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  جملس حقوق اإلنسان 
 فريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملال

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  اإلنسان، وفقاًأعدَّته املفوضية السامية حلقوق جتميع للمعلومات 
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من )ب(١٥للفقرة 

  هولندا

                                                                                            هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
ـ                                  دة الرمسيـة ذات                                                                                                  يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتح

                                                                                                        وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                   .      الصلة
     ّ                                           وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس   .                                                      خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

           وبالنظر إىل   .                                                     يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير  ُ                 وذُكرت بصورة منهجية  .             حقوق اإلنسان 
                                                                                        ً                   كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخيـاً                 

              آخر التقارير                                  ُ                  ً            ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً             .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١     يلي  
                                                                       وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم              .                                          والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      

                                                                        ُ                                            املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى                   
   .                                                   فض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان                 أو إىل املستوى املنخ /           معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
   )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

   )٢ (املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تــاريخ التــصديق أو 

  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة
 االعتراف باالختـصاصات احملـددة   

  هليئات املعاهدات
 االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال           

 التمييز العنصري
  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٠/١٢/١٩٧١

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      
 والثقافية 

    )د)(١(٨املادة   ١١/١٢/١٩٧٨

) ٢)(١(١٢، ١٠املـــواد   ١١/١٢/١٩٧٨  اسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي
  ) ٥)(د)(٣(١٤، )٤(و
  )١(٢٠و) ٢(١٩، )٧(و

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول     
  نعم): ٤١

الربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل اخلـاص        
  باحلقوق املدنية والسياسية

    ال يوجد  ١١/١٢/١٩٧٨

ـ         اص الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل اخل
 بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية واهلــادف إىل إلغــاء 

  عقوبة اإلعدام

٢٦/٠٣/١٩٩١      

الديباجة، الفقرتان احلاديـة      ٢٣/٠٧/١٩٩١  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  عشرة والثانية عشرة

  

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع        
  أشكال التمييز ضد املرأة

): ٩ و ٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  )٣(٢٢/٠٥/٢٠٠٢
  نعم

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو        
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ١املادة   ٢١/١٢/١٩٨٨
  نعم): ٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (حقيق إجراءات الت

ــواد   ٠٦/٠٢/١٩٩٥  اتفاقية حقوق الطفل ، ٤٠، ٣٧، ٢٦املـ
  ٣٨ و٢٢، ١٤

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق       
  باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

٢٣/٠٨/٢٠٠٥ 
امتداد مشل أروبا يف    (

١٧/١٠/٢٠٠٦(  

  -  ال يوجد

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            : (لكة هولندا طرفاً فيها   املعاهدات األساسية اليت ليست مم    
التوقيـع  (، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة             )٢٠٠٥التوقيع فقط،   (أوة الالإنسانية أو املهينة     

، الربوتوكـول   )٢٠٠٧التوقيـع فقـط،      (اتفاقية محاية املعوقني  ، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرينن وأفراد أسرهم،           )٢٠٠٠ط،  فق
  .)االختياري التفاقية محاية املعوقني واتفاقية محاية األشخاص من االختفاء القسري

  ضمام أو اخلالفةالتصديق أو االن      )٤(رئيسية أخرى ذات صلةصكوك 
  نعم      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال      )٥(بروتوكول بالريمو
  نعم      )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية

 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
  )٧( هباوالربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان

 نعم    

  نعم      )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم      (اتفاقية اليونسكو   

  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) والثقافة
  نعم    
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 علـى   الحظت جلنة مناهضة التعذيب مع التقدير التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء             - ١
وأوصت جلنة حقوق الطفل هولندا بأن تعجل بالتصديق علـى الربوتوكـول            . )٩(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

 وأن تسحب حتفظاهتا علـى      )١٠(االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة         
نة القضاء على التمييز العنصري هولندا على النظر        وشحعت حلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجل       . )١١(االتفاقية

وأعربت اللجنة املعنية   . )١٢(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية       
 مـن   ٨ملادة   من) د()١( على الفقرة    فية عن أسفها للتحفظ الذي أبدي     والثقاباحلقوق االقتصادية واالجتماعية    

صرحت هولندا، يف إطار التعهدات وااللتزامات اليت اختذهتا مبحض إرادهتـا    و. )١٣(د فيما يتعلق جبزر األنتيل    العه
لدعم ترشيحها لالنضمام إىل جملس حقوق اإلنسان، بأهنا يف سبيلها إىل استكمال التصديق علـى الربوتوكـول                 

العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهنيـة         االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو          
  .)١٤(والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  اإلطار الدستوري والتشريعي - باء 

ديـد  رحبت ثالث جلان بالقوانني والتعديالت ذات الصلة اليت اعتمدهتا هولندا، مبا يف ذلك التشريع اجل                - ٢
  .)١٥(٢٠٠٦ ويف أروبا يف ٢٠٠٥الذي اعتمدته بشأن االجتار باألفراد يف اجلزء األورويب من هولندا يف 

، دعت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هولندا إىل إعادة النظر يف موقفها ٢٠٠٧ويف عام   - ٣
ة قابلة للتطبيق مباشـرة يف نظامهـا القـانوين          ملعرفة أن ما كل األحكام املوضوعية املنصوص عليها يف االتفاقي         

وأوصت جلنة حقوق الطفل مملكة هولندا بأن تكفل تطابق تـشريعها احمللـي تطابقـاً كـامالً مـع           . )١٦(احمللي
، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة بأن تشرع يف تنقيح القانون اجلنائي على              ٢٠٠١ويف  . )١٧(االتفاقية

  .)١٨(جزر األنتيل يف أول فرصة، ال سيما إللغاء اإلشارات إىل عقوبة اإلعدامالنحو املقترح يف 

  قوق إنساينواحلاهليكل املؤسسي  - جيم 

 وجلنـة للمعاملـة     )١٩(رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإنشاء مكتب وطين مستقل ألمني املظـامل             - ٤
ء جلنة معنية بتوظيف النساء املنتميات إىل مجاعات ، ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشا)٢٠(املتساوية

