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  مقدمة  -أوالً  
دميقراطيـة حتكمهـا سـيادة      بوصفها دوالً   اململكة،  اليت تتكون منها    بلدان  التويل    -١

ويعد تعزيز التقيـد  . القانون، أمهية كربى الحترام وتعزيز احلقوق األساسية املعترف هبا دولياً   
 داخـل اجملـال    متواصـالً فهو يستحق ويتلقى اهتماماً . همة ال تنتهي أبداً   حبقوق اإلنسان م  

وتدرك بلدان اململكـة أن احلمايـة       . الوطين، وذلك من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان       
املؤسسية حلقوق اإلنسان، وإن كانت أساسية، ليست كافية كوسيلة لضمان احترام احلقوق            

  . حلقوق ممارسةًوما يهم هو التقيد هبذه ا. األساسية
فاالستعراض الدوري  . وتؤيد بلدان اململكة االستعراض الدوري الشامل دون حتفظ         -٢

  الشامل يفعل الكثري لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل، إذ يـضمن دراسـة               
أن  حالة مجيع البلدان اليت تنتمي إىل األمم املتحدة مرة كل أربع سنوات، وهو ما يعين أيضاً               

وتعترب هولندا االستعراض الدوري الشامل     .  للنقاش السياسي  حقوق اإلنسان تصبح موضوعاً   
 بـشأن التوصـيات     ٢٠١٠وهلذا السبب، بادرت بتقدمي تقرير مؤقت عام        . عملية متواصلة 
تعتزم مواصلة فعل ذلك يف املستقبل واالستمرار يف احلوار مـع           هي  و. ٢٠٠٨الصادرة عام   

كما تساهم بفاعلية يف جلـسات اسـتماع االسـتعراض          .  املعنية منظمات حقوق اإلنسان  
  .الدوري الشامل لبلدان أخرى

  املنهجية وعملية التشاور  -ثانياً  
صيغ هذا التقرير الصادر عن مملكة هولندا وفقاً للمبادئ التوجيهية الـيت حـددها                -٣

، حالـة   ياً وطن يعكس، بوصفه تقريراً  هو  و). A/HRC/DEC/17/119(جملس حقوق اإلنسان    
أروبـا وكوراكـاو    : هولندااليت تتكون منها مملكة     حقوق اإلنسان يف مجيع البلدان األربعة       

. وما مل يذكر خالف ذلك، يسري النص على مملكة هولندا برمتها          . نت مارتن وهولندا  اوس
وخالل إعداد هذا التقرير، عقد اجتماعان استشاريان مع املنظمات غري احلكومية والوكاالت          

جلنة املساواة يف املعاملة، وأمني املظـامل الـوطين،         : نشأة حلماية حقوق اإلنسان يف هولندا     امل
  .وأمني مظامل األطفال، وهيئة محاية البيانات

 ملنظمـات   عشرون ممثالً ) ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول (وحضر االجتماع األول      -٤
أى احلاضرون ضرورة تناوهلا يف     وجرى تبادل بناء لآلراء بشأن شىت املواضيع اليت ارت        . خمتلفة

. وبعدها صيغ مشروع التقرير بتفصيل أكرب مع مراعـاة اآلراء املـدىل هبـا             . التقرير الوطين 
إىل حوار بناء بني املسؤولني احلاضرين      ) ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين (وأفضى االجتماع الثاين    

  .وممثلي املنظمات بشأن حمتوى التقرير القطري والتقارير املوازية
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  العالقات الدستورية اجلديدة  -ثالثاً  
وتتعلق هذه التعديالت   . عرفت مملكة هولندا تعديالت دستورية منذ التقرير السابق         -٥

ـ       ببلد جزر األنتيل اهلولندية السابق ال      نت مـارتن،   اذي كان يتألف من جزر كوراكاو، وس
 تـشرين   ١٠ويف  . تواستندت التغيريات إىل استفتاءا   .  يوستاتيوس، وسابا  توبونري، وسان 

  .، مل تعد جزر األنتيل اهلولندية موجودة كبلد٢٠١٠أكتوبر /األول
 مارتن أصبحتا متتلكني اآلن وضع      سانتويعين اهليكل اجلديد أن جزيريت كوراكاو و        -٦

وحتتفظ أروبا بوضع بلد داخل اململكـة       . بلدين يف اململكة، وهو وضع مشابه لوضع أروبا       
، أصبحت مملكة هولنـدا     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٠منذ  و. ١٩٨٦الذي متتلكه منذ    

نت اهولندا وأروبا وكوراكاو وس   : تتكون من أربعة، وليس ثالثة، بلدان تتساوى يف الوضع        
 مـن    يوستاتيوس وسابا، جـزءاً    توقد أصبحت اجلزر الثالث األخرى، بونري وسان      . مارتن
ورويب هلولندا والقسم الكارييب هلولنـدا      القسم األ :  إىل قسمني  وتنقسم هولندا حالياً  . هولندا

  ). يوستاتيوس وساباتجزر بونري وسان(

  اإلجنازات وأفضل املمارسات  -رابعاً  

  املعهد اهلولندي حلقوق اإلنسان    
اعتمدت هولندا تشريعات تنص على إنشاء معهد وطين حلقوق اإلنسان، سـيفتح              -٧

هدف إىل محايـة حقـوق      سيو. ئ باريس د ملبا وسيعمل هذا املعهد وفقاً   . ٢٠١٢أبوابه عام   
ولتحقيق هذه األهداف، سيجري حتقيقات ويبلـغ       . اإلنسان والتوعية هبا وتشجيع التقيد هبا     

عن حالة حقوق اإلنسان ويتعاون بصورة منهجية مع منظمات اجملتمع املدين ومع املؤسسات             
. اية حقـوق اإلنـسان    من املؤسسات الدولية العاملة يف جمال مح       هاالوطنية واألوروبية وغري  

  :وسيعمل املعهد بقوة من أجل ما يلي
  ؛ عليهاالتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان وتنفيذها والتقيد هبا وسحب التحفظات  •
  اإلنسان والتقيد هبا؛املعنية حبقوق تنفيذ القرارات امللزمة للمنظمات الدولية  •
  .ة املتعلقة حبقوق اإلنسانالتقيد بالتوصيات األوروبية وغريها من التوصيات الدولي •
كما سيضطلع هذا املعهد مبسؤولياته، باستثناء التوصل إىل اسـتنتاجات يف جمـال               -٨

  . يوستاتيوس وساباتاملساواة يف املعاملة، يف بونري وسان
لتعيني جلنـة إلسـداء     هتيئة الظروف    على   وتعكف وزارة خارجية كوراكاو حالياً      -٩

  .إنشاء معهد حلقوق اإلنساناملشورة حلكومة كوراكاو بشأن 
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  أمني مظامل األطفال يف هولندا    
 يعىن بشؤون األطفـال   ، أمني مظامل    ٢٠١١أبريل  / نيسان ١أصبح لبلد هولندا، منذ       -١٠

وأمني مظامل األطفال مؤسسة وطنية جديدة تعمل بشكل مستقل من أجل تعزيـز             . خصيصاً
هي جزء من اهليكل التنظيمي ألمني      و).  عاماً ١٨حىت سن   (مراعاة حقوق األطفال والشباب     

، عني جملس النواب السيد مـارك دوالرت أول         ٢٠١١أبريل  / نيسان ١ويف  . املظامل الوطين 
  . أمني مظامل لألطفال يف هولندا

ويسدي أمني مظامل األطفال املشورة للربملان واملنظمات، كما أنه مسؤول عن توعية        -١١
  . مبا للطفل من حقوقاألطفال والشباب 

ويستند عمل أمني مظامل األطفال إىل اتفاقية حقوق الطفل وحيدد مسؤولياته قانون              -١٢
  :أمني مظامل األطفال على النحو التايل

تشجيع احترام حقوق صغار السن من جانب السلطات اإلدارية واملنظمات املنشأة            •
  مبوجب القانون اخلاص؛ 

حقـوق  املـؤثرة يف    تـشريعات   تقدمي توصيات، بناء على طلبه ومبوافقته، بشأن ال        •
  الشباب؛ 

  القيام بدور فاعل يف إعالم عامة اجلمهور حبقوق الطفل؛ •
 املتعلقـة   التعامل مع الشكاوى، ليس فقط املتعلقة بالسلطات اإلدارية، وإمنا أيـضاً           •

باملنظمات األخرى املسؤولة بشكل ما عن الشباب، من مثل املدارس ودوائر رعاية            
  تشفيات؛األطفال والشباب واملس

  .التحقيق يف االنتهاكات املمكنة حلقوق الطفل يف هولندا •

  الدوائر البلدية ملكافحة التمييز يف هولندا    
مثة تطور هام يف بلد هولندا هو ظهور الدوائر البلدية ملكافحة التمييز الـيت بـدأت                  -١٣

ييـز   التوجه إىل دائـرة مكافحـة التم        حالياً عاديوميكن ألي شخص    . ٢٠٠٩العمل عام   
وسيجري تقييم القانون الربملـاين  . لإلبالغ عن حالة متييز مزعوم أو طلب املساعدة واملشورة   

  .٢٠١٢املنشئ لدوائر مكافحة التمييز عام 
دوائـر مكافحـة التمييـز أو       أن يبلغ عامة الناس     ال ُبّد   كافحة التمييز بفعالية،    ملو  -١٤

 إعالميتان وطنيتـان كبريتـان عـامي      االت التمييز املزعوم، وقد نظمت محلتان     حب. الشرطة
ويناقش موضوع التمييـز    . على اإلبالغ عن هذه احلاالت    الناس   لتشجيع   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩
  .٧ التفصيل يف اجلزء مبزيد من
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   يف أروبااإللزاميقانون التعليم     
، اعتمد الربملان القانون القطـري للتعلـيم        ٢٠١١ديسمرب  /  كانون األول  ١١يف    -١٥

 سـنوات   ٤على  على مجيع األطفال الذين تزيد أعمارهم       اإللزامي  ي التعليم   ويسر. اإللزامي
 بشكل صحيح    مستعداً  األساسي على أنه لكي يكون الطفل      ويقوم املبدأ .  سنة ١٧وتقل عن   

فإنه حيتاج،  سن البلوغ،   بالوصول إىل   لتحمل املسؤوليات الشخصية واالجتماعية اليت ترتبط       
ا يقـارب سـنتني يف روضـة     أن يكون قد التحق باملدرسة مل  إىلسواء أكان ذكراً أم أنثى،      

ما ال يقل عن ثالث سنوات من       مثّ  ست سنوات من التعليم االبتدائي      طوال  وبعدها  لألطفال  
  .التعليم الثانوي

  القانون القطري لإلجراءات اجلنائية يف أروبا    
ريع املتعلـق   لتـش لإلسراع بتحديث ا  بذلت، يف السنوات األخرية، جهود متضافرة         -١٦
ونتيجة . سيما يف جمال اإلجراءات اجلنائية واالحتجاز      ون اجلنائي حيثما لزم األمر، وال     بالقان

 تشريعات حديثة تستند إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان وعدد من مشاريع           لذلك، ألروبا حالياً  
  .هي يف حكم املنتهيةالقوانني 

 للمراجعة يف   خيضع حالياً هو  روبا و أعيدت صياغة قانون اإلجراءات اجلنائية أل     قد  و  -١٧
وسيقلص هـذا   . برملان البلد يف املستقبل القريب    طرحه على   اجمللس االستشاري ألروبا قبل     

املثول أمـام   ، مبوجب القانون اجلديد     للمشتبه فيه وحيق  . التشريع من طول احلبس االحتياطي    
  .حمكمة يف غضون يوم أو يومني من اعتقاله

  كوراكاوالقانون اجلنائي ل    
   / تـشرين الثـاين    ١٥مع دخول القانون اجلنائي اجلديد لكوراكاو حيز النفـاذ يف             -١٨

. ، أحرز تقدم يف عدة جبهات لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف كوراكـاو            ٢٠١١نوفمرب  
ويتيح القانون اجلنائي . ولعل إحدى اخلطوات الرئيسية يف هذا االجتاه هي جترمي االجتار بالبشر         

