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 مقدمة -أوال   
 
نظــر اليريــع العامــ  املعــر ضااســتعرال الــدوري البــام  يف دالــة ضاديةــا يف دور ــ  ا اديــة  -1

 وصـــية، وضـــذلت منــــذ  لـــ  ا ــــ   88. وقـــد ق اـــت ضاديةــــا 2011عبـــرة املعقـــودة يف أيار/مــــايو 
، 2013. ويف أياول/ســـ تمرب كـــام ً اً  مـــن أجـــ   نييـــذ مـــا ق اتـــ  مـــن  وصـــيات  نييـــذاً دقيقيـــاً جهـــد

مـــا اهذ ـــ  مـــن فيـــ  عـــن منتاـــ  املـــدة وق ااـــس دقـــو  ا نســـان، عر ـــت اً قـــدمت ضاديةـــا  قريـــر 
 .  2011وجراءات استداضة وق التوصيات املق ولة يف عام 

  
 (25-100و 24-100منهجية إعداد التقرير الويني )التوصيتان  -ثانيا   

 
لاتوجيهـــات اً أعـــد هـــذا التقريـــر يف ورـــار ااســـتعرال الـــدوري الثـــاين املتعاـــع ض اديةـــا. ووفقـــ -2

، يتنـــاول التقريــر  اـــور دالـــة دقـــو  17/119العامــة الـــه قـــدمها ااـــس دقــو  ا نســـان يف مقـــرره 
ا نســان يف ضاديةــا منــذ ااســتعرال الســاضع، وق جانــز التقــدم اتــرا يف  نييــذ التوصــيات املق ولــة 

  وصية. 88أثناء ااستعرال الدوري األول وعددها 
و ولــت ا دارة العامــة ااةاديـــة لابــيون اسارجيــة  نســـيع صــيالة هــذا التقريـــر الــورر، الـــه  -3
اركت فيهـــــا اتاـــــ  الســـــااات املعنيـــــة حـــــا فيهـــــا الةيانـــــات املتحـــــدة. وقُـــــدم مبـــــرو  التقريـــــر وق شـــــ

ضتاــ  امل دظــات اً . وأدارــت ا ةومــة عامــ2015دزيران/يونيــ   12املنظمــات لــك ا ةوميــة يف 
 ونُقح مبرو  التقرير ليأخذ ضع  ااعت ار م دظات معينة أضداها اجملتمع املدين.

ــــاء ااجتمــــا  املعقــــود يف  -4 ــــ   12وأثن ، قــــدممت منظمــــات اجملتمــــع املــــدين 2015دزيران/يوني
وأشادت ضاليرصة الـه أ ادهـا لاـري  يـع املوا ـيع. لةنهـا رأت اً  عايقاهتا، واعتربت ااجتما  وجياضي

د لتحديـــاً أن التقريـــر م ـــال يف التيـــا ل مقارنـــة ضـــالواقع. وأعرضـــت عـــن أســـيها لعـــدم استبـــارهتا ســـاي
املوا يع الواجز رردها ولتقييد النص ضالتوصيات املق ولة أثنـاء ااسـتعرال الـدوري الـذي ُأجـري يف 

عــن انتقــادات مياــاة ضبــأن الةثــك مــن املوا ــيع املارودــة يف مبــرو  اً . وأعرضــت أي ــ2011عــام 
صـــون ونبـــاء ميسســـة  2011عاـــد عـــدم ودـــراا  قـــدم منـــذ عـــام اً التقريـــر. وســـاات ال ـــوء ةديـــد

ية  قو  ا نسان  ان   من اليئة أل  و تيع مع م ادئ ضـاريس. وعـ وة عاـد  لـ  أعرضـت ورن
 عن رل تها يف أن  اد  ضاديةا عاد معاهدات دولية معينة أو  سحز ةيظاهتا عايها. 

ومــن املهــم التــذكك ضــأن ياةــة ضاديةــا دولــة اةاديــة وضــأن النظــام ااةــادي ال اديةــ  قــا م  -5
 يوجـــد  ييـــز  ـــرا د ضـــ  ىقواعــد  املســـتوا ااةـــادي وىقواعـــد  الةيانـــات املتحـــدة. عاــد التعـــاون وا

وو ا اعتمـــد كيـــان مـــا قواعـــد مـــن شـــأحلا أن  ـــس قواعـــد ماـــان كيـــان  خـــر أو ســـااا  ،  ةــــن أن 
  ـــــااع جهـــــات منهـــــا اتةمـــــة الدســـــتورية حبـــــاورة مســـــ قة أو مراجعـــــة ق ـــــا ية ادقـــــة. و ةـــــن 

يــان ااةــادي التعــاون يف اــاات معينــة، و ةــن  ةــريس هــذا التعــاون ضاــية لاةيانــات املتحــدة والة
 رمسية يف ا ياقات رمسية. 
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إلررر   1-100التوصررريان مرررم  تحسررريم اإليرررار المعيررراري وايكرررل الحمايرررة -ثالثا   
 18-101و 5-101و 4-101و 9-100و 100-6

 
األشــــخا  مـــــن عاــــد اا ياقيـــــة الدوليــــة  مايــــة  يـــــع  2011صــــدقت ضاديةــــا يف عـــــام  -6

ــــدو  اســــا   2014ااختيــــاء القســــري، ويف عــــام  ــــاري املاحــــع ضالعهــــد ال عاــــد الربو وكــــول ااختي
ضـــا قو  ااقتاــــادية وااجتماعيــــة والثقافيـــة، وعاــــد الربو وكــــول ااختيـــاري ا ياقيــــة دقــــو  الايــــ  

الدوليــــة  عاــــد ا ياقيــــة منظمــــة العمــــ اً املتعاــــع ضــــدجراء  قــــدص ال  لــــات. وصــــدمقت ضاديةــــا مــــيخر 
ضبــأن العمــ   189وا ياقيتهــا رقــم  ضبــأن التأهيــ  املهــر لألشــخا  املعــوق  و بــ ياهم 159 رقــم

رهــا الدوريــة ال  ــع لاعمــال املنــزلي . وا  ســد  ضاديةــا يف الوقــت ا ا ــر أي  ــأخك يف  قــدص  قاري
 صيات  ا  اهليئات.وقد و عت  لية ورنية  توق ضانتظام أكرب متاضعة  و   1ىوق هيئات املعاهدات

مـــا ضوســـعها لاتاـــديع ضأســـر  مـــا  ةـــن عاـــد الاـــةو  التاليـــة املتعاقـــة اً و  ـــذل ضاديةـــا داليـــ -7
حبقـــــو  ا نســـــانل الربو وكـــــول ااختيـــــاري ا ياقيـــــة مناه ـــــة التعـــــذيز ولـــــكه مـــــن  ـــــرون املعاماـــــة 

عمـــ  الدوليـــة ضبـــأن العمـــ  العقوضـــة القاســـية أو ال ونســـانية أو املهينـــةا وضرو وكـــول ا ياقيـــة منظمـــة ال أو
اجلـــــربيا وا ياقيـــــة ااـــــس أوروضـــــا ضبـــــأن منـــــع ومةافحـــــة العنـــــ   ـــــد املـــــرأة والعنـــــ  املنـــــز  ىا ياقيـــــة 

 8  . و تخـذ ضاديةـا كــذل   ـداضك مـن أجــ  املوافقـة يف أقـرن وقـت يةــن عاـد  عـدي  املــادةاسـان ول
 20مـــن املـــادة  1و عـــدي  اليقـــرة مــن اا ياقيـــة الدوليـــة لاق ـــاء عاـــد  يـــع أشـــةال التمييـــز العناـــري، 

  مـــن 5ى18  و7ى17مـــن ا ياقيـــة الق ـــاء عاـــد  يـــع أشـــةال التمييـــز  ـــد املـــرأة، و عـــدي  املـــاد   
 ا ياقية مناه ة التعذيز ولكه من  رون املعاماة أو العقوضة القاسية أو ال ونسانية أو املهينة. 

ضوشــرت األعمــال  ات الاــاة يف ورــار وخباــو  ونبــاء  ليــة ورنيــة  قــو  ا نســان، فقــد  -8
الوايـــة التبـــريعية الســــاضقة. وُقاـــع ضـــذل  شــــور أول ضتوســـيع ســـااات مركــــز  ةـــافي اليـــر  حبيــــ  

ويف ورــــار الوايــــة التبــــريعية  . 2ىيبــــم   يــــع الةيانــــات ااةاديــــة وضدنبــــاء مركــــز اهلدــــرة ااةــــادي
عاــد ونبــاء ة ليــة ورنيــة  قــو   2014ا اليــة، يــنص ا يــا  ا ةــم املــربم يف  بــرين األول/أكتــوضر 

عناصــــر ميسســــة هليــــة مــــن هــــذا ا نســــانة  تيــــع مــــع م ــــادئ ضــــاريس. و وجــــد يف ضاديةــــا ضاليعــــ  
ويةمـــن التحـــدي يف دمـــن  اـــ  العناصـــر  ـــمن كيـــان متناســـع و ةمياـــ  حـــا ينقاـــ  مـــن  . 3ىالنـــو 

أخـــذ مقهتداهتـــا ضعـــ  وايـــات. ومـــن املهـــم يف هـــذا الاـــدد وقامـــة دـــوار مـــع  يـــع اجلهـــات املعنيـــة و 
اً ااعت ــار ومراعــاة الاــاضع ااةــادي هلــذه العمايــة. وو ــافة وق  لــ ، ســيةون الربملــان ااةــادي أي ــ

وق  ـرورة  و ـيح ع قتـ  القانونيـة ضاهليـة الورنيـة املزمـع ونبـا ها يف اً يف هذه املناقبات نظـر اً شرية
 اال دقو  ا نسان. 

