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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 
 2022الثاني/نوفمبر   تشرين  7-18

 *مملكة هولندا  

 تجميع معلومات من إعداد مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  -1

وهو مقّدم في  ؛عبارة عن تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااال . وهو  ( 1) السااااااااا  
 شكل موجز تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

  على االتفاقي  أوصااااااى اللبير المسااااااتقل المعسي بحقوق اإلنسااااااان والتيااااااامن الدولي بالتصااااااد   -2
، والبروتوكون االختياااري الملح  بااالعرااد  ( 2) الاادولياا  لحماااقاا  حقوق جميع العمااان المراااجرين وأفراد أساااااااااااااارهم

، والبروتوكون االختياري التفاقي  حقوق الطفل  ( 3) الدولي اللاص بالحقوق االقتصااااادق  واالجتماعي  والثقا ي 
 .( 5) كون االختياري التفاقي  حقوق األشلاص ذوي اإلعاق ، والبروتو ( 4) المتعل  بإجراء تقدقم البالغات

وأوصااااااام لجس  مساهيااااااا  التعذ   المملك  بساااااااح  إلعالنرا بشااااااا ن التطبي  اإلقليمي الحصاااااااري   -3
للبروتوكون االختياري في الجزء األوروبي من هولسدا وضااااااااااااامان تطبيقا في جميع أنحاء البلد، بما في ذل  

 .( 6) الرولسدق  الكاريبي في جزر المملك  

وأوصاااااااام اللجس  نفساااااااارا  توساااااااايع نطاق التطبي  اإلقليمي لالتفاقي  اللاصاااااااا   وضااااااااع الالج ين  -4
 .( 7) هولسدا  مملكالملح   را ليشمل جميع البلدان المكون  ل 1967وبروتوكون عام  

__________ 

روبا، ُقساااااااااتعمل مصاااااااااطلي همملك  هولسداه في هذا التقرير لألشاااااااااارة إللى األجزاء األربع  التي تتكون مسرا مملك  هولسدا  هولسدا، وأ   *
لألشااااارة إللى أحد األجزاء األربع  التي تتكون مسرا  أقياااااً   وُيسااااتعمل مصااااطلي ههولسداه في هذا التقريروكوراساااااو، وسااااانم مارتن.  

 مملك  هولسدا.
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العرد الدولي من  10من المادة  2و 1وُأوصااااي ب ن تسااااح  مملك  هولسدا تحفارا على الفقرتين   -5
، وإعالنااتراا  40)ج( و37و  26، وكاذلا  تحفاااتراا على المواد  ( 8) اللااص باالحقوق المادنيا  والساااااااااااااايااساااااااااااااايا 

 .( 9) من اتفاقي  حقوق الطفل 38و 22و 14التفسيري  بش ن المواد 

 . ( 10) وقدمم مملك  هولسدا تبرعات مالي  سسوي  إللى مفوضي  األمم المتحدة السامي  لحقوق اإلنسان  - 6

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 البنية التحتية المؤسسية وتدابير السياسة العامة  

الحام المقررة اللاصا  المعسي  باألشاكان المعاصارة للعسصاري  والتمييز العسصاري وُكرا األجان   -7
وما  تصااااال  ذل  من تعصااااا   ب ساااااا أن خط  العمل الواسي  لحقوق اإلنساااااان ال تسطب  إلال على هولسدا، 

قلقرا إلزاء ثغرات . وأعربم اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساان عن ( 11) ساانم مارتنو كوراسااو  و وليس على أروبا  
الحماق  في األار التشااريةي  والمسسااسااي  وإزاء اختالي مسااتويات حماق  األفراد في البلدان األربع  المكون  

 .( 12) أوروبا وكوراساو وسانم مارتن(و للمملك  )هولسدا  

وأوصااام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساااان ب ن تكثا مملك  هولسدا جرودها لوضاااع إلاار تشاااريعي  -8
وساااااياسااااااتي ومسساااااساااااي لحماق  حقوق اإلنساااااان وتعزيزها في جزر المملك  الرولسدق  الكاريبي ، وأن تسساااااّ  
معا ير حماق  حقوق اإلنسااااان في جميع البلدان والبلدقات المكّون  للمملك  قصااااد سااااّد الثغرات الموجودة في  

 .( 13) مجان الحماق 

م إللى لجس  حقوق الطفل بإنشااااااااء هي   حكومي  دائم    أوصااااااامو  -9 لتسساااااااي  وإعداد التقارير التي تقد 
اآلليات الدولي  واإلقليمي  لحقوق اإلنساااااااااااان والتعامل معرا، إلضااااااااااااف  إللى تسساااااااااااي  وتعّق  التدا ير الواسي   

 .( 14) هاوتسفيذ المّتلذة لمتابع  االلتزامات التعاهدق  والتوصيات والقرارات الصادرة عن تل  اآلليات

ذ   هولسدا ب ن تكفل االساااااااتقالن المالي والتشاااااااغيلي الكامل ل لي  وأوصااااااام لجس  مساهيااااااا  التع -10
ا لرا على وجا التحد د ميزاني  مسفصااااااال ، وأن تسار في مراجع    الوقائي  الواسي  بسااااااابل مسرا أن قلصااااااا 

متساااااااااااق  تمامًا مع المباد  التوجيري  بشااااااااااا ن اآلليات الوقائي  الواسي     كي تكون التركيب  الراهس  لرذا اآللي  
جس  الفرعي  لمسع التعذ  ، والمباد  المتعلق  بمركز المسساااااساااااات الواسي  لتعزيز وحماق  حقوق اإلنساااااان لل

ر لبلدان أجسبي ، ومراف    )مباد  باريس(. ويسبغي أن تكفل رصااااااااااااد جميع جوان  مراف  االحتجاز التي تسج 
 .( 15) فعاالً  االحتجاز العسكري ، بما فيرا تل  التي ُتدار في اللارج، رصداً 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني   -ألف 
 الواجب التطبيق

 المساواة وعدم التمييز -1 

 يث توّفرأوصام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساان هولسدا بإعادة السار في قوانين مساهيا  التمييز بح  - 11
  المجاالت والتمييز المباشر  كل الحماق  التام  والفعال  من التمييز لجميع األسباب المحاورة بموج  العرد في  

. وأوصااااام المقررة اللاصااااا  المعسي  بالعسصاااااري  ب ن تعتمد  ( 16) وغير المباشااااار والمتعدد األشاااااكان المحاور
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ب ن   . وأوصاااااترا أقيااااااً ( 17) قانون حقوق اإلنساااااانللتمييز العسصاااااري قشااااامل التزاماترا بموج     هولسدا تعريفاً 
 .( 18) تسس  التزاماترا بالمساواة العرقي  في جميع أنحاء البلدان األربع  المكون  لرا والبلدقات الثالث اللاص 

وأعربم لجس  القياااااااااااااء على التمييز العسصااااااااااااري عن قلقرا لكون األقليات ال تزان تواجا التمييز   -12
الحياااة، بمااا فيرااا العمااالاا  واإلسااااااااااااااكااان والتعليم والصااااااااااااااحاا  والرعاااقاا     مساااحيالعسصااااااااااااااري في العااد ااد من  

