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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  احلادية عشرةالدورة 
  ٢٠١١ مايو/أيار ١٣-٢جنيف، 

 ة السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً       فوضيجتميع للمعلومات أعدته امل       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  بلجيكا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،             
ة الرمسيـة   مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحد             

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب املفوضـية                وال .ذات الصلة 
وهو يتبع  . يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         ما السامية حلقوق اإلنسان خبالف   

ة منهجية  وقد ذُكرت بصور  . هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان        
وقد روعي يف إعـداد التقريـر أن    . يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير        

وعند عدم وجود معلومـات حديثـة،       . دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات       
 لتقريروملا كان هذا ا   . تزال صاحلة   ال أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت        

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن               ال
  مـا  مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهـدة               

  .إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان أو/و
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  املعلومات األساسية واإلطار  -والً أ  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام 

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال        

  لعنصريمييز االت
 نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   )٤(إعالن املادة   ١٩٧٥أغسطس / آب٧

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        
  واالجتماعية والثقافية 

  -  )٢(إعالن املادة   ١٩٨٣أبريل /  نيسان٢١

 ١٩ و ١٤و ١٠املواد  (حتفظ    ١٩٨٣أبريل /  نيسان٢١ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
تفسريي  إعالن) ٢٢و ٢١و
  )٢٣ و٢٠املادتان (

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول      
  نعم ): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٤مايو / أيار١٧

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      
  اص باحلقوق املدنية والسياسيةاخل

  -  ال يوجد  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٨

  -  ال يوجد  ١٩٨٥يوليه / متوز١٠  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق     نعم  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٧

  نعم): ٩و
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       

الالإنـسانية   املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو      
  املهينة  أو

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ال يوجد  ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥
  نعم ): ٢١املادة (

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

 ١٥و ١٣ و ٢املواد  (إعالن    ١٩٩١ديسمرب /  كانون األول١٦  اقية حقوق الطفل اتف
  )١٤و ٤٠و

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

إعالن ملزم مبوجب املـادة     ٢٠٠٢مايو / أيار٦
   سنة١٨: ٣

-  

لطفـل  الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق ا     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل        

  األطفال يف املواد اإلباحية 

  -  إعالن  ٢٠٠٦مارس / آذار١٧

  -  إعالن   ٢٠٠٩يوليه / متوز٢  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 الربوتوكول االختياري التفاقيــة حقــوق     

  األشخاص ذوي اإلعاقة 
 ٦املادتـان   ( التحقيق   إجراءات  ال يوجد  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢

  نعم): ٧و
توقيـع فقـط،   (، )٣(الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: معاهدات ليست بلجيكا طرفاً فيها    

ية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد         ، واالتفاقية الدول  )٢٠٠٥توقيع فقط،   (، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       )٢٠٠٩
   ).٢٠٠٧توقيع فقط، (أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة ]مالحظة اختيارية[ )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  ة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقب

  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم  )٥(بروتوكول بالريمو

   ١٩٦١ االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسيةنعم، باستثناء   )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية
 والربوتوكوالت اإلضـافية    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

  )٧(امللحقة هبا
   الربوتوكول اإلضايف الثالث باستثناءنعم،

  نعم  )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

 ٢٠١٠، وجلنة حقوق الطفل يف عام       ٢٠٠٨أوصت جلنة مناهضة التعذيب يف عام         -١
 واالتفاقية الدولية   ،ية مناهضة التعذيب  االختياري التفاق بلجيكا بأن تصدق على الربوتوكول      

 كل من اللجنة املعنيـة      كما أوصت  .)٩(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      
، واللجنة  ٢٠٠٨ يف عام  وجلنة القضاء على التمييز العنصري       بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

 بلجيكا بأن تـصدق علـى   ٢٠٠٧ام  املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ع      
  .)١٠(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

وأوصت جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء علـى              -٢
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن         التمييز ضد املرأة بلجيكا بأن تصدق على        

  .)١١(فاء القسرياالخت
وأوصت جلنة حقوق الطفل بلجيكا بأن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق             -٣

  .)١٢(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أن تنظر يف سحب    ب صت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بلجيكا     أو،  ٢٠١٠ويف عام     -٤

 جلنة حقوق الطفل بـأن      هاوأوصت .)١٣(ية خبصوص أحكام العهد   حتفظاهتا وإعالناهتا التفسري  
. )١٤( مـن االتفاقيـة    ٤٠ و ٢ العملية اإلجرائية لسحب إعالنيها املتصلني باملـادتني         تسّرع

بأن تنظر يف سحب إعالهنـا املتعلـق       بلجيكا    جلنة القضاء على التمييز العنصري     وأوصت
  .)١٥( من االتفاقية٨املادة  من ٦تصدِّق على تعديل الفقرة  ، وأن٤باملادة 

وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بلجيكا علـى أن             -٥
بـشأن األهـداف    ) ١٩٦٢(١١٧قية منظمة العمل الدولية رقم      تنظر يف التصديق على اتفا    
اة يف  بـشأن املـساو   ) ١٩٦٢(١١٨الجتماعية، واالتفاقية رقم     ا واملعايري األساسية للسياسة  

  .)١٦(املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعي
بأن تنضم   بلجيكا   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    ، أوصت   ٢٠١٠ويف عام     -٦

  .)١٧(١٩٦١ حاالت انعدام اجلنسية لعام إىل اتفاقية خفض



A/HRC/WG.6/11/BEL/2 

GE.11-10941 4 

  اإلطار املؤسسي والتشريعي  -باء   
ألن املتقاضني واحملامني عن قلقها  لقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية با أعربت  -٧

بلجيكـا علـى االعتـراف      وشجعت   على االتفاقية،     مباشراً يعتمدون اعتماداً   ال والقضاة
  .)١٨(باالتفاقية باعتبارها الصك الدويل األكثر أمهية يف جمال القضاء على التمييز ضد املرأة

 إزاء عدم مواكبة التطّور التشريعي داخل اجلماعـة         جلنة حقوق الطفل القلق   أبدت  و  -٨
 .)١٩(اجلماعتني األخرينيعلى صعيد الناطقة باألملانية التطّور التشريعي 

القلق لوجود خلط يف تشريعات بلجيكا بني االتَِّجار        عن  جلنة حقوق الطفل    عربت  و  -٩
  .)٢٠(رمية حمددةخيضع للتجرمي باعتباره ج  الوالبيع، كان من نتيجته أن بيع األطفال

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن تعريف املواد اإلباحية لألطفال يقتـصر               -١٠
 لتكفـل    لديها بأن تنقّح قانون العقوبات   بلجيكا  اللجنة   ، وأوصت  للطفل ةاملرئيالصور  على  

إلشـباع   كانت   وسيلة بأي   تصوير أي طفل  تشريعاهتا بشأن املواد اإلباحية لألطفال      تغطية  
  .)٢١(رغبة اجلنسية أساساًال

