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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ - مايو/ أيار٢١جنيف، 

 مـن   ٥السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية        
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *هولندا    

 إىل عملية االستعراض    )١( جهة معنية  ١٦هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف            . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              . ١٧/١١٩مقرره  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وما من حاشية ترد يف هناية التقرير إالّ وجاءت فيها إشارة حتيـل إىل املرجـع ذي                 . حمدَّدة
ومبقتضى قرار جملس   . كان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري      ، كما مت قدر اإلم    الصلة

، ُيفَرد، عند االقتضاء، فرع مستقل خمصص إلسهامات املؤسسات         ١٦/٢١حقوق اإلنسان   
  تاماً للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بصورة متتثل امتثاالً      التابعة  الوطنية حلقوق اإلنسان    

الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص     وتتاح على املوقع    . ملبادئ باريس 
وقد روعي يف إعداد هـذا التقريـر دوريـة          . الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة     

  .والتطورات اليت حدثت أثناء الفترةاالستعراض 

__________  
 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان للدولـة            -أوالً
   ملبادئ باريس  تاماًتمدة بصورة متتثل امتثاالًموضوع االستعراض واملع

  .ال ينطبق  

املعلومات املقدمة من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيـة املعتمـدة            -ثانياً  
  األخرى ومن غريها من أصحاب املصلحة

  املعلومات األساسية واإلطار   -ألف  

   )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
بتصديق هولنـدا علـى     ) فرع هولندا ( الدولية   رحب فرع هولندا للجنة احلقوقيني      -١

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكـول االختيـاري            
التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك            

  .)٣(األطفال يف الرتاعات املسلحة
نة احلقوقيني الدولية حبثِّ هولندا على التصديق على اتفاقية         وأوصى فرع هولندا للج     -٢

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى التوقيع والتصديق على الربوتوكـول االختيـاري           

ة الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقي     
وقدمت منظمة العفو الدولية ومفوض حقوق اإلنـسان مبجلـس          . املهاجرين وأفراد أسرهم  
  .)٤(أوروبا توصية مشاهبة

مفوض حقوق اإلنسان مبجلـس أوروبـا       كما أوصى    ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٣
  .)٥(هولندا بسحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل

  ار الدستوري والتشريعياإلط  -٢  
 أن هولندا ال تعترب األحكام املتعلقة       بقلق فرع هولندا للجنة احلقوقيني الدولية       الحظ  -٤

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املوجودة يف املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان         
 توصيات شىت اآلليـات     وأوصى فرع هولندا، مردداً   .  يف احملاكم   مباشراً واجبة التطبيق تطبيقاً  

القاضي بـأن  الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، حبثِّ هولندا على إعادة تقييم موقفها احلايل  
أحكام صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ذات الصلة باحلقوق االقتصادية ليست واجبة             

  .)٦( مباشراًالتطبيق تطبيقاً
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 ما ال تتماشى    لندا وسياستها العامة كثرياً   وإذ أشار فرع هولندا إىل أن تشريعات هو         -٥
والتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، أوصى حبثِّ هولندا على التقييم املنـهجي ألثـر               

  .)٧(سياساهتا وتشريعاهتا على حقوق اإلنسان

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 جلنة املساواة يف املعاملة وأمني املظامل الوطين        كلّ من أشار  ،  ٥شتركة  ويف الورقة امل    -٦

. يف هولندا وأمني مظامل األطفال إىل اعتماد قانون ينشئ املعهد اهلولندي حلقـوق اإلنـسان              
وستتوىل جلنة املساواة يف املعاملة التحضريات إلنشاء هذه املؤسسة اليت يتوقع أن تبدأ عملها              

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لكـون هـذه       . )٨( مع املعهد   وستندمج ٢٠١٢عام  
املؤسسة لن تكون هلا القدرة على املقاضاة على انتهاكات حقوق اإلنسان وأن معظم مـن               

  .)٩( من مملكة هولندا لن تكون هلم إمكانية الوصول إليهاالكاريبيةيعيشون يف األجزاء 
               ملـان ألول أمـني مظـامل لألطفـال         تعـيني الرب   ٢وذكرت الورقة املـشتركة       -٧

  .)١٠(٢٠١١عام 
، ذكر أمني املظامل الوطين هلولندا أن هولندا تعتـزم تعـيني            ٥ويف الورقة املشتركة      -٨

إحدى عشرة مفتشية بوصفها اآللية الوقائية الوطنية للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة           
دولية عن قلقها لكون مفتشية تنفيذ اجلزاءات اليت عهد         وأعربت منظمة العفو ال   . )١١(التعذيب

إليها بدور التنسيق بني هيئات الرصد القائمة، وإن كانت تعمل يف استقاللية نسبية، ال تزال               
ـ            جزءا ً    ويف الورقـة   . )١٢(اًمن وزارة األمن والعدل ومن مث ال ميكن اعتبارها مـستقلة متام

 هلولندا بأن تدرس هولندا بشكل نقدي ما إذا كانت          ، أوصى أمني املظامل الوطين    ٥املشتركة  
 تستويف متطلبات الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة      اآللية الوقائية الوطنية املنشودة حالياً    

              التعذيب وأنه ينبغي هلا توسيع نطاق ما تنظر فيـه مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري إىل              
نائي ليشمل مجيع األماكن اليت حيتفظ فيهـا بأشـخاص دون           ما يتجاوز جمرد االحتجاز اجل    

 ألحكام الربوتوكول   وأوصت منظمة العفو الدولية بإنشاء آلية وقائية وطنية وفقاً        . )١٣(إرادهتم
  .)١٤(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

 ع خطة عمل  وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لعدم إبداء هولندا نيتها يف وض             -٩
         أعربت عن قلقها لكون منظورات حقـوق اإلنـسان نـادراً          كما  . وطنية حلقوق اإلنسان  

ما تدرج يف وضع السياسات نتيجة للتوزيع الغامض الختصاصات حقوق اإلنـسان بـني              
 منظمة العفو الدوليـة ومفـوض       ى كُلّ من  وأوص. )١٥(الوزارات وغريها من فروع احلكومة    

وعالوة . )١٦( هولندا بوضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان       حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا   
على ذلك، أوصت منظمة العفو الدولية هولندا بضمان التشاور الفعال واملنتظم بني اجملتمـع              

  .)١٧(املدين واحلكومة بشأن دواعي القلق الراهنة والبنيوية املتعلقة حبقوق اإلنسان
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نة املساواة يف املعاملة وأمني املظامل الوطين        جل  كُلّ من  ، أشار ٥ويف الورقة املشتركة      -١٠
هلولندا وأمني مظامل األطفال إىل أن هولندا ليس هلا برنامج متسق للتدريب علـى حقـوق                

  .)١٨(اإلنسان لفائدة املوظفني املدنيني وقدمت توصية لتصحيح هذا الوضع
 إىل شبكة كثيفة    وذكر مركز البحوث املتعلقة بالشركات املتعددة اجلنسيات، مشرياً         -١١

 حيفز االستثمارات املسؤولة    من معاهدات االستثمار الثنائية، أنه ينبغي هلولندا أن تضع إطاراً         
وأوصى املركز هولندا بإدراج بنود واجبة التنفيـذ        . )١٩(للشركات اهلولندية يف بلدان أخرى    

لسياسات تشجيع  بشأن حقوق اإلنسان يف معاهدات االستثمار الثنائية؛ وبإجراء تقييم نقدي           
التجارة واالستثمار اليت تدعم األعمال التجارية اهلولندية يف اخلارج ومواءمتها، مبا يف ذلـك              

" االسـتثمار "و" املـستثمر "  ل معاهدات االستثمار الثنائية وتضييق التعريفات الفضفاضة جداً  
  .)٢٠( يف معاهدات االستثمار الثنائيةاملستخدمة حالياً

  هيئات املعاهداتالتعاون مع   -باء  
أعرب فرع هولندا للجنة القانونيني الدولية عن قلقه إزاء عدم تنفيذ وعـدم نـشر                 -١٢

