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   والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١جنيف، 

 ١٧ و ١٦ير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني        النظر يف التقار      
  من العهد

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  مملكة هولندا    
 ٤٣نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، يف جلـساهتا             -١
 44 و E/C.12/2010/SR.43 (٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ و ١٠ املعقودة يومي    ٤٥ و ٤٤و
ملكة هولندا بشأن تنفيذ العهد     مل، يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس         )45و

 Add.1و E/C.12/NLD/4-5(الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          
، ٢٠١٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٩   املعقـودة يف   ٥٥، واعتمدت يف جلستها     )Add.2و

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
لتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس      اترحب اللجنة بتقدمي مملكة هولندا        -٢

  .روباأوبالردود اخلطية على قائمة املسائل، لكنها تأسف للتأخري يف تقدمي التقرير املتعلق ب
نة عن ارتياحها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضم وتعرب اللج  -٣

  .لديهم اخلربة باملواضيع املشمولة بالعهدممن  املكونة للدولة الطرف ةممثلني من البلدان األربع
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء 
، منذ آخر استعراض أجرته لتقـارير الدولـة         ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف      -٤
تشريعية وغريها من التدابري، اليت أسهمت يف إعمال احلقـوق االقتـصادية            لطرف، تدابري   ا

  :واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد، مبا يف ذلك ما يلي
إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف دسـتوري كوراكـاو            )أ(  

  وسينت مارتن؛
تنص على التعليم اإللزامي جلميع األطفال يف مجيع        التعديالت التشريعية اليت      )ب(  

   القانوين؛ااألقاليم التابعة للدولة الطرف بغض النظر عن وضعه
ة خبدمات ُتقدم للمهاجرين    ـوم العالج الطيب املتعلق   ـرسلرد  األخذ بآلية     )ج(  
  بال وثائق؛
يق بني العمل   التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت اختذت لتحسني التوف          )د(  

  واحلياة األسرية؛
 يف  ٠,٧حمافظة هولندا على مستوى عال من املساعدة اإلمنائية الرمسية قدره             )ه(  

  .اإلمجايلالوطين املائة من ناجتها 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
ـ             -٥ ة يساور اللجنة القلق إزاء عدم املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعي

  ).٢ من املادة ٢ و١الفقرتان (والثقافية فيما بني البلدان األربعة املكونة للدولة الطرف 
أن الدولة الطرف مسؤولة عن تنفيذ أحكام العهد يف مجيع أقاليمهـا،            بالنظر إىل     

عات اليت ختـضع لواليتـها يف       ا على ضمان مساواة مجيع األفراد واجلم      هافإن اللجنة حتث  
الدولة الطرف  من  ويستتبع ذلك التزام    . قتصادية واالجتماعية والثقافية  التمتع باحلقوق اال  

احلقـوق  يتمتع اجلميع بنفس مستوى     بضمان أن تنص مجيع تشريعاهتا وسياساهتا على أن         
جيب " أقصى املوارد املتاحة"وفضالً عن ذلك، فإن مبدأ . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وترجو اللجنة من   . حدة على البلدان املكونة هلا كل على        أن ُيطّبق على الدولة الطرف ال     

الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التدابري العملية املعتمـدة    
  .واملنفّذة يف هذا الصدد

املعاهدات الدولية بصورة   تنطبق مبوجبه   حادياً  ونظراً ألن الدولة الطرف تتبع نظاماً أُ        -٦
ن اللجنة تكرر قلقها ألن بعض أحكام العهد ليست قابلة للتنفيذ الـذايت وغـري               مباشرة، فإ 

مطبقة يف الدولة الطرف وألهنا مل ُتقبل يف احملاكم لدعم املطالبات املشروعة املتعلقة باحلقوق              
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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نصوص عليها يف تكرر اللجنة توصيتها بأن الدولة الطرف ملزمة بتنفيذ احلقوق امل         
العهد يف كل إقليم، حبيث يكون بإمكان األفراد املطالبة بإعمال حقوقهم أمـام احملـاكم               

املتعددة الصادرة عن حمـاكم   لألحكام  وفضالً عن ذلك، ونظراً     . وهيئات القضاء الوطنية  
لزمة للتنفيذ الذايت، وبالتايل ال تكون م الدولة الطرف اليت تفيد بأن أحكام العهد غري قابلة

 من دستور الدولة الطرف، فإن اللجنـة حتـث الدولـة        ٩٤ و ٩٣وفقاً ألحكام املادتني    
ـ   التشريعية أو غريها من التدابري     ،الطرف على النظر يف مجيع التدابري العالجية       ضمان ، ل

