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  رد مملكة هولندا على التوصيات اليت تلقتها أثناء االستعراض الدوري
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥الشامل يف 

التصديق، يف أسرع وقت ممكن، على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع             - ١
  )فرنسا(القسري من االختفاء األشخاص 

فقد وقّعت اململكة االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص        . ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية        - ١
 وستستهل اإلجراءات الوطنية للتصديق يف مرحلة الحقة مـن          ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩من االختفاء القسري يف     

  .هذه السنة

  ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملةالتصديق على الربوتوكول اال
  قاسية أو الالإنسانية أو املهينةأو العقوبة ال

ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية، وإهنا ستستهل اإلجراءات الوطنية للتصديق على الربوتوكول                - ٢
  .االختياري يف مرحلة الحقة من هذه السنة

  ول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلقالتصديق على الربوتوك
  )الربازيل(بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

. ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية، وقد استهلت فعالً اإلجراءات الوطنية املتعلقـة بالتـصديق                 - ٣
َتوقَّع أن ُتختت   . ٢٠٠٩م عملية التصديق يف بداية عام وجيري يف الوقت الراهن استعراض الربوتوكول يف الربملان وُي

   أُطر زمنية واضحة يف هذا الصدد، وإبالغ جملس حقوق اإلنسانوضع
  )االحتاد الروسي(ذلك ل تبعاً

  .انظر الردود أعاله  - ٤

بدء مناقشة حول عقوبة اإلعدام بغية التوصل إىل استنتاجات تتفق مع القانون              - ٢
  )مصر(الدويل حلقوق اإلنسان 

  وقد أُلغيـت هـذه العقوبـة يف هولنـدا          . كة هولندا تعارض حبزم عقوبة اإلعدام يف كل مكان        إن ممل   - ٥
وما فتئت مملكة هولندا ترّوج إللغـاء       . وهذا املبدأ مكّرس يف الدستور وينطبق حىت يف زمن احلرب         . ١٨٧٠عام  

 عن طريق تعاوهنـا الوثيـق مـع         وال سيما عقوبة اإلعدام يف شىت أحناء العامل يف إطار سياستها اخلارجية الثنائية            
  .لذلك، فإن مملكة هولندا ال ميكنها أن ُتؤّيد هذه التوصية. شركائها يف االحتاد األورويب
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 على إعمال طائفة كاملة     بالنظر إىل تأثريه  إعادة النظر يف شرعية تعاطي البغاء         - ٣
  )مصر(احلقوق من 

. قابة على هذه الصناعة ومن التصدي ألية جتاوزات الرتشديدإن تنظيم صناعة اجلنس ميكّن احلكومة من          - ٦
ويصب هذا النهج يف صاحل املشتغلني باجلنس وُييسر اإلجراءات اليت تتخذ ملكافحة العنف اجلنسي واإليذاء اجلنسي 

وقد أعلنت احلكومة، استناداً إىل تقييمات ومعلومات مستمدة من قضايا جنائية، تـدابري             . واالجتار باألشخاص 
وستوفر محاية ورعاية خاصتان للضحايا والنساء ّممن . دف إىل تشديد الرقابة وإنفاذ القوانني بأكثر صرامةجديدة هت

  لــذلك، فــإن مملكــة هولنــدا ال ميكنــها أن تؤيــد . يرغبــون يف االنــصراف عــن االشــتغال بــاجلنس
  .هذه التوصية

ة ال تعتمد إنشاء آلية للتحقق من أن األحزاب السياسية واملؤسسات االجتماعي  - ٤
  )مصر(برامج تقوم على العنصرية أو كره األجانب 

إن مملكة هولندا تعترب أنه من الصعب تأييد هذه التوصية ألن اململكة ال متارس أي رقابة بدافع الوقاية أو                     - ٧
ن، مع  غري أنه جيب على األحزاب السياسية أن حتترم القانو        . احليطة على األحزاب السياسية وأفكارها أو براجمها      

قرار حبـل حـزب   فعالً وقد صدر . العلم أنه ال ميكن حل األحزاب السياسية إال مبوجب قرار صادر عن القضاء       
  .سياسي عقب إدانته مبمارسة التمييز العنصري

