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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الثالثـة عـشرة يف الفتـرة         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 اجللسة  وجرى االستعراض املتعلق هبولندا يف    . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مايو إىل   / أيار ٢١ من

وترأس وفد هولنـدا وزيـرة الداخليـة        . ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١اخلامسة عشرة املعقودة يف     
واعتمد الفريق العامل، يف جلـسته الثامنـة        .  السيدة ليزبيت شبيز   ،اململكةداخل  عالقات  الو

 . ، التقرير املتعلق هبولندا٢٠١٢يونيه / حزيران٤عشرة املعقودة يف 

، جمموعة املقـررين    ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ن قد اختار، يف     وكان جملس حقوق اإلنسا     -٢
  .االحتاد الروسي، وبنن، وتايلند: لتيسري االستعراض املتعلق هبولندا) اجملموعة الثالثية(التالية 

 مـن مرفـق     ٥، والفقـرة    ٥/١ من مرفـق القـرار       ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
ئق التالية لغرض االسـتعراض     ، صدرت الوثا  ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢١ القرار

  :املتعلق هبولندا
ــرة    )أ(   ــاً للفق ــدمان وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

(A/HRC/WG.6/13/NLD/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/13/NLD/2)) ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥اإلنـسان وفقـاً للفقـرة       قوق  موجز أعدته املفوضية السامية حل      )ج(  
)A/HRC/WG.6/13/NLD/3و Corr.1.(  
، النرويجوأحيلت إىل هولندا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعّدهتا سلفاً              -٤

وهـذه األسـئلة    .  وسلوفينيا، والسويد  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،     
  .ستعراض الدوري الشامل لالة اخلارجيالشبكةمتاحة على 

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
اململكة السيدة ليزبيت شـبيز يف مـستهل        داخل  عالقات  القّدمت وزيرة الداخلية و     -٥

أقطار اململكة األربعة   ها  املداوالت التقرير الوطين هلولندا وأفادت بأهنا املرة األوىل اليت ُتمثّل في          
وأشارت السيدة شبيز إىل ما توليـه       . ن وهولندا مجيعها، وهي أروبا وكوراساو وسنت مارت     

هولندا من أمهية كبرية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ودعمها بدليل ترشح هولندا جمللـس              
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 الـيت    على التطورات اجلديدة   وسلّطت الضوء أيضاً  . ٢٠١٧-٢٠١٥حقوق اإلنسان للفترة    
 للمبادئ املتعلقـة   حلقوق اإلنسان وفقاًاملعهد الوطينُسجلّت منذ آخر استعراض، مثل إنشاء  

، وإنشاء أمانة   )مبادئ باريس (مبركز املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         
 .٢٠١١مظامل معنية باألطفال يف عام 

ديه منظمات كـثرية، إىل جانـب       وشّددت السيدة شبيز على الدور املهم الذي تؤ         -٦
 ما ُيلجـأ إىل     وكثرياً. احلكومة والربملان واجلهاز القضائي، يف مراقبة احترام حقوق اإلنسان        

واالستعراض الـدوري   . خربة األكادمييني وممثلي منظمات حقوق اإلنسان إلقامة حوار بّناء        
 . الشامل خري مثال على هذا احلوار

دة شبيز أن حكومة هولندا االئتالفية استقالت يف        وإىل جانب ذلك، أوضحت السي      -٧
اصل ، ستووهكذا، فإن احلكومة احلالية، رغم أهنا مل تتقلد مهامها رمسياً. ٢٠١٢أبريل /نيسان

وتشمل هذه  .  الرامية إىل إقرار االحترام الكامل حلقوق اإلنسان       تنفيذ أبرز التدابري السياساتية   
واطنني، وتسهيل االندماج، ومكافحة العنف املرتيل مبعاقبة       التدابري ضمان املساواة بني مجيع امل     

مرتكبيه ومحاية ضحاياه، ومكافحة االجتار بالبشر، ومحاية الالجئني وملتمـسي اللجـوء،            
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية يف          والتشجيع على قبول    

 . دارس اهلولنديةاجملتمع، وتعليم حقوق اإلنسان يف امل

وأفادت السيدة شبيز بأن التدابري السياساتية أو القوانني عادة ما حتّد مـن حقـوق                 -٨
وهو أمر ال مناص منه     .  أو منع الفوضى أو اجلرمية     اإلنسان من أجل محاية السالمة العامة مثالً      

أن مسألة احلاجة   ويرى الوفد   .  يف حالة االلتزامات اإلجيابية    بل تقتضيه حقوق اإلنسان أحياناً    
 موضوع نقاش مستفيض علـى الـصعيد        إىل إقامة توازن بني املصاحل املختلفة كانت أحياناً       

لقوانني اليت حتد   ومشاريع ا املتعلقة باخلصوصية   السياسي يف هولندا، وكذلك يف سياق التدابري        
. ة بالغـة  بني هذه القوانني ومعايري حقوق اإلنسان على أمهي        التوافقنطوي  وي. من اخلصوصية 

وأُدخلت حتسينات  . قتضي اضطالع املهنيني واملؤسسات يف هولندا باختبار متحيصي شامل        وا
وتتعلّـق هـذه    .  من مشروع القـانون اجلديـد       األوىل املرحلةيف هذا السياق، وخباصة يف      

 اليوم إجراء تقييمات بشأن التأثري على       اإللزاميالتحسينات مبسألة اخلصوصية، إذ أصبح من       
 . لبيانات الشخصيةاملقررة لعاجلة املية تصف طرائق اخلصوص

بعملية االستعراض الدوري   بقوة  السيدة شبيز على أن هولندا ملتزمة       أيضاً  وشّددت    -٩
 ٢٠١٠ إىل تقدمي تقرير بشأن استعراض نـصف املـدة يف عـام              طوعاًالشامل، إذ بادرت    

. دول األعضاء األخـرى   وشاركت على حنو بناء يف دورات االستعراض الدوري الشامل لل         
أن هولندا ستتعامل جبدية كبرية مع التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري           على  وأكّدت  

كـل  الشامل الثاين املتعلق هبا، وستضمن متابعتها بدقة وشفافية، وستكون جاهزة للرد على             
 . األسئلة
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 الذي  اإللزامي بالتعليم   روبا إىل القانون اجلديد املتعلق    عن أ ويف مقام ثان، أشار ممثل        -١٠
يضمن استفادة مجيع األطفال من نظام التعليم بغض النظر عن وضعهم القانوين، وذلك إلبراز          

  أيضاً وجرت اإلشارة . اجلهود املبذولة من أجل املواءمة بني القانون وصكوك حقوق اإلنسان         
 طائفة للمحاكمي يتيح  القانون اجلنائي اجلديد والذالوارد يفإىل نظام قضاء األحداث اجلديد  

أوسع من العقوبات، مبا يف ذلك أوامر إيداع األحداث يف مراكز احتجـاز خاصـة هبـم                 
  .  أفضل يف املستقبلوتدريبهم، لتيسري إعادة إدماجهم يف اجملتمع قدر اإلمكان ومنحهم فرصاً

ضمن على النحو الواجـب  هذا القطر ي كوراساو أن   عن   ويف مقام ثالث، ذكر ممثل      -١١
معهـداً   إىل أن كوراساو ستنشئ      وأشار. عاملية واحلريات األساسية  حترام ومحاية احلقوق ال   ا

وعالوة على ذلـك،    .  اخلارجية  قسم املعاهدات التابع ملديرية العالقة     حلقوق اإلنسان يديره  
  .  على مشاركة املرأة يف احلياة السياسيةشّدد املمثل

 اخلطيةنيا واململكة املتحدة على أسئلتها      وفيكرت السيدة شبيز وفود السويد وسل     وش  -١٢
علنـت  وفيما يتعلق باملسائل املتصلة باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أ         . املقدمة سلفاً 

مشروع قانون بشأن التـصديق عليهـا       إلقرارها، وسُيقدَّم    بفخر أن حكومة هولندا تستعد    
  .٢٠١٢ عام خالل
التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     كول االختياري    على السؤال املتعلق بالربوتو    ورّداً  -١٣

 السيدة شـبيز أن     من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أوضحت          
تطبيق الربوتوكول على احملرومني من احلرية مبوجب القانون اجلنـائي          نطاق  هولندا ال تقصر    

  .  وحده؛ فسبب احلرمان من احلرية ال أمهية له
 خطة وأنوذكر الوفد أن حكومة هولندا تعطي أولوية كبرية ملسألة مكافحة التمييز،      -١٤

  . ٢٠١١ وعام ٢٠١٠إىل جملس النواب يف عام قد أحيلت عمل بشأن مكافحة التمييز 
وفيما يتعلق بسرقة اهلوية ومحاية البيانات، ذكرت السيدة شبيز أن هولنـدا تعمـل                -١٥
وسيلزم هذا املقترح   . البياناتسرية  يعي بشأن اإلخطار بانتهاك      على بلورة مقترح تشر    حالياً

" تـسرب "املسؤولني عن البيانات الشخصية بإخطار السلطات املعنية حبماية البيانات عنـد            
. البيانات الشخصية على حنو يعرض اخلصوصية ملخاطر حمددة، مبا يف ذلك سـرقة اهلويـة              

  .٢٠١٢ من عام وُيتوقع أن تعرض املبادرة يف النصف الثاين
 طرح مشروع ورّدت السيدة شبيز على سؤال خبصوص حرية الدين قائلة إن الربملان              -١٦

 على جملـس     القانون معروضاً  مشروعوال يزال   . احليوانات بالطريقة الدينية  ذبح  قانون حيظر   
 ترى النقاب،قانون شروع وفيما يتعلق مب. الشيوخ، وال يتوقع أن حيصل على أغلبية األصوات

احلكومة أن القانون سيحّد بالفعل من حرية الدين أو املعتقد؛ غري أن هذا القانون له أسـبابه                
  .  مطلقاًاملتوافقة مع أحكام تقييد حرية الدين أو املعتقد اليت ال تعد حقاً
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 على مالحظات بشأن أمهية الوقائع واألرقام يف النقاش املتعلق باهلجرة، أشارت            ورّداً  -١٧
تضمن حتلـيالت وقائعيـة قابلـة       ة اليت ت   اهلجرة اهلولندي  خبارطةإىل ما يسّمى    السيدة شبيز   

  .لالستخدام يف النقاش العام ملسألة اهلجرة
فيما يتعلق مبـسألة    بعض التقدم    وأفادت الوزيرة بأن حكومة هولندا حققت مؤخراً        -١٨
 حبث  ي حالياً وجير. وقالت إهنا جنحت إىل حد معقول يف تنظيم هذا القطاع ورصده          . البغاء

مشروع قانون يهدف باألساس إىل تقليص الفوارق احمللية واإلقليمية وتكوين فكرة أفضل عن     
  .قة وزيادة تسهيل التنظيم والرصدقطاع املراف

 املـشاورات ، رّدت السيدة شبيز على السؤال املتعلق بالدروس املستفادة من           اًوختام  -١٩
تحضري لالستعراض الدوري الشامل، وشـّددت      مع املنظمات غري احلكومية خالل عملية ال      