وإضافة إىل ذلك، ألغيت عقوبـة      .  على من يدانون هبذه اجلرمية     قاسيةد فرض عقوبات    اجلدي
كما جرى حتديث القانون اجلنائي لألحداث من عدة مناح منها فـرض عقوبـات    . اإلعدام

وعندما يرتكب شخص   .  سنة ١٦أخف على اجلاحنني صغار السن الذين تقل أعمارهم عن          
  يف باالحتجـاز   معاقبتـه    علـى    حالياًينّص  القانون  فإن   ،جتعله موضع اهتام  صغري السن جرمية    

، يف حني ميكن احلكم يف حالة اجلرائم        أو إنزال عقوبة بديلة به أو تغرميه      بالشباب  مرافق خاصة   
      فالقالب اجلديد الذي وضعت فيه العقوبـة يفـتح إمكانيـة          . البسيطة بعقوبة بديلة أو بغرامة    

       اجلديـد،   إىل القانون اجلنـائي    واستناداً.  اإلشراف والتدريب   من منح األحداث اجلاحنني نوعاً   
      سنة  ٢٠مكوثهم   إطالق سراح اجملرمني الذين يقضون عقوبة بالسجن املؤبد بعد           ميكن حالياً 
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إذا اعتربت حمكمة العدل املشتركة أن إطالة العقوبة السجنية ليست هلا قيمة مضافة يف السجن 
وإضافة إىل ذلك، يقيد القانون اجلنائي اجلديد املواد اإلباحيـة          . جملتمعال للسجني وال لعامة ا    

، وقد أخذ بعقوبات مـشددة يف حـق    تاماًوحيظر استغالل األطفال يف املواد اإلباحية حظراً 
  . مرتكيب اجلرائم اجلنسية يف حق القصر

   مارتنسانتأمني مظامل     
 مارتن؛  سانتري الوضع الدستوري ل   يعد أمني املظامل مؤسسة جديدة أنشئت مع تغي         -١٩

إنه أحد اجملالس العليا للدولة ولـه       .  توىل هذا املنصب الدكتورة نيلدا آردوين      منوكان أول   
وأمني املظامل مسؤول عن تعزيز احلكم الرشيد ويعمـل بـصفته           . أساس راسخ يف الدستور   

إجـراءات  ) قـصري ت(وتتمثل مهمته األساسية يف التحقيق يف       .  مارتن سانت لدستور   ضامناً
  .احلكومة وغريها من السلطات العمومية، استجابة لشكاوى أفراد اجلمهور أو مببادرة منه

   مارتنسانتاحملكمة الدستورية ل    
يف وتتمثل مهمتـها يف البـت       . إن احملكمة الدستورية مؤسسة فريدة داخل اململكة        -٢٠

وال ميكـن  .  تدخل حيز النفاذ بعد    اللوائح القانونية اليت صودق عليها واليت مل       مدى دستورية 
. حتريك قضية أمام احملكمة إال مبلتمس كتايب يقدمه أمني املظامل يدعي التعارض مع الدستور             

  .جاكوب ويتالقاضي ويتوىل رئاسة احملكمة الدستورية 

  أفضل املمارسات    

  هولندا    
حلكومة املركزيـة   بني ا " اتفاقات حتديد التوجهات  "فيما يتعلق ببلد هولندا، أبرمت        -٢١

والبلديات من أجل حتسني سالمة املثليني واملثليات ومغايري اهلوية اجلنسانية ومساعدهتم على            
وهي تـشجع الـسلطات     . الدفاع عن حقوقهم وتشجيع القبول االجتماعي للمثلية اجلنسية       

 ،٢٠١٤-٢٠١١وفيما يتعلق بـالفترة     . احمللية على إدراج هذا املوضوع يف جداول أعماهلا       
  .تركز البلديات على حتسني السالمة يف الشوارع واألحياء

  أروبا    
 ببناء توافق اآلراء بشأن القضايا الوطنية األساسية،         راسخاً تؤمن حكومة أروبا إمياناً     -٢٢

 وجهت الدعوة إىل مجيع الشركاء االجتماعيني يف القطاعني العام          ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران 
ويهدف هذا احلوار إىل معاجلة قضايا وطنية أساسية ". ي وطينحوار اجتماع"واخلاص ملباشرة   

من مثل إصالح نظام املعاشات والرعاية الصحية وبنية الضرائب وغريها من السياسات العامة             
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: عدة جماالتوقد كانت النتائج إجيابية حىت اآلن، وجرى تنفيذ قرارات أساسية يف         . واخلاصة
ألسباب اإليسار، واختذت تـدابري     التقاعدية  العموميني  ملوظفني  اعاشات  مإعادة هيكلة نظام    
، وبدأ العمـل     الشامل لرعاية الصحية انظام  ل املفرطة يف التكاليف اهليكلية      للحد من الزيادات  

بنظام إلزامي للمعاشات التقاعدية لعمال القطاع اخلاص، وجرى إصالح املعاشات التقاعدية           
  .حة للنقاش مطروقضايا أخرىوهناك . العامة للشيخوخة

وبدعوة من منظمة الدول األمريكية، قدم املنسق الوطين املعـين باالجتـار بالبـشر                -٢٣
 عرضني؛ أحدمها أمام اللجنة املعنية باألمن يف نصف الكـرة الغـريب يف واشـنطن         هموهتريب

 وتبدي منظمة . العاصمة والثاين أمام الدورة التدريبية املتعددة التخصصات يف أنتيغوا وبربودا         
 بالنهج الذي تعتمده أروبا يف التـصدي لالجتـار بالبـشر             شديداً الدول األمريكية اهتماماً  

  . ألفضل املمارسات يف املنطقةوهتريبهم وتود أن تتخذه مثاالً
، أصدرت وزارة خارجية الواليات املتحدة أحـدث        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧ويف    -٢٤

ىل اجلهود اليت تبذهلا أروبا ملكافحة االتِّجار       وأشارت بإجيابية إ  . تقرير عن االجتار باألشخاص   
  .بالبشر ولترسيخ التعاون الدويل يف املنطقة

  كوراكاو    
فيما يتعلق األمر بأفضل املمارسات، ميكن اإلشارة إىل املشاورات اليت جتريها النيابة              -٢٥

اخلـدمات   نظام العدالـة اجلنائيـة و      العامة لبلد كوراكاو مع خمتلف شركائها، ومنهم مثالً       
 موظفو النيابة العامة، والشرطة، ونظام السراح حتت املراقبـة، ودائـرة            وحتديداً: االجتماعية

محاية الطفل، وخدمات رعاية الطب النفسي، وعدد من املنظمات غري احلكومية اليت تقـوم              
ئر أو إحالتهم إىل دوا   بني الناس    العالقات   يف إطار  العناية بضحايا العنف      جمال بعمل جيد يف  

    وينبع جناح هذه البنية التعاونية إىل حد كبري من التواصل املمتاز بني املعنيني، وهـو              . أخرى
  .إمكانية اختاذ إجراءات فعالة وناجعة عندما تظهر حاالت حمددةيتيح ما 
 وهـو فريـق متعـدد     : ٢٠٠٩املنشأ عام   ومثة مثال آخر هو فريق رعاية الشباب          -٢٦

وال يقدم الفريـق    . هبمنسق رعاية الشباب واخلدمات اخلاصة      التخصصات بقيادة احلكومة ي   
. هج تقدمي الرعاية وأفضل مكان لـذلك      الرعاية بنفسه، وإمنا يقدم مقترحات بشأن أفضل نُ       

  . كما يرصد تنفيذ توصياته

   مارتنسانت    
.  مـارتن  سانتصمم برنامج التنمية املتكاملة لألحياء لتحسني نوعية حياة مواطين            -٢٧

ويـسعى الربنـامج إىل     . ادرة من احلكومة بتعاون مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين        وهو مب 
التخطيط االجتماعي والثقايف واالقتصادي والبيئي لبنـاء املـشاركة والقـدرات           ب االستعانة
وتصمم مشاريعه لكي تساعد اجملتمع احمللي على صياغة االتصال األويل بني أفـراد             . اجملتمعية
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اخلدمات االجتماعيـة يف    تزويد الناس ب  واهلدف األوسع هو    . ات احلكومية اجلمهور واملؤسس 
  .اجملتمع احملليإطار وستقدم اخلدمات يف . مكان مركزي يسهل وصوله

  التحديات والقيود  -خامساً  

  اخلصوصية    
 مـن   ١٠إن احلق يف اخلصوصية ومحاية البيانات الشخصية حممي مبوجب املـادة              -٢٨

دا حتديات يف مواصلة محاية هذه احلقوق يف هذا العصر الذي تتزايـد             وتواجه هولن . الدستور
فمن جهة أخرى، هناك العديد من الطرق للقيام بالوظائف احلالية اليت           . فيه الرقمنة واحلوسبة  

فعلى سبيل املثـال، ييـسر      . تنشأ عن ممارسة السلطة العامة بصورة أكثر فعالية وبكلفة أقل         
 مـن مثـل تقـدمي       أموراً) ‘DigID‘/اهلوية الرقمية  (وحيدة النافذة استخدام البوابة الرقمية ال   

اإلقرارات الضريبية عرب اإلنترنت وتقدمي طلبات إىل السلطات البلدية من أجـل خـدمات              
كما توجد الرقمنة العديد من الفرص لإلدارة العمومية وإنفاذ القـانون، مـن مثـل      . بعينها

، وتثبيت )مبا يف ذلك طلبات إنفاذ القوانني(ر استخدام بصمات األصابع يف تسجيل جواز سف
 التعرف اآليل على أرقام لوحات      مثالً( كتدبري من تدابري إنفاذ القوانني       الطرقكامريات على   

فيمـا يتعلـق    ومن جهة أخرى، تطرح التكنولوجيات اجلديدة حتديات جديدة         ). السيارات
نات الشخصية ذات الصلة فقط، ضمان احترام حقوق اإلنسان، من حيث ضمان معاجلة البياب

  .  فعاالً، ومن حيث تأمني النظم تأميناًوهلا ما يربّرها ألغراض حمددة مسبقاً
 حمتدموقد كان التوازن بني خمتلف املصاحل يف هذه السياقات اجلديدة موضوع نقاش               -٢٩

دة عن   فقرة حمد  ٢٠١٠وتضمن اتفاق التحالف احلكومي لعام      . يف الساحة السياسية اهلولندية   
حتسني أمن املعلومات ومحاية البيانات الشخصية، مبا يف ذلك اإلشراف عـن قـرب علـى                

ونشر اجمللس االستشاري املعين بالسياسة العامة احلكومية، وهـو         . الضخمةمشاريع احلوسبة   
وشدد هذا  . ٢٠١١املوضوع يف بداية عام     عن    هاماً مركز أحباث استشاري مستقل، تقريراً    

على أمهية إدراك السلطات العمومية للوقائع والتحـديات        " كومة اإللكترونية احل"التقرير عن   
  .اجلديدة اليت ختلقها التكنولوجيات اجلديدة

ولبلورة اتفاق التحالف احلكومي وكرد فعل على تقرير احلكومـة اإللكترونيـة،              -٣٠
 وازنـاً وضعت احلكومة تدابري شىت لتشجيع التكنولوجيات اليت تعزز اخلصوصية وتـضمن ت           

وقد تضمنت رسالة موجهـة إىل  .  على الدوام لشىت املصاحل املعنية يف املستقبل      وشفافاً متسقاً
دات حتمـي  قائمة بتدابري عملية، من مثل تشجيع استخدام مع) ٢٠١١أبريل /نيسان(الربملان  

 وجعل إجراء تقييمات لألثر على اخلصوصية وتبيـان طرائـق           اخلصوصية حبكم تصميمها،  
 تقييم لألثر على اخلـصوصية  وقد أعد مؤخراً.  إلزامياً املعتزمة للبيانات الشخصية أمراً املعاجلة
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فيما يتصل مبشروع قانون الستخدام التعرف اآليل على أرقام لوحات السيارات لعدد حمـدد      
 يف رسالة موجهة إىل الربملان مؤرخة تشرين        ،كما أعلنت احلكومة  . من أغراض إنفاذ القوانني   