ويف هـذا  . يف مجيع البلدان املكونة هلـا  االحتكام إليها أمام القضاء     تطبيق حقوق العهد و   
احمللي تطبيق  البشأن  ) ١٩٩٨(٩جنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        الصدد حتيل الل  

كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تقـدمي معلومـات مفـصلة يف               . لعهدل
  .تقاريرها الدورية عن سوابق قانونية من مجيع األقاليم تتعلق بتنفيذ أحكام العهد

 ،لبلدان املكونة للدولة الطرف قد اعتمـد      يساور اللجنة القلق ألن ما من بلد من ا        و  -٧
  . عمل وطنية حلقوق اإلنسانطحىت اآلن، خط

أن تضمن اعتماد وتنفيذ خطط عمـل وطنيـة         إىل  الدولة الطرف   دعو اللجنة   ت  
 .١٩٩٣لعام  فقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا      حلقوق اإلنسان، يف مجيع البلدان املكونة هلا، و       

أن تتضمن هذه اخلطط برامج حمددة تتعلق بإعمال احلقوق وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .بأحكام العهدتوعية اجلمهور بوجه عام عدم ليساور اللجنة القلق و  -٨
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لزيادة توعية اجلمهور العـام               

والثقافية املنصوص عليها يف العهد، وكـذلك بـسبل         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    
االنتصاف القانونية أو غريها املتاحة أمام األفراد يف حال انتهاك هذه احلقوق، وتـشجع              
اللجنة الدولة الطرف على إشراك اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان يف             

  .هذا الصدد
لقضاة وموظفي إنفاذ القـوانني واملعلمـني       يساور اللجنة القلق ألن برامج تدريب ا        -٩
، أحكام العهـد  هجيةي، بصورة من  ـاالجتماعيني واملوظفني احلكوميني ال تغط    األخصائيني  و

  .تطبيقها وال
 عن أحكام العهد وتطبيقها هجياًأن تقدم تدريباً منإىل  اللجنة الدولة الطرف دعوت  

 مباشراً يف تعزيـز ومحايـة احلقـوق        إىل أفراد مجيع املهن والقطاعات الذين يؤدون دوراً       
القضاة وموظفي إنفاذ القوانني ومـوظفي اهلجـرة        يشمل  املنصوص عليها يف العهد، مبا      

  .واحملامني واملوظفني املدنيني واملدرسني واملهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصحية
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وق اإلنـسان   ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف ال متلك مؤسسات معنية حبق            -١٠
مبادئ (متتثل بالكامل للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

  ).باريس
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة جهودها إلنشاء مؤسسات وطنية حلقوق             

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان أن يكـون هلـذه           . اإلنسان متتثل ملبادئ باريس   
حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومجيع أقـاليم       حتديداً ا ؤسسات واليات تغطي    امل

) ١٩٩٨(١٠وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم           . الدولة الطرف 
بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            

 ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات حنو اعتماد           وفضالً عن . والثقافية
هذه املؤسسات لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق             

  .اإلنسان
مع القلق، أن تشريعات مكافحة التمييز يف الدولة الطرف ال تنص            ،وتالحظ اللجنة   -١١

  ).٢ من املادة ٢لفقرة ا(على احلماية من التمييز جبميع أشكاله 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان األخذ بتشريع جديد يـدمج القـوانني               

األربعة املعمول هبا يف هولندا املتعلقة باملساواة يف املعاملة، وإىل ضمان أن تنص التشريعات 
 مـارتن،  اجلديدة املتعلقة باملساواة يف املعاملة اليت من املقرر أن تعتمدها كوراكاو وسينت  

. املشمولة بالعهدأسباب احلظر ميع جلعلى محاية شاملة للحق يف املساواة ويف عدم التمييز         
. ضحايا التمييز لفعالة  انتصاف  كما حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن ُتتاح ُسبل           

بشأن عدم التمييز ) ٢٠٠٩(٢٠وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم   
  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيف 
 يف هولندا ال يزالون     عرقيةويساور اللجنة القلق ألن املهاجرين واألشخاص من أقليات           -١٢

يواجهون متييزاً ملحوظاً يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما فيمـا             
. الطـرف لرغم من التدابري اليت اختذهتا الدولة       يتعلق بالعمل والسكن والصحة والتعليم، على ا      

فاقم مـن   تكما يساور اللجنة القلق ألن زيادة الشعور بالعنصرية وكره األجانب يف هولندا             
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (هذه األوضاع 

