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  مقدمة

   ١ / ٥                                                                                العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق اإلنـسان                    عقد الفريق   -  ١
       الفريق          واستعرض    .     ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ١٨       إىل    ٧                               ، دورته األوىل يف الفترة من           ٢٠٠٦   ه    يوني /         حزيران   ١٨       املؤرخ  

                          ورأست وفد هولندا سعادة      .     ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ١٥                                                               العامل احلالة يف هولندا يف جلسته الثالثة عشرة املعقودة يف           
    ١٨                                    ولالطالع على تكوين الوفد، املؤلف من      .                                    الدولة لشؤون العدل، وزارة العدل           أمينة                             السيدة نباهات آلبايراك،    
  ،     ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٨                                   مل، يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف                   واعتمد الفريق العا  .     ً                     عضواً، انظر التذييل أدناه

   .                   التقرير بشأن هولندا    هذا 

      لتيسري   )               اجملموعة الثالثية (                                           ، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل     ٢٠٠٨      فرباير  /       شباط   ٢٨    ويف    -  ٢
   .                    باكستان وبريو ونيجرييا  :                       استعراض احلالة يف هولندا

   :                                                  ، صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف هولندا ١ / ٥                 من مرفق القرار   ١٥  ة     ً             وعمالً بأحكام الفقر  - ٣

   ؛ )A/HRC/WG.6/1/NLD/1        الوثيقة    ) ( أ (  ١٥                   ً         عرض مكتوب مقدم وفقاً للفقرة  /         تقرير وطين   ) أ (  

          الوثيقـة     ) ( ب (  ١٥                                                     ً                     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة               ) ب (  
A/HRC/WG.6/1/NLD/2( ؛   

          الوثيقـة     ) ( ب (  ١٥                                           ً                              موجز أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   ) ج (  
A/HRC/WG.6/1/NLD/3( ؛   

                                                                 ً                                           وأحيلت إىل هولندا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً الدامنرك وفنلنـدا وإيطاليـا                  -  ٤
                                     وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية   .                 وفرنسا والسويد                                                واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

   .                      لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-     ًأوال 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

    ١٥      ودة يف                                                                             الدولة لشؤون العدل، وزارة العدل، التقرير الوطين يف اجللسة الثالثة عشرة املعق           أمينة        عرضت    -  ٥
                      يف هولندا، وأن حلقوق             األساسية                     حول حقوق اإلنسان          فعال                                 وذكرت أنه يدور اليوم نقاش        .     ٢٠٠٨       أبريل   /     نيسان

          تتوقـع                       وشددت على أن هولندا ال  .             ً     ً                                                             اإلنسان أساساً قوياً يف تشريعات هولندا وسياساهتا العامة وعملية إنفاذ القوانني فيها  
             وأشارت إىل أن   .        قتراحات ال          نتقادات وا ال   ا    قبول           ً   مستعدة أيضاً ل       بل إهنا   ،                     إطراءات خالل االستعراض    فقط          أن تتلقى 

                                        ً                               ً                                           جزر األنتيل اهلولندية وأروبا، بوصفهما جزءاً من مملكة هولندا، قد انضمتا أيضاً إىل العديد من معاهدات األمم                 
   .                                                    ً                أن ممثلي جزر األنتيل اهلولندية حيضرون اجللسة بوصفهم جزءاً من وفد هولندا    أكدت         املتحدة، و
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                                                                                               وقالت إن اجملتمع اهلولندي يتميز بالتعددية وبوجود جمموعة واسعة مـن األيـديولوجيات واملعتقـدات           -  ٦
                                            وأضافت قائلة إن دستور هولندا واتفاقيات        .                                                               املعيشة وأمناط القيم، وإن احلرية جتعل هذه التعددية ممكنة               أساليب و

                     وشددت على أنه ال يوجد   .                أساسية مشتركة                                                     حقوق اإلنسان قد رسخا هذه احلريات وأصبحت بالتايل مصدر قيم
                                                                                                            يف الدستور أي ترتيب أسبقية بني احلقوق األساسية، إال أن السوابق القضائية تشري بوضوح إىل وجود حـاالت                  

   .                                      ً                    معينة أعطي فيها أحد احلقوق األساسية وزناً أكرب مما أعطي حلق آخر

                                        الء االهتمام هلما يشكالن نقطيت االنطـالق                                                                 وأشارت إىل أن احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون وإي          -  ٧
                   وأحد العوامل الـيت    .                                                                                      فيما يتعلق مبنع اإلرهاب، وأن هولندا تكافح تطرف املواقف الذي يسبق األنشطة اإلرهابية        

          وإن تعزيز   .                                                                                        تسهم يف تطرف املواقف هو االفتقار إىل احلرية السياسية وانعدام فرص املشاركة السياسية واالجتماعية
            سهم يف منع                                                                                    ُ             السديدة وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان األساسية والتنوع الثقايف والديين ميكن أن يُ                    اإلدارة  

                   استخدام العنف من     "      شرعنة "           ً                                                          وأبرزت أيضاً أمهية تعزيز سيادة القانون، وهو أمر يفضي إىل عدم              .            ذلك التطرف 
                               شبكة اإلنترنت وسائر وسائط      رب    ف ع                                       ويشمل ذلك التصدي للتحريض على العن       .               من املواطنني              جانب جمموعات 

   .                                   اإلعالم ويف املؤسسات التعليمية والدينية

               ذلك يعين وجوب           مع أن    و  .                                                                              وقالت إن هولندا تقوم بإنشاء آلية فعالة ملكافحة اإلرهاب يف مراحله األوىل             -  ٨
                 لقانون وتنفذ يف                                                                                  ً                مراقبة أشخاص معينني أو منظمات معينة مراقبة أشد، فإن تدابري مكافحة اإلرهاب حتدد وفقاً ل              

   .              ظل إشراف قانوين

                                                                                                    وأضافت قائلة إن هولندا حتترم الطابع املطلق حلظر التعذيب يف حاالت طـرد األشـخاص املـشتبه يف                    -  ٩
                                            ويعين ذلك أن أي إنسان خيضع لوالية هولندا ال ميكن   .                                              ممارستهم اإلرهاب ألن حقوق اإلنسان تنطبق على اجلميع

  .                                                                          د ملعاملة تتناىف مع األحكام اليت تتناول احلق يف احلياة وحظر التعـذيب                         ُ                      على اإلطالق أن ُيخضع عن علم وقص      
  )  و ( ١               ً                                 ً                                           وينسحب ذلك أيضاً على األشخاص املشتبه بارتكاهبم أعماالً إرهابية واألشخاص الذين تنطبق عليهم املادة 

   .                     املتعلقة بوضع الالجئني    ١٩٥١           من اتفاقية 

                   وإن هولندا تكافح     .                                        معاجلة مسأليت االجتار بالبشر والبغاء                                   ً      ً         وقالت إن حقوق اإلنسان تؤدي دوراً بارزاً يف         -   ١٠
       مقـرر        منصب        ٢٠٠٠                                  كما أهنا أول بلد أنشأ يف عام          .                                                        بشدة االجتار بالبشر ومجيع األنشطة اإلجرامية املتصلة به       

    جتار                                                                         وقد حددت هولندا فترة تفكري تستغرق ثالثة أشهر ميكن فيها لضحايا اال             .                   عىن باالجتار بالبشر   ُ ُي            وطين مستقل   
                                            وسيمنح الضحايا الذين يقـررون التعـاون         .               ً                                                           أن ينظروا ملياً فيما إذا كانوا يرغبون يف التعاون مع الشرطة أم ال            

      وتؤدي   .                                                                         أما الذين ال يتعاونون فيمكن أن يطلبوا منحهم رخصة إقامة ألسباب خاصة وفردية   .                   رخصة إقامة مؤقتة  
      ٢٠٠٠                           وقد رفعت هولندا يف عام        .       البغاء         املتصلة ب           اهلولندية            بالسياسة             فيما يتعلق       ً  أيضاً                  ً     ً     حقوق اإلنسان دوراً هاماً     

           من ميـارس                                                                   وأتاح ذلك للسلطات املسؤولة إمكانيات أكرب وأفضل لتحسني وضع            .                          احلظر املفروض على املواخري   
   .                ً                                    البغاء، وذلك مثالً يف جماالت كالسالمة والصحة وأوضاع العمل     مهنة 

                                                            ن منع التمييز ومكافحته يشكالن إحدى القضايا األخرى اليت                                    الدولة لشؤون العدل إىل أ           أمينة          وأشارت    -   ١١
                                             وعليه، فإن منع التمييز ومكافحته يقتضيان        .                      ً                        وقالت إن التمييز، أياً كانت أسبابه، ممنوع        .              ً     ً   تتطلب اهتماماً خاصاً  

  د        وتـسان   .                                                                والقانون اهلولندي حيظر التمييز ويعاقب من خيل هبذا القـانون           .                                 بذل جمهود كبري من جانب احلكومة     
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                              التمييز من أجـل تقـدمي            كافحة                                                                                 هولندا ضحايا التمييز، وقد أنشأت بنية حتتية وطنية جديدة تتمثل يف مكاتب مل            
                       ، وقد اختذت جمموعة واسعة     ٢٠٠١                                             وتدرك هولندا ما حدث من تغريات يف اجملتمع منذ عام   .                   املساعدة إىل الضحايا

                                 وجيري اآلن وضع خطة سياسة عامة        .          االجتماعية                                                          من التدابري للتصدي لالنقسامات االجتماعية وتصلب املواقف        
                                                                                                             هتدف إىل مكافحة التمييز العنصري يف سوق العمل، ويف جمال إنفاذ القوانني، والتحقيقات اجلنائيـة، وشـبكة                 

                       ُ                                                 بأن التفاعل احلقيقي بني أُناس من خمتلف اخللفيات سوف يـساعد علـى                    ً     ً   اعتقاداً قوياً              هولندا       عتقد  وت  .        اإلنترنت
                                                                كما أن احترام حرية املسلمني يف ممارسة شعائر دينـهم يـشكل              .                           واخلوف من اإلسالم يف البلد                     مكافحة التمييز   

   .      ً       ً                                                                موضوعاً رئيسياً لسياسات الدمج ويتماشى مع تقليد عريق من احلرية الدينية يف هولندا

       سية يف                                وشددت على أن القضايا الرئي      .      اهلامة                 ظالن من املسائل                                             وقالت إن النهوض حبقوق املرأة وحتررها ي        -   ١٢
                                                                                                       سياسة هولندا يف هذا اجملال هي املشاركة يف العمل، ووضع النساء والفتيات اللوايت ينتمني إىل مجاعات األقليات،        

                  وكلت إليها مهمة    ُ أُ                                                           وهناك حقيبة وزارية خاصة أسندت إىل وزيرة التحرر اليت            .                                 والسالمة وسياسة التحرر الدولية   
    .                                              ر املعنية مسؤولياهتا اخلاصة فيما يتصل هبذه املسألة                    ولكل دائرة من الدوائ  .                    تنسيق سياسات التحرر

                                                                                              وذكرت أن تعيني وزير للشباب واألسرة، يف مجلة تدابري أخرى، يدل على األمهية اليت توليهـا هولنـدا           -   ١٣
                                                                                          ونتيجة للدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال وألسباب أخرى، وضـعت                .            حلقوق الطفل 

                                ، وهتدف إىل التقليل من عـدد        "                      سالمة األطفال يف البيت    "                                        مل بشأن االعتداء على األطفال عنواهنا                     هولندا خطة ع  
   .              وتدارك الضرر                                               وترمي األنشطة إىل منع وقوع االعتداء واكتشافه ووقفه  .                        حاالت االعتداء على األطفال

               ففيما يتعلـق     .           ً  لدول مسبقاً                                                                الدولة لشؤون العدل بعد ذلك األسئلة املكتوبة اليت طرحتها ا                أمينة           وتناولت    -   ١٤
                                                                                                                 بالسؤال الذي طرحته إيطاليا، ذكرت أن هولندا تستعد اآلن الختاذ قرار هنائي بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلماية                 