اســـــات و قنيــــة أوق. وضـــــالنظر وق  عقيــــد املاـــــ  و ـــــرورة ونظمــــت ضاليعـــــ  اجتماعــــات سي -9
وشـــرا  اتاـــ  ا ةومـــات يف التيــــاول ضبـــأن ا يـــا  التعـــاون ووضرامــــ  ق ـــ  أن  وافـــع عايـــ  اتاــــ  
الربملانات ىالربملان ااةـادي وضرملانـات الةيانـات املتحـدة ، مـن املنتظـر ونبـاء ةاهليـة الورنيـة  قـو  

 اء الواية التبريعية.ا نسانة ضاورة فعاية ضانته
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تعزيرررررز حقررررروق اإلنسررررران وحمايتهرررررا علررررر  أرض الوا ررررر  وتنفيررررر  توصررررريان  -رابعا   
 االستعراض السابق

 
 19-101و 46-100و 45-100و 42-100إ امرررررة العررررردت )التوصررررريان  -ألف 

 (25-101و
 
اعُتمـــدت  ــــداضك متنوعـــة مــــن أجـــ   ا يــــع أســـاليز مراق ــــة وجـــزاء ضدياــــة ل دتدـــاا. فقــــد  -10

قا ــ  التحقيــع أن يقــرر اً قــانون لــول مــن هنــا فاــاعد 2012كــانون األول/ديســمرب   27اعُتمــد يف 
مـــا و ا كـــان يتعـــ  ق ـــاء العقوضـــة يف الســـدن أو ااكتيـــاء ضاملراق ـــة ا لةهتونيـــة الـــه  قت ـــ  مةـــو  

عـر يف عنـوان  ـدد ةـت املراق ـة ا لةهتونيـة. ومـن جهـة أخـرا، ضا ـت التبـريعات  ـنص البـخص امل
كاادتدــاا ةــت املراق ــة ا لةهتونيــة يف دــال العقوضــات املهتاودــة  عاــد عقوضــات ضدياــة قا مــة ضــذاهتا

وورـــ   الســـراي املبـــرور يف دـــال العقوضـــات امليرو ـــة مـــن البـــررة  ، 4ىمـــدهتا مـــن شـــهر وق ســـنة
ويقت ــ  ورــ   الســراي املبــرور  . 5ىأشــهر وق ســنت  6يسســة ا صــ دية ليــهتة  ــهتاوي مــن امل أو

اً ادــهتام شــرور  ــددة رياــة فــهتة معينــة ويتــوخد ا ســهام يف وعــادة ا دمــا  ااجتمــاع  ومــن   أي ــ
 يف مةافحة املعاودة.

عون لتحقيـــــع ا قـــــو  ا جرا يـــــة لألشـــــخا  الـــــذين ل ـــــاً وعـــــزما املبـــــر  ال اديةـــــ  أي ـــــ -11
عاــد دــع أي شــخص ل ــع ل ســتدوان  2011 ن/ألســاس  13جنــا  . وهةــذا يــنص قــانون 

أو التوقي  يف أن جيتمـع يف كنـ  السـرية مـع  ـام ق ـ  أي عمايـة اسـتدوان وعاـد دـع األشـخا  
املســاوضة دــريتهم يف أن يســتعينوا ححــام عنــد اســتدوالم خــ ل فــهتة التوقيــ . ويــنص القــانون كــذل  

م ومةانيـــة أن يتنـــاال شـــخص قاصـــر عـــن هـــذا ا ـــعا وو ا ادظـــت البـــررة أن البـــخص عاـــد عـــد
اً فدحلــا  ا مــع عايــ  أي ــ  مــث ً اً ال ــالا الــذي ســتحقع معــ  شــخص  ــعي  أو لــك ســوي ىاتــ  عقايــ

ـــر. وأخـــك  اً وفقـــاً  ةـــن لبـــخص معـــوا أن يســـتييد مـــن هـــذه املســـاعدة اانـــاً، القواعـــد املتعاقـــة ضالقام
 من الا  الثاين. ًا أو جز يًا اقة ضتقدص من مساعدة قانونية اانية كايلألدةام املتع

وه ــــع مســــألة رعايــــة املــــودع  يف مستبــــييات األمــــرال العقايــــة حوجــــز دةــــم ق ــــا    -12
ىســـدناء ماــــاضون ضـــأمرال عقايــــة  لعمايـــة وصــــ ي واســـعة  يــــزت عاـــد اساــــو  ضاعتمـــاد خاــــة 

 ــوفك الرعايــة الاــحية املناســ ة هلــياء األشــخا ، ضســ    رمــ  وق  2007متعــددة الســنوات يف عــام 
منهــا وخــراجهم مــن الســدون ضنيــة ودمــاجهم يف اجملتمــع عاــد أمثــ  وجــ . وأف ــد  نييــذ هــذه اساــة 

لنـــت  عاـــد وجـــ  اساـــو  وق وملـــاا هـــذه املبـــاريعل فـــتح مركـــز لااـــز النيســـ  البـــرع  يف مدينـــة
 . مةانــاً  180ا والعمــ  عاــد ونبــاء مركــز  خــر يف مدينــة أنتــويرن ى2014يف عــام  اً مةانــ 262ى

ويســتويف هــذان املركــزان معــايك الرعايــة الاــحية  اهتــا الــه  ســتوفيها املستبــييات النيســية التقايديــة. 
 601وضالنســ ة وق املاـــاض  ضـــأمرال عقايـــة الـــذين ىتـــاجون وق مســـتوا أمـــر متوســـ ، اســـُتحد   

ومـن أجـ   بــديع ودمـا  السـدناء املاــاض  اً، وأخــك  . 6ىتايــة حبسـز ا اجـةيف ميسسـات ااً مةانـ
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ضــأمرال عقايــة يف خــدمات الرعايــة الا يــة التقايديــة والعاديــة أملــزت مبــاريع لتعزيــز  نســيع خــدمات 
وكــذا فـــر   -معنيــ  ضتقيــيم اادتياجــات  -مــن خــ ل  عيـــ  منســق   ســيما االرعايــة الاــحية، و 
معنيـــــة ضتيســــك  نقـــــ  الســـــدناء املاــــاض  ضـــــأمرال عقايــــة ضـــــ  األقســـــام  -اــــحية لتقــــدص الرعايـــــة ال

لــــد  اً جديــــداً أُراــــع دــــوا  ث ثــــ  مبــــروع 2014وامليسســــات دســــز ادتياجــــاهتم. ويف عــــام 
 ايادة الرعاية املقدمة يف أقسام الع   الداخاية واسارجية. 

املا ـــــع عاـــــد املـــــودع  يف  وصـــــ دات عاـــــد النظـــــام 2014أيار/مـــــايو  5ويـُــــدخ  قـــــانون  -13
مستبـييات األمــرال العقايــة. ويهــد  هــذا القـانون وق وعــادة ودمــا  البــخص املــود  يف مستبــيد 
األمــــرال العقايــــة يف اجملتمــــع ووعمــــال دقــــ  يف  اقــــ  الرعايــــة الاــــحية املناســــ ة  التــــ . ومــــن ضــــ  

التبخياـــية يف ســـيا  عمايـــة ا ملـــااات الةثـــكة الـــه ةققـــت  ةـــن ا شـــارة وق  عزيـــز ااخت ـــارات 
اً أصـ ح  قيـيم ا الـة النيسـية لابـخص املعـر  ـروري ا يدا  يف مستبييات األمـرال العقايـة، حبيـ 

وعــ وة عاــد  لــ ، ضا ــت اهليئــة اً. عاــد الهتافــع وجيــز أن ي ــااع ضــ  خ ــك معــهت  ضــ  رمسيــاً وقا مــ
فــة ا مايــة ااجتماعيــة،  تــأل  مــن قــال الق ــا ية املعنيــة حتاضعــة املاــاض  ضــأمرال العقايــة، وهــ  لر 

وخ ـــــكي  قيـــــيم، أدـــــدإا اـــــتص يف مســـــألة وعـــــادة التأهيـــــ  ااجتمـــــاع  واهخـــــر يف عاـــــم الـــــنيس 
يبــدع القــانون ضدرجــة أكــرب عاــد ويــدا  األشــخا  املاــاض  ضــأمرال عقايــة يف اً، الســريري. وأخــك 

   . 7ىهياك  رعاية خارجية ولك د سية
ضانتســـان  2014أيار/مـــايو  5دين، يســـمح قـــانون  خـــر صـــادر يف وعاـــد صـــعيد ا ـــع املـــ -14

عــن رريــع اً الايــ  وق شــريةة أمــ  املثايــة كمــا ينتســز الايــ  وق أضيــ . وضــات هــذا اانتســان يةنــ
  ا يع افهتال األمومة املبهتكة أو ضااعهتا  أو حوجز دةم ق ا  .

ــــ   30وأُنبــــئت  ةمــــة األســــرة حوجــــز قــــانون  -15 ــــع الــــدعاوا  2013 وا/يولي لــــد   مي
املتاــاة ضالبــيون األســرية ىمثــ  الــزوا  والاـــ   ويارســة الســااة األضويــة  يف هيئــة ق ــا ية وادـــدة.  

