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رد مملكر ررة هولنر رردا علر ررو توصر رريا الر رردورة الثالثر ررة لالسر ررتعراض الر رردوري
()٢( )١
الشامل
١٧-١٣١
٥٠-١٣١
٥٦-١٣١
١٢١-١٣١
١٥٥-١٣١
١٨٨-١٣١

٣٨-١٣١ ٣٤-١٣١ ٢٨-١٣١
٥٣-١٣١ ٥٢-١٣١ ٥١-١٣١
٦٠-١٣١ ٥٨-١٣١ ٥٧-١٣١
١٤١-١٣١ ١٤٠-١٣١ ١٣٤-١٣١
١٧٣-١٣١ ١٥٩-١٣١ ١٥٧-١٣١
١٩٥-١٣١ ١٩٣-١٣١

٣٩-١٣١
٥٤-١٣١
٦٣-١٣١
١٤٢-١٣١
١٨١-١٣١

٤٠-١٣١
٥٥-١٣١
١٠١-١٣١
١٤٨-١٣١
١٨٣-١٣١

قحبلت.
٣٦-١٣١ ٣٥-١٣١ ٢٦-١٣١ ٤-١٣١ ٣-١٣١ ٢-١٣١ ١-١٣١
١١٦-١٣١ ١١٥-١٣١ ١١٤-١٣١ ١٠٠-١٣١ ٩٤-١٣١ ٣٧-١٣١
١٥٢-١٣١ ١٥١-١٣١ ١٤٩-١٣١ ١٣١-١٣١ ١٢٩-١٣١ ١٢٨-١٣١
٢٠١-١٣١ ١٩٦-١٣١ ١٧٠-١٣١ ١٦١-١٣١ ١٥٦-١٣١
أحي َط هبا علماً.
٧-١٣١ ٦-١٣١ ٥-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .مييدري ا وميية حالي ياً املشييورة الييه لبتجمييا إىل ةليين الدوليية ش ي
مشييروق قيياتو م.ييويت .وسييتتةذ ا وميية اهلولندييية املقبليية قيراراً شي التيييديى علييت الربومو ييول
االختياري امللحى ابلعجمد الدويل اخلاص اب قوق االقتيادية واالجتماعية والثقافية.
٨-١٣١
أحيط هبا علماً .صدَّقت هولندا علت العجمد الدويل اخلاص اب قوق االقتيادية واالجتماعية
والثقافية يف عام .١٩٧٩
١٥-١٣١ ١٤-١٣١ ١٣-١٣١ ١٢-١٣١ ١١-١٣١ ١٠-١٣١ ٩-١٣١
١٥٣-١٣١ ٢٠-١٣١ ١٩-١٣١ ١٦-١٣١
أح ي يييط هب ي ييا علم ي ياً .ق ي ييررً هولن ي ييدا أ مىلل ي ييى أوالً العملي ي يية امل دي ي يية إىل التي ي ييديى عل ي ييت
الربومو ول االختياري امللحى ابلعجمد الدويل اخلاص اب قوق االقتيادية واالجتماعية والثقافية(.)3
وهذا الربومو ول ال ي.يد فئاً حمددة مثل القاصرين وذوي اإلعاقاً فحسب ،ل إته ي.يد مجيع
املوا نني .ومبجرد أ م تسب ا ومة خربة مع الربومو يول االختيياري ،قيد مقيرر إعيادة الن ير يف
التي ييديى عل ييت الربومو ييول االختي يياري الم.اقي يية حق ييوق الىل .ييل املتعل ييى جي يرا مق ييد الب يياً
والربومو ول االختياري الم.اقية حقوق األشةاص ذوي اإلعاقة.
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١٨-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .ال م يلال اعرتاتيياً هولنييدا علييت التيييديى علييت هييذه االم.اقييية وقييت
إ رامجما قائمة .يد أ هولندا رف يف ام.اقية ةلن أورواب املشاهبة هلا.
٢٣-١٣١ ٢٢-١٣١ ٢١-١٣١
أحيط هبا علماً .ال ملال منىلبى ا جج املتعلقة دراج هذه التح .اً.
٢٤-١٣١
أحيط هبا علماًُ .ترتم هولندا متاماً اجملام ً الد لوماسية ومتقيد أبح ام ام.اقياً فيينا.
٢٥-١٣١
أحيط هبا علماً .ري أ أَرواب ستيدق علت هذه االم.اقية قريباً.
٢٧-١٣١
قحبلت .متاشياً مع التشريعاً والسياساً الراهنة .واستناداً إىل املادة  ٧من قاتو املعجمد
اهلولندي قوق اإلتسا ( ،)NIHRحيى للمعجمد دخول مجيع األما ن ،ما عيدا البييوً اخلاصية،
دو ا يول علت إذ َمن يقيم فيجما.
٣٠-١٣١ ٢٩-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .ليين معييدَّل خىليية العمييل ا الييية ،ل يين سيييحن ر يف التوصييية أثنييا وتييع
خىلة عمل جديدة.
٦٩-١٣١ ٦٧-١٣١ ٦٦-١٣١ ٦٥-١٣١ ٦٢-١٣١ ٣١-١٣١
١٧٢-١٣١ ١٦٢-١٣١ ٨٤-١٣١ ٧٤-١٣١ ٧٣-١٣١
قحبلت .متشياً مع السياسة ا الية .ويتضمن رانمج العميل اليو ي مل افحية التميييل أيضياً
اسرتاميجياً حمددة مل افحة معاداة السامية و راهية املسلمني والعنيرية حُتاه السود(.)4
٤٧-١٣١ ٤٦-١٣١ ٣٢-١٣١
قحبلييت .يف يياتو الثاين/ينيياير  ،٢٠١٧تحشيير مقريي حير رصييد عيين السيينة األوىل ميين يرانمج
العمييل الييو ي مل افحيية التمييييل  ٢٠٢٠-٢٠١٦يتضييمن يية عاميية عيين التقييدم الييذي َُتقييى يف
مجيع تقاط العمل ل علت حدة.
١٧٤-١٣١ ٣٣-١٣١
قحبلتييا .متشييياً مييع السياسيية ا الييية .ثييرياً مييا يستشييار ممثلييو األقلييياً يف رسيم السياسيياً
و رةة األتشىلة علت مستوى اخلربا وعلت املستوى السياسي.
٤٢-١٣١ ٤١-١٣١
قحبلتا .ستستمر هولندا يف سياستجما الو نية لتقليص ال.جوة يف األجور ني اجلنسني.
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٤٥-١٣١ ٤٤-١٣١ ٤٣-١٣١
أحيط هبيا علمياً .ال يحعتيرب تيرور ً يف الوقيت اليراهن اذياذ إجيرا اً أخيرى يري السياسية
الو نية( )5املعمول هبا.
٤٨-١٣١
أحيييط هبييا علمياً .متيييدى السياسيياً ا الييية للتمييييل يف سييوق العمييل ألسييبا
ل ن لين سبب الوتع االجتماعي  -االقتيادي.

