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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرون الدورة
 2٠1٦ أيار/مايو 1-12

 بشأن هولنداتجميع   

 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  تقرير  

 أساسية معلومات  -أوالا  
وروعيددد    ، 1٦/21و 5/1برددد لرل  حددد  إلردددو  ل   دددا   هدددال لرير يددد  ع ددد ا  أُعددد    -1

لالسددديض لل لرددد ورل لروددداميع وهدددو ا يدددا رح ضحومدددا  لردددولرد     رددداري  هي دددا   إعددد لدو دوريددد 
  شدلي مدوج   ولرير ي  مرد م  لملضاه ل  ول ج لءل  لخلاص  ووثائق لألمم لمليح   ذل  لرصح ،

  ري لا باحل  لألقصى رض د لرلح ا ع

دولياة لحقاوق نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات ال -ثانياا  
 (2()1)اإلنسان

هورن ل عحى لال فاقيد  لر وريد  حل ايد  إلردو  ايدا لرض داج لمل داج ي   ُ ص    بأ  وصيأُ  -2
ولرربو وكدددددددوج لالالييددددددارل ال فاقيددددددد  إلرددددددو  لر فددددددي لمليضحدددددددق بدددددد ج لء  رددددددد    ،(3)وأفدددددد لد أسدددددد هم

القيصددددددادي  ولرربو وكددددددوج لالالييددددددارل لملححددددددق بارض دددددد  لردددددد و  لخلددددددا  بدددددداحلرو  ل ،(4)لرب غددددددا 
 ع(٦) فاقي  إلرو  لألشخا  ذول ل عاق ولرربو وكوج لالالييارل ال ،(5)ولالجي اعي  ولرثرافي 

 2٦ ولدشددتض  ةندد  إلرددو  لر فددي هورندد ل عحددى لرنادد    سددح   فاا ددا عحددى لملددو  -3
 ع(7) فيم  ل فاقي  إلرو  لر 4٠)ج( و37و

 لملر مدد ، قدد م  هورندد ل  ر يدد  منيصددش لملدد   بوددأ   نفيددا لريوصدديا  2٠14  عددا  و  -4
 ع(8)2٠12لرثا ي  م  لالسيض لل لر ورل لروامي   عا   ور لة أثناء

 ع(9)، قام  مفوض  لألمم لمليح   لر امي  حلرو  ل   ا  ببضث  إىل هورن ل2٠12  عا  و  -5
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م ددا   ماريدد  إىل مفوضددي  لألمددم لمليحدد   لر ددامي  حلرددو  ل   ددا     هورندد لقدد م  و  -٦
إىل مبددا   ذردد   ،(14)2٠1٦و ،(13)2٠15و ،(12)2٠14و ،(11)2٠13و ،(1٠)2٠12عددول  لأل

رضدددحايا ورحيربعدددا  رينفيدددا لالسددديض لل لرددد ورل لرودددامي لالسدددي  ا ي  لألمدددم لمليحددد    صدددن وقي
 علالسي  اين رحيربعا  لخلا  بأشلاج لر   لملضاص  صن و  لألمم لمليح   لريضاي  و 

 (15)الوطني لحقوق اإلنساناإلطار  -ثالثاا  
   ةنددددددد  مناهضددددددد  لريضددددددداي  إ وددددددداء لملض ددددددد  ل ورنددددددد ل حلردددددددو  ل   دددددددا الإلاددددددد   -7
 ع(1٦)م يرح  ع  لحللوم  وهو مؤس  ، 2٠12 عا 

رريدددود لملنصدددو  هورنددد ل ل  يدددي أ  بدددوأوصددد  لرحتنددد  لملضنيددد  فددداال  لالاليفددداء لرر ددد ل  -8
إملا يددد  ضددد ا  حلردددو  ل   دددا  مددد  أجدددي  ل ورنددد ل ض ددد قدددا و  لمل مددد ( 2)7عحي دددا   لملددداد  

 ع(17)دو  قي  إىل ايا أماك  لالإليتاز لملض   وصوج
ريددد    مثدددي لآخميحفددد هي دددا ضددد  لريضددداي  أ  هورنددد ل عي نددد  سددد  ةنددد  مناهوالإلاددد   -9
، 2٠15و  عددددا   ع(18)آلريدددد ض حددددي ربضدددد ا  لالسددددير ج لملددددا  ولر  اوطنيدددد ، وأوصدددديلروقائيدددد  لر

ملنا لريضاي  وغريو مد  ضد وا لملضامحد  أو لرضروبد  لرراسدي  أو لر إ  دا ي  لرحتن  لرف عي  لعيرب  
ري لدد  لآريددد   وإجيدداد أسددداو قددا وين ميدد لمل يددد  مدد  لردد عم لر ياسددي  ه يحدد    ردد  أ ددأو لمل يندد  
 ع(19)  لالض  ع بولي كامي بواليي ا لر ئي ي طني  ملروقائي  لرو 

 بحد ل  إلردو  لر فدي   بودأ الإلا  ةن  إلردو  لر فدي لعي داد عد   ال د  ع دي و  -1٠
ع 2٠14  عدا   عحدى   دا  لمل حلد  لر فدي لمليضحر  فردو ولعي اد ال   لرض ي  لألربض  لمل حل 

آريددا   وإ ودداء لرض ددي هددا   عحددى ضدد ا   ددوفري لملددولرد لرلافيدد  خل دديهورندد ل لرحتندد  وشددتض  
 ع(2٠)ر ص  و رييم  نفيا لخل   ولر ياسا  فضار 
رددو  لمليضحريدد  ف لرددوطنيي ض ددي لر ي ددخبعحددى لري ييدد  لرضنصدد ل  ةندد  لررضدداءورإلبدد   -11

 ع(21)ع اج لريتاري رو  ل   ا  ولألفل   ا  و 

عااة القااانون مااع مراحقااوق اإلنساان  تنفيا  االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة ب -رابعاا  
 الواجب التطبيق اإلنساني الدولي

 المسائل الشاملة لعدة مجاالت -ألف 
 (22)لمساواة وعدم التمييزا -1 

 ناور   ،(23)ملافح  ايا أشلاج لري يي ي  إج لءل  يض  ب لمليضحر باريوصي   في ا ييصي -12
لمليخددا  رحيصدد ل رحي ييدد ، مبددا في ددا  خل ددول ل مفوضددي  لألمددم لمليحدد   لر ددامي  روددؤو  لر ج دد 

 يد   لة لحل د  لحلدولد  لردي  ن دول عحدى لرضنصد ي  و  رإلبد   عد ب  ور   لملياإل ج لءل  ل 
 ع(24)ملناهض  لرل لهي 

ذك  ف يق لخلربلء لرضامي لملضين باملنح ري  م  أصي أف يري أ  لررا و  لمليضحدق خبد ما  و  -13
دد  ل بددد   عدد  لري ييددد  دلئدد   مضنيددد  مبلافحددد   ملافحدد  لري ييددد  عحددى م ددديو  لربحدد يا  بين دددا ي  
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دد   ردد   لردد عم لمل ددين، عندد  لرحدد و ، فحي دد  ايددا لربحدد يا   يحدد  سياسدد  مللافحدد   لري ييدد  وي  
يي  ك ا أ  لخل ما  لملياإل  غري مض وف  بولي كدا  رض دو  لرنداوع وذكد  أيضداا أ  لرردا و  رحي 

لرضددا  رح  دداول    لملضامحدد  يددوف  لحل ايدد  مدد  لري ييدد  لرضنصدد ل، ورلندده ال   ددي مدد  لري ييدد  عحددى 
 ع(25)أساو لرحغ  ولألصي ل ثين

عد   كفايد  لريد لبري لمليخدا  ء عد  قحر دا إزلعحدى لري ييد  لرضنصد ل  وأع ب  ةن  لررضداء -14
عدددد    نفيددددا  دددد لبري لريوعيدددد  إزلء مللافحددد  لألسددددباا لةاريدددد  رحي ييدددد  لرضنصدددد ل ملافحددد  فضاردددد  و 

 ع(2٦) نفيالا كافياا باررولر  لرن  ي  ومنا لري يي  
لري وديددددد   أفددددد لد لر دددددائفي عددددد  قحر دددددا إزلء   ليددددد  لري ييددددد  ضددددد   أيضددددداا  وأع بددددد  لرحتنددددد  -15

ف يدق لخلدربلء ذكد  و  ع(28)مد  أصدي أف يردي لملنحد رو  لردال ييضد ل ردهلري ييد    لي  و  (27)ولمل ح  
م  أصدي  أ  لرضنص ي  ال   لج  ثي مولح  رح نح ري لرضامي لملضين باملنح ري  م  أصي أف يري 

ني يلر ومدا ولر دااعدا  إزلء لريراري  لري  في  بأ  ع  قحر ا  كار أع ب  لرحتن   و  ع(29)أف يري
ددلر ُ و   ع(3٠)ي ييض ضددو  ري ييدد  كبددري في ددا ييضحددق باحلصددوج عحددى لرض ددي ولر ددل  ولر عايدد  لرصددحي إل 