 كما يسمح هذا ا جراء ضتحس  متاضعة ا اات األسرية من جانز ق اة متخاا .
عاـــد  لـــ ، ي ـــذل  وعـــ وة . 8ىيف عـــدد الق ـــايا املتـــأخرةاً ك ـــك اً  و يكـــد ا داـــاءات  راجعـــ -16

مةثيـــة لو ـــع أداة لقيـــاج عـــزء العمـــ  اً املةتـــز الـــدا م لتداـــاءات وقيـــاج عـــزء العمـــ  جهـــود
 كــانون األول/  1يُــدخ  قــانون صــادر يف اً، الــذي  تحماــ   ــاكم الدرجــة األوق وااســتئنا . وأخــك 

ــــزما  نقــــ  أع ــــاء النظــــام الق ــــا   2013ديســــمرب  ، وهــــو وصــــ دات عاــــد الــــدوا ر الق ــــا ية ويُع
 أف   وق  وايع عزء العم  ضاورة أف  . ما
وفيمـــــا يتعاـــــع ضـــــددارة شـــــيون ق ـــــاء األدـــــدا   يكـــــد ضاديةـــــا أن ا يـــــدا  يف ميسســـــات  -17

ااا ينـــدرجان  ـــمن  ـــداضك املـــ   األخـــك. ويـــرو  أمنـــاء  وصـــ دية، ناهيـــ  عـــن ســـاز ا ريـــة، مـــا
و  الايــ ، ميهـوم العدالــة امل  مــة لألريــال، املظـا  املعنيــ  حبقــو  الايـ  وكــذا الادنــة الورنيـة  قــ

   يف ورار التعاون مع ميسسة  ةوين الق اة.
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 35-100مرم ، و 21-100كم االحتجرا  )التوصريان الوض  لي السجون وأما  -باء 
 (3-101، و47-100، و44-100، و41-100إل  
 
ضاـــورة فعالـــة انة ـــت ضاديةـــا يف الســـنوات األخـــكة عاـــد مةافحـــة ااكتظـــا  يف الســـدون  -18

فقـــد اُهـــذت  ـــداضك اتايـــة  وعاـــد ةســـ  الـــرو  اادتدـــاا فيهـــا. ورلـــم أن الاريـــع ا يـــزال رـــوي ً 
لرفــع الااقــة ااســتيعاضية لاســدون واســت دال الســدون القد ــة ووعاــاء األولويــة لا ــدا   لــك ا  ســية. 

ة ك ـكة مـن خـ ل فـتح ومن جهة، مسحت اساة األساسـية ضزيـادة الااقـة ااسـتيعاضية لاسـدون ضاـور 
هينــــو، ومــــارني أو فــــام   وهــــو مــــا أف ــــد وق رفــــع  - أو - ث ثــــة ســــدون جديــــدة ىضييــــرين، ولــــوا

. وعــــ وة عاــــد  لــــ ، يتوقــــع ونبــــاء ســــدن  جديــــدين مةانــــاً  936الااقــــة ااســــتيعاضية حــــا يعــــادل 
ون اجلديــدة  . و ســتويف الســدمةانــاً  1 190  واهخــر يف هــارين ىمةانــاً  444أدــدإا يف  رمونــد ى

ضاســـت دال ســـدون قد ـــة، كمـــا هـــو ا ـــال يف هـــارين. وقـــد اً معـــايك اادتدـــاا ا اليـــة و ســـمح أي ـــ
أملـــزت اســـتثمارات ك ـــكة ض ـــرل  بـــديع ال ـــدا   لـــك ا  ســـية. وروجعـــت القواعـــد املتاـــاة ضاملراق ـــة 

، وفعــ ً  . 9ىة ك ــكةا لةهتونيــة مراجعــة جذريــة، وهــو مــا مســح ضزيــادة عــدد املســتييدين اتتماــ  ضاــور 
ــــم أســــاون  نييــــذ العقوضــــات هــــذا عاــــد  ــــو واســــع جــــد فيمــــا يتعاــــع ضعقوضــــات الســــدن الــــه اً ُعمم

 تدــاوا ثــ   ســنوات، وضا ــت  ــاكم  ا يــع العقوضــات  ســتخدم  أكثــر  ورئــة  رــ   الســراي  ا
 برور. خاات موارد و افية لعقوضات اسدمة العامة وور   السراي املاً، املبرور. وأخك 

، ديــــ   راجــــع متوســــ  2013وضــــدأت هــــذه السياســــة  عاــــ  عارهــــا منــــذ منتاــــ  عــــام  -19
 يف املا ــــــة يف نيســــــان/ 10وق  2013يف املا ــــــة يف أيار/مــــــايو  30معــــــدل ااكتظــــــا  ضاليعــــــ  مــــــن 

 15يف  ســـديناً  11 854. كمـــا ضـــدأ عـــدد الســـدناء يف الهتاجـــع، ديـــ  ا يـــ  مـــن 2015 أضريـــ 
. ويف الواقــــع، الهــــر هــــذا 2015نيســــان/أضري   15يف  ســــديناً  11 215وق  2014نيســــان/أضري  

. و امـــــح ضاديةـــــا وق أن 2015لةنـــــ    يتعـــــاالم ســـــوا يف عـــــام  2013اا ـــــاه يف  وا/يوليـــــ  
ســـد  و رفــــع يف  10 000 واصـــ  عماهـــا يف هـــذا الســــيا  و قامـــص عـــدد الســـدناء وق أقــــ  مـــن 

   الوقت  ا   الااقة ااستيعاضية لاسدون.
ويف ورار اعتمـاد خدمـة م ـمونة داخـ  السـدون كمـا يـنص عاـد  لـ  اا يـا  ا ةـوم ، اً، وأخك  -20

 الرام  وق  عزيز ا وار ااجتماع  وودارة النزاعات داخ  السدون. 351أجري  قييم لاربو وكول 
  

 31-100، ومرررررررررم 8-100و 7-100العنصررررررررررية وعررررررررردً التمييرررررررررز )التوصررررررررريان  -جيم 
إلرررررررررر   22-101، ومررررررررررم 22-101، و7-101و 6-101، و34-100 إلرررررررررر 
101-24  

 
ــذت  ــداضك وقا يــة وردعيــة عديـــدة  -21 يف ورــار مةافحــة العناــرية والتاــر  وكــره األجانـــز اهئ

 عاد اتا  مستويات السااة.
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وعاـــــد الاـــــعيد ااةـــــادي، اعتمـــــدت صـــــةو   بـــــريعية وسياســـــية عديـــــدة. ويتمثـــــ  أدـــــد  -22
املبـهت  ضـ  واارة العـدل وواارة الداخايـة وامـع املـدع  العـام  ضبـأن الاةو  الر يسية يف التعميم 

ويســتهد   . 10ىسياســة الةبــ  وامل دقــة فيمــا يتعاــع ضــالتمييز وأعمــال العنــ  املر  اــة ضالةراهيــة
دوا ـــر الق ـــاء والبـــررة. ويتمثـــ  اهلـــد  الر يســـ  يف  وديـــد سياســـة الةبـــ  اً هـــذه التعمـــيم ةديـــد

  فيمـــا يتعاـــع ضقـــوان  ومراســـيم مةافحـــة العناـــرية، حـــا يف  لـــ  ونةـــار اترقـــة. ســـيما وامل دقـــة ىا
ويـــو  التعمـــيم أإيـــة ك ـــكة وق  وعيـــة اتاـــ  اجلهـــات الياعاـــة. ويتعاـــع األمـــر عاـــد وجـــ  اساـــو  
ضق ــــاة النياضــــة العامــــة والق ــــاة املعنيــــ  ضبــــيون العمــــ  والبــــررة وخــــدمات التيتــــي  ااجتمـــــاع  

 نظـيم  ـدريز ليا ـدة الق ـاة املختاـ  لـدا اتاـ  النياضـات اً هـذا ا جـراء أي ـاملختاة. ويبـم  
العامــة والــدوا ر الق ــا ية املعنيــة ضبــيون العمــ  وليا ــدة مــوالي  البــررة املختاــ ، و لــ  لتعميـــع 

 فريع عم  لتقييم هذا التعميم.ًا معرفتهم ضتبريعات مةافحة العنارية  ات الااة. وأُنبئ ميخر 
قــدمت  ــمانات ضبــأن التزامهــا اً، ة عاــد  لــ ، وفيمــا يتعاــع ضــدوا ر البــررة ةديــدوعــ و  -23

منــــــع عمايــــــات التحقيــــــع وااعتقــــــال التعســــــي  والتيتــــــي   ســــــيما اضــــــادهتام ا قــــــو  األساســــــية و 
وااستدوان اله  ةون عاد أساج املظهـر أو لـون ال بـرة أو األصـول العرقيـة أو ا ثنيـة، و لـ  مـن 

نوين والتنظيمـــ  واألخ قـــ  الـــذي يـــنظم عماهـــا مـــن جهـــة، ومـــن خـــ ل  ليـــات خـــ ل ا رـــار القـــا
مراق ــة قا مــة وقا يــة واســتدراكية عاــد الاــعيد الــداخا  واســارج  مــن جهــة أخــرا. ويبــة   ــدريز 

يســمح حةافحــة العناــرية والتمييــز. ويف هــذا اً  ــرورياً أفــراد البــررة عاــد وجــ  العمــوم وجــراء  ةميايــ
ررة عـدة دورات  دري يـة ضبـأن مو ـو  عـدم التمييـز والتنـو  ضالتعـاون مـع املركـز السيا ، نظممـت البـ

 ااةادي لتةافي الير .
كــــذل  أإيــــة وق كبــــ  اجلــــرا م املر ة ــــة عــــرب ا نهتنــــت. اً  ويــــو  التعمــــيم املبــــار وليــــ   نيــــ -24

لتحـــرني ويتعاـــع األمـــر عاـــد اساـــو  ض ـــ  الةراهيـــة عـــرب ا نهتنـــت مـــن خـــ ل املاـــاردة والســـز وا
   عاد أساج عناري.

