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 مقدمة -أوالا  

ندة لمملهدة هولهددا هي دوق دطمقراحيدة تحيمددا سدددددددددددددديدادة القدانون. وتلت     -1 إن البلددان األرعةدة الميونة
 اإلنسدددددان وحماألتدا ألن حقوق اإلنسدددددان يهصدددددر حطو  ألرت   ارت احا  البلدان األرعةة جميةدا بتة ي  حقوق  

 بالمجتمةات الدطمقراحية. يضويا  

لقد تأثرت حقوق اإلنسدددددددان في المملهة بشددددددديح  بطر ومن نواال متةددة ماق السدددددددهوات الما دددددددية.   - 2
مسدددددددددددددبويدة. وجدن  تدأثطر  إلى اتخدا  تددابطر رطر    19- هو الحداق في الةددألدد من البلددانت جدت جداوحدة  وفطدد  فهمدا 

 إلى تفايم التحدطات القاومة.  - يلى التةليم والرياطة الصحية والتوظيف في مختلف القطايات مثا    - الجاوحة  

وشددددددددت السددددددهوات األمطرة الةدألد من المااهرات. ومن الجدألر بالثهام جن الهال طمارسددددددون فةليا   -3
مشدداير اسددتيام لد  مختلف الفاات السدديانية. وتلت    من  لك وجود  حقدم في التااهرت ولهن اتنضددأ جطضددا  

ح اإلجراماتة المتخذة في مجاق حقوق اإلنسددددددددان التي  بلدان مملهة هولهدا بإيادة الثقة في الحيومةت وتشددددددددين
 من هذا الددف. هاما   طجر  وصفدا في هذا التقرير ج ما  

 اإلطار المؤسسي  

ن مملهة هولهدا من جرعةة بلدان ت  -4 تسدددددداو  في مر  ها وهيد هولهدا وجروعا و وراسدددددداو وسدددددده   تتهوَّ
مددارتن. ويلى الررم من وجود نو ل من التةدداون بطن البلدددان في مجدداق حقوق اإلنسدددددددددددددددانت ألتحلنى  ددح بلددد 

 باالستقاق في تهفطذ االلت امات الهاشاة ين مختلف اتفاقيات حقوق اإلنسان.

ن دولدددة هولهددددا من ج م جوروعي وج م  دددار  -5 يبيت ويتدددألف الج م الهددداريبي من ج ر بونطر  وتتهوَّ
وسددددان  جوسددددتاتطول وسددددابا. وتطبَّا السددددياسددددات والتشددددريةات الجدألدة يلى ج ر المملهة الدولهدطة الهاريبية  

ت ما لم تهن ههاك جسد ا  يوية تديو إلى يي   لك. والددف الهداوي هو تحقطا جثر مماثح باالسدتهاد  جطضدا  
 .( 1) و  نفسه في السياق الهاريبيإلى المرافا التي لدا المست 

 المنهجية -ثانياا  

نة لمملهة هولهدا في إيداد هذا التقرير. وعما جن هولهدا هي إلى  - 6 سداهم  جمي  البلدان األرعةة الميون
حدد بةطدد جربر هدذه البلددانت فدإن مةام هدذا التقرير طخجن )الج م األوروعي من( هولهددا. وفي حداق يدد    ر  

 مقط  مات هذا طةهي جن األمر ألتةلا بدولهدا األوروعية.   الج م من هولهدا الذ  طشطر إليه تحدألدا  اسم البلد جو  

. ويدن  2022في نيسددددددددددددددان/جبريح    تشدددددددددددددداوريا    ومن ججح إيداد هذا التقريرت يقددت هولهددا اجتمدايا   -7
ا بوصددددددددددددددفدا من المةدد الدولهد  لحقوق اإلنسددددددددددددددان ومختلف المهامات رطر الحيومية التقارير التي جيدتد

جصدحا  المصدلحةت من ججح االسدتةرال الدور  الشدامحت إلى المسد ولطن الحيومططنت وت ادلتدا بيما بطهدا.  
وعةد  لكت توافرت للمشدددددار طن الفرصدددددة لالتقام ومواصدددددلة ت ادق األفهار. وعةد جولة االسدددددتةرال المقبلةت 

 المتابةة الهشطة والمستمرة للتوصيات. ألتيأ ألصحا  المصلحة المةهططن مهايشة ستهانم هولهدا حدثا  
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 الهياكل األساسية لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 إعمال حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني -ألف 

طةةتبر اإلحارة المتهامح لتقطيم التأثطر األداَة التي طستخدمدا موظفو الخدمة المدنية الدولهدألون يهد  -8
السدددياسدددات. وهو ألتضدددمن ياومة مرجوية بالحقوق المدنية والسدددياسددديةت وم اد  صددديارة التشدددريةات وو ددد  

بشدددددددددأن تطبطا مطثاق االتحاد األوروعي    توجطدية بشدددددددددأن الحقوق االيتصدددددددددادطة واالجتمايية والثقابيةت ودلطا  
للحقوق األسدداسددية يلى الصددةطد الوحهي. وج دديف  مهذ فترة وجط ة م اد  توجطدية بشددأن مراجةة الدسددتورت 

شددددمح تفسددددطرات إليادة الهار في مشدددداري  التشددددريةات المهاهضددددة للحقوق األسدددداسددددية. وتقو  هذه الم اد  ت 
يلى "امت ار التمطط "  الضدوم تحدألدا   التوجطديةت التي طجر  الترويج لدا بصدورة نشدطة في الوراراتت بتسدلي 

مشددداري  التشدددريةات المهاهضدددة  ويلى المبدج التوجطدي الذ  و دددةه المةدد الدولهد  لحقوق اإلنسدددان لتقطيم  
 التفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص  و  اإلياية.

 خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان  

.  ( 2) 2019 انون األوق/دطسددمبر    10نشددرت هولهدا مطة يملدا الوحهية الثانية لحقوق اإلنسددان في   - 9
مات المجتم  المدنيت هو "تميطن الجمي  ومو ددددددو  هذه الخطةت الذ  جر  امتياره بالتةاون م  مختلف مها 

 . 2021من تلقي الخدمات الحيومية". وجيقب  لك صدور تقرير م ي  في تمور/ألوليه  

 ( 3) هيئات رصد حقوق اإلنسان  

ومةهأ ما طسدمى بالمر     2012تأسدن  المةدد الدولهد  لحقوق اإلنسدان في تشدرين األوق/جرتوعر  -10
ت مما طةهي جنه 2020هأ هذا المر   مرة جمر  في  انون األوق/دطسدددددددددمبر . ومة 2014"جلف" في جطار/ماألو  

 لم اد  باري .  طمتثح تماما  

وتسددةى حيومة  وراسدداو إلى إ ددفام حاب  رسددمي يلى مةدد حقوق اإلنسددان التاب  لدا بالتةاون   -11
 الحيومة.وصح إلى مرحلة اإليداد دامح  م  جمطن الماالم الوحهي. وايترا جمطن الماالم يانونا  

وفي جروعات وافا البرلمان يلى التشري  الذ  ألهج يلى تةططن جمطن ماالم وجمطن ماالم مةهي بش ون   - 12
 األحفاق. ويمين أل  شخج ألتةرنل للتمطط  جن أللجأ إلى سبح االنتصاف القانونية المتاحة بحيم القانون. 

ت بدج في  وراسدددددددداو نفا  المرسددددددددو  الوحهي المتةلا بأمطن  2020تشددددددددرين الثاني/نوفمبر    20وفي  -13
ت وافا البرلمان يلى السددددددددددددمات التي أله  ي جن 2022الماالم المةهي بشدددددددددددد ون األحفاق. وفي   ار/مارل  

 ألتحلى بدا جمطن الماالم المةهي بش ون األحفاق. 

 لحقوق اإلنساناالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية   -باء 

من الدسددددددددتور الدولهد  يلى الحيومة تشددددددددجي  تطوير الهاا  القانوني الدولي.   90تفرل المادة  -14
وهولهدا حرف في مةام مةاهدات حقوق اإلنسددددددددددددانت وجألندت الةدألد من القرارات واإليانات الصددددددددددددادرة في  

 مجاالت موا يوية محددة.

  األشددددددددددددددخدداص من االمتفددام القسددددددددددددددر  في جروعددا في وعدددج نفددا  االتفدداقيددة الدددوليددة لحمدداطددة جمي  -15
 .( 4) . وتةمح  وراساو يلى و   القوانطن الارمة لتهفطذ االتفاقية  ي تدمح حط  الهفا 2017 يا 
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وتتنخذ هولهدا الخطوات الارمة في إحار يملية صدددده  القرار من ججح التصدددددألا يلى البروتو ولطن   - 16
الدولي الخاص بالحقوق االيتصدادطة واالجتمايية والثقابيةت واتفاقية حقوق الطفحت  االمتياريطن الملحقطن بالةدد  

واتفاقية حقوق األشددددخاص  و  اإلياية. وحرح  الحيومة يلى مجل  الدولةت وهو هطاة اسددددتشددددارية مسددددتقلة 
بددذه  ين الحيومدةت جسدددددددددددددالدة بشددددددددددددددأن احثدار التي يدد تترتدنب ين إيرار حان األفراد في تقددطم الشددددددددددددديداو  يما  

بأمذ تقطيم جدام الدطاات المهشدددددددأة بموجب مةاهدات األمم المتحدة في    البروتو والت. وسدددددددتقو  الحيومة جطضدددددددا  
 . ( 5) االيت ار جثهام يملية صه  القرار المتةلقة بالتصدألا المحتمح يلى البروتو ولطن االمتياريطن 

ى المملهة بشددددأن توسددددي  نطاق  ت حةلب من مجل  الدولة إسدددددام مشددددورته إل 2022وفي نيسددددان/جبريح   - 17
المطثاق األوروعي لل ات اإليليمية جو ل ات األيليات ليشددمح الج م الهاريبي من هولهدات بحطي طصدد أ من الممين  

 تضمطن المطثاق ل ة ال ابيامهتو التي تةستخد  في بونطر والتي تتةرل لض   مت األد من الل ات األمر . 

 ليحقوق اإلنسان على الصعيد المح -جيم 

ة للبلدطات وحقوق اإلنسدددددانت بالتةاون م  المةدد الدولهد  لحقوق اإلنسدددددان وجمطن   -18 جنشدددددا  مهصدددددن
الماالم الوحهي ورابطة البلدطات الدولهدطة. وتسددددددددتطي  البلدطات يرل الممارسددددددددات الوايدة يلى المهصددددددددة 

 لبلدطات.اإللهترونيةت وتةهاَّم اجتمايات بشأن مختلف موا ي  حقوق اإلنسان التي تدمن ا

 ( 6) األعمال التجارية وحقوق اإلنسان -دال 

ت  دداندد  هولهدددا من بطن جولى البلدددان التي ايتمدددت مطددة يمددح وحهيددة بشدددددددددددددددأن 2014في يددا    -19
األيماق التجارية وحقوق اإلنسددددددان تهفطذا  لم اد  األمم المتحدة التوجطدية. وعدج اسددددددتةرال مطة الةمح في  

 . وتةمح هولهدا جطضدددددددا  2022جدألدة المقرر تهفطذها في صددددددديف يا  ت م  نشدددددددر مطة الةمح ال2019 يا 
يلى تهفطدذ م داد  األمم المتحددة التوجطديدة والم داد  التوجطديدة الصددددددددددددددادرة ين مهامدة التةداون والتهميدة في  
المطدان االيتصدددداد ت من ماق سددددياسددددتدا المتةلقة بالسددددلوك التجار  المسدددد وق. ويشددددمح  لك الجدوَد التي 

تشددددددريةات بشددددددأن الةهاطة الواج ةت مما ألتيأ إدماج السددددددلوك التجار  المسدددددد وق في الصدددددديوك تبذلدا لسددددددن 
 التجارية وتة ي  التةاون القطايي في جوساط األيماق.

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

 19-االستجابة لجائحة كوفيد -ألف 

 في هولندا 19-استجابة الحكومة لجائحة كوفيد  

إلى الحدددن من يدددرة الهددال يلى ممددارسدددددددددددددددة   19-تدددابطر يدددألدددة اتالخددذت ماق جدداوحددة  وفطدددجدت   -20
بطن   الفترة الممتدددددة  فةرل في  الددددذ   و ددددان من جبررهددددا حار التجوق الةددددا    ددددانون    23حقويدم بحريددددة. 

ي  ؛ وهو تدبطر لم َتتنخذه في السددددددابا سددددددو  يوات االحتاق الهارية ف 2021نيسددددددان/جبريح    28الثاني/ألهاألر و
. وشددددددددددددددملددد  التددددابطرة التقططددددطدددة األمر  الحددددن من ال يدددارات المه ليدددة وفرل الت دددايدددد 1945-1940الفترة  

 االجتمايي وارتدام الهمامات وحيارة "شدادة  وفطد".

ما َتَةطَّن تقريرة اتخا  تدابطر يبح توافر جمي  المةلومات  ات الصددلة. واسددتةةر دد  جميةةدا   و ثطرا   -21
  البرلمان ومارجه لتحدألد مد  الحاجة إلى استمرارها وتهاسبدا. وم   لكت ايَتبر ال ةض  بصورة دورية دامح

جن هذه التدابطر هي بمثابة انتدارات رطر مقبولة للحقوق األساسية. وهولهدا واثقة من جندا تةامل  م  الجاوحة  
 ي نداطة األمر الحيم يلى ما حدث. جنه سطتوجنب ف   بإألام االهتما  المهاسب للحقوق األساسيةت ولههدا تدرك جطضا  
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وتشدددددارك هولهدا واالتحاد األوروعي بهشددددداط في تة ي  االسدددددتةداد لمواجدة الجاوحة يلى الصدددددةطد   -22
لدذه ال اطةت تسددددددددددددةى هولهدا مثا  في ظحن مهامة الصددددددددددددحة   الةالمي من ماق إيامة تةاون دولي. وتحقيقا  

لى إنشددام المهتد  الةالمي لتنتاج المحليد وهو مهصددة  الةالمية إلى و دد  صددك دولي لميافحة الجاوحة و 
 يالمية لتة ي  توافر المهتجات الطبية.

 19-النهج الشامل الذي اتُّبع في أروبا خلل جائحة كوفيد  

بدةذلد  ماق الجداوحدة جدود لةدد  ترك جحدد ملف الر دب في جروعدا. وو ددددددددددددددةد  الحيومدة برامج  -23
دا  لجمي   ناجحا   الموظفطن.  ما اسددددتدلن  الحيومة برنامجا  لتراثة الطاروة من ججح الشددددر ات و  للتلقيأ موجن

سيان جروعات ب ض الهار ين و ةدم من حطي الدجرة. وسايدت المهامة الدولية للدجرة ومفو ية األمم 
المتحدة لشدد ون الاجاطن والجموية الةبرية لمسددايدة المداجرين في تهفطذ برنامج التلقيأ. وعديم من حيومة  

. وسدايد هولهدات وة دة  برامج لتقدطم المسدايدةت بما فطدا برنامج ألوفنر القسداوم ال ذاوية ألرثر الفاات  دةفا  
 المجتم  المحلي والمهامات رطر الحيومية في اتخا  الم يد من الم ادرات.

