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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ - مايو/ أيار٢١

 وضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً       جتميع للمعلومات أعدته املف       
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  *هولندا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية               

والتقرير مقدم يف   .  اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           حلقوق
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
 حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن   املفوضية السامية 

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

ت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   وروعي. الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

  
  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق

ــصّدق   ــكوك مل ُي ص
  وافق عليهامل ُي/عليها

 التـــصديق
النضمام ا أو

  أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٧١(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
  )١٩٧٨(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  ) ١٩٧٨(والسياسية 

عهـد  الربوتوكول االختياري الثاين لل   
الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       
والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبـة      

  )١٩٩١(اإلعدام 
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       

  )١٩٩١(التمييز ضد املرأة 
  ) ١٩٨٨(اتفاقية مناهضة التعذيب 

  )١٩٩٥( اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
 حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال     

وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     
  )٢٠٠٥(املواد اإلباحية 

الربوتوكول االختياري  
ــضة   ــة مناه التفاقي

  )٢٠١٠(التعذيب 
الربوتوكول االختياري  
التفاقية حقوق الطفـل    
املتعلق بإشراك األطفال   
يف الرتاعات املـسلحة    

)٢٠٠٩(  
االتفاقية الدولية حلماية   
مجيع األشخاص مـن    
ــسر ــاء الق ي االختف

)٢٠١١(  

االتفاقية الدولية حلماية   
حقوق مجيع العمـال    
 املهاجرين وأفراد أسرهم 
اتفاقيـــة حقـــوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة   

  )٢٠٠٧التوقيع فقط، (

التحفظات، 
واإلعالنات 

أو /و
  )٣(التفامهات

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

  ؛)٨التحفظ على املادة (
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     العهد

ــسياسية    إعــالن وحتفظــات،(وال
 من  ٤ و ٢ و ١، والفقرات   ١٠املادة  
 ٧ و ٥و) د (٣؛ والفقرات   ١٢املادة  

 مـن   ٢؛ والفقـرة    ١٤من املـادة    
  ).٢٠ من املادة ١؛ والفقرة ١٩ املادة

--  --  



A/HRC/WG.6/13/NLD/2 

3 GE.12-12484 

  
  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق

ــصّدق   ــكوك مل ُي ص
  وافق عليهامل ُي/عليها

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
  )إعالن، الديباجة(التمييز ضد املرأة 

 إعـالن،  (اتفاقية مناهضة التعـذيب     
  )١املادة 

حتفظ، املـواد   (اتفاقية حقوق الطفل    
 ١٤، وإعالن، املواد    ٤٠ و ٣٧ و ٢٦
  )٣٨ و٢٢و

إجـــراءات 
ــدمي  تقــ

  )٣(الشكاوى

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
 ١٤أشكال التمييز العنصري، املـادة      

)١٩٧١(  
الربوتوكول االختياري األول امللحق    

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     ب
  )١٩٧٨(والسياسية 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد      

  )٢٠٠٢(املرأة 
 ٢٢اتفاقية مناهضة التعذيب، املـادة      

)١٩٨٨(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٧٨(٤١والسياسية، املادة 

الربوتوكول االختياري  
هد الدويل اخلـاص    للع

بـاحلقوق االقتـصادية   
واالجتماعية والثقافيـة   

  ) ٢٠٠٩التوقيع فقط، (
االتفاقية الدولية حلماية   
مجيع األشخاص مـن    
ــسري،  ــاء الق  االختف

  )٢٠١١(٣١املادة 

الربوتوكول االختياري  
التفاقيــة حقــوق  
  األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية   
حقوق مجيع العمـال    

ــاج ــراد امله رين وأف
  .٧٧أسرهم، املادة 

 وجلنة القضاء علـى التمييـز       املرأةشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد          -١
العنصري هولندا على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال    

  .)٤(املهاجرين وأفراد أسرهم

اعية والثقافية هولنـدا علـى النظـر يف         وشجعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتم      -٢
التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيـة           االتفاقيةو )٥(والثقافية
  .)٦(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وكذا إعالهنا   )٧(طفل هولندا بسحب حتفظاهتا على االتفاقية     وأوصت جلنة حقوق ال     -٣
  .)٨(٢٢املتعلق باملادة 
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وأوصت جلنة حقوق الطفل هولندا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي              -٤
كمـا أوصـت هولنـدا      . )٩(٢٠٠٧اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا املوقع عام        

حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية بالتصديق على االتفاقية الدولية  
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة             
مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             

  .)١٠(واالجتماعية والثقافية

 والنظر  ١٠عنية حبقوق اإلنسان هولندا بسحب حتفظها على املادة         وأوصت اللجنة امل    -٥
  .)١١(يف سحب حتفظاهتا األخرى على العهد

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة خالل االستعراض السابق  
ــد   ــراء بع اإلج

