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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري اخلامس

هلولندا*

 -١نظرت اللجنة يف تقريرر هولنراا الراوري اخلرمس ( )CCPR/C/NLD/5يف جلسريهام 3609
و CCPR/C/SR.3609( 36١0و )SR.3610املعق ر رويفت يف  ١و 2متوز/يوله ر ر  .20١9واعيم ررات
يف جلسيام  3635املعقويفة يف  ١٨متوز/يوله  20١9هذه املالحظمت اخليمسهة.

ألف -مقدمة
 -2تعرب اللجنة عن اسينمهنم للاولة الطرف لقبوهلم اإلجراء املبسط ليقامي اليقرمرير وليقرامام
تقريرهررم الرراوري اخلررمس ريفاق علررا سمئمررة املسررمئت اميملررة سبررت تقررامي اليقرمرير يف إطررمر هررذا اإلجرراء
( .)CCPR/C/NLD/QPR/5وتع رررب ع ررن تق ررايرهم ل رو ررة ااي ررا حواره ررم البن ررمء سر ر و ررا الاول ررة
الطرررف الر ه ر املسرريو لتررري اليرراال املي ررذة ررال ال رراة املتررمولة رليقريررر سررن جررت تن هررذ
حك ررمل العا ررا .وتت رركر اللجن ررة الاول ررة الط رررف عل ررا ال رريفويف الت ر وية الر ر س رراسام الو ررا وعل ررا
املعلوسمت اليكمهلهة املسي هضة املقاسة إلهام كيملةق.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3

ترحب اللجنة رلياال اليتريعهة واملؤسسهة والسهمسمتهة اليملهة ال اختذهتم الاولة الطرف:

سمنو العقورت اجلايا الذي يااف إىل توسره نطرمت تعريرض يةرإهة إسرمءة
()
األسريةي حبهث ييضمن التريك و الر هق يف عمل  20١5يف سمنت سمرتن؛
املعمسلة َ

(ب)
عمل 20١١؛

إيفراج االا ر ررمر رلبت ر ررر لوور ر ر جرم ر ررة يف س ر ررمنو العق ر ررورت يف كوراس ر ررمو يف

(ج) إنت ررمء رس ررة عم ررت ست رراكة ل ر البل رراا يف اجل ررلء الك ررمري س ررن لك ررة هولن رراا
اسيجملة للإكم الصميفر يف عمل  20١6عن الراائرة العلهرم للمإكمرة األورولهرة ققروت اإلنسرم
يف سضهة سوراي ةا هولناا (الطلب رسم )١0/١05١١؛
__________

*

اعيماهتم اللجنة يف يفورهتم  26-١( ١26متوز/يوله .)20١9
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(يف)

إنتمء املعاا اهلولناي ققوت اإلنسم يف عمل 20١2؛

(هر) اعيمررميف طررة عمررت وطنهررة ققرروت اإلنسررم يف عررمل  20١3واعيمررميف طررط عمررت
وطنهة حمرايفة لترري األعمرم اليجمريرة وحقروت اإلنسرم ( )20١3ولترري سكم إرة اليمههرل ()20١6
وملنمهضة اليمههل يف سوت العمت ()20١٨؛
(و) االت ررمت اإليفاري الررذي وسعر كررت سررن هولنرراا األورولهرة وجررلر اململكرة اهلولنايررة
الكمريبهة الذي يااف إىل تاعهم سهمسمت سكم إة العنض العمئلي يف ال اة .2020-20١٧
-٤

وترحب اللجنة ليصايق الاولة الطرف علا سم يلي:
()

ات مسهة حقوت األش مص ذوي اإلعمسة يف عمل 20١6؛

(ب)

االت مسهة الاولهة قممية مجه األش مص سن اال ي مء القسري يف عمل 20١١؛

(ج) الربوتوكررو اال يهررمري الت مسهررة سنمهضررة اليعررذيب وا ر ه سررن ةررروب املعمسلررة
و العقولة القمسهة و الالإنسمنهة و املاهنة يف عمل .20١0

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تنفيذ العهد
 -5تالحررا اللجنررة جررو جررلر األنيهررت اهلولنايررة إىل للرراين سكررون ييميعررم رقكررم الررذا
(كوراسمو وسمنت سمرتن) وثالث للاايت موة (لون وسم يوسيمتهوس وسرمر) هلولنراا عقرب
اإلوالح الاسيوري يف عمل  20١0لكنام تتعر رلقلق إزاء وجرويف ثغررات يف اقمميرة يف األطرر
اليتر رريعهة واملؤسس ررهة وخميل ررض سس رريوايت اقممي ررة املمنوح ررة لا ر ررايف يف البل رراا األرلع ررة املكون ررة
(هولناا وَرور وكوراسمو وسمنت سمرتن) (املميفة .)2
 -6ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودهاا لوعاإ اراار تشاريعي وسياسااس وم سساي
تنسق معااي
حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف البلدان ّ
املكونة مبنطقة البحر الكارييب ،وأن ّ
املكون ااة ،بس اابن منه ااا لوي اان الا ا ام
محاي ااة حق ااوق اإلنس ااان يف مجي ااإ البل اادان والبل اادةت ّ
وامل سسات ،قصد س ّد الثغرات املوجودة يف احلماية.
تنفيذ آراء اللجنة
 -٧تقر ررار اللجنر ررة اخلط ر روات اإلهملهر ررة ال ر ر َ طَيار ررم الاولر ررة الطر رررف لين هر ررذ لع ر ر رائار ررم
امليعلقررة رلبالاررمت ال ريفيررة وجررب الربوتوكررو اال يهررمري؛ ا ر هنررم ألسررض أل الاولررة الطرررف
مل تق ر ر ر ر ررال سعلوس ر ر ر ر ررمت ع ر ر ر ر ررن اخلطر ر ر ر ر روات امللموس ر ر ر ر ررة الر ر ر ر ر ر اخت ر ر ر ر ررذت لين ه ر ر ر ر ررذ ا راء يف رلر ر ر ر ر ر
سضررماي ( CCPR/C/66/D/786/1997و CCPR/C/80/D/976/2001وCCPR/C/102/D/1564/2007
و )CCPR/C/99/D/1797/2008ظلرت تنيظررر الين هررذ كنررر سررن  ١0سررنوات .وتتررعر رلقلررق يضرمق
إزاء إج ررالء الاول ررة الط رررف أل ر ررايف اجمليمر ر اميل رري املقهمر ر يف سوسر ر يش ررركة سسر رايفال للإ ررو
اجلررمفي يف سسرايفال يف  ٧كررمنو النمي/ينررمير  20١9راررم وجرويف طلررب إجرراءات ميررة سؤسيررة
سعلق ييصت لبع جوانب عملهة اإلجالء (املميفة .)2
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 -٨ينبغااي للدولااة الطاارف أن تنفااذ مجيااإ ا راء املعلقااة املعتماادة تنفيااذا اتمااا ،وكااذل
رلبااات اج اراءات احلمايااة امل قتااة الاال قاادمتها اللجنااة حبياااي يكفاان حااق ال ااحاة يف ساابن
االنتصاف الفعالة عند حدوث انتهاك للعهد.
التحفظات
 -9تالحا اللجنة الاولة الطرف ال تلا تيمسك ليإ ظمهتم علا مجلة سن األسرور سنارم
املررميفة  )١(١0و( )2سررن العاررا .وتعرررب عررن س ر ام أل سوسررض الاولررة الطرررف يف هررذا الصررايف
مل ييغ سنذ االسيعرا األ (املميفة .)2
 -١0ينبغااي للدولااة الطاارف أن تسااحب ىفظهااا علا املااادة  )١(١٠و( )٢وأن تنظاار يف
سحب التحفظات األخرى عل العهد.
امل سسة الورنية حلقوق اإلنسان
 -١١تالح ر را اللجنر ررة جا ر رويف البلر رراا املكونر ررة يف سنطقر ررة البإر ررر الكر ررمري واليإر رراايت ال ر ر
تواجاام إلنتمء سؤسسرة وطنهرة ققروت اإلنسرم لكنارم تظرت تترعر رلقلرق سرن هرذه البلراا
مل تنتئ لعا سؤسسة وطنهة ققوت اإلنسم (املميفة .)2
 -١2ينبغااي للدولااة الطاارف أن تنشااة م سسااة ورنيااة حلقااوق اإلنس اان يف أرواب وكوراساااو
وسانت مارتن وفقاا للمبااد املتعلقاة مبركاز امل سساات الورنياة لتعزياز ومحاياة حقاوق اإلنساان
(مب اااد ابري ااس) ،علا ا س اابين األولوي ااة ،بط اارق منه ااا النظ اار يف امكاني ااة توس اايإ نط اااق والي ااة
امل سسات القائمة ،مثن ديوان املظامل ،من أجن محاية حقاوق اإلنساان وتعزيزهاا .وينبغاي أي اا
أن تنظر يف منح هذه امل سسات الورنية حلقوق اإلنسان سلطة النظر يف الشكاوى الفردية.
قانون مناه ة التمييز
 -١3تترعر اللجنررة رلقلررق أل األحكررمل املنمهضررة لليمههررل يف هولنرراا ررم هاررم سررمنو املسررمواة
يف املعمسلة لعمل  ١99٤ال جظر مجه األسبمب ال يقول علهام اليمههل م هارم اللرو و اللغرة
و األوت االجيممعي و املميلكمت و املولا و ي وة ر (املميفات  2و.)26
 -١٤ينبغي للدولة الطرف أن تعياد النظار يف تشاريعااا املناه اة للتميياز ،مباا فيهاا قاانون
املساواة يف املعاملة لعام  ،١٩٩٤حبياي تتصف تشريعااا اخلاصة مبكافحة التمييز مبا يلي:
توفر احلماية التامة والفعلية مان التميياز القاائم علا أي مان األسابا الال
()
حيظرهاا العهاد يف مجياإ الساياقات ،مباا يف ذلا احليااة اخلاصاة ،وىظار التميياز املبا ار و ا
املبا ر واملتعدد األ كال؛
(ب) تانص علا ساابن انتصاااف فعالااة يف حاااالت االنتهاااك ،مبااا يف ذلا آليااات
املكونة.
فعالة لتقدمي الشكاوى يف مجيإ البلدان ّ
التمييز العنصري وخطا الكراهية واجلرائم بدافإ الكراهية
 -١5تقر اللجنة أب حكوسة هولنراا األورولهرة تراين إيفانرة واةرإة اليمههرل العنصرري و طرمب
الكراههررة واجل ررائم لرراا الكراههررة لكناررم ال ت رلا تتررعر رلقلررق إزاء اسرريمرار طررمب الكراههررة
GE.19-14306

