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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلمسون

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
   من االتفاقية٤٤املادة  مبوجب

  هولندا: املالحظات اخلتامية

، الذي تضمن تقرير هولندا وجـزر       (CRC/C/NLD/3)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث هلولندا          - ١
، واعتمدت يف ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥ املعقودتني يف ١٣٧٧ و١٣٧٦األنتيل اهلولندية وأروبا، يف جلستيها 

  :تامية التالية، املالحظات اخل٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠ املعقودة يف ،١٣٩٨جلستها 

   مقدمــة- ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث وبالردود اخلطية اليت قدمتها علـى قائمـة                  - ٢
كمـا تعـرب   .  واليت أتاحت فهماً أفضل حلالة األطفال يف الدولة الطرف      (CRC/C/NLD/Q/3/Add.1)املسائل  

ع املستوى من قطاعات متعـددة وملـا أجـري معـه مـن حـوار                اللجنة عن تقديرها ملشاركة وفٍد كبري رفي      
  .ومنفتح  صريح

مالحظاهتا اخلتامية  باالقتران مع   وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ              - ٣
، )CRC/C/OPSC/NLD/CO/1(السابقة اليت اعتمدهتا بشأن التقرير األويل للدولة الطرف، املدرج يف الوثيقـة             

واملقدم يف إطار الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل                
  . األطفال يف املواد اإلباحية
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   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 

 النفاذ، منها قانون املساواة يف املعاملـة لعـام          تالحظ اللجنة مع التقدير دخول تشريعات جديدة حيز         - ٤
  . ٢٠٠٥ وقانون رعاية الطفولة لعام ٢٠٠٥ وقانون رعاية الشباب لعام ٢٠٠٣

ملشورة واإلبـالغ عـن االعتـداء علـى األطفـال يف            يف أروبا إلسداء ا   وتالحظ اللجنة إنشاء مركز       - ٥
  .٢٠٠٥أغسطس /آب

ون اجلنائي ألروبا على حنو جيّرم بيع األطفال وبغـاء األطفـال            وتالحظ اللجنة مع التقدير تعديل القان       - ٦
  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 ،٢٠٠٤، منذ النظر يف تقريرها الثاين عام        صادقتكما تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد            - ٧
  :على بعض الصكوك أو انضمت إليها، ومن بينها الصكوك التالية

توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل             الربو  )أ(
  ؛٢٠٠٥األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام 

  ؛٢٠٠٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام   )ب(  
 املكمـل  ، وقمعه واملعاقبة عليـه  بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،        )ج(

  ؛٢٠٠٥التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام 
  .٢٠٠٥االتفاقية األوروبية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية، يف عام   )د(

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- جيم 

   تدابري التنفيذ العامة- ١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

  التوصيات السابقة للجنة

ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقرير الثـاين                 - ٨
بيد أنه  ). CRC/C/15/Add.186(والتقرير األويل جلزر األنتيل اهلولندية      ) CRC/C/15/Add.227(للدولة الطرف   

مثة توصيات مل حتظ مبتابعة كافية، ومنها التوصيات املتعلقة بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل، أي أمـني                  
 فيما يتـصل مظامل لألطفال مثالً، والتوصيات املتعلقة باالجتار باألطفال واستغالهلم جنسياً، وبالتثقيف والتدريب   

، جزر األنتيل CRC/C/15/Add.186(وباالستغالل االقتصادي ) با، هولندا وأروCRC/C/15/Add.227(االتفاقية ب
  .وتشري اللجنة إىل إدراج هذه الشواغل والتوصيات جمدداً يف هذه الوثيقة). اهلولندية

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة التوصيات الواردة يف املالحظـات       - ٩
لدوري الثاين للدولة الطرف والتقرير األويل جلزر األنتيل اهلولندية، اليت مل ُتنفّذ بعد أو              اخلتامية على التقرير ا   
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ويف هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل التعليـق العـام رقـم                . اليت مل ُتنفّذ تنفيذاً كافياً    
  . التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفلبشأن) ٢٠٠٣(٥

  إلعالناتالتحفظات وا

 من االتفاقية فيما يتعلق     ٤٠ و ٣٧ و ٢٦ املواد   علىتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبقت على حتفظاهتا           - ١٠
 عاماً أو أكثر يف ١٦حبق األطفال يف الضمان االجتماعي، وتطبيق قانون العقوبات على األطفال البالغني من العمر 

  .ساعدة القانونيةظروف معينة، واالستثناءات املتعلقة باحلق يف امل

ويف  ،)١٠ الفقرة   ،CRC/C/15/Add.227(توصي اللجنة الدولة الطرف، متشياً مع توصياهتا السابقة           - ١١
 ٤٠ و ٣٧ و ٢٦ املـواد    علـى  مجيع التدابري الالزمة لسحب حتفظاهتا       باختاذضوء إعالن وبرنامج عمل فيينا،      

  .االتفاقية  من

  التشريعات

هود الدولة الطرف الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع أحكام االتفاقية، تعرب اللجنة عن تقديرها جل  - ١٢
، املصحوبنيوال سيما فيما يتعلق باملساواة يف املعاملة، واملساعدة االجتماعية، والتبين، وطاليب اللجوء القّصر غري               

بيد . فال يف املواد اإلباحية يف أروبا     ورعاية الشباب يف هولندا، وجترمي بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األط          
أن اللجنة تكرر اإلعراب عن قلقها ألن القانون املدين يف جزر األنتيل اهلولندية ال يتفق بالكامل مع هنج االتفاقية                   

  .   القائم على احلقوق، ولعدم اإلحاطة به على نطاقٍ كاٍف يف البلد، وألن أروبا مل تفرض التعليم اإللزامي بعد