في المجاالت  . وأوصام المقررة اللاصا  المعسي  بالعسصاري  باتلاذ التدا ير اللاصا  الالزم  ( 19) االجتماعي 
الساااياساااي  واالقتصاااادق  واالجتماعي  والثقا ي  لتحقي  المسااااواة  ين األقليات العرقي  واإلثسي  وتمتعرا بحماق  

. وأوصام اللجس  بمكافح  التسمي  والقيااء ( 20) فعال  من التمييز العسصاري ونفاذها إللى سابل االنتصااي مسا
الساااااااااياساااااااااي    ياد نلمسحدرين من أصااااااااال أفريقي في المفي ح  ا  على التمييز العسصاااااااااري المتجذر تاريلياً 

 .( 21) واالجتماعي  واالقتصادق 

وتشااااااااااعر اللجس  المعسي  بحقوق اإلنسااااااااااان بالقل  لكون أفراد األقليات اإلثسي  ما زالوا  تعرضااااااااااون   -13
ي  تواجا . وقالم المقررة اللاص  المعسي  بالعسصري  إلن األقليات اإلثس ( 22) للتمييز في سوق العمل في هولسدا

 .( 23) التمييز أثساء التعيين وبعدا على حد سواء بمجرد وجودهم في مكان العمل

من األشاااااالاص ذوي األصااااااون  ًا  كثير  نويساااااااور لجس  القياااااااء على التمييز العسصااااااري القل  أل -14
 .( 24)  واجرون التمييز في الحصون على عمل ال  زالون المراجرة 

باعتماد مشاااااروا القانون الذي  لزم الشاااااركات باعتماد ساااااياسااااا  للتو ي   وأوصااااام اللجس  نفسااااارا   -15
واضااااااااح  تركز على مسع التمييز العسصااااااااري في  ًا واالختيار تقيااااااااي على التحيز العسصااااااااري، ويحدد أهداف

. وأوصاااااااام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنسااااااااان ب ن تكثا هولسدا جرودها من أجل  ( 25) التو ي  والتصاااااااادي لا
( وبرنااامج العماال الواسي لمكااافحاا  التمييز  2018كااافحاا  التمييز في سااااااااااااااوق العماال )تسفيااذ خطاا  العماال لم

 .( 26) فعاالً   تسفيذاً  (2016)

وإضاااااااااااااف  إللى ذل ، حثم لجس  اللبراء المعسي   تطبي  االتفاقيات والتوصاااااااااااايات التابع  لمسام   -16
هولسدا جرودها الرامي  إللى التصااااااادي بفاعلي  للتمييز وتحقي  المسااااااااواة في الفرص ب ن تدّعم  العمل الدولي  

 .( 27) والمعامل  في مجالي التعليم والعمل لغير الغربيين من أصون مراجرة

شااااعر لجس  القياااااء على التمييز العسصااااري بالقل  من اسااااتمرار تعرض األشاااالاص المحميين وت  -17
  باالتفاقي ، بمن فيرم، على سابيل المثان ال الحصار، المسحدرون من أصال أفريقي واآلسايويون والمسحدرون من

 .( 28)  دافع الكراهي أصل آسيوي وأفراد الجاليتين اليرودق  واإلسالمي  والمراجرون، للطاب الكراهي  والجرائم 
وبالمثل، ال تزان اللجس  المعسي  بحقوق اإلنسااان تشااعر بالقل  من اسااتمرار خطاب الكراهي  العسصااري الذي 
قساااتلدما الساااياسااايون وكبار المو فين العموميين في ح  المراجرين والالج ين والمسااالمين واليرود وغيرهم 

 .( 29) واصل االجتماعي وفي المساسبات العام من األقليات اإلثسي  والد سي  من خالن وسائل الت 

وأوصااااااااااام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساااااااااااان الدول  ب ن تدّعم جرودها الرامي  إللى مكافح  خطاب   -18
الكراهياا  والتحريع على التمييز أو العسا ألسااااااااااااااباااب عرقياا  أو إلثسياا  أو د سياا ، ومسع خطاااب الكراهياا ،  

سااااسولين العموميين، ووضااااع اسااااتراتيجي  فعال  للحد من خطاب  ساااايما على لسااااان السااااياساااايين وكبار الم وال
 .( 30) الكراهي  على اإلنترنم

، من خالن تشريعاترا  تيع في الحسبانوأوصم لجس  القياء على التمييز العسصري الدول  ب ن  -19
 .( 31) للعقوب  على الجرائم مشدداً  الجسائي ، الدوافع العسصري   وصفرا  رفاً 

القل  إلزاء التقارير التي تفيد باساااااتمرار تعرض األفراد للتصاااااسي  على  د   نفسااااارا  ويسااااااور اللجس  -20
  الشااارا  على أساااات إلثسيترم ونسااابرم ولون بشااارترم، عسد مراقب  حرك  المرور وتفتيت الروي  والتفتيت الوقائي
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لعرقي على أنرا ألنا ال ُقعتري بمشااكل  التصااسي  ا والمراقب  عسد الحواجز الحدودق . ويساااورها القل  أقياااً 
. وأوصام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساان ب ن تحار التشاريعات صاراح  التصاسي  العرقي ( 32) مشاكل   سيوي 

. وأوصام المقررة اللاصا  المعسي  بالعسصاري  بمكافح  التصاسي  العرقي والقيااء على ( 33) على  د الشارا 
 .( 34) عمل الشرا ، وجمع البيانات عن ممارسات التوقي  والتفتيتسياق التمييز العسصري في 

والحظ المقرر اللاص المعسي بمساااااااا ل  الفقر المدقع وحقوق اإلنسااااااااان أن أداة رقمي  تسااااااااتلدمرا  -21
دا للكشااااااااااااااا عن االحتيااان في مجااان الرعاااقاا  تسطوي على تمييز في ح  أفقر أفراد المجتمع حكوماا  هولساا 

وتقوض الح  في اللصاااوصاااي  واليااامان االجتماعي. وتساااتلدم األداة، المساااماة همسشااار ملاار الساامه،  
مُ للملاار وت    خوارزمياً  نموذجاً  االحتيان للحصاااااااااااااون على  لجوؤهم إللى يرج  ا    ن ب األشااااااااااااالاص   بعع    سااااااااااااا 

اساااااااااُتلدمم في المساا  التي تيااااااااام نساااااااااب  عالي  من الساااااااااكان ذوي الدخل المسلفع  . وقدساااااااااتحقاقاتا
، أشاااااااااااد المقرر اللاص بحكم تاريلي أصاااااااااادرتا  2020والمراجرين واألقليات اإلثسي . وفي شاااااااااابا /فبرا ر  

 .( 35) ألنرا تستر  معا ير حقوق اإلنسانفورًا رذا األداة العمل   وقا   محكم  الهاي المحلي  ق مر 

 الحق في الحياة والحرية وأمان الفرد على شخصه، وعدم التعرض للتعذيب -2 

أوصااااااااام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساااااااااان  تدعيم اليااااااااامانات المسساااااااااساااااااااي  لتسايم القتل الرحيم  -22
السار    وساااائل مسرا( بشااا ن الح  في الحياة،   2018)36)االنتحار بمسااااعدة الغير( وفقًا لتعليقرا العام رقم 

في اساااااتحداث لجس  مساااااتقل  معسي  باألخالقيات إلجراء مراجعات مسااااابق  للقرارات الطبي   ساء على البات  
 .( 36) إلنراء الحياة أو االنتحار بمساعدة الغير