تل.يية،

٧٧-١٣١ ٧٦-١٣١ ٧٥-١٣١ ٧٢-١٣١ ٧١-١٣١ ٤٩-١٣١
٨٥-١٣١ ٨٣-١٣١ ٨١-١٣١ ٨٠-١٣١ ٧٩-١٣١ ٧٨-١٣١
٩١-١٣١
قحبلييت .اتييت م افحيية اجلرمييية ييدافع ال راهييية وخىلييا ال راهييية ميين أولييو ً رائسيية
هبمة يف مبادراً االُتاد األورويب الرامية
هولندا
َ
االُتاد األورويب يف عام  .٢٠١٦ومشارك هولندا ّ
()٦
إىل م افحة خىلا ال راهية .
٥٩-١٣١
أحيط هبا علماً .يف إ ار من.يذ عقد األمم املتحدة الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي،
(ُتاه السود) ،ومن مث معليل املسياواة ال.عليية
متةذ هولندا مدا ري لتدعيم ججمود م افحة العنيرية ح
ني املنحيدرين مين أصيل أفريقيي و يريهم .ييد أ اهليدف ليين اعتمياد سياسياً من.ييلة خاصية
ابملنحدرين من أصل أفريقي يف حد ذاهتم.
٨٦-١٣١ ٦١-١٣١
أححيييط هبييا علم ياً .يىللييب املييدعي العييام عقييوابً أشييد عنييدما مي يين وص ي جرمييية ميين
اجلرائم أبهنا جرمية راهية دافع عنيري.
٦٤-١٣١
قحبل ييت .ي ييويل يرانمج العم ييل ال ييو ي مل افح يية التميي ييل اهتمام ياً خاص ياً مل افح يية مع يياداة
السامية .والتثقي ش ا رقة جل من املناهج الدراسية.
٦٨-١٣١
قحبلت(.)٧
٧٠-١٣١
أساي وتع السياساً .فقد حبثت دراساً أجريت مي خراً يف يل مين
قحبلت .البحث ح
األسبا والعوامل اله م ثر يف راهية املسلمني ومعاداة السامية ،والتمييل يف سوق العمل.
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٨٢-١٣١
أحيط هبا علماً .معد م افحة الدعايية اإلرها يية أحيد ةياالً مر ييل الينجمج اهلولنيدي الشيامل
مل افحة اإلرها .
١٧٩-١٣١ ٨٧-١٣١
قحبلتييا .محعتييرب حقييوق اإلتسييا جييل اً ميين امليينجمج الدراسييي أل ادميييية الشيير ة ،وهييو ميينجمج
إللامي ل ل فرد من أفراد الشر ة .ات ر املرفى األول من رانمج العمل الو ي مل افحة التمييل.
٩٣-١٣١ ٩٠-١٣١ ٨٩-١٣١ ٨٨-١٣١
قحبلت(.)8
٩٢-١٣١
أححيط هبا علماً(.)٩
٩٥-١٣١
قحبلييت .ال م يلال خىليية العمييل املتعلقيية ابلتمييييل يف سييوق العمييل قيييد اإلعييداد ،ومضيياف
مدا ري جديدة عند ا اجة.
٩٦-١٣١
ياي وتييع السياسيياً .فقييد أحعييدً دراسيياً شي عيين التمييييل يف سييوق
قحبلييت .البحييث أسي ح
العمل .ويقدم املعجمد اهلولندي قوق اإلتسا مدريباً لتوعية أراب العمل.
٩٨-١٣١ ٩٧-١٣١
قحبلتا .مسجمم التدا ري املةتل.ة الواردة يف خىلة العمل املتعلقة ابلتميييل يف سيوق العميل يف
م افحة التمييل هلذا السبب ولغريه من األسبا .
٩٩-١٣١
أح يييط هب ييا علمي ياً .ي  .ييل الدس ييتور واملب يياد التوجيجمي يية الىلبي يية ابل.ع ييل حق ييوق ح يياملي
ص.اً اجلنسني.
١٠٢-١٣١
أحيييط هبييا علمياً .م .ييل املييادة  ٧ميين قيياتو حييدود شيينغن احيرتام َحي َيري ا ييدود حقييوق
اإلتسا احرتاماً اتماً.
١٠٣-١٣١
قحبلييت .متشييياً مييع السياسيية ا الييية .فلييدى مجيييع البلييد ً مييياح تييية مب افحيية التمييييل،
يحعمل علت ُتسني فعاليتجما حالياً.
GE.17-16060
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١٠٤-١٣١
أح يييط هب ييا علمي ياً .رف ييت الربمل ييا اهلولن ييدي مش ييروق الق يياتو ه ييذا يف  4مشي يرين األول/
أ تو ر .٢٠١٦
٢٠٢-١٣١ ١٠٥-١٣١
قحبلتييا .اهلييدف املتييوخت هييو القضييا علييت أي اخت فيياً ال مييربر هلييا ييني أجيلا هولنييدا
