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 مقدمة

         باحلقوق     اخلاص      الدويل            من العهد   ١٩                                               ً          التقرير الدوري الثالث جلزر األنتيل اهلولندية وفقاً للمادة    هذا   م   َّ يقدَّ - ١
   ومت   .     ١٩٧٩     مارس  /      آذار  ١١           هولندا يف     مملكة             بالنسبة إىل        التنفيذ                                             االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي دخل حيز 

              ويغطي التقرير   .   هنا و                            بشكل التقارير املرحلية ومضم       املتعلقة                        املبادئ التوجيهية العامة           املمكنة ب               إىل أبعد احلدود      التقيد
              يف التقرير         تناوهلا     جرى                   يف املسائل اليت         ّ ستجّد     ما ا        ويقدم    .     ٢٠٠٣       يونيه   /             إىل حزيران      ١٩٩٥      وليه   ي /      متوز   من        الفترة  
  .                                معلومات تتعلق باملعوقات املتبقية      ويتضمن  (E/1990/6/Add.12)      الثاين 

  املالحظات اخلتامية اليت تقدمت هبا اللجنةعلى الردود

     انظر  (           السابق         الدوري                                    هتا اللجنة عقب نظرها يف التقرير                                                       يـلي الـردود املتعلقة بالشواغل اليت أثار              فـيما        تـرد  - ٢
E/C.12/1/Add.25:(   

  ؛           يف االعتبار                      مسألة االنطباق املباشر      احلكومة       ستأخذ   ).   ٥٥       الفقرة  (         املباشر        االنطباق - 

                        ال توجد أحكام قانونية       ).   ٥٦        الفقرة   (                لرجال والنساء    ل                    وإتاحة فرص العمل               يف األجور           املساواة -
         والنساء؛      لرجال  ل                 تكافؤ فرص العمل                 املساواة يف األجور و       تطبيق        حتول دون 

           التعليم        وجمانية                               عمل تتعلق بضمان إلزامية         خطة        اعتماد   و                                 مشكلة االنقطاع عن الدراسة؛           معاجلة -
                             االنقطاع عن الدراسة داء          مشكلة    إن     ).   ٥٧        الفقرة     (  ١٤                                       االبـتدائي كما تنص على ذلك املادة        

  .                                                     اإلبقاء على التالميذ يف املدارس ألطول فترة ممكنة             إىل     ترمي                  ً    وتبذل احلكومة جهوداً      .       عضـال 
     ً      عاماً يف     ١٥ و       أعوام     ٦    بني                                        على األطفال الذين تتراوح أعمارهم             اإلبقاء             ً          ومـن السـهل جـداً       

          من األصعب       لكن   و  .                                                مبوجب القانون على تلقي التعليم يف املدارس           جيربون       الذين      هم            املدرسة، و 
      لألخذ                               وتوجد بالنسبة إىل هؤالء خطط        .   سة ا  در ل    ا    ترك       من      ً سناً                       مـنع األطفـال األكرب              بكـثري   

  ؛    وجماين                                        االبتدائي يف جزر األنتيل اهلولندية إلزامي         والتعليم  .      لزامي          التدريب اإل ب

   ١              د بداية من     ي  ُ                  اعُتمد أجر أدىن وح      ).   ٥٨        الفقرة   (                                   تشريعات لتوحيد احلد األدىن لألجور       ب      األخذ -
                      ولالطالع على مزيد من      .     ندية               األنتيل اهلول       جـزر              يف مجـيع         ٢٠٠٤         ديسـمرب    /             كـانون األول  

                  من هذا التقرير؛ ٧            إطار املادة    يف        الواردة                                  املعلومات، يرجى الرجوع إىل البيانات 

  .                                  ال تزال هذه املسألة قيد نظر احلكومة . )  ٥٩       الفقرة  (                              التحفظ املتعلق باحلق يف اإلضراب    سحب -

 ١ املادة

          اجلزيرة      مركز         تغيري      على   ،      ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران   ٢٣        يوم    ُ    أُجري               يف استفتاء     ،              سانت مارتن      سكان   ت  ّ صّو - ٣
   من     ً  صوتاً     ٦     ٢١٢              املائة أو     يف      ٦٨,٩   (    كبرية                 واختارت أغلبية     .                                                 داخـل جـزر األنتـيل اهلولندية ومملكة هولندا        

  .      اململكة        يف إطار       مستقل    ركز         التمتع مب     وهو  ،  ٣      اخليار   )               األصوات املدىل هبا
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     وينص   .              زمام احلكم                 ألنتيل اهلولندية                           حكومة جديدة يف جزر ا          تسلمت      ٢٠٠٢         يونـيه    /           حزيـران   ٣    ويف - ٤
       أحزاب                                           ، الذي يشكل أساس التعاون السياسي بني            ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                             للسياسات العامة للفترة           احلكومي          االتفـاق   

     قطع   ى  ـ        ريات إل  ي       التغ    تلك        وستؤدي    .                   ة احلالية للحكومة  ـ                       دستورية خالل الوالي                إجراء تغيريات                 االئـتالف، على    
                                  سياسية مناسبة يف أقاليم جزر                   ستجرى تغيريات           يف حني             اهلولندية،           ر األنتيل                                       سانت مارتن العالقة اليت تربطها جبز     

            مجيع جزر       كانت   ،                         وعند صياغة هذا التقرير     .                    وسانت أوستاسيوس   ،                         كوراساو وبونري، وسابا     أي                األنتيل األخرى،   
  .    ٢٠٠٧      يوليه  /                                                استفتاءات هتدف إىل وضع هيكل دستوري جديد حبلول متوز       قد أجرت         اهلولندية        األنتيل 

 ٢ املادة

  .  خري                                      أية تطورات جديدة منذ تقدمي التقرير األ   حتدث   مل - ٥

 ٣ املادة

     يف          اهلولندية                                                                                القضـاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حيز التنفيذ يف جزر األنتيل                        اتفاقـية         دخلـت  - ٦
  .    ٢٠٠٢      أغسطس  /                       الربوتوكول االختياري يف آب و      ١٩٩١      أغسطس  /  آب

           جزر األنتيل   يف                    ذات املنظور اجلنساين       سياسات   ال                         اهليئة املكلفة بتطوير         هي  "              االجتماعـية           التنمـية           مديـرية  " و - ٧
       وغري        حكومية                  تتألف من هيئات          عامة                        وضع شبكة سياسات      ،                           تطوير استراتيجية شاملة                     وقـد مت، يف إطار      .           اهلولـندية 

      سؤولني                   وتدريب وتثقيف امل    إعالم         فها هي    ا  هد أ و  .     ٢٠٠٣       ديسمرب   /                                  طلقـت يف كوراساو يف كانون األول        ان           حكومـية،   
                      ، والعمل على األخذ                     النساء والرجال     على           العامة           السياسات          املتعلقة ب         قرارات    ال                  بشأن تباين وقع                         احلكوميني وعامة الناس    

ـ    .    ساو ا   كور         شبكة     إىل                            وأهم املنظمات النسائية      "                 مكتب شؤون املرأة   "       ينتمي   و  .          احلكومي       الصعيد                  نظور جنساين على       مب
  .    ٢٠٠٣                  األخرى حبلول هناية         اهلولندية               يف جزر األنتيل        جنسانية                                      وختطط املديرية إلنشاء شبكات سياسات عامة

   ية ب ي            تشريعات الضر    يف ال               املرأة املستقل    وضع

  .        دخلني       يكسبان               لزوجني اللذين              املتعلقة با                  ألحكام الضريبية    ا                       ، على مراحل، تعديل       ١٩٩٢        عام    يف       بـدأ  - ٨
                               إىل خسارة لدى الزوجني اللذين            صاعدي   الت            الضرائب       نظام              جيمعان فيؤدي            الدخلني               تتمثل يف أن             املشكلة        وكانت

  .           يكسبان دخلني

  ،     ١٩٩٧    عام    ،             اجلريدة الرمسية   (    ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣                              نفاذ القانون الوطين الصادر يف    بدء     ومع - ٩
         والقانون   )  ٩         ، العدد    ١٩٥٦   ،             اجلريدة الرمسية   (    ١٩٤٣     لعام                              القانون الوطين لضريبة الدخل     يعدل     الذي   )    ٣٣٣       العدد

         ُ                         تكون قد أُمتت العملية التدرجيية       )    ٢٥٤          ، العدد     ١٩٩٥   ،      الرمسية        اجلريدة     (    ١٩٧٦         لعام             يبة األجور               الوطـين لضـر   
         كانون    ٢٨                             صدور القانون الوطين املؤرخ         مع             انطلقت        عملية                              ضرييب مستقل للمرأة، وهي                              املتمثلة يف اعتماد مركز   

     دخال    عد   ي      مل       ١٩٩٨       يناير   /    لثاين           كانون ا   ١      ومنذ     ).    ١٤٢          ، العدد     ١٩٩٤   ،      الرمسية        اجلريدة     (    ١٩٩٤       ديسمرب   /    األول
         وبعبارة  .                     ألغراض حساب الضرائب         البعض                 مع بعضهما    ُ       ُيجمعان              من العمل            املكتسبان                          لـزوج والزوجة العاملني      ا

          وأنشطة       العمل    من          املكتسب   (                                                                          أخرى، جيري حساب ضريبة كل من الزوجني بصفة مستقلة على دخله الشخصي             
                   واستحقاقات األرامل   / )        الشيخوخة                   استحقاقات معاشات    [      امية                                                   األعمـال الـتجارية إضافة إىل االستحقاقات النظ       
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                             واستحقاقات األرامل واليتامى    /           الشيخوخة       معاشات           استحقاقات   (ُ                               ُتطـرح منه العالوات الشخصية       و  ]           واليـتامى 
   ).                       وأقساط التأمني على احلياة

 ٤ املادة

  .                                         أية تطورات جديدة منذ إعداد التقرير األخري   حتدث   مل -  ١٠

 ٥ املادة

  .                                        أي تطورات جديدة منذ إعداد التقرير األخري ث  حتد   مل -  ١١

 ٦ املادة

     يف   ُ    أُجري         الذي           االستطالعي        اإلحصاء            بيانات من           ، سوى                     يغطيها التقرير     اليت       لفترة                    ال توجـد، خـالل ا      -  ١٢
  ،     ١٩٩٨     عام    وحىت   .                           كوراساو، وسانت مارتن وبونري  :                أكرب ثالث جزر وهي     بشأن        وذلك  ،    ٢٠٠٠      يونيه  /      حزيران
  .                         يف سانت مارتن وبونري        سنتني                 يف كوراساو وكل                 ات كل سنة       عين   بال            العاملة    ة       للقو  ء    تقصا         دراسة اس      جتري        كانت  

           غري أنه              من اإلحصاء،         بيانات                 ال تتوفر سوى                أوستاسيوس،                سابا وسانت     ا  ومه                                 فـيما يتعلق باجلزيرتني األصغر،       و
                     ُ     يت تواجهها امليزانية، أُوقف     ال      للقيود       ونتيجة   .               يف هاتني اجلزيرتني                      إحصاء فيما بني اإلحصائني       ١٩٩٧        يف عام  ُ    أُجري

       جلزيرة     ً                          وتبعاً لذلك، ال توجد بيانات        .         بالعينات         العاملة                استقصاء للقوة       ات      دراس       إلجراء          العادي       اجلدول            العمـل ب  
         إىل عام     ١٩٩٧         من عام       للفترة                 أو لسانت مارتن     ١٩٩٩                  ، أو لكوراسو لعام     ٢٠٠٠     إىل     ١٩٩٦                 بونري يف الفترة من 

  )                 إحصاء منتصف املدة (         بالعينات         العاملة              استقصاء للقوة       دراسة          ات بني آخر                      وستجرى يف اجلداول مقارن  .     ٢٠٠٠
  .       اإلحصاء                                              عدد قليل من املتغريات املستخلصة من هذا            سوى          وال يوجد     .     ٢٠٠٠         لعام             االسـتطالعي           اإلحصـاء  و
  .          إحصاء كامل      ٢٠٠١      فرباير  /        يف شباط ُ    أُجري و

            زادت زيادة       أهنا      و         وكوراساو         يف بونري     )     طفيف   ض      اخنفا (       ً    تقريباً         مستقرة                       أدناه أن العمالة      ١       اجلدول      ويبني -  ١٣
     ، مما        مجيعها                      البطالة يف اجلزر الثالث       وتراجعت   ).                 من األعاصري املدمرة           عقب العديد        انتعاش  (                  كبرية يف سانت مارتن 

                        وأدت اهلجرة اهلائلة من      .                        لدى الذكور يف بونري           البطالة       معدالت                  بطالة، باستثناء     ال                  اخنفـاض معـدالت            أدى إىل   
  .                     البطالة يف جماالت أخرى     تراجع     ً      أيضاً إىل     ولكن        اجملاالت    بعض                ىل تدين العمالة يف    إ       كوراساو

              الشباب قد               البطالة لدى                  ويبني اجلدول أن      .                    ً                     البيانات ذاهتا وفقاً للشرحية العمرية      ٢         اجلـدول           ويتضـمن  -  ١٤
            بصفة تبعث      يزداد          العاملة  ة                              كما يبني أن متوسط عمر القو       .                وسانت مارتن         كوراساو       ً     ً        اخنفاضاً كبرياً يف            اخنفضـت 

         ، حىت يف       ً   سناً                 العمرية األكرب        الفئات        تتنامى             تتدىن يف حني         سنا                ً                                        عـلى اهللـع، نظراً إىل أن الفئات العمرية األصغر           
  .       العمالة                       ً         كوراساو اليت تشهد اخنفاضاً يف جمموع 

     ربع     كل أ                                      دراسة استقصائية عن فرص العمل              ، وجترى                                          بيانات جديدة عن فرص العمل الشاغرة          توجد    وال -  ١٥
      دراسة                ً           من املقرر مبدئياً إجراء      و  .     ١٩٩٨  ُ                                             وأُجريـت الدراسة االستقصائية األخرية يف عام          .              سـت سـنوات       إىل  

  .    ٢٠٠٣                      استقصائية جديدة يف عام 
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        إدارة  يف  ه  و   ُ                  وأُدجمت أنشطته وموظف ،    ٢٠٠٠           يف هناية عام   )              دائرة العمالة (                  العمل يف كوراساو     مركز    ُ    وأُغلق -  ١٦
  Ban bario bèk        باريو    بان                 مكاتب تسمى مكاتب          تدير ستة  و             حلكومة اجلزيرة       تابعة   )                   إدارة العمل والدخل (     أخرى 

         ويعين ذلك   .       والدخل                                                               واهلدف من هذه اإلدارة اجلديدة هو إتاحة خدمات متكاملة تتعلق بالعمل    ).      احلي  إىل        العودة (
               كن أن يتناول     ومي  .          املستقل      العمل            ممكن من         مستوى     ُ                                                          أنه سُيعرض على الزبائن برنامج يهدف إىل متكينهم من أعلى           

      أحدمها  (                 ويقرر مستشاران     .      العمل                   إىل إعادهتم إىل         يهدف              كما ميكن أن                 يف اجملتمع         عملهم       طريقة           الربنامج         ذلـك   
             قدر اإلمكان            وتراعى    . ه       لصاحل      األمثل                     الزبون، الربنامج      مع  )                  يف شؤون الدخل        واآلخر                       متخصص يف شؤون العمل     

   ).               ب ورعاية األطفال               التعليم والتدري    وهي  (                          العناصر اليت تعيق هذا اهلدف 

 ١ اجلدول

 لقوة العاملةعن ا أساسية بيانات

  ذكور إناث ذكور إناث
 ريبون ١٩٩٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ ٢٠٠٠
         العاملون  ٧     ٢٧٤  ٧     ٢٠٦  ٤     ٢٥٩  ٤     ١٦١  ٣     ٠١٥  ٣     ٠٤٥
           عن العمل        العاطلون    ٤٦٧    ٤٣٦    ٢٠٩    ٢٧٤    ٢٥٨    ١٦٢
          العاملة     القوة  ٧     ٧٤١  ٧     ٦٤٢  ٤     ٤٦٨  ٤     ٤٣٥  ٣     ٢٧٣  ٣     ٢٠٧
      ً  عاماً  ١٤    على        عمرهم            الذين يزيد        السكان   ١٠     ٦٤٩   ١٠     ٦٦٨  ٥     ٦١٣  ٥     ٥٨٤  ٥     ٠٣٦  ٥     ٠٨٤
          العمالة    معدل "٪    ٦٨,٣ "٪    ٦٧,٥ "٪    ٧٥,٩ "٪    ٧٤,٥ "٪    ٥٩,٩ "٪    ٥٩,٩
          البطالة    معدل "٪   ٦,٠ "٪   ٥,٧ "٪   ٤,٧ "٪   ٦,٢ "٪   ٧,٩ "٪   ٥,١
          املشاركة    نسبة "٪    ٧٢,٧ "٪    ٧١,٦ "٪    ٧٩,٦ "٪    ٧٩,٤ "٪    ٦٥,٠ "٪    ٦٣,١

 اساوكور ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ٢٠٠٠
         العاملون   ٥٢     ٩٦٢   ٥٢     ٢٣٦   ٢٨     ٨٠٦   ٢٧     ٣٤٧   ٢٤     ١٥٦   ٢٤     ٨٨٩
      العمل   عن          العاطلون   ١٠     ٥٤٣  ٨     ٥٣١  ٤     ٦٩٩  ٣     ٧٢١  ٥     ٨٤٤  ٤     ٨١٠
          العاملة     القوة   ٦٣     ٥٠٥   ٦٠     ٧٦٧   ٣٣     ٥٠٥   ٣١     ٠٦٨   ٣٠     ٠٠٠   ٢٩     ٦٩٩
      ً  عاماً  ١٤    على        عمرهم            الذين يزيد        السكان    ١٠٨     ١٦٧    ١٠٢     ٥٤٨   ٤٩     ٣٣٦   ٤٦     ٦١٢   ٥٨     ٨٣١   ٥٥     ٩٣٦
          العمالة    معدل "٪    ٤٩,٠ "٪    ٥٠,٩ "٪    ٥٨,٤ "٪    ٥٨,٧ "٪    ٤١,١ "٪ ٥ ,  ٤٤
          البطالة    معدل "٪    ١٦,٦ "٪    ١٤,٠ "٪    ١٤,٠ "٪    ١٢,٠ "٪    ١٩,٥ "٪    ١٦,٢
          املشاركة    نسبة "٪    ٥٨,٧ "٪    ٥٩,٣ "٪    ٦٧,٩ "٪    ٦٦,٧ "٪    ٥١,٠ "٪    ٥٣,١

  مارتنسانت ١٩٩٧ ٢٠٠٠ ١٩٩٧ ٢٠٠٠ ١٩٩٧ ٢٠٠٠
         العاملون   ١٨     ٨٩٦   ٢٢     ٦٢٦   ١٠     ٨٢٨   ١٢     ٨١٠  ٨     ٠٦٨  ٩     ٨١٦
      العمل   عن          العاطلون  ٣     ٩٣١  ٣     ٣٣٧  ١     ٦١٦  ١     ٣٨٤  ٢     ٣١٥  ١     ٩٥٣
          العاملة     القوة   ٢٢     ٨٢٧   ٢٥     ٩٦٣   ١٢     ٤٤٤   ١٤     ١٩٤   ١٠     ٣٨٣   ١١     ٧٦٩
      ًً  عاماًً  ١٤    على         عمرهم       يزيد     الذين        السكان   ٢٧     ٩٧٠   ٣٢     ٩٠٣   ١٤     ٠٢٩   ١٦     ٤٤٠   ١٣     ٩١٧   ١٦     ٥٢٥
          العمالة    معدل "٪    ٦٧,٦ "٪    ٦٨,٨ "٪    ٧٧,٢ "٪    ٧٧,٢ "٪    ٥٨,٠ "٪    ٥٩,٤
          البطالة    معدل "٪    ١٧,٢ "٪    ١٢,٩ "٪    ١٣,٠ "٪   ٩,٨ "٪    ٢٢,٣ "٪    ١٦,٦
          املشاركة    نسبة "٪    ٨١,٦ "٪    ٧٨,٩ "٪    ٨٨,٧ "٪    ٨٦,٣ "٪    ٧٤,٦ "٪    ٧١,٢

         واإلحصاء  )     ١٩٩٨    و     ١٩٩٧   ،      ١٩٩٦ (                                                         املركزي لإلحصاءات، استقصاء القوة العاملة بالعينات               املكتـب   :     املصدر
  .    ٢٠٠٠              االستطالعي لعام 
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 ٢ اجلدول

 لشرحية العمرية    ً  وفقا  ل العاملة القوةعن  بيانات

 ةــنسب
 املشاركة

 معـدل
 البطالة

 معـدل
 العمالة

الذين  انــالسك
 عمرهميزيـد 
      ً عاما ١٤ على

 القوة
 العاملة

 ونـالعاطل
  العاملون العمل عن

  ري   بون       
       ٢٤-  ١٥  :  
١٩٩٦  ١     ١٢٧    ٢١٦  ١     ٣٤٣  ٢     ٠٩٦ ٪٥٣,٨ ٪١٦,١ ٪٦٤,١     
٢٠٠٠    ٩٦١    ١٦٥  ١     ١٢٦  ١     ٩٣٢ ٪٤٩,٧ ٪١٤,٧ ٪٥٨,٣     
       ٤٤-  ٢٥  :  
١٩٩٦  ٤     ١٧١    ٢١٩  ٤     ٣٩٠  ٤     ٩٤٠ ٪٨٤,٤ ٪٥,٠ ٪٨٨,٩     
٢٠٠٠  ٣     ٩٩١    ١٧٥  ٤     ١٦٦  ٤     ٥٧٠ ٪٨٧,٣ ٪٤,٢ ٪٩١,٢     
  :  ٤٤           يفوق عمرهم        
١٩٩٦  ١     ٩٧٦   ٣٢  ٢     ٠٠٨  ٣     ٦١٣ ٪٥٤,٧ ٪١,٦ ٪٥٥,٦     
٢٠٠٠  ٢     ٢٥٤   ٩٦  ٢     ٣٥٠  ٤     ١٦٦ ٪٥٤,١ ٪٤,١ ٪٥٦,٤     
        كوراساو       
       ٢٤-  ١٥  :  
١٩٩٨  ٤     ١٩٢  ٢   ٥  ٣١  ٦     ٥٠٧   ١٨     ٧٣٥ ٪٢٢,٤ ٪٣٥,٦ ٪٣٤,٧     
٢٠٠٠  ٤     ١٠٨  ١     ٥٣٥  ٥     ٦٤٣   ١٦     ٨٣٢ ٪٢٤,٤ ٪٢٧,٢ ٪٣٣,٥     
       ٣٤-  ٢٥  :  
١٩٩٨   ١٢     ٩١٨  ٣     ١٧٧   ١٦     ٠٩٥   ١٩     ٠٠٤ ٪٦٨,٠ ٪١٩,٧ ٪٨٤,٧     
٢٠٠٠   ١١     ٦٣٩  ٢     ٠٨٥   ١٣     ٧٢٤   ١٦     ٠٥٣ ٪٧٢,٥ ٪١٥,٢ ٪٨٥,٥     
       ٤٤-  ٣٥  :  
١٩٩٨   ١٧     ٤٦٩  ٣     ٠٤٣   ٢٠     ٥١٢   ٢٤     ٦٣٣ ٪٧٠,٩ ٪١٤,٨ ٪٨٣,٣     
٢٠٠٠   ١٦     ٦٧٦  ٢     ٧١٢   ١٩     ٣٨٨   ٢٣     ٤٥٢ ٪٧١,١ ٪١٤,٠ ٪٨٢,٧     
       ٥٤-  ٤٥  :  
١٩٩٨   ١٣     ١٤٢  ١     ٤٨٢   ١٤     ٦٢٤   ٢٠     ١٨٧ ٪٦٥,١ ٪١٠,١ ٪٧٢,٤     
٢٠٠٠   ١٣     ٦٢٧  ١     ٥٨٠   ١٥     ٢٠٧   ٢٠     ٢٧٤ ٪٦٧,٢ ٪١٠,٤ ٪٧٥,٠     
  :  ٥٤           يفوق عمرهم        
١٩٩٨  ٥     ٢٤١    ٥٢٦  ٥     ٧٦٧   ٢٥     ٦٠٨ ٪٢٠,٥ "٪   ٩,١ ٪٢٢,٥     
٢٠٠٠  ٦     ١٨٦    ٦١٩  ٦     ٨٠٥   ٢٥     ٩٣٧ ٪٢٣,٩ "٪   ٩,١ ٪٢٦,٢     
        مارتن    سانت       
       ٢٤-  ١٥  :  
١٩٩٧  ٢     ٠٠٦    ٧٦٥  ٢     ٧٧١  ٤     ٥١٥ ٪٤٤,٤ "٪    ٢٧,٦ ٪٦١,٤     
٢٠٠٠  ١     ٧٩٩    ٧٣٠  ٢     ٥٢٩  ٤     ٨١٠ ٪٣٧,٤ "٪    ٢٨,٩ ٪٥٢,٦     
       ٤٤-  ٢٥  :  
١٩٩٧   ١٢     ٧٦٩  ٢     ٢٤٥   ١٥     ٠١٤   ١٦     ٤٢٣ ٪٧٧,٨ "٪   ٥,٠ ١ ٪٩١,٤     
٢٠٠٠   ١٤     ٣٧٨  ١     ٨٤٧   ١٦     ٢٢٥   ١٨     ٣٢٦ ٪٧٨,٥ "٪    ١١,٤ ٪٨٨,٥     
  :  ٤٤           يفوق عمرهم        
١٩٩٧  ٤     ١٢١    ٩٢١  ٥     ٠٤٢  ٧     ٠٠٨ ٪٥٨,٨ ٪١٨,٣ ٪٧١,٩     
٢٠٠٠  ٦     ٤٤٩    ٧٦٠  ٧     ٢٠٩  ٩     ٨٢٩ ٪٦٥,٦ ٪١٠,٥ ٪٧٣,٣     

  . ١        اجلدول     انظر  :     املصدر
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  :                            اإلدارة إىل أربع فئات فرعية هي ب          ئن اخلاصة           قائمة الزبا      َّ  وتقسَّم -  ١٧

                        ً               الذين ميكن مساعدهتم فوراً على إجياد عمل؛      األفراد      وتضم  )        ن اجملموعـ    ة مـ       ي املائـ    ف ٥ (        جمموعة     أصغر -

