
 

GE.22-12242 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   7-18

 (1) *موجز الورقات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن مملكة هولندا  

 حقوق اإلنسانتقرير مفوضية األمم المتحدة السامية ل  

 معلومات أساسية -أوالا  

االستعراض ، مع مراعاة دورية  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
وهة   27الدوري الشااااامال والتقرير موور لوراام المعلومام المقدمة الس االسااااتعراض الدوري الشاااااما من 

ل ويتضاامن ( 1) من الجهام صاااح ة المحاالوة، وهو مقد  في ماازا موور تقادًا بالود اعاحااس لعدد ال لمام
ة ب اًء علس التقاد ال اما بم ادئ فرعًا مسااااتقاًل  عرض مساااااهمة المطسااااسااااة الون اة لوقوق اإلنسااااان المعتمد

 ل ( 2) باريسل واد روعات في اعداد التقرير نتائج االستعراض السابق

مة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة  نا ا  -ثانياا   المعلومات المقدَّ
 ( 3) على التقيد الكامل بمبادئ باريس

بالتحااد ق علس البروتولوا االيتااري الملوق بالعهد أوصاات المطسااسااة الون اة لوقوق اإلنسااان  -2
الادولي الاااب باالوقوق االاتحاااااااااااااااد اة واالوتمااوااة والثقاااااة والبروتولوا االيتاااري الت اا ااة حقوق ال  اا  

 ل( 4) المتعلق بإوراء تقد م البالغام والبروتولوا االيتااري الت ا اة حقوق اعمااب ذوي اإلعااة

 اة لوقوق اإلنساااان بإدمال الوقوق االوتماواة واالاتحااااد ة في ال  ا  وأوصااات المطساااساااة الون -3
 ل( 5) القانوني وضمان التقاضي بشأن تلك الوقوق 

  

 تحدر هذه الوثاقة من دون تورير رسميل *
اعربعة التي تت ون م ها ممل ة هول دا: هول دا، وأروبا،  ُ ساااااااااااااتاد  محااااااااااااا لو يممل ة هول داي في هذه الوثاقة ل ماااااااااااااارة الس اعوراء   (1)

 ولوراساو، وسان مارتنل وُيستاد  مح لو يهول داي في هذه الوثاقة ل مارة الس أحد اعوراء اعربعة التي تت ون م ها ممل ة هول دال
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وأوصاااات المطسااااسااااة الون اة لوقوق اإلنسااااان بمعالجة اعساااا ال الجذرية للع حاااارية المطسااااساااااة  -4
 ل( 6) موتملانومراوعة القوانان والسااسام والممارسام المتعلقة بالتوار والتماار ال

وأبلغت المطسااسااة الون اة لوقوق اإلنسااان عن الت ماق العراي/اإلث ي أث اء مرا  ة حرلة المرور،  -5
والتوقق من الهوية، وعملاام الت تاش الواائاة، والتواف علس الودودل وأفادم بأن الشاااااااااااااارنة أورم العد د  

يالا االسااتعراض الدوري الشاااما   من اإلصااالحام علس مدا الساا وام الماضاااة، علس ال وو الموصااس ب 
ل وأوصاااات المطسااااسااااة الون اة لوقوق اإلنسااااان ( 7) ل ومع ذلك، ال  راا اعفراد  تعرضااااون للت ماق2017لعا  

بم ع الت ماق العراي/اإلث ي غار القااانوني من وااانااي موف ي ان اااذ القااانون، بمااا في ذلااك عن نريق ومع 
 ل( 8) إلصالحام التي بومرمباانام م حلة عن العرق واإلث اة ورصد أثر ا

ووددم الوزومة القانون الذي  اوا وزير العدا سااااوي الج ساااااة الهول د ة، دون تدااق اضااااائي  -6
مساابق، من أي ماااف سااافر الس الاارل للمشااارلة في م  مة ارهاباةل وأعربت المطسااسااة الون اة لوقوق  

 ل( 9) ووصماإلنسان عن القها ازاء هذا التدبار لما    وي علا  من تماار  

وأعربت المطساااااااساااااااة الون اة لوقوق اإلنساااااااان عن تقد رها لتديالم الوزومة الراماة الس مزافوة   -7
أن التديالم لم تسااااتول بالقدر ال افي معا ار الضاااارورة والت اسااااي   ، ل  ها وودم أ ضاااااً 19-وائوة لوفاد

لقائمة أصاااًلل فقد أثرم مثاًل علس وال عالاةل وعالوة علس ذلك، أدم الجائوة الس ت اام أوو  عد  المساااواة ا
حق اعماااااااااب ذوي اإلعااة في المشاااااااارلة المساااااااتقلة في المجتمعل ولان العماا المهاورون، والشااااااا ال، 
والعماا من ذوي المسااااااتوا التعلامي المتدني، واعمااااااااب ذوو اإلعااة أوا ال تام التي فقدم وفائ ها أو 

 ل( 10) تعرضت للتماار أو واوهت فرول عما ااساة

وانتشارم حواد  الع ف ضاد المرأة، بما في ذلك الع ف العائلي، علس ن اق واساعل وبا ما رحبت   -8
من أوا ات اع    2021المطسسة الون اة لوقوق اإلنسان بالم ادئ التوواهاة التي وضعتها الوزومة في عا  

تورش الج سااي، فقد أوصاات  نهج أكثر مراعاة لل وارق بان الج سااان ومتعدد الجواني ازاء الع ف الم رلي وال
 ل( 11) بت  اذ الم ادئ التوواهاة وت ثاف الجهود من أوا مزافوة الع ف ضد المرأة 

ما  رفع الضااااوا ا ماااازوا رسااااماةل زد علس  ما ال ُ بلغ عن حاالم التورش الج سااااي ونادراً   ولثاراً  -9
 ل( 12) ذلك أن اإلنار القانوني القائم ال  عالج التورش الج سي وال  م ع  علس نوو لال

وه اك نقف حاد في المسااااكن، وال سااااما اإلسااازان الماساااور الت ل ةل ويبدو أن التماار في ساااوق   -10
التقارير بأن التشرد آيذ في االزد ادل وأحانت المطسسة  اإلسزان )اإل جار( م تشر علس ن اق واسعل وت اد 

ل  (13) مع القلق بالمعلومام المتعلقة بعملاام اإليالء التي تطدي الس التشاااااارد  الون اة لوقوق اإلنسااااااان علماً 
وأوصااااات المطساااااساااااة الون اة لوقوق اإلنساااااان بضااااامان الوق في السااااازن الالئق و ع اء اعولوية إلسااااازان 

 ل( 14) وضمان عد  ايالء المستأورين دون توفار سزن بد ا لهماعمااب المورومان، 

وأعربت المطساااساااة الون اة لوقوق اإلنساااان عن القها ازاء ممارساااة االحتجاز الم هجي لملتمساااي  -11
لتوصاااام االسااتعراض الدوري الشاااما   اللجوء والمهاورين غار ال  اماان، و زاء مدة هذا االحتجازل ويالفاً 

د مطماااارام علس أن الوزومة ن رم في بدائا لالحتجازل وأوصاااات المطسااااسااااة الون اة  ، ال توو2017لعا  
لوقوق اإلنسااااااان بإنهاء االحتجاز الم هجي لملتمسااااااي اللجوء من يالا العما ب  ا  لتقاام الواالم ال رد ة 
من أوا تود د الواوة الس االحتجاز، وضااااااامان اساااااااتادا  احتجاز المهاورين لمالذ أيار وعاحااااااار وات  

 ل( 15) ن، وت  اذ بدائا لالحتجازممز

وال  راا الت ااوم بان مسااااااااااااااتوياام الوماا اة التي تو س بهاا حقوق اإلنساااااااااااااااان في ورر الممل اة  -12
الهول د ة ال اريباة والجرء اعوروبي من الممل ة  شازا محادر القل ولم  زن لدا المطساساة الون اة لوقوق  

ل وأوصاااااااااااااات  ( 16) في الجرء ال ااريبي من الممل اة الهول اد اةاإلنسااااااااااااااان الموارد ال اااااة لت  ااذ وال تهاا باال ااماا  
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المطسااااسااااة الون اة لوقوق اإلنسااااان بضاااامان الت  اذ ال اما لمعاهدام حقوق اإلنسااااان واانون المساااااواة في  
 ل( 17) المعاملة في بونار وسانت أوستاتاوس وسابا