اطّلعت فقد  . اًعلى أمهية وجدوى عملية التشاور يف حد ذاهتا، وجدوى عملية التحاور أيض           
املنظمات غري احلكومية بشأن حالة حقـوق       من  العديد  هولندا على بواعث القلق اليت أثارهتا       

وهذا . املنظمات وحماور تركيزهااإلنسان يف هولندا، ما مسح هلا بتحسني فهمها لشواغل هذه  
وقالت السيدة شبيز إهنا تأمل يف أن تستفيد املنظمات         . ما ساعد احلكومة على إعداد تقريرها     

 بأن هذا ما     هولندا، وإن لديها انطباعاً    تتيحه املنرب الذي  من   غري احلكومية واملؤسسات أيضاً   
  .حيدث بالفعل

   االستعراضاحلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع  -باء  
وترد التوصيات املقّدمة أثناء هذا احلوار      .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٤٩أدىل    -٢٠

  . التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
. أشارت مصر إىل قرار هولندا القاضي بإنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان              -٢١

القائمة على االسـتغالل اجلنـسي      سياحة   البغاء، ووجود ال   تقننيوأعربت عن قلقها حيال     
اللغويـة، ودعـوة     وأالدينيـة    وأوحقوق املهاجرين واألقليات القومية أو اإلثنية       لألطفال،  

وطلبـت  . األحزاب السياسية املتطرفة، من بني جهات أخرى، إىل العنصرية وكره األجانب          
  .ياتوقّدمت مصر توص. معلومات عن تعزيز التسامح وعدم التمييز

وهّنأت إستونيا هولندا على إشراك اجملتمع املدين واجلهات املعنية األخرى يف إعـداد     -٢٢
وأشادت إستونيا بإنشاء أمانة مظـامل معنيـة        . تقريرها املتعلق باالستعراض الدوري الشامل    

السياسات الوطنية املتعلقة حبقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي           بباألطفال، و 
، وبدور هولندا يف دفـع      الشخصيةهلوية اجلنسانية، وحبماية اخلصوصية والبيانات      ومغايري ا 

يف مكافحة  قدماً  وحثت إستونيا هولندا على املضي      .  شبكة اإلنترنت  استخدام حرية   برنامج
  .وقّدمت إستونيا توصيات. التحريض ضد األقليات
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ة مجيع األشخاص مـن     ورّحبت فرنسا بتصديق هولندا على االتفاقية الدولية حلماي         -٢٣
االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            

وأشادت بإنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق      . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
اءمـة جـزر     ملو املتوخاةاإلنسان وإنشاء أمانة مظامل معنية باألطفال، مستفسرة عن اآلليات          

وأعربت عن قلقها حيال استمرار التمييز ضد النـساء،         .  املبادرتني هاتنياألنتيل اهلولندية مع    
وقّدمت . وخباصة املهاجرات، وانتشار اآلراء العنصرية واملعادية للسامية على شبكة اإلنترنت         

  .فرنسا توصيات
ـ            -٢٤ ة يف االسـتعراض    وأشادت أملانيا بتنفيذ هولندا لعدد مهم من التوصـيات املقدم

سيما عن طريق جتديد والية      الدوري الشامل األول املتعلق هبا، ومبكافحتها االجتار بالبشر، ال        
. ٢٠١٤-٢٠١١فرقة العمل املعنية مبكافحة االجتار بالبشر واملوافقة على خطة عملها للفترة            

عـن عمليـة   وسألت أملانيـا  . ورّحبت أملانيا بصياغة خطة عمل ملكافحة استغالل األطفال     
 املعهد الـوطين  تصديق الربملان على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وموعد شروع           

  .حلقوق اإلنسان يف العمل
 لكنـها   ،والحظت اليونان بارتياح ما تبذله هولندا من جهود لتعزيز حقوق املـرأة             -٢٥

 الراميـة إىل    واستعلمت عن التـدابري   اض أجر املرأة عن الرجل،      اخنفأعربت عن قلقها إزاء     
كما طلبت اليونان معلومات عن معاملـة املهـاجرين يف مراكـز            . التصدي هلذه املشكلة  

 التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية              اًاالحتجاز وفق 
  .وقّدمت اليونان توصيات. الالإنسانية أو املهينة أو
تدابري اإلدارية واجلنائية اليت تطّبقها هولندا واليت       وأعربت غواتيماال عن قلقها إزاء ال       -٢٦

ميكن أن تتسبب يف إضعاف املهاجرين، مثل حمدودية وصول املهاجرين غري احلاملني لوثـائق          
رمسية إىل اخلدمات األساسية، واعتبار اإلقامة غري الشرعية جرمية مبوجب القانون اجلنـائي،             

والحظت غواتيماال باهتمام إنـشاء  . ظروف عيشهم الراغبني يف حتسني   يعاقب املهاجرين  مبا
أعمـال تلـك الـدوائر       واستفسرت عن تنفيذ      على صعيد البلديات    ملكافحة التمييز  دوائر

  . غواتيماال توصيةوقّدمت. وتشغيلها وتطويرها
وهّنأت بولندا هولندا على التطورات املهمة اليت أدخلتها على بنيتها األساسية حلقوق         -٢٧

  .قّدمت بولندا توصياتو. اإلنسان
 من زيادة   قلقهاوأبدت  . ورّحبت اهلند بإنشاء هولندا مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان         -٢٨

التقارير املتعلقة بالتمييز العنصري وكره األجانب والتنميط اإلثين، وحثتها علـى تكثيـف             
مـن جهـود    وسلّطت اهلند الضوء على ما تبذله هولندا        . اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز    

الـسامية  لمفوضـية   لاحنة  امل الدولأكرب  أحد  للتصدي للعنف ضد املرأة، ونّوهت مبركزها ك      
  .وقّدمت اهلند توصيات. قوق اإلنسانحل
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 ملبـادئ  وهّنأت إندونيسيا هولندا على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً         -٢٩
الجتار بالبشر، لكنها أعربت عن     ورّحبت بتجديد والية فرقة العمل املعنية مبكافحة ا       . باريس

سيما خطابـات الشخـصيات      قلقها حيال مستويات التمييز وكره األجانب يف هولندا، ال        
وقـّدمت إندونيـسيا   . السياسية والعامة ووسائل اإلعالم اليت تدعو إىل معـاداة املـسلمني       

  . توصيات
 الساميةفوضية  املير  وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها حيال ما جاء يف تقر            -٣٠

سيما التمييـز    حلقوق اإلنسان عن ضلوع حكومة هولندا يف انتهاكات حلقوق اإلنسان، وال          
شـخاص  هـاجرين وملتمـسي اللجـوء واأل      العنصري والديين، والتمييز ضد املسلمني وامل     

  .وقّدمت مجهورية إيران اإلسالمية توصيات. أخرىاملنحدرين من أصل أفريقي وأقليات 
 وسائل اإلعالم وشخصيات سياسـية وعامـة    ما يصدر عن  حظت ماليزيا بقلق    وال  -٣١

 عن العنصرية   خطابات عنصرية ومعادية لألجانب، وللمسلمني بصفة خاصة، فضالً       من  نافذة  
وسألت ماليزيا عما اختذ من تدابري      . اليت تستهدف األقليات اإلثنية خالل احلمالت االنتخابية      

ارت بقلق إىل مالحظات جلنة القضاء على التمييز العنصري         كما أش . للتصدي هلذه املشكلة  
  .وقّدمت ماليزيا توصيات. بشأن التمييز ضد األقليات اإلثنية

والحظت املكسيك بارتياح ما اختذته هولندا من تدابري لضمان حقـوق ملتمـسي               -٣٢
كسيك بإنشاء  ورّحبت امل . االستعاضة عن إجراء الثماين واألربعني ساعة املعجَّل      اللجوء، مثل   

واسـتحداث  أمانة مظامل معنية باألطفـال    و ملبادئ باريس    اً حلقوق اإلنسان وفق   معهد وطين 
م احملرز وباملمارسـات     بالتقد كما رّحبت أيضاً  دوائر ملكافحة التمييز على صعيد البلديات،       

  .وقّدمت املكسيك توصيات. روبا وكوراساو وسنت مارتناجليدة يف أ
أمانة مظامل معنية باألطفـال     وشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      وأشاد املغرب بإن    -٣٣

علـى وجـه     وطلب املزيد مـن املعلومـات        . على صعيد البلديات   ملكافحة التمييز ودوائر  
روبا يف مكافحة اح جتربة أـ، وجن)Eigen Kracht(ة ـاخلصوص عن تأثري برنامج القوة اخلاص
لندا لضمان احترام اخلصوصية باسـتخدام البيانـات        االجتار بالبشر، والتدابري اليت اختذهتا هو     

  .وقّدم املغرب توصيات. اً آمناًالشخصية استخدام
وأشادت موزامبيق مببادرات هولندا العديدة الرامية إىل تعزيـز حقـوق اإلنـسان،       -٣٤

وخباصة جهودها الرامية إىل احلد من االجتار بالبشر وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان              
ـ           . بادئ باريس  مل اًوفق ع ورّحبت موزامبيق بالتصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجي

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه       األشخاص من االختفاء القسري، و    
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكـول االختيـاري              

 املسلحة، وأبدت ارتياحها إلعالن     املنازعات األطفال يف    بشأن اشتراك  التفاقية حقوق الطفل  
وحثت . املوافقة الوشيكة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري      

  .موزامبيق هولندا على النظر يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل
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يز، الحظت نيكاراغوا استمرار التمييـز      وعلى الرغم من وجود تدابري ملكافحة التمي        -٣٥
سيما بسبب غياب خطة عمل شاملة تتصدى هلذه املشكلة          ضد األقليات اإلثنية يف هولندا ال     

وأّدى ذلك إىل احليلولة دون متتع املتـضررين، وخباصـة النـساء املهـاجرات           . االجتماعية
  . نيكاراغوا توصياتوقّدمت . األقليات، حبقوقهم االجتماعية واالقتصادية والثقافيةو

. أمانة مظامل معنية باألطفالوورّحبت النرويج بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   -٣٦
إضفاء الطابع الرمسـي علـى       بشأن اقتراح اجملتمع املدين      هولنداوطلبت معلومات عن آراء     

  . وقّدمت النرويج توصيات. حقوق اإلنسان من أجل إذكاء الوعي هباالتثقيف يف جمال 
 للحريات الفردية يف هولندا، قائلة إن احلرية        السلبيةقت باكستان على التأثريات     وعلّ  -٣٧

املطلقة ميكن أن متس حبقوق اآلخرين وحرّياهتم من خالل السب والتحريض على الكراهيـة              
القائمة علـى العنـصرية وكـره       طابات  اخلوأشارت إىل بواعث القلق اليت تثريها       . والتمييز

 وأبدت أسفها لقرار هولنـدا      .األحزاب السياسية اهلولندية املتطرفة    تصدر عن    األجانب اليت 
عّما تعتـزم   وسألت باكستان هولندا    . ستئناف احلكم الصادر يف قضية غريت فيلدرز      بعدم ا 

