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 مقدمة -أوال   
بلدان مملكة هولندا األربعة دول دميقراطيةة ككمهةا سةيادة القةانون. ويتةكي  ع ية   مجيع -1

يف جمتمعا نا الدميقراطيةة وستوالةي اً مسبقاً حيوياً على أرض الواقع شرط تهاومحاي حقوق اإلنسان
. ومتثةي جةو ت ا سةتعراض الةدوري التةامي   ةافة (1)جهودهةا يف هةذا الةالبةذل مملكة هولندا 

قيمةة    املناقتةةة املسةتمرة بتةةةن حالةة حقةةوق اإلنسةان يف اململكةةة و ةوفر التولةةيات املنبثقةة عةةن 
للحةةةوار مةةةع مجيةةةع اةهةةةات لةةةاحبة امليةةةلحة علةةةى اليةةةعيدين الةةةوط  اً قويةةةاً سةةةهةةةذه العمليةةةة أسا

عةةن  نذيةةذ التولةةيات املنبثقةةة عةةن اةولةةة اً مؤقتةةاً والةةدو . ولةةذلدم قةةدمت اململكةةة طواعيةةة  قريةةر 
 .2014السابقة من ا ستعراض الدوري التامي يف  ترين الثاين/نوفمّب 

 ةثي مجلة أمور منها التطورات ا قتيةادية والتقةد  كت اً مستمر اً و عيش التمعات  غي  -2
 يف جديةدة كةديات    هةذا التغةي يةؤدي وقةدالتكنولوجي وا جتاهات الدميغرافية وزيةادة اجرةرة. 

لتةةةةةامي األ ةةةةةي يف ا الةةةةةدوري ا سةةةةةتعراض منةةةةةذ املثةةةةةالم سةةةةةبيي وعلةةةةةى. اإلنسةةةةةان حقةةةةةوق جمةةةةةال
اإلعةم  ويف اييةاة السياسةية قةد اشةتدت يف هولنةدا م يبدو أن املناقتات يف وسائط 2012 عا 

وبا ت العداوات املتيورة بني جمموعات خمتلذة يف التمع التعددي اجولندي هتةيمن علةى النقةا  
النقا  بتةةن اً فوائد التمع املتنوعم لكن األمر يثي أيض كثيونالعا  يف بعض األحيان. ويرى ال

أي شةةةخع يعةةةيش يف هولنةةةدا. ويف  علةةةىاطنةةةة وعمليةةةة ا نةةةدما  املو  املتطلبةةةات الةةةف قةةةد  ذر ةةةها
للتغلةةةل علةةةى هةةةذه ا مفةةةات  عديةةةدة الوقةةةت ها ةةة م امةةةذ كةةةي مةةةن ايكومةةةة واملةةةواطنني مبةةةادرات

 املتعلقة باحرتا  التنوع. 

 (2)اإلاار الدستوري: مملكة واحدة وأربعة بلدان  
ة. ويف  طةار اجيكةي اةديةدم م شهدت مملكة هولندا  لةمحات دسةتوري2010يف عا   -٣

وهةةيه هولنةةدا وأروبةةا وكوراسةةاو وسةةانت  هات مركةة  متسةةاو تكةةون مملكةةة هولنةةدا مةةن أربعةةة بلةةدان 
مار ن. وعلى الرغم من وجود بعض أشكال التعاون بةني هةذه البلةدان يف جمةال حقةوق اإلنسةانم 

 اقيات حقوق اإلنسان. لت امات املنبثقة عن خمتلف ا ذبا وفائ فإن كي بلد منها مستقي يف 
  بعةةةدما - مةةةن بلةةةد هولنةةةدااً جةةة   اآلن بةةةوني وسةةةانت يوسةةةتا يو  وسةةةابا توقةةةد ألةةةبح -4

من جة ر األنتيةي اجولنديةة مةع كوراسةاو وسةانت مةار ن. واجةد  املتةو ى اً كانت يف السابق ج  
ر الكةاري  هو القضا  على أي ا تمفات   مّبر جةا بةني أجة ا  هولنةدا املوجةودة يف منطقةة البحة

ةة اً كافيةةاً  ن  اةةة ر وقتةةو لةةد املوجةةودة يف أوروبةةا يف أقةةرن وقةةت ممكةةن. ومةةع هلةةدم مةةن املهةةم أن مت 
  ستيعان مجيع التدابي القانونية اةديدة وغيها من التدابي األ رى المزمة.

م ح قِّةةةق الكثةةةي يف جمةةةا ت منهةةةا علةةةى سةةةبيي املثةةةال ا سةةةتذادة مةةةن 2010ومنةةةذ عةةةا   -٥
ةالرعاية اليحية وجودة التعلةيم ا بتةدائي. وو   عت بةرام  متكاملةة متعةددة السةنوات يف جمةا ت   

أ ةةةرى. و تمثةةةي النقةةةاا ابوريةةةة األربةةةع جةةةذه الةةةّبام  يف ايةةةد مةةةن الذقةةةرم والتنميةةةة ا قتيةةةاديةم 
وايكةةةةم الرشةةةةيد. و راعةةةةي هةةةةذه الةةةةّبام   يةةةةائع اةةةةة ر مةةةةن أجةةةةي  موالنهةةةةوض  قةةةةوق الطذةةةةي

 . هاا  تمفات بين استيعان
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 المنهجية وعملية التشاور -ثانيا   
 فيما خيةعوزارة ا ارجية مبسؤولية مترتكة مع   ضطلع وزارة الدا لية وعمقات اململكة -٦

الةةوزارة األو  لةةياغة هةةذا التقريةةر الةةوط .  تمتابعةةة  ولةةيات ا سةةتعراض الةةدوري التةةاميم و ولةة
 والتعلةيم والعمةي  ا جتماعيةة والتةؤونرات األمةن والعةدل  و تعاون الوزار ان بتكي وثيق مع وزا

 .ا قتيادية والتؤون والريا ة  والرفاه واليحة والعلو   والثقافة
م 201٦ذةي ح يران/يونية  فقةد اجتماعةان استتةاريان. ويف سياق  عداد هذا التقريةرم ع   -7

نظِّةةةم اجتمةةةاع بالتعةةةاون مةةةع الذةةةرع اجولنةةةدي للرنةةةة الدوليةةةة للحقةةةوقيني واملعهةةةد اجولنةةةدي يقةةةوق 
تبادل األفكار بتةةن عمليةة ا سةتعراض فرلًة ل للمنظمات غي ايكومية والوزارات أ احاإلنسان 

متةةةاورات أوسةةةع مةةةع  ا جتمةةةاع هلةةةد تالةةةدوري التةةةامي وبتةةةةن املوا ةةةيع هات اليةةةلة. وأعقبةةة
املعهةةةةةد اجولنةةةةةدي يقةةةةةوق اإلنسةةةةةان وأمةةةةةني املظةةةةةايف الةةةةةوط  وعةةةةةدة منظمةةةةةات غةةةةةي حكوميةةةةةة يف 

ن  ةةرورة تةةاركو م أدت     بةةادل بنةةا  لةةشرا  بتةةةن موا ةةيع خمتلذةةة رأى امل201٦أيلول/سةةبتمّب 
دن  ناوجةةةا يف التقريةةةر الةةةوط . وعةةةموة علةةةى هلةةةدم است تةةةيت رابطةةةة بلةةةديات هولنةةةدا وبعةةةض املةةة

 الكّبى بتةن مو وع حقوق اإلنسان على اليعيد ابلي. 
ميكةةةةن أن  نةةةةاقش فيةةةة  اةهةةةةات اً وبعةةةةد ا سةةةةتعراض املقبةةةةيم سةةةةو   ةةةةنظم هولنةةةةدا حةةةةدث -٨

بتةةةةةن متابعةةةةة مسةةةةتمرة إلجةةةةرا  ا سةةةةتعراض اً لةةةةاحبة امليةةةةلحة املعنيةةةةة  نذيةةةةذ التولةةةةيات وأفكةةةةار 
 دا ةيالةوط  علةى اليةعيد الةدوري التةامي  نذيةذ ا سةتعراض اً الدوري التةامي. وسةي ناقش أيضة

 عنية  قوق اإلنسان.املوزارية الستتارية ا لرنة ال

 األساسية لحقوق اإلنسان هياكلال -ثالثا   
 حقوق اإلنسان على الصعيد الواني احتراً -ألف 

مةن  1-1-٣حمددة يف الذيةي وهي م متعددةقانون حقوق اإلنسان يف هولندا  ميادر -٩
ة كذالةة يايكومةة مسةؤول قةع علةى عةا ق . و (٣)لوطنية جولنةدا بتةةن حقةوق اإلنسةان طة العمي ا

احرتا  معايي حقوق اإلنسان عند لياغة التتريعات وو ع السياسات. ولتوفي مبادئ  وجيهيةة 
لةحائف  مةا يتضةمنممةن بةني  م طار متكامي لتقييم األثةر يتضةمن وجدهذا الغرضم ي  من أجي 

وقةةةائع وأدلةةةة وقةةةوائم مرجعيةةةة بتةةةةةن جمموعةةةة متنوعةةةة مةةةن املوا ةةةةيعم مبةةةا فيهةةةا حقةةةوق اإلنسةةةةان. 
و تضمن الوثائق املتاحة قائمةة مرجعيةة بتةةن ايقةوق املدنيةة والسياسةيةم ومبةادئ  وجيهيةة بتةةن 

 للحقةةوق بتةةةن  طبيةةق ميثةةاق ا كةةاد األوروي مً ايقةةوق ا قتيةةادية وا جتماعيةةة والثقافيةةةم ودلةةي
 األساسية.

 (4)خطة العمل الوانية لحقوق اإلنسان  
  كةةةةةانون األول/  10ن تةةةةرت  طةةةةةة العمةةةةي الوطنيةةةةةة جولنةةةةدا بتةةةةةةن حقةةةةوق اإلنسةةةةةان يف  -10

ايكومةة مبسةؤوليتها عةن محايةة حقةةوق  هبةا . و بةني  طةة العمةي السةبي الةف  ذةي201٣ديسةمّب 
ات الةف كةددها ايكومةة يف هةذا اليةددم ودور يف هولندام واألهةدا  واألولوية هاو ع ي   اإلنسان

اجيئات األ رى واألفراد يف هذا السياق. و  ناقش مخسة موا ةيع حمةددة يف جمةال السياسةة العامةة 
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يف  طةةةة العمةةةةي وهةةةةيه زعةةةةد  التمييةةةة  واملسةةةاواة يف املعاملةةةةةزم وزجمتمةةةةع املعلومةةةةاتزم وزاجرةةةةرة 
ةزم وزالتعلةةةيم والعمةةةي والثقافةةةةز. وأعقةةةل  طةةةة واللرةةةو زم وزالسةةةممة البدنيةةةة وايريةةةة التخيةةةي
   مناقتةةةات يف اً وأفضةةةت الوثيقتةةةان معةةة 2014العمةةةي  قريةةةر مؤقةةةت يف  تةةةرين الثةةةاين/نوفمّب 

 الّبملان.
 طةةةةوات ليةةةةياغة  طةةةةة عمةةةةي وطنيةةةةة بتةةةةةن حقةةةةوق اإلنسةةةةان. اً روبةةةةا حاليةةةةو و تخةةةةذ أ -11

و    مل لةةكوح حقةةوق اإلنسةةانوستسةةتند يف هلةةد    أحةةدا التقةةارير الدوريةةة املقدمةةة مبوجةة
التولةةيات الدوليةةة الناشةةئة عةةن  لةةد التقةةارير. وبذضةةي  طةةة العمةةي املتكاملةةة هةةذهم الةةف  تةةمي 
طائذةةة واسةةةعة مةةةن حقةةةوق اإلنسةةان وكةةةدد األولويةةةات ومسةةةارات التنذيةةذم سةةةي ع  ز احةةةرتا  حقةةةوق 

 ومنهةةةاد األولويةةةاتم جريةةةت دراسةةةة استقيةةةائية أوليةةةة لتحديةةةيف أروبةةةا. وقةةةد أ   او عماجةةة اإلنسةةةان
م وبعةةةد هلةةةد 2017ع أن  كتمةةةي ا طةةةة يف عةةةا  توق ةةةي  التتةةةاور مةةةع املنظمةةةات غةةةي ايكوميةةةة. و 
سي    جملس الوزرا  للموافقة عليها.  سرت 

 رصد حقوق اإلنسان على الصعيد الواني -باء 
يمايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةانم   بةةةةد مةةةةن رلةةةةد مةةةةدى احرتامهةةةةا. وعلةةةةى اليةةةةعيد الةةةةوط م  -12

العديةةةةد مةةةةن اةهةةةات الذاعلةةةةة املختلذةةةةة يف هةةةذه العمليةةةةة. و ةةةةرد قائمةةةة هبةةةةذه اةهةةةةات يف  يتةةةارح
وأحةد األمثلةة علةى  .(٥)من  طةة العمةي الوطنيةة جولنةدا بتةةن حقةوق اإلنسةان ٣-1-٣ الذيي

         نتةةةةةةةي يف  تةةةةةةةرين األول/هةةةةةةةذه اةهةةةةةةةات هةةةةةةةو املعهةةةةةةةد اجولنةةةةةةةدي يقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةانم الةةةةةةةذي أ  
م ممةةةا يعةةة  أنةةة  ميتثةةةي 2014مةةةا يسةةةمى الذئةةةة زألةةةفز يف أيار/مةةةايو  اعت مةةةد يفم و 2012أكتةةةوبر 
 .(٦)ملبادئ باريساً  ام امتثا ً 
بإنتةةةا   2012وقةةةد  عهةةةدت حكومةةةة أروبةةةا  ةةةمل ا سةةةتعراض الةةةدوري التةةةامي لعةةةا   -1٣

روبا معهد مستقي يقوق اإلنسان قائم على مبادئ باريسم ومماثي ملعهد هولندا. ومبا أن برملان أ
قد أعلن أن  يعمي من أجي  نتا  مؤسسة ألمني املظايف ومؤسسة أمني مظايف مع  باألطذال يف 
املستقبي القريلم سو   نظر ةنة حقوق اإلنسان املترتكة بني اإلدارات يف  مكانية ربط معهةد 

لقة بإنتا  حقوق اإلنسان هبا ني املؤسستني. وي نتظر  جرا  مناقتة عامة ملتاريع التتريعات املتع
 .(7)ع  باألطذالاملظايف املمؤسسة أمني املظايف ومؤسسة أمني 

ويف كوراسةةةةاوم اشةةةةرتكت مؤسسةةةةة أمةةةةني املظةةةةايف يف كوراسةةةةاو ووزارة التنميةةةةة ا جتماعيةةةةة  -14
والعمي والرعاية ا جتماعية يف اماه  طوات ملموسة من أجي  نتا  مؤسسة أمني مظةايف معة  

 باألطذال يف البلد.

 الدولية لحقوق اإلنسان االتفا يات والبروتوكوالت  -مجي 
 .(٨)يةةةنع الدسةةةتور اجولنةةةدي علةةةى أن  تةةةرع ايكومةةةة  طةةةوير النظةةةا  القةةةانوين الةةةدو  -1٥

وهولندا طر  يف معظم معاهدات حقوق اإلنسانم وهي  دعم العديد من القرارات واإلعمنات 
 املتعلقة مبرا ت موا يعية حمددة. 