 ع(31)عحى لر ولء   هورن ل و  كورلساو إثنياا مصنف  والإلا  ع   وجود بيا ا  
إزلء و  ثنيدد لألقحيددا  ل  ردد   وأع بدد  لرحتندد  عدد  قحر ددا إزلء مضدد ج لرب اردد  لمل  فددا   ددبياا  -1٦

لمليل ر لرال ميارسه أرباا لرض دي ووكداال  لريوفيدش عحدى أسداو لرضد   ولةدن  ولرد ي  لري يي  
  ع(32)  لريوفيش وممارسا  لالالييار

وإزلء ل عدددد     إزلء ل يوددددار لخل دددداا لرضنصدددد ل   وسددددائوأع بدددد  لرحتندددد  عدددد  قحر ددددا  -17
ف يددق لخلددربلء لرضامددي لملضددين قدد   و  ع(33)ولري  يدد ل  لرضنصدد ي  عحددى ل    دد  يصدد  ا لر يدداد    لر

عدد   ولرف يددق لرضامددي لرحتندد كددي مدد    أعدد او  ع(34)باملنحدد ري  مدد  أصددي أف يرددي م إلاددا  مماثحدد 
ال دداا لريحدد يى عحددى لرضنصدد ي  وكدد و لألجا دد  لرصددادر عدد  لحلددولد  لرددي شدد    إزلء لررحددق 

 ع(35)ولر ياسي  لملي  ف  ع د م  لألإل لا لر ياسي 
لررولرددد    دددا مددد  أ عددد  قحر ملضنيددد  باررضددداء عحدددى لري ييددد  ضددد  لملددد أ لرحتنددد  ل  وأع بددد -18

لمل داج ل  ومحي  دا  لرن داء لرن داء  لمل دح ا  و ي دي  فا  لرن  ي  لري يي ي  وال داا لرل لهيد  
ااعددا      دداء وفييددا  أل عدد  قحر دداةندد  لررضدداء عحددى لري ييدد  لرضنصدد ل  وأع بدد  ع(3٦)لرحتدوء
، وهد   عحدى لر دولء ييض  ض  ألوجه  يي  ميض د  عحى أساو لألصي ل ثين و دوع لةدن  لألقحيا 

ع ضدددد  بوددددلي الددددا  رحفردددد  ويضددددا   صددددضوبا  كبددددري    لحلصددددوج عحددددى ع ددددي و ضحدددديم ورعايدددد  
مد  أصدي نح ررل  ملنح ري  م  أصي أف يري أ  لمل  ف يق لخلربلء لرضامي لملضين باذكو  ع(37)صحي 

 ،رددو  لربودد  و  ،عحددى أسدداو لألصددي لرض قددي أو ل ثددين يض  ضدد  ري ييدد  مضدداع شيأف يرددي   هورندد ل 
 ع(38)وصفا  أال  ولر ي   ،لةن  وع و  ،لالقيصادل - ولروضا لالجي اعي

، ع  قحر ا ريض ل لمل اج ي  ري يي  م دي  ةن  لررضاء عحى لري يي  لرضنص ل  وأع ب  -19
زيدددداد  لرضدددد لء   أوسددددا   إزلءول سددددلا ، و  ال سددددي ا    دددداال  لريوفيددددش ولر عايدددد  لرصددددحي و 

 ع(39)فدي  م لكد  لسديرباج ج يد   وإزلء لالعد لل عحدىلر لا  اداو لر ج د  ومحي  دي لرحتدوء 
  لألزم  لالقيصادي  ق  أل ع  قحره وأع ا ف يق لخلربلء لرضامي لملضين باملنح ري  م  أصي أف يري

وقحردددده إزلء  ي ضددددا  لمل دددداج ي  ولر ج دددد   لملولقددددش لملضاديدددد  رلجا دددد  ولرضنصدددد ي  ضدددد عدددد ز  
باسديخ ل  وذرد  لر دل  ولرض دي  بوأ لملخاو   زياد    م  دورل ع     وسائ قام  به ما
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أ   لرال الحفيه لألزم  عحى لرودض  ل ورند لع وذكد لر حيب  ريربي  لريأثري لمل اج ي  كلبش ف لء
 ع(4٠)وأثار جولا م  لرل و ااه موصم لمل اج ي  با ج ل  ق  ع ز غري لرناامي   رب  ل ت  

محي  ددددي لألطفدددداج لر ج دددد  و    لألطفدددداجأل  دددداعدددد  قحر ةندددد  إلرددددو  لر فددددي  وأع بدددد -2٠
ذول ل عاقدددد  لألطفدددداج لملني دددد  إىل أقحيددددا  ع قيدددد  و لألطفدددداج و  لملددددوثمر غددددري لألطفدددداج لرحتددددوء و 

  ولملثحيدددد  وم دوجددددي لمليددددي لةن ددددي ولألطفدددداج مدددد  لملثحيددددالملصدددداب  بددددأم لل م مندددد  لألطفدددداج و 
 ع(41)، ال ي لرو  ييض ضو  رحي يي ومغاي ل ل وي  لةن ا ي  وإلامحي صفا  لةن  

سدي  لر لرين دي  لرضنصد ل مد  ال عد  قحر دا عحدى لري ييد  لرضنصد ل ةن  لررضداء  وأع ب -21
لألقحيددا   ااعددا  ردد   بار يبدد شددضورلا  ، وفردداا ملددا أفدداد  بدده لريردداري ،ورمدد ولرددال  جا دد  لرودد ط 
 ارسدد  لرودد ط  سددح ا  لمل دداع  ع وأع بدد  لرحتندد  أيضدداا عدد  قحر ددا مل عدد  طحدد  وجضح ددا  تددم

لرداي  ييض ضدو ، عدد و   ٍو غدري ميناسد  ضدد  أفد لد ااعدا  لألقحيدا لريوقيدش ولريفيديش عحدى  د
بد لفا     لب دا  لرود ط أُفيد  بدأ  أع داج وإلودي و  ،وإلدولد  مضداير  شد  ،عحى ذر ، رغ لمدا  أ

 ع(42)لريحي  لرضنص ل

أ ده بين دا إلد ث  زيداد    املنحد ري  مد  أصدي أف يردي وذك  ف يق لخلربلء لرضامي لملضين ب -22
إلدداال   ، كددا  عدد دجدد لئم لرل لهيدد عدد  لةدد لئم ذل  لردد ولفا لرضنصدد ي  و  إلدداال  ل بدد   عدد 

 ع(43)منخفضاا  عحى ج لئم لرل لهي لمل  ل     ول دل  لملراضا 

 دداول  بدد  هورنددد ل لمل أوضددداع  يبدداي  لررددائم لر عدد  ل  عاجدده مددد  لرف يددق لرضامدددي وأعدد ا -23
 ع(44)   لرفتو  ب  لملضايري لملض وج هبا    ف  لمل حل ب لمج ر بوضا وكورلساو وأوصى

  واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان التنمية والبيئة -2 
مودددارك  شددد كا  أع ددداج   دددا إزلءقحر عحدددى لري ييددد  لرضنصددد ل عددد  ةنددد  لررضددداء  أع بددد -24

آثار وهو ما يي ب    هورن ي    صناعا  لسيخ لجي  و  إ ياج زي  خنيي وصويا   لخلارج، 
 عدد  أوجده قحددقأع بد  ةند  إلرددو  لر فدي و  ع(45)وعحدى لربي دد  سدحبي  عحدى لري يددا فردو  ل   ددا 

هورندددد ل،   احدددد  أمددددور، بوضددددا إطددددار  ناي ددددي ولضدددد  رحصددددناعا  لرحتندددد  وأوصدددد   (4٦)مماثحدددد 
 دددأثريلا  ، ددولءلر  لردد لالي ولخلدددارج عحددى  ،أالم  ددؤث  أ ودد ي ا رواليي ددا لررضددائي  رضددد ا  لخلاضددض 
 ضد ا  أ   نفدا لرود كا لألالد  ، و  لملضايريو   إلرو  ل   ا  أو  ناج م  لملضايري لربي ي   سحبياا 

ي  لر وريدد  ولروطنيدد   نفيددالا فضدداالا، ورصدد   نفيددا هدداو لملضددايري رصدد لا فضدداالا، لملضددايري لربي يدد  ولرصددح
 ع(47)وف ل عروبا  م ئ   و وفري ُسبي ل يصا  مناسب  عن  إل و  ل ي اكا 

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 (48)الشخصي هفي الحياة والحرية وأمنالفرد  حق -1 

ملا يد  ممارسد  لرريدي لرد إليم زلرد   ودض  بداررحق  أهندا مدا ةن  إلرو  لر في  أوضح  -25
إزلء لررصددور لرددال عدد  قحر ددا أيضدداا عامدداا، وأع بدد  لرحتندد   18ى م ضددى  رددي أع ددارهم عدد  عحدد