وتكـرر  .  تشريعاهتا مع أحكام االتفاقية    ملواءمةتدابري  ال اختاذ   باملضي يف وصي اللجنة الدولة الطرف     ت  - ١٣
اللجنة توصيتها مبراجعة التشريعات بغية ضمان تطابقها الكامل مع االتفاقية، وبنشر القانون املدين يف جـزر                

املرسوم الوطين املتعلق بالتعليم    يف تبين   ووضعه يف متناول اجلمهور، وإسراع الدولة الطرف        األنتيل اهلولندية   
  .اإللزامي يف أروبا

  خطة العمل الوطنية لألطفال

.  يف هولندا وخبطة دلتا يف جزر األنتيل اهلولندية        ٢٠٠٤ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية لألطفال لعام          - ١٤
  .بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود خطة عمل لألطفال يف أروبا

الدولة الطرف على اعتماد خطط عمل شاملة لتنفيذ االتفاقية يف مجيع أحنائها، مستندةً             تشجع اللجنة     - ١٥
يف ذلك إىل رؤية تقوم على محاية حقوق األطفال ومتكينهم، ومراعيةً الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامـة                 

كما توصي  . ٢٠٠٧املدة لعام   واستعراضها ملنتصف   " عامل صاحل لألطفال  "االستثنائية املعنية بالطفل واملعنونة     
تنشئ آليات ملتابعة وتقييم التنفيذ الكامل      وبأن تكفل ختصيص موارد كافية يف امليزانية        الدولة الطرف   اللجنة  

  .خلطط العمل كي تقّيم بصورة منتظمة التقدم احملرز وحتدد أوجه القصور احملتملة
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  الرصد املستقل

بيد .  بتعيني أمني مظامل لألطفال ضمن مكتب أمني املظامل يف هولنداترحب اللجنة مبشروع القانون املتعلق  - ١٦
  .أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود مؤسسات أو أمني مظامل حلقوق اإلنسان يف جزر األنتيل اهلولندية أو أروبا

لندا وبإنشاء توصي اللجنة الدولة الطرف باملسارعة إىل مترير القانون املتعلق بأمني مظامل األطفال يف هو  - ١٧
كما توصي اللجنـة    . مؤسسة حلقوق اإلنسان أو مكتب أمني مظامل لألطفال يف جزر األنتيل اهلولندية وأروبا            

 هذه املكاتب امتثالبتيسري وصول األطفال وممثليهم إىل هذه املكاتب على الصعيدين احمللي والوطين وبضمان        
.  دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة      شأنب) ٢٠٠٢(٢مراعاة التعليق العام رقم     ملبادئ باريس و  

 توصي اللجنة بأن يضطلع مكتب أمني املظامل أو مؤسسة حقوق اإلنسان مبسؤولية رصـد               ،عالوة على ذلك  
  .تنفيذ االتفاقية وتعزيزها، فضالً عن التحقيق يف الشكاوى

  ختصيص املوارد

ألطفال املعرضني للمخاطر يف هولنـدا وتقـدمي   ترحب اللجنة بتخصيص موارد إضافية لتحديد األسر وا      - ١٨
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص املوارد يف أروبا وجزر األنتيل اهلولندية فيما يتعلق مثالً باألطفال . الدعم هلم

  .  ذوي اإلعاقات واألطفال احملتاجني إىل خدمات الرعاية البديلة

ا ميكن من املوارد املتاحة إلنفاذ حقوق الطفل، وفقاً          أقصى م  بتخصيصتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ١٩
 من االتفاقية،  مع التركيز خاصةً على هديف القضاء على الفقر واحلّد من أوجه عدم املساواة ٤ألحكام املادة 

 تقدمت هبا ويتعني على الدولة الطرف يف هذا الصدد أن تراعي التوصيات اليت            . بني مجيع الواليات القضائية   
نظمته الذي  "  مسؤولية الدول  -  املوارد املخصصة حلقوق الطفل   "ة يف أعقاب يوم املناقشة العامة بشأن        اللجن

  .٢٠٠٧يف عام 

  مجع البيانات

ترحب اللجنة بنظام مجع البيانات اجلديد يف هولندا، الذي يسمح جبمع بيانات مصنفة حسب اجلـنس                  - ٢٠
لدراسات االستقصائية اليت ُتجرى بانتظام جلمـع بيانـات         والعمر وغريمها من املؤشرات ذات الصلة، وكذلك با       

غري أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود نظام جلمع البيانات عن مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية على                 . حمددة
  .املستوى الوطين

مجيـع  توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام على املستوى الوطين جلمع وحتليل البيانـات عـن         - ٢١
اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية كأساس لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفـل واملـساعدة يف تـصميم               

  . سياسات لتنفيذ االتفاقية
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  النشر والتدريب والتوعية

تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود املبذولة لتثقيف اجلمهور وإعالمه بشأن حقوق الطفل يف هولندا، ونشر    - ٢٢
 يف جزر األنتيل اهلولندية للتعريف باالتفاقية       شّنهاقرير الثاين هلولندا على نطاق واسع، واحلملة اإلعالمية املزمع          الت

  .ومركز تنسيق حقوق اإلنسان يف أروبا

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها، وفقاً للتوصيات السابقة، لضمان نشر مجيع أحكـام                - ٢٣
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة     . ع ليعرفها ويفهمها البالغون واألطفال على السواء      االتفاقية على نطاق واس   

بادئ االتفاقية وأحكامهـا لألطفـال      مب فيما يتصل الدولة الطرف على تنفيذ برنامج تثقيف وتدريب منهجي         
 وموظفو إنفاذ   وأولياء األمور والفئات املهنية اليت تعمل من أجل األطفال ومعهم، مبن فيهم القضاة واحملامون             