سؤولياهتم مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        مب اضطالع املشرعني   - ٥
على الكراهية مبوجب القـانون،     والسياسية، ال سيما فيما يتعلق حبظر احلض        

  )مصر(وفرض القيود الضرورية حلماية حقوق اآلخرين 

 مـن القـانون اجلنـائي       )  ه(١٣٧إىل  ) ج(١٣٧فاملواد من   . ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية        - ٨
 يننة اآلخر وحيظر القانون عموماً إها   . اهلولندي حتظر خطاب الكراهية وغريه من وسائل التحريض على الكراهية         

وحتظى حقوق اآلخرين باحلماية ليس فقـط مبوجـب   ).  من القانون اجلنائي اهلولندي  ٢٧١ إىل   ٢٦١املواد من   (
فأحكام القضاء السابقة ُتعطي أمثلة     (القانون اجلنائي، وإمنا أيضاً مبوجب مبدأ احترام احلقوق األساسية لآلخرين           

والقانون املدين املتعلق باألعمال ) من حق آخرأكرب أمهية ب مفيدة على حاالت حمددة حيظى فيها حق أساسي معني      
  .غري املشروعة، وال سيما املس بشرف الشخص ومسعته

ملكافحة االستخدام املفرط للقوة من جانب قوات األمن        املناسبة  تدابري  الاختاذ    - ٦
  )نيجرييا( قسراً إىل أوطاهنم  والالجئني وملتمسي اللجوءعيد املهاجرينما ُتعند

ويف هذا الصدد تنطبق ضمانات عديدة على حاالت اسـتثنائية          . ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية        - ٩
عمليات  وتشرف جلنة مستقلة على عملية العودة، مبا فيها. جيوز فيها استخدام قوة حمدودة وتناسبية لطرد األشخاص

علـى   فترة األخرية إىل عدم وجود أية قرائن تـدل        وقد خلُصت هذه اللجنة يف ال     . الطرد القسري واستخدام القوة   
القيود  وإضافة إىل ذلك، أوصت اللجنة بفرض مزيد من. قوة مفرطة يف إطار عمليات الطرد  اهلياكل املعنية   استخدام  

  .وقد اعُتمدت هذه التوصيات لزيادة حتسني عمليات العودة والطرد القسري. على استخدام القوة يف حاالت فردية
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ضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد     االن  - ٧
  )وبريو، واجلزائر ،مصر(أسرهم 

إن مملكة هولندا مل توقع هذه االتفاقية ألهنا تعترض من حيث املبدأ على احلقوق اليت ميكن أن تترتب عليها                     - ١٠
  .ذلك، ال ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصيةل. لصاحل األجانب الذين ال يتمتعون حبق اإلقامة القانونية

  )اجلزائر( التمييز ضد املهاجرين ومضاعفة جهودها للتصدي ألعمال

حيث إنه جيري حالياً تعزيز اإلطار التشريعي اهلولندي اخلاص . ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية  - ١١
 شـبكة وطنيـة   إنشاءالتمييز القائم على أساس الدين، وذلك بمبكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا فيها العنصرية و 

وميكن أن تقدم هذه املكاتب املساعدة إىل ضحايا التمييز، وأن تسجل مجيـع             . للمكاتب املعنية مبناهضة التمييز   
ييـز  وتعمل املكاتب املعنية مبناهضة التم    . الشكاوى املتعلقة بالتمييز وتضطلع بأنشطة التوعية على الصعيد احمللي        

وقد أُحيل إىل الربملان . بالتعاون مع الشرطة ومكتب النيابة العامة ملالحقة املسؤولني عن أعمال التمييز أمام القضاء
  .قانون يقضي بإلزام مجيع البلديات بإنشاء مكتب ُيعىن مبناهضة التمييز

الكراهية جرائم التحريض على    مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف التحقيق يف          - ٨
لعنصرية وما يتصل بذلك من عنف ومالحقة املسؤولني عن هذه األعمال أمام           ا

) كنـدا (القضاء عن طريق اإلجراءات القانونية اجلنائية وغريها من التـدابري           
وتنفيذ كل املواد الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 

  ). كوبا(العنصري 

تؤيِّد هاتني التوصيتني، وستستمر يف تكثيف التحقيق يف حاالت الكراهية العنصرية ميكن ململكة هولندا أن   - ١٢
. عن طريق اإلجراءات القانونية اجلنائية وغريها من التـدابري        ومقاضاة املسؤولني عنها    وما يتصل بذلك من عنف      

