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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلمسون

) ١(١٢النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة          
  من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع    

  طفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاأل     
  هولندا: املالحظات اخلتامية

 ١٦يف ة ، املعقـود  ١٣٧٨ها   يف جلست  (CRC/C/OPSC/NLD/1) األويل    هولندا نظرت اللجنة يف تقرير     - ١
، املالحظات ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠، املعقودة يف ١٣٩٨واعتمدت يف جلستها ، ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين
  .اخلتامية التالية

  مقدمة

 املطروحة ردود على قائمة املسائلكما ترحب بتقدمي ال يل  األوتقرير الدولة الطرف    ترحب اللجنة بتقدمي      - ٢
للوفد الكبري، الرفيع املستوى والشامل لعدة قطاعات  ، أيضاً،وتعرب اللجنة عن تقديرها. يف الوقت احملدد لتقدميها

  .لدولة الطرف، وللحوار الصريح واملفتوح الذي جرى مع الوفدالذي أوفدته ا

 اخلتامية  امبالحظاهتاً  ة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية اقتران        وُتذكِّر اللجنة الدولَ    - ٣
 ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣٠يف    املقـدم  ثالـث الالـدوري    بشأن تقرير الدولة الطرف      عتمدةامل

(CRC/C/NLD/CO/3) .  

 معلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف مجيع        يقدموتالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف مل          - ٤
وجيب أن تنفذ هذه املالحظات اخلتامية يف مجيع . وجزر األنتيل اهلولنديةأرُّوبا جزيرة سيما يف  أرجاء اململكة، وال

  .أرجاء الدولة الطرف
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   مالحظات عامة-  أوالً
  ب اإلجيابيةاجلوان

 وبالدعم الذي ٢٠٠٤ باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر يف عام مع التقديراللجنة تنّوه   - ٥
وفرته الدولة الطرف ملختلف أنشطة التعاون املضطلع هبا مع دول أخرى على الصعيدين اإلقليمي والدويل ملنع بيع 

  . املواد اإلباحية ومكافحة تلك األفعالاألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف

، على اتفاقيـة األمـم      ٢٠٠٤وباإلضافة إىل ذلك، تثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها، يف عام              - ٦
، على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، ٢٠٠٥املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وتصديقها، يف عام 

  .وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،وخباصة النساء واألطفال

وترحب اللجنة بأن تعديالت القانون اجلنائي املتصلة باجلرائم اجلنسية واملدخلة مبوجب الربوتوكول االختياري               - ٧
  .فة الدول األطراف يف الربوتوكول االختياريكما ترحب جبواز تسليم املطلوبني لكا. تبطل شرط التجرمي املزدوج

  البيانات -  ثانياً
  مجع البيانات

ترحب اللجنة بالردود املقدمة على قائمة املسائل، مبا فيها البيانات املتاحة عن حاالت تتعلق باسـتغالل                  - ٨
 تعرب عن أسفها أيضاً  غري أهناومنهما،، وباأرُّوجزيرة األطفال يف املواد اإلباحية وباألطفال املتاجر هبم إىل هولندا 

من  لعدم وجود إحصاءات تتعلق مبقاضاة املسؤولني عن تلك احلاالت ومبا قُدِّم، مبوجب الربوتوكول االختياري،             
وتعرب اللجنة عن أسفها، كذلك، لعدم      . لضحايا تلك اجلرائم بغية شفائهم وإعادة إدماجهم       مساعدة وتعويض 

  .فع ممارسة اجلنس مع أطفالوجود إحصاءات خبصوص السياحة بدا

توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف إحصاءات بشأن احلاالت اليت جرت فيها مقاضاة مرتكيب تلك و  - ٩
اجلرائم وبشأن املساعدة املقدمة للشفاء وإعادة اإلدماج، والتعويض املتاح لألطفال الضحايا، وبشأن السياحة 

  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤ و٣املبني يف الفقرتني بدافع ممارسة اجلنس مع أطفال، على النحو 

  تدابري التنفيذ العامة -  ثالثاً
  خطة العمل الوطنية

   تعرب عن قلقها ألن هذه اخلطة       فإهنا اللجنة، خبطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر،         رغم ترحيب   - ١٠
ل األطفال يف املواد اإلباحية، كما تعرب عن قلقهـا لعـدم            ال ختص بالذكر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغال       