وتتعرض ساااابا ال اش   للجرعل وال  راا مسااااتوا ال قر في بونار وسااااانت أوسااااتاتاوس وسااااابا مثاراً  -13
ل وأوصااات المطساااساااة الون اة لوقوق اإلنساااان ( 18) للضاااغق بسااابي ارت اع ت الاف الم اشاااة وانا اض الديا

 ل( 19) بت  اذ سااسام اوتماواة وااتحاد ة اوية للتافاف من حدة ال قر في ورر الممل ة الهول د ة ال اريباة

مة من الجهات األخرى  -ثالثاا    صاحبة المصلحةالمعلومات المقدَّ

 ننطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسا -ألف 

يب بأن  حااااااااااااادق البلد علس االت ا اة الدولاة لوما ة حقوق وماع العماا المهاورين وأفراد  -14 أوصاااااااااااااا
تحااااااااااااااااد اة واالوتمااوااة  ، والبروتولوا االيتاااري الملوق باالعهاد الادولي الاااب باالوقوق االا( 20) أساااااااااااااارهم
  ل( 22) ، والبروتولوا االيتااري الت ا اة حقوق ال  ا المتعلق بإوراء تقد م البالغام( 21) والثقاااة

بتمد د التحااد ق علس االت ا اة الدولاة لوما ة وماع اعمااااب من  9وأوصاات الوراة المشااترلة  -15
لاشااااااما لوراساااااااو،   1976تولولها لعا  بشااااااأن وضااااااع الالوتان وبرو  1951االيت اء القسااااااري وات ا اة عا  

  ل( 24) 25-131رام  ( 23) 2017مع توصاة االستعراض الدوري الشاما لعا    تمشااً 

من ات ا اة حقوق  40)ل( و37و 26بسااوي التو  ام علس المواد  3وأوصاات الوراة المشااترلة  -16
 ل( 25) ال  ا

والوملة الدولاة للقضااااء علس اعسااالوة ال ووية الس التحاااد ق علس معاهدة   PAXودعت م  مة   -17
 ل( 26) ح ر اعسلوة ال ووية

 اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -با  

 الهياكل األساسية المؤسسية لحقوق اإلنسان وتدا ير السياسة العامة  

الموارد ال شاارية والمالاة للمطسااسااة الون اة  بريادة    7والوراة المشااترلة   4أوصاات الوراة المشااترلة  -18
 ل( 27) لوقوق اإلنسان لتمزان المطسسة من العما في مجاا حقوق اإلنسان المتحلة بالباتة والم اخ

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها   -جيم 

 التطبيق. تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجب -1 

 المساواة وعد  التماار  

أفادم اللج ة االساااااااااااااتشاااااااااااااارية المع اة باالت ا اة اإلنارية لوما ة اعالاام القوماة التابعة لمجلس  -19
أوروبا بأن أعضاااء نائ ة الروما والساا تي والرحا  تعرضااون للتماار في العد د من المجاالمل ويتساام سااوق  

ل وأوصات اللج ة ( 28) واالعتماد علس االساتوقااام في صا ول الروما والسا تيالعما بارت اع مساتوا ال  الة  
 ل( 29) بوضع سااسة ماملة للتحدي للتماار ضد الروما والس تي والرحا في التعلام وسوق العما واإلسزان

وأمااارم اللج ة االسااتشااارية المع اة باالت ا اة اإلنارية لوما ة اعالاام القوماة الس ووود اضااا ا  -20
 ل( 30) ي ارة تتعلق بالع حرية ضد اعمااب من أصا غار هول دي، ولراهاة اإلسال ، ومعاداة الساماة
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بأن المثلاام والمثلاان ومردووي الماا الج سااااااااااااااي ومغا ري الهوية  5 وأفادم الوراة المشااااااااااااااترلة -21
في ماتلف   الج سااااناة وحاملي صااا ام الج ساااان  تعرضاااون للتماار أكثر من اعماااااب المغا رين و ساااااً 

زياادة في عادد حااالم التماار ضااااااااااااااد المثلاان والمثلااام  5ل والح ات الورااة المشااااااااااااااترلاة  ( 31) م ااحي الواااة
ومردووي الماا الج سااااي ومغا ري الهوية الج ساااااناة وحاملي صاااا ام الج سااااان في مزان العمال ويبدو أن 

 ل( 32) غار لاااة ماتلف التدابار التي اتاذتها الوزومة لمزافوة التماار في سوق العما

من الهجمام بدافع  لباراً  وأفادم اللج ة اعوروباة لم اهضاااااااااااة الع حااااااااااارية والتعحاااااااااااي أن عدداً  -22
ال راهاة اد استهدفت، ضمن ما استهدفت ، المسلمان والمساود والمثلاام والمثلاان ومردووي الماا الج سي 

ما تتعرض    هتافام معاد ة للساااااماةل ولثاراً  ومغا ري الهوية الج ساااااناةل وما فتتت م اريام لرة القد  تشااااهد
ال سااااااااااء المسااااااااالمام اللواتي  رتد ن الوجال لهجمام ع حاااااااااريةل وال  راا التقحاااااااااار في التبلاغ عن ورائم  
ال راهاة محاادر القل وال   ف التشااريع بشااأن ورائم ال راهاة ومزافوة التماار علس عقوبام رادعة بما اا   

من ورائم ال راهااة ضااااااااااااااد المثلاان والمثلااام   واداً   الاالً   أن عادداً  5شااااااااااااااترلاة  ل وذلرم الورااة الم( 33) ال  اا اة
ومردووي الماا الج ساااي ومغا ري الهوية الج سااااناة وحاملي صااا ام الج ساااان تاضاااع للمالحقة القضاااائاة  

 ل( 34) و/أو تحدر بشأنها ارارام ادانة

الا ال الساااااساااي الساااائد والتقارير  وذلرم اللج ة اعوروباة لم اهضاااة الع حااارية والتعحاااي أن  -23
عن   اإلعالماة  عزساان ماعارام ت م عن لراهاة اعواني ويغذ ان مشااعر الاولل ويعرل الساااسااون عل اً 

 ل( 35) معتقداتهم الع حرية التي ت رس الت وق الباولووي

ريادة الجهود وأوصااااااات اللج ة االساااااااتشاااااااارية المع اة باالت ا اة اإلنارية لوما ة اعالاام القوماة ب  -24
الراماة الس م ع ي ال ال راهاة وورائم ال راهاة والتوقاق فاهما ومقاضاااااااة المتورنان ومعاابتهم ب عالاة من 

ل وأوصاااات اللج ة اعوروباة لم اهضااااة الع حاااارية والتعحااااي بأن تضاااامّان  ( 36) يالا ساااان تشااااريعام مالئمة
التي ُترت ي بدوافع ع حاااااااارية والقائمة علس هول دا اانونها الج ائي أحزامًا ت ف صااااااااراحة علس أن اعفعاا  

 ل( 37) عي وريمة عاد ة مشدداً  تشزا فرفاً  كراهاة المثلاان والمتوولان و سااً 

وأفادم م  مة الع و الدولاة بأن الساااااااااال ام الهول د ة تسااااااااااتاد  الباانام والاوارزماام بحااااااااااورة  -25
الج سااة واعصاا العراي في ساااق اعداد مل ام تود د مترا دة لتود د مالمو اعماااب وتواصاا اساتادا  

 ل( 38) الماانر لمطمرام علس الج اة الموتملان

بأن الت ماق العراي أو اإلث ي  شاااااازا ممارسااااااة مسااااااتمرة في    2وبالمثا، أفادم الوراة المشااااااترلة   -26
تي ت  ذها الوزومة ل وأماااااااااااااارم م  مة الع و الدولاة الس أن التدابار ال( 39) أعماا الشااااااااااااارنة ومرا  ة الودود

لمزافوة الت ماق العراي/اإلث ي من واني الشااااااااارنة غار الراماة، وال تعدو أن ت ون مجرد م ادئ توواهاةل 
 ل( 40) لذلك لن ت ون فعالة إلنهاء الت ماق العراي/اإلث ي

 الوق في الوااة والورية واعمن الشاحي، وعد  التعرض للتعذ ي  

في مماارسااااااااااااااة    ارت ااعااً ( يComunità Papa Giovanni XXIIIي) APG23الح ات راب اة   -27
، بأن  علس الرغم من أن التشاااريعام التي  FAM-Cل وأفاد مرلر اعسااارة وحقوق اإلنساااان،  ( 41) القتا الرحام