  .                                                                                ً                             وتعزيز حقوق اإلنسان، ميكن التعرف عليها بسهولة وتتصف بالفعالية والكفاءة وتعمل وفقاً ملبـادئ بـاريس               
                                                                       ناشطة بالفعل، منها هيئة محاية البيانات، وأمني املظامل الوطين، وجلنة            ً  داً   ج                          ّ           وقالت إن هناك عدة مؤسسات قّيمة       

                         هلذه املؤسسة اجلديدة ضمن           األنسب                                                           ومن الضروري إجراء دراسة متأنية قبل البت يف املكان            .                    املساواة يف املعاملة  
   .                            املؤسسات القائمة يف هذا امليدان

                                                      االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء            ً                                             ورداً على سؤال طرحته فرنسا بشأن التوقيع على         -   ١٥
                              أبريل أن يأذن ملمثـل هولنـدا    /       نيسان  ١١                                            الدولة لشؤون العدل أن جملس الوزراء قرر يف            أمينة                 القسري، ذكرت   

                                                           وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته اململكة املتحدة بـشأن           .                                                        الدائم لدى األمم املتحدة بالتوقيع على هذه االتفاقية       
                         منظمة متثل أقليات إثنية   ٢٠                                                                 اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين، ذكرت أن احلكومة استشارت أكثر من    اك    إشر

   .             ً                        ومثليني جنسياً، وحمتجزين، وكثريين غريهم     أجانب            ً         ونساء وأطفاالً والجئني و

         الدولـة          أمينـة       ابت       ، أج     حلجاب    ًَ                                                                      ورداًَ على السؤال الذي وجهته اململكة املتحدة بشأن التدابري املتعلقة با            -   ١٦
                    فارتداء مثل هـذه      .                    أمر غري مرغوب فيه                       ً         حجاب يغطي الوجه كلياً هو                                                  لشؤون العدل بأن هولندا ترى أن ارتداء        

                                          كما أنه يقيد وضـع املـرأة يف املعـامالت      ،                                                                املالبس يعوق االتصال بني الناس وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة         
                                         ُ       ً                   بس إسالمية تغطي الوجه مثل الربقع أو النقاب ُيعد شـكالً مـن                                              ويف الوقت نفسه، فإن ارتداء مال       .          االجتماعية

    .                                                                         أشكال التعبري الديين، وال ميكن تقييد احلرية الدينية إال يف حاالت خاصة وحمددة بدقة
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                     الواقـع يف ميـدان           األمر                                                                             وفيما يتعلق بالشاغل الذي أعربت عنه اململكة املتحدة خبصوص الفصل حبكم              -   ١٧
          وذكرت أن    .                                                                      املسألة تعترب مشكلة جدية وأن معاجلتها تشكل إحدى أولويات حكومتها                           أكدت أن هذه      ،       التعليم

    ً                                              ورداً على سؤال طرحته إيطاليا بشأن التثقيف يف          .                                                             إنشاء مركز للمدارس املختلطة هو تدبري من بني تدابري أخرى         
                               لتعليمية اخلاصة يف إطار مـا                                                                                           جمال حقوق اإلنسان، قالت إن املدارس االبتدائية والثانوية ختتار براجمها ومواردها ا           

   .                                     ومقتضيات االمتحانات اليت حتددها هولندا                       التحصيل العلمي املستهدفة        ستويات      يسمى مب

                                                                                            وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته السويد حول ممارسة العنف ضد املرأة، عقب التقرير الذي قدمه املقرر   -   ١٨
                                                        تعمل على وضع برنامج عمل جديد بشأن العنف املرتيل                                                                اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، ذكرت أن هولندا        

                                             وستركز السياسة العامة على إزالة العقبات        .                                                                   وأنه سيوىل اهتمام إضايف ملنع العنف املرتيل واكتشافه يف وقت مبكر          
   .                         املختصني يف ميدان العنف املرتيل       املهنيني                                 القائمة يف جمال تبادل املعلومات بني 

  دود الدولة موضوع االستعراض احلوار التفاعلي ور- باء 

                                                                                                    رحب عدد من الوفود، خالل احلوار التفاعلي الذي أعقب هذا العرض، باإلطار املؤسسي الوطين القائم                 -   ١٩
                  ً               وأشادت الوفود أيضاً بالنوعيـة       .                                                                              يف هولندا وبالتزامات هولندا وإجنازاهتا يف ميدان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          

                                                                                    دا ولتقريرها الوطين، مبا يف ذلك النهج الذي اعتمدته يف إعداد هـذا التقريـر                                                املمتازة للعرض الذي قدمته هولن    
                                                                             وأثنت وفود كثرية على هولندا العترافها الصريح بالتحديات والقضايا اليت مـا          .                                والقائم على املشاركة والتعاون   

   .     ً          وفداً ببيانات  ٣٧                         وخالل احلوار التفاعلي، أدىل   .           زالت قائمة

ّ    نّوهت و  -   ٢٠                                                                                     دم الذي أحرزته هولندا، وخباصة فيما يتعلق باملنظور اجلنساين واألنشطة اهلادفة إىل                التق ب           بلجيكا    
                                                    ورحبت بافتتاح شبكة من املكاتب احملليـة ملكافحـة           .                                                            توفري املزيد من الفرص للنساء املنتميات إىل أقليات إثنية        

                           قوق اإلنسان وعن الطريقة اليت                                           ً                     وطلبت بلجيكا معلومات عن العمل القائم حالياً إلنشاء مؤسسة وطنية حل  .        التمييز
   .                                                 سيتم هبا تقسيم املهام بني هذه املؤسسة واآلليات القائمة

                                                                                                              وأعرب الكرسي الرسويل عن بالغ قلقه إزاء التقارير اليت تفيد بأن العاملني الطبيني ينهون حياة املواليـد                  -   ٢١
          ً      ً                        ولود حديثاً حقوقاً مبوجب العهد الـدويل                                       هل تعترف هولندا بأن للطفل امل       :                      وطرح األسئلة التالية    .             اجلدد املعوقني 

                                                                                                 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وأن هذا الطفل حيتاج إىل ضمانات ورعاية خاصة، مبا يف 
                                                                                                         ذلك محاية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها؟ وخلص الكرسي الرسويل إىل أن الوسيلة الفضلى الحترام حقوق          

   .                                                                             ة بالطفل تبدأ برفض أي إهناء قسري حلياته، وباالعتراف بعدم جواز انتهاك حقه يف احلياة           اإلنسان اخلاص

                                                                                         ودعت فرنسا هولندا إىل تقدمي إيضاحات فيما يتعلق مبمارسة قدر كبري من التمييز ضد املهاجرين، مشرية   -   ٢٢
                                      يف جماالت مثل الرياضـة واألنـشطة            ً                          فعالً، وأنه يالحظ بوجه خاص     ُ    ُبذلت                                              إىل أن هذا التمييز مستمر رغم اجلهود اليت         

     ً          شخصاً، طلبت     ١١            أودى حبياة       مما     ،      ٢٠٠٥                                                 وفيما يتعلق حبرق مأوى مللتمسي اللجوء يف عام           .                            الترفيهية والعمالة والسكن  
     قـد           هولنـدا                    وإذ الحظت فرنسا أن   .          اللجوء      لتمسي                                                                    فرنسا معلومات عما مت اختاذه من تدابري لتعزيز السالمة الشخصية مل          

ـ                     على هذه االتفاقية                         فقد أوصتها بالتصديق                                                     تفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،              على ا   ّ    وقّعت      رب ـ           يف أق
   .       وقت ممكن
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                                    ً    ّ                                                  وأشارت مصر إىل استطالع آراء أجري مؤخراً ودلّ على أن اجملتمع اهلولندي يؤيد إعادة تطبيق عقوبـة     -   ٢٣
                   وأوصت مصر بأن تشرع   .                    ابة هلذا املطلب الشعيب                                        عن اخلطوات اليت تنوي احلكومة اختاذها لالستج ت           اإلعدام فسأل

                        قانون حقـوق اإلنـسان                                                                                       احلكومة يف إجراء نقاش حول هذه املسألة هبدف التوصل إىل استنتاجات تتماشى مع              
                                                                                           كما أوصت مصر بأن يعاد النظر يف شرعية البغاء بالنظر إىل تأثريه على إعمال جمموعة كاملة من احلقوق،   .      الدويل

                               مصر عن اخلطوات اليت اختذهتا             استفسرت و  .  ً                       اً حلق املرأة يف الكرامة       ارخ                 ً      ل كل شيء، انتهاكاً ص                      فالبغاء يشكل، قب  
       بإنشاء                             ً                                                                      احلكومة للتصدي الجتاه نشأ مؤخراً ويتمثل يف استغالل ظاهرة اهلجرة لتحقيق مكاسب سياسية، وأوصت               

                                         نصرية أو برامج تدعو إىل كره األجانب،                                                                                      آلية للتأكد من أن األحزاب السياسية واملؤسسات االجتماعية ال تعتمد برامج ع           
                                  وباإلشارة إىل احلكم الـذي صـدر         .                           قانون حقوق اإلنسان الدويل                                                      وذلك على حنو يتماشى مع التزامات هولندا مبوجب         

            التـصرحيات               يعترب هذه        مل        هو حكم     ، و  "    فتنة "                             اليت أدىل هبا منتج فيلم             تصرحيات     ً                                   مؤخراً عن إحدى احملاكم فيما يتعلق بال      
                               ً                                                                      شرعي يدعو إىل الكراهية بل خطاباً حتميه حرية التعبري، أوصت مصر بأن يضطلع واضعو القـوانني                      ً    خطاباً غري 

                                                                                                            اهلولنديون مبسؤوليتهم مبقتضى العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وخباصة فيما يتعلق مبنع التحريض            
                       بغية املـساعدة علـى         ً    أخرياً،   و  .          ق اآلخرين                                                القانون وأن يضعوا القيود الالزمة حلماية حقو            مبوجب                 على الكراهية   

                                                                                   أوصت مصر بأن تنضم هولندا إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال               ،                             معاجلة املشاكل السالفة الذكر   
   .                     املهاجرين وأفراد أسرهم

  "         نف املرتيل                 التعامل مع الع   "                ً                                                               وطلبت كندا مزيداً من املعلومات عن الطريقة اليت سيعاجل هبا الربنامج اجلديد               -   ٢٤
                                                                                                             الشواغل اليت أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة فيمـا           

                                     وأوصت كندا مبواصلة اجلهود من أجل تكثيف   .                                                        يتصل باستمرار ممارسة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل
                                                                      هية العنصرية والعنف املتصل بذلك ومالحقـة مرتكبيهـا مـن خـالل                                                   التحقيق يف جرائم التحريض على الكرا     

   .                                         جراءات القانونية اجلنائية وغريها من التدابري إل ا

                                                        ً    ّ                               وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل استطالع آراء أجري مؤخراً ودلّ على أن لدى قسم من اجملتمع       -   ٢٥
             فسهم مضطرين                       ً                  املسلمني اهلولنديني كثرياً ما جيدون أن                          وأشارت كذلك إىل أن     .                                 اهلولندي آراء سلبية جتاه اإلسالم    

                                                            تتعلق بضعف اندماجهم، وارتفاع مستوى النشاط اإلجرامي بني                        مواقف متحاملة                                 لدفاع عن أنفسهم يف مواجهة       ل
          كمـا أن     .                                                                                                     الشباب املسلم، وآراء املسلمني احملافظني فيما يتعلق حبقوق املرأة، واجلنسية املثلية، والعقاب البـدين             

                                       وسألت الواليات املتحدة هولنـدا عـن         .                                                                      قليات الدينية واإلثنية ترى يف كثري من األحيان أهنا تتعرض للتمييز            األ
   .                                                 استراتيجياهتا لتحسني اندماج األقليات الدينية واإلثنية

                                                                                                  ت اململكة املتحدة ببعض القلق تأخر هولندا يف تقدمي تقاريرها الدورية إىل خمتلف هيئات األمـم                   الحظ و  -   ٢٦
                                                                                                    وأوصت بأن تكفل هولندا تضمني تقاريرها اليت تقدم يف املستقبل إىل هيئات املعاهدات معلومات عـن                  .    حدة   املت