ُبّد  ال التدابري التشريعية املتعلقة باملعاجلة الرقمية للبيانات الشخصية          أن ،٢٠١١وبر  أكت/األول
.  يف املذكرة التفسريية يربر الطريقة اليت ستوازن هبا خمتلف مصاحل الفـرد            أن تتضمن مقطعاً  

وإضافة إىل ذلـك، وإىل     . ضمان تنفيذ مجيع هذه التدابري    يتمثل يف    حالياًاملطروح  والتحدي  
 تعديل بعض تدابري السياسة العامة      ا استجابةً ملا أعرب عنه الربملان من قلق، جيري حالياً         حد م 

يف بطاقات اهلويـة    بصمات األصابع   اليت تؤثر على اخلصوصية، من مثل وقف ختزين تاريخ          
  .الوطنية وداخل قاعدة بيانات جوازات السفر

  اإللكترونية ىاملرضسجالت     
، بعد مرحلة من اجلمود   ،  إللكترونيةااملرضى  سجالت  لعمل ب  استئناف ا  جيري حالياً   -٣١

والرياضة يف هولندا   والرعاية االجتماعية   وستواصل وزارة الصحة    . حتت رعاية أطراف خاصة   
 خالل فترة انتقالية من سنة      -  جلهة اتصال ترد على أسئلة اجلمهور      - إعطاء منحة حكومية  

يل هذه املبادرة اليت ستنفذ طبعا وفقاً للقوانني        واحدة، لكنها فيما عدا ذلك مل تشرك يف تفاص        
وجتـدر اإلشـارة إىل أن      . إعداد هذه التفاصـيل   أمر  ويعود إىل األطراف اخلاصة     . القائمة

وهي يف حمادثـات    ". القبول الصريح "األطراف املعنية ذكرت أهنا تعتزم االنضمام إىل منوذج         
  .مع هيئة محاية البيانات بشأن هذه التفاصيل حتديداً

  التغيري الدستوري    
 تـشرين  ١٠لقد تغري الوضع الدستوري لكوراكاو، كما سبقت اإلشـارة، منـذ            -٣٢

ويف .  يتمتع باحلكم الـذايت داخـل اململكـة     وأصبحت اجلزيرة بلداً  . ٢٠١٠أكتوبر  /األول
 السنوات اخلمس اليت سبقت هذا احلدث، كرست حكومة جزر األنتيل اهلولندية وقتها قدراً            

كما آلت  وأصبحت كوراكاو،   .  عملية اإلصالح الدستوري   إلمتاممن الوقت والطاقة     هائالً
فجهازها اإلداري مل يتخذ بعد     .  لكنه ال يزال يف طور النشوء       جديداً ، بلداً األمور حالياً إليه  

وال شك أن احلالة اجلنينية ملؤسسات البلد تطرح مشكلة عندما يتعلق األمـر             . شكله النهائي 
  . لتوصيات املقدمة يف جمال حقوق اإلنسانبتنفيذ شىت ا

  وقـد كـان   .  مارتن مع عدد كبري من اإلصالحات الدستورية     سانتكما تعاملت     -٣٣
على البلد أن ينطلق من ال شيء ومبوارد بشرية حمدودة ومبؤسسات وإدارات جديدة مل تنشأ               

 الراميـة إىل    وقد أعاقت هذه التطورات اجلهـود     . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٠إال يف   
  .  يف جمال حقوق اإلنساناملطروحةاالستجابة بصورة مالئمة للتحديات 
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   أروباشؤون اإلعالم يف    
 تنبغي  اعتربت وزارة خارجية أروبا مهمة إعالم اجلمهور بشأن حقوق اإلنسان أمراً            -٣٤

ن وتوجد خطط إلعطاء جلنة حقـوق اإلنـسا   . معاجلته على سبيل األولوية يف املدى القصري      
وتتوىل اللجنتان مهمة اإلبالغ عن احلالـة       . وجلنة حقوق الطفل يف أروبا فرصة بداية جديدة       

املتصلة باتفاقيات حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق يف أروبا وإسداء املشورة للحكومة بـشأن             
  .سياستها العامة حلقوق اإلنسان والتوعية حبقوق اإلنسان يف مجيع مناحي اجملتمع

  تفاقيات الدوليةاال  -سادساً  

  التصديق    
، على ما يلـي     ٢٠٠٨ االستعراض الدوري الشامل لعام      ذصدقت مملكة هولندا، من     -٣٥

  :من االتفاقيات الدولية الواردة يف التوصيات
    / آذار ٢٣االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري، يف              •

  ؛٢٠١١مارس 
مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو         الربوتوكول االختياري التفاقية     •

  ؛٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٨ملهينة، يف العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا
فال يف النـزاعات   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األط        •

  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤املسلحة، يف 
 حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تعكف مملكـة          املتحدة     األمم  وفيما يتعلق باتفاقية      -٣٦

كما جيري التحضري للتوقيع على     . هولندا على إعداد قانون لتقدميه إىل الربملان من أجل إقراره         
  . الربوتوكول االختياري

إىل والقاضي بعدم انـضمامها     من قبل،   الذي أعلنت عنه    وتتشبث هولندا مبوقفها،      -٣٧
وبناء على سياسـتها    . ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      االتفاقية الدولية حل  

العامة الوطنية املتعلقة بالرعاية االجتماعية، تعترض هولندا على جزء من هذه االتفاقية يـنص           
على ضرورة إتاحة الرعاية االجتماعية للمهاجرين املوجودين بصورة غري قانونية داخل إقليم            

ن به بصورة غري قانونية، لكن مبا أن إقامة هؤالء األشخاص غـري             أو يعملو /بلد وجهتهم و  
 قانونية، فإهنم ال يؤدون الضرائب وال املسامهات املستخدمة لتمويل هذه اخلدمات، إضافة إىل        

أو العاملني فيها بصورة غري     /وترى هولندا أن األشخاص املقيمني و     .  يفتقرون إىل تأمني   أهنم
، من الناحية املبدئية، احلقوق االجتماعية االقتصادية نفسها الـيت          قانونية ال ينبغي أن مينحوا    
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ويستثىن من ذلك تعليم األطفال البالغني سن       . أو العاملون بصورة قانونية   /ُيمنحها املقيمون و  
  . وتقدمي املساعدة يف حاالت الطوارئ الطبية الشديدة واملساعدة القانونيةاإللزاميالتعليم 

  التحفظات    

   حقوق الطفلاتفاقية    
، ٢٠١٠ ذكرت اململكة، يف تقريرها املؤقت املقدم إىل االستعراض الدوري الشامل عام            -٣٨

  النظـر يف    إنعاموبعد  .  حلقوق الطفل    املتحدة     األمم  أهنا تنظر يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية        
فإهنـا  االتفاقية،  من هذه    )ج(٣٧ت املتصلة بالتحفظ على املادة       لبعض التطورا  املسألة ونظراً 

 موجهـة   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٥ومبوجب رسالة مؤرخة    . قررت عدم سحب التحفظات   
الدولة لشؤون األمن والعدالة اإلدخال املعتزم ألحكام خاصة        وزير  إىل جملس النواب، ناقش     

ويهدف هـذا القـانون   .  سنة ٢٣-١٥يف القانون اجلنائي تتعلق باملراهقني من الفئة العمرية         
إىل فتح الباب، عند احلكم بعقوبة أو أمر غري عقايب، أمام اختيـار             اخلاص باملراهقني   ئي  اجلنا

الشخصية املشورة  بتزويده ب هنج ألصق مبرحلة النمو اخلاصة اليت جيتازها الشاب املعين، وذلك           
كما تنص أحكام يف القانون اجلنـائي       . يف جمال السلوكيات باإلشراف عليه    خرباء  وتكليف  

 علـى   وينص القانون اهلولندي حاليـاً    . ت مالئمة هلذه املرحلة اخلاصة من النمو      على عقوبا 
إمكانية فرض عقوبات من القانون اجلنائي لألحداث ذي املنحى التربوي على الشبان حـىت              

فرض عقوبات من القانون    سيتسّنى  وهكذا  ). ج من القانون اجلنائي   ٧٧املادة   ( عاماً ٢١سن  
كما ستبقى إمكانيـة  .  عاما٢٣ًعلى الشبان حىت سن التربوي  ى  اجلنائي لألحداث ذي املنح   

 سنة  ١٧ أو   ١٦فرض عقوبة من القانون اجلنائي العادي على شخص ارتكب جرمية وعمره            
 ما قـد     هي دائماً  وستكون مرحلة تطور الشاب حتديداً    .  يف إطار النظام اجلديد    قائمة أيضاً 

وتعترب احلكومة  .  من القانون اجلنائي العادي    يدفع احملكمة إىل فرض عقوبة أو أمر غري عقايب        
عقوبات أقسى بصورة غري متناسبة وبشكل عام إدراج هذا وسيلة هامة لتفادي االضطرار إىل 

وعلى هذه اخللفية، قررت مملكـة هولنـدا        . يف القانون اجلنائي لألحداث املخفف يف العادة      
وستستمر، يف مثل هـذه     . ق الطفل من اتفاقية حقو  ) ج(٣٧إلبقاء على حتفظها على املادة      ا

وسيناقش التحفظ بصورة أطول يف التقرير . القضايا، حماكمة القاصر املعين أمام قاض لألطفال
  . الدوري الرابع هلولندا بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
، قرر جملس وزراء كوراكاو سحب التحفظ على        ٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول    -٣٩

وستقوم مملكـة   .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ٨املادة  
  .هولندا يف الوقت املناسب باإلجراءات الدستورية الالزمة لتنفيذ هذا السحب
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  التقارير    
بذل مملكة هولندا ما يف وسعها لكي تكفل        فيما يتعلق بتقارير تنفيذ االتفاقيات، ست       -٤٠

  .إصدار البلدان األربعة املشكلة هلا تقاريرها بصورة مشتركة

  عدم التمييز  -سابعاً  
 مـن   ١وحظر التمييز مكرس يف املادة      . حيمي القانون اجلميع يف هولندا من التمييز        -٤١

لعـرق أو الـدين أو      وترفض احلكومة مجيع أشكال التمييز على أساس ا       . الدستور اهلولندي 
إذ : فالتمييز يتعارض مع مفهوم املواطنة    . املعتقد أو اجلنس أو امليل اجلنسي أو أي سبب آخر         

ينشئ عقبات أمام مشاركة األشخاص يف اجملتمع ويعوق مشاركتهم يف جمـتمعهم احمللـي              
  .واستثمارهم فيه

  )مبا يف ذلك التمييز العنصري(عدم التمييز   -ألف  
 ١٣ويف  . لنواب بانتظام على التقدم احملرز يف جهود التصدي للتمييـز         يطلع جملس ا    -٤٢
، أحالت حكومة هولندا برنامج عمل مكافحـة التمييـز إىل جملـس             ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
، أحالت احلكومة احلالية إىل جملس النواب خططا لتشديد         ٢٠١١يوليه  / متوز ٧ويف  . النواب

  .التدابري اليت يتضمنها برنامج العمل هذا
وتويل احلكومة اهلولندية أمهية لنظام إعالمي جيد يف املساعدة على الرصد املنـتظم               -٤٣

الدورية بـشأن التمييـز     " Monitors/مونيتورز"وتنشر مطبوعة   . للتطورات يف جمال التمييز   
وقد استثمرت  . العنصري وغريه من أشكال التمييز بشكل عام وبشأن مواضيع أكثر حتديداً          

  . ية مؤخراً يف ترقية نظامها اإلعالمياحلكومة اهلولند
كما تشمل الرسائل املوجهة إىل الربملان بشأن التمييز تدابري وقائية، من مثل تـدابري                -٤٤

مكافحة التمييز يف التعليم واملبادئ التوجيهية املتعلقة مبيسري املواقـع اإللكترونيـة إلبقـاء              
جرمية جنائية، ودعم احلكومـة املركزيـة       مواقعهم خالية من احملتويات التمييزية اليت تشكل        

  .للسياسات احمللية ملكافحة التمييز
. وتصف الرسائل جمموعة من أساليب تعقب الذين ميارسون التمييـز ومقاضـاهتم             -٤٥

 بالتمييز، تعترب النيابة العامة اجلانب التمييـزي    وعندما يقاضى شخص على جرمية تتعلق أيضاً      
، يعرف التمييز بأنه    ٢٠٠٩ومنذ عام   .  إيقاعه من عقوبة   ظرف تشديد عند البت فيما تطلب     