  ت  م ممارساااة القتا الرحام واالنتوار بمسااااعدة الغار لم تتغار م ذ اصااادارها، فإن الت ساااارام اعوساااع ن اااً 
شاااازا مترا د، مما  جعا القتا الرحام أكثر سااااهولة في الممارسااااة العملاةل لما الح  أن أصاااا وت مااااائعة ب 

الوصااوا الس القتا الرحام آيذ في االزد اد مع فهور فرق مت قلة تقو  بذلك وافتتام مرلر الابرة في مجاا  
ن ، ع2020أن الوزومااة أعل اات، في عااا     FAM-Cومرلر    APG23ل وأفااادم راب ااة  ( 42) القتااا الرحام
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 12ي تها لتوساااااااع ن اق االسااااااتادا  القانوني للقتا الرحام والعالل بمساااااااعدة ال باي ل ن اا دون ساااااان 
 ل( 43) المحابان بأمراض ماطوس من م ائها  عاماً 

الس   ADF Internationalوأمااااااارم الم  مة الدولاة للدفاع عن الوقوق والوريام اعساااااااساااااااة  -28
لتشااااااريع المتعلق بالقتا الرحام علس المرضااااااس الذ ن  عانون من الشااااااواغا التي أُعرل ع ها بشااااااأن ت باق ا

اضااا رابام ن سااااة وبشاااأن حالة عد  الاقان التي ت ت ف ال افاة التي  تم بها تقاام يالمعاناة التي ال ت اقي،  
ل وأفادم  ( 44) و مزاناام ات اع ياارام بد لة وم قذة للوااة، وادرة هطالء المرضااس علس اع اء موافقة مساات ارة

أن فعالاة اللجان المسااااااااااااطولة عن رصااااااااااااد ت باق القانون المتعلق بالقتا الرحام موضااااااااااااع  APG23راب ة  
 ل( 45) تساؤالم لثارة

وأوصاس مرلر اعسارة وحقوق اإلنساان اللج ة بوضاع ضامانام فعالة لم ع اسااءة اساتادا  اعحزا   -29
بضاااااااااااامان ترويد   APG23ل وأوصااااااااااااس المرلر وراب ة  ( 46) القانوناة التي تساااااااااااامو بالقتا الرحام، لود أدنس

 ل( 47) المرضس برعا ة مل  ة عالاة الجودة

أن اسااتضااافة هول دا ل ساالوة ال ووية وي  ها التشااغالاة وتوضااارها  1وذلرم الوراة المشااترلة  -30
لالساااااتادا  الموتما لهذه اعسااااالوة ودعمها لساااااااساااااة م  مة حلف ماااااماا اعنلساااااي وممارسااااااتها المتعلقة 

عسااااااااالوة ال ووية والمشاااااااااارلة فاها، بما في ذلك امزاناة بدء حرل نووية )االساااااااااتادا  اعوا(، وعد  دعم با
هول دا للم اوضااااام الهادفة الس توقاق الو ر الشاااااما ل ساااالوة ال ووية والقضاااااء علاها، تشاااازا انتهاكام 

ا ة الوق في الوااة، بما في  اللترامام هول دا بمووي العهد الدولي الااب بالوقوق المدناة والساااسااة بوم
 ل( 48) للج ة المع اة بوقوق اإلنسان 36ذلك التعلاق العا  رام 

مهدم زيادة في عدد اعمااب    2020أن س ة    سوأمارم الراب ة اعوروباة للوقوق والوريام ال -31
اللجوء الس   الذ ن لقوا حت هم أث اء االحتجاز لدا الشاااارنة أو بعده م اماااارةل لما أمااااارم الس تعمد الشاااارنة

 ل( 49) الع ف بما  تجاوز ن اق الدفاع عن ال  س ودون مبرر معقوا

ل وأوصااااااس فريق ( 50) عن انتشااااااار التورش الج سااااااي والع ف الج سااااااي 6وأبلغت الوراة المشااااااترلة  -32
الابراء المع ي بالعماا من أوا مزاافواة الع ف ضااااااااااااااد المرأة والع ف العاائلي التاابع لمجلس أوروبا بمراوعة  

و ائاة مالئمة تجّر  وماع أماازاا التورش الج سااي، بما في ذلك التورش   الج ائي بتضااما   أحزاماً   القانون 
 ل( 51) عبر اإلنترنت

 حقوق اإلنسان ومزافوة اإلرهال   

بسااااوي    2017بأن اانون الج سااااااة الهول د ة  سااااامو للوزومة م ذ عا     2أفادم الوراة المشاااااترلة   -33
الادمة    ون اماااااااتراة اإلدانة الج ائاة ع دما   امااااااار اعماااااااااب نوعاً الج سااااااااة الهول د ة من اعماااااااااب د

العسازرية في دولة أو باة متورنة في أعماا عدائاة ضاد هول دا وع دما   ضامون الس م  مة محا  ة ضامن  
ل من القوميل وي  غي أن تسااااااااااااااتعرض هول ادا التعاد الم التي ُأديلات علس    الت  اماام التي تشاااااااااااااازاا تهاد اداً 

 ل ( 52) لذلك  است ادًا الس المعا ار الدولاة القائمة في مجاا حقوق اإلنسان وت قاوها وفقاً   2017   القانون في عا

 ااامة العدا، بما في ذلك مسألة اإلفالم من العقال، وساادة القانون   

عن الحااااااااااااااعوباام التي  واوههاا المواامون في أداء واو ااتهم المه ااة وعن   L4Lأبلغات م  ماة   -34
الشاااااااااااواغا التي أُعرل ع ها بشاااااااااااأن الوضاااااااااااع اعم ي للموامان العاملان في مجاالم موددة، بما في ذلك 
القضااا ا الج ائاة واضااا ا اإلفالسل وباإلضااافة الس ذلك، واعت حواد  عد دة انتهك فاها المدعي العا  أو 

 ل( 53) وماة أيرا سرية العالاة بان الموامي ومولل هاتام حز
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بأن الموامان الذ ن   وبون في اضااااااااا ا تتعلق ب ل ام اللجوء مسااااااااتهدفون  L4Lوأفادم م  مة  -35
من السااساان الذ ن  رددون في ي اباتهم العامة معارام ت تقف من محدا اة أنش تهم المه اةل فقد مرع  

 ارة يصاا اعة اللجوءي لالنتقاب من محاادا اة الموامان الذ ن   وبون عن السااااساااون الاما اون في بلورة و
 ل( 54) نالبي اللجوء وما  تهم

بضاااامان االسااااتقالا ال عاا للموامان من يالا ضاااامان ادرتهم علس أداء  L4Lأوصاااات م  مة   -36
تاذ هول دا بأن ت  L4Lواو اتهم المه اة دون أي يول من االنتقا  أو الترهاي أو التهد دل وأوصت م  مة 

 ل( 55) تدابار لضمان أمن الموامان ع دما  تعرض للتهد د

و ذ الح ت م  مة الع و الدولاة زيادة في اسااااااتادا  الو س االن رادي للمهاورين غار ال  اماان  -37
 ل( 56) وملتمسي اللجوء المرفوضة نل اتهم لتدبار تأد بي وعقابي، توصي هول دا بو ر هذه الممارسة

بوضااااااع اوراء ياب باعن اا في القانون الج ائي للشاااااا ال، برفع  3الوراة المشااااااترلة وأوصاااااات   -38
، وضاااامان حق وماع المشاااات   بهم القحاااار في  عاماً  16أو   14الود اعدنس لساااان المسااااطولاة الج ائاة الس 

 ل( 57) الوحوا علس مساعدة اانوناة مجاناة

 والوااة السااساة الورّيام اعساساة والوق في المشارلة في الوااة العامة  

أبلغت اللج ة اإلساااااااالماة لوقوق اإلنساااااااان عن فرض ح ر علس ارتداء الوجال اإلساااااااالمي في  -39
 ل( 58) وماع الم اني الوزوماة

ترا د التهد دام والع ف ضااااد الحااااو اان، فقد   Free Press Unlimitedو ذ الح ت مطسااااسااااة   -40
ل وفي معرض امااااارتها الس ترا د ( 59) مأوصاااات بوضااااع سااااااسااااام لم ع الع ف ضااااد الحااااو اان ومضااااا قته

التهد دام التي  تعرض لها الحاااو اون علس  د أفراد م ارنان في الجريمة الم  مة، ذلرم المطساااساااة أن  
 ل( 60) للحو اان  جي علس هول دا أن ت  ر في ياار الوما ة الشاحاة المحممة يحاحاً 