وإذ الحظت جلنة حقوق الطفل أنه مت نشاء مؤسسات خاصة بالشباب يف اجلزء األورويب من . )٢١(األقليات اإلثنية
، فقد أعربت عن قلقها إزاء التنسيق بني الوزرارات وبني اهليئات           )٢٣(٢٠٠٣ ويف أروبا يف     )٢٢(٢٠٠٤هولندا يف   
وأعربت مرة أخرى عن قلق سبق أن أبدته بصدد عدم وجود آلية مستقلة منوطة بوالية للقيام . )٢٤(احملليةالوطنية و

وحثت هولندا على إنشاء مكتب ألمني املظامل . )٢٥(بأمور منها رصد وتقييم التقدم احملرز بانتظام يف تنفيذ االتفاقية
  .)٢٦(ى حد سواءيعىن باألطفال يف اجلزء األورويب من هولندا ويف أروبا عل

   التدابري السياساتية-  دال

، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري مع االرتياح اعتماد خطة العمـل الوطنيـة               ٢٠٠٤يف عام     - ٥
، رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة باخلطة اهلولنديـة لـسياسة             ٢٠٠٧، ويف عام    )٢٧(ملكافحة العنصرية 

 والحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير اجلهود املبذولة لزيادة تنـسيق الـسياسة              .)٢٨(التحرر املتعددة السنوات  
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. )٣٠(ومع ذلك، أعربت عن أسفها لعدم وجود خطة عمل وطنية شاملة لألطفال. )٢٩(ومشاركة الشباب يف صنعها
لكي يشمل   يف أروبا    ٢٠٠٥- ٢٠٠١وأوصت الدولة بأن تعيد النظر يف برنامج سياساهتا املتعلقة بالشباب للفترة            

  .)٣١(مجيع جماالت االتفاقية

  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على - ثانياً 

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات –١

   )٣٢ (هيئة املعاهدة
آخر تقريـر قُـدم    

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
تمييـز  جلنة القـضاء علـى ال     

  العنصري
قدم التقريران السابع عشر        ٠٣/٢٠٠٤  )٣٣(٢٠٠٣

  ٢٠٠٨والثامن عشر يف 
ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني اللجن
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية

  )األنتيل (٢٠٠٦
اجلـــزء  (١٩٩٠
  )األورويب

  )األنتيل (٠٥/٢٠٠٧
اجلــزء  (٠٥/١٩٩٨

  )األورويب

حيل موعد تقدمي التقريـر       
  ٢٠٠٨الرابع يف 

 ٠٧/٢٠٠٣،  ٠٤/٢٠٠٣  ٠٧/٢٠٠١  )٣٤(١٩٩٩  جنة املعنية حبقوق اإلنسانالل
  ١٠/٢٠٠٤و) األنتيل(

قدم التقريـر الرابـع يف      
٢٠٠٧  

جلنة القضاء على مجيع أشكال     
  التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقدمي تقريـر       ٠٢/٢٠٠٧  )٣٥(٢٠٠٥
متابعـة بـشأن األنتيـل    

  )٣٦(٢٠٠٨يف 

حيل موعد تقدمي التقريـر     
  ٢٠٠٨اخلامس يف 

حيل موعد تقـدي الـرد        ٠٥/٢٠٠٧  )٣٧(٢٠٠٤  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٨يف 

حيل موعد تقدمي التقريرين    
ــسادس يف  ــامس وال اخل

٢٠١١  
قدم التقريـر الثالـث يف          ٠١/٢٠٠٤  )٣٨(٢٠٠٢  جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٧  
الربوتوكول االختياري للجنـة    
حقوق الطفل املتعلق باشـرتاك     

  حة األطفال يف الرتاعات املسل

ــر األويل يف       ــدم التقري  ق
  ٢٠٠٩لينظر فيه يف 

وطلبت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنـة مناهـضة                - ٦
  .)٣٩(التعذيب إىل هولندا تقدمي تقارير شاملة تغطي اجلزء األورويب من هولندا وأروبا وجزز األنتيل اهلولندية
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   مع اإلجراءات اخلاصةالتعاون - ٢
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٩-١٨(املقررة اخلاصة املعنية بالنفايـات الـسمية          آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
، املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال، وبغاء األطفال والتصوير          )٤٠()١٩٩٩

ديـسمرب  / كـانون األول   ٤ -نـوفمرب   /ن الثـاين   تشري ٣٠(ألطفال  اإلباحي ل 
/  متـوز  ١٢-٢(لعنف ضـد املـرأة      ، املقررة اخلاصة املعنيـة بـا      )٤١()١٩٩٨
  ٠)٤٢()٢٠٠٦يوليه 

  مل تتم املوافقة على أية زيارة  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  ةمل يطلب إجراء أية زيار  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

شكرت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة حكومة هولندا علـى تعاوهنـا               التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .ودعمها املمتازين

 كـانون  ٣١ و ٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١خالل الفترة املمتـدة مـن         الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
. غات يف اجملموع إىل حكومة هولندا     ، أرسلت مخسة بال   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

، )مثال املهاجرين (وإىل جانب البالغات اليت أرسلت وتعلقت مبجموعات بعينها         
ردت حكومـة    .فقد تعلقت هذه البالغات بعشرة أفراد، مبن فيهم ثالث نساء         

  ) يف املائة٤٠(هولندا على اثنني من هذه البالغات 
  ارةمل جتر متابعة أية زي  متابعة الزيارات

 استبياناً أرسلها أصحاب واليـات      ١٢أجابت هولندا على استبيانني من أصل         )٤٣(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 كـانون   ٣١ و ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثـاين   ١ ما بني    )٤٤(اإلجراءات اخلاصة 

  .)٤٥(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٧ديسمرب /األول

  ية حلقوق اإلنسانالتعاون مع املفوضية السام - ٣

 والتقي مبسؤولني يف احلكومـة      ٢٠٠٧مارس  / بزيارة الهاي يف آذار    ام املفوض السامي حلقوق اإلنسان    ق  - ٧
ملناقشة أعمال جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وشارك يف حدث نظم بشأن النساء يف                

ورحبت جلنة مناهضة التعذيب بالتربعات     .  أعمال املفوضية  وتقدم هولندا تربعات بانتظام لدعم    . احملاكم الدولية 
  .)٤٦(اليت قدمتها هولندا لصندوق األمم املتخدة للتربعات لضحايا التعذيب