3

CCPR/C/NLD/CO/5

العنصرية يف حق املامجرين والالجئ واملسلم والهاويف وا هم سرن األسلهرمت العرسهرة والاينهرة يف
هولناا سن سبت السهمسه وكبمر املسؤول العموسه سن ال وسمئت اليواورت االجيمرمعي ويف
املنمس رربمت العمس ررة سن ررت سب ررمرايت ك رررة الق ررال .وتت ررعر رلقل ررق إة ررم ة إىل ذل ررك أل ط ررمب
الكراههة مل يكيض إبقرمت ةررر جسرهم حبقروت األشر مص وتموعرمت األشر مص الرذين تعرةروا
ل و مسعيام إسب لت سمهم يف اتسمع نطمت اليعصب واجلرائم لاا الكراههة يضمق .وتتعر
رلقلررق يض رمق أل ررايف األسلهررمت اإلثنهررة سررم زال روا ييعرةررو لليمههررل يف سرروت العمررت يف هولنرراا.
وألسررض اللجنررة لعررال تررو ر سعلوسررمت عررن سقمةررمة س ررتك اجل ررائم لرراا الكراههررة يف السررنوات
األ ة (املوايف  2و ١9و 20و.)26
 -١6ينبغااي للدولااة الطاارف تاادعيم جهودهااا ماان خااالل انفاااذ القااانون وأنشااطة التوعيااة ماان
أجن مكافحة التمييز العنصري وخطا الكراهية والتحاري علا التميياز أو العناف ألسابا
عرقي ا ااة أو اأني ا ااة أو ديني ا ااة ،وفق ا ااا للم ا ااادت  ١٩و ٢٠م ا اان العه ا ااد وتعلي ا ااق اللجن ا ااة الع ا ااام
رقم  )٢٠١١(3٤بشأن حرية الرأي وحرية التعب  .وينبغي أن تفعن ا س عل وجه اخلصوص:
تكثيف جهودها ملنإ خطا الكراهية ،وال سيما من قبن السياسي وكبار
()
املس ول العمومي ؛
(ب) وعاإ اساتاتيجية فعالاة ،ابلتعااون ماإ اركات التكنولوجياا الرقمياة ،للحاد
من خطا الكراهية عل اإلنتنت ،ووعإ بارام فعالاة للتصادي ملظااهر التميياز العنصاري
وخطا الكراهية يف املناسبات العامة ،مبا فيها مبارةت كرة القدم؛
(ج) التحقيااق الاادقيق يف ج ارائم الكراهيااة ،ومقاعاااة اجلناااة املشااتبه فاايهم عنااد
االقت اء ،ومعاقبتهم ان أبتت ادانتهم ،وتوف سبن االنتصاف املالئمة لل حاة؛
(يف) تااوف التاادريب املناسااب ملااوذفي انفاااذ القااانون والق اااة واملاادع العااام
بشأن تعزيز التنوع العرقي واإلأين والديين؛
(هر) تكثيااف جهودهااا للتنفيااذ الفعااال خلطااة العماان الورنيااة ملكافحااة التمييااز يف
سااوق العماان ( )٢٠١٨وباار م العماان الااورين ملكافحااة التمييااز ( ،)٢٠١٦قصااد ةةدة
املشاركة الفعلية للفئات املستهدفة يف سوق العمن؛
(و) مواص االة جهوده ااا إل اااء أو تغيا ا ربيع ااة املسا ا ات ال اال لثّاان خص ااية
"بطرس األسود" (")"Black Pete؛
(ز)

مجإ بيا ت مصنفة عن التحقيق يف جرائم الكراهية ومقاعاة مرتكبيها.