 الطفل قلقها ألن القانون الناظم للخدمة العسكرية اإلجباريـة،          وأبدت جلنة حقوق    -١١
يناير من عام بلـوغ     /امليليشيا ابتداًء من شهر كانون الثاين     أفراد  بعد، يبيح جتنيد    يلغ    مل الذي

  .)٢٢( عاماً، وخباصة يف وقت احلرب١٧الشخص سن 
 املتعلقـة   ليـة بأن تعيد النظر يف قوانينـها احمل       الطفل بلجيكا    وأوصت جلنة حقوق    -١٢

بالتجارة يف األسلحة الصغرية بغية إلغاء التجارة يف املواد احلربية مع البلدان اليت يشترك فيها               
   .)٢٣( عاماً اشتراكاً مباشراً يف األعمال القتالية١٨أشخاص دون سن 

  قوق اإلنساناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حل  -جيم   
جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق        اعتمدت  ،  ١٩٩٩يف عام     -١٣

". بـاء "من الفئة   باعتباره مركزاً   مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية      اإلنسان ومحايتها   
وأشارت اللجنـة الفرعيـة     . )٢٤(٢٠١٠مارس  /وخضع املركز ملزيد من االستعراض يف آذار      

 من القانون التأسيسي للمركز تـنص       ٣عتمادات إىل أنه على الرغم من أن املادة         املعنية باال 
على أن تؤدي املؤسسة عملها باستقاللية تامة، فإن تشريع املركز يتضمن أيضاً عدة أحكـام           

  .)٢٥(فيما يتعلق بتشكيلة أعضاء املركزسيما   والمن شأهنا أن تنال من استقالليته،
اللجنة املعنية املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب، و  اللجنةوأوصى كل من  -١٤

، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية باحلقوق         بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
مؤسسة وطنيـة   بأن تضمن التنسيق الفعال إلنشاء       االقتصادية واالجتماعية والثقافية بلجيكا   

وأشارت بلجيكا يف رد املتابعة الذي وجهته       . )٢٦(اً ملبادئ باريس  حلقوق اإلنسان وفق  مستقلة  
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 إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن النقاش السياسي بـشأن هـذه            ٢٠٠٩يف عام   
   .)٢٧(يزال جارياً  الاملسألة
، واللجنة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأوصت جلنة حقوق الطفل، و      -١٥
لتنفيـذ   الفعالالتنسيق  ية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بلجيكا بأن تضمن         املعن

  .)٢٨(ومستوى املناطق واجلماعاتعلى املستوى االّتحادي االتفاقيات اخلاصة بكل منها 

  تدابري السياسة العامة  -دال   
العمـل  لتنفيذ خطـة  عملية  ات بأن تتخذ إجراء أوصت جلنة حقوق الطفل بلجيكا      -١٦

  .، بالتشاور والتعاون مع الشركاء املعنيني)٢٩(الوطنية اخلاصة باألطفال
التابعـة  ، الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات    ٢٠١٠ويف عام     -١٧

يف ووفـق عليهـا   خطة عمل وطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر    ملنظمة العمل الدولية بأن  
تفتقـر إىل  بلجيكـا    بت جلنة حقوق الطفل عـن قلقهـا ألن        وأعر. )٣٠(٢٠٠٨ يوليه/متوز

استراتيجية شاملة للقضاء على بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد               
  .)٣١(اإلباحية

طائفـة  تنفـذ    بلجيكا على أن     اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       حثتو  -١٨
إىل تعزيز املساواة بني اجلنـسني      ترمي    كامالً  تنفيذاً امجواسعة من القوانني والسياسات والرب    

  . )٣٢(والنهوض حبقوق املرأة
الراميـة إىل تعزيـز      جهودها   وشجعت جلنة حقوق الطفل بلجيكا على أن تواصل         -١٩

ملنع األفعال اليت تنطوي على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     التعاون الدويل   
  .)٣٣(على تلك األفعالاملعاقبة األطفال واجلنسية اليت تستهدف ة والسياحة املواد اإلباحي
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات   -١  

  )٣٤(هيئة املعاهدة
تقريـر   آخر

 حالة اإلبالغ  املتابعةرد آخر مالحظات ختامية قدم وُنظر فيه

جلنة القـضاء علـى التمييـز       
 العنصري

حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع      ٢٠٠٩مارس /قُدم يف آذار ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٠٠٦
للتقريرين السادس عشر والتاسع    

 ٢٠١٢عشر يف عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
 واالجتماعية والثقافية

 يوليـه /قدم التقرير الرابع يف متوز      ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠٠٦
حـل موعـده يف     قد   و ٢٠١٠
 ٢٠١٠ يونيه عام/حزيران

حيل موعد تقدمي الرد يف عـام        ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٩ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠١١ 

حيل موعد تقدمي التقرير السادس     
 ٢٠١٥ يف عام

اللجنة املعنية بالقـضاء علـى      
 رأةالتمييز ضد امل

 تشرين  حيل موعد تقدمي الرد يف     ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٧
 ٢٠١٠ أكتوبر/األول

حيل موعد تقدمي التقرير السابع     
 ٢٠١٢ يف عام

حيل موعد تقدمي التقرير الثالث      ٢٠١٠مارس /قُدم الرد يف آذار ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠٠٦ جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠١٢ يف عام

حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع      – ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٠٠٨ لطفل جلنة حقوق ا
للتقريرين اخلامس والـسادس    

 ٢٠١٧ يف عام

الربوتوكول االختياري للجنـة    
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك     

 األطفال يف الرتاعات املسلحة

قدمت املعلومات يف التقريـر      – ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٠٠٤
الرابع اجلامع للتقريرين الثالث و  

 ٢٠٠٨يوليه /املقدم يف متوز

الربوتوكول االختيـاري للجنـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

 يف املواد اإلباحية

ستدرج املعلومات يف التقريـر      ٢٠١٠يونيه /حزيران ٢٠٠٩
اجلامع للتقريـرين اخلـامس     
والسادس الذي حيل موعـد     

 ٢٠١٧ تقدميه يف عام

اللجنة املعنية حبقوق األشخاص    
 ذوي اإلعاقة 

حيل موعد تقدمي التقرير األويل      –  
 ٢٠١١يف عام 

وتدعو جلنة حقوق الطفل، وجلنة مناهضة التعذيب، واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق               -٢٠
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري بلجيكا إىل أن تقـدم             

  .)٣٥( أساسية حمدثةوثيقة
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 نعم ُوجهت دعوة دائمة

 )٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧-١٣(فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات 

 - زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ 

 - يتفق عليها بعد  وملزيارات طُلب إجراؤها

أعرب فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي عن امتنانه حلكومة بلجيكا              التعاون أثناء البعثات/التيسري
 .)٣٦(لدعوهتا وللمساعدة اليت قدمتها قبل الزيارة ويف أثنائها