إلعال ، أوصاااااات المطسااااااسااااااة بضاااااامان وفي معرض امااااااارتها الس الترلار ال بار لمل اة وسااااااائا ا -41
 ل( 61) االستثمار الهازلي في وسائا اإلعال  المستقلة لتوسان مقومام استمرارية وسائا اإلعال  المستقلة

عن   ADF Internationalوأبلغت الم  مة الدولاة للدفاع عن الوقوق والوريام اعسااااااااااسااااااااااة  -42
بعض المدن، واعتبرم أن انشاااااااااء يم انق   القاود الم روضااااااااة علس التجمعام حوا واادام اإلوهاض في

 ل( 62) عازلةي حوا واادام اإلوهاض ال  توافق مع اعس ال المسموم بها لتقااد حرية التعبار أو التجمع

نوو الود من التجمعام الساااااالماة من ابا الساااااال ام، التي  اتجاهاً  2والح ت الوراة المشااااااترلة  -43
باادم في بعض اعحاااان ولااأنهااا تع ي اعولويااة لومااا ااة ال  ااا  واعمن العااامان علس حساااااااااااااااال الوق في  
االحتجال دون أسااااااس اانوناة واضااااااوة لتبرير القاود الم روضااااااة علس حقوق المت اهرينل فقد اصاااااا دمت  

 ل( 63) في بعض اعحاان بع ف مد د من الشرنة 91-الم اهرام المتعلقة بجائوة لوفاد

، الذي لان 2020الس المااول بشاااأن مشاااروع اانون الشااا اااة لعا   2وأماااارم الوراة المشاااترلة  -44
 هادل الس م ع التاأثار اعو بي غار المرغول ااا  من يالا التبرعاام المقادماة لم  ماام المجتمع المادني 

  ضاااي هذا القانون الس وصااام م  مام المجتمع المدني التي تتلقس    من يارل االتواد اعوروبيل اامزن أن
موتملة علس أنشاا تهال  من الاارل والتماار ضاادها ويسااتود  ماارونًا ادارية اضاااااة وراابة وااوداً   تمويالً 

 ل( 64) هول دا اما بإعادة ال  ر في القانون وتعد ل  أو سو   2وأوصت الوراة المشترلة 

الس  ام الد مقراناة وحقوق اإلنسااااان التابع لم  مة اعمن والتعاون في أوروباوأمااااار مزتي المطسااااساااا  -45
، بما في ذلك الشاااااااااروة  2017العد د من التغاارام التشاااااااااري اة التي ُأديلت م ذ االنتاابام البرلماناة لعا   
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عتمااد  الجاد ادة المتعلقاة باإمزاانااة وصااااااااااااااوا ال اايبان ذوي اإلعااااة الس مراكر االاتراعل وأوصااااااااااااااس المزتاي باا
 ل( 65) أسالاي تحويت اضاااة لل ايبان في أماكن االحتجاز

 الوق في الاحوصاة  

أماااارم م  مة الع و الدولاة الس أن هول دا لم ت  ذ بعُد توصااااة من االساااتعراض الدوري الشااااما   -46
مرا  ة وماواة  بالتوقق من أن ومع الباانام وتعهدها عغراض اوراماة ال   ضاان الس فرض   2017لعا  

ل وأفادم بتسااااجاا زيادة في ومع وتعهد الباانام من واني الشاااارنة وولاالم ( 66) علس اعمااااااب اعبرياء
اعمن عغراض و ائاة وأغراض اعمن الون ي، وهو ما  شاااااااااازا مرا  ة وماواةل ونشاااااااااار م سااااااااااق مزافوة  

ل وأوصااااااااات الوراة ( 67) ق اإلنسااااااااااناإلرهال واعمن وساااااااااائا ماتل ة للمرا  ة في انتهاك للقانون الدولي لوقو 
 ل( 68) بضمان عد  ومع الباانام ونشر باانام الموان ان دون ت ويض اانوني وضمانام لاااة 2المشترلة 

 ح ر وماع أمزاا الرق، بما في ذلك االتجار باعمااب   

ال غاء  ذلر المرلر اعوروبي للقانون والعدالة أن غالباة ضااااوا ا االتجار بال شاااار ُ سااااتادمون في -47
 ل( 69) القسري واالستغالا الج سيل واعتبر المرلر أن ال غاء الم  م بالقانون  سهم في آفة االتجار بال شر

في المجالان االاتحااادي واالوتماعي  أن االتجار بال شاار  ود  أ ضاااً  APG23وأمااارم راب ة   -48
ل ورأا فريق الابراء المع ي بالعما علس مزافوة  ( 70) حاث  اضع الضوا ا للعما في فا فرول  رثس لها

االتجار بال شر أن     غي للسل ام أن تواصا توواة المسطولان المع اان باالتجار بال شر لغرض استغالا 
ابااام العماااا والمجتمع الماادني والق اااع الااااب لريااادة الوعي الاااد العاااملااة، وأن تعمااا عن لثااي مع نقاا 

 ل( 71) باالتجار عغراض استغالا الاد العاملة وم ع هذا االتجار في سالسا التوريد

والح  المرلر اعوروبي للقاانون والعادالاة أن اسااااااااااااااتغالا اعن ااا المتجر بهم ال  قتحاااااااااااااار علس  -49
 تم االتجار بهم السااااااتغاللهم في أنشاااااا ة اوراماة، بما في ذلك ما  االسااااااتغالا الج سااااااي عن اعن اا لثاراً 

ل ويجي علس هول دا أن تتاذ ي وام لمزافوة هذا الشاازا من أماازاا اسااتغالا  ( 72) ال شااا والتسااوا القسااري 
ل واعتبر فريق الابراء المع ي بالعما علس مزافوة االتجار بال شاااااااااااار أن     غي للساااااااااااال ام أن ( 73) اعن اا

 ل( 74) ُسبا التعرل علس ضوا ا االتجار من اعن اا ومد  د المساعدة لهمتعما علس توسان  

بضامان ححاوا ضاوا ا االتجار والمشاتغلان بالج س علس الادمام  5وأوصات الوراة المشاترلة  -50
ل وحث فريق الابراء المع ي بالعما علس مزافوة االتجار بال شاار الساال ام  ( 75) الحااواة والعدالة و نحااافهم

ربق المساااااعدة المقدمة لضااااوا ا االتجار بال شاااار من اعواني بالتوقاقام أو المالحقام    علس ضاااامان عد 
 ل( 76) القضائاة الجارية

واعتبر فريق الابراء المع ي بالعما علس مزافوة االتجار بال شااااااار أن     غي للسااااااال ام أن تبذا  -51
ال ريق السااااااااال ام الس تجريم  من الجهود لتثباق ال لي علس يدمام اعماااااااااااب المتجر بهمل ودعا   مريداً 

 ل( 77) استادا  يدمام ضواة االتجار بال شر رغم العلم بأن الشاف لان ضواة لالتجار بال شر

  الوق في العما وفي فرول عما عادلة ومواتاة  

، أوصاااااات اللج ة اعوروباة لم اهضااااااة الع حاااااارية والتعحااااااي الساااااال ام بوضااااااع 2019في عا   -52
  لجماع أهادال وتادابار ي اة العماا لمزاافواة التماار في سااااااااااااااوق العماامطماااااااااااااارام وأهادال ااابلاة للقاااس  

، أمااااااارم اللج ة الس أن  لم  تم ادرال أي مطماااااارام أو أهدال اابلة 2021ل وفي عا  ( 78) (2018-2021)
للقااس في ي ة العمال وأكدم أن  ال  راا  تعان اعتماد تدابار تشااااري اة وغار تشااااري اة ود دة لم اهضااااة 

 ل( 79) التماار في سوق العما
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، يلحاااااااااااااات اللج اة اعوروبااة للوقوق االوتمااوااة التاابعاة لمجلس أوروباا الس أن 2021وفي عاا    -53
 ل( 80) في تعرير الوق في المساواة في اعور لااااً  السل ام لم تورز تقدماً 

 الوق في مستوا م اشي الئق  

ل وأفادم  ( 81) الم ا ض للم ازا االوتماواة التي ب تها الوزومة الس العدد  2أمااارم الوراة المشااترلة  - 54
بأن مدة االنت ار بال ساا ة للمسااجلان علس اوائم االنت ار للوحااوا علس ساازن اوتماعي في   APG23راب ة  