  .  القانون واملعلمون وموظفو القطاع الصحي واألخصائيون االجتماعيون واإلعالميون

  التعاون مع اجملتمع املدين

تالحظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع منظمات اجملتمع املدين يف إعداد التقرير، مبا يف ذلك                   - ٢٤
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن . زيز االتفاقية ويف تقدمي اخلدمات لتنفيذهارمسية والشراكة يف تعالشاورات املإجراء 

الطابع الالمركزي للخدمات احلكومية يؤدي إىل حرمان بعض املنظمات غري احلكومية على الصعيد احمللي مـن                
  .  التمويل احلكومي الكايف

نظمات غري احلكومية ومجعيات األطفال، ع اجملتمع املدين، مبا فيه امليتشجبتوصي اللجنة الدولة الطرف   - ٢٥
 يف تعزيز وإعمال حقوق الطفل بوسائل تشمل املشاركة يف مرحلة التخطيط            واملنتظمةعلى املشاركة النشطة    

للسياسات العامة ومشاريع التعاون، ويف متابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة وإعداد التقريـر الـدوري               
الطرف على دعم منظمات اجملتمع املدين على الصعيد احمللي مع احلـرص علـى              كما ُتشجَّع الدولة    . القادم
  .استقالهلا  احترام

   املبادئ العامة- ٢
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

بقانون املساواة يف املعاملة، وخبطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية، ومبرصـد التمييـز             ترحب اللجنة     - ٢٦
يف هولنـدا، ومبـشروع     " اتصل اآلن إذا كنت تتعرض للتمييز     "محلة مكافحة التمييز اليت حتمل شعار       العنصري و 

بيد أن القلق يساور    .  التمييز ضد ذوي اإلعاقات العقلية أو اجلسدية       يشملالقانون اجلنائي اجلديد يف أروبا الذي       
  . اللجنة إزاء استمرار التمييز العنصري

رف على ضمان احلماية الكاملة من التمييز القائم على العرق أو اللـون أو              حتث اللجنة الدولة الط     - ٢٧
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء أو املنشأ القومي أو اإلثين أو االجتمـاعي أو                     
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ولة الطرف علـى    كما حتث اللجنة الد   .  يف مجيع أحناء اململكة    ،امللكية أو اإلعاقة أو املولد أو أي مركز آخر        
 إجـراءات   ، وأن تتخذ، عند االقتضاء    ألنشطة الوقائية ملكافحة التمييز   تعزيز أنشطتها التوعوية وغريها من ا     

إجيابية لصاحل فئات ضعيفة معينة من األطفال واألطفال طاليب اللجوء والالجئني واألطفال املنتمني إىل فئـات            
 اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التصدي بفعالية حلاالت وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك على. األقليات

  .التمييز ضد األطفال يف مجيع قطاعات اجملتمع

  مصاحل الطفل الفضلى

 هتـم ترحب اللجنة باجلهود الرامية إىل إيالء أمهية أكرب ملصاحل الطفل الفضلى يف اختاذ القرارات الـيت                   - ٢٨
ن مبدأ املصاحل الفضلى غري مدرج دوماً يف التشريعات اليت تؤثر على الطفل بيد أن اللجنة تشعر بالقلق أل. األطفال

  .  وليست له صفة رمسية يف اإلجراءات اإلدارية للحكومة

 مجيع التدابري املالئمة لضمان إدماج مبدأ مصاحل الطفل الفـضلى     باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ٢٩
اقية، يف مجيع األحكام القانونية وتطبيقه يف القرارات القضائية واإلدارية  من االتف٣إدماجاً كافياً، وفقاً للمادة 

  .ويف مجيع املشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على الطفل

   والبقاء والنمواحلق يف احلياة

يري إذا كان طبيباً يفي باملعا    " القتل الرحيم "تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء عدم مقاضاة من ميارس             - ٣٠
 تقتـضيها من القانون اجلنائي ويتبع اإلجراءات اليت يقتضيها القانون و) ٢(٢٩٣دة املنصوص عليها صراحةً يف املا  

 سنة أو أكثر، ويشترط تقدمي طلبـات  ١٢ومبا أن هذا القانون ينطبق على األطفال الذين تبلغ أعمارهم          . اللوائح
 سنة، فإن اللجنة ال تزال تـشعر        ١٦ كان عمره أقل من      صرحية ومتكررة من الطفل مشفوعة مبوافقة والديه إذا       
  .بالقلق إزاء إجراءات الرقابة على هذه العملية ورصدها

 مشكلة تطبيق القانون اجلنائي على حبثلتوصيات السابقة، حتث اللجنة الدولة الطرف على متشياً مع ا  - ٣١
  : توصي اللجنة الدولةَ الطرف مبا يلي،وعلى وجه اخلصوص. طفال حديثي الوالدةاألممارسة وضع حٍد حلياة 

أن تقّيم باستمرار، وتراجع إذا لزم األمر، اللوائح واإلجراءات املتبعة يف هولندا فيما يتعلق                )أ(
بوضع حد للحياة عند الطلب، لضمان متتع األطفال، مبن فيهم حديثو الوالدة الذين يولـدون بتـشوهات                 

   من االتفاقية؛٦ائح والتدابري مع املادة خطرية، حبماية خاصة، وضمان توافق اللو
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز مراقبة ممارسة القتل الرحيم ومنع عدم التبليغ عنـها،                 )ب(  

وضمان مراعاة احلالة النفسية للطفل واألبوين أو األوصياء الذين يطلبون وضع حد حلياة الطفل، عند البّت                
  الطلب؛   يف

 تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية عن تنفيذ القوانني واللـوائح املتعلقـة   أن تقدم يف   )ج(  
  . بوضع حد للحياة عند الطلب
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 أحد أسباب الوفاة يعّد القتل ألن) ٣٠الفقرة ، CRC/C/15/Add.186(وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها   - ٣٢
  .ية األطفال األكرب سناً يف جزر األنتيل اهلولنديف صفوفالرئيسية 