الالجئون وملتمسو اللجوء
 -١٧تعرررب اللجنررة عررن تقررايرهم جا رويف هولنرراا امليواوررلة لليعمسررت س ر سليمسرري اللجرروء ررم يف
ذلك سهمسة مج مشت األسرة ال متكن سن مجر مشرت سرر األشر مص الرذين سنإروا ميرة نويرة
وتقامي املعونة القضمئهة اجملمنهرة إىل سليمسري اللجروء يف مجهر سراحرت إجرراءات سرنج اللجروء .لهرا
اللجنررة تتررعر رلقلررق إزاء اليقررمرير ال ر تيإرراث عررن عملهررمت اإلعررميفة القس ررية ملليمسرري اللجرروء
الررذين ضر ضررت طلبررمهتم إىل غمنسرريم والبإ ررين والس رويفا األسررر الررذي ررت بررا حظررر الط رريف.
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وتتررعر رلقلررق يض رمق إزاء األعرراايف الكب ر ة سررن سضررماي اللجرروء ومج ر مشررت األسرررة ال ر مل يضبررت هاررم.
وألسض لنارة البهمانت امليعلقة ليمسي اللجوء يف هولناا (املوايف  ٧و 9و ١2و ١3و.)١٤
 -١٨وتالحا اللجنة اليإاايت ال يطرحارم ترا ق املرواطن ال نرلويله أبعراايف كبر ة رال
الس ررنوات األ ر ر ة س ررن جر رت اليمر رمس اقممي ررة الاوله ررة يف البل رراا املكون ررة هلولن رراا نطق ررة البإ ررر
الكمري  .وتالحا َرور هي الوحهاة سن ل البلاا النالثة املكونة يف سنطقة البإر الكرمري
ال انضمت إىل لروتوكو عمل  ١96٧اخلمص لوة الالجئ لكنام تترعر رلقلرق إزاء حراويف
اإلطرمر القررمنوي الرذي اكررم اللجروء األسررر الرذي يف إىل وجر سصرور يف اليعمسررت سر سليمسرري
اللج رروء .كم ررم تت ررعر اللجن ررة رلقل ررق إزاء اال يق ررمر إىل الوة رروح هم ررم ييعل ررق ررا ت روا ر اقممي ررة
القمنونهة سن الطريف وااليفعمءات القمئلة أب لعر ال نرلويله الرذين يليمسرو اللجروء يف كوراسرمو
عهاوا إىل مجاورية نلويال البوله مرية .وتتعر رلقلق يضمق إزاء ظروف االحيجمز السهئة واليقمرير
عرن سرروء املعمسلررة واالعيررااء يف سراكررل االحيجررمز املغلقررة وزنرلاانت الترررطة .وألسررض لال يقررمر إىل
البهمانت امليعلقة ليمسي اللجوء يف البلاا املكونة (املوايف  3و ٧و 9و ١2و ١3و.)١٤
 -١9ينبغي للدولة الطرف أن تفعن ما يلي:
اجملانية؛

()

مواصلة جهودها املتعلقة بسياسة مجإ مشن األسرة وتقدمي املعونة الق اائية

(ب) ّس اان تشا اريعات ت اانظم اللج ااوء تتواف ااق م ااإ الق ااانون ال اادويل حلق ااوق اإلنس ااان
والق ااانون ال اادويل لالجئ ا ا  ،ووع ااإ أو تا اادعيم اجا اراءات م اانح اللجا ااوء يف البل اادان املكونا ااة يف
الكارييب ،والنظر يف التصديق عل اتفاقياة  ١٩٥١اخلاصاة بوعاإ الالجئا وبروتوكاول ١٩٦٧
املكونة الل مل تفعن ذل بعد؛
اخلاص بوعإ الالجئ من قبن مجيإ البلدان ّ

(ج) ادراج مباادأ حظار الطاارد يف القااانون والتأكااد ماان أن مجيااإ البلاادان املكونااة
تتقيد به عمليا يف مجيإ الظروف؛
(يف)

عمان التحقيق يف حاالت اإلخالل مببدأ حظر الطرد؛

(هر) تكثيف جهودها للحد من املتأخرات يف عملية رلب اللجوء وعملياة مجاإ
مشن األسرة ،بطرق منها تدعيم قدرات ادارة اهلجرة والتجنس يف مجيإ البلدان املكونة؛
(و)

مجإ بيا ت املة عن ملتمسي اللجوء يف مجيإ أحناء الدولة الطرف.

األرفال املهاجرون
 -20تتعر اللجنة رلقلق إزاء اليقمرير ال ت ها ررت مع عايف القمورين ا املصرإول الرذين
ضقاوا يف سراكل اسريقبم الالجئر الر ترايرهم الاولرة .وتترعر رلقلرق يضرمق إزاء ظرروف األط رم
املاررمجرين ار القررمنونه الررذين يعهتررو يف املراكررل األسررية .وتالحررا اللجنررة طلبررمت اللجرروء
املر وةررة ل ر  ٧00ط ررت عهررا النظررر هاررم وجررب يالالئإررة النامئهررةي لتررري الع ررو عررن األط ررم
لكناررم ال ت رلا تتررعر رلقلررق إزاء عررايف األط ررم الررذين يعهتررو يف هولنرراا يفو تص رريج رإلسمسررة
وعال اليهقن لتري األط م الرذي ضر ضرت طلبرمهتم قيضرا الالئإرة النامئهرة (املروايف  ٧و 9و١2
و ١3و.)2٤
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 -2١ينبغي للدولة الطرف أن تفعن ما يلي:
تكثي ااف جهوده ااا للتحقي ااق يف ذ اااهرة فق اادان القاصا ارين ا ا املص ااحوب
()
واجتثاث أسباهبا اجلذرية ومنإ حدوأها يف املستقبن؛
(ب) تكثيااف جهودهااا لتحس ا الظااروف املعيشااية يف مراكااز األساارة ،مااإ ايااالء
اهتمااام خاااص الحتياجااات األرفااال ،بوسااائن منهااا التنفيااذ الكاماان للتوصاايات الاال قاادمتها
الوكالة املركزية الستقبال ملتمسي اللجوء؛
(ج)

وعإ حلول جعة لألرفال الذين يعيشون يف البلد بدون تصاريح ابإلقامة؛

(يف) ع اامان اي ااالء االعتب ااار الواج ااب ملب اادأ مص ااايف الطف اان الف اال يف مجي ااإ
القرارات املتعلقة ابألرفال ملتمسي اللجوء ،ال سيما القاصرين املصحوب .
انعدام اجلنسية
 -22تتعر اللجنة رلقلق إزاء اليقمرير ال ت ها أب ستروع اليتري املنتئ إلجراء جايا
حمالت انعاال اجلنسهة ال منج تصرامق رإلسمسة لت ص سعاف أبن عامي اجلنسهة وأب إجراء
جايا حمالت انعاال اجلنسهة املنصوص عله يف ستروع اليتري م يف ذلك سعمي حصو
األط م لوالاين عامي اجلنسهة علا اجلنسهة اهلولناية ال ييممشا س املعمي الاولهة (املميفة .)2٤
 -23ينبغي للدولة الطرف أن تراجاإ وتعادل مشاروع التشاريإ ل امان حصاول الشاخص
املع ااتف أنا اه ع اادمي اجلنس ااية علا ا تصا اريح ابإلقام ااة حبي اااي يتمت ااإ كام اان التمت ااإ ابحلق ااوق
املنصااوص عليهااا يف العهااد ،وأن يتما ا اج اراء ىديااد حاااالت انعاادام اجلنسااية لامااا مااإ
املعا ااي الدولي ااة ،ويه اادف ام احل ااد م اان ح اااالت انع اادام اجلنس ااية ،ويراع ااي مص ااايف الطف اان
الف ل يف الق اة املتعلقة ابألرفال.
االحتجاة اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجرين
 -2٤يسرمور اللجنرة القلررق أل عرايف األشر مص يف سرمكن احيجررمز املارمجرين ررن رهام سررن
يعهت ررو وة ررمعمق هت ررة زايف زاييفة كب ر ر ة يف الس ررنوات األ ر ر ة و س رراة ه ررذا االحيج ررمز املب ر رمق
سم تكو طويلة وتيجموز يف لع األحهم اقا األسصا اللسين اميايف همم يسما توجه اإلعرميفة
ال ررذي وة ررع االج ررميف األوروع لت ررري املع ررمي واإلجر رراءات املت رراكة يف ال رراو األعض ررمء إلع ررميفة
املقهمر ر إسمس ررة ار ر سمنونه ررة س ررن رع ررماي البل رراا النملن ررة .ويس ررمورهم القل ررق يضر رمق إزاء سل ررة اهيم ررمل
السلطمت رلياال البايلة ا االحيجمزية م يف ذلك سم ييعلق ليمسري اللجروء الرذين يصرلو
إىل سطمر شرهباو الراو واليرري الطويرت يف املراجعرمت القضرمئهة لقررارات احيجرمز املارمجرين.
ويسررمورهم القلرق إةررم ة إىل ذلررك إزاء النغررات املوجرويفة يف سررمنو إعررميفة األجمنررب إىل وطررمهنم
واحيجررمزهم الررذي ال يررنص علررا تقهررهم جوانررب الضررعض وههررل اسرري اال العررل تررال اق أليفيبه رمق
م يف ذلك لاط م الذين تيجموز عممرهم  ١2سنة ويض مجه املامجرين الوا اين حراينمق يف
نظررمل سقهررا مكررن قيضررمه حررب األ ررايف يف زنلانررة ملرراة سصررمهم  ١٧سررمعة يف الهررول س ر حقرروت
حماويفة يف اسيقبم اللائرين ويف مرسة نتطة يف اهلواء الطلق (املوايف  ٧و 9و ١2و ١3و.)١٤
 -25ينبغي للدولة الطرف أن تفعن ما يلي:
()
6