املوجودة يف منىلقة البحر ال ارييب وملك املوجودة يف أورواب .ومع ذلك ،من املجمم أ حمتنح اجليلر
وقتاً افياً الستيعا مجيع التدا ري القاتوتية اجلديدة و ريها من التدا ري األخرى ال زمة.
١٠٦-١٣١
قحبلت .مشارك هولندا يف مناقشاً ال.ريى العامل ا ومي الدويل ،ال سيما مين خي ل
االُتياد األورويب .وقيد أجيري ُتلييل مسيت.يت لل ي.يية اليه مي ين أ يسيتجيب هبيا حييول املتضييررين
من اتتجما اً حقوق اإلتسا يف قىلاق األعمال علت سبل االتتيياف يف إ يار ت امنيا القضيائي
ل "مباد األمم املتحدة التوجيجمية ش األعمال التجارية وحقوق اإلتسا " ،واالستعداد لتبيادل
النتائج مع األ راف املجمتمة.
١٠٧-١٣١
يوق اإلتسييا علييت
قحبلييت .أتخييذ هولنييدا دائم ياً ادعييا اً اتتجميياك الشيير اً اهلولندييية حقي َ
حمميل اجلييد ،وعيادة مييا مش َيرق يف حيوار ميع هييذه الشير اً لل.يت االتتبياه إىل مسي ولياهتا يف إ ييار
"مباد األمم املتحدة التوجيجمية ش األعمال التجارية وحقوق اإلتسا ".
١٠٨-١٣١
قحبلييت .هولن ييدا ملتلم يية اب يلوليية دو ت ييلوق أي م يين الشيير اً اهلولندي يية يف اتتجما يياً
حقييوق اإلتسييا  .وُتقيق ياً هلييذه الغاييية ،تنةييرط يف االم.اقيياً املتعلقيية ابلسييلوك التجيياري الييدويل
املس ول مع الشر اً اهلولندية ،و ان ملتلم اب يول علت زيت النةيل واليو املنتَ َجني ىليرق
مستدامة فقط.
١٠٩-١٣١
قحبلييت .اتييت هولنييدا ميين البلييدا األوائييل الييه اعتمييدً خىليية عمييل ش ي األعمييال
التجارييية وحقييوق اإلتسييا  .واهلييدف ميين ذلييك هييو ابلتحديييد منييع الشيير اً ،خاصيية الشيير اً
اهلولندية ،من اتتجماك حقوق اإلتسا  ،إما يورة مباشرة أو تمن س سل اإلمداد(.)١٠
١١١-١٣١ ١١٠-١٣١
أححيط هبما علماً .مي ن ،يف ظروف معينةُ ،تميل الشر اً اهلولندية املسي ولية يف إ يار
دعاوى مدتية أو اانئيية عين اتتجما ياً حقيوق اإلتسيا خيارج ا يدود اإلقليميية .ورداً عليت ُتلييل
مسييت.يت لل ي.ييية الييه يسييتجيب هبييا ت امنييا القضييائي ل "مبيياد األمييم املتحييدة التوجيجمييية شي
األعمي ييال التجاريي يية وحقي ييوق اإلتسي ييا " ،عاذي ييذ عي ييدد مي يين التي ييدا ري لتعليي ييل ا يي ييول علي ييت سي ييبل
االتتييياف .يييد أ واجييب ااييية امل يوا نني ميين اتتجما يياً حقييوق اإلتسييا علييت يييد الشيير اً
ا لية والشر اً عرب الو نية ي ل يقع علت عامى الدولة يف املقام األول.
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١١٢-١٣١
قحبلت(.)١١
١١٣-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .مييوفر االس يرتاميجية الو نييية مل افحيية اإلرهييا  ٢٠٢٠-٢٠١٦هنج ياً
مشييرت اً إزا التىلييرف واإلرهييا يف هولنييدا ،معتمييد ًة علييت (مقييييم) االس يرتاميجية الو نييية مل افحيية
اإلرهييا  .٢٠١5-٢٠١١ومنب ييي ه ييذه االس يرتاميجية أيض ياً عل ييت حال يية التجمدي ييداً املتوقع يية يف
ال.ييرتة  ،٢٠٢٠-٢٠١٦و ييذلك علييت املعييارف واخل يرباً الييه ا تسييبتجما السييلىلاً يف السيينواً
األخرية.
١١٧-١٣١
قحبل ييت .يعاق ييب الق يياتو ابل.ع ييل عل ييت العني ي يف ق يياتو العق ييوابً ال ييذي وت ييعه ييوتري
وسيياتت يوسييتاميوي وسييااب .أت ي إىل ذلييك إم اتييية مشييديد العقو يية مبقييدار الثلييث إ ارم ييب
اجملرم جناية علت .له (يف مجلة أ راف أخرى).