  صكوك مل ُيصّدق عليها  االستعراض

ــصديق  الت
االنضمام  أو

  أو اخلالفة

بـادة اجلماعيـة    اتفاقية منع جرمية اإل   
  واملعاقبة عليها

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     
  الدولية

  )١٢(الالجئون وعدميو اجلنسية
 / آب ١٢اتفاقيات جنيـف املؤرخـة      

ــسطأ ــوال١٩٤٩س غ  ن والربوتوك
  )١٣( هباان امللحقاناإلضافي

االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل      
  )١٤(الدولية

للتربيـة  اتفاقية منظمة األمم املتحـدة      
ملكافحـة  ) اليونسكو(والعلم والثقافة   

  التمييز يف جمال التعليم
  )١٥(بروتوكول بالريمو

 ١٦٩ رقم   الدوليـة  منظمة العمل    اتفاقية
بشأن الشعوب األصـلية والقبليـة يف       

  البلدان املستقلة

 ملنظمـة   ١٨٩االتفاقية رقم     --
العمل الدولية بشأن العمـل     

  الالئق للعمال املرتليني



A/HRC/WG.6/13/NLD/2 

5 GE.12-12484 

  اإلطار الدستوري والقانوين  -باء  

ستمرار خـضوع   أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها ال            -٦
 األمر الذي يفضي إىل التباين يف      ،احملاكم احمللية تقدير  مسألة التطبيق املباشر ألحكام االتفاقية ل     

  .)١٦(آلراءا

الثقافية عن قلقها لكون بعض أحكام وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية و  -٧
وكررت التأكيد أن هولندا    . واجبة التنفيذ يف هولندا   نافذة من تلقاء نفسها وال      العهد ليست   

  .)١٧( بإنفاذ احلقوق الواردة يف العهدملزمة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها جلهود هولندا الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا              -٨
  .)١٨(قيةالوطنية مع االتفا

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان، وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  حلالة خالل االستعراض احلايلا  حلالة خالل االستعراض السابقا  )٢٠)(١٩(ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانا

  )٢٠١٠(باء   )٢٠٠٤(باء   جلنة املساواة يف املعاملة

لجنة الفرعية لالعتماد التابعة للجنـة التنـسيق الدوليـة       ، أشادت ال  ٢٠٠٩يف عام     -٩
للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بالتعهد الذي قطعته هولندا أمام جملـس             

إىل املبادئ املتعلقـة مبركـز      اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان استناد     بحقوق اإلنسان   
واعترفت باجلهود الرامية   ). مبادئ باريس (ن  املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسا     

إىل إنشاء مثل هذه املؤسسة عن طريق دمج جلنة املساواة يف املعاملة مع مؤسسة مقترحة ذات              
وشجعت اللجنة الفرعية لالعتماد جلنة املساواة يف املعاملة على طلب املـشورة            . والية أوسع 

 اإلنسان وجلنة التنـسيق األوروبيـة يف        واملساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق      
  .)٢١( تاماًامتثاالً ية ملبادئ باريسطبيق التشريعات التامتثالجهودها الرامية إىل ضمان 

وشجعت اللجنة الفرعية لالعتماد جلنة املساواة يف املعاملة على التفاعل بطريقة فعالة              -١٠
 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان     كما شجعت . ومستقلة مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان     

  .)٢٢(طلب االعتماد فور إنشائهاعلى جلنة املساواة يف املعاملة  املقترحة واليت تضم

، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا          ٢٠١٠ويف عام     -١١
ودعت هولندا إىل . الفتقار هولندا إىل مؤسسات حلقوق اإلنسان متتثل بالكامل ملبادئ باريس       

  .)٢٣(مواصلة جهودها الرامية إىل إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس



A/HRC/WG.6/13/NLD/2 

GE.12-12484 6 

تعلق بإنشاء أمني مظامل لألطفـال يف  املقانون الورحبت جلنة حقوق الطفل مبشروع        -١٢
بيد أهنا أعربت عن قلقها من عدم وجود مؤسـسات حلقـوق   . إطار ديوان املظامل اهلولندي   

  .)٢٤(إلنسان أو أمني مظامل جلزر األنتيل اهلولندية أو أروباا

   حقوق اإلنسانآلياتالتعاون مع   -ثانياً  

  )٢٥(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  
  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية  
ــة يف  املدرجــ
  االستعراض السابق 

آخر تقرير قُدم   
منذ االستعراض 

  السابق

ــر  آخـــ
حظــات مال

  حالة اإلبالغ  ختامية

 علـى   جلنة القـضاء  
  التمييز العنصري

مـــارس /آذار
٢٠٠٤  

فرباير /شباط  ال ينطبق
٢٠١٠  

حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع     
للتقارير من التاسع عـشر إىل      