 ع(49)عحي ا ولر قاب يووا شفافي  هاو لمل ارس  
مددددا لررحددددق لريردددداري  لمليضحردددد  فددددولد  لروفيددددا    أمدددداك   إلادددد  ةندددد  مناهضدددد  لريضدددداي وال -2٦

 ع(5٠)لالإليتاز، إليث يُ  عى أ  بضض ا ي  ب  باالسيخ ل  لملف   رحيريي ل  لرب  ي  مثي   لبري لرض ج
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لاليفداء عد د كبدري   دبياا مد    دا إزلءعد  قحر ةن  لررضاء عحى لري يي  لرضنصد ل  وأع ب -27
مدددد  م لفددددق لالسدددديرباج لرلبددددري ، ولإلي دددداج أ  يلددددو  هددددؤالء  بدددداوي م لألطفدددداج غددددري لملصددددحوب 

 ع(51) اار باربو ضحايا رلألطفاج ق  وقضول 
لاليفدددداء  عحددددى لريحريددددق  وإلثدددد  لرحتندددد  لملضنيدددد  فدددداال  لالاليفدددداء لرر دددد ل هورندددد ل  -28

لرداي   لألطفداج لربحدث عد عحدى و  ج د ،لسديرباج لر مب لفق مد  م لكد   لألطفاج غري لملصحوب 
 ع(52)هويي م و  ي  ضحايا ر اليفاء لرر  لق  وقضول ي ي أ  يلو ول  
 ردا و لر  لردولرد   ض يدش لالاليفداء لرر د لبدأ  يُ لج دا وأوص  لرحتند ،   احد  أمدور،  -29

مدددا لال فاقيدددد  لر وريددد  حل ايدددد  ايددددا مدددد  أجدددي ضدددد ا  ل  ددداقه لرلامددددي اة لئم لر وريددد  بدددد لمليضحدددق
بغيددد  إلدددا  إملا يددد  فددد ل لرغ لمددد    وبدددأ   ُدددنر   لريوددد يضا  ل، لألشدددخا  مددد  لالاليفددداء لرر ددد

 ع(53)كضروب  قائ   بال ا عحى ج مي  لالاليفاء لرر  ل

 (54)وسيادة القانون بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب   إقامة العدل -2 
لسددديخ ل  لالإليتددداز لر دددابق رح حاك ددد  خبفدددى مددد   أوصددد  ةنددد  مناهضددد  لريضددداي   -3٠

 ع(55)لرنا      لبري ب يح  السيخ لم او إريه ك  ذ أالري،  ولرحتوء
إ اإلدد  لال صددداج  ضدد ا  نائيدد  بغيدد ل جدد لءل  ولمل ارسددا  لة مب لجضدد وأوصدد  لرحتندد   -31

  د    أ  ُ ددددو  مبحدددا  رلشدددخا  ل يتددد ي  رددد   لرودددد ط  مندددا لرححادددا  لألوىل ر دددح  لحل يددد 
لمل دددداع   لررا و يدددد ، لحلصددددوج عحددددى لرددددي ميلدددد  أ   ددددؤدل إىل  رييدددد  لحلددددق    لألوضدددداعلررددددا و  

 ع(5٦)حا مب لالسيضا  ريفادل ف ل قيود  ض في  عحى لحلق   
يوعيدد  ل يتدد ي  بوددأ  إملا يدد   ردد   شددلو  عدد  إلدداال  لريضدداي  ب وأوصدد  لرحتندد  -32

 وبأ   ض   هورن ل الضوع ايا  م لفق لالإليتاز، وإج لءل   ر مي ا  لمل معا ولملضامح  لر ي   
 ع(57)سوء لر حوك م  جا   موففي لالإليتاز رحيرييم ولريحريق عحى لرنحو لرولج  لدعاءل 

 (58)الحريات األساسية -3 
 ادددد   لريودددد ريمنا دددد  لألمددددم لمليحدددد   رح بيدددد  ولرضحددددم ولرثرافدددد  )لريو  ددددلو(  الإلادددد  -33

 ع(59) رغاء ا ميه وبأ  يلو  ملا ه هو   لررا و  لمل ينبوأوص  
إزلء مدا ي د ى  ف يق لخلدربلء لرضامدي لملضدين باملنحد ري  مد  أصدي أف يردي عد  قحرده وأع ا -34

 ر لأل ييدي ل ورن يد  ج يُح   مولطينقا و  بومسا ، لرال ا ل مناقويه   لرربملا  ل ورن ل ولرال 
دلئدد   ل تدد   إقامدد  مدد   رالصدد رححصددوج عحددى  بيردد   طحدد   مددار أروبددا وسددا   و  مدد  كورلسدداو
وإلددددس يي ددددا ملردددد مي لر حبددددا  لحلصددددوج عحددددى هدددداو  قامدددد    هورندددد لع مدددد  أجددددي لولريتنددددي  

لمدي ك وفيفد أ أو  :، وهديأربضد  مضايري لر الص ، ييض  عحي م لروفاء مبضيار ولإل  عحى لألوج م 
 ق ي  أ أو أ  يلو   مهورن ي م رس   أو لرربوج   أمما يلفي م  لملاج  عار  أ ف   لمي ك

جددد ر  أبنددداءلسددديثناء  وأإلددد  لآثدددار لملباشددد   لمل  بددد  عحدددى ذرددد  هدددو  هورنددد لع  قدددول لرر لبددد  يضددديش
لمل داع ل  لحللوميد  مثدي لرضد ا   لحلصدوج عحدى لراي  يضيودو    هورند ل مد لأل ييي ل ورن ي  

 ع(٦٠)جي اعيلالجي اعي ول سلا  لال
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 (٦1)حظر جميع أشكال الرق -4 
 إلداال  لملراضدا  بودأ بار ياد     رإلب  لرحتن  لملضني  باررضاء عحى لري يي  ض  لمل أ  -35

إىل لالسدديضا   مبد ع  عدام  و رردد   لالادار باألشدخا ، ويضددود لرفضدي   ذرد  ج ئيداا  قضدايا
ل يودار لالادار بارن داء ولرفييدا   عد  قحر دا إزلء قد  أع بد لرحتند  بي  أ   عجنائي  ميخصص 

 ضد حا هورند ل بدأمور من دا  بأ أوص  ةن  مناهض  لريضاي  و  ع(٦2)ألغ لل لالسيغ ج لةن ي
 ومراضددا وغدري ميحيدد   شدداميعحددى وجده لر دد ع  وبودلي لريحريددق فيده لالاددار باألشدخا  و مندا 

 ع(٦3)لالاار باربو لال يصا  رضحايا  لحل اي  لرلافي  وسبي و وفري لةنا  ومضاقبي م

 الحق في الحياة اأُلسرية -5 
إيدد لع لر ضددا"  صددناديق"ب إ ودداء مددا يُضدد    إزلء قحر ددا ةندد  إلرددو  لر فددي عدد  أع بدد  -3٦
 صدناديقملبدادرل  " لا إلد  عحدى أ   ضدا ، وإلثد  هورند ليي  هت  لألطفداج دو  ذكد  ل ويد   لري

إلداال  لحل دي غدري إلد و  ذرد ، بد لئي  دوج دو   بد الا مد إي لع لر ضا" وأ   ض ز و وتا، 
 ملا يدد  ب ، كيدد بري مدد   دد لبري لملدد ذ لألالددري،أالددا بددأ   ع وأوصددي اوهتدد  لألطفدداج المل غددوا في دد

 ع(٦4)ى  لمل يوف عحي الروالد  لمليليم 
ولرال ع د لألطفاج لراي  يودعو    مؤس ا  لر عاي   إزلء  اع  قحر   لرحتن وأع ب -37

 ع(٦5)لألس  لحلاضن  لملناسب  ولملنازج لألس ي  لرب يح  لرنرص   ع دوإزلء ال ي لج م  فضاا 
لملضحومدددا  لمليضحرددد   عددد  قحر دددا إزلءلرحتنددد  لملضنيددد  فددداال  لالاليفددداء لرر ددد ل  وأع بددد  -38

 مل لجض  رنا    وضا إج لءل    د يبين غري لررا وين، وشتض  لرحتن  هورن ل عحى لفاال  لر
 ا يلدو  مناسددباا، ، إل دبوكدار  عد  إلدداال  لاليفداء ق د ل لرناشد  إلداال  لريبدين أو لرين دي  
 ع(٦٦) رغاء إلاال  لريبين هاو

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 (٦7)الئق معيشي بمستوى التمتع في الحق -1 
لرددي  ددؤث     لملي ل يدد لريخفيضددا  لرلبددري     إزلء عدد  قحر دداةندد  إلرددو  لر فددي أع بدد   -39

 رددد  لر يددداد  لرلبدددري    لرفرددد  ، وإزلء لألسددد  ولألطفددداج لرددداي  يضيودددو  باحلددد  لألد  مددد  لرددد الي
ال سدددددي ا لألطفددددداج   أسددددد  لرولرددددد  لروإليددددد  وأطفددددداج لألسددددد  لملضي ددددد   عحدددددى لر عايددددد  و لألطفددددداج، 
لألطفداج  رد    سياسا  رحيص ل رحفر  لعي  ق  بضا بح يا  فر   ، وإزلء كو لالجي اعي 