وحي ر قاتو أَرواب العقو ة البدتيية يف امليداري .ويينص القياتو امليدين اجلدييد عليت ح ير
العقو ة البدتية يف ن األسرة.
ويف وراسيياو ،موجييد ابل.عييل مشيريعاً متنيياول العقو يية البدتييية .ويقييدَّم التوجيييه واإلرشيياد
للوالدين أيضاً ( رانمج التنشئة اإلجيا ية) (.)Triple P
١١٨-١٣١
قحبلت(.)١٢
١١٩-١٣١
أحيط هبا علماً .عندما يسعت خيم إىل الوصول إىل العدالة ،يبلَّغ ابلىلرق اله قد ُتيل
هبييا امل شي لة أو ينبغييي أ ُتييل هبييا .وحيييال اخليييم ،إ لييلم األميير ،إىل املن ميياً املعنييية .ومسيياعد
و االً ح ومية أخرى أيضاً املوا نني علت هذا النحو.
١٢٠-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .مييرى هولنييدا ميين ا يييوي مقييد املشييتبه يف اق يرتافجمم ج يرائم ف يعيية إىل
اجرتح ييت مل ييك اجلي يرائم ت ييمن واليتجم ييا
العدال ييةي وي.ض ييل أ ي ييو ذل ييك م يين قب ييل الدول يية ال ييه ح
هبمية يف مبيادل اخليرباً ال.نيية يف قىلياق العدالية مين
القضائية .وُتقيقياً هليذه الغايية ،مسيجمم هولنيدا ّ
خ ل رامج سيادة القاتو و نا القدراً.
١٢٢-١٣١
أحيييط هبييا علمياً ،علييت أ ي ييو م.جمومياً أ هولنييدا ملتلميية تن.يييذ التلاماهتييا يف ةييال حقييوق
اإلتسا  ،اله مي ن أ ذضع لبعت القيود وفقاً للشروط ا ددة اله منص عليجما االم.اقياً.
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١٢٣-١٣١
أحيط هبا علماً .ومع ذلك ،ابلنسبة هلولندا ،ات ر ١٢4-١3١ :و.١٢5-١3١
١٢٥-١٣١ ١٢٤-١٣١
قحبلتا .اعتباراً من عيام  ،٢٠١٧سيتتلقت الشير ة الو نيية والنيا ية العامية يف هولنيدا أميواالً
إتافية لتدعيم م افحتجما االُتار ابلبشير ١ :ملييو ييورو يف عيام  ٢٠١٧و ٢ملييو ييورو سينو ً
من عام  ٢٠١8فياعداً.
١٢٦-١٣١
قحبلت .حم ّ نت و االً إت.اذ القاتو مت يناً ييحقدرها علت م افحة مجيع أشي ال االُتيار
ابلبشر ،أل راض منجما االستغ ل اجلنسي ،م افحة شاملة.
١٢٧-١٣١
قحبلييت .حدر ييت مجيييع اجلجميياً ال.اعليية املعنييية علييت التعييرف علييت أميياراً االُتييار ابلبشيير.
ووتييعت من ميياً ش ي يف مر ييل مييري ( ييل ( )Ter Apelللجييو رومو ييوال عيين ي.ييية التيييرف يف
حال ش تحية حمتملة.
١٣٠-١٣١
أحيط هبا علماً .مستجمدف السياسية الو نيية للحيد مين ال.جيوة يف األجيور يني اجلنسيني
يجل إثنيية العمييال وال د تييتجمم
يتجمن .وال مسي َّ
يلجمن اإلثييي أو د ت ّ
مجييع النسييا ييرف الن يير عين أصي ّ
مبدئياً.
١٣٢-١٣١
أححيط هبا علماً .م .ل ا ومة اهلولندية التغىلية اليحية الشاملة جلميع موا نيجما.
١٦٠-١٣١ ١٣٣-١٣١
أحيييط هبمييا علم ياً .يف هولنييدا ،ال أحييد ( تي يريح إقاميية أو دوتييه) مسييتبعد ميين الرعاييية
يجلني ال يسييتىليعو ُتمييل
الىلبيية ال زميية ،مبييا فيجمييا رعاييية الشييبا  .وإذا ييا املجميياجرو ييري املسي ّ
م الي الرعاية املقدمة إىل أ .اهلم ،أم ن الدولةَ أ ِّّ
معوض مقدمي اخلدماً اليحية.
١٣٥-١٣١
قحبلييت .ستواصييل هولنييدا ججمودهييا الرامييية إىل مرسييي األميين االجتميياعي يف املييداري ميين
أجل م افحة مسلط األقرا والتيدي للتىلرف.
١٣٦-١٣١
قحبلت .متشياً مع السياسة ا الية .فمنذ عيام  ٢٠١٢وامليداري اال تدائيية والثاتويية مللمية
تدرين التنوق اجلنسي وا قوق اجلنسية واملساواة اجلنساتية.
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١٣٩-١٣١ ١٣٧-١٣١

