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(A)     GE.08-40361    220208    220208 

   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةةاملعنية جنلال
  الثامنة والثالثونالدورة 
  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠جنيف، 

  املقدمة من الدول األطرافالنظر يف التقارير 
   من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

  للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملالحظات اخلتامية 

  جزر األنتيل اهلولندية
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث ململكة هولندا               - ١
شأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف جـزر األنتيـل اهلولنديـة                 ب

(E/C.12/ANT/3)         ٢٠٠٧مـايو  / أيـار ٤ يف جلستيها التاسعة والعاشرة املعقـودتني يف E/C.12/2007/SR.9) 
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧مايو / أيار١٥ و١٤املعقودة يف  ٢٣ و٢٢ و٢١، واعتمدت يف جلساهتا SR.10)و

   مقدمة- ألف 
اخلاص جبزر األنتيل اهلولندية، الذي أُعد وفقاً بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالثة ترحب اللجنة   - ٢

لردود اخلطية على قائمة عن ارتياحها لب اللجنة عروت.  العهدعن تنفيذلتوجيهاهتا ويتضمن معلومات عملية 
، غري أهنا تأسف لعدم إحالة تلك الردود قبل وقت كاٍف للتمكن من (E/C.12/ANT/Q/3/Add.1) املسائل

اء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف واجلهود اللجنة احلوار الصريح والبّنتالحظ و. ترمجتها إىل لغات عمل اللجنة
  .اليت بذهلا للرد شفوياً على األسئلة املطروحة

   اجلوانب اإلجيابية- باء 
 اجلديد عقوباتتالحظ اللجنة بارتياح التدابري اليت اختذت إلدراج أحكام جترم العنف املرتيل يف قانون ال  - ٣

  .جلزر األنتيل اهلولندية
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، حتمي العمال، وال سيما يف ٢٠٠٠ اعتماد أحكام جديدة يف قانون العمل، يف عام  اللجنة علىثينتو  - ٤

  .يف األنشطة النقابية املرض واحلمل واألمومة، واملشاركة تحاال

  . فترة التعليم اإلجباري وإىل التصدي للتسرب املدرسيمتديدوتثين اللجنة على التدابري اهلادفة إىل   - ٥

وتالحظ اللجنة بارتياح القرار األخري الذي اختذته السلطات والقاضي بإضافة لغة ببيامنتو إىل اللغات   - ٦
  .اللغتني اهلولندية واإلنكليزية جانبالرمسية جلزر األنتيل اهلولندية، إىل 

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 
  .تالحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات موضوعية تعوق التنفيذ الفعلي للعهد يف الدولة الطرف  - ٧

   دواعي القلق الرئيسية- دال 
ات الدولية االلتزام تدرك متاماً أمهية تالحظ اللجنة بقلق أن خمتلف سلطات جزر األنتيل اهلولندية ال  - ٨

  .النامجة عن العهد

وحتيط علماً . الطفيف احملرز يف جمال التطبيق املباشر للحقوق اليت يتضمنها العهدللتقدم وتأسف اللجنة   - ٩
ملمكن مبعلومات مفادها أنه ال ميكن للمحاكم أن تطبق تلك احلقوق مباشرة إال يف احلاالت اليت ترى فيها أنه من ا

أن أكثرية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية غري ترى الدولة الطرف ألن وُتعرب اللجنة عن قلقها . تطبيقها
  . عن ذلكل هلااعدم تقدمي أي مثكذلك لوتأسف اللجنة . قابلة للتطبيق املباشر

   إذندية، وال سيما لدى الشبان ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة البطالة املرتفعة يف جزر األنتيل اهلول  - ١٠
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٣٧بلغت 

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات حمددة بشأن تدابري مثل إلغاء وجوب حصول أكثرية   - ١١
 واعتماد عقود ،، وتنظيم وقت العمل من أجل حتقيق مرونة أكرب العمالو على تراخيص لتسريحاصناعات كوراس