م لةةةدقت هولنةةةدا علةةةى ا ذاقيةةةة حقةةةوق األشةةةخا  هوي 201٦ح يران/يونيةةة   14ويف  -1٦
. ومنةذ هلةد 201٦متوز/يولية   14 يف هولنةدا خيةع فيما النذاه حي  ا  ذاقية ود لتاإلعاقة. 
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 ايةةنيم شةةرعت هولنةةدا يف  نذيةةةذ ا  ذاقيةةة بطةةرق منهةةةا  نتةةا   ليةةة وطنيةةةة للتنذيةةذ والرلةةد عمةةةمً 
ذاقيةة. وسةتكون هةذه اآلليةة عبةارة عةن مكتةل يعمةي فية  ممثلةون عةن ايكومةة من ا   ٣٣باملادة 
وألةحان املتةاريعم وألةحان العمةيم وأشةخا  مةن هوي اإلعاقةة  موالسلطات ابلية مالوطنية
ب ةذ أن  ا   جنل. وسيتمي ا تيالهاً جنب وممثلوهم أنتةطة التوعيةة واملبةادرات التتةريعية. وذ 

التمةةع بةكملةة م ألن هةةذا يعةة ز الةةدعم الواسةةع والنتةةائ  املثلةةى. وسةةيكون  ةةةه هةةذه املبةةادرات مةةن 
للخةةّبات التطبيقيةةة. وقةةد ع ةةنيِّ املعهةةد اجولنةةدي يقةةوق اإلنسةةان ليكةةون هيئةةة اً املكتةةل مسةةتودع
 .(٩)الرلد املستقلة

 ها. ثار بد  نذاه ا  ذاقية بغية التحضي للموافقة عليكديد  بيدداً حاليهي أروبا و  -17
م قةةةةةررت هولنةةةةةدا بةةةةةد  اإلجةةةةةرا ات مةةةةةن أجةةةةةي التيةةةةةديق علةةةةةى 201٦ويف أوا ةةةةةر عةةةةةا   -1٨

الّبو وكةول ا  تيةةاري امللحةةق بالعهةةد الةةدو  ا ةا  بةةايقوق ا قتيةةادية وا جتماعيةةة والثقافيةةة. 
 .(10)الدولة جملس من املتورة طلبت م2017 عا  بداية ويف

 حقوق اإلنسان على الصعيد المحلي -دال 
مةةةةةن هةةةةةذه  . ويتحمةةةةةي كةةةةةي مسةةةةةتوىميتعامةةةةةي املواطنةةةةةون مةةةةةع خمتلةةةةةف مسةةةةةتويات ايكةةةةة -1٩

. وينطبةق هاو ع ي   املسؤوليةم سواً  بيورة فردية أو مترتكةم عن محاية حقوق اإلنسان املستويات
قلةةت الرعايةةة هةةذا بيةةذة  الةةة مةةع   ايةةد ا جتةةاه .ةةو الممرك يةةة. وفيمةةا خيةةع رعايةةة التةةبانم ن  

م واكتسةةةةةةبت 201٥كةةةةةةانون الثاين/ينةةةةةةاير   1ودعةةةةةةم العمالةةةةةةة    البلةةةةةةديات يف  الطويلةةةةةةة األجةةةةةةي
ومسؤوليات جديدةم مثي  لد املتيلة مبرا ت حقوق الطذيم وايقوق اً السلطات ابلية مهام

   األقةةةرن  ما قتيةةةادية وا جتماعيةةةةم ومحايةةةة البيانةةةات. ومبةةةا أن البلةةةديات هةةةي مسةةةتوى ايكةةة
واعةةةدة مةةةن منظةةةور حقةةةوق اإلنسةةةان. وعلةةةى سةةةبيي املثةةةالم اً الممرك يةةةة  تةةةي  فرلةةةملةةةواطننيم فةةةإن ا

 ترع التتريعات اةديدة املتعلقة بالدعم ا جتماعي البلديات بتكي لري  علةى العمةي علةى 
. ويف الوقت نذسة م  سةتدعي ا  تمفةات يف للرميع اليعيد ابلي من أجي هتيئة جمتمع شامي

 حرتا  حقوق اإلنسان. اهتما  مستمر  يم  بلية واملي انيات املقل ية  نذيذ السياسة العامة ا
. وبعةض األمثلةة البةارزة تهةاومحاي عمي العديد من البلديات على  ع ي  حقوق اإلنسانيو  -20

 على األعمال املتعلقة  قوق اإلنسان على اليعيد ابلي هيه
 ةةن ف أي شةةخع يف هولنةةدا مةةن اً عليةةاملكا ةةل البلديةةة ملكافحةةة التمييةة م الةةف متكِّ

  (11)اإلبمغ عن التميي  واييول على الدعم من مهنيني متخييني
  أفرقة متيلة باألمم املتحدة يف البلديات  تحقق من  وافق السياسات ابلية مةع

 ا ذاقية حقوق األشخا  هوي اإلعاقة 
  لةةى زعهةةد مدينةةة واملوقِّعةةة ع 44املةةدن املسةةماة زمةةدن قةةو  قةة حز البةةال  عةةددها

ةةن القبةةول ا جتمةةاعي للمثليةةات  مةةدن قةةو  قةة حزم الةةذي  علةةن فيةة  أقةةا ستحسِّ
واملثليةةةةني وم دوجةةةةي امليةةةةي اةنسةةةةي ومغةةةةايري اجويةةةةة اةنسةةةةانية وحةةةةاملي لةةةةذات 

 اةنسنيم وأقا ستع ز سممتهم وكررهم 
  ًل ( الف و عتها املنظمة غي ايكوميةة زعةدمبادرة مدينة اإليوا  )األوروبية ألم

وسم ز بالتعاون مع املةدن اجولنديةةم والةف متكةن املةدافعني عةن حقةوق اإلنسةان 
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الةةدوليني املعر ةةني لضةةغوا بسةةبل عملهةةم مةةن طلةةل مةةةوى مؤقةةت ملةةدة ثمثةةة 
أشهر يف  حدى مدن اإليوا  اجولندية الثماين وهيه أمسرتدا م و هايم وميدل 

 وغرونينغني. بورغم وماسرتخيتم ونيرميغنم وأو رخيتم و يلبورغم
 - أن  سةتخد  لةةراحة ميةطل  زحقةوق اإلنسةانز يف سياسةةاهتا وقةررت بضةع بلةديات -21
البلةديات هبةذا  التة ا يف هةذا الةال علةى اليةعيد ابلةي. ويعتمةد مةدى  املبذولةة هوداة عن فضمً 

اغبني يف رؤسةةا  البلةةديات أو أعضةةا  الةةالس ابليةةة أو الةةالس البلديةةة الةةر اسةةتعداد علةةى التمتةةي 
هلةةةد يف علةةةى مثلةةةة األ دمةةةا  مذهةةةو  حقةةةوق اإلنسةةةان يف  طةةةار رسةةةم سياسةةةات بلةةةدياهتم. ومةةةن 

قةد عملةت هةةذه املةدن بنتةاام وبالتعةاون مةةع فهولنةدا مةدن أمسةرتدا م وميةدل بةةورغم وأو رخيةت. 
 التمع املدين واملواطننيم من أجي  هكا  الوعي مبذهو  حقوق اإلنسان.

 التجارية وحقوق اإلنساناألعمال  -هاء 
ملبةةادئ األمةةم املتحةةدة التوجيهيةةة اً  تةةرع هولنةةدا احةةرتا  التةةركات يقةةوق اإلنسةةان وفقةة -22

م كانةت هولنةدا مةن أول البلةدان الةف 201٣بتةن األعمال الترارية وحقوق اإلنسةان. ويف عةا  
نذيةةذ املبةةادئ اعتمةةدت  طةةة عمةةي وطنيةةة بتةةةن األعمةةال التراريةةة وحقةةوق اإلنسةةان مةةن أجةةي  

وهةةةدفها مةةةن هلةةةد هةةةو منةةةع التةةةركات مةةةن التةةةورا يف انتهاكةةةات  .(12)التوجيهيةةةة لألمةةةم املتحةةةدة
جتاريةةة يف ا ةةار . وكةةان  حقةةوق اإلنسةةانم مةةع الرتكيةة  علةةى التةةركات اجولنديةةة الةةف  نرةة  أعمةةا ً 

األوروي يف  ذه ا طةةةة علةةةى قائمةةةة األولويةةةات  ةةةمل الرئاسةةةة اجولنديةةةة للةةةس ا كةةةادجةةة الةةةرتوي 
تولةةةية لةةةادرة عةةةن املتعلقةةةة باملذاو ةةةات اً . و ةةةرأ  هولنةةةدا أيضةةة201٦النيةةةف األول مةةةن عةةةا  

 .(1٣)201٦جملةةةس أوروبةةةا بتةةةةن األعمةةةال التراريةةةة وحقةةةوق اإلنسةةةان اعت مةةةدت يف  هار/مةةةار  
اقةات وبا ستناد    كليي للمخاطر الف  واج  ا قتياد اجولنةديم هتةد  ايكومةة     بةرا  ا ذ

مةةع القطاعةةات األكثةةر عر ةةة للخطةةر فيمةةا خيةةع حقةةوق اإلنسةةان وغيهةةا مةةن قضةةايا املسةةؤولية 
م جةرى التوقيةع علةى أول ا ذةاق مةّب  مةع قطةاع 201٦متوز/ يولي   4ا جتماعية للتركات. ويف 

 تةةريعات حمليةةة لتةةذليي العقبةةات الةةف كةةول دون اً املنسةةوجات اجولنةةدي. واعتمةةدت هولنةةدا أيضةة
سةةبي ا نتيةةا  لضةةحايا انتهاكةةات حقةةوق اإلنسةةان املتيةةلة باألعمةةال التراريةةة. و ةةدعم   احةةة 

 ايكومة عدة منظمات غي حكومية يف متاريع موجهة .و مسا لة التركات.

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

 
عةةن طريةةق امةةةاه عديةةدة  تةةرع هولنةةدا املسةةاواة يف املعاملةةة وعةةد  التمييةةة  علةةى أسةةس  -2٣

هياكي أساسية اً ش مب يد من ا ستذا ة أدناه. وهناح أيضناق   دابي  تريعية وسياسا ية خمتلذةم    
هةةةذه اجياكةةةي مكا ةةةل حمليةةةة ميسةةةرة ملكافحةةةة  مةةةن بةةةنيقائمةةة لالبةةةمغ عةةةن التمييةةة  ومكافحتةةة . و 

وفر املتةةةورة والةةدعم بالةةان لضةةةحايا التمييةة م واملعهةةد اجولنةةةدي يقةةوق اإلنسةةان الةةةذي التمييةة   ةة
 بةةةمغ التةةةرطة بةفعةةةال اً  ةةةّبا  يف قضةةةايا التمييةةة . وبطبيعةةةة ايةةةالم ميكةةةن أيضةةة  را  ميقةةةد   ميكنةةة

 على يد النيابة العامة. هذه األفعال التميي  وممحقة مر ك 
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ر أروبةا التميية  علةى أسةا  الةدين أو العةرق أو اةةنس أو من دستو  1-وكظر املادة أو ً  -24
أو ا جتمةةاعي أو امللكيةةة أو املولةةد أو أي أسةةبان أ ةةرى غةةي مةةذكورة  لقةةومياللةةون أو األلةةي ا

 للهيئةةة التتةةريعية يف مبةةدأ املسةةاواة و ةةوفر دلةةيمً اً لةةراحة يف هةةذا ايكةةم. و كةةر  هةةذه املةةادة أيضةة
اً ابةةاكم سةةلطة املراجعةةة. و ةةوز ألي مةةواطن يةةدعي أن قانونةة كومتهةةا. وخيةةول الدسةةتوريأروبةةا و 
يتعةةةارض مةةةع املةةةادة األو  مةةةن الدسةةةتور أن يطلةةةل مةةةن ابكمةةةة اسةةةتعراض دسةةةتورية هلةةةد اً معينةةة

للدسةةتورم يعلةةن القا ةةي عةةةد  قابليةةة  طبيقةة  يف قضةةية الذةةةرد اً القةةانون. و ها اعت ةةّب القةةانون خمالذةةة
 املعرو ة على ابكمة.

ظةر الذيةي الثةاين مةةن دسةتور كوراسةاو التميية  علةةى أسةا  الةدين أو األلةي القةةومي ذو  -2٥
أو ا جتمةةةةاعي أو ا نتمةةةةا  السياسةةةةي أو العةةةةرق أو اةةةةةنسم وعلةةةةى أسةةةةا  أي أسةةةةبان أ ةةةةرىم 

 ويكذي املساواة للرميع مبوجل القانون.

(1٥)برنامج العمل الواني لمكالحة التمييز -1 
 

ملكافحةةة التمييةة   ميةةع أشةةكال  اً جديةةداً اجولنديةةة برنةةام  عمةةي وطنيةةقةةدمت ايكومةةة  -2٦
. ويةةةةوفر هةةةةذا الّبنةةةةام  أداة دعةةةةم وذقةةةةق ا  سةةةةاق بةةةةني (1٦)201٦كةةةةانون الثاين/ينةةةةاير   22 يف

سياسةةات ايكومةةة يف هةةذا الةةالم ويو ةة  رؤيةةة ايكومةةة بتةةةن طريقةةة مكافحةةة التمييةة  وكراهيةةة 
اً كديةد  ةملكافحة التميية م و ةدابي مركةاً عاماً ويتمي الّبنام  قراألجانل يف السنوات املقبلة. 

علةةةى فئةةةات مسةةةتهدفة خمتلذةةةةم منهةةةا األشةةةخا  الةةةذين يتعر ةةةون للتمييةةة  علةةةى أسةةةا  النسةةةل 
لةةةون البتةةةرة أو الةةةدين أو امليةةةي اةنسةةةي أو نةةةوع اةةةةنس أو السةةةن واإلعاقةةةة أو مةةةرض مةةة من.  أو

 ن التقد  ابرز يف هذا اليدد. وست قد   للّبملان  قارير سنوية ع
ويقةةو  برنةةام  العمةةي علةةى أربةةع ركةةائ . و تةةمي الركيةة ة املتعلقةةة مبنةةع التمييةة  محلةةة  وعيةةة  -27

. و تعلق ركي ة 201٥من أجي زالقضا ز على التميي م بدأت يف أيلول/سبتمّب السنوات متعددة 
اسةةةةةةةةةة بتةةةةةةةةةةن اجياكةةةةةةةةةي و تضةةةةةةةةةمن در  مأ ةةةةةةةةرى بتع يةةةةةةةةة  السياسةةةةةةةةةات ابليةةةةةةةةةة ملكافحةةةةةةةةةة التمييةةةةةةةة 

              يف شةةةةباا/ هةةةةذه الدراسةةةةة ع نتةةةةريتوق ةةةةو  . ةةةةدمات مكافحةةةةة التمييةةةة  ومةةةةدى فعاليتهةةةةا األساسةةةةية
 .(17)2017فّباير 

 (1٨)التمييز لي سوق العمل -2 
هولنةةدام يف اسةةترابة للتقريةةر ا ستتةةاري اليةةادر عةةن اللةةس ا قتيةةادي وا جتمةةاعي  -2٨

 1. ويف 2014أيار/مةايو  1٦قدمت ايكومةة  طةة عمةي ملكافحةة التميية  يف سةوق العمةي يف 
م نتةرت  قةارير مرحليةة عةن  طةة العمةي 201٦ ترين الثةاين/نوفمّب  ٣و 201٥أيلول/سبتمّب 

 ما يليه منهاملعاةة التميي  يف سوق العميم اً ملموساً  دبي  4٨. و تضمن  طة العمي املذكورة
 ث ي في  نقابات العمال ومنظمات ألحان العمي( بد    ميثاق بتةن التنوع )مت 
   قا  العقود بني ايكومة والتركات الف أ دينت بالتميي  
  تةةةةةكيي فريةةةةةق معةةةةة  بةةةةةالتميي  يف جمةةةةةال العمةةةةةي دا ةةةةةي مذتتةةةةةية وزارة التةةةةةؤون 

 ا جتماعية والعمي 
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 ومحلةةةة منذيةةةلة  (1٩)أعةةةمه ايملةةةة املتعةةةددة السةةةنوات ملكافحةةةة التمييةةة  املةةةذكورة
وسو    عاد يف  201٦أيار/مايو  ٣1بتةن التميي  يف سوق العمي )بدأت يف 

 (.2017 ترين الثاين/نوفمّب 

 (20)عقد األمم المتحدة للمنحدريم مم أصل ألريقي -٣ 
( فرلة لتكثيف اةهود 2024-201٥هولندا عقد املنحدرين من ألي أفريقي ) عتّب  -2٩

ةرِّح السياسةة اجولنديةة الرامية     مكافحة العنيرية  د السكان املنحدرين من ألةي أفريقةي. وذ 
 ةاملعني اةماعةو كتسي متاركة  ماملتعلقة هبذا العقد و نذيذها جهٌد مترتح بني ايكومة والتمع

لعةةرض رؤيةةة متةةرتكة بتةةةن  ذالةةيي السياسةةة  أمهيةةة رئيسةةية. وقةةد و ةةعت ايكومةةة مةةذكرة  طةةار  
عن هذا العقد يف هولندا وبتةن  نذيذها. و تبع املذكرة الركائ  الثما للعقد وهيه  نبثقةامل العامة

م ن تةةرت  ريطةةة اجتماعيةةة للمنظمةةات 201٦متوز/يوليةة   بدايةةةا عةةرتا  والعدالةةة والتنميةةة. ويف 
والتبكات واألفراد املهتمني بتحسني و ع السةكان املنحةدرين مةن ألةي أفريقةي يف هولنةدا علةى 

ومةةةةن  ةةةةمل هةةةةذا املوقةةةةعم ميكةةةةن جةةةةذه . www.organisatiesafrikaanseafkomst.nlاملوقةةةةع التةةةةا  
م أ طلةةةةةةق عةةةةةةرض عطةةةةةةا ات 201٦اةهةةةةةةات الذاعلةةةةةةة أن  لتقةةةةةةي و تعةةةةةةاون. ويف  ن/أغسةةةةةةطس 

عدة علةةةى  هكةةةا  الةةةوعي ودعةةةم عمليةةةة متةةةاريع  ثقيذيةةةة للمسةةةاتةةةةن يةةةورو ب ٥00 000 بقيمةةةة
يف  األكادمييةة العاشةرة شةرعتمنحة من أجي منافسة قييية و اً أيض قدمت ايكومةو التمكني. 