 ع(٦8)لملني   إىل هاو لألس 
أ  لرن داء ولألطفداج  مدا لررحدقضد  لملد أ   الإلا  لرحتن  لملضنيد  باررضداء عحدى لري ييد و  -4٠

مد  إاداالا لرن اء أقدي ر   يراع ي  لرضاشا  لملأكث  ع ض  رحفر  م  لر جاج، وأ  لسيحراقا  
 ع(٦9)لرن اء لمل نا  ر  مض ال  ج، ما يؤدل إىل لر فاع الر جمثيحي ا ر   

 الصحة في الحق -2 
 ردد   عدد  ط يددق وفيددا  لر ضددا  ريتندد  إلدد و  دد لبري أوصدد  ةندد  إلرددو  لر فددي با دداذ  -41

 ع(7٠)رح ضا لر عاي   يثي لروالد  وغريها م  ال ما لحلرعاي  لألطفاج بوأ  ال ما  فضار  وجي   
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إلصددددددوج لألطفدددددداج ذول لروضددددددا   وديدددددد  إملا يدددددد   قحر ددددددا إزلءوأع بدددددد  لرحتندددددد  عدددددد   -42
 ع(71)لألطفاج غري لملوثر  عحى ال ما  لر عاي  لرصحي و  أو لالجي اعي لملي ينو/لالقيصادل 

ال يدددد لج  لمل لهردددا  رددد    عددد د إلددداال  لحل دددي أل وأع بددد  لرحتنددد  عددد  قحر دددا أيضددداا  -43
اعي ددداد سياسددد  شدددامح  بودددأ  ب وأوصددد  ع(72)لةددد ء لرلدددارييب مددد  لمل حلددد  ال سدددي ا  م  فضددداا، و 

    ارصح  لةن ي  ول جنابيدلمليضحق ب لريضحيمض ا  إدرلج بلرصح  لةن ي  ول جنابي  رح  لهر  و 
م دددأر  مندددا لحل دددي لملبلددد  ول صددداب  عحدددى الدددا   لر كيددد  بوجددده، مدددا لملنددداهج لر رلسدددي  ل ر لميددد 

 ع(73)باألم لل لملنرور  باال صاج لةن ي

 (74)التعليم في الحق -3 
ل ر داع عد د كبدري مد  لألطفداج ذول لخلحفيد    دا إزلءعد  قحر ةند  إلردو  لر فدي  أع ب -44

لالجي اعيدددد  لملي  يدددد  ولألطفدددداج لملني دددد  إىل أسدددد  لرولردددد  لروإليدددد  عدددد  لر رلسدددد     -لالقيصددددادي  
 ع(75)لمل لرو لرثا وي 

لسدددي  لر أوجددده لريفددداو     قحر دددا إزلءوأع بددد  ةنددد  لررضددداء عحدددى لري ييددد  لرضنصددد ل عددد   -45
لريحصيي لرضح ي و  مض ال  لري  ا لمل رسي ب  لر  ا لملني   إىل ااعا  لألقحيا  ل ثني  

والإلددف ف يددق لخلدربلء لرضامددي لملضددين باملنحد ري  مدد  أصددي  (7٦)عولر د ا لملني دد  إىل أغحبيدد  لر دلا 
أف يري أ  لري ميا لملنح ري  م  ااعا  أقحيا  إثني   ارو  بولي غري ميناس  إىل  ضحيم ذول 

 ع(77)لالإليياجا  لخلاص ، ويُض   ذر  ج ئياا إىل ما يضا و ه م  مواكي سحوكي  و ف ي 

  ح   فاه  ا إزلء  ع  قحر  ء عحى لري يي  لرضنص لةن  لررضالرف يق لرضامي و  أع او  -4٦
  لمل لرو    ح  لألق ل لافح  مبأوص  ةن  إلرو  لر في و  ع(78)لألق ل  لرضنص ل   لمل لرو

 ع(79) نفيالا فضاالا   هال لرص د ع  ط يق  نفيا لريو يضا  ولر ياسا  
أف يردي عد  قحرده إزلء عد   وجدود  ضحديم وأع ا ف يدق لخلدربلء لرضامدي لملضدين باملنحد ري  مد  أصدي  -47

 ع(81)ق م  لريو  لو م إلاا  مماثح و  ع(8٠)بوأ  إلرو  ل   ا    لملناهج لر رلسي  لروطني 

 فئات محددةأو  محددين أشخاصحقوق  -دال 

(82)المرأة -1 
 

لسدددي  لر وجدددود  إزلء عددد  قحر دددالرحتنددد  لملضنيددد  باررضددداء عحدددى لري ييددد  ضددد  لملددد أ   أع بددد  -48
 وهدو مدا ي جدالرض دي ردبضى لروقد ، وفدائش لرفصي لمل ين لألفردي ولر أسدي، مدا   كد  لرن داء   

 ع(83)لسددي  لر لرفتددو    لألجددور بدد  لةن دد إزلء ، و م ددؤوريا  رعايدد  لألطفدداجإىل   لرغاردد  
لرين يدددد  ال دددد  إىل  ريددددق لمل دددداول  لرفضحيدددد  بدددد  لةن دددد    ايددددا م لإلددددي ع حيدددد   نفيددددا  ودعدددد 

 ع(84)2٠3٠لمل ي لم  رضا  
 عحن اء لرد   يرضد  ضدحايا رحضندش لملند  لرض د لمل  فا رلرحتن  ع  قحر ا إزلء  أع ب و  -49

لرودد ط  لريدد ري   أفدد لدضدد ا   حرددي لملدد ع  لرضددام  و ب هورندد ل،   احدد  أمددور،لرحتندد  وأوصدد  
ولريحريددق في ددا ومراضددا  )لررددائم عحددى  ددوع لةددن ( يح يدد  إلدداال  لرضنددش لةن دداين رلملناسدد  
بددن ج  لالسيضاضد  عد  لرددن ج ل ايد  جن دا ياا  بغيدد لمليضحردد  بدارضنش لملند    ي ا نردي  سياسدو  لةندا 

 ع(85)م لع ر عيبارل  لةن ا ي 
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  لملائ     3٠رلوهنا إلرر    ب   ثيي رح  أ  ال  ري ع   وأثن  لرحتن  عحى هورن ل -5٠
حن داء لرضد د لرصدغري ر ع بيد  أهندا قد  أع بد  عد  قحر دا إزلء ح ي لرربملا  وعحى لمل ديو  لردوزلرل

 ع(8٦)رؤساء لربح يا  وأسا ا  لةامضا  وكبار لر بحوماسي    مناص 

 (87)األطفال -2 
مضامح  لمليصح  ب ساء  حولد  رح لرض د لملي لي  ةن  إلرو  لر في ع  قحر ا إزلء أع ب  -51

لالعيدد لء لةن ددي عحددى  وإزلءلرضنددش لملندد   ضدد هم، ممارسدد  سددي ا إ دداج لألطفدداج و  الو لألطفدداج، 
سدي ا لالعيد لء عحددى  الو لرلفارد  لحلضددا ي ، لألطفداج     مؤس دا  لر عايدد  و لملري د  لألطفداج 

يض يددد  ب هورنددد ل،   احددد  أمدددور،لرحتنددد  وأوصددد  ع   لرصدددح  لرضرحيددد  بدددأم للاب  لألطفددداج لملصددد
لمل معى لر لاهبم هاو ومراضا  لةنا   ولريحريق   ايا لحلاال ، ،لة ود لر لمي  إىل منا لرضنش

 ع (88)عحى  و ول ٍ  و ضويى لرضحايا وإعاد   أهيح م ،من م لمل ل  ومضاقب   لألفضاج،
لرضروبد  أ  يينداوج  ود يا لر ورد  لر د   ايدا أشدلاج لرضندش، و اد  وأوص  لرحتن  بد -52

حيوعي  باألشلاج ل جيابي  ر بي  ريوي ي عحى   لبري أ  لرب  ي    ايا لألوسا  إلا لا ص  اا، و 
وبوجده الدا     لمل حلد ،  ايدا أ داء وذرد  لر في لري  حو م  لرضنش و رو  عحى لملودارك  

 ع(89)لة ء لرلارييب م  هورن لو أروبا 
رحولئ  لريناي ي  رض ي لألطفداج ل رض د لرلبري ال ي اكا ل لرحتن  ع  قحر ا إزلء أع ب و  -53

وعددد    وقيدددا جددد لءل  عحدددى لروددد كا  لردددي  ،ولرض دددي لخل ددد  ،مددد  إليدددث أوقدددا  لرض دددي ولر لإلددد 
لملضحوما  لري  في  مبوارك  كثدرٍي مد  لألطفداج  إزلء ع  قحر ا أيضاا   وأع ب ع ني   هاو لرحولئ 
 ع(9٠)سن  15سن    سو  لرض ي رغم أ  لحل  لألد  رحض ي هو  12لراي   بحغ أع ارهم 

