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أوال -مقدمة
 -1مجيع بلدان مملكة هولندا األربعة دول دميقراطيةة ككمهةا سةيادة القةانون .ويتةكي ع ية
حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع شرطاً حيوياً مسبقاً يف جمتمعا نا الدميقراطيةة وستوالةي
مملكة هولندا بةذل جهودهةا يف هةذا الةال( .)1ومتثةي جةو ت ا سةتعراض الةدوري التةامي ةافة
قيمةة املناقتةةة املسةتمرة بتةةةن حالةة حقةةوق اإلنسةان يف اململكةةة و ةوفر التولةةيات املنبثقةة عةةن
هةةذه العمليةةة أساس ةاً قوي ةاً للح ةوار مةةع مجيةةع اةهةةات لةةاحبة امليةةلحة علةةى اليةةعيدين الةةوط
والةةدو  .ولةةذلدم قةةدمت اململكةةة طواعيةةة قريةةراً مؤقت ةاً عةةن نذيةةذ التولةةيات املنبثقةةة عةةن اةولةةة
السابقة من ا ستعراض الدوري التامي يف ترين الثاين/نوفمّب .2014
 -2و عيش التمعات غياً مستمراً كت ةثي مجلة أمور منها التطورات ا قتيةادية والتقةد
التكنولوجي وا جتاهات الدميغرافية وزيةادة اجرةرة .وقةد يةؤدي هةذا التغةي كةديات جديةدة يف
جم ة ةةال حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان .وعل ة ةةى س ة ةةبيي املث ة ةةالم من ة ةةذ ا س ة ةةتعراض ال ة ةةدوري الت ة ةةامي األ ة ةةي يف
عا 2012م يبدو أن املناقتات يف وسائط اإلعةم ويف اييةاة السياسةية قةد اشةتدت يف هولنةدا
وبا ت العداوات املتيورة بني جمموعات خمتلذة يف التمع التعددي اجولندي هتةيمن علةى النقةا
العا يف بعض األحيان .ويرى الكثيون فوائد التمع املتنوعم لكن األمر يثي أيضاً النقا بتةةن
املتطلبةةات الةةف قةةد ذر ةةها املواطنةةة وعمليةةة ا نةةدما علةةى أي شةةخع يعةةيش يف هولنةةدا .ويف
الوقةةت ها ة م امةةذ كةةي مةةن ايكومةةة وامل ةواطنني مبةةادرات عديةةدة للتغلةةل علةةى هةةذه ا مفةةات
املتعلقة باحرتا التنوع .
اإلاار الدستوري :مملكة واحدة وأربعة بلدان

()2

 -٣يف عا 2010م شهدت مملكة هولندا لةمحات دسةتورية .ويف طةار اجيكةي اةديةدم
تكةةون مملكةةة هولنةةدا مةةن أربعةةة بلةةدان هات مركة متسةةاو وهةةيه هولنةةدا وأروبةةا وكوراسةةاو وسةةانت
مار ن .وعلى الرغم من وجود بعض أشكال التعاون بةني هةذه البلةدان يف جمةال حقةوق اإلنسةانم
فإن كي بلد منها مستقي يف وفائ با لت امات املنبثقة عن خمتلف ا ذاقيات حقوق اإلنسان.
 -4وقةةد ألةةبحت اآلن بةةوني وسةةانت يوسةةتا يو وس ةةابا ج ة اً مةةن بلةةد هولنةةدا  -بع ةةدما
كانت يف السابق ج اً من جة ر األنتيةي اجولنديةة مةع كوراسةاو وسةانت مةار ن .واجةد املتةو ى
هو القضا على أي ا تمفات مّبر جةا بةني أجة ا هولنةدا املوجةودة يف منطقةة البحةر الكةاري
و لةةد املوجةةودة يف أوروبةةا يف أقةةرن وقةةت ممكةةن .ومةةع هلةةدم مةةن املهةةم أن متةن اةة ر وقتةاً كافيةاً
ستيعان مجيع التدابي القانونية اةديدة وغيها من التدابي األ رى المزمة.
 -٥ومن ةةذ ع ةةا 2010م ح ِّق ةةق الكث ةةي يف جم ةةا ت منه ةةا عل ةةى س ةةبيي املث ةةال ا س ةةتذادة م ةةن
الرعاية اليحية وجودة التعلةيم ا بتةدائي .وو ةعت بةرام متكاملةة متعةددة السةنوات يف جمةا ت
أ ةةرى .و تمث ةةي النق ةةاا ابوري ةةة األرب ةةع ج ةةذه الة ةّبام يف اي ةةد م ةةن الذق ةةرم والتنمي ةةة ا قتي ةةاديةم
والنه ةةوض ق ةةوق الطذ ةةيم وايك ةةم الرش ةةيد .و راع ةةي ه ةةذه الة ةّبام ي ةةائع اةة ة ر م ةةن أج ةةي
استيعان ا تمفات بينها.
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ثانيا -المنهجية وعملية التشاور
ضطلع وزارة الدا لية وعمقات اململكة مع وزارة ا ارجية مبسؤولية مترتكة فيما خيةع
-٦
متابعةةة ولةةيات ا سةةتعراض الةةدوري التةةاميم و ولةت الةةوزارة األو لةةياغة هةةذا التقريةةر الةةوط .
و تعاون الوزار ان بتكي وثيق مع وزارات األمةن والعةدل والتةؤون ا جتماعيةة والعمةي والتعلةيم
والثقافة والعلو واليحة والرفاه والريا ة والتؤون ا قتيادية.
 -7ويف سياق عداد هذا التقريةرم عقةد اجتماعةان استتةاريان .فذةي ح يران/يونية 201٦م
نظِّةةم اجتمةةاع بالتعةةاون مةةع الذةةرع اجولنةةدي للرنةةة الدوليةةة للحقةةوقيني واملعهةةد اجولنةةدي يقةةوق
اإلنسان أ اح للمنظمات غي ايكومية والوزارات فرلةً لتبادل األفكار بتةةن عمليةة ا سةتعراض
الةةدوري التةةامي وبتةةةن املوا ةةيع هات اليةةلة .وأعقب ةت هلةةد ا جتمةةاع متةةاورات أوسةةع م ةةع
املعه ة ةةد اجولن ة ةةدي يق ة ةةوق اإلنس ة ةةان وأم ة ةةني املظ ة ةةايف ال ة ةةوط وع ة ةةدة منظم ة ةةات غ ة ةةي حكومي ة ةةة يف
أيلول/سةةبتمّب 201٦م أدت بةةادل بنةةا لةةشرا بتةةةن موا ةةيع خمتلذةةة رأى املتةةاركون ةةرورة
ناوجةةا يف التقريةةر الةةوط  .وعةةموة علةةى هلةةدم استتةةيت رابطةةة بلةةديات هولنةةدا وبعةةض امل ةدن
الكّبى بتةن مو وع حقوق اإلنسان على اليعيد ابلي.
 -٨وبع ةةد ا س ةةتعراض املقب ةةيم س ةةو ةةنظم هولن ةةدا ح ةةدثاً ميك ةةن أن ن ةةاقش فية ة اةه ةةات
ل ةةاحبة املي ةةلحة املعني ةةة نذي ةةذ التول ةةيات وأفك ةةاراً بت ةةةن متابع ةةة مس ةةتمرة إلجة ةرا ا س ةةتعراض
الدوري التةامي .وسةيناقش أيضةاً نذيةذ ا سةتعراض الةدوري التةامي علةى اليةعيد الةوط دا ةي
اللرنة ا ستتارية الوزارية املعنية قوق اإلنسان.

ثالثا -الهياكل األساسية لحقوق اإلنسان
ألف -احتراً حقوق اإلنسان على الصعيد الواني
 -٩ميادر قانون حقوق اإلنسان يف هولندا متعددةم وهي حمددة يف الذيةي  1-1-٣مةن
طة العمي الوطنية جولنةدا بتةةن حقةوق اإلنسةان( .)٣و قةع علةى عةا ق ايكومةة مسةؤولية كذالةة
احرتا معايي حقوق اإلنسان عند لياغة التتريعات وو ع السياسات .ولتوفي مبادئ وجيهيةة
من أجي هذا الغرضم يوجد طار متكامي لتقييم األثةر يتضةمنم مةن بةني مةا يتضةمنم لةحائف
وق ةةائع وأدل ةةة وقة ةوائم مرجعي ةةة بت ةةةن جمموع ةةة متنوع ةةة م ةةن املوا ةةيعم مب ةةا فيه ةةا حق ةةوق اإلنس ةةان.
و تضمن الوثائق املتاحة قائمةة مرجعيةة بتةةن ايقةوق املدنيةة والسياسةيةم ومبةادئ وجيهيةة بتةةن
ايقةةوق ا قتيةةادية وا جتماعيةةة والثقافيةةةم ودلةةيمً بتةةةن طبيةةق ميثةةاق ا كةةاد األوروي للحقةةوق
األساسية.
خطة العمل الوانية لحقوق اإلنسان

()4

 -10نتة ةةرت طة ةةة العمة ةةي الوطنية ةةة جولنة ةةدا بتة ةةةن حقة ةةوق اإلنسة ةةان يف  10كة ةةانون األول/
ديسةمّب  .201٣و بةني طةة العمةي السةبي الةف ذةي هبةا ايكومةة مبسةؤوليتها عةن محايةة حقةةوق
اإلنسان و ع ي ها يف هولندام واألهةدا واألولويةات الةف كةددها ايكومةة يف هةذا اليةددم ودور
اجيئات األ رى واألفراد يف هذا السياق .و ناقش مخسة موا ةيع حمةددة يف جمةال السياسةة العامةة
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يف ط ةةة العم ةةي وه ةةيه زع ةةد التميية ة واملس ةةاواة يف املعامل ةةةزم وزجمتم ةةع املعلوم ةةاتزم وزاجر ةةرة
واللرةةو زم وزالسةةممة البدنيةةة وايريةةة التخيةةيةزم وزالتعلةةيم والعمةةي والثقافةةةز .وأعقةةل طةةة
العم ةةي قري ةةر مؤق ةةت يف ت ةرين الث ةةاين/نوفمّب  2014وأفض ةةت الوثيقت ةةان مع ةاً مناقت ةةات يف
الّبملان.
 -11و تخ ةةذ أوروب ةةا حالية ةاً ط ة ةوات لي ةةياغة ط ةةة عم ةةي وطني ةةة بت ةةةن حق ةةوق اإلنس ةةان.
وستسةةتند يف هلةةد أحةةدا التقةةارير الدوريةةة املقدمةةة مبوج ةل لةةكوح حقةةوق اإلنسةةانم و
التولةةيات الدوليةةة الناشةةئة عةةن لةةد التقةةارير .وبذضةةي طةةة العمةةي املتكاملةةة هةةذهم الةةف تةةمي
طائذةةة واسةةعة مةةن حقةةوق اإلنسةةان وكةةدد األولويةةات ومسةةارات التنذيةةذم سةةيع ز اح ةرتا حقةةوق
اإلنس ةةان و عماج ةا يف أروب ةةا .وق ةةد أجري ةةت دراس ةةة استقي ةةائية أولي ةةة لتحدية ةد األولوي ةةاتم ومنه ةةا
التتةةاور مةةع املنظم ةةات غةةي ايكومي ةةة .ويتوق ةع أن كتم ةةي ا طةةة يف ع ةةا 2017م وبعةةد هل ةةد
سرتسي جملس الوزرا للموافقة عليها.

باء -رصد حقوق اإلنسان على الصعيد الواني
 -12يماي ةةة حق ةةوق اإلنس ةةانم ب ةةد م ةةن رل ةةد م ةةدى احرتامه ةةا .وعل ةةى الي ةةعيد ال ةةوط م
يت ةةارح العدي ةةد م ةةن اةه ةةات الذاعل ةةة املختلذ ةةة يف ه ةةذه العملي ةةة .و ةةرد قائم ةةة هب ةةذه اةه ةةات يف
الذيي  ٣-1-٣من طةة العمةي الوطنيةة جولنةدا بتةةن حقةوق اإلنسةان( .)٥وأحةد األمثلةة علةى
ه ة ة ةةذه اةه ة ة ةةات ه ة ة ةةو املعه ة ة ةةد اجولن ة ة ةةدي يق ة ة ةةوق اإلنس ة ة ةةانم ال ة ة ةةذي أنت ة ة ةةي يف تة ة ة ةرين األول/
أكتةةوبر 2012م واعتمةةد يف مةةا يسةةمى الذئةةة زألةةفز يف أيار/مةةايو 2014م ممةةا يع ة أن ة ميتثةةي
امتثا ً اماً ملبادئ باريس(.)٦
 -1٣وقةةد عهةةدت حكومةةة أروبةةا ةةمل ا سةةتعراض الةةدوري التةةامي لعةةا  2012بإنتةةا
معهد مستقي يقوق اإلنسان قائم على مبادئ باريسم ومماثي ملعهد هولندا .ومبا أن برملان أروبا
قد أعلن أن يعمي من أجي نتا مؤسسة ألمني املظايف ومؤسسة أمني مظايف مع باألطذال يف
املستقبي القريلم سو نظر ةنة حقوق اإلنسان املترتكة بني اإلدارات يف مكانية ربط معهةد
حقوق اإلنسان هبا ني املؤسستني .وينتظر جرا مناقتة عامة ملتاريع التتريعات املتعلقة بإنتا
مؤسسة أمني املظايف ومؤسسة أمني املظايف املع باألطذال(.)7
 -14ويف كوراس ةةاوم اش ةةرتكت مؤسس ةةة أم ةةني املظ ةةايف يف كوراس ةةاو ووزارة التنمي ةةة ا جتماعي ةةة
والعمي والرعاية ا جتماعية يف اماه طوات ملموسة من أجي نتا مؤسسة أمني مظةايف معة
باألطذال يف البلد.