       بتلقي                                           الذين ميكن أن يعثروا بسرعة على عمل              األشخاص      وتضم   ، )           يف املائة    ٢٠      زهاء   (            الثانية           اجملموعـة  -
                      اجهم يف برامج العمالة؛ ر    إد   ميكن               مكثف، أو الذين       تدريب    أو  /     جيه و  تو                   معونة قصرية األمد أو 

                                          ً   زبائن يصعب التوسط لصاحلهم ويعتمدون اعتماداً   من       وتتألف   )          يف املائة  ٤٠     زهاء  (        جمموعة    أكرب -
           االجتماعية؛                    على خدمات الرعاية     كبريا

              لى العمل بسبب           قادرين ع  غري        يعتربون            أفراد     من        وتتألف    )            يف املائة    ٣٥      زهاء   (           أخـرية           جمموعـة  -
  .    طبية  -                                           السن، أو العجز، أو ألسباب طبية أو اجتماعية

    عمل   ال            تقدمي طلبات                 فز، والتدريب على   احل            ، واإلرشاد، و        إلجياد عمل         الوساطة      يشمل                الفئة، برنامج    حسب     يوضع  و
              على التعاون  ت     إعانا                      والذين يرغبون بتلقي  ٣     إىل  ١                                      وجيرب الزبائن الذين ينتمون إىل الفئات من   .     املهين           أو التدريب 

  .            أو سوق العمل /                      يف إطار برامج التدريب و

ُ        ، ُسجلت       ٢٠٠٣         ويف عام     .     ١٩٩٩                                     التنظيم، ال تتوفر بيانات عن عام          يف                   هذه التغريات        جلميع          ونتـيجة  -  ١٨   ٣٧٣     
   إىل               عن العمل        ً عاطالً     ٤٢٦   ه       جمموع   ُ        وأُحيل ما   .                بان باريو باك         مكاتب                    الذي أدمج يف                                   وظيفة شاغرة يف مركز الوظائف    

                       عن طريق الوساطة لفائدة      منهم    ٦           الوساطة و      برنامج        عن طريق      منهم     ٧٩ و               منهم مباشرة،    ١١٢      ووظف       وظائف،     ال   تلك
  .                                    يف املائة من الوظائف الشاغرة املتوفرة  ٤٦   ّ           مكّن من ملء        العمالة                  ويعين ذلك أن تبادل   .              اجملموعات اخلاصة

          فقد كانت    .      العمل     فرص              احلصول على       ال         يف جم               املرأة والرجل                 املساواة بني          لتعزيز                تدابري حمددة        توجد    وال -  ١٩
           تتساءل عن                           إىل درجة أن احلكومة         ً جداً                       سنة املاضية سريعة       ٢٠         ال                                                 الـتطورات يف هذا اجملال خالل ما يربو على        

    يف     ٣٢,١                 القوة العاملة من                 العامة للمرأة يف       شاركة   امل           وقد ارتفعت   .     اجملال                   سياسة خاصة يف هذا               احلكمة يف اعتماد
      الثالث        سنوات  ال     وخالل   .     ٢٠٠٠                يف املائة يف عام     ٤٣,٧   و    ١٩٩٢                يف املائة يف عام     ٤٠,١     إىل  ١   ١٩٨      عام  يف      املائة 

      ٥٢,٧   و     املائة    يف     ٥٣,١             يف املائة و      ٥٠,٣                مشاركة الذكور         نسبة                    استطالعي كانت                                ذاهتا اليت أجري خالهلا إحصاء    
       إىل     ١٩٨١                     يف املائة يف عام       ٢ ,  ١٨         نسبة                                               وتراجع الفارق بني مشاركة الذكور واإلناث من        .                      يف املائة على التوايل   

         السكان         على نسبة                 وإذا اقتصر النظر   .     ٢٠٠٠                يف املائة يف عام    ٩,١         بلغ نسبة    و    ١٩٩٢                يف املائة يف عام     ١٣,٠      نسبة
   .             نقطة مئوية    ١٠,١   و    ١٤,٣   ، و  ٢٠    هو                                     العاملني، فإن الفارق بني الذكور واإلناث 

    ٩٨                              نت أوستاسيوس ولكنها تغطي زهاء  ا     با وس          جزيريت سا    ٢٠٠٠                      السالفة الذكر لعام        األرقام          وال تشمل  -  ٢٠
  .                 املائة من السكان يف

       ً   تدريباً      تلقوا         الوظائف،      شؤون     ن يف  ي      مستشار       على يد                    التعليم الثانوي،      مرحلة    يف      ً غالباً       املهين        التوجيه       ويقدم -  ٢١
  .           يف كوراساو      يعملون         الذين                              ستشارين املستقلني يف شؤون الوظائف  امل          ً      ويوجد أيضاً بعض    .          يف هذا اجملال
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The Fundashon pa Edukashon y Formashon di Fishi y Kapasitashon (FEFFIK)           وتعد مؤسسة  -  ٢٢

                              احلكومة والنقابات ورابطات            الحتياجات  ُ                      وأُنشئ املركز استجابة      .                                           مركـز التدريـب املهين الوطين يف كوراساو       
          يف عام     ئه                املركز منذ إنشا             وما انفك     .    ِّ                    سرِّحوا بأعداد كبرية        الذين                                               األعمال التجارية إلعادة تدريب عمال التعدين       

  .                                يف كوراساو وجزر األنتيل اهلولندية ة      احمللي  ات         للمجتمع                 الدورات التدريبية     من      واسعة      طائفة      يقدم   ،     ١٩٨٠

      يبلغ    و  .                  ً      ً    مدربني يعملون دواماً جزئياً        ١١٠      ً             ً     ً        موظفاً يعملون دواماً كامالً و       ٩٠             إدارات، و     تسع           ولـلمركز  -  ٢٣
        أمهية      ً تاماً              ً    يعي املركز وعياً     و   ،         طالب  ١     ٥٠٠             يف املركز                        خمتلف برامج التدريب     يف                      عدد الطالب املسجلني           متوسط  

                                      املركز مبساعدة الطالب على االرتقاء            ويلتزم  .                                ً                                  الدور الذي يضطلع به بصفته مركزاً للتدريب املهين لصاحل املنطقة         
  :                         ستدمية يف اجملاالت التالية                                         وبرامج التلمذة ودروس التربية امل             األساسية،                                  هتم بتوفري التدريب على املهارات       ا      مبهـار 

       على          والتدريب                                                                                احلاسوب واملساعدة اإلدارية، والتشييد، والتدريب يف جمال الفندقة والسياحة،                عـلى            التدريـب   
                     لصاحل العاطلني عن          والصلب                      يف جمال صناعة احلديد              التدريب                                   ات، والتدريب اإللكتروين التقين و     ر             إصـالح السيا  

  .            وتصميم املوضة  )         السوقيات و                إدارة املستودعات  و   ،                التدريب على األمن (     شرية                                العمل، والتدريب على التنمية الب

      من   ا        احتياجاهت                                                                               منذ إنشائه، على عالقة وثيقة مع دوائر األعمال التجارية بغية استيفاء                     املركـز،        بقـى  أ و -  ٢٤
                  صادية واالجتماعية                            يتمشى مع البيئة االقت           الطلبات           لتلبية                                 ً      ووضع املركز نظام تدريب مهين فعاالً       .               العمال املؤهلني 

     يف    ٩٨               ويعين ذلك أن      .            يف املائة    ٩٨              للتوظيف بلغ                 املعدل العام            هو أن         املركز        جناح      على                واملؤشر السليم     .        للجزيرة
  .     د ذلك ي               عند خترجهم أو بع       مباشرة         وظائف    دون                                     من خرجيي املركز الذين يبحثون عن عمل جي     املائة

         إشراف                                ُ      لكل إدارة تقدم برامج تلمذة جملسُ           أنشئ     ،    عة             يف جمال الصنا                          االجتاهات واالحتياجات             وملواكـبة  -  ٢٥
                                  املفهوم التربوي السائد يف املركز      و  .     املهين                   برامج التدريب        جدوى                       يساعدون على ضمان                 عاملني مهنيني        من        يتألف

      الصف      يف    ،                                لطالب خربة مثينة يف جمال الوظائف      ل               من الربامج               يوفر الكثري  و  .       امليداين                                   هو التعلم باملمارسة، أو التعلم      
           يف حاالت         َ   الطالبَ         امليدانية                                                  املمارسة ودورات التلمذة والدورات التدريبية             ُ   مرافقُ     وتضع  .         ً               وميدانـياً على السواء   

  .        ومهاراهتم                      من أجل تنمية معارفهم                     واقعية من صميم احلياة 

                      لتدريب املهين يف جزيرة        عن ا                                                          ، أعلنـت حكومـة اجلزيرة أن للمركز مسؤولية وطنية               ١٩٩٥       عـام     ويف -  ٢٦
           ً      مهين معترفاً هبا      تدريب          صبح مؤسسة   لي                   مع وزارة التعليم            بصورة وثيقة                              ومنذ ذلك التاريخ، عمل املركز  .       كوراساو

     على          األوروبية                      املراكز التعليمية       تلف                    مبوافقة كاملة من خم                وحيظى املركز     .                                         لصـاحل جـزر األنتـيل اهلولندية قاطبة       
               وكنتيجة لذلك،    .  ة      الصناع      قطاع        داخل         اجلودة         معايري               احلفاظ على                    األمر الذي يؤمن                              استخدام براجمها ومنتجاهتا،    

  .     ً  كامالً       اعترافا          التلمذة     نظام                            ميع الشهادات الصادرة يف إطار ُ        ُيعترف جب

         مبا يشمل     (     املركز                                                                     جلميع الفتيات والنساء الالئي يرغنب يف متابعة برنامج تدرييب يف                   التسجيل       تكافؤ         كفـل   ُ وُي -  ٢٧
       يف جزر               َّ                             بأن تكون املسجَّالت مقيمات بصورة شرعية              املركز          يتبعها       اليت         سياسة    ال       وتقضي   ).                          رعايـا األقالـيم األخرى    

  .        للمعوقني                           وال يقدم املركز التدريب املهين    ).                    بابيامنتو واهلولندية  ال              بابيامنتو، أو   ال (              لغة التعليم          وأن يفهمن                األنتيل اهلولندية 
  .        والتحفيز               بيامنتو واحلساب   با  ال     لغة                ً            سانت مارتن دروساً عامة تشمل  ب                يف مركز املعوقني     يقدم            غري أن املركز 

ـ     ويف -  ٢٨           األساسي         املستويني     على       فيه                                  فورماشون با مايان، وتركز                 ُ    املهين مؤسسةُ          َ     التدريـبَ        تقـدم    ، ري     بون
                 وإضافة إىل ذلك،     .          املتوسط     ستوى     يف امل                        مرافق تدريب أخرى     SGB      دارس  امل          جمموعة        ً مؤخراً        وأطلقت    .        واملتوسط

  .              منحة التدريب   خمطط         يف إطار      وجيزة      فترات  ل      ً   دروساً      ً قريباً        كوراساو         ومركز       املؤسسة    ِّ       ستنظِّم تلك 
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     ً    فرداً    ٢٠                                                              فريييه، وهو مركز لرعاية األطفال املعوقني يف كوراساو، زهاء            .  آ  .               مونسنيور ب      مركز       ويوجه -  ٢٩
                                                                توجيه األفراد الذين حيتاجون إىل التأهيل نتيجة حادث أو مرض أو إعاقة  /          وجيري تدريب  .           ً لعمل سنوياً ا         لعودة إىل  ل

     إىل  ،            وعلم النفس ،                              ، وتقومي النطق، والعمل االجتماعي ة          الفيزيقي       الطبابة و               العالج الطبيعي،   :          التالية       ختصاصات  اال   إىل 
  ،         ً  ممكنة فعالً                                                   وإذا تبني أثناء التأهيل أن العودة إىل العمل           .          األعضاء     تقومي       أجهزة                        التمريض وورشات صنع            جانـب   

  .            إىل هذا اخليار                      واملرشدون االجتماعيون                          أخصائيو الطبابة الفيزيقية      يتجه

                بشكل مكيف، أو       األصلية        الوظيفة         استعادة                       الوظيفة األصلية، أو             استعادة                        العودة إىل العمل          تتضمن       وقـد  -  ٣٠
                      ً  ظروف العمل يتألف أساساً       حتليل ل        إجراء  ة        الفيزيقي   ة          يف الطباب      أخصائي                 وهلذا الغرض، يتوىل   .                 البحث عن عمل آخر

              ويضطلع املرشد    .   ها ؤ        ً                          لعمل فضالً عن األنشطة املطلوب أدا               مكان ا       وحتليل                                       مـن اختـبار الشـخص قيد التأهيل         
       أصحاب                                            ويتوقف الكثري يف جزر األنتيل اهلولندية على رغبة   .                        بني العامل وصاحب العمل       التنسيق              االجتماعي بدور 

       أو أية                            تشريع جيربهم على القيام بذلك    أي                   ألنه يكاد ال يوجد                                                     العمل يف التعاون على تكييف موقع وأنشطة العمل         
  .     حوافز     توفر              ياسات حكومية  س

ُ             حلكومة جزر األنتيل اهلولندية منذ النصف الثاين من الثمانينات، ُوضع يف          املايل             بسوء الوضع             يتعلق        وفيما -  ٣١                                                           
  .     ٢٠٠٠-    ١٩٩٦        للفترة                        ربنامج التكييف اهليكلي     ب ُ         ُيسمى     ما   ،                              مبساعدة صندوق النقد الدويل     ،                منتصف التسعينات 

ّ    كان يتضّمن          الربنامج          غري أن            وعلى ذلك    .                              كبرية يف عبء الدين العام          زيادة               ميكن أن تزيد         اليت                  د من التدابري            العدي        
                                    مذكرة برنامج االنتعاش االقتصادي         ١٩٩٨                  وقدمت يف عام           ً أساسياً                                ً        األسـاس، اعتمدت احلكومة املركزية هنجاً       

                   ة يف ذلك الربنامج         منطلق                                  االقتصادية واملالية للحكومة، و     ة      السياس    إىل       ً  جزئياً        ً  مستندةً        ٢٠٠٢-    ١٩٩٨               واملايل للفترة   
     ً                سلباً يف اقتصاد جزر          والذي أثر         من اجملاالت     كبري      عدد           مباشرة يف      عواقب  ه    ل ـ       كانت                        من الوضع املايل احلرج الذي

                                                           وأدى الركود االقتصادي إىل اقتطاعات يف النفقات احلكومية،          .         األخرى     اجلزر         خمتلف            إضافة إىل                   األنتيل اهلولندية   
  .                       خصصات االحتياطية اهليكلية                االستثمارات وامل   جمال        وخباصة يف 

      َّ   املوفَّرة        األموال  ُ      وقُدرت    .         السوق      أنظمة       مع         لتتمشى                               على خطة املعاشات احلكومية              تغـيريات     ُ       وأُدخلـت  -  ٣٢
                                  نفقات بتحسني الفعالية، واإلبقاء على   ال             زيادة تقليص     وميكن   .         جمتمعة        احلكومات      جلميع         غيلدر            مليون     ٤٠     ً       سنوياً ب     

ّ     واحلّد من  ،        التوظيف     جتميد    .                                 وإلغاء املهام احلكومية غري األساسية           بدوام جزئي،        العمل       وتطبيق       ملوظفني   ا     عدد   

              ويتميز اهليكل    .     ٢٠٠٠           يف عام           جديد                         ُ                        جهـاز حكومي كفء وفعال، أُنشئ هيكل حكومي               إلقامـة         ً   وتوخـياً  -  ٣٣
                    يف وضع السياسات              األساسية      املهام                          وتؤدي احلكومة اجلديدة      ،                               ً                      اجلديد بقلة تسلسله اهلرمي مقارنةً باهليكل السابق               التنظيمي

       لالئحة                             ُ                     ً          ويف إطار عملية إعادة التنظيم، ُتمنح تعويضات فصل وفقاً            .       اإلشراف    ً        فضالً عن     ،                                العامة، وتكييف القوانني والنظم   
                     تتماشى مع اهليكل           وظائفهم                        للعاملني الذين مل تعد       )   ٨٣       العدد     ،      ١٩٨٦                      اجلريدة الرمسية، عام     (          الفصل          تعويضات         تنظـيم   

  .                        ً     لفترة حمددة إىل حني جيد عمالً آخر      املفصول         ُ             هو راتب ُيدفع للموظف      الفصل        وتعويض  .               التنظيمي اجلديد

  .      هلم        تدريبية                                                  لالرتقاء بكفاءات العاملني، مثل تنظيم دورات         ة                         اجلديدة وضع خطط خمتلف          احلكومة       وتتوىل -  ٣٤
         ونظام     ً اماً   إحك                          لألداء والتقييم أكثر         نظام       تطبيق      يف    ،    ١٩٩٨        عام    ،                                         وإضـافة إىل ذلك، شرعت احلكومة املركزية      

                          وعالوات العطل، اليت أوقف           لألجور                         بالزيادات الدورية        ٢٠٠٢        يف عام   ُ             وأُعيد العمل     .                          جديـد لتقيـيم الوظائف    
  .                     العمل هبا يف الثمانينات
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 ٧ املادة

                   تساوي قيمة العمل   لدى      األجر      تساوي 

             املتزوجني وغري            األجر بني         يف        التمييز                      احملكمة العليا أن        رأت                     من جزر األنتيل،      ا              مشلـت سكان         قضـية    يف -  ٣٥
   ٧              الصادر يف       ٢٥٩                          قرار احملكمة العليا رقم      (           القضاء        أحكام          ويربز من     .             من العهد   ٧       املادة       مع          يتـناىف            املـتزوجني   

           ً يعترب هدفاً             قيمة العمل      تساوي      لدى     األجر        تساوي         إن ضمان                ً            ال تنطبق مباشرةً، بل       ٧           أن املادة     )     ١٩٩٣      مايو   /    أيار
 ُ                                              ُيستخلص بسهولة وجود تربير معقول وموضوعي         أن                 عليه، ال ينبغي     و  .         حتقيقه    على                           جيب على احلكومة أن تعمل      

    ة،                                وجود التزامات يف جمال النفق        َّ                     يعوَّل عليه للداللة على         ً    مؤشراً         الزواج                 وال ميكن اعتبار      .                      للفـوارق يف األجـور    
  .           نفس العمل      أداء                      لدفع راتب أعلى مقابل     ً كافياً      ً   أساساً       ً        متزوجاً ال يشكل        املوظف                  ولذلك فإن جمرد كون

         للمرأة                     افؤ أحكام وشروط العمل  تك

     من   ٢٦                         التمييز الوارد يف املادة                 من خالل تطبيق حظر                                           يف املعاملة املتساوية يف جزر األنتيل اهلولندية    احلق     ضمن ُ ُي -  ٣٦
       ً    تطبيقاً                                                      من اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         ١٤           واملادة            والسياسية                                    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      

ـ                      من العهد الدويل      ٢٦          املادة                             ُ                   السوابق القضائية القائمة، ُيفهم من طبيعة         إىل        ً  واستناداً    .   ً                           راً يف النظام القانوين الوطين          مباش
        مبعىن أن              مباشرة،        احملاكم   ا                   أنه ميكن أن تطبقه     -   ة      شروط  امل        وغري               املصوغة بدقة   -              والسياسية         املدنية                  اخلـاص بـاحلقوق     

  .                            ً ، وعندئذ، إذا كان احلكم ملزماً  ٢٦           مع املادة      يتناىف         انوين ما     حكم ق                     فيما إذا كان تطبيق           احملاكم تنظر

        واألشخاص                     الرجال املتزوجني                                    العاملني يف الدوائر احلكومية من         اتب   و   ُ                   ، أُلغي الفارق يف ر        ١٩٩٠     عام    ويف -  ٣٧
  .        ويشمله    ١٩٨٦      أغسطس  /    آب     تاريخ                 أثر رجعي يعود إىل  ب    ُ ِّ       وطُبِّق ذلك   ،          املتزوجات       والنساء          املتزوجني   غري

        العمل      لساعات   ة      املعقول      املدة

َ      ُخفَِّضـت  -  ٣٨           بدء نفاذ       عند                   ً      أيام عمل أسبوعياً        مخسة             ً                ساعة أسبوعياً على أساس        ٤٠                 العمل لفترة           سـاعات   ُ  ِّ
          عدل أنظمة      الذي   )    ٢٢٩      العدد   ،     ١٩٩٨               اجلريدة الرمسية،    (    ١٩٩٨      ديسمرب  /            كانون األول ٤              الوطين املؤرخ        القانون
   ).  ٢٤    دد   الع  ،     ١٩٥٨               اجلريدة الرمسية،    (    ١٩٥٢       لعام      العمل

    ألجر         حلد األدىن ل     يف ا       التباين

     أن    ميكن                          لألجر يف كل جزيرة، وهي حالة           للحد األدىن                                      بقلق اللجنة إزاء وجود ثالثة مستويات      يتعلق      فيما -  ٣٩
              للحد األدىن                    مستويات خمتلفة  ُ     ُوضعت  .                     باملالحظات التالية     تديل                                         تعكـس حاالت متييز، تود احلكومة أن          وُ        ُتـثري أ  
                                       الصناعية اليت تعترب قادرة على دفع أجور         القطاعات       ُ     ، حيث أُجربت  "                القدرة على الدفع "   أ د ب              على أساس م        لألجـر 

          ً كبرية جداً              هي أعلى لشرحية      لألجر        األدىن               اليت يوفرها احلد                 أن درجة احلماية    ذلك     ويعين   .                      أعلى، على القيام بذلك
  .                            د على مستوى أضعف قطاع صناعي      ُ   َّ   كان سُيحدَّ           أن هذا األخري     ً      نظراً إىل             حد أدىن وحيد،  ُ  ِّ   ُحدِّد                من السكان مما لو 

  .       متييزي  غري                    احلكومة أن أثر ذلك     وترى  .           دخل كفاف       على أنه    ألجر           احلد األدىن ل                  ال جيب أن ينظر إىل  ،     وعليه
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     وقد   .     أعلى     لألجر       أدىن         ً يطبق حداً                عن عمل يف قطاع  ا                                فإنـه ميكن لألفراد أن يبحثو      ،        حـال    أي        وعـلى  -  ٤٠
    ومل  .           التعليمي          مثل املستوى             مؤهالت أخرى                      يرجع ذلك إىل وجوب توفر                     ذلك، لكن ميكن أن      إىل          البعض        يتوفق   ال  

          نظرائهم           يقل عن أجر                            ً   ويتقاضون على ذلك األساس أجراً              اختتام الدروس                                    حيصـل بعـض العـاملني على شهادة        
  .    متييز     عامة             وال يعترب ذلك   .      املؤهل      ذلك            احلائزين على

         والقضاء    ألجر           احلد األدىن ل               ق بني خمتلف فئات                                                احلكومة سعت لسنوات عديدة للتقليص من الفوار      أن      غـري  -  ٤١
                                     الثالثة يف كوراساو وبونري وسانت            والفئة   ُ                                   ، أُلغي الفارق بني الفئة الثانية           ١٩٩١         ويف عام     .                          علـيها يف هنايـة املطاف     

           وعالوة على    .     ١٩٩٤                                                 بني الفئات األوىل والثانية والثالثة يف عام                القائمة               ُ                   ويف سانت مارتن أُلغيت الفوارق        .        مـارتن 
ُ             ، ُحولت مجيع        ٢٠٠١       أغسطس   /     آب  ١       من          وابتداء  .                       بني الفئات املتبقية          الفوارق     ُ       لك، قُلصت    ذ      ألجور                 احلدود الدنيا ل    

ُ                 ساعة، يف حني ُرفع بنسبة عالية           لألجور يف ال       دنيا       حـدود     إىل                      يف الفئة الرابعة،        للعاملني         يف الساعة         لألجر      األدىن   احلد           
         الدنيا         بني احلدود       مساواة   لل                          من عملية تشمل ثالث مراحل     األوىل   لة       املرح         وكانت تلك  .                    ً     ً  وخباصة للعاملني دواماً كامالً

                           ً                                                  هذه العملية على مراحل نظراً إىل أن الفوارق بني الفئات يف بعض اجلزر                   تطبيق  ُ            واُتخذ قرار     .             يف كل جزيرة         لألجور  
        وانطلقت   .   رة    اجلزي                                                                                     إىل درجة أن تطبيق العملية يف مرحلة واحدة ستكون لـه آثار خطرية يف اقتصاد                   ً جداً          مـرتفعة   

  ،     ٢٠٠٣                 اجلريدة الرمسية،    (            القانون       مبوجب                    لألجر يف الساعة          األدىن                 تغيريات على احلد                                    املرحلة الثانية للعملية بإدخال     
         كانون   ١   يف                    املرحلة الثالثة        لبدء               وخططت احلكومة     .     ٢٠٠٣      مارس   /       آذار  ١   يف         التنفيذ                  الذي دخل حيز      )   ٢٥         العـدد   
      ٢٠٠١      أغسطس  /    آب يف        املعتمدة      لألجر        األدىن    احلد           يف نظام        ُّ    التغيُّرات   ت                      وإضافة إىل ذلك، أد     .     ٢٠٠٤       يناير   /       الـثاين 
  .                  ضمن نطاق القانون                                      لفترة تقل عن ثلث ساعات العمل العادية                            إىل إدخال املوظفني الذين يعملون    ً  أيضاً 

         لألجور يف             الدنيا        احلدود                                                                     صادرة عن إدارة شؤون العمل مرفقة هبذا التقرير حملة عامة عن                 نشرة         وتقـدم  -  ٤٢
  .    ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١   يف                             املطبقة يف جزر األنتيل اهلولندية       لساعة  ا

                فقد اشتكى أصحاب   .       ً     ً   تطوراً هاماً    ٢٠٠٠             العمل يف عام                           اليت أدخلت على قانون                الـتعديالت       ِّ    وتشـكِّل  -  ٤٣
  ع  د                  غري املنتجني وير          للعاملني                                          التشريعات، مما يؤدي إىل محاية مفرطة                  عدم مرونة                           لسـنوات عديـدة من              العمـل 

               و باحلصول على    ا        كوراس     يف       صناعات  ال      معظم        التزام          إلغاء           التعديالت                  وتتضمن بعض أهم      .           ات اجلديدة           االسـتثمار 
                        ، واللجوء إىل العاملني                   عمل قصرية األجل                    واعتماد عقود          العمل،             يف ساعات          املرونة                            تصـاريح تسـريح، وزيادة      

       الوقت    ويف    .           ل اإلضافية      ُ                                             كما أُلغي لزوم احلصول على تصاريح بساعات العم         .         االستخدام       مكاتب                املؤقـتني مـن     
                   األوىل من املرض أو       السنة     ُ                               حيث ُتعترب أوامر التسريح خالل        ،                                   مدت بعض الضمانات اجلديدة للعاملني             ُ    نفسـه، اعتُ  

                                ً  كما ال ميكن لصاحب عمل أن يفصل عامالً   .       وباطلة           وظف الغية     امل                         األمومة، أو بسبب زواج      /                خالل إجازة احلمل  
       وما مل                                األنشطة خالل ساعات العمل              يقم هبذه       مل        ، ما                 األنشطة النقابية    يف                                         بسـبب انتمائه إىل نقابة أو مشاركته        

  .               ، املوافقة عليها        معقولة       ، ألسباب            صاحب العمل    يرفض

       األقصى               مثل العدد                خلدم املنازل،                                      اعتماد عدد من األحكام احلمائية         هو          العمل          تشريعات                تغري آخر يف        ومثة -  ٤٤
  .       األجر         املدفوعة        واإلجازات      اإلضايف       العمل                   كام تتعلق بساعات                    واالستراحة، وأح                وأوقات الفراغ                 لساعات العمل،   

  .     ً  عاماً  ١٤                  األطفال ليشمل سن    عمل      حظر         وسع نطاق   ،     ً وأخرياً

      موظفي   )    ٣١٣      العدد   ،     ١٩٩٧               اجلريدة الرمسية،    (    ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣        املؤرخ        القانون     َّ  ومكَّن -  ٤٥
    وضع     من                ِّ        القانون أن حيسِّن        هذا          ومن شأن     .        جزئي      بدوام                                 بعقود عمل دائمة من العمل              يشتغلون                 احلكومـة الذين    
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                 يف الوقت الراهن             اخلدمة املدنية          وملوظفي   .           واإلنتاجي      اإلجنايب                                                      املرأة يف سوق العمل بتمكينها من اجلمع بني دوريها          
   .                                           ختصيص مزيد من الوقت لالضطالع مبسؤولياهتم األبوية   من                      بدوام جزئي ليتمكنوا        العمل          أن خيتاروا

  .                            والفوارق القائمة بينهم                               األجر الشهري للذكور واإلناث                                  أدناه حملة عامة عن متوسط          دول  اجل          ويتضـمن  -  ٤٦
   في  ف  .               الذكور واإلناث        بني        الدخل                        وتوجد فوارق شاسعة يف       .                      التعداد الثالث األخرية          عمليات      إىل           األرقام         وتستند
          التالية،            يف السنوات    و   .              عن دخل الرجل         املائة      يف       ٤٠,٧      نسبة   ب              يف املتوسط                            كـان دخـل املرأة يقل           ١٩٨١       عـام   

        تقل                   يف املتوسط نسبة       تكسب         تزال    ال                                    أن آخر األرقام تبني أن املرأة          غري   ،                        ً      ً         تراجعـت تلـك النسبة تراجعاً طفيفاً      
ّ                 عّما يكسبه الرجل               يف املائة       ٧,٤ ٢        أنه    غري  .        املتخللة                  ً     ً                    تلك النسبة تراجعاً كبرياً خالل الفترة              تراجعت              وبالتايل فقد     .  