 "غح ددددددددا  لحلدددددددد  ددددددددأر  "مب لمليضحردددددددد ال دددددددد  لرض ددددددددي لروددددددددامح  إىل  لرحتندددددددد  وأشددددددددار  -54
إزلء  أع بد  عد  قحر دا ورلن دا، لالسيغ ج لةن ي رلطفداج وغدريو مد  أشدلاج لسديغ  م( )أل

وأوصد  لرحتند   " ولالادارعغح دا  لحلد "فداه   لألطفداج ضدحايا  هويد  أوجه لررصور     ي 
إقامدد   ضدداو  فضدداج عدد  ط يددق  ؤالء لرضددحايا ددوإعدداد  لريأهيددي  ددوفري لحل ايدد  هورندد ل   لفددي بددأ 
ج ضددحايا لالاددار يلددو  رلطفددا وبددأ  ال  عحددى لرصددضي ي  ل حددي ولردد و  عحددى لر ددولءلروكددا بدد 

 ع(91)   ضاوهنم   ل ج لءل  لةنائي لحلق    اا  إقام  الا  بغى لرنا  ع
وإزلء  رددد   لروددد ط  من تددديلإليتددداز لألطفددداج بودددلي  وأع بدد  لرحتنددد  عددد  قحر دددا إزلء -55

 وإزلء عدد   وجددود ،ملدد د طويحدد    م إلحدد  مددا قبددي ل اك دد  لرضدد د لرلبددري رلطفدداج لرددال  يتدد و 
  ز ددازي  لرودد ط  إليددث  يتدد و    ل يتدد ي  ألإلدد ل  لملودديبه هبددم بوددأ  ل  دد د كددوال  و ب و 

إىل لمل دددداع   لررا و يدددد   وإزلء عدددد    ردددد   ر  ددددازي  لرددددي ُ يتدددد  في ددددا لرلبددددار، فدددد    وعددددا  ل
ألطفدداج لملودديبه   إىل لسددن  لردداي    دديتوهبم لرودد ط  و  12ألطفدداج لردداي   رددي أع ددارهم عدد  ل

 ع(92)جنحاا ب ي  لر لاهبم 
  ح ددددددد لهر  رردددددددا و  لةندددددددائي رح لة يددددددد لردددددددنص لرحتنددددددد  عح ددددددداا باعي ددددددداد  أإلاطددددددد و  -5٦
لررددا و  جييدد  مراضددا  لألطفدداج لربددارغ  مدد  هددال   أل ا أع بدد  عدد  قحر ددا، غددري أهندد2٠14 عددا 

جبدد لئم سددن  مبوجدد  لررددا و  لةنددائي رحلبددار   لررضددايا لرددي  يضحددق لرددي م في ددا  17و 1٦لرض دد  
 ع(93)رحلبار ررضاء م   عروبي م عرابي إي لع م   مؤس ا  جيي  ش ي   لخل ور  و 
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 ضددد يي لرردددول   لمليضحرددد  بنادددا  قضددداء لألإلددد ل  رضددد ا  عحدددى وإلثددد  لرحتنددد  هورنددد ل  -57
سددن ،  18لريضامددي مبوجدد  قددول   قضدداء لألإلدد ل  مددا ايددا لألطفدداج لردداي   رددي أع ددارهم عدد  

أال ُ دد   مدد  لحل يدد  أل طفددي يرددي وضدد ا   ،ال ددور  لرددي م لملوج دد  إرددي ممدد   بغددى لرنادد  عدد  
 ، وددتيا لريدد لبري لرب يحدد  ر إليتددازإال ك دد ذ أالددري وألقصدد  مدد   مملندد ، و سددن   18عدد  ع دد و 

ضد ا  عد   لإليتداز لألطفداج مدا وكار ،   لحلداال  لردي ال يوجد  في دا مفد  مد  لالإليتداز، 
 ع(94)ح ضايري لر وري مميثح  ر لالإليتاز وأ   لو  أوضاعلرلبار 
 18  لةددديش إىل حيتنيددد  لر دددوعي لر ددد  لرددد  يا ررفدددا وشدددتض  لرحتنددد  هورنددد ل عحدددى  -58
عاماا م  جا    18  دو  س  لريتني  لألطفاج بأ   ض   لريت   لرص ي  روأوص   ،(95)عاماا 

 ع(9٦)  وعا  م حح  م  غري لر وج
وإلثدد  هورندد ل  ،لملدد لهر  ردد  مضدد ج لال يحددار لمل  فددا وأع بدد  لرحتندد  عدد  قحر ددا إزلء  -59
 ع(97)لر عاي  لرنف ي  لر زم  عحىلألطفاج لملض ض  رحخ   ي ري إملا ي  إلصوج  عحى 

 (98)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 
 بوددأ لعي دداد هنددج قددائم عحددى إلرددو  ل   ددا   عحددىإلثدد  ةندد  إلرددو  لر فددي هورندد ل  -٦٠

أمداك  كافيد  وضد ا  وضدا لسد ل يتي  شدامح   دمداج لألطفداج ذول ل عاقد ، بو  ،م أر  ل عاق 
دو   دأالري  لحلصدوجإ اإل  إملا يد  و  ،ايا لألطفاج ذول ل عاق م  أجي    اا  لريضحيم لرضا  
 ع(99)رحت ياعحى لريضحيم لروامي 

ل عاقدا  لشدخا  ذول لرض د لمل  فدا ر ةن  مناهض  لريضاي  ع  قحر ا إزلء أع ب و  -٦1
رحصددح     مؤس ددا  ،طويحدد كثددريلا مددا  لددو  ورفدد ل    ،لرضرحيدد  ولرنف ددي  لردداي   يتدد و  ق دد لا 

ححددددب  لال فدددد لدل ولسدددديض اج ل كدددد لو ول رغددددا  عحددددى  ندددداوج مليددددول   رسدددديخ ل  لوإزلء لال لرضرحيدددد ،
 ع  قحر دا   أيضاا لرحتن أع ب ع و لملضامح  لر إ  ا ي  ولمل ين  ي قى إىل وضضي لألدوي ، وهو ما ق  

، لر كي  عحى ب لئي  ي لع لألشخا  ذول ل عاقا  لرضرحيد  ولرنف دي    م يودفيا  ع   إزلء
 ريرا  فضار  و اي   بوأ  لالسيخ ل  لملف   رحي لبري لريريي يد    مؤس دا   وإزلء ع   إج لء

 ع(1٠٠)لرضرحي  لرصح 

 األقليات -4 
مد  أجدي إجد لء  ضا هورن ل    يباا فضاالا  أ بأوص  ةن  لررضاء عحى لري يي  لرضنص ل  -٦2

وبدأ  مواكح ا ولإليياجا دا،  حىبولي م ئم ع ط عالبغي  للألقحيا   ااعا إلولر ما ممثحي 
هدددال لحلدددولر ، وجضدددي ربلمج لر لميددد  إىل   ددد  أوضددداع ا  وضدددا و نفيدددا لر ياسدددا  ولرددد ُ وددد ك ا
 ع(1٠1)عحى لرصضي  لمل ك ل وعحى صضي  لملراطضا  ولربح يا  إر لمياا،
دددي، مبدددا   يلر ومدددا ولر دددااعدددا   ددد د  رصدددا   وأوصددد  لرحتنددد  با ددداذ  ددد لبري -٦3 ني ولرُ إل 
  لريضحديم لرال يحرو ده  وفري ف   أفضي  م   سو  لرض ي، وملافح  لري يي  ع  ط يق ذر  

يولج  دددا لر ومدددا في دددا ييضحدددق فارددد  لري دددتيي ول ضددد ل  لةن دددي ع لردددي  لملوددداكي ومضاةددد  ،ولر دددل 
ولقا خمي ا  كافي  مبا ميلن م م  ممارسد  مب لرُ إلي   وي  أيضاا بأ   ض   هورن ل لرحتن  أوص و 

 ع(1٠2)هم ولحلفاظ عحى هويي م لرثرافي  راري 
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والإلف ف يدق لخلدربلء لرضامدي لملضدين باملنحد ري  مد  أصدي أف يردي أ  لرفرد  يودلي لريحد ل  -٦4
لر ئي دددي لردددال يولج ددده لملنحددد رو  مددد  أصدددي أف يردددي، ولردددال يودددي  بفضدددي لرفتدددول    لألجدددور 
ومضدد ال  لرب اردد  لمل  فضدد ، وغيدداا لملوددارك  لر ياسددي ، وعدد   وجددود مؤس ددا  وطنيدد  فضاردد  ريغيددري 