 - متابعة الزيارات

 ١ لةالردود على رسائل اإلدعاءات والنداءات العاج

 استبياناً أرسلها مكلفون بواليات يف إطار       ٢٦ استبيانات من أصل     ٥ردت أستراليا على     الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
وإضافة إىل ذلك، رّد االحتاد األورويب على االستبيان املشار إليه          . )٣٧(اإلجراءات اخلاصة 

 .A/HRC/15/32يف الوثيقة 

  ع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتعاون م  -٣  
 مكتباً إقليمياً ألوروبـا يف      ٢٠٠٩تحت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام        تفا  -٢١

بلجيكا مـن  على حنو يشمل التصدي لتحديات حقوق اإلنسان يف أوروبا،       غرضه  بروكسل  
اخلية واخلارجية  خالل إدراج معايري ومبادئ األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف السياسات الد          

  .)٣٨(ويف التشريعات وتدابري التنفيذ على نطاق االحتاد األورويب
وقد واصلت بلجيكا تقدمي مسامهات مالية إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا              -٢٢

  .)٣٩(٢٠١٠ و٢٠٠٦بني عامي   ماألعمال اإلنسانية يف الفترةاملخصصة لصناديق اليف ذلك 

  زامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلت  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
يزال قائمـاً     ال أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن التمييز ضد املرأة            -٢٣

املعنية بالقضاء علـى     اللجنة   ودعت. )٤٠(يزال مستمراً  وأن عدم املساواة يف املعاملة ال     بشدة  
ز جهودها الرامية إىل القضاء على الـصور واملواقـف          أن تعز  إىل   يكابلجالتمييز ضد املرأة    

  .)٤١(اليت ترسخ التمييز ضد املرأةالنمطية 
، ذكرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن الفصل بـني            ٢٠٠٩ويف عام     -٢٤

ـ ممثلة متثيالً ناقصاً    زال  ت يزال منتشراً وأن املرأة ال     النساء والرجال ال   ستوى مناصـب  على م
 يف املائـة فقـط مـن        ١٤تشغل سوى نسبة      ال لجنة أيضاً أن املرأة   الوالحظت  . املسؤولية

  .)٤٢(املناصب اإلدارية العليا يف اإلدارة العامة االحتادية
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القلق إزاء استمرار التمييز    عن   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أعربت  و  -٢٥
  .)٤٣(جئات واملنتميات لألقلياتضد النساء املهاجرات والال

ن حظر احلجـاب  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها أل       -٢٦
يف املدارس قد يزيد من التمييز الذي تواجهه الفتيات املنتميات لألقليات العرقية والدينية وقد              

قضاء على التمييز العنصري عـن    وأعربت جلنة ال  . )٤٤(التعليم يعوق املساواة يف احلصول على    
  .)٤٥(شواغل مماثلة

 "اجلبهة الوطنية"يف حزب  إىل أن أعضاء    جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأشارت    -٢٧
.  الكراهية يف بلجيكا   اتالحظت استمرار خطاب  ف بالتحريض على الكراهية العنصرية،      أدينوا

تعلن فيها  تعتمد أية أحكام حمددة      مل وإضافة إىل ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها ألن بلجيكا        
. عدم شرعية املنظمات اليت تروج للتمييز العنصري وحترض عليه وحظر هـذه املنظمـات             

 بأن تعزز تدابريها ملنع ومكافحة كره األجانب والتحيز العنصري يف           بلجيكاوأوصت اللجنة   
  .)٤٦( واجلمهور عامةصفوف السياسيني واملوظفني العموميني

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عودة األفعال اليت تـنم عـن               وأعربت  - ٢٨
 اليت تعـرب عـن      العنصرية ومعاداة السامية إىل الظهور، فضالً عن تصاعد األفعال واألقوال         

 اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء انتشار هذه الظاهرة يف وسائل            تعربأو. كراهية اإلسالم 
سيما علـى    ت، فضالً عن شيوع اخلطابات املعادية لإلسالم، وال       اإلعالم، وخصوصاً اإلنترن  

يعتمد   اللجنة ألن جملس النواب مل     وأسفت. عاملسان األحزاب السياسية اليت حتظى بتمويل       
 هـذا   تعطيـل مشروع القانون الذي يهدف إىل منع مظاهرات النازيني اجلدد، مما أّدى إىل             

انية إعادة تقدمي مشروع القانون املذكور ويف وقف  وينبغي لبلجيكا أن تنظر يف إمك.املشروع
  .)٤٧(لى الكراهية أو التمييز أو العنفالتمويل العام لألحزاب السياسية اليت حترض ع

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه على الرغم من             - ٢٩
ا القانونية واملؤسسية الرامية إىل مكافحة التمييـز         اعتمدهتا بلجيكا لالرتقاء بآلياهت    التدابري اليت 

سيما  وقومية، ال عرقية  العنصري، فإن التمييز حبق األجانب واألشخاص املنتمني إىل أقليات          
يزال منتشراً يف واقع األمر      م وأفراد اجلالية املسلمة والغجر، ال     العمال املهاجرون وأفراد أسره   

  . )٤٨(بني بعض فئات السكان
علـى  ، أكد فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي           ٢٠٠٦ عام   ويف  -٣٠

. أمهية مجع بيانات إحصائية مصنفة حسب العرق واملنشأ اإلثين لفهم أمناط عـدم املـساواة              
عنصر اللون واملنشأ اإلثين      تأثري للدقة يف حتديد   سيكون مهماً ن أن مجع هذه البيانات      بّي وقد

 يف التخطـيط اإلمنـائي      وسيكون له فائدة كـبرية    القتصادي واالجتماعي،   على االستبعاد ا  
  .)٤٩(وختصيص املوارد
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الوصول إىل بعض احلقوق اليت     ألن  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها          - ٣١
، فيما  املنطقة الفلمندية السلطات احمللية يف    القرارات اليت تتخذها    قد تعوقه   ينص عليها العهد    

، والوصول إىل اخلدمات والسكن، واشتراط هذه املنطقة شراء األراضي يف مبسائل، مثلق  يتعل
والحظت جلنة اخلرباء التابعـة     . )٥٠(يؤدي إىل التمييز  وهذا  معرفة أو تعلم اللغة اهلولندية،      
 من جانبها أنه يف إطار قانون السكن الفلمنـدي          ٢٠٠٩ملنظمة العمل الدولية يف عام      

لى املستأجرين احملتملني التعهد بتعلم اللغة اهلولندية للحصول على سكن   املعّدل يتعني ع  
 االستعدادلتبّين  وأن احلكومة الفلمندية قد وضعت قواعد       السلطة احمللية،   من  اجتماعي  