عمان عدم احتجاة املهاجرين اال لل رورة القصوى وألقصر فتة ممكنة؛
GE.19-14306

CCPR/C/NLD/CO/5

(ب) فاارق قيااود صااارمة عل ا اسااتخدام العاازل أو احلاابس االنف ارادي يف أماااكن
احتجاة املهاجرين؛
(ج) تشااجيإ وتطبيااق التااداب البديلااة ا االحتجاةيااة بطريقااة ممنهجااة والسااعي
ام توسيإ نطاقها ليشمن ملتمسي اللجوء الذين يصلون ام مطار يبهول الدويل؛
(يف)

تيس املراجعة الق ائية الفورية لقرارات احتجاة املهاجرين؛

(هر) مراجعاة قاانون اعاادة األجاناب ام أوراا م واحتجااةهم حبيااي يتما ا ماإ
القانون الدويل حلقاوق اإلنساان ،مباا يف ذلا  ،دون حصار ،اعاادة النظار يف معاملاة األرفاال
مبوجب ذل القانون.
الق اء عل الرق واالستعباد واالجتار ابلبشر
 -26تالحا اللجنة جاويف الاولة الطرف لكبج االامر رلبترر لكنارم ال ترلا تترعر رلقلرق
إزاء سسيو اإللالغ املياي عن هذه اجلرائم وكذلك سلرة املالحقرمت اجلنمئهرة واإليفاانت .وتترعر
رلقلق يضمق إزاء العايف امليلايا سن العمم املامجرين مورة سرن لولنراا وهنغرمراي الرذين تكررهام
وكررمالت اليوظهررض علررا العمررت يف ظررروف تيسررم رالسرريغال  .و همررم ييعلررق رجلررلء الكررمري سررن
اململكة يسمور اللجنة القلق إزاء تلايا اليقمرير عن هتريرب األشر مص واالارمر رم؛ و ةرإماي
االامر رلبتر ال سرهمم النسرمء تعرةروا  -همرم نضقرت  -ملعمسلرة ال إنسرمنهة وساهنرة رم يف ذلرك
العنررض اجلنسرري؛ و اسرريجملة السررلطمت املعنهررة ا ر كم هررة و هنررم املب رمق سررم ال ترريمكن سررن جايررا
الضإماي و مييام و سالحقة اجلنمة (املوايف  3و ٧و ٨و ١2و.)١3
 -2٧ينبغي للدولة الطرف أن تفعن ما يلي:
وعإ اجراءات فعالة لتقدمي الشكاوى ل ّكن العماال املهااجرين ،مبان فايهم
()
ا احلااائزين لااألوراق الالةمااة وعااحاة االجتااار ،ماان رفااإ ااكاوى دون خااوف ماان االنتقااام
أو اإلبعاد؛
(ب) عا اامان اج ا اراء ىقيقا ااات ا اااملة يف حا اااالت االجتا ااار واسا ااتغالل العما ااال،
ومالحقااة املس ا ول عنهااا جنائيااا ،ومع ااقبتهم املعاقبااة املناساابة ان أبتاات ادانااتهم ،وتع اوي
ال حاة تعوي ا اتما وتوف احلماية واملساعدة املناسبت هلم؛
(ج) تدعيم عمليات تفتيش العمن يف القطاعات الل ينتشر فيها معظم العماال
املهاجرين ،خاصة من بولندا وهنغارة؛
(يف) تااوف التاادريب املالئاام للق اااة وامل ادع العااام ومااوذفي انفاااذ القااانون
وموذفي اهلجرة واملوذف العاامل يف مجياإ مرافاق االساتقبال ،مباا يف ذلا بشاأن اجاراءات
ىديد عحاة االجتار ابلبشر.
ا اء احلياة (القتن الرحيم واالنتحار مبساعدة الطبيب)
 -2٨تالحا اللجنة القمنو امليعلق إبهنمء اقهمة لنمء علا الطلب واالنيإمر سمعاة الطبهب
ينص علا عايف سن الضممانت املوةوعهة واإلجرائهة امليصلة لين هذ القيت الرحهم م يف ذلك
االسيعرا أبثر رجعي لإلجراءات ال تيبعام اللجم اإلسلهمهة للقيت الرحهم إال اللجنة تتعر
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رلقلق إزاء االسيعرا املسبق امياويف م يف ذلك القرارات امليعلقة إبهنمء اقهمة م هام العواسب
القمنونهة واأل السهة املاتبة علا تلك القرارات (املميفة .)6
تدعم ال ما ت امل سسية لتنظيم القتان الارحيم (االنتحاار
 -29ينبغي للدولة الطرف أن ّ
مبساعدة الطبيب) وفقا لتعليق اللجنة العام رقم  )٢٠١٨(3٦بشأن احلاق يف احليااة ،مباا يف
ذل ا النظاار يف اسااتحداث جلنااة مسااتقلة معنيااة ابألخالقيااات إلج اراء استعراعااات مساابقة
للقرارات الطبية بناء عل رلبات ا اء احلياة أو االنتحار مبساعدة الطبيب.
اإلجهاق املقصود
 -30يسر ررمور اللجنر ررة القلر ررق أل سر ررمنو العقر ررورت يف سر ررمنت سر ررمرتن هر رررل تر ررو املعلوسر ررمت
و اخلر رراسمت امليعلقر ررة رإلجار ررم  .وتعر رررب اللجنر ررة عر ررن س ر ر ام لعر ررال وج ر رويف سعلوسر ررمت عر ررن
اليت ر رريعمت املرتبط ر رة رإلجا ررم و رراسمت الص ررإة اجلنس ررهة واإل مله ررة وسعلوس ررمت يف البلر رراا
األ ر املكونة (املميفات  3و.)6
 -3١ينبغي للدولة الطرف أن تفعن ما يلي:
تنقاايح قااانون العقااوابت لسااانت مااارتن هبادف الغاااء جتاارمي تقاادمي املعلومااات
()
املتعلقة ابإلجهاق؛
(ب) اعاافاء الشاارعية عل ا اإلجهاااق يف مجيااإ أحناااء الدولااة الطاارف يف احلاااالت
الل تتعرق فيها حياة النساء والفتيات احلوامن وصحتهن للخطر أو اذا كان احلمان جتاا عان
سفاح احملارم أو اال تصا أو أنه قابن لالساتمرار ،وأال يتنااى أي تنظايم آخار لهجهااق
مإ واجب عمان عدم اعطرار النساء والفتيات ام اجراء عمليات اجهاق مأمونة؛
(ج) توف قدر كاف من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابياة واملعلوماات جلمياإ
الرجال والنساء واملراهق واملراهقات يف مجيإ أحناء الدولة الطرف.
العنف عد املرأة ،مبا يف ذل العنف العائلي
 -32تالحا اللجنة جاويف الاولة الطرف م هام اليصايق علا ات مسهة تل ورور للوسمية
سررن العنررض ةررا النسررمء والعنررض املنررل وسكم إيامررم (ات مسهررة إسررطنبو ) لكناررم ال ت رلا تتررعر
رلقلررق إزاء اسرريمرار العنررض ةررا املررر ة ررم ه ر العنررض العررمئلي يف مجه ر حنررمء الاولررة الطرررف.
وتتعر رلقلق يضمق لتري سم يلي:
اليع ررمر لر ر األحك ررمل الر رواريفة يف س ررمنو العق ررورت اهلولن رراي لت ررري العن ررض
()
اجلنسرري موررة سررم ييعلررق سناررم ليعريررض االايصررمب واملعررمي الاولهررة ققرروت اإلنسررم ررم هاررم
ات مسهة إسطنبو ؛
(ب) املسيوايت امل يل ة سرن اقمميرة والراعم للضرإماي الر تو رهرم خميلرض البلراايت
والبل رراا املكون ررة ال س ررهمم للما ررمجرات ار ر اق ررمئلات ل رراورات الالزس ررة واال يق ررمر إىل الرو ررا
والينسهق علا الصعها الوطين؛
(ج)
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(يف) اال يقمر إىل مج البهمانت التمسلة عن العنض ةا املر ة م ه العنض العمئلي
(املوايف  2و 3و ٧و.)26
 -33ينبغي أن تكثّف الدولة الطرف جهودها ملكافحاة مجياإ أ اكال العناف عاد املارأة،
مبا فيها العنف العائلي ،بوسائن منها ما يلي عل وجه اخلصوص:
تنقيح األحكام املرتبطة ابلعنف اجلنسي والعناف العاائلي ،خاصاة ماا يتعلاق
()
منهااا بتعريااف اال تصااا و ا ه ماان ج ارائم العنااف اجلنسااي ،يف القااوان اجلنائيااة يف مجيااإ
البل اادان األربع ااة املكون ااة ،لا اايا م ااإ املع اااي الدولي ااة حلق ااوق اإلنس ااان ،مب ااا فيه ااا اتفاقي ااة
اسطنبول ،وعمان تطبيق املعاي القانونية املنسقة يف مجيإ أحناء الدولة الطرف؛
(ب) تعزيز قدرات البلدةت عل تقادمي ماا يناساب مان خادمات وماأوى ومحاياة
لل حاة ،مإ ايالء اهتمام خاص للنساء واألرفال يف األوعاع اهلشة ،وانشاء آلياة ا اراف
عل اخلدمات واحلماية الل توفرها البلدةت عل الصعيد الورين؛
(ج)