                                                                                                                  تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان يف األقاليم اهلولندية الواقعة ما وراء البحار، وعرضت تقدمي املساعدة يف تقاسـم                 
   .                 اخلربات يف هذا الشأن

                                            اللجوء وبالنهج الذي تتبعـه إزاء تعـدد           ملتمسي                  ري من املهاجرين و                                     ورحبت بريو باستضافة هولندا الكث      -   ٢٧
                                                                                                   والحظت أن هولندا مل تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد                  .         الثقافات

   .                          أسرهم وأوصتها بأن تفعل ذلك
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  ّ                   إالّ أهنا أعربت عـن       .           العنصري    ّ                                                                    وسلّمت الربازيل بإحراز تقدم يف عدة جماالت، منها احلماية من التمييز            -   ٢٨
           وقالت إهنا    .                                                                                                    مشاعر قلق إزاء التدابري اهلادفة إىل التصدي لإلرهاب والسياسات اهلادفة إىل مكافحة االجتار بالبشر             

                                            املتعلقة باجلرائم اإلرهابية يليب املعايري الدولية          القضائية                                                    تود معرفة ما إذا كان توسيع نطاق التحقيقات واملالحقات 
      فورية   ال      ساعدة   امل                 فيما يتعلق بتقدمي                    اليت تنتهجها هولندا               سياسة الراهنة   ال           عن تقييم        استفسرت    كما   .     نسان       حلقوق اإل

                                                                                  وأوصت بأن تنظر هولندا يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة              .                         إىل ضحايا االجتار بالبشر   
                                                     إنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري التفاقيـة                                                                      التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال         
   .                                                 حقوق الطفل املتعلق بإشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

                                                                        األجانب والعنصرية، وخباصة على شبكة االنترنت وغريها من وسائط اإلعالم،               كره                   والحظت كوبا أن      -   ٢٩
            لإلسـالم،    ٍ ٍد ا ع                            وذكرت أن اللجوء إىل هنج م       .     لبلد                     ما زالت قائمة يف ا              هي أمور                                     ووصم األقليات الدينية واإلثنية،     

               ويف هذا السياق،   .             ً       ً                  عترب استخداماً مبالغاً فيه حلرية التعبري                                                  ُ وهو هنج يشكل إهانة للناس الذين يعتنقون ذلك الدين، ُي
        على مجيع                              من االتفاقية الدولية للقضاء  ٤                                                                 طلبت كوبا معرفة الطريقة اليت توفق هبا احلكومة بني حرية التعبري واملادة 

          مجيع املواد                  هولندا على الفور      تنفذ    أن        وأوصت ب  .        بشأهنا         أية حتفظات       هولندا                                   أشكال التمييز العنصري، اليت مل تقدم 
                                                                                           كما سألت كوبا عن الطريقة اليت توفق هبا احلكومة بني تدابري مكافحة اإلرهاب واحترام اإللتزامات         .           ذات الصلة 

                                    املتعلقة مبكافحة اإلرهاب جلعلـها             تشريعات                 يف تنقيح مجيع ال           هولندا                                            املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأوصت بأن تنظر     
   .                 معايري حقوق اإلنسان     أعلى           تتماشى مع 

                                                                                                  االحتاد الروسي بارتياح املعلومات اليت تفيد بأن هولندا تعمل على التصديق على الربوتوكـول                  الحظ و  -   ٣٠
                                          اقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفـال يف                                                            االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري التف   

  .                                                                                   ً                      الرتاعات املسلحة، وأوصت بوضع أطر زمنية واضحة يف هذا الشأن وبإبالغ جملس حقوق اإلنسان تبعاً لـذلك                
  .                                                                                                          وسأل عن التحفظات املقدمة بشأن اتفاقية حقوق الطفل وأوصى بأن تنظر هولندا يف سحب هذه التحفظـات                

                                                                                    وسي بأن تغطي مجيع هيئات املعاهدات ومجيع التقارير يف املستقبل ال اجلـزء األورويب                   ً                    وأخرياً، أوصى االحتاد الر   
                                       ً                                                                      فحسب بل أروبا وجزر األنتيل اهلولندية أيضاً، وأن تسحب هولندا حتفظاهتا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق                

   .                                                             االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق جبزر األنتيل اهلولندية

                                                        ً                                           الدولة لشؤون العدل، يف ردها على هذه األسئلة، إنه جيري حالياً النظر يف تقسيم املهـام بـني                         أمينة         وقالت  -   ٣١
       املؤسسة           أضاف أن    و  .                                                                                              مؤسسة أمني املظامل وجلنة املساواة يف املعاملة واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املعتزم إنشاؤها            

   .                              ً             ن مهام هذه املؤسسة سوف حتدد وفقاً ملبادئ باريس أ   و                                                 اجلديدة ينبغي أن تزيد من قيمة البىن التحتية القائمة

       تريد         هولندا                     الدولة لشؤون العدل أن      أمينة                                                       وفيما يتعلق مبسألة اندماج األقليات اإلثنية والالجئني، ذكرت   -   ٣٢
                                                        على الدوام تنازع قائم على القيم داخل البلـد ألن                                        بينما الحظت أنه سيظل يوجد       و  .                        بناء جسور بني املواطنني   

  .                                                                                                     تمع متعدد الثقافات، فإنه ميكن يف دميقراطية قائمة على سيادة القانون إجياد حل هلذا التنازع بالوسائل السلمية  اجمل
             وقالت إنـه     .          ً                                                                                           وردت أيضاً على السؤال املتعلق باستمرار التمييز، مشرية إىل أنه يرتبط إىل حد كبري هبوية هولندا               

                                   السياسة ووسائط اإلعـالم واجملتمـع           عامل                         من عقول الناس، وإن               املتحاملة            ً                           يصعب دائماً، لألسف، إزالة األفكار      
   .                التصدي للتحامل                                      من شأن تعزيز احلوار احلقيقي أن يساعد على   إن    ، و     ً تشنجاً                بأسره أصبح أكثر 
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                                               الدولة لشؤون العدل إنه جيب أن تتاح جلميع الناس      أمينة                    ملشاركة يف العمل قالت           لتمييز يف ا              وفيما يتعلق با  -   ٣٣
     ً                      ووفقـاً ملكتـب التخطـيط        .                                                                وللوصول إىل سوق العمل على أساس املساواة يف احلقوق واملعاملة                      فرصة للعمل   

            ً     ً                               تلقى اهتماماً كبرياً من جانب وزيـر الـشؤون                 بالذات                                                        اهلولندي، سوف يتباطأ منو سوق العمل، وهذه املسألة         
           وقرار منتج   "     فتنة "         الوثائقي     ً                                                  ورداً على مالحظة مصر، كررت القول إهنا تعارض بشدة الفيلم   .                   االجتماعية والعمالة

            وقالـت إن     .        استقطاب      حالة                                                                                      الفيلم عرضه على شبكة االنترنت، مشرية إىل أن هذا العمل ينم عن رغبة يف خلق                
ّ                         هولندا ُسّرت بردود الفعل احلالية و  ُ    .                                            ن موقف املسلمني يف هولندا يلقى الترحيب والتشجيع إ       

                                                      عمل اجلديد سريكز على تدعيم النتـائج واالسـتجابات                                                          وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، قالت إن برنامج ال         -   ٣٤
                                        وقد أطلقت محلة توعية وطنية بشأن العنف ضد   .                                                        للتطورات اجلديدة، وخباصة فيما يتعلق بالوقاية والكشف املبكر

        أبريـل   /                                               وطين وموقع خاص على شبكة االنترنت يف نيـسان                       على املستوى ال        ساخن         هاتفي      خط    ُ       اسُتحدث          املرأة و 
     ٍ  لدواعٍ        والعنف          واالعتداء                                                            ق جبميع أشكال العنف ضد املرأة، مثل اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل           وفيما يتعل  .     ٢٠٠٧
       انتشار     مدى      ة عن  َّ  دَّث                                                                             ُ بالشرف، تقوم هيئة مراقبة التحرر مبعاجلة هذه القضايا، مستعينة بإحصاءات وبيانات ُحم     تتصل 

      وقـد    .                             ً       ضحايا االجتار، كما ذكرت سابقاً                                   ا هو تقدمي مساعدة فورية إىل         ولند ه                وقالت إن هدف    .               العنف وأنواعه 
   .                                                                نفذت هولندا مجيع التوصيات اليت قدمتها املقررة الوطنية املعنية باالجتار

   ّ                                                    مكّن احلكومة من ممارسة قدر أكرب من الرقابة على              ٢٠٠٠                                          وذكرت أن رفع احلظر عن املواخري يف عام           -   ٣٥
                                            اقبة متكررة، وتكتشف االنتهاكات وتتخذ إجراءات                        وتقوم الشرطة بعمليات مر  .                           صناعة اجلنس ومن منع اإلساءات

                                                                        وقد أفضى ذلك إىل حتسني أوضاع عمل البغايا فيمـا يتعلـق بـصحتهن                .                                ضد ممارسي العنف اجلنسي واالجتار    
            ً                                                                                 وتناولت أيضاً املسائل املتعلقة بإصدار قرارات إهناء حياة املواليد اجلدد املعوقني الذين يعانون من آالم   .        وسالمتهن

                                                  ً                                                      وقالت إن هولندا حتدثت يف تقارير أصدرهتا الدولة مؤخراً عن املستجدات املتعلقة هبذه املسألة، مشرية                 .       ال تطاق 
           إن إهنـاء         قالت   و  .                                                                                            إىل أن العاملني يف املستشفيات قد يواجهون يف كثري من األحيان قرارات صعبة يف هذا الشأن               

    على   .                       يعترب جرمية قتل يف هولندا   هو            مل ال يطاق، و               حىت وإن كان األ ،          عمل إجرامي   هو                          حياة املواليد اجلدد املعوقني 
  ،     ٢٠٠٦       ويف عام   .                                                          ً                              أنه تثار قضايا طبية بالغة التعقيد عندما يكون الوليد مصاباً بتشوهات وراثية ال ميكن أن تزول

   .                                                       أنشئت جلنة خرباء لتقدمي املشورة بشأن اختاذ قرارات إهناء احلياة

    ً                                                  شخصاً من األجانب الذين كانوا يف وضع غري قانوين وكانوا على     ١١                              أما بشأن احلريق الذي أودى حبياة   -   ٣٦
       لتمسي                                                              الدولة لشؤون العدل إن احلريق مل يندلع يف مركز استقبال مل                 أمينة                                          وشك أن يعادوا إىل وطنهم، فقد قالت        

                                    وقد اختذت هولندا تـدابري لتحـسني         .  ة          غري قانوني        بصورة                        ألجانب الذين يقيمون     ل                             اللجوء بل يف مركز احتجاز      
   .                         يف مراكز االستقبال واالحتجاز                          عن طريق الوقاية من احلرائق              أوضاع السالمة 

                                                                                        الدولة لشؤون العدل التشريع اجلديد املتعلق مبكافحة اإلرهاب فقالـت إنـه تؤخـذ يف                      أمينة           وتناولت    -   ٣٧
            خباصة عندما                                                                                                 عتبار، لدى وضع قوانني جديدة، اآلثار املمكنة جلميع التدابري التشريعية على حقوق اإلنسان، و              ال ا

                          سيستخدم مجيـع الوسـائل                            أشارت إىل أن الربملان      و  .                                                          تتناول مثل هذه التدابري قضايا حساسة مثل منع اإلرهاب        
                                        وقالت إن التشريعات اجلديدة تتفق، بالتايل،   .                                      توافق التشريعات اجلديدة مع حقوق اإلنسان    مدى              واألدوات لبحث 

   .                             مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
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                                                                                           أن الربملان يقوم باستعراض الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـتراك                    أضافت و  -   ٣٨
                                                      وأن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب        ،                  هبدف التصديق عليه        وذلك                              األطفال يف الرتاعات املسلحة     
                            ما وراء البحار، ذكرت أن                                                وحول مسألة وضع حقوق اإلنسان يف أقاليم          .     ٢٠٠٨                             سيحال إىل الربملان خالل عام      

                                                                                      ّ                               أقاليم ما وراء البحار مسؤولة بصورة مستقلة عن التقارير اليت تقدمها إىل هيئات املعاهدات، إالّ أهنـا تواجـه                   
ّ                    حتّديات يف هذا الشأن                                                                          ّ                وقد اعتمدت جزر األنتيل اهلولندية سياسة بشأن حقوق اإلنسان ترمي إىل حتسني التقّيد               .  