  . لتنفيذ خطة العملاملخصصةوجود معلومات بشأن امليزانية 

 التدابري الالزمة للتأكد من تنفيذ االلتزامـات احملـددة       كلتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف       و  - ١١
مع أصحاب املـصلحة    والتعاون  لوطنية، بالتشاور   مبوجب الربوتوكول االختياري يف استراتيجياهتا وبراجمها ا      
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وصل إليها يف املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث ملكافحـة          اليت مت الت  آخذة يف االعتبار النتائج     املعنيني،  
 )٢٠٠٨؛ ريـو دي جـانريو       ٢٠٠١؛ يوكوهاما   ١٩٩٦استكهومل  (االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال     

وتوصي اللجنة، يف هذا الصدد، بأن تتأكد الدولة الطرف من ختصيص املـوارد   . خلتاميةوالواردة يف وثائقها ا   
  . االستراتيجيات والربامج الوطنية املتوافرة تنفيذاً كامالًكلالكافية لضمان تنفيذ 

  التنسيق والتقييم

لف الـوزارات   خمت  عدم وجود آلية حمددة مسؤولة عن تنسيق السياسات اليت تتبعها          بقلقتالحظ اللجنة     - ١٢
واهليئات احلكومية املعنية، مبا فيها السلطات احمللية، فيما يتصل مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل                 

  .األطفال يف املواد اإلباحية

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة لتنسيق ما تبذله الدولة الطرف من جهـود إلعمـال                 و  - ١٣
 األطفـال،    ومبشاركة نشطة من    على الصعيد احمللي   يف ذلك تقييم تلك اجلهود، مبا     الربوتوكول االختياري ول  

ذلك، بأن تزود الدولة الطرف هيئة التنسيق مبوارد بشرية         عالوة على   ،  يوصتو. جملس الشباب من  وكذلك  
  .ومالية حمددة وكافية لتمكينها من العمل على أمت وجه

  النشر والتدريب

ولكنها تعرب عن قلقها املستمر، مع ذلك، لعدم . ظيم محالت للتوعية مبسألة االجتارحتيط اللجنة علماً بتن  - ١٤
ـ        اجلمهوركفاية اجلهود املبذولة لتوعية الفئات املهنية املعنية وعامة          شأن  يف مجيع أرجاء أراضي الدولة الطرف ب

 التدريب املناسب يف مجيـع      أحكام معينة من أحكام الربوتوكول االختياري، وعدم كفاية اجلهود املبذولة لتوفري          
  .اجملاالت املشمولة يف الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف موارد حمددة وكافية إلعداد مواد ودورات تدريبية يف أرجاء و  - ١٥
، واملدعني وجلميع الفئات املهنية املعنية، ومن بينها فئات املرشدين االجتماعيني، وضباط الشرطةكافة اململكة 

 شؤون اهلجرة، وغريهم من املهنيني املعنيني بتنفيـذ أحكـام           يل، ومسؤو واملوظفني الطبيني العامني، والقضاة،   
 من الربوتوكول ٩ من املادة ٢وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة، على ضوء الفقرة . الربوتوكول االختياري

سـيما علـى      االختياري تعميماً واسع النطاق، وال     االختياري، بأن تعمم الدولة الطرف أحكام الربوتوكول      
األطفال وأسرهم، وذلك بطرق شىت من بينها املناهج الدراسية ومحالت التوعية طويلة األجل، مبـا يـشمل                 
وسائط اإلعالم والتدريب على التدابري الوقائية واآلثار الضارة املتصلة جبميـع اجلـرائم املـشار إليهـا يف                  

  .الربوتوكول االختياري

  رصد املوارد

  .تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إتاحة املوارد الكافية للشرطة كي حتقق يف شكاوى التعرض لالستغالل اجلنسي  - ١٦
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 اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف قدرات الشرطة على استالم الشكاوى املتـصلة بـالتعرض               توصيو  - ١٧
  .زيادة املوارد البشرية واملاليةلالستغالل اجلنسي والتحقيق فيها، وذلك بأساليب من بينها 

  الرصد املستقل

  . هولنداأمني املظامل يفترحب اللجنة مبشروع القانون املتصل بإنشاء أمانة مظامل لألطفال يف إطار مكتب   - ١٨

كما توصي بـأن    . توصي اللجنة بأن تعتمد هولندا بسرعة التشريعات اخلاصة بأمانة مظامل األطفال          و  - ١٩
لألطفال وممثليهم على الصعيدين الوطين واحمللي وأن يكون مطابقاً ملبادئ باريس           مفتوحاً  يكون هذا املكتب    

دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان عن ) ٢٠٠٢(٢عليق العام رقم تويأخذ يف االعتبار ما ورد يف ال
 مظامل األطفال مسؤولية رصد تتوىل أمانة وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بأن .يف محاية وتعزيز حقوق الطفل

  .فضالً عن التحقيق يف الشكاوىوالسهر على ترويج أحكامهما، تنفيذ االتفاقية والربوتوكول االختياري، 

منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف           - رابعاً 
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان ( املواد اإلباحية

  حيلولة دون وقوع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري التدابري املعتمدة لل

ترحب اللجنة باملبادرات املتصلة باختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل            - ٢٠
تـصلة  األطفال يف املواد اإلباحية سواء داخل الدولة الطرف أو خارجها، من قبيل تشديد األحكام اجلنائيـة امل                

 تعرب عن قلقها، أيـضاً، إزاء       بيد أن اللجنة   األطفال واستدراجهم،    وإفسادباستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      
  .ستراتيجية وطنية شاملة ملنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاعدم وجود 

ليت تبذهلا خلفض عدد حاالت بيع األطفال وبغـاء         توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف اجلهود ا       و  - ٢١
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واحليلولة دون وقوعها، بأساليب شىت من بينها التأكد من وضع 

ستراتيجيات وسياسات  وتنفيذ ا  ووضع   ة، وأبعاد املشكل  ،سجل موحد وإجناز دراسة شاملة عن عدد احلاالت       
 وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، واملرشدين ،كد من مقاضاة مرتكيب تلك األفعال، والتأشاملةوقائية 

الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها ومقاضاة مـرتكيب تلـك         تلقي   واملدعني العامني على كيفية      ،االجتماعيني
  .األفعال مع السهر على عدم املساس مبشاعر الطفل

ورط مواطنني هولنديني يف السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع أطفال وإزاء           وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ت       - ٢٢
  .االفتقار إىل رد مالئم على ذلك

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة ملنع السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع أطفال، و  - ٢٣
وجيب على الدولـة    .  األطفال ارك فيها يشسيما برصد أموال إضافية للقيام حبمالت عامة يف هذا الصدد            وال

الطرف أن تسعى، أيضاً، عن طريق السلطات املعنية، لتعزيز التعاون مع قطاع الـسياحة واملنظمـات غـري            
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احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين بغية تشجيع السياحة املسؤولة بتعميم مدونة قواعد سلوك منظمة السياحة              
  .اجلمهور قطاع السياحة وبتنظيم محالت لتوعية عامة العاملية على املوظفني العاملني يف

حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة            -  خامساً
 ٢؛ الفقرتان ٣املادة (وبغاء األطفال وما يتصل بذلك من أمور 

  )٧ و٦ و٥؛ املواد ٤ من املادة ٣و
  قائمة الالعقابيةالقوانني واللوائح اجلنائية أو 

 اللجنة عن قلقها ألن تشريعات الدولة الطرف ال جترِّم إنتاج أو نشر مواد دعائية حتث على بيـع                   تعرب  - ٢٤
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ولكنها حتيط علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولـة                

  . الدعايةهذهيعات إضافية حلظر  كان من املستصوب سن تشرإذاالطرف مبينة أهنا تنظر حالياً فيما 

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري إضافية لتجعل قانوهنا اجلنائي متساوقاً متاماً وأحكـام    و  - ٢٥
أو  م الدولة الطرف إنتـاج    توصي اللجنة بأن جترِّ   بصورة خاصة   و.  من الربوتوكول االختياري   ٣ و ٢املادتني  

  .استغالل األطفال يف املواد اإلباحيةفال وبغاء األطفال وبيع األطحتث على  مواد دعائية نشر

  جوانب التبين القانونية

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اإلبالغ مؤخراً عن عدد من حاالت التبين غري القـانوين وألن التـشريعات         - ٢٦
  .احلفز غري الالئق على إقرار تبين طفلاجلزائية ال تغطي 

لضمان تساوق التشريعات الوطنية    كافة  دولة الطرف التدابري الضرورية     توصي اللجنة بأن تتخذ ال    و  - ٢٧
تسعى، بصفة خاصة، ألن تدرج يف تشريعاهتا تعريف        بأن   من الربوتوكول االختياري و    ٣ و ٢وأحكام املادتني   