  . وأثر تلك التدابري يف حالة العمالةاألجل،عمل قصرية 

 اً الئقاًوتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات كافية عن مدى توفري األجور الدنيا مستوى معيشي  - ١٢
  .للعمال وألسرهم

  يف جزر األنتيل اهلولنديةغري تشريعية، معتمدة أو يةقلق إزاء عدم وجود تدابري تشريعالوتشعر اللجنة ب  - ١٣
كبرية وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق ال. ي قيمة متساويةأجر متساو عن عمل ذبغية ضمان احلق يف تلقي 

 . يف املائة٢٧,٤ عما يكسبه الرجال بنحو ءإذ يقل ما تكسبه النسااتب الرجال والنساء؛ والقائمة بني متوسط ر
  .حلالة تعكس متييزاً ضد النساءهذه اأن قلق أن جزر األنتيل اهلولندية ال تعترب بوتالحظ 

أسباب لعدم توضيحها  أن حق اإلضراب معترف به يف الدولة الطرف، غري أهنا تأسف لجنةوتالحظ ال  - ١٤
  . من العهد بالنسبة إىل جزر األنتيل اهلولندية٨ من الفقرة األوىل من املادة )د(إبقاء حتفظها على الفقرة الفرعية 
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 ين إحصاءات مبوبة حسب نوع اجلنس والسن بشأن خمتلف فئات العمال الذهاوتأسف اللجنة لعدم تلقي  - ١٥
ألشخاص تشمل ا معلومات عن التدابري املتخذة بغية توسيع تلك احلماية لاليغطيهم نظام الضمان االجتماعي، و

لضمان  اميغطيهالذين أن نسبة السكان مفادها كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات . املستبعدين منها
  .جداًقليلة االجتماعي 

مبالغ خمصصات الضمان االجتماعي لتمكني املستفيدين من عدم كفاية وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء   - ١٦
ميع األشخاص جلأن املساعدة االجتماعية ال متنح ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء معلومات مفادها . التصدي للفقر

  .عيشياً كافياًمالذين حيتاجوهنا لتوفر هلم مستوى 

  واليت ، واحداليت يعيلها عائل وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احلالة العسرية جداً اليت تعاين منها األسر   - ١٧
  .ال تتلقى مساعدة كافية

  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد أن خدمات حضانة األطفال ال تزال غري كافية،   - ١٨
  . اهلولنديةوال سيما يف جزر الريح

  .عانات االجتماعيةإلويساور اللجنة القلق إزاء انفراد املوظفني واألساتذة دون غريهم باحلق يف ا  - ١٩

وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء نسبة حاالت احلمل املبكر اليت يبدو أهنا مرتفعة يف جزر األنتيل اهلولندية،   - ٢٠
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نسبة . ليم ويف صحة املراهقاتوما ينجم عنها من آثار سلبية يف احلق يف التع

  أسف لعدم تقدمي الدولة الطرف معلومات كافية عن التدابري املتخذة ملواجهة تو. اإلجهاض لدى املراهقات
  .هذه الظواهر

الت حاوتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام تسجيل مشترك حلاالت االستغالل اجلنسي وغريها من   - ٢١
كما يساور اللجنة . من الصعب القيام بأي تقييم حلالةإيذاء األطفال يف جزر األنتيل اهلولندية، األمر الذي جيعل 

 من االستغالل اجلنسي، وخباصة فيما يتعلق باألحكام للذكوراحلماية القانونية اخلاصة بالقلق إزاء نقص املعلومات 
  .غتصابالاجلزائية يف جمال ا

قلق أنه بالرغم من الضمانات اليت قدمتها سلطات جزر األنتيل اهلولندية ومفادها أن بلجنة وتالحظ ال  - ٢٢
انتشار الفقر يف جزر األنتيل مدى  مل حتدد بعد عتبة رمسية للفقر توضح امكافحة الفقر هي إحدى أولوياهتا، فإهن

االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف وإضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدماج احلقوق . اهلولندية
  . الفقر يف جزر األنتيل اهلولنديةاحلّد منبرامج 