وأبدت جلنة اخلرباء رغبتها يف التأكد مما إذا كان تطبيق املرسوم           . لتعلم اللغة اهلولندية  
ع العمال املهاجرين عملياً يف وضع غري متكافئ مع املـواطنني           يض   ال املشار إليه أعاله  

 من  ‘٣‘)أ)(١(٦أو العرقي تبعاً للمادة     أو املنشأ اإلثين    اجلنسية  البلجيكيني العتبارات   
 املتعلقة بالعمال املهاجرين اليت بلجيكا طـرف        ٩٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

وأشارت . )٥٢(يز العنصري عن شواغل مماثلة    وأعربت جلنة القضاء على التمي    . )٥١(فيها
ّيـرد طلـب أي        مل بلجيكا يف ردها على جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أنه          

  .)٥٣(مستأجر حمتمل على اإلطالق على أساس عدم استيفاء شرط إتقان اللغة
 اليت  وأعربت جلنة حقوق الطفل من جديد عن قلقها البالغ إزاء تعدُّد أشكال التمييز              -٣٢

سيما فيما يتعلق حبصوهلم علـى        وال يتعّرض هلا األطفال الذين يعانون من الفقر يف بلجيكا،        
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الـذي         . التعليم والرعاية الصحية وفرص الترفيه    

 .)٥٤(يعاين منه األطفال ذوو اإلعاقة واألطفال من أصل أجنيب

عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد األشخاص       نية حبقوق اإلنسان    أعربت اللجنة املع  و  -٣٣
إدماج هؤالء األشخاص إدماجاً كـامالً يف اجملـالني         لكونه يعرقل    و بلجيكا يف   ذوي اإلعاقة 

  .)٥٥(االقتصادي والسياسي واالجتماعي

   يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي حق الفرد  -٢  
قـانون   مكرراً من    ٤١٧  بأن تدرج يف املادة    أوصت جلنة مناهضة التعذيب بلجيكا      -٣٤

ورحبت جلنة مناهضة   . االتفاقية الوارد يف    التعذيب مجيع عناصر تعريف     العقوبات البلجيكي 
ـ ،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣٠بدخول مدونة قواعد سلوك الشرطة حيز النفاذ يف         التعذيب    هاولكن

   .)٥٦(تنص صراحة على حظر التعذيب  الألن املدونةأبدت أسفها 
 ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٥لقانون الصادر يف    ل ه طبقاً أنبجلنة مناهضة التعذيب    وأقرت    -٣٥
 ،"خاص باحملرومني من حريتـهم    كل إجراء حيرم الشخص من حريته يسجل يف سجل          "ن  إف

عن  اللجنة   أعربتو.  موضع التنفيذ   بالفعل وضعيعما إذا كان هذا القانون      تساءلت  ولكنها  
. )٥٧(إشارة يف هذا السجل إىل الوضع البـدين للـشخص املوقـوف   لعدم إدراج أي    قلقها،

  .)٥٨(وأبلغت بلجيكا عن التدابري املتخذة لالمتثال هلذه التوصية 
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وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد استخدام أفـراد                -٣٦
تحدة األساسية بشأن اسـتخدام القـوة       مبادئ األمم امل  الشرطة املفرط للقوة على حنو يتناىف مع        

سيما أثناء عمليات االستجواب     وال،  القانونواألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ        
اليت تقوم هبا الشرطة، كما أعربت اللجنة عن انشغاهلا ألن الشكاوى املقدمة ضـد أفـراد مـن                  

وأعربت اللجنة عن قلقهـا البـالغ إزاء        . عتفضي دوماً إىل عقوبات تتناسب مع الوقائ        ال الشرطة
أثناء املظـاهرات الـيت     االحتجاز الوقائي   التقارير اليت تفيد اللجوء إىل االستخدام املفرط للقوة و        

  .)٥٩(٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول١سبتمرب و/ أيلول٢٩شهدهتا الدولة الطرف يف 
قد ينـتج عـن اسـتخدام     ا موأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء     -٣٧

وينبغي أن .  من آالم مربحة وإصابات ميكن أن تفضي إىل الوفاة        )"تيزر"(املسدسات الصاعقة   
  .)٦٠(تنظر بلجيكا يف وقف تصاريح استخدام هذه األسلحة

وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل تقارير تفيد االستخدام املفرط للقوة ضد              -٣٨
ين خيضعون إلجراءات اإلبعاد ويودعون يف مراكـز مغلقـة أو أثنـاء             الرعايا األجانب الذ  

، وأثارت جلنة   )٦١(ترحيلهم، والصعوبات اليت يواجهها هؤالء األشخاص يف تقدمي الشكاوى        
  .)٦٢(القضاء على التمييز العنصري شواغل مماثلة

وسلطت جلنة مناهضة التعذيب الضوء على وضع بعض األشخاص املرّحلني بعـد              - ٣٩
ن متابعـة أحـوال هـؤالء       حتـسّ أن  وأوصت اللجنة بلجيكا ب   . دهتم إىل بلدهم األصلي   عو

فيها احتمال كبري بأن يتعـرض خلطـر        يقوم  األشخاص لتضمن عدم إرسال أحد إىل دولة        
  .)٦٣(هينةاملإنسانية أو الالأو العقوبة أو غريه من ضروب املعاملة اإلعدام أو التعذيب 

 الحتجاز األطفال يف مراكـز      داً ح أن تضع جيكا على   وحثت جلنة حقوق الطفل بل      -٤٠
  .)٦٤( بدائل الحتجاز األسر طالبة اللجوءأن جتدُمغلقة و

 إىل أن اللجوء املنهجي إىل إجراء       الالجئنيوأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون        -٤١
ئحـة  احتجاز طاليب اللجوء على احلدود واالستخدام الشائع هلذا اإلجراء يف إطار تطبيـق ال    

وبينت املفوضية أن طاليب اللجوء ُيحتجزون طوال فتـرة إجـراء           . دبلن الثانية أمر يثري القلق    
جيوز اللجوء إىل االحتجاز إال كمالذ أخري وألقصر فترة   ال، وأنه وفقاً للمعايري الدولية"دبلن"

  .)٦٥(ممكنة
عقليـاً  رضـى    قلقة إزاء ممارسـة احتجـاز امل       اإلنسان حبقوقاللجنة املعنية   تظلّ  و  -٤٢
وأعربت جلنة مناهضة التعـذيب عـن     . )٦٦(لسجونالتابعة ل السجون واملصحات النفسية     يف

  .)٦٧(شواغل مماثلة
ملباين تردي ا وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون و            -٤٣

يـتم يف مجيـع      الذين خيضعون لنظم سجنية خمتلفة ال     احملتجزين  فصل بني   السجنية ولكون ال  
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وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن شواغل مماثلة وأوصت بلجيكا بإنشاء هيئة           . )٦٨(األحوال
  .)٦٩(وطنية تقوم بزيارات منتظمة إىل أماكن االحتجاز