التوصيات املقدمة يف املالحظات اخلتامية هليئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على            
توصيات التطرق لتنفيذ ومتابعة ال  : وأوصى فرع هولندا حبثِّ هولندا على ما يلي       . نطاق واسع 

 يف التقارير اليت تقدمها إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان            احملالة إليها سابقاً  
  .)٢١(ة على نطاق واسعملالحظات اخلتامياوضمان نشر 

 ما ال تقدم تقارير جامعة هتـم        وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن احلكومة كثرياً         -١٣
 مجيع أقاليم ما وراء البحار، إىل هيئات معاهدات حقـوق           خمتلف أجزاء اململكة، مبا يشمل    

اإلنسان بالرغم من أهنا قبلت التوصية املتعلقة هبذه املسألة اليت قدمت إليها خالل االستعراض              
وأوصت منظمة العفو الدولية هولندا بتقدمي تقرير جامع واحد بشأن مجيع           . الدوري الشامل 

  .)٢٢(رير إىل هيئات املعاهداتأحناء مملكة هولندا عند تقدمي التقا

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
        ، أن هولندا اعتمدت هنجـاً     ٥ذكرت جلنة املساواة يف املعاملة، يف الورقة املشتركة           -١٤
ملكافحـة التمييـز ميكـن       للتصدي للتمييز وأنه يقع على البلديات إنشاء مكتب          مركزياً ال

وأوصت هولندا برصد هنجها الالمركـزي يف  . للمواطنني أن يقدم فيه شكاوى بشأن التمييز     
وأشارت منظمة العفـو    . )٢٣(مكافحة التمييز وتقييم آثاره على مجيع الفئات املعرضة للتمييز        

 يف  الدولية إىل أن احلكومة أخفقت، بسبب اضطالعها بدور حمـدود ال يتجـاوز التيـسري              
التصدي للتمييز، يف تبديد خماوف ممارسة السلطات للتمييز، من مثل التنميط اإلثين على يـد           
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وأوصت جلنة املساواة يف املعاملة، يف الورقـة        . )٢٤(الشرطة والتمييز يف نظام عدالة األحداث     
، بإعادة إدراج خطة عمل متسقة وواسعة للتصدي للتمييز يف جدول األعمـال             ٥املشتركة  

  .)٢٦(وقدمت منظمة العفو الدولية توصية مماثلة. )٢٥(سيالسيا
وذكرت منظمة العفو الدولية أن القانون العام للمساواة يف املعاملة الذي يضمن عدم             -١٥

 مفـوض   وأبـدى . )٢٧( مع املعايري اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان      التمييز ال يتماشى متاماً   
  .)٢٨(ثلةحقوق اإلنسان مبجلس أوروبا مالحظة مما

ورحب مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا بوثيقة السياسة العامـة احلكوميـة              -١٦
وأشاد باحلكومة على تقييمهـا     " ٢٠١١-٢٠٠٨سياسة التحرر   : مزيد من الفرص للمرأة   "

وعد مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا      . املنتظم لسياسة املساواة للمرأة يف كل الوزارات      
  .)٢٩(ات اجليدةهذا من أمثلة املمارس

ــات   -١٧ ــشارية لألقلي ــة االست -Landelijk Overleg Minderheden(وذكــرت اهليئ

samenwerkinsverbanden (LOM) ( أن التمييز القائم على األصل اإلثين)   العنـصرية، مبـا يف
 حـسبما   هي أكثر أشكال التمييز شيوعاً    ) ذلك العنصرية ضد املواطنني اهلولنديني األصليني     

  . )٣٠(لتقاريرتتداوله ا
وذكر مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا أن العنـصرية وكراهيـة األجانـب               -١٨

وذكـرت اللجنـة    . )٣١(والتعصب ضد املسلمني ومعاداة السامية ال تزال جماالت تثري القلق         
اللجنـة  (بية املتعلقة حبماية األقليـات القوميـة        واالستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية األور    

أن األشخاص املنتمني إىل أقلييت الروما      بأن التقارير تفيد    ) تشارية املعنية باألقليات القومية   االس
. والسينيت يواجهون التحامل واملواقف التمييزية يف عدد من اجملاالت، منها اإلسكان والتعليم           

  . )٣٢(كما أشارت إىل ما ذكر عن تزايد اللجوء إىل التنميط العرقي داخل الشرطة
جلنة املساواة يف املعاملة وأمني املظامل الوطين هلولنـدا، يف الورقـة            كُلّ من   أوصى  و  -١٩

، هولندا بأن ترفض حبزم وعالنيةً مقترحات السياسة العامة املتسمة بالتمييز الـيت             ٥املشتركة  
 املؤسسات العامة وأن تتصدى لرهاب اإلسالم عـن الطريـق التـصدي إلسـاءة              تطرحها

وأشارت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان، يف هذا الصدد، إىل . )٣٣(وقائعالسياسيني لتفسري ال
شريط الفيديو الذي أخرجه برملاين هولندي وإىل تصرحياته اليت وصفت بأهنا ناريـة وأهنـا               

وذكرت أن هناك أمثلة عديدة ألقت فيها شخصيات سياسية         . حتريض واضح على الكراهية   
. )٣٤( يتسم بالتميز ضد املـسلمني ومل تعاقـب        خطاباًوعامة، مبا فيها شخصيات إعالمية،      

 اليت تؤثر   املتطرفةوأعربت اهليئة االستشارية لألقليات عن دواعي قلق مماثلة بشأن التصرحيات           
  . )٣٥(على األقليات اإلثنية

وشجع مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا هولندا على توعية رجـال القـانون            -٢٠
ف التشديد اخلاصة جبرائم الكراهية والتمييز يف مجيع مستويات         والشرطة بضرورة إدراك ظرو   
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وأعرب املفوض عن قلقه من عدم وجود إحصاءات رمسية عن          . التقاضي واإلجراءات اجلنائية  
اجلرائم اجلنائية الشائعة ذات الدوافع التمييزية بالرغم من وجود إلزام قانوين بتسجيل هـذه              

 اللجنة االستشارية املعنية باألقليات القومية إىل عدم        وعالوة على ذلك، خلصت   . )٣٦(اجلرائم
  .)٣٧(كم إالّ فيما ندرذات دوافع عنصرية إىل احملاقضايا تتعلق جبرائم تقدمي 
وذكرت اهليئة االستشارية لألقليات أن احلكومة تعكف على مشروع قانون حيد من              -٢١

أروبا، وكوراكاو،  (ملكة  مة لل قبول وعودة املنحدرين من أصل هولندي من األجزاء الكاريبي        
ومبا أن مشروع القانون هذا ليس واجب التطبيق على سائر املنحدرين من            ).  مارتن توسان

 أن  تعتقد اهليئة االستشارية لألقليات   فإنأصل هولندي من خارج اجلزء األورويب من هولندا،         
  .)٣٨( من أشكال التمييز املباشر القائم على العرقهذا يشكل شكالً

وبالرغم من اخنفاض عدد الشكاوى ذات الصلة بامليل اجلنسي أو اهلوية اجلنـسانية               -٢٢
 مـن   اليت تلقتها هيئات مكافحة التمييز، الحظ مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا عدداً           

إذ ذكر أن القبول االجتماعي للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي           : االجتاهات املقلقة 
  اجلنسانية وسالمتهم يتعرضان للضغوط وأن عدد من يتعرض منهم للـشتائم           ومغايري اهلوية   

  .)٣٩(أو التمييز أو االعتداء اجلسدي يف تزايد حسبما تفيد التقارير
 هولندا بإدراج امليل اجلنسي كسبب صـريح ال جيـوز     ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٣

 كذلك بإدراج اهلوية اجلنسانية     ١الورقة املشتركة    توأوص. التمييز على أساسه يف الدستور    
والتعبريات اجلنسانية كأسباب صرحية للتمييز يف الدستور ويف القانون العـام للمـساواة يف              