جيم -االتفا يات والبروتوكوالت الدولية لحقوق

اإلنسان

 -1٥ي ةةنع الدس ةةتور اجولن ةةدي عل ةةى أن ت ةةرع ايكوم ةةة ط ةةوير النظ ةةا الق ةةانوين ال ةةدو (.)٨
وهولندا طر يف معظم معاهدات حقوق اإلنسانم وهي دعم العديد من القرارات واإلعمنات
املتعلقة مبرا ت موا يعية حمددة.
 -1٦ويف  14ح يران/يوني ة 201٦م لةةدقت هولنةةدا علةةى ا ذاقيةةة حقةةوق األشةةخا هوي
اإلعاقة .ود لت ا ذاقية حي النذاه فيما خيةع هولنةدا يف  14متوز/يولية  .201٦ومنةذ هلةد
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ايةةنيم شةةرعت هولنةةدا يف نذيةةذ ا ذاقيةةة بطةةرق منهةةا نتةةا ليةةة وطنيةةة للتنذيةةذ والرلةةد عم ةمً
باملادة  ٣٣من ا ذاقيةة .وسةتكون هةذه اآلليةة عبةارة عةن مكتةل يعمةي فية ممثلةون عةن ايكومةة
الوطنيةم والسلطات ابليةم وألةحان املتةاريعم وألةحان العمةيم وأشةخا مةن هوي اإلعاقةة
وممثلوهم جنباً جنل .وسيتمي ا تيالها أنتةطة التوعيةة واملبةادرات التتةريعية .وذبةذ أن
ةةةه هةةذه املبةةادرات مةةن التمةةع بةكملة م ألن هةةذا يعة ز الةةدعم الواسةةع والنتةةائ املثلةةى .وسةةيكون
املكتةةل مسةةتودعاً للخ ةّبات التطبيقيةةة .وقةةد عة ِّةني املعهةةد اجولنةةدي يقةةوق اإلنسةةان ليكةةون هيئةةة
()٩
الرلد املستقلة .
 -17وأروبا هي حالياً بيدد كديد ثار بد نذاه ا ذاقية بغية التحضي للموافقة عليها.
 -1٨ويف أوا ة ةةر عة ةةا 201٦م قة ةةررت هولنة ةةدا بة ةةد اإلج ة ةرا ات مة ةةن أجة ةةي التية ةةديق علة ةةى
الّبو وكةول ا تيةةاري امللحةةق بالعهةةد الةةدو ا ةا بةةايقوق ا قتيةةادية وا جتماعيةةة والثقافيةةة.
ويف بداية عا 2017م طلبت املتورة من جملس الدولة(.)10

دال -حقوق اإلنسان على الصعيد

المحلي

 -1٩يتعامة ةةي املواطنة ةةون مة ةةع خمتلة ةةف مسة ةةتويات ايك ة ةم .ويتحمة ةةي كة ةةي مسة ةةتوى مة ةةن هة ةةذه
املستويات املسؤوليةم سوا ً بيورة فردية أو مترتكةم عن محاية حقوق اإلنسان و ع ي ها .وينطبةق
هةةذا بيةةذة الةةة مةةع ايةةد ا جتةةاه .ةةو الممرك يةةة .وفيمةةا خيةةع رعايةةة التةةبانم نقلةةت الرعايةةة
الطويل ة ةةة األج ة ةةي ودع ة ةةم العمال ة ةةة البل ة ةةديات يف  1ك ة ةةانون الثاين/ين ة ةةاير 201٥م واكتس ة ةةبت
السلطات ابلية مهاماً ومسؤوليات جديدةم مثي لد املتيلة مبرا ت حقوق الطذيم وايقوق
ا قتيةةادية وا جتماعي ةةةم ومحايةةة البيان ةةات .ومب ةةا أن البلةةديات ه ةةي مسةةتوى ايك ةم األق ةةرن
امل ةواطننيم فةةإن الممرك يةةة تةةي فرل ةاً واعةةدة مةةن منظةةور حقةةوق اإلنسةةان .وعلةةى سةةبيي املثةةالم
ترع التتريعات اةديدة املتعلقة بالدعم ا جتماعي البلديات بتكي لري علةى العمةي علةى
اليعيد ابلي من أجي هتيئة جمتمع شامي للرميع .ويف الوقت نذسة م سةتدعي ا تمفةات يف
نذيذ السياسة العامة ابلية واملي انيات املقلية يم اهتما مستمر حرتا حقوق اإلنسان.
 -20ويعمي العديد من البلديات على ع ي حقوق اإلنسان ومحايتهةا .وبعةض األمثلةة البةارزة
على األعمال املتعلقة قوق اإلنسان على اليعيد ابلي هيه
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املكا ةةل البلديةةة ملكافحةةة التميي ة م الةةف ِّ
متكةةن فعلي ةاً أي شةةخع يف هولنةةدا مةةن
()11
اإلبمغ عن التميي واييول على الدعم من مهنيني متخييني
أفرقة متيلة باألمم املتحدة يف البلديات تحقق من وافق السياسات ابلية مةع
ا ذاقية حقوق األشخا هوي اإلعاقة
املةةدن املسةةماة زمةةدن قةةو قة حز البةةال عةةددها  44مدينةةة واملوقِّعةةة علةةى زعهةةد
ستحسةةن القبةةول ا جتمةةاعي للمثليةةات
مةةدن قةةو ق ة حزم الةةذي علةةن في ة أقةةا
ِّ
واملثلي ةةني وم دوج ةةي املي ةةي اةنس ةةي ومغ ةةايري اجوي ةةة اةنس ةةانية وح ةةاملي ل ةةذات
اةنسنيم وأقا ستع ز سممتهم وكررهم
مبادرة مدينة اإليوا (األوروبية ألمً) الف و عتها املنظمة غي ايكوميةة زعةدل
وسم ز بالتعاون مع املةدن اجولنديةةم والةف متكةن املةدافعني عةن حقةوق اإلنسةان
5
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الةةدوليني املعر ةةني لضةةغوا بسةةبل عملهةةم مةةن طلةةل مةةةوى مؤقةةت ملةةدة ثمثةةة
أشهر يف حدى مدن اإليوا اجولندية الثماين وهيه أمسرتدا م و هايم وميدل
بورغم وماسرتخيتم ونيرميغنم وأو رخيتم و يلبورغم وغرونينغني.
 -21وقةررت بضةع بلةديات أن سةتخد لةراحة ميةطل زحقةوق اإلنسةانز يف سياسةةاهتا -
فضمً عن اةهود املبذولةة يف هةذا الةال علةى اليةعيد ابلةي .ويعتمةد مةدى التة ا البلةديات هبةذا
التمتةةي علةةى اسةةتعداد رؤسةةا البلةةديات أو أعضةةا الةةالس ابليةةة أو الةةالس البلديةةة الةةراغبني يف
دمةةا مذهةةو حقةةوق اإلنسةةان يف طةةار رسةةم سياسةةات بلةةدياهتم .ومةةن األمثلةةة علةةى هلةةد يف
هولنةدا مةدن أمسةرتدا م وميةدل بةةورغم وأو رخيةت .فقةد عملةت هةةذه املةدن بنتةاام وبالتعةاون مةةع
التمع املدين واملواطننيم من أجي هكا الوعي مبذهو حقوق اإلنسان.

هاء -األعمال التجارية وحقوق

اإلنسان

 -22تةةرع هولنةةدا اح ةرتا التةةركات يقةةوق اإلنسةةان وفق ةاً ملبةةادئ األمةةم املتحةةدة التوجيهيةةة
بتةن األعمال الترارية وحقوق اإلنسةان .ويف عةا 201٣م كانةت هولنةدا مةن أول البلةدان الةف
اعتمةةدت طةةة عمةةي وطنيةةة بتةةةن األعمةةال التراريةةة وحقةةوق اإلنسةةان مةةن أجةةي نذيةةذ املبةةادئ
التوجيهي ةةة لألم ةةم املتح ةةدة( .)12وه ةةدفها م ةةن هل ةةد ه ةةو من ةةع الت ةةركات م ةةن الت ةةورا يف انتهاك ةةات
حقةةوق اإلنسةةانم مةةع الرتكية علةةى التةةركات اجولنديةةة الةةف نرة أعمةةا ً جتاريةةة يف ا ةةار  .وكةةان
الةةرتوي ج ةذه ا طةةة عل ةةى قائمةةة األولوي ةةات ةةمل الرئاس ةةة اجولنديةةة لل ةةس ا ك ةةاد األوروي يف
النيةةف األول مةةن عةةا  .201٦و ةرأ هولنةةدا أيض ةاً املذاو ةةات املتعلقةةة بتولةةية لةةادرة عةةن
جملةةس أوروبةةا بتةةةن األعمةةال التراريةةة وحقةةوق اإلنسةةان اعتمةةدت يف هار/مةةار .)1٣(201٦
وبا ستناد كليي للمخاطر الف واج ا قتياد اجولنةديم هتةد ايكومةة بةرا ا ذاقةات
مةةع القطاعةةات األكثةةر عر ةةة للخطةةر فيمةةا خيةةع حقةةوق اإلنسةةان وغيهةةا مةةن قضةةايا املسةةؤولية
ا جتماعية للتركات .ويف  4متوز /يولي 201٦م جةرى التوقيةع علةى أول ا ذةاق مةّب مةع قطةاع
املنسةةوجات اجولنةةدي .واعتمةةدت هولنةةدا أيض ةاً تةريعات حمليةةة لتةةذليي العقبةةات الةةف كةةول دون
احةةة سةةبي ا نتيةةا لضةةحايا انتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان املتيةةلة باألعمةةال التراريةةة .و ةةدعم
ايكومة عدة منظمات غي حكومية يف متاريع موجهة .و مسا لة التركات.

رابعا -تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها لي مملكة هولندا
ألف -المساواة وعدً التمييز

()14



 -2٣تةةرع هولنةةدا املسةةاواة يف املعاملةةة وعةةد التميي ة علةةى أسةةس عديةةدة عةةن طريةةق امةةاه
دابي تريعية وسياسا ية خمتلذةم ناقش مب يد من ا ستذا ة أدناه .وهناح أيضاً هياكي أساسية
قائمةةة لالبةةمغ عةةن التميي ة ومكافحت ة  .ومةةن بةةني هةةذه اجياكةةي مكا ةةل حمليةةة ميسةةرة ملكافحةةة
التميي ة ةوفر املتةةورة والةةدعم بالةةان لضةةحايا التميي ة م واملعهةةد اجولنةةدي يقةةوق اإلنسةةان الةةذي
ميكن ة قةةدمي را ةّبا يف قضةةايا التميي ة  .وبطبيعةةة ايةةالم ميكةةن أيض ةاً بةةمغ التةةرطة بةفعةةال
التميي وممحقة مر ك هذه األفعال على يد النيابة العامة.
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 -24وكظر املادة أو ً 1-من دستور أروبةا التميية علةى أسةا الةدين أو العةرق أو اةةنس أو
اللةةون أو األلةةي القةةومي أو ا جتمةةاعي أو امللكيةةة أو املولةةد أو أي أسةةبان أ ةةرى غةةي مةةذكورة
لةراحة يف هةةذا ايكةةم .و كةةر هةةذه املةةادة أيضةاً مبةةدأ املسةةاواة و ةةوفر دلةةيمً للهيئةةة التتةريعية يف
أروبةةا ويكومتهةةا .وخيةةول الدسةةتور ابةةاكم سةةلطة املراجعةةة .و ةةوز ألي م ةواطن يةةدعي أن قانون ةاً
معين ةاً يتعةةارض مةةع املةةادة األو مةةن الدسةةتور أن يطلةةل مةةن ابكمةةة اسةةتعراض دسةةتورية هلةةد
القةةانون .و ها اعتةةّب القةةانون خمالذ ةاً للدسةةتورم يعلةةن القا ةةي عةةد قابليةةة طبيق ة يف قضةةية الذةةرد
املعرو ة على ابكمة.
 -2٥وذظةر الذيةي الثةاين مةةن دسةتور كوراسةاو التميية علةةى أسةا الةدين أو األلةي القةةومي
أو ا جتم ةةاعي أو ا نتم ةةا السياس ةةي أو الع ةةرق أو اة ةةنسم وعل ةةى أس ةةا أي أس ةةبان أ ةةرىم
ويكذي املساواة للرميع مبوجل القانون.
 -1برنامج العمل الواني لمكالحة التمييز

()1٥



 -2٦قةةدمت ايكومةةة اجولنديةةة برنةةام عمةةي وطني ةاً جديةةداً ملكافحةةة التميي ة ميةةع أشةةكال
يف  22كة ةةانون الثاين/ينة ةةاير  .)1٦(201٦وية ةةوفر هة ةةذا الّبنة ةةام أداة دعة ةةم وذقة ةةق ا سة ةةاق بة ةةني
سياسةةات ايكومةةة يف هةةذا الةةالم ويو ة رؤيةةة ايكومةةة بتةةةن طريقةةة مكافحةةة التميية وكراهيةةة
األجانل يف السنوات املقبلة .ويتمي الّبنام قراً عاماً ملكافحة التميية م و ةدابي مركة ة كديةداً
عل ةةى فئ ةةات مس ةةتهدفة خمتلذ ةةةم منه ةةا األش ةةخا ال ةةذين يتعر ةةون للتميي ة عل ةةى أس ةةا النس ةةل
أو ل ةةون البت ةةرة أو ال ةةدين أو املي ةةي اةنس ةةي أو ن ةةوع اة ةةنس أو الس ةةن واإلعاق ةةة أو م ةةرض مة ة من.
وستقد للّبملان قارير سنوية عن التقد ابرز يف هذا اليدد.
 -27ويقةةو برنةةام العمةةي علةةى أربةةع ركةةائ  .و تةةمي الركية ة املتعلقةةة مبنةةع التميية محلةةة وعيةةة
متعددة السنوات من أجي زالقضا ز على التميي م بدأت يف أيلول/سبتمّب  .201٥و تعلق ركي ة
أ ة ة ة ةةرى بتع ي ة ة ة ة السياسة ة ة ةةات ابلية ة ة ةةة ملكافحة ة ة ةةة التميي ة ة ة ة م و تضة ة ة ةةمن دراسة ة ة ةةة بتة ة ة ةةةن اجياكة ة ة ةةي
األساس ةةية ةةدمات مكافح ةةة التميية ة وم ةةدى فعاليته ةةا .ويتوقة ةع نت ةةر ه ةةذه الدراس ةةة يف ش ةةباا/
فّباير .)17(2017
 -2التمييز لي سوق العمل

()1٨

 -2٨اسةةترابة للتقريةةر ا ستتةةاري اليةةادر عةةن اللةةس ا قتيةةادي وا جتمةةاعي يف هولنةةدام
قدمت ايكومةة طةة عمةي ملكافحةة التميية يف سةوق العمةي يف  1٦أيار/مةايو  .2014ويف 1
أيلول/سبتمّب  201٥و ٣ترين الثةاين/نوفمّب 201٦م نتةرت قةارير مرحليةة عةن طةة العمةي
املذكورة .و تضمن طة العمي  4٨دبياً ملموساً ملعاةة التميي يف سوق العميم منها ما يليه
بد ميثاق بتةن التنوع (متثي في نقابات العمال ومنظمات ألحان العمي)
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قا العقود بني ايكومة والتركات الف أدينت بالتميي



تة ةةكيي فري ة ةةق مع ة ة ب ة ةةالتميي يف جمة ةةال العم ة ةةي دا ة ةةي مذتت ة ةةية وزارة الت ة ةةؤون
ا جتماعية والعمي
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ايمل ةةة املتع ةةددة الس ةةنوات ملكافح ةةة التميية ة امل ةةذكورة أع ةةمه( )1٩ومحل ةةة منذي ةةلة
بتةن التميي يف سوق العمي (بدأت يف  ٣1أيار/مايو  201٦وسو عاد يف
ترين الثاين/نوفمّب .)2017