 واعتباراً.  يف املائة٢٥يف السابق  بعد أن كانت      يف املائة  ٥٠يزيد العقوبة بنسبة    ظرف تشديد   
ظرف تشديد آخر ملثل هذه اجلرائم، إذ ختول زيـادة العقوبـة            أدرج  ،  ٢٠١١مايو  /من أيار 



A/HRC/WG.6/13/NLD/1 

13 GE.12-11733 

ائب العام أن يطالب بإيقاع هذه العقوبـة املـشددة   وميكن للن.  يف املائة١٠٠املطلوبة بنسبة  
  .األخرية يف حالة اجلنايات اخلطرية ذات الدوافع التمييزية

، ستنشر رسالة سنوية عن التمييز ستبلغ احلكومة         فصاعداً ٢٠١٢ومنذ خريف عام      -٤٦
  . فيها عن التقدم احملرز

 للبلـد لتعـديل     انونـاً ، اعتمد برملان كوراكاو ق    ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٤٧
الكتاب األول من القانون املدين، حيث فتح الباب أمام إمكانية إثبات األبوة القانونية عـرب               

. الذين مل يعترف هبم آباؤهم    واحملاكم يف حالة األطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية          
ر منـها قـانون      يف أمو  -  لعدم التساوي يف املعاملة الذي كان موجوداً       وقد وضع هذا حداً   

الذين مل يعترف هبم آباؤهم وبني      و الزواج    إطار  بني األطفال الذين يولدون خارج     - اإلرث
  . أو الذين اعترف هبم آباؤهميف إطار الزواج القانوين املولودين 

   مارتنسانتيف " اإلقرار باألبوة"قانون     
وسـيفتح  . ظـر النـشر   وهو ينت " اإلقرار باألبوة " مارتن قانون    سانتاعتمد برملان     -٤٨

القانون أمام الطفل أو أمه أو احملكمة الوصية، بناء على طلب، باب تقدمي طلب إثبات اسـم          
وسيكون لألطفال املولودين خارج إطار الزواج الوضع القانوين نفـسه الـذي       . األب رمسياً 
  .زواجال يف إطارللمولودين 

  تقييم حالة األطفال والنساء يف أروبا    
. ٢٠١١ونيسيف تقييم وحتليل حالة النساء واألطفـال يف أروبـا عـام             أجرت الي   -٤٩

 يقوم على حقوق اإلنسان، إىل جانب أسـاليب كميـة           واعتمدت يف إجراء الدراسة هنجاً    
 ،٢٠١٢فرباير /حاب املصلحة يف شباطوستقدم استنتاجاهتا األولية إىل احلكومة وأص   . وكيفية

توصيات اخلتامية لصياغة السياسات االجتماعية     وعندها ستستخدم احلكومة االستنتاجات وال    
  . اليت تركز على األطفال واملراهقني والنساء وتقييمها

  توصيات أخرى     
ألحزاب ا  تنتهجها "برامج عنصرية أو تتسم بكراهية األجانب     "فيما يتعلق بالتصدي ألية       -٥٠

 عنـصري ويتـسم   "السياسية، تود هولندا أن تشدد يف هذا الصدد على أن نعت خطاب بأنه              
وال ميكن اخللوص إىل هذا االستنتاج      . ينطوي على القول بارتكاب جرمية    " بكراهية األجانب 

وحـىت اآلن، مل يكـن األمـر        .  قد ارتكب هذا اجلرم     سياسياً إال بعد حكم احملاكم بأن حزباً     
  .  القبليةوعالوة على ذلك، تعترب حرية التعبري عماد أي دميقراطية، وهو ما مينع الرقابة. كذلك
وفيما يتعلق بالتوصية باعتماد مجيع توصيات جلنة القضاء على التمييـز العنـصري                -٥١

بشأن التصدي للتمييز العنصري، حتيل احلكومة إىل التقرير املؤقت الذي قدمه املمثل الـدائم              
  . ٢٠١٠يوليه / متوز٢٠إىل هذه اللجنة يف 
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  القانون اجلنائي والتحريض على الكراهية    
 واسعة من   طائفة من القانون اجلنائي اهلولندي      ه١٣٧ج إىل   ١٣٧ تتناول املواد من    -٥٢

اجلرائم اجلنائية املتعلقة بالتحريض على كراهية جمموعة من األفراد والتعبري عالنية عـن آراء              
.  هلذه اجملموعة بسبب عرقها أو دينها أو معتقدها أو ميلها اجلنـسي أو إعاقتـها               حمقّرةتعترب  

ذه األحكام احلكومة من السعي بفاعلية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب االتفاقيـات             ومتكن ه 
الدولية األساسية يف جماالت مكافحة التمييز ومكافحة العنصرية، وذلك ضمن اإلطار الدويل            

  .وتؤمن مملكة هولندا أنه ال يلزم تنفيذ تدابري إضافية. القائم حلماية احلقوق املدنية والسياسية
قد انضمت مملكة هولندا إىل الربوتوكول اإلضايف التفاقية اجلرميـة اإللكترونيـة            و  -٥٣

 بواسـطة الـنظم احلاسـوبية       املتعلق بتجرمي أعمال العنصرية وكراهية األجانب املرتكبـة       
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١يف ) ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٨غ، ستراسرب(

 - ييز وتشجيع الضحايا على اإلبالغ عـن اجلـرائم        وإضافة إىل توعية اجلمهور بالتم      -٥٤
 ومتناسبة   فرض عقوبات فعالة   األمهية مبكان  تعترب احلكومة اهلولندية أنه من       - وتيسري ذلك عليهم  

 لـذلك   وقد أصدرت النيابة العامـة تبعـاً      . ورادعة على من يرتكبون أفعال التمييز والكراهية      
 يف  ١٠٠  العقوبة اليت يطالبون احملكمة بإيقاعها بنسبة      بتغليظتعليمات إىل مجيع املدعني العامني      

  .املائة يف القضايا اليت يكون دافعها التمييز من أي نوع كان

  نوع اجلنس واهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي  -باء  
 إىل ٢٠١٥-٢٠١١بعثت احلكومة رسالة تبني سياستها العامة لتكافؤ الفرص للفترة          -٥٥

ويف سياق خطة العمل املتعلقـة بتـدين        .  إىل عدد من خطوط العمل     جملس النواب، استناداً  
بـالقراءة  لقلة إملام النساء    اإلملام بالقراءة والكتابة، سيوىل مزيد من االهتمام للتصدي         معدل  
وتعترب احلكومة اهلولندية استقاللية املرأة، وبصورة أخص تبعية العديد من النـساء            . والكتابة

ىل هولندا يف سياق تكوين أسرة وملّ الشمل األسري، قـضية بالغـة             الشابات الالئي يأتني إ   
ويطرح غياب املهارات اللغوية والتعليم، إضافة إىل اجلهل باملؤسـسات اهلولنديـة،            . األمهية

ويف . خماطر على هؤالء املهاجرات من حيث تكافؤ الفرص ومدى اتساع آفاقهن املـستقبلية            
 املدين يف اخلارج والشروط اجلديدة لقبـول األسـر          هذا السياق، سيساعد اختبار االندماج    

  . املهاجرة على تعزيز اعتماد هذه الفئة على ذاهتا

ويف جمال اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي، يركز هنج هولندا على التـصدي للتمييـز               -٥٦
 اهلوية  وتعزيز املساواة يف املعاملة والدفاع عن حقوق اإلنسان لفئة املثليني اجلنسيني ومغايري           

اليوم الوطين للخروج   "، ما فتئت هولندا تنظم كل سنة        ٢٠٠٨ومنذ عام   . اجلنسانية الضعيفة 
ولتكوين صورة أفضل عن الوضع اهلش يف كـثري         . أكتوبر/ تشرين األول  ١١يف  " إىل العلن 

األحيان لألشخاص مغايري اهلوية اجلنسانية، طلبت هولندا إىل معهد األحباث االجتماعيـة            
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وجيـري  .  يف جماالت العمل والرعاية الـصحية  تطرحاسة عن املشاكل اخلاصة اليت      إجراء در 
 االعتراف باهلوية اجلنسانية، وذلك بعد االنتهاء حاليـاً  ينّص على    إعداد مشروع قانون     حالياً

  .من الدورة األولية من املشاورات امليدانية
ستدرج السمات اجلنسية   و. وسيجري توضيح األهداف التعليمية اليت ينبغي حتقيقها        -٥٧

    والثـانوي  ) ٣٨رقـم   (والتنوع اجلنسي يف األهداف اليت ينبغي حتقيقها للتعليم االبتـدائي           
  ).٥٣رقم (وتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة ) ٤٣رقم (

وهذا يعين مراعـاة االختالفـات      . وتطبق احلكومة مبادئ تعميم املنظور اجلنساين       -٥٨
وتدمج هولندا االعتبارات   . جال والنساء عند صياغة السياسة العامة     املمكنة يف التأثري بني الر    

 السياسات العامـة املتعلقـة بـاملرأة        شفافيةاجلنسانية يف السياسة العامة عن طريق ضمان        
وزيادة اخلربة املتعلقة بتكافؤ الفـرص      قدر املستطاع   لتحقق منها   وإمكانية ا للوزارات املنفذة   

  . خاصةعامة واملساواة بني اجلنسني

  مركز تنمية املرأة يف أروبا    
    / آذار ٨ يف   وافتـتح املركـز رمسيـاً     . ٢٠١٠أنشئ مركز تنمية املرأة مبرسوم عام         -٥٩

ويعمل يف جمال مبادئ املـساواة بـني     .  كوكالة حكومية هلا ميزانيتها اخلاصة     ٢٠١١مارس  
 تعزيز املساواة يف احلقوق     ويتمثل جمال تركيزه األساسي يف    . اجلنسني وتعميم املنظور اجلنساين   

 حتسني وضع املرأة، يف     وحياول املركز أيضاً  . وتكافؤ الفرص للرجال والنساء يف جمتمع أروبا      
ويتمثل اهلدف الذي يقوم عليه يف جعل الفئات احملرومة، من    . القطاعني العام واخلاص كليهما   

 ويسعى إىل حتقيق هـذا      .مثل املطلقات واألمهات العازبات، أقدر على االعتماد على نفسها        
  . عن طريق توعيتهن حبقوقهن ومنحهن التوجيه والدعم

برنـامج إرشـاد    "، أطلق املركز املشروع التجرييب      ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين    -٦٠
ويتعاون هذا الربنامج مع اخلط اهلاتفي ملساعدة األطفال        ". األخت الكربى لألخت الصغرى   

 هو توجيه ودعـم الفتيـات        من وراء ذلك   واهلدف. يف أروبا واملنظمة التعليمية الكاثوليكي    
 سنة املعرضات لعوامل اخلطر يف حمـيطهن املباشـر،          ١٤ و ١٠الالئي تتراوح أعمارهن بني     

  .عدم الوقوع يف احملظوروتشجيعهن على 

  العمالة  -جيم  
بـسبب   أحياناًوحيدث التمييز   .  العمل بطرق خمتلفة    جمال تعاين املرأة من التمييز يف      -٦١

احلمل، إضافة إىل وجود تفاوت يف األجر واختالل التوازن بني الرجـل واملـرأة يف أعلـى                 
  . ناصب داخل القطاعني اخلاص والعامامل
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لتشجيع تعيني عدد أكرب من النساء يف املناصب الرفيعة الرتبة الوسائل وتستخدم شىت   -٦٢
أو العليا، مبا يف ذلك تشجيع الشبكات ووكاالت التوظيف وبرامج العمـل علـى تعـيني                

 إىل ضرب مثال جيد، ُتلَزم اهليئات االستشارية        وسعياً. املرشحات وتدريبهن واالحتفاظ هبن   
، ٢٠٠٧ومنذ عام   . ال والنساء الذين توظفهم   احلكومية يف هولندا بضمان تساوي عدد الرج      

 يف  ٢٦ إىل   ٢٣للنساء الالئي يشغلن مناصب عليا يف القطاع العام مـن           املئوية  زادت النسبة   
يف ( يف املائة من املناصب العليا يف اخلدمة املدنيـة  ٥٠ ويف كوراكاو، تتوىل املرأة حالياً  . املائة