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان–باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

استمرار قيـام حـزب سياسـي    ، الحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مع القلق          ٢٠٠٧يف عام     - ٨
هولندا باعتماد تشريع لكـي     وأوصت  . )٤٧(مبمارسة التمييز ضد النساء واستبعادهن من شغل مناصب يف احلزب         

  .)٤٨( مع التزاماهتا مبوجب االتفاقيةمؤهالت البحث عن مناصب سياسيةتتمشى 

 العنصرية وانتشار املواد العنـصرية       واجلهود املبذولة ملكافحة الدعاية    )٤٩(ومع الترحيب بالتدابري التشريعية     - ٩
 ٢٠٠٤ ظل القلق يساور جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام )٥٠(واملتسمة بكره األجانب على شبكة اإلنترنت

. )٥١(لشدة ارتفاع عدد الشكاوى اليت يتلقاها مكتب الشكاوى اهلولندي املعين بالتمييز علـى شـبكة اإلنترنـت                
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 اللجنة قلقها إزاء وقوع أحداث عنصرية وأحداث كره لألجانب يف هولندا، وخاصة تلك وباإلضافة إىل ذلك، أبدت
اليت تتسم بطبيعة معادية للسامية وتتسم بكره اإلسالم وحلدوث مظاهر التعبري عن مواقف متييزية جتـاه األقليـات                  

دية الثقافية على مجيع مـستويات    وأوصت هولندا بأمور من بينها مواصلة تعزيز الوعي العام بالتنوع والتعد          . العرقية
، قُدمت معلومات عن حالة )٢٠٠٥(وخالل انعقاد الدورة احلادية عشرة للفريق العامل املعين باألقليات . )٥٢(التعليم

ومت حث  . األقلية املسلمة، وأساساً األقلية املغربية األصل، يف هولندا وأبدي القلق إزاء حاالت اشتداد كره اإلسالم              
   مـن   ٢ تنفيذ أحكام االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وخباصة الفقـرة               احلكومة على 

، تنفيذاً فعاالً، وعلى رصد اخلطب اليت تلقى يف وسائل اإلعالم أو تلك اليت تلقيها شخصيات عامة وذلـك            ٢املادة  
  .)٥٣(للتأكد من أهنا ال تشجع على الكراهية

 ٣١ األقليات مل يعد سارياً اعتباراً مـن          قانون توظيف   على التمييز العنصري أن     القضاء ةوالحظت جلن   - ١٠
وأوصت .  وأعربت عن قلقها إزاء العواقب السلبية اليت ميكن أن تترتب على ذلك            ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

وأفادت اللجنـة   . )٥٤(بأن تتخذ تدابري سياساتية مالئمة تكفل متثيل األقليات متثيالً مالئماً يف سوق العمل            هولندا  
املعنية حبقوق اإلنسان بأن اجلهود املبذولة لتعزيز مشاركة األقليات اإلثنية يف سوق العمل مل تسفر بعد عن حتقيق                  

  .)٥٥(ذات مغزىنتائج 

وأبدت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل قلقهما إزاء حالة العزل الفعلي يف املدارس   - ١١
كما أعربت جلنة حقوق الطفل عـن       . )٥٦(هلولندية األصل واألسر األجنبية األصل يف بعض أحناء البلد        بني األسر ا  

  .)٥٧(قلقها إزاء استمرار التحيزات االجتماعية والتمييز يف اجملتمع

بشكل صريح إما    املهاجرين نساًء ورجاالً      بأنه يتم وصم   رأةالعنف ضد امل  بوأفادت املقررة اخلاصة املعنية       - ١٢
ومن مظاهر . )٥٨(ذه األفعال، وهو ما يزيد من هتميشهمهلأو كمرتكيب يف املنازل عتداءات ملا حيدث من احايا كض

 أمـاكن يف احلجـاب  زيادة التمييز ضد النساء املسلمات الالئي يرتدين املقررة اخلاصة هذا االجتاه الذي الحظته   
يفرض حظراً عاماً   ا اقتراحاً إلعداد مشروع قانون      وقد اعتمدت هولند  . جماالت احلياة األخرى العامة   العمل ويف   

  أعربت وباإلضافة إىل ذلك،  . )٥٩( أو غري ذلك من املالبس اليت تغطي الوجه يف األماكن العامة           قعارتداء الرب على  
املنتميـات إىل   النساء   إزاء استمرار معاناة املهاجرات والالجئات و      هاقلقعن  جلنة القضاء على التمييز العنصري      

. )٦٠(ول على التعليم والعمل والصحة والوقاية من العنف سبل احلصقليات من تعدد أشكال التمييز، مبا يف ذلكاأل
وأبدت اللجنة قلقها إزاء استمرار األدوار النمطية للجنسني، وبالذات بني املهـاجرات والنـساء املنتميـات إىل        

  .)٦١(نظيم محالت توعية يف هذا الصددودعت هولندا إىل ت. أروبا األقليات اإلثنية، مبن فيهن نساء

عن قلقها إزاء استمرار ممارسة التمييـز يف        ضد املرأة   ، أعربت جلنة القضاء على التمييز       ٢٠٠٧ويف عام     - ١٣
كما ساورها القلق إزاء الشروط املطلوب استيفاؤها من . اجلزء األورويب من هولندا، السيما ضد النساء والفتيات

وأبدت جلنـة  .  لإلقامةجئات واملنتميات إىل أقليات عرقية للحصول على تصاريح مستقلة        النساء املهاجرات والال  
 قلقهما، الذي أظهرته مفوضـية األمـم        املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة     وضد املرأة   القضاء على التمييز    

، كسببني للجوءاملرتيل والعنف  يعترف عموماً  بالعنف اجلنسي  ال من أنه)٦٢(املتحدة لشؤون الالجئني هي األخرى
ومع تقدير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان للتعليمات اجلديدة الـيت          . )٦٣(باستثناء تشويه األعضاء التناسلية لألنثى    