ل وأمااارم الس عرض عدد لبار من الوحدام السااز اة االوتماواة  عاماً   15بعض المدن  مزن أن تحااا الس 
ل والح ت  ( 82) لااب أو هد  هذه الوحدام، مما زاد من اوائم االنت ار في وماع أنواء البلد للباع في الق اع ا 
 ل ( 83) زيادة في عدد المشرد ن في العقد الماضي  APG23وراب ة    2الوراة المشترلة 

الس دراساة ت اد بأن اتجاهام التماار دايا ساوق اإلسازان تجعا من  2وأماارم الوراة المشاترلة  -55
 ل( 84) علس اعمااب الم ودرين من أصا غار هول دي استتجار م راالحعي 

 الوق في الحوة  

بأن تريد هول دا من فرب الوحاااااااوا علس اإلوهاض ال بي الذي  6أوصااااااات الوراة المشاااااااترلة  -56
 ل( 85)  وفره الممارسون العامون، وعلس وسائا م ع الوما، مع ا الء اهتما  ياب ل مااب المهمشان

بأن التشااريع  م و المدارس ساال ة تقد رية واسااعة ااما  تعلق بموتوا  6وراة المشااترلة وأفادم ال -57
التعلام اإللرامي في مجالي الترباة الج سااااااة والت وع الج سااااايل وتاتلف نوواة وعدد دروس الترباة الج سااااااة  

س م ادئ  عل أن  لم  تم االت اق رساااامااً   CHOICEل وأوضااااوت مطسااااسااااة  ( 86) حسااااي المدارس ايتالفًا لباراً 
توواهاة واضااااوة بشااااأن لافاة توفار الترباة الج ساااااة الشاااااملةل وترت ق نوواة الترباة الج ساااااة بالمعلم الذي 

الم بثقااة عن   ( 88) 138-131بااأن التوصاااااااااااااااااة رام    5ل وأفااادم الوراااة المشااااااااااااااترلااة  ( 87)  تولس تاادريس المااادة
لت وع الج ساااي والوقوق الج سااااة لم بتوفار تدريي للمعلمان علس ا 2017االساااتعراض الدوري الشااااما لعا  

وسال ت الضاوء علس   لااااً  و ساااً   الس أن ال الل ال  تلقون تثقا اً   CHOICEويلحات    ل( 89) ت  ذ بال اما
بشاااااااااااأن ادمال الترباة الج سااااااااااااة   138-131و 136-131رام    ( 90) الواوة الس الت  اذ ال اما للتوصااااااااااااتان

الشااملة، بما في ذلك الت وع الج ساي والوقوق الج سااة والمسااواة بان الج ساان، في الم اهج الدراسااة وبشاأن 
  ل( 91) تدريي المعلمان علس الترباة الج ساة

 الوق في التعلام  

مااا   تعلامل وأكاادم أن المواد التعلاماااة لثاراً عن التماار في ن ااا  ال  3أبلغاات الوراااة المشااااااااااااااترلااة   -58
هول دا الس ترا د ال حااااا الع حااااري في   Broken Chalkل وأمااااارم م  مة ( 92) توتوي علس صااااور نم اة

المدارس، مما  طثر علس اعن اا من الالفاام االوتماواة واالاتحاااااد ة اعدنس مسااااتوا أو الم ودرين من 
 ل( 93) أسر مهاورة

فاامت أوو  عد  المسااااواة  19-هول دا الس أن وائوة لوفاد  Broken Chalkويلحااات م  مة   -59
المووودة أصاااااًل في ن ا  التعلامل فقد ُحر  العد د من ال الل من االساااات ادة من الشاااازا الجد د من التعلام 

، ت ااامات التواد اام الاذي  عتماد علس الربق بااإلنترنات وتوافر اعوهرة الالزماة للتعلم عبر اإلنترناتل وهزاذا
التي  واوهها اعن اا الذ ن   اشاااااااااون في مراكر اساااااااااتق اا الالوتان أو الم ودرين من أسااااااااار مهاورة ل اا 

الس  10ل وبالمثا، أمااااااااااارم الوراة المشااااااااااترلة ( 94) التعلام يالا فترام التعلم عبر اإلنترنت والتعلم عن بعد
 سااااة في توفار التعلام الم رلي عن الهم بسااابي  الحاااعوبام التي  واوهها العد د من اعماااااب عد مي الج

 ل( 95) ضاق المساحة وعد  امزاناة ححولهم علس الوواساي المومولة واإلنترنت
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الس االلتواق بمدرسااااااااة  بأن اعن اا ذوي اإلعااة  ضاااااااا رون أحااناً  3وأفادم الوراة المشااااااااترلة  -60
لذوي االحتااوام الااصااة أو ال  ذهبون الس المدرسااة أصاااًل، بساابي انعدا  ال رب ال اااة للوحااوا علس 

الس أن التعلام الشااااااااااما للجماع غار متام بما اا  ال  ا ة،   APG23ل ويلحااااااااات راب ة  ( 96) التعلام العادي
 ل( 97) وأوصت بت  اذ استراتاجاة للتعلام الشاما للجماع

وأفادم اللج ة اعوروباة لم اهضااة الع حاارية والتعحااي بأن اعن اا الم ودرين من أساار مهاورة   -61
في مدارس ذوي االحتااوام الااصاااااااااة وأنهم مساااااااااجلون  م رناً   وأن اا ورر اعنتاا ما زالوا ممثلان تمثاالً 

 ل( 98) بشزا غار مت اسي في المراحا الدناا من التعلام الثانوي 

 ة بتقلاف ال جوة في ال تائج التعلاماة ل ن اا الم ودرين من أسااار مهاورة وأن اا  وأوصااات اللج -62
بأن تقد  هول دا الدعم في تعلم اللغة الهول د ة ل الل    Broken Chalkل وأوصت م  مة  ( 99) ورر اعنتاا

 اا  الروماا، وال الل الم وادرين من أساااااااااااااار مهااورة، وال الل الاذ ن لاانوا سااااااااااااااالتوقون في واات متاأير ب  
 ل( 100) التعلام الهول دي بسبي الوواور اللغوية

وذلرم اللج ة االسااااااااااتشااااااااااارية المع اة باالت ا اة اإلنارية لوما ة اعالاام القوماة التابعة لمجلس  -63
ل وأفادم  ( 101) أوروبا أن الوضاع التعلامي للروما والسا تي والرحا في هول دا  مزن وصا   بأن  دون المتوساق

 ل ولثاراً اعوروباة لم اهضااة الع حاارية والتعحااي بأن االلتواق بالتعلام ابا االبتدائي م ا ض نساابااً اللج ة  
ما  ديا أن اا الروما المدرسة االبتدائاة وهم  عانون من عجر لغوي وتعلامي، عنهم ال  تودثون الهول د ة 

ااوام الااصاااااااااة في مرحلة التعلام في الم رال وتبلغ ال سااااااااا ة المتوية عن اا الروما في مدارس ذوي االحت 
ما ال تلتوق ال تاام بالتعلام الثانويل ويمثا التغاي عن   االبتدائي ثالثة أضاااعال المتوساااق الون يل ولثاراً 

  Broken Chalkل والح ت م  مة  ( 102) التعلام االبتدائي والثانوي والتسااااااااارل من المدارس مشااااااااااكا لبارة
التواااد اااد بان بلاااد تين ناوااجان و  ااادي، حااااث ترت ع معااادالم ووود ايتالفاااام بان البلاااد اااام، وعلس ووااا   

 ل( 103) التسرل من المدارس الثانوية، وبلد ة لابالي آن دي آ سا، التي ال تعّد متسربان من المدارس

باأن العاد اد من ال الل من فتاة المثلااام والمثلاان ومردووي المااا    5وأفاادم الورااة المشااااااااااااااترلاة   -64
ل  ( 104) الج ساااناة وحاملي صاا ام الج سااان  تعرضااون للتماار والت مر في المدارسالج سااي ومغا ري الهوية 

وأوصاات اللج ة اعوروباة لم اهضااة الع حاارية والتعحااي بت  اذ تدابار لتعرير التسااامو واالحترا  المت ادلان  
 ل( 105) في المدارس بغض ال  ر عن الماا الج سي والهوية الج ساناة

بوضااااع سااااااسااااام ت افو ب عالاة الت مر المدرسااااي ب اء علس   Broken Chalkوأوصاااات م  مة  -65
الوضااااااااع من حاث الهجرة والمشاااااااااعر المعاد ة للروما ورهال المثلاام والمثلاان ومردووي الماا الج سااااااااي 