  ٢٠١٣يف احلادي والعشرين 
ــوق  ــة احلقـ جلنـ

ــصادي ة ــــاالقت
  واالجتماعية والثقافية

 /تشرين الثـاين  
  ٢٠٠٦نوفمرب 

 /تشرين الثاين   ٢٠٠٨
  ٢٠١٠نوفمرب 

حيل موعد تقـدمي التقريـر      
  ٢٠١٥يف السادس 

اللجنة املعنية حبقوق   
  اإلنسان

ــوز ــه /مت يولي
٢٠٠١  

يوليـه  /متوز  ال ينطبق
٢٠٠٩  

حيل موعد تقـدمي التقريـر      
  ٢٠١٤اخلامس يف 

اللجنة املعنية بالقضاء     
    على التمييز ضد املرأة

 /الثـاين  كانون
  ٢٠٠٧ يناير

 /كانون الثاين   ٢٠٠٨
  ٢٠١٠يناير 

حيل موعد تقـدمي التقريـر      
  ٢٠١٤ يفالسادس 

  ينتظر النظر فيه  --  ٢٠١٢  ٢٠٠٧مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب
 /الثـاين  كانون  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠٠٤ يناير
 /كانون الثاين   ال ينطبق

  ٢٠٠٩يناير 
حيل موعد تقدمي التقرير الرابع     

ول ؛ وقدم التقرير األ٢٠١٢ يف
يف إطار الربوتوكول االختياري 
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
ببيع األطفال وبغاء األطفـال     
واستغالل األطفال يف املـواد     

؛ وقـدم   ٢٠٠٧ يفاإلباحية  
 يف إطـار    ندرجالتقرير الذي ي  

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك    
األطفال يف الرتاعات املسلحة    

  ٢٠١١ يف
اللجنــة املعنيــة   

  باالختفاء القسري
حيلّ موعد تقدمي التقرير األول       --  --  --

  ٢٠١٣يف 
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   هيئات املعاهداتاملقدمة منددة احملتابعة املالردود على طلبات   -٢  

  مالحظات ختامية    

  هيئة املعاهدة
ــد  موع

  تاريخ التقدمي  املوضوع  التقدمي 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

 طبيب، وإجراءات   واالنتحار مبساعدة رحيم  القتل ال  ٢٠١٠
  زر األنتيل اهلولنديةج، وظروف السجن يف اللجوء

 )ًمرض جزئيا (٢٠١١

اللجنة املعنية بالقضاء     
   على التمييز ضد املرأة

  -   واالجتار بالبشر،العنف املرتيل ٢٠١٢

 علـى   جلنة القـضاء  
  التمييز العنصري

 العنـصرية   خطة عمل ملكافحة التمييز وخطـاب      ٢٠١١
وكراهية األجانب من األحزاب السياسية، ومكافحة   

  جرائم التمييز

٢٠١٠  

  اآلراء    
  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

  )٢٧(حوار املتابعة متواصل  )٢٦(٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

دعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء علـى التمييـز              -١٣
  .)٢٨(العنصري  هولندا إىل حتديث وثيقتها األساسية

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها لعدم تقدمي أية تقارير عـن                -١٤
  .)٢٩(تنفيذ االتفاقية يف أروبا وجزر األنتيل اهلولندية

  )٣٠(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  اهنةاحلالة الر  احلالة خالل االستعراض السابق  

  نعم  نعم  دعوة دائمة
 ٢٩-١٨(املقــرر اخلــاص املعــين بالنفايــات الــسمية   الزيارات اليت متت

  )١٩٩٩كتوبر أ/األول تشرين
املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل         

 ٤ - نـوفمرب / تشرين الثاين  ٣٠(األطفال يف املواد اإلباحية     
   ،)١٩٩٨ديسمرب /كانون األول

  )٢٠٠٦يوليه / متوز١٢-٢(رة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة املقر

املقرر اخلاص املعين   
بالنفايات الـسمية   

)٢٨-٢٦ 
ــشرين ــاين ت  /الث

  )٣١()٢٠٠٨نوفمرب 



A/HRC/WG.6/13/NLD/2 

GE.12-12484 8 

  اهنةاحلالة الر  احلالة خالل االستعراض السابق  

الزيارات املوافق عليها   
  من حيث املبدأ

  -  ال يوجد

  -  ال يوجد  الزيارات اليت طلبت
الردود على رسـائل    
االدعاءات والنداءات  

  العاجلة

  . احلكومةعليها مل ترد ةواحدرسلت رسالة خالل الفترة قيد االستعراض، أ

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  

، مبا يف   ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٨ لفائدة املفوضية السامية يف الفترة من        تربعت هولندا مالياً    -١٥
  .)٣٢(٢٠٠٩ و٢٠٠٨امي ذلك لفائدة صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب ع

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق بشأن استمرار القوالب   -١٦
وحثت  .)٣٣(جرينالنمطية املتعلقة بأدوار اجلنسني، وباألخص فيما يتصل باملهاجرات واملها

اللجنة هولندا على تكثيف جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة املهاجرة والسوداء 
متعددة من التمييز  الًقليات الالئي ما زلن يواجهن أشكاالبشرة واملسلمة، وغريها من نساء األ

  .)٣٤(ماعية والسياسيةفيما يتعلق بالتعليم، واخلدمات الصحية، والعمالة، واملشاركة االجت

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها لكون السياسة العامة احلاليـة               -١٧
املتعلقة باالندماج قد حّولت املسؤولية األساسية يف هذا اجملال مـن الدولـة إىل جاليـات                