 من أن اخلوف احلقيقي من )٦٤(أيضاًالتجنس، فقد أبدت قلقها أيضا وأكدت املفوضية ذلك وأصدرها هيئة اهلجرة 
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ة لألنثى أو غري ذلك من املمارسات التقليدية يف بلد املنشأ ال يسفر دائماً عن اختاذ قرارات  األعضاء التناسليهتشوي
على القضاء ، يف مجلة توصيات قدمتها إليها، هولندا ضد املرأة وحثت جلنة القضاء على التمييز. )٦٥(إجيابية للجوء

ا على مضاعفة جهودها ملنع وقوع أفعال       على التمييز ضد املهاجرات والالجئات املنتميات إىل أقليات؛ وشجعته        
التمييز؛ وعلى إجراء عمليات لتقييم أثر القوانني والسياسات اليت تؤثر على املهاجرات والنـساء املنتميـات إىل                 
أقليات وتوفري معلومات عن عدد النساء الالئي حصلن على تصاريح لإلقامة وعدد النساء الالئي حصلن علـى                 

  .)٦٦(املرتيللق بالعنف مركز الالجئ ألسباب تتع

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه - ٢

 إزاء احتمال التحايل على قـانون اسـتعراض         ٢٠٠١أبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقها يف عام           - ١٤
قتل الهنا بشأن   وينبغي للدولة أن تعيد النظر يف قانو      . )٦٧(إجراءات إهناء احلياة بناء على الطلب واالنتحار مبساعدة       

أبدت اللجنة بالغ قلقها إزاء التقارير اليت       كما  . )٦٨(وينبغي تعزيز آلية املراقبة السابقة    .  واالنتحار مبساعدة  لرحيما
يم قتل الرحالوالحظت جلنة حقوق الطفل أن . )٦٩(أفادت بإهناء حياة املولودين اجلدد املعوقني على يد املالك الطيب

 .)٧٠( قانون العقوبات ولكن ال حياكم عليه إذا قام به طبيب يستويف املعايري القانونية             ال يزال يشكل جرمية مبوجب    
،  بشكل متـواتر   وأوصت هولندا بأمور من بينها تقييم اللوائح واإلجراءات املتعلقة بإهناء احلياة بناء على الطلب             

هولندا معلومات يف تقارير املتابعة     وقدمت  . )٧١(ميقتل الرح الوتنقيحها عند اللزوم، وتعزيز الرقابة على ممارسات        
قتـل  الاليت سلمتها للجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن التدابري املقرر اعتمادها لتقييم السياسة والتشريع املـتعلقني ب   

  .)٧٢(٢٠٠١  عام يفجرتم اليت يقتل الرحال كما قدمت حتليالً مفصالً عن نتائج الدراسة الثالثة حلاالت .رحيمال

، كان القلق ال يزال يساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ألنه بعد مرور ستة أعوام على زعم                 ٢٠٠١ ويف عام   - ١٥
اشتراك أفراد من قوات حفظ السالم التابعة هلولندا يف األحداث اليت أحاطت بسقوط سريربينيتشا والبوسنة واهلرسك                

واعتربت اللجنة املعنية حبقوق .  بعد بشكل علين وهنائي، مل تكن مسؤولية األفراد املعنيني قد ثبتت       ١٩٩٥يوليه  /يف متوز 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أن من األمهية مبكـان، يف              ٦ و ٢اإلنسان، باالستناد إىل املادتني     

. )٧٣(يع وشـامل  حدث مبثل هذه اجلسامة، تسوية املسائل املتعلقة بالتزام الدولة بتأمني حق الفرد يف احلياة، بشكل سر               
 ملتابعة هذا األمر بأن معهد هولندا لوثائق احلرب قـدم           ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٩وأفادت هولندا اللجنة يف ردها املؤرخ       

ويف ضوء هذا التقرير، قـرر جملـس        ". سريربينيتشا، منطقة آمنة  " بعنوان   ٢٠٠٢أبريل  /تقريره إىل احلكومة يف نيسان    
 إجراء حتقيق برملـاين     ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥وقرر جملس النواب يف     . ٢٠٠٢ل  أبري/ نيسان ١٦الوزراء االستقالة يف    

ليتسىن له التوصل إىل حكم سياسي هنائي بشأن أمور من بينها اإلجراءات اليت اختذها األفراد الـذين تقـع علـيهم                     
نة التحقيق تقريرها   وقدمت جل . مسؤوليات إدارية وعسكرية قبل األحداث اليت وقعت يف سريربينيتشا وأثناءها وبعدها          

وكان من املتوقع أن جيري اجمللس نقاشاً مع احلكومة يف اجلـزء            . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٧إىل جملس النواب يف     
ومع اعتراض هولندا على ما أفادت به اللجنة وهو أن العهد الـدويل             .  على أساس هذا التقرير    ٢٠٠٣األول من عام    

 ينطبق على سلوك اخلوذ الزرق اهلولنديني يف سريربينيتشا، فإهنا تؤكد التزامها الشديد    اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
  .)٧٤( وتقييمها١٩٩٥بالتحقيق يف األحداث املؤسفة اليت وقعت يف 

الشرطة وموظفي السجون يف األجزاء الثالثة اليت  ومع مالحظة برامج التدريب املختلفة واملخصصة ألفراد  - ١٦
 هولندا، واليت تغطي حقوق اإلنسان وحقوق احملتجزين، مبا يف ذلك حظر التعذيب، فقد أعربت     تتألف منها مملكة  
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 لعدم توافر معلومات عن أثر التدريب أو فعاليته يف خفض حاالت ٢٠٠٧جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها يف عام 
  .)٧٥(لصددوينبغي هلولندا وضع منهجية وتنفيذها يف هذا ا. التعذيب والعنف وسوء املعاملة

 لعدم توافر مسح وطين ُمحدث ٢٠٠٦وأعربت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة عن قلقها يف عام   - ١٧
وإذ الحظـت املقـررة     . )٧٦(١٩٩٧رغم من املسح الذي أجري عام       عن تفشي ممارسات عنف العشري وذلك بال      

، )٧٧( ومحاية الضحاياء حالة اإلفالت من العقاباخلاصة أن هولندا قد تعهدت بالفعل بالتصدي للعنف املرتيل وإهنا
 تقضي بالفعـل  )٧٨(فقد أعربت أيضاً عن قلقها لكون الشوائب الكبرية اليت تعتري اإلطار االستراتيجي للحكومة           

