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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   األوىلالدورة
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  )ج(١٥                          ً         السامية حلقوق اإلنسان، وفقا  للفقرة         َّ          موجز أعد ته املفوضية
  *٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من

  هولندا

                                      صلحة إىل عملية االسـتعراض الـدوري        م       أصحاب          مخسة         مة من     َّ املقدَّ   )١ (          للورقات              ٍ   عبارة عن موجزٍ                هذا التقرير   
           ِ  أو وجهاِت                 ٍ ن التقرير أي آراٍء       َّ وال يتضمَّ  .   ان                                                            بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنس      َّ ويتَّ  .       الشامل

  .   دة                 َّ           يتـصالن مبطالبـات حمـدَّ                 ٍ    أو استنتاجٍ                                                 ٍ           من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكمٍ                        ٍ   نظر أو اقتراحاتٍ  
  مل    ،               بقدر املـستطاع   و   ،                                                           هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه           يف        واشي    احل              منهجية يف      ُ         ٍ  وذُكرت بصورةٍ 

                                   دة إىل عدم تقدمي أصحاب املـصلحة               َّ  مسائل حمدَّ      على                         أو قلة التركيز           علومات       نقص امل     ُ       وقد ُيعزى     .                  النصوص األصلية  ُ  ّ  ُتغّير
                       علـى املوقـع الـشبكي            متاحة                     ميع الورقات الواردة  جل                 النصوص الكاملة            كما أن     .    نها                       ْ       ذات صلة هبذه املسائل بعيْ          ٍ ورقاٍت

                                                                            وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف                   ا أن   ومب  .                                للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان   
ٍ           هذا التقرير تتَّصل يف املقام األول بأحداٍث وقعت بعد     .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١              َّ                     

  

  

  

__________________                    

   . ُ   َّ                                                                ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة مل   *
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   املعلومات األساسية واإلطار-     ًأوال 
   نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

                                                الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب                                   ُ   ِّ                       أوصت منظمة العفو الدولية بأن ُتصدِّق هولندا على           -  ١
             التفاقية حقوق                     الربوتوكول االختياري       وعلى                                                                وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

               ، وعلى اتفاقية                                                                             الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        الطفل، و
                                ِّ      ِّ        ٍّ                                                            حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وبأن توقِّع وتصدِّق على كلٍّ من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن                 

          َّ            وفيما يتعلَّق بالتصديق   .  )٢ (                                          ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم حل                                 االختفاء القسري واالتفاقية الدولية 
                                                                                                         على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري وبتنفيذمها، ذكرت املنظمات اهلولندية غـري              

                  ن جلنة احلقـوقيني                     القسم اهلولندي م    :  ي ه   ،                             منظمة هولندية غري حكومية      ١٣             ٍ       ٍ    َّ           احلكومية يف ورقٍة مشتركٍة قدَّمتها      
           جوهانيس فري          ، ومؤسسة                                                تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                      الشبكة اهلولندية ال   و   ،   ١                 الدولية، املادة   

  ،                        للتنمية االجتماعيـة                   ، ومركز موفيزي           كوالييت -     إي                                                ، ومنظمة هدف من أجل حقوق اإلنسان ومركز                 ستيختينغ
         الدولية                  هولندا، واملنظمة -                                         احلركة النسائية ومنظمة العدالة والسالم                                   املركز الدويل للمعلومات ومنظمة حمفوظات و

                   الورقـة املـشتركة                             كالرا فليشمان حلقوق املرأة، و      ومجعية                    بوتينالندز بارتنري                     هولندا، ومؤسسة    -                     للدفاع عن األطفال  
                   مة اهلولندية مل تزد،        أن احلكو   ،(Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt)    َّ                 املقدَّمة من مؤسسة لوس 

ٍ                  ومل ُيعلَن عن اختاذ خطواٍت ملموسـة          .                  ّ              ِ                                          حىت اآلن، على أهنا وقّعت على االتفاقيِة، وليس على الربوتوكول االختياري                         َ   ُ   
ُ                                        ُيضعف وضع اتفاقيات األمم املتحـدة يف            أمر        وهذا    .                                        من املشكوك فيه أن تطبق بصفة مباشرة                               للتصديق على االتفاقية و   
   . )٣ (         ِّ      ً                                                            كبري ويشكِّل عقبةً كؤود تعترض تنفيذ حقوق اإلنسان يف هولندا ويف سياستها اخلارجية                     ٍّ القانون اهلولندي إىل حدٍّ

                       اللجنة املعنية بـاحلقوق       ً                                                          ِّ       وعالوةً على ذلك، وحسبما أفادت به املنظمات اهلولندية غري احلكومية، تشجِّع       -  ٢
            َّ                           الثالث املقدَّم إليها من هولندا، علـى                                               والثقافية يف مالحظاهتا اخلتامية عن التقرير الدوري                      االقتصادية واالجتماعية  

                                                                                   ً                          أن تنظر الدولة الطرف يف دعم عملية مناقشة الربوتوكول االختياري لالتفاقية واعتماده مستقبالً على أسـاس                 "
ٍ         إجراءات بالغاٍت فردية                ْ       تعترف يف سياستْيها                 ، وإن كانت                                                     وذكرت املنظمات اهلولندية غري احلكومية أن هولندا         ".             

                                            من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    ها                     حقوق اإلنسان، فإن موقف      وتالحم         شمولية      ة ب                  الداخلية واخلارجي 
        ال ميكن  ،                                        ً         فاملشاركة يف تطوير الربوتوكول االختياري، فضالً عن دعمه  .          بفعالية        ً                      يقف حائالً أمام تنفيذ هذه احلقوق

     . )٤ (                       حقوق الواردة يف االتفاقية         املباشر لل       النطباق                        لني ما مل تعترف هولندا با      ن وفعا           َّ    أن يكونا بنَّاءي

                        عدم دعم احلكومة ملعـايري       إىل                                                                           وأعربت املنظمات اهلولندية غري احلكومية عن قلقها حيال االجتاه املتنامي             -  ٣
ّ    وقف سلّيب           تتمسك مب         هولندا           قد ظلت    ف  .                               ً   َّ  ً        جديدة يف ميدان حقوق اإلنسان دعماً بنَّاءً                    َّ       حىت بعد أن تبيَّنت        ً      نوعاً ما         

                                                   َّ                             طار احلماية من حاالت االختفاء القسري يف التقرير الذي قدَّمه اخلبري املستقل يف هذه املسألة             اليت تشوب إ       ُ الثغراُت
َ                                          وبعد أن اختذت جلنة حقوق اإلنسان قراَر الشروع يف صياغة نص يف هذا الش               )                      األستاذ مانفريد نواك   (       كمـا    .  ن أ                                

       بـضعة                                  ة املعنية حبقوق اإلنسان ووفود        َّ                            ُ                                       خيَّب الوفد اهلولندي آمال مجعيات أُسر املختفني واملنظمات غري احلكومي         
ِ      باِدرة   م       بلدان   ِ                                ٍ           ً                   خيار إسناد مهمة رصِد تنفيذ الربتوكول االختياري إىل هيئٍة قائمة بدالً من إجراء ذلك يف          أيدت    ذ إ                     

                                                   ومع أن هولندا انضمت إىل توافق اآلراء واشتركت يف رعاية   .            ٍ         ُ   َّ                      إطار اتفاقيٍة مستقلة ُتخصَّص هلا هيئة رصد جديدة
   هنا  إ ف  ،     ٢٠٠٦      ديسمرب  /                ُ                                                      ة العامة الذي اعُتمدت مبوجبه اتفاقية مناهضة االختفاء القسري يف كانون األول          قرار اجلمعي
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   ويف   .     ٢٠٠٧       فرباير   /     ً       َّ                                       بلداً اليت وقَّعت على االتفاقية اجلديدة يف شباط          ٥٧                                       مل تكن ضمن اجملموعة األوىل املؤلفة من        
                               ِّ               دولة عضو يف االحتاد األورويب، مل توقِّع هولندا على  ٦ ١     منها  و   ،      دولة  ٧١                       ِّ             حني ازداد عدد الدول املوقِّعة عليها إىل 