ـ           . املهاجرين ة أن  وأوصت هولندا مبواصلة إعداد وتنفيذ خطة عمل للتصدي للتمييـز وكفال
تعكس سياساهتا يف جمال اإلدماج حتقيق التوازن املالئم بني مـسؤوليات الدولـة مبوجـب               

وإذ أحاطت اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من        .)٣٥(االتفاقية ومسؤوليات جاليات املهاجرين   
مفادها أن سياساهتا املتعلقة مبكافحة التمييز ال تستهدف جمموعات بعينها، أعربـت            وهولندا  

 عدم كفاية االهتمام باحتياجات وشواغل اجملموعات اليت قد  ذلك إىل  قلقها من أن يؤدي      عن
  .)٣٦(للتمييزبشكل خاص رضة عمتكون 
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تعلق خبدمات مكافحة التمييز على مستوى      وأشارت اللجنة بتقدير إىل سن قانون م        -١٨
اإلدعاء العام؛ ومحلـة     الصادرة إىل الشرطة و    البلديات؛ والتعليمات اجلديدة املتعلقة بالتمييز    

بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها من تفـشي التمييـز يف سياسـات       . )٣٧("متييز؟ اتصل اآلن  "
وأوصت اللجنة   .)٣٨( ومرافق تقدمي الطعام وأماكن الترفيه     اللياقةوممارسات القبول يف مراكز     

 العرقي عـرب    هولندا بتكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة نشر األفكار القائمة على التفوق          
شبكة اإلنترنت وغريها من وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك اخلطـاب العنـصري لألحـزاب               

  .)٣٩(السياسية

وأحاطت اللجنة علماً مبعلومات مفادها أن معدالت البطالة يف صفوف جمموعـات              -١٩
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ضـعف متثيـل          .  بكثري األقليات اإلثنية أعلى من املتوسط    

وأعربت اللجنـة املعنيـة      .)٤٠(قليات اإلثنية يف الوظائف العليا يف القطاعني العام واخلاص        األ
، ذكرت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيـق       ٢٠٠٩ويف عام    .)٤١(حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة    

 اًسلبياً  هاالتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدولية أن بيانات العمالة ظلت تظهر اجتا           
ـ    .  يف عمالة وتعليم األشخاص املنتمني إىل األقليات اإلثنية        أساساً  فوطلبت من هولندا تكثي

جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد جمموعات األقليات اإلثنية وتقدمي معلومـات عـن              
  .)٤٢(السياسات والتدابري املتخذة لتحفيز مشاركة األقليات غري الغربية يف العمالة

نة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هولندا إىل تنفيـذ سياسـات      ودعت جل   -٢٠
وبرامج حمددة اهلدف لتحسني حالة املهاجرين واألشخاص املنـتمني إىل األقليـات اإلثنيـة              

احلصول على العمل والسكن والصحة والتعليم؛ واختاذ مجيع التـدابري الالزمـة            ب يتعلق فيما
نب؛ والتنفيذ الفعال ألوجه احلظر القانوين للتمييز يف التمتـع          ملكافحة العنصرية وكره األجا   

  .)٤٣(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تعزز أن ضمن احلماية الكاملة من التمييز وأن توحثت جلنة حقوق الطفل هولندا على   -٢١

ضاء، إجراءات أنشطتها التوعوية وغريها من أنشطة الوقاية من التمييز وأن تتخذ، عند االقت
إجيابية لصاحل املستضعفني من فئات األطفال واألطفال طاليب اللجوء والالجئني واألطفال املنتمني 

  .)٤٤(إىل جمموعات األقليات

ودعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هولندا إىل التأكـد مـن أن               -٢٢
اة يف املعاملة املقرر األخذ به يف هولنـدا         التشريع اجلديد الذي يدمج القوانني األربعة للمساو      

والقانونني اجلديدين املتعلقني باملساواة يف املعاملة املقرر اعتمادمها يف كوراكاو وسانت مارتن            
  .)٤٥(قادرة على توفري محاية شاملة للحق يف املساواة ويف عدم التمييز
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  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  

 التقارير اليت تفيد أن الظروف يف       إزاءنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها       أعربت اللج   -٢٣
سجن بون فوتورو وسجن بونري للحبس االحتياطي ال تزال قاسية للغاية، وأن الشرطة تسيء              

وينبغـي  .  السجنني ويف سجن املهاجرين غري الشرعيني      هذينمعاملة الرتالء بدنياً ولفظياً يف      
ة معاملة احملتجزين وأن تعاقب عليهـا وأن تكفـل حتـسني ظـروف              هلولندا أن متنع إساء   

  .)٤٦(االحتجاز

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إلجبار احملتجـزين       -٢٤
. كيانات خاصة بأجور منخفضة للغايـة     ساب  على العمل يف هولندا، مبا يف ذلك العمل حل        

إخضاع احملتجزين ألي شكل مـن أشـكال        متنع من    تدابري   وحثت اللجنة هولندا على اختاذ    
  .)٤٧(العمل القسري

ودعت اللجنة هولندا إىل إصدار تشريع ينص حتديداً على جرمية العنف املـرتيل يف                -٢٥
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على العنف ضد املرأة جزر األنتيل اهلولندية وأروبا             .)٤٨(هولندا