والحددددص لرف يددددق إىل ضدددد ور  لعي دددداد سياسددددا   دددد د  ل دددد   وسياسددددا  رحض ددددي  ع(1٠3)لألوضدددداع
ل جيدداب بغيدد   ض يدد  لمل دداول  لرفضحيدد  بدد  لملنحدد ري  مدد  أصددي أف يرددي وغددريهم، ولالضدد  ع   يدد لا 
مبضاةدد  م ددائي من ددا ل ملا يدد  ل دد ود  رححصددوج عحددى  ضحدديم جيدد أ ومضدد ال  لري دد ا لمل رسددي 

ح ري  م  أصي أف يري، وكث   أع لدهم بولي غري ميناس    لرفصدوج لخلاصد أ لمل  فض  ر   لملن
ولالفيرار إىل لملوارك  لر ياسي  لرلافي  م  جا د  لملنحد ري  مد  أصدي أف يرديأ وعد   لالفيردار إىل 
 ثيي مناس  رح نح ري  م  أصي أف يري   وفائش لرر اع لرضدا ، وال سدي ا   لررضداء ولرود ط  

ف وع لألال   رحخ م  لمل  ي أ وع   لريضبري بر ر كاٍ  ع   ندوع هورند ل   شدغي لر  د  ولةيش ولر
لرضحيددددا مدددد  لخل مدددد  لمل  يدددد أ وعدددد   كفايدددد  موددددارك  لملنحدددد ري  مدددد  أصددددي أف يرددددي   سددددو  لرض ددددي 

 ع(1٠5)لري يي  لرضنص ل م إلاا  مماثح  وق م  ةن  لررضاء عحى ع(1٠4)لخلاص 

 (1٠٦)وملتمسو اللجوءالمهاجرون والالجئون  -5 
ذكدد  ف يددق لخلددربلء لرضامددي لملضددين باملنحدد ري  مدد  أصددي أف يرددي أ  لريردداري   فيدد  بددأ  لمل دداج ي   -٦5

غري لرناامي  ُ ي ي أهنم ييض ضو  أكث  م  غريهم رحي يي  ولالسديبضاد وسدوء لملضامحد  ب دب  وضدض م 
حد  لحل ايد ع وذكد  ل ش، وأهنم كثريلا ما يض حو    أوضاع غري رمسي  ولسيغ ري  ال ي ي يضو  في دا ط
أ  لمل اج ي  ميل  أ  ُ يت  ول دو  أ  ي  لبول ج مي  جنائي  ميل  لريض   عحي ا
 ع(1٠7)

ضدد   إلصدددوج لمل دداج ي  غدددري ر ندد  لررضددداء عحددى لري ييددد  لرضنصدد ل عدد  قحر ددداة وأع بدد  -٦٦
لرضامدددي لملضدددين ف يدددق لخلدددربلء ذكددد  و  ع(1٠8)عحدددى لمل ددداع   إال إذل  ضددداو ول   أمددد   ددد إليح م لملدددوثمر 

 يح   ع  أهنم ُمنضرول  اامي  م  م اج ي  غري  مسا لدعاءل أ ه  باملنح ري  م  أصي أف يري
 ع(1٠9)لسي تار سل  مناس  م  م  لحلصوج عحى لر عاي  لرصحي  لمل ئ   أو

 ا إل دب ،ارغدالء ولملدأو ب وثر مل داج ي  غدري لملدوأوص  لرحتن  بأ   ض   هورن ل   ويد  ل -٦7
مدددنح م إلدددق لحلصدددوج عحدددى بدددأ   ضدد     ايدددا لرادد و  قبدددي لر إليدددي، و وذرددد  ، يلددو  مناسدددباا 

، إلدث ث ثد  مرد ري  الاصد  2٠14و  عدا   ع(11٠)رحبحد  لألج لء لمللو  لر عاي  لرصحي    ايا 
لحللومدد  عحدددى  رددد   م دداع   طارئددد ، مثدددي لرغددالء ولملحدددب  ولملدددأو ، إىل لمل دداج ي  غدددري لرنادددامي  

، رأ  لملردددد رو  لخلاصددددو  أ ف دددد م أ  أشددددلاج لملددددأو  لملخيحفددددد  2٠1٦و  عددددا   ع(111) دي لملودددد
لملر مدد  إىل لمل دداج ي  غددري لرناددامي  ا  ددي إىل لآ  بيددن م وبدد  لريضدد ل رحيودد دع وولصددحول إلددث 

 ع(112)لحللوم  عحى  ر   لمل اع   لر ارئ  إىل لمل اج ي  لملو دي  لراي  هم   وضا غري  اامي
شدد       قدد  أ  هورندد لبددمفوضددي  لألمددم لمليحدد   لر ددامي  روددؤو  لر ج دد  أفدداد  و  -٦8

بدددأ  مضددد ج وصدددوج و  لملر مددد  ألوج مددد   لرحتدددوء طحبدددا زيددداد  كبدددري     2٠15و 2٠14عدددامي 
 2٠15  عدا    ر يبداا  أس هم قد  زلد ثد   مد ل أف لد ا لمح م بلر لغب    ا لرحتوء محي  ي
إلد و   قد  أد  إىللرحتدوء محي  دي ع وأفاد  أ  لر ياد  لرلبري    عد د 2٠14ضا  باملرار   ب
سدي  ملد    د لوم مد  لال يادار  ض  عحدى محي  دي لرحتدوء مضاة  طحبا  لرحتوء فيث  أالري   

إىل مثا يددد  أشددد     لمليوسددد  قبدددي أ  يي لندددول مدددد   رددد   طحبدددا  ةدددوئ م إىل سدددح ا  ل تدددد   
 ع(113)وأطفا م بأزولج مض  أش   أال   قبي أ  يي لنول م  اا لمح م   لال ياار مل   و 
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محي  ددي لرحتددوء  ةندد  مناهضدد  لريضدداي  عد  قحر ددا إزلء لريردداري  لرددي  فيد  بددأ  وأع بد  -٦9
دد   لمليوسدد   يومدداا  44ملدد    و  بوددلي من تددي لردداي  يصددحو  إىل م ددار شدديفوج بأم دد دل   يت 

ةن  لررضاء عحدى  أع ب و  ع(114)ب ب  ع   لالميثاج رح ي حبا  لر زم  رححصوج عحى لريأشري 
لملضيوددي     لألوضدداعوسددوء  ،لإليتدداز لمل دداج ي  رفدد ل  طويحدد  إزلء عدد  قحر ددا لري ييدد  لرضنصدد ل

ولرضروبددددا  وإالضدددداع لمل دددداج ي  ل يتدددد ي  رددددنف  لريدددد لبري لألمنيدددد   ،م لكدددد  لإليتدددداز لمل دددداج ي 
عدد  قحر ددا بوجدده ةندد  مناهضدد  لريضدداي   وأع بدد  ع(115)لرددي عضددا  ددا لا مددو  لملدد ل و لريأديبيدد  
   سداع ، وعد   وجدود أ ود 1٦احلب    ز  ل   مل   ب في ا ييضحقإزلء لريراري  لري  حري ا  الا 

 ع(11٦)وهم ع ل  لألجا   فييشو  ،ولسيخ ل  لألغ ج ،يومي ، ولسيخ ل  ز ازي  لرض ج
محي  ددي لسدديخ ل  لإليتدداز عدد    ضدد ا  عحددى وإلثدد  ةندد  مناهضدد  لريضدداي  هورندد ل -7٠

وضددا بدد لئي ، و ودو  قيددود مف طدد  مملندد فدد   قصدد  ك دد ذ أالددري، وعندد  لرضدد ور ، وألإال   لرحتددوء
االري ل  باحلد ود لر منيد  وأوصد  لرحتند  بد ع(117)و  بير ا بولي فضداج محي  ي لرحتوء الإليتاز

، مبدددا   ذرددد    إطدددار لالإليتددداز لري لمددداا دقيرددداا  لمل حرددد  ر إليتددداز ل دلرل رح دددولطن  لألجا ددد 
، لر لئددد  عددد  لحلددد  ندددائي ددد لكم لالإليتددداز ل دلرل ولةانددد  ، مدددس أملددد  ذرددد ، ولرض دددي لمليلددد ر

 ع(118)ش  لا الإليتاز لمل اج ي  مبوج  قا و  ل ت   18 لربارغلر مين لمل حق 
إجدددد لءل  ولمليضحردددد  مب لجضدددد  لر ددددابر  وردددد  لة لرصددددادر  عدددد  (119)باريوصددددي وفي ددددا ييضحددددق  -71

 ص لر لرر لرل  لمليضحر  فاال  لألطفاج محي  دي لرحتدوء، و ي دري بلري او لرحتوء بغي  ل س لع 
أ ده  مفوضي  لألمم لمليح   لر امي  روؤو  لر ج   ، ذك  لمي لألطفاج لرضضفاء بأس هم اا
 ألطفددداج لربدددارغ في دددا ييضحدددق جب دددا لمدددي ل سياسددد  أكثددد    ددداه ا  عددد  2٠15عحددد    عدددا  قددد  أُ 

إلدد و   ولرددي أد  إىل لرحتددوءمحي  ددي عدد د بيدد  أ دده ب ددب  لر يدداد  لرددي سددتح    ع بأسدد هم
مد  غدري لرولضد  مدا إذل كا د  لحلداال  لمليضحرد  باألطفداج   أالري   مضاةد  طحبدا  لرحتدوء، فد  