 حسب املنـصوص ) ٣ من املادة ‘٢‘)أ(١الفقرة (واحلفز غري الالئق على إقرار تبين طفل        )) أ(٢املادة  (البيع  
  .عليه يف الربوتوكول االختياري

  محاية حقوق األطفال الضحايا -  سادساً
  )٤ و٣، الفقرتان ٩ و٨املادتان (        

  التدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري

 إالَّ عدم إعادهتم إقامة دائمة وببأذوناتواالجتار  ترحب اللجنة بتزويد الدولة الطرف األطفال ضحايا البيع  - ٢٨
عن قلقها مـع إزاء  تعرب  اللجنة إال أن.  مصلحتهم الفضلىأوطاهنم ختدمتبني، بعد التحقيق، أن إعادهتم إىل    إذا  

كيفية استقبال األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري وكيفية اإلشراف عليهم وتـوفري              
  . عاية هلمالر
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  :توصي اللجنة بأن تسهر الدولة الطرف علىو  - ٢٩

  ضمان توافر مرافق خاصة إليواء ورعاية األطفال الضحايا؛  )أ(

  وحتسني األمن يف مراكز استقبال األطفال األجانب غري املصحوبني؛  )ب(

وضمان إيالء اهتمام خاص لألطفال مبا يالئم سنهم، وتوفري خـدمات الـدعم لـدى                 )ج(
  تماع إىل أقوال الضحايا؛االس

وزيادة إملام املهنيني العاملني يف مرافق اإليواء والرعاية الذين يعتنون باألطفال الضحايا              )د(
  حبقوق الطفل وتعزيز مهاراهتم؛

بشأن معاملة األطفـال غـري املـصحوبني        ) ٢٠٠٥(٦وأخذ تعليق اللجنة العام رقم        ) ه(
  .، يف االعتبارواملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي

  )١٠املادة (املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل  -  سابعاً
  املساعدة الدولية

ترحب اللجنة بالدعم الذي توفره الدولة الطرف ملشاريع التعاون الدويل املـضطلع هبـا يف إطـار                   - ٣٠
  .الربوتوكول االختياري وحتث الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز جهودها يف هذا الصدد

  إنفاذ القوانني

باختاذ ترتيبـات    تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز التعاون الدويل             - ٣١
ثنائية ومتعددة األطراف للوقاية من أفعال املتورطني يف بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال وإقليمية 

ارسة اجلنس مع أطفال، وكشف أمر هؤالء األشخاص والتحقيـق يف           يف املواد اإلباحية ويف السياحة بدافع مم      
  . ومقاضاهتم ومعاقبتهمأمرهم

  املتابعة والنشر -  ثامناً
  املتابعة

 التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كامالً لتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ك  - ٣٢
 فيها على للنظراحلكومة على املستويني الوطين واحمللي وإىل الربملان بأساليب شىت من بينها إحالتها إىل أعضاء        

  . اإلجراء اإلضايف الالزمواختاذالنحو الواجب 
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  النشر

التوصـيات ذات الـصلة     والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف و        التقرير توصي اللجنة بإتاحة    - ٣٣
 اجملتمع املدين ووسائط اإلعـالم      اجلمهور وتنظيمات مة   لعا  على نطاق واسع،   ،عتمدة امل )املالحظات اخلتامية (

 والتوعيـة  إثارة النقاش    غيةب ،نترنتاإلشبكة  بينها   طرق   عدةيشمل   مبا   وجمموعات الشبيبة والفئات املهنية،   
 الدولـة الطـرف     تعّرفوتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بأن       . بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده   

بسبل شىت من بينها املنـاهج الدراسـية   واسع   نطاق   علىأحكام الربوتوكول االختياري    ب مووالديه األطفال
  .والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

  قادمالتقرير ال - تاسعاً 
 مـن   ٤٤، إىل الدولة الطرف أن تدرج، مبوجب املادة         ١٢ من املادة    ٢لفقرة  ل وفقاً ،تطلب اللجنة   - ٣٤

فية بشأن تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري الرابع          اتفاقية حقوق الطفل، معلومات إضا    
  . ٢٠١٢مارس / آذار٦ حيني موعد تقدميه يفذي ال

  ـ ـ ـ ـ ـ


