل، مثة حاجة لتحسني مستوى مهاراهتم األساسية وبالتايل زيادة أهليتهم للعمل           

، سوف تتناول ورقة   )١٧()RWI( وجملس العمل والدخل     )١٦()SER(ي  استشارية عن اجمللس االجتماعي واالقتصاد    
موقف احلكومة بشأن اجلمع بني الدراسة والعمل، وهي الورقة اليت سيقدمها وزير الشؤون االجتماعية والعمالة إىل 

، ، استخدام املقررات الدراسية املزدوجة لصاحل الطالب من السكان األصليني         ٢٠٠٥جملس النواب يف أوائل عام      
وعـلى حنو أكثر حتديداً لصاحل املهاجرين الذين يسعون إىل االندماج يف اجملتمع اهلولندي وغريهم من األشخاص                 

 .الذين حيتاجون إىل التعليم والتدريب لكي ُيعّدوا أنفسهم للمشاركة الطويلة األمد يف سوق العمل

ن اجلدد والسابقني مقارنة بالسياسات اليت وقد اعتمدت احلكومة احلالية سياسة أشد صرامة إزاء املهاجري    -٤٨٠
وقد وصف وزير شؤون اإلدماج واهلجرة النظام اجلديد املقترح لإلدماج االجتماعي . انتهجتها احلكومات السابقة

وتوفر هذه الوثيقة اإلطار الفكري الستعراض . لألقليات اإلثنية يف وثيقة ُتعَرض فيها السياسة العامة يف هذا الصدد
ـ    وتشمل السمات الرئيسية لوثيقة السياسة العامة      . ١٩٩٨انون إدماج الوافدين اجلدد الصادر يف عام        شـامل لق

واستحداث عملية ) ودفع رسومها(املسؤولية اليت تلقيها على عاتق معظم املهاجرين اجلدد حلضور دورات دراسية 
األولوية ألولئك الذين ال يزالون يفتقرون وضمن هذه اجملموعة األخرية، توىل  . إدماج إلزامية للمهاجرين السابقني   

ملعرفة كافية باللغة اهلولندية والذين يعتمدون على اإلعانات املشروطة باستعدادهم للعمل، وللنساء اللوايت يعانني              
وُتجرَّب حالياً يف ست بلديات الدورات الدراسية املشتركة للمهاجرين اجلدد والسابقني،        . من ظروف غري مواتية   

وهذا يتيح فرصة الكتساب اخلربة فيما يتعلق هبذه الدورات الدراسية          . وع املقترح يف وثيقة السياسة العامة     من الن 
، وهو القانون الذي حل Wet Werk en Bijstand(وحتديد أية مشاكل تتصل بقانون العمل واملساعدة االجتماعية 

 ).٢٠٠٤ يناير/ كانون الثاين١حمل قانون املساعدة الوطين اعتباراً من 

                                                      

)١٦( Sociaal-Economische Raad, Inburgeren met beleid. Advies over duale trajecten taalverwerving en 

arbeid. Uitgebracht aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Vreemdelingenzaken en Integratie ،
الترمجة اإلنكليزية متاحة على موقع اجمللس االقتصادي واالجتماعي        . (١٠، املنشور رقم    ٢٠٠٣فمرب  نو/ تشرين الثاين  ٢١الهاي،  

 A policy on integration for immigrants. Advisory report on integration programmes(عـلى شبكة اإلنترنت حتت عنوان  

combining second-language acquisition and (training for work').( 
)١٧( Raad voor Werk en Inkomen, Inburgering en arbeidstoeleiding anderstaligen, Advisory 

report, 25 November 2003, ref. no. 1602-03/200302482. 
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  البيانات املتعلقة مبستويات اإلملام بالقراءة والكتابة والتدابري الرامية ٢-٨-٣
 إىل مكافحة األمية

 التدابري الرامية إىل مكافحة األمية

بيَّن، يف السنوات األخرية، وجود مستوى عاٍل من األمية يف صفوف السكان األصليني يف هولندا -٤٨١ وكان . َت
ني من السكان األصليني هم اخلاسرون، مبعىن أن البلديات ومراكز التدريب اإلقليمية تركز على              ُيعتقد أن املواطن  

ضمن " حبق"ويف الوقت احلاضر، ُيقدَّر عدد األشخاص األميني . توفري التدريب يف جمال حمو األمية لصاحل املهاجرين
ية من جمموع اهلولنديني الذين     وهؤالء يشكلون جمموعة فرع   .  شخص ٢٥٠ ٠٠٠سـكان هولندا األصليني بنحو      

 وهي دراسة نشرهتا منظمة التعاون والتنمية الدراسة االستقصائية الدولية بشأن إملام الكبار بالقراءة والكتابة،تشري 
وُيعترب أداء هولندا   .  مليون شخص  ١,٣، إىل أهنم أّميون وظيفياً، وعددهم       ٢٠٠٠يف املـيدان االقتصادي يف عام       

ـ       فهي حتتل املرتبة اخلامسة يف ترتيب الدراسة       (ول على صعيد حمو األمية على نطاق العامل         جـيداً إىل حـد معق
ولكنه سوف يكون من الضروري، للمحافظة على هذا املركز، خفض عدد األميني يف             ) االستقصـائية املذكورة  

ون على دورات ويتمثل اهلدف يف حتقيق زيادة كبرية يف عدد األشخاص الذين حيصل       . صـفوف السكان األصليني   
 يف املائة يف عام ١٠بنسبة (أو لتعلم مبادئ العلوم األساسية على مدى السنوات القليلة القادمة /دراسـية حملـو األمـية و      

 ).٢٠٠٢، مع مستويات مستهدفة ُتحدَّد الحقاً على أساس النتائج األولية حلملة حمو أمّية أُطلقت يف عام ٢٠٠٣

ُوضعت خطة العمل بشأن حمو أمية مواطين هولندا من السكان األصليني يف            ومن أجل بلوغ هذه الغاية،       -٤٨٢
 بالتشاور الوثيق مع احتاد السلطات احمللية اهلولندية واجمللس اهلولندي للتعليم والتدريب املهنيني وتعليم ٢٠٠٢عام 
 :وترمي هذه العملية إىل حتقيق هدفني رئيسيني. الكبار

 ذها؛التخطيط حلملة إعالنية وتنفي -

 .٢٠٠٦-٢٠٠٣تصميم خطة عمل متعددة السنوات تشمل الفترة  -

 حبسب آثارها اليت تالَحظ حىت ٢٠٠٤ وسوف تتواصل حىت عام ٢٠٠٢سبتمرب /وقد أُطلقت هذه احلملة يف أيلول
وتتمثل أهداف هذه احلملة يف تنبيه األفراد األميني من السكان األصليني يف هولندا إىل              . ٢٠٠٣خـريف عـام     

يف مركز تدريب إقليمي، وضمان ) بتمويل من ميزانية البلدية لتعليم الكبار(نية حضور دورة جمانية حملو األمية إمكا
 .توفر أماكن كافية حلضور هذه الدورات

 وحىت عام   ٢٠٠٣واعتباراً من صيف عام     . وقـد ركّزت احلملة يف البداية على وسائط اإلعالم الوطنية          -٤٨٣
وأُرسلت اخلطة املتعددة السنوات إىل جملس      . ل تدرجيياً حنو متابعة املبادرات اإلقليمية     ، أخذ التركيز يتحو   ٢٠٠٤

 .٢٠٠٢ديسمرب /النواب يف كانون األول

، سوف يكون من )ALL و IALS(وباإلضافة إىل املعلومات املستمدة من الدراسات االستقصائية الدولية          -٤٨٤
مل االستقصاء مقررات الدورات الدراسية يف السنة الدراسية        وسوف يش . األمهـية مبكان رصد تأثري هذه احلملة      

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ومقارنتها مع النتائج اليت خلصت إليها دراسة استقصائية خاصة بالسنة الدراسية ٢٠٠٢-٢٠٠١
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 بشأن التدابري اليت يلزم إدراجها يف اخلطة املتعددة السنوات للفترة ٢٠٠٣حبيث يتسىن اختاذ قرارات يف خريف عام 
 .٢٠٠٤ مليون يورو يف عام ٠,٤وسوف يتاح هلذه الغاية مبلغ قدره . ٢٠٠٤ليت تبدأ يف عام ا

 )اإلحصاءات الرئيسية واألرقام القياسية(  اإلنفاق احلكومي ٣-٨-٣

 . إنفاق وزارة التعليم والثقافة والعلوم٣ و٢ُيبّين الشكالن  -٤٨٥

 ٢الشكل 
  كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايلصايف إنفاق وزارة التعليم والثقافة والعلوم
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 .٢٠٠٣-١٩٩٩ األرقام الرئيسية اخلاصة بالتعليم والثقافة والعلوم يف هولندا، :املصدر 

 ٣الشكل 
 إنفاق وزارة التعليم والثقافة والعلوم بالنسبة لكل مشارك
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 .٢٠٠٣-١٩٩٩األرقام الرئيسية اخلاصة بالتعليم والثقافة والعلوم يف هولندا، : املصدر

التعليم متويل الطلبة البحوث الثقافة
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كنسبة مئوية من   ) مبا يف ذلك متويل الطلبة    (ويـرد فيما يلي توزيع لإلنفاق السنوي الفعلي على التعليم            -٤٨٦
 :٢٠٠٢-٢٠٠٠والثقافة والعلوم يف الفترة جمموع صايف اإلنفاق السنوي لوزارة التعليم 

  يف املائة٧٩,٦: ١٩٩٩
  يف املائة٨١,٥: ٢٠٠٠
  يف املائة٨١,٦: ٢٠٠١
  يف املائة٨١,١: ٢٠٠٢
  يف املائة٨١,٩: ٢٠٠٣

تتصـل األرقام بصايف اإلنفاق على التعليم؛ ويتصل ما تبقى من إنفاق وزارة التعليم والثقافة والعلوم              : مالحظـة 
 .لى الثقافة وسياسة العلوم والبحوث اجلامعية واخلدمات الطبية اجلامعيةباإلنفاق ع 

 أنشطة البناء

يف جمال التعليم االبتدائي والثانوي، يتم متويل توفري املباين بطريقة ال مركزية من صندوق البلديات وبالتايل  -٤٨٧
سسات تعليم الكبار والتعليم املهين، والتعليم      ويف مؤ . فإنـه ال ُيحمَّل على ميزانية وزارة التعليم والثقافة والعلوم         

املهين العايل، والتعليم اجلامعي، يندرج متويل توفري املباين ضمن ميزانية وزارة التعليم والثقافة والعلوم كجزء من                
 .رقم غري مفصٍل خاٍص مبنح اجملموعات اليت تشمل النفقات املتصلة وغري املتصلة باملوظفني

 . وغري ذلك من األرقامميزانية التعليم أرقام ٣٤ و٣٣الن وُيبّين اجلدو -٤٨٨

 ٣٣اجلدول 
 النفقات املخصصة يف امليزانية والنفقات الفعلية لوزارة التعليم

 والثقافة والعلوم وإيراداهتا مباليني اليوروات

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 النفقات املخصصة يف امليزانية    

 لنفقاتا  ١٩ ٦٢٥ ٢١ ٠٧٢ ٢٣ ١١١ ٢٤ ٧٦٧
 اإليرادات  ١ ٠٣٩ ١ ١٤٧ ١ ٢٤٤ ١ ١٥٥
 الرصيد  ١٨ ٥٨٦ ٢٠ ٩٢٣ ٢١ ٨٦٧ ٢٣ ٦١٢

 النفقات الفعلية    
 النفقات  ٢١ ٣٤٧ ٢٣ ٠٢٣ ٢٤ ١٩١ ٢٥ ٤٧٤
 اإليرادات  ١ ١٤٦ ١ ١٨١ ١ ٢٠١ ١ ٢٥٣
 الرصيد  ٢٠ ٢٠١ ٢١ ٨٤٢ ٢٢ ٩٩٠ ٢٤ ٢٢١

 ، ووزارة التعليم والثقافة والعلوم، ٢٠٠٣-١٩٩٩لثقافة والعلوم يف هولندا، األرقام الرئيسية اخلاصة بالتعليم وا :املصدر
 .٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١ و٢٠٠٠ميزانية األعوام  
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 ٣٤اجلدول 
 تقديرات صايف إنفاق وزارة التعليم والثقافة والعلوم كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

  املركزيةوكنسبة مئوية من جمموع اإلنفاق ذي الصلة للحكومة

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 صايف إنفاق الوزارة كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل ٥,٢ ٥,٣ ٥,٣ ٥,٥

صايف إنفاق الوزارة كنسبة مئوية من جمموع اإلنفاق ذي الصلة للحكومة املركزية  ٢١,٣ ٢٠,٢ ٢٠,٨ ٢٠,٨
 ) الوطينباستثناء اإلنفاق اخلاص بالدين(

 .٢٠٠٣-١٩٩٩تقاة من مصادرها، واألرقام الرئيسية اخلاصة بالتعليم والثقافة والعلوم يف هولندا، أرقام مس :املصدر

  تكافؤ الفرص يف الوصول إىل التعليم٤-٨-٣

 ملساواة بني األغنياء والفقراء يف الوصول إىل التعليما

شعر بالقلق ألن ارتفاع الرسوم     أشارت اللجنة، يف املالحظات اليت قدمتها عن التقرير السابق، إىل أهنا ت            -٤٨٩
وقد متت مناقشة ذلك يف الفرع . الدراسية يؤثر على املساواة يف الوصول إىل التعليم بغض النظر عن دخل الوالدين

 .١٠٧ و١٠٦ أعاله، يف الفقرتني ٧-١

 )اإلعانات(قانون رسوم ومصاريف الدراسة 

. األطفال عند االلتحاق به/يف املائة وهو جماناً للوالدين ١٠٠متّول حكومة هولندا التعليم االبتدائي بنسبة      -٤٩٠
 سنة  ١٦من سن   (وبالتعليم املهين   ) سنة تقريباً ١٢من سن   (ويـتعني على آباء األطفال امللتحقني بالتعليم الثانوي         

ية وفضالً عن ذلك، ينص قانون الرسوم الدراس      . ألطفاهلم.) الكتب املدرسية إخل  (شـراء مواد التعليم     ) تقريـباً 
والدورات التعليمية، على دفع رسوم الدراسة عندما يتجاوز الطالب امللتحق مبرحلة التعليم الثانوي أو املهين أو أي 

أغسطس من السنة الدراسية قد بلغ  /آب١أي يكون يف    (شـكل من أشكال التعليم اخلاص، سن التعليم اإللزامي          
 يورو للعام   ٩٣٦وبلغت هذه الرسوم الدراسية     ). يخ عاماً أو يكون قد جتاوز هذه السن يف ذلك التار          ١٦سـن   

وابـتداًء مـن سن الثامنة عشرة، يدفع رسوم الدراسة الطالب امللتحقون بدورات             . ٢٠٠٥-٢٠٠٤الدراسـي   
ودورات التعليم املهين اليت حيضرها الطالب العامل إما ) التدريب املهين لبعض الوقت(التدريب املهين لبعض الوقت 

وبلغت هذه الرسوم   .  لـيوم واحد خالل وقت العمل حيصل أثناءها على رخصة للقيام بذلك            لفـترة حمـددة أو    
 يورو للصفني الثالث والرابع، يف العام الدراسي        ٤٧١,٨٦ يـورو للصفني األول والثاين و      ١٩٤,٠٦الدراسـية   

صل هذه الرسوم وت. كما يدفع رسوم الدراسة البالغون امللتحقون بالتعليم الثانوي لبعض الوقت. ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 . دقيقة من فترة التعليم٤٥ يورو لكل ٠,٦٠إىل 

ألطفال األسر األقل ُيسراً، الوصول إىل التعليم، حيث        ) اإلعانات(ويكفـل قانون الرسوم ومصاريف التعليم        -٤٩١
 .خرىيستحق مبوجبه األطفال أو آباؤهم استرداد الرسوم واحلصول على إعانة ملساعدهتم يف حتمل تكاليف تعليم أ

 يورو أو أقل من ذلك، احلصول على إعانة كاملة          ٢٧ ٩٨٣وحيـق لألسر ذات الدخل الذي يصل إىل          -٤٩٢
وحيل قانون رسوم   . وتنخفض هذه اإلعانة تدرجيياً، كلما ازداد الدخل      ). ٢٠٠٥-٢٠٠٤أرقام للعام الدراسي    (
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  األخذ به يف السنة الدراسية     حمـل قانون إعانات تكاليف الدراسة، الذي مت       ) اإلعانـات (ومصـاريف التعلـيم     
ويطبق هذا القانون معيار الدخل مبرونة أكرب     . ويوسـع القانون اجلديد إىل حد كبري نطاق نظام التعليم         . ٢٠٠٢-٢٠٠١

حيث ازداد عدد األشخاص الذين حيق هلم تلقي اإلعانات وأصبح عدد األطفال امللتحقني بالدراسة داخل األسرة الواحدة                 
ومبوجب هذا القانون إزداد احلد األقصى للدخل الذي تقدم عنده املساعدة إىل األسرة اليت              . ينبغي مراعاته هـو العامل الذي     

 . وأخرياً، اقترن إصدار القانون اجلديد بزيادة يف حجم إعانات مصاريف التعليم. هلا أكثر من طفل واحد ملتحق بالتعليم

 :ن األشخاص، تلقي اإلعاناتومبوجب القانون اجلديد، حيق لثالث جمموعات م -٤٩٣

 اإلعانة (آباء الطالب امللتحقني مبرحليت التعليم الثانوي واملهين الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة               -١
`TS17` .(       ويـنص قانون رسوم ونفقات التعليم)على أن يتقدم والدا الطفل بطلب    ) اإلعانات

 .احلصول على اإلعانة حىت يبلغ الطفل سن الثامنة عشرة

وحيق ). `+VO18إعانة  `( عاماً فما فوق     ١٨طـالب املـدارس الثانوية الذين تبلغ أعمارهم          -٢
للطـالب يف مرحلة التعليم الثانوي، عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، أن يقدموا بأنفسهم طلب               

ويظل مستوى اإلعانة مرتبطاً بدخل     . احلصـول عـلى إعانـة رسوم الدراسة ونفقات التعليم         
 .كن الطالب يتلقون منحة أساسية إضافية شبيه بإعانة الطفل، ال تتعلق بالدخلالوالدين، ل

الطـالب امللتحقون بالدورات التعليمية طوال الوقت أو لبعض الوقت يف إطار التعليم الثانوي العام                -٣
لقي حيق للملتحقني يف التعليم الثانوي العام للكبار الذين ال حيق هلم ت). VAVO و`+TS18`(للبالغني 

 احلصول على إعانة بعد التحقق من الدخل، ملساعدهتم يف تغطية تكلفة رسوم             `+VO18`اإلعانـة   
 .الدراسة ومصاريف التعليم

 ٢٠٠٠قانون متويل الدراسة لعام 

وليس هناك أي حد    . جيوز للطالب االلتحاق بالتعليم العايل إما على أساس بعض الوقت أو كل الوقت             -٤٩٤
 وفيما يدفع امللتحقون بالتعليم املهين رسوماً دراسية، فإن امللتحقني بالتعليم العايل يدفعون             .لعدد سنوات الدراسة  

وحتدد احلكومة مستوى هذه الرسوم بالنسبة للطالب       . رسـوماً دراسـية مبوجب قانون التعليم العايل والبحوث        
ب امللتحقني بالتعليم طوال الوقت أو  عاماً، أما بالنسبة للطال٣٠امللتحقني طوال الوقت والذين تقل أعمارهم عن 

 عاماً فما فوق، فإن مؤسسات التعليم العايل تكون حرة يف حتديد مستوى             ٣٠لبعض الوقت الذين تبلغ أعمارهم      
ويتم تعديل الرسوم الدراسية املنصوص . الرسوم الدراسية فيها، شريطة أن تتجاوز احلد األدىن املنصوص عليه يف القانون

 للطالب ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يورو للعام الدراسي     ١ ٤٧٦وبلغت الرسوم   .  كل سنة على أساس التضخم     علـيها قانونـاً   
والرسوم الدنيا املنصوص عليها يف القانون للطالب امللتحقني        .  عاماً ٣٠امللـتحقني طوال الوقت الذين تقل أعمارهم عن         