 على كوراساو والتدابير المتخذة 19-أثر جائحة كوفيد  

يلى  وراسدددددددداو ج دددددددديف إلى القطود المالية القاومة   بطرا   ايتصددددددددادطا  و  اجتماييا   ملنف  الجاوحة جثرا   -24
بالفةح. وَيدنم   وراساوت بفضح مةونة مالية هولهدطةت مسايدة مالية استثهاوية تددف إلى تلبية االحتياجات  

امية  مطَة الطوار  الم يتة الر  األسدداسددية للفاات الضددويفة )بما في  لك توري  يسدداوم الطةا (. وجَيدنت جطضددا  
 التي ميه  جرعا  الةمح من االحتفاظ بموظفطدم ومواصلة دف  رواتبدم. ( 7) إلى االحتفاظ بالوظاوف

ق حملة التطويم بأمواق هولهدطة. ويجور لجمي  األشددددخاص المقيمطنت بمن فطدم األشددددخاص   -25 وتموَّ
ت  ان يد  2022يلى اللقاحات المطلوعة. وفي تمور/ألوليه   المقيمون بصددددورة رطر نااميةت الحصددددوق مجانا  

 شخج. 150 000شخج من جصح  108 000جر  تلقيأ 

 ( 8) المساواة وعدم التمييز -باء 

 التشريعات والهياكل األساسية الرامية إلى مناهضة التمييز  

الرامي إلى من الدسددددددددددددددتور الدولهد  يلى حار التمطط . وعات مشددددددددددددددرو  القانون    1تهج المادة  -26
دة في المراحح الهداوية من يملية  إ ددددددددددافة "اإلياية" و"التوجه الجهسددددددددددي" إلى ياومة جشددددددددددياق التمطط  المحدَّ

دراسدددة تددف إلى جةح التشدددريةات الدولهدطة الةدألدة  ير ددده يلى البرلمان. وياوة يلى  لكت تةجر  حاليا  
 .( 9) ة الدولهدطة الهاريبية جطضا  الرامية إلى مهاهضة التمطط  يابلة للتطبطا في ج ر الممله

ويسدددتطي   دددحاطا التمطط  االتصددداق بمياتب ميافحة التمطط  المحلية  ات الةت ة المهخفضدددة التي  -27
تقدن  الديم المجانيت وعالمةدد الدولهد  لحقوق اإلنسددددددددددددددان الذ  طميهه جن طقدن   رام مبرام بشددددددددددددددأن حاالت  

 .( 10) إباغ الشرحة بحوادث التمطط  التمطط  المةرو ة يليه. ويمين جطضا  

 ( 11) نهج جديد إزاء التمييز والعنصرية  

  أله  ي تحسدطن التصدد  للتمطط  والةهصدرية. وجر  تأرطد  لك في يضدية بدالت إيالة األحفاقت التي - 28
الم َتبطَّن فطدا جن مصدلحة الضدراوب ظلن  لسدهوات يدألدة تتدم جهح باالحتياق دون ج  سدبب وجيه. وجةجبر ه  

  في امتيار  األهح يلى إرجا  م الغ مالية  ددخمة مما جويةدم في صددةوعات جمنة. وجدن  اردواج الجهسددية دورا  
األهددح "المحتددالطن".  مددا امتددارت مهامددات حيوميددة جمر  مواحهطن تحقَّقدد  من و ددددددددددددددةدم بحثددا  ين ويو  

مة إلى المسددداجد. وتجر  تحقيقات   احتياقت مةتمدة  في  لك يلى مةاألطر مشددديوك فطدات مثح التبريات المقدن
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لتحدألد مد  اسددددتخدا  المةاألطر المشدددديوك فطدات م  الةلم جن الحيومة تتنخذ في الوي  نفسدددده مطوات لتقدطم  
 تةويضات إلى األهح المتضررين وتة ي  الهدج المتَّ   للتصد  للتمطط  والةهصرية في السياسات الةامة.

طنن المهسا الوحهي لميافحة التمطط  والةهصرية. ويةيف ت ية 2021تشرين األوق/جرتوعر   15وفي   -29
المهسدددددددا الوحهي لميافحة التمطط  والةهصدددددددرية يلى صددددددديارة برنامج وحهي متةدد السدددددددهوات طيشدددددددف ين 
الةامات  ات الدالالت في المجتم  التي طمينت بالتةاون م  األحراف  ات الصلةت ترجمتدا إلى إجرامات  

يةطنن مهسدددا وحهي لميافحة مةاداة السدددامية من ججح تقدطم المشدددورة إلى ورير  هادفة. وعاإل دددافة إلى  لكت 
.  ما جنشدا  لمدة جرع  سدهوات يلى األيح لجهة وحهية ( 12) الةدق واألمنت سدوام التم  تقدطمدا جو لم أللتم 

 للتحقطا وتقدطم التوصيات بشأن التمطط  والةهصرية في هولهدات بما في  لك دامح الحيومة.

 ( 13) يز في سوق العملالتمي  

ت صدددددددددرت مطة يمح جدألدة بشددددددددأن التمطط  في سددددددددوق الةمح تقدن  لمحة 2022في تمور/ألوليه   -30
من المبدج القاوح إن التهو   يامة ين األنشدددددطة  ات الصدددددلة التي تضدددددطل  بدا الحيومة والشدددددر ام انطايا  

لمسداواة في األجورت وسدد الفجوة في  مسداوح من يبطح ا أل تي ثماره. وتتسدم الخطة بهطاق واسد  وت طي جطضدا  
. وسدددتشدددمح اإلجرامات تهايم حمات توييةت واسدددتحداث جدوات ( 14) األجورت وميافحة التمطط  بسدددبب الحمح

 لمسايدة جصحا  الةمح يلى اتخا  إجرامات توظيف يادلةت و جرام ال حوث وصيارة التشريةات.

ر تدابطر ميافحة التمطط   ت بدجت الحيومةت بايت ارها جدة تسدددددت 2022وفي يا   -31 خد  موظفطنت تة ن
والةهصرية. والددف من  لك هو ريادة ويي موظفي الحيومة المر  ية بمساوح التحط  والتمطط  والةهصريةت 
ووسددداوح اإلباغ المتاحةت وسدددبح التةامح بفةالية م  الةامات المثطرة للشدددبدات وحاالت التمطط  والةهصدددرية 

لةمح. وتةتَّخذ إجرامات تسدددددددددددددتددف الموظفطن بشددددددددددددديح يا ت  ما تةةَقد دورات تدريبية  المبلَّغ يهدا في ميان ا
دة وللمدألرين.  لمجمويات مستددفة محدَّ

وو ددددة  الحيومة مطة يمح بالتةاون م  يدة مهامات ل يادة الويي بالتمطط  الذ  ألتةرل له   -32
ارل وجرعدا  الةمدح بداألدوات الارمدة  المتددرعون الدداملطون والتامطدذ الصددددددددددددددهدايطونت ولت ويدد الطا  والمدد

عطن. لميافحة التمطط . ويجر  حاليا    تهقيحدا بالتةاون م  المدارل والطا  والشر ات التي تستخد  المتدرن

 التصدي للتمييز في سوق اإلسكان  

بشددددأن التمطط  القاوم في مجاق تأجطر المسددددارن إلى ريادة  2020جدت نتاوج المسددددأ الوحهي لةا   -33
نن  2022يلى الصددةطد الوحهي. وفي يا    ود ميافحة التمطط . ويجر  رصددد التقد  المحرر سددهويا  جد ت سددتةشدَ

ر ويي ال داحثطن ين مهدارق  حملدة إياميدة ل يدادة الويي بمسدددددددددددددددألدة التمطط  في مجداق السددددددددددددددين. وسدددددددددددددديةة َّ
ك والو ام الةقاريطن بالت اماتدم. ويج و دددد  يوايد  ر  جطضددددا  والمسددددتأجرين بحقويدم. وسدددديجر  تذ طر المان

للممارسدددددددددددات الجطدة  وحهيا   بالبرلمان مويارا   تهايمية واج ة التهفطذ. وسددددددددددديضددددددددددد  مشدددددددددددرو ة يانون طمرن حاليا  
ت ألتةلا بتأجطر المهارقت ويوايَد تهام يملية امتيار المسددددددددددددتأجرين للمسددددددددددددايدة في مه  التمطط . وجمطرا   بيما

 اإلباغ ين الطل ات التمطط ية التي تقدَّ  إلى و ام التأجطر.طجر  الهار في إميانية فرل إل امية 

 ( 15) الملحقة الجنائية في حاالت التمييز  

تلت   الهيدابدة الةدامدة بميدافحدة التمطط  الممدارل يهدد اتخدا  اإلجرامات. وتبددج الماحقدة القضدددددددددددددداويدة  -34
طن مدا جر  التةبطر يهده وحريدة التةبطر  يهددمدا طمين ايت دار جن فحو  التةبطر رطر يدانونيت وعةدد الموارندة ب 

 وحرية الدألن وحرية التةبطر الفهي.
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 ( 16) خطاب الكراهية  

شددددددددمل  الجدود المبذولة لميافحة مطا  الهرافية مضددددددددايفة الةقوعة القصددددددددو  المفرو ددددددددة يهد  -35
؛ و يدددداد مطدددة  2020 دددانون الثددداني/ألهددداألر    1من    التحريض يلى الةهف جو الهرافيدددة جو التمطط  ايت دددارا  

التي تتضدددددمن تدابطر لميافحة الةهصدددددرية والتمطط  في مجاق  رة القد  )وة دددددة  بالتشددددداور م   2020 يا 
االتحاد الملهي الدولهد  لهرة القد (؛ و نشددددام ميتب الشددددياو  المتةلقة بالتمطط  يلى شدددد ية اإلنترن ت الذ  

قلدة لتحددألدد مدا إ ا  داند  الماحادات المتدداولدة يبر اإلنترند  تمطط يدةت ممدا يدد  طةجر  تقطيمدات يدانونيدة مسددددددددددددددت 
 ألت ةه تقدطم حلب حذف إلى المهصة اإللهترونية.

 ( 17) التنميط اإلثني  

ألددف برنامج "الشددرحة للجمي "ت الذ  طسددتهد إلى البرنامج المتةدد السددهوات السددابا المةهون "يوة   -36
مي  اإلثهي. وير ن  البرنامج بشدددددددديح رويسددددددددي يلى تة ي  ويي المرم بسددددددددلو ه  االمتاف"ت إلى ميافحة الته 
 ويلى حثنه يلى التمةنن بيه.

د اإلحارة التشد طلي الخاص بإجرامات التوقيف والتفتي  في ميان الةمح موياَر المو دويية  -37 ويحدن
دا الشرحة م  المواحهطن.  المدهية الذ  طجب جن تلت   به الشرحةت ويصف الطريقة التي أله  ي جن تتةامح ب 

ح إحارة تقطيم التهمي  اإلثهيت الذ  يا  المةدد الدولهد  لحقوق اإلنسدددددان بتةميمهت ج ما   من التدريب   ويشدددددين
 المتةلا بإحار اإلجرامات المتنخذة في هذا الصدد.

 ويةحفَّ  يلى التمةنن في يمليدددات التفتي  التي تقو  بددددا الشددددددددددددددرحدددة من ماق دورات التددددريدددب  -38
إيداد برنامج تجريبي ألرت     )اإلل امية( واألدوات التههولوجية وت ادق التجار  الشددددددددددددخصددددددددددددية. ويجر  حاليا  

بمر   مختجن بمجاق ميافحة التمطط  من شددأنه جن طسددايد وحدات الشددرحة يلى مةالجة الشددياو  المتةلقة 
 بالتمطط  يلى الهحو الماوم.

 ( 18) حقوق المرأة وتمكينها -جيم 

 ( 19) ة الماليةالمساوا  

جيح بيثطر    مدفوية األجرت إال جن نسدددد ة الهسددددام المسددددتقات ايتصددددادطا    تمارل نسددددام  ثطرات جيماال   - 39
مهدن. ولتة ي  ميانة المرجة في سدددوق الةمحت جصددد أ )ريادة سدددايات( الةمح جرثر جا بية من ناحية الضدددراوب  
المالية. وعاإل دافة إلى  لكت جر  التشدجي  يلى تقسديم الوي  بشديح جفضدح بطن الةمح المدفو  األجر وجيماق 

يانون   إجارة األبوين المدفوية األجر. ووة   جطضا    الرياطة بفضح تمدألد إجارة الشريك المدفوية األجر و دماق 
 بشأن ترتط ات الةمح المرنةت واستةثمرت جمواق  ثطرة في مدمات رياطة األحفاق ل يادة إميانية الحصوق يلطدا. 

وتشدددطر الدراسدددات إلى جن الفجوة في األجور بطن الجهسدددطن تضدددطا ب  م. وتشدددمح سدددياسدددة "األجر   -40
بغية حف  المسددداواة في األجور.   WOMEN Incتسددداو " ف ة مقدمة إلى مهامة المتسددداو  ين الةمح الم

وهولهدا ملت مة بضدددد   الفوارق في األجور من ماق  ددددمان الشددددفابية في األجورت بما ألتماشددددى م  ايتراا  
 المفو ية األوروعية إصدار جمر توجطدي بشأن الشفابية في األجور.

 ( 20) التمييز بسبب الحمل  

جدود لتحسددطن التواصددح بطن الموظفات وجرعا  الةمح و   ام الويي بيما ألتةلا بتةر دددن  تةبذق ال -41
جن  يدد من المواي  الشدد يية والتطبيقات المخصددصددة للهسددام الحوامح يلى نشددر  للتمطط  بسددبب الحمح. وشددة

 مةلومات ين حقوق المرجة وين التمطط  بسبب الحمح.
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 ( 21) التنوع الجنساني من أولى األولويات  

لة في   - 42 من ججح تة ي  تمثطح المرجة في المهاصددددددب الةليات فةر دددددد  يلى الشددددددر ات الدولهدطة المسددددددجن
ت يلى جن طش ح الرجاقت م  مرور 2022 انون الثاني/ألهاألر    1البورصة تخصيج حصة يانونية للهسام مهذ 

 ما طةطلب من الشددر ات الوي ت ثلي مهاصددب مجال  اإلدارة يلى األيح وجن تشدد ح الهسددام ثلثدا يلى األيح.  
 الهبر  تحدألد جهداف في هذا الصددت وو   مطة لتحقطا هذه األهدافت واإلباغ ين التقد  المحرر. 