الرامــــ  وق مةافحــــة  2007أيار/مــــايو  10وعاــــد صــــعيد ا جــــراءات الردعيــــة، ييكــــد قــــانون  -25
الـذي نـص عاـد ةدافـع التمييـزة كظــر   2003شــ ار/فرباير  25ضعـ  أشـةال التمييـز أدةـام قـانون 

مبــدد جلــرا م جنا يــة متعــددة. وهةــذا قــد يرفــع ا ــد األدا لاعقوضــات و ا كــان الــدافع وراء اجلر ــة مــن 
منهــا العــر  ولــون ال بــرة واانتمــاء واألصــ  الــورر  ســيما اضــ  الــدوافع التمييزيــة الــه  نعهــا القــانون، و 

قــانون العقوضــات . وعــ وة عاــد  لــ ، يســمح كــذل  قــانون صــادر  مــن مةــرراً  453أو ا ثــر ىاملــادة 
ضرفــع ا ــد األقاــد لعقوضــات جــرا م القتــ  املتعمــد وال ــرن املتعمــد  2013كــانون الثاين/ينــاير   14يف 

 من قانون العقوضات .ًا ثالثاً مةرر  405يف دال ار ةالا ضدافع  ييزي ىاملادة 
مـن قـانون اجلمعيـات لـك اهلادفـة وق  55،  ـنص املـادة وفيما يتعاع ضاألشـخا  ااعت ـاري  -26

الــرضح عاــد دــ م اجلمعيــة حبةــم ق ــا   يف دــال االيتهــا النظــام العــام ضاــورة ســافرة. ويبــم  هــذا 
 التعري  ضا يعة ا ال التحري  عاد الةراهية. 
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مــن الدســتور عاــد اســتثناء مــن امل ــدأ القا ــ  ضــأن جــرا م وســا   ا عــ م  150و ــنص املــادة  -27
املةتوضة  عـرل عاـد  ةمـة اجلنايـات لانظـر فيهـا. فعنـدما  ةـون جـرا م وسـا   ا عـ م  ات رـاضع 

 عناري، فدن   ا ع عايها وجراءات وص دية ضسياة.
التبــريعات ال امــة ل عــهتا  ويف ورــار التســامح الــدير،  ــدر ا شــارة وق أنــ  جيــري و ــع  -28

   ضال و ية كياسية لك عقا دية.
وعاــد صــعيد اجلماعــة اليامنديــة، ا يبــة  ا دمــا ، حــا فيــ  ا دمــا  املــدين، الســ ي  الوديــد  -29

ملةافحــة العناــرية والتعاــز والتمييــز وا أنــ  يســاهم يف  لــ  ضاــورة ا يســتهان لــا. وهةــذا، أعــادت 
ضبــــــأن  2013دزيران/يونيــــــ   7ارة صــــــرادة يف مرســــــوم جديــــــد صــــــدر يف ا ةومــــــة اليامنديــــــة ا شــــــ

 ا دما ، وق أن مةافحة التمييز والعنارية  ندر   من أهدا  سياستها املتعاقة ضا دما . 
ـــع أكـــرب قـــدر مـــن البـــمولية مـــن خـــ ل ا ـــوار الـــذي  -30 و ســـعد ا ةومـــة اليامنديـــة وق ةقي

يف ةســ  التوافــع ويعــزا أشــةال الــدعم اجملتمعــ . وقــد أُراقــت م ــادرات عديــدة وفُــتح  يســاهم فعــ ً 
دــوار ضــ  الــديانات وااعتقــادات الياســيية مــن جهــة واجلماعــة اليامنديــة مــن جهــة أخــرا مــن أجــ  

 التباور ضبأن الدور الذي ينار لا يف اتمع  عددي. 
السياســـــة اليامنديـــــة املتعاقـــــة ضا دمـــــا . مــــن اً مهمـــــاً ويبــــة  ةا دمـــــا  يف اجملتمـــــعة جـــــزء -31

ويســتهد  هــذا ا دمــا  املهــاجرين الــذين ىماــون  اــاريح وقامــة حلا يــة أو روياــة األمــد يف ضاديةــا 
ويعيبــون يف املناقــة اليامنديــة أو قــد يســتهد  عاــد أســاج اختيــاري املهــاجرين املقيمــ  يف مناقــة 

اجملتمــع خاــوة أوق يف املســاعدة عاــد املبــاركة  ضروكســ  العاصــمة. وهةــذا  عتــرب عمايــة ا دمــا  يف
 الةاماة يف اجملتمع.

ــــدضك  53، اعتمــــدت دةومــــة اجلماعــــة اليرنســــية 2014/ديســــمرب األولكــــانون   19ويف  -32 اً  
ملةافحــة العناــرية وأشــةال التمييــز. وستخ ــع هــذه التــداضك ملتاضعــة ســنوية خــ ل اجتمــا  دةــوم  

ــــيم ضرملــــاين يف حلايــــة الوا ــــداضك حدمــــو  اختااصــــات اجلماعــــة ولتقي ــــة التبــــريعية. و تعاــــع هــــذه الت ي
اليرنســية. ووق جانــز  ــداضك مةافحــة العناــرية وأشــةال التمييــز يزمــع و ــع  ــداضك ملةافحــة معــاداة 

 السامية وكره األجانز.
مقيــاج كمــ  لقيــاج التمثيــ  ا ع مــ  لامســاواة والتنــو  يف وســا    2013وُو ــع يف عــام  -33

و ــعت مقــاييس كميــة  2015و 2014م الســمعية ال اــرية يف اجلماعــة اليرنســية. ويف عــام  ا عــ 
دورات  وعيـة و ــدريز ضبــأن املســاواة اً لقيـاج هــذا التمثيــ  يف وســا   ا عـ م املةتوضــة. و ــنظم أي ــ

   والتنو  حعية الاحيي  والاحيي  املتدرض .
ة املناه ـــة لاعناـــرية يف شـــ ةة وعرمفـــت ، اجتمعـــت املنظمـــات اليرنةوفونيـــ2014ويف عـــام  -34

ـــقة معـــن مةافحـــة العناـــرية ومعـــاداة الســـامية وكـــره األجانـــز وكـــره ا ســـ م.  اتمعـــة وضاريقـــة منسم
وض ـــرل  نظـــيم هـــذا اهليةـــ ،  اقـــت هـــذه املنظمـــات وعانـــة دةوميـــة مـــن أجـــ    ايـــة نيقـــات أمانـــة 

 خاصة ضالب ةة. 
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يرنســية عاــد اتــاور الر يســية لسياســاهتا املتعاقــة ، صــدمقت اجلماعــة ال2015ويف أيار/مــايو  -35
املـــدعو لتقـــد ها مـــن صـــندو   ضا دمـــا ، وهـــ  اتـــاور الـــه كانـــت ســـتحدمد أســـس  ويـــ  املبـــاريع

وقـــد أُراقـــت الـــدعوة وق  . 11ىيـــورو يرمـــ  وق  عزيـــز املوارنـــة والت ـــادل الثقـــايف 1 450 000 قيمتـــ 
وُوجهــت لادمعيــات وال اــديات الــه  رلــز يف اهــا   2015 قــدص هــذه املبــاريع يف دزيران/يونيــ  

 وجراءات يف هذا السيا  و ستديز وق معايك التقييم اتددة. 
وق  عزيـــز هـــذه اهليـــات، مـــن املتـــوخد  قـــدص مبـــرو  أو  ملرســـوم يرمـــ  وق  نظـــيم اً وســـعي -36

 عنية. هذه العااءات واملباركة من   يف هيةاة املنظمات لك ا ةومية امل
ومــن أجـــ   عزيــز مةافحـــة العنــ  والتمييـــز  ـــد املثايــات واملثايـــ  ومزدوجــ  امليـــ  اجلنســـ   -37

خاتــا عمـ  مبــهتكتان ضــ  ااةــادات  2013وم ـايري اهلويــة اجلنســانية يف ضاديةـا ُو ــعت يف عــام 
عاـد دوافـع العنـ  ملناه ة كـره املثايـ  واملثايـات وم ـايري اهلويـة اجلنسـانية. وأمـا اساـة األوق فهتكـز 

النــاجم عــن كــره هــياء، فيمــا  ركــز الثانيــة ضــاألدرا عاــد الســيا  األوســع لا يئــة الــه ينبــأ فيهــا هــذا 
العنـ  وعاـد الوقايــة الواسـعة مــن اتاـ  أشــةال التمييـز. وقـد ُو ــعت ها ـان اساتــان ضعـد التبــاور 

والســـااات العموميـــة. وقـــد  مـــع اجملتمـــع املـــدين واملنظمـــات املعنيـــة، ودظيتـــا ضـــدعم  يـــع ا ةومـــات
اعُتمـــد ضاليعـــ  معظـــم التـــداضك التبـــريعية املناـــو  عايهـــا يف خاـــه العمـــ . وهةـــذا ناـــت اتاـــ  

عاــد  ــوفك  ايــة قانونيــة  ةميايــة لألشــخا  م ــايري اهلويــة اجلنســانية،  2014التبــريعات يف عــام 
لبــيون اجلنســانية وقــانون مناه ــة وأدر  ماــااحا ةاهلويــة اجلنســانيةة وةالتع ــك اجلنســاينة يف قــانون ا

التمييــــــز وقــــــانون مةافحــــــة التحــــــرني ويف مراســــــيم الةيانــــــات ااةاديــــــة. ويف ورــــــار خاــــــه العمــــــ  
  داضك  بديد العقوضات.ًا املبهتكت  ض  ااةادات، ُوسمعت أي 

  
 15-100المسررراواة بررريم الجنسررريم وأيررركات التمييرررز ضرررد المررررأة )التوصررريان مرررم  -دات 

 20-101، والتوصيتان 30-100إل   28-100، والتوصيان مم 18-100 إل 
 (21-101و
 
  ــم كـــ  ا ةومـــات يف ضاديةــا مســـيول  معنيـــ  ضاملســاواة ضـــ  النســـاء والرجـــال وودارات  -38

 ات صاة. و ـدعم هـذه ا ةومـات اجلمعيـات النسـا ية واملدافعـة عـن املـرأة. ومـن األمثاـة عاـد  لـ  
يف دةومــة اجلماعــة اليرنســية  عيــة  بــاركية لامنظمــات النســا ية واملدافعــة ونبــاء وايــرة دقــو  املــرأة 

 عن املرأة، و قد ها الدعم املا  وق مباريع ميدانية.
وُعمممـــت يف الســـنوات األخـــكة اســـهتا يدية ةمراعـــاة املنظـــور اجلنســـاينة عاـــد  يـــع مســـتويات  -39