                                       العرض الذي قدمته اململكـة املتحـدة             تقبل          هولندا           الت إن     وق  .                   التقارير بشأهنا                              مبعاهدات حقوق اإلنسان وتقدمي   
   .                     تقاسم اخلربة يف هذا اجملال ل

                 الدولـة لـشؤون         أمينة                                                                               وفيما يتعلق باستطالع اآلراء الذي أشارت إليه مصر ومسألة عقوبة اإلعدام، ذكرت         -   ٣٩
          ً   وذكرت أيضاً    .                                    املهم االطالع على هذه االستطالعات                         ّ                                         العدل أن احلكومة ال تسّيرها استطالعات اآلراء، وإن كان من         

  .                                                 وأن احلكومة تدار من قبل ممثلني سياسيني منتخبني                اهلولندي                                                           أن هذا االستطالع ال يعرب عن غالبية اجملتمع وال الربملان           
ّ                                                                    تعارض بشّدة عقوبة اإلعدام وإن احترامها حلقوق اإلنسان عامل أساسي وراء هذا املوقف        هولندا        وقالت إن          .   

                           اخلاصة مـشاعر قلقهـا إزاء            اإلجراءات                                                        وقالت مجهورية إيران اإلسالمية إهنا تشاطر هيئات املعاهدات و    -   ٤٠
                                                                                               سلسلة من انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تزايد حاالت اخلوف من اإلسالم واحلوادث الـيت تـنم عـن         

                                        ليات اإلثنية والدينية، والقيام، منذ فترة                          ً                                    العنصرية وكره األجانب، فضالً عن خمتلف مظاهر مواقف التمييز ضد األق
ّ   ميّس                          قريبة، بإنتاج فيلم تشهريي             ً     وأعربت أيضاً عن   .                                                        القرآن كمثال على التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية 

                                                                                                                 إزاء أمور منها التمييز القائم يف اجملتمع وممارسة العنف ضد املهاجرين والنساء املنتميـات إىل األقليـات،                    ها   قلق
                                                                                                            رار العنف ضد املرأة، وازدياد حوادث اإلساءة إىل األطفال، وارتفاع عدد النساء والفتيات اللوايت يقعـن                     واستم

           إزاء عدم   ها                      كما أعربت إيران عن قلق  .          ِّ                                                   ضحايا لالتِّجار، واخنفاض مستوى حضور املرأة يف القطاعني العام واخلاص
                                              ى الشرطة خالل املرحلة األوىل من االسـتجواب،                                                                   إمكانية الوصول بالطرق القانونية إىل األشخاص احملتجزين لد       

                                                                                                              والطول املفرط لفترة االحتجاز الذي يسبق احملاكمة، وارتفاع عدد احملتجزين غري املدانني يف جزر األنتيل وأروبا                
ّ                                 وسألت إيران عّما اختذته احلكومة من تدابري          .         اهلولندية                                     لتحريض على الكراهيـة العنـصرية                       ملموسة للتصدي ل               

          ُ   ِّ                                                                                           وأوصت بأن ُتعزِّز هولندا قواعدها وأنظمتها يف هذا الشأن، وخباصة فيما يتعلق بالتـشهري باألديـان                           والدينية،  
        دعـائم                            ً                                             ِّ             وأعربت إيران عن قلقها أيضاً إزاء استمرار العنف املرتيل وأوصت هولندا بأن تعـزِّز            .         اإلسالم       كراهية و

   .                       األسرة وقيمها داخل اجملتمع

                                                                لذي ورد فيه أن األشخاص ذوي األصل اهلولندي واملهاجرين مـا زالـوا                                    وباإلشارة إىل التقرير الوطين ا      -   ٤١
            َ        ْ                                                                                              يعيشون يف عالَمني منفصلْين، قالت تركيا إهنا تريد مساع آراء احلكومة بشأن التدابري اليت ميكن اختاذها ملعاجلـة                  

              عنصري وجلنـة                                     ً                                     الواقع يف املدارس، كما ذكرت ذلك أيضاً جلنة القضاء على التمييز ال                 األمر                     مسألة الفصل حبكم    
ّ                                                                   طلبت تركيا أيضاً املزيد من املعلومات عّما يتم اختاذه من تدابري فيما يتصل بـالتمييز يف سـوق                    .            حقوق الطفل                      ً               

ّ                                          وأخرياً، شّجعت تركيا احلكومة على االضطالع بدور          .      العمل                            النقاش الوطين اجلاري بشأن          منحى           يف حتديد         رائد       ً   
                                          ً                      ندماج على أنه عملية ذات اجتاهني وإنه جيب أيضاً االستماع إىل                                           وقالت إنه ينبغي النظر إىل اال       .               قضايا االندماج 

   .                               أصوات املهاجرين وغريهم من اجلماعات
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                                                                                                        وذكرت باكستان أن التقرير الوطين يشري إىل أنه قد تكون هناك حاالت يبدو فيها أن احلريات الفردية                   -   ٤٢
َ     َوَجب         ، ومن مث                                                         وحتقيق اإلمكانات الذاتية يؤديان إىل عدم االعتراف حبقوق اآلخرين                        قيود على احلرية الفردية     فرض َ 

                              وعلى الرغم من وجود جمموعـة       .        االختيار   يف       تهم            ِّ       ً                                            إذا كانت تشكِّل تعدياً على رفاه مواطنني آخرين أو على حري          
                                    ً                 فقد الحظت باكستان أنه مت القيام مؤخراً بأعمـال        ،                                        ُ                 كبرية من القوانني وإطار ملكافحة العنصرية وكُره األجانب       

                       وأشارت إىل أن هنـاك       .                                                                     كراهية العنصرية والتعصب الديين صدمت املسلمني يف مجيع أرجاء العامل                      حتريض على ال  
                                     املسلمني وتشويه رسالة القرآن قد       "     شيطنة "     ً        ً       ً                                                  فيلماً وثائقياً تشهريياً عرضه أحد أعضاء الربملان اهلولندي وقصد منه           

             من العهد     ٢٠    و   ١٩                      ثائقي ينتهك املادتني                                              وفيما أشارت باكستان إىل أن الفيلم الو        .                             أدين على نطاق واسع وبشدة    
                                                           من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز      ٤                                           الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة  

  .                                                                                                          العنصري، فقد أشادت باخلطوات اليت اختذها رئيس جملس وزراء هولندا وحكومته لوقف عرض الفيلم الوثائقي              
ّ                                ُّ                                        توفري معلومات عّما اختذته احلكومة من خطوات ملنع تكرُّر مثل هذه األفعال اليت تنم                       هولندا إىل          باكستان        ودعت                  

                                                                       إلسالم، وأوصت بأن تستكمل احلكومة حتقيقها يف اآلثار املدنية واجلنائية املترتبـة          كراهية ل                   عن العداء لألجانب و 
   .                                           ً               على عرض الفيلم وأن تسرع يف مقاضاة املؤلف وفقاً لقانون هولندا

                                                                                                   رت ماليزيا أنه جيب التمتع حبقوق األفراد بصورة تنسجم مع حقوق اآلخرين يف اجملتمع وأوصت بـأن                    وذك  -   ٤٣
َ                       تنظر احلكومة يف وضع تدابري تعترف مبوجبها بأن التمتع احلقيقي باحلق يف حرية التعبري ال يتحقق إال عندما مياَرس                         هذا                                                                                              

   .                                          الواردة يف االستراتيجية اجلديدة حلقوق اإلنسان   ١٠٢  ل  ا                                      وطلبت ماليزيا بعض األمثلة على املقترحات   .        مبسؤولية    احلق 

ّ                                     عّما مت اختاذه من إجراءات العتمـاد           ً                    ً                       سؤاالً، طلبت أن ينعكس أيضاً يف شكل توصية،                      سلوفينيا       طرحت و  -   ٤٤  
                                                                        التقرير الوطين، مبا يف ذلك يف نتائج االستعراض وأعمال املتابعة اخلاصة                  إعداد                                   منظور جنساين خالل املشاورات ويف      

                    ما يكفـي مـن          توفر              إزاء عدم      ها                 ، أعربت عن قلق       ٢٠٠٧                                                   وبينما رحبت بتعيني وزير للشباب واألسرة يف عام           .   به
                                                         املخدرات واإلفراط يف تناول املشروبات الكحولية، وحـاالت               تعاطي                                             خدمات الصحة العقلية للمراهقني، والنتشار      

                                             ال اجلنسي، وطلبت املزيد من املعلومات عـن                                                    والعدوى باألمراض املنقولة عن طريق االتص       ،                   احلمل لدى املراهقات  
   .                              املشروبات الكحولية أو احلد منهما      تناول           واإلفراط يف               تعاطي املخدرات                               الربامج والتدابري اهلادفة إىل منع 

ّ                  إال أهنا شّددت على أن كـره    .                      من التقرير الوطين     ٩٣                                                      وقالت غواتيماال إهنا تؤيد الرأي الوارد يف الفقرة           -   ٤٥         
ٍ      أمر غري كاٍف إذ    هو               ً                                                     رية يشكالن خطراً وعلى أن اعتماد قوانني تقدمية، وإن كان يستحق الثناء،              األجانب والعنص          

                                                   وشجعت احلكومة على مواصلة مبادراهتا الرامية إىل مكافحة   .                                              إن من الضروري اختاذ إجراءات لتنفيذ هذه القوانني
                                    وذكرت يف هذا الصدد أنه ينبغي للبلدان   .                   اللجوء واملهاجرين     لتمسي                                       كره األجانب والتمييز، وخباصة فيما يتعلق مب

   .                                                                            ُ     املتقدمة التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم

ّ                                                  وأشارت الصني إىل أن انتشار اإلنترنت قد سّهل تدفق املعلومات حبرية، وأسفت ملا يترتب على ذلك من   -   ٤٦                                      
                     وأشارت إىل ما مت اختاذه   .                                                رهابية، والتحريض على الكراهية العنصرية والدينية إ                                انتشار اإلباحية، والتخطيط ألنشطة
                                                                   رائم اإلنترنت والتصديق على اتفاقية جملس أوروبـا املتعلقـة جبـرائم            معين جب                                    من تدابري، مثل إنشاء مركز وطين       

   .                    تعدة الختاذ املزيد منها                                                                   وقالت إهنا تود أن تعرف مدى فعالية هذه التدابري وما إذا كانت احلكومة مس  .        اإلنترنت
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                                                                                  ِّ                        وقالت بيالروس إن احلالة فيما يتعلق بالتعذيب يف هولندا ليست باملثالية؛ وإن هولندا مل تصدِّق علـى                   -   ٤٧
     إطار                                                                                                             الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب على الرغم من أهنا أعربت عن عزمها على القيام بذلك يف                 

                 ، عن جمموعة كاملة     ٢٠٠٧                                    وقد أعربت جلنة مناهضة التعذيب، يف عام   .     ٢٠٠٦   ام                              التعهدات الطوعية اليت قدمتها ع
        وذكـرت    .                                                                                                 من الشواغل البالغة وقدمت توصيات فيما يتعلق مبمارسة التعذيب يف أروبا وجزر األنتيل اهلولنديـة         

         تزايد ألن                             إن هذه املنظمات تشعر بقلق م   "                                منظمة غري حكومية ورد فيه         ١٣             ً                        بيالروس مقتطفاً من تقرير موجز عن       
                                                                                َّ       ً                           الدور املزعوم الذي تضطلع به هولندا يف محاية حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي مل يعد يطبَّق عمليـاً علـى                    