 ومفوض حقوق اإلنسان مبجلـس أوروبـا        ١ الورقة املشتركة    ى كُلّ من  وأوص. )٤٠(املعاملة
أو /مدارس الدينية رفض و   اليت جيوز مبوجبها لل   " البناء على واقعة واحدة   "هولندا بإلغاء قاعدة    

  .)٤١(طرد املدرسني والطلبة املثليني

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
، إىل أنه يبـدو أن الـشرطة   ٥قة املشتركة رأشار أمني املظامل الوطين هلولندا، يف الو   -٢٤

مسموح هبـا  تعترب تصفيد األيادي واستخدام كالب الشرطة ممارسة معتادة، يف حني أنه غري   
  .)٤٢( لذلك تدعويف الواقع إال إذا كانت هناك أسباب خاصة

 املقدمة  ٦-٧٨وأشارت منظمة العفو الدولية، يف معرض احلديث عن التوصية رقم             -٢٥
خالل االستعراض الدوري الشامل واليت قبلتها هولندا، إىل ما ذكر من شكاوى بشأن سوء              

لطت الضوء علـى انعـدام الـشفافية بـشأن          املعاملة خالل طرد األجانب من هولندا وس      
ويف هذا الصدد، أوصت منظمة العفو الدولية هولنـدا         . )٤٣(التحقيقات يف مثل هذه املزاعم    

بكفالة التحقيق املستقل والفعال واملستفيض يف مجيع مزاعم سوء املعاملة واالستخدام املفرط            
  .)٤٤(للقوة وإعالن نتائج التحقيقات



A/HRC/WG.6/13/NLD/3 

7 GE.12-11865 

 من طاليب اللجوء واملهـاجرين غـري         كبرياً و الدولية أن عدداً   وذكرت منظمة العف    -٢٦
وأعرب فرع هولنـدا    . )٤٥(القانونيني يوجدون رهن االحتجاز ألسباب تتعلق باهلجرة ال غري        

للجنة القانونيني الدولية عن قلقه بشأن األوضاع السيئة يف مراكز االحتجاز هذه والطول غري              
 وأعرب. )٤٦( واستخدام الزنازين االنفرادية كتدابري عقابية     املعقول وغري املعلوم ملدة مكوثهم    

وأوصى فرع  . )٤٧( منظمة العفو الدولية ومفوض جملس أوروبا عن دواعي قلق مماثلة          كُلّ من 
هولندا للجنة القانونيني الدولية حبثِّ هولندا على خفض حقيقي لعـدد األشـخاص رهـن               

ئمـة وحتـسني الظـروف يف مراكـز         االحتجاز بسبب اهلجرة عن طريق إجياد بدائل مال       
  .)٤٩( منظمة العفو الدولية ومفوض جملس أوروبا توصيات مماثلة كُلّ منوقدم. )٤٨(االحتجاز

وذكر مفوض جملس أوروبا أن استمرار العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل،                -٢٧
وشجع احلكومة . جرات من مثل املها  ال يزال مثار قلق، وال سيما ضد أكثر الفئات استضعافاً         

على مواصلة دعم تقدمي اخلدمات لضحايا العنف املرتيل لضمان إمكانية وصول مجيع ضحايا             
  .)٥٠(العنف الفعلي إليها، ومنهم املهاجرات واألطفال

، يف معرض احلديث عـن      ٥وأشار أمني املظامل الوطين هلولندا، يف الورقة املشتركة           -٢٨
. ىل أن عدد حاالت االعتداء على األطفال ليـست يف تراجـع           اجلهود اليت تبذهلا هولندا، إ    

 من االهتمام للوقاية من االعتداء على األطفال، وال سيما عن           وأوصى بأن تويل هولندا مزيداً    
  . )٥١(طريق االستهداف الفعال للفئات املعرضة للخطر

ليت يتعرض هلـا    وذكرت منظمة املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية ا           -٢٩
األطفال أنه بالرغم من حتقيق حظر العقاب البدين يف اجلزء األورويب من مملكة هولندا، فـإن                

وأعربت املنظمة عن . )٥٢(احلظر التام للعقاب البدين مل يتحقق يف أروبا وجزر األنتيل اهلولندية       
ين لألطفـال يف    أملها يف توصية هولندا بسن قانون على سبيل االستعجال حلظر العقاب البد           

  .)٥٣(مجيع األماكن يف مجيع أحناء اململكة
وأوصى فرع هولندا للجنة احلقوقيني الدولية، يف معرض إشارته إىل عـدم وجـود                -٣٠

استراتيجية شاملة ملكافحة االجتار باألطفال، حبثِّ هولندا على حتسني استراتيجيتها ملكافحـة    
اد اإلباحية، عن طريق التحقيق املستفيض وتثقيف       االجتار باألطفال واستغالل األطفال يف املو     

 هولندا بضمان خدمات الرعاية     ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٤(املهنيني وإنشاء مراكز إغاثة   
  .)٥٥(واإلغاثة الكافية لألطفال والشباب ضحايا االستغالل اجلنسي واالجتار

  إقامة العدالة وسيادة القانون  -٣  
القاضي ، إىل مقترح احلكومة     ٥وطين هلولندا، يف الورقة املشتركة      أشار أمني املظامل ال     -٣١
إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء       عقبة حتول دون     رسوم احملاكم بصورة حقيقية واعتربه       برفع
  .)٥٦( اجلميعهايواجه
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         وأشار مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبـا إىل أن األطفـال الـذين تـصل                -٣٢
وأوصى بأن ترفع هولندا سـن املـسؤولية        .  املسؤولية اجلنائية   سنة يتحملون  ١٢أعمارهم  

ويف . )٥٧(اجلنائية وتطبق القانون اجلنائي لألحداث على مجيع القصر، حىت يف اجلرائم اخلطرية           
، أشار أمني مظامل األطفال إىل اعتزام احلكومة اعتمـاد قـانون جنـائي              ٥الورقة املشتركة   

 سنة، وهو ما سيعين أن القـانون اجلنـائي          ٢٣ و ١٥ني  للمراهقني الذين تتراوح أعمارهم ب    
 سنة وأن املدة القصوى لالحتجاز ستزيد مـن         ١٧-١٦ على فئة    لألحداث لن يبقى سارياً   

  .)٥٨(سنتني إىل أربع سنوات بالنسبة هلا
 أن السياسة العامـة     ٢ الدولية والورقة املشتركة     احلقوقينيوذكر فرع هولندا للجنة       -٣٣

، مبا يف ذلـك     تغليظ العقوبة املسلطة على هؤالء    نون اجلنائي للشباب تركز على      املتعلقة بالقا 
احلرمان من احلرية، وأشارا إىل النسبة املئوية املرتفعة لألطفال احملرومني من احلرية املوجودين             

 أنه ال توجد بدائل عن حرمان القصر من ٢وذكرت الورقة املشتركة . رهن االحتجاز املؤقت
 وأشار مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا بقلق إىل تشديد العقوبات علـى              .)٥٩(احلرية

 جبملة أمور منها األخـذ      ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٠(األحداث خالل السنوات األخرية   
وحث مفوض جملـس أوروبـا   . )٦١(بالوساطة والعدالة التصاحلية يف القانون اجلنائي للشباب 

مجيع األطفال رهن االحتجاز على تعليم يتسم باجلودة        احلكومة على ضمان إمكانية حصول      
وأوصت اهليئة االستشارية لألقليـات بـأن       . )٦٢(نفسها املوجودة يف النظام الدراسي العادي     

ُيطلب إىل هولندا بذل قصارى جهدها من أجل منع التمييز ضد الشباب املنتمني إىل األقليات        
  .)٦٣(اإلثنية املوجودين يف نظام عدالة األحداث

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  
 أن الطلب على رعاية الشباب زاد بـصورة مـثرية يف            ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٣٤

وقد استثمرت احلكومة يف التعريف باملشاكل ولكن ليس يف الوقاية الفعالة           . السنوات األخرية 
وينتظر . لدعم لفائدة األطفال والوالدين   من املخاطر السلوكية والتربوية وتيسري الوصول إىل ا       
.  أطول من فترات االنتظـار املقبولـة       العديد من األطفال للحصول على العالج املالئم وقتاً       