بو د  هدف لتحقطا التهو  الجهسداني   يانونا    وعالهسد ة للقطا  الةا  )وشد ه الةا (ت سديةصد أ ملَ ما   -43
طة لتحقطا  لك. وتددف الحيومة الوحهية إلى في جيلى المهاصددددددب )وتلك التي تلطدا م اشددددددرة( م  إيداد م

في الماوة في رضدددددون  55-45جن تبلغ نسددددد ة الهسدددددام في جيلى المهاصدددددب )وفي تلك التي تلطدا م اشدددددرة( 
مم  سددددهوات. وعاإل ددددافة إلى  لكت تسددددةى الحيومة جاهدة إلى تحقطا نسدددد ة تهاسددددبية بطن الجهسددددطن يهد 

 ية.تةططن هطاات إدارية مستقلة ومجال  استشار 

 ( 22) السلوك المنافي لألعراف والعنف الجنساني  

جرثر صرامة إرام الةهف الجهساني. وعةذل  جدود إلشراك    اتن ة  هولهدا في السهوات األمطرة ندجا   -44
في هذه الةملية. ويشددمح هذا الهدج تة ي  سددامة الهسددام والفتيات في األمارن الةامة. بطد جن  الرجاق جطضددا  

ةت بما فطدا تلك التي وية  في يالم الريا ة واإليا ت جظدرت جن ات ا  ندج واس  الهطاق  الحوادث األمطر 
وفةاق لميافحة السلوك المهافي لأليراف جمر  رور  لتحقطا تقد   بطر في هذا الصدد. وفي هذا السياقت  

تمةي. وفي طجر  و   مطة يمح وحهية تر ن  يلى إحداث ت ططر جوهر  في الثقافة وتشج  الحوار المج
طةهى بالمساوح المتةلقة بالسلوك المهافي لأليراف   حيوميا   مفو ا   ت يطنه  هولهدا جطضا  2022نيسان/جبريح  

 الجهسية وعالةهف الجهسيت بغية تحفط  الت ططر الثقافي.

 حقوق المرأة في أروبا   

مم المتحدة للمرجةت وة ددة  جوق سددياسددة وحهية للمسدداواة بطن الجهسددطن في جروعا بديم من هطاة األ -45
وتر ن  يلى جرعةة مجاالت اسددددددددتراتيجية هيد تذلطح الحواج  الدييلية التي تحوق دون تحقطا المسدددددددداواة بطن  
الجهسطنت وريادة فرص الةمح الاوات وتة ي  إميانية اللجوم إلى القضامت وتوفطر الرياطة الصحية المرايية  

 لايت ارات الجهسانية.

ي االستةرال الوحهي الطويي المتةلا بتهفطذ جهداف التهمية المستدامةت جحررت و ما هو مبطَّن ف -46
من الم شددرات المتةلقة بالمسدداواة بطن الجهسددطنت وال سدديما متوسدد  الةمر  بيما طخج يددا   جطدا    جروعا تقدما  

تتةلا بهويية المتوي ت وصدددددحة المرجةت والتةليمت والمشدددددار ة السدددددياسدددددية. وال ت اق ههاك مجاالت مثطرة للقلا 
 مشار ة المرجة في الةمح وعارتفا  يدد حاالت الةهف الةاولي.

حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنساااااي وم ايري الهوية الجنساااااانية وأحرار   -دال 
 ( 23) الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية األخرى 

 شةور جمي  الهال باألمانت وعفسأ المجاق جمامدم ألن طيونوا من طشاؤون. هولهدا ملت مة بضمان  - 47

وتدديم الحيومدة الدولهددطدة حر دة المثليدات والمثلططن وم دوجي المطدح الجهسددددددددددددددي وم داألر  الدويدة  -48
الجهسددددددانية وجحرار الدوية الجهسددددددانية وحاملي صددددددفات الجهسددددددطن وجفراد الفاات الجهسددددددانية األمر  في جروعا 

و وسدددده  مارتن وج ر المملهة الدولهدطة الهاريبية من ماق بهام القدرات وت ادق المةارف وو دددد  و وراسددددا
 .( 24) ندج إيليمي
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خطة العمل المتعلقة بسااااالمة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنساااااي وم ايري الهوية الجنساااااانية    
 ( 25) وحاملي صفات الجنسين

المثليات والمثلططن وم دوجي المطح الجهسددددددي وم األر  الدوية تر ن  مطة الةمح المتةلقة بسددددددامة   -49
بشديح جسداسدي يلى الماحقة الجهاوية في حاالت    2022-2019الجهسدانية وحاملي صدفات الجهسدطن للفترة 

التمطط  وتة ي  شدةور المجموية المسدتددفة بالسدامة البدنية. ويشدجَّ   دحاطا الةهف التمطط   يلى اإلباغ 
بتحسدددددطن الديم المقدَّ  إلى الضدددددحاطا الذألن  وتقدطم شددددديو  جهاوية. وتلت   الشدددددرحة جطضدددددا    يما تةرن دددددوا له

 .Pink in Blueألبلن ون ين الحوادثت وع يادة مبرتدا في هذا المجاق بفضح ش يات مثح 

 مزدوجو الميل الجنسي  

سددددددامة  تةادر األبحاث جن جفراد مجتم  م دوجي المطح الجهسددددددي طةانون من جو ددددددا  صددددددحية و  -50
وظروف يمح جسددددددوج مقارنة بم األر  الدوية الجهسددددددانية جو المثليات جو المثلططن. وتديم الحيومة م سددددددسددددددة  

Bi+ Netherlands .إلجرام م يد من األبحاث بشأن الحلوق الممين إطجادها 

 التمييز ضد م ايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين  

من يانون المسدددداواة في المةاملة صددددراحة  يلى  1ت تهج المادة 2019الثاني/نوفمبر  مهذ تشددددرين  -51
بم األر  الدوية الجهسدانية وحاملي صدفات    جن التمطط  المحاور الذ  طقو  يلى جسدال الجه  ألتةلا جطضدا  

صددددفات    ايتذارها لمجتم  م األر  الدوية الجهسددددانية وحاملي  ت يدَّم  الدولة يلها  2021الجهسددددطن. وفي يا  
الجهسدددددددددطن ين المةاناة التي مرن بدا األشدددددددددخاص المةهطون نتيجة ألحيا  يانون م األر  الدوية الجهسدددددددددانية 

 مهايشة يانون جدألد متةلا بم األر  الدوية الجهسانية في البرلمان. السابا. وتجر  حاليا  

 التسجيل غير الضروري للجنس  

  للجه . وجتيأ إحار تقطيم ومجموية جدوات  تةمح هولهدا يلى الحد من التسددددجطح رطر الضددددرور  -52
لمسددددددددددددددايددة المهامدات يلى الحدد من يمليدة التسددددددددددددددجطدح هدذه. وتةت   الحيومدة حدذف اإلشددددددددددددددارة إلى الهو  

 .2024/2025من يامي  االجتمايي في بطايات الدوية ايت ارا  

 ( 26) التنوع الجنسي والجنساني في مجال التعليم  

باألمان في المدرسددددددددددددددةت ويجب جن تتاا لدم الفرصددددددددددددددة لييونوا  طجب جن طشددددددددددددددةر جمي  التامطذ   -53
طشددددددددددددددداؤونت بمدا في  لدك التامطدذ من المثليدات والمثلططن وم دوجي المطدح الجهسددددددددددددددي وم داألر  الدويدة  رمدا

الجهسددددانية وجحرار الدوية الجهسددددانية وحاملي صددددفات الجهسددددطن وجفراد الفاات الجهسددددانية األمر . ويجب جن 
ات القانونية المتةلقة بالمواحهة والسدددددددامة االجتمايية والتحصدددددددطح الةلمي المهشدددددددودت  تفي المدارل بالمتطل  

فطدا المتطل ات المتةلقة بالترعية الجهسددددددية والتهو  الجهسددددددي. ولتة ي  السددددددامة االجتمايية للتامطذ من  بما
الجهسدددددددانية وحاملي  المثليات والمثلططن وم دوجي المطح الجهسدددددددي وم األر  الدوية الجهسدددددددانية وجحرار الدوية 

صددددددددددددفات الجهسددددددددددددطن وجفراد الفاات الجهسددددددددددددانية األمر ت تقو  الحيومة مثا  بديم التحالفات المةهية بالهو  
م بطاة مدرسدددددددددية  مهة اجتماييا   . االجتمايي والحياة الجهسددددددددديةد وهي وسدددددددددطلة فةالة وياومة يلى األدلة تدين

التةليم المدهي الثانو  مهايشدددددددَة التهو  الجهسدددددددي  وعاإل دددددددافة إلى  لكت طجر  الهار في حلب المةلنمطن في 
والجهسدداني بحرية. وسدديةجر  الم يد من األبحاث بشددأن ما طحتاجه التامطذ من المثليات والمثلططن وم دوجي  
المطح الجهسدددي وم األر  الدوية الجهسدددانية وجحرار الدوية الجهسدددانية وحاملي صدددفات الجهسدددطن وجفراد الفاات 

 حس ما جو حوه بأنفسدمت من ججح الشةور باألمان في المدرسة.الجهسانية األمر ت 
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 الرعاية الصحية الموفَّرة لم ايري الهوية الجنسانية  

ت سدددددددتةصددددددددر المهامة التي  لنفتدا الحيومة بإسددددددددام المشدددددددورة وتقدطم التقارير  2022في جوامر يا   - 54
تقريرهدا المرحلي المقبدح. وتةتَّخدذ تددابطر    ( 27) طخج الريداطدة الصدددددددددددددحيدة الموفَّرة لم داألر  الدويدة الجهسددددددددددددددانيدة  بيمدا 

مختلفة لتيسدددطر الوصدددوق إلى الرياطة الصدددحية الموفَّرة لم األر  الدوية الجهسدددانية والحرص يلى اسدددتدامتدا في  
المسدددتقبح. وتةبذق جدود لتقصدددطر فترة االنتاارت و لك مثا  بيما ألتةلا بالرياطة الهفسدددية الموفَّرة لم األر  الدوية 

جن ألتلقنوا من بلدألتدم الديم الذ  طحتاجونه في مجاق االيتماد   سدددددددانية الشددددددد ا  وال ال طن. ويمين للمةهططن الجه 
ين حريا شدخج مال التجرعة بهفسده جو شدخج طةمح لحسدابه الخاص   يلى الذات والمشدار ةت و لك مثا  

ثوا م  مختصدددددطن بالمسددددداوح الجهسدددددانية   ( 28) ويودن ديم المةهططن. وعاإل دددددافة إلى  لكت طجور للشددددد ا  جن ألتحدن
 إ ا  ان  لدألدم جسالة بشأن مسألة الدوية الجهسانية.   إلهترونيا    جن ألتصلوا بدم جو ألرسلوا إلطدم بريدا   جو 

 لرعاية الموفَّرة إلى األشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النمو الجنسي/م ايري الهوية الجنسانيةا  

و ددد  مويار متةدد التخصدددصدددات لتحدألد نويية الةاج المةرول يلى األشدددخاص   طجر  حاليا   -55
ن ألتلقى المر ى . ومن المدم ج( 29) الذألن طةانون من ا طرابات في الهمو الجهسي/م األر  الدوية الجهسانية

وجهح األحفاق الذألن طةانون من ا ددطرابات في الهمو الجهسددي جفضددح ديم ممين بيما طخج القرارات التي 
طجب اتخا ها بيما ألتةلا بالرياطة التي سدددددددتوفَّر لدم. ويمين لألحفاق واألهحت و ذلك ال ال طن الذألن طةانون  

اطة المتةلقة بالتشددددددددخيج والرياطة الطبية  من جحد اال ددددددددطرابات في الهمو الجهسدددددددديت الحصددددددددوق يلى الري
 المختصة لل اطة والديم من يدة مرار  مختصة.

إن األحفاق لدألدم و دددددددددد  ماص ألتسددددددددددم بالدشدددددددددداشددددددددددةد فدم طةتمدون يلى )حيم( )جحد( والدألدم  -56
الوصددددددددددددي )األوصدددددددددددديام( يلطدم. وياوة يلى  لكت فإن األحفاق هم في حور الهمو الجسددددددددددددد  والةقلي  جو

جسدطة ونفسية ال ت وق وتستمر مد  الحياة. وهذا طةهي جن األهح    مين جن طخلنف ياٌج ما  ثارا  السري . وي 
ومقدددمي الريدداطددة ألتحملون مسدددددددددددددد وليددة  بطرة يهددد اتخددا  مثددح هددذه القرارات. ويهدددمددا ألتةلا األمر بددالريدداطددة 

ون جودة الرياطة  المتصددددددددلة بالةاجاتت فإن التدمات الطبية رطر األسدددددددداسددددددددية محاورة بالفةح بموجب يان 
الصدددددحية والشدددددياو  واله ايات. ويهدما ألتةلا األمر بالةاجات الطبية الضدددددرورية التي طمين تأجطلدات من 

ر ال ألةلحا  دررا   من جن التأجطح نفسده   طمين تجهن هت و نما جطضدا   المدم التأرد لي  فق  من جن التدمح الم ين
نارة متةمقة ين يدد الةمليات   Nivelمةدد   دا م مرا  ال طسبب ج   رر. ويةفترل جن توفنر دراسة استدلن 

الجراحية التي تجر  لأليضدددددددام التهاسدددددددلية لألحفاق الذألن طةانون من ا دددددددطرابات في الهمو الجهسدددددددي في  
هولهددات وين الةوامح التي دفةد  إلى اتخدا  يرار بإمضددددددددددددددا  الطفدح لةمليدة جراحيدةت جو تأجطلددات جو التخلي 

لو دددددددد    وفطر نارة متةمقة ين حبيةة التدمات الطبية ونطايدا جمر مدم جطضددددددددا  ين هذه الفهرة.  ما جن ت 
مويار الجودة المتةدد التخصددصددات المذ ور جياه بشددأن األشددخاص الذألن طةانون من ا ددرابات في الهمو 

 الجهسي/م األر  الدوية الجهسانية.

 ( 30) حقوق الطفل -هاء 

 حقوق الطفل في هولندا  

جهميدة  بطرة لحمداطدة حقوق الطفدح وتة ي هدا. ومن األمثلدة يلى  لدك الحر دة الراميدة إلى تولي هولهددا   - 57
بالتةاون م  الشدددددددد ا  والبلدطات والمهامات الريا ددددددددية والثقابية    تة ي  الصددددددددحة الهفسدددددددديةت التي جةحلق  م مرا  

الطفح تتهاوق تهفطذ  تهايم حوارات سدهوية بشدأن حقوق   ورطرها من المهامات  ات الصدلة. وتةت   هولهدا جطضدا  
 إلى المساهمة في هذه الحوارات.   التوصيات الصادرة ين لجهة حقوق الطفح. وسطةديى األحفاق جطضا  
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 حقوق الطفل في أروبا  

الذ  ألرمي إلى تقدطم ديم مر    ومتهامح   2020جر  افتتاا مر   الشددددددد ا  واألسدددددددرة في يا    -58
 اق نمونهم الشخصي.في مجاق ترعية األحفاق وللش ا  في مج لألهح

وياوة يلى  لكت ولتحسددطن سددامة الشدد ا  واألحفاقت طسددةى برنامج مطة األرمات االجتمايية   -59
إلى تة ي  ناا  حماطة الطفح باتن ا  ندج مشدددددترك بطن القطايات. وتحقنق  إنجارات هامنة بيما طخجن الحد  

حهية لسدددددددامة الطفحت وتوفطر التدريب من يواوم االنتاار يلى مسدددددددتو  الهاا ت بفضدددددددح إيداد تشدددددددريةات و 
للمدهططن الةاملطن في هذا القطا  ومهحدم الشدددددادات الارمةت وتحسددددطن ناا  الرصددددد المتَّ   لتة ي  صددددحة  

 جمي  األحفاق ورفاهدم في جروعا.