لتوصيات السابقة، حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام بدراسة عن مشكلة القتـل يف              متشياً مع ا    - ٣٣
  .أوساط الشباب واختاذ تدابري فعالة ملعاجلة أسباهبا اجلذرية استناداً إىل نتائج هذه الدراسة

  احترام آراء الطفل

 اليت يعقدها وزير    املنتظمة للشباب واملناقشات    تالحظ اللجنة مع التقدير الدور النشط للمجلس الوطين         - ٣٤
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن الدولـة الطـرف مل تتبـع توصـيتها               . الشباب واألسرة مع الشباب يف هولندا     

)CRC/C/15/Add.227 املتعلقة بتعزيز دعم اجمللس الوطين للشباب واملنظمات الشبابية) ٣٦،  الفقرة.  

كما توجـه   .  الطرف بدعم اجمللس الوطين للشباب واملنظمات الشبابية       ةللدولتكرر اللجنة توصيتها      - ٣٥
 ١٥اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التوصيات اليت اعُتمدت يف يوم املناقشة العامة اليت أجرهتـا اللجنـة يف                

  .  بشأن حق الطفل يف االستماع إىل آرائه٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

   احلقوق واحلريات املدنية- ٣
  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧- ١٣ و٨ و٧واد امل(

  العقوبة البدنية

 يف املـدارس    متارستشعر اللجنة بالقلق ألن العقوبة البدنية يف املرتل ليست حمظورة يف أروبا، وال تزال                 - ٣٦
  .ومراكز الرعاية النهارية ويف املرتل يف جزر األنتيل اهلولندية

 هذا احلظر يف مجيـع      وتنفيذلعقوبة البدنية بنص القانون     احبظر تسليط   توصي اللجنة الدولة الطرف       - ٣٧
الدولة الطرف بتنظيم   كما توصي   .  واملدارس ومراكز رعاية الطفل البديلة     الوسط العائلي ، مبا فيها    األوساط

محالت توعية وبرامج تثقيفية عن تربية األطفال لضمان استعمال أشكال بديلة للتأديب على حنو ينسجم مع                
، مع إيالء االعتبار الالزم للتعليق ٢٨ من املادة ٢ مع أحكام االتفاقية، وخباصة الفقرة ويتماشى كرامة الطفل

بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسـية              ) ٢٠٠٦(٨العام رقم   
  . املهينة  أو

  مم املتحدة عن العنف ضد األطفالمتابعة دراسة األ

  ، توصي اللجنة الدولة الطرف(A/61/299)ة إىل دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال باإلشار  - ٣٨
  :مبا يلي

 مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير اخلبري املستقل املعين بدراسـة              اختاذ  )أ(
اإلقليمية ألوروبا ووسط آسيا، األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات املشاورات 
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وعلى وجه اخلصوص، توصي اللجنة الدولـة    . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥املعقودة يف ليوبليانا يف الفترة من       
  : الطرف بإيالء اهتمام خاص للتوصيات التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛  ‘١‘
   والتوعية؛، العنفاليت تنبذتعزيز القيم   ‘٢‘
   خدمات املساعدة على التعايف وإعادة اإلدماج يف اجملتمع؛توفري  ‘٣‘
  . تطوير وتنفيذ نظام جلمع البيانات وإجراء البحوث بصورة منهجية على الصعيد الوطين  ‘٤‘
شراكة مع اجملتمع املدين، وال سيما مبشاركة األطفال، استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل ب  )ب(

شكال العنف البدين واجلنسي والنفسي وكسب الزخم الختـاذ إجـراءات           لضمان محاية كل طفل من مجيع أ      
  .ملموسة وذات إطار زمين حمدد، حسب االقتضاء، ملنع ممارسات العنف واالعتداء والتصدي هلا

   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٤
  ؛٢١ إىل ١٩ ومن ١١ إىل ٩؛ واملواد من ١٨ من املادة ٢ و١؛ والفقرتان ٥ املادة(

  ) من االتفاقية٣٩ واملادة ؛٢٧ من املادة ٤؛ والفقرة ٢٥ملادة وا

  البيئة األسرية

يف حني تقّر اللجنة بتوافر اخلدمات على نطاق واسع لألسر واألطفال، فإهنا تالحظ العدد الكـبري مـن                    - ٣٩
ات األسـرية   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص اخلدم     . األطفال على قوائم االنتظار للحصول على خدمات مالئمة       

  .الوقائية واهلادفة إىل التدخل املبكر على املستوى احمللي، مما حيرم األطفال واليافعني من املساعدة الكافية

 خطوات واختاذ أسباب قوائم االنتظار الطويلة، حولحبث شامل إجراء توصي اللجنة الدولة الطرف ب  - ٤٠
 برامج جمتمعية هتدف    بتنفيذاللجنة الدولة الطرف    كما توصى   . إلشراك األسر يف منع حدوث املشاكل وحلها      

أنشطة تثقيفية وتنظيم  على القيام بدور أنشط، كنماذج االجتماعات العائلية مثالً، املوّسعةإىل مساعدة األسر 
  .يف جمال تربية األطفال على حنو يراعي االختالفات الثقافية

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية

حظ اللجنة املبادرات الناجحة اليت نفذهتا الدولة الطرف لتوفري املزيد من األسـر احلاضـنة               يف حني تال    - ٤١
 قوائم االنتظار، فإهنا تشعر بالقلق ألن خدمات رعاية الشباب ال تزال تركز بشكل              تقليصوجهودها الرامية إىل    