ويستبعد القانون اهلولندي إىل حد كبري املهـاجرات        . على فعالية التدابري اإلجيابية املتخذة ملكافحة العنف املرتيل       
وهذا يعين أيضاً أنه ال حيـق       . ي ليست لديهن وثائق هوية من احلصول على استحقاقات الرعاية االجتماعية          الالئ
وساور جلنة  . )٧٩( للمهاجرات الالئي ليست لديهن وثائق هوية احلصول على مأوى تتكفل احلكومة نفقاته            قانوناً

ء، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وإزاء عدم كفاية         القضاء على التمييز ضد املرأة القلق إزاء استمرار العنف ضد النسا          
. البيانات املتعلقة جبميع أشكال العنف ضد النساء، وخباصة املهاجرات والالجئات والنساء املنتميات إىل أقليات             

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء صياغة سياسة مكافحة العنف ضد النساء بلغة حمايدة لنوع اجلنس، وهو مـا                   
وحثت هولندا علـى    . )٨٠( شكل من أشكال التمييز ضد املرأة      ن املفهوم الذي يقضي بأن هذا العنف      يقلل من شأ  

  .)٨١(انية جلميع ضحايا العنف املرتيلضمان توفري املساعدة القانونية اجمل

 عن قلقهما إزاء ٢٠٠٤ وجلنة حقوق الطفل يف عام ٢٠٠١وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام   - ١٨
 وأوصت جلنة حقوق الطفل هولنـدا       )٨٢(لر ارتفاع عدد األحداث املبلغ عنها بشأن االعتداء على األطفا         استمرا

. )٨٣(بالقيام بأمور من بينها تنظيم محالت للتثقيف العام بشأن النتائج السلبية املترتبة على سوء معاملة األطفـال                
تلفة واالستجابة لتوصيات قدمت لـدى      أنه جرت معاجلة شواغل خم     والحظت جلنة حقوق األطفال مع االرتياح     

ومع ذلك، مل تكن هناك متابعة كافية لتوصيات مثل إنشاء آلية مـستقلة لرصـد               . النظر يف تقرير هولندا األويل    
  .)٨٤(لى بذل كافة اجلهود للقيام بذلكحقوق األطفال وحثت اللجنة ع

على املـساعدة    ن حتتجزهم الشرطة  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لعدم حصول األفراد الذي           - ١٩
وأوصت هولندا باستعراض إجراءاهتا اجلنائية حبيث يكفل لألفـراد الـذين           . القانونية خالل فترة التحقيق األويل    

وأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها لعدم . )٨٥(لوهلة األوىل حلرماهنم من احلريةحتتجزهم الشرطة االتصال مبحام منذ ا   
  .)٨٦(حداث وقدمت توصيات يف هذا الصدديري املتعلقة بقضاء األاملعا تتبع هولندا بدقة

 بدء سريان تشريع جديد جيرم كافـة        ٢٠٠٥والحظت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة يف عام            - ٢٠
وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة . )٨٧(أشكال االجتار باألشخاص املعترف هبا مبوجب بروتوكول بالريمو

 قلقها إزاء عدد النساء والفتيات من ضحايا االجتار وعدم توفري احلماية مبوجب اللوائح ذات الصلة للضحايا                 عن
ودعت اللجنة هولنـدا إىل اختـاذ       . )٨٨(الذين ال يتعاونون يف عمليات التحقيق مع املتجرين باألفراد ومقاضاهتم         

ار باألفراد وتوفري خدمات إعادة اإلدمـاج والـدعم         ترتيبات لتمديد التأشريات املؤقتة حلماية مجيع ضحايا االجت       
، أرسل اثنان من املكلفني بواليات رسالة مشتركة إىل هولندا بشأن االجتار باألطفـال              ٢٠٠٦ويف عام    .)٨٩(هلم

وأفيد بأن الوزراء املختصني قد تعهدوا يف جملس النـواب          . )٩٠(األجانب يف هولندا هبدف تيسري االحتيال املربح      
، قامت احلكومة بعد االنتهاء من إجراء حتقيق        ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران . )٩١(حنو شامل   املسألة على  بالتحقيق يف 



A/HRC/WG.6/1/NDL/2 
Page 9 

وأعربـت جلنـة    . )٩٢(ى الربملان إىل املقررين اخلاصني    شامل بإرسال نسخة مترمجة من تقرير الوزراء املعروض عل        
غراض نقل املخدرات بشكل غـري      حقوق الطفل هي األخرى عن قلقها إزاء تعرض األطفال يف أروبا لالجتار أل            

وأوصت هولندا بأمور من بينها إجـراء دراسـة   . )٩٣(قانوين أو لالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك السياحة اجلنسية    
كمـا  . )٩٤(متعمقة عن االجتار باألطفال واستغالهلم جنسياً، مبا يف ذلك عن مدى إمكانية وجود سياحة للجنس              

  . )٩٥(الشروط اليت تعوق مقاضاة حاالت االعتداء اجلنسي على األطفالأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء 

، أعرب املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد             ٢٠٠٦ويف عام     - ٢١
ذي ال" حزب حرية احلب األخوي والتنويع "اإلباحية عن قلقه إزاء حكم حمكمة الهاي بإضافة صبغة قانونية على            

وصرحت احلكومة يف ردها بأن .  سنة١٢ إىل ١٦يشجع على القيام بأمور من بينها خفض سن الرضا اجلنسي من 
. هذا حق أساسي لتأسيس حزب سياسي وتبنت من مث موقفاً متحفظاً جتاه جواز إبـداء املعتقـدات الـسياسية                  

   بالرغم من أن أهدافه تستوجب اللوم       وذكرت يف شرحها أن النيابة العامة مل تطلب من احملكمة حل احلزب ألنه            
وباالستناد إىل معايري جلنة حقوق الطفـل والربوتوكـول         . إال أهنا ال تستويف الشروط القانونية حلل حزب كهذا        

االختياري للجنة حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، أكد املقرر اخلاص على أن السماح       
 كتلك اليت ينادي هبا هذا احلزب سيعوق بال شك محاية األطفال محاية كاملة، ال سيما فيما        غري مقبولة  بتصرفات