فهن وقد ارتفعت نسبة النساء الالئي تـوظ      ). ٢٧التوصية  ) (مستوى مدير أو أمني سر دائم     
 يف  ٥٩ومتثل املرأة   .  يف املائة  ٥٢ لتصبح   ٢٠٠٧ئويتني منذ عام    احلكومة اهلولندية بنقطتني م   

      إىل التعداد الـسكاين ألروبـا      واستناداً. ٢٠١٠املائة ممن بدأوا العمل يف القطاع العام عام         
).  امرأة يف اجملمـوع  ١٩٨٧( العموميني نساء     يف املائة من املوظفني    ٤٣,٨، فإن   ٢٠١٠عام  

 يف املائة من مجيـع     ٥١,٦وتشغل املرأة   .  يف املائة من هؤالء النساء مناصب عليا       ٢٦وتشغل  
  .املناصب العليا يف القطاع العام يف أروبا ككل

مشروع جتاري ومؤسسة    منظمة و  ٢٠٠ع ما يقارب    ، وقّ ٢٠١١وحبلول هناية عام      -٦٣
، معلنة التزامها بوضع استراتيجية لزيادة تويل املـرأة         ‘د املوهوبني إىل القمة   تصعي‘ميثاق  عامة  

عون أهدافهم الكمية اخلاصة هبم، ويستعرضون التقدم       وحيدد املوقّ . املواقع اإلدارية ومواصلتها  
 عن النتـائج    وتقدم جلنة رصد امليثاق كل سنة تقريراً      .  إىل جلنة رصد   احملرز، ويقدمون تقريراً  

  .عون وتنشرهقها املوقّاليت حق
.  ملعيل ولتشجيع االستقاللية االقتصادية للمرأة، سحب الدعم من النساء التابعات مالياً           -٦٤

 املتـدين   على النساء ذوات املستوى التعليمي    ) ‘قفي على قدميك  ‘(الربنامج السياسايت   ويركز  
 ٢١وقـد وقعـت   . والالئي ال عمل هلن وال يتلقني استحقاقات      ) والعديد منهن مهاجرات  (

سلطة بلدية كبرية ومتوسطة احلجم على إعالنات نوايا تتعلق بتشجيع النساء ذوات املستوى             
 وتركـز   أمامهنالعمل أو التدريبمن شأهنا إتاحة فرص التعليمي املتدين على اختاذ خطوات  

، إىل  وهتدف احلكومة، من هذا الربنامج    . األنشطة يف جزء منها على البيئة االجتماعية للمرأة       
 به لدى مجيع النساء ومن حوهلن أنه ينبغي هلن تـويل            حتقيق حتول ثقايف حبيث يصبح مسلماً     

  .مبقابلعمل 

  التمييز ضد األقليات اإلثنية يف سوق العمل    
وحتـاول  . ترى هولندا أنه من اهلام تشجيع مشاركة املهاجرين يف سـوق العمـل              -٦٥

اليت يالقيها البـاحثون عـن      العقبات  لة إزالة   بوضع تدابري عامة وحماو   ذلك،  احلكومة حتقيق   
وهذا يعين استخدام   . العمل من أجل تقدمي خدمة شخصية فعالة ال تقوم على أصل الشخص           

وينطبق هذا بالقدر   . العادية اليت تراعي احلالة الفردية لكل باحث عن العمل        والوسائل  التدابري  
وتلعـب  . ن بلدان غري غربية أم ال     كان أصلهم م  أنفسه على مجيع الباحثني عن عمل، سواء        
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مثـل  وتدعم احلكومة السلطات البلدية بربامج من       .  يف هذا الصدد    ريادياً السلطة احمللية دوراً  
اخلدمات االجتماعيـة   يف إطار   لتحسني فعالية وكفاءة العمل الذي ينجز       ) ‘تعزيز اخلربات ‘(

  .ولتحسني جودة اخلدمات املقدمة
، إذ إن    مسؤولية إجياد فرص عمل أو تـدريب       تويللشباب  امناشدة  وتواصل اللجنة     -٦٦

وسيـساعد  . أن يكونوا فاعلني يف االستفادة من الفرص املوجودة يف سوق العمـل           عليهم  
تشديد الشروط والعقوبات املتعلقة بالشباب يف قانون العمل واملساعدة االجتماعيـة علـى             

الذي أطلقته خطة العمـل املتعلقـة       وسيبقى النهج اإلقليمي    . مواصلة التقدم حنو هذا اهلدف    
  .ببطالة الشباب يف صلب السياسة العامة العادية

 على إجياد موطئ قدم يف سوق العمل جبهودهم         وبالنسبة للشباب غري القادرين فوراً      -٦٧
  .اخلاصة، من األساسي ضمان حسن التعاون بني قطاع الرعاية والتعليم وإعادة اإلدماج

ف، وقانون القدرة على العمل، ورعاية الـشباب،        ا اإلشر ثالًم(وأعطت الالمركزية     -٦٨
السلطات البلدية قدرة أكرب على صياغة هنج متكامل ملساعدة الشباب علـى            ) ودعم العمالء 

  . دخول جمال العمل
 يف أوساط الالجئني السابقني إىل      ، أدت نسبة البطالة املرتفعة نسبياً     ٢٠٠٦ويف عام     -٦٩

 ٢ ٥٠٠مـساعدة   يف   هدف محلة التوظيف هذه      متثلوقد  . لفئة ا خيدم تلك إطالق مشروع   
، ٢٠٠٩ويف عـام    . الجئ سابق آخرين على احلصول على عمل يف غضون ثالث سنوات          

 ٢٠١٠يف عـام    و).  يف املائة من اهلدف    ٩٠ ( أن هذا اهلدف قد حتقق تقريباً      أصبح واضحاً 
  .٢٠١٣أطلقت محلة توظيف جديدة ومن املقرر أن تستمر حىت 

فاملعروض . عن مشاركة األقليات اإلثنية يف القطاع العام      كلمة  ، ينبغي قول    وأخرياً  -٧٠
وتعترب احلكومة اهلولندية   .  أيضاً أكثر تنوعاً بل أصبح   من الوظائف ليس فقط بصدد التقلص،       

 يف القطاع العام من أجل االستجابة بصورة ني العاملنياملوظفوجود تنّوع يف أنه من األساسي 
  . الثقافاتجتمع اهلولندي املتعددأفضل للم

واالنتماء العرقـي   وترصد احلكومة اهلولندية تطور التنوع من حيث اجلنس والسن            -٧١
تعلقة بالتنوع، ُوضع مؤشـر     وملساعدة خمتلف فروع القطاع العام يف سياستها العامة امل        . سنوياً
، ٢٠١٠ ويف عام. فيهيعطي مؤسسات القطاع العام صورة واضحة عن تركيبة موظ     مما   ،للتنوع

  .  يف املائة من العاملني يف القطاع العام٧,٩شكلت األقليات اإلثنية 

  

  



A/HRC/WG.6/13/NLD/1 

GE.12-11733 18 

  االندماج واجملتمع  -ثامناً  

  هولندا    
فاألجيال املتأخرة من املهاجرين مندجمة بـصورة       . إن االندماج عملية طويلة املدى      -٧٢

 ال تزال هناك دواعي قلـق       ومع ذلك . أفضل من أجيال آبائها أو أجدادها من أوجه عديدة        
بشأن بعض فئات املهاجرين الذين ال ينجحون يف العيش باستقاللية يف هولنـدا، وكـذلك               

  .بشأن التوترات داخل اجملتمع اهلولندي
ومن األساسي  .  املهاجرين واحلكومة اهلولندية    كلّ من   من ويتطلب االندماج التزاماً    -٧٣

. كأعضاء كاملي العضوية يف اجملتمع اهلولنـدي      أن يكتسب املهاجرون املهارات للمشاركة      
وتسعى احلكومة اهلولندية إىل ضمان تلبية احتياجات اجلميع يف هولندا، بصرف النظر عـن              
أصوهلم وأدياهنم ومعتقداهتم، عن طريق السياسة العامة املتبعة يف جماالت مثل التعليم والعمل             

رس اليت هبا عدد كبري من املهاجرين لـضمان  فعلى سبيل املثال، ُتدعم املدا . والرعاية الصحية 
وينظـر  . وُيشجع التعليم اجليد االندماج ومينع التفرقة االجتماعية      . جودة التعليم الذي تقدمه   

إىل السياسة العامة لالندماج كجزء من سياسة عامة أوسع تشجع املسؤولية الشخصية جلميع             
اجرون حقوقهم بصورة أكثر فعالية، جيب أن       وليثبِّت امله .  أقوى  اجتماعياً املواطنني ومتاسكاً 

وهتيئ السياسة العامة اهلولنديـة النـدماج املهـاجرين         . يتملكوا جيدا ناصية اللغة اهلولندية    
  . للمشاركة مشاركة تامة يف اجملتمع اهلولندي

ويعترب قبول التنوع والتعددية قيمة من قيم اجملتمع اهلولنـدي وهـي مكرسـة يف                 -٧٤
 اً وجهد ب التعايش يف انسجام يف مواجهة التعددية والفردانية املتزايدة التزاماً         ويتطل. الدستور
وتستشعر احلكومة احلاجة إىل موقف املواطن اجليد الـذي يـشمل           . اً جمتمعي  وحساً حازماً

وهلذه الغاية، فهـي بـصدد   . احترام أوجه االختالفات واإلميان باملسؤولية الفردية واجلماعية   
شترك ملواطنة معاصرة بشراكة مع السلطات البلدية واجملتمع املدين وأفراد وضع برنامج عمل م   

وسيمكن برنامج العمل اجلديد هذا املواطنني من تويل املسؤولية وأخذ زمام املبادرة            . اجلمهور
  .وتسعى احلكومة، هبذه الوسائل، إىل تشجيع التسامح والتفاهم. وتعزيز التماسك االجتماعي

الجتماعي والسياسي من األوجه اهلامة للمواطنة والدميقراطية، وينبغي        ويعد النقاش ا    -٧٥
وتضمن السلطات العمومية يف    . النظر إليه على خلفية احلق األساسي املتمثل يف حرية التعبري         

وإضـافة  . هولندا الشروط الضرورية للنقاش عن طريق مراعاة احلقوق األساسية للمشاركني         
غاهتا عن القيم اليت يقوم عليها اجملتمع اهلولندي وعـن سـيادة            إىل ذلك، تعرب سياساهتا وبال    

  .احلرية واملساواة والتسامح والتضامن: القانون
. كما تعلي احلكومة اهلولندية من شأن قيم العمل وااللتزام لدى اجلاليات املهـاجرة              -٧٦

البارزين الذين وتعترب السلطات العمومية أن احلفاظ على عالقات وثيقة مع األفراد واملنظمات 
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هلم معرفة جباليات املهاجرين وشبكات واسعة يف تلك اجلاليات أمر حاسم يف البقـاء علـى       
اتصال بالتيارات االجتماعية وحتديد ما إذا كانت السياسة العامة السائدة فعالة مبا فيه الكفاية              

  ).١٣انظر اجلزء (

  كوراكاو    
دراسة عن اهلجـرة  على إجراء  اكاو   مع جامعة كور   كوراكاو حالياً تنكّب سلطات     -٧٧

من جامايكا واجلمهورية الدومينيكية    (واالندماج تركز على شىت اجلاليات املهاجرة اجلديدة        
يف اجلزيرة، من أجل تكوين صورة أفضل عن الطلبـات علـى            ) وفرتويال وكولومبيا وهاييت  

املطاف لوضع سياسة   وستستخدم النتائج يف هناية     . اخلدمات االجتماعية الناجتة عن وجودها    
  . على اندماج اجملموعات اجلديدة يف اجملتمععامة تركز حتديداً

  أروبا    
 ١٠٠  شديد التنوع، إذ يضم حـواىل      اًوقد جعلت كثرة املهاجرين من أروبا جمتمع        -٧٨

وتسعى السياسة احلكومية إىل زيادة املشاركة املدنية عن طريق توليـد حـس             . قومية خمتلفة 
، وجهت احلكومة الدعوة إىل خرباء دوليني لكي يـشاطروا          ٢٠١١ عام   ويف. جمتمعي أقوى 