 الطويلة لألطفال الذين ينتظـرون   كما تشعر بالقلق إزاء قوائم االنتظار     .الرعايةكبري على إيداعهم يف مؤسسات      
إيداعهم يف مؤسسات الرعاية البديلة وكثرة التنقل بني هذه املؤسسات وعدم وجود أخصائيني اجتماعيني متفرغني 

  . على الدوام لالعتناء برفاه األطفال احملتاجني إىل رعاية

 احملتاجني إىل إيداع يف ألطفالألسباب الكامنة وراء ارتفاع عدد ا ابتقييمتوصي اللجنة الدولة الطرف   - ٤٢
 استراتيجية شاملة للتصدي هلذه املسائل مبشاركة األطفال       ووضعلرعاية وقوائم االنتظار الطويلة،     مؤسسات ا 
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لعامة اللجنة يف يوم املناقشة ا  اليت تقدمت هبا    توصيات  الوينبغي أن تأخذ الدولة الطرف يف اعتبارها        . وأسرهم
  .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين، املعقودة يف 

إيداع األطفـال   املتمثلة يف   مارسة  املوترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن            - ٤٣
كن اللجنة تظل قلقة إزاء ، ول٢٠١٠الذين مل يرتكبوا جرميةً يف مؤسسات األحداث اجلاحنني سوف توقف يف عام 

  .الوضع الراهن

م إيداع األطفـال احملتـاجني إىل       حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ إجراءات فورية لضمان عد           - ٤٤
  . مؤسسات إيواء األحداث اجلاحننيمساعدة يف

  التبين

 ُيسّمى بعمليات التـبين     يساور اللجنة القلق إزاء حاالت التبين غري القانوين، واليت هي نتيجة مباشرة ملا              - ٤٥
  . ، مع التركيز على ممارسات بيع األطفال وتأجري األرحام عرب اإلنترنت"الضعيفة"

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع حاالت التبين غري القانونية، والتوعيـة                 - ٤٦
 لعـام   تفاقية الهـاي   ال طبقاً" الضعيفة "كذلك حبقوق الطفل يف هذا الصدد، والقضاء على ممارسات التبين         

الدولة الطـرف   كما توصي اللجنة    .  بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل          ١٩٩٣
  . يف أروبا وجزر األنتيل اهلولندية١٩٩٣بتطبيق اتفاقية الهاي لعام 

  االعتداء واإلمهال

 املعنيـة  ٢٠٠٧ العمل الوطنيـة لعـام   من قبيل خطةالطرف، ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة    - ٤٧
بالتصدي لالعتداء على األطفال يف هولندا، والفصول التدريبية اجلديدة لألخصائيني االجتماعيني يف جزر األنتيل              
 اهلولندية، ومركز تقدمي املشورة بشأن االعتداء على األطفال يف أروبا، واالضطالع بالبحوث واستخدام نتائجها             

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن الغموض ال يزال يكتنف مسأليت الـسرية      . لصياغة السياسات املستقبلية وتنفيذها   
  . العديد من األخصائيني املهنيني وعامة اجلمهوريف نظروالتزامات اإلبالغ 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  - ٤٨

ت العنف أو االعتداء اجلنسي أو اإلمهـال أو إسـاءة         إنشاء آليات لرصد عدد ونطاق حاال       )أ(  
 من االتفاقية، مبا يف ذلك داخل األسرة ويف مؤسـسات الرعايـة أو   ١٩املعاملة أو االستغالل، مبفهوم املادة     

  غريها من أشكال الرعاية؛
مبـن فـيهم املدرسـون واألخـصائيون        (لفئات املهنية العاملة مع األطفـال       ضمان تلقي ا    )ب(  
فيمـا يتعلـق    التدريب  ) ماعيون والعاملون يف القطاع الطيب وأفراد الشرطة وموظفو اجلهاز القضائي         االجت

التزامهم باإلبالغ عن احلاالت املشتبه هبا فيما خيص العنف املرتيل الذي يؤثر على األطفال واختاذ اإلجراءات                ب
  املناسبة بشأهنا؛
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اء واإلمهال وإساءة املعاملة، مبـا يكفـل عـدم           الدعم املقدَّم لضحايا العنف واالعتد     تعزيز  )ج(  
  وقوعهم ضحية مرةً أخرى أثناء اإلجراءات القانونية؛

 الوصول إىل ما يكفي من خدمات التعايف واملشورة وغريها من أشكال إعـادة              توفري فرصة   )د(  
  .اإلدماج يف مجيع أحناء اململكة

   خدمات الصحة األساسية والرعاية- ٥
  ؛٢٦؛ املادة ٢٤؛ املادة ٢٣؛ املادة ١٨ من املادة ٣؛ الفقرة ٦املادة (

  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١والفقرات من 

  األطفال ذوو اإلعاقة

يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود عقبات حتول دون متتع األطفال ذوي اإلعاقة بـاحلقوق الـيت                   - ٤٩
كما تالحظ اللجنة بأسف عـدم وجـود        . املواصالت العامة ومة  تضمنها هلم االتفاقية، كالوصول إىل املباين العا      

  . استراتيجية وطنية شاملة إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف أروبا وجزر األنتيل اهلولندية

قـرار  (عاقـة   يف ضوء قواعد األمم املتحدة املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإل              - ٥٠
بشأن حقوق ) ٢٠٠٦(٩ وتعليق اللجنة العام رقم ، من االتفاقية٢٣واملادة  ،)، املرفق٤٨/٩٦اجلمعية العامة 

  :يلي  األطفال ذوي اإلعاقة، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات اليت تنص على محاية األشخاص               )أ(  
   لألطفال ذوي اإلعاقة؛ذوي اإلعاقة، وكذلك الربامج واخلدمات املقدمة

  وضع برامج للتشخيص املبكر والتدخل املبكر وتعزيزها؛  )ب(  
تنظيم محالت للتوعية بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم اخلاصة والتشجيع على   )ج(  