       ُ  َ      وعود املُعلَنة    ال       تكرار             وهذا رغم                                     ً        توقيع االتفاقية والتصديق عليها الحقاً،                              ويبدو أهنا متباطئة يف       .                  االتفاقية حىت اآلن  
   . )٥ (            يف أقرب اآلجال         بالتوقيع 

                                       ء وضع اتفاقيات األمم املتحدة داخـل                                                                       كما أعربت املنظمات اهلولندية غري احلكومية عن عميق قلقها إزا           -  ٤
                                   أهنا مل تعترب أن مجيع األحكـام         ،          حىت اآلن   ،      َّ                                 وقد صرَّحت احلكومة اهلولندية عدة مرات       .                         النظام القانوين اهلولندي  

   . )٦ (                                                                ً                            املوضوعية لصكوك حقوق اإلنسان اخلاصة باألمم املتحدة ميكن تطبيقها مباشرةً داخل النظام القانوين اهلولندي

                                                                                               ا ذكرته املنظمات اهلولندية غري احلكومية، رفضت هولندا أن تتحمل مسؤولية تنفيذ اتفاقيـات                   ً   ووفقاً مل   -  ٥
ٍ           كما أهنا مل ُتضمِّن تقاريرها الدورية معلوماٍت         .                                                                األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء مملكة هولندا                                   ِّ   ُ          

   . )٧ (                             عن أروبا وجزر األنتيل اهلولندية

  التشريعي اإلطار الدستوري و-  باء

  َّ                                                                                            رحَّبت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، يف تقريرها الثالث عن هولندا، بأن األحكام املناوئة   -  ٦
ُ            للعنصرية والتمييز العنصري يف كلٍّ من القانون اجلنائي والقانون املدين والقانون اإلداري قد ُضبطت، كما  ُ       ُيستدل                               ٍّ                                                    

       هولندا        ومل تكن   .  )٨ (                                      َّ   يف حاالت االرتكاب املنهجي جلرائم عنصرية معيَّنة      ٢٠٠٤                            ازدياد توقيع العقوبات يف عام    من 
    .          املذكورة   ً                  رداً على تقرير اللجنة    بعد       َّ     قد قدَّمت                      عند كتابة هذا التقرير

    كان ُ  ِّ         ً     ً      ُنفِّذت تنفيذاً كامالً،    إن                   إشاعة حقوق اإلنسان        تعي أن                                       ولئن كانت املنظمات اهلولندية غري احلكومية   -  ٧
ِ                           ٍ    مل يؤِد إىل أخذها يف االعتبار على حنوٍ أ       اإلشاعة                   قلقة من أن خطاب     فإهنا           هلا وقع كبري                وتعترب املنظمات   .  ً اً      عملي  جنع    

       ً                هيكلياً إدماج حقوق       تيح                       ما مل تتوفر عمليات ت                 تكون فاعلة                     حقوق اإلنسان لن           إشاعة                             اهلولندية غري احلكومية أن     
         والقلـق          أشـارت                           ات اهلولندية غري احلكومية           املنظم  ن      كما أ   .   ات       التشريع و             يف السياسات                ً       ً    اإلنسان إدماجاً منهجياً    

ِ    ًّ                                                   يساورها إىل أن القانون اإلنساين الدويل نادراً ما ُيتَّخذ ِمحكاًّ الختبار السياسات والتشريع يف هولندا                        وتعتقـد    .                                         ً    ُ  َّ   
                           على حقوق اإلنـسان عنـد           ذلك           تأثري        حلسبان                                                               املنظمات اهلولندية غري احلكومية أن من الضروري أن يؤخذ يف ا          

   . )٩ (                     السياسات والتشريعات      وتنفيذ      صياغة 

  إنساينواحلقوق  اهليكل املؤسسي -  جيم

  َّ                                                       ٍ                                             أكَّدت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن العمل جارٍ من أجل إنشاء شبكة مكاتب حملية                 -  ٨
          ورصد هاتني                                                   َّ                                       فنية ملناهضة التمييز عرب البالد ، هبدف حتسني احلماية املقدَّمة إىل ضحايا العنصرية والتمييز العنصري 

              ُ ِّ                                                  ِّ                                  ومبوازاة ذلك، كُثِّفت اجلهود املبذولة من أجل تسجيل هاتني الظاهرتني والتصدِّي هلما داخل نظـام                 .         الظاهرتني
        مكتب      ٢٠٠٢          منذ عام       ها    ساعد    قد      ً       علماً أهنا            الشرطة،       هما  مع         العام، و         اإلدعاء                                      العدالة اجلنائية، وخباصة عن طريق      
   . )١٠ (                            وطين داخلي معين بقضايا التمييز
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  َّ                                                                                                سلَّطت املنظمات اهلولندية غري احلكومية الضوء على عدم استعداد هولندا إلنشاء معهد وطين حلقـوق                و  -  ٩
   . )١١ (      اإلنسان

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-       ًثانيا 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

                   اللجنـة املعنيـة                ٍّ          دورية إىل كلٍّ من                                  ٍ      إىل تأخر هولندا يف تقدمي تقاريرٍ         ٍ  بقلقٍ                                أشارت منظمة العفو الدولية       -   ١٠
  .                                                                              والثقافية وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل                                         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    

  ،     ٢٠٠٧        أكتوبر   /                                                                                            كما أشارت املنظمة إىل التزام حكومة هولندا، يف إحدى مراسالهتا مع املنظمة يف تشرين األول              
ٍ        يف أقرب وقٍت ممكن    "              موعد تقدميها        فات          ر اليت          ِّ            بأن تقدِّم التقاري         هـذه                                         واعتربت منظمة العفـو الدوليـة أن           ".          

                    ال تتأخر احلكومة أكثر   بأ           هذه املنظمة  ُ                        ِّ                                  ُتعيق رصد االلتزامات املتعلِّقة حبقوق اإلنسان يف هولندا، وتوصي   ات      التأخري
                             كما ذكرت املنظمة أن حكومة      .      ّ      قبلة إّباهنا   امل                                          ِّ                     مجيع التقارير اليت انقضى موعد تقدميها وأن تقدِّم التقارير                   يف تقدمي   

ٍ                                           هولندا ال ُتضمِّن بصورٍة منهجية التقارير اليت تقدِّمها إىل هيئات املعاهدات معلوماٍت عن تنفيذ اتفاقيات حقوق                                             ِّ                         ٍ      ِّ   ُ         
   . )١٢ (                          أروبا وجزر األنتيل اهلولندية   أي                                                           ً  اإلنسان يف أقاليم ما وراء البحار التابعة ململكة هولندا، حتديداً 

                                                                                                      املنظمات اهلولندية غري احلكومية أن التقارير اليت قدمتها هولندا إىل هيئات املعاهدات يف السنوات                  ضحت و  وأ  -   ١١
     ٍ      يف جزٍء    ،   هذا         قد جاء    و  .                                                     مناقشة نتائج السياسات فيما يتصل حبقوق اإلنسان               ملحوظ يف          بشكل        ختاذلت              األربع األخرية   