  .مجهور أروبا آراءهم بشأن الطريقة اليت يعمل هبا اجملتمع، وذلك يف مؤمتر اجملتمع السعيد
 يف مشروع التجديـد الكـبري       أمراً مركزياً وتعد مشاركة املواطنني واملبادرة العامة        -٧٩
  .احلياة يف شىت األحياءنوعية لتحسني ، وهو مشروع وضع ")اعنت حبيك("
، اعتمد قانون برملاين يهدف إىل تـدريب الـشباب          ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٨٠

 يعملون   سنة الذين ال يتابعون الدراسة وال      ٢٤ و ١٨الذين تتراوح أعمارهم بني     املقيمني  الذكور  
 املرحلـة األوىل مـن      اً شاب ٢٠وقد باشرت جمموعة قوامها     . والذين يفتقرون إىل مؤهالت   

خيضعون لفترة أربعة أشهر لتدريب بدين وُيعلَّمون االنضباط وقواعد السلوك          هم  و. الربنامج
 ويدربون تدريباً . مهنةوتلي هذا التدريب األويل دورة من مثانية أشهر ُيعلَّمون خالهلا           . والقيم
 تبعون برناجما دراسياً  كما ي .  لزيادة حظوظهم يف سوق العمل إىل أقصى حد         متخصصاً مهنياً

  . يتضمن اإلنكليزية والتدريب على كيفية تقدمي طلبات العمل والتثقيف العامأوسع نطاقاً
ملساعدة األطفال غري الناطقني باهلولندية علـى       " Prisma/بريزما"وقد وضع برنامج      -٨١

 صـعوبة يف    كما يسمح لألطفال احملليني الذين جيدون     . حتسني متلكهم للهولندية كلغة أجنبية    
ويعطي برنامج منفصل خمـصص للمدرسـة الثانويـة    . اللغة اهلولندية باملشاركة يف الربنامج 

  .للتعليم الثانوي العادي إلعدادهم التالميذ سنة من اللغة اهلولندية مصممة
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  العنف املرتيل  -تاسعاً  

  العنف يف الوسط املرتيل     
هذا مفهوم جامع ألنواع شىت من      و. تبذل جهود للتصدي للعنف يف الوسط املرتيل        -٨٢

، املمارس للـذود عـن الـشرف      العنف املرتيل، واالعتداء على األطفال، والعنف       : العنف
والعناصر األساسية هلذا النهج هي دعم الـضحايا، وهنـج خـاص            . واالعتداء على املسنني  

  .للتصدي للجناة، وإجراءات مصممة لكسر منط العنف الذي يورث جيال بعد جيل
 أن يطلبوا إىل حمكمة     ة ما  عالق يف إطار فيما يتعلق بكوراكاو، ميكن لضحايا العنف       و  -٨٣

كما يعطي القـانون اجلنـائي      . مدنية إصدار أمر تقييدي حيظر على اجلاين دخول شارعهم        
إصدار صالحية   للمحكمة   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥اجلديد الذي دخل حيز النفاذ يف       
  . يء حيظر على اجلاين دخول منطقة بعينهاحكم تقييدي خمتلف بعض الش

  النهج اجلنساين    
يطال العنف املرتيل النساء على حنو غري متناسب ويتسبب فيه يف الغالـب األعـم                 -٨٤

بيد أن الرجال يقعون بدورهم، وإن      .  العشري أو العشري السابق     ما يكون   عادة  الذي الرجل،
ذا السبب، تسعى السياسة العامة هلولنـدا يف  وهل. كانت األعداد أصغر، ضحايا للعنف املرتيل  

مكافحة العنف املرتيل إىل دعم مجيع ضحايا هذا العنف واستهداف مجيـع أنـواع العنـف              
  . املختلفة

 وكجزء من سياسة عامة قطرية للتصدي للعنف املرتيل، ستضع الوزارات املعنية هنجاً             -٨٥
وسيتم هذا  . وع يف وضع السياسة العامة    يسعى بصورة واعية إىل إجياد سبل إلدخال قضايا الن        

، وهم أولئـك   "اإلرهابيني احلميمني " يف سياسة عامة حمددة جيري وضعها ملعاجلة مسألة          مثالً
  .الذين يرتكبون أخطر اجلرائم يف دائرة العنف املرتيل

  االعتداء على األطفال    
. ٢٠١٢ يناير/يف كانون الثاين  " أطفال آمنون  " حتت شعار  أطلقت خطة عمل جديدة     -٨٦

خاصة يف عالقاهتم مع من يسهرون على تنشئتهم ورعايتهم، وهم أقل           قليلو احليلة   فاألطفال  
 ألـف   ١١٩وتكشف أحباث أجريت حديثا أن      . قدرة على الدفاع عن أنفسهم من البالغني      

وتقدم خطة العمل اجلديدة تدابري تكميلية للـسنوات        . ٢٠١٠طفل تعرضوا العتداءات عام     
ووضع وتركز هذه التدابري على الوقاية من االعتداء على األطفال وحتديد مساته            . ملقبلةالقليلة ا 
. من الضرر من خالل إعطاء األطفال كل ما حيتاجونه مـن عـالج            التقليل  ، وعلى   حّد له 
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وإضافة إىل ذلك، تسلط السياسة اجلديدة الضوء على أمهية ضمان السالمة اجلسدية لألطفال             
  . اجلنسيوالتصدي لالعتداء 

  انون االستبعاد املؤقت من املرتلق    
ميكن قانون االستبعاد املؤقت من املرتل رؤساء البلديات من إصدار أمـر اسـتبعاد                -٨٧

.  أيام يف حق مرتكيب العنف املرتيل حيثما وجد هتديد شديد         ١٠مؤقت من املرتل ملا يصل إىل       
وبفضل هذا التدبري، ال يـضطر      . ةوخالل هذا الوقت، توضع برامج ملساعدة األطراف املعني       

إىل الفرار من منازهلم؛ بل ينقـل  ) طفالاألنساء ويف الغالب من الوهم (ضحايا العنف املرتيل  
وتـصدر  . وهذا يقوي الضحايا ويشجعهم على تغيري وضعهم . الشخص الذي يشكل هتديداً   

  امليدان هذا اخليار تطـوراً     أوامر االستبعاد من املرتل بوترية كبرية ويعترب املهنيون العاملون يف         
ومن املؤكد أن ألوامر االستبعاد من املرتل قيمة مـضافة يف التـصدي             . ، على العموم  إجيابياً

  . للعنف املرتيل
يف اجلزيرة مـن    ) ‘التحالف‘(راكاو مبعية منظمات غري حكومية      وتعمل حكومة كو    -٨٨

وقد نـوقش مـشروع   . فالأجل وضع خطة وطنية لوقف العنف املرتيل واالعتداء على األط      
اخلطة ُيشرك فيه مجيع    بشأن  ومن املقرر أن يبدأ نقاش عام       .  مع الربملان  اخلطة الوطنية مؤخراً  

  . ٢٠١٢يناير /أصحاب املصلحة املعنيني يف كانون الثاين
وتثري العديد من الوحدات النموذجية ألكادميية الشرطة يف أروبا موضوع التعامل مع              -٨٩

، سيعطى ضباط الشرطة املتدربون قدر أكرب مـن         ٢٠١٢ من   واعتباراً. رتيلضحايا العنف امل  
النظام العام والرعاية   "و" اجلرمية"املعلومات احملددة عن العنف املرتيل يف الوحدتني النموذجيتني         

) ‘ادعمـين ‘مكتـب   (لكل مـن    وستدعم هاتني الوحدتني حماضراٌت تفاعلية      ". االجتماعية
  .ط اهلاتفي ملساعدة األطفال، وإدارة الشؤون االجتماعية، واخل)‘احترمين‘مؤسسة (و

  املسنون    
تدعو احلكومة اهلولندية، يف اتفاق التحالف احلكومي، إىل إجراء إجيايب للقضاء على              -٩٠

، مـن   " آمنة مسنون يف أياد  "ري، يف خطة العمل     وقد قدمت عشرة تداب   . االعتداء على املسنني  
وهي تتصل بالوقاية وحتديد معامل اخلطر واإلجراءات       . املسننيأجل القضاء على االعتداء على      

ومتتد خطة . اليت يتعني اختاذها يف احلاالت الفعلية لالعتداء على املسنني وحتسني دعم الضحايا      
 ماليني يـورو    ١٠وحجزت ميزانية هيكلية قدرها     . ٢٠١٤عام   إىل   ٢٠١١  عام العمل من 

  .داء يف السياقات املهنية وكذا يف البيتوتتناول اخلطة االعت. كل سنة لتنفيذها
  



A/HRC/WG.6/13/NLD/1 

GE.12-11733 22 

  االجتار باألشخاص  -عاشراً  
إحدى أولويات احلكومة اهلولندية، وقد أطلقـت    هو   االجتار بالبشر     على إن القضاء   -٩١

  . جمموعة واسعة من التدابري واألنشطة للتصدي هلذه املشكلة بفعالية
 حىت ٢٠٠٨جتار بالبشر املنشأة عام   وقد جددت والية فرقة العمل املعنية مبكافحة اال         -٩٢
وهي تتألف من ممثلي مخـس وزارات، والنيابـة العامـة،           .  ووسعت عضويتها  ٢٠١٤عام  

 رؤسـاء   ةوالشرطة، ودائرة اهلجرة والتجنيس، والشرطة امللكية العسكرية واحلدودية، وثالث        
س بلدية واحد   ، ونائب رئي  )آلكمار، وأوترخيت، والهاي؛ وستنضم أمستردام قريباً     (بلديات  

، والسلطة القضائية، واملقرر الوطين املعين باالجتار بالبشر، واملنظمة غري احلكوميـة            )روتردام(
 مبا يتميز به هنج متعدد التخصصات من قـوة           قوياً وتؤمن هولندا إمياناً  . Comensha/كومنشا

ملتمثـل يف إنفـاذ     وال يكفي الرد التقليدي ا    . يف مكافحة اجلرمية، مبا يف ذلك االجتار بالبشر       
وللتصدي لالجتار بالبشر بفعالية، جيب على مؤسسات من مثل         . القانون إزاء االجتار بالبشر   

الشرطة امللكية العسكرية واحلدودية ودائرة اهلجرة والتجنيس واحلكومات احمللية أن تلعـب            
ثل ويتم. ٢٠١٤-٢٠١١ للفترة   ةوقد وافقت فرقة العمل على خطة عمل جديد       . دورها أيضاً 

  .أحد أهداف خطة العمل يف إشراك عدد أكرب من املنظمات يف مكافحة االجتار بالبشر
العقوبات القصوى  يغلّظ  ، اعتمد الربملان مشروع قانون      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩ويف    -٩٣

 ٨ إىل   ٦وقد زاد التعديل العقوبة القصوى للجرمية األساسية من         . بالبشراملسلطة على املتاجرين    
 يف   سـنة  ١٥ سنوات إذا كان شخصان أو أكثر يعملون بتآزر؛ وإىل           ١٠؛ وإىل   سنوات سجناً 

وسيقدم مـشروع   .  سنة إذا أدت اجلرمية إىل وفاة شخص       ١٨حالة اإلصابة اجلسدية؛ وإىل     
  .٢٠١٢بالبشر إىل الربملان عام على املتاجرين العقوبات القصوى بتشديد قانون 

 الالئحة املتعلقـة بالـدعارة،      ملان سيشدد وقدمت احلكومة مشروع قانون إىل الرب       -٩٤
سيما شروط الترخيص للمواخري وغريها من املؤسسات اجلنسية، وسيحسن اإلشـراف            وال

كما ميكـن أن    . وميكن مقاضاة أرباب العمل الذين ال ميتثلون لشروط الترخيص        . احلكومي
اللـوائح التنظيميـة    ويتوقع أن يكون هلذه     . يقاضى العمالء الذين يلتفون على النظام اجلديد      

. األكثر صرامة أثر قوي الردع على املتجرين ويساعد على منـع املمارسـات االسـتغاللية        
 مشروع القانون الـسن     يرفعوإضافة إىل ذلك،    .  أن خيفض هذا النهج الطلب     ويرجح أيضاً 