مات إضافية عن حالة تنفيذ  معلو٢٠٠٧نوفمرب /وقد أُحيلت إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف تشرين الثاين
  .االتفاقية يف هولندا

تضمني التقارير اليت تقدم إىل هيئات حقوق اإلنسان، على الدوام،  على احلرص  - ٩
اململكة ( اتفاقيات حقوق اإلنسان يف أقاليم ما وراء البحار          معلومات يف تنفيذ  

  )حدة، واالحتاد الروسي، واجلزائراملت

وهي ملتزمة بتقدمي تقرير يغطي البلدان الثالثـة وسـتبذل          . ؤيِّد هذه التوصية  ميكن ململكة هولندا أن ت      - ١٣
  . قصارى جهدها لضمان أن التقارير املقبلة ستغطي اململكة برمتها

  )االحتاد الروسي( اتفاقية حقوق الطفل علىالنظر يف سحب التحفظات  - ١٠

 مـن   ٤٠، واملادة   ٣٧من املادة   ) ج(لفرعية  ، والفقرة ا  ٢٦لن تسحب مملكة هولندا حتفظاهتا على املادة          - ١٤
  .  هذه التوصيةّيدوفأسباب هذه التحفظات ال تزال قائمة، ولذلك ال ميكن للمملكة أن ُت. اتفاقية حقوق الطفل
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   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةعلىالنظر يف سحب التحفظات 
  )االحتاد الروسي، واجلزائر(دية والثقافية بالنسبة إىل جزر األنتيل اهلولن

وسُتبلغ حكومة مملكة هولندا هيئة املعاهدة بأيـة        . إن حكومة جزر األنتيل اهلولندية بصدد النظر يف هذه املسألة           - ١٥
  .تطورات خبصوص هذه املسألة يف تقريرها القادم مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يـان  د األ صـورة يز القواعد واللوائح التنظيمية اخلاصة بالكراهية وتشويه        تعز  - ١١
إنفاذ التشريعات املتعلقة باملساواة    ). مجهورية إيران اإلسالمية  (إلسالم  ل والعداء

  )اململكة العربية السعودية(إلسالم ل العداءوعدم التمييز واعتماد تدابري ملكافحة 

التوصية بتعزيز التسامح ومكافحة التمييز ألي سبب من األسباب، لكنها لن ميكن ململكة هولندا أن تؤيِّد   - ١٦
فالدسـتور  . إلسـالم ل والعـداء  األديـان    صورةتضع أية قواعد ولوائح إضافية فيما يتعلق بالكراهية وتشويه          
ذلك التصدي ومع ذلك، فإن مكافحة التمييز، مبا يف . والتشريعات اهلولندية يتضمنان أحكاماً كافية يف هذا الصدد

ظى بعناية خاصة من جانب احلكومة، وجيري يف الوقت الراهن وضع خطة سياساتية هتدف إىل      حتإلسالم،  ل للعداء
 بغية تكثيف اإلجراءات القضائية ضد املسؤولني عن الكراهية العنصرية       ،مكافحة التمييز العنصري يف سوق العمل     

ويف إطار إنفاذ القوانني والتحقيقات اجلنائية وعلـى شـبكة          عن طريق إنفاذ القوانني وإجراء حتقيقات جنائية،        
مث إن حكومة مملكة هولندا تيسِّر مناقشة عامة هتدف إىل زيادة الوعي بالطائفة الواسـعة للمعتقـدات    . اإلنترنت

 يف تعزيز قدرات السائدة يف اجملتمع اهلولندي وتعزيز االحترام والفهم املتباَدلني، واملساعدة) الدينية(واملعايري والقيم 
  . األشخاص على حل املشاكل بطريقة بناءة وسلمية

  )مجهورية إيران اإلسالمية(تمع  األسرة وقيمها يف صفوف اجملدعائمتعزيز وتدعيم  - ١٢

فاألسر بشىت مظاهرهـا    . ميكن ململكة هولندا أن تؤيِّد هذه التوصية اليت حتظى فعالً بكل العناية الواجبة              - ١٧
. وتتمثل مهمة احلكومة يف هتيئة الظروف املناسبة كي تؤدي األسر دورها بنجـاح            . اً يف اجملتمع  تؤدي دوراً حامس  