  .وقّدمت باكستان توصيات. إلسالملكراهية ايلدرز فعله لوضع حّد حلملة ف
أمانة و ، ملبادئ باريس  حلقوق اإلنسان وفقاً  ورّحبت باراغواي بإنشاء مؤسسة وطنية        -٣٨

 وقالت إهنا تأمل يف أن تضطلع هذه املؤسسات على حنو كامل بأنشطة .طفالمظامل معنية باأل
تعاون بصورة منهجية مع اجملتمع     وال ، وتقدمي املعلومات املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان      ،التحقيق

غريها من املؤسسات املعنية حبماية حقـوق       املدين وكذا مع املؤسسات الوطنية واألوروبية و      
 حيال حقوق اإلنسان للمهاجرين، وخباصة التقـارير        قلقهاوأعربت باراغواي عن    . اإلنسان

  . وقّدمت باراغواي توصيات. اليت تفيد بتعرض املهاجرين للتهميش
ورّحبت الفلبني بإنشاء أمانة مظامل معنية باألطفال لكنها ذكرت الغياب الواضـح              -٣٩
وأعربت الفلبني عن   .  مملكة هولندا  أقطاربشأن حقوق اإلنسان يف     موحدة  طة عمل وطنية    خل

تقديرها للتقييم الصريح املقدم من هولندا فيما يتعلق بالتحديات اليت تواجهها يف إعمال احلق              
  . وقّدمت الفلبني توصيات. سيما محاية البيانات الشخصية يف اخلصوصية، وال

التقدم الذي أحرزتـه    ب نوهتبيز عن تقديرها للمداخالت اليت      وأعربت السيدة ش    -٤٠
 أن هولندا بصدد تقييم تبعات التصديق على اتفاقيـة حقـوق            علىوأكّدت  . مملكة هولندا 

النطـاق   يعزى إىل    اإلقراروقالت إن طول التحضريات اليت تسبق       . األشخاص ذوي اإلعاقة  
وهكذا فإن السؤال عن    . ٢٠١٢يف عام   مشروع القانون قبل ص   وسيقدَّم  . الواسع لالتفاقية 

  . توقيع الربوتوكول االختياري لالتفاقية والتصديق عليه أمر سابق ألوانه
 من اتفاقية حقوق الطفل ال متنح األطفال        ٢٦وأشارت هولندا إىل أن أحكام املادة         -٤١
ـ        .  يف الضمان االجتماعي    مستقالً حقاً ن وقالت إهنم يستفيدون من الضمان االجتمـاعي ع
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وقد واصلت هولندا حبث هذه     . ٢٦ولذا فهي تبقي على حتفظاهتا على املادة        . طريق والديهم 
  . املسألة؛ لكنها خلصت إىل أن احلجج ذاهتا ال تزال قائمة

ولن تنضم هولندا إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد              -٤٢
فهي تعترض على الفرع املتعلق     .  بالرعاية االجتماعية  أسرهم بسبب سياستها الوطنية املتعلقة    

للمهاجرين املوجودين بصورة غري قانونية     على قدم املساواة     بوجوب إتاحة هذه الرعاية أيضاً    
ومبا أن إقامة هـؤالء  . أو البلد الذي يعملون فيه بصورة غري قانونية       /يف إقليم بلد مقصدهم و    

 ال يدفعون الضرائب واالشتراكات اليت متـول هـذه          األشخاص يف البلد غري قانونية، فإهنم     
عدا تعليم األطفـال     وينبغي أال يتمتعوا باحلقوق االجتماعية واالقتصادية ذاهتا، ما       . اخلدمات

  .اخلطرية واملساعدة القانونيةحاالت الطوارئ الطبية والبالغني سن التعليم اإللزامي 
مبكافحة التمييز  بقوة  وهولندا ملتزمة   . ز من الدستور على حظر التميي     ١وتنّص املادة     -٤٣

سواء على أساس العـرق أو األصـل        وهي ترفض أي شكل من أشكال التمييز        . والعنصرية
ويتنـاىف  .  أي أساس آخـر    نوع اجلنس أو امليل اجلنسي أو اإلعاقة أو        املعتقد أو  الدين أو  أو

وذكرت الوزيرة أن   . تمعاهتمالتمييز مع روح املواطنة، ومينع ضحاياه من املشاركة يف حياة جم          
وأشـارت  . كل شكل من أشكال التمييز    ومة هولندا ال تتبع سياسات خاصة تستهدف        حك

إىل هيئات منع التمييز ومكافحته املتاحة للجميع، مثل مكاتب مكافحة التمييز وجلنة املساواة             
كافحة  خطة عمل وطنية مل    ٢٠١٠ يف عام    ُوضعتوعالوة على ذلك،    . يف املعاملة والشرطة  

، اتُّخذت تدابري إضافية ملكافحة التمييز مشلت وضع برامج مدرسية          ٢٠١١ويف عام   . التمييز
  .هلذا الغرض

 ملكافحة التحريض على الكراهية،     بالغ الشمول إطار قانوين   أيضاً  ويوجد يف هولندا      -٤٤
 فـيلم وخبصوص السؤال املتعلق مبؤلـف    . وهي طرف يف مجيع الصكوك الدولية ذات الصلة       

ـ  جملس النواب   عضو  ن احملكمة اجلنائية بّرأت ساحة      ، أفادت السيدة شبيز بأ    "فتنة"  يتمن هتم
وميتـاز  . وقّرر املّدعي العام عدم استئناف احلكـم      . السب العلين والتحريض على الكراهية    

وينّص الدستور وصكوك حقوق اإلنـسان      . اجملتمع اهلولندي بتوفري حرية التعبري للسياسيني     
لكن الشرطة والقضاء يتصديان للبيانات اليت تتعـارض مـع األحكـام     . رياتعلى هذه احل  

  .  القانونية املتعلقة بعدم التعرض للتمييز
وحتقق الشرطة املختصة يف مكافحة اجلرائم احلاسوبية يف جرائم الكراهية على شبكة              -٤٥

 عن صـدور     أسفرت عدة قضايا وُعرضت على احملاكم اجلنائية     . اإلنترنت وتالحق مرتكبيها  
 إىل مكتب الشكاوى اهلولندي املعين بـالتمييز        وأشارت السيدة شبيز أيضاً   . أحكام باإلدانة 

  . على شبكة اإلنترنت الذي يتوىل التنبيه إىل التمييز ومنعه ويساهم يف إنفاذ القانون اجلنائي
 توصـيات وتقدمي  دراستني  بإجناز   الوفد   أفادوفيما يتعلق بعمليات التفتيش الوقائية،        -٤٦

. هبدف بلورة املزيد من املعايري واملبادئ التوجيهية واملمارسات الرامية إىل تفـادي التمييـز             
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 وقـدمت    يف طريقة إجراء عمليات التفتيش الوقائيـة       وحقّقت أمانة املظامل يف هولندا أيضاً     
  .توصيات

تعّزز البنيـة  اليت دوائر مكافحة التمييز يف البلديات،     إىل   وأشارت السيدة شبيز أيضاً     -٤٧
وهي مكلفة بأداء مهام قانونية وبتقـدمي املـساعدة يف معاجلـة             .األساسية ملكافحة التمييز  
 ينظّم سياسة   وأبرزت أن هولندا هي أول بلد أورويب يسّن قانوناً        . الشكاوى املتعلقة بالتمييز  

  .حة التمييز على صعيد البلدياتمكاف
ملتعلقة جبمع البيانات اإلثنية باستخدام البيانات وذُكر أن هولندا تؤيد حتسني الالئحة ا  -٤٨

وتؤيد هولنـدا ضـرورة سـّن       . وقد صدرت قواعد وإجراءات يف هذا الشأن      . الشخصية
  . تشريعات واضحة ملعاجلة املسألة

، من أقطار مملكـة هولنـدا     يتمتع باالستقالل الذايت    ا قطر    كوراساو أهن  وذكر ممثل   -٤٩
  .  بإنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسانكوراساو القاضيوأكد على قرار 

وأشادت هنغاريا مبا تقدمه هولندا من مسامهة مالية كبرية إىل مفوضـية حقـوق                -٥٠
وبتعيني أمني للمظـامل   ملبادئ باريس،   اإلنسان، وبإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً      

علومات عـن   وطلبت م . البلدياتصعيد  معين باألطفال، وبسن قانون ملكافحة التمييز على        
كما طلبت هنغاريا توضيحات بشأن خطة هولندا الراميـة إىل  . تأثريات هذا القانون وفوائده   

  .وقّدمت هنغاريا توصيات. التصدي للبيانات التمييزية الصادرة عن املؤسسات العامة
وهّنأت قطر هولندا على ما حققته من إجنازات على الصعيدين التشريعي واملؤسسي              -٥١

عنيـة  املظامل  املورّحبت قطر بإنشاء أمانة     . راض الدوري الشامل األول املتعلق هبا     منذ االستع 
االنـضمام إىل   ب ملبادئ بـاريس، و    إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً     بباألطفال، و 

وقـّدمت  .  ملكافحة االجتار بالبشر   املتخذةتدابري  وبالاتفاقيات دولية عديدة حلقوق اإلنسان،      
  .قطر توصيات

الـذي قّدمتـه يف    ملنتـصف املـدة     وهّنأت رومانيا هولندا على التقرير املرحلـي          -٥٢
تحقق من تطورات يف جماالت يورّحبت بإنشاء نظام معلومات يرصد بانتظام ما . ٢٠١٠ عام

  .وقّدمت رومانيا توصية. ة التمييزمنها مكافح
ا وراء البحار،   وأعرب االحتاد الروسي عن قلقه إزاء صعوبة وصول سكان أقاليم م            -٥٣

اليت يعاين فيها الكثريون من تدين مستويات املعيشة وضعف النظام الـصحي، إىل املؤسـسة        
حيال زيادة اآلراء القائمـة علـى كـره         كذلك  وأعرب عن قلقه    . الوطنية حلقوق اإلنسان  

نساء األجانب والعنصرية، والوضع التمييزي الذي تعانيه األقليات الدينية والقومية واإلثنية وال          
 القضاء والسجون، وتشديد سياسـات      يواألشخاص ذوو اإلعاقة واملهاجرون، وحالة نظام     

وأبدى أسفه لقرار هولندا اإلبقاء على التحفظـات        . اهلجرة، وظروف إيواء ملتمسي اللجوء    
  .وقّدم االحتاد الروسي توصيات. املتعلقة باتفاقية حقوق الطفل



A/HRC/21/15 

GE.12-15075 12 

 نشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً     بإعلى وجه اخلصوص    ورّحبت سلوفاكيا     -٥٤
استحداث دوائر مكافحة التمييز على     ملبادئ باريس، وبإنشاء أمانة مظامل معنية باألطفال، و       

بتصديق هولندا على االتفاقية الدولية حلماية مجيع       أيضاً  وأشادت سلوفاكيا   . صعيد البلديات 
بـشأن  التفاقية حقوق الطفـل     األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري       

 احملرز صوب التصديق علـى الربوتوكـول        وبالتقدم املسلحة،   املنازعات األطفال يف    اشتراك
وأثنت سلوفاكيا على خطـة العمـل       . االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