    ٍ         وبصفٍة عامة،    .                                             ق اإلنسان عند رسم هذه السياسات وتنفيذها                 يف جمال حقو    ّ     جلّية        ٍ             افتقارٍ إىل أهداف              من جراء      ،   ٍ     كبريٍ منه 
                                               َّ            أثر السياسات على حقوق اإلنسان، فإن التقارير املقدَّمـة                     عدم تقييم  ل   ً اً                                             جتد املنظمات اهلولندية غري احلكومية أنه، نظر      

ٌ                                                                             يعوزها قدٌر كبري من املستوى الالزم من تفصيل البيانات من أجل حتديد ما إذا كانت السياسات تؤث                 ر، أو سوف تؤثر،          
     ً                                                             ووفقاً ملا ذكرته املنظمات اهلولندية غري احلكومية، فإن التعليقات           .  )١٣ (    ٍ                 ٍ     َّ                   بصورٍة متفاوته على مجاعٍة معيَّنة من األشخاص      

                            ً                                      ، على سبيل املثال، تطلب مزيداً مـن البيانـات عـن آثـار                                             القضاء على التمييز ضد املرأة         جلنة               الصادرة عن            اخلتامية  
  ُ                 ً       ِّ       ً                           وطُلب إىل احلكومة أيضاً أن تقدِّم مزيداً من املعلومات عن            .   ً                        لةً حسب نوع اجلنس والعرق                          َّ   السياسات ونتائجها، مفصَّ  
   . )١٤ (      ُ ِ َّ                 وضع املُِسنَّات ذوات اإلعاقة

                         جتد يف الدعم املايل الـذي                                        جلنـة القضاء على التمييز ضد املرأة                                             وذكرت املنظمات اهلولندية غري احلكومية أن       -   ١٢
                                         وقد أفتت إحدى احملاكم اهلولندية بعـدم         .         ً      انتهاكاً هلا          املصلح                      ب السياسي الربوتستنيت    حلز ا   ِّ                           تقدِّمه احلكومة اهلولندية إىل     

   . )١٥ (                 قانونية هذا الدعم

   الدولية حلقوق اإلنسانت تنفيذ االلتزاما-  باء

  املساواة وعدم التمييز - ١

                املنظور اجلنساين يف       إشاعة                                 ً                                 املنظمات اهلولندية غري احلكومية قلقةً من أن تنسيق استخدام استراتيجية      كانت   -   ١٣
             وحسبما أفادت   .                                                             ٍ   َّ              ً   سياسات وبرامج خمتلف اإلدارات ومتابعة هذا االستخدام ورصده على حنوٍ فعَّال مل يكن مكفوالً

                                  عن قلقها حيال هذه املـسألة يف                                        القضاء على التمييز ضد املرأة                                                       به املنظمات اهلولندية غري احلكومية، أعربت جلنة        
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                                    ُّ                            فعلى سبيل املثال، كان تنسيق سياسات حترُّر املرأة مهمة اإلدارة املعنية   .     ٢٠٠٧      فرباير  /      يف شباط                     َّ    تعليقاهتا اخلتامية املقدَّمة 
                    السياسات املتصلة        إشاعة   ت      ، أفض    ً مثالً      ً         ونتيجةً لذلك،     .    ُ                  ، أُلغيت هذه املهمة       ٢٠٠٤         ويف عام     .                    ُّ    بتنسيق سياسات التحرُّر  

  .           ً                                           اسات أساساً على التدابري اجلنائية وليس على املنـع                                             وزارة العدل، إىل تركيز  هذه السي          من                           بالعنف اجلنساين، بتنسيق    
ٍ                            وزاراٍت أخرى وتقتصر هذه احلـاالت     عند                    ِّ           ُّ      نعكس يف الوثائق املتعلِّقة مبسألة حترُّرها  ي      كاد ال  ي                        كما أن العنف ضد املرأة          

ُ  ِّ        ٌ            فإذا ُوجِّهت سياسةٌ ما حنو      .                                 على املنتميات إىل أقليات عرقية     ٍ     َّ          بيانـاٍت مفـصَّلة                             ُ منظور اجلنسانية، من املهم مجُع      إشاعة             
               َّ                             فعندئذ فقط يتسنَّى تقييم هذه السياسة وآثارها    ).                            والسن وعوامل أخرى ذات صلة           النتماء اإلثين  وا (             حسب نوع اجلنس 

   . )١٦ (                                                      ٍ                       على اجلنسني ورصدمها واحلصول على املعلومات الالزمة الختاذ تدابريٍ مناسبة ملكافحة التمييز

            ، يف مجلـة     ى                                                 روبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل أنه قد جر                                                 وعن التمييز العنصري، أشارت اللجنة األو       -   ١٤
   ى  جير                                                              ستقل يرمي إىل رصد أعمال العنصرية والتمييز على مستوى البالد وسوف      بحث م         التكليف ب        أخرى،       حتسينات

      غري أن   .                                  أفراد األقليات العرقية يف سوق العمل           وجد فيها                                  اهتمام حلالة احلرمان اليت ي       عري                       بانتظام وأنه قد أ              هذا البحث 
ِ        ِ              َّ       ً     اللجنة أفادت بأن عدداً من األحداِث الوطنيِة والدولية تسبَّب جزئياً ٍ          تدهورٍ حاٍد لنربة الن     حدوث   يف           ، مع ذلك،                      ً             شني   قا     ٍ   

        وذلك   ،                                           يف اجملتمع وغريها من املسائل ذات الصلة هبا               اإلثنية                                                           السياسي والعام يف هولندا حول مسألة اندماج األقليات         
                 مجـاعيت األغلبيـة             فيما بـني       مزعج          استقطاب                  ِ       ، مما أسفر عن نشوِء          ٢٠٠١           يف عام                                     منذ تقدمي اللجنة تقريرها الثاين    

                       ً                                                             مثرية للجدل، ختالف أحياناً معايري املساواة الوطنية والدولية، جنم عنـها، وإن مل                     ُ  ِ             وقد اقُترِحت سياسات    .        واألقلية
ْ                                 ُتعتمد يف هناية األمر، وْصم أفراد مجاعات األقليات                        على وجـه     ،            َّ     ت هبذه املستجدَّات       وتأثر  .              التمييز ضدهم  و        بالعارُ                    

           كـل مـن                اإلسالم على        كره        عاظم                                         سيما املغربية والتركية، مما أسفر عن ت                                      اجملتمعات احمللية املسلمة، وال     ،     اخلصوص
       واجلهود    ،            نظام الشرطة       خاصة                                                    كما أفادت اللجنة بأن نظام العدالة اجلنائي، و        .        األخرى                            الساحة السياسية والسياقات  

              وأوصت اللجنة،   .                                 ُ                          ِّ     ة إىل تعزيز دورمها يف رصد اجلرائم املُرتكبة بدوافع عنصرية والتصدِّي هلا   حاج                 مستمرة، ال يزال يف 
                        َّ                                ٍ                                                          ضمن ما أوصت به، بأن تتصدَّر السلطات اهلولندية الترويج لنقاشٍ عام حول مسألة االندماج يف اجملتمع وغريها من                  

        اإلثنية                       ا تكابده مجاعات األقليات  مل       ً داركاً       جيابية ت  اال       ٍ تدابريٍ                  تزيد من استخدام ال       ؛ وبأن       اإلثنية                         املسائل املتصلة باألقليات   
ٍ                                                    ِّ                                               من حرماٍن ومتييز يف عدٍد من امليادين، مبا فيها ميدان العمل؛ كما أوصتها بأن حتقِّق يف ممارسات التنميط العنصري؛                                ٍ        

               جزر األنتيـل          ضد مجاعات            وما ميارس                         اإلسالم ومعاداة السامية       كره          مقاومة              ً                          وبأن تتخذ عدداً من التدابري هتدف إىل        
   . )١٧ (                       من عنصرية ومتييز عنصري                     سينيت وغريها من اجلماعات  ال                  اهلولندية والروما و

     ً                                 َّ                          ٍ                                        ووفقاً ملا ذكرته منظمة العفو الدولية، فوَّضت احلكومة الوطنية على نطاقٍ واسع مسؤولية رسم وتنفيذ                 -   ١٥
                                        ر البحث الذي أجرته املنظمـة إىل أن            وأشا  .    لية                                                                 السياسات املناوئة للتمييز والعنصرية يف هولندا إىل السلطات احمل        

ٍ                يف املائة من سلطات البلديات قد تعامل مع ظاهريت التمييز والعنصرية على صعيٍد حملي باعتماد   ١٠    ً         نسبةً تقل عن                                                                        
ٍ            ٍ         سياساٍت أو خطط عملٍ عامة     ٍ                              يف املائة منها قد وضع سياساٍت ملكافحـة التمييـز             ٢٠           ً             كما أن نسبةً تقل عن        .                                 