ومضاةددد   ال يادددارمل ورددد  لمليضحرددد  بال رحفددد    ييتددد و ب  يرددد  سددد يض ع   لفدددق  ضدددا مبغدددري لملصدددحوب  
صددف  عحددى  إلصددو مسدد  لربحددو  قبددي  يصددحو  إىللردداي     غددري لملصددحوب لررص دد يفردد  ،لر حبددا 

 ع(12٠)األس  ب  ملمح لر جئ لحلق   اا
 مددا بفضاريدد  وسدد ع  اريضامديبمفوضددي  لألمددم لمليحد   لر ددامي  روددؤو  لر ج دد  وأوصد   -72

مب لفدددق ومبضاةددد  طحبدددا  ادددا لمدددي لألسددد    غدددري لملصدددحوب  لردددي يرددد م ا لررص ددد طحبدددا  لرحتدددوء 
لإليتددداز لألطفددداج ولألسددد    بيتنددد  أوصددد  ةنددد  إلردددو  لر فدددي هورنددد ل  ع(121)ب  يرددد  سددد يض 

م دديويا   أ   لددو  ا  ضددبو  ،إل يدد  لحل كدد  لرددي ال  يددي  إال قدد رلا  دد ودلا مدد م لكدد  لالسدديرباج 
 ع(122)عيو م م ئ  

ارضنش لملن    ب إزلء ع   لالع ل   اع  قحر ةن  لررضاء عحى لري يي  لرضنص ل  وأع ب -73
إلداال  إعداد  ق د ي  ملحي  دي ةدوء عد   لردي  يحد   يرداري إزلء لررحتدوء و ل ك ب  م  أسباا

 ع(123)عافو  لالض  اد ب ب  ميو م لةن ي 
  إلدددق لملدددولطن  عحدددى عددد   لسددديخ ل  لرريدددود  لريضددداي  هورنددد ل وإلثددد  ةنددد  مناهضددد  -74

لريحريددددق   أل عحددددى الدددد ج ع حيددددا  ل عدددداد  لرر دددد ي  إال وفردددداا ملبدددد أ لريناسدددد ، و لألجا دددد  
 ع(124)حرو  أثناء ع حيا  ل عاد  لرر  ي رالسيخ ل  لملف   رحريود و  يضحق باإلولد  
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 محي  دديأ  لمل دداج ي  و   ري  مدد  أصددي أف يردديف يددق لخلددربلء لرضامددي لملضددين باملنحددذكدد  و  -75
ال سددي ا و اخلدد ما ، ب لمليضحردد عربددا    لحلصددوج عحددى لملضحومددا   يولج ددو لرحتددوء ولر ج دد  

 وبأ ه ري   رد ي م سدو  فد    د ود  رححصدوج عحدى، يوفيشبارصح  ولريضحيم ولرييضحق  في ا
 ع(125)لحل اي  لألال   ال ما   املر عاي  لرصحي  و 

إللومددا  لربحدد ل  لمللو دد  مفوضددي  لألمددم لمليحدد   لر ددامي  روددؤو  لر ج دد  وأوصدد   -7٦
يد  ولرثرافيد  شدامح    دي لحلردو  لمل  يد  ولر ياسدي  ولالجي اعباعي اد سياسا  إدماج رح  حل  

 ع(12٦)ر ج   لملض   هبم

 الجنسية واألشخاص عديم -6 
إىل إلر مددد  مددد  لملر إلدددا  مفوضدددي  لألمدددم لمليحددد   لر دددامي  رودددؤو  لر ج ددد   أشدددار  -77

إرغدداء إىل و  ، ضدد يي قددا و  لةن ددي وإىل ، لء ريح يدد  إلدداال  ل ضدد ل  لةن ددي إجدد  وضددا لر لميدد  إىل 
 ُ  رج ع وأوص  بأ بوأ  وضا لألشخا  ع ميي لةن ي  1954لريحفاا  عحى ل فاقي  عا  

لملضددد   هبدددم كضددد ميي إقامددد  رلشدددخا   رالصددد ن  مبددد إلل ددداا يرضددديم هورنددد ل   لريوددد يا لملرددد  
 ع(127)1954ض ا   يض م فروق م لألساسي  مبوج  ل فاقي  عا  جن ي  م  أجي 

مدد  أجددي  ضدد يي قددا و  لةن ددي    ض ددي عحددى بلددو  هورندد ل رإلبدد  ةندد  إلرددو  لر فدديو  -78
ضددد ميي لةن دددي  لملوردددودي    لرريوددد ي لألطفددداج  لةن دددي  ل ورن يددد  وسددديا   دددا  لحلصدددوج عحدددى 

ال  وسددا   ددا  هورندد ل ورددي  ردد ي م  دد اليص قددا وين با قامدد  في دداع بيدد  أ  لريضدد ي   لملر إلدد  
بدأ  وأوصد  لملفوضدي   ع(128)لر دح ا مدا  همولرد للألطفداج لرداي  ال ييضداو   هال لحلدق ريود ي

عحددددى  بددددأال  يضدددد ل لرولردددد ل لالشدددد ل  لرراضددددي  ُ ددددا   مدددد  لريضدددد ي   لملر إلدددد  عحددددى لررددددا و 
 ع(129)وأال  ي لجضول ع  لرربوج ب ش ل  لر ح ا  عحي م مغادر م

 (13٠)محددةالقاليم األأو المناطق  -واو 
إىل لريضتيدددي فددداال  لالاليفددداء لرر ددد ل هورنددد ل  ، دعددد  لرحتنددد  لملضنيددد 2٠14  عددا   -79

حل ايددد  ايدددا لألشدددخا  مددد  لالاليفددداء عحدددى لال فاقيددد  لر وريددد  بض حيددد   وسددديا   دددا  لريصددد يق 
 أروبدددا جا ددد مددد   لال فاقيددد مددد   32و 31وقبدددوج لاليصدددا  لرحتنددد  مبوجددد  لملددداد    لرر ددد ل

 ع(131) وكورلساو وسا  مار 
كورلسدداو وسددا   با ضدد ا   مفوضددي  لألمددم لمليحدد   لر ددامي  روددؤو  لر ج دد  وأوصدد   -8٠
 ع(132)19٦7   وب و وكو ا رضا  بوضا لر ج خلاص ل 1951 إىل ل فاقي  عا   مار 
لملض د  ل ورند ل حلردو  ل   دا   واليد   أل اعد  أسدف  ةند  مناهضد  لريضداي   أع بو  -81

لريدد ل  إللددومي أروبددا  لرحتندد  وبين ددا الإلادد لمل حلدد ع  لملي يضدد  فلددم ذل    قدداريمال  ودد ي لأل
، ف هندا رلن دا منفصدح و   سديا  لالسديض لل لرد ورل لرودامي ب  وداء مؤس دا  مماثحد   اوكورلسو 

 ع(133)  واء مؤس ا  وطني  منفصح  حلرو  ل   ا  باعيبار ذر  م  لألورويا أوص  ب
لألطفدداج     م دديرح  ر صدد  إع دداج إلرددو  ا   ودداء آريددب أوصدد  ةندد  إلرددو  لر فدديو  -82

إلرددو  ومحايدد  ، وفردداا رح بددادت لمليضحردد  مب كدد  لملؤس ددا  لروطنيدد  ريض يدد   كورلسدداو وسددا   مددار 
 ع(134)ل   ا  )مبادت باري (
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ف يددق لخلددربلء لرضامددي لملضددين باملنحدد ري  مدد  أصددي أف يرددي   وديدد  فدد   لرض ددي  الإلددفو  -83
م دددديولها عحددددى لردددد غم مدددد  أ   مودددداركي ا لر ياسددددي  أيضدددداا   وديدددد  كورلسدددداو و لملياإلدددد  رح دددد أ     

لرحتند  لملضنيد  باررضداء عحدى لري ييد  ضد  لملد أ   وأع بد  ع(135)لريضحي ي أفضي مد  م ديو  لر جدي
   مناصد  صدنا لررد لرو ولحليدا  لرضامد    داج لحليدا  لر ياسدي  رص  ثيي لملد أ     ع  قحر ا إزلء
 ع(13٦)  كورلساو لر فيض  لمل يو 

   أغحبيدد  لر ددلا  مدد  أصددي أف يرددي أ دده بين ددا يوددلي لملنحدد رو  لرف يددق لرضامددي وذكدد  -84
 ع(137) نيو  فيه مااه  لرضنص ي  ولري يي  لرضنص ل م  هورن ل، ف  لرلارييب  لة ء
يصدددنش عددد   أفضددداج  ييددد  ضددد   لةددد لئم  عحدددى لرددد غم مددد  أ  لرردددا و  لةندددائي   كورلسددداوو  -85