، أعلنت ٢٠٠٧يونيه /ويف حزيران. ، وزارة لشؤون الشباب واألسرة٢٠٠٧فرباير /وقد أنشأت هولندا، منذ شباط
  . بالشباب واألسرةاحلكومة برناجمها اخلاص

 معامل املناقشة الوطنية اجلارية بـشأن قـضايا          يف حتديد  رائداالضطالع بدور     - ١٣
 إجراءمواصلة  و). تركيا(االندماج ومراعاة آراء املهاجرين والفئات األخرى       

حوار وطين بغية تعزيز احترام التنوع والتسامح والنظر يف إنشاء آلية مؤسسية  
  )اهلند(تضمن احترام التنوع والتسامح 

وال زالت تشترك . وصية باالضطالع بدور ريادي يف حتديد معامل املناقشة الت ؤّيدميكن ململكة هولندا أن ت      - ١٨
يف حوارات على الصعيدين الوطين واحمللي مع منظمات األقليات واملنظمات الدينية من أجل تـشجيع االحتـرام           

  . التسامحالتوصية بإنشاء آليات مؤسسية إضافية لضمان احترام التنوع وتؤّيد غري أنه ال ميكنها أن . والتسامح

  .١١ و٧انظر أيضاً الرد على التوصيتني   - ١٩
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، "فتنة"عرض شريط   املترتبة على   املدنية واجلنائية   تداعيات  ال يف   إمتام التحقيق   - ١٤
  )باكستان( وفقاً للقانون اهلولندي املؤلفوبدء حماكمة 

وال يزال . سباب لرفع قضية مدنيةاخُتتم التحقيق فيما يتعلق باإلجراءات املدنية وَخلُص إىل عدم قيام أية أ  - ٢٠
  .التحقيق جارياً فيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى جنائية

 أن التمتع اهلادف واحلقيقـي بـاحلق يف         ُيعترف مبوجبها النظر يف وضع تدابري       - ١٥
واختـاذ  ) ماليزيا ( مبسؤولية عندما ُيماَرسُ حرية التعبري ال ميكن أن يتحقق إال        

 لتسويغ محـالت    كوسلية هتدف إىل منع استخدام حرية التعبري        استباقيةتدابري  
  )اجلزائر( على الكراهية العنصرية والعنف يف هولندا ّضاحل

ومع ذلك، جيدر .  يف هذا الشأناستباقيةال ميكن ململكة هولندا أن تؤيِّد هاتني التوصيتني ولن تتخذ تدابري   - ٢١
وإن القـانون   . لقة، رغم أهنا متثل حقاً من احلقوق األساسية اهلامة        باإلشارة إىل أن حرية التعبري ليست حرية مط       

وتقع على كل شخص مسؤولية عدم جتاوز هذه . اجلنائي اهلولندي ينص على املعاقبة على أي خطاب عدائي جماين
  .احلدود اليت تقيِّد حرية التعبري

  )سلوفينيا(ري الشامل ستعراض الدوضمان إدراج منظور جنساين يف إطار متابعة عملية اال - ١٦

  .اهلميكن ململكة هولندا أن تؤيِّد هذه التوصية وستتخذ ما يلزم من إجراءات تنفيذاً   - ٢٢

 يف األنشطة الدولية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان علـى             املشاركة  - ١٧
  )بيالروس (حوار منصف ويتسم باالحترام املتبادلأساس 

هذه التوصية حبكم أهنا تفضل أيضاً تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أساس ؤّيد تميكن ململكة هولندا أن   - ٢٣
وميثل االستعراض الدوري الشامل مثاالً جيداً على كيفية جتـسيد هـذا        . حوار منصف ويتسم باالحترام املتبادل    

البيانات أو القرارات إال أن ذلك ال حيرم الدول من حقها يف أن تتخذ تدابري أخرى من قبيل النقاشات أو . التصور
  .اخلاصة يف حالة حدوث انتهاكات جسيمة أو مستمرة حلقوق اإلنسان

 االجتمـاعي   الـتالحم  وتعزيز   ةلتصدي للعنصري مواصلة اجلهود الرامية إىل ا      - ١٨
  )إندونيسيا(والديين 