 1للمادتين    تعّري التعذ   وفقاً   ةوأوصام لجس  مساهيا  التعذ    تشاجيع اعتماد تشاريعات محدد -23
من اتفاقي  مساهيااا  التعذ   وغيرا من ضاااروب المعامل  أو العقوب  القاساااي  أو الالإلنسااااني  أو المريس   2و

ن ، وضمان عدم تقادم جريم  التعذ    .( 37) في جميع البلدان المكوّ 

 التقارير التي تفيد ب ن نساااااااااااااب  المحتجزين  منوال تزان لجس  مساهيااااااااااااا  التعذ   تشاااااااااااااعر بالقل   -24
المائوي  مرتفع ، وكذل  نسااااااااااااب  المحتجزين األحداث، إلضاااااااااااااف  إللى مسااااااااااااتو  اسااااااااااااتلدام البدائل  احتيااياً 

. وأوصاااام  تعد ل التشااااريعات لتقليا المدة القصااااو  للحبس االحتيااي والحد من األسااااباب ( 38) المسلفع
بارا آخر مالذ ت إلال باع. وأوصام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساان بيامان عدم اللجوء إلليا ( 39) التي تسدي إلليا

 .( 40) ممكس  وبتشجيع اتلاذ تدا ير  د ل  غير احتجازي  مدةوألقصر 

وأوصاااااااااااااام لجسا  مسااهياااااااااااااا  التعاذ ا  با ن تكفال الادولا  حصااااااااااااااون جميع المحتجزين على جميع  -25
لتوكيل  ما قكفي من إلمكانات الياااااامانات القانوني  األساااااااسااااااي  مسذ  داق  ساااااال  الحري ، بما في ذل  توفير

المحامين، وال ساايما في الجزء الكاريبي من إلقليمرا، وضاامان ح  المحتجزين في إلخطار شاالا قلتارونا 
 .( 41) باحتجازهم

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

 الجسساااي أعربم اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساااان عن قلقرا بشااا ن التعد الت التي أدخلم على قانون  - 26
معلومات تفيد ب نرم    ساء على، عن مزدوجي الجسساااااي   الرولسدق  والتي تسا على ساااااح  الجسساااااي ،  يا ياً 

 باللدم  العساااااااااكري  لدول  أجسبي  أو مسام  إلرها ي . وأعربم عن قلقرا أقيااااااااااً  تركوا الدول  لاللتحاق اوعاً 
لطعن في قرار من هذا في ساابيل ا  الحواجز التي قصااطدم  را المتيااررون الذ ن هم خارج البلد بلصااوص

. ويسبغي أن تراجع الدول  قانون الجسسااااااي  الرولسدق  بحيث  وفر ضاااااامانات فعال  تحمي من فقدان ( 42) القبيل
 .( 43) الجسسي  تعسفًا ومن اآلثار التي تسطوي على تمييز، إلضاف  إللى الممارس  الفعال  للح  في االست ساي
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 ة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون إقامة العدل، بما في ذلك مسأل -4 

قساااااااور اللجس  المعسي  بحقوق اإلنسااااااان القل  ألن أفراد األقليات اإلثسي ، ال ساااااايما المسحدرين من  -27
 .( 44) أصل أفريقي، قشكلون نسب  كبيرة للغاق  من نزالء السجون في هولسدا

تشااير إللى أن خدمات الرعاق  الصااحي     ويساااور لجس  مساهياا  التعذ   القل  بشاا ن التقارير التي -28
،  ما  ت خر   غالباً  في السااااااااجون غير كا ي  في الجزء األوروبي من المملك ، وأن فحا المحتجزين الجدد ابياً 

ل وف  األصاون . ( 45) وأن اإلصاابات الساجم  عن صادمات التي قد قكون ساببرا العسا  ين الساجساء ال تساج 
. وأوصاااااام اللجس  ( 46) وبسجاع  وتسااااااجيل اإلصااااااابات وف  األصااااااون  وأوصاااااام بإجراء الفحوص الطبي  فوراً 

 .( 47) المعسي  بحقوق اإلنسان بيمان حصون السجساء على مستو  كاي من خدمات الرعاق  الصحي 

على  عاماً  14وأوصاام لجس  حقوق الطفل ب ن تسار الدول  في رفع ساان المسااسولي  الجسائي  إللى  -29
في مراجع  التشااريعات لياامان تطبي  ناامرا لقياااء األافان على جميع األافان    األقل وأن تسار أقياااً 

 .( 48) عاماً  18الذ ن تقل أعمارهم عن 

وأوصااام لجس  مساهيااا  التعذ   ب ن تكفل الدول  عدم احتجاز القاصااارين إلال  وصااافا آخر مالذ  -30
صااااااولرم على الياااااامانات القانوني  الكامل ، واتلاذ تدا ير  وألقصاااااار مدة ممكس ، وفصاااااالرم عن البالغين، وح

القانون    موج بيااااااامان عدم محاام  القاصااااااارين ب  وأوصاااااااترا أقيااااااااً  .غير احتجازي  للقاصااااااارين الجانحين
 .( 49) الجسائي للبالغين، وعدم قياء عقوباترم في مسسسات البالغين اإلصالحي 

 اة العامة والسياسيةالحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحي -5 

التشاريعات التي تسا على حار السقاب في    منأعربم اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساان عن قلقرا   -31
 تجااوز مسااااااااااااااتو  الياااااااااااااارورة    المبااني العااما  والسقال العاام، األمر الاذي قاد ققياد الح  في حريا  الاد ن تقيياداً 

المعسي بحريا  الاد ن أو المعتقاد أناا  سبغي أن تعياد هولسادا السار في . وذكر المقرر اللااص  ( 50) والتسااساااااااااااااا 
حار السقاب الساااااااااتجالء رد متساسااااااااا  أاثر لتبد د الرواجس األمسي  ال  ستر  حقوق المرأة في حري  التسقل 

 .( 51) والحصون على اللدمات العام  على قدم المساواة مع الغير

العلم والثقااافاا  )اليونسااااااااااااااكو( باا ن القااانون الجسااائي قجّرم وأفااادت مساماا  األمم المتحاادة للتربياا  و  -32
فإن كان قمس السااالطات العام ، أمكن زيادة مدة الساااجن بمقدار الثلث. وأوصااام اليونساااكو بعدم   ؛التشااارير

 .( 52) تجريم التشرير وتيمين قانون مدني إلّقاا

 ردي إللغاء الحار  وأوصاااااااااام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنسااااااااااان بمراجع  قانون التجمعات العام   -33
عدم اإلخطار المساااااااااااااب  وبجعل القانون  تواف  مع المعا ير الدولي  ذات    حج على المااهرات ب  المفروض

 .( 53) الصل 

 الحق في الخصوصية -6 

  2017تشاااااعر اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساااااان بالقل  من قانون أجرزة االساااااتلبارات واألمن لعام  -34
األجرزة صااااااااااااااالحياات مراقبا  واعتراض واسااااااااااااااعا  السطااق، بماا فيراا جمع البيااناات باالجملا . الاذي قمسي هاذا  

 سا هذا القانون على تعري  واضااااي لجمع البيانات بالجمل  حساااا  الحال ، وال على أسااااباب واضااااح    وال
ن لتماد اد فترات االحتفااا باالمعلوماات المجموعا ، وال هو ققادم ضاااااااااااااامااناات كاا يا  تحمي البيااناات باالجملا  م