املهاجرين واألشخاص  حلالة  اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام خاص        ث  حت  
  :دا وتدعو الدولة الطرف إىل ما يلييف هولنعرقية من أقليات 

يف الوصـول إىل العمـل      اجلماعات  حتديد أية صعوبات تواجهها هذه        )أ(  
  والسكن والصحة والتعليم واختاذ اخلطوات العالجية الضرورية؛

  حتسني أوضاعهم؛هتدف إىل اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج   )ب(  
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صرية وكره األجانب مبا يف ذلك      اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة العن       )ج(  
من خالل استخدام وسائط اإلعالم والتعليم للقضاء على القوالب النمطية والتـشجيع             
على التنوع، مع مراعاة أن تغيري املواقف يتطلب بذل اجلهود يف األجل الطويل للوصول              

  إىل اجلمهور بشكل عام؛
تمتع باحلقوق االقتـصادية   يف الاًالتنفيذ الفعال ألوجه حظر التمييز قانون       )د(  

  واالجتماعية والثقافية؛
تزويد اللجنة يف التقرير الدوري املقبل بإحصاءات مقارنة بـشأن متتـع      )ه(  

وباقي السكان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     عرقية  املهاجرين واألشخاص من أقليات     
  .والثقافية

ة يواجهون متييزاً يف التمتـع      مع القلق، أن األشخاص ذوي اإلعاق      ،تالحظ اللجنة و  -١٣
 مـن   ٢الفقرة  (باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال سيما يف جمال العمل والتعليم           

  ).٢املادة 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة جهودها لتعزيز إدماج األشخاص ذوي             

 وتوصي اللجنة الدولة    . إىل التعليم  هاإلعاقة يف سوق العمل وتيسري وصوهلم املادي أو غري        
الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أن يتمتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس             
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يتمتع هبا باقي السكان، وإيـالء اهتمـام             

 الدولـة  ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه. خاص إلمكانية وصوهلم إىل األماكن العامة    
  . بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة) ١٩٩٥(٥الطرف إىل تعليقها العام رقم 

ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألنه على الرغم من أوجه التقدم احملرز يف مجيع البلدان               و  -١٤
املكونة للدولة الطرف، فإن املرأة ال تزال غري متمتعة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               

وفيما يتعلق بالعمل، يساور اللجنة القلق إزاء الفجوة        .  املساواة مع الرجل   والثقافية على قدم  
يف األجور، والتمثيل الناقص للمرأة يف سوق العمل وتركيزها يف العمل لبعض الوقت، على              

. الرغم من التدابري املتخذة واخلدمات املقدمة لتيسري مهمة التوفيق بني العمل واحلياة األسرية            
  ).٣املادة (نة القلق ألن املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً يف احلياة السياسية كما يساور اللج

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقوم يف مجيع البلدان املكونة هلا مبا يلي  
زيادة فعالية السياسات واالستراتيجيات والربامج اليت تـشجع علـى            )أ(  

تصادية واالجتماعيـة والثقافيـة واعتمـاد    املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق باحلقوق االق    
  التدابري العالجية الالزمة؛

اعتماد التدابري الالزمة لتشجيع أصحاب العمل على ترويج قبول املرأة            )ب(  
  ؛ ترتيبات العمل املرنوالرجل
  .التعجيل باجلهود املبذولة لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية  )ج(  
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بـشأن  ) ٢٠٠٥(١٦ولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم        تلفت اللجنة انتباه الد     
املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق وترجو من الدولة الطرف تزويـدها يف تقريرهـا               
الدوري املقبل ببيانات إحصائية عن مشاركة املرأة يف قوة العمل، مصنفة حبسب العمـر              

ك بيانات عن استقاللية  وكذلميوقل الوقت واألصل الامك/واألجر والعمل لبعض الوقت
  .املرأة اقتصادياً ومشاركتها يف احلياة السياسية

كما يـساور   . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إجبار احملتجزين على العمل يف هولندا            -١٥
  ).٧ و٦املادتان (اللجنة القلق ألن احملتجزين يعملون لكيانات خاصة بأجور منخفضة للغاية 

على اختاذ التدابري املناسبة يف هولندا لكـي ال يـتم           حتث اللجنة الدولة الطرف       
 مـن   ٦انتهاكاً ألحكام املـادة     إخضاع احملتجزين ألي شكل من أشكال العمل القسري         

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تكون ظروف عمـل             . العهد
ويف هـذا   . نصفة، مبا يف ذلك األجور وإعانات الضمان االجتماعي، عادلة وم         تجزيناحمل