 -٣عقد األمم المتحدة للمنحدريم مم أصل ألريقي

()20

 -2٩عتّب هولندا عقد املنحدرين من ألي أفريقي ( )2024-201٥فرلة لتكثيف اةهود
الرامية مكافحة العنيرية د السكان املنحدرين من ألةي أفريقةي .وذ ِّةرح السياسةة اجولنديةة
املتعلقة هبذا العقد و نذيذها جه ٌد مترتح بني ايكومة والتمعم و كتسي متاركة اةماعة املعنية
أمهيةةة رئيسةةية .وقةةد و ةةعت ايكومةةة مةةذكرة طةةار لعةةرض رؤيةةة متةةرتكة بتةةةن ذالةةيي السياسةةة
العامة املنبثقة عن هذا العقد يف هولندا وبتةن نذيذها .و تبع املذكرة الركائ الثما للعقد وهيه
ا عةرتا والعدالةةة والتنميةةة .ويف بدايةةة متوز/يولي ة 201٦م نتةةرت ريطةةة اجتماعيةةة للمنظمةةات
والتبكات واألفراد املهتمني بتحسني و ع السةكان املنحةدرين مةن ألةي أفريقةي يف هولنةدا علةى
املوق ةةع الت ةةا  .www.organisatiesafrikaanseafkomst.nlوم ةةن ةةمل ه ةةذا املوق ةةعم ميك ةةن ج ةةذه
اةه ة ةةات الذاعلة ة ةةة أن لتق ة ةةي و تعة ة ةةاون .ويف ن/أغس ة ةةطس 201٦م أطلة ة ةةق ع ة ةةرض عطة ة ةةا ات
بقيم ةةة  ٥00 000ي ةةورو بت ةةةن مت ةةاريع ثقيذي ةةة للمس ةةاعدة عل ةةى هك ةةا ال ةةوعي ودع ةةم عملي ةةة
التمكني .وقدمت ايكومة أيضاً منحة من أجي منافسة قييية وشةرعت األكادمييةة العاشةرة يف
العمي .و ساعد هذه املبادرة التثقيذية التبان املنحدرين من ألي أفريقي علةى طةوير مكانةاهتم
ومكافحةةة ليةةات ا سةةتبعاد .وعةةموة علةةى هلةةدم أعلةةن عةةن منافسةةة يف ت ةرين األول/أكتةةوبرم
لياغة رسالة موحدة من شةقا زيادة هكا الوعي بالعنيرية ةد السةكان املنحةدرين
هتد
من ألي أفريقي يف هولندا .ويف قاية عا 201٦م عقةد مةؤمتر إلطةمق قة هولنةدا بتةةن عقةد
املنحةدرين مةةن ألةةي أفريقةةي .وعةموة علةةى هلةةدم ينةةاقش ممثلةو ايكومةةة املوا ةةيع هات اليةةلة يف
العديد من اجتماعات املائدة املستديرة والدورات اإلبداعية مع أعضا الموعة املستهدفة.
 -٣0ومن املسائي املتكةررة يف هةذا السةياق حةدى التقاليةد اجولنديةة القدميةة املتعلقةة باحتذةال
القةةديس سةةنرت كةةم والتخيةةية ال ةف ةةدعى بطةةر األسةةود .ومةةا فتئةةت التقاليةةد املقرتنةةة هبةةذا
ا حتذ ةةال تط ةةور وم ةةن املتوق ةةع أن يس ةةتمر طوره ةةا .و تذ ةةق ايكوم ةةة اجولندي ةةة م ةةع رأي املعه ةةد
اجولنةدي يقةةوق اإلنسةةان القائةةي ن حظةةر ايكومةةة الوطنيةة لتخيةةية بطةةر األسةةود لةةيس حةمً
مناس ةةباًم لك ةةن بإمك ةةان ايكوم ةةة أن ض ةةطلع ب ةةدور يف ع ية ة و س ةةهيي حة ةوار وطة ة يق ةةو عل ةةى
ا حرتا ويذضي مبادرات يتخذها التمةع مةن أجةي كييةف شخيةية بطةر األسةود لتكةون
منيةذة اجتةاه اةميةع .و ةمل السةنوات القليلةةة املا ةيةم ألةبحنا نتةهد غةيات يف طهةور بطةةر
األسود.
 -٣1ويف كوراسةةاوم أطلةةق ائةةتم كوراسةةاو بتةةةن عقةةد األمةةم املتحةةدة للمنحةةدرين مةةن ألةةي
أفريق ة ةةي يف  10كة ة ةةانون األول/ديس ة ةةمّب  .201٥ويتكة ة ةةون ا ئ ة ةةتم مة ة ةةن وك ة ةةا ت حكومية ة ةةة
ومنظمات غي حكوميةم ويقوده املعهد الوط إلدارة الذاكرة األثرية  -األنثروبولوجية.
 -٤منع التنميط العر ي

()21

 -٣2يتوقةةع مةةن التةةرطة األ ةةذ بةةنه اسةةتباقي يف منةةع اةرميةةة و حباطهةةا يف مرحلةةة مبكةةرة.
وعند القيا بذلدم من املهم ممارسة العناية الواجبة يف مجيع األوقات .ويعتّب منع التنميط العرقي
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أم ةراً ب ةةال األمهي ةةة بالنس ةةبة لت ةةرعية الت ةةرطة ولثق ةةة اةمه ةةور هب ةةا .و رك ة اإلج ةرا ات املتخ ةةذة ملن ةةع
التنميط العرقي على التثقيف والتدريلم و ع ي العمقات الطيبةم والتنةوع يف القةوة العاملةةم وبةذل
اةهود من أجي كسني جرا ات قدمي التةكاوى .وقةد أحةرز قةد جيةد ومةا زال ذةرز يف طةار
هة ةةذه الركة ةةائ األربة ةةع .وج ة ةذا الغة ةةرضم أطلقة ةةت التة ةةرطة برناجم ة ةاً ثمثة ةةي السة ةةنوات بعن ة ةوان زقة ةةوة
ا ةةتم ز يف عةةا  .201٥و قةةد قةةارير سةةنوية بتةةةن التقةةد ابةةرز يف هةةذه الةةا تم عةةن
طريق برنام العمي الوط ملكافحة التميي (.)22
 -5حقوق المرأة

ا ستقمل ا

()2٣

قتيادي

 -٣٣علةةى الةةرغم مةةن متةةاركة نسةةبة كبةةية مةةن النسةةا يف القةةوة العاملةةةم بقةةى نسةةبة النسةةا
املستقمت اقتيادياً أقي بكثي .فالعديد منهن يعتمد على د ي شركائهن .و سعى ايكومةة
زيادة ا ستقمل ا قتيادي للمرأة من مل يسي اةمع بني العمي بةجر ومها الرعايةةم ومةن
ةةمل تةةريع امل ةرأة علةةى املتةةاركة يف القةةوة العاملةةة .وط ةوال السةةنوات املا ةةيةم جةةرى هلةةد يف
ط ةةار سياس ةةة ك ةةافؤ الذ ةةر م وب ةرام ا كتذ ةةا ال ةةذاه ال ةةف رك ة عل ةةى التع ةةاون ب ةةني البل ةةدياتم
وألةةحان العمةةيم واملؤسسةةات التعليميةةةم واملنظمةةات النسةةائية ملسةةاعدة النسةةا غةةي املسةةتقمت
()24
اقتيةةادياً  .ويف عةةا 2017م ميكةةن لبلةةديات املرك ة يف منةةاطق سةةوق العمةةي أن طلةةل متةةويمً
متةرتكاً للمتةةاريع الراميةةة زيةةادة اسةةتقمل املةرأة اقتيةادياً واملتماشةةية مةةع األو ةةاع ابليةةة .ومةةن
ألةةي  ٣٥بلديةةة مةةن بلةةديات املرك ة م سةةتخد  2٥بلديةةة هةةذه اإلمكانيةةة .و ؤيةةد هولنةةدا أيض ةاً
عدداً من املبادرات الف رك على زيادة ا ستقمل ا قتيادي لذئات حمددة من النسا (.)2٥

فروة األجور بني اةنسني

()2٦

 -٣4جتري اللران ايكومية بانتظةا وثةاً بتةةن فرةوة األجةور بةني اةنسةني .ويف الذةرتة بةني
عةامي  200٨و2014م اخنذضةةت فرةةوة األجةةور يف القطةةاع العةةا مةةن  1٦يف املائةةة  10يف
املائةةة ويف القطةةاع ا ةةا مةةن  22يف املائةةة  20يف املائةةة .و ع ة ى فرةةوة األجةةور أساس ةاً
ا تم املنالةل الةف يتةغلها الرجةال والنسةا يف القةوة العاملةة .فغالبةاً مةا تةغي املةرأة منالةل
دنيةةام وكيةةي علةةى ةةّبة وطيذيةةة أقةةيم و عمةةي يف قطاعةةات خمتلذةةة عةةن لةةد الةةف يعمةةي فيهةةا
التقليةةي مةةن هةةذه ا تمفةةات يف العمالةةةم ممةةا سةةيؤدي
الرجةةي .و رمةةي سياسةةة كةةافؤ الذةةر
لقائيةاً قلةةيع فرةةوة األجةةور .ويةةنرم جة مةةن الذرةةوة عةةن عةةد لقةةي النسةةا األجةةر نذسة
لقةةا العمةةي نذس ة  .وهةةذا أمةةر غةةي قةةانوينم وميكةةن عةةرض هةةذه ايةةا ت علةةى املعهةةد اجولنةةدي
يقوق اإلنسان واباكم املدنية .وعموة على هلدم هتد دابي حمددة مدرجةة يف طةة العمةي
ملكافحة التميي يف سوق العمي قليع فروة األجور بني اةنسني( .)27و تمي هذه التدابي
التكلي ةةف ب ةةإجرا م ي ةةد م ةةن الدراس ةةات و ت ةةريع املت ةةاركة النت ةةطة للت ةةركا ا جتم ةةاعيني ال ةةذين
يتخذون طائذة من املبادرات يف هذا الال.

التميي بسبل

ايمي

 -٣٥بالتتةةاور مةةع املعهةةد اجولنةةدي يقةةوق اإلنسةةانم استكتةةف نطةةاق التةةدابي املتخةةذة مةةن
أجي مواللة مكافحة التميي بسبل ايمي .ويف هةذا اليةددم نظِّةم اجتمةاع مائةدة مسةتديرة مةع
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التةةركا ا جتمةةاعيني يف  2٦أيلول/سةةبتمّب  201٦ملناقتةةة أفضةةي السةةبي مةةن أجةةي و ةةع ق ة
مترتح ملعاةة مسةلة التميي بسبل ايميم جانل التدابي القائمة يف طةة العمةي ملكافحةة
التميي ة يف سةةوق العمةةي( .)2٨وقةةد طةةرح العديةةد مةةن األفكةةارم وأعلةةن املتةةاركون عةةن اسةةتعدادهم
للنظةةر فيهةةا بيةةورة متةةرتكة .واسةةتناداً األفكةةار املقدمةةة يف هةةذا ا جتمةةاعم ةةري حاليةاً عةةداد
طة عمي بتةن التميي بسبل ايميم ومن املتوقع عمقا يف شباا/فّباير .2017

املساواة يف التمثيي يف املنالل العليا

()2٩

 -٣٦ة ةةذ هولنةةدا بةةنه نتةةط فيمةةا خيةةع كذي ة متةةاركة امل ةرأة يف املنالةةل العليةةا .وهنةةاح
ةةدابي مةةن أجةةي زيةةادة منالةةل امل ةرأة يف ا دمةةة املدنيةةة واألوسةةاا األكادمييةةة والتةةركات .وق ةد
حةددت ايكومةةة هةةدفاً يتمثةةي يف أن تةغي النسةةا  ٣0يف املائةةة علةةى األقةي مةةن املنالةةل العليةةا
دا ي ا دمة املدنية يف ايكومة املرك ية لول عا  .2017ويف عا 201٥م كقق هذا اجد
و بل ة نسةةبة النسةةا يف لةةد املنالةةل حالي ةاً  ٣٣.٣يف املائةةة .ول يةةادة عةةدد النسةةا يف األوسةةاا
األكادميي ةةةم طلب ةةت ايكوم ةةة م ةةن مجي ةةع اةامع ةةات كدي ةةد أه ةةدا ال ةةة هب ةةام وق ةةدمت أيضة ةاً
دعم ة ةاً مالي ة ةاً للت ة ةةبكة الوطني ة ةةة لألس ة ةةتاهات .ويف ع ة ةةا 2017م س ة ةةتتي ايكوم ة ةةة عان ة ةةة مالي ة ةةة
بقيم ةةة  ٥ 000 000ي ةةورو لتعي ةةني  100أس ةةتاهة ةةافية احتذ ةةا ً ب ةةذكرى عي ةةني أول أس ةةتاهة
منذ  100سنةم وهي السيدة جوهانا ويسرتد د .وأ ياًم قررت ايكومة وسةيع نطةاق القةانون
املدين الذي يةنع علةى أن تةغي النسةا  ٣0يف املائةة مةن جمةالس اإلدارة وجمةالس املراقبةة التابعةة
للتركات .وبغية تةريع التةركات علةى ا متثةال جةذا القةانونم هنةاح مسةاع للتعةاون النتةط مةع
اكةةاد ألةةحان العمةةي .وباإل ةةافة هلةةدم مةةن الةةدعم املةةا ملؤسسةةة topvrouwen.nlم الةةف
سلط الضو على النسا هوات املؤهمت العالية وعلى املنالل العليا املتاحة يف الوقت نذس .

السياسة اةنسانية الوطنية املتكاملة يف أروبا
 -٣7استرابة لتقييم اليونيسيف واملمحظات ا تامية للرنة املعنية بالقضا على التميي د
املةرأةم كلِّذةةت ةنةةة مبهمةةة و ةةع سياسةةة جنسةةانية وطنيةةة متكاملةةة .وجتةةري متةةاورات مةةع اةهةةات
لةةاحبة امليةةلحة املعنيةةة بتةةةن الةةا ت ابةةددة باعتبارهةةا ةةرورية يمايةةة حقةةوق املةرأة و ع ي هةةام
مب ة ةةا يف هل ة ةةد مكافح ة ةةة العن ة ةةف ة ةةد امل ة ة ةرأةم واملت ة ةةاركة يف ايي ة ةةاة العام ة ةةة وايي ة ةةاة السياس ة ةةيةم
ومتكةةني النسةةا والذتيةةات .وو ةةعت أيض ةاً طةةة سياسةةا ية شةةاملة ليةةار شةةبان أروبةةا اسةةترابةً
لتقييم اليونيسيف.
 -6المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسيم

مكافحة التميي

د مغايري اجوية اةنسانية و تريع وطيذهم

()٣0

 -٣٨ةةدعم هولن ةةدا ا ةّبات الوطني ةةة وجمموع ةةة الض ةةغط لت ةةبكة مغ ةةايري اجوي ةةة اةنس ةةانية يف
هولنةةدام يف جمةةا ت مةةن قبيةةي بنةةا شةةبكات الةةة مبغةةايري اجويةةة اةنسةةانيةم و هكةةا الةةوعي بةةني
أل ةةحان العم ةةيم و ب ةةادل أفض ةةي املمارس ةةات لتع ي ة مت ةةاركة مغ ةةايري اجوي ةةة اةنس ةةانية .و ةةدعم
هولنةةدا أيض ةاً متةةروعاً ملسةةاعدة مغةةايري اجويةةة اةنسةةانية علةةى الةةد ول (مةةن جديةةد) سةةوق
العمةةيم مةةن ةةمل ةةوجيههمم و ةةدريبهم علةةى كيذيةةة التقةةد الوطةةائفم وكةةذلد مةةن ةةمل
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اإلشةرا يف مكةةان العمةةي يف بعةةض ايةةا ت .ولتحسةةني حقةةوق مغةةايري اجويةةة اةنسةةانية دا ةةي
أوروبام دعم هولندا عمي منظمة زمغايرو اجوية اةنسانية يف أوروباز.