   .         العامة ة        السياس        على صعيد     أكرب        عناية          وهو يستحق         عن كثب                       ينبغي متابعة هذا االجتاه

 ٣ اجلدول

 )رات جزر األنتيل اهلولنديةدبغيل( الشهري حسب اجلنس الدخل متوسط

نسبة دخل اإلناث إىل دخل 
  الذكور اإلناث الفرق الذكور، باملائة

     ١٩٨١      عام      تعداد  ١     ٤٨٨    ٨٨٢    ٦٠٦          يف املائة    ٥٩,٣
     ١٩٩٢      عام      تعداد  ٢     ٦٠٩  ١     ٦٣٩    ٩٧٠          يف املائة    ٦٢,٨
     ٢٠٠١      عام      تعداد  ٣     ١٤٦  ٢     ١٣٥  ١     ٠١١          يف املائة    ٦٧,٩

  .                 املركزي لإلحصاءات     املكتب  :      املصدر

 ٤ اجلدول

  اليت سجلها مصرف التأمني االجتماعيالصناعية احلوادث

١٩٩٤     ٢٠٠٠  
 كوراساو  
          البناء      شركات     ١٥٢
       املطاعم /           الكازينوهات /       الفنادق     ١٤٦
              خدمات التنظيف /     خلدمات ا    ات    صناع    ٨٥
      الكربى       املتاجر  /      املعدات /          التجارية       الشركات    ٨١
                دور رعاية املسنني /         املستشفيات /       التمريض     دور    ٥٨
             صـناعة إصالح   (                    إصـالح السـفن             ألحـواض               كوراسـاو          شـركة     ٦٠

  )           تكرير النفط   (   إسال  )/     السفن        
       املخابز /       الذاتية        اخلدمة      متاجر    ٥٣
     اجلعة /                املشروبات الغازية /        البالستيك /       الورق     صناعة        وتشمل       املصانع    ٤٢
              خدمات األمن      شركات    ٤١
       كهرباء  ال        أخصائيو  /         التجميع         ميكانيكيو /        املدنية      اهلندسة    ٣١
                  مرافق النفع العام / ء         الكهربا     شركات    ٢٩
             شحن احلاويات  /              الشحن والتفريغ /     النقل       شركات /      الرحالت    ٢٦
         الكراجات /      سيارات  ال      بيع     وكالء    ٢٢
        الصيانة  )/     الصحف   (     توزيع / ن ا ب ل    األ      منتجات    ٢٧
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 )تابع (٤ اجلدول

١٩٩٤     ٢٠٠٠  
 كوراساو  

  ئ       املراف     صناعة   ٩ ١
     شحن   ال     وكالء  /       االسترياد /       التصدير /     السفن             شحن وتفريغ       متعهدو    ١٦
            قطاعات أخرى    ١٦
  ة ي    رياض  ال      نتجات   امل      متاجر  /    حذية  األ      متاجر  /    ثياب  ال       متاجر    ١١
               األنشطة املصرفية    ١٠
         املعادن     صناعة   ٨
           اليانصيب   بيع   ٧
     وكالء  ال   ٥
      تأمني   ال       شركات   ٤
      تعدين  ال       شركات   ٤
      النفط      شركات  /      البرتين      حمطات   ٣
           الصناعات     أصحاب   ٣
      احلبوب    طحن  /       الزراعة   ٢
         النجارون /       الصناعة   ٢
        تلفزيون  ال /   سرح  امل   ٢
      ثقيلة  ال    لية   اآل      عدات  امل   ١

      اجملموع   ١     ٣٢٨    ٩٦٦
 بونري  

          البناء      شركات    ٣٣
       املطاعم /             جمال الضيافة يف           التجارية       األعمال    ٣٠
         الكراجات /          السيارات    إجيار   ٥
          املستشفيات /     املسنني        رعاية     بيوت   ٤
        اجلملة    جتارة   ٤
      اجملموع    ١٠٠   ٧٦
 وندوارد جزر  
                  مرافئ قوارب الرتهة /           الكازينوهات /                تقاسم دور العطلة /       الفنادق    ٧٥
         البناء      شركات  /        املتعهدون    ٥٨
          التنظيف     خدمات /        اخلدمات     صناعة    ٢٩
       املخابز /       الذاتية         اخلدمات      متاجر    ١٨
       الطاقة      شركات  /                 مرافق النفع العام   ٩
       املعدات /  ية        التجار     شركات  ال   ٨
        الصناعة   ٨
       املوانئ       صناعة   ٧
         الكراجات /            بيع سيارات    وكالء   ٦
     ية      األمن     شركات  ال   ٤
          املستشفيات /       التمريض     دور   ٣
  )      اجلرائد   (       التوزيع   ٢
             بيع الثياب     متاجر   ٢
                   صنع األدوات املعدنية   ٢
       أخرى      صناعات   ٥

      اجملموع     ٣٠٠    ٢٣٦
  جزر األنتيل اهلولنديةجمموع  ١     ٧٢٨  ١     ٢٧٨
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 ٨ املادة

           النقابية     احلرية

      أن     جيوز "          على أنه                                        من دستور جزر األنتيل اهلولندية         ١٠          املادة       وتنص  .                              احلرية النقابية معترف به     يف     احلق -  ٤٧
     ً                               وفقاً للقانون الوطين لصيانة النظام      وقيود    ية     تنظيم      ألحكام                                احلرية النقابية وتكوين اجلمعيات     يف     ق    احل           ضع ممارسة    خت

   ".      العامة                               العام أو اآلداب العامة أو الصحة 

  .                                                                        والتجمع مضمونة بوجود نقابات العمال اليت هلا وضع هيئات قانونية                     والتظاهر            النقابات      تكوين       وحرية -  ٤٨
                       أرادت أن حتصل على        إذا          اهلولندية                                             أن متتثل ألحكام القانون املدين جلزر األنتيل                                   عـلى تلـك النقابات            وجيـب 

  .         القانونية        الشخصية 

       حكومي         موظف       تعمد                               وفيما يتعلق باإلضرابات، إذا       .         النقابات                         احلكوميني االنضمام إىل            للموظفني     وحيق -  ٤٩
     أتاح                            تلك الساعات احملددة إال إذا   عن      ً أجراً                                         واجباته خالل ساعات العمل، فإنه ال يتلقى    أداء        عمله أو         القيام ب      إمهال
  .     غيابه      أسباب      تربير  ل     فرصة   ال             صاحب العمل   له

                  العمالة املنظمة   جمللس                 اللجنة املركزية    رأي ُ           ُيستمع إىل  ،                                باملوقف القانوين للموظفني احلكوميني     يتعلق       وفيما -  ٥٠
   د     ىل عد  إ                 يف هذا االجتماع               النقابات     يل  متث        ويستند    .                             ممثلون عن خمتلف النقابات       فيه       يشارك                         وذلك يف اجتماع منظم     

  .                                جمموع أعضاء مجيع النقابات املعنية  إىل      نقابة   ال            عدد أعضاء     نسبة ُ                  وُيحسب التمثيل وفق   .               أعضاء كل نقابة

                                                        عطل واإلجازات العادية للموظفني احلكوميني، ميكن للموظفني         ال     يام   أل                        اللوائـح التنظيمـية            ومبوجـب  -  ٥١
                      ال يتعارض ذلك مع             بشرط أن    ،       طارئة                          كامل على أساس ظروف               داع مبرتب            إجازة استي              يطلـبوا      أن           احلكومـيني   

   لة           ّ  هيئات مشكّ     دورات                      من حضور اجتماعات أو       العامل        لتمكني             االستيداع هذه               وميكن منح إجازة   .          الدائرة    مصاحل
         ئات إذا                                             احلكومي، أو ألداء أنشطة لصاحل تلك اهلي            املوظفُ  ِّ           ُعيِّن فيها     )                   جلان وما يف حكمها    (                      مبوجب القانون العام    

     ً                    أيضاً على أنه جيوز ملوظف   ية       التنظيم        اللوائح          وتنص تلك   .      العمل          أوقات       خارج      بذلك                             مل يتمكن املوظف من القيام      
        إجازة     فترة                               يتعارض ذلك مع مصلحة الدائرة،     ما مل  ،                    مرة واحدة يف السنة           ً        ً      يطلـب شفوياً أو خطياً    أن         حكومـي   
               كامل ألغراض       مبرتب                ً      تلك الفترة أيضاً      ُ     وُتمنح  .      طارئة         ظروف       وجود      بسبب        أسبوعني        تبلغ                ميكـن أن              اسـتيداع 

    أو                                                                        الرمسية للموظفني احلكوميني، أو لالحتادات اليت تنضم إليها تلك النقابات                النقابية                          حضـور اجتماعات اهليئات     
   :                              طاملا كان املوظف احلكومي يشارك       احلكوميني                         للمنظمات الدولية للموظفني 

   يف                  نقابة الذي جتري           جزء ال         ً             أو عضواً يف جملس          ً دوباً  من     ً                               عضواً يف جملس تلك النقابة، أو               بصـفته  - 
  ؛                     نقابات املوظفني احلكوميني               إطاره اجتماعات 

          ً                      ً                                                 بصفته عضواً يف جملس االحتاد أو مندوباً عن جملس نقابة املوظفني احلكوميني املنتسبة إىل االحتاد،  - 
                تلك النقابات؛       ً                                                          أو عضواً فيه، حيثما يتعلق األمر باجتماعات االحتادات اليت انتسبت إليها

           املنتسبة إىل                            جملس نقابة املوظفني احلكوميني  يف        ً   أو عضواً       ً مندوباً                يف جملس املنظمة أو           ً  بصفته عضواً  - 
  .           عمل دولية     منظمة            باجتماعات                 حيثما يتعلق األمر        املنظمة
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     يف    اء    األعض                     للموظفني احلكوميني      إالُ       ُتمنح     ال         طارئة         ظروف       بسبب        ستيداع ال ا              أن إجازة          بالذكر        واجلدير -  ٥٢
    ).       العامة      اخلدمة  (         اجلماعي        التفاوض        يف جلنة       املمثلة                      نقابات املوظفني احلكوميني 

           يف اإلضراب   احلق

      من   ٨                                  عن احلق املعترف به يف املادة         ً اً         قانوني  ً اً    تعبري        بصفتها                               يف جزر األنتيل اهلولندية               باإلضرابات  ُ      ُيسـمح  -  ٥٣
ِ          إذا أُمهلت القواعد اإلجرائية امللِزمة أو   إال           غري قانوين     جراء  اإل                     نه ال ميكن أن يعترب ذلك  أ            حملكمة العليا  ا      وترى  .      العهد                         ُ      

ُ        إذا ُخلـص                       أن من غري املعقول  ىل    إ -                                 من امليثاق االجتماعي األورويب        ٣١          املادة         تفرضها                            مع مراعاة القيود اليت      -    
      إليه  ِ   ِجئ ُ لُ        إذا                 ً      ال يكون قانونياً إال                                             وتنص القواعد اإلجرائية على أن اإلضراب         .       بعينها            يف ظروف           إضـراب       شـن   

                          انظر قرار احملكمة العليا       (    كذلك                                                                   وينبغي للمحاكم أن تلتزم احلذر يف تقييم ما إذا كانت املسألة              .              كمـالذ أخـري   
        السوابق         ً      واستناداً إىل     .  )    ٢٠٠٠         لعام      ٢٩٢        رقم           القضائية            ، السوابق       ٢٠٠٠       يناير   /                 كـانون الثاين     ٢٨             الصـادر يف    

   إىل                       تقدمي الرعاية الطبية       احلد من                              عامة غري قانوين إذا أدى إىل           ال      الصحة                  مجاعي يف قطاع                اختاذ إجراء         ، فإن           القضائية
           قرار احملكمة  (      العالج   يف    و         االختبارات      إجراء                                ضرر غري قابل للجرب بسبب التأخر يف                           درجة قد يتعرض معها املرضى ل

   ).   ٥٠٨      العدد   ،     ١٩٩٢          الرمسية،       اجلريدة  ،     ١٩٩١      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢                العليا الصادر يف 

 ٩ املادة

ُ  ِّ    وُحدِّد   .    ّ    معّين    مبلغ                                                     التأمني الصحي على مجيع العاملني الذين يقل دخلهم عن         قانون         ينطـبق  -  ٥٤     يف          هذا املبلغ 
      ً               دوالراً من دوالرات     ٢     ٠٨٠   (       ً   غيلدراً  ٣        ٧٥٨,٦٠     ب        ٢٠٠٣        عام     ويف        ً     غـيلدراً ،     ٢        ٧٧١,٦٠     ب          ١٩٩٣       عـام   

   ).              الواليات املتحدة

    ات        اإلجاز     يغطي                        خدمات األمومة، كما       ها               اجملانية، مبا في                                           املرض، يغطي التأمني الرعاية الطبية             حالـة     ويف -  ٥٥
                  مرضه وتشمل الفحوص    عن          العامل     إبالغ                                                             وتسري مستحقات الرعاية الطبية لفترة سنتني بداية من تاريخ         .       املرضية

                                        ومجيع التكاليف اليت ال ميكن تفاديها               والتمريض         والعالج،    )  ن و          ن واملتخصص  و            ألطباء العام                 اليت يقوم هبا ا    (          الطبـية   
                              الستفادة من مستحقات الرعاية                 حتديد فترة ا    ُ        أُلغي       ١٩٩٦       يناير   /        الثاين      كانون   ١    ويف    .                          اليت ترتبط مباشرة باملرض    و

   .                                  بشرط أن ال تكون نتيجة لتسوس األسنان               جراحة األسنان             ويغطي التأمني  .        بسنتني      الطبية

   ١    وحىت   .     مرضه   عن        لعامل                تاريخ إبالغ ا      من             بعد سنتني                                 األجر املدفوع أثناء املرض             استحقاقات          وتنـتهي  -  ٥٦
      جلميع                               يف املائة من األجر اليومي         ٨٠                                                  ، حدد الربملان األجر املدفوع أثناء املرض بنسبة             ١٩٩٦       يناير   /     الثاين         كـانون   
  .                  يف املستشفى أو خارجه            تلقوا العالج      ً   ، سواًء  )     ً       ً  ذكوراً وإناثاً (        العاملني 

  .       أدناه      الوارد                      ن االجتماعي، على النحو                 ً                         أقر الربملان عدداً من التغريات يف جمال الضما    ١٩٩٦     عام    ويف -  ٥٧

ّ                ، يؤّمن ضد املرض         ١٩٩٦       يناير   /               كانون الثاين   ١    من        ً  فاعتباراً   -  ٥٨                        ً      الذي فقد عمله وذلك وفقاً         ً           أيضاً املستخدم       
  .                            العامل ضد املرض عن طريق املعيل  )               الزوجة واألطفال (           وتؤمن أسرة   .         الشروط    لبعض
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     وعلى   .           املستخدم                      يف املائة من راتب       ٨,٣       وتبلغ       ً    كاملةً،          التأمني            اشتراكات              العمـل          صـاحب          ويسـدد  -  ٥٩
                   السابقني وأفراد          العاملني              وبالنسبة إىل     .                                             يف املائة من راتبه لتغطية أفراد أسرته          ٢,١                    أن يسـاهم بنسبة                املسـتخدم   

  .                        إمجايل رواتب مجيع العاملني  من          يف املائة    ٢,١   ة   نسب ب                           أسرهم، تشارك حكومات اجلزيرة 

  .            االجتماعي       التأمني                             يف أي قرار يتخذه مصرف        ا                                    السابقني وأفراد أسرهم أن يطعنو                والعاملني        العاملني           وبإمكـان  -  ٦٠
                                   وإذا اعترب رد املصرف غري مرض أو         .      املصرف             القرار لدى            ً        ، اعتراضاً على        ً   أوالً  ،         يقدموا             ، عليهم أن      ١٩٩٦        عام         ً     وابتداًء من 

                                اإلدارية إىل مدير مصرف التأمني                   باإلجراءات       اخلاص                       مبوجب األمر االحتادي      ة   خطي      شكوى                              تأخـر، ميكـنهم أن يقدموا       
       ر قرار  و             من تاريخ صد      أسابيع                                      كوراساو، جزر األنتيل اهلولندية، خالل ستة   Pater Euwensweg 9            الكائن يف        االجتماعي

        وجيب أن    .                                              مراجعة قضائية يف اجلزيرة اليت يقيم فيها           بطلب              أن يتقدم                 لصاحب الشكوى           كما ميكن     .       إرساله             املصـرف أو    
  .                                             أسابيع من تاريخ إصدار املصرف قراره أو إرساله   ستة       غضون    يف          تلك الشكوى     يقدم 

ّ   وينّص  -  ٦١       سكان                 للشيخوخة لكافة   ية                            التأمني اإلجباري ضد اآلثار املال    على          الشيخوخة       اخلاص ب         التأمني      قانون   
  .     الستني     سن      بلوغه      عند  ً اً        تقاعدي ً اً      ، معاش         القانون                             ويتلقى املؤمن عليه، مبوجب أحكام  .                    جزر األنتيل اهلولندية

         كانون   ١    من                    ً     ، واليت سرت اعتباراً             الشيخوخة               التأمني اخلاص ب       ُ                    اليت أُدخلت على قانون               للتعديالت          ونتيجة -  ٦٢
  .  ة        املدني      حالته        اعتبار        دون    ً اً         تقاعدي  ً اً    معاش            أن يتقاضى       ٦٠               بلغ سن ال                          لكل مؤمن عليه       حيق   ،      ١٩٩٦       يناير   /       الـثاين 

     ً    عاماً    ٦٠                               على معاش تقاعدي قد بلغ            احلصول        ق لـه                 الشخص الذي حي            إذا كان      ،                   القرينني املتزوجني              وبالنسبة إىل 
           ً   دخلهما معاً          يتجاوز               بشرط أن ال            للقرين       بدل       دفع   ب                  تقضي القاعدة            التقاعد،                                        أو أكـثر ولكـن قرينه مل يبلغ سن          

  .      ً  سنوياً     غيلدر    ١٢     ٠٠٠

        أشهر إىل      ربعة                 املعاش التقاعدي أل                     يدفع مبلغ جزايف يساوي    ً   بدالً،  /            ً يتقاضى معاشاً             الشخص الذي    تويف      وإذا -  ٦٣
                       عيد ميالد املسيح يف           مكافأة          التقاعدي                             ويتلقى مجيع املؤهلني للمعاش       .                  ً                       عـياله املؤهلـني وفقاً ملتطلبات اإلنصاف      

         الذي حيق                               من املعاش التقاعدي الشهري       )     ٢٠٠١        عام        ً     ابتداًء من  (             يف املائة       ١٠٠                   ديسمرب وتقدر ب       /             كـانون األول  
  .           ذلك العام  من  رب     سبتم /     أيلول    شهر                       خالل الفترة السابقة ل         لـه تلقيه

     ً      علماً أنه            املستخدم،                        يف املائة من دخل         ٤,٥   ي                على الشيخوخة ه        اخلاص          التأمني                       ونسـبة االشـتراك يف     -  ٦٤
             صاحب العمل        االشتراك     وخيصم   .       ً  سنوياً ً اً       غيلدر  ٤٥        ٤٢٧,٢٠                     من الدخل الذي يفوق     اجلزء                 ال توجد أقساط على 

   .       اجلزيرة                             بات مراجعة ذلك إىل حمكمة إقليم             وميكن تقدمي طل  .                       مصرف التأمني االجتماعي          لتحويله إىل

      أكثر                               وحتصل األرملة اليت يكون هلا طفل أو   .           حسب السن ً اً       غيلدر   ٥٢٠   و   ٢٤٠            الترمل بني     معاش         ويتراوح -  ٦٥
                   إذا كان الشخص      ما                     حسب السن، وحسب      ً اً        غيلدر    ٢٤٠    و    ١٧٤                            ويتراوح معاش اليتامى بني       .                  على املبلغ األقصى  

        ويتلقى   .       كليهما    أو                 أحد الوالدين            يتيم        ً مصنفاً                    وحسب ما إذا كان                م كـامل          بـدوا    ه          تعلـيم         يـتابع      ً        معاقـاً أو    
       األرملة  /              وفاة األرمل      وعند  .                       ً      ً       ً                                           األرملة عند الزواج جمدداً مبلغاً جزافياً ميثل سنة واحدة من املعاش التقاعدي            /     األرمل
  .                             ثالثة شهور من املعاش التقاعدي     يعادل             ؤهل على مبلغ   امل    عال   امل    حيصل 

                      يف املائة من دخل     ١          وتبلغ    ،                            املعاشات التقاعدية بالتساوي            اشتراكات                وصاحب العمل       دم       املستخ         ويدفـع  -  ٦٦
      صاحب       ويقوم  .       ً   سنوياً  ً اً        غيلدر   ٤٥        ٤٢٧,٢٠                 الذي يتجاوز         الدخل                               توجد أقساط على اجلزء من         وال  .          املسـتخدم 
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         لمعاشات ل               صندوق احلكومي     ال       ويتوىل    .                       مصرف التأمني االجتماعي                          االشتراكات وحتويلها إىل              اقـتطاع    ب         العمـل   
                        ويتوقف املبلغ على آخر      .           احلكومية        الدوائر                 مستخدمي وموظفي                                                      التقاعدية دفع املعاشات التقاعدية ألرامل ويتامى       

  .            غالء املعيشة     بعالوة      ستكمل   ُ وُي         مت تقاضيه      راتب 

ِ                          ِسسانتيا على أنه حيق             قـانون         ويـنص  -  ٦٧       أن                                             مل يرتكب أي فعل أدى إىل إهناء عقد عمله              الذي            للمستخدم   
       مبوجب         والعاملني       املعلمني                                             وينطبق ذلك على موظفي اخلدمة املدنية، وعلى       .                         ن صاحب العمل بدل فصل     م        يتقاضى  

              تقاضى املستخدم      وإذا   .        اخلدمة     سنوات         وعلى عدد         املستخدم                                ويتوقف مبلغ بدل الفصل على راتب   .             عقد حمدد املدة
    بدل           ً                  يكون مؤهالً للحصول على          ال                   التقاعدي، فإنه       املعاش                 املعاش أعلى من          وكان                 عقد العمل        إهناء     ً         معاشـاً عند    

                                                   ألي سبب من األسباب، فإن مصرف التأمني االجتماعي هو الذي           بدل الفصل        العمل                 وإذا مل يدفع صاحب   .    فصل
  .                                         لمصرف عندئذ أن يستعيد املبلغ من صاحب العمل ل    وحيق   .     بذلك     يقوم 

ِ                               ِسسانتيا يوجد صندوق يدفع           قانون          وألغـراض  -  ٦٨   يف         مستخدم   ً          اً عن كل                      ً          أصحاب العمل مبلغاً سنوي       لـه 
             للحصول على     ً مؤهالً        املستخدم                                             ، يقرر مدير مصرف التأمني االجتماعي ما إذا كان        املستخدم         وبطلب من   .       خدمتهم

  .     جلزيرة ا       إقليم                                        وميكن تقدمي طلب ملراجعة ذلك القرار إىل حمكمة   .          بدل الفصل

ّ        عّرضهم حل  ت                                  غري قادرين على العمل نتيجة       ُ       ُيعتربون                   العاملني الذين       مجيع          ويـتلقى  -  ٦٩      يف    أو                 ادث خالل العمل     
      حالة   ويف   .     ً                 أجراً يتصل بذلك احلادث  )                 وموعد وقوع احلادث         إىل العمل                     مع مراعاة أقصر طريق  (                  طريقهم إليه ومنه  

     زئي،   اجل    عجز   ال   ة      ويف حال  .     األوىل                                   يف املائة من األجر اليومي خالل السنة    ١٠٠            تدفع نسبة  ،                     العجز الكامل عن العمل
  .           األجر اليومي       ً     متناسباً مع        ً مبلغاً        املستخدم       يتلقى 

         التاريخ     قبل             ستة أسابيع                                    إجازة مرضية مدفوعة األجر ملدة             احلامل             للمستخدمة         حيق    ،    ١٩٩٩        عام         ومـنذ  -  ٧٠
         نسبة                         تلك الفترة على دفع       خالل             صاحب العمل       جيرب   و   ).              إجازة األمومة  (                                         املتوقع للوضع وستة أسابيع بعد الوضع       

    ٨٠        تسديد     واجب      قانون   ال      مبوجب          االجتماعي            مصرف التأمني         يقع على  و  .                                 يف املائة من األجر اليومي للعاملة   ١٠٠
  .                          يف املائة من ذلك األجر اليومي

              وهلذا التشريع    .                                                     ، بدأ نفاذ التشريع الوطين اخلاص بالقانون اإلداري           ٢٠٠١       ديسمرب   /              كانون األول   ١    ويف   -  ٧١
  .                                                       آثار بالنسبة حملكمة االستئناف التابعة ملصرف التأمني االجتماعي

                                                                                         وحيق ملوظفي اخلدمة املدنية وألفراد أسرهم تلقي تعويضات مقابل نفقات العالج والرعاية الطبيني وغريها  -  ٧٢
  .              يف املائة منها  ١٠                                           يف املائة من النفقات املتكبدة ويدفع املستخدم   ٩٠             وتدفع احلكومة   .                      من التكاليف ذات الصلة

                   ً     ً                      عمال املسرحون تعويضاً وفقاً خلطة احلكومة املركزية                                            ّ     وفيما يتعلق بإعادة تنظيم اجلهاز احلكومي، يتلقّى ال -  ٧٣
      ٢٠٠٠      يناير  /               وحىت كانون الثاين   ).   ٨٣        ، العدد     ١٩٨٦               اجلريدة الرمسية،  (                                    اخلاصة بتعويض تسريح الزائد من العمال 

      ٢٠٠٠      ً          وابتداًء من عام   .                                                                                     كان بإمكان العمال املسرحني املطالبة بتعويض فصل عن أربع سنوات على أقصى تقدير            
 ُ      وُيمنح   .                                                   ويتوقف جتميع تعويض الفصل على عدد سنوات العمل         .                                     الفـترة وأصبحت ال تتجاوز عامني      ُ  ِّ     ُخفِّضـت 

                         وخالل الثالثة أشهر األوىل      .      ً   شهراً   ٢٤                                                                     تعويض فصل بشهرين عن كل سنة عمل على أال يتجاوز ذلك التعويض             
                          السبعة التالية من فترة                                                     يف املائة من آخر أجر تلقاه؛ وخالل الشهور            ٩٥                    ُ                       مـن فـترة تعويض الفصل ُيدفع للعامل         



E/C.12/ANT/3 
Page 19 

                                                  ُ                             يف املائة من آخر أجر تلقاه؛ وبعدها وخالل عشرة شهور، ُتدفع لـه نسبة                ٨٥            ُ                    تعويض الفصل ُتدفع لـه نسبة      
     يف    ٧٠                                                           ُ  َّ                                            يف املائـة من آخر أجر، وخالل األربعة شهور األخرية من فترة األجر املُقلَّص يتلقى العامل املفصول                     ٧٥

ُ        املائة من آخر أجر ُدفع لـه                  .  