  معاملة إلساءةدي  ـة إىل التص  ـالراميو )Children Safe ("سالمة األطفال "اجلديدة املعنونة   
  .وقّدمت سلوفاكيا توصيات. األطفال

لكنها أعربت  . وأثنت سلوفينيا على هولندا ملا توليه من احترام كبري حلقوق اإلنسان            -٥٥
فال، وعدم حظر العقاب البـدين يف        األط إساءة معاملة عن قلقها حيال عدم احنسار حاالت       

  .وقّدمت سلوفينيا توصيات. اهليكليةروبا، وعدم التقدم مبا يكفي يف مكافحة انعدام املساواة أ
وهّنأت إسبانيا هولندا على سياساهتا املتعلقة بإدماج املهاجرين ومـساعدهتم علـى              -٥٦

  . وقّدمت إسبانيا توصيات. مدى السنوات القليلة املاضية
وأشادت السويد بإنشاء أمانة مظامل معنية باألطفال، ورّحبـت بالتـصديق علـى               -٥٧

اري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية الربوتوكول االختي
يعـد  أو الالإنسانية أو املهينة، وبالتوضيحات املتعلقة مبعايري تطبيق هذا الربوتوكول الـذي             

 بارتياح ما ُوضع خالل     والحظت أيضاً . بصرف النظر عن أسباب االحتجاز    واجب التطبيق   
  .وقّدمت السويد توصيات. وطنية ملكافحة التمييزالسنوات املاضية من خطط 

 إنشاء مؤسسات مناسـبة حلمايـة       وسألت تايلند وفد هولندا عّما إذا كان مقرراً         -٥٨
ميكن اسـتخدامها   حقوق اإلنسان ملواطين أقاليمها وراء البحار، وعن اآلليات املوجودة اليت           

. ألفراد إن مل يكـن ذلـك مقـرراً        حقوق اإلنسان هلؤالء ا   لتوفري اجلرب املناسب عن انتهاك      
  .وقّدمت تايلند توصيات

اليت تقيد حقوق املهاجرين املقـيمني     املتخذة  وأعربت تركيا عن قلقها حيال التدابري         -٥٩
دخول اإلذن ب ورّحبت تركيا بإسقاط شرط النجاح يف اختبار اللغة اهلولندية قبل           . يف هولندا 

يف التعليم االبتدائي توقّـف منـذ       لألتراك  تركية  اللغة ال بتدريس  الالبلد، لكنها الحظت أن     
إىل قضية املغين التركي، عريف صاغ، الذي       تركيا  وعالوة على ذلك، أشارت     . ٢٠٠٤ عام

وقـّدمت تركيـا   . قبل السماح له بدخول البلـد ُزعم استجوابه على حنو جمحف لساعات     
  .توصيات

. ٢٠٠٨ات املقدمـة يف عـام   وأشادت أوكرانيا مبا حتقق من تقدم يف تنفيذ التوصي     -٦٠
 حكومة هولندا على اختاذ املزيد من التدابري من أجل التصدي للعقبـات الـيت               وحثت أيضاً 

  . وقّدمت أوكرانيا توصية. وق العملتواجهها النساء يف س
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وسألت اململكة املتحدة حكومة هولندا عما إذا كانت ستتخذ إجـراءات إضـافية               -٦١
جوء يف الوقت املناسب، وإمكانية وصول مجيع املـواطنني         تضمن مساع دعاوى ملتمسي الل    

إىل النظام القضائي، ومعاملة املهاجرين واألقليات اإلثنية معاملة متكافئة مع غريهم يف   بسهولة  
  .وقّدمت اململكة املتحدة توصيات. مكان العمل

راميـة إىل    عن قلقها املتواصل إزاء إنفاذ قوانني     وأعربت الواليات املتحدة األمريكية     -٦٢
مكافحة عداء اجملتمع جتاه األقليات العرقية والدينية، وعدم قبول معظم طلبات اللجوء املقّدمة             

واستضعاف النساء يف سوق    من األطفال املقيمني يف اخلارج والراغبني يف االلتحاق بوالديهم،          
  .كية توصياتوقّدمت الواليات املتحدة األمري.  األطفالإساءة معاملةد حاالت العمل، وعد

أمانة مظـامل معنيـة     وورّحبت أوروغواي بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،          -٦٣
لكنها أعربت عن قلقها إزاء تـورط  . دوائر ملكافحة التمييز على صعيد البلديات باألطفال، و 

وأشارت أوروغواي  . القائمة على االستغالل اجلنسي لألطفال    مواطنني هولنديني يف السياحة     
وقـّدمت  . طابات العنصرية لألحزاب السياسية ومظاهر التعصب ضد األقليات اإلثنية        اخلإىل  

  .أوروغواي توصيات
وأبدت أوزبكستان قلقها إزاء تواصل ممارسة التمييز بأشكاله على أساس األصـل              -٦٤

وأعربت عن قلقها   . اإلثين، وإزاء املعلومات اليت تفيد بتزايد استخدام الشرطة للتنميط العرقي         
حيال رفض الدولة ملا ُعرض عليها من سياسات واقتراحات ملنع التمييز هبدف مكافحة             يضاً  أ

  .وقّدمت أوزبكستان توصيات. اإلسالمكراهية 
والحظت فييت نام ما حتقق من نتائج يف جماالت التعلـيم والرعايـة االجتماعيـة                 -٦٥

لك التحديات اليت ال تزال     واملساواة بني اجلنسني وإنشاء آليات جديدة حلقوق اإلنسان، وكذ        
. املهـاجرات واألطفال والعنف ضد النـساء      العنصري وإساءة معاملة    قائمة من قبيل التمييز     

  .قّدمت فييت نام توصياتو
وسألت اجلزائر عن التدابري املقّرر اختاذها لتكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة انتشار              -٦٦

 أن تتخـذ    وهي توّد أيضاً  . ل اإلعالم األخرى  األفكار العنصرية على شبكة اإلنترنت ووسائ     
هولندا تدابري من أجل التصدي لتدين مشاركة النساء يف احلياة العامة، والفوارق يف األجـور           
بني النساء والرجال، وضعف متثيل النساء يف سوق العمل وتركّز نشاطهن املهين يف العمـل               

  .وقّدمت اجلزائر توصيات. بعض الوقت
وأمانة املظـامل    حلقوق اإلنسان    الوطين املعهدجنتني هولندا على إنشاء     وهّنأت األر   -٦٧

والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء            املعنية باألطفال،   
  .وقّدمت األرجنتني توصيات. القسري

كقطـرين قـائمني    ن  الوضع اجلديد لكوراساو وسنت مارت    والحظت أستراليا أن      -٦٨
 داخل اململكة أفرز حتديات يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إنشاء مؤسسة وطنية              ابذاهتم
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عنية باألطفال، أقّرت املظامل املوإذ رّحبت أستراليا بإنشاء أمانة . حلقوق اإلنسان يف كل منهما
بالتحدي املتصل بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ فهذا التثقيف يساعد على محاية حقـوق    

  .وقّدمت أستراليا توصيات. لقادماجليل ا
االتسام بروح املبادرة واملشاركة من أجل احلياة       وقالت السيدة شبيز إن على اجلميع         -٦٩

ويعّد تعلـم   . وقالت إن اإلدماج مهم للمهاجرين وللمجتمع عموماً      . يف جمتمع يسوده الوئام   
شكّل ضعف املهارات اللغوية    وي.  للمشاركة يف اجملتمع    أساسياً أجبديات اللغة اهلولندية شرطاً   

  .  على تكافؤ الفرصوتدين مستوى التعليم وعدم معرفة املؤسسات اهلولندية خطراً
 شبيز أن من املتوقع أن يصدر الربملان        ةوفيما يتعلق بالرسوم القضائية، ذكرت السيد       -٧٠
  . يف هذا الشأنقراراً
 ملـا  ، الذي يعّد حتسينا٢٠١٠ًم وأشار الوفد إىل إجراء التماس اللجوء املعتمد يف عا     -٧١

فهو ال يفضي إىل البت يف مجيع طلبـات اللجـوء يف            . سبق وخيدم مصلحة الفئات الضعيفة    
وُيلجأ إىل  . غضون مثانية أيام، بل يتيح ختصيص املزيد من الوقت للمساعدة القانونية والطبية           

وُتجّرب . أطفال قّصر االحتجاز كإجراء أخري وتتاح بدائل أخرى يف حال األسر اليت لديها            
وأشارت . حكومة هولندا بدائل أخرى الحتجاز املهاجرين وستقّيم هذه البدائل السنة املقبلة          

ومن .  جترمي املهاجرين البالغني غري الشرعيني     إهناء إىل التقرير املرسل إىل الربملان إلعالن        أيضاً
ناء املهاجرين يـستفيدون مـن      وأضافت أن أب  .  يف هذا الشأن   املتوقع أن يصدر الربملان قراراً    

وتراعى مصاحل األطفال الفـضلى يف اإلجـراءات   . التعليم واإليواء والعالج الطيب الضروري 
وأشارت السيدة شبيز إىل أن املقيمني     .  حقهم يف احلياة األسرية    املرتبطة باهلجرة، وحيمى أيضاً   
تسعى إىل احلد من    أشخاص غري مرغوب فيهم وأن هولندا       هم  لفترة طويلة من دون تصريح      

  .   اإلجراءات الطويلة اليت ال تفضي بالضرورة إىل إصدار تصاريح لإلقامة
 إىل ما حتظى به األقليات، مبن يف ذلك نساء األقليـات،   وأشارت السيدة شبيز أيضاً     -٧٢

 على   أيضاً جيري تشجيع األقليات  وهلذا الغرض،   . من تشجيع على املشاركة يف احلياة العامة      
  . وتعمل هولندا على إقامة حوار أكثر مرونة مع األقليات. للغة اهلولنديةتعلّم ا
اللغة التركية يعود إىل الوالـدين وأن       بتعليم  ال أن اختيار    وذكرت السيدة شبيز أيضاً     -٧٣

  .الدروس والثقافة التركية موفرة بقدر كاٍف حالياً
 حتفظاهتا على اتفاقية    علىسُتبقي  وفيما يتصل بقضاء األحداث، أفادت هولندا بأهنا          -٧٤

وسيواصل القضاء حماكمة األحداث مبوجب القانون اجلنائي العـادي ألنـه           . حقوق الطفل 
بيـد أن  . وأكثر شـدة فرض عقوبات غري متناسبة أي ضرورة ليشكل وسيلة مهمة لتجنب   

وهلم احلـق يف احلـصول علـى    .  القانون اجلنائي العاديباحلماية يف إطار  األطفال يتمتعون   
وتوجد كذلك بـدائل للحرمـان      . ساعدة قانونية بصرف النظر عن طبيعة اجلرم املرتكب       م
  . احلرية من
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اليت ترمي  " سالمة األطفال "وإىل جانب ذلك، أشارت السيدة شبيز إىل خطة العمل            -٧٥
وقالـت إن   .  وتشمل الوقاية باستخدام هنج متعدد التخصـصات       إساءة املعاملة إىل مكافحة   

كما أشارت إىل وجـود تـشريعات ملكافحـة      .  عن تنفيذ هذه اخلطة    ريراًهولندا ستقدم تق  
  .، مقترنة بوالية قضائية خارج اإلقليماالستغالل اجلنسي املرتبط بالسياحة