ت تنص على فرض أوامر زجرية مؤقتة علـى مـرتكيب العنـف             على اإلسراع بسن تشريعا   
  .)٤٩(املرتيل

 انتشار القتـل    درجةوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن استمرار قلقها إزاء            -٢٦
الرحيم واالنتحار مبساعدة الطبيب يف هولندا، وحثتها على مراجعة هذا القـانون يف ضـوء               

ولندا بتقييم اللوائح واإلجراءات املتعلقة بوضع حد       وأوصت جلنة حقوق الطفل ه     .)٥٠(العهد
للحياة عند الطلب، لضمان متتع األطفال، مبن فيهم الوليد الذي يولد بتـشوهات خطـرية،               

  .)٥١(حبماية خاصة
أسوأ أشكال عمل ن السن الدنيا فيما يتعلق بوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أل  -٢٧

  .)٥٢(متدنية للغاية عاماً ١٥  ب ة احملدداألطفال يف جزر األنتيل اهلولندية

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن أسفها لعدم حظر العقاب   -٢٨
وقدمت جلنة  .)٥٣(تضمني القانون نصاً حيظر هذه املمارسةالبدين يف أروبا وحثت هولندا على    

  .)٥٤(حقوق الطفل توصيات مماثلة

 الطفل عن قلقها إزاء تورط مواطنني هولنـديني يف الـسياحة            وأعربت جلنة حقوق    -٢٩
  .)٥٥(ملكافحة هذه األعمال اختاذ تدابري مالئمةبدافع ممارسة اجلنس مع أطفال وإزاء عدم 
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والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن التجارب الطبية على القاصرين مسموح             -٣٠
ضمانات على  القانون  عدم اشتمال   ال تزال قلقة ل   وقالت إهنا   . هبا يف الوقت الراهن يف هولندا     

  .)٥٦(كافية فيما يتعلق بالتجارب الطبية اليت تتطلب مشاركة األطفال

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة ملنع               -٣١
 هولنـدا   قـدمي بيد أهنا رحبـت بت     .)٥٧( األطفال ، وحتديداً االجتار بالبشر واستغالهلم جنسياً   

 إقامة دائمة لألطفال ضحايا البيع واالجتار وبعدم إعادهتم إىل أوطاهنم إالَّ إذا تـبني           تصرحيات
  .)٥٨(أن إعادهتم ختدم مصلحتهم الفضلى

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها مـن عـدم سـن                  -٣٢
من اسـتمرار حجـز     يل اهلولندية حىت اآلن و    تشريعات ملكافحة االجتار بالبشر يف جزر األنت      

وحثت اللجنة جزر األنتيل اهلولنديـة علـى أن         . ضحايا االجتار يف مراكز احتجاز األجانب     
وأشارت اللجنة املعنية حبقوق     .)٥٩(تعتمد دون إبطاء قانوناً جيرِّم مجيع أشكال االجتار بالبشر        

  .)٦٠(مة بذاهتا مبوجب قانون جزر األنتيلاإلنسان بقلق إىل أن االجتار بالبشر ليس جرمية قائ

  قامة العدلإ  -جيم  

الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه ال حيق يف هولندا ملشتبه بتورطه يف فعـل                 -٣٣
  .)٦١(إجرامي أن يطلب حضور حمام أثناء استجواب الشرطة له

ولنـدا  إىل    وأعربت اللجنة عن القلق لكون فترة احلبس االحتياطي قد تـصل يف ه              -٣٤
  .)٦٢(سنتني، وهو وضع يفاقمه تقييد احلق يف االتصال مبحام

وأوصت جلنة حقوق الطفل هولندا بضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحـداث؛              -٣٥
والنظر يف مراجعة تشريعاهتا هبدف إلغاء إمكانية حماكمة األطفال كما ُيحـاكم البـالغون؛              

لى األطفال؛ وضمان عدم اللجوء إىل حرمان األحداث        وإلغاء احلكم بالسجن مدى احلياة ع     
  .)٦٣(ممكنة كمالذ أخري وألقصر فترة اجلاحنني من احلرية إال

  احلق يف حياة أسرية  -دال  

أوصت جلنة حقوق الطفل هولندا باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع حاالت التبين غري               -٣٦
  .)٦٤(القانوين
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حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،       حرية الدين أو املعتقد، و      -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

أنه بالرغم مـن أن     ) اليونسكو(ذكرت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٣٧
ين هلولندا تقاليد عريقة يف محاية حرية التعبري وحرية الصحافة، فقد برز التطرف والتعصب الدي

وأوصت بإجراء نقاش مفتوح ودميقراطي بني خمتلف أصحاب املصلحة من  . )٦٥( مقلقة قضيةك
  .)٦٦(أجل التصدي ألثر التطرف على حرية التعبري

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اعتزام هولندا إلغاء املادة املتعلقة بالتجديف             -٣٨
وقالت . تنقيح أحكامه املتعلقة مبكافحة التمييزمن القانون اجلنائي، مع القيام يف الوقت نفسه ب     