  .)٩٦(يتعلق باالعتداء اجلنسي وبغاء األطفال واستخدامهم يف املواد اإلباحية

   حرية الدين أو املعتقد واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٣

خلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد انتباه احلكومة إىل حالة إمرأة مسلمة ، وجهت املقررة ا٢٠٠٥يف عام   - ٢٢
وعلى أثر  .)٩٧(مستردام لرفضها ارتداء احلجابأأفيد بأنه رفض تعيينها كمدرسة لغة عربية يف املدرسة اإلسالمية ب

وصرحت املقررة .  برأيها املرأة ولكن املدرسة قررت عدم األخذ    حلهذا البالغ، حكمت جلنة املساواة الوطنية لصا      
صون حرية الدين أو املعتقد اإلجيابية اليت تتجلى يف إقامة الشعائر            اخلاصة بأن اهلدف األساسي جيب أن يتمثل يف       

واملمارسة من خالل ارتداء وإظهار الرموز الدينية بصورة طوعية، وصون احلرية السلبية أيضاً املتمثلـة يف عـدم    
  .)٩٨(الرموز الدينية، على حد سواءاإلكراه على ارتداء وإظهار 

 بأن حتالفات األحزاب املشكلة ٢٠٠٦وأفاد تقرير أصدرته منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف عام       - ٢٣
على أن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        . )٩٩(من نساء أعضاء يف الربملان قد جنحت يف النهوض بقضية املرأة والطفل           

 مرة أخرى عن قلقها إزاء تدين نسبة النساء يف املناصب العليا يف مجيع القطاعات العامة ويف اهليئات املنتخبة                   قد أعربت 
وباملثل، ألقت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة الضوء على سوء           . )١٠٠(على مستوى املقاطعات واملستوى احمللي    

ودعت اللجنة هولندا إىل اختاذ تدابري . )١٠١(يف القوى العاملة بشكل عاممتثيل النساء يف هولندا يف مناصب صنع القرار و
خاصة مؤقتة وشجعتها على العمل لكي يعكس متثيل النساء يف اهليئات السياسية والعامة تنوع السكان بالكامـل وأن                  

  . )١٠٢(يشمل املهاجرات والالجئات والنساء املنتميات إىل أقليات

تمييز العنصري هولندا على مواصلة دعم تنفيذ التدابري بفعاليـة لـيعكس            وشجعت جلنة القضاء على ال      - ٢٤
  .)١٠٣(التشكيل العرقي للشرطة على حنو مالئم التشكيل العرقي للمجتمع الدامنركي
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   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوي معيشي كاف- ٤

املتاحة للمـراهقني يف هولنـدا      أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم كفاية خدمات الصحة العقلية               - ٢٥
كما أبدت قلقها إزاء تصاعد حاالت محل املراهقات واألمراض املنقولة باالتصال       . وتفشي تعاطي املخدرات والكحول   

 وأوصت هولندا بتعزيز برامج التثقيف اجلنسي واختاذ تـدابري فعالـة ملنـع حـاالت احلمـل      )١٠٤(اجلنسي يف هولندا  
أيضاً إزاء فترة انتظار األطفال املعوقني مدة طويلة يف هولندا لالستفادة من اخلـدمات              وأعربت عن قلقها    . )١٠٥(املبكر

املتعلقة  (١٩٩٩ورأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن جوانب من قانون البحوث الطبية لعام             . )١٠٦(والربامج الصحية 
ن األشخاص العاجزين عـن إبـداء       وساورها القلق إزاء جواز إخضاع القصر وغريهم م       . مثرية للمشاكل ) باإلنسان

  .)١٠٧(وينبغي هلولندا أن تعري النظر يف هذا القانون. رضاهم بالفعل للبحوث الطبية يف ظل ظروف معينة

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٥

أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها، وهو ما أبرزته أيضاً مفوضية األمم املتحدة لشؤون  - ٢٦
لصعوبات اليت يواجهها ملتمسو اللجوء يف اجلزء األورويب من مملكة هولندا فيما يتعلق بإثبات ، إزاء ا)١٠٨(الالجئني
، األمر الذي قد يؤدي إىل انتهاك مبدأ عدم اإلعادة ٢٠٠٠ يف إطار اإلجراء املعّجل لقانون األجانب لعام مطالباهتم
طفل عن قلقها إزاء عدم وجود إجراءات رمسية للجوء وأعربت جلنة حقوق ال. )١٠٩( من االتفاقية٣املادة والقسرية 

كما أبدت قلقها من أن البت يف نسبة كبرية ومتزايدة من طلبات احلصول على مركز . )١١٠(واحلماية يف أروبا
، يف حني )١١١( ساعة، ال يتفقان مع املعايري الدولية٤٨الالجئ ورفضها من خالل اإلجراء املعجل الذي يستغرق 

ضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء األخطار اليت ميكن أن تترتب على إعادة عدد كبري من أعربت جلنة الق
    مهلةوساور جلنة مناهضة التعذيب قلق خاص من أن. )١١٢(ء ممن مل حيصلوا على مركز الالجئملتمسي اللجو

أن يثبتوا قتاً كافياً يسمح هلم بو اللجوء قد ال تتيح مللتمسي اإلجراء املُعّجل  إطار ساعة املعمول هبا يف٤٨ لا
يتوقع "مستندات إثبات يتطلب من ملتمسي اللجوء تقدمي اإلجراء املعجل وأن على النحو الواجب؛ مطالباهتم 

وأثارت مفوضية . )١١٣( فيما يتعلق بعبء اإلثبات واسعاً تقديرياًما يترك هامشاًوهو ، "منطقياً أهنا يف حيازهتم
وأوصت . )١١٤(جئني هي األخرى عدداً من الشواغل فيما يتعلق باإلجراء املعجل للجوءاألمم املتحدة لشؤون الال

جلنة مناهضة التعذيب مبعاجلة طلبات مجيع ملتمسي اللجوء حبيث ال يتعرض من هم يف حاجة إىل محاية دولية خلطر 
باملثل، طلبت جلنة و. )١١٥(التعذيب وأن تسفر إجراءات الطعن عن إجراء مراجعة مناسبة يف الطلبات املرفوضة

حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز العنصري من هولندا إعادة النظر يف قانون األجانب لكي تتوافق إجراءاهتا 
املتعلقة باللجوء توافقاً تاماً مع املعايري الدولية وأن جيري عند مباشرة إعادة ملتمسي اللجوء إىل بلدهم احترام مبدأ 