روبا إىل إنشاء أفرقة عمل معنية حبماية ضحايا االجتـار واالسـتغالل            وأشار ممثل أ    -٧٦
 وقال إهنـا    .نونية والرعاية الطبية اجملانيتني    وتقدمي املساعدات من قبيل املساعدة القا      ،اجلنسي

 فإن الـسلطات    ،روبا بصورة غري قانونية   ويف حال وجود الضحايا يف أ     . حققت نتائج إجيابية  
وتقدم إليهم التسهيالت للعودة إىل بلداهنم أو املساعدة،        . حتتجزهم وإمنا تعاملهم كضحايا    ال

  . الضرورة، للتأقلم يف اجملتمععند
أن من املتوقع سـّن  وروبا، ون حيظر العقاب البدين يف مدارس أ   وذكر املمثل أن القان     -٧٧

وفيما يتعلق باملالحظـات    .  يوّسع نطاق احلظر ليشمل احمليط األسري      ٢٠١٢قانون يف عام    
روبا مع كوراساو وهولندا هبـدف      حلقوق اإلنسان، ستتعاون أ   املتعلقة مبسألة إنشاء مؤسسة     

 حقـوق   القبيل يف اجلزيرة تضمن اإلعالم والتثقيف واحلماية يف جمال        إنشاء مؤسسة من هذا     
  .اإلنسان داخل جمتمعها

 إىل تعـديل    وأشارت أيضاً .  حيظر العقاب البدين   اوذكرت ممثلة كوراساو أن قانوهن      -٧٨
 ومينعهم صراحة من استخدام العنف      ومربنيالقانون املدين الذي يصف دور الوالدين كأولياء        

  .ألي شكل آخر من أشكال املعاملة املهينةاجلسدي ضد األطفال أو تعريضهم املعنوي أو 
 يف ستة من صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية ويشمل دستورها          وتعد كوراساو طرفاً    -٧٩

وجيـب أن تـسعى املؤسـسة    . لكن الواقع ال يتطابق بالكامل مع املعاهدات . مجيع احلقوق 
ال ينتظر منها أن تعزز حقوق اإلنـسان وحتميهـا          و. الوطنية حلقوق اإلنسان إىل بلوغ ذلك     

وتـدرك  .  يف التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان         مهماً  أن تؤدي دوراً   فحسب وإمنا أيضاً  
. كوراساو نقائصها فيما خيص املؤسسات والقوانني والسياسات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان           

، ستخـصص لرسـم     ٢٠١٢يونيه  /وجيري اإلعداد لتنظيم حلقة دراسية للخرباء يف حزيران       
  . السياسة الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان

 لندا من جهود يف سبيل إنشاء مؤسـسات       وسألت أذربيجان عّما تبذله حكومة هو       -٨٠
وهي ال تزال قلقة إزاء استمرار القوالب النمطية        .  ملبادئ باريس  وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً   

وعـالوة علـى    .  واملهاجرين لة املهاجرات  سيما يف حا   املتصلة بأدوار كل من اجلنسني، وال     
 بالتحاق مجيع األطفـال   ذلك، رّحبت أذربيجان بإقرار التعليم اإللزامي وبالتدابري اليت تسمح          

  . وقّدمت أذربيجان توصيات. املدرسة وتقلل من معدالت التسرب املدرسيب
ونه، فقـد   وإذ تدرك بنغالديش أمهية إدماج املهاجرين يف جمتمع البلد الذي يقـصد             -٨١

وفيما يتعلق باحلريات   . شّددت على أمهية ضمان حقوق املهاجرين االجتماعية والثقافية أيضاً        



A/HRC/21/15 

GE.12-15075 16 

  للحد من حرية التعبري دعماً     اجلنائياألساسية، استفسرت عن احلاالت اليت طُّبق فيها القانون         
  .وقّدمت بنغالديش توصيات. اآلخرين حلرية
وهنا مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات        وناشدت بيالروس هولندا تعزيز تعا      -٨٢

وذكرت تقارير مفادها أن املهاجرين واألقليات اإلثنية يتعرضون ألشكال خمتلفة من           . اخلاصة
وسلّطت الضوء على شواغل جلنة حقوق الطفل بشأن مدى مـشاركة املـواطنني             . التمييز

فال، وغياب رد الفعل املناسـب      القائمة على االستغالل اجلنسي لألط    اهلولنديني يف السياحة    
  .وقّدمت بيالروس توصيات. هلذه الظاهرة

وأشادت بوتسوانا بتصديق هولندا على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة             -٨٣
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول             

املسلحة، واالتفاقيـة   بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات      فل  االختياري التفاقية حقوق الط   
إطار متابعة الـدورة األوىل     الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وذلك يف          

وإذ رّحبت بوتـسوانا باإلصـالحات الدسـتورية        . لالستعراض الدوري الشامل املتعلق هبا    
ذي أصبحت مبوجبه كوراساو وسنت مـارتن    ال ٢٠١٠واملؤسسية، مبا يف ذلك استفتاء عام       

، فقـد   ٢٠١١عنية باألطفال يف عـام      املظامل  امل الذايت، وبإنشاء أمانة     باحلكمدولتني تنعمان   
حكومة هولندا التصدي لغياب األجهزة اإلدارية يف كوراسـاو         استفسرت عن كيفية اعتزام     

  .وقّدمت بوتسوانا توصية. حىت اآلن
دم احملرز يف جمال حقوق املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل           ورّحبت الربازيل بالتق    -٨٤

 اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز سـالمتهم، وأشـادت أيـضاً       
وعالوة على ذلك، سألت الربازيل وفـد       . اختذته هولندا من تدابري يف جمال حقوق املرأة        مبا

 صـفة الالجـئ يف   مسي اللجوء الذين منحوا فعالً   هولندا عن اإلحصائيات املتعلقة بعدد ملت     
  .وقّدمت الربازيل توصيات. البلد خالل السنوات اخلمس املاضية

 هولندا التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي عن توقيت اعتزاموسألت كندا     -٨٥
  . وقّدمت كندا توصية. ا االختيارياإلعاقة وبروتوكوهل

ؤسـسة  امل شيلي على إنـشاء      شّددتفضل املمارسات،   وفيما يتعلق باإلجنازات وأ     -٨٦
ودوائر مكافحة التمييز على صـعيد      عنية باألطفال   املظامل  امل أمانةووطنية حلقوق اإلنسان،    ال

وقالت إن هذه املؤسسات ستساعد على تعزيز ما حتقق من إجنازات وعلى القيـام    . البلديات
  .ي توصياتوقّدمت شيل. بأنشطة جديدة يف اجملاالت ذات الصلة

وأعربت الصني عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا حكومة هولندا من أجـل محايـة                -٨٧
لكنها الحظت بقلق استمرار ظواهر العنصرية وكـره األجانـب          . حقوق الفئات الضعيفة  

بّينت  ماك. طابات داعية إىل كره املسلمني على شبكة اإلنترنت       ووجود خ والتعصب الديين   
  .ّدمت الصني توصياتوق. طال النساء واألقلياتزال ي ماأن التمييز 
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عنيـة  املظامل  املوطنية حلقوق اإلنسان وأمانة     الؤسسة  املورّحبت كوستاريكا بإنشاء      -٨٨
عن كيفية قيام السلطات اهلولندية     واستفسرت  . وبإلغاء عقوبة اإلعدام يف كوراساو    باألطفال  

، وكيفية   ومعاملتها قانوناً  إلنترنتالكراهية على شبكة ا   التحريض على   برصد ومنع خطابات    
  . كوستاريكا توصياتوقّدمت. مراعاهتا املصاحل الفضلى لألطفال يف حاالت طرد املهاجرين

احلوادث املتصلة بالعنـصرية وكـره األجانـب،        انتشار  وأبدت كوبا قلقها إزاء       -٨٩
 ضد املـرأة    والحظت تزايد العنف  . سيما على شبكة اإلنترنت ووسائل اإلعالم األخرى       وال

ويف هذا الصدد، جيب أن تكـون اخلـدمات         . األطفالإساءة معاملة   وعدم احنسار حاالت    
تقارير خبصوص ظروف   اً  كوبا أيض وأبرزت  . الضرورية أكثر فعالية يف الوصول إىل الضحايا      

  .وقّدمت كوبا توصيات. واملعاملة السيئة من قبل الشرطةالبالغة الصعوبة االحتجاز 
عـن  إكوادور  أعربت  م من التقدم احملرز يف مكافحة التمييز والعنصرية،         وعلى الرغ   -٩٠

إزاء الشكاوى املتعلقة بسوء معاملة الشرطة للمهاجرين غري الشرعيني وإزاء السياسات           قلقها  
عن التدابري املتخذة للحّد من عـدد املهـاجرين احملتجـزين،           واستفسرت  . اليت جتّرم اهلجرة  

، وعن بدائل احتجـاز      بذويهم بأطفال واألطفال غري املصحوبني   سيما األسر املصحوبة     وال
  .مت إكوادور توصياتوقّد. املهاجرين واستخدامها ونتائجها إن ُوجدت

اجلهاز اإلداري لكوراساو وتبعات ذلك علـى       تطوير  وأشارت ممثلة كوراساو إىل       -٩١
داخـل  الـذايت  باحلكم يتمتع قطراً  وتعد كوراساو   . تنفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان    

يف ذلك تنظيم خدماهتا العامة      امملكة هولندا، وهي مسؤولة بالكامل عن شؤوهنا الداخلية، مب        
  .وأضافت أن كوراساو تستفيد من التعاون القائم مع شركائها يف هولندا. وتطويرها

يتعلق بإلغاء عقوبة سجن األطفال مدى احلياة، أشار الوفـد إىل أن حـبس               ماوفي  -٩٢
اهلولنـدي يف   العقوبات  وأنه أُلغي من قانون     عديدة،  به منذ سنوات      يعد معموالً  ملطفال  األ
  .٢٠٠٨ عام
وأشارت السيدة شبيز إىل أن مناقشة التصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق              -٩٣

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ستتواصل بعـد انتخابـات            
يتعلق بالتوصيات الرامية إىل تعزيز مشاركة النساء يف الوظائف          ماوفي. ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول

العمومية، ذكرت أن إذكاء الوعي ومتكني القطاع العام كانا من بني األنشطة الرئيـسية يف               
ومضت قائلة إن الفوارق يف األجور بني النساء والرجال حمدودة، وهـي            . السنوات املاضية 
واضطلعت هولندا بأنـشطة    .  يف املائة من النساء يعملن بعض الوقت       ٧٠بة  تعزى إىل أن قرا   

العمل املزدوج ومتنح النساء املزيد من الفرص، مثل سـاعات          اً  تروجيية إضافية وستدعم أيض   
رعاية برامج لل إنشاء مدارس جمتمعية توفر     احلكومة  وعالوة على ذلك، ستواصل     . العمل املرنة 