متثـل مكافحـة    و.  االجتماعي التالحمالتوصية بالتصدي للعنصرية وتعزيز     تؤّيد  ميكن ململكة هولندا أن       - ٢٤
  التمييز بشىت أشكاله أولوية من أولويات احلكومة اليت ُتِعد لوضع خطة سياساتية للتصدي للعنـصرية سـتقدمها      

االجتمـاعي بـني     الـتالحم وهتدف سياسة االندماج يف هولندا إىل حتقيق        . ٢٠٠٨إىل الربملان يف منتصف عام      
  .اجلماعات اإلثنية
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) مبا يف ذلك التعددية الدينيـة     (فالتنوع  . الديين التالحمؤيِّد التوصية بتعزيز    وال ميكن ململكة هولندا أن ت       - ٢٥
وتعين حرية الدين أن مجيع الناس أحرار يف ممارسة دينهم، ولكنها تستتبع أيضاً التزاماً              . مبدأ مكرس يف الدستور   

  .على اإلطالقمعتقدات دينية أن ال تكون لديهم باحترام املعتقدات الدينية لآلخرين وقبول الردة وحق البعض يف 

  .١٣ و١١انظر أيضاً الرد على التوصيتني   - ٢٦

النظر يف تنفيذ التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضـد               - ١٩
  )اهلند( على التمييز ضد املرأة املرأة ومن اللجنة املعنية بالقضاء

ُنفذت فعالً توصيات عديدة قدمها املقرر اخلاص بينمـا      وقد  . ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية        - ٢٧
فقد بدأت هولندا، على سبيل املثال، عملية التصديق علـى   . جيري يف الوقت احلايل تنفيذ توصيات عديدة أخرى       

وفيما خيص العنف املرتيل، بادرت هولندا إىل تنظـيم محلـة           . معاهدة جملس أوروبا ملكافحة االجتار باألشخاص     
سيقها وزارة العدل من أجل زيادة التعريف والتوعية بالطابع اجلنساين          توىل تن ترك فيها وزارات عدة وت    إعالمية تش 

أما عن التوصية املتعلقة بأعمال العنف اليت ُترتكب بدافع الشرف، فقد ُشرع يف وضع أو               . لظاهرة العنف املرتيل  
بتنفيذ  هولندا الدول األعضاء جبميع التفاصيل املتعلقة     وستبلغ مملكة   . متويل برامج تثقيفية مدرسية خاصة هبذه املسألة      

  .  إىل اللجنةالذي ستقدمه يف وقت الحقبالقضاء على التمييز ضد املرأة يف تقريرها اخلامس املعنية اللجنة توصية 

  املعنية تعزيز التدابري الرامية إىل زيادة مشاركة نساء األقليات اإلثنية متشياً مع توصيات اللجنة
  )غانا(ضاء على التمييز ضد املرأة، والنظر يف تكثيف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بالق

ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية اليت جيري تنفيذها فعالً يف إطار خطة عمل حكومية مسيـت                    - ٢٨
بالقضاء علـى   املعنية  وستبلغ مملكة هولندا الدول األعضاء بتفاصيل تنفيذ توصيات اللجنة          ". التحرر واالندماج "

  . إىل اللجنةالذي ستقدمه يف وقت الحق التمييز ضد املرأة يف تقريرها اخلامس 

لتعليم  بقضايا التنوع والتعددية الثقافية يف مجيع مراحل ا        إذكاء الوعي مواصلة    - ٢٠
  )اجلزائر ومجهورية كوريا(

 املدارس اهلولندية بتعزيز فالقانون ُيلزم.  فعالًميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية اليت جيري تنفيذها  - ٢٩
  .املواطنة النشطة واالندماج االجتماعي يف املناهج الدراسية وتشجيع ممارسة التعددية الثقافية يف صفوف طالهبا

فحـة االجتـار    النجـاح يف مكا  من أجل  الطلب يف البلد املقصد      قضيةمعاجلة    - ٢١
  )بنغالديش(باألشخاص 

ويف سبيل التوعية بقضية االجتار باألشـخاص يف صـفوف          . ة هولندا أن تؤيد هذه التوصية     ميكن ململك   - ٣٠
وتشمل التدابري األخرى تعزيز   . أصحاب العمل ستبادر احلكومة إىل تنظيم محلة إعالمية تستهدف أصحاب العمل          