 وعدم  بلجيكا استمرار ممارسة العنف املرتيل يف       أفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    و  -٤٤
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء    . )٧٠(يف هذا الصدد حىت اآلن     لتشريع متكامل  بلجيكااعتماد  

على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن شـواغل             
  .)٧١(مماثلة
 مئات الفتيات اللوايت يعشن يف بلجيكا       لكونوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         -٤٥

عضو التناسلي لإلناث، ولكون القانون الذي حيظر هذه املمارسات         التشويه  خيضعن لعمليات   
  . )٧٢(لعاملني يف جمال الصحةبالنسبة لزال غري معروف حىت  ما
هـي  هذه اإلساءة الـيت     والحظت جلنة حقوق الطفل مدى إساءة معاملة الطفل،           -٤٦

الناجتة عن إسـاءة    وفيات الرّضع يف املنطقة الفلمندية وكون معدل الوفيات         يف  السبب الثاين   
القلق ألن ثلث مجيع تلـك      عن  اللجنة  عربت  كما  . معاملة األطفال يف بلجيكا مرتفعاً جداً     

زال موصوفاً مبوجب القـانون       ما احلاالت هي حاالت اعتداء جنسي وأن االعتداء اجلنسي       
  . )٧٣(اجلنائي على أنه جرمية ضّد األخالق بدالً من أن ُيوَصف كجرمية من جرائم العنف

القلق بسبب عدم توفر معلومات عن التدابري املتخذة عن جلنة حقوق الطفل أعربت  و  -٤٧
  .)٧٤(األطفالاجلنسية اليت تستهدف سياحة الضد املواطنني البلجيكيني املتورطني يف 

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عدم كفاية الوسائل املتاحة ملساعدة ضحايا             -٤٨
 يف ذلك عدم منح الضحايا تصاريح إقامة إال إذا أبدوا تعاوناً مع السلطات              االجتار بالبشر، مبا  

وأعرب كل من جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل واللجنـة املعنيـة             . )٧٥(القضائية
  .)٧٦(بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز العنصري عن شواغل مماثلة

تّتخذ التدابري الالزمة للتأكّـد مـن أن          مل فل أن بلجيكا  وذكرت جلنة حقوق الط     -٤٩
 يف األسرة وأماكن رعاية األطفال غري املؤسسية حمظـور صـراحةً مبوجـب              العقوبة البدنية 

 وأعربت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          .)٧٧(القانون
  .)٧٨(والثقافية عن شواغل مماثلة

، رحبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة باألحكـام            ٢٠٠٩ عام   ويف  -٥٠
بيد أن  . التشريعية اليت اعتمدهتا بلجيكا ملنع تسول األطفال وملكافحة إرسال القّصر للتسول          

جلنة اخلرباء الحظت أن تسول األطفال يظل موضع قلق بالغ من الناحية العملية وشـجعت               
  .)٧٩(اً حمدد املدة للقضاء على استغالل األطفالبلجيكا على أن تضع برناجم
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
على الرغم من أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد أحاطت علماً باملعلومات الـيت                -٥١

اسـتقاللية  دى   مب املتعلقةتزال تعرب عن قلقها الستمرار الشكوك         ال قدمتها احلكومة، فإهنا  
وأعربت . )٨٠( الشرطة وموضوعيتها وشفافيتها   طرائق التحقيق يف الشكاوى املقدمة ضد أفراد      

  .)٨١(جلنة مناهضة التعذيب عن شواغل مماثلة
املعنية حبقوق اإلنسان أن إجراء االستعانة مبحـامٍ غـري مكفـول     والحظت اللجنة     -٥٢

 وذكرت اللجنة أيـضاً أن      .الحتجازهموىل  للمحتجزين يف مجيع احلاالت منذ الساعات األ      
 وأعربت جلنة مناهضة التعذيب     .)٨٢(بشكل صريح دوماً  يضمن   ة ال طبيبالستشارة  االاحلق يف   

  .)٨٣(عن شواغل مماثلة
وأبرزت جلنة القضاء على التمييز العنصري النتائج اليت خلصت إليها الدراسة الـيت               -٥٣

ئية وعلم اجلرمية واليت مفادها أن النظام العقايب ُيصدر         أجراها املعهد الوطين لإلحصاءات اجلنا    
وأشارت . )٨٤(يف حق األجانب أحكاماً أشد مما يصدره يف حق األشخاص من أصل بلجيكي            

تنظر يف توفري دورات تدريبية ومبادرات توعية لكوهنا        بلجيكا يف ردها املتعلق باملتابعة إىل أهنا        
  .)٨٥(أفضل السبل الكفيلة مبعاجلة التمييز

عدد القضايا اجلنائية املعروضة    حمدودية  والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٥٤
الشكاوى اليت تسحب فيما بعد، وخباصة على القضاء بشأن اجلرائم العنصرية وارتفاع عدد   

يرتكبـها أفـراد     الشكاوى املتعلقة بأفعال العنف والكراهية والتمييز العنـصري الـيت         
  .)٨٦(الشرطة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء وجود أسس قانونية تـربر إهنـاء                 -٥٥
األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، ومن هذه األسس         القوادة اليت متس  الدعاوى يف قضايا    

لتحقيق يف حمدودية األهلية ل"أو " الطابع العرضي هلذه األفعال"أو " اآلثار االجتماعية احملدودة"
ورأت اللجنة أن هذه األسس القانونية تشكل انتهاكاً حلق األطفال الـضحايا يف              ". قضيةال

  .)٨٧(احلصول على سبل االنتصاف وتؤدي إىل إفالت اجلناة من العقاب
النسبة املنخفضة جداً ألحكام السجن املفروضـة يف  عن  جلنة حقوق الطفل    أبلغت  و  -٥٦

والحظت أيضاً عدم احلكم بالسجن على      . طفالحاالت اإلدانة على اجلرائم اجلنسية ضد األ      
.  بتهمة تشغيل بيوت لبغاء األطفـال      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠أي شخص أدين يف الفترة بني عامي        

وحثت اللجنة بلجيكا على أن تنظر يف تعديل النص الوارد يف قانون العقوبات لكفالة اعتبار               
 املعاقبةلعقوبات البلجيكي وعدم    اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري جرائم يف قانون ا        

  .)٨٨(بأحكام خفيفة، مثل الغرامة بدون احلرمان من احلريةعليها 
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 قانوهنا لتكفل انطباق اختـصاص      أن تعّدل  على   وحثت جلنة حقوق الطفل بلجيكا      -٥٧
البلجيكية خارج نطاق الدولة أيضاً علـى االسـتغالل اجلنـسي           واهليئات القضائية   احملاكم  

  .)٨٩( سنة١٨ و١٦لألطفال بني 
 ٨وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه على الرغم من تنقيح القانون الصادر يف              -٥٨