  إدماجهم يف اجملتمع ومنع التمييز ضدهم وإيداعهم يف مؤسسات الرعاية؛
 املهنيني العاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة، ومنـهم العـاملون يف            توفري التدريب للموظفني    )د(  

  القطاع الطيب وشبه الطيب وما إىل ذلك من قطاعات، واملدرسون واألخصائيون االجتماعيون؛
التصديق على االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول االختيـاري              )ه(  

  .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الدولة الطرف يف امللحق هبا، اللذين وقعت عليهما

  الصحة واخلدمات الصحية

يساور اللجنة القلق إزاء صعوبة وصول أطفال املهاجرين الذين ال حيملون رخصة إقامـة إىل خـدمات                   - ٥١
  .الرعاية الصحية
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  التدابري املالئمة لضمان وصول مجيع األطفـال املقـيمني علـى           باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ٥٢
  .أراضيها إىل خدمات الرعاية الصحية األساسية

  صحة املراهقني

تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود عدد كبري من األطفال واملراهقني على قوائم انتظار خـدمات الـصحة                   - ٥٣
  .العقلية يف هولندا

عايـة  بشرية على مجيع مستويات نظـام الر      الالية و املوارد  امل بتخصيصتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ٥٤
  . قوائم االنتظار لضمان الوصول إىل اخلدمات املتخصصة عند احلاجةوالسعي إىل تقليصالصحية العقلية 

ويف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، فإهنا تظل قلقة إزاء ازدياد معدالت احلمل يف                   - ٥٥
ـ كما تـشاطر اللجنـة املعنيـة        . أوساط املراهقات يف أروبا    ق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       احلقوب

)E/CN.12/NLD/CO/3/Add.1 قلقها إزاء ارتفاع نسبة احلمل املبكر يف جزر األنتيل اهلولندية) ٢٠، الفقرة.  

 لتعزيز تثقيف املراهقني يف جمايل الصحة اجلنسية واإلجنابية،   ببذل اجلهود توصي اللجنة الدولة الطرف       - ٥٦
 حنو يراعي عمرهم وجنسهم، بغية خفض حاالت احلمل يف أوساط املراهقـات،             يف املدارس وخارجها، وعلى   

الرعاية الـصحية والتثقيـف،     الالزمة وإتاحة الفرصة هلن للتمتع خبدمات       املساعدة  بملراهقات احلوامل   ا ومّد
 جمـايل    اسـتراتيجياهتا يف   بتعزيزكما توصي اللجنة الدولة الطرف      . وخباصة يف أروبا وجزر األنتيل اهلولندية     

التثقيف والتوعية لعامة اجلمهور بغية خفض حاالت احلمل يف أوساط املراهقات، وخباصة يف أروبـا وجـزر                 
  .األنتيل اهلولندية

 يف أوساط املراهقني يف الدولة الطرف، مبا        املوادويساور اللجنة القلق إزاء تعاطي املخدرات وغريها من           - ٥٧
  .يةيف ذلك يف أروبا وجزر األنتيل اهلولند

لتوصيات السابقة، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تعـاطي             متشياً مع ا    - ٥٨
  .املخدرات واستهالك املشروبات الكحولية

  الرضاعة الطبيعية

يساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض معدالت الرضاعة الطبيعية اخلالصة يف الدولة الطـرف، وألن الدولـة                  - ٥٩
  .ف مل تنفذ بالكامل املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األمالطر

 واالمتثال جهودها لتشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعية اخلالصة        بتعزيزتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ٦٠
  .حكام املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األمأل
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   األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية- ٦
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

  مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان ،التعليم

وتدرك اللجنة اهتمام الدولـة الطـرف   . حتيط اللجنة علماً مع التقدير بنوعية النظام التعليمي يف هولندا   - ٦١
 ال حيملون مبسائل الفصل العنصري احلاصل حبكم الواقع يف املدارس الواقعة يف املدن وتعقيد وصول األطفال الذين

. وثائق إىل املدارس وتدهور الوضع األمين يف بعض املدارس ونطاق التثقيف حبقوق اإلنسان وحقوق الطفل ونوعيته
  .د بشكل مرضٍتسّو بعبيد أن اللجنة قلقة ألن هذه املسائل مل 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٦٢

ي احلاصل حبكم الواقع يف املدارس، وذلك تعزيز جهودها للتغلب على مشكلة الفصل العنصر  )أ(  
   وشبكات التعاون بني املدارس؛اإلثنياتعن طريق دعم املدارس املتنوعة 

ضمان حق مجيع األطفال يف التعليم عن طريق تيسري تسجيل األطفال الذين فُقدت وثائقهم                )ب(  
  أو الذين حيملون وثائق غري مكتملة؛

س اليت تواجه صعوبات يف هذا اجملال حبيث يتـسىن لألطفـال          حتسني الوضع األمين يف املدار      )ج(  
  الوصول إىل مدارس آمنة وتلقي التعليم دون خشية التعرض إىل العنف وإساءة املعاملة؛

اهج املدرسية على    إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املن          السهر على   )د(  
  .مجيع املستويات

التعليم اإللزامي يف جزر األنتيل اهلولندية وبالتدابري املتخذة إلتاحة فرص الوصول           وترحب اللجنة بفرض      - ٦٣
  . إىل التعليم الثانوياالرتقاءإىل التعليم أمام مجيع األطفال وخفض معدالت التسرب املدرسي وزيادة معدالت 

 يف جزر األنتيـل     توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وزيادة تعزيز جهودها لتمكني مجيع األطفال            - ٦٤
 إىل  االرتقـاء اهلولندية من الوصول إىل التعليم، وخفض معدالت التسرب املدرسـي، وزيـادة معـدالت               