قحبلتا .متشياً مع السياسة ا الية .ومدرين حقوق اإلتسا والقيم امل ِّّسسة للمجتمع هي
ابل.عييل جييل ميين املنيياهج الدراسييية الرلييية يف التعليييم اال تييدائي والثيياتوي .وسيسييتمر ذلييك خ ي ل
االستعراض املقبل للمناهج .ومي ن إاثرة االهتمام اب وار ني األد و ني الثقافاً يف املداري،
يف مجلة يئاً أخرى ،من خ ل التعليم الديي والرت ية املدتية.

١٣٨-١٣١
()١3
يدر املعلمييو مليية ميين الوسييائل ،منجمييا مي متراً املعلمييني عيين "التثقيي "
قحبلييت  .يي َّ
( )Bildungواملوا نة واللقا اً مع املعلمني  -املر ني ش وتع رانمج للموا نة.

١٤٥-١٣١ ١٤٣-١٣١
أحيط هبما علماً .ستواصل هولندا سياساهتا الو نية للحد من هذا النوق من التمييل.
١٤٤-١٣١
قحبلييت .حعييرض علييت الربملييا مقييرت يييدعو إىل متديييد إجييازة األ ييوة املدفوعيية األجيير و ييري
القا لية للتحوييل ،وقييد يا يتعيني أخييذها يف ضيو  4أسيا يع عييد اليوالدة .ويجميدف املقييرت إىل
مشجيع اآلاب علت املشار ة يف رعاية أ .اهلم منذ البداية.
١٤٦-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .مييويل السياسيية الو ني يية ابل.عييل اهتمام ياً بييرياً ملنييع حيييول فج ييوة يف
األجور ني اجلنسني .وحيال دو امليل العميودي واسيىلة قياتو يينص عليت أ ذييص الشير اً
ال برية  3٠يف املائية مين مناصيبجما يف ةيالن اإلدارة للنسيا أو أ متةيذ التيدا ري ال زمية لتحقييى
هذا اهلدف .أما امليل األفقي فتتيدى له مدا ري عدة مرمي أساساً إىل مشجيع ال.تياً علت معلّم
العلوم والت نولوجيا واهلندسة والر تياً.
١٨٠-١٣١ ١٤٧-١٣١
أحيييط هبمييا علم ياً .متنيياول السياسيياً ا الييية علييت وجييه التحديييد التيييدي للتمييييل يف
سوق العمل ،وهناك العديد من التدا ري ملنع التمييل عموماً ،مثل التوعيية والرفيع مين شي التنيوق.
وال موجد دالئل علت أ التمييل يف حى املجماجرين يف سوق اإلس ا أو الرعاية الييحية مييدر
قلى خاص .فا ومة مساعد اجملتمعاً ا ليية عليت ا يوار شي إتشيا مرا يل اسيتقبال ،إتيافة
إىل التعامل مع التومراً االجتماعية واالستقىلا االجتماعي.
١٥٠-١٣١
يوج ييه قي يرار األم ييم املتح ييدة  ١3٢5شي ي املي يرأة والسي ي م واألم يين الىلموح يياً
قحبل ييتّ .
مسرق هولندا ،ي.تجما عضواً يف ةلن األمن لألمم املتحيدة يف
اهلولندية يف هذا اليدد .وسوف ّ
عام  ،٢٠١8ومرية التعاو مع دول أخرى وستربز هذا التعاو أ ثر.
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١٥٤-١٣١
قحبلت من حييث حقيوق األ .يال يف منىلقية البحير ال يارييب( ،)١4وأحييط هبيا علمياً مين ججمية
التجنيد يف اجليش والربومو ول االختياري الم.اقية حقوق الىل.ل املتعلى جرا مقد الب اً(.)١5
١٥٨-١٣١
قحبلييت .ميين خي ل م افحيية السييياحة ييدافع ممارسيية اجليينن مييع أ .ييال واالُتييار هبييم يف