رب احلدود بني البلـدان  دوائر تفتيش العمل والتحقيقات اخلاصة يف جمال مراقبة العمل القسري وتكثيف التعاون ع       
على ومع ذلك جيدر باإلشارة إىل أنه جيب . املنشأ والبلدان املقصد، وهو ما قامت به فعالً مملكة هولندا مع نيجرييا

  . لعوامل الدفع واجلذب اليت تؤثر يف ظاهرة االجتار باألشخاص على السواءأن تتصدىبلدان املقصد وبلدان املنشأ 
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 مع مشاعر اآلخرين وإبداء االحترام هلم،   جبة ملسؤولية التعاطف    إيالء العناية الوا    - ٢٢
  )بنغالديش( حرية الرأي والتعبري مع احلرص يف الوقت نفسه على تعزيز احلق يف

  . ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية  - ٣١

  .١٥انظر أيضاً الرد على التوصية   - ٣٢

سية جلميع األشـخاص، بـصرف      مراجعة تشريعاهتا هبدف محاية احلقوق األسا       - ٢٣
، واختاذ التدابري الضرورية للتصدي للتمييز  أم ال مهاجرينعما إذا كانواالنظر 

ضد الالجئات واملهاجرات والنساء املنتميات إىل أقليات إثنية، وضمان إدماج          
  )املكسيك(مجيع الطفالت 

  .٧انظر الرد على التوصية   - ٣٣

ان  ساعة لضم٤٨ تستغرق اليت املَُعجَّلجراء   استعراض اإل  ةإنشاء أو تعزيز آلي     - ٢٤
  )املكسيك(حقوق ملتمسي اللجوء 

فقد شرعت احلكومة يف إطار اتفاق . ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية اليت ُشرع يف تنفيذها فعالً  - ٣٤
 ٤٨ يستغرقالذي  َعجَّلاملُ، يف حتسني إجراءات اللجوء، وال سيما اإلجراء      ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٧االئتالف، املؤرخ   

وتعتزم احلكومة . وسريكز استعراض إجراءات اللجوء أيضاً على تعجيل اإلجراءات العادية املتعلقة باللجوء. ساعة
  .٢٠٠٨يونيه /تقدمي خططها ذات الصلة يف حزيران

  )اجلزائر(حبسب نسبة هذه األقليات ضمان التمثيل املناسب لألقليات يف سوق العمل  - ٢٥

 تتخذ  نل لألقليات يف سوق العمل، لكنها ل      فضكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية لضمان متثيل أ         مي  - ٣٥
حيث إن احلكومة ترى أن لكل فرد احلق يف احلصول على           .  حصة أو نسبة معينة    ختصيصتدابري حمددة هتدف إىل     

ومع ذلـك، تـويل     . ا إىل ذلك  فرصة عمل بصرف النظر عن اجلنس أو العرق أو اجلنسية أو الدين أو العمر وم              
احلكومة عناية خاصة لألقليات غري الغربية اليت تواجه صعوبات يف سوق العمل بتقدمي املساعدة يف إطار بـرامج                  

  .ريب على كيفية البحث عن شغلدالتثقيف وتعليم اللغات، وإنشاء الشبكات االجتماعية والت

غالهلم تتناول بوجه خاص جوانب دراسة متعمقة حول االجتار باألطفال واستإجراء   - ٢٦
وذلك وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، على األطفال  اجلنسي االعتداء
  )اجلزائر(ية عاجلة يف هذا الصدد إجراءات تصحيحالختاذ كأساس 

وات املاضية فقد أُجنزت خالل السن. ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية اليت ُشرع يف تنفيذها فعالً  - ٣٦
دراسات عدة تتعلق باالجتار باألشخاص وما يتصل بذلك من مشاكل كاالعتداء على األطفال وبغاء األطفال، وقد 
اشتركت يف إجناز هذه الدراسات منظمات غري حكومية دولية مثل املنظمة الدولية إلهناء دعـارة األطفـال يف                  