                                 وأوصت بأن تـشارك هولنـدا يف         .                                                   ّ               ، وأملت بيالروس أن تنظر هولندا إىل هذا البيان نظرة بّناءة           "             الصعيد الوطين 
   .                          منصف يتسم باالحترام املتبادل                     اإلنسان على أساس حوار                                           األنشطة الدولية اهلادفة إىل تعزيز ومحاية حقوق 

                التمييز املستمر       حدة                        ً                                                          وطلبت إندونيسيا إيضاحاً بشأن االستراتيجيات احلكومية اهلادفة إىل التخفيف من             -   ٤٨
                           يف معرفة ما إذا كانت احلكومة                    أعربت عن رغبتها         كما    .                                                         الذي تواجهه اجلماعات اإلثنية يف جمايل التعليم والعمالة       

             ً                                                                                   قد أجرت حتقيقاً إثر التقارير اليت حتدثت عن وصم بعض أعضاء مجاعات األقليات وممارسة التمييز ضدهم وما إذا 
                                                                                         ِّ                           كانت قد اختذت أية تدابري وقائية أو تدابري إلذكاء الوعي يف هذا الشأن، وما إذا كانت قد نظـرت يف اتِّبـاع                      

                                      وسألت إندونيسيا عن االستراتيجيات      .             وف من اإلسالم                                                         سياسات جديدة ملعاجلة احلوادث املتزايدة الناشئة عن اخل       
        وتساءلت   .                                                                                                     اهلادفة إىل حتسني إجراءات اللجوء وجتنب ممارسة التمييز ضد املهاجرين الذين ال حيملون وثائق ثبوتية              

    ً                                                                                                               أيضاً عن الطريقة اليت تكفل هبا احلكومة متاشي التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان بغية تطبيق                 
     ً                                      ً                                  وأخرياً، أوصت إندونيسيا بأن تبذل هولندا جهوداً مستمرة ملكافحة العنصرية            .                       يعات يف مجيع أقاليمها             هذه التشر 

   .                             وتعزيز التالحم االجتماعي والديين

                                                                                              وأوصت اهلند بأن تواصل هولندا إقامة حوار وطين بغية تعزيز احترام التنوع والتسامح وأن تنظر يف إنشاء   -   ٤٩
ّ                                                                              اهلند عّما إذا كانت حرية املرء يف اجملاهرة بدينه أو معتقده وممارسة شـعائره                    وسألت  .                        آلية مؤسسية تضمن ذلك           

                               تشعر اهلنـد بـاحلرية إزاء        ،                                                               وأمام اإلجنازات الكبرية اليت تتحقق يف اجملال االجتماعي االقتصادي          . ُ        ً       ً    ُتعترب حقاً أساسياً  
                           وأوصت اهلند بأن تنظر هولندا   .        راء ذلك                                                                           األرقام اليت تدل على انتشار العنف املرتيل وتتساءل عن األسباب الكامنة و           

   .                                                                                                يف تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف هذا الشأن

                                 ِّ                                                                    والحظت غانا عدم وجود قانون حمدد ينظِّم القيود املفروضة على احلريات الفردية وسألت عن الطـرق                  -   ٥٠
                                                        ً     ً                               دمة لتحديد املدى الذي تشكل فيه ممارسة احلريات الفردية تعدياً كبرياً على حق املـواطنني                               واإلجراءات املستخ 

                          ً                              وقالت إهنا تود أن تعرف أيضاً ما إذا كانت احلكومة قد جنحت يف   .        االختيار      تهم يف                           اآلخرين يف الرفاه أو على حري
                                  وأوصت غانا بتعزيز التدابري الرامية   .       اجلنسية                                                                ما بذلته من جهود ملنع تصوير الفتيات والنساء على أهنن أشياء للمتعة 

                                                                                                                      إىل زيادة مشاركة النساء املنتميات إىل أقليات إثنية مبا يتماشى مع توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،                  
   .                                 وبتكثيف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

                        يف جمال حقوق اإلنسان يف                                                                              ورحبت مجهورية كوريا بوضع خطة عمل بشأن الدور الذي يؤديه التثقيف              -   ٥١
        والحظـت    .                                                                                     وأوصت بالعمل على زيادة الوعي العام بالتنوع والتعدد الثقايف على مجيع مستويات التعليم     .      اجملتمع

                                                        إزاء مسألة القتل الرحيم وإمكان ارتكاب انتهاكات          ها    ً                                                      أيضاً أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد أعربت عن قلق         
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                                                                                        ملدنية والسياسية فيما يتعلق بإجراءات إعادة النظر يف إهناء احلياة بناء على الطلب                                          للعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا    
   .                                                                         وقالت مجهورية كوريا إهنا ترغب يف معرفة التدابري اجلاري اختاذها ملعاجلة هذا الشاغل  .                     واملساعدة على االنتحار

                                لى املساواة بني مجيع املـواطنني                                                                              وأشارت نيجرييا إىل أن سياسة هولندا، اليت تركز على حرية التعبري وع             -   ٥٢
      وسألت   .                                                                                                   فيما يتعلق مبعتقداهتم السياسية أو دينهم أو عرقهم، قد شجعت على تدفق جمموعة واسعة من املهاجرين          

  .                                                      ِّ                               ً             عما مت اختاذه من تدابري للتحقيق على حنو مناسب يف قضايا االتِّجار بالبشر هبدف معاقبة اجلناة بدالً من الضحايا
                                                                    التدابري املناسبة ملنع استخدام القوة املفرطة من جانب قوات األمن                    اهلولندية                    ن تتخذ السلطات                     وأوصت نيجرييا بأ  

   .            ً                          اللجوء قسراً إىل البلد الذي جاؤوا منه      ملتمسي                             عندما تعيد املهاجرين والالجئني و

              وسـألت عـن      .                                                                            والحظت بنغالديش أن احلكومة اعتمدت سياسة دمج الستيعاب املهاجرين يف اجملتمع            -   ٥٣
                                                     احلقوق االجتماعية والثقافية وسائر احلقوق األساسية للسكان           مع مراعاة                                     لكيفية اليت تنظر هبا احلكومة إىل الدمج،  ا

                                                                                                  وقالت إهنا تشاطر احلكومة رأيها بأن االزدياد اهلائل يف استخدام اإلنترنت يطرح حتديات جديدة يف                 .         املهاجرين
        معرفـة               قالت إهنا تود               رائم اإلنترنت و     معين جب            ء مركز جديد                بنغالديش بإنشا ت ب   ّ ورّح  .                        جمال محاية حقوق اإلنسان   

                                                                                 وأشارت إىل مشاعر القلق اليت أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة               .                                نطاق هذا املركز ومدى فعاليته    
    يف                                               ِّ                                                      بشأن عدد النساء والفتيات اللوايت يقعن ضحايا لالتِّجار، وقالت إنه ينبغي للحكومة أن تعاجل مسألة الطلـب    

                                                     وفيما يتعلق حباالت التحريض على الكراهية العنصرية         .                                ِّ                   مكان املقصد كي تنجح يف مكافحة االتِّجار باألشخاص       
    إنه      قالت  و  .       ُّ                             ِّ                                                    والتعرُّض لألديان، قالت إن بنغالديش تقدِّر أن تنأى احلكومة بنفسها عن هذه احلوادث أو أن تشجبها

                                         ً                        لرأي، دون مراعاة القيود املتفق عليها دولياً احملددة يف العهد                                                          التغاضي عن هذه األفعال باسم حرية التعبري وا            جيري  
  .                                          منه، مراعاة كاملة ودون تطبيق هذه القيود  ٢٠   و  ١٩                                                    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وال سيما املادتان 

              يـة الـرأي                                                    ً                                              وأوصت بنغالديش بأن تويل احلكومة االهتمام الواجب أيضاً، إىل جانب تعزيز احلقوق املتعلقة حبر             
   .                                                          والتعبري، ملسؤولية التعاطف مع مشاعر اآلخرين وإبداء االحترام هلم

                                                                                                              وأشارت إيطاليا إىل التوصيات اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة والداعية إىل اختاذ تـدابري                   -   ٥٤
           ً                وأشارت أيضاً إىل التعليقات     .   ية                                                                                      فعالة للقضاء على التمييز ضد الالجئات وغريهن من النساء املنتميات إىل أقليات إثن            

                                                                                                      اليت أبداها املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة ومفادها أن القانون اهلولندي حيرم املهاجرات اللوايت ال حيملن 
ّ                                   وثائق ثبوتية من احلصول على خدمات الرعاية االجتماعية، كما حيرم املهاجرات اللوايت يعّرضن للعنف من احلصول                                                                                              

   .                                                                              ودعت إيطاليا هولندا إىل تقدمي تفاصيل عن آخر املبادرات اليت اختذهتا ملعاجلة هذه القضايا  .  ى       على مأو

     ستغل  ا                وقالت إن الفيلم    ".     فتنة "                     من الفيلم الوثائقي      ولندا ه                             الدولة لشؤون العدل على موقف      أمينة       وأكدت   -   ٥٥
ُ                                     يت ُشنت يف نيويورك ولنـدن ومدريـد                                             يف فترة من الزمن أعقبت اهلجمات ال           جاء                              املخاوف القائمة يف اجملتمع و       
                                    ّ                                وأضافت أن النقاشات اليت تدور حول التغّيرات يف اجملتمع أخذت تتناول بصورة   .                            واغتيال ثيوفان غوغ يف هولندا

                                                                                             الدين، وحرية الدين، وال سيما اإلسالم، ووضع اإلسالم يف الدميقراطية الغربية، وإن النقاشات اليت                قضايا           متزايدة  
                                   إن الفيلم الوثائقي يتناول كـل            قالت   و  .                                        ، على حنو ال مربر له، يف سياق الدين           درج    ً     ُ   كثرياً ما تُ                    تدور حول الدمج    

                                                                ستقطاب والتفريق بني املسلمني وغري املسلمني بتقدمي صورة منطية عن معتقدات  ال                           هذه التغريات ولكنه يهدف إىل ا
                                         سن احلظ، فإن رد فعل املسلمني اهلولنديني         وحل  .                   ّ                                          املسلمني اهلولنديني متثّل إيديولوجية جمموعة صغرية من املتطرفني       

                    ً       ً                                                      على الفيلم كان هادئاً ومتسماً بالوقار، فقد رفضوا بوضوح أي شكل من أشكال                       اهلولندية                     واملنظمات اإلسالمية   
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                                        ً     ً                                     كما أن املنظمات اإلسالمية اهلولندية أدت دوراً حامساً يف شـرح الوضـع يف العـامل                .                                   ردود الفعل العنيفة إزاء الفيلم    
                                  ً                                                        ودافعت عن حرية التعبري اليت تعترب حقاً من احلقوق األساسية، ودعت احلكومات اإلسالمية إىل                .             مي يف اخلارج      اإلسال

  .                                                                                     وقالت إن هولندا ستواصل معاجلة هذه املشكلة بالتعاون مع املسلمني الذين يعيشون يف هولنـدا     .                    عدم مقاطعة هولندا  
   .      ً                                                حالياً يف إمكان تقرير خمالفات جنائية فيما يتعلق بالفلم                                              وكما ذكر رئيس جملس الوزراء، فإن املدعي العام حيقق

                                                       قالت إن هولندا تشاطر اآلخرين مشاعر القلق إزاء          ،                                                         وحول مسألة جرائم اإلنترنت والتمييز على شبكة اإلنترنت         -  ٥٦
                     نترنت ولزيادة متويل              شبكة اإل   رب                                                                                        املواد العنصرية واملواد اليت تدعو إىل التمييز وإهنا تواصل جهودها للتصدي للتمييز ع                 نشر  