 ٢وأضافت الورقة املشتركة .  لرعاية الشباب وتتنامى احلاجة إىل أشكال أكثر جدية وختصصاً      
ا يعين أن تصبح البلديات مسؤولة مركزة نظام رعاية الشباب، وهو م أن هولندا تعمل على ال

ويف الوقت نفسه، ُتعِمل احلكومـة  .  عن مجيع أنواع خدمات رعاية الشباب     ووظيفياً تشغيلياً
.  يف املائة من األموال املتاحة للسياسات املتعلقة بالشباب    ٩يف ما يقارب    " ختفيضات الكفاءة "

ديات يف حـني سـيكون علـى    ونتيجة لذلك، ستحول احلكومة املركزية مبالغ أقل إىل البل 
البلديات التعامل مع تكاليف إعادة تنظيم وختفيضات كربى يف التعليم العـادي ويف تعلـيم               

  . )٦٤(ذوي االحتياجات اخلاصة املخصص لألطفال ذوي اإلعاقة
  أن العديد من مغايري اهلوية اجلنسانية هلم وثائق هويـة           ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٣٥

. )٦٥(جلنسانية نتيجة ملا يوجد من شروط قانونية لالعتراف بنوع اجلـنس          ال تطابق حياهتم ا   
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 هلا لتغيري اجلنس، مبا يف ذلك       داعي هولندا بإلغاء الشروط اليت ال       ١وأوصت الورقة املشتركة    
وإذ أشارت  . )٦٦(العالج باهلرمونات واجلراحة والعقم النهائي قبل تغيري تسجيل نوع اجلنس         

 مشروع القانون اجلديد املقترح املتعلق باالعتراف بنوع اجلنس، أبلغت           إىل ٤الورقة املشتركة   
عن العديد من أوجه القصور يف مشروع القانون، مبا فيها شرط جديد هو تأكيد خبري مـن                 

 هولنـدا بتحـسني     ٤وأوصت الورقة املـشتركة     . )٦٧(أجل االعتراف القانوين بنوع اجلنس    
 اجلنس وكذلك ضمان تغطية الضمان الصحي جلميع مشروع القانون املتعلق باالعتراف بنوع  

  . )٦٨(التكاليف الطبية لتحويل اجلنس

  حرية التعبري   -٥  
ذكر مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا أن العنصرية، مبـا يف ذلـك كراهيـة                 -٣٦

املسلمني، تأيت على رأس إحصاءات التمييز على اإلنترنت، إىل جانب الشكاوى من معـاداة          
  .)٦٩(تعترب كراهية املسلمني أحد أكرب نوعي خطاب الكراهية على اإلنترنتو. السامية
وأعرب مفوض جملس أوروبا عن قلقه لكون احلوار املتعلق حبرية التعبري يقع حتـت                -٣٧

تأثري املخاوف من اإلرهاب، وكذلك عن خوفه من تنامي الرقابة الذاتية يف احلياة الثقافيـة                
  . )٧٠(واالجتماعية

إىل عدة مقترحات تـشريعية،  ) Bits of Freedom(ت منظمة بيتز أوف فريدم وأشار  -٣٨
 الذي ميكن أن يـؤدي يف       ٢٠١١مبا فيها مقترح السياسة العامة اجلديدة حلقوق املؤلف لعام          

  هناية املطاف إىل تقييد احلصول على املعلومات أو حىت مراقبة احلركة على شبكة اإلنترنـت              
 سيعطي النيابـة    ٢٠١٠ال، أطلقت احلكومة مشروع قانون عام       فعلى سبيل املث  . أو حجبها 

  .)٧١(العامة سلطة حجب الوصول إىل معلومات على اإلنترنت دون إشراف قضائي

  اتيةواحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وم  -٦  
 ، أن هولندا مل تنفذ تـدابري      ٥ذكرت جلنة املساواة يف املعاملة، يف الورقة املشتركة           -٣٩

وتوصي بأن تعرب احلكومة عالنية وبصورة متكررة عـن         . للتصدي للتمييز يف سوق العمل    
قلقها وعدم موافقتها على التمييز العنصري يف سوق العمل، وتوعية أرباب العمل بـضرورة              

            .)٧٢(انتهاج سلوك حمايد يف االنتقاء وحتمل مسؤوليتهم يف االنتقاء بطريقـة حمايـدة إثنيـاً              
            إىل التمييز ضـد مغـايري اهلويـة اجلنـسانية يف           ٤ و ١ أشارت الورقتان املشتركتان     كما

  .)٧٣(سوق العمل
 الدولية إىل استمرار الفصل األفقي والعمودي يف        احلقوقينيوأشار فرع هولندا للجنة       -٤٠

، فـإن   وعالوة على ذلك  . سوق العمل وإىل تركز املرأة يف قطاعات اخلدمات املتدنية األجر         
 من الرجال وال تزال هناك فجوة حقيقية يف األجور يف مجيـع             معدل بطالة النساء أكرب كثرياً    

وأوصى فرع هولندا بأن تكفل هولندا متتع املرأة باملساواة يف الوصـول إىل             . )٧٤(القطاعات
كما ينبغي للحكومة تـشجيع     . سوق العمل واملساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي القيمة        
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هات األطفال الصغار على مواصلة عملهن عن طريق زيـادة اخليـارات املتاحـة مـن                أم
، ٥ويف الورقة املشتركة    . )٧٥(استحقاقات رعاية األطفال بعد املدرسة لوقت كامل أو جزئي        

         أوصت جلنة املساواة يف املعاملة، يف معرض إشارهتا إىل الدراسة االستقصائية الـيت أجرهتـا               
 أقل من الرجال يف مستشفيات الطـب        ليت أظهرت أن النساء يتقاضني أجراً      وا ٢٠١١عام  

العام، بتدقيق حسابات اهليئات احلكومية، بصفتها ربة عمل، الستيفاء مجيع املعايري القانونية            
  .)٧٦(للمساواة يف األجر

وخلصت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أنه ال يوجد حكم يف القـانون               -٤١
أو شكل آخر للتعـويض يف      املدفوعة األجر    ختفيض ساعات العمل أو العطل اإلضافية        بشأن

، أشارت جلنة املساواة يف املعاملـة       ٥ويف الورقة املشتركة    . )٧٧(املهن اخلطرية وغري الصحية   
  .)٧٨( إىل ظروف العمل الرديئة املوثقة للعمال املهاجرين من أوروبا الوسطى والشرقيةأيضاً

   الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئقاحلق يف  -٧  
 أكرب   أن الفقر قد زاد، وال سيما فقر األطفال، وأن عدداً          ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٤٢

 الورقة بأن حتمي هولندا األطفال من      تلك وأوصت". العمال الفقراء "من األسر ينتمي إىل فئة      
ة املاليـة والتخفيـضات يف املـنح        الفقر واالستبعاد االجتماعي اللذين تسببت فيهما األزم      

  .)٧٩(احلكومية

  احلق يف الصحة  -٨  
 أن وسائل منع احلمل مل تعد يعوض عنـها يف التـأمني             ٤ذكرت الورقة املشتركة      -٤٣

. ٢٠١١ينـاير   / سنة منذ كانون الثـاين     ٢١ لىاألساسي لألشخاص الذين تزيد أعمارهم ع     
والفتيات ذوات املستوى   الّصغريات  جوء  اللوطالبات  وذكرت أن فتيات بعض الفئات اإلثنية       

 أنـه ميكـن     ٤وذكرت الورقة املشتركة    . التعليمي املتدين أكثر عرضة خلطر محل املراهقات      
بالتعاون مع العاملني يف جمال الرعاية      و يف الصحة اإلجنابية واجلنسية،      اعتماد هنج أكثر تكامالً   ب

يف الوقاية من محـل املراهقـات       سامهة  املالصحية ومراكز الصحة العامة واألقليات اإلثنية،       
  .)٨٠(املنظّمواحلمل غري 