   االقتراحات والتوصيات- هاء 
طبيعة التزامات الدول بشأن ، )١٩٩٠(٣تلفت اللجنة جمدداً انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم   - ٢٣

وتوصي بتنظيم دورات .  وتدعوها إىل إعادة النظر يف مسألة إمكانية تطبيق أحكام العهد بصفة مباشرة،األطراف
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التقاضي فيما يتصل بتتناول أهلية لصاحل القضاة واحملامني تدريبية حمددة 

  .العهدالواردة يف وإمكانات التطبيق املباشر للحقوق 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان اإلدماج الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف و  - ٢٤

  . مع احلقوق املدنية والسياسيةبالتساويدستور كوراساو اجلديد، 

وتوصي أيضاً . وتوصي اللجنة بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية حبقوق اإلنسان يف جزر األنتيل اهلولندية  - ٢٥
  .يذ خطة عمل حلقوق اإلنسان تراعي مراعاة كاملة احلقوق الواردة يف العهدباعتماد وتنف

  . يف جزر األنتيل اهلولنديةاملعاملةوتوصي اللجنة باعتماد قانون، يف املستقبل القريب، يتناول املساواة يف   - ٢٦

واالجتماعية والثقافية وتوصي اللجنة باعتماد تدابري تكفل احلماية الفعلية واملالئمة للحقوق االقتصادية   - ٢٧
  .مللتمسي اللجوء والالجئني

اجها يف راليت يزمع إدو ،جترِّم العنف املرتيلبدء نفاذ األحكام اليت وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان   - ٢٨
  . تنفيذها الفعلي يف أفضل اآلجالوكفالة اجلديدالعقوبات قانون 

 يف التصدي للبطالة بتنفيذ برامج مستهدفة، وال سيما  جهودهامضاعفةوحتث اللجنة الدولة الطرف على   - ٢٩
وينبغي أن ُتدرج يف التقرير الدوري القادم معلومات مفصلة عن فعالية التدابري املتخذة، وكذلك . لصاحل الشباب

  .على أساس مقارنبيانات إحصائية عن البطالة، مبوبة 

دخلة على قانون العمل بشأن حقوق العمال وفقاً وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر التعديالت امل  - ٣٠
  ).٦املادة (بشأن قانون العمل ) ٢٠٠٥(١٨ من العهد والتعليق العام رقم ٧ و٦للمادتني 

التمتع ن تكون خمتلف األجور الدنيا مرتفعة مبا فيه الكفاية لتمكني العمال وأسرهم من أوتوصي اللجنة ب  - ٣١
علومات يف هذا مزيد من امل من العهد، وتود تلقي ٧من املادة ‘ ٢‘)أ(الفرعية عيشي الئق، وفقاً للفقرة مستوى مب

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الفوارق القائمة بني خمتلف فئات األجور كما . الصدد يف التقرير القادم
  .الدنيا إلغاًء كامالً يف املستقبل القريب

يع التدابري الالزمة، وال سيما التشريعية منها، لضمان التنفيذ وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مج  - ٣٢
وتلفت يف هذا الصدد انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها .  ذي قيمة متساويةتلقي أجر متساو عن عملالفوري ملبدأ 

اعية والثقافية جبميع احلقوق االقتصادية واالجتمبشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع ، )٢٠٠٥(١٦العام رقم 
  ).٣املادة (

 من الفقرة األوىل )د(سحب التحفظ على الفقرة الفرعية أن تنظر جبدية يف وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب  - ٣٣
  . من العهد٨من املادة 

. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حق كل فرد يف الضمان االجتماعي  - ٣٤
عمقة تتناول املستبعدين من الضمان االجتماعي، واإلشارة إىل أسباب ذلك، تة الطرف إعداد دراسة موينبغي للدول

  . يف التقرير الدوري القادمصدي هلذه احلالة، وإدراجهاللتونتائج التدابري املتخذة 
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  ، ميع األشخاص الذين حيتاجوهناجلوتشجع اللجنة الدولة الطرف على منح املساعدة االجتماعية   - ٣٥
  .كاٍفمعيشي  حىت يتمكنوا من بلوغ مستوى حرماناً وهتميشاًاألشخاص واجلماعات أشد وال سيما 