                                                      وأضافت قائلة إن املركز الوطين لإلبالغ عن جرائم اإلنترنت      .     ٢٠٠٧                  اإلنترنت لعام     رب                                   مكتب الشكاوى املتعلقة بالتمييز ع    
                                                 وقالت إهنا ترى أنه يـتعني اتبـاع هنـج دويل             .                                                                     يتصدى لألقوال املتطرفة من خالل الرد على اجلمهور ومراقبة اإلنترنت         

   .                    ديسمرب عن تدابري جديدة /     ُ                    وقد أُعلن يف شهر كانون األول  .                لى شبكة اإلنترنت                 ملكافحة العنصرية ع

     ُ            بوضع ُنهج لتحقيق      اآلن،      تقوم                     قد قامت بالفعل، وهي                                               وحول القضايا املتعلقة باالندماج، قالت إن هولندا   -   ٥٧
  .                  جيايب، ولكن بشروط                                                                                   واملفهوم األساسي هنا يتمثل يف أن تزايد التنوع يف اجملتمع اهلولندي هو تطور إ               .        االندماج

                       أما السلوك اإلجرامـي      .                                                  الدين وحرية التعبري واملساواة بني الرجل واملرأة            حرية                                     وهذا يعين أن على الناس احترام       
        املختلفة    ة   نسي              ذوي امليول اجل                                              معتقدات خمتلفة أو الذين هم من جنس خمتلف أو               يعتنقون                              والتمييز ضد أولئك الذين     

                                       وقالت إن االندماج عملية ذات اجتاهني،        .                             يكون هناك تسامح بشأهنما      لن    ، ف  ً اً ف         حياة خمتل              يتبىن أسلوب               أو ضد من    
   .ُ                                                                       ُيتوقع أن يشارك فيها مجيع املواطنني وينتظر اجملتمع املتلقي أن تعود عليه بالغىن

                                          التعليم، تشري هولندا إىل تقريرها الوطين              يف جمال                   احلواجز اإلثنية                ُ             باألسئلة اليت طُرحت حول                   وفيما يتعلق     -   ٥٨
                          القائمة على الفصل اإلثين            املدارس     يف         درسون                                         على ضمان أن يتمكن األطفال الذين ي         ها                   لذي يتحدث عن حرص    ا

                                                   إىل اتفاقات على املستوى البلدي، ويتعني علـى             ٢٠٠٦                          وقد مت التوصل منذ عام        .                          من االتصال ببعضهم البعض   
                                      طات احمللية وللمدارس على السواء أن                وميكن للسل   .                                                             املدارس تقدمي تقارير عما تتخذه من إجراءات ملقاومة الفصل        

                              وتكفل مديرية تفتيش التعليم      .     ٢٠٠٦                                                    ُ                      تستعني مبركز اخلربة املعين باملدارس املتعددة اإلثنيات، الذي أُنشئ يف عام            
                   ما يتم اختاذه من          لرصد        ٢٠٠٨  ُ                                        وسُيشرع يف تنفيذ مشاريع رائدة يف عام          .     ً                                 أيضاً أن تقدم املدارس مسامهة مناسبة     

                          ً                                                      والفصل يف املدرسة مرتبط أيضاً بالفصل يف السكن، الذي يشكل أحـد الـشواغل                .               هذه املشكلة              تدابري ملعاجلة 
   .                      الرئيسية يف الوقت احلاضر

                                                                                 الدولة لشؤون العدل إهنا تشاطر اآلخرين مشاعر القلق إزاء العنف املرتيل وآثاره على اجملتمع       أمينة       وقالت   -   ٥٩
َ                   ِ َ           غري متناسب على املرأة وأنه ُيماَرس يف معظم احلاالت مـن ِقَبـل                                   ً     واعترفت بأن هذا العنف يؤثر تأثرياً      .        واألفراد    ُ                          

                        ً                                           وهذا العنف ميس الرجل أيضاً، كما يف حـاالت اجلـرائم املتـصلة               .                                           الشريك احلايل أو السابق أو أفراد األسرة      
                         ومع ذلك، تنظر احلكومة     .                                                                        وهلذا السبب، فإن سياسة هولندا يف الوقت احلاضر حمايدة من حيث اجلنس             .       بالشرف
                                                                    ً                    ما إذا كان من املستصوب وضع سياسة ذات طابع جنساين، تدفعها إىل ذلك، جزئياً، التوصـيات الـيت           اآلن يف 

   .                                                           قدمتها هيئات املعاهدات واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة

             ق بالقيـام                          ً         الدولة لشؤون العدل مثاالً يتعل           أمينة                                                         وحول قضية االجتار ووضع املرأة واإلساءة إليها، ساقت           -   ٦٠
   .                                      بفضل التعاون مع نيجرييا بشأن هذه املسألة     وذلك                      بني نيجرييا وهولندا،      لنساء             املتاجرين با      مبقاضاة     ً  مؤخراً 
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ّ                    الدولة لشؤون العدل إىل تقرير هولندا الذي قّدم إىل جلنة                 أمينة                                                 وفيما يتعلق بسياسة مناهضة التمييز، أشارت         -   ٦١                                          
                                                 ، والذي يتضمن معلومـات عـن سياسـتها املناهـضة         ٢٠٠٧      نوفمرب  /  اين                                          القضاء على التمييز العنصري يف تشرين الث    

                                                                                                         وأضافت قائلة إنه على الرغم من أن خطة العمل ال تتضمن أية إجراءات تتعلق مبجلس حقوق اإلنسان، فإن                 .         للعنصرية
         قالت إن و  .                                                                                                     هولندا تعتزم العمل على وضع مشروع سياسة لالحتاد األورويب يشتمل على عمليات تقييم حلقوق اإلنسان              

   .                  الستراتيجية األساسية            حدث يف حالة ا                                                   ا ستحاول إتاحة كامل خطة العمل جمللس حقوق اإلنسان، كما     ولند ه

   ،                                                                                   وذكرت أن هولندا تضمن احلق يف الضمان االجتماعي للمهاجرين الشرعيني وغري الشرعيني على السواء  -   ٦٢
                                           ها ستبذل قصارى اجلهد لتحقيق التكافؤ يف                                                                      وأن بعض احلاجات األساسية للمهاجرين غري الشرعيني مؤمنة، ولكن        

                     ً                 وهذا املوقف معروف متامـاً يف األمـم          .                                                                احلقوق االجتماعية بني املهاجرين غري الشرعيني واملهاجرين الشرعيني       
                                                                                                         وأضافت قائلة إنه تتوفر للمهاجرين الذين ال حيملون وثائق ثبوتية الفرصة للحـصول علـى التعلـيم                   .       املتحدة

               لضحايا العنـف            استحقاقات                  ً                       واختذت هولندا أيضاً الترتيب الالزم لتقدمي    .                واخلدمات الصحية               القانونية        ساعدة   وامل
                                                                                 ً ُ            وذكرت أن وزير الشباب واألسرة يف هولندا يهتم بكيفية تعزيز قيم األسرة وأنه أصـدر برناجمـاً ُيعـىن       .     املرتيل

  .                               إجراء تقييم منتظم للقـانون                                                                  وفيما يتعلق بالقتل الرحيم، ذكرت أن األمم املتحدة أوصت ب           .                بالشباب واألسرة 
                    للجميع وهو يبني        ٢٠٠٧                         وميكن إتاحة تقرير عام       .                                 قائمة بالفعل وقد متت متابعتها         هذه                      إن عملية التقييم          قالت   و

                                                                                                                 بصورة أساسية أن هولندا تليب األهداف الرئيسية الثالثة للقانون وهي ضمان املراقبة االجتماعية، وضمان اختـاذ                
   .                                      احلياة، وتوفري أوجه يقني للعاملني الطبيني                       قرارات طبية جيدة يف هناية

                                                                         كيفية توافق اعتراضات هولندا فيما يتعلق حبقوق معينة منصوص عليها يف االتفاقية                 وسألت املكسيك عن   -   ٦٣
                                                                                                             الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، كما أوضحت هولندا ذلك، مع مبدأ عاملية حقوق                

                                                                         كما سألت عن القوانني اليت متنع التمييز، وما إذا كانت تشمل مجيع              .                       قضية احلقوق املكتسبة                    اإلنسان، وال سيما  
  .                                 وسكان أروبا وأنتيل اهلولنديـة                                    الذين ال حيملون وثائق ثبوتية                                               املواطنني يف هولندا، مبن فيهم املهاجرون        /      السكان

                                  ق األساسية جلميع األشخاص، بصرف النظر                                                             وأوصت املكسيك بأن تعيد هولندا النظر يف قوانينها بغية محاية احلقو
          ً                                                                 وأوصت أيضاً بأن تتخذ التدابري الالزمة فيما يتعلق مبمارسة التمييز ضد الالجئات      .                                عما إذا كانوا مهاجرين أم ال     

                                  وفيما يتعلق بإجراءات اللجـوء،       .                                                                           واملهاجرات املنتميات إىل فئات إثنية، وبأن تضمن دمج مجيع األطفال اإلناث          
                بإنشاء أو تعزيز        هولندا                 كما أوصت املكسيك   .       ساعة  ٤٨                                       فاصيل عن اإلجراء املعجل الذي يستغرق                   طلبت تقدمي ت  

   .                                                          آلية إعادة النظر يف اإلجراء املعجل بغية ضمان حقوق طاليب اللجوء

                                                                                                       وأعربت إسرائيل عن اهتمامها باملنهجية املتعددة الوجوه اليت طبقتها احلكومة ملعاجلة مـسألة االجتـار                 -   ٦٤
           هولندا إىل           إسرائيل        ودعت    .     ٢٠٠٠                                                                     ، مبا يف ذلك إنشاء منصب املقررة الوطنية املعنية باالجتار يف عام                    باألشخاص

  .                                                            عن التفاعل بني هذه اآلليات وعن كيفية تفادي االزدواج                استفسرت                     فعالية هذا النهج و        مدى                       إبداء آرائها بشأن    
  ُ                                       أُنيطت هبذه املؤسسات وطلبت إجراء تقيـيم                     ً                                         وأعربت إسرائيل أيضاً عن رغبتها يف معرفة مسؤوليات التنفيذ اليت 

   .                    لسنوات الثماين املاضية   يف ا        باألشخاص                                                      للنتائج العملية وامللموسة اليت أسفرت عنها مكافحة االجتار 

                                                                                                        وباإلشارة إىل األجزاء ذات الصلة من التجميع والتقارير املوجزة اليت أعدهتا املفوضة الـسامية حلقـوق                  -   ٦٥
      ِّ                                                                         أن تضمِّن هولندا تقاريرها معلومات عن تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنـسان يف األقـاليم                             اإلنسان، أوصت اجلزائر ب   

                                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية         )  د  )( ١ ( ٨               على املادة      ها                                          الواقعة ما وراء البحار، وأن تسحب حتفظ      
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                                 ل اليت أعربت عنها جلنة القضاء                          النظر إىل الشواغ       لفتت و  .                                                          واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق جبزر األنتيل اهلولندية      
                                                                                                     على التمييز العنصري بشأن االزدياد الكبري يف عدد الشكاوى، وخباصة الشكاوى املتعلقة باخلوف من اإلسـالم،         

                                           وأوصت اجلزائر بأن تواصل هولندا إذكـاء         .            ً                                              ً           وأشارت أيضاً إىل أن قانون العمالة اخلاص باألقليات مل يعد نافذاً          
                                                                            ثقايف على مجيع مستويات التعليم وضمان متثيل األقليات التمثيل املناسب يف سوق العمل،                         الوعي بالتنوع والتعدد ال

                                                                                   كما أوصت اجلزائر بأن تتخذ احلكومة تدابري استباقية هتدف إىل منع استخدام حرية               .                        حبسب نسبة هذه األقليات   
                        ً     وأوصت اجلزائر هولندا أيضاً      .                                                                                التعبري كوسيلة لتربير محالت التحريض على الكراهية العنصرية والعنف يف هولندا          

                                                                                                               بأن تنضم إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأن تضاعف جهودها ملنـع                 
                       الجتار باألطفال واستغالهلم،       سألة ا                            هولندا بإجراء دراسة متعمقة مل       اجلزائر          كما أوصت   .                         أعمال التمييز يف هذا اجملال