. و ساعد هذه املبادرة التثقيذية التبان املنحدرين من ألي أفريقي علةى  طةوير  مكانةاهتم العمي
ومكافحةةةة  ليةةةات ا سةةةتبعاد. وعةةةموة علةةةى هلةةةدم أ علةةةن عةةةن منافسةةةة يف  تةةةرين األول/أكتةةةوبرم 

 هكا  الوعي بالعنيرية  ةد السةكان املنحةدرين  زيادةلياغة رسالة موحدة من شةقا  هتد    
عقةد  بتةةنم ع قةد مةؤمتر إلطةمق قة  هولنةدا 201٦ريقي يف هولندا. ويف قاية عا  من ألي أف

املنحةدرين مةةن ألةةي أفريقةةي. وعةموة علةةى هلةةدم ينةةاقش ممثلةو ايكومةةة املوا ةةيع هات اليةةلة يف 
 العديد من اجتماعات املائدة املستديرة والدورات اإلبداعية مع أعضا  الموعة املستهدفة.

ي املتكةررة يف هةذا السةياق  حةدى التقاليةد اجولنديةة القدميةة املتعلقةة باحتذةال ومن املسائ -٣0
التقاليةةةد املقرتنةةةة هبةةةذا  ومةةةا فتئةةةتبطةةةر  األسةةةود.  ف  ةةةدعىالقةةةديس سةةةنرت كةةةم  والتخيةةةية الةةة

. و تذةةةةق ايكومةةةةة اجولنديةةةةة مةةةةع رأي املعهةةةةد هةةةةا طور  سةةةةتمرمةةةةن املتوقةةةةع أن يو   تطةةةةورا حتذةةةةال 
 سةةان القائةةي  ن حظةةر ايكومةةة الوطنيةة لتخيةةية بطةةر  األسةةود لةةيس حةةمً اجولنةدي يقةةوق اإلن

لكةةةةن بإمكةةةةان ايكومةةةةة أن  ضةةةةطلع بةةةةدور يف  ع يةةة  و سةةةةهيي حةةةةوار وطةةةة  يقةةةةو  علةةةةى اًم مناسةةةب
كةون تا حرتا  ويذضي    مبادرات يتخذها التمةع مةن أجةي  كييةف شخيةية بطةر  األسةود ل

يلةةة املا ةيةم ألةبحنا نتةهد  غةيات يف طهةور بطةةر  اجتةاه اةميةع. و ةمل السةنوات القل ةمنيةذ
 األسود.

طلةةق ائةةتم  كوراسةةاو بتةةةن عقةةد األمةةم املتحةةدة للمنحةةدرين مةةن ألةةي أ  ويف كوراسةةاوم  -٣1
. ويتكةةةةةةون ا ئةةةةةةتم  مةةةةةةن وكةةةةةةا ت حكوميةةةةةةة 201٥كةةةةةةانون األول/ديسةةةةةةمّب   10أفريقةةةةةةي يف 

ي ة. - األثريةة ومنظمات غي حكوميةم ويقوده املعهد الوط  إلدارة الذاكر   األ نثروبولوج 

 (21)منع التنميط العر ي -٤ 
يتوقةةةع مةةةن التةةةرطة األ ةةةذ بةةةنه  اسةةةتباقي يف منةةةع اةرميةةةة و حباطهةةةا يف مرحلةةةة مبكةةةرة.  -٣2

وعند القيا  بذلدم من املهم ممارسة العناية الواجبة يف مجيع األوقات. ويعتّب منع التنميط العرقي 
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بةةةال  األمهيةةةة بالنسةةةبة لتةةةرعية التةةةرطة ولثقةةةة اةمهةةةور هبةةةا. و ركةةة  اإلجةةةرا ات املتخةةةذة ملنةةةع  راً أمةةة
بةذل على التثقيف والتدريلم و ع ي  العمقات الطيبةم والتنةوع يف القةوة العاملةةم و  التنميط العرقي

ةرز يف  أ  كسني  جرا ات  قدمي التةكاوى. وقةد  من أجياةهود  طةار حةرز  قةد  جيةد ومةا زال ذ 
ثمثةةةةةي السةةةةةنوات بعنةةةةةوان زقةةةةةوة اً م أطلقةةةةةت التةةةةةرطة برناجمةةةةةذا الغةةةةةرضهةةةةةذه الركةةةةةائ  األربةةةةةع. وجةةةةة

. و قةةةد    قةةةارير سةةةنوية بتةةةةن التقةةةد  ابةةةرز يف هةةةذه الةةةا تم عةةةن 201٥ا  ةةةتم ز يف عةةةا  
 .(22)طريق برنام  العمي الوط  ملكافحة التميي 

 (2٣)حقوق المرأة -5 

 ا ستقمل ا قتيادي  
نسةةةبة كبةةةية مةةةن النسةةةا  يف القةةةوة العاملةةةةم  بقةةةى نسةةةبة النسةةةا   متةةةاركة علةةةى الةةةرغم مةةةن -٣٣

منهن يعتمد على د ي شركائهن. و سعى ايكومةة     فالعديدأقي بكثي. اً املستقمت اقتيادي
زيادة ا ستقمل ا قتيادي للمرأة من  مل  يسي اةمع بني العمي بةجر ومها  الرعايةةم ومةن 

يف  هلةةدالسةةنوات املا ةةيةم جةةرى  وطةةوال ةةمل  تةةريع املةةرأة علةةى املتةةاركة يف القةةوة العاملةةة. 
 مالةةةذاه الةةةف  ركةةة  علةةةى التعةةةاون بةةةني البلةةةديات بةةةرام  ا كتذةةةا و  طةةةار سياسةةةة  كةةةافؤ الذةةةر م 

وألةةحان العمةةيم واملؤسسةةات التعليميةةةم واملنظمةةات النسةةائية ملسةةاعدة النسةةا  غةةي املسةةتقمت 
 م ميكةةن لبلةةديات املركةة  يف منةةاطق سةةوق العمةةي أن  طلةةل متةةويمً 2017ويف عةةا   .(24)اقتيةةادياً 
واملتماشةةية مةةع األو ةةاع ابليةةة. ومةةن اً رأة اقتيةاديللمتةةاريع الراميةةة    زيةةادة اسةةتقمل املةةاً متةرتك
اً بلديةةةة هةةةذه اإلمكانيةةةة. و ؤيةةةد هولنةةةدا أيضةةة 2٥بلديةةةة مةةةن بلةةةديات املركةةة م  سةةةتخد   ٣٥ألةةي 
 .(2٥)من املبادرات الف  رك  على زيادة ا ستقمل ا قتيادي لذئات حمددة من النسا اً عدد

 (2٦)فروة األجور بني اةنسني  
بتةةن فرةوة األجةور بةني اةنسةني. ويف الذةرتة بةني اً  وثة بانتظةا  اللران ايكوميةجتري  -٣4

يف  10يف املائةةة     1٦م اخنذضةةت فرةةوة األجةةور يف القطةةاع العةةا  مةةن 2014و 200٨عةامي 
   اً يف املائةةة. و  عةةة ى فرةةةوة األجةةةور أساسةةة 20يف املائةةةة     22املائةةة ويف القطةةةاع ا ةةةا  مةةةن 

مةا  تةغي املةرأة منالةل اً الةف يتةغلها الرجةال والنسةا  يف القةوة العاملةة. فغالبة ا تم  املنالةل
دنيةةةام وكيةةةي علةةةى  ةةةّبة وطيذيةةةة أقةةةيم و عمةةةي يف قطاعةةةات خمتلذةةةة عةةةن  لةةةد الةةةف يعمةةةي فيهةةةا 
الرجةةي. و رمةةي سياسةةة  كةةافؤ الذةةر     التقليةةي مةةن هةةذه ا  تمفةةات يف العمالةةةم ممةةا سةةيؤدي 

    قلةةيع فرةةوة األجةةور. ويةةنرم جةة   مةةن الذرةةوة عةةن عةةد   لقةةي النسةةا  األجةةر نذسةة  اً  لقائيةة
لةةةى املعهةةةد اجولنةةةدي عهةةةذه ايةةةا ت  عةةةرضلقةةةا  العمةةةي نذسةةة . وهةةةذا أمةةةر غةةةي قةةةانوينم وميكةةةن 

يقوق اإلنسان واباكم املدنية. وعموة على هلدم هتد   دابي حمددة مدرجةة يف  طةة العمةي 
. و تمي هذه التدابي (27)سوق العمي     قليع فروة األجور بني اةنسني ملكافحة التميي  يف

التكليةةةف بةةةإجرا  م يةةةد مةةةن الدراسةةةات و تةةةريع املتةةةاركة النتةةةطة للتةةةركا  ا جتمةةةاعيني الةةةذين 
 يتخذون طائذة من املبادرات يف هذا الال.

 التميي  بسبل ايمي  
 املتخةةذة مةةن نسةةانم است كتةةف نطةةاق التةةدابيبالتتةةاور مةةع املعهةةد اجولنةةدي يقةةوق اإل -٣٥
مواللة مكافحة التميي  بسبل ايمي. ويف هةذا اليةددم ن ظِّةم اجتمةاع مائةدة مسةتديرة مةع أجي 
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ملناقتةةة أفضةةي السةةبي مةةن أجةةي و ةةع قةة   201٦أيلول/سةةبتمّب  2٦التةةركا  ا جتمةةاعيني يف 
بي القائمة يف  طةة العمةي ملكافحةة التداجانل لتميي  بسبل ايميم    ا عاةة مسةلةمترتح مل

وقةةد ط ةةرح العديةةد مةةن األفكةةارم وأعلةةن املتةةاركون عةةن اسةةتعدادهم  .(2٨)التمييةة  يف سةةوق العمةةي
 عةةداد اً    األفكةةار املقدمةةة يف هةةذا ا جتمةةاعم  ةةري حاليةةاً للنظةةر فيهةةا بيةةورة متةةرتكة. واسةةتناد

 .2017يف شباا/فّباير  ا عمق طة عمي بتةن التميي  بسبل ايميم ومن املتوقع 

 (2٩)املساواة يف التمثيي يف املنالل العليا  
 ة ةةذ هولنةةدا بةةنه  نتةةط فيمةةا خيةةع كذيةة  متةةاركة املةةرأة يف املنالةةل العليةةا. وهنةةاح  -٣٦

 دملةةةرأة يف ا دمةةةة املدنيةةةة واألوسةةةاا األكادمييةةةة والتةةةركات. وقةةةا ةةةدابي مةةةن أجةةةي زيةةةادة منالةةةل 
مةةن املنالةةل العليةةا علةةى األقةي يف املائةةة  ٣0يتمثةةي يف أن  تةغي النسةةا  اً حةددت ايكومةةة هةةدف

  كقق هذا اجد م201٥. ويف عا  2017 عا  ا دمة املدنية يف ايكومة املرك ية  لول دا ي
يف املائةةة. ول يةةادة عةةدد النسةةا  يف األوسةةاا  ٣٣.٣اً  بلةة  نسةةبة النسةةا  يف  لةةد املنالةةل حاليةةو 

اً كومةةةةة مةةةن مجيةةةع اةامعةةةةات كديةةةد أهةةةدا   الةةةةة هبةةةام وقةةةدمت أيضةةةةاألكادمييةةةةم طلبةةةت اي
م سةةةةةتتي  ايكومةةةةةة  عانةةةةةة ماليةةةةةة 2017للتةةةةةبكة الوطنيةةةةةة لألسةةةةةتاهات. ويف عةةةةةا  اً ماليةةةةة اً دعمةةةةة
بةةةةذكرى  عيةةةةني أول أسةةةةتاهة  أسةةةةتاهة   ةةةةافية احتذةةةةا ً  100يةةةةورو لتعيةةةةني  ٥ 000 000 بقيمةةةةة
قررت ايكومة  وسةيع نطةاق القةانون اًم أ ي وهي السيدة جوهانا ويسرتد د. و  مسنة 100 منذ

جمةالس اإلدارة وجمةالس املراقبةة التابعةة يف املائةة مةن  ٣0املدين الذي يةنع علةى أن  تةغي النسةا  
للتعةاون النتةط مةع  م هنةاح مسةاع  جةذا القةانون . وبغية  تةريع التةركات علةى ا متثةالللتركات

م الةةةف topvrouwen.nlالةةدعم املةةةا  ملؤسسةةة اكةةاد ألةةةحان العمةةي. وباإل ةةةافة    هلةةدم م ةةةن  
 املؤهمت العالية وعلى املنالل العليا املتاحة يف الوقت نذس . ات سلط الضو  على النسا  هو 

 السياسة اةنسانية الوطنية املتكاملة يف أروبا  
 د  استرابة لتقييم اليونيسيف واملمحظات ا تامية للرنة املعنية بالقضا  على التميي  -٣7

املةةرأةم ك لِّذةةت ةنةةة مبهمةةة و ةةع سياسةةة جنسةةانية وطنيةةة متكاملةةة. وجتةةري متةةاورات مةةع اةهةةات 
م هةةاو ع ي    ةةرورية يمايةةة حقةةوق املةةرأة اعتبارهةةالةةاحبة امليةةلحة املعنيةةة بتةةةن الةةا ت ابةةددة ب

 ميف هلةةةةةةد مكافحةةةةةةة العنةةةةةةف  ةةةةةةد املةةةةةةرأةم واملتةةةةةةاركة يف اييةةةةةةاة العامةةةةةةة واييةةةةةةاة السياسةةةةةةية مبةةةةةةا
 ةً  طةةة سياسةةا ية شةةاملة ليةةار شةةبان أروبةةا اسةةتراباً النسةةا  والذتيةةات. وو  ةةعت أيضةة ومتكةةني

 لتقييم اليونيسيف.

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسيم -6 

 (٣0) وطيذهم تريعمكافحة التميي   د مغايري اجوية اةنسانية و   
 ةةةدعم هولنةةةدا ا ةةةّبات الوطنيةةةة وجمموعةةةة الضةةةغط لتةةةبكة مغةةةايري اجويةةةة اةنسةةةانية يف  -٣٨

هولنةةدام يف جمةةا ت مةةن قبيةةي بنةةا  شةةبكات  الةةة مبغةةايري اجويةةة اةنسةةانيةم و هكةةا  الةةوعي بةةني 
 ةةةدعم و ألةةةحان العمةةةيم و بةةةادل أفضةةةي املمارسةةةات لتع يةةة  متةةةاركة مغةةةايري اجويةةةة اةنسةةةانية. 