                عند وفاة موظف     :                                                         أرمل موظف اخلدمة املدنية املتوىف، تنطبق احلالة التالية        /            ْ                  فيما يتعلق مبْنح معاش ألرملة     و -  ٧٤
                              ً                                                   ، تتقاضى األرملة أو األرمل معاشاً يعادل مخسة أسباع املعاش الذي كان سيتقاضاه املتوىف لو  )    سابق (           خدمة مدنية 

   .                بع معاش اليتامى     ً      ُ   عاماً على ُس  ١٨                   وحيصل األطفال دون سن   .      ً  عاماً  ٦٠       بلغ سن 

      ُ       ً                                                                                                     وكمـا ذُكر آنفاً، أدى عسر احلالة املالية جلزر األنتيل اهلولندية إىل اختاذ تدابري خمتلفة لتخفيض التكاليف يف                   -  ٧٥
ُ                     ُرفع سن التقاعد من      ١٩٩٦       يناير   /                ويف كانون الثاين    .     ُ                                             ومل ُتتخذ سوى تدابري قليلة تتعلق خبطة املعاشات         .          التسعينات  ٥٥    

  .     ً  عاماً  ٦٠   إىل 

     ً                                                                                                توخياً لضمان احلقوق اخلاصة باملعاش التقاعدي ملوظفي اخلدمة املدنية الذين كانوا يعملون يف الدوائر               و -  ٧٦
                                   والشروط املنطبقة يف هذه اخلطة هي        .     ُ                           ، اعُتمدت خطة التقاعد املبكر        ١٩٩٦       يناير   /               كانون الثاين   ١              احلكومية قبل   

                                         سة أعوام منها يف جزر األنتيل اهلولندية،         ً                                                          عامـاً مـن اخلدمـة الداخلة يف حساب املعاش التقاعدي، مخ              ٢٠      أداء  
  .     ً  عاماً  ٥٥                     وأال يقل سن العامل عن 

            ويستند هذا    .                                                                           بـدأ إنفاذ خطة املعاش التقاعدي املنقحة اخلاصة مبوظفي اخلدمة املدنية               ١٩٩٨           ويف عـام     -  ٧٧
             ائر احلكومية                                   جيب على مجيع العاملني يف الدو          ١٩٩٨      ً            وابتداًء من عام      .                                         التنقيح إىل خطة معاش ذات صلة بالسوق      

  .                                                                                              والعاملني يف املنظمات املستقلة مبوجب قرار حكومي االشتراك يف خطة املعاشات التقاعدية جلزر األنتيل اهلولندية

       ُ                                                     ً                     ُ        وإذا اعُترب موظف خدمة مدنية غري مؤهل للعمل بسبب تعرضه حلادث، أياً كان مكان هذا احلادث، ُتدفع  -  ٧٨
ّ                   لى أساس سنوات العمل اليت ّمجعها لو عمل حىت سن  ُ              وُتحسب اإلعانة ع  .         ً             لـه فوراً إعانة إعاقة   .     ً  عاماً  ٦٠                        

 ١٠املادة 

                    محاية األسر ومساعدهتا 

                               والعمل بدوام جزئي للمستخدمني      )  ٧                                انظر الفرع الوارد حتت املادة       (                                  أتاح اعتماد ختفيض ساعات العمل       -  ٧٩
         ، العدد      ١٩٩٧                جلريدة الرمسية،       ، ا     ١٩٩٧       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٣                       القانون الوطين املؤرخ     (                    احلكومـيني الدائمني    

                                                إمكانية حتسني اجلمع يف الوقت الراهن بني العمل          )                            املتعلقة باملركز القانوين       ١٩٩٨                            واألحكـام املنفذة لعام         ٣١٣
  .                                            ومسؤوليات رعاية األطفال والسهر على شؤون البيت

                                                      توفري محاية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده

                                                                                   مل واألمومة للنساء العامالت تتمشى مع املعايري الدولية من خالل اعتماد القانون                              أصـبحت إجازة احل    -  ٨٠
                اجلريدة الرمسية،  (                                               الذي يعدل القانون الوطين اخلاص بالتأمني الطيب        ١٩٩٩       أبريل   /          نيسـان    ٢٦                  الوطـين املـؤرخ     

                     أن متديد إجازة احلمل                        ويف نظر اجلهاز التشريعي،   .                                        والقـانون املدين جلزر األنتيل اهلولندية       )   ١٥            ، العـدد        ١٩٦٦
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                                                                                                                    واألمومـة يتفق مع اجلهود الرامية إىل التشديد على أمهية احلياة األسرية وتربية األطفال يف إطار أسري، وبالتايل                  
  .                  تعزيز القيم األسرية

  "           ً قصرية نسبياً " ُ                 وُتعترب هذه الفترة   .        ً  أسبوعاً  ١٢                                                   ومدد القانون الوطين إجازة احلمل واألمومة لفترة أقصاها  -  ٨١
  .                                             ً     ً                             من القانون املدين، حبيث تظل العاملة تتلقى أجراً كامالً خالل فترة اإلجازة                ١٦١٤                         ملعىن الـوارد يف املادة          بـا 

  .                         ً                                    وتنطبق هذه الترتيبات أيضاً على املوظفات العامالت يف اخلدمة املدنية

              ختفيض سن الرشد

      يناير  /               كانون الثاين    ١٥           لتنفيذ يف     ِّ                                                                    خيفِّـض القانون املدين اجلديد جلزر األنتيل اهلولندية، الذي دخل حيز ا            -  ٨٢
   .      ً  عاماً  ١٨                                     ً      ً     ً       ً         ، السن اليت يصبح الشخص عند بلوغها مؤهالً تأهيالً كامالً قانوناً، إىل     ٢٠٠١

                                         املساعدة املقدمة للنساء الالئي يتعرضن للضرب

  ّ                                                                                                    شـكّل مكتب املرأة يف إقليم جزيرة كوراساو جلنة مكلفة بإنشاء ملجأ للنساء الالئي يتعرضن للضرب                 -  ٨٣
  .    ٢٠٠٤                          مع فتح أبوابه يف بداية عام   يز

                      سياسة الشباب املتكاملة

                             ، على خطة السياسات اخلاصة         ١٩٩٩       يوليه   /                                                        وافـق اجمللـس التنفيذي إلقليم جزيرة كوراساو، يف متوز          -  ٨٤
                          ً                     وتتضمن اخلطة إطار عمل سليماً لصياغة برامج أنشطة   .     ٢٠٠٠-    ١٩٩٩       للفترة   ) (Kreando un futuro        بالشباب 

                       جملس سياسات الشباب        ١٩٩٩       يوليه   /      متوز   ٢٨                               وأنشأ اجمللس مبوجب قرار مؤرخ        .       اسـاو                    حمـددة لصـاحل كور    
                                                 ويقدم اجمللس املشورة يف مجيع املسائل املتعلقة بالشباب يف   .     ١٩٩٩      يوليه  /                                  املتكاملة، الذي اجتمع ألول مرة يف متوز

  . ُ   َّ                                                    وُتمثَّل يف اجمللس مجيع الدوائر واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة  .        كوراساو

        ً       ً    ، برناجماً إمنائياً       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٠                                                                   ووضـع اجمللـس، على أساس خطة السياسات اخلاصة بالشباب للفترة             -  ٨٥
               اعتمد اجمللس       ٢٠٠٠       يناير   /                ويف كانون الثاين    .              ً                 يتضمن أهدافاً وأنشطة حمددة        ٢٠٠٢-    ٢٠٠٠                    للشـباب للفـترة     

ُ                                      التنفيذي إلقليم جزيرة كوراساو الربنامج، مث ُعرض على إدارة التعاون اإلمنائ               ُ                           ي وأُدمج يف برنامج مناء شباب جزر                                         
   .                األنتيل اهلولندية

                                           برنامج جيمع بني العمل والدراسة، وتقدمي املشورة   :      ُ  َّ                                      كما أُقرَّت ثالثة مشاريع منوذجية لصاحل الشباب وهي -  ٨٦
                         وأعلنت احلكومة اهلولندية،  . Mas Skol                                                            اخلارجية للشباب املدمنني على املخدرات، ومشروع متديد اليوم املدرسي 

                                   ً                                  ، عن رغبتها يف متويل هذه املشاريع حتسباً للعهد الناشئ عن وثيقة                ٢٠٠٠       يناير   /               كانون الثاين   ٧                  يف بيان صادر يف     
  .                                                     السياسة العامة اخلاصة بشباب جزر األنتيل اهلولندية املهاجر

     نفسي                                   وهو هيئة تشرف على النماء البدين وال  .           ً                                       وأنشئ رمسياً الفريق العامل املكلف برصد شباب كوراساو -  ٨٧
  .     ً                                                    عاماً من أجل حتديد االضطرابات اإلمنائية يف وقت مبكر ومعاجلتها  ١٨                              واالجتماعي واملعريف لألطفال حىت سن 
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                                                            عرض عام للمشاريع اليت يغطيها برنامج األولوية العالية لكوراساو

          نامج مناء                  وهو جزء من بر      ،                                                                                 يـرد يف ما يلي عرض عام ملشاريع يغطيها برنامج األولوية العالية لكوراساو             -  ٨٨
  :                        شباب جزر األنتيل اهلولندية

  :       الوقاية  ) أ ( 

     ً   طفالً؛   ٣٥٠                               رسوم تسجيل فردية يف املدارس لصاحل  -

                                                             وهو محلة توعية تستهدف القائمني على تربية األطفال، وتركز           :     ٢٠٠٠                        مشـروع التعليم لعام      -
                     على التعليم اإللزامي؛

                 ياء يف مخسة أحياء؛                       إتاحة التدريب لصاحل األول  :     ٢٠٠٠                   مشروع التعليم لعام  -

                                        خط اتصال مباشر ملساعدة األبوين يف كوراساو؛ -

                                                           وهو برنامج يستهدف األسـرة لتحسني املهارات األساسية لصغار أطفال  (  Opstap opniuw       برنامج  -
                   وينفذ يف ستة أحياء؛  )       املدارس

                                 مشروعان منوذجيان ينفذان يف مدرستني؛  :                   اليوم املدرسي املمتد -

         مدارس؛  ١٠                     مشاريع منوذجية تنفذ يف   :      املمتد             اليوم املدرسي  -

  :              الفرصة الثانية  ) ب (

      ً           عاماً فما فوق؛  ١٢                              دروس حمورية لألطفال بداية من سن  -

                                                           برامج حمو األمية وتعليم مهارات اجتماعية للمتوقفني عن الدراسة؛ -

- E tinu di bario؛  

      ً   عاماً؛  ٢٤         أعوام و  ١٠     ً                     شاباً تتراوح أعمارهم بني   ٥٠                   أساليب التعلم لصاحل  -

     ً     عاماً،    ٢٤    و   ١٦                       ً                                                        مشاريع عمالة تتيح آفاقاً جديدة للشباب احملرومني الذين تتراوح أعمارهم بني             -
                                                                                        وخطـط عمل جمتمعي وتشريعات خللق فرص عمل للعاطلني عن العمل الذين تتراوح أعمارهم              

  ؛ )Lei di Bion (     ً   عاماً   ٣٠   و  ١٨   بني 

  :                                التأهيل واملساعدة يف اجملال االجتماعي  ) ج ( 

                          كز تقدمي املعلومات واملشورة؛  مر -

  ؛ )           كانغا وداين (                                          َّْ     مشروع منوذجي يقدم املساعدة للشباب واألسر يف حيَّْين  -

                        املساعدة املتنقلة املكثفة؛ -



E/C.12/ANT/3 
Page 22 

 

                                               تقدمي املشورة اخلارجية للشباب املدمنني على املخدرات؛ -

                        ساعدة واإليواء التربويني؛                                                                     إعادة تنظيم الرعاية الداخلية، مبا فيها تدريب مديري اإلدارة واالرتقاء بامل -

     ٢٠٠٣-    ١٩٩٩                                                                    األنشطة اليت جيري تنفيذها مبوجب خطة السياسات اخلاصة بشباب كوراساو للفترة   ) د ( 

                            التربية االجتماعية والثقافية ̀  ١̀  

            مبادرة من     (    ٢٠٠٣       أغسطس   /         ُ                                                        فـتح مركـز ُيعـىن بالطبيعة والبيئة يف بارك تروبيكال يف آب             -
  ؛ )           القطاع اخلاص

                                                                              بوس دي هوبنتوت، بالتعاون مع وسائط اإلعالم، حلقات عمل منتظمة تركز على                        ينظم مركز    -
                      الصور اإلجيابية للشباب؛

                                         ً        ً                      ، بدأت شبكة التلفزيون التربوية تبث برناجماً تعليمياً يستهدف مجهور              ٢٠٠١       سبتمرب   /        يف أيلول  -
   مه      ، يقدAki ta papia Kòrsou     ً        عاماً يسمى   ١٨   و  ١٢                                   األطفـال الذيـن تتراوح أعمارهم بني   

                        الشباب ومتوله جهات خاصة؛

                                ، وهو برنامج إخباري متوله احلكومة Nos Mundo                                         أطلـق مركـز االبتكارات التعليمية برنامج    -
              ً                    ويستهدف أساساً مجهور أطفال املدارس؛

      ، وهي Youth 4                                  ، نشرت فرقـة عمل شباب جـزر األنتيل     ٢٠٠١       أكتوبر  /                مـنذ تشرين األول  -
                            يل اهلولندية وتصدر كل شهرين؛                             جملـة تستهدف الشباب يف جزر األنت

- Revista Deportivo  وُتعىن     ٢٠٠٠                                                ، وهـي جملة تصدر مرتني يف الشهر يف كوراساو منذ عام ،     ُ   
    ً                                                                                              كلياً بالرياضة وتركز على الشباب املتميزين يف طائفة واسعة من األنشطة الرياضية اليت متوهلا يف               

                                    ب اتفاق يوقع بني الدولة ومركز األنشطة                                                البداية الدولة ملرة واحدة مث متول يف مرحلة الحقة مبوج
                               الرياضية والترفيهية يف كوراساو؛

                                                                                          مـا انفـك مركـز تدريب رعاية الشباب منذ سنوات عديدة يقدم دورات تدريبية من خالل               -
      ً                                        عاماً وهتدف الدروس إىل حتسني مهاراهتم االجتماعية؛  ١٢                             املدارس إىل الشباب بداية من سن 

             دعم الوالدين ̀  ٢̀ 

ـ    -                                                                                اد رعاية شباب جزر األنتيل مقترح مشروع بالتعاون مع مؤسسة الصليب األبيض                       أعـد احت
                                                                                          واألصفر من أجل إنشاء تسعة مراكز دعم ترتبط مبصحات الرضع واألطفال يف مرحلة الطفولة              

         سنوات؛ ٤                                             املبكرة لصاحل آباء األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

                                  ة يف عدد من الصحف مولتها جهات خاصة                                 ، نظمت هيئة محاية الطفل محلة دعائي    ٢٠٠١      يف عام  -
                                                                        واسـتهدفت احلملـة الوالديـن وسـلطت الضوء على جوانب من تربية األطفال        .         خارجـية 

             بطريقة جذلة؛
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                                          ً                كان مركز الطفل لإلعالم والتربية يبث أسبوعياً برامج             ١٩٩٩    و     ١٩٩٧                       خالل الفترة بني عامي      -
                   وكانت تلك الربامج     .                      طريقة تربية أطفاهلما                                                         تلفزيونية مواضيعية تقدم املشورة إىل الوالدين بشأن        

      ، بث      ٢٠٠١       يونيه   /          وحزيران     ١٩٩٢                       وخالل الفترة بني عام       .                                   متول من صناديق التنمية اهلولندية    
        ويف عام    .                                                                                          املركـز برامج إذاعية مماثلة موهلا نادي خدمات بالتعاون مع صناديق التنمية اهلولندية            

                    ً                       حملطات اإلذاعية أسبوعياً بشأن قضايا تربية                                                     انطلـق بث برامج إذاعية قصرية يف خمتلف ا             ١٩٩٧
                                   وتوقفت تلك األنشطة بسبب نقص األموال؛  .                 الوالدين ألطفاهلما

                              فمركز الطفل لإلعالم والتربية      :                          ً                                    يقـدم عـدد من املؤسسات دروساً يف تربية الوالدين لألطفال           -
            أعمارهم بني                                    ً                                             يقـدم، مبساعدة جهات متويل خاصة، دروساً لألبوين اللذين هلما أطفال تتراوح             

                                                                                       صفر وأربعة أعوام؛ ومركز التوجيه التربوي، الذي متوله احلكومة، يقدم دورات تدريبية لوالدي   
                                                                                              األطفال يف مرحلة التعليم االبتدائي؛ ومركز التدريب على رعاية الشباب يقدم، بواسطة متويل             

           وإدارة صحة                    ً                                                       مـن جهـات خاصـة، دروساً لوالدي األطفال يف املرحلتني االبتدائية والثانوية،      
                                                                                            الشباب تقدم دورات تدريبية متوهلا احلكومة لصاحل والدي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني             

      ً   عاماً؛  ١٨     صفر و

                                    ً                                                 يقدم مركز الطفل لإلعالم والتربية دروساً أساسية للعاملني يف دور احلضانة على مستويي التعليم  -
                                   ما قبل املهين والتعليم املهين الثانوي؛

                                           أطلق مركز التدريب على رعاية الشباب مشروع Unidat di Bario          ات األحياء           مبساعدة وحد -
Mas Moveshon ku formashon  ويعـرض املشروع دورات تدريبية لصاحل    .     ٢٠٠٠          يف عـام                                  

                                                                                             األشخاص النشطني يف مراكز األحياء ومتوله صناديق التنمية اهلولندية عن طريق صندوق التنمية             
    ية؛                         االجتماعية واألنشطة االقتصاد

                           اآلفاق االقتصادية واالجتماعية ̀  ٣̀ 

                                                                                 تعتين إحدى دوائر املركز الوطين للتدريب املهين يف جزيرة كوراساو مبختلف برامج العمالة ذات  -
                                                             التوجه السوقي اليت متول يف إطار عقد منحة مربم مع احلكومة املركزية؛

                            لسوقي اليت متول يف إطار برنامج                           ً                                   كما يقدم املركز املذكور عدداً من برامج العمالة ذات التوجه ا     -
                                     األولوية العالية لصاحل األطفال والشباب؛

                           ً                                                                       تركز االبتكارات اجلارية حالياً يف جمال التعليم على حتسني مواءمة التعليم والعمالة بغية تقليص               -
                                ومتول هذه اخلطط من صناديق التنمية   .                                                عدد التالميذ الذين يتركون الدراسة وحتسني فرص العمل

                           ندية وصناديق احلكومة احمللية؛    اهلول

                                                      ، أنشأت السلطة التنفيذية يف إقليم جزيرة كوراساو            ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران   ٢١   يف    :              فرقة التنمية  -
                      ُ                                    جلنة فرقة التنمية اليت أُنيطت هبا مهمة صياغة خطة تنفيذ تدرجيي   )      ١١٨٨٨ /    ٢٠٠٠           القرار رقم  (

              القانون الوطين  (               مبوجب قانون وطين       ١٩٩٨                             وأنشئ جملس فرقة التنمية يف عام   .              خالل ثالثة أشهر
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  :                             واهلدف من فرقة التنمية هو        )).    ٢٥٦          ، العدد       ١٩٩٨                 اجلريدة الرمسية،    (                        اخلـاص بفرقة التنمية     
                                                                                             القيام، يف إطار داخلي، بإيواء وتدريب الشباب احملرومني والشباب الذين ال ميكن إيواؤهم يف               "

                           هيل الشباب ومساعدهتم على                  والغرض هو تأ    .                                             مؤسسـات التدريـب العادية واإلشراف عليهم      
        واملشكلة    ).        ً                      استناداً إىل طريقة غلني ميلز     (                                                        اكتساب مهارات مهنية عن طريق برنامج فرقة التنمية         

   ".                                     القائمة هي عدم ترتيب التمويل لذلك بعد

ّ                                                  ً                             أعّدت إدارة خدمات الشباب يف إقليم جزيرة كوراساو تقريراً عن السياسة العامة املتبعة     ١٩٩٧       ويف عام  -  ٨٩    
  .                                                                                                          جمال رعاية األطفال بعد ساعات الدراسة، وهي سياسة هتدف إىل توحيد النهج املتبع يف معاجلة هذه املسألة                   يف  

                                  واعتمدت السلطة التنفيذية إلقليم      .        باملدارس                ساعات الدراسة        بعد                                                ويقـوم هـذا النهج على ربط رعاية األطفال          
              ساعات الدراسة      بعد                   اساو لرعاية األطفال                                    وخالل العام ذاته أنشئت مؤسسة كور      .                               جزيـرة كوراساو هذا التقرير    

                                                                ويهدف التدريب والتعليم إىل النماء االجتماعي والعاطفي للطفل          .                                             إلتاحة التدريب والتعليم لألطفال يف برناجمها     
         مدرسة    ٢١    َّ                                                  ويقدَّم برنامج رعاية الطفل بعد ساعات الدراسة يف           .                                            عـلى حنو ينهض بنماء شخصيته وحتقيق ذاته       

   .                                                               حدة لألطفال الذين يواجهون إعاقات يف جمال التعليم، ومدرستني ثانويتني                  ابتدائية ومدرسة وا

 ١١املادة 

                                                                                        اضطرت حكومة جزر األنتيل اهلولندية يف السنوات األخرية إىل اختاذ تدابري صارمة لفرض قيود على إدارة  -  ٩٠
                               ع ببعض مسؤولياهتا على النحو                                                              وقد تعذر على احلكومة بسبب استمرار العجز املايل االضطال          .                      املوارد املالية للبلد  

  .                                                                                                   الواجـب يف جمـاالت التعلـيم والتدريب، وإدخال حتسينات على األحياء والسكن وكذلك األنشطة الرياضية          
   )                           برنامج عمل اقتصادي واجتماعي  :                 العودة إىل العمل  (                                                         وناقشـت جلنة كابريلس هذه املشاكل يف تقريرها املعنون          

                                                                  املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت كانت تعاين منها جزر األنتيل                                                   وأوصـت باتباع برنامج ذي شقني لتسوية        
  .                                           اهلولندية عندئذ، أو على األقل التخفيف من حدهتا

ُ                                     ً      ً                                                وُوضع الشق األول من الربنامج بصفته برناجماً طارئاً لالنتعاش االقتصادي على املدى القصري، هدفه تناول  -  ٩١  
                                                    ويشمل وضع مشاريع يف قطاع اهلياكل األساسية لتحسني          .      السنني                                           املشاكل املتراكمة يف جماالت عديدة على مر        

                                                                                                             الطـرقات واإلسـكان، واالرتقاء باملدارس، ومراكز اجملتمعات احمللية واملرافق الرياضية، إىل جانب جتديد املواد               
  .                                 التعليمية واملواد املساعدة يف املدارس