حاملو لذات

اةنسني

 -٣٩ةةدعم هولنةةدا النهةةوض قةةوق األشةةخا ايةةاملني ليةةذات اةنسةةني علةةى اليةةعيدين
الةةوط والةةدو  .و تةةمي املوا ةةيع الةةف نوقتةةت علةةى اليةةعيد الةةوط ع ي ة اليةةحة ومحايتهةةام
والسياسةةة املتعلقةةة باأل مقيةةات الطبيةةةم والبحةةوا بتةةةن املتةةاكي ابةةددة الةةف يعانيهةةا األطذةةال
اي ة ةةاملون لي ة ةةذات اةنس ة ةةنيم و ع ي ة ة ا ة ةّبات يف ل ة ةةذو املهني ة ةةني الطبي ة ةةني .ولتحقي ة ةةق ه ة ةةذه
األه ة ةةدا م عق ة ةةد اجتم ة ةةاع للخة ة ةّبا م ة ةةع مجي ة ةةع األطة ة ةرا وا ة ة ةّبا املعني ة ةةني يف تة ة ةرين الث ة ةةاين/
نةةوفمّب  201٦لو ةةع قائمةةة باملسةةائي الةةف قةةد كةةون علةةى ابةةدم وكديةةد املتةةاكي ا الةةة الةةف
يعانيه ةةا األش ةةخا اي ةةاملون لي ةةذات اةنس ةةنيم و عري ةةف ال ةةدور ال ةةذي ميك ةةن أن ض ةةطلع بة ة
ايكومةةة اجولنديةةة وغيهةةا مةةن اةهةةات لةةاحبة امليةةلحة يف معاةةةة هةةذه املتةةاكي .ويف النيةةف
األول من عا 2017م سينظم اجتماع متابعة من أجي مناقتة النتائ الف وللت ليها بعض
األفرقة العاملة املوا يعية .وباإل ةافة هلةدم أجةري كقيةق أو يف عةا  201٦بتةةن مسةةلة
مةةا ها كةةان مةةن املمكةةن حظةةر التميية علةةى أسةةا اجويةةة اةنسةةانية والتعبةةي اةنسةةاينم علةةى .ةةو
لة ةري يف ق ةةانون املس ةةاواة يف املعامل ةةةم مب ةةا يت ةةمي اإلش ةةارات ا ي ةةائع اةنس ةةية اةس ةةدية.
ويف  1٦كانون الثاين/يناير 2017م قد الّبملان متروع قانون لتو ةي التميية علةى أسةا نةوع
اةنس يف قانون املساواة يف املعاملةم لكي يتمي القانون بعد هلةد ا يةائع اةنسةية اةسةدية
واجوي ةةة اةنس ةةانية والتعب ةةي اةنس ةةاين .و ةةري أيض ة ةاً استكت ةةا مكاني ةةة ع ةةداد ‘من ةةت ‘ حم ةةدد
ستخدام أثنا الدورات اإلعممية يف املدار بتةن ايا ت املختلذة ياملي لذات اةنسةني
أو بتةةةن ا تمفةةات اةنسةةية .وأ ةةياًم يف  2٦ت ةرين األول/أكتةةوبر ( 201٦وهةةو يةةو هكةةا
الوعي ةاملي لةذات اةنسةني)م نتةر الةدليي املعنةون زعتةر أسةئلة وأجوبةة عةن حةاملي لةذات
اةنسنيز لذائدة املهنيني ابلينيم بدعم ما من ايكومة.

س ةةممة املثلي ةةات واملثلي ةةني وم دوج ةةي املي ةةي اةنس ةةي ومغ ةةايري اجوي ةةة اةنس ةةانية وح ةةاملي ل ةةذات
اةنسني
 -40قةةد يتةةعر املثليةةات واملثليةةون وم دوجةةو امليةةي اةنسةةي ومغةةايرو اجويةةة اةنسةةانية وحةةاملو
لةةذات اةنسةةني بعةةد األمةةان يف األحيةةا ابليةةة أكثةةر مةةن األشةةخا مغةةايري اةةةنس .و بلة
الت ةةرطة بنس ةةبة كب ةةية م ةةن حة ةوادا التس ةةلط و/أو العن ةةفم و ع ةةاك ل ةةد املبلرة ة عنه ةةا معاة ةةة
لحيحة .ونادراً ما در مكافحة التميي وجرائم الكراهية د املثليةات واملثليةني وم دوجةي امليةي
اةنس ةي ومغةةايري اجويةةة اةنسةةانية وحةةاملي لةةذات اةنسةةني يف سياسةةات السةةممة الةةف ضةةعها
الالس البلدية .لكن الترطة ناولت هذا املو وعم عن طريق هيئات منها مثمً منظمةة زالةوردي
يف األزرقزم وهةةي شةةبكة للمثليةةات واملثليةةني وم دوجةةي امليةةي اةنسةةي ومغةةايري اجويةةة اةنسةةانية
وحاملي لذات اةنسني دا ي الترطة .و ضطلع مكا ل مكافحة التميي أيضاً بةدور نتةط يف
كسني اةهود املبذولةة للقضةا علةى أفعةال العنةف والتميية ةد هةذه الذئةة مةن األشةخا م الةف
ةرتاوح مةةن كديةةد هةةذه األفعةةال واإلبةةمغ عنهةةا امةةاه جةرا ات فعالةةة و ةةوفي الرعايةةة المحقةةة
وسبي الوقاية.
GE.17-01932

11

A/HRC/WG.6/27/NLD/1

 -41ومنةةذ عةةا 2011م تعةةاون املنظمةةات غةةي ايكوميةةةم ومعاهةةد املعرفةةةم وجهةةات أ ةةرى
مبا فيها الترطة يف طةار كةالف وطة للمثليةني يسةمى زنا ورةةد ةنز( .)٣1وأدى هةذا التعةاون
هكة ةةا الة ةةوعي باملتة ةةكلةم لكة ةةن الة ةةنه ي ة ة ال خميي ة ةاً يف أغلة ةةل األحية ةةانه ه ةترخة ةةذ
اإلج ةرا ات اس ةةترابةً ي ةوادا معين ةةة .و ةةمل الس ةةنوات القادم ةةةم س ةةيبذل م ي ةةد م ةةن اةه ةةود
إلقامةةة ش ةراكات مةةع املنظمةةات ابليةةة واةهةةات املعنيةةة بقضةةايا السةةممة .وباإل ةةافة هلةةدم
سةةيبط التميية ةةد املثليةةات واملثليةةني وم دوجةةي امليةةي اةنسةةي ومغةةايري اجويةةة اةنسةةانية وحةةاملي
لذات اةنسني ربطاً أقةوى بةالتميي علةى أسةس أ ةرى مثةي العةرقم وهةو أيضةاً عامةي رئيسةي يف
العديد من ايوادا يف األحيا ابلية ويستدعي األ ذ بنه مماثي وأكثر فعالية.

ز ات املثليني يف أروبا
 -42م ةةع اعتم ةةاد الّبمل ةةان لتع ةةديي عل ةةى الق ةةانون امل ةةدين بت ةةةن ق ةةانون األش ةةخا واألس ةةرة يف
أيلول/سةةبتمّب 201٦م ألةةب مةةن املمكةةن سةةريي التةراكات املتعلقةةة بال ةةات املدنيةةة لةةألزوا
املثليني واألزوا مغايري اةنس.

باء -حقوق الطفل
-1

()٣2

انون الشباب ومشاركتهم
 -4٣ةةرى هولنةةدا أن مةةن املهةةم شةراح األطذةةال والتةةبان يف ةةا ومناقتةةة السياسةةات الةةف
ةةؤثر فةةيهم .ولةةذا يقضةةي قةةانون التةةبان اةديةةد (الةةذي د ةةي حي ة النذةةاه يف  1كةةانون الثةةاين/
يناير  )201٥بةن ترح البلديات بيورة نتطة التبان واألسر يف لةياغة سياسةات التةبان.
ومتث ةةي مت ةةاركة الت ةةبان مس ةةةلة هات أولوي ةةة يف ط ةةة ك ةةديا سياس ةةة الت ةةبان .و ةةمل الع ةةا
املا يم واللت ايكومة مع التبان بطرق متنوعة ملناقتةة السياسةة العامةة ومتةاركة التةبان.
وم ةةن أمثل ةةة هل ةةد املت ةةاورات ال ةةف ج ةةرت م ةةع فرق ةةة العم ةةي املعني ةةة بالت ةةبانم ومب ةةادرة استت ةةارة
األطذةةالم ومبةةادرة زحةةديا وأكةةيز وقمةةة التةةبان الةةف عقةةدت يف ح يران/يوني ة 201٦م والةةف
مثِّةةي فيهةةا التةةبان متثةةيمً وا ةةحاً .و سةةتذيد ايكومةةة أيض ةاً مةةن ةةّبة اللةةس الةةوط للتةةبان.
وسيوالي طوير هذه املتاركة بالتتاور مع املنظمات غي ايكومية املعنية قوق الطذي.

 -2إساءة معاملة األافال واالستغالل الجنسي لألافال

()٣٣

 -44يرك الةنه اجولنةدي زا سةا ة معاملةة األطذةال باألسةا علةى التةكةد مةن أن املهنيةني
يسةةتخدمون جمموعةةة اليةةكوح القائمةةة اسةةتخداماً فعةةا ً (منهةةا مةةثمً برو وكةةول مكافحةةة العنةةف
املن و سا ة معاملة األطذالم و جرا زالتحقق من سممة األطذالز)م وعلى دعةم البلةديات يف
أدا مسؤولياهتا املتعلقة بالتيدي إلسا ة معاملة األطذال .وينيل الرتكي الرئيسةي علةى ةمان
حس ةةن س ةةي عم ةةي منظم ةةات زالس ةةممة يف املنة ة لز (وه ةةي املراكة ة ا ستت ةةارية ومراكة ة اإلب ةةمغ
فيما خيع العنف املن و سا ة معاملة األطذةال) .وعةموة علةى هلةدم سةاعد عاونيةة مكافحةة
س ة ةةا ة معاملة ة ةةة األطذ ة ةةال سة ة ةةت بلة ة ةةديات عل ة ةةى كسة ة ةةني الة ة ةةنه املتكام ة ةةي ابلة ة ةةي زا سة ة ةةا ة
معاملة األطذال.
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 -4٥وامذت هولندا أيضاً دابي عديدة ملكافحة استغمل األطذال (جنسةياً) .ويف السةنوات
الس ةةبع املا ةةيةم نة ِّذ ةةذت ط ةةة عم ةةي وطني ةةة ملكافح ةةة ممارس ةةة م ةةا يس ةةمى زش ةةبان الغواي ةةةز (وه ةةم
أشخا متاجرون بالبتر يستغلون الذتيات الضعيذاتم عن طريق عمقة كاهبة)م ومشلت ةدابي
خمتلذ ةة هةةدفها منةةع هةةذه املمارسةةة وممحقةةة اةنةةاة ومحايةةة الضةةحايا .و ةرتاوح هةةذه التةةدابي مةةن
محة ةةمت التوعية ةةة الوقائية ةةة علة ةةى وسة ةةائط التوالة ةةي ا جتمة ةةاعيم ممحقة ةةات مكثذة ةةة ل بة ةةائن
ا سةةتغمل اةنسةةي لألطذ ةةال الضةةحايام وا سةةتثمار يف الرعاي ةةة املتخييةةة للتةةبان الض ةةحايا.
ول ةةدى هولنة ةةدا ة ةّبا م ةةن املة ةةدعني العة ةةامني والقضة ةةاة املتخيي ةةني يف قضة ةةايا ا جتة ةةار بالبتة ةةرم
مبا يتمي استغمل األطذال.
 -4٦وأعةةدت هولنةةدا طةةة عمةةي ملنةةع ومكافحةةة السةةياحة بةةدافع ممارسةةة اةةةنس مةةع األطذةةال
الة للذرتة  .201٨-201٦و تضمن طة العمي هذه جمموعة متسقة من التدابي الف ضم
شةركا مةةن القطةةاعني العةا وا ةةا  .و ركة طةةة العمةي علةةى مةةا يلةيه  -1الوقايةةة (جمموعةةة مةةن
ايممت علةى وسةائط التوالةي ا جتمةاعي لتوعيةة املسةافرين بو ةع /نذيذ اةوه إلقامةة حةواج
وطنية (دوليةة) أمةا السةياحة بةدافع ممارسةة اةةنس مةع األطذةال)  -2التحقيةق واملمحقةة (علةى
سةةبيي املثةةال ا سةةتعانة بضةةابطي ا يةةال يف جنةةون شةةرق سةةيا للتيةةدي للسةةياحة بةةدافع ممارسةةة
اةةةنس مةةع األطذ ةةال)  -٣التعةةاون الةةدو م ةةع اليوروبةةول واإلنرتبةةول (م ةةن أجةةي عةةداد ش ةةهادة
سةةلوح دوليةةة)م ومةةع فرقةةة العمةةي العامليةةة للقضةةايا اإللكرتونيةةةم وجملةةس أوروبةةا (املتةةاركة يف ةنةةة
ن اروه)م وجهات أ رى.
 -٣األافال المحتجزون