وقد تبلغ الرسوم الدنيا اليت قد تفرضها . ى عاماً فما فوق قد حتددت بنفس املستو ٣٠طـوال الوقت الذين تبلغ أعمارهم       
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ يورو لاللتحاق بالتعليم طوال الوقت يف العام الدراسي ٥٦٧,٢٣مؤسسات التعليم العايل 

بإمكان الطالب الذي يلتحق بالدراسة طوال الوقت يف مؤسسات التعليم املهين والعايل واجلامعي أن حيصل  -٤٩٥
 .  دراستهعلى مبلغ من املال لتمويل
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 عاماً فما فوق امللتحقني بالتعليم املهين االستفادة من مبالغ          ١٨وال حيق إال للطالب الذين تبلغ أعمارهم         -٤٩٦
وحيـق آلباء الطالب دون سن الثامنة عشرة املطالبة بإعانة الطفل وقد حيق هلم احلصول على                . متويـل الدراسـة   

وال خيضع حق الطالب يف احلصول على ). انظر أعاله) (اإلعانات(املساعدة، مبوجب قانون رسوم ونفقات التعليم 
فبإمكان . حلد أدىن للسن  ) التعليم املهين العايل والتعليم اجلامعي    (مـبلغ لتمويل الدراسة يف مستوى التعليم العايل         

مبلغ متويل  وإذا كان الطالب يتلقى     . الطالب أن يقدم طلباً للحصول على مبلغ متويل الدراسة، حىت سن الثالثني           
 . عاماً، شريطة أال يتوقف عن الدراسة٣٤الدراسة يف ذلك السن، فإن حقه يف ذلك يظل سارياً حىت بلوغه سن ال  

وهذه العناصر تكّون . منحة أساسية، ومنحة إضافية وقرض بفائدة: يتألف مبلغ متويل الدراسة من ثالثة عناصر -٤٩٧
وتقدم املنحة األساسية بغض النظر عن دخل       .  عليها يف حياته الدراسية    معـاً ميزانـية قياسية ميكن للطالب أن يعيش        

وإذا كان دخل الوالدين أقل من      . وحيق للطالب الذين يكون آباؤهم أقل ُيسراً احلصول على منحة إضافية          . الوالديـن 
ن أعلى من   وإذا كان دخل الوالدي   .  يـورو يف السنة، يؤهل الطالب للحصول على منحة إضافية كاملة           ٢٦ ٧٠٣,٥٤

ويتضمن احلد األقصى للمنحة اإلضافية، التعويض الكامل لرسوم        . ذلـك، حيصـل الطالب على منحة إضافية جزئية        
 ).التعليم املهين طوال الوقت(أو رسوم ومصاريف الدراسة ) يف حالة التعليم املهين العايل والتعليم اجلامعي(الدراسة 

أو /ئدة للتعويض عن الفرق بني امليزانية القياسية وأي منح أساسية و          وبإمكـان الطالب احلصول على قروض بفا       -٤٩٨
 .وحيق للطالب من اآلباء غري املتزوجني أو الذين هلم شركاء يعيلوهنم احلصول على إعانة إضافية. إضافية يتلقوهنا

واصالت وحيـق جلمـيع الطالب الذين يتلقون إعانة الطالب األساسية، احلصول على رخصة للتنقل بامل               -٤٩٩
وبإمكاهنم االختيار بني   . العامة تسمح هلم بالتنقل بال قيود إىل حد ما، يف املواصالت العامة يف مجيع أحناء هولندا               

وتسمح رخصة التنقل خالل أيام األسبوع      . رخصة التنقل خالل أيام األسبوع أو خالل أيام عطلة هناية األسبوع          
أما . مبلغ قطعي للتنقل بال قيود خالل أيام عطلة هناية األسبوع         بالتـنقل بـال قيود خالل أيام األسبوع وبدفع          

ترخيص التنقل خالل أيام عطلة هناية األسبوع فأنه يسمح بالتنقل بال قيود خالل أيام عطلة هناية األسبوع وبدفع                  
 .مبلغ قطعي للتنقل بال قيود خالل أيام األسبوع

ت منحة أساسية وأي منحة إضافية يستحقوهنا طاملا استمروا         ويتلقى امللتحقون بالتعليم املهين طوال الوق      -٥٠٠
ومع ذلك، فإن هذا الوضع سيتغري      ).  عاماً املشار إليها أعاله    ٣٠أو عند بلوغهم السن احملددة ب         (يف التعليم املهين    

دراسة لعام املعدِّل لقانون متويل ال) ٢٠٠٥أغسطس / آب١املتوقع إصداره يف (عند إصدار املشروع احلايل للقانون 
وينص القانون اجلديد على ربط املنح باألداء يف بعض جماالت التعليم املهين طوال الوقت وسريان احلق يف . ٢٠٠٠

احلصول على متويل الدراسة بالنسبة للطالب امللتحقني بالتدريب املهين طوال الوقت الذين يرغبون يف الدراسة يف                
ة املالية إىل امللتحقني بالصفني الثالث والرابع، قابالً للمقارنة مع نظام           وعندئذ يكون نظام تقدمي املساعد    . اخلارج

وتقدَّم املنحة األساسية وأي منحة إضافية، إىل الطالب يف التعليم . تقـدمي املساعدة إىل الطالب يف التعليم األعلى   
ويف معظم احلاالت، ).  إليه أعالهأو مرة أخرى، حىت بلوغ السن احملدد املشار(العايل، طوال املدة الرمسية للدراسة 

وبإمكان الطالب الذين ال    . تكـون املـدة الرمسية هي أربع سنوات، لكن بعض الدورات الدراسية تكون أطول             
ينجحون خالل هذه الفترة، أن حيصلوا على قروض تكون مبالغها مساوية للميزانية القياسية وملدة ثالث سنوات                

 .لطالب حبقهم يف احلصول على رخصة التنقل بواسطة شبكة املواصالت العامةوخالل هذه الفترة، حيتفظ ا. أخرى
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وحيق للطالب الذين يتأخرون    . وحيق للطالب املعوقني احلصول على مبلغ متويل الدراسة ملدة سنة إضافية           -٥٠١
أته يف إحـراز تقـدم بسبب ظروف خارجة عن إرادهتم، أن يتلقوا، يف الغالب، املساعدة من صندوق خاص أنش    

 .مؤسسات التعليم العايل هلذا الغرض

ويتضمن نظام مراقبة أداء الطالب سنوياً، إجراء حبوث عن أمناط سلوك الطالب اهلولندي داخل الصف                -٥٠٢
، وألول مرة، ٢٠٠٠ويف عام . الدراسي، وكذلك عن مسائل تتعلق بدخل الطالب وخلفيته االجتماعية االقتصادية

ويف ذلك العام، أوضحت املقارنة بني مثانية بلدان أوروبية أخرى أن أثر .  أحناء أوروباأجريت حبوث مماثلة يف مجيع
وبعبارة أخرى، فإن احتمال    .  االقتصادية على املشاركة يف التعليم العايل، قليل نسبياً يف هولندا          -اخللفـية االجتماعية    

ستواهم التعليمي بالتعليم العايل أكرب يف هولندا مما        التحاق أطفال األسر ذات الدخل املنخفض أو أطفال اآلباء املتدين م          
 . ومن املزمع إجراء هذا االستطالع على طالب اجملموعة األوروبية، كل ثالث سنوات. هو يف بلدان أخرى

 .وترد يف اجلداول أدناه أرقام عن املشاركة يف التعليم -٥٠٣

 ٣٥اجلدول 
 وبالنسب املئوية حبسب العمر) ١ ٠٠٠(قة  باألرقام املطل٢٠٠٣-٢٠٠٠املشاركة يف التعليم 

 )وزارة الزراعة والطبيعة ورصد نوعية الغذاء/تتضمن مجيع األرقام التعليم يف قطاع الزراعة(

  ذكر أنثى اجملموع ١١-٤ ١٧-١٢ ٢٧-١٨ ٦٤-٢٨

       ٢٠٠٠ 
 التعليم طوال الوقت

 ساسيالتعليم االبتدائي األ ٧٨٦,٠ ٧٦٠,٧ ١ ٥٤٦,٧ ٩٢,٣ ٧,٠ ٠,٠ ٠,٠

 التعليم االبتدائي اخلاص ٣٥,١ ١٦,٥ ٥١,٦ ٢,٧ ٠,٨ ٠,٠ ٠,٠

 التعليم االبتدائي والثانوي اخلاص ٣١,٣ ١٤,٥ ٤٥,٨ ١,٥ ١,٦ ٠,١ ٠,٠

 ٣-١السنوات االنتقالية  ٢٠٢,١ ١٩٤,٢ ٣٩٦,٣ ٠,١ ٣٤,٦ ٠,١ ٠,٠

 التعليم الثانوي قبل املهين ١٣٨,٢ ١١٤,٩ ٢٥٣,١ ٠,٠ ٢١,٩ ٠,٢ ٠,٠
 التعليم الثانوي العام ٥٥,١ ٦٢,١ ١١٧,٢ ٠,٠ ٩,٧ ٠,٤ ٠,٠
 التعليم ما قبل اجلامعي ٥٩,٦ ٦٨,٧ ١٢٨,٣ ٠,٠ ١٠,٠ ٠,٧ ٠,٠
 التدريب املهين طوال الوقت ١٣٣,٢ ١٣٧,٧ ٢٧٠,٨ ٠,٠ ٧,٩ ٩,١ ٠,٠
 التعليم املهين العايل ١٢١,٨ ١٣٠,٣ ٢٥٢,١ ٠,٠ ٠,٩ ١١,٩ ٠,١
 التعليم اجلامعي ٨٥,٦ ٧٩,٦ ١٦٥,٢ ٠,٠ ٠,٠ ٧,٤ ٠,٢
   جمموع الطالب امللتحقني بالتعليم طوال الوقت ١ ٦٤٨,٠ ١ ٥٧٩,١ ٣ ٢٢٧,١ ٩٦,٦ ٩٤,٤ ٢٩,٨ ٠,٤

 التعليم بعض الوقت       
 تعليم الكبار ٣٩,٩ ٦٦,٩ ١٠٦,٨ ٠,٠ ٠,٣ ١,٧ ٠,٨
جتمـيع أيام التدريب يف فترة حمددة من فترة     ٩٨,٨ ٥١,٩ ١٥٠,٧ ٠,٠ ٢,٢ ٤,٦ ٠,٤

 أو احلصول على رخصة ليوم واحد       العمـل 
 أثناء األسبوع لاللتحاق بالتدريب

 التعليم املهين لبعض الوقت ١١,٩ ١٥,٠ ٢٦,٩ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٢
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  ذكر أنثى اجملموع ١١-٤ ١٧-١٢ ٢٧-١٨ ٦٤-٢٨

 التعليم املهين العايل لبعض الوقت ٢٧,٦ ٣٢,٢ ٥٩,٨ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٩ ٠,٥
عض الوقت  جمموع الطالب امللتحقني بالتعليم لب ١٧٨,٣ ١٦٥,٩ ٣٤٤,٢ ٠,٠ ٢,٧ ٧,٦ ١,٩

       ٢٠٠١ 
 التعليم طوال الوقت

 التعليم االبتدائي األساسي ٧٨٨,٩ ٧٦٣,٥ ١ ٥٥٢,٥ ٩٢,٤ ٦,٩ ٠,٠ ٠,٠

 التعليم االبتدائي اخلاص ٣٥,٠ ١٦,٨ ٥١,٨ ٢,٧ ٠,٨ ٠,٠ ٠,٠

 التعليم االبتدائي والثانوي اخلاص ٣٣,١ ١٥,١ ٤٨,٢ ١,٦ ١,٧ ٠,١ ٠,٠

 ٣-١السنوات االنتقالية  ٢٠١,٢ ١٩٣,٩ ٣٩٥,١ ٠,٠ ٣٤,٠ ٠,٠ ٠,٠

 التعليم الثانوي قبل املهين ١٤١,٢ ١١٨,٦ ٢٥٩,٨ ٠,٠ ٢٢,٢ ٠,١ ٠,٠
 التعليم الثانوي العام ٥٧,١ ٦٤,٠ ١٢١,١ ٠,٠ ٩,٨ ٠,٤ ٠,٠
 التعليم ما قبل اجلامعي ٥٩,٢ ٦٩,١ ١٢٨,٤ ٠,٠ ١٠,٠ ٠,٦ ٠,٠
 ال الوقتالتدريب املهين طو ١٣٢,٨ ١٣٦,٧ ٢٦٩,٥ ٠,٠ ٧,٦ ٩,٢ ٠,٠
 التعليم املهين العايل ١٢٤,٠ ١٣١,٧ ٢٥٥,٧ ٠,٠ ٠,٩ ١٢,٠ ٠,١
 التعليم اجلامعي ٨٨,٤ ٨٣,٥ ١٧١,٩ ٠,٠ ٠,٠ ٧,٧ ٠,٣
   جمموع الطالب امللتحقني بالتعليم طوال الوقت ١ ٦٦٠,٩ ١ ٥٩٢,٩ ٣ ٢٥٣,٨ ٩٦,٧ ٩٤,٠ ٣٠,١ ٠,٤

 التعليم بعض الوقت       
 تعليم الكبار ٣٧,٩ ٦٦,٣ ١٠٤,٢ ٠,٠ ٠,٤ ١,٧ ٠,٧
جتمـيع أيام التدريب يف فترة حمددة من فترة          ١٠٠,٨ ٥٧,٧ ١٥٨,٦ ٠,٠ ٢,٢ ٤,٧ ٠,٥

العمـل أو احلصول على رخصة ليوم واحد        
 أثناء األسبوع لاللتحاق بالتدريب

 التعليم املهين لبعض الوقت ١٢,٩ ١٤,٨ ٢٧,٨ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٢
 عليم املهين العايل لبعض الوقتالت ٢٩,٤ ٣٥,٦ ٦٥,٠ ٠,٠ ٠,٠ ١,٠ ٠,٥
 جمموع الطالب امللتحقني بالتعليم لبعض الوقت ١٨١,١ ١٧٤,٥ ٣٥٥,٥ ٠,٠ ٢,٨ ٧,٨ ٢,٠

       ٢٠٠٢ 
 التعليم طوال الوقت

 التعليم االبتدائي األساسي ٧٨٧,٦ ٧٦٢,٤ ١ ٥٥٠,٠ ٩٢,٢ ٧,٠ ٠,٠ ٠,٠

 اصالتعليم االبتدائي اخل ٣٥,٠ ١٧,١ ٥٢,١ ٢,٧ ٠,٨ ٠,٠ ٠,٠

 التعليم االبتدائي والثانوي اخلاص ٣٥,٧ ١٥,٩ ٥١,٧ ١,٧ ١,٩ ٠,١ ٠,٠

 ٣-١السنوات االنتقالية  ٢٠٦,٥ ١٩٧,٩ ٤٠٤,٣ ٠,٠ ٣٤,٢ ٠,٠ ٠,٠

 التعليم الثانوي قبل املهين ١٣٦,١ ١١٧,٠ ٢٥٣,٠ ٠,٠ ٢١,٣ ٠,١ ٠,٠
 التعليم الثانوي العام ٥٩,١ ٦٥,٣ ١٢٤,٤ ٠,٠ ٩,٩ ٠,٤ ٠,٠

 التعليم ما قبل اجلامعي ٦١,١ ٧٠,٨ ١٣١,٩ ٠,٠ ١٠,١ ٠,٧ ٠,٠
 التدريب املهين طوال الوقت ١٣٦,٧ ١٤٣,٠ ٢٧٩,٦ ٠,٠ ٨,٠ ٩,٣ ٠,٠
 التعليم املهين العايل ١٢٥,٩ ١٣١,٧ ٢٥٧,٦ ٠,٠ ٠,٩ ١٢,٠ ٠,١
 التعليم اجلامعي ٩٠,٦ ٨٨,٢ ١٧٨,٨ ٠,٠ ٠,٠ ٧,٩ ٠,٣
   جمموع الطالب امللتحقني بالتعليم طوال الوقت ١ ٦٧٤,٣ ١ ٦٠٩,١ ٣ ٢٨٣,٤ ٩٦,٥ ٩٤,١ ٣٠,٦ ٠,٥
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  ذكر أنثى اجملموع ١١-٤ ١٧-١٢ ٢٧-١٨ ٦٤-٢٨

 التعليم بعض الوقت       
 تعليم الكبار ٣٥,٤ ٦٤,٠ ٩٩,٣ ٠,٠ ٠,٣ ١,٧ ٠,٧
جتمـيع أيام التدريب يف فترة حمددة من فترة          ١٠٠,٢ ٦٤,٤ ١٦٤,٦ ٠,٠ ٢,٢ ٤,٨ ٠,٥

العمـل أو احلصول على رخصة ليوم واحد        
 دريبأثناء األسبوع لاللتحاق بالت

 التدريب املهين لبعض الوقت ١١,٦ ١٤,٠ ٢٥,٥ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٢
 التعليم املهين العايل لبعض الوقت ٢٨,١ ٣٦,٥ ٦٤,٦ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٩ ٠,٦
   جمموع الطالب امللتحقني بالتعليم لبعض الوقت ١٧٥,٣ ١٧٨,٨ ٣٥٤,١ ٠,٠ ٢,٧ ٧,٨ ٢,٠

       ٢٠٠٣ 
 التعليم طوال الوقت

 التعليم االبتدائي األساسي ٧٨٨,٠ ٧٥٩,٧ ١ ٥٤٧,٦ ٩٢,١ ٦,٨ ٠,٠ ٠,٠

 التعليم االبتدائي اخلاص ٣٤,٥ ١٧,٠ ٥١,٥ ٢,٦ ٠,٨ ٠,٠ ٠,٠

 التعليم االبتدائي والثانوي اخلاص ٣٧,٦ ١٦,٤ ٥٤,١ ١,٧ ٢,٠ ٠,١ ٠,٠

 ٣-١السنوات االنتقالية  ٢٠٦,٩ ٢٠٠,٥ ٤٠٧,٤ ٠,٠ ٣٤,٠ ٠,٠ ٠,٠

 التعليم الثانوي قبل املهين ١٣٥,٠ ١١٧,٧ ٢٥٢,٦ ٠,٠ ٢١,٠ ٠,١ ٠,٠
 التعليم الثانوي العام ٦١,٨ ٦٦,٦ ١٢٨,٤ ٠,٠ ١٠,١ ٠,٤ ٠,٠
 التعليم ما قبل اجلامعي ٦٣,٣ ٧٣,٠ ١٣٦,٤ ٠,٠ ١٠,٢ ٠,٧ ٠,٠
 التعليم املهين طوال الوقت ١٤٥,٨ ١٥٠,٩ ٢٩٦,٧ ٠,٠ ٨,٢ ١٠,٠ ٠,٠
 هين العايلالتعليم امل ١٣١,٧ ١٣٦,٣ ٢٦٨,٠ ٠,٠ ١,١ ١٢,٤ ٠,٢
 التعليم اجلامعي ٩٣,٧ ٩٢,٤ ١٨٦,١ ٠,٠ ٠,٠ ٨,٢ ٠,٣
 جمموع الطالب امللتحقني بالتعليم طوال الوقت ١ ٦٩٨,٣ ١ ٦٣٠,٥ ٣ ٣٢٨,٨ ٩٦,٥ ٩٤,٣ ٣١,٩ ٠,٥

 التعليم بعض الوقت       
 تعليم الكبار ٣٣,١ ٥٨,٣ ٩١,٤ ٠,٠ ٠,٣ ١,٦ ٠,٧
ع أيام التدريب يف فترة حمددة من فترة        جتمـي  ٩٧,٦ ٦٣,٣ ١٦١,٠ ٠,٠ ٢,٠ ٤,٦ ٠,٥

العمـل أو احلصول على رخصة ليوم واحد        
 أثناء األسبوع لاللتحاق بالتدريب

 التدريب املهين لبعض الوقت ٩,٢ ١١,٣ ٢٠,٥ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٣ ٠,١
 التعليم املهين العايل لبعض الوقت ٢٨,٥ ٣٨,٠ ٦٦,٥ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٩ ٠,٦
 جمموع الطالب امللتحقني بالتعليم لبعض الوقت ١٦٨,٤ ١٧٠,٩ ٣٣٩,٣ ٠,٠ ٢,٥ ٧,٥ ١,٩