ى ذلك سيوضع عدد من الربامج لتمكني النساء علـى مجيـع            وعالوة عل . طيلة يوم العمل  
  .املستويات ويف مجيع قطاعات االقتصاد
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كثرية يف هولندا تعوزها املعرفة اجليدة باللغـة        إثنية  وأفادت السيدة شبيز بأن أقليات        -٩٤
ويـؤدي  . يقلّص فرص عثور أفرادها على وظائف جيدة       ماوهذا  . اهلولندية ألغراض العمل  

ويتفـاقم  . ستوى التعليمي للمهاجرين إىل قيامهم بوظائف مؤقتة أكثر من غريهـم          تدين امل 
اً لتعزيـز االلتحـاق     وتبذل هولندا جهود  . الوضع على حنو خاص بسبب التسرب املدرسي      

باألزمة االقتصادية إىل زيادة البطالـة يف       خمتلفة  قطاعات  لدى  تأثر  زيادة ال  توأّد. باملدارس
  . البناءقطاعات حمددة، مثل قطاع 

ويف . من اإلجراءات ملكافحة ظـاهرة االجتـار بالبـشر        اً  مزيداً  وتتخذ هولندا أيض    -٩٥
، أُرسل إىل   ٢٠١٢ويف مستهلّ عام    . العقوبات املتعلقة باالجتار يف البشر    ، زادت   ٢٠٠٩ عام

 ٩٠وُعّين مّدع عام وطين و    . الربملان مقترح قانون يرمي إىل تشديد العقوبات يف هذا السياق         
وتضم جل قوات الشرطة فرق مراقبة، ويتمثل أحد        . يف االجتار بالبشر  اً  متخصصاً  عاماً  عيمد

  . أبرز اإلجنازات يف الرقابة الشديدة اليت تفرضها السلطات احمللية على قطاع البغاء
مكافحـة   تطبيق سياسة ترمي إىل      ٢٠٠٢وأفادت السيدة شبيز بأنه جيري منذ عام          -٩٦

أفـاد التقيـيم املنجـز يف     مـا طعت أشواط يف هذا الصدد حـسب  ولقد قُ. العنف املرتيل 
وأمر مكتـب   . وُوضعت مسألة العنف املرتيل على جدول أعمال اإلدارة العامة        . ٢٠١١ عام

  .  العقوبة القصوىمثاملّدعي العام بالتحقيق يف هذه اجلرمية وُشّددت من 
تواصل دراسـة خمتلـف     وذكرت السيدة شبيز يف مالحظاهتا اخلتامية أن هولندا س          -٩٧

وأكّدت مـن جديـد   . ٢٠١٢سبتمرب /بشأهنا قبل أيلولاً التوصيات واألسئلة وستقدم تقرير   
. أن بإمكان مجيع البلدان حتسني األوضاع يف جمال حقوق اإلنـسان          على املوقف املتمثل يف     

 النهوض حبقـوق اإلنـسان    ف. اململكة استثناء يف هذا الصدد    أقطار  تشكل هولندا وباقي     الو
  .بديهياًاً أمراً ينبغي أال يعترب أبد

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستبحث هولندا التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسـب،             -٩٨

على أال يتعدى ذلك موعد انعقاد الدورة الثانية والعشرين جمللس حقـوق اإلنـسان، يف         
  :٢٠١٢سبتمرب /أيلول

ق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال           التصدي  -١-٩٨
  ؛)واجلزائر ومصر) اإلسالمية - مجهورية(إيران (املهاجرين وأفراد أسرهم 

__________ 

  .التوصياتُتدخل تنقيحات حتريرية على االستنتاجات و مل  **  
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النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        -٢-٩٨
  ؛)املكسيك( املهاجرين وأفراد أسرهم

اقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      دراسة إمكانية التصديق على االتف      -٣-٩٨
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واملضي يف جهودها الرامية إىل التـصديق علـى           

  ؛)األرجنتني(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال        -٤-٩٨

 ١٨٩مـة العمـل الدوليـة رقـم         املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية منظ     
  ؛)بيالروس(

اإلسراع يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           -٥-٩٨
  ؛)إستونيا(وبروتوكوهلا االختياري 

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا          -٦-٩٨
  ؛)أستراليا وفرنسا(االختياري 

وكول االختياري التفاقيـة حقـوق   النظر يف التصديق على الربوت    -٧-٩٨
  ؛)املغرب(األشخاص ذوي اإلعاقة 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص          -٨-٩٨
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (ذوي اإلعاقة 

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا          -٩-٩٨
ختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق      االختياري، وعلى الربوتوكول اال   
  ؛)إسبانيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

اختاذ التدابري الالزمة للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي        -١٠-٩٨
  ؛)شيلي(اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري 

دارسة إمكانية التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي            -١١-٩٨
  ؛)كوستاريكا (اإلعاقة
 -مجهوريـة   (إيـران   (سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل         -١٢-٩٨

  ؛))اإلسالمية
ية حقوق الطفل   إعادة النظر يف إمكانية سحب حتفظاهتا على اتفاق         -١٣-٩٨

  ؛)االحتاد الروسي(
 من اتفاقية حقوق    ٤٠ و ٣٧و) ج(٢٦سحب حتفظاهتا على املواد       -١٤-٩٨

  ؛)أوزبكستان(الطفل 
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التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص          -١٥-٩٨
  ؛)سلوفاكيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

النظر يف التصديق بسرعة على الربوتوكول االختيـاري الثالـث            -١٦-٩٨
  ؛)سلوفاكيا(التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 

األقطار يف كلّ   باألشخاص  نون جيّرم مجيع أشكال االجتار      اعتماد قا   -١٧-٩٨
  ؛)نيكاراغوا(لمملكة املكونة ل

مجيع أحناء مملكة هولنـدا  كل السياقات يف حظر العقاب البدين يف      -١٨-٩٨
  ؛)سلوفينيا(

اختاذ اخلطوات الالزمة ملواءمة القانون واملمارسة اهلولنديني مـع           -١٩-٩٨
  ؛)تركيا(تعلقة بالوضع القانوين للعمال املهاجرين االتفاقية األوروبية امل   

إلغاء عقوبة سجن األطفال مدى احليـاة مـن قانوهنـا اجلنـائي               -٢٠-٩٨
  ؛)بيالروس(

ضمان فعالية مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان وحـسن سـريها       -٢١-٩٨
  ؛)مصر(واستقالليتها 

 كامالً  يالً حلقوق اإلنسان تشغ   الوطيناملعهد  تسريع وترية تشغيل      -٢٢-٩٨
  ؛)إندونيسيا(يف املستقبل القريب 

تثـل  مي مباحلقوق اإلنسان    وطيناملعهد ال التعجيل بإنشاء وتشغيل      -٢٣-٩٨
  ؛)ماليزيا( كامالً بادئ باريس امتثاالًمل

اجلديد حلقوق اإلنـسان يف الواقـع       املعهد  الكاملة من   االستفادة    -٢٤-٩٨
ق اإلنـسان يف خمتلـف اجملـاالت        لتشجيع اعتماد هنج متناسق إزاء مسائل حقو      

  ؛)النرويج( وشىت حاالت حقوق اإلنسان السياساتية
أن فيها قطاع التعلـيم، لـضمان      االتعاون مع مجيع القطاعات، مب      -٢٥-٩٨
تنفيذ التزامات هولندا يف جمـال حقـوق        ل حلقوق اإلنسان    الوطيناملعهد  دعم  ي

  ؛)أستراليا( فعاالًاً اإلنسان دعم
روبـا  أ تقدمي املساعدة، عند الطلـب، إىل كـل مـن            املضي يف   -٢٦-٩٨

وكوراساو وسنت مارتن إلنشاء مؤسسات معنية حبقوق اإلنسان ووضع قوانني          
  ؛)أستراليا(وسياسات يف هذا اجملال 

  ؛)الفلبني(وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان   -٢٧-٩٨
  ؛)أوزبكستان(وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان   -٢٨-٩٨
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تقييم إمكانية وضع خطة عمل وطنية بـشأن حقـوق اإلنـسان              -٢٩-٩٨
  ؛)األرجنتني(

 وطنية حلقوق اإلنسان تتضمن سياسات واستراتيجيات       خطةصياغة    -٣٠-٩٨
  ؛)الربازيل(عامة بشأن جمموعة شاملة من حقوق اإلنسان 

تـصعيد  "متابعة ميثاق أوالً بأول عن    إبالغ جملس حقوق اإلنسان       -٣١-٩٨
  ؛)املغرب(، وإطالعه على النتائج اليت حققها موقّعوه " للوظائف العليااملوهوبات

علـى  املضي يف اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها            -٣٢-٩٨
  ؛)قطر(أرض الواقع 

اعتماد خطة عمل وطنية بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان             -٣٣-٩٨
  ؛)سلوفينيا(

قوق اإلنسان يف شىت أقاليم مملكة هولنـدا،         متناسقة حل  معايريتطبيق    -٣٤-٩٨
وخباصة يف جزر األنتيل، عمالً بالتوصيات املقدمة مـن اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق               

  ؛)إسبانيا (٢٠١٠االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام 
تعزيز سياساهتا وتدابريها الراميـة إىل ضـمان مجيـع احلقـوق              -٣٥-٩٨

ثقافية، وكفالة أال تعوق هـذه الـسياسات التمتـع    االجتماعية واالقتصادية وال  
  ؛)فييت نام(واإلقليمية الكامل هبذه احلقوق يف ظل األزمة املالية العاملية 

استحداث نظام لتسجيل البيانات اإلحصائية الرمسية املتعلقة بأكثر          -٣٦-٩٨
نـد  مع أخذ التزامات هولندا القانونية يف احلسبان ع       اً  جرائم وجنح التمييز تفشي   

  ؛)أوزبكستان(تسجيل هذه اجلرائم 
القيام، على حنو فعلي، بتأكيد الـدعوات الدائمـة املوّجهـة إىل              -٣٧-٩٨

املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وخباصة من خالل دعـوة املقـرر     
ـ  ةاخلاص املعين حبقوق العمال املهـاجرين، واملقـرر        ـ  ة اخلاص  باالجتـار   ة املعني

 مبسألة بيـع    ة املعني ة اخلاص ة النساء واألطفال، وكذا املقرر    سيما باألشخاص، ال 
  ؛)بيالروس(األطفال 

 قانونية وعملية فعالة للقضاء على مجيع أشكال التمييـز         تدابرياختاذ    -٣٨-٩٨
سّيما النساء واألطفال املنتمني إىل أقليات إثنيـة         والعنف ضد النساء واألطفال، ال    

من التمييـز يف    متعددة  زالت تواجه أشكاالً     ة اليت ما  فيها األقلية املسلم   ودينية، مبا 
مجهورية (إيران  (جماالت التعليم والصحة والعمل واملشاركة االجتماعية والسياسية        

  ؛)) اإلسالمية-
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الـيت حتظـر    للقوانني القائمـة    السليمني  واإلنفاذ  ضمان التطبيق     -٣٩-٩٨
النـساء  صدي للعنف ضـد    التمييز بني اجلنسني، وتكثيف اجلهود الرامية إىل الت       