وقد اعتمـد جملـس النـواب       .  سنة ٢١ إىل   ١٨ملمارسة الدعارة بصورة قانونية من      الدنيا  
  . القانون وهو ينتظر موافقة جملس الشيوخمشروع 

، أطلقت خطة عمل شـاملة للتـصدي ملـسألة     ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٩٥
، الذين يستخدمون تقنيات مقنعـة      "شبان الغواية "الشبان، املعروفني يف اللغة اهلولندية بعبارة       

ى التوعية، ومتكـني    وتركز خطة العمل عل   . لدفع الفتيات املستضعفات مرغمات إىل الدعارة     



A/HRC/WG.6/13/NLD/1 

23 GE.12-11733 

يف مجيع اجملاالت، وحتسني نظـام      " شبان الغواية "الفتيات، وزيادة إجراءات مكافحة ظاهرة      
  . رعاية الضحايا وإيوائهن

، جرى توسيع نطاق املادة املتعلقة باالجتار بالبشر يف القانون اجلنائي      ٢٠٠٥ويف عام     -٩٦
 إىل االستغالل اجلنسي واالستغالل يف      اهلولندي لتشمل تعريف بروتوكول بالريمو الذي يشري      

: ومنذئذ ما فتئ عدد قضايا االستغالل يف العمل يتزايد سـنوياً          . العمل وكذا انتزاع األعضاء   
؛ ومت حتديد هوية عدد أكرب من الـضحايا   ٢٠١٠ عام   ١٣٥ إىل   ٢٠٠٧ ضحية عام    ٢٦من  

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩ عامي ١٠٠أكثر من : الذكور
 والنقابات وأرباب العمـل     الناسلة لتوجيه انتباه عامة     ، نظمت مح  ٢٠١٠ويف عام     -٩٧

عن طريق اإلعالنات يف مواقع إلكترونية هلا صلة        دنيني إىل االستغالل يف العمل،      واملوظفني امل 
اإلبـالغ  وقد أدى هذا إىل     . بالزراعة وصناعة البناء ونشر مقاالت يف الصحف احمللية اجملانية        

  .حاالت مشبوهةعن عدة 
 مع البلدان اليت تعد املصدر الرئيسي لـضحايا االجتـار      وثيقاً ن هولندا تعاوناً  وتتعاو  -٩٨

نيجرييني خيتفون من مراكز    قُّصراً  واستجابة ملعلومات واردة أفادت بأن      . بالبشر، مثل نيجرييا  
أثبت التحقيـق أن املتجـرين      . ٢٠٠٦أكتوبر  /الالجئني، أطلق حتقيق كبري يف تشرين األول      

بإرغامهن على طلب   (النيجرييات يف مآوي الالجئني يف هولندا       فتيات القّصر   ال يؤوون مؤقتاً 
. يف شـبكات الـدعارة  من أجل أخذهن إىل أوروبا اجلنوبية وإرغامهن على العمل         ) اللجوء

 حالة اعتقال وعمليات تفتـيش يف       ٣٢وأُشركت عشر دول أخر يف التحقيق الذي أدى إىل          
 حالة اعتقال أخرى يف إيطاليا يف كـانون         ٥١ و ٢٠٠٧رب  نوفم/مثانية بلدان يف تشرين الثاين    

  . ٢٠٠٨يناير /الثاين
لألطفال القصر غري املصحوبني    " االستقبال احملمي "  بوقد بدأ مشروع جترييب يتعلق        -٩٩

، وخـالل الـسنة     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١طاليب اللجوء املعرضني خلطر االجتار هبم يف        
ويوضع الضحايا احملتملـون يف     .  لغريها قبال احملمية هذه معياراً   املاضية أصبحت مراكز االست   

  .أماكن صغرية خمتلفة هلا تدابري أمنية وأفراد أمن إضافيني
فـاذ يف تـشرين      الذي دخـل حيـز الن      ،ويعترب القانون اجلنائي اجلديد لكوراكاو      -١٠٠
ة إلطـالع عامـة     ونظمت محلة إعالمي  . جنائيةاالجتار بالبشر جرمية    ،  ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

اجلمهور على التغيريات اليت عرفها القانون اجلنائي اجلديد، بصفة عامة وكذا بشأن االجتـار              
إىل وجـود هـذه     الناس  وتتواصل منذ عدة سنوات محلة لتنبيه عامة        . بالبشر بصفة خاصة  

، لكوراكاو فريق عامل متعدد التخصصات معين هبذا املوضـوع          ٢٠٠٧ومنذ عام   . التجارة
، نظمت محلـة لتوعيـة      ٢٠٠٩ويف عام   . أنشطة من مثل تنظيم محالت إعالمية عامة      ينفذ  

؛ وأعطيت دروس يف املدارس الثانوية      "شبان الغواية "األمهات املراهقات من خماطر ما يسمى       
كمـا  املوضوع  هذا   وثائقي حول     فيلم ، بث ٢٠١١ويف عام   . املهنية وبثت برامج تلفزيونية   

، توجـد مـذكرة     ٢٠٠٨ومنذ عام   . وية عن االجتار بالبشر   عممت على عامة اجلمهور مط    
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تفاهم بني وزراء العدل يف مملكة هولندا تتضافر مبوجبها جهودهم ملكافحة هتريـب البـشر               
  .واالتِّجار هبم

والسياحة بغرض ممارسة اجلنس    هبم  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية واالجتار           
  مع األطفال

ة الوطنية املعنية باالجتار بالبشر لتشمل استغالل األطفال يف املواد          عت والية املقرر  وّس  -١٠١
وختلـص  . ٢٠١١أكتـوبر   /هذا املوضوع يف تشرين األول    عن  ونشر أول تقرير    . اإلباحية

املقررة الوطنية إىل أن استغالل األطفال يف املواد اإلباحية يكاد يكون دائما حالة هتم عالقـة                
وتوصـي  . د األطفال وال ميكن فصله عن هذه اجلرمية       مباشرة تنطوي على عنف جنسي ض     

هنج متكامل إزاء العنف اجلنسي ضد األطفال، مبا يف ذلك استغالل األطفال يف املواد              باتباع  
وتعكف احلكومة اهلولندية على إمتام تفاصيل توصياهتا كجزء من خطـة عملـها             . اإلباحية

  .٢٠١٦-٢٠١٢الوطنية ملكافحة االعتداء على األطفال للفترة 
 وأولت املقررة الوطنية مرة أخرى، يف تقريرها السابع عن االجتار بالبشر، اهتمامـاً              -١٠٢

 ١٦٩ إىل ٢٠٠٧عام  ١٩٩ن ر متراجع عدد ضحايا االجتار من القصّ     قد  و. لالجتار باألطفال 
  . ٢٠٠٩ عام ١١١ وإىل ٢٠٠٨عام 
وعية بالـسياحة بغـرض     ، أطلق وزير العدل محلة ت     ٢٠١٠يناير  /ويف كانون الثاين    -١٠٣

إلخبار السياح اهلولنديني بأن    " كسر جدار الصمت  "حتت شعار   ممارسة اجلنس مع األطفال     
االعتداء اجلنسي على األطفال جرمية جنائية وأنه ميكنهم اإلبالغ عن احلاالت املـشبوهة إىل              

الرابطـة  كما وافق وزير العدل و    ). www.meldkindersekstoerisme.nl(موقع إلكتروين حمدد    
اهلولندية للسياحة على التعاون بصورة أوثق من أجل منع السياحة بغرض ممارسة اجلنس مع              

ام عمل وطنية يف مطـار      ، أي ٢٠٠٧وما فتئت السلطات اهلولندية تنظم، منذ عام        . األطفال
 يراجع خالهلا املسافرون القادمون من البلدان اليت هبا سياحة بغرض ممارسة اجلنس مع              شيفول

كما شاركت هولندا يف يوم عمل دويل . طفال بشأن املواد اإلباحية اليت يستغل فيها أطفالاأل
، إىل جانب أملانيا    )يوروبول(منظمة الشرطة األوروبية     قامت بتنسيقه    ٢٠١١مارس  /يف آذار 

  .والسويد واململكة املتحدة

  الالجئون وطالبو اللجوء -حادي عشر

  إجراءات اللجوء     
 البت يف طلبات اللجوء والنظر فيها بعناية يف املصاحل الفضلى لطـاليب             يصب تسريع   -١٠٤
 ساعة بإجراء   ٤٨، استعيض عن اإلجراء املسرع الذي يستمر        ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز . اللجوء

وقبل الشروع يف إجراء الثمانية أيام، هناك فترة راحة واستعداد مـن            . عام يستمر مثانية أيام   
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. إلجراءات اللجـوء  ) ويعد نفسه (لب اللجوء أن يستريح ويستعد      ستة أيام ميكن خالهلا لطا    
. وخالل هذه الفترة، ال يكون هناك أي اتصال بني دائرة اهلجرة والتجنيس وطالب اللجـوء              

وخالل هذه الفترة، يطلع مجيع طاليب اللجوء على حقوقهم وما ميكن أن يتوقعوه من جملـس        
 مترمجة فورية وأمهية عدم إغفال أي شيء قد         وتعاجل مسائل من مثل طلب    . اللجوء اهلولندي 

على مساعدة قانونيـة جمانيـة، كمـا يكـون           وحيصل طالبو اللجوء أيضاً   . يكون ذا أمهية  
ويكفل فحص طيب قبل    . ملستشارهم القانوين الذي يبقى معهم طوال اإلجراء وقت لإلعداد        
  .كل طبية، مبا فيها النفسيةبدء إجراء اللجوء العام أن تراعي دائرة اهلجرة والتجنيس أية مشا

وال يؤدي إجراء اللجوء املنقح إىل البت يف مجيع طلبات اللجوء يف غضون مثانيـة                 -١٠٥
 من الفحوص أو التحقيقات، ميكن التعامل مع طلب اللجـوء           وإذا اقتضى األمر مزيداً   . أيام

ذ يف االعتبـار   ويف إطار إجراء اللجوء املنقح، ميكن للمحكمة أن تأخ        . ضمن اإلجراء املطول  
 جديدة من مثل تغري الظروف يف البلد األصلي، حىت وإن كانت تلك التغيريات    وقائع وظروفاً 

كما ميكن لطاليب اللجوء الطعن يف القرار والذهاب        . الحقة على قرار دائرة اهلجرة والتجنيس     
 رفـضت   ويتم إيواء طاليب اللجوء الـذين     . بعد ذلك إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      

. طلباهتم األولية يف مراكز االستقبال ويستمر ذلك يف إطار اإلجراء املطول لفترة أربعة أسابيع             
ولذلك ترى هولنـدا أن إجـراء       .  احملكمة يف طعوهنم يف غضون هذه الفترة       تفصلوعادة ما   

 اللجوء املنقح يتضمن ضمانات كافية تكفل اختاذ قرار بطريقة دقيقة وكاملة وعادلة ومراعية            
  .لألصول القانونية

). ٢٠١٣عـام   (وسيجري تقييم إجراء اللجوء املنقح بعد ثالث سنوات من تنفيذه             -١٠٦
اختاذ قرار بطريقة كاملـة وعادلـة       "وسينظر هذا التقييم يف مجيع جوانب اإلجراء، مبا فيها          

لـس  كما سيشمل التقييم آراء األطراف املشاركة، مبا فيهـا جم         ". ومراعية لألصول القانونية  
  .اللجوء اهلولندي ورجال القانون

وتود هولندا أن تؤكد على أن العديد من الضمانات تسري على حاالت اسـتثنائية                -١٠٧
وتشرف .  به يكون فيها استخدام القوة بصورة حمدودة ومتناسبة يف طرد األجانب مسموحاً          

وختلص . ام القوة جلنة مستقلة على عملية اإلعادة، مبا يف ذلك حاالت الطرد بالقوة واستخد           
كما تقـدم اللجنـة     . كل سنة إىل عدم وجود استخدام ممنهج للقوة املفرطة يف عملية الطرد           

. احلاجة إىل اسـتخدام القـوة يف حـاالت فرديـة     الّتمادي يف احلّد من     توصيات من أجل    
  .  ملواصلة حتسني عملية اإلعادة والطرد القسريوتستخدم هذه التوصيات دوماً