 ل( 106) ومغا ري الهوية الج ساناة وحاملي ص ام الج سان

التثقاف في مجااا حقوق  والح ات م  ماة الع و الادولااة أن هول ادا تطياد عادة توصااااااااااااااااام إلدماال  -66
، تم ادرال التثقاف في مجاا حقوق اإلنسااااان  2021ل فم ذ عا  ( 107) اإلنسااااان في الم اهج الدراساااااة الون اة

صااااراحة في اانون    م الترباة المدناةل وأكدم م  مة الع و الدولاة أن اصااااالم الم اهج الدراساااااة أفضااااس  
 ل( 108) ثانوي الس ادمال حقوق اإلنسان في التعلام االبتدائي وال

 الت ماة، والباتة، ومرلام اععماا وحقوق اإلنسان  

اذ الح ت م  مة الع و الدولاة االنتهاكام الجسااااااااااامة لوقوق اإلنسااااااااااان التي ترت بها الشاااااااااارلام   -67
الهول د ة ذام اعنشااا ة الدولاة، فقد أوصااات باعتماد تشاااريعام للع ا ة الواو ة في مجاا حقوق اإلنساااان بما  

التي تلر  الشااااااارلام   تماماااااااس مع م ادئ اعمم المتودة التوواهاة بشاااااااأن اععماا التجارية وحقوق اإلنساااااااان  
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باحترا  حقوق اإلنسااااان في عملااتها الااصااااة، وفي سااااالسااااا القامة العالماة، وفي انار عالااتها التجارية،  
 ل( 109) والتي توما الشرلام المسطولاة عن اآلثار السلباة علس حقوق اإلنسان في سالسا القامة الااصة بها

انتهاكام حقوق اإلنساااااااان المرت  ة  وأوصااااااات م  مة العدا الدولاة بضااااااامان ححاااااااوا ضاااااااوا ا -68
بالشاارلام الهول د ة علس ساابا االنتحااال في ي ة العما الون اة الم قوة بشااأن اععماا التجارية وحقوق  
اإلنسان، و زالة الوواور التي تووا دون توقاق العدالة، مثا عد  االيتحاب وانعدا  اعس ال التي ت جر 

والرائدة، والشروة المجو ة المتعلقة بعيء اإلث ام، ومودود ة فرب    ع ها مسطولاة الشرلام الهول د ة اع 
 ل( 110) الوصوا الس المعلومام

بأن تا ض هول دا ان عاثام غازام الدفاتة بما  ت ق مع التراماتها  7وأوصاااااااات الوراة المشااااااااترلة  -69
معا ، وأن ت  اا ت  ااذ  الادولااة، وأن تتااذ تادابار فعاالاة للتافاف من اآلثاار الضااااااااااااااارة لتغار الم ااخ والت اف  

 ل( 111) لم ادئ حقوق اإلنسان السااسام والبرامج الون اة المتعلقة بوما ة الباتة وتغار الم اخ وفقاً 

بوضااااع   بالتوقق من أن الجهام ال اعلة العامة والااصاااة ملرمة اانوناً  4وأوصااات الوراة المشاااترلة  - 70
دروة الوارد في ات اق باريس وتود د معا ار    1,5ي ق للعما الم ايي من أوا مواءمة أنشا تها مع ساا اريو  

 ل ( 112) ل هدال الم اياة للشرلام ااما  تعلق با ض ان عاثام غازام الدفاتة في سالسا القامة الااصة بها 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 ال ساء  

م  مة الع و الدولاة بمواءمة التعريف القانوني لالغتحااااااااال مع القانون الدولي لوقوق  أوصاااااااات   -71
 ل( 113) اإلنسان، بما في ذلك ات ا اة اس  بوا، بواث  زون اائمًا علس عد  الرضا

والح  فريق الابراء المع ي بالعما علس مزافوة االتجار بال شاااااااااار أن  علس الرغم من العد د من  -72
(، فإن هذه 2021-2018اة الواردة في ي ة العما الون اة المع ونة يال مزان للع في )الع اصااااااااار اإل جاب 

الا ة ت  ر الس الع ف الم رلي بعاون موا دة وال تعترل بال ساااء لمجموعة معرضااة بشاازا ياب لا ر  
 ل( 114) اإل ذاء القائم علس ال وع االوتماعي

وا د من حاث ال وع االوتماعي لوما ة وحث فريق الابراء الساااااال ام علس اسااااااتعراض ال هج الم -73
الضااااوا ا ودعمهم، والتوقق من أن وماع التدابار المتاذة في هذا الحاااادد تساااات د الس فهم مج ساااان للع ف 
ضااااااد المرأة والع ف الم رلي مع الترلار في الوات ن ساااااا  علس حقوق اإلنسااااااان للضااااااوا ا وسااااااالمتهم وعلس 

 ل( 115) تمزا هم واستقاللهم االاتحادي

صااااااااس فريق الابراء بضاااااااامان امتثاا الوزم القانوني المتعلق باعوامر الرورية المطاتة الت ا اة وأو  -74
، وتوسااااع ن اق توفار المالول للوصاااوا الس الود ( 116) اسااا  بوا، وزيادة اساااتادا  اعوامر الرورية المطاتة

  ل( 117) ساكن 10 000اعدنس المتمثا في ملجأ أسري ل ا 

 اعن اا  

االيتالفاام في امزاانااة ححااااااااااااااوا اعن ااا علس الاادماام    3الح ات الورااة المشااااااااااااااترلاة  با ماا   -75
ووودتها ااما بان البلد ام، أوصت بتوفار فرب متساوية في الوحوا علس الرعا ة والادمام االوتماواة  

 ل( 118) لجماع اعن اا
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 ك ار السن  

اانوني م اسااااااااااااااي لمزافوة  يلحاااااااااااااات اللج ة اعوروباة للوقوق االوتماواة الس عد  ووود انار -76
 ل( 119) التماار علس أساس السن يارل العما

 اعمااب ذوو اإلعااة  

بايت ار  2017أفاد المعهد ال اثولازي ل ساااااارة وحقوق اإلنسااااااان بأن هول دا بدأم العما في عا   -77
 باً ما ابا الوضااااااع غار الجراحي ل وف أولي لجماع ال ساااااااء الوواما لل شااااااف عما اذا لان الج ان محااااااا

ما ُ تاذ ارار بإنهاء الوما للما لشاااااااااااف ال وف عن متالزمة داونل والح  المعهد   بمتالزمة داونل وغال اً 
 ل( 120) ال اثولازي ل سرة وحقوق اإلنسان ارت اع معدا اإلوهاض ل تاجة لتشااف متالزمة داون 

اعماااااب ذوي اإلعااة،  وأوصاااس المعهد ال اثولازي ل سااارة وحقوق اإلنساااان بتعرير برامج دعم  -78
وياصاااااااة ذوي متالزمة داون، والسااااااامام باساااااااتادا  االيت ارام الجا اة فقق لتعرير الرعا ة والرفاهاة، وعد  

 ل( 121) التماار ضد ال اس علس أساس اابلاتهم ل صابة من الووهة الوراثاة

 اعالاام  

لوما ة اعالاام القوماة بضاااااامان الت  اذ أوصاااااات اللج ة االسااااااتشااااااارية المع اة باالت ا اة اإلنارية  -79
ال اما للوق القانوني في اسااااااااااتادا  اللغة ال ريرية في االتحاااااااااااالم مع اإلدارة في وماع الادمام العامة، 

ل وأوصس الماثاق  ( 122) ساما في سااق التعاني مع ولاالم ان اذ القانون والمواكم وعلس مستوا البلد ام وال
اماة أو لغام اعالاام بريادة عدد ساعام تعلام اللغة ال ريرية والتدريس بها في  اعوروبي بشأن اللغام اإلال

 ل( 123) المرحلة االبتدائاة وعدد المدارس الثانوية التي تتضمن م اهجها الدراساة تعلام اللغة ال ريرية

حلة ما وأوصس الماثاق اللج ة بضمان تدريس لغة الساكسوناة الم ا ضة واللغة اللامبورغاة في مر  -80
ابا التعلام االبتدائي ووماع مستويام التعلام اإللرامي و تاحة دراسة اللغتانن علس المستوا الجامعيل وأوصس  

 ل( 124) بتعرير استادا  اللامبورغاة ولغة السزسوناة الم ا ضة في الوااة العامة وفي وسائق اإلعال 