()٣4



 -47ةرى ايكومةةة اجولنديةة أن مةةن املهةم أن ذيةةي التةبان الةةذين يتعةاملون مةةع التةةرطة أو
السلطات القضائية على املساعدةم وأن يعاملوا معاملة سليمة وأن يةدر قهةم أحكةا ممئمةة
حس ةةل اةرمي ةةة املر كب ةةة والت ةةخع املعة ة وو ةةع القال ةةر .وينط ةةوي الق ةةانون اةن ةةائي اجولن ةةدي
لألح ةةداا عل ةةى ط ةةابع رب ةةوي يركة ة عل ةةى النم ةةا م و ع ةةادة ربي ةةة األح ةةداا املت ةةتب هبة ةم و ع ةةادة
ةةةهيلهم  .واملبة ةةدأ األساس ةةي يف النظة ةةا اةنة ةةائي اجولن ةةدي لألحة ةةداا ه ةةو أن ا حترة ةةاز ينبغة ةةي
أ يستخد كحي املمه األ يم وأن يلرة لي أقير فرتة مناسبة من الوقت .وعنةد ممحقةة
مر ك اةرائم اةنائيةم يبقى اجد هو بعاد األطذال عن اإلجرا ات اةنائية و اد بةدائي جةام
على .و ذرت حقوق الطذي.
 -4٨و قتضي اإلجرا ات اةنائية اجولندية ا الة باألحداا مةن أي قةاض يةةمر با حترةاز
السةةابق للمحاكمةةةم أن ذةةدد بيةةورة ر يةةة مةةا ها كةةان مةةن املمكةةن وقةةف هةةذا ا حترةةاز علةةى
الذور أو يف اريخ حق( .)٣٥وعموة على هلدم ل أن قةرر ابةاكم مةراراً و كةراراًم طةوال فةرتة
ا حتراز السابق للمحاكمةةم أن ا حترةاز ية ال متةروعاً .و تةمي بةدائي ا حترةاز السةابق
للمحاكمةةة وقةةف هةةذا ا حترةةاز بتةةروا حمةةددة (مثةةي واجةةل ايضةةور لةةدى التةةرطة و/أو أمةةر
قييدي)م أو ا حتراز الليلي أو اإلقامة اةّبية مع مراقبة لكرتونية.
 -٤تحسيم وضع األافال لي حاالت الطالق المريرة
 -4٩قةةد يكةةون للطةةمق الةذي يتبةةع مسةةاراً مريةةراً أثةةر مةةدمر علةةى األطذةةال .وينبغةةي أن يكةةون
الوال ةةدا ن واألطذ ةةال والت ةةبكة ا جتماعي ةةة ابيط ةةة باألس ةةرة مهيئ ةةني عل ةةى النح ةةو املمئ ةةم لتمك ةةني
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الوالةةدين مةةن التعةةاون علةةى ربيةةة أطذاجمةةا .وينبغةةي نظةةيم قةةدمي الرعاي ةةم واإلج ةرا ات القانونيةةةم
و دريل املهنيني بطريقة دعم الوالدين يف هذه املهمة و‘ دفعهم‘ يف ا جتاه اليحي .
كسةةني و ةةع األطذةةال الةةذين يعةةيش
 -٥0ويف عةةا 2014م و ةةعت طةةة نذيةةذ هتةةد
بةةاؤهم حالةةة طةةمق مريةةرة .وهةةذه ا طةةة موجهةةة منةةع ‘األفعةةال العدائيةةة‘ وكديةةدها يف مرحلةةة
مبكةةرة و قائهةةا يف حالةةة طةةمق مريةةرةم و ايةةد مةةن األ ةرار الةةف سةةببها هةةذه ايةةا ت املريةةرة
لألطذةةال .ويف بدايةةة عةةا 2017م سةةو قةةد ايكومةةة معلومةةات عةةن التقةةد العةةا ابةةرز يف
نذيذ ا طة.
 -5اللجنة الحكومية المعنية بإعادة تقييم الوالدية
 -٥1يف الذ ةةرتة م ةةن عة ةا  2014ع ةةا 201٦م أج ةةرت اللرن ةةة ايكومي ةةة إلع ةةادة قي ةةيم
الوالديةةة دراسةةة هةةدفها سةةدا املتةةورة للحكومةةة بتةةةن استحسةةان غيةةي الل ةوائ القائمةةة املتعلقةةة
بالوالديةةة القانونيةةة واعتمةةاد ت ةريعات سةةم ب ةةن يت ةةو أكثةةر مةةن وال ةةدين اثنةةني مهةةا الوالدي ةةة
واملسةةؤولية األبوي ةةةم وب ةةن مي ةار ةةةجي األرحةةا  .و ةةوفر ايق ةةوق األساس ةةية املني ةةو عليه ةةا يف
الدستور وا ذاقيةات الدوليةة هات اليةلة اإلطةار املرجعةي لةذلدم و سةيما لةد املتعلقةة قةوق
كقيةةق م يةةد مةةن املرونةةة يف
الطذةةي وميةةاي  .ويقةةد قريةةر اللرنةةة املةةذكورة مقرتحةةات هتةةد
أشةكال الوالديةة القانونيةةم ألن مةن املمكةن أن تكةةون األسةر بطةرق خمتلذةةة وينبغةي يف مجيةع هةةذه
ايا ت مان ميار الطذي بيورة قانونية .وستوالي ايكومة دراسة قرير اللرنة يف األشةهر
القادمة وستقرر الطريقة الضرورية و/أو اببذة ملتابعة ما جا في .
 -6حقوق الطفل لي أروبا
 -٥2مةةع عةةديي القةةانون املتعلةةق باأل ةةا العائليةةةم ميكةةن للوالةةدين اآلن ا تيةةار مةةن الطذةةي
ا سةةم العةةائلي لةةأل أو لةةألنم يف حةةني أن األطذةةال املولةةودين سةةابقاً يف طةةار الة وا (أو الةةذين
يعةةرت هبةةم األن) كةةانوا ية ةةذون لقائي ةاً اسةةم األن .وذظةةر القةةانون اةديةةد العقوبةةة البدنيةةة يف
طار األسرة وينتي مبوجل القانون مرك اً لمستتارة واإلبمغ عن سا ة معاملة األطذال(.)٣٦
 -٥٣وأنتئت فرقة عمي على نطاق اململكة من أجي ع ية التعةاون يف جمةال حقةوق الطذةي.
و تمي القضايا الف عاةها هذه الذرقة العنف د األطذال ودور الوالدين يف نتئة األطذال.
 -٥4وأع ة ةةادت ايكوم ة ةةة أيضة ة ةاً نت ة ةةا اللرن ة ةةة الوطني ة ةةة يق ة ةةوق الطذ ة ةةي يف تة ة ةرين األول/
أكتوبر 2014م هبد عطا دفعة جديدة لتنسيق نذيذ ا ذاقية حقوق الطذي ورلده.
 -٧حقوق الطفل لي كوراساو
 -٥٥ذةةق لألطذةةال اييةةول علةةى املعلومةةات وينبغةةي ةةوعيتهم قةةوقهم .ومنةةذ عةةا 200٨م
دأبةةت املنظمةةات الت ةريكة يف كوراسةةاو علةةى نظةةيم أنتةةطة رك ة علةةى ويةةد األطذةةال والتةةبان
مبعلومات عن األحكا القانونية املتيلة قوق الطذي بطرق منها مثمً ما يليه


14
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ب ةةاملرأةم بطائذ ةةة م ةةن األنت ةةطة الس ةةنوية املتعلق ةةة ب ةةاليو الع ةةاملي للطذ ةةيم مب ةةا فيه ةةا
ما يليه


نتر معلومات عن حقوق الطذي يف وسائط اإلعم ويف املدار



نظةةيم م ةؤمترات ومناقتةةات وغيهةةا مةةن األحةةداا مةةع املتحةةدثني الضةةيو
إلعم التبان بتةن موا يع متيلة قوق الطذي



نظ ةةيم مهرج ةةان حق ةةوق الطذ ةةي و س ةةليط الض ةةو عل ةةى حق ةةوق الطذ ةةي م ةةن
مل الذن والغنا وأشكال التعبي األ رى
()٣7



نتر ثمثة كتل إلهكا الوعي با عتدا اةنسي على األطذال



س ةةوق املعلوم ةةات الس ةةنوية ال ةةف أطلقته ةةا ايكوم ةةةم وال ةةف ت ةةاح فيه ةةا للرمه ةةور
معلومات بتةن التعليم يف مرحلة الطذولة املبكرة.

 -٨برنامج العمل الواني لتنمية الشباب لي كوراساو

()٣٨

 -٥٦يف عا 2014م بدأت حكومة كوراساو األ ذ بسياسة جديةدة لتنميةة التةبان سةتند
قة أكثةةر كةةاممً ونظةةرة ابيةةة زا نميةةة التةةبان وهلةةد يف طةةار برنةةام العمةةي مةةن أجةةي
نمية التبان .وهذا الّبنةام موجة .ةو ةاد الذةر واإلمكانيةات ةميةع التةبان يف كوراسةاو
م ةةن ال ةةو دة حة ة  24س ةةنة م ةةن العم ةةر .و عت ةةّب مت ةةاركة الت ةةبان مهم ةةة للغاي ةةة وم ةةن يت ةةارح
الت ةةبان يف ت ةةكيي الّبن ةةام ويف قة ةراره و نذي ةةذه .ويركة ة الّبن ةةام عل ةةى مخس ةةة جم ةةا ت لتنمي ةةة
التةةبانه  -1التعلةةيم ورعايةةة األطذةةال  -2العمالةةة و نظةةيم املتةةاريع  -٣األمةةن  -4اليةةحة
يسةةي سةةبي التعةةاون بةةني التةةركا
والرفةةاه  -٥املنةةازل واألحيةةا السةةكنية .ويسةةعى الّبنةةام
ابليني والعمي من أجي كقيق أهدا ملموسة للنهوض بالتبان.
 -٩مؤسسة الرعاية القضائية للشباب لي كوراساو
 -٥7أنتةئت مؤسسةةة الرعايةة القضةةائية للتةةبان يف عةا  201٣كةةي سةاهم يف زيةةادة األمةةن
يف كوراس ةةاوم م ةةن ةةمل ةةوفي أنت ةةطة ال ةةدعم والتوجية ة للذئ ةةة العمري ةةة  1٨-12س ةةنة املعر ةةة
ملخاطر شةديدةم و نظةيم أنتةطة عةادة ةهيةي التةبانم و نتةا شةراكات للسةممة التمعيةة(.)٣٩
و تةةمي األنتةةطة الوقائيةةة الةةف ضةةطلع هبةةا هةةذه املؤسسةةة نظةةيم حمادثةةات عمميةةة بتةةةن والةةي
املؤسسة مع اةمهور والسلطات هات اليلة .و قد املؤسسة أيضاً مبةادئ وجيهيةة املعلمةني
مةةن أجةةي ويةةدهم باملهةةارات المزمةةة ملسةةاعدة التةةبان الةذين يعيتةةون يف أو ةةاع هتةةةم و وعيةةة
التبان بالظرو الف ؤدي جرائم األحداا.

جيم -الخصوصية
 -1واجب اإلبالغ عم انتهاكات سرية البيانات
 -٥٨يقتضةةي التعةةديي الةةذي أد ةةي علةةى قةةانون محايةةة البيانةةات يف عةةا  201٦مةةن م ةراق
البيانة ةةات قة ةةدمي املعلومة ةةات عة ةةن أي انتهة ةةاح لبيانة ةةات شخية ةةية هيئة ةةة محاية ةةة البيانة ةةات و
ألةةحان البيانةةات أنذسةةهمم عنةةدما يكةةون هنةةاح احتمةةال بةةةن يسةةذر ا نتهةةاح عةةن ثةةار سةةلبية
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طةةية علةةى اييةةاة ا الةةة لذةةرد مةةا .وباإل ةةافة هلةةدم و ِّسةةع نطةةاق لةةمحيات هيئةةة محايةةة
البيانةةات حةةد كبةةي خبيةةو فةةرض غرامةةات داريةةة يف حةةال انتهةةاح ق ةانون محايةةة البيانةةات.
وميكةةن اآلن فةةرض غرامةةات يةةي  ٨20 000يةةورو .وو ةةعت ةةمانات جرائيةةة ومو ةةوعية
جديةةدة متكةةن هيئةةة محايةةة البيانةةات مةةن ضةةييق نطةةاق األحكةةا الذضذا ةةة شةةيئاً مةةا املضةةمنة يف
قةةانون محايةةة البيانةةات ليتسةةه طبيةةق هةةذه األحكةةا علةةى القضةةية املعرو ةةة عليهةةام بغيةةة اح ةرتا
مبدئي مكانية التنبؤ واليقني القانوين احرتاماً اماً.
 -2تقييمات األثر على الخصوصية
 -٥٩يف عا 201٦م قيم باحثون مسةتقلون اسةتخدا ايكومةة املرك يةة لتقييمةات األثةر علةى
ا يولةةيةم الةةذي بةةات ل امي ةاً منةةذ عةةا  201٣يف ايةةا ت الةةف يتعةةني فيهةةا جتهي ة جمموعةةات
كبةةية مةةن البيانةةات التخيةةية نذيةةذاً لتت ةريعات أو سياسةةة جديةةدة .وأطهةةرت النتةةائ الرئيسةةية
الواردة يف قرير الباحثني أن استخدا قييمات األثر على ا يولية يؤثر ةثياً ابياً يف معاةة
البيانةةات التخيةةية بطريقةةة دقيقةةة ومناسةةبة وقانونيةةة .ومةةع هلةةدم هنةةاح دائمةاً هةةامش للتحسةةني.
ويولةةي التقريةةر ب يةةادة ا ةةّبة و هكةةا الةةوعي بتةةةن مسةةائي ا يولةةية دا ةةي اجيئةةات ايكوميةةةم
وجعي اوه األسئلة أيسر استخداماً (بإزالة امليطلحات القانونية على سبيي املثال)م وكذالة أن
جتةةرى قييمةةات األثةةر علةةى ا يولةةية يف الوقةةت املناسةةل .وسيو ةةع اةةوه جديةةد لألسةةئلة يف
السنة القادمة.
 -٣البيانات الضخمة
 -٦0يف نيسان/أبريي 201٦م ألدر اللس العلمي للسياسةة ايكوميةة قريةراً عةن زالبيانةات
الضةخمة يف جمتمةع حةر و مةنز .واسةترابة جةةذا التقريةرم بعةا جملةس الةوزرا اجولنةدي برسةةالة
الّبملةةان يف ت ةرين الثةةاين/نوفمّب أو ة فيهةةا أن ة سيوالةةي ةةا مةةدى فائةةدة كلةةيمت البيانةةات
الضخمةم مع و ع مانات كافية فيما يتعلق ماية البيانات وعد التميي والتذافية وموثوقيةة
البيانات واألساليل املستخدمة يف التحليي.
 -٤مشروع القانون المتعلق بدوائر االستخبارات واألمم
 -٦1ق ة ِّةد مت ةةروع الق ةةانون املتعل ةةق ب ةةدوائر ا س ةةتخبارات واألم ةةن الّبمل ةةان يف  2٨تة ةرين
األول/أكتوبر  .201٦وينظِّم متروع القانون هذا خمتلف اليمحيات (ا الة) املذو ة لةدوائر
ا سةةتخبارات واألمةةنم الةةف ميكةةن أن نتهةةد ايةةق يف ا يولةةية .وقةةد أو ا عتبةةار الواج ةةل
للمعةةايي الةةف و ةةعتها ابكمةةة األوروبيةةة يقةةوق اإلنسةةان يف هةةذا الةةالم وهةةو مةةا أدى و ةةع
ةمانات كافيةةة يمايةة ايةةق يف ا يولةية( .)40وعةةموة علةةى هلةدم يةةنع متةروع القةةانون علةةى
نظا فعال للرلد و قدمي التةكاوى .وميكةن يف سةياق جةرا قةدمي التةكاوى أن يةدر أحكةا
مل مة عن هيئة مستقلة عه بالنظر يف التكاوى.
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دال -الهجرة واالندماج واللجوء