جنييو شييرق (سيييا ،والرت يييل علييت امل يوا نني اهلولنييديني الضييالعني يف ذلييك ،مسييجمم ا وميية يف
ااية الضحا (ا تملني) للسياحة دافع ممارسة اجلنن مع أ .ال واالُتار هبم.
١٦٣-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .مي يين إيييداق األحييدا املييداتني إمييا يف مر ييل الحتجيياز القاص يرين (سيينتا
علييت أقيييت مقييدير) وإمييا يف م سسيية لألحييدا يتلقييو فيجمييا ع جياً م ث.ياً ( ٧سيينواً علييت أقيييت
مقييدير) .ويف لتييا امل سسييتني ،يتمثييل اهلييدف ال يرئين ميين الع ي ج يف منشييئتجمم االجتماعييية ميين جديييد
وحي َر إيداق القاصرين يف املرا ل اإلص حية اخلاصة ابلبالغني.
وإعادة إدماججمم يف اجملتمع .ح
١٦٥-١٣١ ١٦٤-١٣١
أحيييط هبمييا علمياً .عمومياً ،حيييا م األ .ييال الييذين مقييل أعمييارهم عيين  ١8سيينة مبوجييب
قياتو قضيا األحيدا  .ويف ال يروف االسيتثنائية ،جييوز مىلبييى القياتو اجلنيائي العيادي عليت ميين
مبلغ أعمارهم  ١٦و ١٧سنة.
١٦٦-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .ال ي يلال ينىلبييى إع ي هولنييدا ش ي الربومو ييول االختييياري الم.اقييية
حقوق الىل.ل ش اشرتاك األ .ال يف املنازعاً املسلحة.
١٦٩-١٣١ ١٦٨-١٣١ ١٦٧-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .مبوجييب "الييي.قة االجتماعييية" لنيسييا /أ ريل  ،٢٠١3يضييمن أراب
العمل يف القىلاعني اخلاص والعام إجيياد  ١٢5 ٠٠٠وظي.ية إتيافية ل.ائيدة ذوي اإلعاقياً عليت
مييدى  ١٠سيينواً .يييد أ هييذه الييي.قة ال مشييمل مجيييع ذوي اإلعاقيياً ،ييل مر ييل علييت أشييد
ال.ئاً تع.اً.
١٧١-١٣١
أح يييط هب ييا علمي ياً .للح ييد م يين الت ييدا ري التقييدي يية يف م سس يياً ذوي اإلعاق يياً العقلي يية
صييل إىل ام.اقيياً مييع القىليياق علييت التقليييل ميين العلليية إىل أد حييد،
والن.سييية  -االجتماعييية ،محي حو ّ
وُتويييل ييرف العلليية إىل وحييداً للرعاييية ال.ائقيية وامل ث.يية أو ييرف ذاً مييدا ري أمنييية مشييددة.
حيسيين أ ثيير أوتيياق ذوي اإلعاقيياً العقلييية
ح
وعييرض علييت الربملييا مشييروق قيياتو ميين املتوقييع أ ّ
والن.سية  -االجتماعية يف هذه امل سساً.
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١٧٥-١٣١
قحبلييت .يشي ل ذلييك جييل اً ميين السياسيية الو نييية ا الييية ،وأمهجمييا اسيرتاميجية التعامييل مييع
ىلالة الشبا .
١٧٦-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .محتةييذ مييدا ري ملموسيية ماييية األقلييياً الدينييية نييا علييت التجمديييداً
واملةا ر املقدَّرة ،يرف الن ر عن املوتوق أو الشةص أو األقلية املعنية.
١٧٧-١٣١
أحيييط هبييا علمياً .ألغييي يف عييام  ٢٠٠3التعليييم لغيية البلييد األصييلي ،الييذي مبي ّيني أتييه ييري
فعال .ولتشجيع التماسك االجتماعي ،أعىليت األولوية لتعلّم اللغة اهلولندية.
١٧٨-١٣١