                                      تدريب وتنظيم دورات جتديد املهارات، سيضع                                                    وإىل جانب دعم تعليم األطفال وتعزيز التدريب وإعادة ال  -  ٩٢
                                               وسيجري التركيز يف هذا الشق على دفع النمو           ".       اهليكلي "                                                      بـرنامج الطـوارئ أسس الشق الثاين، وهو الربنامج          

  .                                                                                    االقتصادي وخلق فرص عمل جلعل االقتصاد أكثر قدرة على الصمود وحفز اعتماد السكان على أنفسهم

                                                           لتنفيذ السياسة ذات الشقني، وهي منظمة ريدا سوسيال            ٩٩٦ ١                                     وأنشـئت مـنظمة خاصـة يف عـام           -  ٩٣
Reda Sosialوكانت املؤسسات احلكومية   .              ً                                                 املعروفة أيضاً باسم صندوق التنمية االجتماعية واألنشطة االقتصادية                      

ُ                وُخصص مبلغ يناهز   .                                                     واملـنظمات غري احلكومية هي املكلفة بتنفيذ خمتلف املشاريع                             مليون غيلدر ملنظمة ريدا  ٨٣ 
  .                     سوسيال لتنفيذ الربنامج
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                                                                      ً                                   واسـتخدم هـذا املـبلغ لتمويل العديد من املشاريع يف جزر األنتيل اهلولندية توخياً لالرتقاء بالسكن                  -  ٩٤
                                                                                  ً                        واألحياء؛ والتعليم والتدريب؛ ورعاية الشباب واملسنني؛ واملعوقني واملدمنني على املخدرات؛ فضالً عن مشاريع             

   ):                        ال يزال بعضها قيد التنفيذ (           ريع ما يلي                وتتضمن تلك املشا  .            حلفز االقتصاد

                   مثل إنشاء مرافق    (                                                           ماليـني غـيلدر عـلى إعادة تزويق أو جتديد البيوت                ٣,٢                أنفـق زهـاء      -
  ؛ )             اإلصحاح املالئمة

                                            مبىن تستخدمها مجاعات الكشافة أو غريها من عمل   ١٢            يف مرافق تضم  (                   يف جمال رعاية الشباب  -
        ً   مشروعاً؛  ٦٠  ُ                 قُدم الدعم لزهاء  )                                الشباب أو بصفتها دور رعاية أطفال

         مبا فيها   (      ً     ً     مرفقاً حملياً      ٣٥      ً       ً      مرفقاً رياضياً و     ٣٠                                                 مشـل برنامج حتسني األحياء صيانة متأخرة لزهاء          -
  ؛ )                                                                           مراكز اجملتمعات احمللية، ومصحات الرضع واألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة، وما سواها

                                         مية غري رمسية مثل تعليم الكبار، ودعم                                        مليون غيلدر على أنشطة تعلي        ٨,٦ ُ                       أُنفـق مـبلغ يناهز       -
                                         الوالدين يف تربية أطفاهلما وتدريب املتطوعني؛

                        ً         مليون غيلدر، ومشلت أساساً الدعم    ٨,٣                                     مشروع تنمية اقتصادية مببلغ كلي قدره   ٣٢ُ          ُنفذ زهاء  -
                                         القطاعي للسياحة ولألعمال التجارية الصغرية؛

                                     تزويق املدارس وعلى شراء معدات وأدوات                         مليون غيلدر على إعادة   ١٩ ُ                        أُنفـق مـبلغ يـناهز       -
             تدريس جديدة؛

                                    توفري اخلدمات الطبية والرعاية للمعوقني  (                             مليون غيلدر يف قطاع الرعاية    ٨,٥                  استثمر مبلغ يناهز  -
   ).                           واملدمنني على املخدرات، واملسنني

        فظات يف                                                     مشروع حبث للوقوف على جيوب الفقر يف أربع حما             ١٩٩٨                                وأطلقـت ريدا سوسيال يف عام        -  ٩٥
                     ، واستغلت كأساس لوضع     ١٩٩٩        يف عام "Pobresa Ban atak'é" ُ                         وُنشرت استنتاجات املشروع يف   .        كوراساو

                            جرى حتديث مشروع البحث         ٢٠٠٣         ويف عام     .     ٢٠٠٠                                                         بـرنامج جديـد لـلحد مـن الفقـر، انطلق يف عام              
  .             املتعلق بالفقر

      السكن

                    وهي معدل معقول        ١٩٩٨                     يف املائة يف عام         ١,١                 اليت بلغت نسبة   (                                        على الرغم من اهلجرة الواسعة النطاق        -  ٩٦
     ً                      ُ            ووفقاً للتعداد السكاين الذي أُجري يف        .                                                    ، فإن عدد الوحدات السكنية املوجودة ازداد أكثر        )                     بالنسبة لفترة اإلبالغ  

         يف بونري  ٤     ٠٠٠            مرتل وبلغ    ٥١     ٠٠٠                                           ، جتاوز عدد املنازل املسكونة يف كوراساو            ٢٠٠١       يناير   /                  هناية كانون الثاين  
  .         يف سابا    ٥٦٤                    يف سانت أوستاسيوس و   ٨٧٣                يف سانت مارتن و  ١٣     ٠٠٠ و
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  :                                                            ُ         ً     وقد حتسنت نوعية املنازل يف مجيع اجلزر، باملقارنة مع التعداد الذي أُجري سابقاً هلا -  ٩٧

                                                  يف املائة من مجيع الوحدات السكنية تبعث على             ٩٣,٤              كانـت نسبة    
     يف   ٩ , ٠                                        يف املائة منها رديئة؛ وكانت نسبة           ٤,٢                     الرضا؛ وكانت نسبة    

                            بلغت هذه النسب املئوية         ١٩٩٢         ويف عام     .                             املائـة منها رديئة للغاية    
                       يف املائة على التوايل؛    ٢,١           يف املائة و   ٦,٢           يف املائة و    ٩٠,٤

  :         يف كوراساو 

                                                  يف املائة من الوحدات السكنية تبعث على الرضا         ٨٧                كانـت نسـبة     
    يئة                      يف املائة منها رد      ١١                ؛ وكانت نسبة     )           يف املائة    ٦٩      نسبة    :     ١٩٩٢ (
                                 يف املائة منها رديئة للغاية       ٢                ؛ وكانت نسبة     )             يف املائـة     ٢٠  :     ١٩٩٢ (
   ؛  )         يف املائة  ١١  :     ١٩٩٢ (

  :            يف سانت مارتن 

                                                   يف املائة من الوحدات السكنية تبعث عن الرضا           ٦٩                كانـت نسـبة     
                         يف املائة منها رديئة        ٣,٥                ؛ وكانت نسبة     )             يف املائـة       ٩٤,٤  :     ١٩٩٢ (
                            يف املائة منها رديئة للغاية    ٠,٥     نسبة         ؛ وكانت  )         يف املائة   ٤,٦  :     ١٩٩٢ (
  ؛ )         يف املائة ١     نسبة   :     ١٩٩٢ (

  :      يف بونري 

                                                  يف املائة من الوحدات السكنية تبعث على الرضا         ٩٠                كانـت نسـبة     
                         يف املائة منها رديئة      ٨                ؛ وكانت نسبة     )           يف املائة    ٨٢        نسـبة     :     ١٩٩٢ (
   ية                               يف املائة منها رديئة للغا      ٢                ؛ وكانت نسبة     )             يف املائـة     ١١  :     ١٩٩٢ (
   ؛  )         يف املائة ٥  :     ١٩٩٢ (

   :                 يف سانت أوستاسيوس 

                                                  يف املائة من الوحدات السكنية تبعث على الرضا         ٩٥                كانـت نسـبة     
                       يف املائـة منها رديئة   ٤                    ؛ وكانـت نسـبة       )             يف املائـة     ٨٩  :     ١٩٩٢ (
                            يف املائة منها رديئة للغاية  ١                ؛ وكانـت نسبة    )             يف املائـة    ٨  :     ١٩٩٢ (
    ).          يف املائة ٣     نسبة   :     ١٩٩٢ (

  :      سابا يف 

                                                    ً                                                 وإىل جانب ازدياد عدد الوحدات السكنية، حدثت زيادة أيضاً يف عدد ونوعية املرافق داخل كل وحدة                 -  ٩٨
  .                                                                           ولكل جزيرة اآلن مجعيتها السكنية اخلاصة هبا وتنتسب هذه اجلمعيات مجيعها ملنظمة واحدة  .      سكنية

             كما يتم إيالء   .                  ددهم من بني السكان                                             ً               ويـتم إيـالء اهتمام خاص لتوفري مساكن للمسنني، نظراً الزدياد ع    -  ٩٩
   .                                          ً       ً                                               اهتمام خاص لألقليات األخرى مثل املعوقني بدنياً وعقلياً والعائدين بعد اهلجرة واألشخاص اجلدد يف سوق السكن

   :                                                      وقد استنبطت حوافز متعددة لدفع عجلة بناء املساكن اجلديدة -   ١٠٠

                  إنشاء صندوق ضمان؛ -
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                                                  بها األرخبيل األرض ويقوم شريك من القطاع اخلاص                       عامة يوفر مبوج   /                      إقامـة شـراكة خاصة     -
                                              بتقسيم هذه األرض إىل قطع وبناء دور سكنية عليها؛

                                    إصدار مسودة قانون إللغاء ضريبة األرض؛ -

                                                                            إلغاء عملية إضافة الدخل التقديري إلجيار املسكن اململوك، ألغراض حساب ضريبة الدخل؛ -

  .                                          فق يف املناطق احملرومة اليت هي بأمس احلاجة إليها                                     بذل جهود خاصة لبناء هياكل أساسية ومرا -

                                                                                                         ويستنتج من األرقام واحلوافز املشار إليها أعاله أن النقص يف الوحدات السكنية يف جزر األنتيل جيب أن                  -   ١٠١
                                                شخص يف كوراساو كانوا ال يزالون، يف هناية          ٦     ٤٠٠                          ومع ذلك، فإن أكثر من        .                            يوضـع يف املنظور اخلاص به     

                      يف املائة من أولئك      ٣٠             وكانت نسبة     .                                                       مسجلني يف قوائم االنتظار للحصول على مساكن اجتماعية             ٢٠٠١       عـام   
                                          وأكرب مشكلة يف تلبية احتياجات السكن هي        .                   سنوات أو أكثر     ١٠                                           األشـخاص مسجلة على قوائم االنتظار ملدة        

  .                            عدم توفري األموال لبناء املساكن

                            وزارة التعاون يف جمال التنمية

                   وهي تضطلع باملهام     .                                                                               رة التعاون يف جمال التنمية بتنسيق سياسة التنمية يف جزر األنتيل اهلولندية                    تقوم وزا  -   ١٠٢
  :               األساسية التالية

                                                                                                   وضع وصياغة وتنفيذ سياسة وطنية، مبا يف ذلك ميزانية، لتنمية جزر األنتيل اهلولندية بوجه عام                - ١
  .      جه خاص                                                 والتعاون يف جمال التنمية مع طائفة من اجلهات املاحنة بو

                                                                                           االضـطالع بأنشـطة متكن من دعم نوعية وكمية السياسات املتعلقة بقضايا التعاون يف جمال                - ٢
  .                          التنمية، وإدارة هذه األنشطة

  .                                                           تنسيق وتطوير وتنفيذ ورصد وتقييم مشاريع إمنائية وطنية متكاملة - ٣

                        ية ومتويل وتنفيذ ورصد                                                                            تقـدمي املشورة إىل الكيانات اإلدارية وغريها من الكيانات املعنية بتنم           - ٤
  .                                          وتقييم برامج ومشاريع إمنائية وطنية وإقليمية

  .                                                                               متثيل حكومة جزر األنتيل اهلولندية يف العالقات مع شركاء للتنمية ثنائيني ومتعددي األطراف - ٥

  .                                                                                                   وتـتلقى جزر األنتيل اهلولندية معظم مساعدهتا من هولندا واالحتاد األورويب يف شكل مشاريع وبرامج               -   ١٠٣
  .                                                      كما تتلقى املساعدة التقنية من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

                                                                                                      وإىل جانب عالقات جزر األنتيل اهلولندية مع االحتاد األورويب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي فإهنا تتمتع               -   ١٠٤
              سب يف اللجنة                                                                                                     مبركـز املراقب يف بعض اهليئات الدولية مثل منظمة الصحة للبلدان األمريكية، كما أهنا عضو منت               

  .                                                                        االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ويف املنظمة العاملية للسياحة
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                                                                                                       ويـتخذ الـتعاون يف جمال التنمية بني جزر األنتيل اهلولندية وهولندا شكل متويل املشاريع يف قطاعات                  -   ١٠٥
          املستقبل يف    (Toekomst in Samenwerking                                      وهذا التعاون يستند إىل وثيقة السياسة     ١٩٩٩         فمنذ عام   .         متـنوعة 
   :                           ويركز على القطاعات التالية  )        التعاون

         التعليم؛  ) أ ( 

             احلكم السديد؛  ) ب ( 

                             التنمية االقتصادية واملستدامة؛  ) ج ( 

  .               القانون والنظام  ) د ( 

     عتقد   وت  .                                                                                               وتعتـرب هذه القطاعات أساسية يف تعزيز استقالل جزر األنتيل اهلولندية واعتمادها على الذات              -   ١٠٦
                                                                                                                   حكومة جزر األنتيل اهلولندية أنه ينبغي، إىل جانب إيالء اهتمام إىل هذه القطاعات الرئيسية، إيالء اهتمام خاص                 

  .    ً                                                                        أيضاً إىل قطاع الصحة والقطاع االجتماعي يف إطار عالقة التنمية بني الشريكني يف اململكة

                                       ا هولندا وجزر األنتيل اهلولندية على ختصيص                                       ً              وباإلضافة إىل القطاعات املشار إليها سابقاً، اتفقت حكومت -   ١٠٧
                           وقد أنشئت منظمة التمويل      .                                                                                 أمـوال للمشاريع اليت شرعت فيها منظمات غري حكومية يف جزر األنتيل اهلولندية            

   .     ٢٠٠٣                                  املشترك جلزر األنتيل هلذا الغرض يف عام 

                            لتمويل الذي يقوم على الربامج                                                                 وهناك خطط للتحول التدرجيي من التمويل الذي يقوم على املشاريع إىل ا   -   ١٠٨
                                                                              ً                                 والـذي يستمد جوهره من برامج التعاون السنوي املتعددة األطراف اليت سيتم تنفيذها مجيعاً يف القطاعات ذات                 

                                                                              وسيؤدي ذلك إىل إقامة عالقة تنمية تقوم على االحتراف واملساواة واملوضوعية             .                                األولويـة املشـار إليها أعاله     
  .                                                   حنة بأن تتدخل يف التفاصيل دون أن يكون هناك ضرورة لذلك                       وال يسمح فيها للجهات املا

                                                                                                      وقد وافقت احلكومة اهلولندية وحكومة جزر األنتيل اهلولندية على حتويل مسؤولية اختاذ القرارات فيما               -   ١٠٩
      تضم      اليتWijers                       ويف هذا الصدد أصدرت جلنة   .                                                             يتعلق بتمويل أنشطة التنمية، من هولندا إىل جزر األنتيل اهلولندية

      يف عام   )                     أطر جديدة، فرص جديدة (  Nieuwe kaders, nieuwe kansen                       ً             ممـثلني مـن احلكومتني، تقريراً بعنوان   
  .                                             ويقدم التقرير توصيات إلنشاء صندوق جديد للتنمية  .     ٢٠٠٢

                                                                                                         وسـتركز صناديق التنمية على برامج سنوية متعددة األطراف تستند إىل سياسات إمنائية لكل من أقاليم                 -   ١١٠
ـ                                     وسيتم تقليل البريوقراطية إىل احلد       .                 واحلكومة املركزية   )                                                الـنهج القائم على العمل من أسفل إىل أعلى         (    رة        اجلزي

     ً         ُ                                    وفضالً عن ذلك سُيفصل بوضوح بني صياغة السياسة          .                                                       األدىن، واالبـتعاد عـن السياسـة عـند رصد األموال          
   ).            دورة املشاريع (         والتنفيذ   )             دورة السياسة (

                                                                        لطة مؤلفة من ممثلني عن احلكومية اهلولندية وحكومة جزر األنتيل، للشروع يف تنفيذ                   وسيتم إنشاء جلنة خمت -   ١١١
  .    ٢٠٠٤                                            ومن املأمول أن يبدأ صندوق التنمية عمله يف عام   . Wijers                             التوصيات الواردة يف تقرير جلنة 
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                                             التعاون بني جزر األنتيل اهلولندية واالحتاد األورويب

                                                                     ني جزر األنتيل اهلولندية واالحتاد األورويب إىل القرار املتعلق باتفاق الشراكة،                            يستند التعاون املايل والتقين ب -   ١١٢
                                                           وهذا التعاون هو بال شك مفتاح النجاح يف حتقيق التنمية             ).     ١٩٥٧ (                                            الـذي يسـتند بـدوره إىل معاهدة روما          

  .                                          االجتماعية واالقتصادية يف جزر األنتيل اهلولندية

                     ولتحقيق أهداف القرار   .     ١٩٦٤                                   تيل اهلولندية واالحتاد األورويب منذ عام                             وهناك اتفاق شراكة بني جزر األن -   ١١٣
   .                                                                       املتعلق بالشراكة، تستخدم أداتان مها التعاون التجاري والتعاون املايل والتقين

                                             وقد عمل الصندوق اإلمنائي األورويب السادس بني عامي   .           ً                                  ويتم حالياً تشغيل ثالثة صناديق إمنائية أوروبية -   ١١٤
                    وكانت آخر اتفاقية     .                                                               ومت حتويل األرصدة املتبقية إىل الصندوق اإلمنائي األورويب التاسع          .    ُ      وأُغلق   ٩٠  ١٩    و     ١٩٨٥

                        وكانت السنوات اخلمس األوىل    ).     ٢٠٠٠-    ١٩٩٠ (        سنوات   ١٠                                                     هـي اتفاقية لومي الرابعة اليت ظلت سارية ملدة           
                                وق اإلمنائي األورويب السابع جلزر                    وقد خصص الصند    .                                                      لقرار اجمللس مشمولة بالصندوق اإلمنائي األورويب السابع      

                                ويغطي فترة السنوات اخلمس الثانية   .                               يورو باستثناء عمليات التحويل  ٢٢     ٧٢٥     ٠٠٠                     ً       األنتيل اهلولندية مبلغاً قدره 
                              والصندوق اإلمنائي األورويب الثامن   .       يورو  ٢٦     ٦٢٥     ٠٠٠                                               الصندوق اإلمنائي األوريب الثامن، وذلك باعتماد قدره 

   :                          التنفيذ، حدد قطاعني رئيسيني                الذي ال يزال قيد 

                                 توسيع وإعادة تأهيل القطاع احلضري؛  ) أ ( 

  .                            أوجه النقص يف القطاع االجتماعي  ) ب ( 

                                 ومن املتوقع أن يسهم الربنامج يف       .                                                مليون يورو للصندوق اإلمنائي األورويب التاسع        ٢٠                ومت ختصيص مبلغ     -   ١١٥
  :                            إجراء حتسينات يف اجملاالت التالية

                         رصد إرشادي مببلغ قدره     (                                            ً           ساسـية احلضـرية للمناطق السكنية احملرومة اجتماعياً                     اهلـياكل األ    ) أ ( 
  ؛ )            مليون يورو  ١٥

    ٥                         رصد إرشادي مببلغ قدره      (                                                                 مشـاريع رياديـة يف الوحـدات السـكنية املنخفضـة التكلفة               ) ب ( 
   ).         ماليني يورو

  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٢                                          ويغطي الصندوق اإلمنائي األورويب التاسع الفترة  -   ١١٦

                                                                                  ً         ف وازرة التعاون يف جمال التنمية على وضع الصيغة النهائية لوثيقة برنامج وحيد يضع إطاراً لربنامج     وتعك -   ١١٧
  .                                                  إرشادي للتمويل يف إطار الصندوق اإلمنائي األورويب التاسع

      ٢٠٠١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧                          من قرار اجمللس املؤرخ        ١٦                                              ومت مناقشة التعاون اإلقليمي يف إطار املادة         -   ١١٨
(2001/822/EC) .                ويقدم االحتاد األورويب الدعم على كل من املستوى األقاليمي ومستوى بلدان وأقاليم ما وراء                                                                                             

                                                                                                         الـبحار ومسـتوى جمموعـة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، هبدف التصدي للمشاكل املشتركة                
   .                         واالستفادة من وفورات احلجم
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    ١٠                                              ً               ورويب يف إطار الصندوق اإلمنائي األورويب الثامن مبلغاً قدره                                            ويف هـذا السياق، خصص االحتاد األ       -   ١١٩
             وسيتم يف إطار    ".               األولوية ملن سبق "                                                                     ماليني يورو للتعاون اإلقليمي جلميع بلدان وأقاليم ما وراء البحار على أساس 

                     قشة البدائل املمكنة                     ً        ومع ذلك، يتم حالياً منا      .              ماليني يورو   ٨                                                   الصندوق اإلمنائي األورويب التاسع توفري مبلغ قدره        
   .                                      ماليني يورو هذا يف إطار الصندوق املذكور ٨                لتخصيص مبلغ ال  

    ً                                                                                              وفضالً عن ذلك، شرعت جزر األنتيل اهلولندية وأوروبا يف تنفيذ مشروع للتصدي لفريوس نقص املناعة                -   ١٢٠
  .    ٢٠٠٤      يونيه  /   ران                                                              اإليدز سيتم تقدمي االقتراح املنقح بشأن متويله إىل االحتاد األورويب يف حزي /      البشري

                                                          التعاون بني جزر األنتيل اهلولندية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

                                                                                                            قامـت وزارة الـتعاون يف جمـال التنمية بإعداد مشروع التعاون القطري جلزر األنتيل اهلولندية للفترة                  -   ١٢١
                        األمم املتحدة اإلمنائي                                                                            ومبا أن جزر األنتيل اهلولندية طرف يقدم اشتراكات صافية، فإن برنامج            .     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢

                                ولذلك فإنه سيتم اعتماد إطار       .                                                                                غـري ملـزم بأن حيصل على موافقة جملسه التنفيذي على إطار التعاون القطري             
  .                                                                                     التعاون القطري من جانب املكتب القطري وإرساله إىل مقر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الستعراضه

   ":                   إطار التعاون القطري "          يت تندرج يف                                   وفيما يلي جماالت التعاون الرئيسية ال -   ١٢٢

                                                  تعزيز القدرة على التخطيط االقتصادي واإلدارة املالية؛  ) أ ( 

                                  التنمية االجتماعية وتوليد العمالة؛  ) ب ( 

  .                     إدارة الكوارث والبيئة  ) ج ( 

    طار                                        ولكن مل يتم حىت اآلن وضع الصيغة النهائية إل  .                                                  ووافـق جملس الوزراء على التعاون يف هذه اجملاالت        -   ١٢٣
  .                                                                التعاون القطري بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجزر األنتيل اهلولندية

                                 السياسة املعتمدة إزاء بلدان اجلوار

َ   ً                               ُمقتَرحاً يعترف فيه بأمهية بلدان          ١٩٩٨       نوفمرب   /                                                   اعتمد جملس جزيرة كوراساو باإلمجاع يف تشرين الثاين        -   ١٢٤    ُ  
                          ، قرر اجمللس التنفيذي إلقليم     ٢٠٠١       ويف عام   .                    لية يف مبادرات جديدة                                      اجلوار يف تنمية كوراساو وأمهية املشاركة احمل

                واهلدف من ذلك هو   .                                                                             جزيرة كوراساو إنشاء جلنة لتحليل وتقييم ووضع خمطط حلالة املراكز اجملتمعية يف كوراساو
                 د املراكز اجملتمعية                                                                                  وضع خطة ملموسة إلجراء تغيريات عند الضرورة إلفادة اجملتمع بوجه عام واملراكز اجملتمعية واحتا

        ً     واستناداً إىل    .     ٢٠٠٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٨                                 وأصدرت هذه اللجنة تقريرها يف        .                             يف جزيرة كوراساو بوجه خاص    
               ُ                                                                                                   هـذا الـتقرير، أُسـندت إىل جلنة أخرى مهمة تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير واليت تتضمن تنظيم دورات                   

  .                                   ة من البلدان اجملاورة واجملموعات اجملاورة     للقاد  )                               على مستوى التدريب املهين الثانوي (
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 ١٢املادة 

                         مؤسسة الضمان الصحي ملوظفي    (ARBO CONSULT                                      وقعت احلكومات على اتفاق للصحة مع مؤسسة  -   ١٢٥
                                   وتقدم مؤسسة الضمان الصحي ملوظفي       .                                                        بغية تعزيز صحة ورفاه وأمان العاملني يف بيئة عملهم          )                اخلدمـة املدنية  

  ، ARBO                                                                                 في احلكومة جمموعة من اخلدمات األساسية املسماة بربنامج الصحة األساسية ملؤسسة                                 اخلدمة املدنية وموظ  
  :             وتتضمن ما يلي

                          الضمان الصحي يف إطار العمل  ) أ ( 

                                                                                                 يـتم تقـدمي الدعم واملشورة لتوجيه وإعادة تأهيل املوظفني الذين ال يستطيعون، بسبب مرضهم، أداء            
  .                                                                         لعمل والعاملني فيما يتعلق بالعمل والصحة حىت ينتهي عقد عمل العامل                                                 عملهم، ويتم تقدمي الدعم إىل أرباب ا      

                                                               فيما يتعلق بالغياب الناجم عن اإلصابة مبرض، وتقييم الظروف           "                        التقييم وتقدمي التوجيه   "                       ويشـمل هذا الربنامج     
  .                                                                       الصحية يف حمل العمل، واالختبارات الطبية واملشاورة اليت جيريها فريق طيب اجتماعي

                        اية الصحية يف إطار العمل    الرع  ) ب ( 

                                                                                               يتم تقدمي الدعم واملشورة يف توجيه العاملني الذين يعانون من مشاكل نفسية بسبب عملهم أو                
                                    ويتم تقدمي الدعم إىل املوظفني فيما        .                                                               بسبب أوضاعهم اخلاصة اليت تعوق أداءهم عملهم على أكمل وجه         

                                           التوجيه االجتماعي يف العمل وتقدمي املشورة                           ويتضمن هذا املشروع      .                                   يتعلق جبوانب الرفاه يف حمل العمل     
  .                      من قبل فريق طيب اجتماعي