يزال ينص   القانون ال هذا  فإن  ،  ٢٠٠٦ واملتعلق حبماية الشباب يف عام       ١٩٦٥أبريل  /نيسان
اص  عاماً كأشخ١٨ و١٦ قّصر تتراوح أعمارهم بني على أوامر اإلحالة اليت تسمح مبحاكمة     

  .)٩١( اللجنة الشواغل نفسهاوتشاطر جلنة مناهضة التعذيب. )٩٠(راشدين

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
زالت تركِّز يف     ما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون إجراءات رعاية الطفل           -٥٩

لناطقـة  املقام األول على إيداع األطفال يف مؤسسات للرعاية االجتماعية ولكون اجلماعة ا           
 سنوات ممن   ٣بالفرنسية تشهد أعلى معّدل يف أوروبا لعدد األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن             

  .)٩٢(ُيوَدعون يف تلك املؤسسات
 عن قلقها إزاء نطاق ظـاهرة       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وأعربت  -٦٠

  .)٩٣(الزواج باإلكراه يف بلجيكا
ارتفاع معّدل حاالت التبنِّي على الـصعيد الـدويل          والحظت جلنة حقوق الطفل     -٦١

وحثت بلجيكا على تشجيع املزيد من تبنِّي األطفال  .مقارنةً حباالت التبنِّي على الصعيد احمللّي 
  .)٩٤(على الصعيد احمللّي

ملتعلـق   ابلجيكـا  أن قـانون  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  وذكرت    -٦٢
اليت تعاشر يف   يسمح للمرأة املتزوجة أو املرأة        ال باألمساء العائلية فيه متييز مباشر ضد املرأة إذ       

  .)٩٥(أن تعطي امسها العائلي ألوالدهابرجالً الواقع 
شؤون الالجئني عن أن املستفيدين مـن احلمايـة         األمم املتحدة ل  وأبلغت مفوضية     -٦٣

 تبّسطوأوصت املفوضية بلجيكا بأن     . مشل األسرة   مل اءاتمدة إجر يواجهون تطاول   الدولية  
ختفّـض املهلـة    أن   و ،فيما يتعلق بالوثائق اليت تثبت الروابط األسرية      سيما    وال اإلجراءات،

مجـع  الذين يتقرر قبول     األقرباءمتنح مبدئياً   أن  احملددة ملعاجلة طلبات التأشريات اإلنسانية، و     
  .)٩٦( إليهاينضمونأفراد األسرة اليت  تعيتمالذي الوضع القانوين نفسه أسرهم مشل 

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -٥  
 مبا أحرز من تقدم بـاهر       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      يف حني تسلِّم      -٦٤

ا تـشعر بـالقلق ألن احلـصص         فإهن ،على صعيد مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة       
  .)٩٧(تفض يف بعض احلاالت إىل النتائج املتوقعة  ملاملنصوص عليها يف ذلك القانون
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   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 استمرار الفجوة يف     الضوء على  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      سلطت    -٦٥

املهين القائم على نوع اجلنس، وارتفـاع       الفصل  ، واستمرار   العامالت و األجور بني العاملني  
. طوعية طوعية وغري  يشغلن وظائف بدوام جزئي ووظائف مؤقتة بصورة         للوايتعدد النساء ا  

إزاء التمييز الـذي تواجهـه املـرأة يف مـسائل الـضمان        وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً      
وأعربت اللجنة املعنية بـاحلقوق     . )٩٨(قاقات البطالة سيما فيما يتعلق باستح     وال االجتماعي،

  .)٩٩(االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن آراء مماثلة
 أن ٢٠٠٦ يف عـام  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصـل أفريقـي      والحظ    -٦٦

تهدف تس وهي ال واسعة النطاق   تزال   ممارسات التمييز املتعلقة بالدخول إىل سوق العمل ال       
املهاجرين فحسب وإمنا أيضاً حاملي اجلنسية البلجيكية، وبصفة خاصة الذين هم من أصـل              

 العنـصرية   مركز تكافؤ الفرص ومكافحة   تزال العمالة متثل اجملال الذي يتلقى فيه          وال .أجنيب
  . )١٠٠(أكثرية الشكاوى املتعلقة بالتمييز

ظمة العمل الدولية إىل بلجيكا أن تقدم ، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملن٢٠٠٩ويف عام    -٦٧
اإلثنية إىل اإلرشاد ن حتقيق املساواة يف وصول األقليات معلومات تتعلق بالتدابري املتخذة لضما   

  .)١٠١(يف القطاعني اخلاص والعامالتنسيب املهين والربامج التدريبية وخدمات 
الثقافية قلقة ألن معدالت بطالة     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و     تظلّ  و  -٦٨

  .)١٠٢( سنة واملقيمني األجانب، مرتفعة جدا٥٥ًالشباب واألشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 
والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العوائق الكـبرية            -٦٩

 برفع دعـاوى قانونيـة    ومرد هذه العوائق بدء أرباب العمل      احلق يف اإلضراب،  أمام ممارسة   
قصد احلصول على منع بعض األنشطة اإلضرابية، ومردها أيضاً احتمال فصل العمال نتيجة             

  .)١٠٣(ملشاركتهم يف اإلضراب
، أعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عن أملـها يف أن             ٢٠٠٩ويف عام     -٧٠

مـن اتفاقيـة احلـد      ) ٣(٣دة  اً للمـا  وفقبالرفاه يف العمل،      املتعلق قانون اجلديد اليضمن  
 من سـن الـسادسة    إال ابتداًءاخلطرةألعمال االشباب  يزاول أال، )١٣٨ رقم(للسن   األدىن
  .)١٠٤(عشرة

  ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي   -٧  
 يف املائـة مـن   ١٦,٩أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الشديد لكون أكثر من      -٧١
وألن هذه النسبة يف تزايد وألهنـا تـؤثِّر، علـى وجـه              طفال يعيشون حتت خط الفقر    األ

  .)١٠٥(الوالدين أجنيب واألسر اليت تعيش يف كنف أحداخلصوص، يف األسر اليت هي من أصل 
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خاصـة  حرماناً،  األشد  والحظت جلنة حقوق الطفل احلالة الصحية ألطفال األسر           -٧٢
األوىل من حياة األطفال يف األسر ذات الدخل غري املُعلن هـو            أن معّدل الوفيات يف السنة      و

  .)١٠٦(لدخلل مما هو يف األسر اليت لديها مصدران ٣,٣أعلى بنسبة 
خـدمات الـصحة العقليـة    الذين يتلقون وذكرت جلنة حقوق الطفل أن األطفال         -٧٣

تنقطـع صـلتهم      ما تتوفّر هلم سوى إمكانيات حمدودة للتعبري عن آرائهم وغالباً         الداخلية ال 
  .)١٠٧(تتوفَّر هلم سوى فرص مقيَّدة للقاء أسرهم وأقراهنم بشكل منتظم  والبالعامل اخلارجي