عمان تقدمي املعونة الق ائية اجملانية جلميإ عحاة العنف العائلي؛

(يف)

مجإ بيا ت املة عن حاالت العنف عد املرأة والعنف العائلي.

عمليات استخراج الغاة يف رونينغن
 -3٤تالح ررا اللجن ررة الي رلال الاول ررة الط رررف رإلهن ررمء الي ررارهي الس رري راج الغ ررمز يف ا رررونهنغن
حبلو هنمية عمل  2022ار هنرم ال ترلا تترعر رلقلرق إزاء ا ر اخلطر ة الر ختل ارم عملهرمت
اسرري راج الغررمز علررا سررالسة سرركم املنطقررة ور ررمهام وعلررا حهررمهتم اخلموررة يف سنررمزهلم (املروايف 6
و ١٧و.)23
 -35ينبغي للدولة الطرف أن تفعن ما يلي:
اختاذ التداب الالةمة لتوف السالمة البدنية والنفسية للساكان املقيما يف
()
منطقة استخراج الغاة يف رونينغن وأمن مناةهلم وسالمتها؛
(ب) تقاادمي مااا يكفااي ماان تعوي ااات لل ااحاة ومنااإ وقااوع أع ارار يف املسااتقبن
تتعلق ابستخراج الغاة؛
(ج) لك سكان رونينغن من املشاركة احلقيقية يف رسم خطة اإل اء التدرجيي
وتنفيذها ابلتشاور معهم.
استخدام القوة
 -36تتررعر اللجنررة رلقلررق أل سعررمي اسرري اال القرروة وعيبمهتررم املنصرروص علهاررم يف ستررروع
اليوجهر اجلايررا لتررري اسرري اال القرروة واألسررلإة النمريررة سررن سبررت سرروظ ي إن ررمذ القررمنو ال متينررت
رمري الض رررورة والينمس ررب ال رراوله وامليطلب ررمت املرتبط ررة رق ررمالت الر ر مك ررن ها ررم اس رري اال
ملعه ر َ
األسررلإة النمري رة (امل روايف 6و ٧و .)١٤وتالحررا اللجنررة الاولررة الطرررف تعيررلل إيف ررم سررلإة
الصررعق الكاررئرري (سساسررمت الصررعق) يف عمررم الترررطة الهوسهررة يف هولنرراا و هررذا اال يب رمر
اليجري جري يف ال اة  20١٨-20١٧لكن القلق يسمورهم أل اليقههم الرمسري هلرذا اال يبرمر
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يت إىل اليوجه والياريب املقاس لعنمور الترطة املتمرك لتري اسي ااسام ا كم ه .
(املوايف  6و ٧و.)١٤
 -3٧ينبغي للدولة الطرف أن تفعن ما يلي:
جعن مشروع اإلر ادات بشأن استخدام القاوة واألسالحة النارياة مان قبان
()
موذفي انفاذ القانون يتما مإ "املباد األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارياة
من جانب املوذف املكلف إبنفاذ القوان " و ها من املعاي ذات الصلة؛
(ب) التأكااد ماان تل ّقااي مااوذفي انفاااذ القااانون التاادريب املناسااب علا اسااتخدام
أس االحة الص ااعق الكهرابئ ااي وفقا اا للمع اااي املتعلق ااة ابس ااتخدام الق ااوة قب اان اس ااتخدام تلا ا
األسلحة.
حق الفرد يف احلرية واألمان عل