الةةد ول )مةةةن جديةةةد(    سةةةوق علةةةى سةةةاعدة مغةةايري اجويةةةة اةنسةةةانية ملاً تةةةروعماً هولنةةدا أيضةةة
العمةةيم مةةةن  ةةةمل  ةةةوجيههمم و ةةةدريبهم علةةةى كيذيةةة التقةةةد     الوطةةةائفم وكةةةذلد مةةةن  ةةةمل 



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

11 GE.17-01932 

اإلشةةرا  يف مكةةان العمةةي يف بعةةض ايةةا ت. ولتحسةةني حقةةوق مغةةايري اجويةةة اةنسةةانية دا ةةي 
 مغايرو اجوية اةنسانية يف أوروباز.أوروبام  دعم هولندا عمي منظمة ز

 حاملو لذات اةنسني  
 ةةدعم هولنةةدا النهةةوض  قةةوق األشةةخا  ايةةاملني ليةةذات اةنسةةني علةةى اليةةعيدين  -٣٩

 مالةةةوط  والةةةدو . و تةةةمي املوا ةةةيع الةةةف نوقتةةةت علةةةى اليةةةعيد الةةةوط   ع يةةة  اليةةةحة ومحايتهةةةا
لبحةةوا بتةةةن املتةةاكي ابةةددة الةةف يعانيهةةا األطذةةال وا مالسياسةةة املتعلقةةة باأل مقيةةات الطبيةةةو 

املهنيةةةةةني الطبيةةةةةني. ولتحقيةةةةةق هةةةةةذه  يف لةةةةةذو ن ليةةةةةذات اةنسةةةةةنيم و ع يةةةةة  ا ةةةةةّبات و ايةةةةةامل
        األهةةةةةدا م ع قةةةةةةد اجتمةةةةةةاع للخةةةةةّبا  مةةةةةةع مجيةةةةةةع األطةةةةةةرا  وا ةةةةةّبا  املعنيةةةةةةني يف  تةةةةةةرين الثةةةةةةاين/

علةةى ابةةدم وكديةةد املتةةاكي ا الةةة الةةف  لو ةةع قائمةةة باملسةةائي الةةف قةةد  كةةون 201٦نةةوفمّب 
ن ليةةةةذات اةنسةةةةنيم و عريةةةةف الةةةةدور الةةةةذي ميكةةةةن أن  ضةةةةطلع بةةةة  و يعانيهةةةةا األشةةةةخا  ايةةةةامل

ايكومةةة اجولنديةةة وغيهةةا مةةن اةهةةات لةةاحبة امليةةلحة يف معاةةةة هةةذه املتةةاكي. ويف النيةةف 
ئ  الف  وللت  ليها بعض م سينظ م اجتماع متابعة من أجي مناقتة النتا2017األول من عا  

بتةةن مسةةلة  201٦األفرقة العاملة املوا يعية. وباإل ةافة    هلةدم أجةري كقيةق أو  يف عةا  
مةةا  ها كةةان مةةن املمكةةن حظةةر التمييةة  علةةى أسةةا  اجويةةة اةنسةةانية والتعبةةي اةنسةةاينم علةةى .ةةو 

يةةةائع اةنسةةةية اةسةةةدية. اإلشةةةارات    ا  يتةةةميلةةةري  يف قةةةانون املسةةةاواة يف املعاملةةةةم مبةةةا 
م قد  الّبملان متروع قانون لتو ةي  التميية  علةى أسةا  نةوع 2017كانون الثاين/يناير   1٦ ويف

بعد هلةد ا يةائع اةنسةية اةسةدية القانون اةنس يف قانون املساواة يف املعاملةم لكي يتمي 
حمةةةةدد ‘ منةةةةت ‘يةةةةة  عةةةةداد كاناستكتةةةةا   ماً أيضةةةةواجويةةةةة اةنسةةةةانية والتعبةةةةي اةنسةةةةاين. و ةةةةري 

 الدورات اإلعممية يف املدار  بتةن ايا ت املختلذة ياملي لذات اةنسةني أثنا  ستخدام  
)وهةةو يةةو   هكةةا   201٦ تةةرين األول/أكتةةوبر  2٦يف اًم ا  تمفةةات اةنسةةية. وأ ةةي بتةةةن أو 

عةن حةاملي لةذات تةر الةدليي املعنةون زعتةر أسةئلة وأجوبةة ن  الوعي  ةاملي لةذات اةنسةني(م 
 اةنسنيز لذائدة املهنيني ابلينيم بدعم ما  من ايكومة.

سةةةممة املثليةةةات واملثليةةةني وم دوجةةةي امليةةةي اةنسةةةي ومغةةةايري اجويةةةة اةنسةةةانية وحةةةاملي لةةةذات   
 اةنسني

املثليةةةات واملثليةةةون وم دوجةةةو امليةةةي اةنسةةةي ومغةةةايرو اجويةةةة اةنسةةةانية وحةةةاملو  يتةةةعرقةةةد  -40
بل ةة  عةةد  األمةةان يف األحيةةا  ابليةةة أكثةةر مةةن األشةةخا  مغةةايري اةةةنس. و     بنسةةني لةةذات اة

معاةةةةةة عةةةةاك  لةةةةد املبلرةةةة  عنهةةةةا التةةةةرطة بنسةةةةبة كبةةةةية مةةةةن حةةةةوادا التسةةةةلط و/أو العنةةةةفم و     
ما   در  مكافحة التميي  وجرائم الكراهية  د املثليةات واملثليةني وم دوجةي امليةي اً . ونادر لحيحة
ي ومغةةايري اجويةةة اةنسةةانية وحةةاملي لةةذات اةنسةةني يف سياسةةات السةةممة الةةف  ضةةعها اةنسةة

منظمةة زالةوردي  الالس البلدية. لكن الترطة  ناولت هذا املو وعم عن طريق هيئات منها مثمً 
يف األزرقزم وهةةةي شةةةبكة للمثليةةةات واملثليةةةني وم دوجةةةي امليةةةي اةنسةةةي ومغةةةايري اجويةةةة اةنسةةةانية 

بةدور نتةط يف اً لذات اةنسني دا ي الترطة. و ضطلع مكا ل مكافحة التميي  أيضوحاملي 
الذئةة مةن األشةخا م الةف  ههةذ ةد لقضةا  علةى أفعةال العنةف والتميية  املبذولةة لكسني اةهود 

 ةةرتاوح مةةن كديةةد هةةذه األفعةةال واإلبةةمغ عنهةةا    امةةاه  جةةرا ات فعالةةة و ةةوفي الرعايةةة المحقةةة 
 ة.وسبي الوقاي
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م  تعةةاون املنظمةةات غةةي ايكوميةةةم ومعاهةةد املعرفةةةم وجهةةات أ ةةرى 2011ومنةةذ عةةا   -41
 التعةاون . وأدى هةذا(٣1)فيها الترطة يف  طةار كةالف وطة  للمثليةني يسةمى زنا ورةةد  ةنز مبا

خةةةةةذ تر يف أغلةةةةل األحيةةةةانه  ه    ة  اً م لكةةةةن الةةةةنه    يةةةة ال خمييةةةةة    هكةةةةا  الةةةةوعي باملتةةةةكل
يةةةوادا معينةةةة. و ةةةمل السةةةنوات القادمةةةةم سةةةي بذل م يةةةد مةةةن اةهةةةود  بةً    اسةةةترااإلجةةةرا ات 

إلقامةةةة شةةةراكات مةةةع املنظمةةةات ابليةةةة واةهةةةات املعنيةةةة بقضةةةايا السةةةممة. وباإل ةةةافة    هلةةةدم 
بط التمييةة   ةةد  ملثليةةات واملثليةةني وم دوجةةي امليةةي اةنسةةي ومغةةايري اجويةةة اةنسةةانية وحةةاملي اسةةي 

عامةي رئيسةي يف اً أقةوى بةالتميي  علةى أسةس أ ةرى مثةي العةرقم وهةو أيضةاً سني ربطلذات اةن
 العديد من ايوادا يف األحيا  ابلية ويستدعي األ ذ بنه  مماثي وأكثر فعالية.

 ز ات املثليني يف أروبا  
مةةةع اعتمةةةاد الّبملةةةان لتعةةةديي علةةةى القةةةانون املةةةدين بتةةةةن قةةةانون األشةةةخا  واألسةةةرة يف  -42

م ألةةب  مةةن املمكةةن  سةةريي التةةراكات املتعلقةةة بال  ةةات املدنيةةة لةةألزوا  201٦أيلول/سةةبتمّب 
 املثليني واألزوا  مغايري اةنس.

 (٣2)حقوق الطفل -باء 
  انون الشباب ومشاركتهم -1 

 ةةرى هولنةةدا أن مةةن املهةةم  شةةراح األطذةةال والتةةبان يف  ةةا ومناقتةةة السياسةةات الةةف  -4٣
    كةةةانون الثةةةاين/  1يقضةةةي قةةةانون التةةةبان اةديةةةد )الةةةذي د ةةةي حيةةة  النذةةةاه يف   ةةةؤثر فةةةيهم. ولةةةذا

 .ترح البلديات بيورة نتطة التبان واألسر يف لةياغة سياسةات التةبان( بةن    201٥يناير 
و ةةةمل العةةةةا   ومتثةةةي متةةةاركة التةةةبان مسةةةةةلة هات أولويةةةة يف  طةةةة كةةةديا سياسةةةةة التةةةبان.

ن بطرق متنوعة ملناقتةة السياسةة العامةة ومتةاركة التةبان. املا يم  واللت ايكومة مع التبا
ومةةةةن أمثلةةةةة هلةةةةد املتةةةةاورات الةةةةف جةةةةرت مةةةةع فرقةةةةة العمةةةةي املعنيةةةةة بالتةةةةبانم ومبةةةةادرة استتةةةةارة 

م والةةف 201٦األطذةةالم ومبةةادرة زحةةديا وأكةةيز وقمةةة التةةبان الةةف ع قةةدت يف ح يران/يونيةة  
مةةن  ةةّبة اللةةةس الةةوط  للتةةةبان. اً ايكومةةة أيضةةةو سةةةتذيد اً. وا ةةح م ثِّةةي فيهةةا التةةةبان متثةةيمً 

 وسي والي  طوير هذه املتاركة بالتتاور مع املنظمات غي ايكومية املعنية  قوق الطذي.

 (٣٣)إساءة معاملة األافال واالستغالل الجنسي لألافال -2 
املهنيةني  يرك  الةنه  اجولنةدي  زا   سةا ة معاملةة األطذةال باألسةا  علةى التةكةد مةن أن -44

برو وكةةةول مكافحةةةة العنةةةف  مةةةثمً منهةةةا ) فعةةةا ً اً يسةةةتخدمون جمموعةةةة اليةةةكوح القائمةةةة اسةةةتخدام
وعلى دعةم البلةديات يف م و جرا  زالتحقق من سممة األطذالز( ماملن   و سا ة معاملة األطذال

علةى  ةمان  التيدي إلسا ة معاملة األطذال. وينيل الرتكي  الرئيسةياملتعلقة بمسؤولياهتا أدا  
سةةةةي عمةةةةي منظمةةةةات زالسةةةةممة يف املنةةةة لز )وهةةةةي املراكةةةة  ا ستتةةةةارية ومراكةةةة  اإلبةةةةمغ حسةةةةن 
وعةموة علةى هلةدم  سةاعد  عاونيةة مكافحةة . خيع العنف املن   و سا ة معاملة األطذةال( فيما

                سةةةةةةا ة معاملةةةةةةة األطذةةةةةةال سةةةةةةت بلةةةةةةديات علةةةةةةى كسةةةةةةني الةةةةةةنه  املتكامةةةةةةي ابلةةةةةةي  زا   سةةةةةةا ة 
 طذال.معاملة األ
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(. ويف السةنوات  دابي عديدة ملكافحة استغمل األطذال )جنسةياً اً وامذت هولندا أيض -4٥
السةةةبع املا ةةةيةم نة ذِّةةةذت  طةةةة عمةةةي وطنيةةةة ملكافحةةةة ممارسةةةة مةةةا يسةةةمى زشةةةبان الغوايةةةةز )وهةةةم 
أشخا  متاجرون بالبتر يستغلون الذتيات الضعيذاتم عن طريق عمقة كاهبة(م ومشلت  ةدابي 

ة هةةةدفها منةةةع هةةةذه املمارسةةةة وممحقةةةة اةنةةةاة ومحايةةةة الضةةةحايا. و ةةةرتاوح هةةةذه التةةةدابي مةةةن خمتلذةةة
محةةةةةمت التوعيةةةةةة الوقائيةةةةةة علةةةةةى وسةةةةةائط التوالةةةةةي ا جتمةةةةةاعيم    ممحقةةةةةات مكثذةةةةةة ل بةةةةةائن 
ا سةةةتغمل اةنسةةةي لألطذةةةال الضةةةحايام وا سةةةتثمار يف الرعايةةةة املتخييةةةة للتةةةبان الضةةةحايا. 

مةةةةن املةةةةدعني العةةةةامني والقضةةةةاة املتخييةةةةني يف قضةةةةايا ا جتةةةةار بالبتةةةةرم ولةةةةدى هولنةةةةدا  ةةةةّبا  
 يتمي استغمل األطذال. مبا
وأعةةدت هولنةةدا  طةةة عمةةي ملنةةع ومكافحةةة السةةياحة بةةدافع ممارسةةة اةةةنس مةةع األطذةةال  -4٦

جمموعة متسقة من التدابي الف  ضم  هذه . و تضمن  طة العمي201٨-201٦ذرتة لل الة 
الوقايةةة )جمموعةةة مةةن  -1 مةةا يلةيه عني العةا  وا ةةا . و ركةة   طةةة العمةي علةةىشةركا  مةةن القطةةا

ايممت علةى وسةائط التوالةي ا جتمةاعي لتوعيةة املسةافرين بو ةع/ نذيذ اةوه  إلقامةة حةواج  
التحقيةق واملمحقةة )علةى  -2وطنية )دوليةة( أمةا  السةياحة بةدافع ممارسةة اةةنس مةع األطذةال(  

ة بضةةابطي ا يةةال يف جنةةون شةةرق  سةةيا للتيةةدي للسةةياحة بةةدافع ممارسةةة سةةبيي املثةةال ا سةةتعان
التعةةةاون الةةةدو  مةةةع اليوروبةةةول واإلنرتبةةةول )مةةةن أجةةةي  عةةةداد شةةةهادة  -٣اةةةةنس مةةةع األطذةةةال(  

فرقةةة العمةةةي العامليةةة للقضةةايا اإللكرتونيةةةةم وجملةةس أوروبةةةا )املتةةاركة يف ةنةةةة مةةةع سةةلوح دوليةةة(م و 
  ن اروه(م وجهات أ رى.

(٣4)ألافال المحتجزونا -٣ 
 

مةةع التةةرطة أو  نالتةبان الةةذين يتعةاملو  يةةي ةرى ايكومةةة اجولنديةة أن مةةن املهةم أن ذ -47
املساعدةم وأن ي عاملوا معاملة سليمة وأن  يةدر  قهةم أحكةا  ممئمةة على السلطات القضائية 

اةرميةةةةة املر كبةةةةة والتةةةةخع املعةةةة  وو ةةةع القالةةةةر. وينطةةةةوي القةةةةانون اةنةةةةائي اجولنةةةةدي  حسةةةل
و عةةةةادة  مهبةةةةم و عةةةادة  ربيةةةةة األحةةةةداا املتةةةتب  نمةةةةا لألحةةةداا علةةةةى طةةةابع  ربةةةةوي يركةةةة  علةةةى ال

. واملبةةةةدأ األساسةةةةي يف النظةةةةا  اةنةةةةائي اجولنةةةةدي لألحةةةةداا هةةةةو أن ا حترةةةةاز ينبغةةةةي هم ةةةةةهيل
أقير فرتة مناسبة من الوقت. وعنةد ممحقةة أن ي لرة  لي  املمه األ يم و  كحي    يستخد    أ

عن اإلجرا ات اةنائية و  اد بةدائي جةام  األطذال عادمر ك  اةرائم اةنائيةم يبقى اجد  هو  ب
 على .و ذرت  حقوق الطذي.