وذكرت اهليئة االستشارية لألقليات اإلثنية أن نساء من األقليات اإلثنية، وال سـيما               -٤٤
         للحمل، من مثل الـوالدة قبـل األوان         السلّبية ما يواجهن النتائج     يف األحياء الفقرية، كثرياً   
  .)٨١(وفيات الفترة احمليطة بالوالدة أو حىت امليالد أو اخنفاض الوزن عند

 أن وضع الرعاية الصحية ملغايري اهلوية اجلنسانية مـثري          ١وذكرت الورقة املشتركة      -٤٥
 أن تطول فترة االنتظار سنة للحصول على الرعاية الصحية اخلاصة            استثنائياً وليس أمراً . للقلق

املعين برعاية األشخاص احملبطني من اجلنسني       فريق أمستردام    مبساعدةمبغايري اهلوية اجلنسانية    
وفيما يتعلق مبغايري اهلوية اجلنسانية الذين خيتارون . الذين يشعرون باالنتماء إىل اجلنس اآلخر

وال يزال العالج اهلولندي ملغايري اهلوية      . العالج الطيب، ال تتاح عدة خيارات ضرورية طبياً       
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وأوصت بـإيالء مزيـد مـن       . ي يعترب مغايرة اهلوية اجلنسانية مرضاً     اجلنسانية يقوم على رأ   
   االهتمام لالحتياجات الصحية ملغايري اهلوية اجلنسانية ونزع صفة املـرض عـن اهلويـات             

  .)٨٢(املغايرة جنسانياً

  احلق يف التعليم   -٩  
غم مـن   ، بالر  الدولية أن احلكومة أعلنت مؤخراً     احلقوقينيذكر فرع هولندا للجنة       -٤٦

توصيات جلنة حقوق الطرف وجلنة القضاء على التمييز العنصري، أهنا مل تعد تعترب مكافحة              
وأشارت اهليئة االستـشارية لألقليـات إىل       . )٨٣(الفصل اإلثين يف املدارس قضية ذات أولوية      

 الفصل اإلثين يف املدارس يف املدن املختلطة وذكرت أن التالميذ املنحدرين من أقليات إثنيـة              
 حيالون بطريقة غري متناسبة ألعدادهم إىل تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة، ويعود ذلك جزئياً            

واعتربت اهليئة أنه ينبغي الطعن يف اآللية التمييزية اليت تؤدي إىل          . إىل مشاكل سلوكية ونفسية   
حلكومة وشجعت اللجنة االستشارية املعنية باألقليات القومية ا      . )٨٤(الفصل اإلثين يف املدارس   

على اختاذ مزيد من تدابري التوعية لتسليط الضوء على دور املدارس يف تعزيز االحترام املتبادل               
، مبا يف ذلك عـن      ألولياء األمور  جذابة   وينبغي هلا أن جتعل الفصول املختلطة إثنياً      . والتفاهم

  .)٨٥(طريق ضمان جودة ثابتة للتعليم املقدم يف هذه املدارس
 إىل أن التخفيضات    ٢لندا للجنة احلقوقيني الدولية والورقة املشتركة       وأشار فرع هو    -٤٧

 يف النفقات العامة ستؤثر بشدة علـى مـدارس األطفـال ذوي             اليت عرفتها امليزانية مؤخراً   
  .)٨٦()من مثل ذوي العاهات واألمراض املزمنة(االحتياجات اخلاصة 

 التثقيـف يف جمـال      تدرجندا مل   وذكر فرع هولندا للجنة احلقوقيني الدولية أن هول         -٤٨
حقوق اإلنسان يف الربامج الدراسية العادية وليست هلا خطة عمل وطنية بشأن التثقيـف يف               

 مبالحظـة   ٥ و ٢وأدلت منظمة العفو الدولية والورقتان املـشتركتان        . جمال حقوق اإلنسان  
ة التثقيـف يف جمـال      وأوصت منظمة العفو الدولية هولندا بالوفاء بالتزامها بإتاح       . )٨٧(مماثلة

  .)٨٨(حقوق اإلنسان جلميع التالميذ
 إىل أن احلكومة وافقت على إدراج التثقيف اجلنـسي          ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٤٩

        /بالتنوع اجلنسي يف املدارس االبتدائيـة والثانويـة يف تـشرين الثـاين      فيما يتعلق   والتثقيف  
 بأن تدرج هولندا التثقيف بشؤون املثليـات  ١وأوصت الورقة املشتركة . )٨٩(٢٠١١نوفمرب  

  .)٩٠(ومغايري اهلوية اجلنسانية يف املدارسومزدوجي امليول اجلنسية واملثليني 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
 إىل حوادث ذكَر فيها أشخاص ذوو إعاقة أهنم تعرضوا          ٣أشارت الورقة املشتركة      -٥٠

وهناك حاالت متكررة ُسجلت فيها وفيات      . رعايةإنسانية أو مهينة يف مؤسسات ال      ملعاملة ال 
  .)٩١( مرضى وحاالت إمهال جسيمة ومعاملة مهينة
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 من األطفال ذوي اإلعاقة يعيـشون يف         كبرياً  أن عدداً  ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٥١
وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنيـة، أبلغـت الورقـة           .  استشفائية مؤسسات
وجود سياسات رمسية تدعم العيش املستقل وعن االفتراض املوجود يف           عن عدم    ٣املشتركة  

. اللوائح املالية بأن مؤسسات الرعاية يتعني تقامسها عن طريق العـيش اجلمـاعي القـسري              
 أن األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية ال يـستطيعون، نتيجـة           ٣وأضافت الورقة املشتركة    

  . )٩٢(شاركة حمدودة يف جمتمعاهتم احملليةلذلك، العيش باستقاللية وال يشاركون إال م
 أن إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل النقـل          ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٥٢

وحث مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا علـى        . )٩٣(العام بشكل كامل لن تتحقق قريباً     
ع عوائق مالية   ضمان إمكانية الوصول إىل مجيع أشكال النقل العام بصورة كاملة ودون وض           

على األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى توسيع تشريعات مكافحة التمييز لتشمل مجيع أشـكال             
  .)٩٤(التعليم والسلع واخلدمات والنقل العام واحلماية االجتماعية

 كذلك بأن تكفل هولندا حتصيل املهنيني العاملني مـع          ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٥٣
املهارات املالئمة لإلبالغ عن االعتداء اجلنسي ولـدعم        األشخاص ذوي اإلعاقة للمعارف و    
 إىل أن مـدارس ذوي      ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٩٥(ضحايا االعتداء اجلنسي وعالجهم   

 إعاقات ذهنية حبجـة     يعانون ن هلا برفض التالميذ الذي    االحتياجات اخلاصة مل يعد مسموحاً    
 إىل ٣وأشارت الورقة املشتركة .  من التطورأهنم غري قابلني للتعليم أو أهنم دون مستوى معني

 إعاقات شديدة معفون مـن التعلـيم        يعانون من األطفال الذين     أن التقارير تذكر أن عدداً    
اإللزامي ويتلقون الرعاية يف مراكز الرعاية النهارية، وذكرت أن العديد من األطفـال ذوي              

  .)٩٦(اإلعاقات الذهنية يلتحقون باملدارس العادية

  األقليات والشعوب األصلية   -١١  
ذكر مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا أن االتفاقية اإلطارية املتعلقـة حبمايـة               -٥٤

. األقليات القومية ال تسري على الروما والسينيت ألن هولندا ال تعترف هبم كأقليـة قوميـة               
طـار  وحث مفوض جملس أوروبا احلكومة على االعتراف بالروما والـسينيت كأقليـة يف إ             

وعالوة . )٩٨(ت اللجنة االستشارية املعنية باألقليات القومية مالحظة مماثلة       أبدو. )٩٧(االتفاقية
 جمتزأة بشأن حالة الروما لو أهناوعلى ذلك، أشار مفوض جملس أوروبا إىل تلقي تقارير مقلقة 

حة والسينيت، مبا يف ذلك معلومات بشأن مشاكل اإلسكان وارتفاع معدالت البطالة والـص            
وصورهتم والتسرب املدرسي والتمييز يف سوق العمل، ومشاكل يف تقدمي السلع واخلدمات،            