 مـن   ٧ و ٦الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على تطابق تشريعاهتا مع أحكام املادتني            
  .اجلربي أو اإللزامي املتعلقة بالعمل ٢٩العهد واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

روبا ويف جزر األنتيل اهلولندية سابقاً      أة يف   ـق، أن البطال  ـمع القل  ،وتالحظ اللجنة   -١٦
كما تأسف اللجنة النعدام بيانات إحصائية عن البطالة يف الدولة الطـرف            . تزال مرتفعة ال  
  ).٢ من املادة ٢ والفقرة ٦املادة (

تكرر اللجنة توصيتها اليت تدعو فيها الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها ملكافحة              
جنة الدولة الطرف   وتوصي الل . روبا ويف جزر األنتيل اهلولندية سابقاً     أالبطالة وال سيما يف     

بشأن احلق يف العمل، عند اعتمـاد وتنفيـذ         ) ٢٠٠٥(١٨بأن تراعي تعليقها العام رقم      
كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقدمي بيانات إحـصائية يف           . سياساهتا املتعلقة بالعمل  

تقريرها الدوري املقبل، عن البطالة والعمالة الناقصة، مصنفة حبسب البلـدان املكونـة             
واحلالـة االقتـصادية واالجتماعيـة، وتغطـي        لعرقي  ولة الطرف واجلنس واألصل ا    للد

  .لتقدمي التقرير السنوات اخلمس السابقة
ويساور اللجنة القلق ألن العاملني يف اخلدمة املرتلية ال يتمتعون يف مجيـع البلـدان                 -١٧

 انوألهنم يف وضع حرماملكونة للدولة الطرف، بنفس احلماية اليت يتمتع هبا غريهم من العمال      
ألن أصحاب عملهم ال يسهمون، خالفاً ألصحاب العمل يف قطاعات أخـرى، يف سـداد               

  ).٩ و٧املادتان (اشتراكاهتم يف التأمني الصحي واملعاشات التقاعدية 
 لكي  ، تشريعية أو غريها   ،ترجو اللجنة من الدولة الطرف اعتماد تدابري عالجية         
 مع تلك املُقدمة إىل     رتليةإىل العاملني يف اخلدمة امل    ملمنوحة  ااحلقوق واالستحقاقات   تتمشى  

  .غريهم من العمال وال سيما فيما يتعلق باستحقاقات الضمان االجتماعي
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ويساور اللجنة القلق ألن ممارسة احلق يف اإلضراب، وهي ممارسة غري معترف هبـا                -١٨
احلق يف اإلضـراب ال يـزال       صراحة يف تشريعات هولندا، ختضع لرقابة احملاكم وألن حظر          

  ).٨املادة (معموالً به يف كوراكاو وسينت مارتن 
يف تشريعات هولندا، باحلق     حتث اللجنة الدولة الطرف على االعتراف صراحة،        

أن تتمـشى   كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان        . حبدوده املسموحة يف اإلضراب   
يف القوانني اجلنائية اجلديدة لكوراكاو وسينت األحكام املتعلقة مبمارسة احلق يف اإلضراب      

  . من العهد٨مارتن، مع أحكام املادة 
السـتيعاب األشـخاص الـذين      نوعاً  مع القلق، املستوى املتدين      ،وتالحظ اللجنة   -١٩

 كل من هولندا ويف جزر األنتيل اهلولنديـة         يفيستحقون احلصول على املساعدة االجتماعية      
  ).١١ و٩املادتان (سابقاً 

حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لبث الـوعي      
باستحقاقات املساعدة االجتماعية يف كل من هولندا وجزر األنتيـل اهلولنديـة سـابقاً              

إىل املساعدة االجتماعية،   احملتاجني  وضمان إمكانية وصول مجيع األفراد واألسر املعيشية        
هذه التدابري يف خطط العمل     إدراج  تشجع اللجنة الدولة الطرف على      كما  . إليها بفعالية 

  .الفقرملكافحة الوطنية 
ويساور اللجنة القلق ألن الفترة الزمنية الطويلة املطلوبة لالشتراك بغية احلصول على              -٢٠

عـاملني يف الدولـة     املعاش التقاعدي العام بالكامل يف هولندا متيز ضد العمال املهـاجرين ال           
كما يساور اللجنة القلق إزاء خطر تعّرض املتقاعدين للفقـر ألن مبلـغ املعـاش               . الطرف