  التوازن بني اجلنسني١-٤-٨-٣

فنسبة املعلمني  . هـناك زيـادة منتظمة يف معدل عمر املعلمني واملعلمات يف املدارس االبتدائية اهلولندية              -٥٠٤
صفة خاصة يف صفوف    واملعـلمات الكبار يف السن يف تزايد بغض النظر عن اجلنس، لكن هذه الظاهرة مذهلة ب               

 يف املائة؛   ٢٧ عاماً فما فوق تتجاوز بالكاد       ٥٠، كانت نسبة املعلمني الذكور البالغني       ١٩٩٧ففي عام   . املعلمني
والتوازن بني اجلنسني يف التعليم يتمشى بصورة وثيقة مع         .  يف املائة  ٤٢ قرابة   ٢٠٠١وبلغت هذه النسبة يف عام      
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 يف  ١٠ويستأثر الذكور بنسبة    . رية يف السن كلما ازدادت نسبة املرأة فيها       فكلما كانت الفئة العمرية صغ    : السن
 يف املائة يف الفئة العمرية للمعلمني ٤٠ عاماً؛ وتبلغ هذه النسبة ٢٥املائة من الفئة العمرية للمعلمني ومن هم دون 

 . عاما٥٠ًممن يتجاوز سنهم 

ووفقاً . ثانوي يف هولندا متساوياً لسنوات عديدة     لقـد كـان عدد البنني والبنات يف مستوى التعليم ال           -٥٠٥
، اليت يتم نشرها باالشتراك مع      ٢٠٠٢ إىل عام    ٢٠٠٠للمطـبوعات املتعلقة برصد وحترير املرأة للفترة من عام          

مكتب التخطيط االجتماعي والثقايف يف هولندا واإلحصاءات اهلولندية، بدأت الفتيات باللحاق بركب الفتيان يف              
 ٤٤ و٢٥ومستوى التعليم الذي يبلغه الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بني        . يم، منذ السبعينات  جمال التعل 

 .عاماً هو نفسه تقريباً اليوم

ووفقاً لذلك، فإن سياسة حترير املرأة موجهة       . وبالفعل، فإن الفتيات يسبقن، اليوم، بوجه عام، الفتيان يف التعليم          -٥٠٦
وهذا يعين أنه ُيتوقع من اإلناث والذكور عند        . `آفاق املستقبل املتعددة األوجه   `نسني ملا يسمى ب       اليوم حنو إعداد كال اجل    

 .بلوغ سن الرشد العمل بأجر وحتمل مسؤولية رعاية الطفل واألسرة واالضطالع بأدوار أوسع نطاقاً يف اجملتمع

م اليوم بصورة أكرب يف دور التعليم يف حد وينصب االهتما. وتشمل سياسة حترير املرأة مجيع أنواع التعليم -٥٠٧
وتتضمن أنشطة وزارة التعليم والثقافة     . ذاتـه ويتضـمن تركيز السياسة يف هذا اجملال على الذكور والنساء معاً            

والعلـوم، املـتعلقة بتحرير املرأة إجراءات تتعلق باخليارت املهنية للشباب والشابات والصورة اليت يكونوها يف                
، أن ٢٠٠٢ويبني منشور رصد حترير املرأة، الصادر يف عام         ). ال سيما لدى الفتيات   (ملواضيع التقنية   أذهاهنم عن ا  

وهلذا السبب، تركز سياسات    . الفتيان والفتيات ال يزالون مييلون إىل اختيار مواضيع التعليم واملهنة وفقاً للتقاليد           
.  والعلوم، اليوم، على عملية اختيار موضوع التعليم واملهنة        املساواة بني اجلنسني اليت تتبعها وزارة التعليم والثقافة       

ويتمثل اهلدف من ذلك يف ضمان اختاذ قرارات تتسم بقدر أكرب من االتزان وتساعد الشباب والشابات على اختاذ 
 . قرارات فردية وتكون أكثر انفتاحاً يف هذه اجملاالت

  الفئات املستضعفة داخل اجملتمع٢-٤-٨-٣

 األجانب

ينطبق قانون التعليم اإللزامي على مجيع القاصرين الذين يقيمون يف هولندا، سواء بصورة قانونية أو غري                 -٥٠٨
 .وفضالً عن ذلك، جيوز لألجانب، رهناً ببعض الشروط، اإلقامة يف هولندا ألغراض الدراسة. ذلك

 االندماج

قليات، على أوضاع املهاجرين البالغني الذين ، ُشرع يف التركيز، يف السياسات املتعلقة باأل١٩٩٠يف عام  -٥٠٩
 تطبيق سياسة االندماج الراهنة، مبوجب قانون       ١٩٩٨وقد ُبدأ يف عام     . تتجاوز أعمارهم السن اإللزامي للتعليم    

والغرض من هذا القانون هو متكني الوافدين اجلدد من االستفادة بالكامل من اخلدمات             . إدمـاج الوافدين اجلدد   
وأكثر من ذلك . احة أمام اجلمهور العام واحليلولة دون قيامهم بتشكيل طبقات دنيا يف اجملتمع اهلولنديواملرافق املت

أمهـية، فـإن هذا القانون يسعى إىل مساعدة املهاجرين اجلدد على إجياد مكان هلم يف اجملتمع اهلولندي كأعضاء                   
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 خارج االحتاد األورويب، املشاركة يف برامج التعرف وهلذا الغرض، ُيطلب من الوافدين اجلدد من. مندجمني فيه متاماً
وتتضمن هذه الربامج تعليم اللغة . على اجملتمع اهلولندي، اليت تعترب مبثابة أول خطوة يف عملية اندماج طويل األجل

 . وكذلك التوجيه املهين والتعريف باحلياة اهلولندية

ألشخاص الذين جاءوا إىل هولندا من خالل قنوات        وتسـتهدف برامج التعرف على اجملتمع اهلولندي، ا        -٥١٠
كما أهنا تستهدف، بصفة خاصة، األشخاص الذين تبلغ أعمارهم . رمسية والذين يعتزمون البقاء فيها بصورة دائمة

، الذين منحوا رخصة لإلقامة أو وضع الجئ والذين قد جيدون )ال يوجد حد للسن وراء ذلك( عاماً فما فوق ١٨
ومن حيث املبدأ، ميكن جلميع الوافدين اجلدد إىل        . ذلك، يف وضع غري مرغوب فيه يف اجملتمع       أنفسـهم، لـوال     

هولندا، االستفادة من هذه الربامج، ولكنها تستهدف بالتحديد األشخاص الوافدين من بلدان يعاين مواطنوها من           
، ألن العديد من األشخاص )يبأي الوافدين من خارج االحتاد األورو    (صـعوبة يف التكـيف مع احلياة يف هولندا          

 .يستطيعون التكيف دون مساعدة خاصة

ويكمن . وتكون سلطات البلديات مسؤولة عن وضع برامج حملية وتنظيمها بأكرب قدر ممكن من الفعالية              -٥١١
دور احلكومـة املركزية بالدرجة األوىل يف صياغة برنامج منوذجي لكي تستخدمه سلطات البلديات، ويف تقدمي                

ويتم توجيه أموال احلكومة املركزية إىل املستوى احمللي باالستناد إىل          . م واحلوافز املالية لتلك السلطات احمللية     الدع
 .عدد املشاركني يف كل برنامج تقوم بتنظيمه البلدية فيما يتعلق بالتعريف باجملتمع اهلولندي

كتب سجل البلدية، يتم دعوة كل وافد       عند التسجيل يف دائرة األجانب وم     : ويتمـثل اإلجراء فيما يلي     -٥١٢
وباالستناد إىل نتائج هذه املقابلة، يتم وضع برنامج مالئم يكون        . جديـد إىل حضـور مقابلة لتحديد احتياجاته       

تبلغ نسبة األشخاص   (ويتضمن الربنامج، االلتحاق بدورة عن اجملتمع اهلولندي ولغته         . الوافد اجلديد ملزماً باتباعه   
إىل جانب تلقى إرشادات شخصية تتعلق باخلدمات العامة والتعليم         )  يف املائة  ٩٢ا ويكملوهنا   الذيـن يلتحقون هب   

وهبذه الطريقة، تقدم سلطات البلدية فرصة للمهاجرين       . أو إجياد عمل  /أو رعايـة األطفال، والتدريب املهين و      /و
، والذين مل ١٩٩٨يف هولندا قبل عام ويتم تشجيع األشخاص الذين استقروا . لالندماج بسرعة وبفعالية يف اجملتمع

ومع . يتبعوا، وفقاً لذلك، برامج للتعريف باجملتمع اهلولندي، على املشاركة يف مبادرة التعريف باجملتمع اهلولندي             
 .ذلك، فإن مشاركة أولئك األشخاص، غري ملزمة

 النهوض باملساواة بني اجلنسني يف التعليم؛ تدابري ملكافحة التمييز

 جمموعة شاملة من التدابري ملكافحة التمييز يف جمال التعليم،          ١٩٨٦ حكومـة هولـندا يف عام        قدمـت  -٥١٣
وتستهدف السياسة الشاملة املتبعة يف حتديد      . واستعاضـت عن السياسات األقل منهجية اليت كانت ُتتبع سابقاً         

 اقتصادية أو ألسباب تتعلق -عية األولوية يف التعليم، الطالب الذين ال يستطيعون مواصلة الدراسة ألسباب اجتما 
 .وقد منحت املدارس اليت تكون نسب األطفال امللتحقني هبا من هذه اخللفيات، موارد إضافية. باخللفية الثقافية واإلثنية

، مت االستعاضة عن سياسة األولوية يف التعليم، بسياسة تطبق على مستوى            ١٩٩٧أغسطس  / آب ١ويف   -٥١٤
حتسني أداء : وهدف السياستني هو نفسه. شل يف الدراسة يف املستويني االبتدائي والثانوي      البلدية للتعويض عن الف   

الصـف الدراسـي ومستوى تعليم األطفال والشباب والشابات املنتمني إىل بيئات جتعلهم يف وضع تعليمي دون              



E/1994/104/Add.30 
Page 141 

 هناية األمر، مثل    وتسـعى هـذه السياسة إىل أن تصبح معدالت جناح أولئك األطفال يف التعليم، يف              . املسـتوى 
 .مستويات جناح غريهم من األطفال

وتطبيق سياسة التعويض عن الفشل يف التعليم يف املستويني االبتدائي والثانوي، على مستوى البلدية، هو                -٥١٥
ولتمكني البلديات من تنفيذ هذه السياسة بفعالية، فإهنا ملزمة         . أحـد املسؤوليات احلكومية املسندة إىل البلديات      

وتستند هذه اخلطط إىل إطار للسياسة الوطنية تضعه احلكومة املركزية          . وضع خطط إلزامية على املستوى احمللي     ب
 يف ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(وقـد بدأت الفترة الثانية املؤلفة من أربع سنوات          . كـل مـرة لفـترة أربـع سـنوات         

وخيتلف . نية هلذه الفترة   اعتماد إطار السياسة الوط    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٨ومت يف   . ٢٠٠٢أغسـطس   / آب ١
فقد تغريت األهداف وأصبحت أكثر صرامة، حيث أصبحت . التركيز يف الفترة الثانية عن التركيز يف الفترة األوىل

يف /تركـز بصـورة أكثر على النتائج كما أن نطاق إطارها قد توسع ليضم سياسة لتوفري التعليم ما قبل املدرسة   
 . السنوات املبكرة وفرص التعليم

 :وبغية ضمان توفري فرص متكافئة أمام األطفال يف نظام التعليم، حيدد إطار السياسة الوطين أربع أولويات 

وهدف ذلك حتسني ظروف بدء التحاق أطفال اجملموعة       . يف السنوات املبكرة  /توفري التعليم ما قبل املدرسة     -١
 يف أن تشترك    ٢٠٠٦تمثل اهلدف العددي لعام     وي. املستهدفة بالتعليم، وذلك مثالً إملامهم باللغة اهلولندية      

 . يف املائة من اجملموعة املستهدفة يف برامج فعالة للتعليم يف السنوات املبكرة٥٠نسبة ال تقل عن 

يتمثل اهلدف يف ضمان أن يكون مستوى مشاركة الطالب من اجملموعة   . الدعم املقدم إلكمال الدراسة    -٢
م الثانوي واملهين والعايل، مساوياً، إىل أبعد حد ممكن، ملستوى          املسـتهدفة يف خمـتلف أنـواع التعلي       

ويتمثل العدد املستصوب يف حتقيق     . مشـاركة غريهم من الطالب الذين هلم نفس القدرة على الدراسة          
 يف املائة يف نسبة الطالب املنتمني ألقليات إثنية يف حقوق امللتحقني بالتعليم الثانوي العام               ٤زيادة بنسبة   

 .٢٠٠٦عليم ما قبل اجلامعي، حبلول عام والت

يتمثل الغرض يف احلد من نسبة انقطاع الطالب        . احلد من نسبة االنقطاع عن الدراسة، يف وقت مبكر         -٣
ويتمثل اهلدف العددي يف احلد من الطالب الذين        . عـن املدرسـة دون احلصول على شهادة أكادميية        

 يف املائة خالل الفترة املشمولة بالسياسة       ٣٠ تقل عن    ينقطعون عن الدراسة يف مرحلة مبكرة بنسبة ال       
 .٢٠٠٦والبالغة أربع سنوات واملنتهية يف عام 

يتمثل الغرض يف احلد من معدالت جهل اللغة اهلولندية يف صفوف الطالب            . اإلملـام باللغـة اهلولندية     -٤
امللمني `ل الفرق بني الطالب     ويتمثل اهلدف العددي يف تقلي    . والشباب والشابات يف اجملموعة املستهدفة    

 يف املائة خالل فترة السياسة العامة اليت مدهتا أربع          ٢٥ بنسبة   `امللمني هبا ` والطـالب غـري      `باللغـة 
ويف بداية الفترة، كان مستوى إملام الطالب األتراك واملغاربة باللغة اهلولندية يف املعدل أقل              . سـنوات 

ارس، وكان مستوى إملام الطالب من السكان األصليني يف         بسـنتني عـن إملام غالبية الطالب يف املد        
 .هولندا، يف اجملموعة املستهدفة، أقل بسنة واحدة عن غالبية الطالب يف املدارس
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تستكمل هذه األولويات بسياسة فرص التعليم، وهي سياسة تستهدف حتسني أداء           . الفـرص التعليمية   -٥
الل تعزيز نوعية وفعالية املدارس مع التركيز بصفة        الطـالب دون املسـتوى التعليمي املطلوب، من خ        

أوالً، يتم ختصيص موارد خارجة عن امليزانية       . ولتحقيق ذلك، مت األخذ باستراتيجيتني    . كـبرية عليهم  
جلميع املدارس االبتدائية والثانوية اليت تلتحق هبا أعداد كبرية من الطالب الذين هم دون املستوى التعليمي                

اً، مت األخذ بنهج يقوم على الفرص التعليمية، يستهدف حتسني نوعية املدارس الفردية من        وثاني. املطلـوب 
 .خالل اختاذ تدابري يتم وضعها بشكل يتمشى مع ظروف حمددة للنظام التعليمي وبيئته االجتماعية

 يف املرحلتني   وتـتلقى الـبلديات متويالً من احلكومة املركزية لتطبيق سياسة التعويض عن الفشل الدراسي              -٥١٦
، مت دفع هذه األموال، وكذلك      ٢٠٠٢أغسطس  /ومنذ األول من آب   . االبتدائـية والـثانوية، على مستوى البلدية      

 بلدية يف شكل ٣٥٧األمـوال املقدمـة إىل مؤسسات التعليم ما قبل املدرسي وإىل سياسة إتاحة فرص التعليم، إىل        
 .ديات من اختاذ إجراءات متكاملة وحتديد أولوياهتا يف هذا اجملالومتكن هذه املنحة البل. منحة واحدة حمددة الغرض

وتتـيح ميزانيات سياسات التعويض عن الفشل الدراسي يف املرحلتني االبتدائية والثانوية، على مستوى               -٥١٧
لك تنظيم مثال ذ(الـبلدية هلذه األخرية اجملال لتعزيز اختاذ ترتيبات على مستوى البلدية لصاحل الطالب املهاجرين             

) صـفوف االسـتقبال، ووضع برامج للتدريس بعد ساعات الدوام، وتقدمي املدارس االبتدائية خلدمات متعددة              
وتشـجيع املدارس الفردية على اعتماد سياسات وبرامج تستهدف احلد من احلاالت اليت يكون فيها الطالب يف                 

 :وفيما يلي بعض املمارسات الشائعة. وضع تعليمي دون املستوى

التعليم (أو صفوف االنتقال اليت تنتهج مناهج دولية        ) املدارس االبتدائية (تنظيم صفوف استقبال     -
وتنظم البلديات هذه   . للطالب املهاجرين القادمني إىل هولندا الذين هم يف عمر متقدم         ) الثانوي

 .الصفوف بالتعاون مع املدارس

ويف هذه . ل من التعليم االبتدائي إىل التعليم الثانويتنظـيم صفوف خاصة لتعليم اللغة أثناء فترة االنتقا   -
الصـفوف، يتلقى الطالب املهاجرون من ذوي القدرات والدوافع الكبرية على التعلم الذين يواجهون،           

. رغـم ذلـك، صـعوبات يف تعلُّم اللغة اهلولندية، تدريباً مكثفاً ملدة سنة كاملة لتعلم اللغة اهلولندية                 
 ).التعليم الثانوي العام أو التعليم ما قبل اجلامعي( فيما بعد، التعليم الثانوي ويواصل العديد منهم،

، أي يف هناية فترة األربع سنوات     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١وكانت احلكومة احلالية ترغب يف أن تنتهي يف          -٥١٨
 املتعلقة بالتعويض عن    ووفقاً لذلك، يتم دفع جزء من املنحة احلالية       . احلالـية، من تعديل سياسة التعليم اإللزامي      

مباشرة إىل املدارس   ) وهو ما ُيقدم حالياً إىل البلديات     (الفشل يف التعليم االبتدائي والثانوي، على مستوى البلدية         
ويف شكل متويل خارج عن " الترجيح"يف شكل متويل خارج عن امليزانية يقدم إىل املدارس االبتدائية مبوجب نظام       

 وحتتفظ البلديات مبسؤولية تقدمي التعليم يف مرحلة       . إىل مرحلة التعليم الثانوي قبل املهين     امليزانـية للتعلـيم يقدم      
التعليم املبكِّر وُتسَند إليها مسؤولية تنظيم صفوف االنتقال من مرحلة إىل أخرى اليت توفَّر للطالب /ما قبل املدرسة

لوا على التعليم سابقاً مما حيول دون اندماجهم        الذين يعانون من مشاكل لغوية كبرية أو الذين مل يكونوا قد حص           
 .مباشرة يف التعليم األساسي
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وفضـالً عن متويل سياسة التعويض عن التعليم يف املستويني االبتدائي والثانوي، على مستوى البلدية، تتلقى                 -٥١٩
وتتلقى . خارجة عن امليزانية  املـدارس اليت تتواجد فيها أعداد كبرية من الطالب دون مستوى التعليم املطلوب، موارد               

املدارس االبتدائية هذا التمويل من خالل نظام املوازنة بني الطالب، بينما تتلقى املدارس الثانوية ذلك التمويل من خالل 
 .ترتيبات خاصة للحصول على متويل خارج عن امليزانية يقدم إىل الطالب من األقليات االثنية

 : يف نظام الترجيح إذا١,٩ائية نسبة ومينح طالب املدارس االبتد -٥٢٠

 .تتجاوز مستوى التعليم ما قبل املهين) أو الوصي عليه(مل تكن املؤهالت التعليمية ألحد والديه  -١ 

 .كان األب أو األم أو الوصي الذي حيصل على أعلى دخل يف األسرة يعمل عمالً بدنياً أو يدوياً -٢ 