وخلصت اللجنة االستشارية املعنية باألقليات     . )٩٩( الشرطة واجلهاز القضائي   السلبية يف أعني  
القومية إىل عدم وجود سياسة عامة شاملة من شأهنا معاجلة األسباب املتعددة لتهميش الروما              

سينيت يف عدد من اجملاالت واعتربت أنه ينبغي للسلطات وضع مثل هذه السياسة بتشاور              وال
  . )١٠٠(مع منظمات الروما والسينيت
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وذكرت اللجنة االستشارية املعنية باألقليات القومية أنه اختـذت تـدابري لتيـسري               -٥٥
             ه اللغـة متـاح    استخدام اللغة الفريزية يف العالقات مع اإلدارة والقضاء، وأن تعلـيم هـذ            

          مزيـد بـذل  بيد أنه يلزم   .  طفيفاً يف املدارس االبتدائية والثانوية، وأن التعليم هبا يتزايد تزايداً        
          من اجلهود من حيث تدريب املدرسني، كما تنبغي مواصـلة مناقـشة اإلشـراف علـى                

           قني هبا مـن أجـل تلبيـة طلبـاهتم         تدريس الفريزية ومقدار ما يدرس منها مع ممثلي الناط        
  .)١٠١(بشكل مالئم

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٢  
أوصى فرع هولندا للجنة احلقوقيني الدولية حبث هولندا على إلغاء التـدابري الـيت                -٥٦

تعرض األجانب خلطر التهميش، وال سيما جترمي الدخول واملكوث غري القانوين واسـتخدام             
وأوصت منظمـة   . عايري الدولية حلقوق اإلنسان مبادَئ توجيهيةً للسياسة اجلديدة للهجرة        امل

  .)١٠٢(العفو الدولية بدورها بأن ُتحجِم هولندا عن جترمي الدخول أو املكوث غري القانوين
وذكر فرع هولندا للجنة احلقوقيني الدولية أن فئات شىت من املهاجرين جترب علـى                -٥٧

 وليس هلا احلق يف استحقاقات اجتماعية من مثـل الـضمان            غري مستقرة العيش يف ظروف    
  رمسياً  إىل أنه بالرغم من أن للمهاجرين غري القانونيني حقاً         وأشار فرع هولندا أيضاً   . الصحي

يف احلصول على الرعاية الصحية األساسية، فإن تدابري من قبيل حتديد اهلوية اإللزامي جتعـل               
جلنة  كُلّ من ، ذكر   ٥ويف الورقة املشتركة    . )١٠٣( مستحيالً  يكاد يكون  اًاملطالبة هبذا احلق أمر   

املساواة يف املعاملة وأمني املظامل الوطين هلولندا أن وضع العمـال املهـاجرين اخلـارجيني               
  .)١٠٤( خاصاًوالداخليني يستحق اهتماماً

عـي املـصاحل    وذكر فرع هولندا للجنة احلقوقيني الدولية أن سلطات اهلجرة ال ترا            -٥٨
 من إنفاذ سياسـة      بالغاً الفضلى للطفل، ومن مث تتضرر األسر املهاجرة اليت هلا أطفال ضرراً          

، بأن تراعي دائرة    ٥وأوصى أمني مظامل األطفال، يف الورقة املشتركة        . )١٠٥(اإلعادة القسرية 
.  الوالـدين اهلجرة اهلولندية املصاحل الفضلى للطفل عند النظر يف طلبات اللجوء املقدمة مـن    

ن يمعيـار ) النفسي(وينبغي أن يكون مستوى اندماج الطفل يف اجملتمع ومدى وجود الضرر            
 بـأن   ٢وإضافة إىل ذلك، أوصت الورقة املشتركة       . )١٠٦(يستخدمان للبت يف طلب اللجوء    

 املواتيـة   يطفاهلا إمكانية الوصول إىل املـآو     تضمن هولندا بأن تفتح أمام األسر املصحوبة بأ       
  . )١٠٧( بصورة دائمة، عندما تكون طلبات اللجوء قيد التجهيزللطفل
وأشار فرع هولندا للجنة احلقوقيني الدولية إىل أن القانون يلزم األجانب باجتيـاز               -٥٩

 إىل املشاكل اخلاصة اليت يطرحها       منبهاً اختبار االندماج يف اخلارج الذي رفع مستواه مؤخراً       
وذكر فرع هولندا أن هذا الشرط      . شاكل صحية خاصة  ميعانون  لألميني ولألشخاص الذين    

اهليئـة   كُلّ من وعلى حنو ذلك، أشار     . )١٠٨(يتسبب يف تشتت أسر لفترات طويلة من الزمن       
        عقبات حتـول دون     حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا إىل عدة        ضاالستشارية لألقليات ومفو  
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ندا باستعراض شروط الدخول احلالية     وأوصى مفوض جملس أوروبا هول    . )١٠٩(ملّ مشل العائلة  
املطبقة على ملّ مشل العائلة وتكوين أسرة للتأكد من أن االختبارات والرسوم وشروط السن               

  .)١١٠(ال ترقى إىل عقبة غري متناسبة
ملواطنني غري  تزايد عدد ا  وخلصت اهليئة االستشارية لألقليات، يف معرض إشارهتا إىل           -٦٠

السنني، إىل أن الشروط الـيت تفرضـها        على مر    يف هولندا    ل دائم بشكاهلولنديني املقيمني   
االندماج، أصـبحت   /احلكومة ملنح اجلنسية، من مثل الرسوم املرتفعة وشرط اختبار التجنيس         

  .)١١١(الناس إىل جتاوزهاال سبيل جملموعة كبرية من عقبة 
وصـية املقدمـة خـالل      ولفتت منظمة العفو الدولية االنتباه، يف معرض إشـارهتا إىل الت            -٦١

االستعراض الدوري الشامل مبراجعة إجراءات البت يف اللجوء، إىل التعديالت املدخلة على قـانون              
األجانب واليت تنص على إجراء عام جديد يقوم على جتهيز طلبات اللجوء يف مثانية أيام، مع إمكانية                 

           قلق لكون اإلجـراء اجلديـد قـد       وأعربت منظمة العفو الدولية عن ال     . التمديد ألربعة عشر يوماً   
 داخل اإلطار الزمين احملدود املسموح بـه،        اّدعاءاهتمال يسمح لطاليب اللجوء بتقدمي أدلة كافية على         

  .)١١٢( اإلعادة القسريةومن مث يزيد خطر عودهتم القسرية بشكل ينتهك مبدأ عدم
ومزدوجي ن املثليات واملثليني     إىل حالة طاليب اللجوء م     ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٢

ومغايري اهلوية اجلنسانية وأوصت على وجه اخلصوص بأن تتبع هولندا قواعد           امليول اجلنسية   
  .)١١٣("إعمال السلطة التقديرية"سياستها العامة اخلاصة هبا وتلغي حجج 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
، أن التـشريعات    ٥يف الورقـة املـشتركة      ذكرت اهليئة اهلولندية حلماية البيانات،        -٦٣

 على اهلجمات اإلرهابية هلا أثرها على محاية احليـاة اخلاصـة            والتدابري اجلديدة املعتمدة رداً   
" بيتز أوف فريـدم "كما اعتربت منظمة . )١١٤(والبيانات الشخصية جلميع املواطنني واملقيمني    

العديد من التدابري املدخلة باسـم  ) Privacy First Foundation ("اخلصوصية أوالً"ومؤسسة 
 للحق يف اخلصوصية الذي حتميه الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق مكافحة اإلرهاب انتهاكاً

 إىل التوصـية    "اخلصوصية أوالً "ومؤسسة  " بيتز أوف فريدم  "وأشارت منظمة   . )١١٥(اإلنسان
تنقيح مجيع قوانينها ملكافحـة     املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل ب     واليت قبلتها هولندا    

  .)١١٦(اإلرهاب ملواءمتها مع معايري حقوق اإلنسان
، أن  ٥ويف هذا الصدد، ذكرت اهليئة اهلولندية حلماية البيانات، يف الورقة املشتركة              -٦٤