ٍ     والعنصرية يف جماالٍت حم         يف صميم     يقع                    مبدأ عدم التمييز   إن و  .                                إنفاذ القانون والعمل والتعليم  ثل   ، م       البال َّ        دَّدة تشغل               
        سـلطات            اجتـهاد          عـدم                                                             وقد أشار البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية إىل            .                          مبادئ محاية حقوق اإلنسان   

        مل تضطلع                  الوطنية يف هولندا        احلكومة    أن     كما   .                                 ملنع أشكال التمييز كافة ومكافحتها       كما جيب                   البلديات يف هولندا 
                           إىل محاية الناس من مجيـع                                   على الصعيدين الوطين واحمللي           ٍ                                                  على حنوٍ منهجي برصد وتقييم تنفيذ السياسات الرامية         

                                   تنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان    ضمن                                                  لذا، اعتربت منظمة العفو الدولية أن حكومة هولندا مل ت  .              أشكال التمييز
   . )١٨ (           منع التمييز                  ذات الصلة يف مسألة 
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                                    ً     ً                                                     املنظمات اهلولندية غري احلكومية أن عدداً كبرياً من املسلمني يعيش يف هولندا وأن معظمهـم                    الحظت و  -   ١٦
  ل                           وأن البعض من الرجـا          حمجبات                       َّ                              أن بعض النساء الاليت يؤمنَّ مبعتقدات دينية إسالمية          و  .                    ليسو هولنديي األصل  

        يف كـل                  وإن هذا حيدث      .           ُّ               اجتاه التعصُّب ضد املسلمني           بتزايد      اد د ز ت                       هؤالء الرجال والنساء               إن مشاكل    و  . ُ  ْ      ُملْتحون
         كمـا أن    .                            املطاعم واملـدارس الرياضـية    يف         املقاهي و    مثل                          يف العمل واملدرسة ويف منشآت   :                    جماالت احلياة العامة  

َ    ٍّ        ْ              ط أدواَر كلٍّ من اجلنـسْين، وال       ي  نم ت               حيال استمرار                سوارها قلق                                   املنظمات اهلولندية غري احلكومية         ه    جتـا         سـيما           
ٍ     املنتميات إىل أقلياٍت     و         لنازحات            املهاجرات وا    ه            تنعكس هـذ                  َ                                     ، مبن فيها نساء أَروبا وجزر األنتيل اهلولندية، و             إثنية                 

     يف   ن                      ، ويف نسبة مـشاركته              غري املتفرغ           يف العمل                      يفوق عدد النساء                                       يف وضع املرأة يف سوق العمل حيث              َّ  نمطيَّة  ال
                               االهتمام على املستوى احلكـومي          قلة                            ت اهلولندية غري احلكومية                     وقد ملست املنظما    .                                احلياة العامة ويف اختاذ القرار    

ٍ                    َّ                                      بإجراء دراساٍت متعمِّقة وحتليالٍت عن آثار هذه النمطيَّة وبضمان تنفيذ القوانني ال                    ِّ      ٍ                           اليت تكفل مبدأ عـدم           سارية            
        اجلماعات      وضد       كان                             ٍ                                                                    التمييز، وباعتماد استراتيجيٍة استباقية شاملة هتدف إىل القضاء على التمييز على أي أساس              

     . )١٩ (         ضعفة كافة  ست  امل

ٍ              وأعربت املنظمات اهلولندية غري احلكومية عن قلقها العميق إزاء عدم اختاذ احلكومة إجراءاٍت بشأن مسألة   -   ١٧                                                                               
ٍ               تالميذٌ منتمون إىل أقلياٍت عرقية               لتحق هبا                                         وأضافت املنظمات أن عدد املدارس اليت ي        .                  يف ميدان التعليم  ْ     ْيز    َ املَ        وإثنية       ٌ                

                       ، كما أشارت إىل التوصية  ‘              املدارس السوداء   ‘ ب              َّ    ، وهي تلك املسمَّاة      ٌ تزايٌد م             من امللتحقني  ة        يف املائ ٠ ٥            تتعدى بنسبة 
                        وأفادت املنظمات اهلولندية    ).     ١٩٩٥    عام  (                          َّ                                      من التوصيات العامة اليت قدَّمتها جلنة القضاء على التمييز العنصري   ١٩    رقم 

  ،  ‘        األبيض      الرحتال ا   ‘ ب  ّ                 أالّ وهو ما يسمى        ‘       البيضاء ‘    و  ‘       السوداء ‘        املدارس      وجود           وراء    ً اً      هام  ً اً ب     سب     هناك                  غري احلكومية بأن    
ٌ     ومن هنا، ُيلِحق كثٌري   .                                       ٍ          يسمح لكل اآلباء واألمهات باختيار أي مدرسٍة ألبنائهم   إذ                      نظام املدارس اهلولندي،           يتسبب فيه       ِ   ُ         

      مما   ،            من البيض   ا                                                                                            من اآلباء واألمهات املنحدرين من أصل هولندي أبناءهم مبدارس خارج أحيائهم أغلبية تالميذه            
ٍ       لـسنواٍت    ،    ً                                                                        وفضالً عن ذلك، أشارت املنظمات اهلولندية غري احلكومية إىل أن هولندا جتاهلت             .                  يزيد من التفرقة         

                     من املالحظات اخلتامية   ١٠      ً            ، مشريةً إىل الفقرة    عايل  َّ        ً      ً                      ممثَّلون متثيالً ناقصاً يف مرحلة التعليم ال       اإلثنية            أن أطفال  ،     عديدة
   . )٢٠ (    ٢٠٠٤               العنصري، عام                         للجنة القضاء على التمييز

  حق اإلنسان يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه - ٢

              طرد أحد رعايا   ،     ٢٠٠٥      يناير  /                    مل متنع، يف كانون الثاين                                             ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات اهلولندية   -   ١٨
                         طلب جلوء أثناء وجـوده        ُ                                    مل ُيسمح له مبمارسة حقه يف تقدمي                       ، عرب هولندا،           ُ    ِ                          الدولة املُستقبِلة، من دولة إىل أخرى     
ِ                      ُحِكم عليه باإلعـدام    ،    ٢٠٠٦       يونيه   /          ويف حزيران   .                      لتحذيرات بشأن سالمته                                      على األراضي اهلولندية، وذلك رغم ا       ُ  

  مث   .                                              ٍ                                          ُ    ِ                   بتهمة انتمائه إىل مجاعة اإلخوان املسلمني، عقب حماكمٍة غري عادلة أمام حمكمة األمن العليا للدولة املُستقبِلة               
  ُ                                                 وأُفيد بأنه قد قضى معظم مدة احتجازه يف احلبس           .      ً   عاماً   ١٢    دة   مل             َّ       اإلعدام إىل السَّجن        من        ً  مباشرةً  ُ  ِّ              ُخفِّفت عقوبته   