ةمر با حترةاز و قتضي اإلجرا ات اةنائية اجولندية ا الة باألحداا مةن أي قةاض ية -4٨
السةةابق للمحاكمةةةم أن ذةةدد بيةةورة ر يةةة مةةا  ها كةةان مةةن املمكةةن وقةةف هةةذا ا حترةةاز علةةى 

طةوال فةرتة اًم و كةرار اً . وعموة على هلدم  ل أن  قةرر ابةاكم مةرار (٣٥)الذور أو يف  اريخ  حق
ا حتراز السابق للمحاكمةةم أن ا حترةاز   ية ال متةروعاً. و تةمي بةدائي ا حترةاز السةابق 

و/أو أمةةر  ايضةةور لةةدى التةةرطةللمحاكمةةة وقةةف هةةذا ا حترةةاز بتةةروا حمةةددة )مثةةي واجةةل 
  قييدي(م أو ا حتراز الليلي أو اإلقامة اةّبية مع مراقبة  لكرتونية.

 ل لي حاالت الطالق المريرةتحسيم وضع األافا -٤ 
أثةةر مةةدمر علةةى األطذةةال. وينبغةةي أن يكةةون اً مريةةر اً ي يتبةةع مسةةار ذقةةد يكةةون للطةةمق الةة -4٩

ن واألطذةةةال والتةةةبكة ا جتماعيةةةة ابيطةةةة باألسةةةرة مهيئةةةني علةةةى النحةةةو املمئةةةم لتمكةةةةني االوالةةةد
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ةم واإلجةةرا ات القانونيةةةم الوالةةدين مةةن التعةةاون علةةى  ربيةةة أطذاجمةةا. وينبغةةي  نظةةيم  قةةدمي الرعايةة
 يف ا جتاه اليحي .‘  دفعهم‘و دريل املهنيني بطريقة  دعم الوالدين يف هذه املهمة و

 نذيةةذ هتةةد     كسةةني و ةةع األطذةةال الةةذين يعةةيش  م و  ةةعت  طةةة2014ويف عةةا   -٥0
مرحلةةة  وكديةةدها يف‘ األفعةةال العدائيةةة‘ بةةاؤهم حالةةة طةةمق مريةةرة. وهةةذه ا طةةة موجهةةة    منةةع 

مبكةةرة و قائهةةا يف حالةةة طةةمق مريةةرةم و   ايةةد مةةن األ ةةرار الةةف  سةةببها هةةذه ايةةا ت املريةةرة 
م سةةةو   قةةةد  ايكومةةة معلومةةةات عةةةن التقةةد  العةةةا  ابةةةرز يف 2017لألطذةةال. ويف بدايةةةة عةةا  

  نذيذ ا طة.

 اللجنة الحكومية المعنية بإعادة تقييم الوالدية -5 
م أجةةةةرت اللرنةةةةة ايكوميةةةةة إلعةةةةادة  قيةةةةيم 201٦   عةةةةا   2014ا  يف الذةةةةرتة مةةةةن عةةةة -٥1

 غيةةي اللةةوائ  القائمةةة املتعلقةةة  سةةان سةةدا  املتةةورة للحكومةةة بتةةةن استح هاالوالديةةة دراسةةة هةةدف
الوالديةةةة  مهةةةا  اثنةةةني أكثةةةر مةةةن والةةةدين تةةةو ةن يبالوالديةةةة القانونيةةةة واعتمةةةاد  تةةةريعات  سةةةم  بةةة

 ةةةةجي األرحةةةا . و ةةةوفر ايقةةةوق األساسةةةية املنيةةةو  عليهةةةا يف ار   ةن مي  ةةةواملسةةةؤولية األبويةةةةم وبةةة
م و  سةيما  لةد املتعلقةة  قةوق لةذلد الدستور وا  ذاقيةات الدوليةة هات اليةلة اإلطةار املرجعةي

الطذةةي وميةةاي . ويقةةد   قريةةر اللرنةةة املةةذكورة مقرتحةةات هتةةد     كقيةةق م يةةد مةةن املرونةةة يف 
ةم ألن مةن املمكةن أن  تكةةون األسةر بطةرق خمتلذةةة وينبغةي يف مجيةع هةةذه أشةكال الوالديةة القانونيةة

قانونية. وستوالي ايكومة دراسة  قرير اللرنة يف األشةهر  بيورةايا ت  مان ميار الطذي 
 .ملتابعة ما جا  في  الضرورية و/أو اببذة الطريقةالقادمة وستقرر 

 حقوق الطفل لي أروبا -6 
القةةةانون املتعلةةةق باأل ةةةا  العائليةةةةم ميكةةةن للوالةةةدين اآلن ا تيةةةار مةةةن  الطذةةةي مةةةع  عةةةديي  -٥2

يف  طةةار الةة وا  )أو الةةذين اً ا سةةم العةةائلي لةةأل  أو لةةألنم يف حةةني أن األطذةةال املولةةودين سةةابق
اسةةم األن. وذظةةر القةةانون اةديةةد العقوبةةة البدنيةةة يف اً يعةةرت  هبةةم األن( كةةانوا ية ةةذون  لقائيةة

 .(٣٦)لمستتارة واإلبمغ عن  سا ة معاملة األطذالاً قانون مرك  ال وجلرة وينتي مب طار األس
وأنتئت فرقة عمي على نطاق اململكة من أجي  ع ية  التعةاون يف جمةال حقةوق الطذةي.  -٥٣

 والدين يف  نتئة األطذال.الو تمي القضايا الف  عاةها هذه الذرقة العنف  د األطذال ودور 
      نتةةةةةةا  اللرنةةةةةةة الوطنيةةةةةةة يقةةةةةةوق الطذةةةةةةي يف  تةةةةةةرين األول/اً ايكومةةةةةةة أيضةةةةةةوأعةةةةةةادت  -٥4

 .ورلده م هبد   عطا  دفعة جديدة لتنسيق  نذيذ ا ذاقية حقوق الطذي2014أكتوبر 

 حقوق الطفل لي كوراساو -٧ 
م 200٨ذةةق لألطذةةال اييةةول علةةى املعلومةةات وينبغةةي  ةةوعيتهم  قةةوقهم. ومنةةذ عةةا   -٥٥

التةةريكة يف كوراسةةاو علةةى  نظةةيم أنتةةطة  ركةة  علةةى   ويةةد األطذةةال والتةةبان  دأبةةت املنظمةةات
 ما يليه  مبعلومات عن األحكا  القانونية املتيلة  قوق الطذي بطرق منها مثمً 

 ا طمع منظمات غي حكومية خمتلذة منها مؤسسة اللواز  املدرسيةم ومؤسسةة 
بتةةةراكة مةةةع منظمةةةات لةةةوت التةةةبانم واكةةةاد جةةة ر األنتيةةةي لرعايةةةة التةةةبانم 

أ رى مثي جملس الولايةم ومؤسسةة محايةة الطذةي يف كوراسةاوم ومركة  النهةوض 
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بةةةاملرأةم بطائذةةةة مةةةن األنتةةةطة السةةةنوية املتعلقةةةة بةةةاليو  العةةةاملي للطذةةةيم مبةةةا فيهةةةا 
 يليه ما
   نتر معلومات عن حقوق الطذي يف وسائط اإلعم  ويف املدار 
  األحةةداا مةةع املتحةةدثني الضةةيو   نظةةيم مةةؤمترات ومناقتةةات وغيهةةا مةةن

 إلعم  التبان بتةن موا يع متيلة  قوق الطذي 
  نظةةةيم مهرجةةةان حقةةةوق الطذةةةي و سةةةليط الضةةةو  علةةةى حقةةةوق الطذةةةي مةةةن 

  مل الذن والغنا  وأشكال التعبي األ رى 
 (٣7)نتر ثمثة كتل إلهكا  الوعي با عتدا  اةنسي على األطذال  
 أطلقتهةةةةا ايكومةةةةةم والةةةةف  تةةةةاح فيهةةةةا للرمهةةةةور  سةةةةوق املعلومةةةةات السةةةةنوية الةةةةف

 معلومات بتةن التعليم يف مرحلة الطذولة املبكرة.

 (٣٨)برنامج العمل الواني لتنمية الشباب لي كوراساو -٨ 
  سةتندلتنميةة التةبان  ةجديةد بسياسةم بدأت حكومة كوراساو األ ذ 2014يف عا   -٥٦

 نميةةة التةةبان وهلةةد يف  طةةار برنةةام  العمةةي مةةن أجةةي  ونظةةرة   ابيةةة  زا     قةة  أكثةةر  كةةاممً 
 نمية التبان. وهذا الّبنةام  موجة  .ةو   ةاد الذةر  واإلمكانيةات ةميةع التةبان يف كوراسةاو 

. و عتةةةّب متةةةاركة التةةةبان مهمةةةة للغايةةةة ومةةةن   يتةةةارح مةةةن العمةةةر سةةةنة 24مةةةن الةةةو دة حةةة  
يركةةةة  الّبنةةةةام  علةةةةى مخسةةةةة جمةةةةا ت لتنميةةةةة التةةةةبان يف  تةةةةكيي الّبنةةةةام  ويف  قةةةةراره و نذيةةةةذه. و 

اليةةحة  -4  األمةةن -٣العمالةةة و نظةةيم املتةةاريع   -2التعلةةيم ورعايةةة األطذةةال   -1التةةبانه 
املنةةةازل واألحيةةةا  السةةةكنية. ويسةةةعى الّبنةةةام      يسةةةي سةةةبي التعةةةاون بةةةني التةةةركا   -٥والرفةةةاه  

 بالتبان.ابليني والعمي من أجي كقيق أهدا  ملموسة للنهوض 

 مؤسسة الرعاية القضائية للشباب لي كوراساو -٩ 
كةةي  سةاهم يف زيةةادة األمةةن   201٣أنتةئت مؤسسةةة الرعايةة القضةةائية للتةةبان يف عةا   -٥7

املعر ةةةةة سةةةةنة  1٨-12يف كوراسةةةةاوم مةةةةن  ةةةةمل  ةةةةوفي أنتةةةةطة الةةةةدعم والتوجيةةةة  للذئةةةةة العمريةةةةة 
. (٣٩)و نتةا  شةراكات للسةممة التمعيةةملخاطر شةديدةم و نظةيم أنتةطة  عةادة  ةهيةي التةبانم 

و تةةمي األنتةةطة الوقائيةةة الةةف  ضةةطلع هبةةا هةةذه املؤسسةةة  نظةةيم حمادثةةات  عمميةةة بتةةةن  والةةي 
مبةادئ  وجيهيةة    املعلمةني اً املؤسسة مع اةمهور والسلطات هات اليلة. و قد  املؤسسة أيض

ذين يعيتةةون يف أو ةةاع هتةةةم و وعيةةة مةةن أجةةي   ويةةدهم باملهةةارات المزمةةة ملسةةاعدة التةةبان الةة
 التبان بالظرو  الف  ؤدي    جرائم األحداا.

 الخصوصية -جيم 
 سرية البيانات اتواجب اإلبالغ عم انتهاك -1 

مةةةن مةةةراق   201٦يقتضةةةي التعةةةديي الةةةذي أ د ةةةي علةةةى قةةةانون محايةةةة البيانةةةات يف عةةةا   -٥٨
شخيةةةةةية    هيئةةةةةة محايةةةةةة البيانةةةةةات و   البيانةةةةات  قةةةةةدمي املعلومةةةةةات عةةةةةن أي انتهةةةةةاح لبيانةةةةةات 

ألةةحان البيانةةات أنذسةةهمم عنةةدما يكةةون هنةةاح احتمةةال بةةةن يسةةذر ا نتهةةاح عةةن  ثةةار سةةلبية 
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ةةع نطةةاق لةةمحيات هيئةةة محايةةة   طةةية علةةى اييةةاة ا الةةة لذةةرد مةةا. وباإل ةةافة    هلةةدم و سِّ
انون محايةةةة البيانةةةات. فةةرض غرامةةةات  داريةةةة يف حةةال انتهةةةاح قةة خبيةةةو البيانةةات    حةةةد كبةةي 

 ةةعت  ةةمانات  جرائيةةة ومو ةةوعية يةةورو. وو   ٨20 000 وميكةةن اآلن فةةرض غرامةةات  يةةي   
 املضةةمنة يفمةةا اً ذضذا ةةة شةةيئالجديةةدة متكةةن هيئةةة محايةةة البيانةةات مةةن  ضةةييق نطةةاق األحكةةا  

احةةرتا  قةةانون محايةةة البيانةةات ليتسةةه  طبيةةق هةةذه األحكةةا  علةةى القضةةية املعرو ةةة عليهةةام بغيةةة 
 . اماً اً مبدئي  مكانية التنبؤ واليقني القانوين احرتام

 تقييمات األثر على الخصوصية -2 
م قي م باحثون مسةتقلون اسةتخدا  ايكومةة املرك يةة لتقييمةات األثةر علةى 201٦يف عا   -٥٩

يف ايةةا ت الةةف يتعةةني فيهةةا جتهيةة  جمموعةةات   201٣منةةذ عةةا  اً ا يولةةيةم الةةذي بةةات  ل اميةة
تتةةريعات أو سياسةةة جديةةةدة. وأطهةةرت النتةةائ  الرئيسةةةية ل  نذيةةذاً كبةةية مةةن البيانةةات التخيةةةية 

يف معاةة اً   ابياً الواردة يف  قرير الباحثني أن استخدا   قييمات األثر على ا يولية يؤثر  ةثي 
تحسةةني. لل هةةامشاً ومةةع هلةةدم هنةةاح دائمةةدقيقةةة ومناسةةبة وقانونيةةة.  البيانةةات التخيةةية بطريقةةة

ويولةةي التقريةةر ب يةةادة ا ةةّبة و هكةةا  الةةوعي بتةةةن مسةةائي ا يولةةية دا ةةي اجيئةةات ايكوميةةةم 
)بإزالة امليطلحات القانونية على سبيي املثال(م وكذالة أن  أيسر استخداماً وجعي اوه  األسئلة 

ا يولةةية يف الوقةةت املناسةةل. وسي و ةةع اةةوه  جديةةد لألسةةئلة يف  جتةةرى  قييمةةات األثةةر علةةى
 .السنة القادمة

 البيانات الضخمة -٣ 
عةن زالبيانةات اً م ألدر اللس العلمي للسياسةة ايكوميةة  قريةر 201٦يف نيسان/أبريي  -٦0

    الضةخمة يف جمتمةع حةر و مةنز. واسةترابة جةةذا التقريةرم بعةا جملةس الةوزرا  اجولنةدي برسةةالة
الّبملةةان يف  تةةرين الثةةاين/نوفمّب أو ةة  فيهةةا أنةة  سيوالةةي  ةةا مةةدى فائةةدة كلةةيمت البيانةةات 

ماية البيانات وعد  التميي  والتذافية وموثوقيةة   فيما يتعلقالضخمةم مع و ع  مانات كافية 
 البيانات واألساليل املستخدمة يف التحليي.