               حتسني ظروف العمل  ) ج ( 

  .                                                                                                 يتم إجراء جرد وتقييم للمخاطر يف مكان العمل فيما يتعلق برعاية املستخدمني وأمنهم ورفاههم              
       ويتضمن   .      العمل                                                                                           كمـا تقدم املشورة إىل أرباب العمل فيما يتعلق بالسياسة الواجب اتباعها بشأن ظروف               

                                                                                                  هذا الربنامج عمليات تفتيش العمل، وإجراء حبوث عن ظروف العمل وتقييم مستوى اإلصحاح يف مكان               
  .                   العمل وعمليات اإلبالغ

 ١٣املادة 

                                 ً                                                                           إن حكومة جزر األنتيل، إذ تدرك متاماً دور ووظيفة التعليم يف عملية التنمية الوطنية، قد بذلت قصارى                  -   ١٢٦
                                                                            العشر املاضية إلدخال حتسينات على قطاع التعليم، وذلك يف فيما يتعلق بأطره املؤسسية                    جهودها خالل السنوات 

                                                     وضع طرق ومناهج جيدة ورفع مستوى العاملني يف جمال          (                 ومضمونه الفعلي     )                                 التشـريعات والتنظـيم واهلياكل     (
                        هذه األخرية وهولندا،                    ً     ً                                                         كمـا أولت اهتماماً كبرياً لوضع أطر للتعاون بني جزر األنتيل اهلولندية وبني               ).          التعلـيم 

  .                                ولزيادة هذا التعاون إىل أقصى درجة

                                                                                                   وميكـن إجيـاز مجيع السياسات والتدابري األخرى اليت مت تنفيذها حىت اآلن يف قاسم مشترك واحد هو                   -   ١٢٧
     ً                                           ً        أوالً احلاجة إىل التصدي ألوجه النقص القائمة، وثانياً         :                                  وستستند هذه العملية إىل مؤشرين      .                    إصالح نظام التعليم  
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                         وال يزال املبدأ الرئيسي      .                                                                                      األمهـية احلامسة للتصدي للمشاكل االجتماعية واالقتصادية املتنامية اليت يواجهها البلد          
                                                                                                                  املعـتمد يف جـزر األنتـيل هـو أن التنمية البشرية من خالل التعليم هي مفتاح التقدم االجتماعي االقتصادي                    

                                                 إلصالح يف جمال التعليم هي عوامل تتعلق بالعوملة                                                         والعوامـل األخـرى الـيت تقوم عليها سياسة ا           .           والسياسـي 
   ).             اقتصاد املعارف (                              والتطورات التكنولوجية السريعة 

                                                                                              واجلانب اآلخر للنظرة اليت تنظر هبا احلكومة إىل عملية إصالح قطاع التعليم هو التزامها مببدأ التعليم مدى  -   ١٢٨
  .  هتم                                                  احلياة، الذي ميكن املواطنني من مواصلة تنميتهم طوال حيا

                                                                              وضع الصيغة النهائية خلطة متكاملة لسياسة التعليم يف جزر األنتيل اهلولندية معنونة     ١٩٩٨            وقد مت يف عام  -   ١٢٩
De Doorbraak  ) وُشرع بالفعل   .                                                         هبدف إجراء اإلصالح املراد يف جمال التعليم وحتسني نوعية التعليم )           نقطة التحول            ُ  

  .                                                         ستويات التعليم خالل السنوات اليت سبقت وضع هذه اخلطة                                                      يف إدخال حتسينات وتغيريات هيكلية على مجيع م       
  .    ١٩٩٨   و    ١٩٩٥                                                         ويف هذا السياق، مت االضطالع باألنشطة التالية يف الفترة بني عامي 

                                 التعاون بني هولندا وأقاليم اجلزيرة

                   ضمان تنسيق قضايا                                                                                              مت إنشاء اهليئة االستشارية الوطنية املشتركة املعنية بالتعليم يف جزر األنتيل اهلولندية ل             -   ١٣٠
                                                                   ومت التوقيع على اتفاقات وطنية يف جماالت تتضمن التعليم الثانوي            .                                           السياسـة العامـة عـلى املستوى اإلداري       

                       سنة، وتقدمي منح وقروض   ١٥         سنوات و ٤                                                           األساسي، وأسلوب التعليم اجلديد للطالب الذين تتراوح أعمارهم بني 
  .                                    إىل الطالب، واإلحصاءات املتعلقة بالتعليم

                                تعاون بني هولندا وأوروبا واملنطقة  ال

                                            ومت خالل سنتني متتاليتني تطبيق برنامج عمل         .                                   ً     ً                  يـتم التعاون بني هولندا وأوروبا رمسياً وفقاً لربوتوكول         -   ١٣١
                                                                                                      يـنص عـلى االضطالع بأنشطة يف جمال تطوير التعليم ونظم ضمان النوعية والتعاون بني الوزارات واملؤسسات           

  :                                             لق بثالثة مشاريع، االتفاق بشأن التمويل والتنفيذ            ومت، فيما يتع  .          التعليمية

                                                االشتراكات يف املعاشات التقاعدية للمعلمني اهلولنديني؛ -

                                           تقدمي زماالت لطالب جامعة جزر األنتيل اهلولندية؛ -

  .                       توأمة املدارس ضمن اململكة  -

             جلنة اليونسكو

                                         نتيل الستخدام موارد اليونسكو يف تعزيز                                                                       مت إبـرام اتفاقـات مـع جلـنة اليونسكو الوطنية يف جزر األ              -   ١٣٢
     ً                        يوماً للتسامح وركزت على         ١٩٩٦                                     وهكذا، خصصت جلنة اليونسكو يف عام         .                            اإلصـالحات يف جـزر األنتيل     

                     وأدى ذلك إىل مشروع      .                                                                                  موضـوع مكافحـة العنف عند تنظيم احتفاالت يف مجيع اجلزر، وال سيما يف املدارس              
                                    كما شاركت مدارس جزر األنتيل يف املشروع   .                    فحة العنف يف التعليم           يتعلق مبكا("Met alle geweld")       إقليمي 

  .                                              اإلقليمي للبحر الكارييب حلماية وصون البحر الكارييب
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                     عمليات تقييم النوعية

                                                                                                أجريـت عملـيات تقيـيم النوعـية خـالل هـذه الفـترة يف قطاع التعليم اخلاص، مبا يف ذلك عمليات           -   ١٣٣
                                                                                 وعية التعليم بلغـة البابيامنتو للناطقني هبا ومؤهالت املعلمني واملعلمـات الذين                          كما مت تقييم ن     .                 اإلصـالح احلكومية  

                                                                                       ومت إصـدار وثـيقة للسياسـة العامـة عن الدراسات االجتماعية يف املدارس، تضمنت                 .                         يدرسـون هـذه اللغـة     
       أغسطس  /     آب                                                    ً                         ً                            بعـض املـبادئ التوجيهـية العامـة، وأصـبح هـذا املوضوع ملزماً يف املدارس االبتدائية ابتداًء من                  

                                                                                                               ومت مناقشـة وثـيقة السياسـة العامـة املـتعلقة بتعلـيم مجـيع األطفـال يف سـن التعلـيم اإللزامي                         .     ١٩٩٧
Stappen naar een betere toekomst (Steps towards a better future  ) مع مجيع اآلباء  )                    خطوات حنو مستقبل أفضل               

           ومت اعتماد    .       سنة   ١٥           سنوات و   ٤                             ل اليت تتراوح أعمارهم بني                                                           واألمهات ومت اعتمادها كهدف للسياسة املتعلقة باألطفا      
                                                                                                                         وثيقة السياسة العامة املتعلقة بالتعليم الثانوي األساسي يف جزر األنتيل اهلولندية ووضعت خطط حمددة لتنفيذها تتعلق                 

                                      وأنشئ مكتب للمشروع وحددت، يف شكل       .                                                                  مبسـائل مـثل االسـتراتيجيات والنهج وزيادة التدريب واالتصاالت         
ُ                   مسودة، األهداُف املبتغاة لكل موضوع   .                                                                  وقامت جلان خاصة باملناهج بوضع التفاصيل بالنسبة ملختلف املناهج الدراسية  .             

          التشريعات

                                                                                                          مت سـن مراسيم وطنية بشأن التعليم التقين الثانوي والتعليم املهين الثانوي والتعليم ما قبل املهين والتعليم          -   ١٣٤
                                                                       وقـدم إىل الـربملان مشـروع قانون وطين يتناول التجارب التعليمية              .  يل                                     الـثانوي يف جمـال االقتصـاد املـرت        

Ontwerp-Landsverordening Onderwijskundige Experimenten)(  للحصول على موافقته، وهـو مشـروع                                  
                                                       ويتضمن مشروع القانون الوطين اجلديد املتعلق باللغات        .                                                     يضـع األساس القانوين للخربات التعليمية يف املستقبل       

                                             مجيع املشاريع السابقة املتعلقة هبذا املوضوع، مبا (Ontwerp-Landsverordening Officiële Talen)             الرمسية للبلد 
                    ويفتح ذلك اجملال أمام   .                                                                                              يف ذلـك مشـاريع القوانني الوطنية املتعلقة بطريقة هجاء لغة البابيامنتو واللغة اهلولندية           

    ً                          وفضالً عن ذلك، مت وضع مبادئ        .      ً                          أيضاً يف وقت ما يف املستقبل                                                       إمكانـية تنظـيم طريقة هجاء اللغة اإلنكليزية       
                                                                                                        توجيهـية للوائـح التنظيمية املدرسية، وزيد عدد مواضيع االمتحانات يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي من ستة      

  .                                                                              مواضيع وزيد عدد الساعات املخصصة للتعليم الديين من ساعة واحدة إىل ساعتني يف األسبوع ٧          مواضيع إىل 

              تدريب املدرسني 

                                                                                 وكلية التربية لتنظيم حلقات تدريبية قصرية كحل ممكن ملواجهة النقص يف عدد             IPSO                          مت التوصل إىل اتفاق مع       -   ١٣٥
ُ                                                  ومت وضـع خطة أخرى للتدريب يف جمال التعليم الثانوي األساسي وُشرع يف تنظيم دورات تدريبية إضافية                   .         املدرسـني                                                        

                        لتدريس اللغة اهلولندية Anders Nederlands                                    لتعليم الثانوي العـام كجزء من مشروع                            جلميع املدرسني العاملني يف جمال ا
  .                          ويف موضوعي احلساب والرياضيات

َ     الدورات التدريبية للمحتَجزين                         

                                                                                                      جتـدر اإلشارة إىل أنه يتم، كجزء من اجلهود املبذولة إلعادة إدماج احملتجزين يف اجملتمع، توفري دورات                  -   ١٣٦
                                      وتتراوح الدورات بني التعليم األساسي       .                                               وراساو، ومن املزمع توسيع نطاق هذه الدورات                          للمحتجزين يف سجن ك   

 ُ   َّ         وُتقدَّم هذه    .                                                                                                  ودورات مكـتوبة عـلى مستوى التعليم الثانوي العام املتوسط أو العايل، وتشمل التدريب املهين              
  .            ً             الدورات جماناً بطبيعة احلال
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                          تعليم األحداث الذين يتم      )                              روفة اليوم مبدرسة غلني ميلز       املع (                                         كمـا يتم يف املدرسة اإلصالحية احلكومية         -   ١٣٧
             وتتراوح هذه    .                                                                                            احتجازهم مبوجب أمر من احملكمة، إىل جانب توفري فرص التعليم بشكل عام يف جزيرة كوراساو              

  .                                                                              الدورات بني التعليم االبتدائي والتعليم املتوسط العام والتعليم الثانوي العام العايل

                                                    ً                             ة أن حمكمة الوصاية ووكالة اإلشراف على األسرة تقومان معاً برصد الظروف اليت                               كمـا جيدر باملالحظ    -   ١٣٨
  .                                ميكن يف إطارها لألحداث تلقي التعليم

                                    تطبيق التعليم الثانوي األساسي؛ إجراء   :           فيما يلي    ١٩٩٨                                               ومتثلت التغيريات الرئيسية اليت حدثت منذ عام        -   ١٣٩
        سنة    ١٥                  سنوات إىل سن      ٤                  األطفـال من سن                                                                   اسـتعدادات لتطبـيق طـريقة جديـدة للتعلـيم تسـتهدف             

) funderend onderwijs( وإدخال تعديالت على نظام التعليم الثانوي والتعليم املهين                                                      .  

                             تطبيق التعليم الثانوي األساسي

                                                                                                             إن جوهـر التعليم الثانوي األساسي هو أن يتلقى الطالب يف السنتني األوىل والثانية من التعليم الثانوي                  -   ١٤٠
             ً                                                                              وهذا يعين ضمناً حضور مجيع الطالب نفس عدد الصفوف يف نفس املواضيع، بغض النظر عن نوع                  .     ً عاماً      ً  تعليماً  
                                                                           ، واجلمع بني التعليم قبل املهين والتعليم التقين الثانوي والتعليم الثانوي العام،  )                           التعليم الثانوي ما قبل املهين (        التعليم 

                            ً                              ويف جزر األنتيل اهلولندية، خالفاً للحال يف هولندا، كانت           .      جلامعة                   التعليم ما قبل ا    /                                  أو التعليم الثانوي العام العايل    
        التعليم  (                                     أي التعليم الثانوي ما قبل املهين        (                                                                        مواد التدريس والكتب املدرسية متسقة على الدوام مع مستوى التعليم           

   ومت    ).                      التعليم ما قبل اجلامعي /                              أو التعليم الثانوي العام العايل  )                                                   التقين الثانوي املتوسط والتعليم الثانوي العام املتوسط
  .    ١٩٩٩ /    ١٩٩٨                                              تطبيق التعليم الثانوي األساسي يف السنة الدراسية 

      سنة  ١٥         سنوات و ٤                                                        تطبيق طريقة جديدة لتعليم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

       يت يتم                                                                                                   ال حتـدث اإلصالحات يف جمال التعليم نتيجة فراغ وإمنا لتدارك أوجه القصور يف نظام التعليم ال                 -   ١٤١
                                                                  وعند إجراء تقييم لنظام التعليم، فإن السؤال الرئيسي الواجب           .                                                تسـليط الضوء عليها من خالل عمليات التقييم       

  :                                             وبوجه عام، يراد من التعليم الوفاء بثالثة أهداف  .                                                 اإلجابة عليه هو ما إذا كانت أهداف التعليم قد حتققت

                          املسامهة يف التنمية الشخصية؛  :                على مستوى الفرد -

                                      إعداد الطالب للمشاركة بفعالية يف اجملتمع؛  :                         على مستوى اجملتمع والثقافة -

  .                            إعداد الشباب للعمل يف مهنة ما  :                             على املستوى االجتماعي االقتصادي -

                                                                                                    ونشـرت يف جـزر األنتيل اهلولندية، على مر السنني، تقارير متعددة حتلل معدالت جناح مدارسها من                  -   ١٤٢
                                                                                 النتائج اليت خلصت إليها هذه التقارير منذرة باخلطر، حبيث دفعت إىل إجراء                  وكانت  .                        ناحـييت الكـم والنوع    

                                      ً                       ، مت صياغة خطة لسياسة التعليم تعكس رأياً يتعلق بسياسة              ١٩٨٩       أبريل   /         ويف نيسان   .                         إصالحات يف نظام التعليم   
   ".                     التعليم للفرد وللجميع /Enseñansa pa Un i Tur "                         التعليم يف املستقبل عنواهنا 
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                                                                                     ، أدت املناقشات اليت أجريت بشأن حتسني التعاون بني احلكومة املركزية وأقاليم اجلزر                 ١٩٩٣    ام       ويف ع  -   ١٤٣
                                              وأنشئت مبوجب هذا الربوتوكول هيئة استشارية        .                                                               إىل التوقـيع عـلى بـروتوكول للـتعاون يف جمـال التعليم            

  .             وطنية للتعليم

                                        ضرورة توجيه هذه السياسة حنو اختاذ تدابري  :                                                             ووافقـت مجـيع اجلهات املعنية على مضمون سياسة التعليم وهو         -   ١٤٤
  .                                                                                             تعليمية ابتكارية قصرية األجل تؤدي إىل حتقيق نفس اهلدف النهائي املتمثل يف حتسني مستقبل أطفال جزر األنتيل

                                                                                                        وبغـية حتقيق اهلدف املتمثل يف تنشئة كل طفل يف كل مدرسة يف جزر األنتيل اهلولندية تنشئة أقوى من                    -   ١٤٥
                                      َّ                                                           م، بلغة لينغوا فرانكا يف املدارس اليت تدرَّس فيها لغة بابيامنتو يف جزر ليوارد وباللغة اإلنكليزية يف جزر           خالل التعلي

     وأدى   .     ١٩٩٤                                                                                                  ويندوارد، أوعز وزير التربية آنذاك إىل وزارة التعليم بوضع خطة مفصلة متعددة اخلطوات يف عام             
                         ، لتجديد نظام التعليم        ١٩٩٥      مارس   /           ة، يف آذار                                 ُ                                 ذلـك إىل وضـع خطة للسياسة العامة تُنفذ على مراحل متعدد           

   ).               حنو مستقبل أفضل   ( "Stappen naar een Betere Toekomst "                                         األساسـي يف جـزر األنتيل اهلولندية وعنواهنا   
                                                                                                                 وتسـتند اخلطة إىل مبادئ توجيهية ونقاط انطالق وأهداف تتعلق بالتعليم يف جزر األنتيل اهلولندية، على النحو                 

                        كما أن بروتوكول التعاون   .                           ودستور جزر األنتيل اهلولندية  )                     التعليم للفرد واجلميع (              سياسة التعليم                الوارد يف مذكرة 
  .         ً       ً                                                           كان إطاراً مرجعياً هلذه اخلطة أستند إليه التعاون بني الوزير وممثلي قطاع التعليم

ُ                                                                        ، ُوضعت خطة تستند إىل خطة السياسة العامة املتعددة املراحل لتطبيق ط               ١٩٩٧           ويف عـام     -   ١٤٦             ريقة جديدة    
                                            وهي تنص على برنامج لتنفيذ هذه الطريقة         .       سنة   ١٥           سنوات و   ٤                                                لتعلـيم األطفـال الذين تتراوح أعمارهم بني         

  .                   ً                                                         اجلديدة للتعليم بدءاً من اختاذ القرار بشأهنا حىت متابعتها، ورصد التقدم الذي حترزه

  .                                  كلية للتعليم االبتدائي والثانوي                    حتدد األطر اهلي       ٢٠٠٢       فرباير   /                                         ومت فـيما بعد وضع خطة ثالثة يف شباط         -   ١٤٧
                                                                                                              وهـي تؤكـد عـلى األهداف الوطنية للتعليم وتتوسع يف منظور ومهمة وأهداف تعليم األطفال الذين تتراوح                  

                         وهذه اخلطة، اليت تضع مبادئ   .                                             سنة على النحو املنصوص عليه يف اخلطتني السابقتني  ١٥         سنوات و ٤           أعمارهم بني 
                                                                       تعليم، حتدد وتصف خمتلف العوامل القائمة يف جمال التعليم، وتقدم صورة عامة ملا                            توجيهية لألشخاص العاملني يف ال

                                                                           ومت يف النهاية تطبيق نظام التعليم اجلديد للطالب الذين تتراوح أعمارهم             .                                         ينبغي أن تكون عليه املدارس يف الواقع      
  .    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                             سنة يف جزر األنتيل اهلولندية يف السنة الدراسية   ١٥         سنوات و ٤   بني 

                                                                       املشاكل اليت تواجهها رياض األطفال واملدارس االبتدائية يف جزر األنتيل اهلولندية

                 سنة إجياد حل      ١٥           سنوات و   ٤                                                                        تسـتهدف طـريقة التربية اجلديدة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني             -   ١٤٨
  :     ، وهي                                                                          للمشاكل اليت مت حتديدها يف رياض األطفال واملدارس االبتدائية يف جزر األنتيل اهلولندية

                      معدالت التسرب العالية؛ -

                      معدالت الرسوب العالية؛ -

                                                      النسبة العالية للطالب الذين يتم إحالتهم إىل مدارس خاصة؛ -

  .                                                                   قلة عدد الطالب الذين يواصلون التعليم ويلتحقون بالتعليم الثانوي العام -
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  : ُ                                  وُتعزى هذه املشاكل إىل األسباب التالية 

                        عدم وضوح أهداف التعليم؛ -

                                                 التدريس بلغة ال تكون اللغة األم للتالميذ أو املعلم؛  -

                                                                  ً                        تدريس مجيع التالميذ يف كل سنة نفس جمموعة املواضيع، وهو أمر ال يراعي كثرياً االختالفات                -
                                       يف القدرات الفردية واخلربات ومعدالت النمو؛

                  رات خمتلفة، األمر                                ِّ                                                 الـنظام الصارم املتمثل يف أن يدرِّس املعلم يف الصف الواحد تالميذ ذوي قد              -
                   ً     ً                             الذي ال يترك إال جماالً قليالً لالهتمام الفردي بكل تلميذ؛ 

                                                 رداءة وسائل التدريس بوجه عام والنقص يف اإلمداد هبا؛ -

 ِ                     ِقدم املناهج الدراسية؛ -

                    رداءة أبنية املدارس؛ -

                                        عدم اهتمام الوالدين مبا حيدث داخل املدرسة؛ -

                                                  ما يكفي من مدرسني لتقدمي املساعدة إىل الطالب احملرومني أو                              عدم توفري ما يلزم من معدات أو  -
ّ         ً      ً                             الطالب الذين ال يلّمون إملاماً كافياً بلغة التعليم داخل املدرسة؛                  

                                                        ً       ً          ً    عدم ختصيص احليز الالزم يف املناهج الدراسية لنمو الطالب جسدياً وعقلياً واجتماعياً؛ -

  ؛ )           يف بعض احلاالت (                 سوء إدارة املدارس  -

                              ً                  فرص أمام املدرسني لتطورهم مهنياً أو اإلشراف عليهم؛         عدم توفر  -

  .                                      املشاكل اليت يتم مواجهتها يف تشغيل املدارس -

      سنة  ١٥         سنوات و ٤                                                                      األهداف املتوخاة من طريقة التعليم اجلديدة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

  :              سنة فيما يلي  ١٥         سنوات و ٤   بني                                                              تتمثل أهداف طريقة التعليم اجلديدة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم  -   ١٤٩

                ولذلك فإن هدفها   .                                                                         إرساء األسس اليت ميكن ملواطين جزر األنتيل اهلولندية أن يبنوا عليها حياهتم         ) أ ( 
                                                                              األول هو توفري تعليم عام يراعي جمتمع جزر األنتيل ومنطقة البحر الكارييب والعامل أمجع؛

                  سنوات تساعدهم     ١٠                        مواقف وقيم خالل فترة                                                   متكـني أطفال جزر األنتيل من تعلم مهارات و          ) ب ( 
                                                    وإىل جانب تعلم القراءة والكتابة واحلساب، جيب أن          .                                                            طوال حياهتم حىت وإن مل يواصلوا التعليم الرمسي فيما بعد         

                ً                                                                                                 يتعلم الطفل أيضاً القدرة على اجلزم واملرونة واملسؤولية والقدرة على املساعدة والتمتع باالستقالل والثقة بالنفس            
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ـ                                                                                                             نه من املشاركة بالكامل وبروح املودة يف احلياة الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية جلزر األنتيل                     لتمكي
                                                         اهلولندية ضمن اململكة ويف منطقة البحر الكارييب ويف العامل أمجع؛

                                                                                             غـرس املعارف واملهارات وروح التفهم اليت ترسي أسس النمو الشخصي وتساعد الطفل على أن                 ) ج ( 
                        ولتشجيع النمو الشخصي،     .                   ً                                       كما أهنا تشكل أساساً ميكن أن يبىن عليه التعليم الالحق           .      ً     ً             عضواً فعاالً يف اجملتمع          يصـبح 

                                                                                                                         ينـبغي إتاحة اجملال أمام الطفل لتطوير إمكاناته الفكرية واألخالقية واالجتماعية والعاطفية والفنية، وكذلك مهاراته،               
                                 ً                                              أن يكون التعليم يف البداية متناغماً مع احلياة اليومية للطفل وأن يقوم على                                       ولبلوغ هذه األهداف، ينبغي       .       ً     ً  تطويراً كامالً 

  .                                                                          تشجيع الطفل وإشباع تعطشه الطبيعي للمعرفة، وأن ميضي، من مث، إىل جتاوز عامل الطفل

      سنة  ١٥         سنوات و ٤                                                           خصائص الطريقة اجلديدة لتعليم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

          سنوات   ٤                                                                      ألهداف اجلديدة، أن يستويف تعليم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني                                 ينبغي، لتحقيق هذه ا    -   ١٥٠
  :                            سنة، املعايري الواردة أدناه   ١٥ و

                                                                                                   ينـبغي أن يتـيح مـد فترة التعليم األساسي غري االنتقائي لتشمل مجيع التالميذ الذين تتراوح                   ) أ ( 
       وسيؤدي   .                                       هنائي بشأن التدريب واختيار املهنة                                             سنة، مما يعين تأجيل اختاذ أي إقرار         ١٥           سنوات و   ٤             أعمارهم بني   

  :                                                   ذلك إىل وضع أسس أمنت ألي تعليم الحق ولاللتحاق بسوق العمل

                                                                                                  توفري مسار تعليم متواصل وغري انتقائي مقسم إىل ثالث مراحل متتالية تركز على الفئة العمرية                -
  )               املرحلة الثانية (      سنة  ٢ ١             سنوات إىل    ٨                     والفئة العمرية من      )             املرحلة األوىل  (          سنوات    ٨       إىل    ٤    من  

                                   مع إجراء تقييم منتظم لرصد النوعية؛  )               املرحلة الثالثة (      سنة   ١٥     إىل   ١٢                  والفئة العمرية من 

                               ً                                                             إدمـاج ريـاض األطفال القائمة حالياً يف صفوف االستقبال يف املدارس االبتدائية لكي تشكل                -
                                للطفل، اعتبار السنوات بني                    ً                          ومن املنطقي وفقاً لعملية النمو الطبيعي       .                          املـرحلة األوىل للتعلـيم    

                                        كما أن ذلك يؤدي إىل تذليل الصعوبات         .                                                سـنوات مبـثابة مرحلة واحدة متسقة للنمو         ٨    و  ٤
               وسيكون من املهم   .                                                                   املتعلقة بتكيف الطفل عند االنتقال من رياض األطفال إىل املدارس االبتدائية