 .( 54) القرصس 
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 حظر جميع أشكال الرق، بما في ذلك االتجار بالبشر -7 

ّيما االتجار  -35 أوصاااااااام لجس  مساهياااااااا  التعذ   ب ن تمسع الحكوم  االتجار بالبشاااااااار وتكافحا، ساااااااا 
 .( 55) باألافان

والباام لجساا  اللبراء التااابعاا  لمساماا  العماال الاادولياا  إللى الحكوماا  أن تاادّعم جرودهااا  يمااا  تعل   -36
 تحد د هوي  ضااحاقا االتجار وأن توفر لرم ساابل انتصاااي في اإلجراءات المدني  والجزائي  وما  ساساا  من 

. وأوصااااام لجس  حقوق الطفل ب ن تصااااادر الدول  تصااااااريي خاصااااا  باإلقام  لجميع ( 56) الحماق  والمسااااااعدة
 .( 57) الصل  األافان الذ ن  دعى أنرم ضحاقا االتجار بصري السار عن التحقيقات الجسائي  ذات

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -8 

قسااااااااور اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصاااااااادق  واالجتماعي  والثقا ي  القل  لكون معدن البطال   ين  -37
في االرتفااا رغم اإلنجاازات التعليميا  المرما  التي حققتراا هاذا   ومسااااااااااااااتمراً   األقلياات اإلثسيا  ال  زان مرتفعااً 

 .( 58) األقليات

وذكرت المقررة اللاصاااا  المعسي  بالعسصااااري  أن معدن بطال  المراجرين أعلى بيااااعفين ونصااااا   -38
 ال إلن معادن بطاالا  األفراد الاذ ن ُقعتبرون من الجيال الثااني من ذوي   ،من معادن بطاالا  الرولساد ين اآلخرين

ألصااااااااااااااون المرااجرة غير الغربيا  أعلى رغم مسهالترم التعليميا  العااليا  مقاارنا  بااألفراد من الجيال األون من ا
 .( 59) ذوي األصون المراجرة غير الغربي 

ويسااااااااور اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصاااااااادق  واالجتماعي  والثقا ي  القل  ألن معدن البطال   ين  -39
ضااااعا ما عليا الحان  ين غير المصااااا ين بإعاقات وألن األشاااالاص    يباً األشاااالاص ذوي اإلعاق   بلر تقر 

 .( 60) ما قشغلون و ائا دون مسهالترم ذوي اإلعاق  كثيراً 

وأعربم اللجس  نفساارا عن قلقرا إلزاء الفجوة الكبيرة في األجور  ين الجسسااين، ال ساايما في القطاا  -40
 .( 61) اللاص

 الحق في الضمان االجتماعي -9 

اللجسا  المعسيا  باالحقوق االقتصااااااااااااااادقا  واالجتمااعيا  والثقاا يا  هولسادا إللى مراجعا  شاااااااااااااارو  دعام   -41
الت هيل للحصااااااون على اسااااااتحقاقات الياااااامان االجتماعي قصااااااد توفير الحماق  الفعال  لجميع المسااااااتفيد ن 

مباالر   إلقادار البلادقاات على تقادقم الادعم الكاافي لجميع المتيااااااااااااااررين من انلفااضالالزما   تادا ير  الواتلااذ  
 .( 62) استحقاقات اليمان االجتماعي نتيج  التعد الت التشريةي 

 الحق في مستوى معيشي الئق -10 

وموجرا نحو التسمي  إلزاء فقر األافان،   متكامالً  أوصم لجس  حقوق الطفل ب ن تسترج الدول  نرجاً  -42
وأن  تمتع جميع األافان في جميع البلدان المكّون  بمساااتو  مةيشاااي الئ ، بطرق مسرا زيادة االساااتحقاقات  
االجتماعي  لألساااااااااار المسلفياااااااااا  الدخل التي لد را أافان، وتبسااااااااااي  إلجراءات تقدقم البات الدعم المالي، 

 .( 63) في جميع اإلداراتوتوايد ناام االستحقاقات األسري  

وأعربم اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصاادق  واالجتماعي  والثقا ي  عن قلقرا من الزيادة الكبيرة في   -43
. وذكر المقرر اللاص المعسي  ( 64) حاالت التشااااااارد، وال سااااااايما  ين األفراد والجماعات المرمشااااااا  والمحروم 

مةيشااااي مساساااا  وبالح  في عدم التمييز في هذا بالسااااكن الالئ  كعسصاااار من عساصاااار الح  في مسااااتو  
. وحثم  ( 65) الساااياق أن الزيادة الحادة في عدد المشااارد ن دليل على أن الح  في ساااكن الئ  ال  سفذ بفاعلي 
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اللجس  الحكوم  على التحقي  في األسااااااااباب الجذري  للتشاااااااارد واتلاذ جميع التدا ير الالزم ، بما فيرا توفير 
 .( 66) االجتماعي الميسور التكلف السكن 

 الحق في الصحة -11 

أشاااااااااااارت لجس  اللبراء التابع  لمسام  العمل الدولي  إللى أن تدا ير الصاااااااااااح  والساااااااااااالم  للعمان  -44
( ألنرم عملوا وعاشاااااااااااااوا دون 19-المراجرين لم تسفذ،  يما أفيد، خالن جائح  مرض فيروت كورونا )اوفيد

عد البدني ودون احتيااات السااف  وُضغ  عليرم للعمل حتى مع  رور أعراض  أن  تمكسوا من احترام التبا
 .( 67) عليرم 19-اوفيد

وأوصااااام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساااااان  توفير ما قكفي من خدمات الرعاق  الصاااااحي  الجسساااااي    -45
 .( 68) واإلنجا ي  والمعلومات لجميع الرجان والسساء والمراهقين في كل أنحاء البلد

مراعي  لالعتبارات الجسسااني  في مجان  أوصام لجس  حقوق الطفل باعتماد ساياسا  شاامل  وفعال و  -46
الصااااح  الجسسااااي  واإلنجا ي  للمراهقين، وإدماج التثقي  بالصااااح  الجسسااااي  واإلنجا ي  في جميع مسااااتويات 

والتسوا الجسسااااي،    هم بشاااا ن المساااااواة  ين الجسسااااين،ألعمار المساساااا    والت اد من أن قشاااامل التثقي     التعليم
 .( 69) وحقوق الصح  الجسسي  واإلنجا ي ، واأل وة المسسول ، والسلوك الجسسي، ومسع العسا

 الحق في التعليم -12 

أعربم لجس  القياااااااااااااء على التمييز العسصااااااااااااري عن قلقرا من التقارير التي تتحدث عن تعرض  -47
. وأعربم اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصادق   ( 70) المراجرة للتمييزالطلب  من األقليات اإلثسي  وذوي األصون  

من عدم مسااااواة  ياواالجتماعي  والثقا ي  عن قلقرا بشااا ن الفصااال في عدد كبير من المدارت وما  ترت  عل
ّيما بالسسااب  ألافان األقليات اإلثسي  . وأوصاام  تقليا الفصاال والفجوات في ( 71) في التحصاايل التعليمي، ساا 