مــــــة وا دارات، مثــــــ   اــــــني  الســــــااة. وهــــــ   ــــــنص عاــــــد التزامــــــات شــــــ  خاصــــــة ضأع ــــــاء ا ةو 
ا داـاءات دسـز اجلـنس وو ـع ميشـرات ضبـأن نـو  اجلـنس و نييـذ ميهـوم ةامليزنـة املراعيـة لامنظـور 
 اجلنساينة. وستواص  اتا  ا ةومات العم  من أج  امل   يف  نييذ هذا امليهوم ضاورة فعاية.
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وق ةســ  مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف سياســات اً وا  ــزال اتاــ  ا ةومــات  ــو  اهتمامــ -40
العمــ . ويعتــرب اليــار  يف األجــور مــن ضــ  أصــ ر اليــوار  يف ااةــاد األورو  لةــن ين  ــ  امل ــ  يف 
 قاياــ . ويف هــذا الســيا ، أنبــأت ضاديةــا ةفرقــة عمــ ة خاصــة   ــمم جهــات فاعاــة عديــدة و عــن 

   . 12ىضتنييذ القانون املتعاع ضاليار  يف األجور
وفيمــــا يتعاــــع ضاهــــا  القــــرارات، اعُتمــــد نظــــام ا اــــص يف اــــالس ودارة البــــركات العامـــــة  -41

عايــــا لــــتدارات وكــــذا عاــــد مســــتوا ا دارة ال  13ىبــــركات اساصــــة املســــداة يف ال ورصــــةااةاديــــة وال
صـد هــذه واعُتمـدت لـوا ح ياثاـة عاــد مسـتوا الةيانـات ااةاديـة. ويةبـ  ر  . 14ىالعامـة ااةاديـة

 التبريعات عن نتا ن مبدعة. 
ــــار/ -42 ــــذ أي ــــدة فيمــــا يتعاــــع ضاملســــاواة. ومن  وعاــــد املســــتوا التبــــريع ، ةققــــت وملــــااات عدي
،  عتــرب اهلويــة والتع ــك اجلنســانيان معيــارين ةميهمــا كــ  لــوا ح مناه ــة التمييــز. وُعــدمل 2014 مــايو

ن املسـاواة ضـ  الرجـال والنسـاء فيمـا يتعاـع لـد   ـما 2014يف دزيران/يونيـ  اً القانون املدين أي ـ
. وُوام  منبــــور مــــن أجــــ  شــــري شــــرور  ضاريقــــة نقــــ  ااســــم العــــا ا  وق ااضــــن ال يولــــوج  أو املت ــــنم

    ا يع هذا القانون لعموم الناج.
مةافحـة القوالـز النمايـة اجلنسـانية و وعيـة النـاج اً ومن ضـ  أسـاليز مةافحـة التمييـز أي ـ -43
وملــاا العديــد مــن اً ضأإيــة العــي  يف اتمــع أكثــر مســاواة. وجيــري داليــاً، لبــ ان خاوصــوااً، عمومــ

املبــــاريع، منهــــا املوقــــع ا لةــــهتوين ةلانــــدرلي ة ىيف اجلماعــــة اليامنديــــة  الرامــــ  وق كســــر القوالــــز 
النمايــة اجلنســانية، و  اــة ةا  امــس صــديقهة ىيف مناقــة ضروكســ  العاصــمة  الراميــة وق مةافحــة 
التحــرني والقوالــز النمايــة والتمييــز عاــد أســاج اجلــنس. وُةا،ــ  وســا   ا عــ م، الســمعية وال اــرية 
واملةتوضــة، مــن ديــ  مراعــاة نــو  اجلــنس والتنــو ، و ــنظمم  ــ ت  وعيــة ليا ــدة العــاما  يف وســا   

متواصــاة وق ا عــ م ضبــأن مســتوا  ثيــ  النســاء والرجــال ىاجلماعــة اليرنســية . و ــوق أإيــة خاصــة و 
ودرا  املنظــــور اجلنســـــاين يف اســــهتا يدية اا اـــــال اساصــــة ضالةيانـــــات ااةاديــــة مـــــن خــــ ل  وعيـــــة 

 العاما  يف قاا  اا ااات عاد الاعيد ااةادي و دري هم و زويدهم ضاألدوات ال امة.
نية و بـديع وفيما يتعاـع ضـالتثقي ،  ـوق أإيـة خاصـة وق مةافحـة القوالـز النمايـة اجلنسـا -44

املســاواة ضـــ  اليتيــان واليتيـــات. و تــوق اجلماعـــات الورنيـــة الــث   مةافحـــة هــذه القوالـــز ضيعاليـــة، 
   يف املناهن الدراسية وكذا من خ ل  دريز املعام  واملعاممات. سيما ا
لاتوعيــــــة اً ولةهتونيــــــاً ضرنااــــــ 2014شــــــ ار/فرباير وهةــــــذا دــــــدمثت اجلماعــــــة اليرنســــــية يف  -45

ــــــات ــــــدريز يســــــمد ةاليتي اليتيــــــانل مدرســــــة وادــــــدةمة وهــــــو يســــــتهد  املعامــــــ  ا ــــــالي   - والت
ىواملســـــتق اي   واملعامـــــات ا اليـــــات ىواملســـــتق ايات  ومـــــدر  املعامـــــ  واملعامـــــات، ونبـــــر   عاـــــد 

ـــــــة العـــــــام  ناـــــــا  ـــــــة ألول مـــــــرة يف ضداي ـــــــ ، أراقـــــــت اجلماعـــــــة اليامندي ـــــــد  ل واســـــــع. وعـــــــ وة عا
ــــــامن ماجســــــتك جامعيــــــ 2015-2014 الدراســــــ  يســــــت ر  ســــــنة ويتنــــــاول مو ــــــو  البــــــيون اً ضرن

 اجلنسانية والتنو . 
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 2-101و 1-101و 14-100و 13-100العنررررررف ااسررررررري )التوصرررررريان  -ااء 
 (16-101و 15-101و 13-101و
 
ــقة ملةافحــة العنــ  عاــد أســاج اجلــنس مســألة  -46  ــرا ضاديةــا أن و ــع اســهتا يدية عامليــة ومنسم

  ات أولوية. ويتدسد هذا االتزام من خ ل و ع خاة عم  ورنية   م  يع مستويات السااة. 
 دزيـران/ يف 2014-2010وضاملواااة مع عمايـة ةـدي  خاـة العمـ  الورنيـة الراضعـة لايـهتة  -47

ــــ   ــــع عمــــ  ض ــــرل ودرا  مةافحــــة العنــــ  اجلنســــ  يف خاــــة عمــــ 2013يوني ورنيــــة  ، أنبــــئ فري
املعنيــــة،  . وضالتعــــاون مــــع ودارات ااةــــادات واجلماعــــات واألقــــاليم2019-2015خامســــة لايــــهتة 

 2019-2015 وضنــاء عاــد مبــاورات مــع اجملتمــع املــدين، ُو ــع مبــرو  خاــة عمــ  ورنيــة لايــهتة
 اله جيري التاديع عايها.   15ىضناء عاد ا ياقية اسان ول

يف ا اــول عاــد موافقــة كــ  ا ةومــات عاــد هــذا املبــرو  اجلديــد اً ويتمثــ  اهلــد  داليــ -48
ساــة العمـــ  الورنيــة. ومـــن ناديــة أخـــرا، ســُيحر  عاـــد وقامــة رواضـــ  ضــ  خاـــة العمــ  وأشـــةال 

حةافحــة اا ــار العنــ   ــد املــرأة الــه   ايهــا صــةو  أخــرا، مثــ  خاــة العمــ  الورنيــة املتعاقــة 
 ضال بر أو خاة العم  الورنية الثانية ةاملرأة والسام واألمنة.

وعاد املستوا التبريع ، أ ـيت قـوان  العنـ  اجلنسـ  املزيـد مـن الو ـوي والبـيافية عاـد  -49
را ات ةاي  ا م  النـووي والتقـارير وعمايـات املقارنـة ضـ  خاـا ص ا مـ  النـووي، وكـذا عاـد 

، ُشــــددت 2013اءات وااخت ــــارات دـــ  ا  قــــع عاــــد كاهـــ  ال ــــحية. ويف عــــام  ةـــالي  ا جــــر 
العقوضـــات املتعاقـــة حبـــاات الـــزوا  القســـري والـــوإ ، واســـُتحدثت جر ـــة جديـــدة لعمايـــات التعاشـــر 

ضــات القــانون يــنص عاــد معاق ــة األشــخا  الــذين ىر ــون عاــد اً، القانونيــة القســرية والوإيــة. وأخــك 
 ع اء التناساية األنثوية أو يروجون هلا.يارسة  بوي  األ

ـــة، أجـــري  قيـــيم لاتوجيـــ  الـــوااري املتعاـــع  -50 ضااعتـــداء اجلنســـ  وفيمـــا يتعاـــع ضالسياســـة اجلنا ي
. وجيـــري  ةييـــ  التعمـــيم املبـــهت  ضـــ  واارة العـــدل وامـــع املـــدع  العـــام  ضبـــأن  16ى2005 لعـــام

. وجيـري مناقبـة مبـرو   عمـيم ضبـأن أعمـال  17ىالزوجـ ملت عة فيمـا يتعاـع ضـالعن  السياسة اجلنا ية ا
 العن  املتااة ضالبر  و بوي  األع اء التناساية األنثوية والزوا  القسري.