 .كان من سكان جزر مولوكان -٣ 

 أحد الوالدين أو األوصياء قادماً من اليونان أو إيطاليا أو يوغوسالفيا السابقة أو الرأس               كـان  -٤
 .األخضر أو املغرب أو الربتغال أو إسبانيا أو تونس أو تركيا

 .كان أحد الوالدين أو الوصي قادماً من سورينام أو أروبا أو جزر األنتيل اهلولندية -٥ 

قد اعُتِرف به من ِقبل وزارة العدل على أنه الجئ وفقاً ألحكام كـان أحد الوالدين أو الوصي       -٦
 . من قانون األجانب١٥املادة 

 .كان أحد الوالدين أو الوصي قادماً من بلد ناطق باللغة اإلنكليزية من خارج أوروبا، باستثناء إندونيسيا -٧

هو الواليات املتحدة وكندا    "  عن أوروبا  بلد ناطق باإلنكليزية خارج   "ويف هـذا السـياق، فإن املقصود بعبارة          -٥٢١
وال تأخذ تدابري ومعايري    . ومجيع البلدان األخرى خارج أوروبا ُتعترب غري ناطقة باللغة اإلنكليزية         . وأسـتراليا ونيوزيلـندا   

 .السارية وحدها هي ٧ إىل ٣؛ فاملعايري من ٢ و١السياسة العامة لرصد األموال للمدارس الثانوية يف االعتبار املعيارين 

وكانت احلكومة احلالية تود تعديل نظام الترجيح يف هناية فترة األربع سنوات احلالية للسياسة العامة، أي          -٥٢٢
 :ووفقاً لذلك تكون أهم التغيريات األساسية هي. ٢٠٠٦أغسطس / آب١يف 

 ح؛ال يعود األصل اإلثين للوالدين عامالً لتحديد وضع الطلب فيما يتعلق بنظام الترجي -

ويتم التعبري عن ذلك يف فئتني من       . يكـون مسـتوى تعليم كال الوالدين هو العامل األساسي          -
التحصيل "و" التحصيل العلمي الذي ال يتجاوز مستوى التعليم االبتدائي       : "التحصـيل العلمي  

 ؛"التعليم ما قبل املهين/العلمي الذي ال يتجاوز التعليم املهين الثانوي األويل

وعندئذ . نظام خمتلف للترجيح لكل من هذين املستويني من التحصيل العلمي للوالدينيتم تطبيق  -
ويتم حتديد . ُيمنح الطالب الذي يعانون من مشاكل لغوية كبرية، وزناً إضافياً يف نظام الترجيح            
ويستند النظام . الطالب املؤهلني للحصول على هذا الترجيح اإلضايف، من خالل اختبارات فردية
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ملبدأ القائل إن الطالب الذين يكونون مؤهلني للحصول على أكرب نسبة يف نظام الترجيح،              إىل ا 
 هم، كقاعدة، الطالب الذين يكون مستوى التحصيل العلمي لوالديهم هو األدىن؛

 عند رصد املوارد، يوىل مزيد من االهتمام إىل الطالب الذين تكون مستويات أداءهم الفعلي متدنية؛ -

 بتنفيذ القانون الذي ينظِّم الترتيبات      ٢٠٠٦أغسطس  / الشروع يف األول من آب     والغـرض هو   -
 .اجلديدة للترجيح بني احتياجات الطالب

 املناقشات واإلصالحات املقبلة

هـناك مداوالت مستمرة يف هولندا بشأن التكوين االجتماعي للمدارس ودعم متزايد لفكرة أن تركيز                -٥٢٣
اجرين يف املدارس لـه آثار سلبية على النمو املعريف للطالب والعالقات االجتماعية،            أعداد كبرية من الطالب امله    

ويف املناطق احلضرية الكربى، يأيت أكثر من نصف األطفال يف سن التعليم            . داخل املدارس ويف اجملتمع بوجه عام     
يع أكثراً توازناً بني الطالب     وحىت اآلن، مل يتم إجياد أية طريقة إلجراء توز        . اإللـزامي مـن جمتمعات املهاجرين     

وتنعكس التوترات املتعلقة بزيادة تنوُّع اخللفيات الثقافية، يف املدارس،         . املهاجرين والطالب من السكان األصليني    
وقد أعطت بعض أحكام . (يف احلظر الذي تفرضه بعض املدارس على أغطية الرأس اليت ترتديها الفتيات املسلمات

رس احلق يف فرض حظر على اللباس الذي ُيعترب أنه يتدخل يف عملية التعليم العادي أو يعترض احملاكم إدارات املدا
كما ينعكس هذا التوتر يف صعوبة األخذ بنهج تعليمية ). سبيل االتصال املباشر بواسطة العيون بني املعلم والطالب

 .حساسة لغوياً يف مواضيع دراسية ليست لغوية

صورة كبرية خالل السنوات القليلة األخرية على احلصول على امتحان الكفاءة يف            لقـد ازداد التركيز ب     -٥٢٤
ومل ُيسمح لبعض املدارس اليت هلا تاريخ عريق يف . اللغة اهلولندية واحلصول على كفاءات للدخول إىل سوق العمل

لتوقف عن متويل التعليم   ا ٢٠٠٤وسيتم ابتداء من عام     . تقـدمي التعليم بلغتني، من مواصلة هذا النوع من التعليم         
وترمجة املعلومات املتعلقة بالتعليم واملدارس وغريها من قطاعات حياة اجملتمع، إىل   . بلغات األم للطالب املهاجرين   

 . أصبحت أقل تواتراً اآلن-لغات األقليات، وهي ممارسة كانت مّتبعة منذ بضع سنوات 

 من الدستور للحد    ٢٣كية والربوتستانتية تلجأ إىل املادة      ويشعر بعض الناس أن املدارس اخلاصة الكاثولي       -٥٢٥
وعلى الرغم من استخدام مثل هذه      .  وهو ادعاء مل تعززه البحوث     -مـن عدد الطالب املهاجرين الذين تقبلهم        

 من الدستور، فقد أشار جملس التعليم على احلكومة         ٢٣احلجـج لدعـم الطلبات املقدمة لتعديل أو إلغاء املادة           
 .اظ هبذه املادة، وقد قامت احلكومة بذلك يف اتفاق ائتاليف أصدرته مؤخراًباالحتف

 امليزانيات اخلاصة للمدارس اليت حصلت على تقييم سليب من جانب هيئة التفتيش

بنسبة تتراوح بني   (ُتمنح املدارس االبتدائية والثانوية اليت توجد فيها أعداد كبرية من الطالب املهاجرين              -٥٢٦
 سنوات ٤واليت حتصل على تقييم سليب من جانب هيئة التفتيش، ميزانيات خاصة ملدة )  املائة أو أكثر يف٥٠ و٤٠

لتحسـني مستوى التحصيل العلمي يف صفوف الطالب املهاجرين وغريهم من الطالب املعرضني للخطر بسبب                
لِزم أنفسها باتِّباع إج       .  اقتصادية -عوامـل اجتماعـية      تشخيص : راءات للقيام مبا يلي   ويتعني على املدارس أن ُت
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أوضاعها وبيئتها احلالية؛ وضع خطة للمدرسة حتدد أهدافها من حيث الكمية يف جمايل الكفاءة اللغوية أو التصدي 
وتقدم األموال إىل املدارس من     . ؛ ورصد العمليات والنتائج واإلبالغ عنها     )حسب التشخيص (ملشـاكل أخرى    

 .ا، التمويل من وزارة التعليمخالل البلديات اليت تتلقى، بدوره

 األموال اخلارجة عن امليزانية املقدمة إىل املدارس اليت يلتحق هبا أطفال ملتمسي اللجوء

حيـق للمدارس والبلديات احلصول على األموال لتمويل تعليم طالب ملتمسي اللجوء الذين هم يف عمر              -٥٢٧
 . هولنداالتعليم اإللزامي، أثناء السنة األوىل من وجودهم يف

 دعم لغة الفرد وثقافته ودينه

 . من هذا الفرع٥٢٤انظر الفقرة  -٥٢٨

  تعزيز تكافؤ الفرص يف الوصول إىل التعليم؛ تدابري مكافحة التمييز٣-٤-٨-٣

 االستقالل وإزالة األحكام التنظيمية: املبادئ األساسية

 وهذا يعين ختفيض حجم األحكام التنظيمية،       .يـتم التركيز أساساً على زيادة استقاللية املدارس الفردية         -٥٢٩
ووفقاً التفاق االئتالف   . وجعـلها أقل تفصيالً، ومنح املدارس مزيداً من احلرية عند اختاذ قرارات لتدبري شؤوهنا             

) من جانب احلكومة املركزية واحلكومة احمللية معاً(يتم، كلما كان ذلك ممكناً، دمج ميزانيات املدارس وحتويلها          "
ومن مث تستطيع املدارس أن تتخذ قراراً بشأن كيفية استخدام املوارد اخلارجة عن امليزانية          ... ملدارس أنفسها   إىل ا 

) بلوغ األهداف، املناهج الدراسية األساسية    (وتركز احلكومة، بالدرجة األوىل، على نوعية النتائج        . املخصصة هلا 
 ".يداً من احلرية لتنظيم عملية التعليمومتنح املدارس مز. وعلى الترتيبات املتخذة لرصد ذلك

 الطموحات

أوالً، أن تكون املدارس أماكن يشعر فيها الطالب واملعلمون واملعلمات          . تطمح احلكومة يف حتقيق شيئني     -٥٣٠
وثانياً، . واهلدف هو أن يشعر الطالب واملعلم بأنه يف بيته   . وأن تكون املدارس خالية من التمييز     . بسـعادة وأمان  

ي أن تكون املدارس أماكن يكتسب فيها الطالب املعارف واملهارات ال يف جماالت املواضيع التقليدية فحسب                ينبغ
وهذا يعين أن املدارس حباجة إىل إعداد  . بـل أيضاً يف كيفية التعامل مع التنوع والعيش يف جمتمع متعدد الثقافات            

 .الطالب بشكل ميكنهم من مكافحة التمييز

 التدابري

 األنظمة

وهذا يعين  . يـنص القانون على أن من واجب املدارس إعداد الطالب للعيش يف جمتمع متعدد الثقافات               -٥٣١
تعليم الطالب يف املستويني االبتدائي والثانوي طائفة واسعة من القضايا، مبا يف ذلك ثقافاهتم والثقافات األخرى                

بني خمتلف الديانات وفلسفات األخالق املمثلة يف اجملتمع وتاريخ اجملتمع املتعدد الثقافات، وأوجه التشابه والفروق 
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واألهداف الرمسية للتحصيل العلمي تعرف املعارف      . اهلولـندي، وظواهـر مـثل ظاهرة التمييز وعدم التسامح         
 وهناك. واملهارات اليت من املتوقع أن يكتسبها الطالب يف هناية مرحلة التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي األساسي              

أيضـاً أهـداف التحصيل العلمي بالنسبة للتعليم االبتدائي والثانوي واملهين وتعليم الكبار اليت تتعلق باكتساب                
ويتمثل اهلدف األساسي يف    . املهارات الالزمة للعمل يف اجملتمع بوجه عام ويف جمتمع متعدد الثقافات بوجه خاص            

 .األخرى واألفراد اآلخرين يف اجملتمعهذا الصدد يف تعزيز سلوك يقوم على احترام اجملموعات 

 الدعم املقدم إىل املدارس

كما أشري إليه أعاله، فإن املدارس مسؤولة عن إجياد مناخ تسوده السعادة واألمان وال يسمح فيه للطالب  -٥٣٢
د هو أمر وفهم واحترام الفروق بني األفرا. مطلقـاً بالـلجوء إىل ممارسات مثل ختويف الغري أو التمييز أو العنف     

وبالطبع، ال ميكن للمدارس أن تنجح يف إجياد مثل هذا املناخ لوحدها؛ فعليها أن تعمل مع                . أساسـي يف ذلـك    
وتقدم احلكومة املركزية، من خالل وزارة التعليم والثقافة والعلوم،         . طالهبا، وآبائهم وأمهاهتم ومع اجملتمع بأسره     

 : هود املدارس املبذولة يف هذا الصدداإلعانات لعدد من األنشطة الرامية إىل دعم ج

 Transferpunt Jongeren, School en(مركـز الشباب واملدرسة واألمن واملعلومات العلمية   -

Veiligheid :(            يقدم مركز اإلعالم هذا الدعم إىل املدارس فيما يتعلق بالسياسة العامة وكذلك
كما يقوم بإدارة خط املساعدة     . لطالباملشورة، واملعلومات، وجهات اإلحالة، إىل الوالدين وا      

 واملوقـع على الشبكة الذي يقدم املساعدة إىل الطالب بشأن حاالت ممارسة التخويف والعنف              
)www.pestweb.nl .(            وخـط املساعدة يف املدارس مصمم لتقدمي املشورة والدعم على اهلاتف إىل

 .ن واملعلمني واملعلمات الذين يواجهون مشاكل يف املدرسة تتعلق بأمنهم الشخصيالطالب والوالدي

تقوم احلكومة املركزية، بواسطة وزارة التعليم والثقافة والعلوم بتقدمي         : مشاريع مكافحة التمييز   -
أسبوع "إعانـات ملخـتلف املشاريع اليت تستهدف بصفة خاصة مكافحة التمييز، مبا يف ذلك               

املدرسة " ومشروع Stichting Nederland Bekent Kleurالذي قامت بتنظيمه " مييزمكافحة الت
 Landelijk Bureau(الذي ينفذه املكتب الوطين ملكافحة التمييز العنصري " اخلالية من العنصرية

ter Bestrijding van Rassendiscriminatie, LBR.( 

 Landelijke(رة املقدمة إىل قطاع التعليم الوطين       تقدم مراكز املشو  : التعلـيم املشـترك بني الثقافات      -
Pedagogische Centra (ويدعم هذه اجلهود . الدعم إىل املدارس يف جمال التعليم املشترك بني الثقافات

وهذا املشروع  ). KPC(مشروع املواطنة النشطة الذي شرعت يف تنفيذه جمموعة املستشارين التربويني           
أن اجملتمع حباجة إىل أشخاص يعكسون مزيداً من التضامن اجملتمعي ويتحلون           الذي يستند إىل االعتقاد ب    

وباختصار يتصرفون  (بسـلوك حسـن وبضـبط النفس يف اجملتمع ويتحملون مسؤولياهتم الشخصية             
، واالعتقاد الذي يصاحبه بأن املدارس تؤدي دوراً رئيسياً يف هذا الصدد، يشجع             ")كمواطنني صاحلني "

 .اركة يف هذا اجملال املتعلق بالنمو الشخصي لطالهبااملدارس على املش
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 مهمة وضع برنامج تعليمي Teleac/NOTأسندت وزارة التربية والثقافة والعلوم إىل إدارة : الرق -
مـتعدد الوسـائط بشأن الرق، الستخدامه يف الصفوف العليا من التعليم االبتدائي والسنوات املبكرة               

. ٢٠٠٣/٢٠٠٤ة بثه على شاشات تلفزيون املدارس يف السنة الدراسية          وسيتم إعاد . للتعلـيم الثانوي  
وتسـتهدف املـواد التعليمية، وسلسلة املواد التعليمية اليت ترافقه، زيادة وعي الطالب هبذا اجلانب من     

كما تبني السلسلة التعليمية كيف أن الرق قد أثر على التكوين العرقي    . الـتاريخ ودور هولـندا فـيه      
 والستكمال هذا الربنامج املتعدد     .ليوم، ال يف منطقة الكارييب فحسب بل يف هولندا أيضاً         جملتمعات ا 

بإنشاء ) Stichting Leerplanontwikkeling(الوسائط، قام املعهد الوطين لوضع املناهج التعليمية 
. وحـدة مسؤولة عن موضوع الرق لكي يتم وضع املوضوع يف حمله الصحيح يف مناهج تعليم التاريخ                

وفضـالً عن ذلك، فإن وزارة التعليم والثقافة والعلوم تقدم دعماً مالياً للمعهد الوطين لدراسة وتراث                
ومهمته ) Slavernijverleden en-erfenis) (املعهد الوطين اهلولندي(جتـارة الـرق والرقيق يف هولندا   

 .مجـع وتسجيل وتقـدمي املعلومـات عـن تاريخ وتراث الرق

 اإلشراف

عمل هيئة تفتيش التعليم على أن تلتزم املدارس باحلد األدىن من املناهج الدراسية املنصوص عليها مبوجب ت -٥٣٣
كما ينص قانون تفتيش التعليم على أن يتم بصورة سرية إبالغ املفتشني        . القـانون وتطبق سياسات أمنية مناسبة     

 والعنف والتخويف، الذين يقومون فيما بعد       التحرش اجلنسي، /املعيـنني رمسـياً، عن أمور مثل االعتداء اجلنسي        
 ).  من القانون٦املادة (بإسداء املشورة بشأن التدابري الواجب اختاذها ويقدمون الدعم إىل األشخاص املعنيني 

  تعليم اللغة األم٤-٤-٨-٣

طفال من  تتضـمن سياسة وزارة التعليم والثقافة والعلوم حكماً يتعلق بتوفري مساعدة خاصة لتمكني األ              -٥٣٤
 ). من هذا الفرع٥٢٤انظر أيضاً الفقرة (التغلب على مشاكلهم اللغوية 

  العاملون يف جمال التدريس ٥-٨-٣

، على ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١ و١٩٩٦يناير / كانون الثاين١مت إدخال حتسينات كبرية يف الفترة من  -٥٣٥
وبعد الزيادات .  والثانوية واملهنية ويف مدارس تعليم الكبارشروط توظيف املعلمني واملعلمات يف املدارس االبتدائية

الكـبرية يف مرتـبات املعلمني واملعلمات املبتدئني، اليت طُبِّقت يف وقت سابق، فقد مت اآلن تقليص سلم مرتباهتم                   
للسنة وفضالً عن ذلك، فإن ساعات التعليم املوحدة        . جلعلها تصل إىل أعلى مستويات املرتبات، يف سنوات أقل        

والتحسينات األخرى اليت أُدخلت على شروط      .  ساعة ١ ٦٥٩ ساعات إىل    ١ ٧١٠الواحـدة قـد اخنفض من       
 . توظيف املعلمني واملعلمات هي دفع منحة هناية العام ومنح إجازة األبوة املدفوعة األجر

ويسمح ذلك بإدخال   . ةوفضالً عن ذلك، ُمنحت املدارس احلرية يف األخذ بتوصيفات وظائف ومرتبات متمايز            -٥٣٦
حتسـينات يف إمكانـات الـترقي الوظيفي لفرادى املعلمني واملعلمات ومكافأة األداء اجليد واملشاركة املتميزة للمعلم يف      

. وأدت هذه التدابري إىل أن أصبحت مهنة التعليم أكثر جاذبية عند اختيار املهنة وأكثر منافسة للمهن األخرى                . املدرسـة 
 . حدوث نقص يف عدد املعلمني واملعلمات أن من الضروري إبقاء وظيفة املعلم قيد املراجعةويعين التهديد يف
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وفـيما يـتعلق باملعلمني واملعلمات احلاصلني على مؤهالت للتعليم يف مدارس التعليم املهين العايل، فإن                 -٥٣٧
لتعليم يف مدارس التعليم املهين     مرتـباهتم تنافس بصفة عامة مرتبات املعلمني واملعلمات احلاصلني على مؤهالت ل           

فمرتبات . لكن ذلك ال يصدق على املعلمني واملعلمات احلاصلني على شهادات جامعية          . العايل يف القطاع اخلاص   
املعـلمني واملعـلمات املؤهلني للتعليم يف مدارس التعليم املهين العايل مرتفعة نسبياً باملقارنة مع مرتبات املعلمني                 

 .ني للعمل يف جمايل الرعاية والرعاية االجتماعيةواملعلمات املؤهل

وتتضـمن آخـر دراسة استقصائية سنوية أجريت عن اجتاهات العمالة يف هولندا قامت بنشرها وزارة                 -٥٣٨
وتستند . الداخلـية وعالقات اململكة، نتائج عن مقارنة املرتبات بني خمتلف أجزاء القطاع العام والقطاع اخلاص              