خصه

 -3٨تتررعر اللجنررة رلقلررق أل سصرلإة اليإقهررق املنصرروص علهاررم يف املررميفة  )2(62سررن سررمنو
اإلجراءات اجلنمئهة اهلولناي لتري اقق يف اإل طمر رالحيجمز امسضة لرال سرربر و االسريننمءات
والضررممانت ا ر حمررايفة لوةرروح .كمررم تتررعر رلقلررق إزاء اليقررمرير ال ر ت هررا أب اقررق يف اإل طررمر
رحيجمز األش مص سسلوع اقرية الذين ال ضعو لنظمل املميفة  )2(62ال ضاال يفائممق يف الواسر
العملرري .وتتررعر رلقلررق يضرمق إزاء املرلاعم الر تيإرراث عررن عررال وجرويف سمعرراة واةررإة لت رري يفور
اميمس ثنمء االسيجواب األسر الذي سا يعرست لال سربر سسمعاهتم سوكلهام (املميفة .)9
 -39ينبغااي للدولااة الطاارف أن تراجااإ قااانون اإلج اراءات اجلنائيااة اهلولناادي حبياااي ىاادد
األحكااام املتعلقااة حبااق مساالو احلريااة يف اإلخطااار ابالحتجاااة ىدياادا واعااحا يتوافااق مااإ
العهااد ،وأن تكفاان اح اتام هااذا احلااق يف الواقااإ العملااي .وينبغااي أي اا أن تااوفر ار ااادات
واعحة بشأن دور احملام أأناء االستجوا  ،لا يا مإ أحكام العهد.
ذروف االحتجاة
 -٤0ترحب اللجنة إبعميفة يج سركل شرطة لْ ْكمرمر لعرا ضحسرنت ظرو ر يف عرمل 20١٨
لكناررم ال ترلا تتررعر رلقلررق إزاء الظررروف السررهئة لرربع سرا ررق االحيجررمز يف البلرراا املكونررة يف
الك ررمري ررم ها ررم سراك ررل ش رررطة يل ر روا لالنر ر ي وي هلهبس رربورغي يف س ررمنت س ررمرتن وسؤسس ررة
اإلور ررالح واليريههر ررت يف َرور ويالقسر ررم ١ي ركر ررل اإلور ررالح واليريههر ررت واالحيجر ررمز يف كوراسر ررمو.
وتتعر رلقلرق يضرمق إزاء اليقرمرير الر ت هرا لكنررة حروايفث العنرض لر السرجنمء .وتترعر رلقلرق
إةرم ة إىل ذلرك إزاء عررال ك ميرة اخلراسمت الصررإهة رم هارم رراسمت الطرب الن سري املقاسررة
يف سرا ررق االحيجر ررمز وكر ررذلك ع ررال ك مير ررة الرعمير ررة الصر ررإهة املقاس ررة للسر ررجنمء املر رراسن علر ررا
امل ارات (املميفات  ٧و.)9
 -٤١ينبغي للدولة الطرف أن تفعن ما يلي:
مواصلة جهودها لتحس ذاروف االحتجااة يف الساجون ومراكاز الشاررة،
()
ال سيما يف أَرواب وكوراساو وسانت مارتن ،الستيفاء املعاي الدولية حلقوق اإلنسان؛
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(ب) اعتماااد تااداب وقائيااة للحااد ماان العنااف ب ا السااجناء ،بطاارق منهااا تااوف
التدريب ل باط السجون علا األسااليب املناسابة والفعالاة للتصادي للعناف با الساجناء،
وىس ادارة السجون ،وتعزيز رصد السجناء ال عفاء ومحايتهم؛
(ج) التأك ااد م اان حص ااول الس ااجناء علا ا ق اادر ك اااف م اان اخل اادمات الص ااحية،
مبااا فيهااا خاادمات الطااب النفسااي ،وماان ااتحااة ب ارام احلااد ماان األع ارار ،مبااا فيهااا العااالج
البدين للمواد األفيونية املفعول وبرام اإلبَر واحملاقن ،للسجناء املدمن عل املخدرات؛
(يف) التأكاد ماان اجاراء مراقبااة فعالااة بواسااطة ا ليااات الوقائيااة الورنيااة للظااروف
واملعاملة أأنااء االحتجااة ،ومان أن يتمتاإ احملتجازون حبرياة الوصاول ام تلا ا لياات لتقادمي
الشكاوى.
م سسات الطب النفسي
 -٤2تالحررا اللجنررة الاولررة الطرررف اعيمررات ستررروع القررمنو امليعلررق رلرعميررة الصررإهة
العقلهة اإلللاسهة وستروع سرمنو الرعميرة واإللرلال اللرذين ينصرم علرا اسري اال اليراال القسررية يف
سرا ررق الرعمي ررة الاا له ررة واخلمرجه ررة ار ر هن ررم تت ررعر رلقل ررق إزاء املممرس ررة امليمنل ررة يف االس رريعمنة
لضبمط شرطة ا سرارل تراريبمق كم هرمق لليعمسرت سر املرةرا الن سره وسر املرةرا املضرطرل
يف سؤسس ررمت الط ررب الن س رري .وتت ررعر رلقل ررق يضر رمق إزاء ح ررق ه ررؤالء املرة ررا يف الوو ررو إىل
إجراءات تقامي التكمو وسبت االنيصمف املنمسبة (املميفات  ٧و.)9
 -٤3ينبغي للدولاة الطارف أن تساع ام وعاإ حاد للممارساة املتمثلاة يف ا اراك عاباط
الشااررة يف التعاماان مااإ املرعا امل ااطرب يف م سسااات الطااب النفسااي وتااوف عاادد كاااف
ماان امل ااوذف امل اادرب خصيصا اا علا ا التعام اان مااإ تلا ا احل اااالت .وينبغ ااي أي ااا أن ت ااوفر
ما يكفي من ال ما ت القانونية والتدريب عل استخدام التداب القسرية يف مرافق الرعاية
الص ااحية الداخلي ااة واخلارجي ااة ،وك ااذل ااتح ااة وص ااول املرعا ا النفس ااي بش ااكن فع ااال ام
اجراءات تقدمي الشكاوى ،والرصد املنتظم لظروفهم من قبن هيئة مستقلة.
االحتجاة السابق للمحاكمة
 -٤٤تالحا اللجنة جاويف الاولة الطرف للإا سن اسي اال االحيجرمز السرملق للمإمكمرة
ررم يف ذلررك اسرريإااث ترراال لايلررة ا ر احيجمزيررة لكناررم ال ت رلا تتررعر رلقلررق أل سسرريو
ذلر ررك االحيجر ررمز ال ي ر رلا سرت ع ر رمق وأل املر رراة األولهر ررة لالحيجر ررمز السر ررملق للمإمكمر ررة مور ررة
االحيجمز لا الترطة (ملاة تصت إىل  3ايل و ١٨سمعة) طو م يريف يف تعلهق اللجنة العمل
رسررم  )20١٤(35لتررري حررق ال رريف يف اقريررة وش األسررم علررا ش ص ر (ال قرررة  .)33وتتررعر
رلقلررق يض رمق إزاء اليعررايالت املقاحررة علررا سررمنو اإلج رراءات اجلنمئهررة ل رلاييفة سرربمب االحيجررمز
السملق للمإمكمة .وتتعر رلقلق إةم ة إىل ذلك إزاء عال ك مية اقجر الرواريفة يف األحكرمل
القضمئهة ال تقضي رالحيجمز السملق للمإمكمة (املوايف  9و ١٤و.)١5
 -٤5ينبغي للدولة الطرف أن تفعن ما يلي:
عدم استخدام االحتجاة السابق للمحاكمة اال لل رورة القصوى وألقصار
()
فتة ممكنة لا يا مإ أحكام العهد ،وأن يعاد فيه النظر ابنتظام؛
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(ب)

تشجيإ التداب البديلة

االحتجاةية وتطبيق التداب بطريقة ممنهجة؛

(ج) تقلياان أساابا االحتجاااة السااابق للمحاكمااة وتنقاايح التعااديالت املقتح اة
عل قانون اإلجراءات اجلنائية تبعا لذل ؛
(يف)
للمحاكمة.