تشمل تقدمي واحد، واليت يعيلها عائل وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري حمددة حلماية األسر   - ٣٦
حق تلك األسر يف مستوى معيشي اإلعانات االجتماعية وخدمات احلضانة لألطفال واملساعدة املالية، لضمان 

  . التعليم ألطفاهلا توفري، ويف محاية مالئمة ويفكاف

وينبغي هلذه . وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة وطنية يف جمال خدمات حضانة األطفال  - ٣٧
  .كملهاتلك اخلدمات يف جزر األنتيل اهلولندية بأعدد كاف من السياسة بوجه خاص أن تكفل ضمان وجود 

الفئات اليت تغطيها اإلعانات االجتماعية حىت تستفيد نطاق وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع   - ٣٨
  .الًاطفأمنها مجيع األسر اليت تعيل 

 إحصاءات، عن حاالت احلمل املبكر مبا فيها الدولة الطرف مدها مبعلومات مفصلة، إىلوتطلب اللجنة   - ٣٩
  .التدابري املعتمدة للتصدي لتلك الظواهركذلك وواإلجهاض لدى املراهقات، 

االستغالل من  الذكور، مبن فيهماد تدابري حلماية األطفال، ـرف باعتمـوتوصي اللجنة الدولة الط  - ٤٠
  ي إنشاء نظام مشترك لتسجيل حاالت املعاملة السيئة يف جزر ـوينبغ.  أشكال اإليذاءسائراجلنسي والعنف و
  .األنتيل اهلولندية

يف جزر األنتيل اهلولندية وإدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية للفقر وتوصي اللجنة بوضع عتبة رمسية   - ٤١
ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل إعالهنا . الفقر يف جزر األنتيل اهلولنديةاحلّد من والثقافية يف برامج 

  .(E/C.12/2001/10)" صادية واالجتماعية والثقافيةالفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقت"بشأن 

  .التصدي للتسرب املدرسيوتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها يف جمال   - ٤٢

اإلثين لسكان جزر األنتيل كوين يف التقرير الدوري القادم عن التدق وتطلب اللجنة مدها مبعلومات أ  - ٤٣
  .اعات للحقوق الثقافيةاهلولندية وعن ممارسة األفراد واجلم

 الدولة الطرف أن تترجم العهد وهذه املالحظات اخلتامية إىل لغة بابيامنتو وإىل اللغة إىلوتطلب اللجنة   - ٤٤
 على نطاق واسع يف مجيع شرائح اجملتمع، وال سيما لدى موظفي الدولة وأعضاء اجلهاز ااهلولندية، وأن تنشرمه

 كما تشجع الدولةَ. اليت تكون قد اختذهتا مبتابعة ذلكلدوري القادم جبميع التدابري  يف التقرير اأن تبلغهاالقضائي، و
الطرف على أن تشرك املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية مناقشة على الصعيد 

  .الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم
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 وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث  - ٤٥
  . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسانرصد أخرياً هيئات أقرهتا، اليت )١( األساسية املشتركةاخلاصة بالوثيقةو

بيد . ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠هو  تقريرها الدوري الرابع ميتقدموعد أن ب اللجنة الدولة الطرف ذكّروت  - ٤٦
منح الدولة الطرف مهلة تقرر اللجنة فإن ، ٢٠٠٧مايو /يارأيف قد ُنظر فيه تقرير جزر األنتيل اهلولندية  ملا كان أنه

وتدعوها إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع، املتعلق جبميع األقاليم اليت تتألف منها مملكة هولندا، حبلول . إضافية
ها أن ُتدرج فيه مجيع املعلومات املفصلة املتعلقة بالتدابري اليت تكون قد يإل، وتطلب ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠

  .اختذهتا ملتابعة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

 -  -  -  -  -  

                                                      

)١( HRI/GEN/2/Rev.4. 