 بارات واألمممشروع القانون المتعلق بدوائر االستخ -٤ 
 تةةةرين  2٨ق ةةةدِّ  متةةةروع القةةةانون املتعلةةةق بةةةدوائر ا سةةةتخبارات واألمةةةن    الّبملةةةان يف  -٦1

. وينظِّم متروع القانون هذا خمتلف اليمحيات )ا الة( املذو ة لةدوائر 201٦األول/أكتوبر 
ر الواجةةةل ا سةةةتخبارات واألمةةةنم الةةةف ميكةةةن أن  نتهةةةد ايةةةق يف ا يولةةةية. وقةةةد أ و  ا عتبةةةا

    و ةةع وهةةو مةةا أدىللمعةةايي الةةف و ةةعتها ابكمةةة األوروبيةةة يقةةوق اإلنسةةان يف هةةذا الةةالم 
وعةةموة علةةى هلةدم يةةنع متةروع القةةانون علةةى  .(40)يمايةة ايةةق يف ا يولةية كافيةةة   ةمانات

يف سةياق  جةرا   قةدمي التةكاوى أن  يةدر أحكةا   نظا  فعال للرلد و قدمي التةكاوى. وميكةن
 يف التكاوى.   عه بالنظرهيئة مستقلة عن مل مة 
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 (41)الهجرة واالندماج واللجوء -دال 
 االستجابة لتزايد تدلق ملتمسي اللجوء  -1 

 دفق غي  أما ريف(م وجدت هولندا نذسها ا ييف و ال)و  سيما يف  201٥يف عا   -٦2
للرةةو     البلةةد. وكانةةت األولويةةة العليةةا للحكومةةة يف هلةةد الوقةةت هةةي كذالةةة مسةةبوق مللتمسةةي ا
لتحقيق هلةدم اً كبي اً  املعنيني بطريقة  نسانية. وبذلت هولندا جهداألشخا   مكانية  يوا  مجيع 

ملةةتمس ةةةو  واحةد دون مةةةوى أثنةا  هروة هةةذا التةةدفق.  ولةولةت جهودهةةا بالنرةاح. ويف يةةرتح لِّ وك  
اً ممةةا يعةة  أنةة  كةةان يتعةةني  عةةداد مراكةة  ا سةةتقبال بسةةرعةم وبالتةةا  يف  سةةتو  هةةذه املراكةة  دائمةة
مجيع املعايي ابددة يف املا ي. ومع هلةدم أ مِّةن للرميةع مةةوى  مةن و نسةاين. ومشلةت التةواغي 

لألعةةةداد اً وكديةةةد مجيةةةع الوافةةةدين اةةةةدد و سةةةريلهم. ونظةةةر  الرئيسةةةية األ ةةةرى املسةةةائي اليةةةحية
وبسةبل  ةرورة  مالكبية املعنيةم ألبحت فرتات ا نتظار أثنا   جرا ات اللرو  أطول من املعتةاد

 نتا  ممجي مؤقتة كان على األشخا  ا نتقال من مكان      ر أكثر مما هو مرغون في . 
   حةةد كبةةيم ولةةذلد هنةةاح احتمةةال وا ةة  بةةةن يقلةةع  راجةةع  ةةدفق ملتمسةةي اللرةةو  اً وحاليةة

اً الوقةةت الةةمز  ملعاةةةةة الطلبةةات وبةةةن  يةةةب  الظةةرو  طبيعيةةة يف مراكةةة  ا سةةتقبال. و ركةة  أيضةةة
اةهود املبذولة اآلن على   اد السكن لموعة كبةية مةن ملتمسةي اللرةو  الةذين منحةوا  يةاري  

 اجولندي.اإلقامةم وعلى  مان اندماجهم يف التمع 

 (42)احتجاز األجانب/احتجاز الفئات التي تعيش لي أوضاع هشة -2 
  ي و ةةةع القيةةةر غةةةي امليةةةحوبني يف مراكةةة  ا حترةةةاز ايدوديةةةة. ومضةةةع األسةةةر هات  -٦٣

ع أي أسةةرة ملتمسةةة د أطذةةال قيةةر للذةةرز علةةى حةةدود شةةنغن. ومنةةذ بةةد  العمةةي هبةةذا الذةةرزم يف  ةةو 
 األسرة املغلق ا ا .للرو  على حدود شنغن يف مرك  

لل منها مغادرة البلد والف  عيش يف مراك  وفيما خيع األسر هات أطذال قير الف ط   -٦4
 مبوجبةة الةةذي   ميكةةن اًم اسةةتقبال مذتوحةةةم يف يعةةد يطبةةق  غيةةي السياسةةة العامةةة املعلةةن عنةة  سةةابق

اً. شةةرا  سةةابقاحترةةاز األسةةر هات أطذةةال قيةةر بغةةرض طردهةةا     ها كانةةت قةةد هتربةةت مةةن اإل
وهةةةةذا ألن اإلجةةةةرا  أدى    زيةةةةادة حةةةةادة يف عةةةةدد األسةةةةر هات أطذةةةةال قيةةةةر الةةةةف هتربةةةةت مةةةةن 
اإلشةرا  حاملةةا أ  طةةرت بتةاريخ الطةةرد. فقةةد هتةةرن حةوا  ثلثةةي هةةذه األسةر مةةن اإلشةةرا م سةةوا  

غةةي كمهةةاجرين اً  ملتبسةةاً هةةذه األسةةر وجةةود أفةةرادواجةة  يبيةةورة ج ئيةةة أو كليةةةم يف  لةةد الذةةرتة. و 
م ولةذلد   سةيما مةن منظةور ميةار األطذةال املعنيةني للغايةةاً مسةتهرناً يعتّب هذا أمر و شرعيني. 

ملعايي حمددة لارمة يف مركة  أسةري مغلةق ب ة  جةذا اً  قر ر  يداعهم رهن ا حتراز مرة أ رى وفق
 الغرض.

واحتراز األجانةل. م سي ناقش الّبملان متروع القانون املتعلق باإلعادة 2017ويف عا   -٦٥
علةةى األجانةةل ابترةة ين اً سةةينطبق كديةةد ومسةةتقمً اً جديةةداً وينتةةي متةةروع القةةانون هةةذا نظامةة

لو ةع الذئةات الةف  عةيش يف أو ةاع هتةة اً  الاً ألسبان  دارية. ويو  متروع القانون اهتمام
ا حترةةاز يف عةةد  فةةرض ب ةةمانات قانونيةةة اً احترةةاز األجانةةل. ويقةةد  أيضةة إجرا فيمةةا يتعلةةق بةة

غةةي معقةةول بسةةبل الظةةرو  ا الةةة لألجنةة  املعةة . و سةةري األحكةةا  اً حةةال سيتةةكي  زعاجةة
 هاهتا على ا حتراز عند ايدود.
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 إيواء المهاجريم غير الحامليم للوثائق الالزمة -٣ 
  رجعةة اً  تاح مرافق ا ستقبال لألجانل الذين ر فضت طلبةاهتم للبقةا  يف هولنةدا رفضة -٦٦
والذين يضطرون    مغةادرة البلةد. وهنةاح موقةع مركة ي وطة  يةوفر املةةوى ويهيةي األشةخا   في 

املعنيني من أجي  عةادهتم    بلةدهم األلةلي أو نقلهةم    بلةد مةن املمكةن أن ذيةلوا فية  علةى 
اإلقامةةة الدائمةةة. وي قةةد   جةةؤ   األشةةخا  م يةةد مةةن الةةدعم مبةةنحهم معونةةات حمةةددة مثةةي أوراق 

 مكانيةةة اييةةول اً يةةة و ةةذاكر السةةذر ومبلةة  مةةا   سةةتخدام  بعةةد  عةةادهتم. ويةةوفر املوقةةع أيضةةاجو 
علةةى الرعايةةة اليةةحية عنةةد ا قتضةةا . وفيمةةا خيةةع البةةالغني األجانةةلم يتوقةةف الةةد ول    هةةذا 
املرفةةق علةةى  بةةدا   عةةاوقم مةةع  جةةرا  اإلعةةادة. و  ينطبةةق هةةذا التةةرا علةةى األسةةر هات أطذةةال 

وز لألسر الف ر فضت طلباهتا للرو  أن  ظي يف املرفق ح  يبل  ألغر طذي يف األسرة قير. و 
من العمر. وقد قضت أعلى حمكمة  داريةة يف هولنةدا وابكمةة األوروبيةة يقةوق اً مثانية عتر عام

يةةة اإلنسةان بةةةن هةةذه املرافةق ا الةةة باملهةةاجرين غةي ايةةاملني للوثةةائق المزمةة  تماشةةى مةةع ا  ذاق
 األوروبية يقوق اإلنسان.

 (4٣)األافال لي السياسة المتعلقة باألجانب -٤ 
 و  سياسة القبول يف هولندام يف  طار  جرا ات اللرو  و جرا ات القبول العاديةة علةى  -٦7

لو ع القير )املوجةودون دا ةي األسةر وكةذلد ملتمسةو اللرةو  القيةر اً كبي اً  حد سوا م اهتمام
ملةةةا يقتضةةةي  اً دراسةةةة دقيقةةةةم وفقةةة    ايمايةةةة هةةةؤ   األطذةةةال حاجةةةةو  ةةةدر   غةةةي امليةةةحوبني(.

ا كةةاد األوروي والقةةانون الةةدو . و تةةمي اةوانةةل اجامةةة األ ةةرى الضةةمانات اإلجرائيةةة ا الةةة 
باألطذةةةال الةةةف  غطةةةي مسةةةائي مةةةن قبيةةةي  ةةةوفي املةةةةوى والتعلةةةيم وا ةةةدمات ا جتماعيةةةة والرعايةةةة 

يف سةةياق  جةةرا ات اإلعةةادة. وعلةةى سةةبيي اً ى ميةةار القيةةر أيضةةاألسةةرة. و  راع ةة يف مشةةيو الطبيةةةم 
املثةةةالم   ي نتظةةةر مةةةن ملتمسةةةي اللرةةةو  القيةةةر غةةةي امليةةةحوبني  بةةةدا  القةةةدر نذسةةة  مةةةن املبةةةادرة 

نظةةةةا  العذةةةةو عةةةةن اً التخيةةةةية أو املسةةةةؤولية مثلمةةةةا هةةةةو األمةةةةر بالنسةةةةبة    البةةةةالغني. وأدر  أيضةةةة
ميكةن علةى أساسة  مةن  األطذةال الةذين يعيتةون يف اً مو ةوعياً معيةار  (44)القيةر ملتمسي اللرو 

 .هولندا منذ سنوات عديدة  يري  اإلقامة  ها استوفيت شروا معينة

 الجنسية انعداً -5 
ي عامي األشخا  عدميو اةنسية املعاملة نذسها الف ي عامي هبةا املهةاجرون هوو جنسةيةم  -٦٨

تثنا ات اإل ابيةةة. وميكةةن لألشةةخا  عةةدميي اةنسةةية طلةةل الترنةةيس بعةةد فيمةةا عةةدا بعةةض ا سةة
 من فرتة مخس سنوات العادية. ثما سنوات من اإلقامة القانونية يف هولندام بد ً 

وعلةةى األشةةخا  عةةدميي اةنسةةية  ثبةةات حالةةة انعةةدا  اةنسةةية الةةف يعيتةةوقا مةةن أجةةي  -٦٩
يف األمةةم املتحةةدة بتةةةن التيةةدي  نعةةدا  اةنسةةية ابةةددة يف ا ذةةاق اييةةول علةةى ا سةةتحقاقات

على و ةع متةروع قةانون اً وكذلد من أجي اييول على اةنسية اجولندية. و عمي هولندا حالي
اً لتحديةةةد اإلجةةةرا ات املتعلقةةةة بانعةةةدا  اةنسةةةية. وبذضةةةي متةةةروع القةةةانون هةةةذام سةةةيتمكن أيضةةة

اجولندي دون  يري  اإلقامة من اييول علةى عدميي اةنسية على الرتان  ذين و لدوااألطذال ال
 اةنسية اجولندية بعد مخس سنوات من اإلقامة الذعلية الثابتة.
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لالقامةةة القانونيةة يف هولنةةدا. ومةةن املمكةةن اً و  يتةكي انعةةدا  اةنسةةية يف حةد ها ةة  سةةبب -70
ن  األشخا  عدميو اةنسية اإلقامة القانونية يف حال اسةتيذائهم شةروا اللرةو  أو اإلقامةة  أن مي 

العادية. و ها يف يستوفوا  لد التةروا لكةنهم   يسةتطيعون العةودة    البلةد الةذي كةانوا يقيمةون 
لالقامةةة. ويف حةةا ت أ ةةرىم اً ألسةةبان  ارجةةة عةةن  رادهتةةمم  ةةوز مةةنحهم  يةةرذاًم فيةة  سةةابق

األلةةةةلي أو بلةةةد  قةةةةامتهم  همميكةةةن أن يطلةةةل مةةةةن األشةةةخا  عةةةدميي اةنسةةةةية العةةةودة    بلةةةد
 السابق.

 برنامج تقرير المصير -6 
برنةام   قريةر امليةي. ويتعلةق  قريةر امليةي  هةودما  نةأحد عنالر سياسة هولندا لم  ن -71

بقةةةدرة التةةةخع علةةةى كديةةةد  يارا ةةة  التخيةةةية بتةةةةن مسةةةائي مةةةن قبيةةةي التعلةةةيمم والتةةةدريلم 
واألنتطة الرتفيهيةم وا تيار شريد حيا  م والعيش مبذردهم واييول على الطمقم والدينم دون 

ايقةوق نذسةها فةرد انونم حيةا لكةي أي  غط أو  كةراه. وهولنةدا دميقراطيةة ككمهةا سةيادة القة
عةةاتم املكةن يف بعةض اةاً. بة  عمومةاً ممسةل  اً وعلية  الواجبةات نذسةهام ويعتةّب  قريةر امليةي أمةر 

هناح دور للتر  و غط اةماعة. وكدا انتهاكات حق شخع ما يف  قرير امليي باألسا  
ن أمثلةةةة هلةةةد الةةة وا  القسةةةري يف سةةةياق عمقةةةات التبعيةةةة وعةةةد  املسةةةاواة بةةةني الرجةةةي واملةةةرأة. ومةةة

واأل سر ال وجيم وزوا  األطذالم واج ْررم والعنف املتيي بالتر م وحياة الع لةة القسةريةم وعةد  
 قبول املثلية اةنسية.

ويركةةة  برنةةةام   قريةةةر امليةةةي يف الدرجةةةة األو  علةةةى الوقايةةةة مةةةن  ةةةمل  تةةةريع النقةةةا   -72
غلقةم وشن محمت  د ال وا  القسري عن طريق  بةمغ عات املاماة بتةن املوا يع ابظورة يف

 الضحايا ابتملني با يارات املتاحة جم ملنع ال وا  القسري أو اج رر.

 ملتمسو اللجوء وأسرهم لي أروبا -٧ 
عةةةةن طريةةةةق برو وكةةةةول  1٩٥1أروبةةةةا مةةةةن الةةةةدول املوقعةةةةة علةةةةى ا ذاقيةةةةة المجئةةةةني لعةةةةا   -7٣
 لديها  جرا ات  الة باللرو .ا ا  بو ع المجئني و  1٩٦7 عا 
م  وز مللتمسي اللرو  البقا  يف أروبام واييول علةى 200٩ملرسو  القبول لعا  اً ووفق -74

اً وينطبةق هةذا أيضة. (4٥)عميم يف الوقت الذي يعاك فية  طلةبهم للرةو  مبوجةل ا ذاقيةة المجئةني
 لةةةد املتعلقةةةة مبكافحةةةة ا جتةةةار علةةةى الوفةةةا  با لت امةةةات الناشةةةئة عةةةن ا ذاقيةةةات دوليةةةة مةةةن قبيةةةي 

 بالبتر.

 بشأن الهجرة واالندماج لي أروبا 2016الدراسة االستقصائية لعاً  -٨ 
م أجةةةةةةرى مكتةةةةةةل اإلحيةةةةةةا ات املركةةةةةة ي الدراسةةةةةةة 201٦يف الربةةةةةةع األ ةةةةةةي مةةةةةةن عةةةةةةا   -7٥

بتةةةةن اجرةةةرة وا نةةةدما  يف أروبةةةا. واجةةةد  الرئيسةةةي منهةةةا هةةةو مجةةةع  201٦ا ستقيةةةائية لعةةةا  
الوافةدين اةةدده أي    سةيماات عةن  يةائع املهةاجرين يف أروبةا وعةن طةروفهم املعيتةيةم و بيان

األشةةخا  الةةذين يف يولةةدوا يف أروبةةا والةةذين اسةةتقروا فيهةةا يف السةةنوات العتةةر املا ةةية. وأ جريةةت 
 وامةةع األفةةراد اآل ةةرين يف األسةةر املعيتةةية للمهةةاجرينم بيةةر  النظةةر عمةةا  ها كةةاناً مقةةابمت أيضةة

مةن اسةتبيان بتةةن جمموعةة  201٦ولدوا أ    يف أروبةا. و تكةون الدراسةة ا ستقيةائية لعةا   قد
ا يةةائع التخيةةيةم و ةةاريخ اجرةةرةم واألنتةةطة ا قتيةةاديةم  متنوعةةة مةةن املوا ةةيعم منهةةا مةةثمً 
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ابط والظرو  املعيتيةم ونوايا املهاجرين بتةةن اإلقامةة يف أروبةام وا نةدما  يف جمتمةع أروبةام والةرو 
 مع أروبا ومع بلدهم األللي.