وضُـــذلت جهــــود جديــــدة مـــن أجــــ   وعيــــة ال ـــحايا مثــــ  املوقــــع ا لةـــهتوين الــــورر املتعاــــع  -51
  وا ماــة الورنيــة لادماعــة اليرنســية ضــالعن  ضــ  البــرية  وا ماــة الورنيــة املتعاقــة ضــالعن  اجلنســ

ةالعنـــ  الزوجـــ  واهلدـــرةة وا ماـــة املســـتهدفة ل ــــحايا العنـــ  الزوجـــ  يف اجلماعـــة اليامنديـــة مــــن 
   .1712خ ل خ  املساعدة 

وعــ وة عاــد  لــ ، نظمــت دورات  دري يــة جديــدة ضبــأن العنــ  القــا م عاــد نــو  اجلــنس  -52
ـــــدة الق ـــــاة وأفـــــراد البـــــررة والعـــــاما  يف قااعـــــات الاـــــحة واملســـــاعدة النيســـــية ااجتماعيـــــة  ليا 

. 2014والتعايم. وأنبئ مركـز لـدعم مةافحـة أعمـال العنـ  ضـ  البـركاء يف مناقـة والونيـا يف عـام 
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ناقــــة اليامنديــــة مبــــاريع  ــــدخ  متعــــددة اجلوانــــز و ات رــــاضع منســــع ومتةامــــ .  وأنبــــئت يف امل
ـــن مركـــز ويـــواء جديـــد يف مناقـــة  كمـــا ضُـــذلت جهـــود يف ســـ ي  ايـــادة عـــدد دور ا يـــواء. وهةـــذا ُدشم

أداة  دارة اــــارر العنــــ  ضــــ  البــــرية  موجهــــة وق اً ضروكســــ  العاصــــمة. وو ــــعت ضاديةــــا أي ــــ
 رهن وشارهتم ةمواد لاوقاية من  بوي  األع اء التناساية األنثويةة.  اتا  املهني  الذين و عت

، ا يــزال العديــد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين الناشــاة يف امليــدان يتاقــد الــدعم املــا  وأخــكاً  -53
 من  يع مستويات السااة لتنييذ وجراءات التوعية والوقاية والرعاية.

  
، 15-100، والتوصرررررية 12-100إلررررر   10-100حقررررروق الافرررررل )التوصررررريان مرررررم  -واو 

 (14-101، والتوصية 12-101إل   8-101مم  والتوصيان، 50-100والتوصية 
 

 تنسيق سياسة حقوق الافل والتثقيف لي مجات حقوق الافل والمشاركة  
ا أشــك وليــ   ســتثمر ضاديةــا منــذ عقــود يف  نســيع سياســة دقــو  الايــ  و لــ  عاــد  ــو مــ -54

. واعتمـــدت خاـــ  عمـــ  جديـــدة  18ىيف  قريرهـــا األول املقـــدم خـــ ل ااســـتعرال الـــدوري البـــام 
 واألعوام ال دقة ل .  2015و ع خا  لعام ًا منذ السنة املالية الساضقة وجيري دالي

اليامنديـة ويف هذا السيا ، ُعزات أإية مبـاركة البـ ان واجملتمـع املـدين. وأضرمـت ا ةومـة  -55
مـــع شـــ ان وجهـــات معنيـــة  ةJongerenpact 2020ة 2020ميثاقـــاً لابـــ ان يف عـــام  2012يف عـــام 

اتايــــــة يف أعقــــــان مســــــار مبــــــاركة مةثــــــ  ســــــاهم فيــــــ  اجملاــــــس اليامنــــــدي لابــــــ ان و ثــــــ  يف 
شــــان وونبــــاء مةت ــــة ديا يــــة.  6 000شــــان وورســــال اســــت يان ولةـــهتوين وق  2 000 اســـتدوان

يف ةديــد األولويــات يف ورــار اساــة السياســية  قــو  البــ ان اً واجملتمــع املــدين أي ــوأُشـر  البــ ان 
 .2019-2015واألريال لايهتة 

ـــــع أي ـــــ -56 مبـــــرو   ـــــريد  شـــــرا  األريـــــال يف اساـــــة اليرنةوفونيـــــة  2013يف عـــــام اً وأُرا
يــيم خاــة ســنة  ق 18ســنوات و 5 ــهتاوي أعمــارهم ضــ   ريــ ً  250الايــ . وقــد رُاــز وق   قــو 
وصــــيالة مقهتدــــات لاخاــــة ال دقــــة. وهــــو مبــــرو  يُعتــــزم  2014-2011الايــــ  لايــــهتة  دقــــو 

    ةراره و عزيزه.
وةــاور  وق ورســاء ثقافــة دقيقيــة  قــو  الايــ  يف كــ  ا دارات،  اتقــ  اموعــات  يةــكاً وســعي -57

دراســـات ضبـــأن  يســـك ا ياقيـــة مـــع اجملتمـــع املـــدين ضانتظـــام منـــذ ســـنوات عديـــدة و ُـــنظ،م  ـــدري ات و ُندـــز 
 . 19ىث ً دقو  الاي  وكذا ضبأن التواص  مع األريال وونباء مواقع ولةهتونية ةمناس ة لألريالة م

ومــن ناديــة أخــرا،  رصــد ضاديةــا هــذه السياســة مــن خــ ل ميشــرات  ــددة. و ســـتخدم  -58
يـال مـن منظـور ا ياقيـة  قـو  الايـ  يرمـ  وق ةسـ  الـرو  عـي  األراً اجلماعة اليامندية مرصـد

دقو  الايـ . كمـا أن اجلمـاعت  أدرجتـا ميشـرات متاضعـة يف خاـه عماهمـا ضبـأن دقـو  الايـ . 
 قــو  الايــ  اً و  ــع الادنــة الورنيــة  قــو  ا نســان الامســات األخــكة عاــد قا مــة ضــأرضع  ميشــر 
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يف ضاديةـــا. ســـتعرل خـــ ل فواصـــ  امنيـــة منتظمـــة التاـــورات عاـــد صـــعيد ادـــهتام دقـــو  الايـــ  
 اـ  الـه يثكهـا اجملتمـع املـدين. وسـيوق اهتمـام خـا   سيما او ركز امليشرات عاد شوال  متعددة 
 .وق التباور مع اليئات األ ع  دااً 

اً أوروضيــاً ، خــ ل  ر ســها ااــس أوروضــا، مــي ر 2014ونظمــت ضاديةــا يف كــانون األول/ديســمرب  -59
اً ، أدـار ااـس واراء ااـس أوروضـا عامـ2015نيسـان/أضري   15ويف  . 20ىضبأن املااحة الي ـاد لاايـ 

 .  2019-2016  لايهتة لذه ااستنتاجات وقرمر   نميها عند و ع اسهتا يديت  املتعاقة حبقو  الاي
وق العمـ  املهـم الـذي ي ـااع ضـ  امليـول العـام  قـو  الايـ  ونظـكه اً و در ا شـارة أي ـ -60

 لاعيد ا قايم  والورر أو األورو  والدو .اليامندي سواء عاد ا
 

 مكالحة العنف  
فيما يتعاـع حبـةاة ااعتـداءات اجلنسـية وأعمـال التحـرني اجلنسـ  ضايـ  مـن صـادز سـااة  -61

. وعـــ وة عاـــد  21ى2014و 2012و 2011عات يف األعـــوام عايـــ ، أُدخاـــت  عـــدي ت عاـــد التبـــري
قا مــة مثــ  مركــز التحةــيم املعــر ضق ــايا ااعتــداءات اجلنســية  لــ ، مااالــت ضعــ  امل ــادرات الســاضقة 

وق اً دا مــاً الــذي يوجــ  ال ــحايا  ــو دوا ــر مســاعدة ال ــحايا و ــو وســااء معتمــدين، ويــو  اهتمامــ
هــــذه ا شــــةالية داخــــ  الةنيســــة يف ورــــار دورات  دري يــــة. وينا ــــع عاــــد قااعــــات التعاــــيم والريا ــــة 

ــرة وعــ ن ضــالتزام  ايــة الســ مة اجلســدية والبــ ان ومســاعدة البــ ان وال رعايــة يف مرداــة الايولــة امل ةم
ـــــر معـــــاماتهم ضنزاهـــــة وودمـــــاجهم يف اجملتمـــــع و نظـــــيم دورات  دري يـــــة يف هـــــذا  والنيســــية واجلنســـــية لاقام
الســـيا . وأُعـــدم ورـــار يتعاـــع ضاملســـا   اجلنســـية ومـــا يتاـــ  لـــا مـــن سياســـات وي  ـــم ادتياجـــات هـــذه 

بر هذا ا رار وق جانـز مـواد لاتوعيـة والتـدريز. وعـ وة عاـد  لـ ،  ُاـزدم العديـد مـن القااعات، ونُ 
 .   22ىالقااعات ضتسدي  أعمال العن  ووض غ الساات املختاة لا

 
 الحق لي التعليم  

 واص  ضاديةا ضذل جهودها من أجـ   عمـيم سياسـتها التعايميـة البـاماة الراميـة وق ودمـا   -62
. وضدمةـــــان الاالـــــز أو الوالـــــدين أو  23ىاألريـــــال املعـــــوق  يف النظـــــام التعايمـــــ  العـــــادياملزيـــــد مـــــن 

املدرســة أو مركــز التوجيــ  التعايمــ  راــز دعــم  ــدد يف هــذا الاــدد. ويتــوق معاــم أو أدــد مــوالي  
املدرسة يف نظام التعايم املتخاـص  وجيـ  الاالـز لتيسـك  سـديا  يف مدرسـة ةعاديـةة. وخـار  هـذا 

،  وجــــد مــــدارج متخااــــة  ةنهــــا اســــتق ال األريــــال املعــــوق  و زويــــدهم ضتعاــــيم يناســــز النظــــام
ُ ةيــ  دريــة اختيــار نــو  التعاــيم اً، قــدراهتم. و بــة،  الياــول حبســز نــو  وعاقــة األريــال. وم ــد ي

مـن اسـتق ال ضعـ  اً لك أنـ   ةـن ملدرسـة مـا أن  ـربر سـ ز أو أسـ ان عـدم  ةنهـا عمايـ واملدرسة،
. وستواصـــ  ضاديةـــا جهودهـــا مـــن أجـــ   ـــوفك أف ـــ  فـــر  التعاـــيم املمةـــن لةـــ  ريـــ . األريـــال

وســواء أ عاــع األمــر ضاجلماعــة اليامنديــة أم ضاجلماعــة اليرنســية، فقــد جــرا أو ســيدري  قيــيم الــدعم 
املقـــدم وق التعاـــيم البـــام  واملتةامـــ  عاـــد  ـــو سيي ـــ  وق ودخـــال ةســـينات مييـــدة عاـــد النظـــام 

 ع يف  عايم جيد لادميع.ض رل  مان ا 
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و ـع وجـراءات اً وجيـري داليـاً. وما فتـئ ا ـع يف مبـاركة ضـاق  اليئـات ال ـعيية يتاـور أي ـ -63
ض ــرل مةافحــة ا قاــاء مــن املدرســة. وُىــتيد ضالرســوم املدرســية عنــد أدا دــد يةــن.  أكثــر لــواً 

ويقــدم دعــم و ــايف وق األريــال والبــ ان الــذين ينحــدرون مــن أوســار اجتماعيــة واقتاــادية فقــكة 
 وا يتقنون ل ة املدرسة. 