كما جتمع احلكومة   . املواطنني ملزمون بتقدمي عدد كبري من التفاصيل الشخصية إىل احلكومة         
وذكرت أن  . ص وتربط مجيع هذه البيانات مع بعضها دون أن خترب املواطنني          بيانات من اخلوا  

كما أن هوية اجلهة اليت متتلك صالحية  البيانات الشخصية ختزن يف العديد من قواعد البيانات         
أن فترة االحتفاظ هبـا ليـست   مثّ .  غري واضحةالوصول إىل أية قواعد بيانات وألية أغراض    

 الشخـصية خمـاطر     املعلومات البيانات واسع النطاق واستخدام      ويثري مجع . حمددة بوضوح 
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وأدىل فرع هولنـدا للجنـة احلقـوقيني الدوليـة          . حدوث انتهاكات للحق يف اخلصوصية    
. )١١٧(مبالحظات مماثلة وأخرب بالتدابري اإلضافية اليت تعتزم احلكومة اختاذها يف هذا الـصدد            

  الشخصية الرقمية قد تكون مفصلة جـداً       املعلومات أن   "اخلصوصية أوالً "وذكرت مؤسسة   
األشخاص يف اجتاهـات حمـددة      " يوجه"وأن التنميط ميكن أن يؤدي بسهولة إىل التمييز و        

 الشخـصية ودون أن يـدرك األشـخاص         معلوماهتم" تالئم"اليت  " الفئات"، حسب   مسبقاً
مماثلة وبينت  تفاصيل عن تدابري أخرى "اخلصوصية أوالً"وقدمت مؤسسة . )١١٨(املعنيون ذلك

وكذلك فعلت منظمة اجملتمـع املـدين فرجيبيـت       . )١١٩(حلق يف اخلصوصية  انطوي عليه   يما  
)Vrijbit ( ومؤسسةMeldpunt ID-neeمع عدد من هذه التدابري )١٢٠( .  

ت منظمة بيتز أو فريدم وفرع هولندا للجنـة احلقـوقيني           روعالوة على ذلك، ذك     -٦٥
. )١٢١(ل تقييم تشريعاهتا وسياساهتا   جشامل للخصوصية من أ    يعوزها إطار    الدولية أن هولندا  

 لألثر  ، بأن جتري هولندا حتليالً    ٥وأوصت اهليئة اهلولندية حلماية البيانات، يف الورقة املشتركة         
كما أوصت منظمـة    . )١٢٢(على اخلصوصية قبل تصميم النظم الكبرية ملعاجلة البيانات       الواقع  

ميع السياسات املقيـدة    دورية جل راجعة  مبنة احلقوقيني الدولية    بيتز أو فريدم وفرع هولندا للج     
 توصـيات  Meldpunt ID-neeوقـدمت منظمـة   . )١٢٣(للخصوصية وتقييمها بعد تنفيذها

وأوصت منظمة بيتز أو فريدم حبثِّ هولندا على وضع جمموعة من املعايري جلميع             . )١٢٤(مماثلة
أي تقييـد  حترص على أن يكون  جملموعة املعايري أن ّدال ُبو. السياسات اليت تقيد احلق يف اخلصوصية    

. )١٢٥( مع السعي إىل هدف مـشروع       يف جمتمع دميقراطي ومتناسباً    ضرورياًأمراً  حمتمل للخصوصية   
، بأن تضمن هولندا ملواطنيها احلق      ٥وأوصى أمني املظامل الوطين هلولندا كذلك، يف الورقة املشتركة          

  . )١٢٦( الشخصية يف نظم احلكومة وتصحيحهايف االطالع على سجل بياناهتم
، أوصت اهليئة اهلولندية حلماية البيانات بأن حتلل هولندا باسـتمرار           ٥ويف الورقة املشتركة      -٦٦

اسـتمرار  مـسألة   تداعيات تدابري وممارسات مكافحة اإلرهاب على حقوق اإلنسان وأن تبت يف            
وض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا بأن تراجع       وعلى حنو ذلك، أوصى مف    . )١٢٧(التشريعات السارية 

هولندا تدابري مكافحة اإلرهاب لضمان امتثاهلا الكامل للمعايري الدولية حلقوق اإلنـسان وضـمان              
خضوع تدابري مكافحة اإلرهاب، من مثل التنصت على املكاملات اهلاتفيـة لفـرد مـن األفـراد                 

  .)١٢٨( فعالة للمشتبه فيهموإزعاجه، إلشراف قضائي كامل وتوفري ضمانات إجراءات

  الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -١٤  
               / تـشرين األول   ١٠ذكرت اهليئة االستـشارية لألقليـات أنـه توجـد، منـذ               -٦٧

، ترتيبات دستورية جديدة يف مملكة هولندا وأهنا مسؤولة عن ضمان حالـة             ٢٠١٠أكتوبر  
اهليئة حبثِّ هولندا على إعطـاء      تلك  وأوصت  . زء الكارييب من اململكة   حقوق اإلنسان يف اجل   

 يوستاتيوس وسابا، والتعاون بشكل نشيط مـع        تأولوية حلالة األطفال يف جزر بونري وسان      
 مارتن، من أجل حتـسني احلالـة العامـة حلقـوق            تالبلدان، أي أروبا وكوراكاو وسان    

  .)١٢٩(اإلنسان



A/HRC/WG.6/13/NLD/3 

GE.12-11865 16 

Notes 
 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 
  Civil society 

AI Amnesty International, London, United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland; 

BOF Bits of Freedom, Amsterdam, The Netherlands ; 
GIEACPC Global initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 
IHRC Islamic Human Rights Commission, Wembley, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland; 
JS1 Joint Submission 1 by COC Netherlands, Transgender Network 

Netherlands and ILGA-Europe; The Netherlands/Belgium; 
JS2 Joint Submission 2 by Defence for Children and ECPAT Netherlands, 

Leiden, The Netherlands; 
JS3 Joint submission 3 by Perspectief Foundation and National Democratic 

Association Inclusion Netherlands; The Netherlands; 
JS4 Joint submission 4 by Rutgers WPF and the Sexual Rights Initiative, The 

Netherlands; 
LOM Landelijk Overleg Minderheden-samenwerkinsverbanden, on behalf of 

Moluccan Consultative Body (BUAT), Chinese Consultative Body 
(IOC), Turkish Consultative Body (IOT), Southern European 
Consultative Body (LIZE), Caribbean Dutch Consultative Body 
(OCaN), Surinamese Consultative Body (SIO), Moroccan Dutch 
Consultative Body (SMN), Utrecht, The Netherlands, (joint submission); 

Meldpunt ID-nee Stichting Meldpunt Misbruik Identificatioeplicht, Utrecht, The 
Netherlands; 

NJCM International Commission of Jurists - Dutch Section on behalf of Aletta - 
Institute for Women’s History ; ASKV/Steunpunt Vluchtelingen 
(Support Organisation for Refugees) ; Bits of Freedom ; Caribbean 
Dutch Consultative Body (OCaN) ; Defence for Children – the 
Netherlands ; Doctors of the World – the Netherlands ; Dutch Coalition 
on Disability and Development (DCDD) ; Dutch Refugee Council ; 
Dutch Section of the International Commission of Jurists (NJCM) ; 
ECPAT – the Netherlands ; E-Quality – Information Centre for Gender, 
Family and Diversity Issues ; FIAN Netherlands - FoodFirst Information 
and Action Network ; Johannes Wier Foundation for Health and Human 
Rights ; Justitia et Pax – the Netherlands ; LOS Foundation (National 
Support Organisation for Undocumented Migrants) ; Moluccan 
Consultative Body (BUAT) ; Moroccan Dutch Consultative Body 
(SMN) ; MOVISIE ; Netherlands Platform on Human Rights Education ; 
Platform Bescherming Burgerrechten (Platform for the Protection of 
Civil Rights) ; Southern European Consultative Body (Lize) ; 
Surinamese Consultative Body (SIO) ; TIYE International ; Turkish 
Consultative Body (IOT); YWCA – the Netherlands ; The Netherlands, 
(joint submission); 