وتبني أن األشخاص العاملني    ). ٢٠٠١(آخر بيانات موجودة لدى مكتب اإلحصاءات اهلولندية        هذه الدراسة إىل    
ومع ذلك، فإن أوجه    . يف قطاعـات التعليم اخلمسة يتلقون مرتبات أقل باملقارنة مع نظرائهم يف القطاع اخلاص             

. ٢٠٠١ني واملعلمات منذ عام     املقارنـة هذه ال تأخذ يف احلسبان التغيريات احليوية اليت حدثت يف مرتبات املعلم             
ونظراً لعدم توفر أرقام أكثر حداثة، فال ميكن، يف الوقت احلاضر، إعطاء صورة كاملة عن الفرق يف املرتبات بني                   
القطاعني اخلاص والعام، لكن الوضع يف جمال التعليم هو أفضل، أياً كان احلال، مما تشري إليه الدراسة االستطالعية 

 .٢٠٠٥لعام الجتاهات العمالة 

 ١٤ املادة ٩-٣

  واجب احلكومة إتاحة التعليم االبتدائي جمانا١ً-٩-٣

 القبول

وقد تطلب بعض . والتعليم االبتدائي جماين. تقبل املدارس االبتدائية األطفال بني سن الرابعة والثانية عشرة -٥٣٩
فض قبول الطفل الذي ال يتمكن والداه       املدارس من الوالدين املشاركة يف املصاريف الدراسية، لكنه ال حيق هلا ر           

وبإمكان الوالدين أن خيتارا إرسال أطفاهلما إما إىل مدارس حكومية أو        . من دفع هذه املصاريف أو يرفضان ذلك      
 .٥٠٣ الوارد يف الفقرة ٣٥انظر أيضاً اجلدول . مدارس خاصة

 ١٥ املادة ١٠-٣

  احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية١-١٠-٣

  األساسيالتشريع

، جتسيد خمتلف جوانب السياسة الثقافية اليت كانت مسؤوليتها تقع          ١٩٨٨ديسمرب  /مت يف كـانون األول     -٥٤٠
). التمويل لغرض حمدد  (عـندئذ على عاتق وزارة الرعاية والصحة والشؤون الثقافية، يف قانون السياسة الثقافية              

الثقافية إىل كل من جملسي الربملان وذلك مرة واحدة     ويتطلـب ذلك من احلكومة أن تقدم وثيقة تتعلق بالسياسة           
. عـلى األقـل كل أربع سنوات، وأن تعطي فكرة عامة عن األنشطة املُنفذة واملقترحة يف إطار السياسة الثقافية                  

 ويعكـس القـانون نـية احلكومـة بـتمديد النظام القائم املتعلق بالفنون الذي مت تطبيقه مبوجب خطة الفنون                   
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وعلى املستوى اإلداري، تتضمن    .  والذي أثبت فعاليته، ليشمل السياسة الثقافية برمتها       ١٩٩٢-١٩٨٨للفـترة   
عدداً كبرياً من قرارات متسقة عن ختصيص اإلعانات، تدعم         ) املعروفة سابقاً خبطة الفنون   (وثيقة السياسة الثقافية    

 .كلَّ واحدة منها حجٌج موضوعيةٌ

نشرة القوانني   (١٩٩٣أبريل  / نيسان ١٦حيز النفاذ يف    )  لغرض حمدد  التمويل(دخلـت السياسة الثقافية      -٥٤١
وُيعرِّف القانون، إىل جانب التعريف بدورة سياسة األربع سنوات،         ). ١٩٣، العـدد    ١٩٩٣واملراسـيم لعـام     

وزير الدولة املسؤول، يف حالة قيام الوزير بتفويض        (وينص على أن يقوم الوزير      . مسـؤوليات الوزيـر املختص    
ويتعني .  ونشرها يف اجملتمع واألقاليم أو غري ذلك`تعابري الثقافة`بإجياد الظروف الصحيحة لصون وتطوير  ) مةامله

وتقدم املذكرة التفسريية للقانون قائمة تبني اجملاالت اليت        . على الوزير أن يسترشد يف ذلك مبعايري النوعية والتنوع        
تاحف ومواقع التراث واألرشيفات والسجالت العامة ووسائل       الفنون وامل `: يـتعني أن تعاجلها سياسات الوزير     

وال ُيعرِّف القانون نفسه هذه اجملاالت؛ حيث يرد وصٌف . `اإلعالم واملكتبات والعالقات الدولية يف هذه اجملاالت      
 .هلا يف وثيقة السياسة الثقافية

األخذ ) أ: (حلكومة تشري إىل ما يلي    وفـيما يتعلق بتحديد اإلعانات املقدمة لفترة األربع سنوات، فإن ا           -٥٤٢
من خالل ضمان إجراء املناقشات املتعلقة جبميع املؤسسات، يف وقت          (مبزيد من املرونة فيما يتعلق مبيزانية الفنون        

ألنه حيق  (ضمان زيادة استمرارية املؤسسات نفسها      ) ب(؛  )واحد، كل أربع سنوات بدالً من القيام بذلك سنوياً        
 ).ن احلصول على إعانات مرة واحدة كل أربع سنواتهلا مبوجب القانو

، وهذا النظام ُمطبَّق على جممل ١٩٩٣يف عام ) التمويل لغرض خاص(ومنذ دخول قانون السياسة الثقافية  -٥٤٣
وقد حلت وثيقة السياسة الثقافية حمل خطة الفنون السابقة وهي حتدد أهم خطوط السياسة . نطاق الفنون والثقافة

 بالنسبة جملال الثقافة بأسره الذي يتضمن وسائل اإلعالم واملكتبات        -وذلـك أيضاً ملدة أربع سنوات        -العامـة   
 .وصون التراث الثقايف وكذلك الفنون

يتعني على أي مؤسسة ترغب يف احلصول على إعانة متعددة السنوات أن تقدم خطة للسياسة قبل تاريخ                  -٥٤٤
املؤلف من جملس الفنون السابق وجملس التراث الثقايف        ( جملس الثقافة    ومن مث يلتمس الوزير املشورة من     . معـني 

وينبغي خلطة السياسة اليت تقدمها املؤسسات اليت تقدم طلباهتا، أن          . بشأن منح تلك اإلعانات   ) وجملـس وسائل اإلعالم   
تقييماً لسياساهتا خالل الفترة    تتضمن معلومات كاملة عن أهدافها الفنية أو املوضوعية للسنوات األربع املقبلة وأن تتضمن              

وينبغي أن يوافق الربملان على     . وينبغي أن تكون كل خطة مقرونة بتقييم للدخل واإلنفاق خالل الفترة اجلديدة           . السـابقة 
 .القرارات الناجتة عن ذلك واملتعلقة بتقدمي اإلعانات، كجزء من وثيقة السياسة الثقافية، قبل أن تدخل حيز التنفيذ

 قافةجملس الث

يلعب جملس الثقافة دوراً هاماً يف العملية، ألن املبدأ األساسي يف هولندا هو أن متتنع احلكومة عن إبداء                   -٥٤٥
وأحد امليزات اهلامة هلذا املبدأ هو أن       . أحكـام عن الكفاءة الفنية، وأن تترك مثل هذا التقييم إىل خرباء مستقلني            

ويقدم جملس الثقافة املشورة بشأن كل      . ترجم إىل سياسة، بسرعة نسبية    التطورات اليت حتدث يف جماالت الثقافة تُ      
مـن مـبادئ السياسة على النحو املنصوص عليه يف وثيقة السياسة، وبشأن املؤسسات الفردية اليت تقدم طلبات              
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 اإلعانة  ومبجرد منح . للحصول على إعانات، وجيري تقييماً هلذه األخرية باالستناد إىل خطط السياسة اليت قدمتها            
ويفيد . ملدة أربع سنوات، يقوم اجمللس برصد اجلدارة الفنية لعمل املؤسسة، ويقوم بصورة منتظمة بتقييمها خطياًً              

 يشري إىل ما إذا كانت املؤسسة تفي بوعودها مبوجب خطة السياسة،           ) أ: (التقيـيم يف حتقـيق غرضـني مهـا        
 . ا اجمللس استعداداً لفترة السياسة املقبلةُيساهم يف عمليات التحليل القطاعي اليت يقوم هب) ب(و

 مسائل تتعلق بالسياسة العامة

 مسائل تتعلق بالسياسة العامة األخرية

 هي أول وثيقة للسياسة     `االستثمار يف الثقافة  ` املعنونة   ١٩٩٦-١٩٩٣إن وثيقة السياسة الثقافية للفترة       -٥٤٦
ووثيقة السياسة الثقافية للفترة    . ائل اإلعالم يف إطار مشترك    تضـع املبادئ الواسعة النطاق للسياسة الثقافية ووس       

وهي، خالفاً للوثيقة اليت سبقتها، ليست      .  هي أكمل من األوىل    `العمـود الفقري  `، املعـنونة    ٢٠٠٠-١٩٩٧
ادئ جمموعة من وثائق منفصلة تتناول قطاعات خمتلفة، بل إهنا تتناول السياسة الثقافية برمتها باالستناد إىل تسعة مب

وتتمثل السمة اجلديدة يف أن هذه املبادئ ترد يف مذكرة منفصلة وأنه متت مناقشتها يف جملسي الربملان يف . أساسية
 تركيزاً `الثقافة بوصفها جبهة للمواجهة` املعنونة ٢٠٠٤-٢٠٠١وتركز وثيقة السياسة العامة للفترة . ١٩٩٥عام 

ليت قدمها الوزير وطريقته يف تقدمي مناقشة املوضوع أمام         أكـرب عـلى املبادئ وذلك بشكل ال يقل عن احلجج ا           
 وأخرياً، تؤكد وثيقة السياسة الثقافية للفترة      . الـربملان وصـورة الفـنون والثقافة اليت يوحي هبا عنوان الوثيقة           

دية  وزيادة املسؤولية الفر   ةاحلد من البريوقراطي  :  على ثالث أولويات   `أكثر من اجملموع  ` املعنونة   ٢٠٠٨-٢٠٠٥
 .وزيادة املشاركة والتفاعل يف احلياة الثقافية، وتعزيز العامل الثقايف يف اجملتمع

 االستمرارية يف سياسة الثقافة

كما أن  . متـنح السياسـة الثقافية يف هولندا، كقاعدة، األولوية إىل النوعية والتنوع كمعيار لرصد املوارد املالية                -٥٤٧
وقد اُتخذت خطوات متنوعة حلفز عملية التنويع       . جلغرافية والفعالية هي معايري هامة    الـتوزيع حبسب اجملتمعات واملناطق ا     

وأحد األسباب هي أن هولندا مؤلفة من جمتمع متعدد الثقافات وأن احلكومة            . والتوعية يف وضع برامج املؤسسات الثقافية     
 . ية واملعارض واملناسباتوقطاع الثقافة يدركان احلاجة إىل جذب مجهور جديد إىل حضور العروض الثقاف

 قضايا السياسة األخرية

. تشكل بعض القضايا يف سياق السياسة الثقافية يف هولندا موضوع اهتمام ومداوالت اجلمهور العريض              -٥٤٨
 : ومثال ذلك ما يلي

ُيتوقع من املؤسسات الثقافية مثل الِفرق املوسيقية وشركات العروض املسرحية واملتاحف أن تزيد  -
 خلها؛من د

 لزيادة حجم إنتاج األفالم اهلولندية وزيادة مشاركة ١٩٩٩السياسة اليت تتبعها احلكومة منذ عام  -
 صناعة األفالم يف األسواق، من خالل الترتيبات الضريبية إخل؛
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اهـتمام وزارة التعليم والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة الشؤون االقتصادية، باستغالل اإلمكانات              -
تعزيز قطاع اإلبداع والقيام باملزيد     : ويستند ذلك إىل ثالثة مبادئ    . تصـادية اليت تتيحها الثقافة    االق

 .الستغالل األثر املترتب على الثقافة، وزيادة مدخالت القطاع اخلاص يف احلياة الثقافية

 السياسة الثقافية على املستوى الدويل

زال تتطلع دائماً إىل املسرح الدويل ورمبا كان ذلك بصفة إن هولـندا بوصـفها بلداً جتارياً كانت وال ت      -٥٤٩
وقد عزز التطور االقتصادي والتكنولوجي والسياسي، يف السنوات األخرية، هذا          . خاصـة فـيما يتعلق بالثقافة     

وقـد سـامهت العوملة، وزيادة اهلجرة واحلركة، والتطورات يف وسائل اإلعالم والتقدم حنو االندماج               . االجتـاه 
وازداد شعور اهليئات احلكومية ومنظمات القطاع اخلاص واألشخاص العاديني باحلاجة          . يب مجيعها يف ذلك   األورو

ولذلك، فإن السياسة الثقافية الدولية، أصبحت منذ عام        . إىل بـناء عالقات مع بلدان أخرى والعكس بالعكس        
وبغية دعم السياسة الثقافية الدولية، . العلوم، املسؤولية املشتركة لوزارة اخلارجية ووزارة التعليم والثقافة و١٩٩٧

حيث أنشأت ميزانية متجانسة للتعاون     : قـررت احلكومة، بتشجيع من الربملان، رصد مبالغ إضافية هلذا القطاع          
وهناك اتفاق  . ومسؤولية اإلنفاق تقع على عاتق الوزارتني     . الـدويل ُتعرف يف اخلارج بصندوق الثقافة اهلولندي       

ال تكون الثقافة والتعاون الثقايف جديرين باالهتمام بوصفهما أداة للسياسة اخلارجية           ) أ( األساسيني   بشأن املبدأين 
ال تكون السياسة الثقافية الدولية فعالة إال إذا اقترنت ) ب(إال إذا مت االعتراف هبما أيضاً كأهداف يف حد ذاهتما و

 . يف احلسبانبسياسة خارجية وإذا أخذت اجلوانب اخلاصة للسياق الدويل

  صناديق التنمية الثقافية واملشاركة الشعبية١-١-١٠-٣

 هيئات التمويل املستقلة

، العديد من الصناديق    )وثيقة السياسة الثقافية  (أنشـأت احلكومـة، إىل جانب هيكل التمويل الرباعي السنوات            -٥٥٠
نشأة واملمولة من احلكومة يف النصف الثاين من     وبدأ ظهور الصناديق امل   . العامـة وشـبه العامـة لتمويل الفنون اإلبداعية        

وعرَّف هذا  . ١٩٨١الفنون اإلبداعية الذي دخل حيز النفاذ يف عام         ) صناديق(الثمانيـنات، وشـجع على ذلك قانون        
شخص اعتباري مت تأسيسه مبوجب القانون اخلاص ومنحه األهلية القانونية الكاملة هبدف    "القـانون صندوق التمويل بأنه      

 لدى دخول ١٩٩٣وألغي هذا القانون يف عام  ". يـز إنتاج وإعداد األعمال الفنية اإلبداعية بتوفري التمويل هلذا الغرض          تعز
وأجاز القانون اجلديد إنشاء صناديق لتمويل أي جمال إبداعي         . حيز النفاذ ) للتمويل املخصص (قـانون السياسـة الثقافية      

حلكومة إزاء الصناديق تقتصر، من حيث املبدأ، على متويلها وحتديد شروط           وأصبحت مسؤولية ا  . تشمله السياسة الثقافية  
ويعود قرار حتديد حجم امليزانية إىل      . وفُوضت صالحية تقدمي إعانات من امليزانية السنوية إىل إدارة الصندوق         . تشـغيلها 
ئح اليت تنظم ختصيص املساعدات، على      وتنحصر الرقابة الوزارية عموما يف إقرار النظام األساسي للصندوق واللوا         . الربملان

ومن . والوزير هو الذي يعني مع ذلك مجيع أعضاء جملس اإلدارة ويقوم برصد سياسته. أن يسترشد الوزراء مبجلس الثقافة  
، )١٩٨٧(بني هيئات التمويل املستقلة هذه، ُيذكر على سبيل املثال مؤسسة هولندا للفنون املرئية والتصميم وفن العمارة                 

، ومؤسسة  )١٩٩١(، ومؤسسة تأليف وترمجة األعمال األدبية اهلولندية        )١٩٨٨(صندوق اهلولندي لدعم البث الثقايف      وال
، وصندوق النهوض بالربجمة والتسويق يف جمال فنون األداء )١٩٩٣( وصندوق الفيلم اهلولندي ،)١٩٩٥(موندريان 

 ). ٢٠٠٢(، وصندوق فنون اهلواة وفنون األداء )٢٠٠٢(
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  اهلياكل املؤسسية لدعم املشاركة الشعبية٢-١-١٠-٣

.  تنفـيذ مشروع الثقافة واملدرسة هبدف تقريب النظام التعليمي من عامل الثقافة            ١٩٩٧بـدأ يف عـام       -٥٥١
فعلى املستوى اإلقليمي واحمللي، ُتبذل جهود مشتركة مع املقاطعات والبلديات الكربى من            : والتعاون هو اجلوهر  
من األعمال الفنية واملشاريع املتعلقة بالتراث؛ أما على الصعيد الوطين، فتتمثل إحدى الوسائل           أجل تنمية جمموعة    

. الرئيسـية يف خفض أسعار التذاكر لصاحل تالميذ املدارس الثانوية ممن يرغبون يف املشاركة يف األنشطة الثقافية                
حلكومة أهنا تستدعي املزيد من االهتمام،      وركـز مشـروع الثقافة واملدرسة يف البداية على ثالثة جماالت تعتقد ا            

وإىل جانب هذه اجملاالت، حظي األدب      . التراث الثقايف، ومسائل تعدد الثقافات، والتعليم ما قبل املهين        : وهـي 
وأصبح التعليم االبتدائي يشكل، يف اآلونة األخرية،       . والتعليم املتخصص يف وسائط اإلعالم بعناية أكرب فيما بعد        

ومن املتوقع أن تتمكن مجيع اجلمعيات الثقافية من جلب انتباه . جملاالت اليت هلا األولوية يف هذا املشروعجماالً من ا
وهذا أحد معايري   ). ٢٠٠٨-٢٠٠٥، و ٢٠٠٤-٢٠٠١وثيقتا السياسة الثقافية للفترتني     (مجاهري جديدة ومتنوعة    

 . التقييم يف فترة التمويل الرباعية السنوات

 ث الثقافة، مبا يف ذلك احملافظة عليهما والوصول إليهما هوية وترا٣-١-١٠-٣

 التراث الثقايف

 سياسة التراث

أعمال احملافظة الالزمة لتدارك حالة     ) أ: (خـالل العقديـن املنصرمني، تصدََّر سياسة التراث موضوعان         -٥٥٢
خذ بزمام أمورها بغية حتسني ضرورة متكني املؤسسات الثقافية الوطنية من األ) ب(اإلمهال اليت عمت يف املاضي، و

وإىل حد كبري، يعود الفضل يف االهتمام الذي حيظى به املوضوعان حاليا خلطة دلتا للحفاظ على التراث                 . إدارهتا
ويف النصف الثاين من التسعينات، أويل اهتمام خاص الستخدام التراث . الثقايف، اليت بدأ تطبيقها خالل التسعينات

  كما حثت عليه وثيقة السياسة الثقافية للفترة- داخـل املـدارس وخارجهـا    -ة الـثقايف ألغـراض تعليمـي    
، أُنشئت  ١٩٩٧ويف منتصف عام    . ١٩٩٦ ووثـيقة الثقافة واملدارس، اللتان نشرتا يف هناية عام           ٢٠٠٠-١٩٩٧

ضرورة واستقر الرأي على    . لتشكل حلقة وصل بني املدارس واملؤسسات املعنية بالتراث       " التراث اليوم "مجعـية   
وزارة (حتسـني وسائل االستفادة من التراث للنهوض بالبيئة، األمر الذي آل إىل إقامة شراكة بني ثالث وزارات           

التعلـيم والـثقافة والعلم، ووزارة اإلسكان والتخطيط املساحي والبيئة، ووزارة الزراعة وإدارة الطبيعة ومصايد            
واتسع اآلن نطاق سياسة التراث، اليت كانت  . طيط الثقايف هبـدف تنسيق سياسة التراث الثقايف والتخ      ) األمسـاك 