أحيط هبا علماً .معترب اجملموعة ا الية من التدا ري العامية فعاليةً مبيا ي .يي لتي مني حقيوق
الر ّحل.
اإلتسا للروما والسينه و ّ
١٨٢-١٣١
قحبلت .مي ن للمجماجرين الذين معرتوا للتمييل يف سوق العمل أ يعرتوا قضييتجمم عليت
املعجمييد اهلولنييدي قييوق اإلتسييا  .ومتضييمن اخلىليية ا الييية شي التمييييل يف سييوق العمييل العديييد
من التدا ري اله مسجمم يف إذ ا الوعي وم افحة القوالب النمىلية.
١٨٤-١٣١
أحيط هبيا علمياً .االلتلامياً الدوليية م .ولية يف اميل اإلقلييم .وال ينىلبيى قياتو االُتياد
األورويب يف امل اإلقليم.
١٨٩-١٣١ ١٨٧-١٣١ ١٨٦-١٣١ ١٨٥-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .ابإلتييافة إىل مييا جييا يف التقرييير الييو ي( ،)١٦مي يين ل ييل م يوا ن ميين
موا ي لد اثلث يريد أ يعمل عند عودمه أ يستةدم ميد رياً يدي ً عين االحتجياز .وال ححيتجيل
املجماجرو إال يف حال مع عذر اذاذ أي إجرا (خر.
١٩٠-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .ال يحعييد البقييا يف هولنييدا يييورة ييري شييرعية جناييية .ومييع ذلييك ،إ
مل يغادر املجماجرو ري الشرعيني وعاً ،أم ن استةدام االحتجاز نا ً علت أسبا دقيقة.
١٩١-١٣١
يتوىل الرقا ة هيئةح إشراف مستقلة.
أحيط هبا علماًّ .
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١٩٢-١٣١
أحيييط هبييا علم ياً .جييرً العييادة يف هولنييدا ابل.عييل علييت أال يحلج ي إىل اللت يلاانً املعلوليية
إال يف ا دود الدتيا.
١٩٤-١٣١
أحيط هبا علماً .املجملة القيوى املنيوص عليجما يف موجيه االُتاد األورويب ش العودة
م رسة ابل.عل يف القاتو الو ي.
١٩٧-١٣١
قحبليت .معمييل هولنييدا حاليياً علييت صيييا ة إجيرا اً البييت ،مبسييامهة مين اجلجميياً صيياحبة
امليلحة .ومن خ ل هذا اإلجرا  ،مي ن ملقدم الىللب أ حييل علت وتع قاتوين ي.ته عد
اجلنسية .يد أ منحه هذه الي.ة ال يعي ابلضرورة أ الشةص حمنح ميريح إقامة أيضاً.
١٩٨-١٣١
أحيط هبا علماً .مح َسين قيواتني جدييدة ومحنشي م سسياً جدييدة يومرية مناسيب ال يروف
اخلاصيية بلييد ً ال ييارييب .ويحن يير ابسييتمرار فيمييا مي يين إتييافته ميين مشيريعاً وم سسيياً ،ميين
ينجمييا املعجمييد اهلولنييدي قييوق اإلتسييا  .وفيمييا يتعلييى أبقيياليم منىلقيية البحيير ال ييارييب ،يعييد إتشييا
م سسة مماثلة ومن.يلة ش انً خيص هذه األقاليم.
٢٠٣-١٣١ ١٩٩-١٣١
أحيط هبما علماً .ل لد من لدا ممل ة هولندا مستقل يف من.يذ التلامامه الناشئة عن
ام.اقييياً حقييوق اإلتسييا  .ومييع ذلييك ،مسييعت ه ييذه البلييدا إىل العمييل مع ياً ميين أجييل إعم ييال
حقوق اإلتسا يف مجيع أحنا اململ ة.
٢٠٠-١٣١
قحبلت .معمل هولندا و لد ً ال ارييب اخلاصة علت ااية حقوق اإلتسيا ومعليلهيا مين
خ ل ا د من ال.قر وموفري حد أد من الضما االجتماعي .وجيري حالياً وتيع يرانمج عميل
اجتماعي  -اقتيادي(.)١٧