  ).١١ و٩املادتان (التقاعدي الكامل يقابل احلد األدىن لألجر 
 تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضع حد للتمييز ضد العمال املهاجرين فيما يتعلق              
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقييم أثر تشريعاهتا فيما يتعلق          كما  . يالتقاعداملعاش  حبقوق  

. ك العمـال  امبعاش الشيخوخة على مستوى معيشة املتقاعدين، مع مراعاة ازدياد حـر          
) ٢٠٠٧(١٩وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف يف هذا الصدد إىل التعليق العام رقـم              

  .بشأن الضمان االجتماعي
وألن على الرغم من التدابري املتخذة،       إزاء نطاق العنف املرتيل      ويساور اللجنة القلق    -٢١

وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة     .  على جرمية العنف املرتيل    اًالقانون يف هولندا ال ينص حتديد     
القلق النعدام املعلومات بشأن نطاق العنف املرتيل يف أروبا ويف جزر األنتيل اهلولندية سـابقاً        

  ).١٠املادة (
  :اللجنة الدولة الطرف إىل ما يليتدعو   
   على جرمية العنف املرتيل يف هولندا؛اًإصدار تشريع ينص حتديد  )أ(  
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مواصلة اجلهود املبذولة ملكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك من خـالل              )ب(  
  بالعنف املرتيل؛التوعية تعزيز اجلهود ملقاضاة مرتكيب أفعال العنف املرتيل ومواصلة 

 نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة بالعنف املرتيل يف هولندا، مبا يف           تنفيذ  )ج(  
  رية؛ذذلك من خالل معاجلة أسبابه اجل

ضمان التنفيذ الفعال لألحكام اجلديدة املتعلقة بالعنف املرتيل الصادرة يف            )د(  
  أروبا وكوراكاو وسينت مارتن؛

سـينت   وكوراكـاو و   العنف املرتيل يف أروبا   حجم  إجراء دراسة بشأن      )ه(  
 وتقدمي املعلومات بشأن استنتاجات هذه الدراسة يف التقرير الدوري املقبل للدولة            مارتن

  الطرف؛
تضمني التقرير الدوري املقبل معلومات تتعلق جبميع البلـدان املكونـة             )و(  

ـ                اتللدولة الطرف، عن عدد وطبيعة حاالت العنف املرتيل املُبلَّغ عنـها، وعـن اإلدان
وبات املفروضة على مرتكبيها، وكذلك عن أية تدابري تتعلق مبساعدة وإعادة تأهيل            والعق

  .الضحايا
  ).١٣ و١٠املادتان ( غري حمظور يف أروبا لبدينوتأسف اللجنة ألن العقاب ا  -٢٢

يف املرتل  لبدين  حتث اللجنة الدولة الطرف على فرض حظر قانوين على العقاب ا            
 من العهد وتعليق اللجنـة      ١٠أروبا، عمالً بأحكام املادة      يف   مؤسسات التعليم ويف مجيع   
لبدين يتعارض  بشأن احلق يف التعليم، الذي يشري إىل أن العقاب ا         ) ١٩٩٩(١٣العام رقم   

  .لكرامة الفردمع املبدأ األساسي 
مع القلق، أن األوالد يواجهون التمييز يف مجيـع جـزر األنتيـل              ،وتالحظ اللجنة   -٢٣

 دراسة استقـصائية    تهكدأ، األمر الذي يؤثر على تعليمهم، على النحو الذي          اهلولندية سابقاً 
  ).٢ من املادة ٢ والفقرة ١٠املادة (أجرهتا الدولة الطرف 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة معاجلتها مشكلة التمييز الذي يواجهـه              
ية، من قبيل القوالب النمطية     عاجلة أسبابه اجلذر  مباألوالد يف جزر األنتيل اهلولندية سابقاً،       

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة      . اجملتمعية املتعلقة باألوالد والبنات وما يتوقع منهم      
السياسات املزمع اعتمادها   أيضاً  الطرف إضافة إىل إشراك الوالدين واملعلمني، أن تتضمن         

األوالد ني وتعلـيم    من أدوار كال اجلنـس    لتغيري مواقف اجلمهور    توعية  وتنفيذها محالت   
  .والبنات

مع القلق، أن جيوب الفقر موجودة يف مجيع البلدان املكونة للدولة            ،وتالحظ اللجنة   -٢٤
 مل تعتمد   سينت مارتن وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق ألن أروبا وكوراكاو و         . الطرف