تقتصـر عـلى املـتاحف التقليدية واملواقع التراثية واآلثار واحملفوظات، ليشمل التخطيط، فظهر عندئذ مصطلح        
ويشمل ذلك باألساس العمل مع األطراف املعنية األخرى واتباع هنج يهدف إىل التنمية ال إىل               ". التخطـيط الـثقايف   "
وهكذا ركزت سياسة التراث الثقايف على اجلمهور واالستعماالت املمكنة للعمل الفين أكثر من تركيزها على               . حملافظـة ا

وقُدمت إىل اجلمهور أنواع شىت من      . وازداد الوعي بضرورة التعاون يف العمل مع جماالت أخرى        . العمل الفين يف حد ذاته    
ويتطلب هذا التغيري، املستمر حاليا، اتباع هنج إزاء سياسة التراث          . يئةالـتراث يف آن واحـد أو اسُتخدمت للنهوض بالب         

 . يتجاوز النهج القطاعي التقليدي، وتبدو الفرص اليت تتيحها وسائط اإلعالم الرقمية اجلديدة جد مفيدة يف هذا الصدد
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 املتاحف

. قة بشبكة املتاحف يف هولندا    يضـطلع وزيـر الدولـة املعين بالثقافة مبسؤولية السياسة احلكومية املتعل            -٥٥٣
للداللة على مجيع املتاحف وهيئات الدعم اليت تقوم جبمع التراث الثقايف           " شبكة املتاحف "وُيسـتعمل مصـطلح     

وهتدف سياسة املتاحف باألساس . واحلفاظ عليه ودراسته وتقدميه للجمهور على املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي
كما ترد مناقشة ذلك    " جمموعة املقتنيات الفنية الوطنية   "االختيار على أساس    (يف  إىل احلفـاظ عـلى التراث الثقا      

بإعطاء األولوية  (، وتشجيع املشاركة العامة     )برقمنة جمموعة املقتنيات الفنية مثال    (، وحتسني الوصول إليها     )أدناه
ووفقا هلذه األهداف،   . طويرها، وصيانة البنية األساسية للمتاحف وت     )ألطفـال املـدارس واألقليات الثقافية مثال      

ومل يبق  . ١٩٨٧فُوضت مسؤولية عدد من املتاحف، وما يتصل هبا من متويل، إىل املقاطعات أو البلديات يف عام                 
ومكنت خطة دلتا للحفاظ على التراث الثقايف، كما ذُكر         . إال عـدد قليل منها حتت مسؤولية احلكومة املركزية        

خيار "وأرست خطة دلتا، إىل جانب وثيقة سياسة        .  يف احلفاظ على التراث    أعـاله، مـن تدارك حاالت التأخري      
جمموعة املقتنيات الفنية   "وجاءت الوثيقة مبفهوم    . ، أسس حتويل املتاحف الوطنية إىل هيئات ذاتية اإلدارة        "النوعية
، )ة لدى فرادى املتاحف   عوضا عن جمموعة املقتنيان الفني    (، املقصود هبا أن التراث الوطين كلّ ال يتجزأ          "الوطنية

وقد انعكس ذلك عملياً يف احتفاظ الدولة مبلكية املقتنيات الفنية واملباين وحتول املتاحف        . كأسـاس لسياسـة املـتاحف     
واكتسبت املتاحف بذلك استقاللية عملية دون أن تتملص احلكومة من          . الوطنـية إىل كـيانات قانونـية قائمـة بذاهتا         

وال . وأنشئت مفتشية للتراث الثقايف تتوىل مراقبة إدارة جمموعة املقتنيات الفنية الوطنية          . هامسؤوليتها عن استمرار وجود   
ويقوم متويل املتاحف، كسائر املؤسسات الثقافية،      . تـزال معظم املتاحف الوطنية ُتموَّل من وزارة التعليم والثقافة والعلم          

 . وجيري إبرام اتفاقات أداء ملموسة وقابلة للتحقق. قافيةعلى خطط سياسات رباعية السنوات مبوجب وثيقة السياسة الث

وتقدم وزارة التعليم والثقافة والعلم اإلعانات لعدد من اهليئات العاملة يف قطاع املتاحف عموما، فضال                -٥٥٤
ماهريية عن متويل مشاريع املتاحف املتعلقة باحلفاظ على جمموعة املقتنيات الفنية وعرضها، والرقمنة، واألنشطة اجل

وتدير هذه  . اخلاصـة، وعملـيات احليازة، والعروض الدولية، وتقدمي املنح إلجراء حبوث بشأن املقتنيات الفنية             
 . املخططات مؤسسة موندريان

 احملفوظات والسجالت العامة

: ثة أنشطة هيوتشمل العملية ثال. قامت احلكومة بإنشاء احملفوظات وإدارهتا منذ أن بدأت العمل بالوثائق اخلطية -٥٥٥
. ضمان وصول أي مواطن إليها كحق من حقوقه       ) ج(ضمان إتاحتها للعموم، و   ) ب(صـيانة السـجالت املادية، و     ) أ(

فقد خفض التشريع اجلديد املدة اليت حتال يف هنايتها السجالت العامة إىل         . وجرى تعديل التشريع املتعلق بالسجالت العامة     
 . وسيتحسن بذلك الوصول إىل السجالت العامة ويتدعم دورها الثقايف.  سنة٢٠ إىل ٥٠حمفوظات الدولة من 

 اآلثار واملباين التارخيية

ومشلت احلماية باألساس حىت اآلن املباين      . ١٩٨٨ُيـنظم محايةَ اآلثار قانونُ اآلثار واملباين التارخيية لعام           -٥٥٦
ض يف السنوات األخرية هبدف تدعيم      وخضعت سياسة احلفاظ على التراث لالستعرا     . ١٨٥٠املشـيدة قبل عام     

ويتمثل أحد التطورات يف وضع نظام متويل جديد يرمي إىل احلد من            . الـتحول من الترميم إىل الصيانة املخططة      
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وقدم وزير الدولة للشؤون الثقافية اخلطط . اإلجراءات وتقليل مراكز االتصال حتقيقاً للتبسيط والشفافية يف اللوائح
 .٢٠٠١ملان يف هناية عام ذات الصلة إىل الرب

 علم اآلثار

وتتوىل .  أيضا احلماية القانونية املخصصة للمواقع األثرية      ١٩٨٨ينظم قانون اآلثار واملباين التارخيية لعام        -٥٥٧
 .الدائرة احلكومية للبحوث األثرية، بالنيابة عن الوزير، تنفيذ السياسة املتعلقة بعلم اآلثار

 التخطيط الثقايف

ويرمي التخطيط الثقايف ". التخطيط الثقايف "عـرف جمال السياسة الثقافية املرتبط بسياسة التخطيط يف هولندا ب               ُي -٥٥٨
ويقوم التخطيط الثقايف . إىل االسـتفادة من التراث الثقايف وفن العمارة مبزيد من الفعالية والتأين وكعامل حيدد نوعية البيئة         

  جمال التخطيط ميكن أن تستفيد من تاريخ املباين واملدن واملشاهد الطبيعية احمللي            أن التغيريات يف  ) أ: (عـلى فكـرتني مها    
أن التصميم الذي يراعي اجلانب الثقايف يساهم يف تنظيم البلد على           ) ب( و - دون اعتـبار التقاليد عبئاً بل مصدر إهلام          -

ت واملؤسسات، مبا يف ذلك معهد العمارة يف        ويستند التخطيط الثقايف إىل عمل عدد من الوكاال       . حنو أفضل وأكثر جاذبية   
 .هولندا، وإدارة احملفوظات، واملركز اهلولندي املتخصص يف علم اآلثار، وصندوق دعم العمارة

  دور وسائط اإلعالم٤-١-١٠-٣

 وسائط اإلعالم واألدب واملكتبات

اليدها وأدواهتا اخلاصة،   تـنفرد سياسات احلكومة بشأن كل من وسائط اإلعالم واألدب واملكتبات بتق            -٥٥٩
وتضطلع احلكومة، مبوجب مبدأ الرعاية الوارد يف الدستور، مبسؤولية تعددية          . لكـنها تقوم على أساس مشترك     

وتقوم سياستها على رؤية واسعة جملتمع املعلومات       . املعلومـات وسهولة الوصول إليها وإمكانية االستفادة منها       
أوهلما ضمان  : وتتوخى هذه السياسة حتقيق هدفني رئيسيني     . ية والدميقراطية تسـتند إىل القيم االجتماعية والثقاف     

توافر طائفة واسعة من احملطات اإلذاعية والتلفزيونية والكتب والصحف واجملالت ووسائط اإلعالم اجلديدة عالية              
 .  مث ضمان وصول مجيع فئات السكان إىل هذه الوسائط وإمكانية استفادهتم منها-اجلودة 

والوسـيلة األساسية هي قانون وسائط اإلعالم، الذي حيكم تنظيم ومتويل وتقدمي املؤسسة العامة للبث                -٥٦٠
اإلذاعي والتلفزي، وحيدد عددا من املعايري اخلاصة بالقنوات التجارية ومتعهدي تشغيل الكابالت، وينص على دعم 

لبث احملدودة املتوفرة على الكابالت واملوجات      وتشمل السياسة املتعلقة بوسائط اإلعالم توزيع قدرة ا       . الصحافة
) األدبية وغري األدبية على حد سواء     (ويف جمال األدب، تتمثل حماور االهتمام الرئيسية يف تنوع الكتب           . اهلوائـية 

وتتلقى املكتبات العمومية معونة حكومية بغية متكني األفراد من الوصول إىل طائفة واسعة . وسهولة الوصول إليها
 . املعلومات والتعليم والثقافة بتكلفة زهيدةمن 
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 الكتب واملطالعة

التدابري العامة اليت ) أ: (ميكن تقسيم األدوات املستخدمة حاليا فيما يتصل بالكتب واملطالعة إىل فئتني مها         -٥٦١
ة للحكومة وهتدف هذه التدابري إىل تعزيز السياسة العام. تؤثـر عـلى ميدان الثقافة ككل أو على جزء كبري منه      

. اهلولـندية فيما يتعلق بتعريف السكان بطرق عديدة باملنتجات الثقافية يف اجملتمع اهلولندي وعلى الصعيد الدويل              
كما تستفيد الكتب من ختفيض الضريبة على القيمة        . ومـن الوسـائل املهمة يف هذه الفئة تثبيت أسعار الكتب          

، اليت تنظم حقوق النشر والتأليف فضال عن        ١٩١٢ لعام   أحكام قانون حقوق النشر والتأليف    ) ب(املضـافة؛ و  
 .حقوق اإلعارة والنسخ

فمنذ عام  . وتتمـثل وسيلة أخرى ذات تأثري عام وواسع النطاق يف التشريع املتعلق باملكتبات العمومية              -٥٦٢
 بينما تتوىل املقاطعات ، فوضت إىل البلديات املسؤولية املالية واإلدارية عن تشغيل املكتبات العمومية احمللية،١٩٨٧

وتسهر احلكومة املركزية على اتساق وتنوع وتنسيق ونوعية نظام         . تـزويد املكتـبات مبا يلزمها من دعم مباشر        
 .املكتبات العمومية برمته

وإىل جانـب هذه الوسائل السياسية العامة، تطبق احلكومة بعض السياسات احملددة فيما يتعلق بالكتب                -٥٦٣
وتقدم . مل ذلك صناديق خاصة لدعم تأليف ونشر وترمجة األعمال األدبية باهلولندية والفريزية           ويش. واملطالعـة 

الدولة كذلك أمواال لعدة مؤسسات ومجعيات تساعد على حفظ وتوثيق التراث األديب اهلولندي، أو تعمل على                
وم بأنشطة أخرى لزيادة     أو تق  - وخباصة يف صفوف الشباب      -زيـادة الـتعريف بالكُتاب اهلولنديني وأعماهلم        

والنقطة األخرية اجلديرة بالذكر يف هذا السياق هي وجود موارد مالية من أجل دعم              . االهتمام باألدب اهلولندي  
وهي موارد خمصصة للترغيب يف املطالعة وضمان احلفاظ على التراث : أهـداف حمددة يف ميدان الكتب واملطالعة   

، وتعزيز املشاركة على نطاق أوسع يف األنشطة الثقافية، ودعم السياسة           األديب املـدوَّن وسـهولة الوصول إليه      
ونظرا . وتتزايد الضغوط املفروضة على املطالعة، إذ بات الناس يقضون يف املطالعة وقتا أقصر من ذي قبل. اللغوية

وإىل جانب ما يبذله . هاألمهية املطالعة من الناحية االجتماعية والثقافية، تطبق احلكومة سياسة حازمة للتشجيع علي
باعة الكتب والناشرون وأطراف معنية عديدة أخرى من جهود، تساهم املكتبات واملدارس مسامهة هامة يف هذا                

وتقوم املكتبات واملدارس ومؤسسات تعليمية . املضمار، مع اهتمام خاص باألقليات الثقافية داخل اجملتمع اهلولندي
وتتوفر بعض املواد املستخدمة بلغات األقليات،      . طالعة وارتياد املكتبات  أخـرى بتشجيع هذه اجلماعات على امل      

 .لكن الغاية من ذلك هي دعم االندماج يف اجملتمع اهلولندي ومن مث تشجيع الناس على القراءة باهلولندية

 أحناء وتوفر أربع مكتبات خاصة بذوي اإلعاقات البصرية حاليا كتبا للمكفوفني وضعاف البصر يف مجيع           -٥٦٤
ومتثل هذه املكتبات بالنسبة إىل املصابني بإعاقة       . وحتظى هذه املكتبات باملساعدة ألسباب اجتماعية وثقافية      . البلد

وتعري املكتبات . بصرية وسيلة للوصول إىل املعارف واملعلومات والثقافة، أي وسيلة لالندماج واملشاركة يف اجملتمع
كالربيل والكتب املسجلة على شرائط مسعية والنسخ : يف عدة أشكال خاصةاخلاصة بذوي اإلعاقات البصرية مواد 

وأنشئ صندوق مكتبات لذوي    . واالستعارة جمانية فضال عن تقدمي خدمة بريدية خاصة       . املطـبوعة خبط عريض   
ري غ.  لتشجيع التعاون الوثيق بني املكتبات األربع وتزويدها مبساعدات حكومية         ١٩٩٥اإلعاقات البصرية يف عام     

لذلك، متت .  أن الصندوق عاجز ببساطة عن بلوغ هدف الفعالية والتجديد املنشود٢٠٠١أنـه اتضـح يف عام    
، ووضعت املكتبات اخلاصة بذوي اإلعاقات البصرية من جديد يف ذمة           ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١تصـفيته يف    
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وخلص األمر . والتنظيم التقين استعراضاً شامالًوزارة التعليم والثقافة والعلم، مما أسفر عن استعراض وضعها املايل 
 . ٢٠٠٦إىل الشروع يف تنفيذ برنامج حتديث عاجل من املزمع أن يكتمل يف عام 

 البث اإلذاعي والتلفزي

ويتضمن هذا . نظام البث اإلذاعي والتلفزي احلايل) املنقح مرارا (١٩٨٨ينظم قانون وسائط اإلعالم لعام  -٥٦٥
ن إعداد وبث الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، ومتويل املؤسسة العامة للبث اإلذاعي والتلفزي،            القـانون لوائح بشأ   

تقدمي طائفة متنوعة ورفيعة النوعية من خدمات       ) أ: (وهو يهدف إىل  . وتـزويد الصحف واجملالت بالدعم املايل     
ي واحمللي يف جمال اإلعالم والثقافة      الـربامج ألغراض البث اإلذاعي والتلفزي العام على املستوى الوطين واإلقليم          

القيام جبميع األنشطة املتصلة بتقدمي     ) ب(والتعلـيم والترفـيه، ونقلها أو تسهيل نقلها على شبكات مفتوحة؛ و           
تقدمي ونقل خدمات الربامج املوجهة إىل بلدان ومناطق خارج         ) ج(خدمـات الـربامج ونقلها لذلك الغرض؛ و       

 .ولندية املقيمة يف اخلارجأراضي هولندا وإىل اجلالية اهل

ويـنص القـانون على أن تقدم خدمات برامج اإلذاعة والتلفزيون العامة صورة متوازنة عن اهتمامات اجملتمع                  -٥٦٦
أن يسهل وصول اجلميع إليها يف املناطق       ) أ(والـناس ورؤاهم احلالية فيما يتعلق باجملتمع والثقافة والدين واملعتقد؛ وينبغي            

أن تكون  ) ج(أن تساهم يف تنمية ونشر ما تتسم به هولندا من تعددية وتنوع ثقايف؛ و             ) ب(ا الربامج؛ و  الـيت تسـتهدفه   
أن تستهدف مجهورا عريضا    ) د(مسـتقلة عن املؤثرات التجارية وكذلك، رهنا بأحكام القانون، عن التأثري احلكومي؛ و            

املؤسسة العامة للبث اإلذاعي والتلفزي برناجما متكامال، وجيب أن توفر . ومجاعات وفئات أعمار خمتلفة األحجام والتركيبة
 . أي تشكيلة متنوعة من الربامج اإلعالمية والتعليمية واملواد الثقافية والترفيهية

واجلمعيات العامة للبث اإلذاعي والتلفزي عبارة عن كيانات قانونية تضطلع مبهام املؤسسة العامة للبث               -٥٦٧
وجيب أن يكون اهلدف األوحد أو الرئيسي على األقل جلمعية البث . ٥٦٥ إليها يف الفقرة اإلذاعي والتلفزي املشار

وجيب أن تعكس   . اإلذاعي والتلفزي هو تقدمي خدمات لوضع الربامج ألغراض البث العامة على املستوى الوطين            
ة خاصة داخل اجملتمع وأن     خدمات وضع الربامج اليت تقدمها اجلمعية حركة اجتماعية أو ثقافية أو دينية أو روحي             

وينبغي أن تضم مجعيات البث     . تسعى إىل تلبية االحتياجات االجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو الروحية القائمة           
 عضو، ولكن جيوز جلمعيات البث اإلذاعي والتلفزي الناشئة أن          ١٥٠ ٠٠٠اإلذاعـي والـتلفزي ما ال يقل عن         

وجيب أن تقدم اجلمعيات حديثة النشأة طائفة برامج        .  عضو ٥٠ ٠٠٠من  تطلب احلصول على وقت للبث ابتداء       
 . ختتلف اختالفاً جوهرياً عما تقدمه اجلمعيات األخرى قصد إثراء التنوع اإلذاعي الوطين

ة وتنقل مؤسسة الربامج اهلولندية طائفة برامج ترمي إىل تلبية احتياجات اجلمهور االجتماعية أو الثقافية أو الديني                -٥٦٨
وبعض هذه الربامج موجه إىل األقليات      . أو اإليديولوجية اليت ال تلبيها بقية مجعيات البث اإلذاعي والتلفزي مبا فيه الكفاية            

ويتوىل الصندوق اهلولندي لدعم البث الثقايف تقدمي أموال لدعم إعداد وإنتاج برامج حكومية تتصل حتديدا بالثقافة              . اإلثنية
 . الصندوق من إيرادات مؤسسة اإلعالنات اإلذاعية والتلفزيونيةويتأتى دخل . اهلولندية

 .، فُتح نظام البث اإلذاعي والتلفزي اإلذاعة أيضا أمام الشركات التجارية١٩٩٢ومنذ عام  -٥٦٩
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  محاية احلرية الفنية٥-١-١٠-٣

عم احلكومة الفنون   وتد.  تقـدم احلكومة املركزية حصة كبرية من اإلعانات اليت تتلقاها خمتلف الفنون            -٥٧٠
املرئـية، وفن العمارة والتصميم، واألفالم ووسائط اإلعالم اجلديدة، وفنون األداء، وفنون اهلواة، والتعليم الفين، بواسطة                

وتتمتع ميادين  . ٥٥٠أو عن طريق هيئات التمويل املستقلة كما تقدم وصفه يف الفقرة            /نظـام متويـل رباعي السنوات و      
 .وفيما يلي مثاالن على ذلك. تقاللية كبرية، لكن مجيعها يتبع توجيهات سياسية عامةالفنون املتنوعة باس