  .)٦٧(إنه ينبغي رصد أي إصالح تشريعي يف هذا اجملال لكفالة مطابقته للعهد

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء خطاب العنصرية وكراهية              -٣٩
ار مظـاهر العنـصرية     األجانب الذي تتبناه بعض األحزاب السياسية املتطرفة، وإزاء استمر        

. والتعصب ضد األقليات اإلثنية، وإزاء التدهور العام للخطاب السياسي فيما يتعلق بـالتمييز            
وحثت هولندا على اختاذ تدابري أكثر فعالية ملنع وكبح مظاهر العنصرية وكراهية األجانـب              

ء احلمـالت  والتعصب، والتشجيع على هتيئة مناخ إجيايب للحوار السياسي، مبا يف ذلك أثنـا     
  .)٦٨(االنتخابية احمللية والوطنية

تزال  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من أن املرأة ال               -٤٠
ناقصة التمثيل يف الربملان ويف جمالس اجلـزر، ويف اجملـالس البلديـة ويف اإلدارات احملليـة                 

ما يف السلك الدبلوماسي ويف قطاعي األمـن        واإلقليمية، وكذلك يف املناصب العليا، وال سي      
صص هبدف حتقيـق التـوازن      احلنظام  اعتماد  عدم توخي   كما أعربت عن أسفها ل    . والدفاع
 تدين مشاركة املرأة يف اخلدمة      هي أيضاً والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      . )٦٩(اجلنساين
  .)٧٠(العامة

  اتيةاحلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومو  -واو  

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء عدم كفاية التقدم                -٤١
احملرز يف مكافحة عدم املساواة اهليكلية وأوجه اإلجحاف اليت ال تزال املرأة تتعرض هلـا يف                

  .)٧١(وأعربت عن القلق بشكل خاص إزاء تدين عدد النساء املستقالت اقتصاديا. سوق العمل

  يف فجـوة ال إزاءوأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها           -٤٢
وجـودهن بكثافـة يف     األجور بني الرجل واملرأة، والتمثيل الناقص للمرأة يف سوق العمل و          

  .)٧٢(دوام جزئيوظائف ب
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ا أن تضمن عدم حرمان     وأهابت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة هبولند          -٤٣
  .)٧٣( من الضمان االجتماعي أو من استحقاقات العمل األخرىالعامالت املرتليات

خضاع ممارسـة   وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق إل          -٤٤
.  غياب اعتراف صريح هبذا احلق يف التـشريع، لرقابـة احملـاكم            بسبب،  احلق يف اإلضراب  

  .)٧٤(إىل أن حظر احلق يف اإلضراب ال يزال معموالً به يف كوراكاو وسانت مارتنوأشارت 

، ذكَّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بالـدعوة الـيت            ٢٠١١ويف عام     -٤٥
 وجهتها إىل حكومة هولندا مبباشرة حمادثات مع أكثر منظمات أرباب العمل والعمال متثـيالً       

بل ملعاجلة قضية محاية منتسيب النقابات الذين ال يتولون مناصب متثيلية           بغية حتديد أنسب الس   
تغـيري   أوالعامـل    مثل نقل    الطرد،إجراء   غري   النقايبعلى أساس النشاط    من أشكال التمييز    

 حرماناً   املهين ه االجتماعية أو تدريب   ه أو استحقاقات  هأجرتدخل يف    أو ال  تهرتب أو خفض    وظيفته
  ستختتم حبلـول هنايـة  تأن تلك احملادثا أفادت   هولندا   أن جلنة اخلرباء    تظحالو. أو تقييداً 

  .)٧٥(٢٠١٠ عام

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -زاي  

إىل جيـوب الفقـر     بقلـق   أشارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         -٤٦
ربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       وأع .)٧٦(املوجودة يف مجيع البلدان املكونة هلولندا     

  .)٧٧(املرأة عن قلقها من زيادة فقر وعزلة املسنات واألمهات العازبات

وحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هولندا على ضمان مـساواة             -٤٧
االجتماعيـة   لواليتها يف التمتع بـاحلقوق االقتـصادية و        نيضعامجيع األفراد واجلماعات اخل   

  .)٧٨(والثقافية

 احلقوق واالستحقاقات   حبيث تكون ودعت اللجنة هولندا إىل اعتماد تدابري عالجية          -٤٨
وحثت هولندا على   . )٧٩(تلك املُقدمة إىل غريهم من العمال     مطابقة ل  نياملرتلياملمنوحة للعاملني   

سر املعيـشية احملتـاجني إىل       مجيع األفراد واأل   متتعمواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان       
  .)٨٠( بإمكانية احلصول على هذه املساعدة فعلياًاملساعدة االجتماعية

  .)٨١(وأوصت اللجنة هولندا باعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة زيادة التشرد  -٤٩
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  احلق يف الصحة   -حاء  

تقارير الـيت   أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء ال           -٥٠
تفيد أن الكثريين من كبار السن حيرمون من الرعاية املناسبة، مبا يف ذلـك الرعايـة يف دور                  
رعاية املسنني بسبب النقص يف عدد مقدمي الرعاية، والنقص يف عدد العـاملني املـدَربني               