 حقوق الطفل في كوراساو  

 وراسداو. وتتولى يوات   طةاَيب يلى ممارسدة الةهف والةقوعة البدنيةت بموجب القوانطن الجهاوية في -60
الشددرحة التحقطا في القضدداطا المتةلقة بدذألن الهويطن من السددلوك الذ  طةاَيب يليه ويقا ددى مهتدجوه جما  

لة في يا   100الهيابة الةامة. و ان  ههاك    .2021يضية مسجَّ

ت يدة حمات ل يادة ويي المراهقط  -61 ت جو بالمشددددار ة في شددددنن ن بمسدددداوح ويام  الهيابة الةامة بشددددنن
السددلوك الجهسدديت و دد   األيرانت وتةاحي الهحوق والمخدراتت واللجوم إلى الةهف. وعاإل ددافة إلى  لكت 

من اللجوم إلى الةهفت وعشدأن  ران  ههاك حمات بشدأن الممارسدات التصدالحية  وسدطلة لحح اله ايات بدال  
 ا السلبية المحتملة يلى األحفاق.الممارسات المتَّ ةة لترعية األحفاق في األسر في  وراساو و ثاره

ت إلى جداندب  يداندات  2019ووينةد  الهيدابدة الةدامدة يلى "بروتو وق المددرسدددددددددددددددة احمهدة" في يدا    -62
جمر ت من ججح التةاون في تة ي  المدارل احمهة في  وراسداو ومةالجة السدلوك اإلجرامي الذ  طادر في  

 المدارل جو في محيطدا.

مسداوح ميافحة التمطط  وحار   اوية لرياطة الشد ا  برامَج تويية تتهاوق جطضدا  وتهفنةذ الم سدسدة القضد  -63
 الةقوعة البدنية.  

برامج تدريبية  Veiligheidshuis Curaçaoوتهام الم سددددددددسددددددددة القضدددددددداوية للشدددددددد ا  ومهامة  -64
م   مختلفة لمهاهضدددددددة التهمنر والةقوعة البدنية وج  نو  من جنوا  اإلسدددددددامة التي ألتةرل لدا األحفاق.  ما تهانة

 لتدريب المدرنةعطن يلى الطرق الجدألدة المتَّ ةة للتصد  للجهاة.  تدري ا  

ولد  الشرحة جفراد/مدألرون مهتشرون في األحيام الرويسية واألحيام الصو ة من  وراساو طةملون   -65
 بوصفدم جدات اتصاق في المجالطن االجتمايي والتةليمي. جطضا  

الطفدددح في القدددانون الجهددداوي لألحددداثت َجدرج ورير الةددددق مسددددددددددددددددألددة    وبيمدددا ألتةلا بتهددداوق حقوق  -66
للهدج الددذ  طجددب جن ألتن ةدده القددانون    "التحريددات في مجدداق الجراوم الجهسدددددددددددددديددة". وتوفنةر هددذه التحريددات إحددارا  

 الجهاوي يهد تهاوق يضاطا الجراوم الجهسية.

 حقوق الطفل في سنت مارتن  

يم والثقافة والشددد ا  والريا دددة في سددده  مارتن لجهة السدددامة ت جنشدددأت ورارة التةل2018في يا   -67
و دارة الطوار . وتدددقن م ددادرات لجهددة السددددددددددددددامددة و دارة الطوار ت بددايتمددادهددا يلى ثاث ر دداو  )هي تقطيم  
األ ددددددرارت والمسدددددداوح الهفسددددددية واالجتماييةت واإلراثة بفضددددددح المسددددددايدات ويمليات التوري (ت يلى وجود  

ياجات األحفاق بشدددديح  لي. وتشددددمح األنشددددطة إشددددراك جصددددحا  المصددددلحة المحلططن من محاولة لتلبية احت 
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القطايطن الةا  والخاصت ويقد شدرارات دولية م  الطونيسدف وعرنامج األمم المتحدة اإلنماويت واتخا  تدابطر  
ت  فةالة بيما طخج تصددميم المدارل و ددمان السددامة فطدات ومراياة الصدددمات الهفسددية. وعفضددح السددياسددا 

القاومةت بما فطدا الخطة المرت طة بالسدددددياسدددددة المتهاملة للشددددد ا  وسدددددياسدددددة الهمام في مرحلة الطفولة الم يرة 
والخطة المرت طة بسددددياسددددة شدددد يات األمانت إلى جانب راطات مختارة من راطات جهداف التهمية المسددددتدامة 

 ةت تبذق سدددددده  مارتن جدودا  المتةلقة بالصددددددحة والت ذطة والصددددددرف الصددددددحي والحماطة والمسدددددداوح الجهسدددددداني 
 متضافرة لضمان يد  ترك ج  حفح ملف الر ب.

ت جنشدددددددددددددداد  مجمويدة يمدح انتقداليدة متهداملدة لحمداطدة الطفدحت بدالتةداون م   يداندات  2019وفي يدا    -68
ين مهامات رطر حيوميةت وعمسدددددددايدة تقهية من مهامة الطونيسدددددددف في هولهدا. وال رل   حيومية فضدددددددا  

ةمح هو إنشدام المهبر الوحهي لحماطة الطفح في سده  مارتن. والددف من  لك هو الرويسدي من مجموية ال
إنشدددددددددددام  لية تةاون وتهسدددددددددددطا فةالة وناجةة مشدددددددددددتر ة بطن القطايات تسدددددددددددتةطن بدا جمي  الجدات الفايلة 
المهخرحة بشدددددديح م اشددددددر ورطر م اشددددددر في التدمات المتةلقة بحماطة الطفح لهي تقو  بتخطي  وتهسددددددطا 

 متهامح ومةحيم ألرمي إلى حماطة الطفح في سه  مارتن. ورصد ناا 

 ( 31) حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -واو 

ي  هولهدا يلى اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشددخاص  و  اإلياية في يا   -69 . وعهام 2016صدددَّ
اإلياية والمصددددابطن  يلى  لكت جر  توسددددي  نطاق يانون المسدددداواة في المةاملة )المتةلا باألشددددخاص  و   

في   بأمرال م مهة( ليشدددمح مجاق السدددل  والخدماتت وجر  تةدألح يانون االنتخابات. ويهار البرلمان حاليا  
 من الدستور. 1مشرو  يانون طقضي بإدراج حار التمطط  يلى جسال اإلياية في المادة 

المسدددددددددددداواة في المةاملة  وتةةتبر إميانية الوصددددددددددددوق بشدددددددددددديح يا  جحد المةاألطر المحددة في يانون  -70
ر المشددار ة المتسدداوية في الحياة  )المتةلا باألشددخاص  و  اإلياية والمصددابطن بأمرال م مهة(ت الذ  طة ن
االجتمايية ويحمي الهال من التمطط  يلى جسدددال اإلياية جو المرل الم من. ويفرل يانون المسددداواة في  

بأمرال م مهة( يلى الدطاات الحيومية والمهامات   المةاملة )المتةلا باألشدخاص  و  اإلياية والمصدابطن
. ولن تةحَذف هذه نراإلى جمي  األم  والشدددددددر ات إجرام تةدألات فةالة و دددددددمان إميانية الوصدددددددوق تدريجيا  

ح يباا   تةل     رطر متهاسددب يلى الطرف المهفذ. وتتضددمن مختلف القوانطن جحياما    األحيا  إال إ ا  ان  تشددين
قية حقوق األشددددخاص  و  اإلياية يلى الصددددةطد المحليت و لك مثا  ين حريا و دددد  البلدطات بتهفطذ اتفا

 برامج محلية إلدماج ه الم األشخاص.

ح برنامج المشددددددار ة با حدود2021إلى   2018وفي الفترة من  -71 األسدددددداَل لتهفطذ اتفاقية   ( 32) ت شددددددين
دا الحيومة المر  ية ومهامات  حقوق األشدددخاص  و  اإلياية يلى جرل الواي ت ويتضدددمن إجرامات اتخذت 

 المجتم  المدني والشر ات والبلدطات. وستواصح الحيومة الحالية الم ادرات المتخذة في إحار البرنامج.

 السلمة الجسدية والحرية الشخصية -زاي 

 ( 33) العنف العائلي واالعتداء على األطفال في هولندا  

إلى التصددددددددددددددد  للةهف الةداولي وااليتددام   2018المهدارق" لةدا   ألدددف برندامج "إمراج الةهف من   -72
يلى األحفاق في هولهدا. وَيتبطَّن من رصددددد األثر    الصددددلة جنن ثمنة تقدن  جةحرر في مجالي التهفطذ وو دددد  
السدياسدات يلى مرن السدهطنت ولهن ال أل اق ههاك مجاق للتحسدطن. وسديححن محلنه برنامج "سدطهاريوهات حماطة  

 ت مستهدا  إلى الدرول المستفادة.2022سرة في المستقبح" لةا  الطفح واأل
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ة من الةهف ولمجمويات تر ط  مةطنهةت مثح الةهف المرت   بالهو   -73 ويولى االهتما ة ألشدددياق ماصدددن
االجتمايي والةهف  ددددددددد المثليات والمثلططن وم دوجي المطح الجهسددددددددي وم األر  الدوية الجهسددددددددانية وجحرار  

ية وحاملي صدددددفات الجهسدددددطن وجفراد الفاات الجهسدددددانية األمر . ودةور إألوام الهسدددددام مفتوحة  الدوية الجهسدددددان 
للمثليات والمثلططن وم دوجي المطح الجهسدددددددي وم األر  الدوية الجهسدددددددانية وجحرار الدوية الجهسدددددددانية وحاملي  

ارن للمثليات صدددددددددددفات الجهسدددددددددددطن وجفراد الفاات الجهسدددددددددددانية األمر . وفي مدألهة جوتريخ ت تتوافر جرعةة جم
والمثلططن وم دوجي المطح الجهسددددددي وم األر  الدوية الجهسددددددانية وجحرار الدوية الجهسددددددانية وحاملي صددددددفات  
الجهسددطن وجفراد الفاات الجهسددانية األمر  في دار إألوام مخصددصددة إ ا تةذنر يلى دور اإلألوام الةادطة الوفام  

دة. ويجر  حاليا   د المثليات والمثلططن وم دوجي   دراسددددددددددة يوامح بمتطل ات السددددددددددامة المحدَّ الخطر التي تددن
المطح الجهسدددي وم األر  الدوية الجهسدددانية وجحرار الدوية الجهسدددانية وحاملي صدددفات الجهسدددطن وجفراد الفاات 

ين مد  مراياة جنشدددددددطة الوياطة والديم الحتياجات ه الم األفراد. ويقدن  مةدد   الجهسدددددددانية األمر ت فضدددددددا  
 دد الش ا  الدولهد  مةلومات يلى مويةطدما اإللهترونططن ين الديم المتاا.ومة Movisieالمةرفة 

ت َجْوجد مر   "الشددددةور باألمان في المه ق" لتقدطم المشددددورة واإلباغ 19-وفي  ددددوم جاوحة  وفطد -74
رة في حاالت الةهف الةاوليت م    ( 34) ين حاالت الةهف الةاولي يَة الدردشدددددددة إليطام نصددددددداوأ ميسدددددددَّ ماصدددددددن

نية الدردشدددددة دون الهشدددددف ين الدوية. ووردت تةليقات إطجابية لل اطة بشدددددأن هذه الم ادرة. وماق فترة  إميا
مد  المددارل ومرار  ريداطدة األحفداق الريداطدَة الطدارودة لألحفداق الدذألن طويشددددددددددددددون في   اإلراق الشددددددددددددددامدحت يددن

ذألن لدألدم جحفاق( الذألن جو دا  هشدةت ووة دة  َجسدرَّة إ دابية في دور إألوام الذ ور واإلناث لألشدخاص )ال
رطر  مهددة في المه ق. واسددددددددددددددتثهي من تدددابطر حار التجوق الددذ  فةرل في هولهدددا    ألواجدون جو دددددددددددددددايددا  

 من هذه المجموية. األشخاصة الذألن  انوا )جو طشت ه في  وندم( ج ما  

 ( 35) العنف العائلي في كوراساو  

للتصددددألا يلى اتفاقية الوياطة من الةهف  دددد في  وراسددداوت جنشددد  فريا يامح مدمنته التحضدددطر   -75
 الهسام والةهف الةاولي وميافحتدما.

ونفدذت ورارة الةددقت بدالتةداون م  الهيدابدة الةدامدة ووحددة الجراوم الجهسدددددددددددددديدة التدابةدة لقوات شددددددددددددددرحة   -76
م ألددف إلى تطوير وحدة الجراوم الجهسدددددددددية لتحسدددددددددطن تهاوق التقارير المتةلقة بالجراو  روراسددددددددداوت مشدددددددددرويا  

الجهسية المرته ة  د القاصرين والشابات. و ان الددف من هذا المشرو  ت ويَد المحقنقطن باألدوات الارمة 
لمةاملة الضحاطا بم يد من الوييت ومراياَة مصالأ  حاطا االيتدام الجهسي )القاصرون والهسام ال ال ات( 

او  ورصددددها والتحقطا فطدا بطريقة في التحقيقات بشددديح جفضدددح. ويجر  تدريب المحققطن يلى تلقي الشدددي
 .( 36) ترايي احتياجات الطفح

يلى البرلمان ألديو إلى إصدددددددددددار مرسددددددددددو  وحهي بشددددددددددأن الم ادرة   وههاك ايتراا مةرول حاليا    -77
 المتةلقة بأوامر يد  التةرل الم يتة.

ذ  ت جنشددددددد  فريا يامح مشدددددددترك بطن الوراراتت مسددددددد وق ين اإلشدددددددراف يلى تهفط2018وفي يا   -78
 الخطة الوحهية لميافحة الةهف الةاولي وااليتدام يلى األحفاق.

 ( 37) تجريم الجرائم الجنسية  

في مشددرو  يانون بشددأن جراوم الةهف الجهسددي. ويهج مشددرو  القانون هذات  ألهار البرلمان حاليا   -79
  والقددانون الدددولي في جملددة جمورت يلى إرالددة جوجدده التةددارل القدداومددة حدداليددا  بطن يددانون الةقوعددات الدولهددد

.  2024لحقوق اإلنسدددددانت بما طشدددددمح اتفاقية اسدددددطهبوق. ومن المتوي  جن ألدمح القانون حط  الهفا  في يا   
وفاصددح الوي  هذا  ددرور ن إليطام الم سددسددات المةهيةت مثح الشددرحة والهيابة الةامةت الفرصددة للتحضددطر 
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  الهفدا  إلى  شددددددددددددددف الهقدا  ين الم يدد من لددمولده حط  الهفدا . ومن المتوي  جن أل د  دموق القدانون حط 
 القضاطا الجهاوية المرت طة باالرتصا  وسوم السلوك الجهسي يلى اإلنترن  والتحرش الجهسي.