SOMO Centre for Research on Multinational Corporations; Amsterdam, The 
Netherlands; 

SPF Privacy First Foundation (Stichting Privacy First, SPF); Amsterdam, The 
Netherlands; 

VRIJBIT Burgerrechtenvereniging Vrijbit, Utrecht, The Netherlands ; 
National Human Rights Institution 

JS5 Joint Submission 5 by The Equal Treatment Commission (CGB) 
together with The National Ombudsman of the Netherlands, The 
Ombudsman for Children and, The Dutch Data Protection Authority; 
Utrecht, The Netherlands; 

 



A/HRC/WG.6/13/NLD/3 

17 GE.12-11865 

Regional intergovernmental organization 
CoE Council of Europe, France, Strasbourg 
CoE-Commissioner: Report by the Council of Europe Commissioner for Human Rights, on 

his visit to the Netherlands, 21–25 September 2008, CommDH(2009)2, 
11 March 2009; 

CoE-ECSR: European Committee of Social Rights, Conclusions XIX-3(2010) 
(Netherlands), Articles 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 and 29  of the Revised 
Charter, December 2010; 

CoE-ACFC: Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of 
National Minorities, Opinion on the Netherlands, adopted on 25 June 
2009, ACFC/OP/I(2009)002, 17 February 2010. 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
 3  NJCM, p. 3; see also JS2, p. 4. 
 4  NJCM, p. 4 ; AI, p. 5; CoE-Commissioner, paras. 9 and 138, see also JS5, para. 45. 
 5  JS2, p. 4 ; see also JS5, para. 39; CoE-Commissioner, paras. 9 and 98. 
 6  NJCM, p. 4; see also CoE-Commissioner, paras. 12-14. 
 7  NJCM, p. 5. 
 8  JS5, para. 4; see also JS2, p. 4.  
 9  AI, p. 3. 
 10  JS2, p. 4. 
 11  JS5, para. 46. 
 12  AI, p. 2. 
 13  JS5, para. 46. 
 14  AI, p.  5. 
 15  AI, p. 2 ; see also CoE-Commissioner, paras. 34-36. 
 16  AI, p. 5; CoE-Commissioner, p. 41. 
 17  AI, p.  5. 
 18  JS5, para. 44. 
 19  SOMO, paras. 5-6. 
 20  SOMO, paras. 12-16. 
 21  NJCM, pp. 4-5. 
 22  AI, p. 2 and 5. 
 23  JS5, para. 30.. 
 24  AI, p. 4. 
 25  JS5, para. 30. 
 26  AI, p. 6. 
 27  AI, p. 4. 
 28  CoE-Commissioner, paras. 125-126. 
 29  CoE-COmmissioner, para. 133. 
 30  LOM, p. 3. 
 31  CoE-Commissioner, para. 154. 
 32  CoE-ACFC, paras. 47, 47, 49, 53-54 and 101. 
 33  JS5, p. 3 ; see also ACFC, paras. 37-38. 
 34  IHRC, pp. 2-3. 
 35  LOM, p. 3. 



A/HRC/WG.6/13/NLD/3 

GE.12-11865 18 

 36  CoE-Commissioner, paras. 131-132. 
 37  CoE-ACFC,paras. 42-45 and 98. 
 38  LOM,p. 6. 
 39  CoE-Commissioner, para. 142. 
 40  JS1, p. 3. 
 41  JS1, pp. 1-2 ; CoE-Commissioner, paras. 127-128 and p. 42. 
 42  JS5, para. 18. 
 43  AI, p. 1. 
 44  AI, pp. 5-6. 
 45  AI, p. 3 ; see also NJCM, p. 7. 
 46  NJCM, p. 7. 
 47  AI, p. 4; CoE-Commissioner, paras. 53-60. 
 48  NJCM, p. 8.. 
 49  AI, p. 6, CoE-Commissioner, para.63. 
 50 CoE Commissioner, para. 135, see also JS4, para. 6.  
 51  JS5, para. 41. 
 52  GIEACPC, p. 2; see also CoE-Commissioner, para. 100. 
 53  GIEACPC, p. 1; see also CoE-Commissioner, p. 42. 
 54  NJCM, p. 10. 
 55  JS2, p. 8. 
 56  JS5, para. 16. 
 57  CoE-Commissioner, para. 110 and p. 42. 
 58  JS5, para. 39. 
 59  JS2, p. 4. ; NJCM, p. 10 
 60  CoE, para. 115. 
 61  JS2, p. 5. 
 62 CoE, para. 120. 
 63  LOM, p. 5. 
 64  JS2, p. 5. 
 65  JS4, para. 16. 
 66  JS1, p. 3; see also CoE-Commissioner, para. 145. 
 67 JS4, para. 17, see also JS1, p. 3. 
 68  JS4, paras. 23 (k) and 23(l). 
 69  CoE-Commissioner, para. 155. 
 70  CoE, para. 163. 
 71  BOF, paras 16-22. 
 72  JS5, paras. 32-33; see also LOM, p. 4. 
 73  JS1, p. 4-5; JS4 ,para. 15. 
 74  NJCM, p. 5-6; see also CoE-Commissioner, para. 134. 
 75  NJCM, p. 6. 
 76  JS5, paras. 36-37. 
 77  CoE-ECSR, p. 6 and 10. 
 78  JS5, para. 34. 
 79  JS2, pp. 5-6. 
 80  JS4, paras. 9-10. 
 81  LOM, para. 5. 
 82  JS1, p. 4. 
 83  NJCM, p. 9; see also JS2, p. 3 and CoE-ACFC, paras. 54-55. 
 84 LOM, p. 4. 
 85  CoE-ACFC, para. 57. 
 86  NJCM, p. 9; JS2, p. 6. 
 87 NJCM, p. 9, AI, p. 3 ; JS2, p. 3; JS5, paras. 42-43. 
 88  AI, p. 5. 
 89  JS4, para. 8. 
 90  JS1, p. 2. 
 91  JS3, pp. 2-3. 
 92  JS3, pp. 5-8. 
 93  JS3, p. 9. 



A/HRC/WG.6/13/NLD/3 

19 GE.12-11865 

 94  CoE-Commissioner, para. 139. 
 95  JS4, para23. 
 96  JS3, pp. 9-11. 
 97  C0E-Commissioner, para. 151. 
 98 CoE-ACFC, paras. 21-22. 
 99  C0E-Commissioner, para. 152. 
 100  CoE-ACFC, paras. 46-51 and 99. 
 101 CoE-ACFC, para. 114. 
 102  NJCM, p. 8; AI, p. 6. 
 103  NJCM, p. 7. 
 104  JS5, para. 9. 
 105  NJCM, pp. 9-10. 
 106 JS5, para. 40; see also JS2, p. 6. 
 107  JS2, p. 7. 
 108  NJCM, p. 8; see also CoE-Commissioner, paras. 77-78. 
 109  LOM, p. 5, CoE-Commissioner, paras. 77-86. 
 110  CoE Commissioner, Section XXII, para. 15. 
 111  LOM, p. 5. 
 112  AI, p. 1. 
 113  JS1, p. 5. 
 114   JS5, p. 23. 
 115  SPF, p. 2, BOF, para. 13. 
 116  BOF, para. 12 ; SPF, p. 2. 
 117  JS5, paras. 25 and 27 and  NJCM, p. 7, see also BOF, paras. 12-15. 
 118  SPF, p. 8. 
 119  SPF, p. 2-7. 
 120  VRIJBIT, p. 1-2 ; Meldpunkt ID-nee, p. 1-2; see also BOF, paras. 12-15. 
 121  BOF, para. 8 ; NJCM, p. 6. 
 122  JS5, paras. 26-28; see also NJCM, p. 7. 
 123  BOF, para. 11, NJCM, p. 7. 
 124  Meldpunkt ID-nee, p. 3. 
 125 BOF, para. 11. 
 126  JS5, para. 29. 
 127  JS5, p. 6; see also NJCM, p. 7. 
 128  CoE-Commissioner, Section XII, para. 36. 
 129  LOM, p. 6. 

     