ا واشي
()١

()٢
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قي ييدمت هولني ييدا مجيي ييع الي ييردود علي ييت التوصي ييياً ابسي ييتثنا الي ييردود علي ييت التوصي ييياً  ،٢5-١3١و،٢٦-١3١
و ،١١٧-١3١و ،١٢3-١3١و ،١54-١3١و ،١٩٩-١3١و ٢٠3-١3١الي ييه وتي ييعتجما ممل ي يية هولني ييدا
(هولنيدا ،وأَرواب ،و وراسيياو ،وسياتت مييارمن) .ل ين ،ابلن يير إىل ال ييروف الشيديدة واألتيرار النامجية عيين إعيييار
يتسن ومة ساتت ميارمن أ مشيارك يف وتيع اللمسياً األخيرية عليت هيذا اليرد مين
إيرما يف ساتت مارمن ،مل ّ
ممل يية هولنييدا علييت موصييياً االسييتعراض الييدوري الشييامل .ور ييم إدراج وججميياً ت يير ح وميية سيياتت مييارمن يف
الرد ،فإهنا قد مورد ميويباً له الحقاً.
أح لييغ رملييا هولنييدا ييرد ال.عييل هييذا ،وهييو يشييارك يف متا عيية موصييياً االسييتعراض الييدوري الشييامل هييذه ،مبييا يف
ذلييك يف ال.ييرتة ال.اصييلة ييني مقييد هييذا الييرد واعتميياد ةليين حقييوق اإلتسييا تتييائج االسييتعراض الييدوري الشييامل
املتعلى هبولندا.
GE.17-16060

A/HRC/36/15/Add.1

()3
()4
()5
()٦
()٧
()8
()٩
()١٠
()١١
()١٢
()١3
()١4
()١5
()١٦
()١٧

GE.17-16060

ات ر.5-١3١ :
ات ر أيضاً :التقرير الو ي ،ال.يل الرا ع ،ال.رق أل .
ات ر.4١-١3١ :
ات ر أيضاً .3١-١3١
ات ر 3١-١3١ :و.33-١3١
ات ر :التقرير الو ي ،الي.حتا .١٩-١8
ات ر املرفى الثاين من رانمج العمل الو ي مل افحة التمييل والتوصية .88-١3١
ات ر أيضاً.١١٠-١3١ :
ات ر ١٠٧-١3١ :و.١٠٩-١3١
ات ر :التقرير الو ي ،ص .٢٠
ات ر.١3٧-١3١ :
ات ر أيضاً.١١٧-١3١ :
ات ر ١٦٦-١3١ :و.٩-١3١
ال.قراً .٦5-٦3
ات ر أيضاً .١٠5-١3١
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