  ).١١املادة (فقر قر وال استراتيجيات أو خطة عمل ملكافحة التتعلق بالف رمسية اًبعد خطوط
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حتث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي من خالل             
عات احملرومة واملهمشة، مثل األسر وحيـدة األب أو األم، واملهـاجرين            ااستهداف اجلم 

  :واألطفال وتكرر توصيتها اليت تدعو الدولة الطرف إىل ما يلي
مكّون للدولة الطرف، ميكّن الدولـة      لكل بلد   للفقر  حتديد خط رمسي      )أ(  

  الفقر ورصد وتقييم التقدم احملرز؛حجم الطرف من تقييم 
وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل ملكافحة الفقر مـع املراعـاة             )ب(  
  .للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالكاملة 
 بـالفقر وإىل العهـد      ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا املتعلق           

ــة     ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــاص ب ــدويل اخل -E/2002/22(ال

E/C.12/2001/17 كما ترجو اللجنة من الدولة     . ٢٠٠١، الذي اعُتمد يف عام      )،املرفق السابع
الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات مصنفة ومقارنة يتم جتميعها سنوياً عـن               

  .راد واألسر املعيشية اليت تعيش يف فقر، وعن التقدم احملرز ملكافحة الفقرعدد األف
 يف   مبرافـق  ر غري املـصحوبني   صَّويساور اللجنة قلق بالغ ألن ملتمسي اللجوء والقُ         -٢٥

فيهم مبن بال وثائق، كما تأسف اللجنة ألن املهاجرين . هولندا ُيحتجزون لفترات زمنية طويلة
ق هلم التمتع حبق أساسي يف املأوى ويصبحون مشردين بعد إخالئهـم            األسر مع أطفال، ال حي    

، بـال وثـائق   كما يساور اللجنة القلق ألنه وإن كان حيق للمهاجرين          . من مراكز االستقبال  
 علـى أي  احلـصول احلصول على الرعاية الصحية والتعليم، فإهنم ال يستطيعون عملياً، دائماً،         

  ).٢ من املادة ٢الفقرة  و١٣ و١٢ و١٠ و١١املواد (منهما 
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  
ضمان أن يكفل التشريع يف هولندا عدم احتجاز ملتمسي اللجـوء إال              )أ(  

املدة اليت يقضيها ملتمسو اللجوء املرفوضة طلبـاهتم        قتصر  عند الضرورة القصوى وأن ت    
  قت ممكن؛وغري القانونيني يف أماكن االحتجاز على أقل واملهاجرون 

الوفاء بالتزاماهتا األساسية مبوجب العهد وضمان احترام أدىن مـستوى            )ب(  
بالنسبة للمهاجرين  ضروري يتعلق باحلق يف السكن والصحة والتعليم، ومحايته والوفاء به           

  .الذين ال ميلكون وثائق
ي وتأسف اللجنة ألهنا مل تتلق معلومات واضحة ومفصَّلة عن ارتفاع مستوى تعاط             -٢٦

  ).١٢املادة (حسبما أفادت التقارير املخدرات يف الدولة الطرف 
ن تقريرها الدوري املقبـل معلومـات       ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّ        

يف الدولة الطرف   هبا  مفصلة تشتمل على بيانات إحصائية عن تعاطي املخدرات واالجتار          
  .احملتجزينا يشمل وتوافر العالج للمدمنني، مب
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ُتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد حاالت اإلجهاض املُبلغ عنـها يف              و  -٢٧
وباإلضافة إىل  . هذه املشكلة  رمسي عن حجم     تقديروجود  عدم  وجزر األنتيل اهلولندية سابقاً     

اض يتعلق بالدرجة األوىل باملراهقات وأنه      ـة أيضاً قلق بالغ ألن اإلجه     ـذلك، يساور اللجن  
  ).١٢املادة  (سينت مارتنقانوين يف كوراكاو وال يزال غري 

 سينت مارتن حتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة التشريعات يف كوراكاو و           
وعلى النظر يف النص على استثناءات من احلظر املفروض على اإلجهـاض يف حـاالت               

الً عن وفض. اإلجهاض العالجي أو حاالت احلمل املترتبة على االغتصاب أو سفاح احملارم         
ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعتمد، يف مجيع أقاليمها، تدابري فعالة ملـساعدة               
املرأة على منع حاالت احلمل غري املرغوب فيها، مبا يف ذلك من خالل تنفيـذ منـاهج                 
إلزامية للتثقيف اجلنسي يف املدارس وتوفري طائفة واسعة من السلع واخلدمات املتعلقـة              