 السالمة البدنية والحرية الشخصية -هاء 
 (4٦)العنف ضد المرأة -1 

يف السةةنوات األ ةةيةم جةةرى الرتكيةة  علةةى زيةةادة مراعةةاة ا عتبةةارات اةنسةةانية يف سياسةةة  -7٦
املعنيةةةة لتولةةةيات اللرنةةةة اً مكافحةةةة العنةةةف يف  طةةةار عمقةةةات التبعيةةةةم وهلةةةد لمسةةةترابة ج ئيةةة

بالقضةةا  علةةى التمييةة   ةةد املةةرأة. وقةةد أ جةةري زمسةة  للمسةةائي اةنسةةانيةز لبحةةا مةةدى مراعةةاة 
ا عتبةةارات اةنسةةانية عنةةد  نذيةةذ السياسةةة العامةةة. ويف  طةةار متابعةةة هةةذا املسةة م مج ِّعةةت جمموعةةة 

وباإل ةافة  من األدوات ملساعدة البلديات على زيادة مراعةاة ا عتبةارات اةنسةانية يف سياسةاهتا.
    هلدم أجريت دراسة عن  وارا العنف املن   من جيي      ر.

مةن جهةود مكافحةة العنةف اةنسةي اً هامةاً و تكي مراك  التيدي للعنف اةنسي ج   -77
 ةةةحايا العنةةةف اةنسةةةي ايةةةادم   زا يف هولنةةةدا. و ة ةةةذ هةةةذه املراكةةة  بةةةنه  متعةةةدد التخييةةةات 

سةةةيق  جةةةرا ات الطةةةل التةةةرعي والرعايةةةة الطبيةةةة والةةةدعم بغةةةض النظةةةر عةةةن سةةةنهمم مةةةن  ةةةمل  ن
النذسةي ا جتمةاعي. وقةةد بةدأت ثمثةة عتةةر مةن هةةذه املراكة  يف العمةي بالذعةةيم ومةن املتوقةةع أن 

 .2017كذو حذوها املراك  الثمثة األ ية يف عا  
ةةةدِّدت  عليمةةةات التةةةرطة بتةةةةن حةةةا ت العنةةةف  -7٨ ول يةةةادة كسةةةني  جةةةرا ات اإلبةةةمغم ج 
 نسي. وح دِّدت الطريقة الف ميكن أن  رك  هبا اإلجرا ات على الضحية أكثر من هي قبي.اة
 .201٦ مار / هار 1 يف هولندا    بالنسبة النذاه حي  اسطنبول ا ذاقية د لت وقد -7٩

 إعالن "كفى" بشأن كوراساو -2 
كةةا  الةةوعي بتةةةن م أطلقةةت حكومةةة كوراسةةاو محلةةة إله 201٥يف  تةةرين الثةةاين/نوفمّب  -٨0

عمقات وبتةن املساعدة املتاحةة للضةحايا )ابتملةني(م مبةا يف هلةد معلومةات الالعدوان يف  طار 
مةةن  قةةدمي املسةةاعدة  هةةاعةةن كيذيةةة  بةةمغ السةةلطات املعنيةةة بتلةةد ايةةا تم واملنظمةةات الةةف ميكن

  وفي م يد من الرعاية والعم  للضحايا. مل 

 والعنف المنزلي والجرائم األخرى غير الحامليم لتصاريح اإل امة ضحايا االتجار بالبشر -٣ 
 رمةي  ر يبةةات اإلقامةة لضةةحايا ا جتةار بالبتةةر    كقيةةق هةدفني مهةةاه  ةوفي ايمايةةة ملةةن  -٨1

يدعون أقم  حايا لمجتار بالبتر وملن يتعاونون يف القضايا اةنائية  د اةناةم ومن    تريع 
 لترطة باةرائم املر كبة.الضحايا على  بمغ ا

ولةدى األشةةخا  الةذين يةةدعون أقةم  ةةحايا لمجتةار بالبتةةر ايةق يف فةةرتة ثمثةة أشةةهر  -٨2
دعةوى أ   . وهةذا مةن  نللتذكيم منذ أول ا يال بالترطةم قبةي أن يقةرروا مةا  ها كةانوا سةيفعو 

كانوا يودون التعةاون يف   أجي منحهم الوقت للراحة والتةقلم مع و عهم اةديد والتذكي فيما  ها
ةن  ملةن يةودون هلةد  يةري   قامةة مؤقةت طيلةةة اةاريةة التحقيقةات  مةع املتةاجرين وممحقةتهم. ومي 

مةةدة اإلجةةرا ات اةنائيةةة. أمةةا الضةةحايا الةةذين   يرغبةةون يف  قامةةة دعةةوى أو   يسةةتطيعون فعةةي 
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 قامةةةة  هلةةةد بسةةةبل متةةةاكي لةةةحية حةةةادة أو بسةةةبل  رهيةةةل  طةةةيم فةةةيمكن مةةةنحهم  يةةةري 
ملدة سنة واحدة. و ها أفضت اإلجرا ات اةنائيةة     دانةة قائيةة وغةي قابلةة للطعةن أو  ها  ةمؤقت

قامة ملدة ثما سةنواتم ميةن   استغرقت أكثر من ثما سنوات وكان يف حوزة الضحية  يري  
 ألسبان  نسانية. غي مؤقتة  قامةالضحية بنا  على طلب   يري  

اييةةول علةةى  يةةري  اً العنةةف املنةة   أو العنةةف املتيةي بالتةةر  أيضةة وبإمكةان  ةةحايا -٨٣
اإلقامة ألسبان  نسانية. وميكن للضحايا الذين يعيتون يف هولندا بيورة غةي قانونيةة أن يطلبةوا 

بعةةد مةةرور سةةنةم اً  يةةري  اإلقامةةة املؤقتةةة ألسةةبان  نسةةانية. و ها كةةان  طةةر العنةةف   يةة ال قائمةة
. و ها كان لةدى الضةحية  يةري  لالقامةة مةع ةالقامة غي املؤقتل   يري  تيري   ال وييميكن ك
طعةةت العمقةةة بسةةبل العنةةف املنةة   أو  طةةر العنةةف املتيةةي بالتةةر م ذةةق للضةةحية شةةريد وق  

 ألسبان  نسانية. ةالقامة غي املؤقتلاييول على  يري  
أ رى أو وقعوا  ةحايا جةا  ولتتريع املهاجرين غي القانونيني الذين شهدوا على جرائم -٨4

على  بمغ الترطة بتلد اةرائمم و مان ولول هؤ   األشةخا     العدالةةم قةدمت التةرطة 
على عد  اماه أي  جرا  مبوجل قانون اجرةرة عنةدما  201٦اجولندية  مانات منذ بداية عا  

يف هولنةةةدا أن التةةةخع يوجةةةد يف يةةةةه شةةةخع مةةةا لالبةةةمغ عةةةن جرميةةةة. ومةةةع هلةةةدم  ها اشةةةتب  
بيورة غي قانونيةم فإن الترطة سو  كيل     املنظمة الدولية للهررة ووكا ت املعونة األ ةرى 

ةي بةةن غةةي النظةةاميني و املهةةاجر  و  يتمتةةعالةةف ميكنهةةا  قةةدمي املسةةاعدة يف حالةةة املغةةادرة الطوعيةةة. 
  يل.و ع  قامتهم الناجم عن هذا الرت  نتيرة كما   يتكبدون أي مضارم ايا  

 مكالحة االتجار بالبشر لي أروبا -٤ 
. 2014زادت العقوبات اليةادرة  ةق مةر ك  جةرائم ا جتةار بالبتةر يف عةا   ميف أروبا -٨٥

ومبوجل القانون اةنائي يف أروبام ألب  استخدا  ا دمات الف يقةدمها  ةحايا ا جتةار بالبتةر 
 ا دمات مقدمة باإلكراه. جرمية يعاقل عليها اآلن  ها كان من املعرو  أن  لد

ولاغت فرقة العمي املعنية مبكافحة ا جتار يف أروبا  طة عمي وطنية جديدة ملكافحة  -٨٦
علةى  جةرا ات العمةي املوحةدة مةن اً ر يةاً م وأ ةذت طابعة201٩-201٥ذةرتة للا جتةار بالبتةر 

أجةةي  رشةةاد جهةةات ا سةةترابة األوليةةة يف عمليةةة التحديةةد ا سةةتباقي لضةةحايا ا جتةةار و حةةالتهم 
م 201٦-2014لتنسةةيق مكافحةةة ا جتةةار بالبتةةر. ويف الذةةرتة اً     ةةدمات الرعايةةةم وأنتةةةت مركةة  

حكةةةومي  موطةةةف ٥00حةةةوا   انطلقةةةت عةةةدة كقيقةةةات يف حةةةا ت ا جتةةةار بالبتةةةر ابتملةةةة ودرِّن
 على التعر  على عممات ا جتار بالبتر.

حالةةةة فريةةةق عامةةةي معةةة  با جتةةةار باألشةةةخا م يرلةةةد اً ولةةةدى حكومةةةة كوراسةةةاو أيضةةة -٨7
القضةةايا والضةةحايام ويتةةرع  بةةادل املعلومةةات بةةني السةةلطات املعنيةةةم ويعةة ز التعةةاون بةةني اجيئةةات 

 بالبتر والتهريل.ايكومية يف جمال مكافحة ا جتار 

 حقوق اإلنسان ومكالحة اإلرهاب -واو 
يف  سلم هولندا من  طةر اإلرهةان. و عةرت  هولنةدا بةةن عليهةا واجةل محايةة مواطنيهةا  -٨٨

مةةن هةةذا التهديةةدم لكةةن يف نذةةس الوقةةت  ةةل أن  تماشةةى  ةةدابي مكافحةةة اإلرهةةان مةةع محايةةة 
يم وحرية التنقي وعد  التميي . وقبي امةاه حقوق اإلنسانم مثي ايق يف ا يوليةم وحرية التعب
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مةةةا  ها كةةةان اإلجةةةرا  اً أي  جةةةرا ات  تةةةريعية أو سياسةةةية ملكافحةةةة اإلرهةةةانم  قةةةيم هولنةةةدا دائمةةة
ومةةا  ها كةان ينطةوي علةةى أي أثةر سةةل  حمتمةي علةى حقةةوق اإلنسةان. و تةةكي اً ومتناسةباً  ةروري

ة اإلرهةةان بانتظةةا  األسةةا   مةةاه أي التحلةةيمت الةةف يقةةدمها املنسةةق الةةوط  لألمةةن ومكافحةة
اً  طةةار  201٦ جةةرا . و ةةوفر ا سةةرتا يرية الوطنيةةة ملكافحةةة اإلرهةةان الةةف و  ةةعت يف متوز/يوليةة  

أي  ةدابي ملموسةة مذضةية     قةي ملتدابي مكافحةة اإلرهةان  ةمل السةنوات ا مةس املقبلةة. و 
يف الّبملةانم وهلةد لكذالةة مراعةاة حقةوق ش   نةاقعلةى يةد جملةس الدولةة و  شةاممً اً  تريعات  قييم

 اإلنسان وسيادة القانون.
. وبذضةي هةذا برنةام  العمةي املتكامةي ملواجهةة اةهةادوأحد األمثلة يف هذا السةياق هةو  -٨٩

لوقةو  يف وجة  االّبنام م امذت ايكومة  دابي ملكافحة ايركةة اةهاديةة و  ةعافها يف هولنةدا و 
 جةراً  يف سةياق  ٣٨اإلجرا ات الف  ستخدمها ايكومة والبال  عةددها  التطر . ويبني الّبنام 

جهودها من أجي التيدي للرهاد العنيف. ولتنذيذ برنام  العمي هذام د لت حي  النذاه عدة 
ةةةن اليةةةمحيات القانونيةةةة 201٦  ةةةافات علةةةى جمموعةةةة مةةةن اليةةةكوح القانونيةةةة يف عةةةا   . ومتكِّ

فةةراد املتطةةرفني يف هولنةدام بطةةرق منهةا مةةنعهم مةن مغةةادرة البلةةد. اةديةدة مةةن  قييةد حريةةة  نقةي األ
ياغ و نذ ةذ األحكةا      نطاق جتريد شخع ما من اةنسية اجولندية. وبطبيعة ايالماً وو سِّع أيض

القانونيةةةة و جةةةرا ات  طبيةةةق هةةةذه اليةةةمحيات يف  طةةةار املعةةةايي الةةةف ذةةةددها الدسةةةتور اجولنةةةدي 
قةةوق اإلنسةةان. و وجةةد  جةةرا ات لكذالةةة احةةرتا  الت امةةات حقةةوق اإلنسةةان وا  ذاقيةةات الدوليةةة ي

 عند  طبيق هذه اليمحيات.

 الحق لي الصحة -زاي 
 سياسة الثني عم تدخيم التبغ -1 

ملسةةةاعدة املةةةد نني علةةةى  ةةةرح التةةةد نيم بغيةةةة الوقايةةةة مةةةن اً حثيثةةةاً  سةةةعى هولنةةةدا سةةةعي -٩0
املباشةةةةر وثةةةة  التةةةةبان عةةةةن بةةةةد  التةةةةد ني. ويف  األ ةةةةرار اليةةةةحية النامجةةةةة عةةةةن التةةةةد ني غةةةةي

م سةةةةةةةو   والةةةةةةةي هولنةةةةةةةدا جهودهةةةةةةةةا الوقائيةةةةةةةة بوسةةةةةةةائي منهةةةةةةةا املوقةةةةةةةع التةةةةةةةةبكي 2017 عةةةةةةةا 
www.rokeninfo.nl( مثةةةةي م والةةةةّبام  املدرسةةةةية وايمةةةةمتNIX18 وStoptober  وهنةةةةاح  ركيةةةة .)

)املسةةةتقبليني(. و سةةةدد شةةةركات التةةةةمني  الوالةةةدينو   ةةةا  علةةةى الوقايةةةة مةةةن التةةةد ني يف لةةةذ
 كةةاليف الرعايةةة املتعلقةةةة بةةاإلقمع عةةن التةةةد ني. وعةةموة علةةى هلةةةدم يتةةمي قةةانون التبةةة  اآلن 
حظةر التةةد ني يف األمةةاكن العامةة املغلقةةةم و قييةةد التةد ني بسةةن مةةا فةوق الثامنةةة عتةةرةم وعةةرض 

(م وحظةةةةر و ةةةةع نكهةةةةات مميةةةة ة يف 201٦لةةةةور رادعةةةةة علةةةةى علةةةةل السةةةةرائر )منةةةةذ أيار/مةةةةايو 
يظةر عةةرض منترةات التبةة  يف  2017 عةداد  تةريعات جديةةدة يف عةا  اً السةرائر. و ةري أيضةة

ابةةمت التراريةةةم ومنةةع التةةد ني يف مرافةةق املدرسةةةم ومنةةع جةةذن انتبةةاه التةةبان بيةةذة  الةةة 
ايةةةق يف التمتةةةع بةغلذةةةة علةةةل السةةةرائر. ومةةةن  ةةةمل هةةةذه التةةةدابيم هتةةةد  ايكومةةةة    محايةةةة 

 بةعلى مستوى ميكن بلوغ  من اليحةم و  سيما فيما خيع التبان.
يظةةةر التةةةد ني يف األمةةةاكن اً م سةةةنت حكومةةةة كوراكةةةاو قانونةةة201٦ويف نيسةةةان/أبريي  -٩1

العامةم يف  طار حماولة لث  األشخا  عن التد نيم و ذض عدد األشخا  امليابني بةةمراض 
  غي املباشر.أو بالتد ني متيلة بالتد ني
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 تحسيم البيئات المجتمعية لي أروبا -2 
و ةعت حكومةة أروبةا برنةاجمي زبلةدح أروبةاز وزحيلةدزم اللةذين يتةممن جتديةد مركة ين  -٩2

  ةةةر يف اة يةةةرة. واألولويةةةة اً حضةةةريني يف البلةةةدم مهةةةا أراايسةةةتاد وسةةةان نيكةةةو  م وعتةةةرين حيةةة
مةةن ايةةدائق واألمةةاكن العامةةة لتتةةريع التنقةةي و مكانيةةة الرئيسةةية جةةذين الّبنةةاجمني هةةي هتيئةةة م يةةد 

املتةةةي ومجةةةع النةةةا . ويعكةةةس الّبناجمةةةان  قةةةرار ايكومةةةة باليةةةلة القائمةةةة بةةةني اليةةةحة والسةةةعادة 
 والرفةةاه. ولتع يةة  التماسةةد ا جتمةةاعي ورأ  املةةال ا جتمةةاعيم سييةةب  لةةدى كةةي حةةي يف أروبةةا

تةةةي  للنةةةا  طائذةةةة مةةةن ا ةةةدمات ا جتماعيةةةة مركةةة  جمتمعةةةي جديةةةد أو مرفةةةق متعةةةدد الوطةةةائفم ي
 د.واألنتطة كت سقف واح

 سياسة الرعاية األولية لي كوراساو -٣ 
بعةةةةد  ةةةةا املؤشةةةةرات ا جتماعيةةةةة للرعايةةةةة اليةةةةحيةم وبا سةةةةتناد     ولةةةةيات منظمةةةةة  -٩٣

ة علةى إل احةة الرعايةة األوليةاً سياسةا ياً اليحة للبلدان األمريكيةم و عت حكومة كوراسةاو  طةار 
 .و أيسر ةميع املواطنني.