  .)٨٢(للمسننيبشكل كاٍف وعدم سن قوانني شاملة تتعلق بتوفري الرعاية الصحية 

أعربت اللجنة عن قلقها من املعلومات اليت تفيد أن نسبة كبرية من الـسجناء              كما    -٥١
الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية ال يتلقون املساعدة الصحية املطلوبة، بسبب النقص             
يف العاملني املدَربني يف املؤسسات العقابية ونقص رصد مدى كفايـة خـدمات الرعايـة               

  .)٨٣(وجودهتا

ة هولندا على مراجعة التشريعات يف كوراكاو وسانت مارتن من أجل           وحثت اللجن   -٥٢
إدخال استثناءات على احلظر املفروض على اإلجهاض يف حاالت اإلجهـاض العالجـي أو              

  .)٨٤(حاالت احلمل الناجتة عن االغتصاب أو سفاح احملارم

  احلق يف التعليم  -طاء  

بالرغم مـن   ألنه،  لثقافية عن قلقها    أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وا       -٥٣
غـري   األطفـال    فإنالتعليم بالنسبة جلميع األطفال بغض النظر عن وضعهم القانوين،          إلزامية  
من إهناء تدريبهم     الذين خيتارون االلتحاق بربامج التعليم املهين ال يتمكنون حىت اآلن          املوثقني

  .)٨٥(داط احلصول على ترخيص العمل يف هولنارتشااملهين بسبب 

 تنـوع اليت يوجد هبا    املدارس  إىل  وأوصت جلنة حقوق الطفل هولندا بتقدمي الدعم          -٥٤
شبكات التعاون بني املدارس؛ وتيسري تسجيل األطفال الذين تنقصهم بعض الوثائق           إىل   و إثين

أو وثائقهم غري مكتملة؛ وحتسني الوضع األمين يف املدارس اليت تواجه صـعوبات يف هـذا                
السهر على إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحقـوق الطفـل يف املنـاهج               اجملال؛ و 
  .)٨٦( مجيع املستوياتيفاملدرسية 

ورحبت جلنة حقوق الطفل بفرض التعليم اإللزامي يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة                -٥٥
وبالتدابري املتخذة إلتاحة فرص احلصول على التعليم جلميع األطفـال وخفـض معـدالت              

  .)٨٧(ملدرسي وزيادة معدالت االرتقاء إىل التعليم الثانويالتسرب ا

 يف أروبا وبتعزيز جهودهـا      وأوصت جلنة حقوق الطفل هولندا جبعل التعليم إلزامياً         -٥٦
  .)٨٨(الرامية إىل ضمان التحاق مجيع األطفال باملدارس، مبن فيهم أطفال املهاجرين
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  احلقوق الثقافية  -ياء  

 يف الترويج لالتفاقية املتعلقة حبماية التراث       أن هولندا نشيطة جداً   أشارت اليونسكو إىل      -٥٧
كما أُشرك القطاع اخلاص واجملتمعات احملليـة       .  وتنفيذها ١٩٧٢الثقايف والطبيعي العاملي لعام     

ولكن من املمكن   . ومنظمات اجملتمع املدين يف حتديد سياسات محاية التراث ويف جهود احلفظ          
  .)٨٩(ل الدويل للمعلومات بشأن التراث الثقايفتعزيز التثقيف والتباد

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  

دعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هولندا إىل مواصلة جهودهـا             -٥٨
الرامية إىل تعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل وتيـسري حـصوهلم علـى                

  .)٩٠(التعليم

الطفل هولندا باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الفعال        وأوصت جلنة حقوق      -٥٩
للتشريعات اليت تنص على محاية األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك الربامج واخلدمات املقدمة            

  .)٩١(لألطفال ذوي اإلعاقة؛ وبوضع برامج للتشخيص املبكر والتدخل املبكر وتعزيزها

  األقليات  -الم  

رياً من بكعدداً ء على التمييز العنصري علماً مبعلومات مفادها أن  أحاطت جلنة القضا    -٦٠
األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية يتعرضون للتهميش االجتماعي والتمييـز، وال سـيما يف     

  .)٩٢(جماالت التعليم والصحة  والسكن

  اللجوء املهاجرون والالجئون وطالبو  -ميم  

 ساعة  ٤٨ان أن طلبات اللجوء ُتقيَّم يف غضون        الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنس      -٦١
 مـن أن  وأعربت اللجنة عن قلقها     .  اللجوء ة طلبات ملراجع" اإلجراء املعّجل "عمل مبوجب   

قد ال يتيح لطاليب اللجوء فرصة إلثبات ادعـاءاهتم         "  أيام ٨يف غضون   "إجراء التقييم العادي    
  .)٩٣(ىل بلد قد يكون فيه خطر عليهمقد يؤدي إىل تعريضهم لإلبعاد إأنه  واً كافيإثباتاً

إجراء اللجوء  أن  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من              -٦٢
 عن العنف أو االضطهاد اجلنسي غن فوراًإلعادة القسرية إن مل يبلِّ طر ا عّرض النساء خل  ياملعجل  