صحة اإلجنابية من خالل نظام الرعاية الصحية األساسية، مع إيـالء اهتمـام             باجلنس وال 
. احملرومة واملهّمـشة إليهـا    اجلماعات  خاص إىل وصول املراهقني وغريهم من األفراد و       

وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تزودها يف تقريرها الدوري املقبل مبعلومـات مفـّصلة              
كر وحاالت اإلجهاض يف صفوف املراهقات،      تتضمن إحصاءات، عن حاالت احلمل املب     

  .وعن أثر التدابري املتخذة للتصدي هلذه املشاكل
ويساور اللجنة القلق إزاء األثر السليب على التمتع باحلق يف الصحة النـاجم عـن                 -٢٨

يتم شحنها من بلد نامٍ إىل      شحنات من أدوية جنيسة     على  استيالء الدولة الطرف يف هولندا      
  .)١٢املادة (مع االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة آخر مبا يتسق 

احترام حق كل فرد    بحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي التزامها الدويل            
  .يف التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن والكف عن حاالت االستيالء هذه يف املستقبل

الكثريين من كبار الـسن مـن       رير اليت تفيد حبرمان     ويساور اللجنة القلق إزاء التقا      -٢٩
مبا يف ذلك الرعاية يف دور رعاية املسنني بسبب النقص يف عـدد مقـدمي               الرعاية املناسبة،   

عدم سن قوانني شاملة تتعلق بتوفري      العاملني املدَربني بشكل كاٍف و    عدد  الرعاية، والنقص يف    
  .)٢ من املادة ٢قرة  والف١٢املادة (الرعاية الصحية يف الشيخوخة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية لتحسني نظام الرعايـة الـصحية            
 عليها  مضمان توفري الرعاية الصحية هلم وسهولة حصوهل      بللمسنني، بغية الوفاء بالتزامها     

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتمـاد اسـتراتيجية           . وتقبلها ونوعيتها 
بشأن احلق  ) ٢٠٠٠(١٤بشأن صحة املسنني، تتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم          عاجلة  

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على رصد       .  بلوغه كنمييف التمتع بأعلى مستوى صحي      
وفضالً . نوعية املرافق والسلع واخلدمات املقدمة إىل املسنني من خالل آلية فعالة للتفتيش           

، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية        عن ذلك، ونظراً لشيوخة السكان    
ويف هذا الصدد، ُتلفت اللجنة     . متسقة وشاملة للتصدي للصعوبات اليت يواجهها املسنون      



E/C.12/NLD/CO/4-5 

11 GE.10-47087 

قـوق االقتـصادية    احلبـشأن   ) ١٩٩٥(٦انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم         
  . لكبار السنواالجتماعية والثقافية

يعانون من  ممن  لق ألن التقارير تفيد بأن نسبة كبرية من السجناء          ويساور اللجنة الق    -٣٠
مشاكل يف الصحة العقلية يف هولندا ال يتلقون املساعدة الصحية اليت حيتاجوهنـا، بـسبب               
النقص يف العاملني املدَربني يف املؤسسات العقابية واالفتقار لوسائل رصد كفايـة خـدمات            

ة القلق إزاء ممارسة اللجوء إىل العزل كشكل من أشكال          كما يساور اللجن  . ونوعيتهاالرعاية  
، دون إيالء الرعاية الواجبة ملا يترتب علـى         املتاعبالعقاب عندما يتسبب السجناء يف إثارة       

  ).١٢املادة (ذلك من أثر على صحتهم 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي ملشكلة العالج الطيب للـسجناء الـذين              

 الصحة العقلية واختاذ التدابري الالزمة لزيادة عدد العاملني املدربني          يعانون من مشاكل يف   
يف جمال الصحة العقلية يف املؤسسات العقابية أو ضمان العالج املناسـب يف مؤسـسات              

وحتث اللجنة الدولة الطرف على عدم اللجوء إىل العزل كـشكل مـن             . الصحة العقلية 
يعانون من مشاكل يف الصحة العقليـة، يف        أشكال العقاب عندما يتسبب السجناء الذين       

  .متاعبإثارة 
ويساور اللجنة القلق ألن التعليم وإن كان إلزامياً بالنسبة جلميع األطفال بغض النظر               -٣١

اللتحـاق  خيتـارون ا األطفال الذين ال حيملون وثائق والذين  إال أن   عن أوضاعهم القانونية،    
آلن، من إهناء تلمذهتم الصناعية بسبب شروط احلصول حىت ا،بربامج التعليم املهين ال يتمكنون
  ).٢ من املادة٢ والفقرة ١٣املادة (على ترخيص العمل يف هولندا 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري العالجية املناسبة لضمان أن يـتمكن              
ندا من إهناء   األطفال الذين ال حيملون وثائق والذين يلتحقون بربامج التعليم املهين يف هول           