 تعليمال -حاء 
 (47)التربية المدنية/التثقيف لي مجال حقوق اإلنسان -1 

 ن الرتبيةةةةةة املدنيةةةةةة مهمةةةةةة أساسةةةةةية مةةةةةن مهةةةةةا  التعلةةةةةيم اجولنةةةةةدي. وهةةةةةي  تةةةةةمي معرفةةةةةة  -٩4
       /املؤسسةةةةةات السياسةةةةةية للبلةةةةةد وقواعةةةةةد التمةةةةةع اجولنةةةةةدي والسةةةةةلوح املمئةةةةةم. ويف كةةةةةانون الثةةةةةاين

بتةةةةن منةةةاه  جديةةةدة اً استتةةةارياً ز  قريةةةر 20٣2م ألةةةدرت هيئةةةة زاملنةةةّب التعليمةةةي 201٦ينةةةاير 
 الةةةة بةةةالتعليم ا بتةةةدائي والثةةةانويم وأولةةةت فيةةة  بإعطةةةا  الرتبيةةةة املدنيةةةة و موجهةةة .ةةةو املسةةةتقبي 

األطذةال مكانة بارزة أكثةر يف املنةاه  الدراسةية. وهتةد  هةذه املتةورة     علةيم التمميةذ حقةوق 
م والقةةيم اةماعيةةة الةةف يقةةو  عليهةةا ‘دميقراطيةةة ككمهةةا سةةيادة القةةانون‘وحقةةوق اإلنسةةانم ومعةةه 

التمةةةةع اجولنةةةةدي. و لةةةةت نتةةةةر هةةةةذا التقريةةةةر دراسةةةةة متعمقةةةةة للقضةةةةايام اسةةةةت كملت يف  تةةةةرين 
 وسي تو  بتحديا للمناه  الدراسية.اًم . وسي حدد مسار املتابعة قريب201٦الثاين/نوفمّب 

ويضةةطلع التعلةةيم املهةة  الثةةانوي مبهمةةة  ع يةة  التعلةةيم العةةا  والنمةةا  التخيةةي للطةةمن  -٩٥
يف    يترةة أ مةةن املةةنه  الدراسةةي اً واملسةةامهة يف أدائهةةم ا جتمةةاعي. و تةةكي الرتبيةةة املدنيةةة جةة  

تعلقةةة التعلةةيم املهةة  الثةةانوي. ويف اآلونةةة األ ةةيةم أ  ةةيذت مهةةارات التذكةةي النقةةدي واملعةةار  امل
لطةةمن امتطلبةةات الرتبيةةة املدنيةةة يف التعلةةيم املهةة  الثةةانويم بغيةةة زيةةادة قةةدرة     قةةوق اإلنسةةان 

 على التكيف ا جتماعي.
ويف أروبةةام   ةةدر  الرتبيةةة الوطنيةةة يف املنةةاه  املدرسةةية يف مجيةةع املراحةةي التعليميةةةم و  و ةةع  -٩٦

 عليمية مدنية ممئمة لسياق أروبا.هذه املناه  على .و متسق. و ري  عداد مواد  

 التطرف والتعليم -2 
يديولوجيةةةةة  سةةةةوا  يف جمةةةةال الةةةةدين أو حقةةةةوق اييوانةةةةات أو اً  ها ألةةةةب  شةةةةان متطرفةةةة -٩7

للعيةان. وهنةاح  ةسياسيةم فإن املدرسة هةي أحةد األمةاكن الةف قةد  يةب  فيهةا هةذه الظةاهرة بادية
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املؤسسةةةات التعليميةةةة يف جهودهةةةا الراميةةةة     عةةةدد مةةةن املبةةةادرات القائمةةةة الةةةف ميكةةةن أن  ةةةدعم
 معاةة التطر ه

  ةةةدعم مؤسسةةةة زاملدرسةةةة والسةةةممةز املةةةدار  و سةةةدي جةةةا املتةةةورة بتةةةةن مجيةةةع 
املوا ةةةةيع املتعلقةةةةة بالسةةةةممة )ا جتماعيةةةةة( يف املةةةةدار . و ةةةةرتاوح املوا ةةةةيع مةةةةن 
مة التسةةةةةةلط وا عتةةةةةةدا  اةنسةةةةةةيم و عةةةةةةاطي املخةةةةةةدراتم و دارة األزمةةةةةةات وسةةةةةةم

املثليةةةات واملثليةةةني وم دوجةةةي امليةةةي اةنسةةةي ومغةةةايري اجويةةةة اةنسةةةانية     قةةةدمي 
الةةةدعم والتةةةةدريل بتةةةةن كيذيةةةةة التعةةةر  علةةةةى التطةةةر  والتيةةةةدي لةةة . و ةةةةدرن 

املعلمةني و ةدعمهم إلشةراح التمميةذ يف مناقتةة األحةداا الراهنةة اً املؤسسة أيض
مات بروكسي مباشرةم نترت والتو رات ا جتماعية وحقوق اإلنسان. وبعد هر

املؤسسةةةة مبةةةادئ  وجيهيةةةة ملسةةةاعدة املعلمةةةني علةةةى التعامةةةي مةةةع أسةةةئلة التمميةةةذ 
 مكتل للمساعدة اً . ويتاح أيض(4٨)موعواطذهم و رائه

 جمموعةةةة مةةةن األسةةةاليل اً و سةةةتخد  مةةةدار  التعلةةةيم املهةةة  الثةةةانوي العليةةةا أيضةةة
م يةةةد مةةةن الطةةةابع اً ي ضةةةذ ى حاليةةةواألدوات لتع يةةة  قرهةةةا بتةةةةن الرتبيةةةة املدنيةةةة. و 

املهةةةةة  علةةةةةى شةةةةةبكة الرتبيةةةةةة املدنيةةةةةةم الةةةةةف يلتقةةةةةي يف  طارهةةةةةا املعلمةةةةةون لتبةةةةةادل 
 املعلومات وللتعلم من بعضهم البعض 

  و قةةةدِّ  دورات  ةةةدريل املعلمةةةني امل يةةةد مةةةن أجةةةي مسةةةاعدة املعلمةةةني علةةةى  طةةةوير
و ةةةو  هةةةذه الةةةدورات  املهةةةارات المزمةةةة إلثةةةارة املوا ةةةيع ا مفيةةةة مةةةع التمميةةةذ.

 من ا هتما  للتعليم والتنمية يف أوسع معانيهما اً م يداً التدريبية أيض
  وأنتةةي برنةةام  زالتعلةةيم العةةا  اآلمةةن واملذتةةوحز كمنةةّب لةةدعم مؤسسةةات التعلةةيم

املهةة  العةةا  واةامعةةات يف جهودهةةا املسةةتمرة مةةن أجةةي  ةةوفي بيئةةة  منةةة للعمةةي 
 واملوطذني والدراسة ليار الطمن 

 كليةةةةي اً وو  ةةةةع قةةةة   كميلةةةةي يف مثةةةةاين عتةةةةرة بلديةةةةة هات أولويةةةةة. واسةةةةتناد   
املخةةةةةةاطرم أعةةةةةةد ت هةةةةةةذه البلةةةةةةديات قائمةةةةةةة با حتياجةةةةةةات ابةةةةةةددة ملؤسسةةةةةةاهتا 

 التعليميةم الف ق دِّ   ليها دعم و دريل   افيان )بيورة استباقية(.

 (4٩)تعليم ملتمسي اللجوء لي سم الدراسة -٣ 
مسةةي اللرةةو  يف هولنةدا ا لتحةةاق باملدرسةةة يف أقةةرن وقةةت ممكةةن تمةن حةةق األطذةةال مل -٩٨

 مةةةن وهةةةادئ. و رمةةةي السياسةةةة العامةةةة     ةةةمان أن يلتحةةةق ملتمسةةةو  ةبعةةةد ولةةةوجم    ملرةةة
اللرو  الذين هم يف سن التعليم باملدار  يف أقةرن وقةت ممكةن. وا عتبةار العملةي اجةا  هنةا هةو 

ينةةة مةةن ا سةةتقرار يف أو ةةاع الطذةةي املعيتةةية. وبسةةبل التةةدفق ايةةا  الكبةةي اياجةةة    درجةةة مع
لألطذةةةةال ملتمسةةةةي اللرةةةةو  ا لتحةةةةاق اً م لةةةةيس مةةةةن املمكةةةةن دائمةةةة(٥0)والسةةةةريع مللتمسةةةةي اللرةةةةو 

 .درسة منذ يو  ولوجم    هولندابامل

 السالمة لي المدرسة -٤ 
ا بتدائيةةةة والثانويةةةة يف هولنةةةدا م ألةةةب  علةةةى مجيةةةع املةةةدار  201٥منةةةذ  ن/أغسةةةطس  -٩٩

الت ا  قانوين بضمان األمةان ا جتمةاعي. وعلةى كةي مدرسةة أن  ضةع سياسةة األمةان ا جتمةاعي 
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ون وجملةةس املتةةاركة مةةا الةةة هبةةام با شةةرتاح مةةع مجيةةع املعنيةةني بتةةؤون املدرسةةة )التمميةةذ واملعل
. وينبغةةي رلةةد أثةةر  لةةد السياسةةةم العمليةةات اليوميةةة للمدرسةةة يف وأن  طبقهةةا بيةةرامة مواآلبةةا (

 مالقةانون قتضةىلكي  ستند التدابي    ايالة الذعلية يف املدرسة وكي ما ذدا من  غيةيات. ومب
 ةةل علةةى كةةي مدرسةةة  عيةةني شةةخع لتنسةةيق السياسةةة املتعلقةةة بتسةةلط األقةةران وللعمةةي كرهةةة 

 ا يال.

 بروتوكول مدرسة آمنة لي أروبا -5 
ة املعنيةةة علةةى برو وكةةول مدرسةةة حقعةةت مجيةةع اةهةةات لةةاحبة امليةةلم و 2011يف عةةا   -100

  اد حلول اً للتعاون. وجتتمع  لد اةهات بانتظا  وكاول معاً  منة يف أروبام الذي و ع أساس
 اسة املدرسة اآلمنة املقرر و عها.يمسامهات ليياغة ساً للمتاكي العملية. وسو   قد  أيض

الةةةدليي أفضةةةي هةةةذا درسةةةة اآلمنةةةة يف مجيةةةع املةةةدار . وييةةةف وقةةةد بةةةدأ العمةةةي بةةةدليي امل -101
املمارسات والسياسات املتعلقة مبوا يع من قبيةيه ايةد مةن املخةاطر األمنيةة ابتملةة يف املدرسةةم 
والقواعةةةد واللةةةوائ  املتعلقةةةة بسةةةلوح املعلمةةةني والطةةةمنم واألمةةةن يف املةةةدار م وأسةةةاليل مكافحةةةة 

  عاطي املخدرات والتسلط.

 جانية التعليم لي كوراساوم -6 
م علةى 201٦ينع القانون الوط  للتعليم الاينم املعتمد يف كوراسةاو يف ح يران/يونية   -102

جمانية التعليم ا بتدائي والثانويم مبا يف هلد التعليم امله  الثةانويم ليةار مجيةع األطذةال الةذين 
   العامةةة وا الةةة الةةف  تلقةةى أمةةوا ً سةةنة يف املةةدار  1٨ ةةرتاوح أعمةةارهم مةةا بةةني أربةةع سةةنوات و

عامةم دون أي مسامهة مةن اآلبةا  أو أي رسةو  علةى املةواد التعليميةة. ويف هةذا السةياقم أدرجةت 
 ثمثة أحكا  يف القانون الوط  هيه

  ئحة  نع على أن  تي  ايكومة املواد التعليمية على سبيي اإلعارة  
 يةع املرافةق التعليميةة دون مسةامهة مةن و ئحة  نع علةى  مكانيةة الولةول    مج

 اآلبا   
 .و ئحة لتمويي التكاليف اإل افية 

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

 حرية التعبير -اءا 
 (٥1)خطاب الكراهية -1 

 نطبق حرية التعبي على مجيع املةواطننيم مبةن فةيهم السياسةيون. لكةن هةذه ايريةة مقيةدة  -104
د مةةةةةن قةةةةةانون العقوبةةةةةاتم اللتةةةةةني كظةةةةةران اإلهانةةةةةة املتعمةةةةةدةم 1٣7  و1٣7مبوجةةةةةل املةةةةةاد ني 

 التحةةةريض علةةةى الكراهيةةةةم أو التمييةةة  أو العنةةةف  ةةةد جمموعةةةة مةةةن األشةةةخا  بسةةةبل العةةةرق أو
م  حقةت النيابةة 2014الدين أو املعتقدم أو اةنسم أو امليي اةنسةيم أو اإلعاقةة. ويف عةا   أو
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م سةةةي ّب  عهةةةد بةةةني 2017قضةةةية علةةةى أسةةةا  هةةةذه األحكةةةا . ويف عةةةا   1٣4العامةةةة اةنةةةاة يف 
 والترطة ومنظمات مكافحة التميي  من أجي  ع ي  التعاون يف هذا الال. النيابة العامة

وفيمةا يتعلةق خبطةةان الكراهيةة علةى اإلنرتنةةتم هنةاح جهةة وطنيةةة لالبةمغ عةن البيانةةات  -10٥
(. ويف MiND هةةةةي) الةةةةف  قةةةةع كةةةةت طائلةةةةة القةةةةانون اةنةةةةائي التميي يةةةةة املنتةةةةورة علةةةةى اإلنرتنةةةةت

طةان الكراهيةة علةى شةبكة   بضرورة التيديم ست طلق محلة إلهكا  وعي اةمهور 2017 عا 
ةد د املنظمةات يف هولنةدا الةف ميكةن شةركات اإلنرتنت. وبالتعاون مع   ةويرت وفيسةبوح ويو يةونم ك 

لةةياغة  طةةان مضةةاد للبيانةةات التميي يةةة املنتةةورة مةةن أجةةي جةةذه التةةركات أن  قةةد  جةةا الةةدعم 
 على وسائط التوالي ا جتماعي.

 الحق لي اإلضراب لي أروبا -2 
لقةةةةد  قادمةةةةت القيةةةةود املذرو ةةةةة علةةةةى حةةةةق املةةةةوطذني العمةةةةوميني يف اإل ةةةةرانم بذعةةةةي  -10٦

املمارسةةةة القانونيةةةة والسةةةوابق القضةةةائية. فحةةةق املةةةوطذني العمةةةوميني يف اإل ةةةران حةةةق مكتسةةةل 
يبقةةةةى ايةةةةق يف اًم و تةةةةو  ابةةةةاكم دراسةةةةة متةةةةروعيت  وفعاليتةةةة . ويف القطةةةةاعني العةةةةا  وا ةةةةا  معةةةة

 ي. ومةع   ايةد و ةية اإل ةران علةى مةر السةنني قضةت ابةاكم بةةن هةذا ألامه املاإل ران حي 
 ايق شكي من أشكال اإلجرا ات املتروعة.

ةةةذ  حظةةةر   ةةةر  -107 ن املةةةوطذني العمةةةوميني مةةةن القةةةانون اةنةةةائي املةةةنق  ألروبةةةام الةةةذي اوح 
د( من ()1)٨إل طار بسحل التحذظ على املادة ودع ا. وقد أ  2014د ي حي  النذاه يف عا  

 العهد الدو  ا ا  بايقوق ا قتيادية وا جتماعية والثقافية لدى األمم املتحدة.
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