ُ                               االنفرادي، ولكن ُسمح له يف النهاية باستقبال بضع                       اعترب الفريق العامل  ،    ٢٠٠٧     مايو  /       ويف أيار  .     سرية  األ       زيارات   ال               
                         خطورة انتهاك احلق يف حماكمة  "    ً     نظراً إىل                                                               ً   املعين باالحتجاز التعسفي التابع لألمم املتحدة أن احتجازه كان تعسفياً، 

     مـن        مـع      ب    او                                                    ِّ                         هذه القضية، أعلنت الشرطة اهلولندية امللكية أهنا سوف تعدِّل سياستها وتتج                    يف أعقاب      ".      عادلة
ٍ                                 يتدخَّلون، من منظماٍت غري احلكومية وحمامني، من أجل منع    . )٢١ (                         مللتمسي اللجوء يف املستقبل              اإلعادة القسرية    َّ             
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                                               ُ                               َّ     درة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت ُتمارس ضد األطفال أن هولندا قد حقَّقت            وأفادت املبا  -   ١٩
   . )٢٢ (  ية               ، مبا يف ذلك املرتل    ٢٠٠٧                                  املنع الكامل للعقوبة البدنية يف عام 

 ً             اً يف سجين دي                        َّ          اخلاصة باإلرهابيني املشدَّدة أمني           األقسام                                                          وقامت جلنة اجمللس األورويب املعنية مبنع التعذيب بزيارة           -  ٢٠
          للمخـاطر             إىل تقييم      ألقسام                                         وأوصت اللجنة بأن يستند وضع األشخاص يف هذه ا  . (Vught)        وفوخت (De Schie)    سخي 
                  ً                خاص باإلرهابيني، بناًء على معايري          قسم         يف أي        ٍ  إيداعٍ             ً                        ٍ            وأوصت، عالوةً على ذلك، بإجراء استعراضٍ لكل          .     ٍ شاملٍ و    ٍّ  فرديٍّ  

             أن النظـام            ٌ       باتت قلقةٌ بـش                                            جلنة اجمللس األورويب املعنية مبنع التعذيب            فإن           ذلك،         ً    وإضافةً إىل   .                           ينص عليها القانون بوضوح   
ٍ     َّ     ، والذي قد ُيفضي يف حاالٍت معيَّنة إىل          تلك األقسام                           التقييدي الشديد املفروض على     . )٢٣ (         للسجناء    ٍ     ّ  عزلٍ فعلّي           ُ          

                       املعنية مبنع التعـذيب                             أوصت جلنة اجمللس األورويب                      الحتجاز الشباب،                                        وفيما يتعلق مبركز دي هارتيلبورخت        -   ٢١
                 عداد خطط تعليمية  إ                  ٍ         كما أوصت، ضمن أمورٍ أخرى، ب  .                                يف نظم الرعاية، والعالج، واالنضباط             شىت التحسينات        بإدخال 

ّ          ُمتفّردة لكل           أو عالجية            العطلـة   ‘ ب                    َّ        استخدام اإلجـراء املـسمَّى      ضبط                              السماح بتوقيع عقوبات مجاعية، وب    عدم        نزيل، و ُ  
   . )٢٤ ( ‘       اخلارجية

ٍ            َّ              اجمللس األورويب املعنية مبنع التعذيب قلقةً بشأن ضماناٍت أساسية معيَّنة              َّ         وظلَّت جلنة     -   ٢٢              االحتجاز لدى         أثناء                                     ً           
   ٍ                               حامٍ أثناء فترة االحتجـاز األوىل                 االستعانة مب      مهم   جرا    يف إ                      زال ال حيق للمشتبه                            فعلى وجه اخلصوص، ما     .       الشرطة

     قـد                             وقت كتابة هذا التقرير،         دا               ومل تكن هولن    .  )٢٥ (              غراض االستجواب               لدى الشرطة أل    )          ست ساعات           حىت غاية    (
   .                                              على تقرير جلنة اجمللس األورويب املعنية مبنع التعذيب   ً رداً    بعد   َّ    قدَّمت 

               ٍ             ِ       ٍ                                          قلقها حيال حريقٍ اندلع يف مركزِ احتجازٍ مؤقت مبطار شيبول يف أمستردام يف                 عن                            ت منظمة العفو الدولية      ب ر  أع و  -  ٢٣
       وكـان    .               آخرين جبروح    ١٥      صابة       وإ        ً         ّ     مهاجراً غري نظاميّ     ١١         مصرع     إىل       احلريق           قد أدى    و  .     ٢٠٠٥        أكتوبر   /           تشرين األول 

                        ُ                          وقد شهد هذا املركز، الذي ُيحتجـز فيـه سـجناء          .      ً       ً    شخصاً تقريباً     ٣٥٠                ُ  َّ                           عدد احملتجزين يف املُجمَّع عندما اندلع احلريق        
                  لع الثاين يف عام           واند     ٢٠٠٣                    ل افتتاحه يف عام      ْ ْي ب                    ُ       من قبل، نشب أوهلما قُ                    ٍّ                 ري نظاميني على حدٍّ سواء، حريقني                ومهاجرون غ 

         قبـل أن          آخـرين                                                     جملس السالمة اهلولندي وزير اهلجرة لطرده ناجيني وشهود       انتقد    و  ،    ٢٠٠٦       أبريل   /            ويف نيسان   .    ٢٠٠٤
    ُ                  قد ُمنحـوا تـصرحيات                    ا البالد بعد                                           ، كان معظم الناجيني الذين مل يغادرو              بقليل                     بل نشر تقرير اجمللس     وق  .         مقابلتهم     تسىن   ت

  َّ    أكَّـد   و   ؛    ٢٠٠٦         سـبتمرب    /   َّ             ً                                           قدَّم اجمللس تقريراً عن حتقيقه يف حادث احلريق يف أيلـول            ،     دولية     ً                  ووفقاً ملنظمة العفو ال     .      إقامة
         ُ  َّ        ً     ً        َّ                 األمان مل ُتنفَّذ تنفيذاً كامالً وأن احلرَّاس يعوزهم         ب        َّ                      منة وتبيَّن له أن التوصيات        اآل     ٍ      حتجازٍ غري    ال ا                          املخاوف السابقة من ظرف     

            لـو كانـت    "                     وانتهى اجمللس إىل أنـه    .          النقائص  ها     تعتور     أخرى               َّ       ٍٍ                        ٍ    التدريب ويتدخلَّون بشكلٍٍ غري الئق وأن مراكز احتجازٍ    
ٍ                                                               السلطات احلكومية املسؤولة قد أخذت مسألة األمان من احلرائق مبزيٍد من اجلدية لكانت اخلسائر البشرية أقـل أو ملـا                                                                              

      َّ      مة وعـزَّزا                                                وأعلن خلفامها عن إعادة تنظيم إدارات احلكو        .                                                   وعقب نشر التقرير، استقال وزيرا العدل واإلسكان         ".     وقعت
ٍ          مناقشة إمكانية منح تعويضاٍت للضحايا      اقترحا                   األمان من احلرائق و       تنظيمات                           ) ٢٦( .   