 ( 38) حماية األطفال من االست لل )الجنسي(  

ألولى اهتما  ماص للفاات الشددددددألدة الضدددددةف يهد ميافحة اسدددددت اق األحفاق )الجهسدددددي(. ويلى  -80
قت اسدددددددددددتةحدث  جداة لتباغ ين الفتيات والصدددددددددددبيان الذألن طةانون من إياية  ههية بسددددددددددديطة. سدددددددددددبطح المثا

تتةاون مهامات الرياطة والديم الرتسددددددددددا  رؤية جو ددددددددددأ ين مسددددددددددألة الفتيان الذألن طقةون  ددددددددددحاطا   رما
مسدألة مه    لميافحة االتجار بال شدر" ت سدتتهاوق الصدي ةة المهقحة من برنامج "مةا  االسدت اق الجهسدي. وجمطرا  

 اإلألذام الثانو  وارتها  الجراوم.

 ( 39) االتجار بالبشر في هولندا  

ت  دداندد  هولهدددا الدددولددة الوحطدددة التي حددارت يلى درجددة جلف في م شددددددددددددددر الرقن  2018في يددا    -81
للتقطيمت و لك بفضدددددددح الهدج الذ  تتن ةه لميافحة االتجار بال شدددددددر.   دولة مضدددددددة  167الةالميت من بطن  

م من  لكت  ان  ههاك اتجاهات مثطرة للقلاد فةدد المشدددت ه فطدم المتدمطن باالتجار بال شدددر  ان ويلى الرر
في التهدايجت في حطن  داند  ت داد حداالت االتجدار بدال شددددددددددددددر المبلَّغ يهددا. وياوة يلى  لدكت  داند      مدذا  

إميانات لت ادق المةلومات   ههاك امتافات إيليمية  بطرة في الهدج المتَّ   إرام االتجار بال شددددددددددددددرت ولم توجد
لميافحة    بطن مختلف األحراف المشدددددددار ة في ميافحة االتجار بال شدددددددر. وياد  لك إلى و ددددددد  برنامج "مةا  

 ت الذ  سيجر  تجدألده لمدة جرع  سهوات جمر .2018االتجار بال شر" في نداطة يا  

وت ويدهم بالديم والرياطة الهافططنت و ياية ويددف البرنامج إلى مه  اإلألذامت والهشددف ين الضددحاطا  - 82
الجهاة بشددددددتى الطرق. واسددددددتراتيجية البرنامج تشددددددمح المشددددددار ة الهشددددددطة للمهامات رطر الحيومية والسددددددلطات  
اإليليمية والمحلية. وفي جيقا  البرنامجت اردادت يوات الشددددددرحة الدولهدطة )المةهية بشدددددد ون األجانب( بفضددددددح  

دد المختصددطن بمسددألة االتجار بال شددر. وتلقى جفراد الشددرحة الةاملون في الخطوط  انضددما  مختلف األفراد الج 
لتحسددددددددددددطن يدرتدم يلى التةرف يلى الةامات التي تدقن يلى وجود اتجار بال شددددددددددددر. واتالخذت    األمامية تدري ا  

مدا  ددددددددحاطا اال  تجار تدابطر ترمي إلى ريادة ويي ومسدددددددد ولية األشددددددددخاص الذألن أللتمسددددددددون الخدمات التي طقدن
ق القانون الجهاوي الدولهد  لتجريم جولاك الذألن طقيمون ياية جهسدية م  2021بال شدر. وفي جوامر يا   ت يةدنة

 ددددحاطا االسددددت اق الجهسددددي ررم يلمدم جو اشددددت اهدم بشدددديح مةقوق بأن الضددددحاطا جةجبروا يلى ممارسددددة هذا 
ر التةاون الدوليت  الةمح.  ما جتيح  األمواق الارمة لتحسددطن الديم المقدَّ  إلى   ددحاطا االتجار بال شددرت وية ن

ت طةمح ين حريا و ددددددددد  جدات اتصددددددددداق مرت طة بالشدددددددددرحة الدولهدطة في بلدان المهشدددددددددأ. وجمطرا   و لك مثا  
 يلى تة ي  ميافحة االست اق في الةمح بالتةاون م  رابطة الةماق الدولهدطة.  البرنامج جطضا  

 ( 40) االتجار بالبشر في أروبا  

في ايتراا ألديو إلى تةدألح القانون الجهاوي ألروعا بغية تشدددددألد  ألهار المجل  االسددددتشددددار  حاليا   -83
سدددهةت وتشددددألد    12سدددهوات إلى السدددجن لمدة  8الةقوعة المفرو دددة بتدمة االتجار بال شدددرت من السدددجن لمدة 

دة في المادة وفقا   ق واالسدددددت ا يقوعات السدددددجن األمر  المحدَّ ق اإلجرامي بوصدددددفدما لذلكت و  دددددافة التسدددددون
 .2022شيلطن من جشياق االتجار بال شر. ومن المتوي  جن ألدمح التةدألح حط  الهفا  في يا  

وتلجأ جروعا إلى حمات التويية بل ات متةددة ألررال التةرف الم ير يلى  دددحاطا االتجار بال شدددر   - 84
 الضحاطا ويرايي االيت ارات الجهسانية.   و حالتدم إلى الجدات المةهية ومسايدتدم. ويةتَّ   ندج ألر ن  يلى 
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 ( 41) االتجار بالبشر في كوراساو  

ح الماحقة القضداوية في يضداطا االتجار بال شدر جحد المجاالت  ات األولوية. ويقو  المديي  -85 تةشدين
سدياسة  الةا ت م  جصدحا  المصدلحة المةهططنت بإيداد تقرير سدهو  ين مسدألة االتجار باألشدخاصت ويضد  

 بشأن هذا المو و .

ت ججر  الةدألد من التحقيقات الجهاوية والماحقات القضددداوية في يضددداطا االتجار  2014ومهذ يا   -86
 بال شرت من بطهدا يضاطا بشأن االست اق الجهسي لضحاطا من اإلناث.

تحقيقات  ويحصدددح  دددحاطا االتجار بال شدددر الذألن ألرربون في اإلباغ ين  لك وفي التةاون م  ال -87
ييا   ق بالهامح. وَيطَّه  الهيابة الةامة مدن  ياما   الجهاوية  ات الصدددددددددلةت يلى ترميج إيامة م يتة وتأمطن مموَّ

 بمقا اة جراوم االتجار بال شر. مختصا  

بشدددددددددددأن االتجار بال شدددددددددددر/تدريب األشدددددددددددخاص   جدألدا    إلهترونيا   وشدددددددددددمل  التدابطر األمر  مويةا   -88
(https://www.humantraffickingpreventioncuracao.com/ ؛ وَنشددددددددر دلطح لضددددددددحاطا االتجار)

؛ وتةدألح مذ رة التفاهم  ACTPOLبال شدددر/تدريبدم؛ و دراج سدددجحن موا ددديةي في ناا  مةلومات الشدددرحة 
 المملهة.بشأن ميافحة االتجار بال شر يلى مستو  

 ( 42) االتجار بالبشر في سنت مارتن  

وهو م سددددددددسددددددددة رويسددددددددية في مجاق   - بةد فترة من اإلراقت سدددددددديةاد فتأ الميتب الوحهي لتباغ   - 89
. وتتمثنح مدامندا الرويسدددددية في توفطر المةلومات ين مخاحر  2013ميافحة االتجار بال شدددددر جنشدددددا  في يا  
اسددددددتق اق  ددددددحاطا االتجار وتوفطر الحماطة لدم؛ وشددددددنن حملة يامنة   االتجار بال شددددددر وتدريبدم؛ والحرص يلى 

تددف إلى ريادة الويي الةا  بةوايب االتجار بال شدددددددددر وتدريب األشدددددددددخاص وعالمخاحر المحددة الهاجمة ين 
 لك؛ وتوجيه  دحاطا االتجار والتدريب إلى السدلطات الصدحيةت و يامة يايات توجمة بطن الشدر ام والمهامات 

 ت من ججح تة ي  يدرة الموظفطن يلى ارتشاف الةامات التي تدقن يلى التدريب واالتجار. الدولية 

 استخدام القوة من جانب قوات الشرطة  

طخضد  اسدتخدا  القوة من جانب جفراد الشدرحة في هولهدا لقوايد وشدروط. وال طجور اسدتخدا  القوة  -90
ره في الددف المقصددددود )الت  هاسددددب( و ال إ ا تةذنر تحقطا هذا الددف بوسدددداوح جمر   إال إ ا  ان ههاك ما ألبرن

ت بدج سدددددددريان التةدألات المدملة يلى مدونة يوايد السدددددددلوك. إن 2022تمور/ألوليه   1)الخيار البدألح( وفي 
أ ألفراد   ة بأربر يدر ممين من الديةت مما ألو دددددددن المةاألطر المتةلقة بسدددددددبح اسدددددددتخدا  القوة وججد ة اله أ مَةدَّ

ور  يف أله  ي ألفراد الشددددرحة جن ألتصددددرفوا وفي ج  ظروف ألرتهبون جريمة جهاوية يهدما  الشددددرحة والجمد
 أللجأون إلى وساوح رطر مشروية الستخدا  القوة.

وتةقدن  الشدرحة تقارير سدهوية ين الحوادث التي مورسد  فطدا صداحية اسدتخدا  القوة. وفي  انون  -91
التقطيم طمينن من تحقطا المسدددددددداملة الشدددددددداملة ومواصددددددددلة  ت جةدمح ناا  جدألد للتسددددددددجطح و 2019الثاني/ألهاألر  

 تحسطن الهفامة المدهية في استخدا  القوة لد  جفراد الشرحة.

 سياسة دعم الضحايا  

ت جر  تحسدددددطن الو ددددد  القانوني للضدددددحاطا في هولهدا. وفةرل الحضدددددور 2021- 2018مهذ الفترة  - 92
وسددددددددددي  نطاق حقوق الضددددددددددحاطا. ويلى مد  السددددددددددهوات اإلل امي للمشددددددددددت ه فطدم جما  المحارم بموجب يانون ت 

بةقود ثابتة من مهسدقي شد ون الضدحاطا. وياوة يلى  موظفا    40الما ديةت ج ديف إلى موظفي الهيابة الةامة 

https://www.humantraffickingpreventioncuracao.com/
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 لكت بات طجور للضدددحاطا الضدددةفام جن أللتمسدددوا حماطة الشدددرحة من ماق تقطيم  ح حالة يلى حدة. وعموجب  
عطن جو جير  األيرعام لضددحية جريمة جسدديمة تةرن دد  لضددرر  يانون احثار المضددرةت طحان أل  حد األيرعام المقرن

نفسدي جن طقدن  ديو  إلجرام محارمة جهاوية. وعات طجور لضدحاطا الةهف في ج ر المملهة الدولهدطة الهاريبية  
انون المطال ة بتةويض ين األ ددرار الملحقة بدم من صددهدوق التةويضددات المتةلقة بجراوم الةهف. وعفضددح ي 

الةقا  والحماطةت اتالخذت مطوة هامة في تويية الضدحاطا والتشداور مةدم ماق مرحلة اإلنفا . وعاإل دافة إلى  
ن توفطر المةلومات  ثطرا   .  ( 43) بفضدددددددح بوابة إلهترونية مخصدددددددصدددددددة لدذه المجموية من الضدددددددحاطا    لكت تحسدددددددَّ

ت ادلدا م  الهيابة الةامة. وال أل اق الةمح  تةد تفاصددددطح يهاوين الضددددحاطا تةذ ر في المراسددددات التي طجر   ولم 
 يلى توفطر الم يد من الحماطة الدييلية للبيانات الشخصية للضحاطا.  جاريا  

ت جنشدأت ورارة الةدق في سده  مارتنت بحيم القانونت الم سدسدة المةهية  2021جأللوق/سدبتمبر   8وفي   - 93
مح بيامح حايتدا هذا الةا . وهذه توصددددية بخدمات ديم الضددددحاطا في سدددده  مارتنت التي سددددتصدددد أ جاه ة للة 

متدا مهذ رمن حويح لجهة مهاهضدددددددة التةذألب واللجهة المةهية بالقضدددددددام يلى التمطط   دددددددد المرجة. وجنشدددددددا   يدن
الم سددددسددددة المةهية بخدمات ديم الضددددحاطا في سدددده  مارتن لتشددددراف يلى جو ددددا   ددددحاطا الجراوم. وسددددوف  

ألوام يالية الجودة وتقدطم المسددددايدة الةملية والديم الةاحفي. وسددددتقدن  تشددددمح الخدمات التي توفنرها إتاحة دور إ 
مسددددددايدتدا بيما طخج حوادث السددددددطر الخططرة ويمليات السددددددطو يلى المهارق وايتحامدا   الم سددددددسددددددة جطضددددددا  

باسدددتخدا  القوة الشددددألدة جو الةهف جو باسدددتخدا  سددداا نار  جو جسدددلحة جمر . ويمين جن تمثنح هذه الم سدددسدددة 
من ماق    دايما    مصدددالأ الضدددحية بيما طخج الحصدددوق يلى التةويضددداتت  ما طميهدا جن ت د  دورا   جطضدددا  

توفطر الوسدددددداحة في اله ايات القاومة بطن الجهاة والضددددددحاطا. ولن تسددددددايد الم سددددددسددددددة الضددددددحية إال إ ا ارتأت 
ا. وسدددددتةمح  ت وفق  إ ا  ان  الضدددددحية ياج ة ين مةالجة هذه المسددددداوح بهفسدددددد الضدددددحية جن  لك مسدددددتصدددددوعا  

الم سدسدةت لضدمان حسدن سدطر جيمالدات بالتةاون الوثطا م  ورارة الةدقت ين حريا م سدسدة المةاهد القضداوية 
 في ج ر ويهدوارد )داورة مراق ة السلوك التابةة للم سسة(ت وميتب المديي الةا ت ويوات شرحة سه  مارتن. 