لثانويـــــة لـــــد  الو ـــــع القـــــانوين لااالـــــز ومبـــــاركت  يف املـــــدارج ااضتدا يـــــة وااً وُعـــــزما أي ـــــ -64
 بــــديع  ســــوية النزاعــــات خــــار  الق ــــاء. ويو ــــع ا ــــد األدا تتويــــات الاــــوا ح املدرســــية ضاــــورة 

وونبـــاء جلنـــة رعـــن داخايـــة مو ـــوعية ومســـتقاة هـــول  قانونيـــة، ويزمـــع كـــذل  و ـــع وجـــراءات رعـــن
ة أخـرا، الوالدين الاعـن يف قـرار رـرد رياهـم ضاـورة حلا يـة أو يف شـهادة يعهت ـون عايهـا. ومـن جهـ

يتعــ  عاــد املــدارج أن  قــدم معاومــات شــيافة عــن نظــام اامتحانــات لةــ   تدنــز قــدر ا مةــان 
 .   24ىااعهتال عاد النتا ن. وةدد  جال التوقي  الوقا   والارد امليقت

 
 محاربة الفقر  

 ُو ـع مقيــاج اةـادي لايقــر لـد  ةســ  متاضعــة  اـور اليقــر يف ضاديةـا. و ســمح امليشــرات -65
قــة اسمســة عبــر الــه يســتند الةثــك منهــا وق الدراســة ااستقاــا ية  داــاءات ااةــاد األورو  املتعا

.  26ىأف ـ اً ةديـد ، ضتحديد ا جراءات الواجـز اها هـا مسـتق  ً  25ىضدخ  األسر املعيبية وأو اعها
ــــذين يواجهــــون اليقــــر أو ا قاــــاء ااجتمــــاع  ضااســــتناد وق  ميشــــر األشــــخا  وىاــــد األريــــال ال

يف  22.8 ، ا ي ــت النســ ة مــن2013. ويف عــام  27ىاملعر ــ  ساــر اليقــر أو ا قاــاء ااجتمــاع 
عـــــدد  2013 يف املا ـــــة. ضيـــــد أن هـــــذه النســـــ ة  ظـــــ  مثـــــكة لاقاـــــع. وار يـــــع يف عـــــام 21.9املا ـــــة وق 

ـــــة  وضا ـــــت نســـــ تهم األشـــــخا  اتـــــروم  مـــــن الســـــةن ىســـــةن متـــــدين النوع ـــــ 27.7ي .  28ىةيف املا 
. وا ي ــت نســ ة  29ىيف املا ــة مــن الســةان ا اــول عاــد رعايــة صــحية ألســ ان ماليــة 5.5 وييجــ 

. 2013يف املا ـــة يف عـــام  11.2يف املا ـــة وق  12مـــن اً البـــ ان الـــذين ينقاعـــون عـــن الدراســـة م ةـــر 
اري عاــد ، وافــع املــي ر الــوا 2013وا ــزال هــذه املســا   ةبــد جهــود الســااات. فيــ  دزيران/يونيــ  

اموعـة ميشــرات  و ـع خاـة ثانيـة  سـتةماهااً . وجيـري داليـ 30ىخاـة ورنيـة أوق تارضـة فقـر األريـال
 يف املقياج ااةادي لايقر املذكور  نيا. هص األريال ةديداً، وسُتدمن هذه اجملموعة

وجيـــري، يف ورـــار صـــيالة خاـــة اةاديـــة جديـــدة تارضـــة اليقـــر، حبـــ  مســـألة ودمـــا  النســـاء  -66
األريـــال األجانـــز لـــك املاـــحوض ،  ـــمن فئـــة املنتيعـــ  الر يســـي   ســـيما اواألريـــال املتبـــردين، 

 ضاسهتا يدية ا د من اليقر. 
ملبــــاركة والتنبـــــي  و تــــاي لامراكـــــز العامــــة اتايـــــة لاعمــــ  ااجتمـــــاع ، ضواســــاة صـــــندو  ا -67

ااجتمــاع ، وســـا   مـــن أجــ   ارضـــة فقـــر األريــال يف ورـــار شـــ ةات  ســتخدم مواردهـــا عاـــد  ـــو 
 أكثر فعالية. وضعد ا اول عاد  قييم وجيا  سينظر يف  وفك  وي  هيةا . 
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 (22-100حقوق اايخاص ذوي اإلعا ة )التوصية  - اي 
 
ضااســتناد اً فعايــ األشــخا   وي ا عاقــة وعمــااً   ــو  ضاديةــا أإيــة ك ــكة  عمــال دقــو  -68

وق صـــةو  منهـــا ا ياقيـــة دقـــو  األشـــخا   وي ا عاقـــة. وو ـــعت اتاـــ  الةيانـــات ال اديةيـــة 
عاـــــد دمــــن ال عــــد املتعاــــع ضا عاقــــة يف  يــــع امليـــــادين اً اســــهتا يدية لتعمــــيم مســــا   ا عاقــــة درصــــ

مرداـــة م ةـــرة قـــدر ا مةـــان. وهةـــذا، أنبـــئت السياســـية وامليسســـية، وعاـــد  يـــع املســـتويات، ويف 
عاد الاعيد ااةـادي شـ ةة ةمنسـق  لبـيون ا عاقـةة داخـ  ا دارات والـدواوين الوااريـة. وعـ وة 

منهـا  ـمان دمـن ال عـد املتعاـع ضا عاقـة اً عاد  ل ، ستااغ خاة عم  ضبأن ا عاقـة  تـوخد أمـور 
اً ا أو وجراءاهتـــا. و اتـــزم اجلماعـــات واألقـــاليم أي ــــيف  يـــع سياســـات ا ةومـــة ااةاديـــة أو  ـــداضكه

ضتحقيــــع  ةــــافي اليــــر  ليا ــــدة األشــــخا   وي ا عاقــــة. فيــــ  مناقــــة والونيــــا ومناقــــة ضروكســــ  
العاصـــمة واجلماعـــة النارقـــة ضاألملانيـــة يتداـــد  لـــ  يف  نييـــذ سياســـة شـــاماة أو خاـــة عمـــ  ضبـــأن 

عنيـــة ضتةــافي اليــر ، ضاســـتخدام رريقــة التنســـيع ا عاقــة. ويف اجلماعــة اليامنديـــة، ست ــع الادنــة امل
 وخا  عم  وميشرات. ًا يت من أهدافًا اسهتا يدياً امليتوي، ورار 

و توقــع ا ياقيــة دقــو  األشــخا   وي ا عاقــة ةقيــع نقاــة نوعيــة ضــالتحول مــن حلــن رـــد  -69
ــــع اســــتق  ــــوخد ودمــــا  البــــخص  وي ا عاقــــة وةقي ليت . وق حلــــن قــــا م عاــــد دقــــو  ا نســــان يت

و بـــة  األهايـــة القانونيـــة أدـــد العوامـــ  الر يســـية يف  ا يـــع هـــذا امل ـــدأ ضيعاليـــة ويارســـة األشـــخا  
 وي ا عاقة دقوقهم عاد قدم املسـاواة مـع سـا ر املـوارن . لـذا فـدن ضاديةـا مسـرورة ضالتقـدم املهـم 

. و ةــرج ا حــة ا مايــة القانونيــة  31ىاتــرا ضاعتمــاد قانوحلــا اجلديــد الــذي ياــاح نظــم عــدم األهايــة
اجلديــــدة م ــــدأ اســــتق لية األشــــخا   وي ا عاقــــة، كمــــا  أخــــذ يف ا ســــ ان ا الــــة اساصــــة لةــــ  

 شخص و ةي  ق   ك  ش ء  تع البخص املبمول ضا ماية حبقوق . 
ولادماعـــــــات واملنـــــــارع صـــــــ دية ادت ـــــــان األريـــــــال الاـــــــ ار و ـــــــوفك التعاـــــــيم والـــــــدعم  -70

   . 32ىيف هذه امليادينًا ي ا عاقة، و سعد لتحقيع نقاة نوعية أي لألشخا   و 
جيــــري اســــتحدا  نظــــام ةرأمســــال  بــــ يا ة، ستخاــــص يف ، ويف اجلماعــــة اليامنديــــة مــــث ً  -71

ورــــاره لابــــخص  ي ا عاقــــة ميزانيــــة  ناســــز ادتياجا ــــ  مــــن الــــدعم، دون رضــــ  املعونــــة حيسســــة 
مرســــوم ياــــزم األجهــــزة ا ةوميــــة ضــــا ر  عاــــد ودمــــا  اً يخر الرعايــــة. ويف مناقــــة والونيــــا، اعُتمــــد مــــ

األشـــخا   وي ا عاقـــة ومـــا ضـــدقرار أدةـــام  ـــددة يف عقـــود ا دارة أو ضعـــرل التـــداضك املتخـــذة يف 
التقـــارير ا ع ميـــة، حبيـــ  ياـــ ح األشـــخا   وو ا عاقـــة مو ـــو  سياســـات دةوميـــة  ســـتهد  

لـــة والتـــدريز وا ســـةان والســـيادة. ويف اجلماعـــة سياســـات العما ســـيما اادتياجـــاهتم ضقـــدر أكـــرب 
النارقـــة ضاألملانيـــة أ ـــاي  ا يـــع حلـــن فـــردي يف ةايـــ  اادتياجـــات و نويـــع خـــدمات ا دمـــا  املتادـــة 