  . الصناعيةهتمبرامج تلمذ
 الوطنية يف الدولة الطرف ال توفر التعليم        يةناهج املدرس املويساور اللجنة القلق ألن       -٣٢

  ).١٣املادة (املناسب يف جمال حقوق اإلنسان 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان تقدمي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف               

يشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     مبا  ستويات ويف اجلامعات،    املدارس على مجيع امل   
  .والثقافية

جتري تشجع اللجنة الدولة الطرف على االستفادة من عملية بناء املؤسسات اليت              -٣٣
 لضمان أن تنفذ تشريعاهتا وسياساهتا احلقـوق االقتـصادية          سينت مارتن يف كوراكاو و  

ويف هذا الصدد، تلفت اللجنـة انتبـاه        . ها يف العهد  واالجتماعية والثقافية املنصوص علي   
  .بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف) ١٩٩٠(٣الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 
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ترحب اللجنة باإلصالحات التدرجيية اليت أُجريت على نظام الضمان االجتماعي            -٣٤
الطرف على مراعـاة تعليـق       وتشجع الدولة    ،يف البلدان املكوِّنة األربعة للدولة الطرف     

بشأن احلق يف الضمان االجتماعي يف املبادرات املقبلـة         ) ١٩٩٧(١٩اللجنة العام رقم    
  ).٩املادة (لتحسني نظام الضمان االجتماعي 

لبـشر، إال أهنـا    تعترف اللجنة بالتدابري اليت اختذت يف هولندا ملكافحة االجتار با           -٣٥
هولندا بلد  تظل   جهودها ملكافحة االجتار طاملا      حتث الدولة الطرف على مواصلة وتكثيف     

كما توصي اللجنة الدولـة الطـرف بتقـدمي         . املقصد أو بلد العبور فيما يتعلق باالجتار      
معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عن مشكلة االجتار باألشخاص يف جزر األنتيل 

  ).١٠املادة (اهلولندية سابقاً وأثر التدابري املتخذة 
حجـم  توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة ارتفاع             -٣٦

سبل وطرق منع التـشرد وإعـادة تأهيـل         حتديد  التشرد يف هولندا، والنظر يف أسبابه و      
  ).١١املادة (شردين امل

 فترة االنتظار ستة أسـابيع      تقليلتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ل        -٣٧
  ).١٢املادة ( الذين هم حباجة لرعاية تتعلق بالصحية العقلية نيال واملراهقألطفليف هولندا 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، يف تقريرها الدوري الـسادس، بيانـات        -٣٨
 مصنفة حبسب   ،إحصائية حمدثة عن التمتع بكل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد           

 والوضع االقتصادي واالجتمـاعي     الريف/احلضر وسكان   لعرقيالسن واجلنس واألصل ا   
ـ وغريه من األوضاع ذات الصلة، على أساس سنوي مقارن خالل            اخلمـس  سنوات  ال

  .تقدمي التقريرالسابقة على 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني             -٣٩

وأفراد اجلهاز القضائي ومنظمات    مجيع شرائح اجملتمع، وخباصة يف صفوف موظفي الدولة،         
اللجنـة بـاخلطوات املتخـذة      التعريف هبا قدر اإلمكان، وإبالغ      اجملتمع املدين، وترمجتها و   

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك        . لتنفيذها يف تقريرها الدوري املقبل    
اجملتمع املدين يف   ضاء  سائر أع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية و       

  .عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري         -٤٠

  .امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه
التصديق علـى االتفاقيـة     التوقيع و  اللجنة الدولة الطرف على النظر يف        تشجع  -٤١

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق علـى اتفاقيـة             
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء            

  .القسري
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إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات الوثيقـة        تدعو اللجنة الدولة الطرف       -٤٢
اليت وافقت عليها مؤخراً هيئات     ) HRI/GEN/2/Rev.6(لتقدمي التقارير   املوحدة  األساسية  
  .قوق اإلنسانحلالدولية املعاهدات 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري السادس الذي تعده وفقاً              -٤٣
 ٢٠٠٨يف عـام  لتقدمي التقـارير الـيت اعتمـدهتا اللجنـة      ية املنقحة   للمبادئ التوجيه 

)E/C.12/2008/2 ( ٢٠١٥يونيه / حزيران٣٠يف موعد أقصاه.  

        