                    حو املناسب الستقبال                                                                           يف مـرحلة إعـداد الطفل ضمان أن تكون مجيع املدارس مزودة على الن             
                                 األطفال يف هذه الفئة العمرية كلها؛

                              املرحلة الثالثة من طريقة     -                                                                    حتويـل السـنتني األوليني من التعليم الثانوي إىل السنتني األخريتني             -
                التعليم اجلديدة؛

                                      لغة بابيامنتو بالنسبة جلزر ليوارد      :                                                                تكـون لغة التعليم هي اللغة اليت يتحدث هبا غالبية السكان           -
                                 واإلنكليزية بالنسبة جلزر ويندوارد؛

                                                                  التخلي بصورة مرنة وتدرجيية عن نظام املواد القياسية يف كل سنة دراسية؛ -

                                             التركيز على الفرد و االستفادة من تنوع اجملموعة؛ -
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  يف   )                                                                 أي مدارس األطفال الذين يواجهون صعوبات يف التعلم أو التصرف          (                      إدماج التعليم اخلاص     -
           للتعليم؛              التيار الرئيسي

     يف  -                               نظرية وعملية على السواء      -                                                 ً          توسيع نطاق التعليم من خالل تدريس مواضيع أكثر تنوعاً           -
                                                                                              املرحلة الثالثة، ومن خالل إيالء مزيد من االهتمام لتطوير مهارات الطالب االجتماعية والثقافية          

                           والتقنية والفنية والبدنية؛

  .                               توجيه الطالب حنو االندماج يف اجملتمع                                     زيادة التركيز يف مجيع املراحل الثالث على  -

      سنة  ١٥         سنوات و ٤                                                                     التطبيق العملي للطريقة اجلديدة يف تعليم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

                                ً     ً                                   ً      ً                                  يعـتمد الـنظام اجلديد يف التعليم هنجاً شامالً إزاء الطفل إذ يعترب أن هناك ارتباطاً وثيقاً بني منو الطفل                     -   ١٥١
                                  ً                             وعلى الرغم من أن األطفال ميرون عموماً يف نفس مراحل النمو             .    ً       ً       ً   فياً وذهنياً وروحياً       ً          ً         جسـدياً واجتماعياً وعاط   

                         ً     ً        وهذا يعين أن لكل طفل مساراً خاصاً         .                                                                       الفكـري، فإهنم خيتلفون يف قدراهتم من حيث سرعة التعلم وكيفية ذلك           
      وأن -                  ضي يف هذا املسار                                                                                           للنمو وأنه يتعني على املدرسني أن يشجعوا الطفل ويشرفوا على تعلمه ويساعدوه يف امل             

                                     وينبغي إعطاء قيمة لكل شئ يستطيع        .                                         ً                                  يتيحوا اجملال لكل طفل لكي ينمو ويتعلم وفقاً لقدراته وأن يقدروا ذلك           
  .                                                                                             وأحد ميزات هذا النظام اجلديد هو تعليم جمموعات مكونة من أطفال من فئات عمرية خمتلفة                .                  الطفل القيام به  

                       وقد تتضمن هذه اجملموعات،   .                          يتم تشجيع ودعم كل فرد فيه  "              مع من املتعلمني  جمت "                          واهلدف اهلام من ذلك هو إجياد 
                     ً   سنوات، وهذا يتيح جماالً  ٧   و ٥                          سنوات على سبيل املثال أو  ٦   و ٤                    ً                    يف املرحلة األوىل، أطفاالً تتراوح أعمارهم بني 

                             لقائم على تعليم واحد لكل                                                                                             أكرب للتفاعل فيما بني األطفال من هذه األعمار املختلفة واالبتعاد عن النظام القدمي ا             
                                                                                                    ويتم تكوين اجملموعات باالستناد إىل االهتمامات املشتركة أو املواضيع احملددة ال باالستناد إىل القدرة                .           فئة عمرية 

            وهذا النظام   .                                                             ولذلك فان هذه اجملموعات هي جمموعات متغايرة من حيث اجلنس واملهارات  .                       على التعلم أو العمر   
                                                     ً                                       اجملموعات يعلم األطفال الصغار التعلم مع األطفال األكرب سناً، الذين اكتسبوا طريقة يف                                     املـرن املتبع يف تكوين    

                         ً                                            ولذلك فإن األطفال األكرب سناً حيتذون حذو معلميهم عند قيامه بدور              ".      النضج "                                 التعـلم تتسـم بقدر أكرب من        
                           ً        يم هذه هي أن الطفل األكرب سناً                          وميزة طريقة التعل    .                          األعضاء الصغار يف اجملموعة     "      تعليم "                          الناصـح، ويبادرون ب       

                                         ولذلك أمهية وآثار على اهلوة اليت تفصل         .                                   ً                                     يكتسب، عند قيامه بدور الناصح، قدراً أكرب من احترام الذات والثقة          
  .                                                                                                          بني النمو الفعلي للطفل وقدرة الطفل على التعلم اليت ميكن أن يعززها املعلم أو القرين أو عضو آخر يف اجملموعة       

  .                               ً                                                                أنه ميكن مساعدة الطفل األصغر سناً، بصورة مؤقتة، لكي يقوم مبهام تتجاوز قدراته الفعلية                               ويترتب على ذلك    
                                                                                                             ومبـا أن املعلم يركز يف هذه الطريقة اجلديدة للتعليم على منو الطفل ويعتربه عملية مستمرة فال يكون هناك جمال            

  .        ِّ  دور امليسِّر                                                 فيتم حفز النمو الفردي لكل طفل، وال يقوم املعلم إال ب  .            لرسوب الطفل

       ً       َّ                                                                                               وانطالقـاً من مسلَّمة أن التعليم هو عملية مستمرة يبين فيها الطفل معارفه، فإن اختيار أهداف املناهج                  -   ١٥٢
                                            ويقوم املعلمون بوضع املناهج الدراسية اليت        .                  ً                                                 الدراسـية يتم وفقاً الحتياجات كل طفل واهتماماته ومواطن قوته         

                                                                  متابعة وتوثيق منو وتقدم الطفل، فإهنم يستخدمون وسائل إبالغ                                  ولكي يتمكن املعلمون من     .                   تركـز على الطفل   
       وال يتم   .                                                                                            نوعـية مـثل حقائب لألوراق وشروحات تقوم على القصص، ومالحظات، ويوميات، وأشرطة فيديو            

                                                                                                   اللجوء إىل االختبارات سواء كانت موحدة أو تلك اليت يضعها كل معلم كما ال يتم استخدام أي كتب مدرسية       
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    ً                                                   ّ                                      وبدالً من ذلك، يركز املعلم على كل جمال من جماالت منو الطفل ويقّيم الطفل من حيث درجة                   .  ة             أو كتب مقرر  
                                      ومبا أنه يتم تعليم التلميذ لسنوات        .                           ً                   وال يتم رصد أداء الطفل وفقاً لدرجات حمددة         .                            تقدمـه ومدى تطور قدراته    

  .         التلميذ                         جيدة لكل جانب من جوانب منو           َِ                                      ً              متعددة من ِقَبل نفس املعلم، فإن هذا املعلم يكون قادراً على رسم صورة 

               ويتم توثيق ذلك   .                                                                        وبإمكان املعلمني أن يسجلوا منو الطفل من خالل استخدام رسم بياين أو تقرير شفوي -   ١٥٣
       وطريقة   .                                                                                             باستخدام أدوات لقياس الكمية تكون مبثابة أساس لدعم وتعليم األطفال باالستناد إىل احتياجاهتم الفردية

  .                                                    األطفال من النظر إىل أنفسهم كأفراد قادرين على التعلم            ِّ  العمل هذه متكِّن

               ُ                         التغيريات اليت أُدخلت على التعليم الثانوي

  :                                                  مت حتديث نظام التعليم الثانوي لكي حيقق األهداف التالية -   ١٥٤

                                                                                           رفع مستوى التعليم وضمان حتسني التعليم بشكل يتمشى مع االحتياجات االجتماعية والثقافية             -
            واالقتصادية؛

                                  التصدي للمشاكل وحتسني وصون النوعية؛ -

                                                                                         االسـتجابة بصـورة مناسبة للمطالب اجلديدة النامجة عن التحديث االقتصادي والتكنولوجي             -
                                               اجلذري الذي يرافق منو االقتصاد القائم على املعرفة؛

  .                                                                     ضمان الفرص للطالب ملواصلة التعليم يف الداخل أو يف اخلارج، وال سيما يف هولندا -

                                                         ح نظام التعليم ما قبل املهين والتعليم الثانوي العام املتوسط   إصال

                                                                                                              يعـاين نظاما التعليم ما قبل املهين والتعليم الثانوي العام املتوسط من أوجه نقص متعددة تتمثل يف كون                   -   ١٥٥
  .                      ً                                       النظامني ال يتمشيان جيداً مع خلفيات التالميذ الثقافية واالجتماعية

  :                                                          تعليم ما قبل املهين والتعليم الثانوي العام املتوسط حول ما يلي                     ويتمحور إصالح نظامي ال -   ١٥٦

              حتديث التعليم؛ -

                                                                       االنتقال بصورة سلسلة من التعليم الثانوي األساسي إىل التعليم املهين الثانوي؛ -

           من أشكال  ا                                                                              حتسـني االنتقال من التعليم ما قبل املهين أو التعليم الثانوي العام املتوسط أو غريمه     -
                                 ليم الثانوي إىل اجملتمع وسوق العمل؛    التع

                                                                                                   احملافظـة على الصلة بني التعليم ما قبل املهين وقطاعات سوق العمل من خالل توفري برامج واسعة                  -
       وتساعد   .                                                     ويؤدي ذلك، يف بعض احلاالت، إىل إمكانية تأجيل اختيار املهن  .                         النطاق تتمشى مع العمل   

  .                                             ب وتتصدى يف الوقت نفسه للمشاكل املتعلقة بالنطاق                                     الربامج املتعددة املواضيع على تلبية الطل
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                                                                                                            وتتمثل عملية حتديث نظامي التعليم ما قبل املهين والتعليم الثانوي العام املتوسط يف دمج هاتني املرحلتني                 -   ١٥٧
                                                                                                                  يف مـرحلة واحـدة هي التعليم الثانوي ما قبل املهين، حيث يستطيع الطالب بعد التخرج منها االلتحاق مبرحلة                   

ُ                                 وقد ُشرع يف تطبيق ذلك يف العام الدراسي   .                   تعليم املهين الثانوي  ال     ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢    .  

                 ولتطبيق التعليم    .                                                                                      والغـرض من ذلك هو ضمان زيادة اتساق مضمون الدراسة مع مراحل التعليم الالحقة              -   ١٥٨
         ي إجراء                                                                                                            الـثانوي مـا قـبل املهـين، ينبغي وضع برامج دراسية مقرونة مبجموعات متسقة من املواضيع اليت ينبغ                  

                                                                    وستتم مواءمة مضمون مواضيع التدريس مع التعليم الثانوي األساسي وصياغته   .                                االمتحانات فيها بالنسبة لكل قطاع
   .                                                      وخيتار التلميذ، يف الوقت املناسب، القطاع وبرنامج الدراسة  .                                              يف سياق هيكل التعليم الثانوي املهين اجليد النوعية

  :                      املهين إىل ثالثة قطاعات هي                              وينقسم التعليم الثانوي ما قبل  -   ١٥٩

             التكنولوجيا؛ - 

       الصحة؛ - 

  .       االقتصاد - 

  .                                                               وباإلضافة إىل ذلك، فإن لكل قطاع جمموعة من الربامج ذات الوجهة املهنية

                                                                                                       ولتحسـني الربط بني التعليم الثانوي ما قبل املهين والسياق االجتماعي جلزر األنتيل اهلولندية، أصدرت                -   ١٦٠
  .                                               قافة والرياضة تعليمات لتطبيق مناهج دراسية جديدة                  وزارة التعليم والث

                                                                                                         ولـلحد مـن معدالت التوقف عن الدراسة يف التعليم الثانوي ما قبل املهين، وبغية إتاحة فرص عادلة                   -   ١٦١
                                                                                                              ومتكافئة أمام مجيع الطالب لالنتهاء من تعليمهم بنجاح، سيتم إيالء االهتمام على الصعيد اهليكلي لالحتياجات               

                                                                                         واهلدف من هيكل الرعاية هذا هو معاجلة الفوارق يف قدرة الطالب على التعلم ومهاراهتم                .             لكل طالب           التعليمية
                                                                 االقتصادية والثقافية، واالستجابة على النحو املناسب للفوارق        -                                            وأساليب تعلمهم وكذلك خلفياهتم االجتماعية      

  .     ملدارس                                                        بني الصبيان والبنات واملشاكل احملددة اليت يواجهها الصبيان يف ا

                                                                                                     واهلـدف من هذه املرافق هو تقدمي الدعم إىل مجيع الطالب ملواصلة دراستهم يف املدارس واحليلولة دون                  -   ١٦٢
            ِّ                                 ُ                                           كما أهنا ستمكِّن بصفة خاصة جمموعات الطالب الذين ال ُيتوقع منهم االنتهاء بنجاح من                .                    تسـرهبم من املدرسة   

  .                      بتعليم يوجههم حنو العمل                                              مرحلة التعليم الثانوي ما قبل املهين، من االلتحاق 

                                                                        ً                                  ولـن يـتم تركيز التعليم املوجه حنو العمل على قطاع حمدد للعمل بل إنه سريكز، بدالً من ذلك، على                     -   ١٦٣
      عليهم                                                                                                              ولن حيال إىل نظام التعليم املوجه حنو العمل إال عدد حمدود من الطالب الذين يتم اختيارهم والذين يتعني                   .       الطالب

                                   ً                            ُ                              ويراعي التعليم املوجه حنو العمل، كلياً، القدرات الفردية لكل طالب وُيقصد منه أن يكون                .   مة                         اتباع إجراءات قبول صار   
  .               دور أساسي فيه                      ً                                                           مبثابة تعليم موضوع وفقاً الحتياجات كل طالب، تعليم يكون للخربة العملية يف الداخل واخلارج
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                                                        إصالح التعليم الثانوي العام العايل والتعليم ما قبل اجلامعي

                                                                                                          من بني مجيع األنواع املختلفة للتعليم املقدم يف جزر األنتيل اهلولندية، تعد املدارس احلالية للتعليم الثانوي            -   ١٦٤
                                             فمعظم مناهجها الدراسية وموادها التعليمية       .                                                                      العام العايل والتعليم ما قبل اجلامعي األقرب إىل نظرياهتا يف هولندا          

  .                        وامتحاناهتا تأيت من هولندا

  :                                                                               الثانوي العام العايل والتعليم ما قبل اجلامعي حباجة إىل إصالح لألسباب الثالثة التالية        والتعليم -   ١٦٥

                                                                                                    املشـاكل احلالـية اليت تواجهها مدارس التعليم الثانوي العام العايل والتعليم ما قبل اجلامعي،                 ) أ ( 
                                  ذ يتم تدريس مجيع الطالب يف سنة                                           ِ                              نقص املواد التعليمية واملوارد املالية؛ ِقدم أساليب التعليم، إ          :                 وتشـمل ما يلي   

  :                                                                                      معينة نفس جمموعة املواضيع؛ نقص عدد املعلمني احملليني؛ عدم تكييف مواد التعليم مع احتياجات خاصة

َ   َّ                                                                                                     َتعيَّن على اجملموعة األوىل من الطالب الذين انتهوا من التعليم الثانوي األساسي والذين التحقوا بالصف                -
  ،     ٢٠٠١ /    ٢٠٠٠                                                         ام العايل والتعليم ما قبل اجلامعي يف العام الدراسي                                               الثالـث مـن التعليم الثانوي الع      

                                                  ولذلك فإن اإلصالح القصري األجل هلذين النوعني من التعليم   .                             مواصلة تعليمهم يف نفس املواضيع
                          ُ                                      سيقوم على االبتكارات اليت أُدخلت بالفعل يف التعليم الثانوي األساسي؛

                                                  م الثانوي العام العايل وما قبل اجلامعي، من خالل األخذ ُ                                 ُشرع يف هولندا يف إصالح نظامي التعلي -
  .                     بنظام اجلمع بني املواضيع

                                                                  ، استند التعليم يف الصفوف األعلى للتعليم الثانوي العام العايل            ٢٠٠٠ /    ١٩٩٩      ً                       وابتداًء من العام الدراسي      -   ١٦٦
                             واضيع اليت تعد الطالب لاللتحاق                                                                                   والتعلـيم ما قبل اجلامعي يف هولندا إىل أربعة برامج متميزة ومتسقة لتدريس امل           

  .                                                                       وقد مت دمج بعض املواضيع وإضافة مواضيع أخرى إىل املناهج التعليمية            .                                          بدورات تعليمية مماثلة يف التعليم العايل     
  .                  ً      ً                                             وتستخدم املدارس هنجاً جديداً إزاء التعليم، كما متت مراجعة شروط االمتحانات

   ً     ً                                                                 ثرياً كبرياً على نظامي التعليم الثانوي العام العايل والتعليم ما قبل                                                     وهذه العملية اجلارية يف هولندا تؤثر تأ       -   ١٦٧
  :                            اجلامعي يف جزر األنتيل اهلولندية

       ً                                                      فصاعداً، يتعني على الطالب يف الصف الرابع من التعليم              ١٩٩٩       أغسطس   /     آب  ١                ابـتداء مـن       ) أ ( 
                                         مدارس التعليم العايل يف هولندا اليت                                                                                       الثانوي العام العايل أو التعليم ما قبل اجلامعي أن يستويف شروط الدخول إىل            

  :                                          تتطابق مع الطريقة اجلديدة يف اجلمع بني املواضيع

      يونيه  /                                                                                      تـبقى االمتحانات القدمية األسلوب سارية ومتاحة يف جزر األنتيل اهلولندية حىت حزيران             -
      ٢٠٠٤       يونيه   /                                                                            بالنسـبة للطـالب يف مرحلة التعليم الثانوي العام العايل وحىت حزيران                ٢٠٠٣

     قدمية  "                             وميكن للطالب احلاصلني على شهادات   .                                            بالنسبة للطالب يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي
                                أن يلتحقوا بالتعليم العايل يف       )                                                             التعليم الثانوي العام العايل أو التعليم ما قبل اجلامعي           " (      األسلوب

  ؛    ٢٠٠٤      أغسطس  /           ً                                          هولندا وفقاً للدرجات اليت حصلوا عليها، وذلك حىت هناية آب
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               ال تعود سارية     "               القدمية األسلوب  "                                                                 إذا مت اإلبقاء على السياسة احلالية، فإن االمتحانات اهلولندية           -
  .                 بعد التواريخ أعاله

ُ               وُشـرع يف عام      -   ١٦٨   .                                                                             يف إصالح نظامي التعليم الثانوي العام العايل والتعليم ما قبل اجلامعي               ٢٠٠١ /    ٢٠٠٠ 
                                                               م الثانوي العام العايل والتعليم ما قبل اجلامعي تستند اآلن إىل اجلمع                                            وسنوات التعليم الثالث املتبقية يف نظامي التعلي

  :                               وستكون هناك ثالث جمموعات للمواضيع  .                ً                                بني املواضيع وفقاً ملا هو معمول به بالفعل يف هولندا

  ؛ )               العلوم اإلنسانية (               الثقافة واجملتمع  - 

  ؛ )                العلوم االجتماعية (               االقتصاد واجملتمع  - 

  .               العلوم الطبيعية - 

                                                                                             وسـتتألف كـل جمموعة من املواضيع من جمموعة أساسية مشتركة، وعنصر متخصص، ومواضيع ميكن                -   ١٦٩
                                واملوضوع األساسي املشترك هو إىل       .                                                            وبإمكان الطالب أن يقرر اختيار مواضيع إضافية اختيارية         .               اختيارها حبرية 

                                    األساسي ويتم تدريس بعضها بشكل                                                                                  حـد بعيد استمرار للمواضيع اليت يتم تدريسها يف مرحلة التعليم الثانوي           
                    وميكن للطالب أن خيتار   .                                                                         متكامل بينما يتم تدريس املواضيع املتخصصة بشكل يتمشى مع جمموعة املواضيع احملددة

                                                                                               ، من بني املواضيع املتبقية، وإن أمكن بشكل يعزز موضوع ختصصه أو بشكل يتيح أكرب قدر من                  "   احلر "         يف احليز   
  .      لدراسة                      الفرص املتعلقة مبواصلة ا

                        التغيريات يف التعليم املهين

         فالتعليم   :                                                                                         تؤثر التغيريات يف التعليم املهين على كل من التعليم الثانوي ما قبل املهين والتعليم الثانوي املهين -   ١٧٠
          والتعليم  .                                                                                                                الـثانوي مـا قبل املهين يعد الطالب للتعليم الثانوي املهين ولذلك فإنه ليس مبثابة مرحلة هنائية للتعليم                 

                                                                                                  الثانوي املهين يتمشى مع طرق التعليم يف التعليم الثانوي ما قبل املهين وهو يسمح للطالب باحلصول على شهادات 
  .                                                            ومت توسيع نطاق تعليم املهارات العملية يف مجيع أشكال التعليم املهين  .                   يف أربع مراحل خمتلفة

 ١٥املادة 

     ١٩٩٨   و    ١٩٩٥                                               مت االضطالع باألنشطة الثقافية التالية يف الفترة بني

ٍ         ومت االنتهاء من تقييٍم وظيفي   .   ُ                             اعُتمدت سياسة إطارية للثقافة    -   ١٧١                                       للهيئة االستشارية للتعاون الثقايف يف جزر  "                  
       كما مت    .                                                                                         ومت تقدمي اقتراح إىل أقاليم اجلزر يتعلق بطريقة جديدة لكي تعتمدها اهليئة االستشارية              "                 األنتيل اهلولندية 

             على بروتوكول                             ونتيجة هلذه اجلهود، مت التوقيع   .                            ع املسؤولني يف اهليئة االستشارية                           األخذ بقواعد واضحة للتعاون م
                                                             وباإلضافة إىل ذلك، عوجلت مسألة اإلعفاء من الرسوم املفروضة           .                                              جديد للتعاون الثقايف بني الشركاء يف اململكة      

          وحصلت جزر   "           يوم األنتيل "                ختصيص يوم يدعى     ١٩٩٦     ً             وأخرياً، مت يف عام     .                                     على الكتب واملواد التعليمية األخرى    
  .                                         األنتيل يف النهاية على نشيدها الوطين اخلاص هبا
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                                                                                    ، مت وضع الصيغة النهائية خلطة السياسة الثقافية إلقليم جزيرة كوراساو وعنواهنا                ٢٠٠١                 ويف هنايـة عام      -   ١٧٢
Rumbo pa Independensia Mental    احلادي                                                          ، وهـي املخطـط األويل للسياسـة الثقافية يف كوراساوا للقرن      

         من املزمع   ، Kas Di Kultura                                                                 وهذه الوثيقة املفصلة للغاية تنص، يف مجلة أمور، على إنشاء هيئة جديدة   .         والعشرين
   :                      وتتضمن مهامها ما يلي   .                                                    أن تصبح اهليئة األوىل لتنفيذ السياسة الثقافية يف اجلزيرة

                               البحوث ووضع السياسات والتوثيق؛ -

                   ر الثقافة والفنون؛                          احملاكاة وتعزيز وتقييم وتطوي -

  .                  تقدمي املنح وتدقيقها -

        ً       ً    مهرجاناً ثقافياً     ٢٠٠٢                 ونظمت يف هناية عام   .     ٢٠٠٢              يف عملها يف عام   Kas Di Kultura           وشرعت هيئة  -   ١٧٣
   .         ً     ً                                                    حقق جناحاً كبرياً وشاركت فيه جمموعات موسيقية من أروبا وبونري وكوراساو

                           جامعة جزر األنتيل اهلولندية 

                      ، وهي تتمتع بشخصية     "                                      اجلامعة الوطنية جلزر األنتيل اهلولندية       "    ١٩٧٩                    املركزية يف عام                  أنشأت احلكومة  -   ١٧٤
  .                                                                                            واملرسوم الوطين املتعلق بإنشاء جامعة جزر األنتيل اهلولندية يشكل األساس القانوين للجامعة             .                  قانونـية مستقلة  

                                     يف اجملتمع يكون التعليم فيها إما أساسيا                                                                  وتتمثل مهمة اجلامعة يف توفري التعليم العايل إلعداد الطالب لتقلد مناصب 
                                                                                                      كما يتوقع من التعليم اجلامعي أن يعلم الطالب القدرة على اجلمع بني خمتلف مواضيع التدريس وروح                  .         ً  أو مفيداً 
                                                                                  ويساعد التعليم اجلامعي الطالب يف احلصول على زماالت ملواصلة البحث والتعليم العايل وتطوير   .         املدنية ة       املسؤولي
                                                                                            ، كمـا أن بإمكـان اجلامعة، عند الطلب، تنظيم دورات إلطراف ثالثة ترغب يف احلصول على خربات                 اجملـتمع 
                                                                                           وتبذل اجلامعة كل ما يف وسعها لدعم التعاون الفعال مع مراكز تعليمية أخرى داخل وخارج جزر األنتيل   .       إضافية
   .         ً          إقليمياً للمعارف                                                     ً وتنص خططها االستراتيجية على أهنا تتطلع إىل أن تصبح مركزاً  .         اهلولندية

                                                                               كلية احلقوق، وكلية العلوم االجتماعية واالقتصادية وكلية التكنولوجيا، وكلية           :                   وهـناك مخس كليات    -   ١٧٥
   .                                                   ومن املزمع أن تبدأ هذه األخرية عملها يف املستقبل القريب  .                                              الدراسات اللغوية والثقافية العامة، وكلية الطب

 ُ               وُيقبل فيها مجيع   .                                              التعليم املهين العايل على أساس دوام كامل أو جزئي                                 وتقـدم اجلامعـة التعليم العايل و    -   ١٧٦
                               وجيوز لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم   .                                                                      األشخاص الذين أمتوا بنجاح التعليم الثانوي أو التعليم املهين الثانوي العايل

      ويقدم   .             ن خاص للدخول     ً                                                                         عاماً فما فوق والذين مل حيصلوا على املؤهالت املطلوبة للدخول أن يتقدموا المتحا        ٢٣
  .                                                                                      التعليم يف جامعة جزر األنتيل اهلولندية بالتعاون مع جامعات وكليات يف هولندا والواليات املتحدة