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة أن وصـول              -٧٤
 هويـة   األشخاص املنتمني إىل الفئات املستضعفة واحملرومة، مثل العمال املهاجرين بال أوراق          

  .)١٠٨(وأفراد أسرهم، إىل مرافق الرعاية الصحية حمصور يف تلقي الرعاية الطبية الطارئة
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقـة إزاء اسـتمرار           تظل  و  -٧٥

نقص وحدات السكن االجتماعي لألسر ذات الدخل املنخفض وغريها من األفراد والفئات            
  .)١٠٩(واملهمشةاحملرومة 

  احلق يف التعليم  -٨  
الضوء على عدم املساواة إىل حّد كبري يف التمّتع باحلق يف سلطت جلنة حقوق الطفل      -٧٦

املدرسية اليت ُتفرض على    الرسوم  والحظت اللجنة بقلق بالغ أن      . التعليم يف أوساط األطفال   
 إسهاماً كبرياً يف التمييز يف فرص       الرغم من الضمانة الدستورية اليت تكفل جمانية التعليم تسهم        

 األجانـب إىل    ال أطفال األسر الفقرية واألطفال    أن حيُ احلصول على التعليم، وأن مثة احتمال       
   .)١١٠(اصةاخلتعليمية الربامج ال

يف التباين  وذكرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية استمرار           -٧٧
 وعدم وجود اآلليات املناسبة اليت هتدف إىل ضمان التوحيد يف           البلجيكي أداء النظام التعليمي  

  .)١١١(تطبيق املعايري التعليمية

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة القلـق إزاء عـدم            أبدت    -٧٨

بلجيكا رمسياً بأن تعتـرف     اللجنة  ت  وأوص .االعتراف الرمسي باألقليات داخل إقليم بلجيكا     
بضرورة محاية التنوع الثقايف جلميع األقليات املقيمة يف إقليمها، وأن تنظر يف التصديق علـى               

  .)١١٢(االتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا حلماية األقليات الوطنية
الرحَّـل   تشعر بالقلق إزاء متتع الغجر و      جلنة القضاء على التمييز العنصري    تزال   الو  -٧٩

. )١١٣(باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وخباصة احلق يف التعلـيم والعمـل          عملياً  
امليزانية املعتمدة  على صعيد    عن التدابري السياساتية     ،باملتابعة يف ردها املتعلق     ،وأبلغت بلجيكا 
  . )١١٤(يف هذا اخلصوص
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 نسبة األقليات اإلثنية غالبـاً يف       والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري ارتفاع        -٨٠
 األمـر   - يف املائة يف بعض احلاالت       ٩٠ وهي نسبة تصل إىل      -السكن االجتماعي يف املدن     

  . )١١٥(الذي يؤدي إىل عزل بعض األحياء حبكم الواقع يف املدن الكربى

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  - ١٠  
 إىل ضرورة حتسني بعض جوانـب       لالجئنيمفوضية األمم املتحدة لشؤون ا    أشارت    -٨١

 بتحـسني املـساعدة     ،وأوصت املفوضية بلجيكا، يف مجلة أمور     . إجراء اللجوء يف بلجيكا   
القانونية املقدمة إىل طاليب اللجوء، وخباصة السماح حبضور حمام أثناء املقابلـة يف مكتـب               

تعدد، املطلب  ال نية، ومقبولية سيما يف إطار اإلجراءات املتعلقة بالئحة دبلن الثا        وال(األجانب  
 على حنـو  ،طاليب اللجوءتبصري و)  حالة األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم ويف

  .)١١٦(احملامني  تدريب اللجوء قبل املقابلة وتعزيز اتبإجراء ،أكثر فعالية
فيـد أن   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن انشغاهلا إزاء االدعاءات الـيت ت             -٨٢

 وأن هذه اهليئـات     الكايفتقوم بالرصد     ال عمليات اإلبعاد مبراقبة  اهليئات ذات الصلة املكلفة     
 يف  وأبلغت بلجيكا . )١١٨(وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن آراء مماثلة      . )١١٧(ليست مستقلة 

 حالـة   يفاإلجراءات والتدابري السارية    عن   رد املتابعة الذي وجهته إىل جلنة مناهضة التعذيب       
  . )١١٩(مراقبة عمليات اإلبعاد

مـن  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن قلقها إزاء العدد الكـبري   وأعربت    -٨٣
تلبيـة   هذه املراكـز ل    كفايةاالت الطارئة وعدم    يف احل يواء  اإلألشخاص املقيمني يف مراكز     ا

لبو اللجوء الـذين    وُيترك طا .  حقوقهم إلعمالاحتياجات األشخاص الذين يسكنون فيها و     
حلاهلم بدون أي دعم مناسب اجتماعي أو طـيب أو قـانوين ودون             املرافق  يقيمون يف هذه    

 بصورة مرضية، مبا يف ذلـك تلـك         حصوهلم على املعلومات الالزمة لسري إجراءات اللجوء      
وأوصت املفوضية بلجيكا بأن تواصل جهودها إلجيـاد حـل          . املتعلقة حبقوقهم والتزاماهتم  

  .)١٢٠(احلايل يف استقبال طاليب اللجوءللعجز 
وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أنه بـالنظر إىل طـول مـدة              -٨٤

الرتاعات املعاصرة، أصبح من املتعذر على كثري من املستفيدين من احلماية الثانوية العودة إىل              
مبوازاة ذلك،  و. م وكرامتهم بلداهنم األصلية يف مستقبل قريب ويف ظروف مقبولة حتفظ أمنه         

. اهناليت مينحو يكن بالسهل بالنظر إىل تقييد احلقوق         مل  أن إدماجهم يف بلجيكا    ومن املفارقة 
وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بزيادة مواءمة وضع الالجئ مـع وضـع              

  .)١٢١( احلماية الثانويةاملستفيدين من
، ء على التمييز ضد املرأة حالة النساء طالبات اللجوء        والحظت اللجنة املعنية بالقضا     -٨٥

 اًيف اخلدمة العامة، وكثري   العامالت  وظفات  املمساعدة من   أية  يتلقني   ال  ما خاصة وأهنن كثرياً  
وتشكل هذه املعطيات عوائـق     . يقوم بالترمجة الشفوية يف املقابالت مترمجون من الرجال        ما

  . )١٢٢(د احلديث عن االعتداء اجلنسيخطرية أمام النساء طالبات اللجوء عن
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، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن األطفال الـذين تزيـد             من ناحية أخرى    -٨٦
يقدمون طلب جلوء     عاماً غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم والذين ال        ١٣أعمارهم عن   

بـسبب   و كذلك. ُيحرمون من الوصول إىل مراكز االستقبال وجيدون أنفسهم يف الشوارع         
االفتقار إىل أماكن متاحة يف مراكز االستقبال، قد يتم إيواء األطفال غري املصحوبني يف مراكز 