والحظت جلنة مناهضة . )١١٦(دأي احترام وحدة األسرة ومعاملة القصر معاملة مالئمةومب عدم إرجاع األشخاص
  .)١١٧(التعذيب مع القلق أن التقارير الطبية ال تؤخذ يف االعتبار بشكل منتظم يف إجراءات اللجوء

ية من أصل   ، أرسل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب نداًء عاجالً بشأن احتجاز امرأة أجنب            ٢٠٠٤ويف عام     - ٢٧
وأفيد بأن سبب السعي لتسليمها هو ادعاءات عضويتها يف منظمة          . كردي تعرضت خلطر إعادهتا قسراً إىل بلد منشئها       

وأفادت هولندا املقرر اخلاص بأهنا لن تستجيب لطلب تسليمها ما مل تكن هناك ضمانات كافيـة                . إرهابية غري قانونية  
  .)١١٨(لته وفقاً للمعاير الدولية املقبولة يف جمال حقوق اإلنسانبإجراء حماكمة عادلة للشخص املسلم ومعام
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ومـع  . وأعربت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل عن قلقهما إزاء حالة الشباب من ملتمسي اللجوء                 -٢٨
يف يودعون  أن األطفال غري املصحوبني من ملتمسي اللجوء يف اجلزء األورويب من مملكة هولندا ال               هولندا  توضيح  مراعاة  

فقد أوصت جلنة مناهضة التعذيب بعدم اللجوء إىل االحتجاز إال          مراكز االحتجاز إال عندما يكون مثة شك يف أعمارهم،          
وأعربت املقـررة   . )١١٩(يف املطاف األخري وبأن حيصل األطفال على املأوى والتعليم املناسبني يف انتظار طردهم من البلد              

، إزاء اختفاء )١٢٠(ة عن قلقها، وهو ما أظهرته أيضاً مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني         اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأ    
  . )١٢١(عدد من القصر من املراكز املخصصة مللتمسي اللجوء كل عام وعدم إمكانية اقتفاء أثرهم

وليس . ساءوألقت املقررة اخلاصة الضوء على هشاشة وضع عمال املنازل من املهاجرين وأغلبيتهم من الن  - ٢٩
لدى معظم هؤالء العمال يف الواقع أية تصاريح عمل ويتم تعيينهم بشكل غري رمسي مما يعرضهم ملمارسات غـري     

وأفادت التقارير أيضاً حباالت املضايقات العرقية وحاالت . يف جمال العمل ميكن أن تصل إىل حد االستغالل منصفة
  . )١٢٢(ال املنازل من املهاجرينمعزولة من االعتداءات البدنية واجلنسية على عم

  ، أخطر املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين احلكومة بأنه تلقـى معلومـات           ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٠
 آخرين يف حريق شب يف مركز احتجاز مؤقت يف مطار شيبهول بأمستردام أفيد ١٤ مهاجراً وإصابة ١١عن وفاة 
وأفيد بأن احلريق قد شب يف املركز مرتني قبل ذلك ويزعم أن مـن              . ه سجيناً كانوا حمتجزين في    ٣٥٠بأن قرابة   

هذا عالوة على أنه مل     .  أال تكون التوصيات اليت سبق أن قدمها املسؤلون عن الوقاية من احلريق قد نفذت              زاجلائ
كليهم وأفادوا مبعلومات كافية بعد احلادث عن أماكن وجود مو يتم تزويد احملامني الذين مثلوا من جنوا من احلريق

  .)١٢٣(بأنه مل تتح هلم سبل كافية لالتصال هبم

  احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو اخلاصة هبا  - ٦

أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء املدة املفرطة لالحتجاز السابق للمحاكمة وارتفاع عـدد                 - ٣١
لندا أن تنظر يف اختاذ تدابري بديلة للحد من اللجـوء إىل           وينبغي هلو . احملتجزين غري املدانني يف أروبا وجزر األنتيل      

  .)١٢٤(هذا االحتجاز

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم كفاية املعلومات الواردة يف تقرير         .أروبا  - ٣٢
ضمن قانون العقوبات يف وساورها القلق أيضاً إزاء عدم ت. أروبا، ال سيما ما يتعلق بالدعارة واالجتار باألشخاص 
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن دواعي قلق مماثلة        . )١٢٥(أروبا تدابري حمددة للتصدي حلاالت العنف ضد املرأة       

وأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء االفتقار إىل سياسة حمـددة           . )١٢٦(فيما يتعلق باالجتار باألشخاص يف أروبا     
ل وإمهاهلم وتوفري املساعدة للضحايا يف أروبا وعدم حظر العقوبة البدنية يف بشأن منع االعتداء على االطفا بوضوح

  .)١٢٧(إطار األسرة حظراً قانونياً

، أبلغت هولندا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأنه مت تعيني جلنة جديدة ملعاجلة الشكاوى              ٢٠٠٣ويف عام     - ٣٣
ضة التعذيب بإنشاء مكتب للتحقيقات الداخلية      ، رحبت جلنة مناه   ٢٠٠٧ويف عام   . )١٢٨(اليت تقدم ضد الشرطة   

 غري أهنا شعرت بالقلق. )١٢٩(ط الشرطة يف أروبا والتحقيق فيهالتلقي الشكاوى والتقارير املتعلقة بسوء معاملة ضبا
ألن املعلومات املتعلقة باالعتداءات اجلنسية يف سجن أروبا نادراً ما تصل إىل جملس السجن وأن ليس من املرجح                  
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وفيما يتعلق بقضاء األحداث، فقد أبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء . )١٣٠(م الضحايا شكاوى هبذا الشأنأن يقد
  .)١٣١(حمدودية األشكال البديلة لالحتجاز يف أروبا

وأبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقها لتعرض عمال املنازل ممن ليسوا من مواطين أروبا لالستغالل يف   - ٣٤
  .)١٣٢(تكثري من احلاال

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء سلوك موظفي السجون غري ٢٠٠١يف عام . جزر األنتيل  - ٣٥
وقدمت هولندا معلومـات يف تقريـر       . )١٣٣(املشروع يف جزر األنتيل إضافة إىل تقصريهم يف مراقبة تصرفات السجناء          