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة مالئم- ٣

                 ً      ً           ما فتئ يشكل عنصراً بارزاً مـن                                                                           ذكرت املنظمات اهلولندية غري احلكومية أن احلق يف الصحة يف هولندا              -   ٢٤
       بالتايل            تطرقت إليه     َّ                                                             املقدَّمة من املنظمات اهلولندية غري احلكومية إىل خمتلف اللجان وأنه قد                       التقارير املوازية          عناصر  
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                                                                            رت املنظمات اهلولندية غري احلكومية عن قلقها من أن احلق يف احلصول علـى               ّ ّب  وع  .                          كثري من املالحظات اخلتامية   
                               خلصوص، ذكرت املنظمات اهلولندية                وعلى وجه ا    .                                              ً              أعلى مستويات الرعاية الصحية املمكنة ليس مضموناً للجميع       

ّ                  بغّض النظر عن السبب                 م تأمني صحي،     هل                  ً     ً                      غري احلكومية أن عدداً هائالً من الناس ليس                         َّ      وهؤالء الناس معرَّضـون    .   
ّ      قدرهتم على حتّملـها                     الرعاية الصحية أو  )     مرافق (                     ً                              ملخاطر صحية جسيمة نظراً إىل عدم إمكانية وصوهلم إىل           وإىل   .            

   . )٢٧ (                 ً          الصحة العامة أيضاً قد تتأثر                      جانب املخاطر الفردية، ف

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٤

  )                        وهي جلنة استشارية حكومية   (    ٢٠٠٠                                 جلنة التقييم اخلاصة بقانون األجانب،     بأن                             أفادت منظمة العفو الدولية   -   ٢٥
                           ة، فإن إحـدى النتـائج           ً                  ووفقاً ملا ذكرته املنظم     .                                            تقريرها األول عن إجراء اللجوء يف هولندا         ،    ٢٠٠٦               نشرت، يف عام    
                                                               ساعة من اإلجراءات املستعجلة ملعاجلة طلبات اللجوء ال يوفر            ٤٨      مهلة            يف أن                            صت إليها اللجنة تتمثل                  ُ   الرئيسية اليت خلُ  

ٍ                  ً      ً      ً              ضماناٍت كافية ويفرض ضغطاً زمنياً زائداً عن احلد                                                                          كما اعتربت اللجنة أن مدة اإلجراء العادي ملعاجلة طلبات اللجوء           .     
ٍ      ٍ        يف إجراٍء واحٍد سريعٍ و             اإلجراءين            أوصت بدمج    و  .                مفرطة يف الطول            ُ                              ركت منظمةُ العفو الدوليـة اللجنـة          وشا  .     ناجع       ٍ     

          السـتيفاء                         ً     طلبات اللجوء، يتيح وقتاً             لتجهيز             ً       ً    َّ  ً      ً        أن تضع إجراًء سريعاً وفعَّاالً وعادالً        ب                               شواغلها وأوصت حكومة هولندا     
   . )٢٨ (               فض األويل للطلبات                    للنظر يف الطعون يف الر       الكايف    وقت   ال                         لنظر يف الطلبات، مبا يف ذلك  ا

                                                                                من االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب ومنظمة العمل املسيحي من                 ً                    ووفقاً ملا أفاد به كل        -   ٢٦
          يف احلسبان             القانونية    -                                                السياسة اهلولندية، ال تؤخذ التقارير الطبية            مبقتضى                                          أجل إلغاء التعذيب يف هولندا، فإنه،       

                         قصة ملتمس اللجوء وحتديد     أويل   يف ت                     ال تزيد على أهنا تساعد               وهذه التقارير   .         ن اللجوء               اختاذ القرار بشأ  يف      ً  عموماً 
ٍ                          أي عقباٍت تعيقه عن أن يقدم س                                                      ن االحتاد الدويل املسيحي للعمل علـى إلغـاء                    وذكر كل م    .    ً   َّ   ً           رداً متَّسقاً لتجاربه         

                           التعذيب أوصت بأن تعيـد                                                                                          التعذيب ومنظمة العمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب يف هولندا أن جلنة مناهضة              
ِ                                             ً        ت الطبية وبأن ُتدِمج التقارير الطبية يف إجراء اللجوء بوصفها جزءاً منه                                  النظر يف موقفها حيال دور التحريا      هولندا   ُ              

   . )٢٩ ( )    ٢٠٠٧     مايو  /                                   استنتاجات وتوصيات بشأن هولندا، أيار (

   ‘       كاملـار  ‘    بني   ك ر               التعذيب أن امل                                                                        وعن موقف اململكة يف أوروبا، اعتربت جلنة اجمللس األورويب املعنية مبنع              -   ٢٧
                                                                                     الحتجاز املهاجرين غري النظاميني، غري مناسبني لالحتجاز الطويل األمد وأنه ينبغـي                        ، املستخدمني  ‘      ستكهومل ‘ و

                                                                   وعلى خالف ذلك، ارتأت اللجنة األحوال السائدة يف مركز املطرودين            .                      ِ    ٍ           إيقاف تشغيلهما يف أقربِ فرصٍة ساحنة     
   . )٣٠ (                   ً مبطار روتردام مناسبةً

                                   ًّ                                                            ت املنظمات اهلولندية غري احلكومية أن كالًّ من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة                 الحظ و  -  ٨ ٢
                                         ، وجلنة مناهضة التعذيب، يف استنتاجاهتا          ٢٠٠٦       نوفمرب   /                                 َّ                        والثقافية، يف مالحظاهتا اخلتامية املقدَّمة يف تشرين الثاين       

  .                                 األجانب يف مستوى معيشة مناسب            تعتين حبق                احلكومة أن                طلبتا إىل   ،    ٢٠٠٧       أغسطس   /             َّ           وتوصياهتا املقدَّمة يف آب   
                                  ، مبا يف ذلك الغـذاء وامللـبس           الئم                                                                          فالعديد من فئات األجانب يف هولندا مستثنون من احلق يف مستوى معيشة م            

ُ                                  والكثريون منهم ُمجربون على العيش يف الشوارع          .    سكن   وامل            ويؤثر هذا    .       اللباس                            للحصول على الغذاء أو         ٍ مالٍ    بال                
                                                                وتشمل هذه الفئات ملتمسي اللجوء الذين قوبلت طلباهتم اللجوء بالرفض   .     طفال      ذات األ     ً            أيضاً على األسر      الوضع

  ؛  )    َّ                ال يتَّـصل بـاللجوء     (                       ْ                                        ٍ                     من جانب احملكمة؛ وأجانب قْيد احلصول على تصريح لإلقامة يف هولندا بإجراٍء عادي              
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ُ ِ                                                  وأجانب ُرِفضوا أثناء مدة اإلجراء القصرية اليت تستغرق                        طلباهتم احلصول                       رفضت يف املرة األوىل         ً ياً ل           ساعة حا    ٤٨       
ْ       ً      ً           لو مل تتخذ احملكمة بعْد قراراً هنائياً يف حاالهتم و                    على تصريح إقامة، حىت                    ) ٣١( .     

     غـري   (                                                                   ُ                               وأعربت املنظمات اهلولندية غري احلكومية عن عميق قلقها إزاء التمييز الذي ُيالقيه املهـاجرون                 -   ٢٩
              َّ                                                على النحو املعرَّف يف قانون األجانب، مبا يف ذلك التعديل الذي         (               بية الضرورية               الرعاية الط  ُ           متُنع عنهم          الذين    )     َّ   املوثَّقني

                                                          املنظمات اهلولندية غري احلكومية بشأن استمرار طرد األجانب                ، قلقت       كذلك   ).    ووت                              أدخله عضو الربملان السيد روف    
  .                          أمر باإليداع يف املستشفى  ُ                 ُحكم عليهم مبوجب         الذين    )         النظاميني  )   غري (                                           من ملتمسي اللجوء السابقني أو املهاجرين        (

           كـانوا        مثلما (                                                                                            مقدورهم العودة إىل بالدهم األصلية لعدم إمكانية حصوهلم فيها على هذه الرعاية النفسية                 يف        وليس  
  "           غري قانونيني  )         ٍ     غري مرغوبٍ فيهم (      أجانب  "             فاعتبار هؤالء   .    ِ َ           ال ِقَبل هلم هبا        ٍ      أو ألسبابٍ أخرى  )     َّ                   يتلقَّوهنا أثناء احتجازهم

ْ                   ٌ                         ً      ً     ً      كلة كما أن يف السَّْجن مدى احلياة معاملةٌ غري إنسانية ملن يعاين اختالالً عقلياً حاداً        ال حيل املش َّ                ) ٣٢( .   