()41

 -1االستجابة لتزايد تدلق ملتمسي اللجوء
 -٦2يف عا ( 201٥و سيما يف الييف وا ريف)م وجدت هولندا نذسها أما دفق غي
مسةةبوق مللتمسةةي اللرةةو البلةةد .وكانةةت األولويةةة العليةةا للحكومةةة يف هلةةد الوقةةت هةةي كذالةةة
مكانية يوا مجيع األشخا املعنيني بطريقة نسانية .وبذلت هولندا جهداً كبياً لتحقيق هلةدم
وكلِّلةت جهودهةةا بالنرةاح .ويف يةةرتح ولةو ملةةتمس ةةةو واحةد دون مةةةوى أثنةا هروة هةةذا التةةدفق.
ممةةا يع ة أنة كةةان يتعةةني عةةداد مراكة ا سةةتقبال بسةةرعةم وبالتةةا يف سةةتو هةةذه املراك ة دائم ةاً
مجيع املعايي ابددة يف املا ي .ومع هلةدم أ ِّمةن للرميةع مةةوى مةن و نسةاين .ومشلةت التةواغي
الرئيس ةةية األ ةةرى املس ةةائي الي ةةحية وكدي ةةد مجي ةةع الواف ةةدين اة ةةدد و س ةةريلهم .ونظ ةةراً لألع ةةداد
الكبية املعنيةم ألبحت فرتات ا نتظار أثنا جرا ات اللرو أطول من املعتةادم وبسةبل ةرورة
ر أكثر مما هو مرغون في .
نتا ممجي مؤقتة كان على األشخا ا نتقال من مكان
وحالي ةاً راجةةع ةةدفق ملتمسةةي اللرةةو حةةد كبةةيم ولةةذلد هنةةاح احتمةةال وا ة بةةةن يقلةةع
الوقةةت الةةمز ملعاةةةة الطلبةةات وبةةةن يةةب الظةةرو طبيعيةةة يف مراك ة ا سةةتقبال .و رك ة أيض ةاً
اةهود املبذولة اآلن على اد السكن لموعة كبةية مةن ملتمسةي اللرةو الةذين منحةوا يةاري
اإلقامةم وعلى مان اندماجهم يف التمع اجولندي.
 -2احتجاز األجانب/احتجاز الفئات التي تعيش لي أوضاع هشة

()42

يو ةةع القيةةر غةةي امليةةحوبني يف مراك ة ا حترةةاز ايدوديةةة .ومضةةع األسةةر هات
-٦٣
أطذةةال قيةةر للذةةرز علةةى حةةدود شةةنغن .ومنةةذ بةةد العمةةي هبةةذا الذةةرزم يف ةةودع أي أسةةرة ملتمسةةة
للرو على حدود شنغن يف مرك األسرة املغلق ا ا .
 -٦4وفيما خيع األسر هات أطذال قير الف طلل منها مغادرة البلد والف عيش يف مراك
اسةةتقبال مذتوحةةةم يف يعةةد يطبةةق غيةةي السياسةةة العامةةة املعلةةن عنة سةةابقاًم الةةذي ميكةةن مبوجبة
احترةةاز األسةةر هات أطذةةال قيةةر بغةةرض طردهةةا ها كانةةت قةةد هتربةةت مةةن اإلشةرا سةةابقاً.
وه ةةذا ألن اإلج ة ةرا أدى زي ةةادة ح ةةادة يف ع ةةدد األس ةةر هات أطذ ةةال قي ةةر ال ةةف هترب ةةت م ةةن
اإلشةرا حاملةةا أ طةةرت بتةاريخ الطةةرد .فقةةد هتةةرن حةوا ثلثةةي هةةذه األسةر مةةن اإلشةرا م سةوا
بيةةورة ج ئيةةة أو كليةةةم يف لةةد الذةةرتة .ويواجة أفةراد هةةذه األسةةر وجةةوداً ملتبسةاً كمهةةاجرين غةةي
شرعيني .ويعتّب هذا أمراً مسةتهرناً للغايةة سةيما مةن منظةور ميةار األطذةال املعنيةنيم ولةذلد
قرر يداعهم رهن ا حتراز مرة أ رى وفقاً ملعايي حمددة لارمة يف مركة أسةري مغلةق بة جةذا
الغرض.
 -٦٥ويف عا 2017م سيناقش الّبملان متروع القانون املتعلق باإلعادة واحتراز األجانةل.
وينتةةي متةةروع القةةانون هةةذا نظام ةاً جديةةداً ومسةةتقمً سةةينطبق كديةةداً علةةى األجانةةل ابتر ة ين
ألسبان دارية .ويو متروع القانون اهتماماً الاً لو ةع الذئةات الةف عةيش يف أو ةاع هتةة
فيمةةا يتعلةةق بةإجرا احترةةاز األجانةةل .ويقةةد أيضةاً ةةمانات قانونيةةة بعةةد فةةرض ا حترةةاز يف
حةةال سيتةةكي زعاج ةاً غةةي معقةةول بسةةبل الظةةرو ا الةةة لألجن ة املع ة  .و سةةري األحكةةا
هاهتا على ا حتراز عند ايدود.
GE.17-01932
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 -٣إيواء المهاجريم غير الحامليم للوثائق الالزمة
 -٦٦تاح مرافق ا ستقبال لألجانل الذين رفضت طلبةاهتم للبقةا يف هولنةدا رفضةاً رجعةة
في والذين يضطرون مغةادرة البلةد .وهنةاح موقةع مركة ي وطة يةوفر املةةوى ويهيةي األشةخا
املعنيني من أجي عةادهتم بلةدهم األلةلي أو نقلهةم بلةد مةن املمكةن أن ذيةلوا فية علةى
اإلقامةةة الدائمةةة .ويقةةد جةةؤ األشةةخا م يةةد مةةن الةةدعم مبةةنحهم معونةةات حمةةددة مثةةي أوراق
اجويةةة و ةةذاكر السةةذر ومبلة مةةا سةةتخدام بعةةد عةةادهتم .ويةةوفر املوقةةع أيضةاً مكانيةةة اييةةول
علةةى الرعايةةة اليةةحية عنةةد ا قتضةةا  .وفيمةةا خيةةع البةةالغني األجانةةلم يتوقةةف الةةد ول هةةذا
املرفةةق علةةى بةةدا عةةاوقم مةةع ج ةرا اإلعةةادة .و ينطبةةق هةةذا التةةرا علةةى األسةةر هات أطذةةال
قير .و وز لألسر الف رفضت طلباهتا للرو أن ظي يف املرفق ح يبل ألغر طذي يف األسرة
مثانية عتر عاماً من العمر .وقد قضت أعلى حمكمة داريةة يف هولنةدا وابكمةة األوروبيةة يقةوق
اإلنسةان بةةةن هةةذه املرافةق ا الةةة باملهةةاجرين غةي ايةةاملني للوثةةائق المزمةة تماشةةى مةةع ا ذاقيةةة
األوروبية يقوق اإلنسان.
 -٤األافال لي السياسة المتعلقة باألجانب

()4٣

 -٦7و سياسة القبول يف هولندام يف طار جرا ات اللرو و جرا ات القبول العاديةة علةى
حد سوا م اهتماماً كبياً لو ع القير (املوجةودون دا ةي األسةر وكةذلد ملتمسةو اللرةو القيةر
غةةي امليةةحوبني) .و ةةدر حاجةةة ه ةةؤ األطذةةال ايمايةةة دراس ةةة دقيقةةةم وفق ةاً ملةةا يقتض ةةي
ا كةةاد األوروي والقةةانون الةةدو  .و تةةمي اةوانةةل اجامةةة األ ةةرى الضةةمانات اإلجرائيةةة ا الةةة
باألطذ ةةال ال ةةف غط ةةي مس ةةائي م ةةن قبي ةةي ةةوفي امل ةةةوى والتعل ةةيم وا ةةدمات ا جتماعي ةةة والرعاي ةةة
الطبيةةةم ويف مشةةي األسةةرة .و راعةى ميةةار القيةةر أيضةاً يف سةةياق جةرا ات اإلعةةادة .وعلةةى سةةبيي
املثةةالم ينتظ ةةر م ةةن ملتمس ةةي اللر ةةو القي ةةر غ ةةي املي ةةحوبني ب ةةدا الق ةةدر نذس ة م ةةن املب ةةادرة
التخي ةةية أو املس ةةؤولية مثلم ةةا ه ةةو األم ةةر بالنس ةةبة الب ةةالغني .وأدر أيضة ةاً نظ ةةا العذ ةةو ع ةةن
ملتمسي اللرو القيةر( )44معيةاراً مو ةوعياً ميكةن علةى أساسة مةن األطذةال الةذين يعيتةون يف
هولندا منذ سنوات عديدة يري اإلقامة ها استوفيت شروا معينة.

الجنسية
 -5انعداً

 -٦٨يعامي األشخا عدميو اةنسية املعاملة نذسها الف يعامي هبةا املهةاجرون هوو جنسةيةم
فيمةةا عةةدا بعةةض ا سةتثنا ات اإل ابيةةة .وميكةةن لألشةةخا عةةدميي اةنسةةية طلةةل الترنةةيس بعةةد
ثما سنوات من اإلقامة القانونية يف هولندام بد ً من فرتة مخس سنوات العادية.
 -٦٩وعلةةى األشةةخا عةةدميي اةنسةةية ثبةةات حالةةة انعةةدا اةنسةةية الةةف يعيتةةوقا مةةن أجةةي
اييةةول علةةى ا سةةتحقاقات ابةةددة يف ا ذةةاقيف األمةةم املتحةةدة بتةةةن التيةةدي نعةةدا اةنسةةية
وكذلد من أجي اييول على اةنسية اجولندية .و عمي هولندا حالياً على و ةع متةروع قةانون
لتحدي ةةد اإلجة ةرا ات املتعلق ةةة بانع ةةدا اةنس ةةية .وبذض ةةي مت ةةروع الق ةةانون ه ةةذام س ةةيتمكن أيضة ةاً
األطذال الذين ولدوا عدميي اةنسية على الرتان اجولندي دون يري اإلقامة من اييول علةى
اةنسية اجولندية بعد مخس سنوات من اإلقامة الذعلية الثابتة.
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 -70و يتةكي انعةةدا اةنسةةية يف حةد ها ة سةةبباً لالقامةةة القانونيةة يف هولنةةدا .ومةةن املمكةةن
أن مين األشخا عدميو اةنسية اإلقامة القانونية يف حال اسةتيذائهم شةروا اللرةو أو اإلقامةة
العادية .و ها يف يستوفوا لد التةروا لكةنهم يسةتطيعون العةودة البلةد الةذي كةانوا يقيمةون
في ة سةةابقاًم ألسةةبان ارجةةة عةةن رادهتةةمم ةةوز مةةنحهم يةةرذاً لالقامةةة .ويف حةةا ت أ ةةرىم
ميك ةةن أن يطل ةةل م ةةن األش ةةخا ع ةةدميي اةنس ةةية الع ةةودة بل ةةدهم األل ةةلي أو بل ةةد ق ةةامتهم
السابق.
 -6برنامج تقرير المصير
 -71ن أحد عنالر سياسة هولندا لمنةدما هةو برنةام قريةر امليةي .ويتعلةق قريةر امليةي
بق ةةدرة الت ةةخع عل ةةى كدي ةةد يارا ة التخي ةةية بت ةةةن مس ةةائي م ةةن قبي ةةي التعل ةةيمم والت ةةدريلم
واألنتطة الرتفيهيةم وا تيار شريد حيا م والعيش مبذردهم واييول على الطمقم والدينم دون
أي غط أو كةراه .وهولنةدا دميقراطيةة ككمهةا سةيادة القةانونم حيةا لكةي فةرد ايقةوق نذسةها
وعلية الواجبةات نذسةهام ويعتةّب قريةر امليةي أمةراً مسةلماً بة عمومةاً .لكةن يف بعةض اةماعةةاتم
هناح دور للتر و غط اةماعة .وكدا انتهاكات حق شخع ما يف قرير امليي باألسا
يف سةةياق عمقةةات التبعيةةة وعةةد املسةةاواة بةةني الرج ةةي وامل ةرأة .وم ةن أمثلةةة هلةةد ال ة وا القس ةةري
واألسر ال وجيم وزوا األطذالم واج ْررم والعنف املتيي بالتر م وحياة الع لةة القسةريةم وعةد
قبول املثلية اةنسية.
 -72ويرك ة برنةةام قريةةر امليةةي يف الدرجةةة األو علةةى الوقايةةة مةةن ةةمل تةةريع النقةةا
بتةن املوا يع ابظورة يف اةماعات املغلقةم وشن محمت د ال وا القسري عن طريق بةمغ
الضحايا ابتملني با يارات املتاحة جم ملنع ال وا القسري أو اجرر.
 -٧ملتمسو اللجوء وأسرهم لي أروبا
 -7٣أروبة ةةا مة ةةن الة ةةدول املوقعة ةةة علة ةةى ا ذاقية ةةة المجئة ةةني لعة ةةا  1٩٥1عة ةةن طرية ةةق برو وكة ةةول
عا  1٩٦7ا ا بو ع المجئني ولديها جرا ات الة باللرو .
 -74ووفقاً ملرسو القبول لعا 200٩م وز مللتمسي اللرو البقا يف أروبام واييول علةى
()4٥
عميم يف الوقت الذي يعاك فية طلةبهم للرةو مبوجةل ا ذاقيةة المجئةني  .وينطبةق هةذا أيضةاً
علةةى الوفةةا با لت امةةات الناشةةئة ع ةةن ا ذاقيةةات دوليةةة مةةن قبي ةةي لةةد املتعلقةةة مبكافحةةة ا جت ةةار
بالبتر.
 -٨الدراسة االستقصائية لعاً  2016بشأن الهجرة واالندماج لي أروبا
 -7٥يف الرب ة ةةع األ ة ةةي م ة ةةن ع ة ةةا 201٦م أج ة ةةرى مكت ة ةةل اإلحي ة ةةا ات املركة ة ة ي الدراس ة ةةة
ا ستقيةةائية لعةةا  201٦بتةةةن اجرةةرة وا نةةدما يف أروبةةا .واجةةد الرئيسةةي منهةةا هةةو مجةةع
بيانات عةن يةائع املهةاجرين يف أروبةا وعةن طةروفهم املعيتةيةم و سةيما الوافةدين اةةدده أي
األشةةخا الةةذين يف يولةةدوا يف أروبةةا والةةذين اسةةتقروا فيهةةا يف السةةنوات العتةةر املا ةةية .وأجريةةت
مقةةابمت أيضةاً مةةع األفةراد اآل ةرين يف األسةةر املعيتةةية للمهةةاجرينم بيةةر النظةةر عمةةا ها كةةانوا
قد ولدوا أ يف أروبةا .و تكةون الدراسةة ا ستقيةائية لعةا  201٦مةن اسةتبيان بتةةن جمموعةة
متنوعةةة مةةن املوا ةةيعم منهةةا مةةثمً ا يةةائع التخيةةيةم و ةةاريخ اجرةةرةم واألنتةةطة ا قتيةةاديةم
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والظرو املعيتيةم ونوايا املهاجرين بتةةن اإلقامةة يف أروبةام وا نةدما يف جمتمةع أروبةام والةروابط
مع أروبا ومع بلدهم األللي.