  .الثانوي  التعليم

بيد أن اللجنة قلقة ألن التعليم مل . وترحب اللجنة مبشروع القانون الوطين بشأن التعليم اإللزامي يف أروبا  - ٦٥
يب والتسرب املدرسيني ال تزال مستمرة، رغم اخنفاض معدالهتا، ولعدم التحاق يزل غري إلزامي وألن مشاكل التغ
  .مجيع أطفال املهاجرين باملدارس

توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع يف فرض التعليم اإللزامي يف أروبا وبتعزيز جهودها لـضمان                 - ٦٦
  .التحاق مجيع األطفال باملدارس، مبن فيهم أطفال املهاجرين
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  بري احلماية اخلاصة تدا- ٧
  ) من االتفاقية٣٦ إىل ٣٢من املواد ، و)د(- )ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

  األطفال طالبو اللجوء واملهاجرون

يف حني تالحظ اللجنة مع التقدير العدد الكبري من طاليب اللجوء الذين ُتقبل طلباهتم يف هولندا، فإهنا تشعر   - ٦٧
 واألسر اليت لديها أطفال، واستمرار اختفاء األطفال من مراكز املصحوبني األطفال غري بالقلق إزاء ممارسة احتجاز

كما يساور اللجنـة    . االستقبال بالرغم من املشروع الرائد ملنع اختفاء األطفال الذين ال حيملون الوثائق الالزمة            
 ينبغي أن ُتقّدم على حنـو يراعـي         القلق إزاء وصول األطفال طاليب اللجوء والالجئني إىل اخلدمات األسرية اليت          

  . االختالفات الثقافية

 احلّد من اللجوء إىل إجراء احتجاز األجانب حبق األطفـال غـري      مبزيدتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ٦٨
 تعزيز التدابري املتخذة أصالً ملنع اختفاء األطفال طاليب اللجـوء      وزيادة واألسر اليت لديها أطفال،      املصحوبني

  . خدمات أسرية تراعي االختالفات الثقافيةوتقدمي

 وعدم وجود   ٢٢وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء اإلعالن التقييدي للدولة الطرف خبصوص املادة               - ٦٩
تشريعات أو سياسات أو إجراءات يف جزر األنتيل اهلولندية فيما يتعلق حبمايـة حقـوق األطفـال الالجـئني                   

  .املصحوبني  وغري

 واختاذ ٢٢سحب إعالهنا خبصوص املادة بتوصي اللجنة الدولة الطرف،  مع التوصيات السابقة،متشياً   - ٧٠
 وبوضع وتنفيذ ،  املصحوبنيتدابري قانونية وغري قانونية فعالة لضمان توفري محاية كافية لألطفال الالجئني وغري             

غريهـا مـن اخلـدمات      برامج وسياسات تضمن وصول هؤالء األطفال إىل اخلدمات الصحية والتعليمية و          
بشأن معاملة األطفال غري    ) ٢٠٠٥(٦العام رقم   اللجنة  تعليق  تراعي الدولة الطرف    وينبغي أن   . االجتماعية

  .املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

 عمل األطفال يف جزر األنتيل اهلولندية منخفضة جداً         يساور اللجنة القلق ألن السن الدنيا ألسوأ أشكال         - ٧١
  .وال تتفق مع املعايري الدولية)  عاما١٥ً(

 مبراجعة قوانني عمل األطفال وإنفاذهـا، وبتعزيـز دور       متشياً مع التوصيات السابقة، توصي اللجنة       - ٧٢
ـ             تغالل االقتـصادي   مفتشي العمل وفرض عقوبات يف حاالت االنتهاكات، وذلك توخياً للقضاء على االس

 بشأن أسـوأ أشـكال عمـل        ١٨٢كما توصي اللجنة بتطبيق اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم          . لألطفال
  . بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، وذلك يف مجيع أحناء الدولة الطرف١٣٨األطفال، ورقم 

  

  



CRC/C/NLD/CO/3 
Page 14 

 

  االستغالل اجلنسي واالجتار

 اللجنة  حتيطويف حني   . لة الطرف ملنع االستغالل اجلنسي واالجتار     ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدو       - ٧٣
طة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، فإهنا تشعر بالقلق إزاء غياب استراتيجية وطنية شاملة ملنع االجتار علماً خب

 االسـتغالل اجلنـسي     كما تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف ال تعترب        . واالستغالل اجلنسي لألطفال حتديداً   
وتشاطر اللجنة كذلك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقها إزاء العـدد    . لألطفال مشكلةً يف أروبا   

  ).٢٣، الفقرة CEDAW/C/NLD/CO/4(املرتفع لضحايا االجتار من النساء والفتيات 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٧٤

فض ومنع االستغالل اجلنسي لألطفال والسياحة القائمة على االسـتغالل          تعزيز جهودها خل    )أ(  
اجلنسي لألطفال، وذلك بوسائل تشمل إجراء دراسة شاملة ومجع بيانات عن وترية حدوث هـذه املـشكلة              

   وتنفيذ استراتيجيات وسياسات شاملة هبذا الصدد؛،وأبعادها
يتَّجـه،   االجتار باألطفال أو إليها      منها ينطلق تعزيز التعاون القائم مع سلطات البلدان اليت          )ب(  

  ملكافحة هذه الظاهرة؛
مواصلة توعية املهنيني واآلباء واألطفال وعامة الناس مبشاكل االستغالل اجلنسي لألطفـال              )ج(  

 والسياحة القائمة على استغالهلم جنسياً، وذلـك عـن طريـق التثقيـف بوسـائل تـشمل                  ،واالجتار هبم 
  ة؛اإلعالمي  احلمالت
ل اجلنسي   األول والثاين والثالث ملكافحة االستغال     ة العاملي اتمراعاة الوثائق اخلتامية للمؤمتر     )د(  