                                        األطفال يف املواد اإلباحيـة، وذلـك              استغالل                                          اإلساءة اجلنسية لألطفال، وبغاء األطفال، و                          وخاصة فيما يتعلق ب   
   .                                      كأساس الختاذ إجراء عالجي عاجل يف هذا الشأن

                                                                                                      وشجعت جنوب أفريقيا احلكومة بقوة على تسريع جهودها لزيادة متثيل املرأة يف املناصـب العليـا يف                   -   ٦٦
                                      ً                 ودعت هولندا إىل تقدمي معلومات أكثر تفصيالً عن جهود           .     ٢٠١١          لول عام                 يف املائة حب     ٢٥                      الدوائر احلكومية إىل    

          ً     وطلبت أيـضاً     .                                                                                            احلكومة ملعاجلة مشكلة التمييز العنصري املستمرة وعما حققته جهودها من جناح يف هذا اجملال             
              يل اخلاص باحلقوق              من العهد الدو  )  د  )( ١ ( ٨          على املادة        هولندا                                                  املزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتحفظات اليت أبدهتا 

     ً                                         وأخرياً، طلبت جنوب أفريقيا معلومـات عـن          .                                                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما إذا كانت تنوي سحبها       
                                                                                                 التحفظات العديدة على بعض األحكام الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وسألت عما إذا 

                                                           ما طلبت معلومات عن التدابري املتعلقة بأساليب الرقابة القائمة  ك  .                                    كانت احلكومة تنظر يف سحب هذه التحفظات
                                                                                                           فيما يتعلق باألحزاب السياسية واملؤسسات االجتماعية واهلادفة إىل ضمان عدم قيام هذه األحزاب واملؤسـسات               

   .                                        بنشر برامج عنصرية أو برامج معادية لألجانب

                                          تنص على معاملة اجلميع على قدم املساواة يف           ولندي    اهل                                                 وأشارت املغرب إىل أن املادة األوىل من الدستور           -   ٦٧
                                                                          ويقتضي ذلك ضمان احترام معتقدات ومشاعر مجيع املؤمنني واختـاذ تـدابري              .                                 ظروف مماثلة، وعلى منع التمييز    

                            الدولة لشؤون العدل والذي           أمينة             ً                                         وأحاطت علماً مع االرتياح بالبيان الذي أدلت به           .                        ملكافحة التشهري والتعصب  
           ورحبت مبوقف   .                                                                                   إن حرية املسلمني يف ممارسة شعائر دينهم هي أحد املواضيع الرئيسية لسياسات الدمج                     قالت فيه   

                                                                         ً      ً                                    احلكومة املتمثل يف شجب العمل االستفزازي للغاية الذي قام به السيد ويلدرز مؤخراً، نظراً إىل أن مثل هـذه                   
                                          نت احلكومة تنوي اختاذ تدابري وقائية ضد                             ود معرفة ما إذا كا     ي                  وقالت إن املغرب      .                            األفعال تصدم مشاعر املسلمني   

                                      معرفة نوايا احلكومة فيمـا يتعلـق          ً      فضالً عن                                                                      التشهري باإلسالم أو أية ديانة أخرى أو عدم التشجيع على ذلك،            
    .                                                                         باالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

                                                      الرأي جيب أن متارس ضمن إطار يسمح بفرض قيود دون أن تنطوي                                وشدد األردن على أن حرية التعبري و  -   ٦٨
ٍ                        هذه القيود، بالضرورة، على تعٍد على حقوق اآلخرين                                                                  وسأل عن الكيفية اليت تفسر هبا هولندا عدم إضفاء صفة            .                             

                           خطة العمـل الراميـة إىل              بالنجاح                 بأن تتكلل     ه                     وأعرب األردن عن أمل     .                                       رمسية على األحكام والقيود ذات الصلة     
       اللجوء        ملتمسي                                         كما أعرب عن ارتياحه للجهود املبذولة بشأن   .              اخلوف من اإلسالم           القضاء على               افحة التمييز و  مك

                                                     يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ملكافحة الفقر،            ٠,٨                                                 واملهاجرين واالجتار باألشخاص، ورحب بتخصيص نسبة       
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                                                 ردن بأن تتخذ هولندا تدابري قانونية ملناهـضة                 وأوصى األ   .                                           مثال ينبغي أن تقتدي به بلدان أخرى             ذلك         وقال إن 
   .                                                                                    التعصب وأن تبدأ محلة إلذكاء وعي اجملتمع عامة يف هذا الشأن كيما تعم مشاعر التسامح بشكل أكرب

              هانة للمشاعر   إ                                                                                        وأكدت أذربيجان على ضرورة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتفادي األفعال اليت قد تشكل                -   ٦٩
  .                                                   ونوهت جبهود هولندا يف النهوض بثقافة وسائط اإلعالم       .                               رين وتعزز االستقطاب يف اجملتمع                           الدينية والثقافية لآلخ  

                                                             قالت إهنا تود أن تعرف مدى فعالية هـذه اللجنـة يف              ،       املعاملة   يف                        إنشاء جلنة املساواة و                       إذ الحظت أذربيجان     و
                              ىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق                          كما سألت عن خطط االنضمام إ  .                                           مكافحة التمييز وماهية تدابري اإلنفاذ املتوخاة

   .                                مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

                 ً                                                                               أحاطت سويسرا علماً بالتشريع اجلديد املتعلق مبناهضة اإلرهاب، الذي يوسع نطاق عمل الـدوائر                  إذ   و  -   ٧٠
                   سان، مبا يف ذلـك                                                                            أوصت بتنفيذ تدابري فيما يتعلق بااللتزامات الدولية اخلاصة حبقوق اإلن              فقد                      املعنية هبذا اجملال،    

                                            وسألت سويسرا عما إذا كان حيق للجمعيـة          .                               يف احلرية واألمان على شخصه        فرد                             احلق يف حماكمة عادلة وحق ال     
                                                                        شكاوى من األفراد فيما يتعلق بالتمييز، ومـا إذا كانـت هـذه                قى          أن تتل   ١     ُ          ً                  اليت أُنشئت حديثاً مبوجب املادة      

     ً                    وأخرياً، دعـت سويـسرا       .                            ا كانت ستدمج يف اإلحصاءات                                                      الشكاوى ستحال إىل احملاكم باسم الضحايا، وما إذ       
                                                                                       ً                       هولندا إىل توفري معلومات عن خطة عملها بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مـشرية إىل أن هنـاك دوالً                    

   .                                           أخرى قد تستفيد من االستنتاجات اليت خلصت إليها

                                  شخاص املنحدرين من أصل هولنـدي                                                                       وأشارت نيوزيلندا، بقلق، إىل تزايد االستقطاب يف هولندا بني األ           -   ٧١
                                     وسألت عن مدى التقدم الـذي أحرزتـه      .                                                                    واملهاجرين، وما نشأ عنه من تنامي مشاعر العنصرية وكره األجانب         

                                                                 ً                      ً                        هولندا يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تقوم على مبادئ باريس، علماً بأن إنشاءها كان واحـداً مـن                   
                                                      وأوصت نيوزيلندا بأن تتخذ هولندا اخلطوات الالزمـة          .             حقوق اإلنسان                                         التعهدات اليت قدمتها هولندا إىل جملس       

                                  ً     ً                                                                    إلنشاء هذه املؤسسة، اليت قد تؤدي دوراً هاماً يف ضمان محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت تـشكل                  
    .       ذاته                  أساس اجملتمع اهلولندي

  .       املسلمة         اجلاليات                   تهدف بشكل خاص                                                                       وأشارت اململكة العربية السعودية إىل أن ظاهرة التمييز، اليت تس           -   ٧٢
                    ً        ً      ، الذي كان استفزازياً واستغالالً غري  "    فتنة "                وباإلشارة إىل فلم   .        اجلاليات                               دليل على تدهور أوضاع معيشة هذه    هي 

                                                                                                            مقبول حلرية التعبري، ذكرت أن لدى هولندا تشريعات إال أن املعايري الدولية املتعلقة حبظر التمييز ال يتم إنفاذهـا       
                                                                                   وطلبت معلومات عما اختذته هولندا من تدابري ملعاجلة مسألة اخلوف من اإلسالم ولزيادة الـوعي     .   ال           على حنو فع  

                                                                    ومع مراعاة التدابري والتشريعات القائمة، أوصت اململكة العربية السعودية   .                                    بغية تشجيع التسامح واالحترام املتبادل
                                                عتماد تدابري للقضاء على اخلوف من اإلسالم وللعمل على                                                بتعزيز التشريع املتعلق باملساواة وعدم التمييز وبا       هولندا 

   .                          خالل اختاذ التدابري التثقيفية                    يقوم على التسامح من      جمتمع      بناء 

                                                  فالحظت أن احلكومة اختذت تدابري ملكافحـة االجتـار           .                  ً                                 وطرحت السويد سؤاالً يف إطار متابعة مسألة االجتار         -  ٧٣
  ،     ٢٠٠٧                                                                  وقد أصدرت املقررة الوطنية املعنية باالجتار، يف تقريرها لعـام             .                                            بالبشر، كما أوضحت ذلك يف تقريرها الوطين      

        وسـألت    .     ً                                                                                                      عدداً من التوصيات بشأن اختاذ املزيد من التدابري وبشأن تعزيز األحكام املتعلقة بتقدمي املساعدة إىل الـضحايا          
   .                               ترحات اليت قدمتها املقررة الوطنية                                                                         السويد عما إذا كان ميكن هلولندا أن تبني رأيها بشأن هذه التوصيات وغريها من املق
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                                                                                          الدولة لشؤون العدل أن هولندا أنشأت فرقة عمل وطنية تعىن مبكافحة االجتـار بالبـشر                      أمينة         وذكرت    -   ٧٤
                                                                                                         وعهدت إليها مبهمة مجع وتنسيق مجيع جهود املؤسسات القائمة، ومنها الوحدات اخلاصة للـشرطة واملقـررة                

   .                                                                  أفضل املمارسات وإزالة االختناقات بغية تعزيز البنية التحتية القائمة                        وستقوم فرقة العمل بتبادل  .        الوطنية

                                                                                          الدولة لشؤون العدل أن مجيع السكان يتمتعون باحلماية من التمييز، سواء أكانوا مواطنني                  أمينة         وذكرت    -   ٧٥
             وتنظر جـزر     .    ندا                                                                 إن قانون املساواة يف املعاملة ينطبق على اجلزء األورويب من هول                قالت                          هولنديني أم مهاجرين، و   

                                                 وذكرت أن هناك بيانات خمتلفة، مثل البيانات املتعلقة   .                                                    األنتيل اهلولندية يف سن قانوهنا اخلاص باملساواة يف املعاملة
      عتـرب   ت                               وإن معاجلة هذه البيانات قد        .                                                                            بالصحة أو العضوية يف النقابات أو اإلدانات اجلنائية، تعترب بيانات خاصة          

                             وال ميكن الكشف عن مثل هذه        .                                                     وهلذا نص القانون على قيود حمددة يف هذا الشأن                 خلصوصيات،      رمة ا        ً   انتهاكاً حل 
                                                           وأضافت قائلة إن الشبكة الوطنية ملكاتب مناهضة التمييز          .                                                        البيانات إال يف الظروف اليت يتحتم فيها القيام بذلك        

       وستطلق   .              ة يف هذا الشأن                                         وإنه سيطلب من احلكومات احمللية توفري املساعد    ٢٠٠٩                            ستغطي البلد بأكمله حبلول عام 
   .                                                      محلة إعالمية عامة ملساعدة ضحايا التمييز على تقدمي التقارير

                                     ، وأروبا، وجزر األنتيل اهلولندية شركاء            من هولندا                                 الدولة لشؤون العدل أن اجلزء األورويب      أمينة       وذكرت   -   ٧٦
                                 أكدت هولندا مشاعر قلقها إزاء          وقد     .                           ً                                           ثالثة متساوون ومستقلون ذاتياً متام االستقالل يف إدارة شؤون كل منهم          