 االستئناف املقدمة يف إطار اإلجراء  ن طلبات أوأعربت اللجنة عن قلقها من      . الذي تعرضن له  
وأشارت إىل أنـه    . أثر إيقايف، ومن وجوب مغادرة املستأنِفات للبلد       يترتب عنها    املعجل ال 
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 تصاريح إقامة مؤقتة لضحايا العنف املرتيل ألسباب إنسانية، فإن هذا           منحبالرغم من احتمال    
  .)٩٤(اللجوءملنح  سببك رمسياًبه ال يزال غري معترف العنف 

احملدقة بطالبات اللجوء أعلـى     األمومة   خماطر وفيات    ألنوأعربت اللجنة عن قلقها       -٦٣
وأشارت إىل أن املهاجرات غري املوثّقات      . هلولنديات األصليات مما هي عند ا   بأربعة أضعاف   

 احلصول عليها،   يواجهن صعوبات مجة يف احلصول على اخلدمات الصحية اليت حيق هلن رمسياً           
  .)٩٥( بسبب افتقارهن إىل املعلومات املناسبةوذلك أساساً

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها من أن اشـتراط              -٦٤
ينطـوي علـى     لٍكامحلصول العمال املهاجرين على معاش تقاعدي       لفترة طويلة   االنتساب  

  .)٩٦(التمييز

ز طاليب اللجـوء والقُـصَّر غـري        وأعربت اللجنة عن قلقها من طول فترات احتجا         -٦٥
كما أعربت عن أسفها لكون املهاجرين غري املوثقني، مبن فيهم األسر اليت هلـا              . املصحوبني

دفعون إىل التشرد بعد إخالئهم مـن مراكـز         أطفال، ال حيق هلم التمتع باحلق يف املأوى ويُ        
  .)٩٨( مماثلةوأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن شواغل .)٩٧(االستقبال

وأوصت جلنة حقوق الطفل هولندا مبواصلة تقليص اللجـوء إىل إجـراء احتجـاز             -٦٦
األجانب عندما يتعلق األمر بأسر لديها أطفال وبأطفال غري مصحوبني، وتعزيز التدابري الرامية 

  .)٩٩(إىل منع اختفاء األطفال طاليب اللجوء وتقدمي خدمات أسرية تراعي االعتبارات الثقافية

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أنه جيب، مبوجب قـانون االنـدماج               -٦٧
لمهـاجرين  بالنسبة ل اجتياز اختبار االندماج املدين     ،  )االستعداد لالندماج قبل القدوم   (املدين  
احلصول على رخصة إقامة مؤقتة لـدخول هولنـدا          من بلدان بعينها الذين يطلبون       القادمني

تمييز ال إىل   يديؤوأعربت عن قلقها ألن تطبيق هذا القانون        . ة أو مل مشلها   بغرض تكوين أسر  
غـري  "و" الغربيـة "على أساس اجلنسية، وال سيما بني مواطين الدول اليت ُيطلـق عليهـا              

. )١٠١(وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن شواغل مماثلـة           . )١٠٠("الغربية
 إىل أن قـانون     يف معرض اإلشارة  لتابعة ملنظمة العمل الدولية هولندا،      وشجعت جلنة اخلرباء ا   

قيد املراجعة، على ضمان أال يواجه العمال       ) االستعداد لالندماج قبل القدوم   (االندماج املدين   
املهاجرون الدائمون القادمون من بلدان غري غربية مشاق غري معقولة فيما يتعلق بلـّم مشـل           

  .)١٠٢(األسرة
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  حلق يف التنمية وقضايا البيئةا  -نون  

، أوصى املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقـاء املنتجـات            ٢٠٠٩يف عام     -٦٨
والنفايات السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان احلكومة والفاعلني احلكوميني املعنيني           

يئة وتعزيزها من أجل ضمان مبواءمة ما يوجد من قوانني متعلقة مبنع التلوث البحري وإدارة الب         
  .)١٠٣(تفتيش أكثر صرامة

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -سني  

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها من جواز إصدار رؤساء البلـديات               -٦٩
جيـوز  بدعوى اإلخالل بالنظام العام     احملليني، يف إطار تدابري مكافحة اإلرهاب، أوامر إدارية         

ومبـا أن   . ةهباش يف بيته والتدخل يف حياته اليومية بأشكال م        يارة الشخص تكراراً  مبوجبها ز 
امر ال تتطلب إذناً قضائياً أو رقابة قضائية، فقد أعربت اللجنة عن قلقها من خطر أن األوهذه 

  .)١٠٤( مع احلق يف اخلصوصيةهايتعارض تطبيق
Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be 
found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org. Please 
also see the United Nations compilation on the Netherlands from the previous cycle, prepared by 
OHCHR for submission to the Working Group on the Universal Periodic Review at its first 
session. 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
   ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  

   Discrimination 
   ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
   OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
   ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
   ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
   ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

   penalty 
   CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

   Women 
   OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
   CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading  

   Treatment or Punishment 
   OP-CAT Optional Protocol to CAT 
   CRC   Convention on the Rights of the Child 
   OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
   OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

   pornography 
   ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

   Workers and Members of Their Families 
   CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
   OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
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