هاء -السالمة البدنية والحرية الشخصية
 -1العنف ضد المرأة

()4٦

 -7٦يف السةةنوات األ ةةيةم جةةرى الرتكية علةةى زيةةادة مراعةةاة ا عتبةةارات اةنسةةانية يف سياسةةة
مكافح ةةة العن ةةف يف ط ةةار عمق ةةات التبعي ةةةم وهل ةةد لمس ةةترابة ج ئية ةاً لتول ةةيات اللرن ةةة املعني ةةة
بالقضةةا علةةى التميي ة ةةد امل ةرأة .وقةةد أجةةري زمس ة للمسةةائي اةنسةةانيةز لبحةةا مةةدى مراعةةاة
ا عتبةةارات اةنسةةانية عنةةد نذيةةذ السياسةةة العامةةة .ويف طةةار متابعةةة هةةذا املسة م مجِّعةةت جمموعةةة
من األدوات ملساعدة البلديات على زيادة مراعةاة ا عتبةارات اةنسةانية يف سياسةاهتا .وباإل ةافة
ر.
هلدم أجريت دراسة عن وارا العنف املن من جيي
 -77و تكي مراك التيدي للعنف اةنسي ج اً هامةاً مةن جهةود مكافحةة العنةف اةنسةي
يف هولنةةدا .و ة ةةذ هةةذه املراك ة بةةنه متعةةدد التخييةةات زا ةةحايا العنةةف اةنسةةي ايةةادم
بغةةض النظةةر عةةن سةةنهمم مةةن ةةمل نسةةيق ج ةرا ات الطةةل التةةرعي والرعايةةة الطبيةةة والةةدعم
النذسةي ا جتمةاعي .وقةةد بةدأت ثمثةة عتةةر مةن هةةذه املراكة يف العمةي بالذعةةيم ومةن املتوقةةع أن
كذو حذوها املراك الثمثة األ ية يف عا .2017
 -7٨ول ي ةةادة كس ةةني ج ةرا ات اإلب ةةمغم ج ةةدِّدت عليم ةةات الت ةةرطة بت ةةةن ح ةةا ت العن ةةف
اةنسي .وحدِّدت الطريقة الف ميكن أن رك هبا اإلجرا ات على الضحية أكثر من هي قبي.
 -7٩وقد د لت ا ذاقية اسطنبول حي النذاه بالنسبة

هولندا يف  1هار/مار  201٦.

 -2إعالن "كفى" بشأن كوراساو
 -٨0يف تةرين الثةةاين/نوفمّب 201٥م أطلقةةت حكومةةة كوراسةةاو محلةةة إلهكةةا الةةوعي بتةةةن
العدوان يف طار العمقات وبتةن املساعدة املتاحةة للضةحايا (ابتملةني)م مبةا يف هلةد معلومةات
عةةن كيذيةةة بةةمغ السةةلطات املعنيةةة بتلةةد ايةةا تم واملنظمةةات الةةف ميكنهةةا قةةدمي املسةةاعدة مةةن
مل وفي م يد من الرعاية والعم للضحايا.
 -٣ضحايا االتجار بالبشر والعنف المنزلي والجرائم األخرى غير الحامليم لتصاريح اإل امة
 -٨1رمةي ر يبةةات اإلقامةة لضةةحايا ا جتةار بالبتةةر كقيةةق هةدفني مهةةاه ةوفي ايمايةةة ملةةن
يدعون أقم حايا لمجتار بالبتر وملن يتعاونون يف القضايا اةنائية د اةناةم ومن تريع
الضحايا على بمغ الترطة باةرائم املر كبة.
 -٨2ولةدى األشةةخا الةذين يةةدعون أقةم ةةحايا لمجتةار بالبتةةر ايةق يف فةةرتة ثمثةة أشةةهر
للتذكيم منذ أول ا يال بالترطةم قبةي أن يقةرروا مةا ها كةانوا سةيفعون دعةوى أ  .وهةذا مةن
أجي منحهم الوقت للراحة والتةقلم مع و عهم اةديد والتذكي فيما ها كانوا يودون التعةاون يف
التحقيقةات اةاريةة مةع املتةاجرين وممحقةتهم .وميةن ملةن يةودون هلةد يةري قامةة مؤقةت طيلةةة
مةةدة اإلج ةرا ات اةنائيةةة .أمةةا الضةةحايا الةةذين يرغبةةون يف قامةةة دعةةوى أو يسةةتطيعون فعةةي
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هلةةد بسةةبل مت ةةاكي لةةحية ح ةةادة أو بسةةبل رهيةةل ط ةةيم فةةيمكن م ةةنحهم ي ةري قام ةةة
مؤقتة ملدة سنة واحدة .و ها أفضت اإلجرا ات اةنائيةة دانةة قائيةة وغةي قابلةة للطعةن أو ها
استغرقت أكثر من ثما سنوات وكان يف حوزة الضحية يري قامة ملدة ثما سةنواتم ميةن
الضحية بنا على طلب يري قامة غي مؤقتة ألسبان نسانية.
 -٨٣وبإمكةان ةةحايا العنةةف املنة أو العنةةف املتيةي بالتةةر أيضةاً اييةةول علةةى يةري
اإلقامة ألسبان نسانية .وميكن للضحايا الذين يعيتون يف هولندا بيورة غةي قانونيةة أن يطلبةوا
يةري اإلقامةةة املؤقتةةة ألسةةبان نسةةانية .و ها كةةان طةةر العنةةف ي ة ال قائم ةاً بعةةد مةةرور سةةنةم
يري لالقامة غي املؤقتة .و ها كان لةدى الضةحية يةري لالقامةة مةع
ميكن كويي التيري
ش ةريد وقطعةةت العمقةةة بسةةبل العنةةف املن ة أو طةةر العنةةف املتيةةي بالتةةر م ذةةق للضةةحية
اييول على يري لالقامة غي املؤقتة ألسبان نسانية.
 -٨4ولتتريع املهاجرين غي القانونيني الذين شهدوا على جرائم أ رى أو وقعوا ةحايا جةا
العدالةةم قةدمت التةرطة
على بمغ الترطة بتلد اةرائمم و مان ولول هؤ األشةخا
اجولندية مانات منذ بداية عا  201٦على عد اماه أي جرا مبوجل قانون اجرةرة عنةدما
يةةةه شةةخع مةةا لالبةةمغ عةةن جرميةةة .ومةةع هلةةدم ها اشةةتب يف أن التةةخع يوجةةد يف هولنةةدا
بيورة غي قانونيةم فإن الترطة سو كيل املنظمة الدولية للهررة ووكا ت املعونة األ ةرى
الةةف ميكنهةةا قةةدمي املسةةاعدة يف حالةةة املغةةادرة الطوعيةةة .و يتمتةةع املهةةاجرون غةةي النظةةاميني بةةي
م ايا كما يتكبدون أي مضار نتيرة و ع قامتهم الناجم عن هذا الرت يل.
 -٤مكالحة االتجار بالبشر لي أروبا
 -٨٥يف أروبام زادت العقوبات اليةادرة ةق مةر ك جةرائم ا جتةار بالبتةر يف عةا .2014
ومبوجل القانون اةنائي يف أروبام ألب استخدا ا دمات الف يقةدمها ةحايا ا جتةار بالبتةر
جرمية يعاقل عليها اآلن ها كان من املعرو أن لد ا دمات مقدمة باإلكراه.
 -٨٦ولاغت فرقة العمي املعنية مبكافحة ا جتار يف أروبا طة عمي وطنية جديدة ملكافحة
ا جتةار بالبتةر للذةرتة 201٩-201٥م وأ ةذت طابعةاً ر يةاً علةى جةرا ات العمةي املوحةدة مةن
أجةةي رشةةاد جهةةات ا سةةترابة األوليةةة يف عمليةةة التحديةةد ا سةةتباقي لضةةحايا ا جتةةار و حةةالتهم
ةةدمات الرعايةةةم وأنتةةةت مرك ة اً لتنسةةيق مكافحةةة ا جتةةار بالبتةةر .ويف الذةةرتة 201٦-2014م
ودرن ح ةوا  ٥00موط ةةف حك ةةومي
انطلقةةت ع ةةدة كقيق ةةات يف حةةا ت ا جت ةةار بالبت ةةر ابتملةةة ِّ
على التعر على عممات ا جتار بالبتر.
 -٨7ول ةةدى حكوم ةةة كوراس ةةاو أيض ةاً فري ةةق عام ةةي معة ة با جت ةةار باألش ةةخا م يرل ةةد حال ةةة
القضةةايا والضةةحايام ويتةةرع بةةادل املعلومةةات بةةني السةةلطات املعنيةةةم ويعة ز التعةةاون بةةني اجيئةةات
ايكومية يف جمال مكافحة ا جتار بالبتر والتهريل.

واو -حقوق اإلنسان ومكالحة اإلرهاب
 -٨٨يف سلم هولندا من طةر اإلرهةان .و عةرت هولنةدا بةةن عليهةا واجةل محايةة مواطنيهةا
مةةن هةةذا التهديةةدم لكةةن يف نذةةس الوقةةت ةةل أن تماشةةى ةةدابي مكافحةةة اإلرهةةان مةةع محايةةة
حقوق اإلنسانم مثي ايق يف ا يوليةم وحرية التعبيم وحرية التنقي وعد التميي  .وقبي امةاه
GE.17-01932

21

A/HRC/WG.6/27/NLD/1

أي ج ةرا ات ت ةريعية أو سياس ةةية ملكافح ةةة اإلره ةةانم ق ةةيم هولن ةةدا دائم ةاً م ةةا ها ك ةةان اإلج ةرا
ةرورياً ومتناسةباً ومةةا ها كةان ينطةوي علةةى أي أثةر سةةل حمتمةي علةى حقةةوق اإلنسةان .و تةةكي
التحلةةيمت الةةف يقةةدمها املنسةةق الةةوط لألمةةن ومكافح ةة اإلرهةةان بانتظةةا األسةةا مةةاه أي
ج ةرا  .و ةةوفر ا س ةرتا يرية الوطنيةةة ملكافحةةة اإلرهةةان الةةف و ةةعت يف متوز/يولي ة  201٦طةةاراً
لتدابي مكافحةة اإلرهةان ةمل السةنوات ا مةس املقبلةة .و قةيم أي ةدابي ملموسةة مذضةية
تريعات قييماً شةاممً علةى يةد جملةس الدولةة و نةاقش يف الّبملةانم وهلةد لكذالةة مراعةاة حقةوق
اإلنسان وسيادة القانون.
 -٨٩وأحد األمثلة يف هذا السةياق هةو برنةام العمةي املتكامةي ملواجهةة اةهةاد .وبذضةي هةذا
الّبنام م امذت ايكومة دابي ملكافحة ايركةة اةهاديةة و ةعافها يف هولنةدا والوقةو يف وجة
التطر  .ويبني الّبنام اإلجرا ات الف ستخدمها ايكومة والبال عةددها  ٣٨جةرا ً يف سةياق
جهودها من أجي التيدي للرهاد العنيف .ولتنذيذ برنام العمي هذام د لت حي النذاه عدة
ةةافات عل ةةى جمموع ةةة مةةن الي ةةكوح القانوني ةةة يف عةةا  .201٦و ِّ
متك ةةن الي ةةمحيات القانوني ةةة
اةديةدة مةةن قييةد حريةةة نقةي األفةراد املتطةةرفني يف هولنةدام بطةةرق منهةا مةةنعهم مةن مغةةادرة البلةةد.
وو ِّسع أيضاً نطاق جتريد شخع ما من اةنسية اجولندية .وبطبيعة ايالم ياغ و نذةذ األحكةا
القانونيةةة و ج ةرا ات طبيةةق هةةذه اليةةمحيات يف طةةار املعةةايي الةةف ذةةددها الدسةةتور اجولنةةدي
وا ذاقيةةات الدوليةةة يقةةوق اإلنسةةان .و وجةةد جةرا ات لكذالةةة احةرتا الت امةةات حقةةوق اإلنسةةان
عند طبيق هذه اليمحيات.

زاي -الحق لي الصحة
 -1سياسة الثني عم تدخيم التبغ
 -٩0س ةةعى هولن ةةدا س ةةعياً حثيثة ةاً ملس ةةاعدة امل ةةد نني عل ةةى ةةرح الت ةةد نيم بغي ةةة الوقاي ةةة م ةةن
األ ة ةرار الية ةةحية النامجة ةةة عة ةةن التة ةةد ني غة ةةي املباشة ةةر وث ة ة التة ةةبان عة ةةن بة ةةد التة ةةد ني .ويف
ع ة ة ةةا  2017م س ة ة ةةو وال ة ة ةةي هولن ة ة ةةدا جهوده ة ة ةةا الوقائي ة ة ةةة بوس ة ة ةةائي منه ة ة ةةا املوق ة ة ةةع الت ة ة ةةبكي
www.rokeninfo.nlم وال ة ةّبام املدرس ةةية وايم ةةمت (مث ةةي  NIX18و .)Stoptoberوهن ةةاح ركي ة ة
ةةا علةةى الوقايةةة مةةن التةةد ني يف لةةذو الوالةةدين (املسةةتقبليني) .و سةةدد شةةركات التةةةمني
كةةاليف الرعايةةة املتعلقةةة بةةاإلقمع عةةن التةةد ني .وعةةموة علةةى هلةةدم يتةةمي قةةانون التب ة اآلن
حظةر التةةد ني يف األمةةاكن العامةة املغلقةةةم و قييةةد التةد ني بسةةن مةةا فةوق الثامنةةة عتةةرةم وعةةرض
ل ةةور رادع ةةة عل ةةى عل ةةل الس ةةرائر (من ةةذ أيار/م ةةايو )201٦م وحظ ةةر و ةةع نكه ةةات ممية ة ة يف
السةرائر .و ةري أيضةاً عةداد تةريعات جديةةدة يف عةا  2017يظةر عةةرض منترةات التبة يف
ابةةمت التراريةةةم ومنةةع التةةد ني يف مرافةةق املدرسةةةم ومنةةع جةةذن انتبةةاه التةةبان بيةةذة الةةة
بةغلذةةة علةةل السةةرائر .ومةةن ةةمل هةةذه التةةدابيم هتةةد ايكومةةة محايةةة ايةةق يف التمتةةع
بةعلى مستوى ميكن بلوغ من اليحةم و سيما فيما خيع التبان.
 -٩1ويف نيسةةان/أبريي 201٦م سةةنت حكومةةة كوراكةةاو قانون ةاً يظةةر التةةد ني يف األمةةاكن
العامةم يف طار حماولة لث األشخا عن التد نيم و ذض عدد األشخا امليابني بةةمراض
متيلة بالتد ني أو بالتد ني غي املباشر.
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 -2تحسيم البيئات المجتمعية لي أروبا
 -٩2و ةعت حكومةة أروبةا برنةاجمي زبلةدح أروبةاز وزحيلةدزم اللةذين يتةممن جتديةد مركة ين
حض ةريني يف البل ةةدم مه ةةا أراايس ةةتاد وس ةةان نيك ةةو م وعت ةرين حية ةاً ةةر يف اة ي ةةرة .واألولوي ةةة
الرئيسةةية جةةذين الّبنةةاجمني هةةي هتيئةةة م يةةد مةةن ايةةدائق واألمةةاكن العامةةة لتتةةريع التنقةةي و مكانيةةة
املتةةي ومج ةةع الن ةةا  .ويعك ةةس الّبناجمةةان ق ةرار ايكوم ةةة بالي ةةلة القائمةةة ب ةةني الي ةةحة والس ةةعادة
والرفةةاه .ولتع ية التماسةةد ا جتمةةاعي ورأ املةةال ا جتمةةاعيم سييةةب لةةدى كةةي حةةي يف أروبةةا
مرك ة جمتمعةةي جديةةد أو مرفةةق متعةةدد الوطةةائفم يتةةي للنةةا طائذةةة مةةن ا ةةدمات ا جتماعيةةة
واألنتطة كت سقف واحد.
 -٣سياسة الرعاية األولية لي كوراساو
 -٩٣بع ةةد ةةا املؤشة ةرات ا جتماعي ةةة للرعاي ةةة الي ةةحيةم وبا س ةةتناد ول ةةيات منظم ةةة
اليحة للبلدان األمريكيةم و عت حكومة كوراسةاو طةاراً سياسةا ياً إل احةة الرعايةة األوليةة علةى
.و أيسر ةميع املواطنني.