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(واإلنفاذ الفعالني تطبيق الواألطفال من خالل 
للقضاء على التمييز ضد املرأة واألقليات      أكثر حتديداً   تدابري  وضع    -٤٠-٩٨

  ؛)تايلند(اإلثنية واملهاجرين واملسلمني واملنحدرين من أصل أفريقي 
يع أشكال التمييز وتوفري محاية فعالـة       مجمكافحة  تعزيز إجراءات     -٤١-٩٨

  ؛)الصني(حلقوق النساء واألطفال واملهاجرين 
وضع آليات لرصد حاالت التحريض علـى أعمـال الكراهيـة             -٤٢-٩٨

والتحقيق فيهـا   وارتكاب تلك األعمال،    والتعصب والعنصرية وكره األجانب     
  ؛)مصر(ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم 

غاء قوانينها ولوائحها الوطنية اليت تنطوي على       مراجعة وتعديل وإل    -٤٣-٩٨
  ؛)مصر(، وخباصة املهاجرين املسلمني  معينةمتييز ضد أفراد طوائف دينية

اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة التمييز يف سوق العمل، وخباصـة             -٤٤-٩٨
التمييز الذي يستند إىل األصل اإلثين والذي يستهدف مغايري اهلوية اجلنـسية            

  ؛)سافرن(
القائمة على التفـوق  األفكار تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة نشر     -٤٥-٩٨

يف ذلـك اخلطـاب       شبكة اإلنترنت ووسائل اإلعالم األخـرى، مبـا        علىالعرقي  
  ؛)بولندا(أحزاب سياسية  عن الصادر العنصري

مواصلة املشاركة يف حوار وطين هبدف تعزيز احتـرام التنـوع             -٤٦-٩٨
مع التزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           اً  والتسامح متشي 

  ؛)اهلند(والسياسية 
وكراهيـة  اختاذ كل التدابري الالزمة ملنع مجيع أشكال العنـصرية            -٤٧-٩٨

 -مجهوريـة   (إيـران   (اإلسالم وكره األجانب والتعصب الديين والقضاء عليها        
  ؛))اإلسالمية

نع مظاهر العنـصرية وكـره األجانـب    ملأكثر جدية اختاذ تدابري    -٤٨-٩٨
سيما األقلية املسلمة، والقـضاء      يف البلد، وال  القومية  والتعصب ضد األقليات    

  ؛)ماليزيا(على تلك املظاهر 
 القوميةوضع سياسة شاملة هبدف التصدي للتمييز ضد األقليات           -٤٩-٩٨

  ؛)املكسيك(يف مجيع اجملاالت 
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ـ     اعتماد كل التدابري الالزمة مل      -٥٠-٩٨ يف  اكافحة التمييز جبميع أشكاله، مب
  ؛)نيكاراغوا(ذلك العنصرية وكره األجانب 

التشاور مع اجملتمع املدين يف وضع خطة عمل وطنيـة ملكافحـة              -٥١-٩٨
  ؛)النرويج(التمييز 

ـ   احمللية ب كمة  احملاستئناف احلكم الصادر عن       -٥٢-٩٨ ضية أمـستردام يف ق
  ؛)باكستان( الكراهية والتمييز يلدرز الذي اّتهم بالتحريض علىفغريت 
تعزيز التدابري القانونية واملؤسسية ملنع مظاهر العنـصرية وكـره            -٥٣-٩٨

  ؛)باكستان(األجانب والتعصب والقضاء عليها 
ضمان تسجيل الدوافع التمييزية على النحو الواجب من خـالل            -٥٤-٩٨

ار بالظروف املشّددة   وموظفي إنفاذ القانون باحلاجة إىل اإلقر     رجال القانون   توعية  
اخلاصة جبرائم الكراهية والتمييز وذلك يف مجيع مراحـل املالحقـة القـضائية             

  ؛)هنغاريا(واإلجراءات اجلنائية 
التمييز العرقي وكـره األجانـب      ملكافحة  بذل املزيد من اجلهود       -٥٥-٩٨

  ؛)قطر(وتشجيع الوئام العرقي والديين 
راءات الرامية إىل مكافحة التمييـز      املضي يف اختاذ التدابري واإلج      -٥٦-٩٨

بطرق منها وضع مبادئ توجيهية مليّسري املواقع اإللكترونية حلفظها من املضامني           
  ؛)رومانيا(اً إجرامي التمييزية اليت تشكل فعالً

اعتماد تدابري ترمي إىل القضاء على التمييز الناجم عـن ممارسـة              -٥٧-٩٨
  ؛)االحتاد الروسي(التنميط العنصري أو اإلثين أو الديين 

اعتماد خطة عمل ملكافحة التمييز والتصدي ألية مبادرات تتخذها       -٥٨-٩٨
  ؛)إسبانيا(كره األجانب  حترض على العنصرية أووسياسية جمموعات مجعيات أو 

على مناقشاهتا الداخلية، بتحديد السبل والوسائل      اً  القيام، اعتماد   -٥٩-٩٨
  ؛)تايلند( األجانب والتعصب والقضاء عليها الفعالة ملنع مظاهر العنصرية وكره

متابعة توصية اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           -٦٠-٩٨
باإلنفـاذ الفعـال    يتعلق مبكافحة العنصرية وكـره األجانـب، و        ماوالثقافية في 

جراءات احلظر القانوين للتمييز يف التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           إل
  ؛)تركيا(ية والثقاف
تعزيز السياسات والتدابري الرامية إىل منع مظاهر العنصرية وكره           -٦١-٩٨

سـيما إّبـان احلمـالت       ، ال  والقضاء عليها  األجانب والتعصب داخل اجملتمع   
  ؛)أوروغواي(االنتخابية الوطنية واحمللية 
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اختاذ التدابري املالئمة ملكافحة التمييز والتهميش ضـد الفئـات            -٦٢-٩٨
يفة، وخباصة املهاجرين واألقليات والنساء واألطفـال واألشـخاص ذوي          الضع

  ؛)فييت نام(اإلعاقة 
ملنع مظاهر العنصرية وكـره األجانـب       أكثر فعالية   اختاذ تدابري     -٦٣-٩٨

  ؛)اجلزائر(والتعصب يف اخلطاب السياسي، والقضاء على تلك املظاهر 
ييز ضد املهـاجرين    التمالقضاء على   تكثيف جهودها الرامية إىل       -٦٤-٩٨

متعددة من التمييـز يف   ونساء األقليات األخرى، الذين مازالوا يكابدون أشكاالً    
  ؛)أذربيجان(جماالت التعليم والصحة والعمل واملشاركة االجتماعية والسياسية 

تكثيف جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املهـاجرين            -٦٥-٩٨
 زالوا يكابدون أشـكاالً    ات األخرى، الذين ما   والسود واملسلمني ونساء األقلي   

  ؛)بنغالديش(متعددة من التمييز 
القائمـة علـى    األفكار  تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة نشر         -٦٦-٩٨

 ألحزاب سياسـية علـى شـبكة        يف ذلك اخلطاب العنصري    االتفوق العرقي مب  
  ؛)بنغالديش(اإلنترنت ويف غريها من وسائل اإلعالم 

العنـصري  التمييز  املتعلقة ب شواغل  معاجلة ال اذ تدابري ترمي إىل     اخت  -٦٧-٩٨
  ؛)بوتسوانا(عند تطبيق سياساهتا الوطنية 

خيـص   مـا ضمان فعالية الرقابة والتقييم على الصعيد الوطين في         -٦٨-٩٨
 من دستور   ١يف املادة   املكرسة  الربامج احمللية اليت ُوضعت من أجل محاية احلقوق         

اخلصوص بـضمان   وجه  دوافع التمييز احملظورة، والقيام على      املتعلقة ب وهولندا  
  ؛)كندا(يراعي الوقائع املالية احلالية اً عاّماً منهجياً استخدام هذه الربامج أسلوب

  ؛)كوستاريكا(وضع خطة وطنية ملناهضة العنصرية   -٦٩-٩٨
اعتماد تدابري فعالة ملناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري             -٧٠-٩٨

اخلصوص حبظـر نـشر     وجه  ، والقيام على    العنصريةلى الكراهية   والتحريض ع 
  ؛)كوبا(الدعاية القائمة على العنصرية وكره األجانب 

جـاء   تنفيذ التدابري املتعلقة مبكافحة العنف ضد املرأة تنفيذاً كامالً كما           -٧١-٩٨
  املرحلي املقدم يف إطار االستعراض الدوري الـشامل، والنظـر يف تنفيـذ             التقريريف  

القـضاء علـى    املعنية ب لجنة  ال مبسألة العنف ضد املرأة و     ة املعني ة اخلاص ةتوصيات املقّرر 
  ؛)اهلند(التمييز ضد املرأة 

  ؛)كوبا( فّعالة ملكافحة العنف ضد املرأة وحماربة الفقر تدابرياعتماد   -٧٢-٩٨
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اعتماد تدابري فّعالة لتحسني ظروف الّسجون واحلّد من االكتظاظ           -٧٣-٩٨
  ؛)كوبا(اء على سوء معاملة احملرومني من احلرية وإخضاعهم للعمل اجلربي والقض
ضمان احلماية املالئمة جلميع حقوق اإلنسان ذات الصلة، عنـد            -٧٤-٩٨

سيما احلـق يف اخلـصوصية ويف        تنفيذها لعمليات التفتيش اجلسدي الوقائية، ال     
  ؛)يونانال(السالمة اجلسدية، ومنع التمييز على أساس العرق والدين 

اً حظر العقاب البدين لألطفال حظـر     (االستفادة من هذا النجاح       -٧٥-٩٨
وضـمان  ) يف مجيع األماكن داخل اجلزء األورويب من األراضي اهلولندية          كامالً

عن كذلك  نتيل اهلولندية   األروبا وجزر   أتنفيذ هذا احلظر على النحو الواجب يف        
  ؛)هنغاريا(طريق سن التشريعات الالزمة يف هذا الصدد 

عمل ملكافحة االعتـداء علـى األطفـال    الاإلبالغ عن تنفيذ خطة      -٧٦-٩٨
يف ذلك مكافحة العنف اجلنـسي ضـد األطفـال           ، مبا ٢٠١٦-٢٠١٢ للفترة

واستغالهلم يف املواد اإلباحية، يف تقريرها املرحلي املقبل املزمع تقدميـه يف إطـار              
  ؛)هنغاريا(االستعراض الدوري الشامل 

ثيف اجلهود الرامية إىل منع حـاالت اسـتغالل األطفـال يف            تك  -٧٧-٩٨
السياحة اجلنسية ومكافحتها بطرق منها اختاذ تدابري قانونية توفر محايـة فّعالـة             
لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي والبغاء، وحماكمة مرتكيب هذه املمارسـات          

  ؛)أوروغواي(الشنيعة 
حلفـاظ علـى النظـام العـام        تعزيز تدريب املوظفني املكلّفني با      -٧٨-٩٨

واألخصائيني االجتماعيني واملّدعني العامني على طرق التحقيـق يف الـشكاوى           
 مع مراعـاة    ،املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال والتأكد منها، ومقاضاة اجلناة       