. وأوصااااام لجس  القيااااااء على ( 72) حصااااايل باساااااتثمار المزيد من الموارد في تعليم أافان األقليات اإلثسي الت 
التمييز العسصاااااااااري  زيادة تكافس الفرص لجميع األافان في التعليم بغع السار عن أصاااااااااولرم، وضااااااااامان 

تمييز، بما في  حصااااااون جميع األافان على تقييم مساساااااا  من معلميرم لقبولرم في المدارت الثانوي ، دون  
 .( 73) ذل  التحيز اليمسي، على أسات العرق أو اللون أو السس  أو األصل القومي أو اإلثسي

وأعربام لجسا  حقوق الطفال عن قلقراا إلزاء زياادة عادد األافاان ذوي اإلعااقا  الاذ ن  رتاادون مادارت   -48
لجسا  المعسيا  باالحقوق  . وأعربام ال( 74) خااصااااااااااااااا  وعادم حصااااااااااااااولرم على التعليم في مرحلا  الطفولا  المبكرة

قانون التعليم المساسااا  ال  سا على ح  األافان ذوي  كون االقتصاااادق  واالجتماعي  والثقا ي  عن أسااافرا ل
. وأوصاااااااااااااام لجسا  حقوق الطفال  ( 75) في تعليم جياد  الح اإلعااقا  في أن  ادمجوا في نااام التعليم العاادي وال  

الجامع واالسااااتفادة مسا على جميع المسااااتويات،  بياااامان حصااااون جميع األافان ذوي اإلعاق  على التعليم
 .( 76) بما في ذل  في  ونير، وسابا، وسانم أوستاتيوت

وأوصاااااام اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصااااااادق  واالجتماعي  والثقا ي   تدريس حقوق اإلنسااااااان في  -49
ع مواد تعليمي  . وأوصاااام لجس  حقوق الطفل  وضاااا ( 77) المدارت في جميع مسااااتويات التعليم وفي الجامعات

 .( 78) رافي مجان حقوق اإلنسان تعزز احترام التسوا وتقدّ 

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية، وحقوق اإلنسان -13 

دعام اللجسا  المعسيا  باالحقوق االقتصااااااااااااااادقا  واالجتمااعيا  والثقاا يا  الادولا  إللى زياادة مساااااااااااااااعادتراا   -50
% من الدخل القومي اإلجمالي واتباا نرج قائم على حقوق اإلنساااااااان،  0,7إللى   اإلنمائي  الرسااااااامي  تدريجياً 

 .( 79) بما في ذل  تقييمات األثر على حقوق اإلنسان، في سياسترا للتعاون اإلنمائي
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وأعربم لجس  القيااااء على التمييز العسصاااري عن قلقرا من التقارير التي تفيد ب ن من شااا ن آثار  -51
من حقوق   كبيراً  لى أصاًل في بعع جزر الجزء الكاريبي من المملك ، أن تردد عدداً تغير المساخ، التي تتج

تحدث غير متساساا . وأعربم عن قلقرا أقيااًا إلزاء التقارير التي ت   اإلنسااان وتسثر في الف ات اليااةيف  ت ثيراً 
التادا ير الالزما  . وأوصاااااااااااااام الادولا  با ن تتلاذ  ( 80) المشااااااااااااااااال  تلا هاذا الجزر ال تتلقى الادعم لحاّل   عن أن

للتلفي  من اآلثار السااالبي  لتغير المساخ وحماق  الف ات الياااةيف  وب ن تسار في سااابل تقدقم الدعم الكامل 
 .( 81) للمجتمعات المحلي  المتيررة

مع التزاماترا  وأوصااااااااااااام لجس  حقوق الطفل الدول  ب ن تلفع انبعاثات غازات الدفي   تماشاااااااااااااياً  -52
 .( 82) الدولي 

وأعربم اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصااااااادق  واالجتماعي  والثقا ي  عن أساااااافرا لكون خط  العمل  -53
بشاااا ن األعمان التجاري  وحقوق اإلنسااااان ال تتياااامن سااااو  مباد  توجيري  للشااااركات   2014الواسي  لعام 

 .( 83) الرولسدق  العامل  في اللارج في المقام األون، وأنرا ال تسا على آليات رصد رسمي 

وتشاعر لجس  حقوق الطفل بالقل  بشا ن ورود تقارير تشاير إللى ت ثير قطاا األعمان التجاري ، بما  -54
في ذل  في مجان اسااااااااتلراج السف  وإنتاج الصااااااااويا، ت ثيرًا ساااااااالبيًا على حقوق الطفل والبي  ، وبشاااااااا ن عدم 

 .( 84) خيوا األعمان التجاري  التي تستر  حقوق الطفل للمساءل  القانوني 

باااإلنراااء   حكوماا بااالتزام ال  وفي الوقاام الااذي تحي   يااا اللجساا  المعسياا  بحقوق اإلنساااااااااااااااان علماااً  -55
، ال تزان تشعر بالقل  إلزاء اآلثار اللطيرة  2022التدريجي الستلراج الغاز في غرونيسغن بحلون نراق  عام 

أعربم اللجس  المعسي   . و ( 85) التي تللفرا عمليات اساااااااااااتلراج الغاز على ساااااااااااالم  ساااااااااااكان المسطق  ورفاهرم
بالحقوق االقتصاادق  واالجتماعي  والثقا ي  عن قلقرا من التقارير التي تتكلم عن وقوا أضارار لحقم بمسازن  

. وأوصم اللجس  المعسي  بحقوق اإلنسان الحكوم  ب ن تكفل ( 86) السكان في غرونيسغن بسب  استلراج الغاز
غرونيسغن البدني  ورفاهرم السفساااي وأمن مسازلرم وساااالمترا ساااالم  المقيمين في مسطق  اساااتلراج الغاز في 

 .( 87) لليحاقا كا ياً   وأن تقدم تعويياً 

وأوصااااااام اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصاااااااادق  واالجتماعي  والثقا ي  بيااااااامان امتثان الشاااااااركات  -56
ي  والعملي  التي تحون دون العامل  في إلقليم الدول  التزاماترا في مجان حقوق اإلنسااان وإزال  العقبات القانون 

لرا عن انترااات الحقوق االقتصاااااااااادق  واالجتماعي  والثقا ي    مسااااااااااءل  الشاااااااااركات التي تتلذ من البلد مقراً 
. وذكر اللبير المسااااتقل المعسي بحقوق اإلنسااااان ( 88) الساجم  عن عملياترا في اإلقليم الواسي أو في اللارج

من الجرود إلدماج   الصااااااااااااااساد   الرولسدق   سبغي أن تبذن مزيداً والتيااااااااااااااامن الدولي أن األعمان التجاري  و 
المباد  التوجيري  المتعلق  باألعمان التجاري  وحقوق اإلنسااااااااااان في عملياترا اليومي  وفي جميع أنشااااااااااطترا 

 .( 89) المرتبط  باالرتقاء بمستو  التيامن الدولي

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

أوصم اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصادق  واالجتماعي  والثقا ي  ب ن تكثا الدول  جرودها لزيادة  -57
وعيااوات مجالس  من قشااغلن مساصاا  العمدة نسااب  تمثيل السساااء في مساصاا  صااسع القرار، وال ساايما عدد  