لةنائيدد ، أعدد ا لرف يددق لرضامددي عدد  قحردده رضدد   ل بدد   بصددور  كافيدد  عدد  لروددلاو  ولحلدداال  لمليضحردد  
وأوصدى لرف يدق بدأ   ع(138)باري يي  لرضنصد ل   كورلسداو  اد لا إىل عد   وجدود آريدا  وإىل عد   لريوعيد 

 ع(139)ق لمل اول  وشبل   حي  خل ما  ملافح  لري يي جي ل   كورلساو إ واء هي   مضني  بيحري
 يوسديا يوو سدا أيضاا عد   وجدود  دام  مري د     إلا  ةن  مناهض  لريضاي وال -8٦
ضدو    كثدري مد  لألإليدا  يوسيا يوو يوق   أ  لملويبه في م ل يت ي  ر   لرو ط    سا و سابا و 

 لالسدددديتولا لألوج لرددددال ا يددددهعدددد  لحلصددددوج عحددددى  ددددا  ريلددددو  إلاضدددد لا الدددد ج  عحددددى  نددددازج
لرضد د إزلء  ف يق لخلربلء لرضامي لملضين باملنحد ري  مد  أصدي أف يردي عد  قحردهوأع ا  ع(14٠)لرو ط 

 ع(141)لملنح ري  م  كورلساو ح حام  ولررضا لملنخفى ر
غدري  سيخ ل االلمليضحر  ب لمل معا لحلولد   أع ب  ةن  مناهض  لريضاي  ع  قحر ا إزلءو  -87

او و  لر  ددازي    كورلسددخ     يسددت  كددورلج سددبرددو  ولرودديائم وإسدداء  لملضامحدد    لملودد وع رح
بو ري وأروبا فض ا ع  ع حيا  لرين ي  ل ثدين مد  جا د  و   سين  مار  أق ا  لرو ط    ج ر
 ع(142)لألجا   وأف لد لألقحيا  لري   ي    بصور  الاص لرو ط  وإل و لحل ود، 

والحدددص ف يدددق لخلدددربلء لرضامدددي لملضدددين باملنحددد ري  مددد  أصدددي أف يردددي إىل أ  لر دددت  لروإليددد      -88
 ع(143)كورلساو يضاين م  لالفيرار إىل لخل ما  لألساسي ، مبا   ذر   وفري إم لدل  لملياو رح حيت ي 

لالإليتداز لر دابق رح حاك د  مد    ةن  مناهض  لريضاي  عد  قحر دا إزلء طدوج أع ب و  -89
مد  أجدي ا لةنائيد   أروبدا وكورلسداو  ود يضا    يض ل إللومياوأوص  بأ   ،  أروبا وكورلساو

أمددا   إإلضددارهم رصددري مدد   لالإليتدداز لر ددابق رح حاك دد  وضدد ا  إلددق لملودديبه فددي م    زيدداد 
  ع(144)إرراء لرربى عحي م قال ال ج يو  أو يوم  م 

عددد   إجددد لء  ريردددا  م ددديرح  و ايددد   وفضارددد  بودددأ  إزلء  عددد  قحر دددالرحتنددد   أع بددد و  -9٠
 ع(145)وكورلساولرضنش ب  لر تناء   أروبا 

لمل حلدد   ء لرلددارييب مدد لألطفدداج   لةدد   رلددو ةندد  إلرددو  لر فددي عدد  قحر ددا  وأع بدد  -91
 ع(14٦)لألطفاج   لة ء لألوروب لري يي يا هبا رو لحل ال يي يضو  ب ال
  لرب  يد وبد  اد  صد لإل  لرضر أإللدا  قا و يد عد   وجدود وأع ب  لرحتند  عد  قحر دا إزلء  -92

 لر عايدد  لرن اريدد وأمدداك  لر عايدد  لرب يحدد  ودور  ازج  أروبددا، و  لملندد لر ددياقا رلطفدداج   ايددا 
 ع(147)م  هورن ل لرلارييب  لة ء ولمل لرو 
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او أ  لألطفداج   أروبدا وكورلسد مدا لررحدق ةن  لررضداء عحدى لري ييد  لرضنصد لالإلا  و  -93
نيو لخلاصدد  بلددي مدد  هددا   لملن ريدد  إلددس هنايدد  لمل إلحدد  لالبي لئيدد  يييحرددو   ضحددي  م بحغدد  بابيددام

 ع(149)م إلادا  مماثحد ف يدق لخلدربلء لرضامدي لملضدين باملنحد ري  مد  أصدي أف يردي قد   و  ع(148)فر 
اريضحيم بد وباألالدابارحغدا  لأل   بداالع ل  لملناسد  ةند  لررضداء عحدى لري ييد  لرضنصد لوأوص  

  ع(15٠)وكورلساو لرثنائي لرحغ    أروبا
وأع بدددد  لرحتندددد  لملضنيدددد  باررضدددداء عحددددى لري ييدددد  ضدددد  لملدددد أ  عدددد  قحر ددددا بوجدددده الددددا  أل   -94

يرددد   مضحومدددا  ل ج دددال غدددري قدددا وين   سدددا   مدددار   وأ  قدددا و  لرضروبدددا  جيددد    أل شدددخص 
 ع(151)وسائي منا لحل ي ال يغ ي لريأم  لرصحي   كورلساو، وأ  ال ما  ميصح  با ج ال أو

   وديدددد  إملا يدددد  إلصددددوج  دددداعدددد  قحر ضدددداء عحددددى لري ييدددد  لرضنصدددد لةندددد  لرر  وأع بدددد -95
 ع(152)او وأروباحي  لألساسي    كورلسلر عاي  لرص عحى غري لملوثر لمل اج ي  

مددد  هورندد ل   يدد  أ  ف يددق لخلددربلء لرضامددي لملضددين باملنحدد ري  مدد  أصددي أف يرددي بددأوصددى و  -9٦
مللافحد  لرضنصد ي  ولري ييد  لرضنصد ل،  لر زمد  لألمولجإ اإل  دع  ا لملا  رلورلساو، مبا   ذر  

 ل ورندد ي   فضدديحي  رح ددولطن مضامحدد  مددن    ددؤدل إىلايددا لملر إلددا  لريودد يضي  لرددي  حغ ددى أ  و 
إل يددد   دددنرح م دلالدددي   دددؤث  عحدددى وكورلسددداو و  سدددا   مدددار و  باملرار ددد  مبضامحددد  لملدددولطن    أروبدددا

ال سدددي ا   و لر ددداإل  لر وريددد ،  عحدددىلورلسددداو لر ياسدددي  رك  ودددار   فدددا م ددديو  لملوأ  لمل حلددد ، 
 ع(153)في ا مباش لا  ط فاا كورلساو  لااال  لري  لو 

كورلسدداو   أ دده ال  وجدد  ردد  مفوضددي  لألمددم لمليحدد   لر ددامي  روددؤو  لر ج دد  وذكدد    -97
أل  ود يا رينفيدا    أروبا  نام لرحتوء، وأ ه ال يوج رولئ   و يضا  أو  سا   مار  ر    الو 

 ع(154)بوضا لر ج  لخلاص   1951لملححق با فاقي  عا   19٦7ب و وكوج عا  
م لجضدد  سياسددا  ولر لميدد  إىل  (155)لر ددابر  عدد  لةوردد  لرصددادر  يوصددي اروفي ددا ييضحددق ب -98

إلاجددد  إىل  ض يددد   مثددد ، ذكددد   لملفوضدددي  أ  لملضدددايري لر وريددد    بيرددداا كدددام ا رضددد ا    بيدددق  ل تددد  
كورلسدداو و   ضددا أروبددا وأوصدد  بددأ  مدد  هورندد ل، لرلددارييب لةدد ءإجدد لءل  لرحتددوء   ايددا أ دداء 

 ع(15٦)ما لملضايري لر وري   قرحتوء  ي وإج لءل   و يضا  و نفا  وسا   مار 

 أ  مصدا  لردنف  لرلدرب  ف يق لخلربلء لرضامي لملضين باملنح ري  م  أصي أف يريوالإلف  -99
رلمسدداك لرددال يوددلي  ودداطاا  ارصددي  ل حدديب  كورلسدداو، مبددا   ذردد  أحلردد  أضدد لرلا باربي دد  قدد  

 ع(157)لألض لروأ  لحللوم  ا  يخا أل إج لء ةرب    كورلساو، رئي ياا 
رححد  مد  لر زم  لمل اع   لريرني  ولملاري   ع    ولف إزلء  ع  قحرهلرف يق لرضامي  وأع ا -1٠٠

 ع(158)لألض لر لرناا  ع  لري هور لربي ي   كورلساو
Notes 

1 Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with 

international human rights mechanisms and bodies for the Netherlands will be available at 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NLSession27.aspx. 
2 For relevant recommendations, see A/HRC/21/15, paras. 98.1-98.16. 
3 See CAT/C/NLD/CO/5-6, para. 32, CRC/C/NLD/CO/4, para. 64, CEDAW/C/NLD/CO/6, para. 50, 

and CERD/C/NLD/CO/19-21, para. 39. 
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