   على التوايل؛٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦ يف األعوام ت ُعقدالتجاري لألطفال، واليت
نـسي  اختاذ التدابري القانونية وغري القانونية املالئمة حلماية األطفال ضحايا االسـتغالل اجل             )ه(  

  والبغاء، ومقاضاة من يعتدون على األطفال ويستغلوهنم جنسياً؛
 ، وأعضاء النيابة العامـة ،تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، واألخصائيني االجتماعيني       )و(  

  على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها على حنو يراعي حساسية وضع الطفل؛

ــشاطر  - ٧٥ ــةُوت ــةَ اللجن ــا    اللجن ــة قلقه ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــة ب  املعني
)E/C.12/NLD/CO/3/Add.1   إزاء عدم وجود نظام مشترك لتسجيل حاالت االستغالل اجلنـسي          ) ٢١، الفقرة

كمـا تعـرب   . وغريه من االعتداءات على األطفال يف جزر األنتيل اهلولندية، ما يصّعب إجراء أي تقييم للوضع    
لقها إزاء عدم توفر معلومات حمددة عن احلماية القانونية لألوالد من االستغالل اجلنسي، وخباصة عن             اللجنة عن ق  

  . األحكام اجلنائية املتعلقة باالغتصاب

توصي اللجنة الدولة الطـرف باعتمـاد تدابري حلماية األطفال، مبن فيهم األوالد، من االسـتغالل                - ٧٦
  وينبغـي إنشاء نظام مشترك لتسجيل حاالت املعاملة السيئة يف جزر . اءاجلنسي والعنف وسائر أشكال االعتد

  .األنتيل اهلولندية
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  إدارة قضاء األحداث

 احلبس الوقائي لألحداث يف هولندا، واستمرار إمكانية حاالتتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء تزايد   - ٧٧
وجب القانون اجلنائي للبالغني، وإمكانية احلكم على        عاماً مب  ١٧ عاماً أو    ١٦حماكمة أشخاص يبلغون من العمر      

  .هؤالء األشخاص بالسجن مدى احلياة يف جزر األنتيل اهلولندية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٧٨

 من االتفاقية،   ٣٩ و ٤٠ و ٣٧ التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث، ال سيما املواد          ضمان  )أ(
ومبادئ األمـم   ) قواعد بيجني (الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      النموذجية   وكذلك قواعد األمم املتحدة   

 ١٠، وذلك يف ضوء التعليق العام رقـم         )مبادئ الرياض التوجيهية  (املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث      
  بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث؛) ٢٠٠٧(

  اكمة األطفال كما ُيحاكم البالغون؛ يف مراجعة تشريعاهتا هبدف إلغاء إمكانية حمالنظر  )ب(
   احلكم بالسجن مدى احلياة حبق األطفال؛إلغاء  )ج(
ذ أخري وألقـصر     عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية حبق األحداث اجلاحنني إال كمال           ضمان  )د(

  .فترة مناسبة ممكنة

   الدوليةحقوق اإلنسانمعاهدات  التصديق على - ٨

علومات اليت تفيد بأن عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية          يف حني ترحب اللجنة بامل      - ٧٩
 تقريباً، فإهنا توصي الدولة الطـرف       اكتملتحقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف املنـازعات املسلحة قد          

  .بالتصديق عليه يف أسرع وقت ممكن وضمان تطبيقه يف أروبا وجزر األنتيل اهلولندية

ة ألن الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد وتأسف اللجن  - ٨٠
اإلباحية مل ُيطبق بعد يف جزر األنتيل اهلولندية، وترحب باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف ومفادهـا أن                  

  .يل اهلولنديةاحلكومة بصدد وضع تشريع لتنفيذ الربوتوكول االختياري يف جزر األنت

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املالئمة للتأكد من أن الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع      - ٨١
  .األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية مطبٌق يف جزر األنتيل اهلولندية

األساسية املتعلقة حبقوق   األمم املتحدة   هدات  معامجيع  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على         - ٨٢
اإلنسان وبروتوكوالهتا االختيارية اليت مل تصبح بعد طرفاً فيها، وال سيما االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق               

 ، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري   ،مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
 التفاقية مناهـضة    يلربوتوكول االختيار  وا ،ألشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري    واتفاقية حقوق ا  

 والربوتوكـول االختيـاري     ،التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
  .امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  بعة والنشر املتا- ٩

  املتابعة

 مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصـيات يف           باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ٨٣
مجيع أحناء اململكة، بوسائل تشمل إحالتها إىل الوزارات املعنية والسلطات احمللية لكي تنظر فيها وتتخذ املزيد            

  .من اإلجراءات بشأهنا

  النشر

 الدولـة الطـرف     املقدمة مـن   التقرير الدوري الثالث والردود اخلطية       بنشري اللجنة كذلك    توص  - ٨٤
اليت اعتمدهتا اللجنة نشراً واسع النطاق على عامة اجلمهـور          ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات ذات الصلة    

ية واألطفال، بغية إثارة    ومنظمات اجملتمع املدين والفئات الشبابية ووسائل اإلعالم وغري ذلك من الفئات املهن           
  .النقاش وبث الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها

   التقرير القادم- ١٠

وينبغي . ٢٠١٢مارس  / آذار ٦تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع حبلول             - ٨٥
 ١٢٠اوز عدد صـفحاته     أن يكون تقريراً شامالً يتضمن معلومات عن مجيع مناطق الدولة الطرف وأال يتج            

  ).CRC/C/118(صفحة 

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية وفقاً ملتطلبات الوثيقة األساسـية املوحـدة               - ٨٦
الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، اليت أُقرت يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات 

  ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /نسان يف حزيرانمعاهدات حقوق اإل

 -  -  -  -  -  

 