  ؛)أوروغواي(األطفال مشاعر 
اعتماد تدابري عملية لضمان حظر العنف ضـد املـرأة ومعاملـة              -٧٩-٩٨
  ؛)أوزبكستان(اً مطلقاً طفال بقسوة حظراأل
اختاذ إجراءات يف سبيل حتسني االستراتيجية احلالية ملكافحة االجتار           -٨٠-٩٨

 املـوظفني  وتـدريب بالبشر، مع احلرص على أمور منها تكثيف عمليات التحقيق   
  ؛)املكسيك(وإنشاء مراكز املساعدة الفنيني 

مراجعـة التـشريعات ووضـع      فيهـا    ااعتماد تدابري فورية، مب     -٨١-٩٨
، واالسـتغالل اجلنـسي،     استراتيجيات شاملة، للقضاء على االجتار باألطفـال      

  ؛)بيالروس(البغاء  املراهقني يف ومشاركة
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املضي يف تعزيز وظائف املؤسسات املختصة واستخدام اآلليـات           -٨٢-٩٨
ّس باألساس  املالئمة إلضفاء املزيد من الفعالية على مكافحة العنف املرتيل الذي مي          

  ؛)شيلي(النساء واألطفال 
تكثيف جهودها على الصعيد الوطين وجتاه خمتلف اهليئات الدولية           -٨٣-٩٨

املخّصصة من أجل تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحـة اسـتغالل األطفـال يف              
  ؛)شيلي(السياحة اجلنسية ويف املواد اإلباحية 

مـن  ر على وجه اخلصوص     القُصَّالبحث عن حلول بديلة حلرمان        -٨٤-٩٨
  ؛ )فرنسا(احلرية لتجنب احتجازهم رهن احملاكمة 

تغريات حمتملة  أية  النظر يف اختاذ املزيد من اخلطوات لضمان أن تكون            -٨٥-٩٨
اململكة ( القضائية متناسبة ويف املتناول، وأال حتول دون الوصول إىل القضاء            الرسوميف  

  ؛)ماليةاملتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الش
 ١٩املادتني  يتماشى مع    مباحرية التعبري   بشأن  سن قوانني وتشريعات      -٨٦-٩٨
  ؛)مصر( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٢٠و

تكثيف جهودها الرامية إىل التصدي على حنو شامل هلذا االجتـاه             -٨٧-٩٨
ـ لإلوسائط  وكذلك  املتمثل يف تبين شخصيات سياسية وعامة،       ( ـ  ع  اًالم، خطاب

من املنظور  اً  من منظور حرية التعبري فحسب وإمنا أيض       ال،  ) ضد املسلمني  اًمتييزي
  ؛)إندونيسيا(االجتماعي الثقايف 

اسـتخدام  ضمان أال تفضي حرية التعبري وحرية الصحافة وحرية           -٨٨-٩٨
العنصرية والتعـصب والكراهيـة جتـاه األقليـات         مظاهر  شبكة اإلنترنت إىل    

  ؛)ماليزيا(
تشجيع املزيد من املساواة يف متثيل الرجال والنساء يف الوظـائف             -٨٩-٩٨

  ؛)النرويج(العليا 
اعتماد تدابري لتجرمي التحريض على الكراهية والعنف الداهم على         -٩٠-٩٨

  ؛)باكستان(أساس الدين أو املعتقد 
اعتماد أحكام قانونية بشأن احلّد من ساعات العمل وإضافة أيـام             -٩١-٩٨
تعويض يف املهـن اخلطـرية   شكل آخر من أشكال ال مدفوعة األجر أو أي  عطلة

  ؛)بولندا(واملضّرة بالصحة 
اختاذ خطوات يف سبيل تيسري املساواة يف دخول سوق العمـل،              -٩٢-٩٨

بطرق منها زيادة قدرة النساء على مواصلة العمل كامل الوقت بعـد اإلجنـاب           
  ؛)النرويج(
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 تقليص الفوارق يف األجور بـني الرجـال         إىلترمي  تنفيذ تدابري     -٩٣-٩٨
  ؛)النرويج(والنساء 

اّتباع سياسة نشطة وصارمة للقضاء على الفوارق اجملحفة يف األجور            -٩٤-٩٨
  ؛)اليونان(سّيما يف املنظمات احلكومية  ال والنساء والرجالبني 
ضمان متتع املرأة باملساواة يف املشاركة يف سوق العمل واملـساواة            -٩٥-٩٨
  ؛)سلوفينيا( األجر عن العمل املتساوي القيمة يف
برامج التعليم والـصحة    اتسام  تكثيف جهودها الرامية إىل ضمان        -٩٦-٩٨

وتطبيق هـذه التـدابري     . والعمل واحلماية االجتماعية بطابع مشويل وغري متييزي      
  ؛)نيكاراغوا(ملكة هولندا كذلك يف كل األقطار واألقاليم املكونة مل

وجمموعات، بـاحلقوق   اً  متتع مجيع اخلاضعني لواليتها، أفراد    ضمان    -٩٧-٩٨
، واعتماد خطة عمل وطنيـة       على قدم املساواة   االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  ؛ )أذربيجان(تتصدى لزيادة عدد املشرّدين 
حقوق اإلنـسان يف   يف جمال   وضع مبادئ توجيهية بشأن التدريب        -٩٨-٩٨

، واعتماد مقّررات دراسية متناسقة يف مجيع املراكـز         التعليم االبتدائي والثانوي  
  ؛)إسبانيا(التعليمية 

وثائق لديهم أو حيوزون وثائق غري       تيسري تسجيل األطفال الذين ال      -٩٩-٩٨
مكتملة، وحتسني الوضع األمين يف املدارس اليت تواجه صعوبات يف هـذا اجملـال،         

ل يف املقّررات الدراسـية يف  وإدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق الطف    
  ؛)أذربيجان(مجيع مراحل التعليم 

على الصعيد  ية  اتمراجعة وتعديل تدابري اإلدماج القانونية والسياس       -١٠٠-٩٨
هبدف احترام األصول الثقافية والدينية جملتمعات املهاجرين، وباخلصوص        الوطين  

  ؛)مصر(اجملتمعني العريب واملسلم 
يف إطار املقّررات   لألتراك  اللغة التركية   بتدريس  الالنظر يف إعادة      -١٠١-٩٨

  ؛)تركيا(الدراسية للتعليم االبتدائي والثانوي 
دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل            -١٠٢-٩٨

سّيما من خالل إسراع     الالتعليم وسوق العمل، وضمان محايتهم يف التشريعات،        
  ؛)أوكرانيا(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الربملان يف املوافقة على 

دراسة إمكانية وضع تدابري جديدة ترمي إىل القضاء علـى أيـة              -١٠٣-٩٨
  ؛)األرجنتني(معاملة متييزية جتاه األقليات اإلثنية 
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وضع سياسة بشأن اهلجرة تراعي املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان         -١٠٤-٩٨
  ؛)غواتيماال(يف هذا اجملال 

على حنـو يـضمن     ،  تعزيز اإلصالحات اجلوهرية لسياسة اهلجرة      -١٠٥-٩٨
إلغاء التدابري اليت تتسبب يف هتمـيش       مع   ،احترام هذه السياسة للمعايري الدولية    

  ؛)املكسيك(األجانب 
 ،لقانون الدويل حلقوق اإلنسان   وفقاً ل  ،اختاذ كل التدابري الضرورية     -١٠٦-٩٨

ط ألهنم مهاجرون أو ينتمون إىل أقليات       احلّد من احتجاز األشخاص فق    من أجل   
  ؛)نيكاراغوا(

مراجعة السياسات الوطنية املتعلقة باهلجرة لضمان تطبيق املعـايري           -١٠٧-٩٨
  ؛)باراغواي( كامالًاً الدولية تطبيق

ألسباب تتعلق  اختاذ تدابري يف سبيل احلد من احتجاز األفراد فقط            -١٠٨-٩٨
ـ         والنظر يف استخدام بدائل   باهلجرة،   اً  أخرى لالحتجاز مىت كـان ذلـك ممكن

  ؛)السويد(
وضع برامج عامة لتحسني إدماج املسلمني وسائر املهاجرين يف اجملتمع            -١٠٩-٩٨

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اهلولندي، ومّد اجلسور بني اجملتمعات 
وضـع تـدابري    مع  محاية احلقوق االجتماعية والثقافية للمهاجرين        -١١٠-٩٨

  ؛)بنغالديش(املهاجرين تستهدف إدماج وسياسات 
القيام، بالتنسيق مع مفوضية حقوق اإلنسان واملنظمـة الدوليـة            -١١١-٩٨

اإلجراءات اخلاصـة   املكلفني بواليات يف إطار     للهجرة ومنظمة العمل الدولية و    
جمللس حقوق اإلنسان، بوضع استراتيجية شـاملة حلمايـة         التابعني  ذات الصلة   

  ؛)بيالروس(فراد األقليات اإلثنية حقوق املهاجرين وأ
وضع بدائل الحتجاز املهاجرين غري الشرعيني أو غري احلـاملني             -١١٢-٩٨

  ؛)الربازيل(إىل جترمي اإلقامة غري الشرعية يف البلد اً لوثائق نظر
احلّد من عدد األشخاص املوجودين يف مراكز االحتجاز اخلاصـة            -١١٣-٩٨

سيما يف حالة األسـر املـصحوبة        لة لالحتجاز ال   واعتماد تدابري بدي   ،باملهاجرين
  ؛)إكوادور(بذويهم غري املصحوبني القُصَّر بأطفال أو 

يتعلـق   مـا سّيما في  الحتسني ظروف مراكز احتجاز املهاجرين،        -١١٤-٩٨
  ؛)إكوادور(بالعناية الطبية والنفسية وكذا االتصال باخلارج 
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اإلسراع قدر اإلمكـان يف     مراجعة إجراءات التماس اللجوء بغية        -١١٥-٩٨
األطفال ملتمسي اللجـوء، وتيـسري ملّ مشـل         حباالت  إصدار القرارات املتعلقة    

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(األطفال الضعفاء بأسرهم على حنو فّعال ومناسب 
يتعلق بظروف إيواء ملتمسي اللجوء       من الشفافية فيما   املزيدضمان    -١١٦-٩٨

  ؛)االحتاد الروسي(ة اجملتمع املدين عليها ومعاملتهم وتعزيز رقاب
النظر يف اختاذ املزيد من التدابري الرامية إىل ضمان مراعاة مصاحل             -١١٧-٩٨

جيب يف األحكام املتعلقة باألسر ملتمسة اللجوء، ألهنم يتأثرون على           ماالطفل ك 
ا العظمى  اململكة املتحدة لربيطاني  (حنو خاص بالتأخريات الطويلة وبانعدام التيقّن       

  ؛)وآيرلندا الشمالية
التحقيق يف الشكاوى واملعلومات املتعلقة باملعاملة القاسية أثنـاء           -١١٨-٩٨

 وضمان الشفافية عنـد التحقيـق يف هـذه       ،عمليات طرد األجانب من هولندا    
  ؛)أوزبكستان(الشكاوى 

ية على الـصعيد    املشاركة على حنو فعال يف إعمال احلق يف التنم          -١١٩-٩٨
  ).باكستان( الدويل
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