  مة غري القانونيةجترمي اإلقا    
ويتوقع أن يكون له أثر رادع      .  يف حد ذاته   إن جترمي اإلقامة غري القانونية ليس هدفاً        -١٠٨

بـصورة غـري    زمون جلب مهاجرين    على املهاجرين غري القانونيني أو األشخاص الذين يعت       
  . قانونية إىل هولندا
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عترب تقدمي املساعدة أو الـدعم  وال ي. وتعرف اإلقامة غري القانونية بأهنا جرمية بسيطة    -١٠٩
وميكن لألطفال املقيمني   . اإلنسانيني للمقيمني غري القانونيني جرمية جنائية تتخذ شكل تواطؤ        

يف هولندا بصورة غري قانونية مواصلة الذهاب إىل املدرسة، كمـا ميكـن للمقـيمني غـري       
ويهـدف  .  هذا الـصدد ومل يتغري شيء يف. القانونيني مواصلة تلقي الرعاية الطبية الضرورية     

ومن الواضح أنه ال ميكن حتميل األطفال القصر        . جترمي اإلقامة غري القانونية األجانب البالغني     
  . اخلاضعني لسلطة والديهم املسؤولية اجلنائية لإلقامة غري القانونية

 أقصى  وُنصَّ على تغرمي املدانني باإلقامة غري القانونية غرامة من الفئة الثانية تصل يف              -١١٠
أو فتـرة  )  مئات يـورو   بضععلى األرجح   ( يورو لكنها أقل يف العادة       ٣ ٨٠٠احلاالت إىل   

وجيب أال حتول عقوبـة     . وتعطى األسبقية للمغادرة على االحتجاز    . احتجاز أقصاها شهران  
 دون مغادرة شخص مـا أو تتـسبب يف           أبداً حمكوم هبا بسبب اإلقامة غري القانونية حصراً      

وعندما حيكم باالحتجـاز    . بدأ هو أن يعاقب على اإلقامة غري القانونية بغرامة        وامل. تأخريها
  .بدل األداء، تعطى األسبقية للطرد كلما أمكن

  التعليم  -ثاين عشر
 أشارت التقارير السابقة إىل أن املدارس االبتدائية والثانوية يف هولندا ملزمة قانونـاً              -١١١

وهذا االلتـزام عـام يف      . يدة واالندماج االجتماعي   بالترويج للمواطنة اجل   ٢٠٠٦منذ عام   
ويندرج عدد من القيم األساسية واملبادئ األساسـية    .  حقوق اإلنسان  طبيعته، ويشمل ضمناً  

  . حلقوق اإلنسان يف اإلطار اإلشرايف املتعلق باملواطنة اجليدة واالندماج ملفتشية التعليم
وق اإلنسان والتثقيف حبقـوق الطفـل       وتبدو أهداف من مثل املواطنة اجليدة وحق        -١١٢

مالزمة لألهداف املتوخاة من التعليم االبتدائي والثانوي دون أن تكون مدرجة بصورة صرحية 
 املتوخى للتعليم الثانوي أنه ينبغي للتالميذ أن يتعلموا وضـع       ٤٧ويذكر اهلدف   . هبذه الصفة 

 تداعياهتا يف مجيـع املـستويات،       وايعلمالتوترات والرتاعات العاملية الراهنة يف سياقها، وأن        
ويتوقع من املدارس أن تبذل وسعها من أجل        . وأمهية حقوق اإلنسان، وداللة التعاون الدويل     

وكيفية إجناز ذلـك مـن      . يف املناهج التعليمية على مجيع األصعدة     املدرجة  حتقيق األهداف   
تثقيف يف جمال حقوق    ولدعم املدارس، وضع مقترح منهج دراسي يدمج ال       . مسؤولية املدرسة 

  .اإلنسان يف وحدة منوذجية من املنهج الدراسي لتعليم املواطنة اجليدة

وتدعم احلكومة اهلولندية هيئات حتالف مدارس التربية على املواطنة اليت يقوم عربها              -١١٣
الباحثون وواضعو املناهج الدراسية واملدارس واملفتشية مبساعدة املؤسسات التعليميـة علـى            

 بنظـام يغطـي     ٢٠١١أغسطس  / آب ١ويعد بدء العمل قانوناً يف      .  برامج هتم اهلوية   تقدمي
تنسيب تالميذ التعليم الثانوي يف املنظمات غري الرحبية والتطوعية طريقة أخرى للمشاركة يف             

  .التربية على املواطنة
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ملتمثلة يف  وقد الحظت التقارير السنوية ملفتشية التعليم أن املدارس تفي مبسؤوليتها ا            -١١٤
.  واضحة يف هـذا اجملـال      توفري التربية على املواطنة، لكن قلة منها هي اليت وضعت خططاً          

طُلب إىل جملس التعليم يف هولندا إصدار       قد  و. تدابري إضافية لتحقيق الطموحات   ويتعني اختاذ   
 إىل احلكومة بشأن الطرق اإلضافية ملساعدة املدارس علـى الوفـاء          ورفعه  تقرير استشاري   

كما سُتَتناول العالقة بني التربية على املواطنة والتثقيف يف         . مبسؤولياهتا يف التربية على املواطنة    
  .٢٠١٢جمال حقوق اإلنسان يف هذا التقرير املتوقع صدوره يف ربيع عام 

  التثقيف يف جمال حقوق وتعزيز الوعي يف أروبا    
تعليم املساواة، يف مجيع املنـاهج      تبذل حكومة أروبا وسعها ملنع التنميط ولتشجيع          -١١٥

ويف التعليم االبتدائي، جتمع حتـت      . الدراسية من مستوى احلضانة حىت التعليم الثانوي املهين       
الدراسـات  " مـن    ، بينما تشكل يف التعليم الثانوي العـام جـزءاً         "احلركة والصحة "باب  

وقـد  ". الشخصية واالجتماعية التربية  "، ويف التعليم الثانوي املهين تعلم يف إطار         "االجتماعية
طورت أروبا موادها التدريسية اخلاصة هبا لكل واحد من هذه الـدروس، حبيـث يكـون                

  . أوثق ارتباط ممكن بتصور التالميذ لبيئتهم لسياق أروبا ومرتبطاًاملضمون مالئماً
 على حنو خاص خالل تدريب الطلبة الـضباط يف معهـد           يتطرق إليه ومثة موضوع     -١١٦

وحتـدد  . أمهية حقوق اإلنسان فيما يتصل بعمل قوة الشرطة يف أروبا         وهو  لشرطة  تدريب ا 
. حقوق اإلنسان معيار السلوك الذي ينبغي لضباط الشرطة أن يراعوه عند أدائهم ملهـامهم             

روح (وبصورة غري مباشرة    ) من خالل االجتهاد القضائي   (وينطبق هذا املعيار بصورة مباشرة      
  ). األحكام
...  ر دوماً مؤسسة تذكّ (احلكومة، بتعاون مع جمموعة من املواطنني، إىل إنشاء         وبادرت    -١١٧

اليت ترمي إىل تشجيع التسامح والتضامن واحلرية واملساواة للجميع ومكافحة          ) أن حتترم احلياة  
وقد كان أول مشروع رئيسي للمؤسسة هو إزالة        . العنصرية ومعاداة السامية وكره األجانب    

 عن متثال آن فرانك إحياء لذكرى ضحايا احلـرب العامليـة   ٢٠١١يونيه /الستار يف حزيران 
 رسـالة حـب     - وتود احلكومة، بإزالة الستار هذه، إيصال رسالة عن املـستقبل         . الثانية

واملقصود أن تدرج املدارس هـذه الرسـالة يف         . وشجاعة، ورسالة خماطر التمييز واالستبعاد    
وستـساعد دار آن    .  من هذا األمر    مالئماً مثال جزءاً برناجمها التدريسي، وستكون زيارة الت    

وإضافة إىل ذلك، نظم معـرض      . فرانك يف هولندا املدارس على تطوير هذه املواد التدريسية        
  .٢٠١١عن حياة آن فرانك يف خريف عام 
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   مارتنسانت يف اإللزاميالتعليم     
ويف . اإللزاميلتعليم  مارتن يف تنفيذ قانون اسانت، شرعت  ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول   -١١٨

 سـنوات   ٤ مارتن يتراوح عمره بني      سانتإطار هذا القانون، جيب على كل طفل مقيم يف          
وقد أخذ القانون بتعديل لصاحل األطفال الـذين يقيمـون يف           .  سنة االلتحاق باملدرسة   ١٨و

 وجتري.  مارتن تنفيذ القانون على مراحل     سانتواختارت  .  مارتن بصورة غري قانونية    سانت
ويعين هذا أنه جيب على احلكومة أن تضمن جلميع األطفـال املقـيمني يف              . ٣ املرحلة   حالياً
م  سنة والـذين يتوقـع التحـاقه       ١٢ سنوات و  ٤ مارتن الذين تتراوح أعمارهم بني       سانت

ويف السنتني الدراسـيتني املقبلـتني، سـتنفذ     . إمكانية دخول التعليم الرمسي فعلياً    باملدرسة،  
 سنة  ١٨ إىل   ١٦ سنة ومن    ١٥ إىل   ١٣ اللتان تغطيان الفئتني العمريتني من       ٥ و ٤املرحلتان  
  .على التوايل

  توصيات أخرى  -ثالث عشر

  تقييم التدابري املناهضة لإلرهاب    
جيب التدقيق، يف هولندا، يف مشروع قانون يتـضمن تـدابري مقترحـة ملكافحـة             -١١٩

وق األساسية املكرسة يف القانون الوطين      اإلرهاب، من حيث توافقه مع مجلة أمور منها احلق        
.  عن هـذا التـدقيق     وتتضمن املذكرة التفسريية املصاحبة ملشروع القانون تقريراً      . والدويل

وإضافة إىل ذلك، ميكن أن ُتراجِع تطبيق التدابري علـى أرض الواقـع حمكمـة مـستقلة أو      
 ن جملس النواب جزئيـاً     م ونزوالً على طلب  . مؤسسات أخرى، من مثل أمني املظامل الوطين      

 -  بوصفها واحدة من جمموعة قليلة من البلدان يف مجيع أحناء العامل         - ، أمتت هولندا  حصراً ال
وبرزت من هـذا    .  وأرسلت النتائج إىل الربملان    ٢٠١١تقييم تدابريها ملكافحة اإلرهاب عام      

ن تدابري مكافحة   التقييم، مبا يف ذلك فحص أجراه علماء قانون كجزء منه، خالصة مفادها أ            
وستعيد هولندا إجراء هذا التقيـيم      . اإلرهاب اليت تتبعها هولندا متوافقة مع حقوق اإلنسان       

  .كل مخس سنوات

  نطاق حرية التعبري    
بيد أن معظم احلقوق الدستورية ليست      . لكل شخص احلق يف ممارسة حقوقه الدستورية        -١٢٠
 عنـدما  -  من مثل حرية التعبري- األشخاصوتقف احلرية األساسية لشخص من .  مطلقة حقوقاً

   وكـثرياً . وهذا مثال تقليدي للتعارض بني احلقوق الدستورية      . تعتدي على حريات اآلخرين   
وقد ُبيِّنت معظم القيود القانونية اليت حتـد        . ما يتصادم احلق يف حرية التعبري مع احلرية الدينية        
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 وال حتمي حرية التعبري األلفاظ اليت تعترب سباَّ أو          .من احلق يف حرية التعبري يف القانون اجلنائي       
  . حترض على الكراهية أو التمييز أو تنشر العنف

  "فتنة"مقاضاة خمرج شريط     
جملـس  يف   حلزب احلرية وعضو     ، زعيم سياسي  "فتنة" ويلدرز، خمرج شريط     غريت  -١٢١
، ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٣وقد برأته احملكمة اجلزئية ألمستردام، يف حكم صادر يف          . النواب

من مجيع التهم املوجهة إليه املتعلقة بالتحريض على الكراهية والتمييز، وكذلك من هتم سب              
وقررت النيابة العامة عدم االستئناف ضد      . جمموعة من األشخاص على أسس تتسم بالتمييز      

  . إىل هنايتهاالدعاوى اجلنائيةفقد وصلت هذا احلكم، وهبذا 

        