زيادة الناتج والنهوض بنوعية األفالم اهلولندية، مبا يف ذلك : تتوخى سياسة األفالم عددا من األهداف هي -٥٧١
 الفنية؛ توسيع سوق الفيلم     أفـالم اإلنـتاج الـدويل املشترك؛ النهوض بتوزيع األفالم غري التجارية ذات القيمة             

اهلولـندي؛ توطـيد التعاون بني قطاع األفالم والبث اإلذاعي والتلفزي؛ حتسني ظروف انتقاء املواهب اجلديدة                
 .وتدريبها؛ حسن إدارة التراث السينمائي وإتاحته للعموم؛ ومحاية األحداث

ض جيدة فضال عن درجة من التنوع       وتتمـثل السياسـة احلكومية املتعلقة بفنون األداء يف ضمان عرو           -٥٧٢
وجيب على . والوسيلة األساسية هي منح اإلعانات. والـتوزيع اجلغرايف؛ والتجديد واالتصال هدفان مهمان أيضا    

امللتمسني بذل جهود جلذب عدد كاف من املشاهدين ومراعاة التوزيع اجلغرايف، وزيادة اهتمام اجلمهور وتوسيع               
وُيشترط تغطية ما ال .  كثرية بشرط تقدمي نسبة مئوية من العروض يف أماكن أخرىوُتقدم إعانات حكومية. نطاقه

 يف املائة من التكاليف التشغيلية للشركة من أرباحها اخلاصة، األمر الذي يشجع على اتباع هنج                ١٥يقـل عـن     
بينما . نون األداء واحلكومـة املركزية مسؤولة يف شىت أحناء البلد عن التنوع واالستمرارية يف ميدان ف             . جتـاري 

 وهتتم  - أي املسارح وقاعات احلفالت املوسيقية، وما إىل ذلك          -تضـطلع الـبلديات مبسؤولية أماكن العرض        
 . املقاطعات بطائفة من التظاهرات املقامة على مستوى املقاطعة وتوزيعها داخلها

  التدريب املهين٦-١-١٠-٣

 . ة يف اجملال الثقايف الذي يستهويه، والتعبري عن ثقافته اخلاصةتكفل مبادئ الدستور حق كل فرد يف املشارك -٥٧٣

  قراءات أخرى يف السياسة الثقافية اهلولندية٧-١-١٠-٣

 :ميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأن السياسة الثقافية اهلولندية يف الوثائق التالية -٥٧٤

قانون السياسة الثقافية   "ُيترجم أحيانا بعبارة    ) (التمويل ألغراض حمددة  (قانون السياسة الثقافية     -
 ؛١٩٩٣مارس / آذار١١املؤرخ ") اخلاصة

 ؛١٩٩٤وزارة التعليم والثقافة والعلم، السياسة الثقافية يف هولندا، تقرير جمموعة خرباء أوروبية،  -

 ؛١٩٩٤وزارة التعليم والثقافة والعلم، استقاللية املتاحف الوطنية يف هولندا،  -

 ؛١٩٩٥وثيقة بشأن مبادئ السياسة الثقافية، ": درع أو دعامة"رة التعليم والثقافة والعلم، وزا -

 ؛١٩٩٣وزارة الصحة والرفاه والرياضة، االستثمار يف الثقافة،  -
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 ؛١٩٩٤وزارة الصحة والرفاه والرياضة، السياسة الثقافية يف هولندا،  -

- Peter van IJsselmuiden, "Truths gained; the events leading up to the Act on Specific 

Cultural Policy", 19؛ 

 .pdf->culture->English-nl.minocw.www، ٢٠٠٣وزارة التعليم والثقافة والعلم، السياسة الثقافية يف هولندا،  -

 . ,e>cultur->English-nl.minocw.www. 2003More than the Sumوزارة التعليم والثقافة والعلم،  -

، ٢٠٠٨-٢٠٠٥وثيقة سياسية بشأن الثقافة للفترة (، Cultuurnota 2005-2008وزارة التعليم والثقافة والعلم،  -
 .Culture-> English -nl .minocw.www <) مل تكن متاحة باإلنكليزية وقت كتابة هذا التقرير

 لعلمي وتطبيقاته التمتع بفوائد التقدم ا٢-١٠-٣

 تطبيق العلوم وحفظها وتطويرها ونشرها مع مراعاة حقوق اإلنسان على النحو الواجب

 الديوان ) أ: (أنشـأت هولـندا نظـام عـلم وتكنولوجـيا يسـتند إىل آلـيات تنسيق على مستويني             -٥٧٥
فعلى مستوى  : توينيوتضـطلع جلان خاصة مبسؤولية العلم والتكنولوجيا واالبتكار على املس         . الـوزارات ) ب(و

الديـوان، هناك جلنة الديوان املعنية بسياسة العلم والتكنولوجيا واإلعالم؛ وعلى املستوى الوزاري، هناك اللجنة               
وتقوم اللجنة األوىل بإعداد القرارات اليت سيتخذها الديوان يف         . املعنـية بسياسـة العلم والتكنولوجيا واإلعالم      

ين مكلفني بتنسيق سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار ويرأسها رئيس الوزراء؛ وتتكون من وزير. جلساته العامة
وميكن لبقية الوزراء حضور اجتماعات اللجنة األوىل ويقومون بذلك عندما يتضمن جدول األعمال مواضيع ذات 

وجتتمع . يع الوزارات وتتألف اللجنة الثانية من موظفي اخلدمة املدنية الرفيعي املستوى يف مج          . صلة مبهام وزارهتم  
 . اللجنة الثانية قبل اللجنة األوىل وتبت يف االقتراحات اليت سُتقدم إليها للنظر فيها

وُتنسق سياسةَ العلوم وزارة التعليم والثقافة      . وتعـىن عدة وزارات مبسائل العلم والتكنولوجيا واالبتكار        -٥٧٦
لعلم اليت ُتنشر كل أربع سنوات وتقارير احلالة اليت تنشر          والسياسات رباعية السنوات، وتشمل ميزانية ا     . والعلم

وتعّبر ميزانية العلم عن آراء وزير التعليم والثقافة والعلم بشأن حالة نظام العلم . كل سنة يف السنوات اليت تتخللها
 . ذ هذه اخلططوتصف تقارير احلالة السنوية التقدم احملرز يف تنفي. عموماً وتعرض خططه للسنوات األربع املقبلة

ويضـطلع وزير التعليم والثقافة والعلم مبسؤولية إدارة اجلامعات العامة وشىت املنظمات اليت تؤدي دوراً                -٥٧٧
واجلمعيات الرمسية الرئيسية هي مجعية البحث      . )١٨(هاماً يف نظام البحث العلمي وميادين أخرى من سياسة العلم         

وتشارك . ية يف هولندا، وأكادميية هولندا امللكية للفنون والعلوم، واملكتبة امللكية         العلمي اهلولندية، ومجعية البحوث التطبيق    
) برنامج التمويل املشترك  (وزارة الشـؤون االقتصـادية بصفة مباشرة يف بعض فروع مجعية البحوث التطبيقية يف هولندا                

 .  يف متويل اجلمعيتني، وتشارك الوزارة)STWمؤسسة التكنولوجيا، (ومجعية البحث العلمي اهلولندية 

                                                      

جامعة ومركز حبوث   ( للبحوث الزراعية    DLOغـري أن املسـؤول عن جامعة واغنينغن ومؤسسات           )١٨(
 . ارة الطبيعة ونوعية الغذاءهو وزير الزراعة وإد) واغنينغن
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كما يضطلع وزير الشؤون . وتنسيق سياسة التكنولوجيا واالبتكار من مسؤولية وزير الشؤون االقتصادية -٥٧٨
مبا يف ذلك (االقتصادية، مبعية وزير التعليم والثقافة والعلم، باجلزء الدويل من السياسة اهلولندية للعلم والتكنولوجيا 

 وينفذ وزراء آخرون سياساهتم العلمية والبحثية بشأن جماالت حمددة تدخل ضمن مهام             ).شؤون االحتاد األورويب  
 .وزارهتم كالصحة والبيئة والدفاع والنقل واألشغال العامة

 :ويقدم عدد من اهليئات االستشارية املشورة إىل احلكومة فيما يتعلق بسياسة العلم والتكنولوجيا -٥٧٩

وأنشئ اجمللس  .  بسياسة العلم والتكنولوجيا دورا استشاريا عاما      يؤدي اجمللس االستشاري املعين    -
 ٣٠ مث كُرس مبوجب قانون مؤرخ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢يف البداية مبوجب قانون مؤرخ 

وتقوم اللجنة بإسداء املشورة إىل احلكومة والربملان خبصوص سياسة         . ١٩٩٧يناير  /كانون الثاين 
 تنفيذها على الصعيدين الوطين والدويل، وسياسة اإلعالم يف جمال          العـلم والتكنولوجيا الواجب   

. ويتعلق جوهر الوظيفة االستشارية بعملية املعرفة واالبتكار وتطويرها       . العـلم والتكنولوجـيا   
وميكـن أن تـتعلق توصـيات اجمللس أيضا بالقضايا اليت متس البحث والتطبيق العلمي وتطوير               

اجلامعات والصناعة  (وينتمي األعضاء إىل أوساط متنوعة      . التكنولوجـيا أو تنـتج عـن ذلك       
 . وُيعينون على أساس كفاءاهتم الشخصية). وغريمها

وُتساعد . تسـدي اجملـالس القطاعية املشورة إىل الوزراء املعنيني مبجاالت حمددة من السياسة             -
 وتنظيم البنية   أنشـطتهم ودراسـاهتم التطلعية يف عمل الوزارات املتعلق بربجمة البحث وتنسيقه           

وميكن أيضا أن تساهم يف وضع السياسات وحشد        . األساسـية املعرفـية يف القطاع ذي الصلة       
وتركز اجملالس القطاعية يف املقام األول على جمال اهتمام وزاراهتا، ولكن           . الدعم لسياسة معينة  

ية البحث العلمي من املفترض أن تستخدم نواتج عملها أيضاً يف برجمة البحوث اليت تقوم هبا مجع           
ويوجد حاليا أربعة   . اهلولندية، ومجعية البحوث التطبيقية يف هولندا، واجلامعات وهيئات أخرى        

حبوث املعونة اإلمنائية، والبحوث الصحية، وحبوث      : جمـالس قطاعـية خمتصة يف اجملاالت التالية       
ا خمتص يف اإلدارة العامة     أحدمه(ومثة اثنان يف طور اإلنشاء      . الطبيعة والبيئة، والبحوث الزراعية   

وتتوىل تنشيط التعاون بني خمتلف اجملالس القطاعية هيئة        ). والعـدل والسالمة والثاين يف التعليم     
. جامعـة صـغرية تدعى اللجنة االستشارية للمجالس القطاعية وتعىن مبحاور االهتمام املشترك            

 . ؤولة عنها يف هناية األمرومتول الوزارات املختصة اجملالس القطاعية التابعة هلا وهي مس

تشـمل مهام أكادميية هولندا امللكية للفنون والعلوم إسداء املشورة للحكومة يف مسائل العلوم والتكنولوجيا،           -
 ).مدونات قواعد السلوك وضمان النوعية ومعاهد البحث(وال سيما يف جمال البحوث األساسية 

، وأكادميية هولندا )كلية نيينرود للتجارة(عن جامعة خاصة  جامعة عامة فضال     ١٤وتضـم دوائر العلم والبحث      
 معاهد  ٥امللكـية للفـنون والعلوم مبعاهدها الثمانية عشر، ومجعية البحث العلمي اهلولندية مبعاهدها التسعة، و              

 معاهد تكنولوجية رائدة، ومجعية البحوث التطبيقية يف هولندا مبعاهدها األربعة عشر،            ٤تكنولوجـية كـربى، و    
 للبحوث الزراعية، وعدد من املراكز احلكومية للبحوث واالستشارة، وعدة معاهد أخرى يف جمال              DLOمعاهد  و

 .الصحة والعلوم االجتماعية
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 اجلامعات

وفيما يتعلق  . البحث والتعليم ونقل املعرفة إىل اجملتمع     : تقـوم مهمـة اجلامعات على ثالث وظائف هي         -٥٨٠
اجلارية يف هولندا، إضافة إىل     ) األولية واالستراتيجية (ظم البحوث األساسية    بأنشـطة البحث تقوم اجلامعات مبع     

ويشمل البحث اجلامعي مجيع االختصاصات األكادميية، وإن كانت كل اجلامعات . حبوث خمصصة وأخرى تطبيقية
عة  خمتصة يف التكنولوجيا، وواحدة يف الزرا    ١٤وثالث جامعات عامة من أصل      . ال تضـم مجـيع االختصاصات     

وال . وتتمتع اجلامعات مبستوى عال من االستقاللية     ). وتسع منها جامعات غري متخصصة واألخرى جامعة حرة       (
 . ويعني أعضاَء جمالس اجلامعات وزير التعليم والثقافة والعلم. تشارك احلكومة بصفة مباشرة يف إدارهتا

إذ تقدم : ويلي مزدوج فيما خيص اجلامعاتويوجد يف هولندا، على غرار بلدان أخرى كثرية، نظام دعم مت -٥٨١
وإضافة إىل ذلك، حتصل    ). مجعية البحث العلمي اهلولندية   (احلكومة التمويل املباشر وتتكفل جمالس البحث باملنح        

 :وبذلك، يصنف متويل اجلامعات إىل ثالثة أنواع. التعليم/اجلامعات على دخل من عقود البحث

، املكون من موارد أساسية توفرها وزارة ) يف املائة من اجملموع٦٠حنو (التمويل احلكومي املباشر  -
 .  كمنحة جامعة أو مبلغ إمجايل ُيخصص للتعليم والبحث معا)١٩(التعليم والثقافة والعلوم

، املكون من موارد تتيحها مجعية      ) يف املائة من اجملموع    ١٠حنو  (الـتمويل احلكومي غري املباشر       -
 للجامعات يف شكل منح بينما تقدمها أكادميية هولندا امللكية للفنون           البحـث العلمي اهلولندية   

وختتار مجعية البحث العلمي   ). باحثون وأساتذة من األكادميية   (والعلـوم يف شكل موارد بشرية       
اهلولـندية الباحثني واملشاريع والربامج البحثية اليت ستموهلا عن طريق عملية تنافسية تقوم على              

  .استعراض األقران

، املكون من   ) يف املائة من اجملموع    ٣٠حنو  (التعليم  /الـتمويل يف شكل مدفوعات لعقود البحث       -
ويتنوع الشركاء  . أمـوال إضافية من مصادر وطنية ودولية عامة وخاصة تتاح يف إطار العقود            

الـتعاقديون مـن دوائر حكومية وصناعات ومجعيات خريية إىل منظمات متويل دولية كاالحتاد    
 ).الربامج اإلطارية(ويب األور

 مجعية البحث العلمي اهلولندية

تتمـثل مهمـة مجعـية البحث العلمي اهلولندية يف دعم وتعزيز نوعية البحث العلمي األساسي وحمتواه                  -٥٨٢
وتغطي مجعية البحث . االبتكاري يف اجلامعات ومعاهد البحث اهلولندية، وتيسري نشر نتائج البحوث واستخدامها      

وتتمثل أهم وظائفها يف تقدمي منح ألعلى مستويات البحوث . ولـندية مجـيع املـيادين األكادميـية    العـلمي اهل  
كما تدير اجلمعية تسعة معاهد يف ميادين علم الفلك والرياضيات          . والتجهـيزات البحثية وتنسيق برامج البحث     

 .إنفاذ القانون وحبوث الفضاءوعلم احلاسوب والفيزياء والتاريخ والبحوث البحرية والقانون وعلم اجلرمية و
                                                      

 .متول جامعةَ واغنينغن وزارة الزراعة وإدارة الطبيعة ونوعية الغذاء )١٩(
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ومن أهم أنشطة مجعية البحث العلمي اهلولندية تقدمي منح أو إعانات إلجراء البحوث بفتح املنافسة بني                 -٥٨٣
وبصفة عامة، ميكن جلميع الباحثني     . وُيخصص هذا اجلزء من ميزانية اجلمعية للربامج واملشاريع واألفراد        . الباحثني

لندية ومعاهد حبث حتظى باعتراف اجلمعية التماس هذه املنح، رغم أن شروط األهلية املتصلة              املنـتمني إىل جامعـات هو     
 :وتقدم مجعية البحث العلمي اهلولندية أنواعا شىت من املنح واإلعانات. ببعض الربامج قد تكون أوسع أو أشد تقييدا

 إعانات الربامج؛ -

ربنامج االبتكاري حلفز البحوث الذي يستهدف      وأهم هذه الربامج هو ال    . منحاً لفرادى الباحثني   -
وبدأ تطبيق . احلائـزين اجلدد للدكتوراه، والباحثني يف مرحلة ما بعد الدكتوراه وكبار الباحثني          

 بالتعاون مع اجلامعات وأكادميية هولندا امللكية للفنون والعلوم         ٢٠٠٠هـذا الـربنامج يف عام       
امج األخرى اخلاصة بفرادى الباحثني برنامج سبينوزا       ومن الرب . ووزارة التعلـيم والثقافة والعلم    

 ؛)مريفود وأسبازيا(والربامج املعدة خصيصاً ) النظري اهلولندي جلائزة نوبل(

 منحاً للنشر؛ -

 االستثمارات يف املعدات واملرافق؛ -

 .منح السفر والتعاون الدويل -

 التعاون مع الوزارات ومنظمات وسيطة وشركات       وتلـتزم اجلمعية أيضا مبد اجلسور بني العلم واجملتمع بواسطة         
 . جتارية أخرى، فضال عن االتصال ونقل التكنولوجيا

 إىل أكثر ١٩٧٠ مليون يورو يف عام   ٣٠وارتفعت ميزانية مجعية البحث العلمي اهلولندية بسرعة من حنو           -٥٨٤
 يف املائة من إمجايل امليزانية ٨٠حبوايل وتساهم وزارة التعليم والثقافة والعلم . ٢٠٠٢ مليون يورو يف عام ٤٠٠من 

 يف املائة من إمجايل     ٤وتساهم وزارة الشؤون االقتصادية حبوايل      ). مبـا يف ذلك املبالغ املرصودة ألغراض خاصة       (
 . امليزانية بتخصيص أموال ملؤسسة التكنولوجيا التابعة جلمعية البحث العلمي اهلولندية

 والعلومأكادميية هولندا امللكية للفنون 

وزيادة يف التحديد، ميكن . تتمثل مهمة أكادميية هولندا امللكية للفنون والعلوم يف تنشيط البحث األكادميي -٥٨٥
 :تلخيص وظائف األكادميية وأنشطتها كما يلي

للحكومة بشأن القضايا املتصلة بالبحث العلمي؛ ولذلك، أقرت األكادميية عدة جمالس           " إسداء املشورة " -
وُتسدى املشورة عند الطلب أو بدونه      . تألف من أعضاء يف األكادميية وأطراف غري أعضاء فيها        وجلان ت 

 إىل احلكومة والربملان واجلامعات ومؤسسات البحث ووكاالت التمويل واملنظمات الدولية؛

د البحوث العلمية باستعراض األقران وتقدمي زماالت أكادميية، وبواسطة جلنة اعتما" تقييم نوعية" -
 معاهد البحوث يف هولندا؛
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للدوائـر العلمية ودعم التعاون العلمي الدويل عن طريق االتصاالت الدولية          " توفـري منـتدى   " -
 واملؤمترات واألموال واهلبات؛

 معهدا خمتصا يف البحوث األساسية واالستراتيجية، وتقدمي        ١٨تضم  " العمل كمؤسسة جامعة  " -
 .ارة جمموعات األعمال البيولوجية والوثائقيةخدمات إعالمية يف جمال العلوم، وإد

واألكادميية مسؤولة عن عدد من املعاهد الرائدة اليت جتري حبوثا أساسية يف علوم احلياة والعلوم اإلنسانية              -٥٨٦
ويساعد بعض املعاهد أيضا الدوائر العلمية بإعداد وإدارة جمموعات         . أو تقـدم خدمات إعالمية يف جمال العلوم       

، بلغت ميزانية ٢٠٠٢ويف عام . أو تيسري البحث بطرق أخرى/ البيولوجية والوثائقية، وتقدمي معلومات، واألعمال
 . يف املائة منها٧٧وأسهمت وزارة التعليم والثقافة والعلم بنسبة .  مليون يورو١٠٠األكادميية حنو 