 ( 44) ظروف االحتجاز في سنت مارتن  

بمرفا سددددددددددددددجن "بويه  بان " بةد مرور اإليصددددددددددددددارين إألرما وماريا في  لحق  ج ددددددددددددددرار  بطرة  -94
إلى مرافا جمر  في المملهة. وتجر  حيومة سه  مارتنت  . و ان ال بدن من نقح السجهام م يتا  2017 يا 

في إحدار اسددددددددددددددتراتيجيدة إيدادة التهميدة التي تتن ةددات وعدالتةداون م  ورارة الددامليدة ويايدات المملهدة الدولهددطدةت 
اتصددددددددداالت م  ميتب األمم المتحدة لخدمات المشددددددددداري  من ججح بهام سدددددددددجن جدألد. ويةةدن هذا المشدددددددددرو  

م  ميتب األمم المتحدة لخدمات المشدددددداري  جمرين جسدددددداسددددددططن لمةالجة الشددددددوارح المتةلقة  والشددددددرارة القاومة
بحقوق اإلنسددان التي جثطرت في السددهوات األمطرة بشددأن ظروف االحتجار في سدده  مارتن. وعاإل ددافة إلى 

ن  لكت يةطنن مدألر برنامج في سددددددجن "بويه  بان " للمسددددددايدة في و دددددد  برامج إليادة تأهطح المسددددددجونط 
ت وفي إرشدددددددددددداد التدابطر التي طمين اتنخا ها لتحسددددددددددددطن فييح السددددددددددددجن جثهام الفترة و يادة إدماجدم اجتماييا  

في   حاسدددددددما   يهصدددددددرا    تحسدددددددطن ناا  السدددددددجون يموما   االنتقالية و لى جن ألتم بهام مرفا جدألد. ويةةدن جطضدددددددا  
دة الهمو جية الدنيا لمةاملة السدددددددجهام المشدددددددرو ت بما في  لك االمتثاق للم اد  التوجطدية لقوايد األمم المتح

ين توفطر الدورات    )يوايد نطلسدددددددون ماندألا( وتة ي  مبدج إيادة التأهطح و يادة اإلدماج االجتماييت فضدددددددا  
 التدريبية يلى نطاق الجدار القضاوي.
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 اللجوء والهجرة -حاء 

 استقبال طالبي اللجوء  

حفاظ يلى ما طيفي من القدرات الارمة السدددتق اق ت َثبة  جنه من الصدددةب ال 2021مهذ صددديف يا   - 95
حالبي اللجوم. ويلى الررم من الجدود المبذولةت  ان لألسدددف من الضدددرور  إنشدددام ماج  للطوار . وهولهدا  
ملت مة بإنشدددددام مرافا اسدددددتق اق  ابية و ات جودة مهاسددددد ة. وفي هذا السدددددياقت جنشددددد  فييح وحهي لألرماتت 

 إ ا  ان  ههاك إميانية إلج ار البلدطات يلى االهتما  باستق اق حالبي اللجوم. الهار بيما  ويجر  حاليا  

تدفان جيداد  بطرة من المشدددددددددددرَّدألن القادمطن من جو رانيا. وتسدددددددددددتةد هولهدا  رما طشددددددددددددد البلد حاليا   -96
ةليم.  من جشدددددددددددددياق الت  ميان لدم. والةدألد من المواي  التي ألوجد فطدا جحفاق توفنر شددددددددددددديا   75  000 إلطجاد

طجد الم يد من األو رانططن المشددددددددرَّدألن حريقدم إلى سددددددددوق الةمحت بفضددددددددح تلقطدم الديم جو دون تلقيه.  رما
ج للرياطة الطبية. وتجر  اسددددتضددددافة مةام األو رانططن المشددددرَّدألن  وياوة يلى  لكت ههاك برنامج مخصددددَّ

 في ماج  الطوار  جو مهارق األفراد.

 ( 45) لّم شمل العوائل  

للب   يبح اندال  الجاوحةت  ان  مةام حل ات لمن شددددددمح الةاولة تةاَلج ماق الفترة المحددة يانونا   -97
فطدا. ولهن جثنرت الجاوحة بشددددددة يلى يدرة جفراد األسدددددرة يلى الذها  إلى ال ةثات الدبلوماسددددديةت ويلى يدرة  

مة في  ال ةثات الدبلوماسددددددددددية يلى مسددددددددددايدتدم. وعاإل ددددددددددافة إلى  لكت  ان يدد ح مح المقدن ل ات لمن الشددددددددددن
. وجد   لددك إلى فترات انتاددار حويلددة بيمددا طخج مةددالجددة  جيلى من الةدددد الددذ   ددان متويةددا    2021 يددا 

الطل ات. واتَّخذت هولهدا تدابطر لتهون القدرات المتاحة مهاسددد ة للةدد األربر من الطل ات. ولتقصدددطر فترات  
دجرةت يلى نحو م ي ت بتيسدددددددددددددطر جم  يطنهات الحمض الخلو  المهامة الدولية لل االنتاارت تقو  جطضدددددددددددددا  

الصدددددددد  ي الارمة لتحدألد الةايات األسددددددددرية في بةض المهاحات وتقو  مفو ددددددددية األمم المتحدة لشدددددددد ون 
 الاجاطنت يلى نحو م ي ت بتيسطر إجرام المقابات م  جفراد األسر في بةض المهاحا.

 ( 46) احتجاز األجانب  

جر  احتجدار المدداجرين  ما  جمطر وأليصددددددددددددددر فترة مميهدة. ويمين اللجوم إلى رقدايددة يدامدةت ط  -98
ح فطدددا األجددانددب  الة ق  ددإجرام تددأدألبي جو يقددابي في هددذا السدددددددددددددديدداق. وفي الحدداالت التي ال طمين جن طحمددَّ

يلى جنفسدددددم جو يلى احمرينت طمين فرل    المسدددد ولية ين سددددلو دم جو الحاالت التي طشدددديلون فطدا مطرا  
 حواق مدة اإلجرام. ويجر  جطضددددا    تأدألبي بةد التشدددداور م  مبطر سددددلو ي طجر  التواصددددح مةه ألوميا  إجرام  

 م  ممر ةت وتةبَذق الجدود الارمة لتحقطا االستقرار و يادة المةهططن إلى الجهاا الةاد .  التواصح ألوميا  

ويةتَّ   ندج مفض التصدددةطد يهدما طةجأل إلى الة لة  إجرام يقابيت ويشدددمح هذا الهدج مدمات الوسددداحة   - 99
سدداية. وفق  بةد اتنخا     15والحوار و طجاد حح مشددترك. وياوة يلى  لكت طمين فرل "فترة اسددتراحة" تصددح إلى  

د مدا إ ا  دان طجدب اتخدا  إجرام يقدابي. و  ا اتالخدذ   هدذه الخطوات وعةدد جن تتحددنث اإلدارة م  األجهبي المةهيت طةحددَّ
الذ  طضددددددددمن الهاا  والسددددددددا  وسددددددددامة المحتج ين احمرين    اإلجرام الةقابيت طجر  امتيار اإلجرام األيح تدما  

ر مدة األحيا   لما جمين  لك.   م الة قت ت مذ احثار الضارة داوما  والموظفطن. ويهد فرل إجرا   في الحس ان وتقصَّ

وتتمتن  األسددددر التي لدألدا جحفاق ياصددددرون والقاصددددرون رطر المصددددحوعطن بالحا في المأو  ب ض  - 100
قوق الطفح.  م  ح  ومتوافقا    ومتهاس ا    الهار ين و ةدم. ويه  ي جن طيون االحتجار اإلدار  لألحفاق  روريا  

وعاإل ددددددددافة إلى  لكت وفي حالة القاصددددددددرين رطر المصددددددددحوعطنت ال ألةلجأ إلى االحتجار اإلدار  إال إ ا  ان  
ره. ويجب داوما   ت جن طيون سبب اللجوم إلى االحتجارت ولي  إلى بدألح جيح تدما   ههاك مصالأ يليا هامة تبرن
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ر احتجار ياصرت طج  ر   لك في ما طسمى بمرفا األسرة الم لا. وم  جنه  مبررا  بشيح وا أ وديطا. و  ا تقرن
لألحفاق. وهو فسدددددديأ ولدطه مسدددددداحات مضددددددرام ومرافا للةب    مر   احتجارت جر  تصددددددميمه لييون مهاسدددددد ا  

 وجنشطة لألحفاق.  ما طستطي  القاصرون واألحفاق رطر المصحوعطن الذها  إلى المدرسة ههاك. 

 ( 47) طالبو اللجوء ضحايا االتجار بالبشر  

إنن موظفي إدارة الدجرة والتجه ت والو الة المر  ية الستق اق حالبي اللجوم مدرَّعون يلى التةرف  -101
يلى الةامات التي تدقن يلى وجود اتجار بال شددر. وههاك مياتب اتصدداق مختصددة بمسددألة االتجار بال شددر 

صددددددددداق مختصدددددددددة بمسدددددددددألة االتجار في جمي  مرار  اللجوم التابةة إلدارة الدجرة والتجه ت وههاك جدات ات 
جدة اتصدداق مةهية بمسددألة    بال شددر في جمي  مواي  الو الة المر  ية السددتق اق حالبي اللجوم. وههاك جطضددا  

االتجدار بدال شددددددددددددددر في  دح فر  محلي من فرو  داورة الم دادرة والةودة إلى الوحن ويميهددا جن تتةرنف ماق  
 لى وجود اتجار بال شر وتْةرف  يفية االستجابة لدا.مقابات الم ادرة يلى الةامات التي تدقن ي

إحا  الشددددددرحة يلى الةامات التي يد تدقن يلى امتفام ياصددددددر رطر مصددددددحو ت   ويجر  داوما   -102
وثمدة إجرامات متَّ ةدة لضددددددددددددددمدان إيا  جمي  المهامدات  ات الصددددددددددددددلدة بدالخطوات الواجدب اتخدا هدا. وفي 

ون من مرافا االسدتق اق جن ت َجظدرت دراسدة ججري  يلى القا2020 يا  صدرين رطر المصدحوعطن الذألن طفرن
الةدألد مهدم َطةتبرون بيما ألبدو جن هولهدا مجرد بلد يبور. وسدددددددددتجر  دراسدددددددددة جمر  تددف إلى تقدطم نارة  
متةمقة ين األسددددد ا  التي تدفةدم إلى الدرو ت و لى تحدألد االسدددددتراتيجيات الفةالة لمةالجة هذه المسدددددألة. 

يدة دراسددددددات ين فاات محددة. وسددددددتواصددددددح هولهدات بفضددددددح هذه التقاريرت   لكت تةجر  حاليا  وياوة يلى  
 اتخا  التدابطر المهاس ة لضمان سامة القاصرين رطر المصحوعطن.

 ( 48) انعدام الجنسية  

وة د  مشدرويا يانونطن ألددفان إلى تحسدطن و د  األشدخاص يدطمي الجهسدية. ويةقدنة  األوق إجرام    -103
حاالت انةدا  الجهسدددديةت ويحان لشددددخج يدطم الجهسددددية جن ططلبت بموج هت من محيمة مدنية الب ن  لتحدألد

لدوا في هولهدا الحصوق يلى  ح الثاني يلى األحفاق يدطمي الجهسية الذألن وة في  ونه يدطم الجهسية. ويسدن
 في البرلمان. الجهسية الدولهدطة. وسطةهاَي  مشرويا القانونطن يري ا  

 ( 49) حماية المهاجرين واللجئين في أروبا  

ت وتفي بجمي  المةاألطر 1967جروعا حرف في االتفاقية الخاصة بو   الاجاطن وعروتو وق يا   -104
بمبدج يد  اإليادة القسدددددددددرية. وال طجور إيادة حالبي  صدددددددددارما   المتةلقة باإلجرامات السددددددددداريةت وتلت   الت اما  

اإل ددددددددددددافة إلى  لكت تلقن  جروعا الديم والتدريب في مجاق بهام القدرات من إلى جوحاندم. وع   اللجوم يسددددددددددددرا  
 هولهدا التي تديم  ذلك و   ناا  لمةالجة حل ات اللجوم وتحدألد اإلجرامات المرت طة به.

 ( 50) حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -خامساا  

 قانون. ويحو  فويدا داوما  في حدود سددددددددددديادة ال -تسدددددددددددةى هولهدا إلى حماطة حرية وجمن مواحهطدا   -105
تددألد إرهابي مةقند ومتقلنب. وهذا ألتطلب اتن ا  ندج متهامح ألر ن  يلى مةالجة األسددد ا  الجذرية لترها ت  

 ين اتخا  تدابطر يموية ومحارمة اإلرهابططن. فضا  

 افة ت استةحدث  سلطة يانونية للحد من حرية تهقح األشخاص المتطرفطن. وعاإل2016وفي يا   -106
ر سددددحب الجهسددددية الدولهدطة. وجر  تمدألد القانونطن الم يتطن لمدة مم    إلى  لكت رادت األسدددد ا  التي تبرن
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. ويد صددديغ هذان القانونان بما ألتفا م  جحيا  الدسدددتور الدولهد  والقانون  2022سدددهوات في شددد اط/فبراألر  
 ألحيامدما. الدولي لحقوق اإلنسان ويهفَّذان احن وفقا  

بات ا  ندج متهامح لميافحة اإلرها ت تهون  صدددددددارما   الصدددددددةطد الدوليت تلت   هولهدا الت اما   ويلى -107
 بيه حقوق اإلنسدان و شدراك المجتم  المدني جمرين جسداسدططن. ويلى الصدةطد الوحهيت سدتواصدح هولهدا جطضدا  

 او  األسددداسدددية  الةمح بهشددداط يلى حماطة حقوق اإلنسدددان في إحار سدددياسدددتدا لميافحة اإلرها . و حد  الر 
ت هي اتن ا  ندج جرثر 2022لاسددددددتراتيجية الوحهية الجدألدة لميافحة اإلرها ت التي صدددددددرت في جطار/ماألو 

بيما ألتةلا بميافحة التطرف. وعاإل ددددددددددددافة إلى  لكت ايتصددددددددددددر نطاق االسددددددددددددتراتيجية يلى اإلرها     تر ط ا  
 من التطرف بشيح يا .  والتطرف الةهيفت بدال  

 قتصادية واالجتماعية والثقافيةالحقوق اال -ياء 

 التصدي للفقر في هولندا األوروبية  

بدج ماق الجاوحة تهفطذة برنامج لتة ي  التصددددد  للفقر والدألون. و ان الددف هو تحسددددطن التواصددددح  - 108
المهفنةذة. وتةجر   م  المجمويات المسدددددددددددتددفة السدددددددددددابقة والجدألدةت وتقدطم الديم المهاسدددددددددددبت وتدييم المهامات  

مشدددداورات مهتامة م  البلدطات ومهامات المجتم  المدني. وتقو  هطاة اإلحصددددام الدولهدطة برصددددد جريا  الفقر 
.  ما َتسدددددتخد  رابطة البلدطات الدولهدطة والةدألد من الورارات لوحَة متابةة طجر  بفضدددددلدا رصدددددد التأثطر  سدددددهويا  

ثاثة جشدددددددددرت بما طشددددددددمح ما ألتةلا بالةمح والدمح. وفي صدددددددديف   ح   19- االجتمايي األوسدددددددد  ألرمة  وفطد 
في    19- حثدار جرمدة  وفطدد   شدددددددددددددداما    ت ججرت المهامدة الدولهددطدة لل حوث الةلميدة التطبيقيدة تحلطا  2021 يدا  

ت جصدددددددددددددددرت الحيومدة الدولهددطدة مطدة جددألددة هددفددا التصددددددددددددددد  2022المجداق االجتمدايي. وفي تمور/ألوليده  
 ر والدألون. للشوارح المالية والفق 

 ( 51) التصدي للفقر في جزر المملكة الهولندية الكاريبية  

لتحدألد الحد األدنى االجتمايي في ج ر المملهة الدولهدطة    ت َو دددددددة  هولهدا مويارا  2019في يا   - 109
 الهاريبية يلى جسال دراسة مستقلة. والددف من  لك هو ميافحة الفقر وتحسطن الاروف المويشية. 