 .( 90) إلدارة الشركات

وليا  عادد العاامالت  ادوام جزئي المرتفع وترك زهن  والحاام لجسا  اللبراء التاابعا  لمساما  العمال الاد -58
انلفع بسرع    19-. وأفادت ب ن عدد ساعات عمل المرأة خالن جائح  كوفيدعموماً   في و ائا أقل أجراً 
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على وضاااااااااع المرأة في ساااااااااوق العمل وتحقي   أابر من عدد سااااااااااعات عمل الرجل، األمر الذي أثر سااااااااالباً 
 .( 91) المساواة في األجر

اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصاااااااااادق  واالجتماعي  والثقا ي  بيااااااااامان اساااااااااتقالن المرأة وأوصااااااااام  -59
االقتصاادي  تعزيز حصاولرا على العمل  دوام كامل، بسابل مسرا زيادة االساتثمار في رعاق  األافان وغيرها 

بطرق مسرا    تغيير تصاور المجتمع لألدوار الجسسااني  السمطي ، . وأوصام أقيااً ( 92) من خدمات دعم األسارة
 .( 93) حمالت التوعي  بش ن تكافس الفرص الو يفي  وتقاسم المسسوليات األسري  بالتساوي  ين الرجل والمرأة 

والحام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساان واللجس  المعسي  بالقيااء على التمييز ضاد المرأة اساتمرار  -60
والحام اللجس  المعسي  بالقيااااااااء على التمييز ضاااااااد المرأة .  ( 94) العسا ضاااااااد المرأة، بما  يا العسا العائلي

 .( 95) االفتقار إللى تحليل جسساني شامل للعسا العائلي

وأوصاااااام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنسااااااان  بذن مزيد من الجرود الرامي  إللى مكافح  العسا ضااااااد  -61
  بالعسا الجسسااااااااي والعسا العائلي، ال ساااااااايما رتبطمسرا تسقيي األحكام الم وسااااااااائلالمرأة والعسا العائلي،   

األحكام المتصاال   تعري  االغتصاااب وغيرا من جرائم العسا الجسسااي، في القوانين الجسائي  لجميع البلدان 
عذ   . وأوصااام لجس  مساهيااا  الت ( 96) لحقوق اإلنساااانمع المعا ير الدولي    األربع  المكّون  للمملك ، تمشاااياً 

بيامان حصاون جميع ضاحاقا العسا ضاد المرأة على اللدمات الطبي  والقانوني  المساساب  والمشاورة والساكن 
 .( 97) اآلمن في حاالت الطوار  والمالجئ

 األطفال  -2 

في الوقم الذي الحام  يا لجس  حقوق الطفل عدد األافان المسفصااااااالين عن أسااااااارهم ألساااااااباب  -62
عن أسااارهم وإ داعرم مسساااساااات الرعاق  البد ل   ساء على  رمول   بحار فصااالاقتصاااادق  المرتفع، أوصااام الد
 .( 98) وضع أسرهم االقتصادي وحدا

وأوصاااااام اللجس  نفساااااارا ب ن تزيد الدول  من توايد ناامرا للحيااااااان  واألساااااار البد ل  ب ي  إللغاء  -63
نحو األسااار لتعزيز الرعاق  في  ي   وتوجيا مبالر كا ي  من المان  ًا إل داا األافان مسساااساااات الرعاق  تدريجي 

 .( 99) أسري  ودعمرا

وذكر فري  اللبراء العامل المعسي بالمسحدرين من أصااااال أفريقي أنا ُ زعم أن األافان المسحدرين   -64
في أنرم ًا من أصاااااال أفريقي أاثر عرضاااااا  من غيرهم من األافان لأل الت إللى الوكاالت  وصاااااافرم مشااااااتبر

  ما ُ ستزعون قسااراً   لتسمي  الساالبي للوالد ن المسحدرين من أصاال أفريقي. وكثيراً ضااحاقا سااوء المعامل  بسااب  ا
من مسازلرم بسااااااااااب  التحيز العسصااااااااااري وليس بسااااااااااب  اللطر الذي  تعرضااااااااااون لا. والحظ الفري  العامل 
التفاوتات المبلر عسرا في كيفي  معامل  ناام رعاق  األسااار البييااااء في هولسدا واألسااار المسحدرة من أصااال  

 .( 101) . وأعرب في هذا الصدد عن قلقا من انتشار العسصري  في ناام الرعاق ( 100) ريقيأف

وأوصااااااااام لجس  حقوق الطفل بالعمل على تجريم جميع أشاااااااااكان  يع األافان، ومسع  يع األافان   -65
 .( 102) والتصدي لاًا  عبر اإلنترنم بغرض استغاللرم واالعتداء عليرم جسسي 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أوصاااااااااااااااام لجساا  حقوق الطفاال  توايااد الاادعم المقاادم لألافااان ذوي اإلعاااقاا  من أجاال إلدماااجرم  -66
 .( 103) االجتماعي ونمائرم الفردي
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 األقليات -4 

للروما والسااااااستي   مسااااااتردفاً   أوصاااااام لجس  القياااااااء على التمييز العسصااااااري ب ن تقدم الدول  دعماً  -67
أن تتصاااد  لااهرة معاداة الغجر وأن تعمل على أن اإلساااكان والتعليم والعمال  و  مياد نوجماع  الرحل في 

 .( 104) قستسد أي قرار  سثر في هذا الف ات إللى مشاورات مسبق  مع ممثليرم

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -5 

ألافان لأوصاام لجس  حقوق الطفل ب ن تحار الدول  العالج الطبي أو الجراحي غير اليااروري   -68
حاملي صااااافات الجسساااااين حيثما أمكن ت جيل هذ ن اإلجراء ن ب مان إللى أن قصااااابحوا قادرين على الموافق   

 .( 105) المستسيرة

ثلياات والمثليين  وأوصااااااااااااااام لجسا  مسااهيااااااااااااااا  التعاذ ا  بااتلااذ جميع التادا ير الالزما  لحمااقا  الم -69
الجسسااااي ومغا ري الروي  الجسساااااني  من الترد دات وأي شااااكل من أشااااكان العسا، بما في  ومزدوجي الميل 

 .( 106) ذل  الجرائم  دافع الكراهي 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -6 

اقيا  لتعزيز  حثام لجسا  اللبراء التاابعا  لمساما  العمال الادوليا  الحكوما  على اتلااذ تادا ير اسااااااااااااااتبا  -70
مساااااااااواة المراجرين في الفرص والمعامل  في مجان العمل، وال ساااااااايما م ن اري  مكافح  اسااااااااتغالن العمان 

 .( 107) المراجرين وتوفير  روي عمل آمس  لرم

والحام مفوضاااي  األمم المتحدة الساااامي  لشاااسون الالج ين إللى أن انلفاض تمويل الدول  لعملي   -71
فترات  وترتبااام علياااا    2020في عاااام  التي لم  سار فيراااا  اللجوء أد  إللى تراام كبير في الباااات اللجوء  

لدول  جرودها . وأوصااام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساااان ب ن تكثا ا( 108) في إلجراءات اللجوءمطول   انتاار 
 .( 109) يشمل العائلالعملي  لّم تراام الطلبات في سياق اللجوء و تراام البات للحد من 

وأعربم مفوضااااااي  شااااااسون الالج ين عن قلقرا من زيادة خطر اإلعادة القسااااااري  بسااااااب  انلفاض   -72
اعتقان ملتمساااااي ت فيرا العودة القساااااري  إللى دنوعي  إلجراءات تحد د وضاااااع الالجئ. وقد ُأ لر عن حاالت أ