 مجعية البحوث التطبيقية يف هولندا

دا مجعية حبث تعاقدية مستقلة تكرس خربهتا وحبوثها لتعزيز القدرة          مجعـية الـبحوث التطبيقية يف هولن       -٥٨٧
وملا كانت اجلمعية مجعية كبرية     . التنافسية للجمعيات العامة واخلاصة، وخدمة االقتصاد والنهوض باجملتمع ككل        

در للمعرفة  جتري حبوثاً عن طريق التعاقد، فإهنا متثل مهزة الوصل يف سلسلة االبتكار بني البحوث األساسية كمص               
 .والتطبيق العملي كاستخدامها بطريقة قابلة الستغالهلا جتارياً

وتقوم مجعية البحوث التطبيقية يف هولندا بطائفة واسعة من أنشطة البحث والتطوير وغريها من األنشطة                -٥٨٨
 :وتشمل هذه األنشطة.  معهدا متخصصا تابعا للجمعية١٤يف 

 تنمية املعارف؛  -

  خلدمة املتلقني يف قطاعات الصناعة واحلكومة؛توظيف املعارف -

 نقل التكنولوجيا، وخباصة إىل الشركات الصغرية ومتوسطة احلجم؛ -

 العمل كاملخرب الرئيسي لوزارة الدفاع ووزارات أخرى؛ -

 .تسويق املعارف بالتعاون مع الشركات -

رية طويلة املدى لتطوير املعارف االبتكارية، وتقوم مجعية البحوث التطبيقية يف هولندا، قصد تصميم برامج حبث كب
وتتعاون اجلمعية مع تسع    . بإبرام اتفاقات شىت مع احلكومة اهلولندية، باالعتماد بعد ذلك على التمويل املخصص           

 .جامعات هولندية يف حنو ثالثني مركزا

 واألمن والسالمة، واملنتجات    وتركـز أنشطة اجلمعية على ستة ميادين عمل أساسية هي نوعية احلياة، والدفاع             -٥٨٩
وتقوم اجلمعية  . والعمليات والنظم املتطورة، والبيئة الطبيعية واالصطناعية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واخلدمات         

، وهي شركة تابعة بلغ رقم .TNO Management B.Vأيضا بالعديد من األنشطة التجارية واملوجهة إىل السوق بواسطة 
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 براءة اختراع،   ٥٦ويف ذات السنة، طلبت اجلمعية احلصول على        . ٢٠٠١ مليون يورو يف عام      ٥٥وحد حنو   أعماهلـا امل  
 . ماليني يورو٣,٦وبلغت إيرادات الرباءات والتراخيص 

 ٤٧٠، بلغ رقم أعمال اجلمعية فيما يتصل بأنشطة البحث والتطوير واألنشطة األخرى             ٢٠٠٢ويف عام    -٥٩٠
معية منحة أساسية من وزارة التعليم والثقافة والعلم باإلضافة إىل منح ألهداف حمددة من          وتتلقى اجل . مليون يورو 

ومتثل مدفوعات العقود حصة ال يستهان      . وتستخدم هذه املنح لربامج البحث طويلة املدى      . عدة وزارات أخرى  
 . ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٦٦هبا من ميزانية اجلمعية بلغت 

 كربىاملعاهد التكنولوجية ال

جتري املعاهد التكنولوجية الكربى اخلمسة حبوثا تطبيقية وأنشطة ذات صلة، من قبيل إسداء املشورة إىل                -٥٩١
 :وهذه املعاهد هي. القطاعات الصناعية واحلكومة يف ميادين حمددة

اقة، مركـز حبوث الطاقة يف هولندا، الذي يقوم ببحوث يف ميادين الطاقة النووية وغريها من أنواع الط         -
 ومركز حبوث الطاقة هو أكرب مركز حبث هولندي يف جمال الطاقة؛. والطاقة والبيئة، واملواد

جيودلفـت، الـذي يقـوم ببحوث تتعلق هبندسة الطرق الرئيسية واهلندسة اهليدرولية والتربة               -
 ؛)وكذلك التلوث(

والتكنولوجيا املتعلقة املعهـد اهلولندي للبحوث البحرية، الذي يقوم ببحوث تتعلق ببناء السفن          -
 باجلرف القاري وهندسة احمليطات؛

املخـرب الوطـين للفضاء اجلوي، الذي يقوم ببحوث يف هندسة الفضاء اجلوي لألغراض املدنية                -
 والعسكرية على حد سواء؛

- WL Delft Hydraulicsاملختصة يف املوانئ والسواحل واألهنار والنقل البحري وإدارة املياه والبيئة ،. 

العمل كمراكز للخربة التكنولوجية بغية تلبية      ) ١: (وتضطلع املعاهد التكنولوجية الكربى بوظيفتني أساسيتني مها      
العمل كمراكز لتطوير التكنولوجيا واستحداثها     ) ٢(االحتـياجات املعرفـية للحكومة والشركات التجارية، و       

 .وإتاحتها للحكومة والشركات التجارية

 الرائدةاملعاهد التكنولوجية 

 كمؤسسات افتراضية تشارك فيها الشركات ومعاهد       ١٩٩٧أنشئت املعاهد التكنولوجية الرائدة يف عام        
وتوجد أربعة معاهد متخصصة يف التغذية والفلزات والبوليمريات        ). شراكات بني القطاعني العام واخلاص    (املعرفة  

ير بني الشركاء من القطاعني العام واخلاص يف        وهتدف إىل حث التعاون على البحث والتطو      . وتقنيات املعلومات 
وخلص تقييم  . وتشارك مجعية البحوث التطبيقية يف هولندا يف املعاهد األربعة        . جمـاالت مهمة لالقتصاد واجملتمع    

 إىل أن املعاهد التكنولوجية الرائدة منوذج ناجح للتعاون بني القطاعني           ٢٠٠٢منتصف املدة الذي أجري يف عام       
 .اص وأنه ينبغي مواصلة التجربة على مدى أربع سنوات أخرىالعام واخل
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 )DLO(معاهد البحوث الزراعية 

ويف النصف الثاين من    . كانـت معـاهد الـبحوث الزراعية تابعة لوزارة الزراعة وإدارة الطبيعة ونوعية الغذاء              -٥٩٢
ينغن فنشأ املركز اجلامعي والبحثي     ، وأدجمت مع جامعة واغن    )DLOكمؤسسة  (التسـعينات، استقلت املعاهد عن الوزارة       

) مخسة( واجلامعة كيان على حدة، لكنهما يعمالن معا يف إطار أفرقة خرباء يف      DLOوكـل مـن مؤسسة      . بواغنيـنغن 
 .٢٠٠٢ مليون يورو يف عام ٣٥٠ عشرة معاهد، وبلغت ميزانيتها DLOوتضم مؤسسة . جماالت خمتلفة

 مراكز البحث احلكومية

ويرتبط . املعاهد يف كنف وزارة من الوزارات، رغم أن عدد هذه املعاهد آخذ يف التراجع          يعمل عدد من     -٥٩٣
بعضها ارتباطا مباشرا بالوزارة املعنية، كمركز البحث والتوثيق التابع لوزارة العدل؛ أما البعض اآلخر فعبارة عن                

 . واألشغال العامة وإدارة املياهوكاالت وزارية كمعهد هولندا امللكي لألرصاد اجلوية التابع لوزارة النقل 

ويبني الشكل .  يف املائة من مصروفات البحث والتطوير يف هولندا١٥ويغطي قطاع معاهد البحث برمته  -٥٩٤
 . توزيع مصروفات البحث والتطوير بالنسب املئوية بني خمتلف أنواع املعاهد٤-٢

 الشركات التجارية

 ٥٨عن متويل إمجايل مصروفات البحث والتطوير يف هولندا بنسبة كان قطاع الشركات التجارية مسؤوال  -٥٩٥
وقطاع التصنيع أكرب مستثمر، على اإلطالق، يف جمال البحث والتطوير، إذ يساهم بنسبة  . ٢٠٠١يف املائة يف عام     

ة  قراب٢٠٠١وبلغت حصة قطاع اخلدمات يف عام .  يف املائة من إمجايل مصروفات البحث والتطوير يف هولندا٧٦
الزراعة والصيد واحلراجة ( يف املائـة مـن إمجايل مصروفات البحث والتطوير، بينما سامهت بقية القطاعات        ٢٠

 يف املائة من تلك     ٥حبصة مل تتجاوز    ) وصـيد األمساك؛ واملناجم واحملاجر؛ والكهرباء والغاز وإمداد املياه؛ والبناء         
 يف املائة من مصروفات البحث ٤٢ت الكهربائية والبصرية  ويف قطـاع التصـنيع، قدمت صناعة التجهيزا       . املصـروفات 

والصناعات األخرى اليت تساهم حبصة كبرية نسبيا يف مصروفات البحث والتطوير هي صناعة اآلالت واملعدات             . والتطوير
واملنتجات ) ائة يف امل  ٩) (األساسية(وصناعة املواد الكيميائية    )  يف املائة  ١١(واملستحضـرات الصيدالنية    )  يف املائـة   ١٥(

)  يف املائة  ٣٠(أما يف قطاع اخلدمات، فتساهم األنشطة احلاسوبية وما يتصل هبا           ).  يف املائة  ٧(الغذائية واملشروبات والتبغ    
 .بالقدر األكرب يف مصروفات البحث والتطوير)  يف املائة١٧(وجتارة اجلملة )  يف املائة٢٠(وأنشطة البحث والتطوير 

 حل املعنوية واملادية الناجتة عن العمل العلمي وأنشطة أخرى محاية املصا٣-١٠-٣

 حق النشر والتأليف

  عمال بتوجيه جملس االحتاد األورويب      ١٩١٢أدرج حـق اإلعـارة يف قـانون حق النشر والتأليف لعام              -٥٩٦
تصلة حبق   واملتعلق حبق التأجري وحق اإلعارة وحقوق معينة م        ١٩٩٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ املؤرخ   ٩٢/١٠٠

بالصيغة املعدلة وفقا ) ١٩٩٢/ تشرين الثاين٢٧، OJ EC L 346/61(النشـر والتألـيف يف جمال امللكية الفكرية   
 بشأن تنسيق قواعد معينة تتعلق حبق النشر واحلقوق ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٧ املؤرخ EEC/93/83لتوجيه اجمللس 
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 تشرين ٦، OJ EC L 248/15(لسواتل والبث الكابلي املتصـلة بـه يف جمـال البث اإلذاعي والتلفزي بواسطة ا   
وحيجر هذا القانون على املؤلفني منع إعارة األعمال وغريها من املواد احملمية، إذا دفع              ). ١٩٩٣أكـتوبر   /األول

 .املعري عوضاً منصفاً لقاء ذلك

 مدة محاية حق    ، الذي ينسق  ١٩٩٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ املؤرخ   EEC/93/98ومدد توجيه اجمللس     -٥٩٧
، مدة محاية األعمال، )١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٤، OJ EC 290/9(النشر والتأليف وحقوق معينة متصلة به 

 .  سنة بعد وفاة املؤلف٧٠ إىل ٥٠فيما يتصل حبقوق االستغالل االقتصادي، من 

 بشأن احلماية ١٩٩٦مارس / آذار١١ املؤرخ EC/96/9وأدى تنفـيذ توجـيه الربملان األورويب واجمللس          -٥٩٨
إىل محاية قواعد البيانات غري األصلية، اليت ) ١٩٩٦مارس / آذار٢٧ ،OJ EC L 77/20(القانونية لقواعد البيانات 

 . ١٩٩٩لعام ) احلماية القانونية(أدرجت يف قانون قواعد البيانات 

 ٢٠٠١مايو / أيار٢٢ املعتمد يف EC/2001/29وأخريا، جتدر اإلشارة إىل توجيه الربملان األورويب واجمللس  -٥٩٩
وجيري حاليا إدراج   . بشأن تنسيق جوانب معينة من حق النشر والتأليف واحلقوق املتصلة به يف جمتمع املعلومات             

وسيسمح التشريع اهلولندي باستخدام املواد احملمية رهنا باستيفاء شروط معينة داخل . التوجيه يف التشريع اهلولندي
 . ة للمكتباتالشبكة املغلق

 احلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته

وحدثت التطورات التالية منذ تقدمي     . تتـناول هذه الفقرة موضوع محاية مصاحل املؤلف املعنوية واملادية          -٦٠٠
 :وعلى مستوى اجلماعة األوروبية، اعتمدت عدة توجيهات على مدى السنوات القليلة املاضية. التقرير السابق

 واملتعلق حبق التأجري وحق     ١٩٩٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ املؤرخ   ٩٢/١٠٠توجـيه اجمللـس      -
، OJ EC L 346/61(اإلعارة وحقوق معينة متصلة حبق النشر والتأليف يف جمال امللكية الفكرية 

 ؛EEC/93/83بالصيغة املعدلة وفقا لتوجيه اجمللس ) ١٩٩٢/ تشرين الثاين٢٧

 بشأن تنسيق قواعد معينة تتعلق حبق ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٧ املؤرخ EEC/93/83توجيه اجمللس  -
النشـر والتألـيف واحلقوق املتصلة به يف جمال البث اإلذاعي والتلفزي بواسطة السواتل والبث               

 ؛)١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٦، OJ EC L 248/15(الكابلي 

 الذي نسق مدة محاية حق      ١٩٩٣بر  أكتو/ تشرين األول  ١٩ املؤرخ   EEC/93/98توجيه اجمللس    -
 ؛)١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٤، OJ EC 290/9(النشر والتأليف وحقوق معينة متصلة به 

 بشأن احلماية القانونية ١٩٩٦مارس / آذار١١ املؤرخ EC/96/9توجيه الربملان األورويب واجمللس  -
 ؛)١٩٩٦مارس / آذار٢٧ ،OJ EC L 77/20(لقواعد البيانات 

 بشأن حق   ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٢٧ املعتمد يف    EC/2001/84جيه الربملان األورويب واجمللس     تو -
 ).OJ EC L 272(إعادة بيع عمل فين أصلي لفائدة صاحبه 
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قانون حق النشر والتأليف    (وأدرجـت مجيع هذه التوجيهات، إال األخري، منذ ذلك احلني يف التشريع اهلولندي               -٦٠١
ونص ). ١٩٩٩لعام  ) احلماية القانونية (، وقانـون قواعد البيانات     ١٩٩٣ق اجلوار لعام    ، وقـانون حقو   ١٩١٢لعـام   

ونص الثاين على وجوب اكتساب حق النشر . التوجـيه األول عـلى احلق يف تلقي عوض منصف لقاء إعارة مواد حممية             
وحيول ذلك دون   .  عن طريق السواتل   والتأليف واحلقوق املتصلة به بواسطة اتفاق يف البلد الذي ُتبث فيه املادة للجمهور            

ونّسق التوجيه الثالث . إخضاع البث لعدد كبري من اللوائح املتعلقة حبق النشر والتأليف واحلقوق املتصلة به يف بلدان خمتلفة   
 استثمارات  بينما أقر الرابع محاية قواعد البيانات غري األصلية اليت كانت حمل          . مدة محاية األعمال وغريها من املواد احملمية      

 .وميلك واضع قاعدة بيانات من هذا القبيل دون سواه حق السحب وإعادة االستخدام. كبرية

، حق إعادة بيع    EC/2001/84، بتنفيذ التوجيه    ١٩١٢وأخريا سُيدرج يف قانون حق النشر والتأليف لعام          -٦٠٢
 . عمل فين أصلي لفائدة صاحبه

  حفظ وتطوير ونشر العلوم والثقافة٤-١٠-٣

يركز نظام العلم والتكنولوجيا اهلولندي على قيام الشركات التجارية واجلامعات ومعاهد البحث بتمويل       -٦٠٣
ولئن كان استحداث معارف جديدة عمال قيما يف حد ذاته، فإن املعارف اليت تستحدثها هذه . املعرفة واستحداثها

 . الشركاتاهليئات تشكل أيضا إسهاما أساسيا لتحقيق االبتكار يف إطار 

واملـبدأ الذي يقوم عليه نظام االبتكار الدينامي هو أن االبتكار عملية تفاعلية تساهم فيها فعاليات شىت          -٦٠٤
وتعتمد قوة نظام االبتكار على . معاهد املعرفة والشركات التجارية واملستهلكون واهليئات الوسيطة واحلكومة: هي

وبينما تشكل العلم والتكنولوجيا عوامل أساسية يف نظام        . صر النظام التـبادل والتفاعل والتعاون بني خمتلف عنا      
لذلك، يتوقف إسهام العلم والتكنولوجيا يف االبتكار . االبتكار الدينامي، تتعدى عملية االبتكار جمرد تطوير املعرفة

ورة جوانب  وُيستخدم نظام االبتكار يف هولندا كإطار أساسي لبل       . عـلى مـدى رسوخها يف نظام ابتكار فعال        
 . متنوعة من سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار

 . ٥٧٥ إىل ٥٤٠، الفقرات من ١-١٠-٣وخبصوص حفظ الثقافة وتطويرها ونشرها، راجع اجلزء  -٦٠٥

  احلرية الالزمة للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي٥-١٠-٣

. اين التدريس والبحث على حد سواء     يكفـل قـانون التعلـيم العايل والبحث احلرية األكادميية يف ميد            -٦٠٦
 . ٥٩٥ إىل ٥٧٥، الفقرات من ١-٢-١٠-٣ولالطالع على املزيد من املعلومات، راجع اجلزء 

  حرية تبادل املعلومات واآلراء واخلربات العلمية والتقنية والثقافية١-٥-١٠-٣

لعلمية والتقنية والثقافية بني العلماء تكفل مبادئ الدستور العامة حرية تبادل املعلومات واآلراء واخلربات ا -٦٠٧
ولالطالع على املزيد من املعلومات، راجع . والكتاب واملبدعني والفنانني وغريهم من األفراد ومؤسسات كل منهم

 . ٥٩٥ إىل ٥٧٥، الفقرات من ١-٢-١٠-٣اجلزء 
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  دعم املؤسسات العلمية والثقافية٢-٥-١٠-٣

 .٥٩٥ إىل ٥٧٥، الفقرات من ١-٢-١٠-٣اجلزء لالطالع على هذا املوضوع، راجع  -٦٠٨

  االتصاالت الدولية والتعاون الدويل يف امليدانني العلمي والثقايف٦-١٠-٣

خبصوص التعاون الدويل يف امليدانني العلمي والثقايف، تشارك هولندا يف عدد من االتفاقيات واالتفاقات يف  -٦٠٩
 .نمية يف امليدان االقتصادي، والعالقات الثنائيةسياق االحتاد األورويب، ومنظمة التعاون والت

  التطورات املتعلقة بالعلوم والثقافة٧-١٠-٣

ولالطالع على التطورات يف جمال الثقافة،      . جيري حالياً إعداد تشريع جديد بشأن التعليم العايل والبحث         -٦١٠
 . ٥٧٤ إىل ٥٤٠، الفقرات من ١-١٠-٣راجع اجلزء 

  قائمة امللحقات-٤

 )١٣١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  (١٩٧٠ر بشأن تنفيذ اتفاقية حتديد املستويات الدنيا لألجور، تقري
"National Strategy Report on Pensions The Netherlands 2002" 

"De positie van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven en bij de overheid 1998")  وضع
 )١٩٩٨ القطاعني اخلاص والعام، الرجال والنساء يف

 )١٥٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  (١٩٨١تقرير بشأن تطبيق اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني، 
 )٨١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  (١٩٤٧تقرير بشأن تطبيق اتفاقية تفتيش العمل، 

"A short survey of social security in the Netherlands" 
"The old age pension system in the Netherlands" 

"Regelingen rond reïntegratie") خمططات إعادة اإلدماج( 
"Aliens and Verification of Residence Entitlement in the Allocation of Provisions" 

"Young people in the labour market" 
 ة صحة وسالمة العمال من األخطار املتصلة بالعوامل الكيميائية يف العمل بشأن محايEC/98/24توجيه اجمللس 
  بشأن تدابري محاية العمال من األشعة اليونيةEuratom/96/29توجيه جملس 
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