للروما والسااااااا تي والرحا بأدوام   الً فعا  اسااااااازانااً  بأن تقد  هول دا دعماً  APG23وأوصااااااات راب ة   -81
ل وفي هذا الحاااااادد، أوصاااااات اللج ة اعوروباة لم اهضااااااة الع حاااااارية والتعحااااااي ( 125) توتر  هويتهم الثقاااة

 ل( 126) بضمان ت  اذ سااسة ود دة بشأن موااع المق ورام السز اة

 وحاملو ص ام الج سانالمثلاام والمثلاون ومردووو الماا الج سي ومغا رو الهوية الج ساناة   

أفادم اللج ة اعوروباة لم اهضاااة الع حااارية والتعحاااي بأن الساااالمة المتحاااورة وال علاة للمثلاام  -82
والمثلاان ومردووي الماا الج سااي ومغا ري الهوية الج ساااناة وحاملي صاا ام الج سااان وال رول الحااواة  

 ل( 127) لهذه ال تة من اعمااب دون المتوسق

الم بثقة عن االسااااااااتعراض الدوري  100-131الس أن التوصاااااااااة  5اة المشااااااااترلة وأمااااااااارم الور  -83
بشااااااااأن االعترال القانوني بال وع االوتماعي ل مااااااااااب حاملي صاااااااا ام الج سااااااااان  2017الشاااااااااما لعا  

أن االعترال القانوني   5من وماع اععمار لم ت  ذ بال امال وذلرم الوراة المشااااااااترلة  والمتوولان و سااااااااااً 
وتماعي مرت ق بالوحااااااااااااوا علس مااااااااااااهادة يبارل ويتعان علس والدي اعن اا الذ ن تقا أعمارهم بال وع اال

أو القائمان علس رعا تهم الذ ن  رغبون في تأكاد ال وع االوتماعي لهطالء اعن اا بمقتضااااااااس   عاماً   16 عن
عترال بضااااااااامان الوحاااااااااوا علس اال 5ل وأوصااااااااات الوراة المشاااااااااترلة ( 128) القانون، أن  لجطوا الس الموزمة
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، دون عوائق القانوني بال وع االوتماعي ل ن اا وال الغان حاملي صااااااااا ام الج ساااااااااان والمتوولان و ساااااااااااً 
 ل( 129) ت تهك حق ال رد في تقرير المحار )أي مهادة يبار أو دعوا اضائاة( ودون حواور مالاة

ع اان لتعد ا عن تديالم نباة غار ضاارورية ال تقو  علس رضااا الم 5وأبلغت الوراة المشااترلة  -84
بت  اذ تدابار فعالة   5ل وأوصات الوراة المشاترلة ( 130) الاحاائف الج سااة ل ن اا حاملي صا ام الج ساان

لضااااااامان عد  تعرض أي ن ا أو بالغ لتديا نبي غار ضاااااااروري دون موافقة مسااااااا قة ومااااااااحااااااااة وحرة  
 ل( 131) ومست ارة تماماً 

 المهاورون والالوتون وملتمسو اللجوء   

ج ة اعوروباة لم اهضاااااة الع حااااارية والتعحاااااي بأن العماا المهاورين ما زالوا عرضاااااة أفادم الل -85
أن المهاورين غار ال  اماان لاس لد هم تأمان لتغ اة ن قام  8ل وذلرم الوراة المشااااترلة ( 132) لالسااااتغالا

اتهم الرعا ة الحااااااواة، وال ُ ساااااامو لهم ببدء التعلام بعد بلوغهم الثام ة عشاااااارةل ويقضااااااي بعضااااااهم لاما حا 
ل ( 133) العملاة في هول دا، ول ن ال  وق لهم الوحاااااااوا علس بدالم أو معاش تقاعدي في سااااااان الشاااااااااوية

ل  (134)بأن العماا المهاورين   اشااااااااااون في فرول مها ة، حسااااااااااي بعض التقارير APG23وأفادم راب ة  
تساااااتقبا اال المهاورين أن السااااال ام أعل ت عن انشااااااء مراكر ا واء ود دة ال  8والح ت الوراة المشاااااترلة 

 ل( 135) غار ال  اماان الذ ن  تعاونون مع السل ام بشأن اوراءام نردهم

أن اإلمزاناام المتاحة للمهاورين غار ال  اماان لتسااااوية أوضاااااعهم   8وذلرم الوراة المشااااترلة  -86
يت أوضااعه وّا م انا ض من من حاث اإلاامة مودودةل وأفادم بأن عدد المهاورين غار ال  اماان الذ ن ساُ

 ل( 136) 2021بضع متام س ويًا الس الح ر في عا  

وأفادم اللج ة اعوروباة لم اهضة الع حرية والتعحي بأن اصالم سااسام اإلدمال   قا عيء  -87
االنادماال الس الوافاد ن الجادد، الاذ ن  ضاااااااااااااا رون الس دفع م االغ ماالااة و لس االاتراض لتموياا رسااااااااااااااومهم  

ل وأعربت عن مااااواغا ازاء ( 137) اللج ة أن من  رساااابون في االمتوانام  تعرضااااون للعقالالدراساااااةل وأكدم 
 ل( 138) تت ع  السل ام ازاء االندمال ذيهذا ال هج ال

، أوصاااااات اللج ة اعوروباة لم اهضااااااة الع حاااااارية والتعحااااااي باعتماد اسااااااتراتاجاة  2019وفي عا   - 88
ة ذام اتجاهانل وي  غي للسااااااااال ام أن ت  م عملاة وي ة عما لالندمال، مشاااااااااارًة الس أن االندمال هو عملا 

اإلدمال ب  ساااااااااااااها عن نريق توفار دورام مجاناة في مجالي اللغة واالندمال، وأن تتاو امزاناة ت ااف برامج 
ل  ( 139) اإلدمال مع االحتااوام والقدرام ال رد ة ل ماااااااب الم ودرين من أسااااار مهاورة وسااااازان ورر اعنتاا

للج ة أن السال ام لم تعتمد أي اساتراتاجاة أو ي ة عما ل دمال، ويلحات الس  ، الح ت ا 2021وفي عا  
لم ت  ذل ورحبت اللج ة بالقرار الذي  قضي بإع اء ملتمسي اللجوء الذ ن  حلون الس    2019أن توصاتها لعا  

أن  من دفع ت االاف دورام االنادماال الاااصااااااااااااااة بهمل ومع ذلاك، الح ات بقلق    2022من عاا     البلاد اعت ااراً 
 ل ( 140) م البون بتمويا دورام االندمال هذه   2022ملتمسي اللجوء الذ ن تقدموا ب ل ام لجوء ابا عا  

وأبلغت م  مة الع و الدولاة عن اوراءام اإلعادة القسااارية لالوتان والمهاورين من هول دا الس بلدانهم   - 89
هول دا بعد  ت  اذ عملاام اإلعادة القسااارية الس  ل وأوصااات  ( 141) اعصااالاة، مما أدا الس انتهاكام لوقوق اإلنساااان 

 ل ( 142) ووهام حاث  وود ي ر حقاقي بالتعرض للتعذ ي أو غاره من االنتهاكام الجسامة لوقوق اإلنسان 

عن القها ازاء احتجاز اعسااااااااااااار التي لد ها أن اا والقحااااااااااااار غار  3وأعربت الوراة المشاااااااااااااترلة  -90
ل وأمااااااااارم م  مة الع و الدولاة الس أن هول دا ( 143) وء والعودةالمحااااااااووبان بذويهم في انار اوراءام اللج

ل  (144)بشاأن احتجاز المهاورين غار ال  اماان 2017أ دم توصااتان من االساتعراض الدوري الشااما لعا  
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والح ت أن السااااااااال ام لم ُتديا أي تغاارام علس ممارساااااااااة احتجاز المهاورين م ذ االساااااااااتعراض الدوري 
 ل( 145) 2017الشاما لعا  

الس أن ن ا  احتجاز المهاورين اد تعرض لالنتقاد لون   شاا   ن ا    2وأمااارم الوراة المشااترلة  -91
السجون ويتسم ب ابع عقابي وتقاادي م رةل وأفادم بأن مع م مرافق احتجاز المهاورين توود توت سقف  

مراكر احتجاز    واحد مع مرافق االحتجاز الج ائي، وفي مع م الواالم  اضاااع اعماااااب الموتجرون في
المهاورين ل  س القاود الحاااارمة التي  اضاااع لها اعماااااب المدانونل وأماااارم الس أن التدابار التأد باة،  
مثا الو س االن رادي، لانت موا انتقاد بسااااااابي تأثارها الضاااااااار بشااااااازا غار مت اساااااااي علس اعماااااااااب  