                املسيحي من أجل      ً           ٌّ                                                              ووفقاً ملا ذكره كلٌّ من االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب ومنظمة العمل    -   ٣٠
                                        بالغني عدا إذ كانوا مهاجرين غري قانونيني يف  ُ                            ٍ         ُيحتجز القاصرون يف السجون مبعزلٍ عن ال ،                      إلغاء التعذيب يف هولندا

               ُ                                                                              ففي هذه احلالة، ُيحتجز القاصرون ممن تتراوح أعمارهم بني السادسة عشر والثامنة عشر يف مرافق           .              انتظار الطرد 
   . )٣٣ (                   احتجاز البالغني ذاهتا

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ٥

      ً           ً           جديداً يهـدف صـراحةً إىل                     ً احلكومية بأن تشريعاً  ري                                               أفادت منظمة العفو الدولية واملنظمات اهلولندية غ   -   ٣١
                 ِّ                    وهو القانون املتعلِّق بتوسيع نطاقي        ،      ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ١                       ِّ                              مكافحة اإلرهاب قد دخل حيِّز النفاذ يف هولندا يف          

ْ      ً                                                َّ    ومل يُعْد الزماً من أجل استخدام صالحيات التحقيق هذه الوفاء باملتطلَّ  .                                   التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم اإلرهابية  ُ   ب     
ٍ          الذي يوجب قيام ُشبهاٍت معقولة     ُ ْ             ُتنذر بأن هجمةً إرهابيةً يف طْور اإلعداد  ‘       ٍ مؤشراٍت ‘              يكفي اآلن توفر   .                     ً        ً             ُ) ٣٤( .     

                                                                                                   وينص القانون على زيادة املدة القصوى لالحتجاز قبل احملاكمة إىل عامني يف حالة األشخاص املتـهمني                  -   ٣٢
                                         كما يسمح القانون لالدعاء بتأخري الكشف        .       لدولية                                                             بارتكاب جرائم إرهابية، حسبما أشارت إليه منظمة العفو ا        

                           سوف حيق للمحتجـز أن يطعـن                       ومبوجب هذا التشريع،    .              املدة اإلضافية                  عن األدلة طيلة                    َّ       الكامل للشخص املتَّهم    
                 ُ      ن هذا التشريع قد ُيفضي  أل       املنظمة      قلقت  و  .  ة                  ِِّ   بعدم الكشف عن األدلِِّ          القاضي       ٍّ                           يف كلٍّ من االحتجاز والقرار        ً اً    دوري

                                                                                                         م دعاوى قضائية ال تفي باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأوصت بوجوب تعديله ليكفل احلماية الكاملـة                       إىل قيا 
ٍ    َّ  ٍ            ٍ    َّ  ٍ                للحق يف حماكمٍة عادلة ألي فرٍد متَّهمٍ بارتكاب جرميٍة متَّصلٍة باإلرهاب              ٍ           ) ٣٥( .     

                    رية اخلاصة بـاألمن                                                            َّ                          وذكرت املنظمات اهلولندية غري احلكومية أن مشروع القانون املتعلَّق بالتدابري اإلدا            -   ٣٣
    قر    أ  ،    ٢٠٠٧      مارس   /        ويف آذار   .           باإلرهاب                        دف منع األنشطة املتصلة    هب                                      يقترح توسيع نطاق التدابري اإلدارية             الوطين  

     ً     َّ                   ووفقاً مل صرَّح به وزير العدل،   .                    كتابة هذا التقرير     ، عند                               ً                الربملان مشروع القرار وكان معروضاً على جملس الشيوخ
َ         ميكِّن مشروع القرار وزيَر الداخ                             ٍ                                     لية وعالقات اململكة من فرض حظرٍ على وجود أشخاص يف مناطق حميطة بأشياء   ِّ                  

     ٍ    َّ                  أشخاصٍ معيَّنني، أو من فـرض               على مقربة من    َّ                     ٍ     َّ                                     معيَّنة يف هولندا أو يف أجزاٍء معيَّنة من اململكة، أو على وجودهم        
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ِ                          ٍ   وميِكن فرض هذه التدابري على شخصٍ   .       ٍ                  ٍ         التزامٍ بتبليغ الشرطة بصفٍة دورية   ٍ                     لٍة بأنشطة إرهابية أو              قد يكون على ص "  
  . )٣٦ ( "                        ً                   بدعم هذه األنشطة، استناداً إىل سلوك هذا الشخص

                      ُّ                 ُ          ٍ          ، فإن مشروع القانون حيدُّ من حرية التنقل وُينبئ بتدخلٍ يف احلق                          نظمات اهلولندية غري احلكومية     ً     ووفقاً للم  -   ٣٤
    ٍ                  أنشطٍة إرهابية أو دعم  "   ڊ     عليه                      َّ       ً                      لألفراد، ولكنه ال يتضمَّن مزيداً من الوصف ملا اصطلح     وصية                  يف احترام احلياة اخلص

        هبا يظالن   "        ٍ على صلٍة "   ما                              ً  املستهدفة واألحوال اليت جتعل شخصاً   )         اإلرهابية (                    لذا، فإن نوع األنشطة    ".           هذه األنشطة
ْ  ٍ                      وسوف ُتفرض هذه التدابري يف طْورٍ ال ميكن فيه            .          غري واضحني                       َّ                 ممارسة الصالحيات املستمدَّة من القانون      )   ٍ ئٍذ  ين ح (     ُ                    

ُ  ِّ                    ٍّ                                          القانون اجلنائي اهلولندي قد ُوسِّع نطاقه بالفعل إىل حدٍّ كبري، سوف يبدأ نفاذ التدابري اإلدارية يف  ن     ومبا أ  .       اجلنائي                            
ٍ   مؤشراٍت      وجود     ٍ      ٍ     ً               مرحلٍة مبكرٍة جداً، ختلو حىت من     ّ    يتأّتى     ولن   .           ٍ       الرتكاب عملٍ إرهايب    جيري               لى أن التخطيط      تدل ع     

     ً   خرقاً                            املنظمات اهلولندية غري احلكومية          وضع يف رأي     ِّ         ويشكِّل هذا ال  .           الشخص املعين          ما مل يطعن                اإلشراف القضائي 
     من   ١٧      املادة  (               واحلق يف اخلصوصية   )                                        من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ١٢      املادة  (                   للحق يف حرية التنقل 

   . )٣٧ ( )                                  العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

            إلرهاب إزعاج  ا                 الذي يهدف إىل منع   د   فر ل َّ          مَّى بإزعاج ا                                                 وأشارت املنظمات اهلولندية غري احلكومية إىل التدبري املس   -  ٣٥
    ِّ                                  َّ                 ً                                     وينفِّذ أفراد الشرطة هذا اإلجراء وقد يتمثَّل يف االتصال هاتفياً مبرتل الشخص واستدعائه إىل                .    ٍ                       شخصٍ ما يف حياته اليومية    

   ً                     وداً فيها ونشر بطاقات                                          وزيارة األماكن العامة اليت يكون موج       )                       سرته وأصدقائه وزمالئه   أ ب (                              خمفر الشرطة واالتصال مبعارفه     
ٍ                                    يف احلي ُتذكِّر بإمكانية تقدمي بالغاٍت إىل الشرطة دون الكشف عن                                   تتخـذ كـل أنـواع         ،             صفوة القول  و  .      ، إخل      املصدر      ُ   ِّ                    

ٌ                          كي يعلم ذلك الشخص أنه خاضٌع للمراقبة والتمحيص        ل              ُ              اإلجراءات املُعلنة على املأل                              لمنظمات اهلولنديـة غـري      ل     ً  ووفقاً    .                          
   . )٣٨ (                         يتعارض مع احلق يف اخلصوصية                       احلكومية، فإن هذا التدبري

                           يستند إىل قانون العقوبات                                                      َّ                          وأفادت املنظمات اهلولندية غري احلكومية بأن احلكومة صرَّحت بأن التدبري ال            -   ٣٦
ُ              حتيل إىل قانون البلديات وقانون الشرطة بوصفهما األساَس القانوين هلذه األعمال حتت إشـراف الُعمـدة           هي   و                                 َ                                                  .  