                                                       وضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة وتعهدت     عذيب                                               النتائج اليت توصلت إليها اللجنة األوروبية ملنع الت
                             وقد أوصت اللجنة املذكورة برصد   .                                                      مليون يورو لتحديث نظام السجون يف جزر األنتيل اهلولندية   ٩,٥       بتخصيص 

          وقد وضعت    .                                                                       الدولة لشؤون العدل أنه مت حتسني الزنزانات منذ صدور تقرير اللجنة                 أمينة     ت         ، وذكر        احملرز       التقدم
                                          وذكرت أن هناك مدونات قواعد سـلوك صـارمة     .                                                 ً      خطط لتحسني بقية املرافق، وستشرع هولندا يف ذلك قريباً     

             سند إىل جمموعة   ُ وُت  .      عليها                                                                                     بشأن معاملة احملتجزين، وأن اجلهات املعنية تعاجل مسألة سوء املعاملة وتعاقب من يقدم          
                                                                                                  خاصة من شرطة التحري مهمة معاجلة هذه املسألة، وجترى عمليات تدقيق كل ثالثة أشهر فيما يتعلق بأوضـاع      

    ري                  وأضافت قائلة إنه جي  .                  يف جمال حقوق اإلنسان      ً  تدريباً          السجون  و       مسؤول   لقى                              االحتجاز وسعة الزنزانات، كما يت
   .                 اهدات حقوق اإلنسان                                إطالع السجناء على حقوقهم مبقتضى مع

                  رح من أسئلة ومـا                                                             ُ   الدولة لشؤون العدل، يف مالحظاهتا اخلتامية، عن تقديرها جلميع ما طُ         أمينة          وأعربت    -   ٧٧
                                                                                                                 أبدي من مالحظات، مبا يف ذلك إثارة قضايا ميكن هلولندا أن حتسن سجلها فيها، وهو ما تأملـه مـن عمليـة                      

                          ً     ً                    دم من توصيات وستقدم تقريراً خطياً إىل الفريق العامل         ُ ة يف ما قُ                           وقالت إن احلكومة ستنظر بعناي  .             االستعراض هذه
                                                                               وأشارت إىل أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عملية مستمرة وإىل أن االسـتعراض               .                             قبل الدورة الثامنة للمجلس   

   .                                           الدوري الشامل أداة ممتازة لتسهيل هذه العملية
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  أو التوصيات/االستنتاجات و -   ًا نيثا
ّ        قّدمت إىل   -   ٧٨    :                                       هولندا يف أثناء املناقشة التوصيات التالية 

                                                                                           التصديق يف أقرب وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري              - ١
                                                                                    ؛ والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب              )     فرنسا (

                                                        أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل                                                      املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية       
                                     ؛ ووضع أطر زمنية واضحة يف هذا الشأن،   )       الربازيل (                                             املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       

   ؛ )            االحتاد الروسي (                          ً      وإبالغ جملس حقوق اإلنسان تبعاً لذلك 

                قـانون حقـوق                        إجيابية تتماشى مع                                                                بدء نقاش حول عقوبة اإلعدام، هبدف التوصل إىل استنتاجات            - ٢
   ؛ )   مصر   (            اإلنسان الدويل

   ؛ )   مصر (                                                                           إعادة النظر يف شرعية البغاء، بالنظر إىل تأثريه على إعمال جمموعة كاملة من احلقوق   - ٣

                                                                                               إنشاء آلية هبدف التحقق من أن األحزاب السياسية واملؤسسات االجتماعيـة ال تعتمـد بـرامج                  - ٤
   ؛ )   مصر (                        عنصرية أو معادية لألجانب 

                                                                                           اضطالع واضعي القوانني مبسؤوليتهم مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،               - ٥
                                        القانون، ووضع القيود الالزمة حلمايـة            مبوجب                                                   وخباصة فيما يتعلق حبظر التحريض على الكراهية        

   ؛ )   مصر (          حقوق الغري 

                                      قوات األمن عندما تعيـد املهـاجرين                                                                      اختاذ التدابري املناسبة ملنع استخدام القوة املفرطة من جانب            - ٦
   ؛ )      نيجرييا (            ً                            اللجوء قسراً إىل البلدان اليت قدموا منها       ملتمسي         والالجئني و

             مصر، بـريو،    (                                                                                   االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم              - ٧
   ؛ )   ائر   اجلز (                                             ومضاعفة جهودها ملنع أعمال التمييز ضد املهاجرين   )       اجلزائر

                                                                                                مواصلة اجلهود لتكثيف التحقيق يف جرائم التحريض على الكراهية العنصرية والعنف املتصل هبـا                - ٨
               وتنفيـذ مجيـع     )     كندا (                                                                      ومقاضاة مرتكبيها من خالل الدعاوى القانونية اجلنائية وغريها من التدابري    

   ؛ )    كوبا (                                                           مواد االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

    فيذ  ن                                                                               احلرص على تضمني التقارير اليت تقدم إىل هيئات حقوق اإلنسان، على الدوام، معلومات عن ت   - ٩
   ؛ )                                   اململكة املتحدة، االحتاد الروسي، اجلزائر (                                             اتفاقيات حقوق اإلنسان يف أقاليم ما وراء البحار 

ـ  ـ      والعه  )              االحتاد الروسي  (                                                    النظر يف سحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل           -  ١٠     دويل        د ال
      االحتاد  (                                                                                    اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق جبزر األنتيل اهلولندية           

   ؛ )              الروسي، اجلزائر
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                                                                                                  تعزيز القواعد واألنظمة املتعلقة مبنع التحريض على الكراهية والتشهري باألديان والعداء لإلسـالم               -  ١١
                                                       لقة باملساواة وعدم التمييز واعتماد تدابري ملكافحـة                             وإنفاذ القوانني املتع    )      سالمية إل                مجهورية إيران ا   (

   ؛ )                       اململكة العربية السعودية (             العداء لإلسالم 

   ؛ )     سالمية إل              مجهورية إيران ا (                     األسرة وقيمها يف اجملتمع       دعائم       قوية        تعزيز وت  -  ١٢

                                                                    يف حتديد منحى النقاش الوطين الـراهن بـشأن قـضايا االنـدماج،                   رائد                االضطالع بدور     -  ١٣
                         ، ومواصلة إجـراء حـوار    )     تركيا (                                      إىل أصوات املهاجرين وغريهم من اجلماعات          واالستماع

                                                                                  وطين هبدف تعزيز االحترام للتنوع والتسامح، والنظر يف إنشاء آلية مؤسسية لضمان احترام    
   ؛ )    اهلند (                التنوع والتسامح 

                         وبدء مقاضاة املؤلـف      "    فتنة "            نتاج فيلم    إ                                                              إمتام التحقيقات بشأن اآلثار املدنية واجلنائية املترتبة على           -  ١٤
   ؛ )       باكستان (    ً                 وفقاً للقانون اهلولندي 

                  ُ                                                                                   النظر يف وضع تدابري ُيعترف مبوجبها بأن التمتع احلقيقي باحلق يف حرية التعبري ال يتحقق إال عندما                   -  ١٥
َ             مياَرس مبسؤولية                                                                                  واختاذ تدابري استباقية ترمي إىل منع استخدام حرية التعبري كوسيلة لتربير            ، )       ماليزيا (  

   ؛ )      اجلزائر (                                                التحريض على الكراهية العنصرية والعنف يف هولندا    محالت

   ؛ )        سلوفينيا (                                                             ضمان إدراج منظور جنساين يف أعمال متابعة االستعراض الدوري الشامل   -  ١٦

               حـوار منـصف               على أساس                                                                        املشاركة يف األنشطة الدولية اهلادفة إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             -  ١٧
   ؛ )   روس   بيال (          املتبادل              يتسم باالحترام

   ؛ )         اندونيسيا (                              وتعزيز التالحم االجتماعي والديين                 للتصدي للعنصرية                 بذل جهود مستمرة   -  ١٨

                                                                                                    النظر يف تنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز ضد                  -  ١٩
                                  يات إىل أقليات إثنية على حنـو                                                                   ، وتعزيز التدابري اهلادفة إىل زيادة مشاركة النساء املنتم         )    اهلند (       املرأة  

   ؛ )    غانا (                                                                          يتماشى مع توصيات اللجنة املذكورة، والنظر يف زيادة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 

          اجلزائـر،   (               ات التعلـيم    ـ                                                                  مواصلة إذكاء الوعي بالتنوع والتعدد الثقايف على مجيع مـستوي           -  ٢٠
   ؛ )            مجهورية كوريا

   ؛ )       بنغالديش (                                النجاح يف مكافحة االجتار باألشخاص                                   معاجلة مسألة الطلب يف بلد املقصد بغية  -  ٢١

                                                                        تعزيز احلق يف حرية الرأي ويف حرية التعبري، إيالء االهتمام الواجب ملـسؤولية                          إطار العمل على      يف  -  ٢٢
   ؛ )       بنغالديش (                                          التعاطف مع مشاعر اآلخرين وإبداء االحترام هلم 
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                                           ميع األشخاص، بصرف النظر عما إذا كانوا                                                              إعادة النظر يف تشريعها بغية محاية احلقوق األساسية جل          -  ٢٣
                                                                                                    مهاجرين أم ال، واختاذ التدابري الالزمة فيما يتعلق مبنع التمييز ضد الالجئات واملهاجرات والنساء              

   ؛ )      املكسيك (                                                              املنتميات إىل أقليات إثنية، وضمان اندماج مجيع النساء ضحايا االجتار 

ّ                    املعّجل الذي يستغرق         جراء إل                                          إنشاء أو تعزيز آلية إعادة النظر يف ا         -  ٢٤                             ساعة بغية ضمان حقـوق        ٤٨    
   ؛ )      املكسيك (       اللجوء        ملتمسي 

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

                                                                                              إجراء دراسة متعمقة لالجتار باألطفال واستغالهلم، وخباصة فيما يتعلق باالعتداء اجلنـسي علـى                -  ٢٦
                                                      األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك كأساس الختـاذ إجـراءات      غالل                   وبغاء األطفال، واست          األطفال،  

   ؛ )      اجلزائر (                        عالجية عاجلة يف هذا الشأن 

            يف املائة     ٢٥                                                                                             تسريع اجلهود اهلادفة إىل زيادة نسبة متثيل املرأة يف املناصب العليا يف دوائر الدولة إىل                  -  ٢٧
   ؛ )            جنوب أفريقيا   (    ٢٠١١         حبلول عام 

                                                                                                    اذ التدابري القانونية ملكافحة التعصب والشروع يف محلة لزيادة وعي اجملتمع عامة بغية زيادة نشر                 اخت  -  ٢٨
   ؛ )     األردن (        التسامح 

                                                                                                    يف إطار تنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب، احترام االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبـا يف                 -  ٢٩
                      ، والنظر يف تنقـيح      )      سويسرا (               ان على شخصه                                          نسان يف حماكمة عادلة ويف احلرية واألم       إل          ذلك حق ا  

   ؛ )    كوبا (                                                اإلرهاب جلعلها تتماشى مع أعلى معايري حقوق اإلنسان      كافحة                 القوانني املتعلقة مب

   ؛ )         نيوزيلندا (                                                 اختاذ اخلطوات الالزمة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   -  ٣٠

    ).                       اململكة العربية السعودية (     يفية                                                        العمل على إقامة جمتمع يسوده التسامح من خالل التدابري التثق  -  ٣١

                           وسيدرج رد هولندا يف الوثيقة   .                                           ً                وستقوم هولندا ببحث هذه التوصيات وستقدم رداً يف الوقت املناسب  -   ٧٩
   .                                                    اخلتامية اليت سيعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة

           املقدمة هلا    )      الدول (       لدولة                                                       أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف ا         /                   ومجيع االستنتاجات و    -   ٨٠
   .                                                    وال ينبغي تفسريها على أهنا حتظى مبوافقة الفريق العامل ككل  .                                   أو موقف الدولة موضوع االستعراض منها / و
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