س توفار مرافق م اساااااااا ة الحتجاز  عل 2الموتجرين في مراكر احتجاز المهاورينل وحثت الوراة المشااااااااترلة  
 ل( 146) المهاورين وعلس تشجاع استادا  بدائا االحتجاز

أن هول ادا تواو  أزمة في مراكر االسااااااااااااااتق ااا، مطلدًة أن العاد د من  8وذلرم الوراة المشااااااااااااااترلة   -92
  اعماااب  ضا رون الس ال و  علس اعرض يارل مرلر االساتق اا في تار آبا، في انت ار دورهم لتساجاا

  7 000 نل اااتهم ونقلهم الس أحااد مراكر االسااااااااااااااتق اااا في حاااالم ال وارئل وت اااد التقااارير بااأن مااا مجموعاا 
ل وذلرم  ( 147) ن ا،   اشاااااون في ماامام وااعام واوارل وث  ام وف ادق  1 500ملتمس لجوء، بمن فاهم  

لملتمساي اللجوء تدعم الوق في مساتوا  أن   جي علس الوزومة توفار أماكن ااامة لاااة    2الوراة المشاترلة  
الوزومة علس توسااع نااة اساتاعال مراكر االساتق اا العاد ة    8ل وتشاجع الوراة المشاترلة  ( 148) م اشاي الئق

 ل( 149) و غالق مالول ال وارئ الم تشرة علس ن اق واسع والتي تت ون من الااا  والقاعام

ارة في التعاما مع اوراءام اللجوء، وذلرم أن  الس التأيارام ال ب  2وأماااااااارم الوراة المشاااااااترلة  -93
 8ل ومااااااااجعت الوراة المشااااااااترلة  ( 150)  جي علس الوزومة أن تضااااااااع حدًا لواالم التأيار غار الضاااااااارورية

 ل( 151) الوزومة علس ضمان الرصد المستقا ل وواة القرارام المتاذة في انار اوراءام اللجوء

ما   العالاام اعسارية من أوا لم ماما اعسارة غال اً   أن مت ل ام اث ام  3وذلرم الوراة المشاترلة   -94
ت ون غار واا اةل وأكدم أن فترام االنت ار نويلة وأن عدد التراياف المم وحة من أوا لم مااااما اعسااارة  

واا اة ااما  تعلق بعيء اإلث ام    بأن تضاع هول دا ماروناً   3انا ض بشازا لبارل وأوصات الوراة المشاترلة  
 ل( 152) مما اعسرة دون تقد م بدائا مثا ايت ار الومض ال ووي أو اوراء المقابالموأال ترفض نل ام لم 

 عد مو الج ساة  

أن هول دا لاس لد ها اوراءام ماحاااااااحاااااااة لتود د حاالم انعدا    10الح ت الوراة المشاااااااترلة  -95
 مز هم تسااجاا حاالتهم الج ساااةل وأكدم أن اعمااااب عد مي الج ساااة الذ ن لاس لد هم ااامة اانوناة ال 

 ل( 153) بح تهم عد مي الج ساة علس ال وو الواوي

أن القانون  قضااااااي بأن  قام اعن اا عد مو الج ساااااااة ااامة اانوناة    10وذلرم الوراة المشااااااترلة   -96
للشاروة الحاارمة    لمدة ثال  سا وام ابا أن  تمز وا من ايتاار الج سااة الهول د ةل وعالوة علس ذلك، ون راً 

المتعلقة بمساااات دام اإلث ام الم لوبة لتسااااجاا ماااااف ما بوصاااا   عد م الج ساااااة وعد  ووود عملاة موحدة  
للبت في الواالم، توود ممارسااة واسااعة االنتشااار تتمثا في تسااجاا اعن اا علس أنهم يمجهولو الج ساااةيل  

 ل( 154) اة بال س ة الس ال  ا يمجهوا الج ساةيوال   ف اانون الج ساة الهول د ة علس امزاناة اكتسال الج س

بأن عد  امزاناة تود د حاالم انعدا  الج ساااااااااااااة والبت فاها علس  10وأفادم الوراة المشااااااااااااترلة  -97
في مجتمع الرومال وت اد تقارير بأن بعضاهم مساجا علس أن   وما يو سااة    لباراً  ال وو الواوي  طثر تأثاراً 

وهو عائق  -ي علاهم تقد م وواز ساااااااا ر أو بي ع د التقد  ب لي للتج س غار معروفةي، مما  ع ي أن   ج
 ل( 155) أما  التج س بال س ة الس اعمااب عد مي الج ساة
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بأنهم  19-عد مي الج سااااة أفادوا يالا وائوة لوفاد  أن أماااااصااااً  10وذلرم الوراة المشاااترلة   -98
لمرض، ولم  سااات ادوا من المسااااعدة التي تعرضاااوا ل قدان عملهم غار الرسااامي، واضااا روا الس العما رغم ا

 ل( 156) وفرتها الوزومة في مجالي العمالة والرعا ة الحواة يالا الجائوة

باعتماد اوراء فعاا لتود د حاالم انعدا  الج ساااة وضاامان تود د  10وأوصاات الوراة المشااترلة  -99
اعن اا   لون مسجلان علس  وضع اعن اا المولود ن في هول دا من حاث الج ساة والتوقق من أن هطالء

أنهم  وملون يو سااااة غار معروفةي عاحااار فترة ممز ة وأن اعن اا عد مي الج سااااة المولود ن في هول دا 
 ل( 157)  مز هم اكتسال الج ساة الهول د ة

 مناوق أو أقاليم محددة -3 

الهول د ة ال اريباة بضااامان ححاااوا وماع اعن اا في ورر الممل ة  3أوصااات الوراة المشاااترلة  -100
 ل( 158) علس التعلام الشاما

أن العد د من ال  رويلاان   اشااااااااون في لوراساااااااااو من دون تسااااااااوية  9وذلرم الوراة المشااااااااترلة   -101
وضعهم القانوني من حاث الهجرةل وأكدم أنهم ال  مل ون أي فرب حقاقاة للوحوا علس الوما ة الدولاة 

في البلادل ويااارهم االاتحااااااااااااااادي الوحااد هو العماا في الق ااع غار أو غارهاا من السااااااااااااااباا القاانونااة لل قااء  
الرسامي، حاث  زونون عرضاة لالساتغالا وي تقرون الس الوما ة القانوناة أو سابا االنتحاال من أصاوال  
العما الذ ن   تهزون حقواهمل وبال ساا ة الس ال ساااء اللواتي  تعرضاان لسااوء المعاملة علس أ دي الشاارلاء أو 

عن  9ابقان، فال  وود مزان  لجأن الا  للوحاااااااوا علس الوما ةل وأبلغت الوراة المشاااااااترلة الشااااااارلاء السااااااا 
عملاام اعتقاا واحتجاز ونرد في فرول غار انساااااناة اسااااتهدفت ال  رويلاان الذ ن لم  تمز وا من تسااااوية  

 ل( 159) أوضاعهم القانوناة في لوراساو

لدا وصاااااااولهم الس لوراسااااااااول    تجرون تلقائااً أن ملتمساااااااي اللجوء ُ و 2وذلرم الوراة المشاااااااترلة  -102
ما   انساااااااناة في مراكر االحتجاز والرنازين التابعة للشاااااارنةل ولثاراً  وياضااااااعون لسااااااوء المعاملة وفرول ال

ُ جببر نالبو اللجوء الموتجرون علس ال قاء رهن االحتجاز ل ترة أنوا مما  ساااااامو ب  القانونل وُيم ع نالبو  
من حقهم  ق في التقد  ب لي للوحااااوا علس الوما ة الدولاة، وُيورمون فعلااً اللجوء بشاااازا م هجي من الو

 ل( 160) في المساعدة القانوناة، واد  واوهون اإلعادة القسرية

أن     غي لممل ة هول دا أن تدعم لوراسااو في ت  اذ اوراء لجوء فعاا    2وذلرم الوراة المشاترلة   -103
الممل ة علس ترويد لوراسااااااااو بالوساااااااائا  2ل وحثت الوراة المشاااااااترلة اللتراماتها الدولاة وساااااااها الم اا وفقاً 

الالزماة لتوسااااااااااااااان فرول االحتجاازل وحثات لوراساااااااااااااااو علس االمتثااا اللترامااتهاا الادولااة في مجااا حقوق  
 ل( 161) اإلنسان ااما  تعلق بملتمسي اللجوء
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