  .               َّ ٌ                             ِّ                                     بأن العمدة خموَّلٌ للحفاظ على النظام العام ويوزِّعان السلطة بني العمدة وقوات الشرطة                      فهذان القانونان يقضيان
  .                         ٍ           ال ميكن االستناد إليه كأساسٍ قانوين       "                          احلفاظ على النظام العام    "  ً         ً        ساً وتعميمياً مثل     ب            ً      ً         غري أن مصطلحاً غامضاً وملت    

                      األنشطة اليت ينبغي أن           ما هي                     ها فرض التدبري و                               األحوال اليت ميكن للعمدة في                                             فال يزال من غري الواضح البتة ما هي         
          ً               ليس مطلوباً من القاضي أن     ً          وفضالً عن ذلك،   .                                 ً  فيها من أجل فرض هذا التدبري متاماً     ً تورطاً                 يكون الشخص املعين م

    ِّ                                                ويشكِّل هذا التدبري، يف رأي املنظمات اهلولندية غري          .                                             وال إشراف من القضاء إال بالطعن يف اإلجراء               التدبري         يأذن ب 
ٍ      َّ ُ                      ٍ          ٍ       ٍ                                    كومية، خرقاً حلق كل فرٍد يف أالَّ ُيدان بأي جرمية بسبب فعلٍ أو امتناعٍ عن فعلٍ مل يكن وقت ارتكابه يشكل           احل          ً           

            وكذلك للحق    )                                              من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ١٥       املادة   (                                         جرمية، مبقتضى القانون الوطين أو الدويل       
  . )٣٩ ( )              دنية والسياسية                         من العهد اخلاص باحلقوق امل  ١٧      املادة  (          يف اخلصوصية 

                          َّ             َّ     احلالة يف مناطق وأقاليم حمد دة أو فيما يت صل هبا - ٦

                                                          ُ                   أفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت ُتمـارس            -                        جزر األنتيل اهلولندية   /        يف أروبا   -   ٣٧
ِ  َّ      ً              اهلولندية مل يِقرَّا حظراً بعد                                           ضد األطفال بأن أروبا وجزر األنتيل      ٍ      يف عدٍد من                                                     السياقات، وذلك على الرغم مـن           

   . )٤٠ (               َّ                    التوصيات اليت قدَّمتها جلنة حقوق الطفل
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  ،     ١٩٩٤   م       يف عا        إليها                                                                                  أوصت جلنة اجمللس األورويب املعنية مبنع التعذيب، يف زيارهتا األخرية إىل أروبا              -         ويف أروبا   -  ٣٨
                           من فترات االحتجـاز يف                درجة كبرية  ب                                     َّ        ملكافحة سوء املعاملة من الشرطة، وبأن حتدَّ                                           بأن تعتمد السلطات سياسة حازمة      

      َّ                         َّ                      ً                                                  وقد رحَّبت اللجنة باإلجراء الذي اتَّخذته سلطات أروبا مؤخراً لتحسني األحوال املادية يف خمافر الشرطة،                 .             مقار الشرطة 
   . )٤١ (      الدنيا        االحتجاز       مبعايري        الشرطة       لوفاء      ً ضماناً                                                         من ذلك الذي اختذته بشأن سجن أوراجنيستاد، وأوصت ببذل اجلهود 

                                                               املهاجرين احملتجزين، أوصت جلنة اجمللس األورويب املعنية مبنع التعـذيب،                 فيما يتصل ب      و -              ً   ويف أروبا أيضاً    -   ٣٩
  يف                                                                                            ضمن تدابري أخرى، بتحسني األحوال املادية للمحتجزين يف مركز احتجاز املهاجرين غري القانونيني، واألنشطة 

   . )٤٢ (          اية الطبية          على الرع       املركز                              النظام وإمكانية حصول احملتجزين يف     إطار 

ٍ      ِّ       ِّ           ا موضع توصياٍت متعدِّدة متعلِّقة،       ي          سجن كي     كان  -                  ويف أروبا كذلك    -   ٤٠               ، بالعنف بني           ٍ       مجلة أمورٍ أخرى     يف              
      سيما       ً                               َّ                                                                  وعالوةً على ذلك، فإن زيادة األنشطة البنَّاءة اليت يزاوهلا السجناء وحتسني تقدمي الرعاية الصحية، وال                .        السجناء

   . )٤٣ (  ِّ       َّ           شكِّالن متطلَّبني أساسيني      جية، ي                         الرعاية النفسية والسيكولو

  ،         تلك اجلزر    َّ                                        َّ                تلقَّت جلنة اجمللس األورويب املعنية مبنع التعذيب، إبَّان زيارهتا إىل -                         ويف جزر األنتيل اهلولندية  -   ٤١
                         ٍ     ٍ                                  وأوصت اللجنة باعتماد سياسٍة نشطٍة ملكافحة سوء املعاملة مـن            .                         الشرطة املعاملة البدنية          بإساءة    َّ             عدَّة ادعاءات   

ِ     َّ  ً                                  ُ  ِ         نُتِقد جمدَّداً طول أمد االحتجاز يف مقار الشرطة واعُتبِرت   وا  .       الشرطة                   َّ              االحتجاز يف خمافر معيَّنة للشرطة غري      ظروف  ُ 
   . )٤٤ (                                                وقد اضطلعت سلطات جزر األنتيل اهلولندية بربنامج جتديد  .                خمفر كراليندجيك   مثل        مقبولة، 

                       بالنسبة إىل الـسجناء              ري مأمون          خطري وغ                   سجن بون فوتورو        أن      َّ      تبيَّن   -                              ً     ويف جزر األنتيل اهلولندية أيضاً      -   ٤٢
ٌ                وقد ُحدِّدت تدابٌري هتدف إىل        .               ٍّ        واملوظفني على حدٍّ سواء           ِّ  ُ                                   إساءة املعاملة ومنع نشوب العنف                   ً        ثين املوظفني متاماً عن         

                    انتقاء أعضاء فريق                   على حنو مناسب                 بأن جيري     ،    ٍ         بصفٍة خاصة   ،                                   وأوصت اللجنة املعنية مبنع التعذيب      .            بني السجناء 
                      َّ        من التوصيات فيما يتعلَّق           تشكيلة      ً          ُ  َّ        وإضافةً إىل ذلك، أُعدَّت       .                             رئ وتدريبهم واإلشراف عليهم                     االستجابة يف الطوا  

   . )٤٥ (                     ِ      ٍ              ِ                      املادية وبإمكانية ممارسِة أنشطٍة هادفة واحلصولِ على الرعاية الصحية      لظروف                   مبستويات التوظيف وا

                                            ِّ    اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعو قات-       ًثالثا 
   ]    توفر         النص غري م [  -   ٤٣

   األولويات، واملبادرات، وااللتزامات الوطنية الرئيسية-       ًرابعا 
   ]             النص غري متوفر [  -   ٤٤

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-       ًخامسا 
   ]             النص غري متوفر [  -   ٤٥
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