 بـاجلهود   ٢٠٠٧ومع اعتراف جلنة مناهضة التعذيب يف عام        . )١٣٤(املتابعة، ال سيما فيما يتعلق بتدريب أفراد الشرطة       
االفتقـار إىل وحـدات منفـصلة       املبذولة لتحسني أوضاع السجون يف جزر األنتيل، فقد ظل القلق يساورها بسبب             

ناء و إىل جانب الـسج    أ إىل جانب اجملرمني البالغني       سنة واحملتجزين حالياً   ١٨ و ١٦للمجرمني املتراوحة أعمارهم بني     
كما شعرت اللجنـة    . )١٣٥(املسجوننيإىل برامج تعليمية خمصصة لألحداث      املزعوم  االفتقار  ، وإزاء   ملتابعة النفسية ا حمط

  .)١٣٦(بالقلق لعدم جواز حضور حمامي يف جزر األنتيل أثناء االستجوابات إال بإذن مسبق من أحد القضاة

عية والثقافية بالتدابري املتخذة للنص يف القانون اجلنائي ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتما  - ٣٦
على فرض عقوبات جترم العنف املرتيل، وبتطبيق تدابري محائية جديدة مبوجب تشريع العمل  اجلديد يف جزر األنتيل

  .)١٣٧(والتدابري اخلاصة ملكافحة ظاهرة التخلي عن الدراسة

واالجتماعية والثقافية قلقها إزاء عدم تكافؤ األجور بني الرجال وأبدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية   - ٣٧
والحظت مع القلق أنه مل يتم بعد حتديد خط فقر رمسـي وأن             . )١٣٨(والنساء مقابل نفس العمل يف جزر األنتيل      

يـضاً  وأبدت اللجنة قلقها أ. )١٣٩(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل تدمج بعد يف برامج احلد من الفقر       
إزاء االفتقار إىل نظام لتسجيل حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال وغري ذلك من أشكال االعتداءت، ال سـيما                 

  .)١٤٠(تلك اليت متس الفتيان

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–ثالثاً 
 بتنفيذ مشروع مشترك بني     ٢٠٠٧ الحظت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة أن هولندا قد قامت يف             - ٣٨

. )١٤١(اإلدارات ملكافحة العنف املرتيل بتنسيق وزارة العدل وباشتراك جمموعة من اجلهات األخرى صاحبة املـصلحة      
 مركزاً إلسداء املشورة وتقدمي الدعم بشأن مسألة العنف املرتيل وذلـك            ٣٥كما أهنا أسست مشروع منح إلنشاء       

  . )١٤٢(ل العنف وغريهم بشأن طرق اهلروب من العنف املرتيل أو وضع حد لهلتوجيه الضحايا ومرتكيب أفعا

واعتمدت احلكومة سياسة ال تقبل التسامح جتاه تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وطبق بروتوكول يف ست   - ٣٩
  االعتـداء  لوكالة الدامنركية ملكافحـة     امناطق ملطالبة مهنيي الصحة باإلبالغ عن احلاالت اليت يكشف عنها إىل            

  .)١٤٣(على األطفال
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 للتحقيق يف ١٩٩٨بالعمل الذي اضطلع به الفريق اخلاص الذي أنشئ عام  ورحبت جلنة مناهضة التعذيب  - ٤٠
جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وحماكمة مرتكبيها؛ والنهج احلـذر إزاء اسـتخدام الـضمانات                 

  .)١٤٤(م ممارسة التسليم االستثنائي للمشتبه فيهمالدبلوماسية وسياسة هولندا املتمثلة يف عد

 بأن هولندا استوفت اهلدف الذي حددته األمـم املتحـدة           ٢٠٠٦وأفاد تقرير أصدره البنك الدويل يف         - ٤١
  . )١٤٥( يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل٠,٧واملتمثل يف توفري املساعدة اإلمنائية الرمسية بنسبة تعادل أو تتجاوز 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف

كمـا  . تعهدت هولندا بأمور من بينها إنشاء معهد وطين حلقوق اإلنسان ومواصلة مكافحة العنـصرية               - ٤٢
ا اإلمنائي  شددت على مسامهتها الفعلية يف تنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتوسيع برنامج تعاوهن            

  .)١٤٦( يف املائة٠,٧ لهنا استوفت هدف امفيدة بأ

   توصيات حمددة للمتابعة–باء 

، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من هولندا توفري معلومات يف غضون عام واحد عن         ٢٠٠١يف عام     - ٤٣
ة، والتحقيـق يف األحـداث      استجابتها لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بالقتل الرحيم، وحالة قتل الرضع بعد الوالد           

احمليطة بسقوط سريربينيتشا، والصعوبات املتعلقة بنظام السجون يف جزر األنتيل، وإنشاء هيئـة فعالـة لتلقـي                 
 حيـث   )١٤٨(وقدمت هولندا إجابات على املعلومات املطلوبة     . )١٤٧(الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة يف أروبا      

والسياساتية اجلاري النظر فيها أو اليت اعتمـدت بالفعـل لالسـتجابة            أحاطت اللجنة علماً بالتدابري التشريعية      
  .م وحالة قتل الرضع بعد الوالدةيللتوصيات؛ وقدمت بشكل خاص معلومات مفصلة جداً بشأن القتل الرح

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من هولندا توفري معلومات يف غضون عام واحد عن متابعة ٢٠٠٧ويف عام   - ٤٤
  .)١٤٩(ذات الصلة باألحداث املسجونني يف جزر األنتيل واالعتداءات اجلنسية عليهم يف سجون أروباتوصياهتا 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
هنأت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة هولندا على مساعدهتا الدولية وبرامج تعاوهنا الثنائي من أجل                  - ٤٥

) ٢٠٠٠(١٣٢٥عزيز تنفيذ قرار جملس األمن      لتاً   ودولي لى جهودها املبذولة وطنياً   تعزيز ومحاية حقوق النساء وع    
  .)١٥٠(بشأن النساء والسلم واألمن

Notes 
_______________________ 
1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed below may be found in Multilateral 
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by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United 
Nations Secretariat, http://untreaty.un.org. 
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