اء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة واالجتـار   وهي منظمة ُتعىن بالقضاء على بغ     (السياحة اآلسيوية   
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 لألطفال ضحايا االجتار يف إطار      ةى بانتظام عناية خاصّ   ولَوُت. ووزارة العدل اهلولندية  ) باألطفال ألغراض اجلنس  
مـة ُتعـىن   وهي منظ(التقارير السنوية اليت يعدها املقرر الوطين املعين مبسألة االجتار باألشخاص ومنظمة كومنشا      

  ).بتسجيل حاالت االجتار وبتقدمي املساعدة للضحايا

تكثيف اجلهود الرامية إىل زيادة نسبة متثيل املرأة يف املناصب العليا يف اخلدمة               - ٢٧
  )جنوب أفريقيا (٢٠١١ يف املائة حبلول عام ٢٥العامة لتصل إىل 

 السياسات العامـة    يف جمال ضمن أهدافها   ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية، وقد حددت فعالً             - ٣٧
تعزيز متثيل املرأة يف مجيع املناصب يف اخلدمة العامة مع التركيـز            ) ٢٠١١- ٢٠٠٧(لفترة والية احلكومة احلالية     

 أيضاً بتقييم الـسياسات املتبعـة يف خمتلـف          ٢٠١٠وستقوم احلكومة يف عام     . بوجه خاص على املناصب العليا    
  .فرصالوزارات بشأن تكافؤ ال

 هبدف زيادة  التعصب وبدء محلة لتوعية اجملتمع عامةًملكافحةاختاذ تدابري قانونية   - ٢٨
  )األردن(نشر قيم التسامح 

  ميكن ململكة هولندا أن تؤيد التوصية بتنظيم محلة لتوعية اجملتمع عامةً، ويتوقع إطالق هـذه احلملـة يف                    - ٣٨
 ضحايا التمييز بإمكانية    مدف إىل تعزيز املعاملة املتساوية، إعال     ويتوخى يف إطار هذه احلملة اليت هت      . ٢٠٠٩عام  

  . رفع شكوى رمسية، عند االقتضاءوحصوهلم على املساعدة من املكتب البلدي املعين مبناهضة التمييز 

ال ترى حكومة هولندا ضرورةً لتأييد التوصية باختاذ تدابري قانونية للتصدي للتعصب، إذ يوجد فعـالً                و  - ٣٩
  . قانوين شامل يعىن هبذه املسألةإطار

ضمان احترام االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها احلـق يف               - ٢٩
؛ والنظر )سويسرا(حماكمة منصفة وحق الفرد يف احلرية ويف األمن على شخصه 

يف تنقيح مجيع التشريعات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب جلعلها متمشية مع أعلى           
  )كوبا(ملتعلقة حبقوق اإلنسان املعايري ا

فقد سنت هولندا، خالل السنوات . ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية اليت ُشرع يف تنفيذها فعالً     - ٤٠
وتؤمن حكومة هولندا إمياناً قوياً بأن مجيع أشـكال         . املاضية، تشريعات عدة هتدف إىل تعزيز مكافحة اإلرهاب       

وتـنص  . نبغي مكافحتها يف إطار احترام احلقوق واحلريات الدسـتورية لألفـراد          اإلرهاب، مبا فيها أخطرها، ي    
 على إجراء عدد من عمليات املراقبة يف خمتلف املراحل لتقييم مدى توافق التشريعات اجلديـدة مـع                  اتالتشريع

ة توافقاً تاماً   ومملكة هولندا حريصة على أن تكون التشريعات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب متفق          . احلريات األساسية 
  .مع معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان
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  )نيوزيلندا(اختاذ اخلطوات الضرورية إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  - ٣٠

ويتوقع أن تتخذ احلكومة اهلولندية خالل هذه الصائفة قراراً         . ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية        - ٤١
  .حلقوق اإلنسان متشياً مع مبادئ باريسرمسياً بإنشاء مؤسسة وطنية 

 التثقيفية جمتمع تسوده روح التسامح عن طريق اختاذ التدابري       إقامةالعمل على     - ٣١
  )العربية السعودية(الالزمة 

  .٢٠انظر أيضاً الرد على التوصية  .ميكن ململكة هولندا أن تؤيد هذه التوصية اليت ُشرع يف تنفيذها فعالً  - ٤٢

  ـ ـ ـ ـ ـ