تدعيم احلج الواردة يف األحكام الق ائية الل تق ي ابالحتجااة الساابق

الوصول ام العدالة واحملاكمة العادلة
 -٤6تالحررا اللجنررة جا رويف الاولررة الطرررف إلوررالح نظررمل املعونررة القضررمئهة لهررا هنررم تتررعر
رلقلق لتري اخن م اليمويت امل صص يف سطمع املعونة القضمئهة ال ال اة املتمولة رليقرير
ولترري اليراال الر ت كرر هارم الاولررة الطررف رم هاررم وةر نظرمل تنم سرري لطررح عطرمءات ليررو
املعونررة القضررمئهة املاعوسررة وإنتررمء ههئررة اسيتررمرية مكناررم جايررا اقررمالت املؤهلررة للإصررو علررا
املعونة القضمئهة املاعوسة ولراس املعونة القضمئهة وال سا يكرو هلرم ر سرلبهة كبر ة علرا ةرع مء
اقررم الررذين هررم يف س ر اقمجررة إلهاررم .وتتررعر اللجنررة رلقلررق يض رمق إزاء ةررعض اهلهمكررت القمئمررة
ليو املعونة القضمئهة يف َرور وكوراسمو وسمنت سمرتن (املميفات  2و.)١٤
 -٤٧ينبغااي للدولااة الطاارف مراجعااة تااداب اإلصااالح اجلاريااة يف نظااام املعونااة الق ااائية
املكونااة ،امكانيااة
حبياااي تتاااح لأل ااخاص ،مباان فاايهم أكثاار الفئااات عااعفا يف مجيااإ البلاادان ّ
االساتفادة مان النظااام اجلدياد علا قاادم املسااواة ،وتعزياز فاارص وصاول اجلمياإ ام العدالااة،
املكونة.
مبا يف ذل يف البلدان ّ
التمييز العنصري يف جمال اقامة العدل
 -٤٨تقر اللجنة جبارويف الاولرة الطررف لكربج الينمرهط العنصرري يف إن رمذ القرمنو لهرا هنرم ال ترلا
تتعر رلقلق إزاء االسي اال ا املينمسب لصالحهمت اليوسهض والي يه سن سبت سروظ ي إن رمذ
القررمنو ال ر تسرريااف ررايف األسلهررمت اإلثنهررة (الينمررهط العنصررري) .ويسررمورهم القلررق مو رةق إزاء
اسرري اال املظاررر اخلررمرجي للت ر ص ررم يف ذلررك إثنهي ر وتكنولوجهررم املعلوسررمت واالتصررمالت
سن ررت تطبهق ررمت اهلوات ررض اميمول ررة األس ررر ال ررذي يك رررس ه ررذه املممرس ررة إ طبق ررت يفو ج ررا.
ويسمورهم القلق يضمق إزاء عال وجويف لهة لروا اسي اال والحهمت اليوسهض والي يه سن سبرت
سوظ ي إن مذ القمنو واال يقمر إىل سجت السي اال تلك الصالحهمت .ويسمورهم القلرق إةرم ة
إىل ذلك أل رايف األسلهمت اإلثنهة ال سهمم املنإارين سن وت ريقري يتركلو نسربة كبر ة
للغمية سن نلالء السجو يف هولناا (املوايف  2و 9و ١٤و ١5و.)١٧
 -٤9ينبغي للدولة الطرف أن تفعن ما يلي:
أن ىظر تشريعااا بوعوح التنميط العنصاري مان قبان الشاررة ،وأن تطباق
()
املااادة  ٢٧ماان قااانون اإلج اراءات اجلنائيااة واملااادة  3ماان قااانون الشااررة وكااذل القواعااد
املتعلقة ابإليقاف القانوين لأل خاص تطبيقا يتوافق مإ العهد؛
(ب) مواص االة جهوده ااا لت ااوف الت اادريب الفع ااال جلمي ااإ م ااوذفي انف اااذ الق ااانون
وتااوعيتهم ماان أجاان كاابح التنماايط العنصااري ،مبااا يف ذل ا اسااتخدام تكنولوجيااا املعلومااات
واالتصاالت يف عمليات التوقيف والتفتيش؛
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(ج) انشاااء آليااة لرصااد ومجااإ البيااا ت املتعلقااة ابسااتخدام صااالحيات التوقيااف
والتفتيش من قبن موذفي انفاذ القانون؛
(يف) دراسة واجتثاث األسبا االجتماعية  -االقتصاادية و هاا مان األسابا
اجلذرية للنسبة املرتفعة من أفراد األقليات اإلأنية ب السجناء؛
(هر)

االستمرار يف ةةدة نسبة موذفي انفاذ القانون من األقليات اإلأنية.

تداب مكافحة اإلرها
 -50تتررعر اللجنررة رلقلررق إزاء اليعررايالت ال ر ضيف لررت علررا سررمنو اجلنسررهة اهلولنايررة وال ر
تنص علا اسقمطام اهملهرمق عرن سليفوجري اجلنسرهة علرا سرمس سعلوسرمت هنرم تركروا البلرا طوعرمق
سررن ج رت يفاء اخلاسررة العسرركرية لبلررا جن ر و لالنضررممل إىل سنظمررة إرهملهررة وا ر ال ر سررا
ارراثام ذلررك علررا ررايف سرررهم .ويسررمورهم القلررق لوج ر ررمص سررن العقبررمت ال ر يصررطال ررم
امليضررو الذين هرم رمرج البلرا للطعرن يف سررار سرن هرذا القبهرت وهرو سررار يسرينا إىل سعلوسرمت
سررية ال مكررنام هررم و نلرروهم القررمنونهو الووررو إلهاررم .ويسررمورهم القلررق يض رمق لتررري ستررروع
القررمنو امليعلررق ليرراعهم هنر القررمنو اجلنررمئي يف سكم إررة اإلرهررمب الررذي يررنص علررا االحيجررمز
ملرراة سصررمهم  ٤٤يوس رمق يفو الئإررة اهتررمل تسررينا إىل شررك سعقررو (امل روايف  2و 3و 9و ١0و١2
و ١3و ١٤و ١5و 23و.)26
 -5١ينبغا ااي للدولا ااة الطا اارف أن تراجا ااإ ابنتظا ااام التا ااداب التش ا اريعية يف جما ااال مكافحا ااة
اإلرها قصد تقييم أأرها علا حقاوق اإلنساان وجعان تلا التاداب وال اما ت الق اائية
بشأن كيفية تطبيقها تتما ا ماإ املعااي الدولياة للمحاكماة وفاق األصاول القانونياة وأحكاام
العه ااد ،وع اامان املش اااركة احلقيقي ااة للمجتم ااإ امل اادين يف ه ااذه العملي ااة .وينبغ ااي علا ا وج ااه
اخلصااوص تنقاايح قااانون اجلنسااية اهلولنديااة حبياااي يااوفر عااما ت فعالااة ىمااي ماان فقاادان
اجلنسية تعسفا ومن ا اثر التمييزية ،اعافة ام املمارسة الفعالة للحق يف الطعن.
احلق يف حرية اختيار مكان اإلقامة
 -52راررم الي سر الررذي ساسر الو ررا تتررعر اللجنررة رلقلررق أل تعررايت عررمل  20١6للقررمنو
امليعلررق رملنررمطق اقض ررية (اليرراال اخلموررة) الررذي يبررهج للبلرراايت اهلولنايررة إررص األش ر مص
يقرراسوا شرراميفة
حبنرمق عررن سررلوا سعررميف للمجيم ر و جنررمئي ويسرريوجب سررن السرركم امييمل ر
حسن السلوا ال مينت للمميفت  ١2و ١٧سن العاا اسينمالق اتسمق (املميفات  ١2و.)١٧