. أنـواع املـساعدة   مجيع  اللجوء املُخّصصة للكبار ويتم، يف بعض احلاالت، استبعادهم من          
  .)١٢٣(وليس لألطفال عدميي اجلنسية املُعترف هبم احلق يف اإلقامة يف بلجيكا

ت جلنة حقوق الطفل بلجيكا بأن توجه اهتماماً خاصاً إىل األطفال ملتمسي            وأوص  -٨٧
اللجوء والالجئني واملهاجرين يف بلجيكا، الذين ُيحتَمل أن يكونوا قد شـاركوا يف نـزاع               

  .)١٢٤(مسلح أو تأثروا به

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
 أن  ٢٠٠٦ل املعين باملنحدرين من أصل أفريقـي يف عـام           الحظ فريق اخلرباء العام     -٨٨

السلطات البلجيكية تعمل على تعزيز احلوار بني خمتلف اجلهات الفاعلة االجتماعية والسياسية       
. اعتماد مبادرات جديدة ملكافحة التمييز يف العمالـة       على  فز  احلواالقتصادية اليت تشارك يف     

من األمثلة على املمارسات    ذه اجملاالت اليت يرى أهنا      الفريق باإلجراءات املتخذة يف ه    ورحّب  
  .)١٢٥(اجليدة ملكافحة التمييز يف العمالة

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -بعاً را  

  تعهدات الدولة  - ألف  
 وموجهة إىل رئيس    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥قدمت بلجيكا يف مذكرة شفوية مؤرخة         -٨٩

ة رؤيتها حلقوق اإلنسان والتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان على املستويني اجلمعية العام
  .)١٢٦(٢٠١٢-٢٠٠٩الوطين والدويل، وذلك يف إطار ترشحها جمللس حقوق اإلنسان للفترة 

  توصيات حمددة للمتابعة  - باء  
ـ       إىل بلجيكا  ٢٠١٠طلبت جلنة مناهضة التعذيب يف عام         -٩٠ نة  أن تقدم يف غضون س

عـدم كفايـة    ( ٦واحدة معلومات بشأن متابعتها لتوصيات اللجنة املدرجة يف الفقـرات           
) Committee Pاللجنة ( ١١و) القصر غري املصحوبني( ٧و) اخلارجية لعمليات اإلبعاد املراقبة

التصديق على الربوتوكول   ( ٢٧و) تسجيل احملتجزين ( ٢٠ و )احلق يف االستعانة مبحام   ( ١٦و
فاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              التاالختياري  

  .)١٢٨(٢٠١٠ وقدمت بلجيكا رداً يتعلق باملتابعة يف عام .)١٢٧()الالإنسانية أو املهينة
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 إىل بلجيكا أن    ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة املعني ، طلبت   ٢٠٠٨ويف عام     -٩١
 ٢٨يتني الواردتني يف الفقرتني     التوص خطية مفصلة عن تنفيذ      تقدم يف غضون سنتني معلومات    

  .)١٢٩()العنيفةرمية باجلاالعتداء اجلنسي وصف  (٣٠ و)ةيمساء العائلاألتشريع يتعلق ب(
 إىل بلجيكا أن تقدم يف      جلنة القضاء على التمييز العنصري    ، طلبت   ٢٠٠٨ويف عام     -٩٢

 ١٠ لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات    غضون سنة واحدة، معلومات عن طريقة متابعتها        
تـصدر حبقهـم   األجانب يف النظام اجلزائي الذين  ( ١٤و) املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   (

 حصول األشخاص الذين يتحدثون باهلولندية أو يتعهدون بتعلمها      ( ١٦و)  أشد صرامة  أحكام
 رداً يتعلق باملتابعة    وقدمت بلجيكا . )١٣٠()حالة الغجر والرّحل  ( ٢٢ و )على سكن اجتماعي  

  .)١٣١(٢٠٠٩يف عام 
رائها بـشأن   ، على سبيل املتابعة آل    إىل بلجيكا وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٩٣

 أن تنظر   ،الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    العهد  ب  فيما يتعلق  ،١٤٧٢/٢٠٠٦البالغ  
  . )١٣٢(يف إمكانية منح تعويض لصاحَبي البالغ

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  .ينطبق ال

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009  
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/.  

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 

and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
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 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 
paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”.  

 4 Information relating to other relevant international human rights instruments may be found in the 
pledges and commitments undertaken by Belgium before the Human Rights Council, as contained in 
the note verbale dated 25 March 2009 sent by the Permanent Mission of Belgium to the United 
Nations and addressed to the President of the General Assembly (A/63/801). 

 5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  

 6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.  

 7 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in 
the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, 
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva  Convention 
relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed 
Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating 
to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to 
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive 
Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs 
of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.  

 8 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 100 
concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention 
No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 
concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

 9 CAT/C/BEL/CO/2, paras. 3 and 27; CRC/C/BEL/CO/3-4, para. 84. 
 10 CEDAW/C/BEL/CO/6, para. 51; CERD/C/BEL/CO/15, para. 26; E/C.12/BEL/CO/3, para.40. 
 11 CRC/C/BEL/CO/3-4, para. 84; CAT/C/BEL/CO/2, paras. 3 and 28; CEDAW/C/BEL/CO/6, para. 51. 
 12 CRC/C/BEL/CO/3-4, para. 84. 
 13 CCPR/C/BEL/CO/5, para. 7. 
 14 CRC/C/BEL/CO/3-4, para. 10.  
 15 CERD/C/BEL/CO/15, paras. 23 and 24. 
 16 E/C.12/BEL/CO/3, para. 41.  
 17 UNHCR submission to the UPR on Belgium, p. 8. 
 18 CEDAW/C/BEL/CO/6, paras. 17 and 18. 
 19 CRC/C/BEL/CO/3-4, para. 11. 
 20 CRC/C/OPSC/BEL/CO/1, para. 9. 
 21 CRC/C/OPSC/BEL/CO/1, paras. 27 and 28. 
 22 CRC/C/OPAC/BEL/CO/1, para. 10. 
 23 CRC/C/OPAC/BEL/CO/1, para. 21. 
 24 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see A/65/340, annex I. 

 25 See information available on OHCHR website: 
http://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx. 

 26 CCPR/C/BEL/CO/5, para. 8; CAT/C/BEL/CO/2, para. 12; CEDAW/C/BEL/CO/6, para. 34; 
CERD/C/BEL/CO/15, para. 10; E/C.12/BEL/CO/3, para. 26. 

 27 CERD/C/BEL/CO/15/Add.1, para. 2. 
 28 CRC/C/BEL/CO/3-4, para. 14; CEDAW/C/BEL/CO/6, para. 16; E/C.12/BEL/CO/3, para. 24. 
 29 CRC/C/OPAC/BEL/CO/1, para. 9. 
 30 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), 2010, Geneva, doc. No. 
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