   َّ                            ً                                                            ً    ومتوَّل اجلامعة، بصورة كاملة تقريباً، من قبل احلكومة املركزية، وجتعل هذه احلكومة التعليم العايل متاحاً  -   ١٧٧
               وبغية احلد من     .                                                               يد أن سيئة ذلك هي أن اجلامعة تعتمد على األموال احلكومية           ب  .                                 للجميع يف جزر األنتيل اهلولندية    

                                    ومبوجب هذا العقد تقدم احلكومة إىل        .                            ً                                                  هذا االعتماد املايل، يتم حالياً إعداد عقد للرعاية املالية يربم مع احلكومة           
      ويتعني   .                    بحوث واخلدمات العامة                                                                       اجلامعة، ضمن فترة متفق عليها، إعانات تتعلق بأمور حمددة يف جماالت التعليم وال
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ّ                                                   على اجلامعة، من جانبها، حتّمل التكاليف املتبقية، من خالل إجياد مصدر ثالث للتمويل                       وتتمتع اجلامعة باستقالل   .                         
                                                    ويؤدي ذلك إىل الفصل بني صالحيات اجلامعة وصالحيات احلكومة،   .                                   إداري كامل مبوجب قانون أصدره الربملان

  .                                           نيابة عن احلكومة باإلشراف على االمتثال للقانون                       بينما يقوم جملس استشاري 

                                                                             ً                                      ويوفر القانون الوطين للتعليم العايل يف جزر األنتيل اهلولندي، الذي جتري صياغته حالياً، اإلطار القانوين ملؤسسات                 -   ١٧٨
   .              انونية اجلديدة                                                        ً               ولذلك، ستكون اجلامعة، يف املستقبل القريب، ملزمة بالعمل وفقاً هلذه األحكام الق  .              التعليم العايل

                                 املتحف الوطين لآلثار واالنثروبولوجيا

                                                                                      ، اختـذت حكومـة جزر األنتيل اهلولندية آنذاك، كجزء من جهودها الرامية إىل قصر                   ١٩٩٤          يف عـام     -   ١٧٩
                                                         ً                                                          مسؤوليات احلكومة الوطنية على سلسلة من املهام األساسية، قراراً يتعلق بالسياسة العامة ويتمثل يف إسناد مهمة                

           وقام وزير    .                                                                                              ملعهد الوطين لآلثار واالنثروبولوجيا جلزر األنتيل اهلولندية إىل مؤسسة مستقلة واحدة أو أكثر                    إدارة ا 
                                                                                                    التعليم والثقافة وشؤون الشباب والرياضة، آنذاك، بتعيني جلنة لتقدمي املشورة إىل الوزير بشأن إنشاء متحف وطين 

                                                        ريق عامل باألعمال التحضريية الالزمة ومت إنشاء مؤسسة               وقام ف   .                                              لآلثـار واالنثروبولوجيا تقوم بإدارته مؤسسة     
) Stichting NAAM (   ويتمثل هدفها الرئيسي يف بث املعارف عن التاريخ والتراث   .     ١٩٩٨       مـارس   /      آذار  ٢٦  يف                                                    

  .                                                                                     الثقافيني يف بونري وكوراساو وسابا وسانت أوستاتيوس وسانت مارتن، وتعزيز ثقافة وهوية السكان

ـ      ١٩٩٩           ويف عـام     -   ١٨٠                                                                               ام املتحف الوطين لآلثار واألنثروبولوجيا بوضع خطة عمل مل تقتصر على املهام                  ، ق
              ً         بل تضمنت أيضاً تثقيف -                                                          أي اجلمع والتوثيق وإجراء البحوث والصيانة والتسجيل واملعارض-                 التقليدية للمتحف 

  .                                                             اجلمهور وكذلك تقدمي الدعم واملساعدة إلضفاء الطابع املهين على املتاحف

                                                                                  ، قرر املتحف الوطين لآلثار واألنثروبولوجيا أن هدفه الفوري ال يتمثل يف إنشاء                 ٢٠٠١      مارس   /        ويف آذار  -   ١٨١
                            وتتجلى هذه السياسة اجلديدة يف   .                                                               متحف مركزي بل يف إجياد قاعدة أوسع لدعم املتاحف يف صفوف أفراد اجملتمع

    ".                                  ال جمرد متحف بل صيانة تراثنا الثقايف "       الشعار 

                                                                                طين لآلثار واألنثروبولوجيا، عند تطبيق هذه السياسة، حقيقة أن املتاحف جديدة                               ويـراعي املتحف الو    -   ١٨٢
        ويف عام    .     ١٩٤٧                                                               فلم يتم افتتاح أول متحف، وهو متحف كوراساو، إال يف عام              :      ً                          نسبياً يف جزر األنتيل اهلولندية    

                   بأثاثها األصلي،         ً                           متحفاً يضم ممتلكات يف األرياف،       ٢٠                                                    ، كـان هناك يف جزر األنتيل اهلولندية أكثر من               ٢٠٠٣
                      ً                                         ومجيع هذه املتاحف تقريباً هي متاحف تأسست مبوجب مبادرات خاصة وتسلط   .          ُُ   ً                 وكنائس وكُُنساً ومنازل عائلية

  .                                                   الضوء على خمتلف جوانب ماضي جزر األنتيل وتارخيها الثقايف

                التوثيق املنتظم                                                                                            وقـد حدثت الزيادة يف عدد املتاحف بفضل التقدم يف املعارف املتعلقة بالصون الوقائي و               -   ١٨٣
                           ويؤدي املتحف الوطين لآلثار      .                                                                           والتسـجيل وطـرق العـرض، وكذلـك بفضل التقدم يف البحوث ذات الصلة             

  .                                     ً      ً      ً   واألنثروبولوجيا يف هذه اجملاالت اهلامة دوراً داعماً ومكمالً

          الل صياغة                                                                                               ويقوم املتحف الوطين لآلثار واألنثروبولوجيا بتنفيذ مبادئ السياسة املشار إليها أعاله من خ             -   ١٨٤
                                                                                              ً                   مشـاريع تثقيفية وبث املعارف املتعلقة بالصيانة والتشجيع على التسجيل الرقمي للتراث الثقايف، وذلك مثالً يف                
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  .                                                                                          إطار تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل وحماضرات تستهدف العاملني يف املتاحف وغريها من منظمات التراث
                                             ن خالل إصدار وثائق تتعلق بالتراث الثقايف يف شكل                                                          كمـا أنـه يقـدم الدعم إىل شبكة متاحف جزر األنتيل م         

                                                                                                     مقـاالت تصدر يف الصحف نصف الشهرية، وترمجة ونشر معلومات ذات صلة بصون التراث حتت سطح البحر                 
                                                              ، أدى املتحف الوطين لآلثار واألنثروبولوجيا دور املنسق يف مساعدة مجيع     ٢٠٠٢       ويف عام   .                     ومحايته بصورة قانونية

ِ                                  اإلعداد ملهرجان ِدل كارييب يف سانتياغو دي كوبا                      وفود اجلزيرة على                ، قامت متاحف     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ١٨   ويف   .                
                                 ، بتنظيم يوم عاملي للمتاحف، بصورة Plataforma di Musea di Kòrsou                                كوراسـاو، اجملتمعة حتت ما يسمى ب   

                       كما عمل املتحف الوطين      .                                                                                   مستقلة ألول مرة، وساعد املتحف الوطين لآلثار واألنثروبولوجيا على تنسيق العملية          
                                                  ، وهو امللحق الذي تصدره يوم السبت اجلريدة اليومية   Ñapa                                                      لآلثـار واألنثروبولوجيا على إصدار طبعة خاصة ل           

  .Amigoe         لكوراساو 

                                                                                                        ومل تكتسـب جزر األنتيل اهلولندية حىت اآلن إال القليل من اخلربة فيما يتعلق بطرق البحث عن تراثها                   -   ١٨٥
                                                                         ومن األساسي تعزيز اخلربة احمللية بشأن جوانب متنوعة لصون التراث، وقد             .                 غري املادي وصونه                    الـثقايف املادي و   

                       كما أنه يقوم بتنظيم      .                                                                                    التمس املتحف الوطين لآلثار واألنثروبولوجيا املساعدة من خرباء خارجيني حمليني ودوليني          
  .      ستردام                            ً                             تدريب عملي يف اخلارج، وذلك مثالً يف املعهد االستوائي امللكي يف أم

                      ، مت اختاذ قرار بأن         ٢٠٠١                                                                             وتعتمد اإلدارة السليمة ملقتنيات املتحف على دقة التسجيل والوصف ويف عام             -   ١٨٦
  ،     ٢٠٠٢      مارس   /        ويف آذار   .                                             ً                                     يطـبق املتحف الوطين لآلثار واألنثروبولوجيا تدرجيياً نظام التسجيل اخلاص باملتاحف          

                                                         يدية ملدة ثالثة أيام تستهدف العاملني فيه واملمثلني عن                                                               نظـم املـتحف الوطين لآلثار واألنثروبولوجيا دورة مته        
   .                                                               متاحف يف سابا وسانت أوستاتيوس وسانت مارتن وبونري وكوراساو وأروبا

                                                                              ، جنح املتحف الوطين لآلثار واألنثروبولوجيا يف إدراج املعارف املتعلقة بالتراث الثقايف يف     ٢٠٠٢       ويف عام  -   ١٨٧
                                                                                دام الطريقة اجلديدة يف التعليم االبتدائي والثانوي، وقام هلذا الغرض بإعداد                                              األهـداف املـراد حتقيقها من استخ      

ّ                                     وهذه املواد، املعّدة لتالميذ املرحلة الثانية من التعليم   .                     لوضع املواد التعليمية  "                        التراث الثقايف، كرت للطالب "      مشروع                 
                إال أن جهود متويل   .              نتيل اهلولندية                               يف ثالث لغات وتوزع يف مجيع جزر األ    )       ً   سابقاً  ٦       إىل    ٤        الصفوف   (            االبـتدائي   

  .    ٢٠٠٢                       هذا املشروع أخفقت يف عام 

                         احملفوظات التارخيية املركزية

                                           وصول اجلمهور إىل مجيع املعلومات اليت تقوم         "                                                  قانون احملفوظات الوطنية يف جزر األنتيل اهلولندية       "      ينظم   -   ١٨٨
                        وباعتماد هذا التشريع     .               قي يف احملفوظات                                                                    جبمعهـا اهليـئات احلكومية وخزهنا يف شكل إلكتروين أو يف شكل ور            

) PB 1989, No.64 (    وبإمكان املواطنني   .                                                            متكنـت جـزر األنتيل اهلولندية من صون حق اجتماعي هام ملواطنيها                
   من   )      ً   عاماً   ٢٠                                       ستتغري هذه املدة عن قريب لكي تصبح         (     ً    عاماً     ٤٠                              ً                   الرجوع إىل الوثائق األصلية، جماناً، بعد مرور        

                     واعتمد هذا القانون يف   .                                                             لنقل الوثائق اليت خيتارون االطالع عليها إىل دائرة احملفوظات الوطنية                 خالل اختاذ ترتيبات 
  :                                                     وضع خطة أصلية إلدارة احملفوظات بوجه عام تضم قواعد بشأن    ١٩٩١             ولكن مت يف عام   .     ١٩٩٦    عام 
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           التشريعات؛ -

        املرافق؛ -

                اهليكل التنظيمي؛ -

  .       املشاريع -

          التشريعات

         ، قدم إىل  )PB 1989, No.64 (                                                     لوقت الذي اعتمد فيه بصورة رمسية قانون احملفوظات الوطنية          يف نفـس ا  -   ١٨٩
                                                                    ً                                            إدارة التشـريعات والشـؤون القانونية مرسوم يتعلق باحملفوظات ويتضمن أحكاماً تتعلق بتنفيذ التشريع اجلديد               

                          ح بعد انقضائها للجمهور                               ً                                     ويتضمن أحد التعديالت اقتراحاً يدعو إىل تقصري الفترة اليت يسم           .                ومشـروع تعديل  
           كما يتضمن    .      ً      ً                          عاماً، متشياً مع االجتاهات الدولية       ٢٠     ً        عاماً إىل      ٤٠                                        بـاالطالع بشكل كامل على احملفوظات من        

  .                 ً                                                                           املرسوم اجلديد عدداً أكرب من األحكام اليت يتضمنها القانون األصلي فيما يتعلق حبفظ الوثائق يف شكل رقمي

                                                                  بروتوكوالت تعاون مع أقاليم اجلزر، لكي يصبح بإمكان اجلمهور                                            وهتـدف السياسـة العامة إىل صوغ       -   ١٩٠
                                                ً                وهلذا الغرض ينبغي أن يتم اختيار هذه احملفوظات، أيضاً، قبل            .      ً   عاماً   ٤٠                      ً                االطالع على حمفوظاهتا أيضاً بعد مرور       

    يرة                     حدد فيه جملس جز        ١٩٩٨                                                       وقد وضع بروتوكول مع إقليم جزيرة كوراساو يف عام            .                         نقلها إىل دائرة حمفوظات   
  .                                              كمحل إليداع احملفوظات اليت ميكن للجمهور االطالع عليها  "                      دائرة احملفوظات الوطنية "        كوراساو 

       املرافق

                                                                                                إن وصـول اجلمهور بالكامل إىل احملفوظات يعين أن بإمكان مجيع األشخاص الذين يرغبون يف االطالع                 -   ١٩١
                                       فوظات مناسبة ومرافق كافية للجمهور وسعة                         ويستدعي ذلك توفري خدمات حم  .                                ً على الوثائق أن يقوموا بذلك جماناً

                                                                      ً                         وقد بلغت سعة ختزين احملفوظات الوطنية حدها األقصى، مبقدار ثالثة كيلومترات طوالً، يف الفترة                .            ختزين كافية 
     بغية   )     ٢٠٠٢    و     ١٩٩٩    و     ١٩٩٤    و     ١٩٩١         يف األعوام  (  ُ                      وأُجريت دراسات متعددة      .     ١٩٤٠    و     ١٨١٠                     الـيت تـتراوح بني      

                            ، قدمت حكومة جزر األنتيل         ٢٠٠٣       يناير   /                ويف كانون الثاين    .            وما بعد      ١٩٤٠ً            ًء من عام                           استيعاب احملفوظات ابتدا  
                                                وإذا متت املوافقة على هذا الطلب، فإن دائرة          .              ً                                                     اهلولندية طلباً إىل ممثل هولندا يف ويلمستاد للحصول على التمويل         

                  واليت هي حبوزة        ١٩٤٠             ود إىل عام                                                                                 احملفوظات الوطنية ستتمكن من اختاذ الترتيبات لنقل وإيواء احملفوظات اليت تع          
  .                                    واملتعلقة بإقليم جزيرة كوراساو        ١٩٥٤                                                                   خمتلف مرافق احملفوظات الوطنية وكذلك احملفوظات اليت تعود إىل عام           

  .         ً     ً              ً                         كيلومتراً  طوالً، موجودة حالياً يف هذه املرافق املستقلة  ٣٥                           وهذه احملفوظات اليت متتد مبقدار 

                                                                يف املائة من احملفوظات اليت تعترب ذات قيمة تارخيية ثقافية،             ١٠          قل نسبة                                   وبعـد عملية االختيار، سيتم ن      -   ١٩٢
  ُ                                       وقُدم طلب آخر للحصول على التمويل يف         .                                                                  وإيداعها يف املستودع اجلديد، وسيتم التخلص من احملفوظات املتبقية        

  ،     ١٩٩٧              طنية يف عام                                                   ومت توسيع املرافق العامة لدائرة احملفوظات الو        .                                  ، لتغطية تكاليف عملية االختيار        ٢٠٠٣     عام  
ُ                                           عندما ُخصص هلا حيز خاص هبا، منفصل عن األقسام اإلدارية       .  
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               اهليكل التنظيمي

                                                                                             مبا أن وجود هيكل تنظيمي واضح لدائرة احملفوظات الوطنية أمر أساسي إذا أريد للدائرة أن تتبع اجتاهات  -   ١٩٣
                               وباالستناد إىل حتليل أجرته احلكومة   .      ألجهزة                                                                       السياسـة العامة بفعالية، أعيد تنظيم الدائرة يف التسعينات لتبسيط ا       

                        ، مت تنظيم دائرة احملفوظات     ٢٠٠٠                                                                 الوطنية للمهام األساسية وإىل جوالت متعددة من االقتطاعات جرت حوايل عام 
                ويف حال اعتماد     .                                      اعتماد خطة عمل احملفوظات الوطنية         ٢٠٠١            ومت يف عام      .                                    على غرار وكالة أو كمرفق تنفيذي     

  .                                                  ً                   الكامل، فإنه ينبغي نقل العاملني واإلدارة املالية أيضاً إىل املرفق التنفيذي              منوذج الوكالة ب

        املشاريع

       ذاكرته  "                                                                                                تقـوم دائـرة احملفوظـات الوطنية مبشاريع متعددة للمساعدة يف صون تراث البلد، الذي يعد                  -   ١٩٤
                      فوظات الورقية حلكومة                          وعلى الرغم من أن احمل       " .                 االستدامة الرقمية  "                               وأحد هذه املشاريع هو مشروع         ".          الوطنـية 

                                                                                                  جزر األنتيل اهلولندية قد حلق هبا الضرر بسبب آثار املناخ واحلشرات، فإن ملفاهتا احلاسوبية معرضة خلطر التدهور 
                                                       ً                        وليس من السهل حتويل املعلومات الرقمية اليت يتم وضعها يومياً إىل شكل ميكن قراءته بعد   .                 بسرعة أكرب من ذلك

                                                                                        واعد خاصة إلدارة البيانات والتطبيقات التكنولوجية لن يكون باإلمكان بصورة تلقائية                         فبدون توفري ق    .      ً   عاماً   ٢٠
                                                            وقد كشفت خطة سياسة احلكومة املركزية بالفعل هذه املشاكل           .                                           ضـمان اسـتدامة هـذه املعلومات وصحتها       

           االستمرار يف                                        واهلدف هو ضمان أن تكون احلكومة قادرة على    ".                 االستدامة الرقمية "                      وتصدت هلا يف إطار مشروع 
  .                                                                     ً تفسري أفعاهلا وأن تكون هلا مصادر رقمية موثوق هبا وأصلية يف األجل البعيد جداً

        املؤمترات

                                              عدة مؤمترات دولية رئيسية للنهوض بعملها           ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٣                                          تـنظم دائرة احملفوظات الوطنية يف عامي         -   ١٩٥
   :                          وإضفاء الصبغة املهنية عليه

           للتحرير؛   ١٤٠                          ً                     التعاون مع اليونسكو، مؤمتراً لالحتفال بالذكرى ال           ، تنظم، ب    ٢٠٠٣      يونيه  /        يف حزيران  ) أ ( 

                                                       ، تنظم، بالتعاون مع جملس احملفوظات الدويل، واحملفوظات            ٢٠٠٣       نوفمرب   /                    ويف تشـرين الـثاين      ) ب ( 
                                                                                                               الوطنـية اهلولندية، وفرع البحر الكارييب التابع جمللس احملفوظات الدويل، ورابطة أمريكا الالتينية للمحفوظات،              

  ؛  "                                صون احملفوظات يف املناخ االستوائي     "                                                     ً                 املركز الدويل لدراسة صون وإصالح املمتلكات الثقافية، مؤمتراً بعنوان           و
  .                                                                             ، تنظم، بالتعاون مع جملس احملفوظات الدويل، اجتماع مائدة مستديرة جمللس احملفوظات الدويل    ٢٠٠٦       ويف عام 

                 السياسة الثقافية

                                                                  يذي إلقليم جزيرة كوراساو على خطة السياسة الثقافية املتكاملة                               ، وافـق اجمللس التنف        ٢٠٠١          يف عـام     -   ١٩٦
    ")              حنو استقالل عقلي    " ("OP weg naar een mentale onafhankelijkheid "          ، املعنونة     ٢٠٠٥-    ٢٠٠١          لكوراساو، 

                                                        ومن بني املواضيع اليت ينبغي أن توىل عناية خاصة تعزيز املعرفة   .             لتنفيذ ذلكKas di Kultura                وأنشـأ مؤسسـة   
                                                                                               تاريخ جزر األنتيل وثقافتها وهويتها وتشجيع اجملتمع بشكل عام، والفئات الضعيفة بشكل خاص، على أن تصبح  ب
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                              ويتمثل هدف آخر يف إجياد فرص لكل   .          ً         ً                                                أكثر وعياً واعتماداً على الذات، وأن تتحكم مبصريها وتتوىل زمام املبادرة
                                         ياسة تسعى إىل أخذ مجيع املواطنني يف كوراساو يف                      وباختصار، فإن خطة الس  .                              شخص للمشاركة يف احلياة الثقافية

                                                                                                      رحلـة حترر من خالل برامج إذاعية وحماضرات وحلقات عمل ومعارض ومنشورات ومبادالت ثقافية مع جزر                
  .                                        أخرى يف جزر األنتيل اهلولندية وأروبا وفرتويال

                          ع مقاطعة سانتياغو دي كوبا     َّ                                           ، وقَّع إقليم جزيرة كوراساو على اتفاق ثقايف م        ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط  ٦    ويف   -   ١٩٧
  .                                                                                 وسيتم باالستناد إىل هذا االتفاق تبادل اخلربات لتعميق وإثراء احلياة الثقافية لكال البلدين  .              يف مجهورية كوبا

Fundashon Pro Monumento ("ProMo") 

    ، مت  )    ١٩٩٧-    ١٩٨٨   (       ً                                                                        استجابةً لقرار اليونسكو واألمم املتحدة املتعلق بإعالن العقد العاملي للتنمية الثقافية -   ١٩٨
                                                ويف تلك السنة ذاهتا، أنشئت اللجنة األقاليمية         .     ١٩٨٨                                                       وضع خطة لتجديد املناطق احلضرية يف ويلمستاد يف عام          

         العمل يف   "                َّ                                 ً                      ويف هـذا اإلطـار، وقَّعت سلطات كوراساو واألنتيل بروتوكوالً بعنوان               ".                       العمـل يف ويلمسـتاد     "
     ً     شهراً،    ١٢                                             للنصب التذكارية واملباين التارخيية يف غضون                                            وتعهدت سلطات كوراساو بإعداد خطة         ".           ويلمسـتاد 

   ُ     ، أُضيف     ١٩٩٧      ديسمرب  /              كانون األول   ٤    ويف    .     ١٩٩٠       يناير   /                                                   وهي خطة وافق عليها جملس اجلزيرة يف كانون الثاين        
" Historic Willemstad Inner City and Harbour "  إىل قائمة اليونسكو املتعلقة مبواقع التراث العاملي                                             .  

ـ  -   ١٩٩ َ                                                                                         ف، مل يـراَع يف خطة املباين التارخيية املركز الذي حصلت عليه مدينة يلمستاد التارخيية يف عام                      ولألس         
                                ً     ً                            وال تويل السياسة العامة إال اهتماماً قليالً بطرق صون اخلصائص الثقافية   .                               كموقع من مواقع التراث العاملي    ١٩٩٧

  .                   والتارخيية هلذا املوقع

                                                                  مركز املدينة ومبنيني يف اخلارج، ومت وصفها وتعيينها لكي تتم                    مبىن يف     ٧٤٥                          وحـىت اآلن، مت اختـيار        -   ٢٠٠
ٍ                                             ً   محايتها كمباٍن مدرجة يف سجل مواقع التراث العاملي، واختري أيضاً      ً      ً                            مرتالً ريفياً ونصب أثري واحد كما اختري   ٣٢           

ٍ        توفري احلماية ألربعة مباٍن حمصنة تقع خارج مركز املدينة وميكن أن ترشَّح، إىل جانب مباٍن أخر               َّ                                       ٍ                 ى يف منطقة البحر                      
  .                                            الكارييب، إلدراجها يف قائمة مواقع التراث العاملي

                                                                                    ويف السنوات العشر املاضية، قامت مؤسسة اآلثار يف كوراساو، ومؤسسة اإلسكان يف كوراساو، وشركة  -   ٢٠١
َ         ُ                                    اإلعمـار احلضـري يف ويلمسـتاد وغريها من الوكاالت اخلاصة، اليت متول بعَضها مؤسسةُ صندوق اآلثار يف                                                                             

  .             مشروع ترميم   ١٨٠                      كوراساو، بتنفيذ قرابة 

  .     ١٩٩٠                                                    ُ                                                   ولألسـف، مل يـتم تنفيذ مجيع املشاريع اليت مت وضعها منذ أن اعُتمدت خطة املباين التارخيية يف عام                     -   ٢٠٢
 ُ                                                                                                      وُيعـزى ذلك إىل أسباب متعددة منها عدم اختاذ قرارات إدارية وفترات االنتظار الطويلة الختاذ القرارات، وعدم      

                                                                                                 ارد املالية، وعدم اختاذ قرارات حازمة، واالفتقار إىل اخلربات الكافية، وعدم التقيد بالقانون وعدم تنفيذه،         توفري املو
                                                                                                       وتكاليف الترميم الباهظة، وعدم اإلشارة صراحة يف السياسة العامة إىل املركز الذي تتمتع به املباين التارخيية كأحد 

  .                   مواقع التراث العاملي
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                    مكتب امللكية الفكرية

                  ، دخل قانون مرسوم     ٢٠٠١       ويف عام   .                            خصخصة مكتب امللكية الفكرية    ٢٠٠٠      نوفمرب  /               مت يف تشرين الثاين -   ٢٠٣
                                            ، قام مكتب امللكية الفكرية بتنظيم حلقة           ٢٠٠٢         ويف عام     .               حيز النفاذ      ١٩٩٥                                    العالمـات التجارية الوطنية لعام      

                                  مجهور كبري، وقدمت فيها شروح عن                       وقد حضر احللقة      .                                                      متهـيدية مكـثفة عن حقوق امللكية الفكرية للجمهور        
          وقد أنشأ    .                                                                                                       حقوق التأليف وقانون العالمات التجارية وقانون الرباءات وقانون األمساء التجارية والواردات املوازية           

  .           ً                                           املكتب موقعاً على الشبكة لتقدمي مزيد من املعلومات للجمهور

    ٢٨                                      بانضمام جزر األنتيل اهلولندية يف           ٢٠٠٣                ً       ً                                 وشهد املكتب تطوراً إجيابياً على املستوى الدويل يف عام           -   ٢٠٤
                   وميكن هذا االنضمام     .                                         املتعلق باتفاق مدريد للتسجيل الدويل         ١٩٨٩                      إىل بروتوكول عام         ٢٠٠٣       أبريل   /       نيسـان 

  .                                                                                البلدان األخرى من محاية األمساء التجارية يف جزر األنتيل اهلولندية بواسطة تسجيل دويل وحيد

----- 