 -53ينبغااي للدولااة الطاارف أن تراجااإ القااانون وتطبيقااه حبياااي أتااثالن للعهااد ،وأن تتخااذ
تداب فعالة ت من االحتام التام للحق يف حرية اختيار املساكن وحاق الساكان احملتملا يف
اخلصوصية.
قانون أجهزة االستخبارات واألمن
 -5٤تتعر اللجنة رلقلق لترري سرمنو جارلة االسري بمرات واألسرن لعرمل  20١٧الرذي مرنج
هذه األجالة والحهمت سراسبة واعاا واسعة النطرمت رم هارم مجر البهرمانت رجلملرة .وتترعر
رلقلق لوج مص أل هذا القمنو ال ينص علا تعريض واةج جلم البهرمانت رجلملرة حسرب
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اقملررة وال يررنص علررا سرربمب واةررإة ليمايررا راات االحي ررم رملعلوسررمت اجملموعررة وال يقررال
ةررممانت كم هررة جمرري البهررمانت رجلملررة سررن القروررنة .وتتررعر رلقلررق يضرمق سررن سلررة اإلسكمنهررمت
العملهررة لليت رركي رلنظ ررر إىل ع ررال وج رويف نظ ررمل إ ط ررمر ش ررمست لررا جلن ررة االس رريعرا املعنه ررة
أبجالة االسي بمرات واألسن (املميفة .)١٧
 -55ينبغااي للدولااة الطاارف أن تراجااإ القااانون املااذكور حبياااي جتعاان تعريفاتااه والساالطات
ادعم اسااتقاللية اهليئتا اجلدياادت املنشااأت
والقيااود املتعلقااة مبمارساتها تتوافااق مااإ العهااد وتا ّ
مبوجب القانون وفعاليتهما ،ومها جلنة التقييم املعنية ابساتخدام السالطات وجلناة االساتعراق
املعنية أجهزة االستخبارات واألمن.
قانون تنظيم سوق (الرعاية الصحية)
 -56تت ررعر اللجن ررة رلقل ررق أل س ررمنو تع ررايت س ررمنو تنظ ررهم س رروت (الرعمي ررة الص ررإهة) هه ررل
للمسيتررمرين الطبه ر الي ررملع لت ررركمت الي ررريس الصررإي االط ررالع عل ررا الس ررجالت ال ريفي ررة يف
سررجت املرةررا اإللكرراوي يفو اقصررو علررا سوا قررة سسرربقة وسسررين ة وحمررايفة سررن املررؤسن علهر
وأل شركمت اليريس الصإي يف لت علا هذه املممرسمت لسنوات عاياة (املميفة .)١٧
 -5٧ينبغا ااي للدولا ااة الطا اارف أن تلا اازم ا ااركات التا ااأم ابالمتنا اااع عا اان االرا ااالع عل ا ا
الساجالت الطبياة الفردياة دون موافقاة املا من علايهم ،وتتأكاد مان أن القاانون يلازم ااركات
التااأم الصااحي ابحلصااول عل ا موافقااة مساابقة ومسااتن ة ماان املا من عل ايهم لالرااالع عل ا
سااجالام يف سااجن املرع ا اإللكااتوين ،وأن تتاايح خيااار الاارف للمرع ا الااذين يعارعااون
السماح ابالرالع عل سجالام.
احلظر املفروق عل

طاء الوجه

 -5٨رلنظر إىل عايف النسمء الالئي يرتاين النقمب و الربس ةرئهت يف الاولرة الطررف و نر
مك ررن توج ررا ح ررمالت خميل ررة يف األس ررمكن العمس ررة ال ر ر ال يك ررو ها ررم ت مع ررت س ر ر سس ررؤو
و ال يكو ذلك سطلورق تتعر اللجنة رلقلق سن اليترريعمت الر ترنص علرا رر حظرر علرا
اطررمء الوج ر يف املبررمي العمسررة ووسررمئت النقررت العررمل األسررر الررذي سررا يقهررا اقررق يف حريررة الرراين
تقههااق ييجموز سسيو الضرورة والينمسب .وتترعر رلقلرق يضرمق أل اليترري إ ضن رذ ر رم يف
إىل ت مسم هتمه املسلممت يف هولناا (املوايف  2و 3و.)١٨
 -59ينبغااي للدولااة الطاارف أن تنظاار يف مراجعااة القااوان املتعلقااة بغطاااء الوجااه يف عااوء
التزامات الدولة الطرف مبوجب العهد.
احلق يف التجمإ السلمي
 -60يسمور اللجنة القلق أل حكمل سمنو اليجمعرمت العمسرة رم هارم اقكرم الرذي يسرمج
لرؤسمء البلاايت إبهنرمء اليجمعرمت وحظرهرم يفو إ طرمر سسربق ال تيسرق سر العارا .ويسرمورهم
القلررق يضرمق إزاء تلايررا يفرجررة املراسبررة الر ت رةررام الترررطة واسرري اال عملهررمت اليإقررق سررن اهلويررة
ثنمء املظمهرات السلمهة األسر الذي يضقم إن ينبط امليظمهرين (املميفة .)2١
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 -6١ينبغي للدولة الطرف مراجعة قانون التجمعاات العاماة هبادف الغااء احلظار املفاروق
عل ا املظاااهرات بساابب عاادم اإلخطااار املساابق وجلعاان القااانون يتما ا مااإ املااادة  ٢١ماان
العه ااد واملع اااي الدولي ااة األخ اارى ذات الص االة .وينبغ ااي أي ا اا أن تق اادم للس االطات احمللي ااة
ومس ويل الشررة ار ادات واعحة بشأن التعامن ماإ املظااهرات مان أجان تاوف بيئاة آمناة
وم اتية لكن من ممارسة احلق يف التجمإ السلمي.
النشر واملتابعة
 -62ينبغرري للاولررة الطرررف تنتررر علررا نطررمت واس ر ن رص العاررا ولروتوكول ر اال يهررمري
وتقريرهم الاوري اخلمس وهذه املالحظرمت اخليمسهرة راف اليوعهرة رققروت املكرسرة يف العارا
يف وس ررمط الس ررلطمت القضر رمئهة واليتر رريعهة واإليفاري ررة واجمليمر ر امل رراي واملنظم ررمت ار ر اقكوسه ررة
العمسلة يف البلا وعمسة اجلماور .وينبغي للاولة الطرف تك ت ترمجرة اليقريرر وهرذه املالحظرمت
اخليمسهة إىل اللغة الرمسهة.
 -63وو قمق لل قرة  5سن املميفة  ٧١سن النظمل الاا لي للجنة ييعر علرا الاولرة الطررف
تقررال حبل ررو  26متوز/يوله ر  202١سعلوس ررمت ع ررن تن هررذ اليوو ررهمت ال ر س رراسيام اللجن ررة يف
ال ق ررات ( ١6اليمهه ررل العنص ررري و ط ررمب الكراهه ررة واجلر ررائم ل رراا الكراهه ررة) و( ١9الالجئ ررو
وسليمسو اللجوء) و( 35عملهمت اسي راج الغمز يف ارونهنغن) عاله.
 -6٤وتطل ررب اللجن ررة إىل الاول ررة الط رررف تق ررال تقريره ررم ال رراوري املقب ررت حبل ررو  26مت رروز/
يوله  .2025ورلنظر إىل الاولة الطرف سبلت اإلجراء املبسط ليقامي اليقمرير سيإهت إلهارم
اللجنة يف الوست املنمسرب سمئمرة سسرمئت سبرت تقرامي اليقريرر .وسيتركت ريفويف الاولرة الطررف علرا
سمئمرة املسررمئت تلرك تقريرهرم الراوري السررميفس .وو قرمق لقررار اجلمعهررة العمسرة  26٨/6٨يبلررا اقررا
األسصا لعايف كلممت اليقرير  2١ 200كلمة.
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