. وأعربم لجس  مساهيااا  التعذ   عن  ( 110) اللجوء الذ ن رفيااام الباترم لد  وصاااولرم إللى  لدهم األصااالي
 ستر  مبدأ عدم اإلعادة القسااااااااااااري  وأن ًا قلقرا من التقارير العد دة التي تزعم أن الدول  تصاااااااااااارفم تصاااااااااااارف

س ه قد ال تساااااااامي بإجراء تقييم شااااااااامل إلجراءات اللجوء السااااااااريع  للقادمين من  لدان مصااااااااسف  على أنرا هآم
 .( 111) لاروفرم اللاص 

وأوصااام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساااان بإدراج مبدأ عدم اإلعادة القساااري  في القانون والت اد من  -73
وأوصااااااااام لجس  مساهيااااااااا    .( 112) أن جميع البلدان المكّون  لمملك  هولسدا تتقيد با عمليًا في جميع الاروي

ّيما من قمّرون بإجراء المسااار السااريع، كي  بيسوا أسااباب  التعذ   بإتاح  ال وقم الكافي لملتمسااي اللجوء، ساا 
وأن قحصاااااااااااااالوا على أدلا  حااسااااااااااااااما  ويقادموهاا بحياث تكون إلجراءات اللجوء عاادلا  وفعاالا     تاامااً    ياانااً   البرم

 .( 113) وُييمن الح  في االست ساي، مع أثر إلققافي

را بشا ن التقارير التي تتكلم عن اساتمرار ممارسا  احتجاز  وأعربم لجس  مساهيا  التعذ   عن قلق -74
ملتمساااااي اللجوء والمراجرين غير السااميين في مراف  مغلق ، وبشااااا ن تراام اون فترات االحتجاز المتكررة 

. وأوصاااااااااااااام اللجسا  المعسيا   ( 114) شاااااااااااااارراً  18التي تتجااوز في كثير من األحياان المرلا  الزمسيا  المحاددة في 
ة مداللجوء إللى احتجاز المراجرين إلال  وصااااافا آخر إلجراء وألقصااااار  ن تكفل الدول  عدم بحقوق اإلنساااااان ب 

 .( 115) ممكس ، وأن تشجع وتطب  تدا ير  د ل  غير احتجازي  بطريق  ممسرج 
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وأعربم لجس  مساهياااااااااااا  التعذ   عن قلقرا لكون  روي احتجاز ملتمسااااااااااااي اللجوء والمراجرين   -75
الدولي ،  يما أفيد، وألن المحتجزين المراجرين قحبسااون في مسسااسااات تليااع لحراساا   تسااتوفي المعا ير   ال

ما قحبسااااون في زنازين مع سااااجساء آخرين في إلاار الساام  مشااااددة ومزودة بكاميرات وجدران عالي ، وكثيراً 
. وأوصاااااام مفوضااااااي  شااااااسون الالج ين  زيادة توافر مراف  اسااااااتقبان مسااااااتدام  ومرن  وسااااااريع   ( 116) الجسائي

 .( 117) االستجاب  لملتمسي اللجوء والالج ين

وأوصااام لجس  حقوق الطفل الدول  ب ن تحار وتمسع فصااال األافان ملتمساااي اللجوء والمراجرين  -76
عن والد رم واحتجازهم و/أو اردهم في جميع البلدان المكّون ، بما فيرا أروبا وكوراسااو، بساب  وضاعرم أو 

 .( 118) وضع والد رم من حيث الرجرة

من مراف    وأوصاااااااام اللجس  نفساااااااارا بإ الء األولوي  لسقل األافان ملتمسااااااااي اللجوء وأساااااااارهم فوراً  -77
االساااااااااتقبان في حاالت الطوار  واساااااااااتثمار الموارد الالزم  لتحساااااااااين مراف  االساااااااااتقبان المالئم  لألافان  

 .( 119) وتوسيعرا،  ردي مسع االاتااا وتكرار نقل األافان من مرف  إللى آخر

للجس  المعسي  بحقوق اإلنساااااااااان بالقل  إلزاء التقارير التي تتحدث عن العدد المرتفع من وتشاااااااااعر ا -78
. وأوصااام ب ن  ( 120) القاصااارين غير المصاااحوبين الذ ن ُفقدوا في مرااز اساااتقبان الالج ين التي تد رها الدول 

 .( 121) المستقبل تكثا الدول  جرودها للتحقي  في هذا الااهرة ومعالج  أسبا را الكامس  ومسع حدوثرا في

وذكرت مفوضاااي  شاااسون الالج ين أن معام البات لّم شااامل العائل  حايم بالموافق  في المرحل   -79
 يد أن المفوضي  حددت التحدقات   ،2019اال تدائي  في السسوات األخيرة، مع زيادة معدن الموافق  مسذ عام 

المستمرة في هذا العملي  وأوصم ب ن تكفل الدول  تطبي  معا ير شامل  ومرن  في إلجراءات لم شمل العائل  
التي ت خذ في الحسااااابان الاروي المحددة لعائالت الالج ين، بسااااابل مسرا تجس  التفساااااير الياااااي  لألعال  

 .( 122) بات الرواب  العائلي واستكشاي متطلبات مرن  بش ن األدل  إلث 

وإضااااف  إللى ذل ، أوصااام لجس  حقوق الطفل ب ن تراجع الدول  ناامرا اللاص  لم شااامل العائل   -80
عسدما  تعل  األمر باألافان غير المصاحوبين، وال سايما من قةيت مسرم عيشا  مساتقل  ومن ال والد ن لرم 

عا ير االرتبا  العاافي ب فراد العائل  اآلخرين أو أو من  تعذر العثور على والد رم،  ردي توسااااااايع نطاق م
 .( 123) األوصياء الشرعيين

 عديمو الجنسية -7 

أوصاااااام مفوضااااااي  شااااااسون الالج ين  وضااااااع إلجراء لتحد د حاالت انعدام الجسسااااااي  ومسي عدقمي  -81
بموجا  اتفااقيا  الجسساااااااااااااايا  المعتري  رم إلقااما  قاانونيا  وتمكيسرم من التمتع الكاامال بحقوقرم األساااااااااااااااساااااااااااااايا  

 .( 124) بش ن وضع األشلاص عدقمي الجسسي  1954 عام

، وجدت اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساااااان أن الدول  انتركم حقوق افل  تساااااجيل 2020وفي عام  -82
هجسسااي  مجرول ه في سااجالتا المدني ، األمر الذي تعّذر معا تسااجيلا  وصاافا عدقم الجسسااي  ومن ثم مسحا  

 .( 125) من هذا القبيل تبارا افالً الحماق  الدولي  باع

تسفيذ تدا ير تيااااااامن عدم بقاء األافان ذوي الجسساااااااي     على وأوصااااااام لجس  حقوق الطفل بالعمل -83
وهو وضاااع قجعلرم غير قادرين على التساااجيل  وصااافرم ،  في هذا الوضاااع فترة اويل  من الزمن  هالمجرول ه

وصاام بياامان ح  جميع األافان عدقمي الجسسااي  . وأ( 126) عدقمي الجسسااي  واالسااتفادة من الحماق  الدولي 
المولود ن أو الموجود ن في إلقليم الدول  في ااتسااااااااااب الجسساااااااااي  بصاااااااااري السار عن وضاااااااااعرم من حيث  