ال -110 األدنى وفي  والحدددددد  لألجور  األدنى  الحدددددد  لرف   مطوات  هولهددددددا  اتَّخدددددذت  األمطرةت  سددددددددددددددهوات 
 في الماوة 28ت ارتف  الحد األدنى لألجور والحد األدنى لاستحقايات بهس ة 2022لاستحقايات. وفي يا  

ت ويد شدددددمح  لك 2016)سدددددابا( مقارنة بةا    في الماوة  33)سدددددان  جوسدددددتاتطول( و في الماوة  37)بونطر( و
يد راد بأرثر من الضةف مهذ  2022إيالة الطفح في الج ر الثاث في يا   تةدألح التضخم. وسييون بدق

 .2016بدم نفا  يانون بدالت إيالة األحفاق )بونطر وسابا وسان  جوستاتطول( في يا  

جن تهلفة االحتياجات األسددداسدددية مثح   2018إلى جن ههاك دراسدددة اسدددتقصددداوية بطنه  في يا    ونارا   - 111
ياه الشدددددددددددددر   ان  مرتفةة بالهسددددددددددددد ة للةدألد من الهالت فإن هولهدا ملت مة بخفض تهلفة اإلطجار والهدرعام وم 

يلى رياطة األحفاق التي  ان الةدألد من األهح في    إ دددددافة إلى ريادة الدمح. ويهطبا هذا جطضدددددا   - المويشدددددة 
ح  لفتدددا حتى ويدد  يريددب. في يددا    تدلددن   ت اسددددددددددددد 2018ج ر المملهددة الدولهدددطددة الهدداريبيددة يدداج ين ين تحمددن

" )ما هو جفضددددح لألحفاق( لتحسددددطن جودة رياطة األحفاق  BES(t) 4 Kidsالحيومة والدطاات الةامة برنامج " 
د الحيومدة تهلفدة ريداطدة األحفداق إ ا  دان األهدح من  و  الددمدح   وتقلطدح التهداليف التي ألتهبدندهدا األهدح. وتسدددددددددددددددن

 لسين والطاية واالتصاالت ومياه الشر . يلى مفض التهاليف الهاجمة ين ا  المهخفض. وتةمح هولهدا جطضا  
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ويلى الررم من هذه الخطواتت ال ت اق مدمنة تحدألد مةاألطر الحد األدنى االجتمايي مدمنة  بطرة.  -112
دت الحيومة الحالية تدابطر ملموسة أله  ي اتخا ها  ويه  ي مواصلة الجدود با هوادةت وفي هذا السياقت حدن

 في السهوات القادمة.

 للجميع منازل  

  تر ن  يلى يضاطا مثح بهام المهارق 2022ههاك ستة برامج في إحار الخطة الوحهية لتسيان لةا   - 113
  ومد  القدرة يلى تحمنح تهاليف المهارق ومد  اسددتدامتدا. ومن الصددةب جدا  يلى األشددخاص الذألن طويشددون 

الرياطةت والةمناق   سددسدداتفي جو ددا  هشددةت مثح األشددخاص يدطمي المأو ت واألشددخاص الخارجطن من م
المداجرينت واألشددددددددخاص الحاصددددددددلطن يلى مر   مات الةثورة يلى سددددددددين مهاسددددددددب لدم. وتددف الحيومةت  

البلدطات وجمويات اإلسدددديان )ورطرها(ت إلى توفطر ما طيفي من المهارق بأسددددةار مةقولة لجمي   بالتةاون م 
  250 000 ت سددددددددتقو  هولهدا ببهام2030يا  الفاات المسددددددددتددفة بفضددددددددح برنامج "مهارق للجمي ". وعحلوق 

ح المسددارن االجتمايية  من مجمو   في الماوة  30مه ق لألسددر  ات الدمح المهخفضت وتددف إلى جن تشددين
المهارق دامح  ح بلدة. وياوة يلى  لكت ألتةطن يلى جمي  البلدطات صيارةة "رؤية بشأن مدمات اإلسيان 

 ستددفةت وتوفطر المهارق لمن طحاى باألولوية.والرياطة" تهون متهاملة وتشمح جمي  الفاات الم

 انعدام المأوى   

إن الهندج الذ  تت ةه هولهدا في مجاق انةدا  المأو  مصدددمَّم لتوفطر فرص سددديهية وميان مهاسدددب  -114
للوي  بشددديح مسدددتقح يدر اإلميانت م  مسدددايدة شدددخصددديةت لألشدددخاص يدطمي المأو  )والمةر دددطن ألن 

ي قى الهدددال في الماج  فق  إ ا لم طين ههددداك ج  ميدددار  مرت و لدددك لمددددة طيونوا يددددطمي المدددأو (. و 
تتجاور الثاثة جشدددر من وجدة مثالية. وعالهسدد ة لألحفاقت من المدم جن تهون هذه األمارن مهاسدد ة لدم.  ال

دد وسدم ألدقن يلى السدامة. وجةبرم  اتفايات م  البلدطات إلألام األو  لوية ووة دة  مجموية من المةاألطر وحة
 للهسام الاتي لدألدن جحفاق بيما طخج الةثور يلى سين مهاسب.

  سهويا    ومن ججح الحد بشيح  بطر من ظاهرة انةدا  المأو  في السهوات المقبلةت يدَّم  الحيومة مبل ا   - 115
ملطون ألورو طضداف إلى المبلغ الذ  تتلقاه البلدطات بالفةح من ججح الماج  الموجودة في المجتمةات    65يدره  

ملطون ألورو. وير ن  الهدج الشدددامح الذ  تتن ةه الحيومة يلى الوياطة وتحدألي جمارن اإليامة    385المحلية ويدره  
مأو  لدم. ووينة  هولهدا   ي  األشددددخاص الذألن ال ين توفطر سددددين مهاسددددب لجم   وتوفطر الرياطة الداومةت فضددددا  

 . 2030يلى إيان لشبونة الذ  ألددف إلى القضام يلى ظاهرة انةدا  المأو  في جوروعا بحلوق يا   

 ( 52) اإلدماج في سوق العمل  

من ججح تحسددددددطن ميانة األشددددددخاص المهتمطن إلى جوسدددددداط المداجرين في سددددددوق الةمحت اسددددددتةدحن  -116
. ويتألف البرنامج من ثمانية مشداري  تجريبية تر ن   2018اإلدماج في سدوق الةمح" في يا  برنامج "تة ي  

 يلى اللحاات الحاسددمة في الحياة المدهية لألشددخاص المهتمطن إلى جوسدداط المداجرين. وفي  انون األوق/
البرندامجت ت جةدرجد  األفهدار الثداق دة المهبثقدة ين المشددددددددددددددداري  التجريبيدة في جددوق جيمداق  2021دطسددددددددددددددمبر  

بالتةاون م  جصددددددددددحا  الةمح والهقابات الةمالية والم سددددددددددسددددددددددات التةليمية والبلدطات. والددف من  لك هو 
التحسدددطن الداوم للفرص المتاحة في سدددوق الةمح وميانة األشدددخاص المهتمطن إلى جوسددداط المداجرينت و لك 

لةمح" و"تة ي  فرص الحصدددددددددددوق يلى باالسدددددددددددتهاد إلى ثاثة م اد  هيد "ريادة التهو  )الثقافي( في ميان ا
 ."وظيفة جولى جو تدريب دامح شر ة" و"تميطن الهال من م اولة يمح
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 ( 53) حماية العمال المهاجرين  

اق المددداجرين ويلى حمدداألتدم. وجنشدددددددددددددددأت هولهدددا فريدة يمددح مةهيددة  -117 دجبد  هولهدددا يلى إبرار الةمددن
تدارات التي ألتةرل لدا الةماق المداجرون في  بحماطة الةمناق المداجرين يدنم  توصددددددددديات للتصدددددددددد  لان 

االتحاد األوروعي. وتتةلا التوصدددددددديات بتسددددددددجطح الةماق المداجرينت والسددددددددينت والصددددددددحةت والرفاهت ومراق ة  
ويجر  تهفطذها    2020تشدددرين األوق/جرتوعر   30الةمالة الم يتةت واإلشدددراف. وصددددرت هذه التوصددديات في  

 ين ناا  لمهأ تراميج إل امية لو االت التوظيف. حيومة م مرا  . وفي هذا اإلحارت جيله  الحاليا  

 حقوق العمال في كوراساو   

ما طيون لمختلف جشدددددياق يقود الةمح الرامية إلى تة ي  مرونة سدددددوق الةمح يوايب سدددددلبية  رثطرا   -118
ثاثة  ت ملص  محيمة الةدق في  وراساو إلى جن الةامح الذ  طحصح يلى2013يلى الةمناق. وفي يا  

 بةقد داوم. يقود يمح م يتة متتالية طةةتبر موظفا  

ويتةامح ميتب الوسدددداحة م  اله ايات الجمايية من ماق توفطر مدمات الوسدددداحة والتوفطا والتحييمت   - 119
في الحاالت التي طيون فطدا الموظفون ممثَّلطن من الهقابات. ويتةامح ميتب الشددياو  م  شددياو  األفراد المتةلقة  

 لتسوية اله ايات بطن الموظفطن وجرعا  الةمح.  ةمح. وتةستخد  جسالطب الوساحة والتوفطا جطضا  بال 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في أروبا  

وجهداف التهمية المسدددددتدامة بة   و صدددددرار. وججرتت  2030تهفنذ مطة يا     2015بدجت جروعا في يا   - 120
. وعطنن  2022 تي تشددديح مملهة هولهدات اسدددتةرا ددددا الوحهي الطويي الثاني في يا  إلى جانب البلدان األمر  ال 

االسدددتةرال الوحهي الطويي جننه أله  ي ألروعا جن تواصدددح الوفام بالت امدات وجنن التهمية المسدددتدامة تتحقا بفضدددح 
فام بالويد المتمثنح في  جدد مسدددتدا  ومتفانل طشدددارك بيه المجتم  بأسدددره. ولتة ي  مشدددار ة المجتمةات المحلية والو 

 يد  ترك جحد ملف الر بت ستةبذق الم يد من الجدود لمواصلة ترجمة االلت امات إلى جفةاق. 

وبيما ألتةلا بالحا في الصدددحةت دمح المرسدددو  الوحهي المتةلا بالقطود المفرو دددة يلى مهتجات  -121
المرسدو  الوحهي اسدتخدا  مهتجات  . ويحار هذا2022جطار/ماألو   2الت غ حط  الهفا  في مهاحا يدألدة في  

الت غ والمهتجات  ات الصدددددددددددددلة )مثح السدددددددددددددجاور اإللهترونية( دامح الم اني جو جيسدددددددددددددا  الم اني التي طمين  
ابدم.  للجمدور الوصددددددوق إلطدا. ويه  ي ألصددددددحا  الةمح ومقدمي مدمات نقح الر ا  حماطة موظفطدم ور ن

ة  يو  ايد إ ددددابية لحماطة الشدددد ا ت مثح حار اسددددتخدا  هذه رما جر  حار بي  السددددجاور الفردطة. ووة ددددة
المهتجات في المر  ات احلية في حالة وجود ياصددرين فطدا وحار إيطام هذه المهتجات للشدد ا  الذألن تقح 

 .ياما   21جيمارهم ين  

 ( 54) الحق في التعليم -كاف 

 19-كوفيدأوجه القصور في مجال التعّلم وعدم تكافؤ الفرص بسبب جائحة   

ر الطا  ويد  تهاف  فرص   - 122 تسدددددبنب  الجاوحة وما نتج يهدا من إراق للم سدددددسدددددات التةليمية في تأمن
ر في يطا     8,5التهشدددددددددداة. واسددددددددددتثمرت الحيومة  بلطون ألورو في البرنامج الوحهي للتةليم بغية مةالجة هذا التأمن

. وتقو  الم سددسددات التةليمية  ( 55) الهاريبي من هولهدا التةليم ويطا  ال حي الةلميت في  ح من الج جألن األوروعي و 
ر الذ  حدثت وتقدن  الحيومة الديم وترصد الةملية.  حاليا    بتصميم برنامج مدرسي ألددف إلى مةالجة التأمن
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ق إلى  -123 وتةادر األبحاث جن الصدددحة الهفسدددية لطا  التةليم الةالي تتةرل لضددد وط بسدددبب التحون
لةودة مجددا  إلى التةليم الحضدددددددور . ويجر  و ددددددد  ندج متهامح ألر ن  يلى الوياطة  التةليم اإللهتروني ثم ا

 ويامات اإلنذار الم ير و رشاد الطا .

 والرقمنة 19-جائحة كوفيد  

من   ت جصددددددددددددد أ إدمدداج المدددارات الريميددة والشدددددددددددددموق الريمي في مجدداق التةليم ج ما  2018مهددذ يددا    - 124
اق الجاوحةت ارداد انتشدار الريمهة في يطا  التةليم بصدورة هاولة. وفي رضدون االسدتراتيجية الوحهية للريمهة. وم 

ق السددري  جن توفطر التةليم بوسدداوح ريمية طفتأ   جسددابي  يلطلةت ظدر مهداج دراسددي ريمي بالهامح. وَجظدر هذا التحون
تةمح الحيومة يلى ال ا  للةدألد من اإلمياناتت ولهن ال طمين جن طححن محح التةلم الحضدددددور  بشددددديح  امح. و 

 و   استراتيجية جدألدة للريمهة من شأندا جن تر ن  بشيح ماص يلى الخصوصية وحماطة البيانات. 

 ( 56) التربية المدنية  

اسدددتةدح تطبطا االلت ا  القانوني الجدألد بتوفطر الترعية المدنية في مرحلتي التةليم االبتداوي والتةليم   -125
ات  المدارل مل مة بإيطام درول ين القيم األسدددداسددددية للدطمقراحيةت  . وع 2021الثانو  في   /جرسددددط   

وسيادة القانونت والحقوق والحريات األساسية )المساواة في المةاملةت والتهو  الجهسيت والتةددطةت واالستقاق 
و ن  ان  يلى ج ر المملهة الدولهدطة الهاريبيةت   الذاتيت والتمطط ت والمسدددددداواة(. ويهطبا هذا القانون جطضددددددا  

 تتمت  بدام  من االستقالية بيما طخج ناامدا التةليمي.