حاء -التعليم
 -1التربية المدنية/التثقيف لي مجال حقوق اإلنسان

()47

 -٩4ن الرتبية ةةة املدنية ةةة مهمة ةةة أساسة ةةية مة ةةن مهة ةةا التعلة ةةيم اجولنة ةةدي .وهة ةةي تة ةةمي معرفة ةةة
املؤسس ة ةةات السياس ة ةةية للبل ة ةةد وقواع ة ةةد التم ة ةةع اجولن ة ةةدي والس ة ةةلوح املمئ ة ةةم .ويف ك ة ةةانون الث ة ةةاين/
ينةةاير 201٦م أل ةةدرت هيئةةة زاملن ةةّب التعليمةةي 20٣2ز قري ةةراً استتةةارياً بت ةةةن منةةاه جدي ةةدة
موجهةةة .ةةو املسةةتقبي و الةةة بةةالتعليم ا بتةةدائي والثةةانويم وأولةةت في ة بإعطةةا الرتبيةةة املدنيةةة
مكانة بارزة أكثةر يف املنةاه الدراسةية .وهتةد هةذه املتةورة علةيم التمميةذ حقةوق األطذةال
وحقةةوق اإلنسةةانم ومعةةه ‘دميقراطيةةة ككمهةةا سةةيادة القةةانون‘م والقةةيم اةماعيةةة الةةف يقةةو عليهةةا
التمة ةةع اجولنة ةةدي .و لة ةةت نتة ةةر هة ةةذا التقرية ةةر دراسة ةةة متعمقة ةةة للقضة ةةايام اسة ةةتكملت يف ت ة ةرين
الثاين/نوفمّب  .201٦وسيحدد مسار املتابعة قريباًم وسيتو بتحديا للمناه الدراسية.
 -٩٥ويضةةطلع التعلةةيم امله ة الثةةانوي مبهمةةة ع ي ة التعلةةيم العةةا والنمةةا التخيةةي للطةةمن
واملسةةامهة يف أدائهةةم ا جتمةةاعي .و تةةكي الرتبيةةة املدنيةةة ج ة اً يتر ة أ مةةن املةةنه الدراسةةي يف
التعلةةيم امله ة الثةةانوي .ويف اآلونةةة األ ةةيةم أ ةةيذت مهةةارات التذكةةي النقةةدي واملعةةار املتعلقةةة
قةةوق اإلنسةةان متطلبةةات الرتبيةةة املدنيةةة يف التعلةةيم املهة الثةةانويم بغيةةة زيةةادة قةةدرة الطةةمن
على التكيف ا جتماعي.
 -٩٦ويف أروبةةام ةةدر الرتبيةةة الوطنيةةة يف املنةةاه املدرسةةية يف مجيةةع املراحةةي التعليميةةةم و و ةةع
هذه املناه على .و متسق .و ري عداد مواد عليمية مدنية ممئمة لسياق أروبا.
 -2التطرف والتعليم
 -٩7ها ألة ةةب شة ةةان متطرف ة ةاً س ة ةوا يف جمة ةةال الة ةةدين أو حقة ةةوق اييوانة ةةات أو يديولوجية ةةة
سياسيةم فإن املدرسة هةي أحةد األمةاكن الةف قةد يةب فيهةا هةذه الظةاهرة باديةة للعيةان .وهنةاح
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ع ةةدد م ةةن املب ةةادرات القائم ةةة ال ةةف ميك ةةن أن ةةدعم املؤسس ةةات التعليمي ةةة يف جهوده ةةا الرامي ةةة
معاةة التطر ه


ةةدعم مؤسسةةة زاملدرسةةة والسةةممةز املةةدار و سةةدي جةةا املتةةورة بتةةةن مجيةةع
املوا ةةيع املتعلق ةةة بالس ةةممة (ا جتماعي ةةة) يف امل ةةدار  .و ة ةرتاوح املوا ةةيع م ةةن
التس ة ةةلط وا عت ة ةةدا اةنس ة ةةيم و ع ة ةةاطي املخ ة ةةدراتم و دارة األزم ة ةةات وس ة ةةممة
املثليةةات واملثليةةني وم دوجةةي امليةةي اةنسةةي ومغةةايري اجويةةة اةنسةةانية قةةدمي
ال ةةدعم والت ةةدريل بت ةةةن كيذي ةةة التع ةةر عل ةةى التط ةةر والتي ةةدي لة ة  .و ةةدرن
املؤسسة أيضاً املعلمةني و ةدعمهم إلشةراح التمميةذ يف مناقتةة األحةداا الراهنةة
والتو رات ا جتماعية وحقوق اإلنسان .وبعد هرمات بروكسي مباشرةم نترت
املؤسس ةةة مب ةةادئ وجيهي ةةة ملس ةةاعدة املعلم ةةني عل ةةى التعام ةةي م ةةع أس ةةئلة التممي ةةذ
وعواطذهم و رائهم( .)4٨ويتاح أيضاً مكتل للمساعدة



و س ةةتخد م ةةدار التعل ةةيم امله ة الث ةةانوي العلي ةةا أيض ةاً جمموع ةةة م ةةن األس ةةاليل
واألدوات لتع ي ة قرهةةا بتةةةن الرتبيةةة املدنيةةة .ويضةةذى حالي ةاً م يةةد مةةن الطةةابع
امله ة ة عل ة ةةى ش ة ةةبكة الرتبي ة ةةة املدني ة ةةةم ال ة ةةف يلتق ة ةةي يف طاره ة ةةا املعلم ة ةةون لتب ة ةةادل
املعلومات وللتعلم من بعضهم البعض



و قة ِّةد دورات ةةدريل املعلمةةني امل يةةد مةةن أجةةي مسةةاعدة املعلمةةني علةةى طةةوير
امله ةةارات المزم ةةة إلث ةةارة املوا ةةيع ا مفي ةةة م ةةع التممي ةةذ .و ةةو ه ةةذه ال ةةدورات
التدريبية أيضاً م يداً من ا هتما للتعليم والتنمية يف أوسع معانيهما



وأنتةةي برنةةام زالتعلةةيم العةةا اآلمةةن واملذتةةوحز كمنةةّب لةةدعم مؤسسةةات التعلةةيم
املهة العةةا واةامعةةات يف جهودهةةا املسةةتمرة مةةن أجةةي ةةوفي بيئةةة منةةة للعمةةي
والدراسة ليار الطمن واملوطذني



وو ةةع ق ة ة كميل ةةي يف مث ةةاين عت ةةرة بلدي ةةة هات أولوي ةةة .واس ةةتناداً كلي ةةي
املخ ة ةةاطرم أع ة ةةدت ه ة ةةذه البل ة ةةديات قائم ة ةةة با حتياج ة ةةات اب ة ةةددة ملؤسس ة ةةاهتا
التعليميةم الف ق ِّد ليها دعم و دريل افيان (بيورة استباقية).

 -٣تعليم ملتمسي اللجوء لي سم الدراسة

()4٩

 -٩٨مةن حةةق األطذةةال ملتمسةةي اللرةةو يف هولنةدا ا لتحةةاق باملدرسةةة يف أقةةرن وقةةت ممكةةن
ةةمان أن يلتح ةةق ملتمس ةةو
بع ةةد ول ةةوجم ملرة ةة م ةةن وه ةةادئ .و رم ةةي السياس ةةة العام ةةة
اللرو الذين هم يف سن التعليم باملدار يف أقةرن وقةت ممكةن .وا عتبةار العملةي اجةا هنةا هةو
اياجةةة درجةةة معينةةة مةةن ا سةةتقرار يف أو ةةاع الطذةةي املعيتةةية .وبسةةبل التةةدفق ايةةا الكبةةي
والسة ةريع مللتمس ةةي اللر ةةو ()٥0م ل ةةيس م ةةن املمك ةةن دائمة ةاً لألطذ ةةال ملتمس ةةي اللر ةةو ا لتح ةةاق
باملدرسة منذ يو ولوجم هولندا.
 -٤السالمة لي المدرسة
 -٩٩منةةذ ن/أغسةةطس 201٥م ألةةب علةةى مجيةةع املةةدار ا بتدائيةةة والثانويةةة يف هولنةةدا
الت ا قانوين بضمان األمةان ا جتمةاعي .وعلةى كةي مدرسةة أن ضةع سياسةة األمةان ا جتمةاعي
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ا الةةة هبةةام با ش ةرتاح مةةع مجيةةع املعنيةةني بتةةؤون املدرسةةة (التمميةةذ واملعلم ةون وجملةةس املتةةاركة
واآلبةةا )م وأن طبقهةةا بيةرامة يف العمليةةات اليوميةةة للمدرسةةة .وينبغةةي رلةةد أثةةر لةةد السياسةةةم
لكي ستند التدابي ايالة الذعلية يف املدرسة وكي ما ذدا من غيةيات .ومبقتضةى القةانونم
ةةل علةةى كةةي مدرسةةة عيةةني شةةخع لتنسةةيق السياسةةة املتعلقةةة بتسةةلط األق ةران وللعمةةي كرهةةة
ا يال.
 -5بروتوكول مدرسة آمنة لي أروبا
 -100يف عةةا 2011م وقعةةت مجيةةع اةهةةات لةةاحبة امليةةلحة املعنيةةة علةةى برو وكةةول مدرسةةة
منة يف أروبام الذي و ع أساساً للتعاون .وجتتمع لد اةهات بانتظا وكاول معاً اد حلول
للمتاكي العملية .وسو قد أيضاً مسامهات ليياغة سياسة املدرسة اآلمنة املقرر و عها.
 -101وقةةد بةةدأ العمةةي بةةدليي املدرسةةة اآلمنةةة يف مجيةةع املةةدار  .وييةةف هةةذا الةةدليي أفضةةي
املمارسات والسياسات املتعلقة مبوا يع من قبيةيه ايةد مةن املخةاطر األمنيةة ابتملةة يف املدرسةةم
والقواعةةد والل ةوائ املتعلقةةة بسةةلوح املعلمةةني والطةةمنم واألمةةن يف املةةدار م وأسةةاليل مكافحةةة
عاطي املخدرات والتسلط.
 -6مجانية التعليم لي كوراساو
 -102ينع القانون الوط للتعليم الاينم املعتمد يف كوراسةاو يف ح يران/يونية 201٦م علةى
جمانية التعليم ا بتدائي والثانويم مبا يف هلد التعليم امله الثةانويم ليةار مجيةع األطذةال الةذين
ةرتاوح أعمةةارهم مةةا بةةني أربةةع سةةنوات و 1٨سةةنة يف املةةدار العامةةة وا الةةة الةةف تلقةةى أم ةوا ً
عامةم دون أي مسامهة مةن اآلبةا أو أي رسةو علةى املةواد التعليميةة .ويف هةذا السةياقم أدرجةت
ثمثة أحكا يف القانون الوط هيه
ئحة نع على أن تي ايكومة املواد التعليمية على سبيي اإلعارة




و ئحة نع علةى مكانيةة الولةول
اآلبا



و ئحة لتمويي التكاليف اإل افية.

مجيةع املرافةق التعليميةة دون مسةامهة مةن

 -10٣وبذضةةي هةةذا القةةانون اةديةةدم يسةةتذيد  ٣2 000طالةةل ةرتاوح أعمةةارهم مةةا بةةني أربةةع
سنوات و 1٨سنة من التعليم العادي دون أن يواج اآلبا واألوليا أي عائق كبي.

ااء -حرية التعبير
 -1خطاب الكراهية

()٥1

 -104نطبق حرية التعبي على مجيع املةواطننيم مبةن فةيهم السياسةيون .لكةن هةذه ايريةة مقيةدة
مبوج ة ةةل امل ة ةةاد ني  1٣7و1٣7د م ة ةةن ق ة ةةانون العقوب ة ةةاتم اللت ة ةةني كظة ة ةران اإلهان ة ةةة املتعم ة ةةدةم
أو التح ةريض علةةى الكراهيةةةم أو التميي ة أو العنةةف ةةد جمموعةةة مةةن األشةةخا بسةةبل العةةرق
أو الدين أو املعتقدم أو اةنسم أو امليي اةنسةيم أو اإلعاقةة .ويف عةا 2014م حقةت النيابةة
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العامةةة اةنةةاة يف  1٣4قضةةية علةةى أسةةا هةةذه األحكةةا  .ويف عةةا 2017م سةةيّب عهةةد بةةني
النيابة العامة والترطة ومنظمات مكافحة التميي من أجي ع ي التعاون يف هذا الال.
 -10٥وفيمةا يتعلةق خبطةةان الكراهيةة علةى اإلنرتنةةتم هنةاح جهةة وطنيةةة لالبةمغ عةن البيانةةات
التميي ي ةةة املنت ةةورة عل ةةى اإلنرتن ةةت ال ةةف ق ةةع ك ةةت طائل ةةة الق ةةانون اةن ةةائي (ه ةةي  .)MiNDويف
عا 2017م ستطلق محلة إلهكا وعي اةمهور بضرورة التيدي طةان الكراهيةة علةى شةبكة
اإلنرتنت .وبالتعاون مع شةركات ةويرت وفيسةبوح ويو يةونم كةدد املنظمةات يف هولنةدا الةف ميكةن
جةةذه التةةركات أن قةةد جةةا الةةدعم مةةن أجةةي لةةياغة طةةان مضةةاد للبيانةةات التميي يةةة املنتةةورة
على وسائط التوالي ا جتماعي.
 -2الحق لي اإلضراب لي أروبا
 -10٦لقة ةةد قادمة ةةت القية ةةود املذرو ة ةةة علة ةةى حة ةةق املة ةةوطذني العمة ةةوميني يف اإل ة ةرانم بذعة ةةي
املمارس ةةة القانوني ةةة والس ةوابق القض ةةائية .فح ةةق امل ةةوطذني العم ةةوميني يف اإل ة ةران ح ةةق مكتس ةةل
و ت ةةو اب ةةاكم دراس ةةة مت ةةروعيت وفعاليتة ة  .ويف القط ةةاعني الع ةةا وا ةةا معة ةاًم يبق ةةى اي ةةق يف
اإل ران حي املمه األ ي .ومةع ايةد و ةية اإل ةران علةى مةر السةنني قضةت ابةاكم بةةن هةذا
ايق شكي من أشكال اإلجرا ات املتروعة.
 -107وحةةذ حظةةر ةةران املةةوطذني العمةةوميني مةةن القةةانون اةنةةائي املةةنق ألروبةةام الةةذي
د ي حي النذاه يف عا  .2014وقد أودع اإل طار بسحل التحذظ على املادة ()1(٨د) من
العهد الدو ا ا بايقوق ا قتيادية وا جتماعية والثقافية لدى األمم املتحدة.
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