 . وبالمثل، أوصاااام المفوضااااي   تسااااريل تجسيس األافان عدقمي الجسسااااي  واالمتساا عن وضااااع( 127) اإلقام 
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  أال قعوق الوالدون مغادرترم وأال ق حتجبوا عن إلشاااااراي  حواجز قانوني  إلضاااااا ي  أمام التجسيس، مثل اشاااااترا
 .( 128) السلطات

 مناطق أو أقاليم محددة -جيم 

  أعربم لجس  مساهيااا  التعذ   عن أسااافرا ألنا رغم االلتزام الذي قطعتا حكومتا أروبا وكوراسااااو -84
، لم  سشااااااائ أي من اإلقليمين المتمتعين بالحكم الذاتي 2012خالن االساااااااتعراض الدوري الشاااااااامل في عام  

. وأوصام اللجس  المعسي  بحقوق اإلنساان بإنشااء مسساسا  واسي  لحقوق  ( 129) مسساسا  واسي  لحقوق اإلنساان
 .( 130) لمباد  باريس اإلنسان في أروبا وكوراساو وسانم مارتن وفقاً 

س  القياااااء على التمييز العسصااااري الدول   تقييم أثر الدعم االقتصااااادي المقدم خالن  وتوصااااي لج -85
على ساكان أروبا وكوراسااو وساانم مارتن مقارن   ت ثيرا على ساكان هولسدا، والعمل على  19-جائح  كوفيد

 .( 131) عدم حدوث أي تمييز في التمتع بحقوقرم بموج  االتفاقي 

وق اإلنسااااااااااااااان عن قلقراا إلزاء تزا اد التقاارير عن ترريا  األشاااااااااااااالااص وأعربام اللجسا  المعسيا  بحق -86
واالتجار  رم في الجزء الكاريبي من المملك ، وإزاء تعرض ضاااااااااحاقا االتجار، ال سااااااااايما السسااااااااااء، لمعامل  

 إلنسااااني  ومريس ، بما فيرا العسا الجسساااي،  يما أفيد، وألن تصاااّدي السااالطات الملتصااا  لذل  ليس كا ياً  ال
 .( 132) لم توف   في تحد د هوي  اليحاقا وحما ترم أو مقاضاة الجساة ما  وكثيرا  

وأعربم اللجس  نفسارا عن قلقرا لكون القانون الجسائي في ساانم مارتن قجرم توفير المعلومات أو   -87
. وحثم اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصاااااااادق  واالجتماعي  والثقا ي  الدول  ( 133) اللدمات المتعلق  باإلجراض

لى اعتمااد إلااار تشااااااااااااااريعي عن اإلجرااض في سااااااااااااااانام ماارتن بحياث تتاا  اللادماات والساااااااااااااالع والمراف   ع
ر الوصااون إلليرا وأن تكون مقبول  وذات جودة فائق    والمعلومات المتعلق  بالصااح  الجسسااي  واإلنجا ي  وييسااّ

 .( 134) لجميع السات في سانم مارتن

وأوصاااااااااااااام اللجسا  المعسيا  باالحقوق االقتصااااااااااااااادقا  واالجتمااعيا  والثقاا يا  بمكاافحا  العسا العاائلي  -88
 .( 135) واالعتداء على األافان في أروبا وكوراساو وسانم مارتن

وأوصااااااااام لجس  حقوق الطفل بالعمل على حار العقوب  البدني  صاااااااااراحً  بقوة القانون في أماان  -89
اري  والمدارت في  ونير وسااااااابا وسااااااانم أوسااااااتاتيوت، وتكثي  حمالت التوعي  الرعاق  البد ل  والرعاق  السر

الرامي  إللى تعزيز األشاكان اإلقجا ي  وغير العسيف  والتشااركي  لتربي  األافان وت د برم والت ايد على العواق   
 .( 136) السلبي  للعقوب  البدني 

ال قساااتطيعون البقاء مع أسااارهم في   وأوصااام اللجس  نفسااارا بإنشااااء ناام لحياااان  األافان الذ ن -90
 .( 137) أروبا وكوراساو وسانم مارتن

وأعربم اللجس  المعسي  بالحقوق االقتصااادق  واالجتماعي  والثقا ي  عن قلقرا من انتشااار الفقر في   -91
عدم وجود  يانات موثوق  را في تل  البلدان المكّون    كون أروبا وكوراساااااااااو وسااااااااانم مارتن، وعن أساااااااافرا ل

 .( 138) اوضاقحون دون إلجراء تقييم دقي  لأل

إلنسااااااان إللى التحدقات التي قطرحرا تدف  الموااسين الفسزويليين  وأشااااااارت اللجس  المعسي  بحقوق ا -92
ب عداد كبيرة خالن السااااااااااااااسوات األخيرة من أجل التماات الحمااق  الدوليا  في البلادان المكون  للمملكا  بمسطق   

ى إللى فياا البحر الكاريبي. وأعربم عن قلقرا بشاا ن حدود اإلاار القانوني الذي قحكم اللجوء، األمر الذي أ
. وتشاااعر لجس  مساهيااا  التعذ   بالقل  ألنا ال أروبا وال  ( 139) ا قصاااور في التعامل مع ملتمساااي اللجوءأوج
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الالج ين واللجوء، األمر الذي أحدث فجوة   شااا ناوراسااااو وال ساااانم مارتن اعتمدت تشاااريعات خاصااا   را ب 
 .( 140) ابيرة في اإلاار القانوني المتعل  بالحماق  من اإلعادة القسري 

 1 000ساالطات كوراساااو أعادت قساارًا أاثر من    كون بم لجس  مساهياا  التعذ   عن قلقرا لوأعر  -93
،  يما أفيد، في الوقم الذي أعرب  يا بعيااااااااارم عن خوفا من التعرض 2017فسزويلي إللى  لدهم في عام 

ألن أشاااالاصااااًا في كوراساااااو قحتاجون   . وأعربم عن قلقرا أقياااااً ( 141) للتعذ   وسااااوء المعامل  لد  عودترم
محتجزون في مرااز مغلق  وفي  روي مروع  ويتعرضاون لساوء  اردهم،في انتاار  ،إللى الحماق  الدولي 

المعامل  واالعتداءات الجسسااي  على  د أفراد من الشاارا  ومو فين قعملون في ميدان الرجرة دون أن توجا  
 .( 142) إلليرم أي ترم 

را باسااااااااتحداث إلجراء واسي للبم في البات اللجوء في أروبا وكوراساااااااااو وأوصاااااااام اللجس  نفساااااااا  -94
خطر كبير من تعرض مقدم الطل  للتعذ   في  لد   د  وجودوساااااااااااااانم مارتن قسااااااااااااامي  تقييم شاااااااااااااامل لم

 .( 143) المقصد

وأوصااااااااااااااام لجساا  حقوق الطفاال الاادولاا  بااإزالاا  الحواجز التي تعترض األافااان ملتمسااااااااااااااي اللجوء  -95
وكوراساااو في مجان الحصااون على خدمات التعليم والرعاق  الصااحي  واإلسااكان وسااائر والالج ين في أروبا  

 .( 144) اللدمات األساسي  كي  تسسى حصولرم جميعًا على اللدمات األساسي  كاف  دون تمييز
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