 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية  

ت إال جن السددددياسددددة الرامية تةليميا   جن الم يد من التامطذ ألتلقنون ديما    2019جظدر تقطيم ججر  في يا   - 126
المدددارل الةددادطددة لم تحقنةا بةددد الت ططَر المهشدددددددددددددود في جمي   إلى تة ي  تةليم  و  االحتيدداجددات الخدداصددددددددددددددة في  

المجاالت. ويهصدددبن التر ط  يلى تحسدددطن الاروف األسددداسددديةت مثح توفطر ما طيفي من المةلمطن والموارد وتقلطح  
ت ويةحرص يلى تصددددميمدا  و دددد  مارحة حريا تددف إلى توفطر تةليم جرثر شددددموال    يبم الةمح. ويجر  جطضددددا  

ن ال   تامطذ الذألن طحتاجون إلى الديم جو الذألن ال طحتاجون إليه من االلتحاق جرثر فأرثر بهف  المدارل. بما طمين

 ( 57) السلمة االجتماعية  

ت ا ددددطةرنت المدارل إلى و دددد  وتهفطذ مطة للحفاظ يلى السددددامةت و لى رصددددد 2015مهذ يا   -127
  دامح فريا التةليم مثح مدمة المهسددددددا   رام الطا  بشددددددأن مسددددددألة السددددددامةت و لى إسددددددهاد يدد من المدا

المةهي بميدافحدة التهمنر. وعاإل ددددددددددددددافة إلى  لكت ألتةطن يلى المددارل تةططن مسددددددددددددددتشددددددددددددددار ماص للتامطدذ 
ت ويلى والموظفطن. وتةمددح الحيومددة يلى إل ا  المدددارل بدداإلباغ ين ويو  حوادث رطر  مهددة اجتمدداييددا  

 مطذ والمةلمون واألهحت ويلى تة ي  اإلشراف.استحداث نقطة إباغ طمين جن أللجأ إلطدا التا

 ( 58) حصول الوافدين الجدد على التعليم  

في هولهدات طمين لطالبي اللجوم والاجاطن والمداجرين رطر الهاامططن القاصدددرين الحصدددوق يلى  -128
حفاق يلى ما طحصدددددح األ  التةليم ب ض الهار ين و ددددد  إيامتدم. ويبح االنتقاق إلى التةليم الةاد ت رال ا  

تةليم مختجن لمدة تتراوا بطن سدددددددددددهة وسدددددددددددهة ونصدددددددددددفت ألولى بيه اهتما  ماص لل ة الدولهدطة والقضددددددددددداطا 
االجتمداييددة والةدداحفيددة. وفي التةليم الثددانو ت اسددددددددددددددتةدددحن هدذا الهو  من التددابطر م  توفطر التمويدح التلقدداوي. 

شددددددد تمويح إ ددددددافي مخصددددددج للقادم طن الجدد. وتةمح الحيومة يلى وعفضددددددح البرنامج الوحهي للتةليمت حة
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اتنخا  تدابطر إ ابية م يتةت بالتةاون م  البلدطات والجدات الفايلة  ات الصلةت من ججح التةامح م  تدفا  
 جيداد  بطرة من الاجاطن في الوي  الحالي.

 ( 59) برنامج التعليم الخاص بجزر المملكة الهولندية الكاريبية  

ت نفددذت ورارة التةليم والثقددافددة والةلو ت بددالتةدداون م  الدطاددات  2020و   2017في الفترة مددا بطن يددامي   - 129
". وجظدر تقطيم  الةامة في بونطر وسددابا وسددان  جوسددتاتطولت برنامج التةليم الثاني بةهوان "لهتنخذ الخطوة التالية مةا  

مدارل. ومن المتوي  جن البرنامج هذا جن نويية التةليم يد تحسدددددده ت ولههدا ال ت اق مةرن ددددددة للتدني في بةض ال 
د بيه األهداف للسهوات األرع  القادمة.   2022َطصدر برنامج التةليم الثالي في الهصف الثاني من يا    وستةحدَّ

م التلميذ الذين أتّموا تعليمهم األولي في الجزء الكاريبي من المملكة    َتقدُّ

ولي في الج م الهداريبي من المملهدة طقدحن  جظدرت الددراسددددددددددددددات جنن التامطدذ الدذألن جتمنوا تةليمدم األ -130
احتماق إتمامدم دروسددددددددددم التةليمية الاحقة مقارنة بالتامطذ الذألن التحقوا بالمدرسدددددددددة في هولهدا األوروعية.  

 إلدماق تحسددطهات. ويةمح حاليا    ويةمح وررام التةليم األرعةة في جروعا و وراسدداو وسدده  مارتن وهولهدا مةا  
جمي  جصددددحا  المصددددلحة في مجاق التةليم والدطاات الحيومية يلى و دددد  مقترحات  فريا توجطدي طضددددمن 

 لتحسطن الطريقة التي طةمح بدا ناا  التةليم برمته.

 ( 60) التثقيف في مجال حقوق اإلنسان في أروبا  

الشددددددخصدددددديت  تر ن  الترعية المدنيةت التي جةدمل  في المهداج الدراسددددددي للتةليم الثانو ت يلى الهمو  -131
وتدذ ي الويي بمسددددددددددددددألدة احترا  الدذات واحمرينت م  التشدددددددددددددددألددت في جملدة جمورت يلى االمتافدات الةرقيدة 
وحقوق الطفح. وفي المدارل الثانويةت تةدرَّل مادة تاريخ االستةمار  من المواد المدرسية المتةلقة بالتاريخ 

 والدراسات االجتماييةت وتتضمن الهارة الهاريبية لألمور.

 وتر ن  يلى الترعية المدنية.  Whizz-Artو   مهدجية جدألدة للمدارل االبتداوية تسمنى  ويجر  حاليا   - 132

وتتلقى يوات الشرحة الوحهية في جروعا دورات تدريبية في مجاق حقوق اإلنسان. ومو و  حقوق  -133
في المهاهج الدراسدية ألرادطمية الشدرحة. والددف من الدورات التدريبية هو تميطنة جفراد   اإلنسدان مدرج جطضدا  

الشرحة من الحفاظ يلى حقوق اإلنسان والهدول بدا حواق جداودم لواج اتدمت وت ويدةهم بما ألل   للةمح في  
 .( 61) مجتم  متةدد الثقافات

يلى مسدددددددددددألة صددددددددددديارة المةاهدات    ة تدري ا  ويتلقى موظفو إدارة التشدددددددددددريةات والشددددددددددد ون القانوني  -134
 والتصدألا يلطدا وتطبيقدات بما فطدا اتفاقيات حقوق اإلنسان.

 الحق في الخصوصية -الم 

 ( 62) الخوارزميات وحقوق اإلنسان  

بداتد  الريمهدة واألتمتدة تديمهدان جرثر فدأرثر يلى بطاتهدات ويجر  الطو  جم  وت دادق البيداندات جرثر من  - 135
ر التههولوجيات بوتطرة سدريةة. وهي توفر فرصدا  ج  وي  مضدى  لمةالجة المشدارح االجتماييةت ولههدا   . وتتطون

ال تخلو من المخاحر. ولذلك من المدمن اتخا  القرارات الارمة بشدأن تطوير التههولوجيا واسدتخدامدات م  إألام 
هولوجيا إلى التمطط ت ويجب  دددددددددمان  االيت ار الواجب لحقويها األسددددددددداسدددددددددية وقيمها الةامة. ويجب جال تقود الته 

 طيون محوره اإلنسان.  مس وال   الخصوصية. ولذلكت تةمح هولهدا يلى استخدا  هذه التههولوجيات استخداما  
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ويجر  الةمدددح بددداالشدددددددددددددتراك م  االتحددداد األوروعي ومجل  جوروعدددا لو ددددددددددددد  يوايدددد لهام الدددذ دددام  - 136
حوق الريمي المسدددددتمر ألتطلب إجرام تةدألات دسدددددتورية. بيما إ ا  ان الت  االصدددددطهايي. وت حي هولهدا جطضدددددا  

ولمسايدة المهامات يلى االلت ا  بالتشريةات  ات الصلةت وة   يدد من الصيوك. ويسايد المبدج التوجطدي 
رين يلى تحدألد ومه  وميافحة األنماط التمطط ية   الحيومي الدايي إلى "يد  التمطط  في مرحلة التصميم" المطون

في مرحلدة تطوير نام الدذ دام االصدددددددددددددطهدايي بدالفةدح. ويمين جن تةمدد المهامدات إلى تقطيم تدأثطر    في البيداندات 
الخواررميات يلى حقوق اإلنسدددددددان من ججح تحدألد وتخفيف المخاحر التي تخلنفدا نام الذ ام االصدددددددطهاييت 

نة الحو م  ة الريمية الرشددطدة بحيم حبيةتدات يلى حقوق اإلنسددان. وت حي هولهدا في جفضددح السددبح لمراياة مدون
. ووة ددد  إحار لتيسدددطر  في يمح الم سدددسدددات الحيومية. وتةَةدن جيماق الرصدددد واإلشدددراف المهاسددد ة مدمة جطضدددا  

صدد  موارد إ ددابية لدطاة ريابة وحهية مختصددة بالخواررميات. وسددتقو    ال حوث المتةلقة بالخواررمياتت ومةصددن
 أ ين استخدا  الذ ام االصطهايي والخواررميات. هولهدا بو   سجحن للخواررميات ألتيأ تهوين فهرة جو  

 ( 63) حرية التعبير -ميم 

 حرية وسائط اإلعلم  

ةدا من ماق ريادة المط انية السددهوية المخصددصددة لدا.  -137 تديم هولهدا الصددحافة االسددتقصدداوية وتشددجن
اسددددددتمرار تقدطم المةلومات وماق الجاوحةت جنشدددددد  صددددددهدوق لتوفطر المسددددددايدة الم يتة من شددددددأنه جن ألديم 

 .( 64) . وستةمح الحيومة يلى مشرو  ألددف إلى تة ي  يطا  الصحافة في الج م الهاريبي من هولهدامحليا  

ين إجرامات لتة ي  وحماطة حرية الصدددددددحافة وسدددددددامة الصدددددددحافة. وهي   وجيله  الحيومة م مرا   -138
ةت والدراطة بالتةامح م  وسدددددددددداوح اإليا ت تشددددددددددمح ريادة الويي بدور الصددددددددددحافة في المجتمةات الدطمقراحي 

ه إلى  وال حي في يضددددددددداطا محددة ورصددددددددددهات والتصدددددددددد  للترهطب يلى اإلنترن  )مثح التددألدات التي توجَّ
جريه الفريا التوجطدي المةهي باأليماق الةدوانية والةهف  الصددددحفيات يبر اإلنترن (ت وديم مشددددرو  سددددي

ومشدددددرو  سددددديجر  في   ( 65) ويموية للحفاظ يلى سدددددامة الصدددددحفططنم  اتخا  تدابطر وياوية   2019في يا  
ه إلى الةاملطن لحسابدم الخاص 2021 يا   .( 66) ويتوجَّ

 الحق في التظاهر  

رادت المااهرات في هولهدا بشديح ملحوظ في السدهوات األمطرةت سدوام من حطي الةدد جو الشديح.  -139
هاخت واحتجاجات الم اريطن الواسدددةة الهطاقت وحر ة "حياة  ومن األمثلة يلطدا المااهرات المتةلقة بت طر الم

. وفي مةام الحاالتت َتجر  19-السدددددددددود مدمنة"ت واالحتجاجات  دددددددددد جشدددددددددياق االسدددددددددتجابة لجاوحة  وفطد
جن اإلحار   2021المااهرات دون مشددددارح  بطرة وعالتةاون الجطد م  البلدطات والشددددرحة. ويةادر تقطيم يا  

ت يلى الررم من الو دددددددددددددد  االجتمددايي المت طر.  ا بددالمادداهرات ال أل اق مهدداسدددددددددددددد ددا  القددانوني الحددالي المتةل
من الصددددددةب يلى  بةض الحاالتت جسددددددفرت المااهرات ين مواجدات م  الشددددددرحة. ويد طيون جحيانا   وفي

بسدددددبب إميانيات الحشدددددد ين حريا وسددددداوح   البلدطات والشدددددرحة تقطيم مخاحر المااهرة مقدما ت و لك جطضدددددا  
متجانسددددةت ودوافةدا ليسدددد    تمايي. وياوة يلى  لكت فإن الجمايات المحتجة ليسدددد  داوما  التواصددددح االج

مفض    ألتم تفاد  ج  اتصددددددداق مسدددددددبا م  الحيومة. إال جن هدف الحيومة هو داوما    سدددددددلميةت وجحيانا    داوما  
 التصةطدت وتوجد إميانية لتقدطم شيو  في حالة نشر يوات الشرحة.
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 حقوق اإلنسان والبيئة -نون  

طمين جن تتةرل حقوق اإلنسدددان لضددد وط نتيجة ت طنر المهاخ. وعفضدددح االتفاق المتةلا بالمهاخت  -140
ر لتة ي  الطداب  المسددددددددددددددتددا  والقدانون المتةلا بدالمهداخت والخطدة األولى المتةلقدة بدالمهداخت تتخدذ هولهددا تددابط 

 إلمدادات الهدرعامت والم انيت ووساوح التهقحت وال رايةت والصهايات التي تستدلك حاية  بطرة.

ت ويهجن القدانون  2050في مويدد ال ألتجداور يدا     وتدددف هولهددا إلى جن تصدددددددددددددد أ محداألددة مهداميدا   -141
بحلوق   في الماوة 55طد الهرعون إلى المتةلا بالمهاخ يلى ريادة الهسدددددددددددد ة المسددددددددددددتددفة لخفض ثاني جرسدددددددددددد 

. ويةطنن ورير للمهاخ والطاية سدددددطتولى توجيَه سدددددياسدددددة المهاخ و دارَة صدددددهدوق المهاخ الذ  ألتةطنن  2030 يا 
أ مجل  اسدتشدار  يلمي مسدتقح لتقطيم السدياسدات  35تدشدطهه ) بلطون ألورو للسدهوات الةشدر القادمة(. وسدطةهشدَ

 إشراك المواحهطن بصورة فةالة.  المهامية وتقدطم المشورة بشأندا. ويةةت  

وفي سددياق التهيف م  المهاخت تواصددح هولهدا االسددتثمار في حواج ها الصددخرية و ث اندا الرملية  -142
جدود حثطثة السدددتةادة ما فةقد من التهو  البطولوجي وتطبطا مهاور االسدددتدامة يلى   وسددددودها. وتةبذق جطضدددا  

 القطا  ال رايي الدولهد  الهبطر.

ياوة يلى  لكت تلت   هولهدا بتحسطن نويية الدوام والبطاة المويشية بوجه يا . وتةمح الحيومة  و  -143
م  المقاحةات والبلدطات الموينةةة يلى االتفاق المتةلا بالدوام الهايف لتحقطا ميسدددددددب صدددددددحي ألتمثح في  

ن ت و لك بفضدددددددددددددح الحدن بشددددددددددددديح داوم م2016مقارنة بةا    2030بحلوق يا   في الماوة 50بلوغ نسددددددددددددد ة 
ث الدوامت وااليترا  من القيم التي جوصدددددد  بدا مهامة الصددددددحة الةالمية بيما  ان ةاثات المواد المسددددددب ة لتلون

من ماق إل ا  الشددر ات   شدددألدا   من ان ةاثات المواد التي تثطر يلقا    طخج نويية الدوام. وتقلنح هولهدا جطضددا  
 بتخفيضدا إلى جدنى حد.

ر ويف اسدددددددددددددد 2018وفي يددا    -144 تخراج ال ددار في مقدداحةددة جرونطهجن في جير  ويدد  ممينت ت َتقرن
بسددددددددددبب ال الرق الهاجمة ين  لك والتي تسددددددددددبب  في ج ددددددددددرار  بطرة للسدددددددددديان المحلططن. والددف هو ويف  

يلى تةويض  ت تةمح الحيومة جطضدددا  2018. ومهذ يا  2024جو  2023بحلوق يا    اسدددتخراج ال ار تماما  
 وتقوية الم اني لتحقطا السامة.األ رار المرت طة باستخراج ال ار 
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