  وفك أنباة حلارية وسةن م  م لة  شخص  ي وعاقة يستدع  رعاية مةثية. 
يتمثــ  يف اً أساســياً هتــا، هــدفو تــوخد  يــع هــذه املبــاريع والتــداضك، عاــد اخــت   منهديا -72

  ة  البخص  ي ا عاقة من العي  ضاستق ل. 
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 43-100و 11-100سياسرررررررة اللجررررررروء والهجررررررررة واإلدمرررررررا  )التوصررررررريان  -حاء 
 1-102و 26-101و 58-100إلررررررررررررررررر   51-100ومرررررررررررررررررم  49-100و
 (2-102و
 
ة ااســتعانة ي قــد البــخص األجنــد عاــد عاــم حبقوقــ  وســ   اانتاــا  املتادــة لــ  وومةانيــ -73

انون ححاميــ  و/أو ضبــخص يثــع فيــ ، منــذ  ظــة  قــدص راــز الادــوء دــ  حلايــة ا جــراء. ويــنص القــ
عاـــد ومةانيـــة الاعـــن يف قـــرارات عـــدم املق وليـــة الاـــادرة لـــدا   33ى2014نيســـان/أضري   10املـــير  

   . 34ىرعايا ال ادان اله  عترب  منة  قدص را ات جلوء متعددة أو  اه
ــر وق  -74 و بــم  التــداضك اتــددة املنا قــة عاــد ماتمســ  الادــوء وســناد النظــر يف را ــات القام

جملموعــــات  ــــدريز املةتــــز األورو  لــــدعم اً عاــــد ا مايــــة وفقــــاً مــــوالي  متخااــــ   اقــــوا  ــــدري 
ــر لــك املاــحوض  يف مركــز م اــعادتدــاا ال  36ىوةظــر التبــريعات.  35ىالادــوء قام

 و ــنص عاــد  37ى
ــر األجانــز املاــحوض  ويــواء القام

ووســعت ضاديةــا  . 39ىيف مركــز ااــص أو مســةن شخاــ   38ى
ناا  لـوا ح الوصـاية حبيـ   بـم  القامـر األوروضيـ  لـك املاـحوض   ـعا  ا ـال  2014يف عام 

ألســــ ان  تعاـــع ضالتهريـــز أو اا ـــار ضال بـــر. ويتـــوخد  ــــدضك اً أو الـــذين را ـــوا  اـــريح وقامـــة ميقتـــ
 اً. ا  هذا ا سرا  يف وجياد د  دا م هلياء الب ان أي ا ماية اس

ااســتق ال، اعتمــدت الوكالــة ااةاديــة اســتق ال ماتمســ  الادــوء  ــداضك اتايــة  وخباــو  -75
 مايــــة النســــاء واألدــــدا . فعاــــد ســــ ي  املثــــال، جيــــري اســــتق ال القاصــــرات لــــك املاــــحوضات مــــن 

ن يف مركـــــز اســــتق ال متخاــــص ي ـــــم رو ــــة أريـــــال ا وامــــ  أو األمهــــات القادمـــــات مــــع أريــــاهل
معتمـــدة، مـــا يتـــيح لألمهـــات مواصـــاة دراســـتهن وا اـــول عاـــد مســـاعدة  ـــددة  ـــت ءم وأو ـــاعهن 
اهلبـــة. و ا ـــع الوكالـــة، يف وســـناد أمـــاكن ااســـتق ال أدةـــام قـــانون ااســـتق ال واا يـــا  ا ةـــوم  

نمـــا يســــتهد  ااســـتق ال اليــــردي عاــــد و عاـــد األســــ قية يف هـــذا ا رــــار ل ســـتق ال اجلمــــاع ، ضي
ســ ي  األولويــة األشــخا   وي اادتياجــات اساصــة واليئــات الــه ىتمــ  وق دــد ك ــك أن  ســتييد 

، است ـافة  يـع املقيمـ ، 2012من  ايـة دوليـة. وضاسـتااعة شـ ةة ااسـتق ال، منـذ شـ ار/فرباير 
والســــــرعة وق  ــــــدفقات الوافــــــدين وجيــــــري وعــــــادة  نظيمهــــــا لــــــد  ااســــــتداضة حزيــــــد مــــــن املرونــــــة 

 2 200واادتياجــات اساصــة ملاتمســ  الادــوء. وقــد اســُتحدثت ةأمــاكن ادتياريــةة، ي اــا عــددها 
مةـــان  ةـــن  يعياـــ  ضســـرعة ك ـــكة يف دـــال اســـتنياد راقـــة شـــ ةة ااســـتق ال. ولـــدا  قـــدص را ـــات 

 . 40ىواليتيـــات والادـــوء يف ضاديةـــاةضبـــأن ةالنســـاء  مياـــ ً اً الادـــوء،  تاقـــد النســـاء واليتيـــات كتي ـــ
ــــدري  ــــ ن خ ــــعن أو ىتمــــ  أن ل ــــعن لتبــــوي  اً ويتاقــــد املواليــــون   يــــيهاهم ملســــاعدة النســــاء ال

أع ـا هن التناسـاية، ولتحســ  نظـام كبـ  و ايــة البـاضات  ـحايا اا ــار ضال بـر و ـوجيههن  ــو 
هتــد  وق   41ىا كتي ــات  ــددةاســدمات املتخااــة. وُعمممــت عاــد ناــا  شــ ةة ااســتق ال ضرمتهــ

، شـةات الوكالــة فريـع عمــ  يعـن ضــددارة ا ـواد  داخــ  2015ةسـ  املســاعدة املقدمـة. ويف عــام 
املراكـــز اجلماعيـــة. ويعمـــ  هـــذا اليريـــع عاـــد صـــيالة خاـــة عمـــ  مـــن أجـــ  ايـــادة اليعاليـــة يف منــــع 



A/HRC/WG.6/24/BEL/1 
 

 

GE.15-19482 17/22 

 

املقــررة  ــوفك مــأوا  مــن لةــ  فــرد ا ــواد  ةاساــكةة وودارهتــا داخــ   اــ  اهلياكــ . وســتتيح التــداضك 
. و عهــدت الوكالــة ضاهــا   ــداضك  ــددة يف ورــار خاــة العمــ  حــن يف  لــ  اليئــات األ ــع  دــااً 

 .   42ىالورنية ملةافحة العن  الزوج  وسا ر أشةال العن  األسري
ماتمســـــ  الادـــــوء ضاـــــورة منهديـــــة عنـــــد   44ىعاـــــد عـــــدم ادتدـــــاا  43ىو ـــــنص التبـــــريعات -76

مــع الاــوا ح األوروضيــة. وأُدخاــت عاــد الــرو  اً وق ا ــدود وعاــد أن يةــون اادتدــاا متيقــوصــوهلم 
ةســــينات يف اــــاات منهــــال وعــــ م املقيمــــ  ىخباــــو  ا جــــراءات   45ىةاملعيبــــة يف املراكــــز امل اقــــ

 ، 46ىوا قـــــو  واملســـــاعدة القانونيـــــة ، ووضـــــ غ  ـــــام  البـــــخص املعـــــر ق ـــــ   اولـــــة ا ضعـــــاد األوق
مركـز   2012ور املنظمـات لـك ا ةوميـة، وال نيـة األساسـية ىاسـرو  يف نزهـة . وأنبـئ يف عـام ود 

وُهيمئــت لــر  لتا يــة اادتياجــات اساصــة لــ ع  املقيمــ  يف أدــد أجنحــة  . 47ىكريةــول ا ــدودي
وجــــراء  قــــدص اً مركــــز فــــو يم امل اــــع اســــتق ال األجانــــز املقيمــــ  ضاــــية لــــك قانونيــــة. وةســــن أي ــــ

البــةاوال و  يســتايع املقــيم رفــع شــةوا وق املــدير ضددــدا الا ــات الورنيــة أو ضا ــة ضاــد منبــئ  أو 
ضا نةايزيــــة، وُو ــــعت عاــــد اجلــــدران مااــــقات ضبــــأن اختااصــــات جلنــــة البــــةاوا. وضاســــتااعة 

 ا اول عاد املساعدة القانونية.  ماتمس الادوء واألجند املقيم ضاية لك قانونية
يتبــية العامــة لابــررة ااةاديــة واتايــة حراق ــة عمايــات ا ضعــاد القســري. و ا ــع و  ــااع امل -77

ـــــدأ   48ى2004نيســـــان/أضري   29الاـــــادر يف  أدةـــــام قـــــرار ااـــــس ااةـــــاد األورو  مـــــع التقيـــــد ح 
ا ضعـــاد ا نســـاين ومراعـــاة ااعت ـــارات الواج ـــة عنـــد اهـــا  هـــذا ا جـــراء. ويا ـــع م ـــدأ عـــدم ا عـــادة 

 فرصة ااعهتال عاد هذا القرار.اً ة، و تاي لرعايا ال ادان األخرا امل عدين قسر القسري
ويُعام  العمال املهـاجرون عاـد قـدم املسـاواة مـع العمـال املـوارن . و تـوخد سياسـة املوارنـة  -78

يف اجلماعـــة اً مبـــهتك وا دمـــا  اليامنديـــة و كـــاء شـــعور الت ـــامن ضـــ   يـــع مـــن يتقـــامسون مســـتق  ً 
منديـــة، عاـــد أســـاج قاعـــدة مبـــهتكة مـــن القـــيم وا ريـــات وا قـــو  األساســـية. ويبـــة  املوارنـــة اليا

وا دما  مسيولية مبهتكة ليـرادا املـوارن  ولامدتمـع ضرمتـ  وهلياكـ  هـذا اجملتمـع. ولتقاـيص اليـار  
اار قـــاء   1ىالنـــاجم عـــن األصـــ ،  بـــدد ا ةومـــة اليامنديـــة عاـــد أرضعـــة أهـــدا  اســـهتا يدية هـــ ل 

ــــة ق ــــ  عــــام  ا 2019عاــــد  ــــو فعاــــ  حبــــاركة األشــــخا  مــــن أصــــ  أجنــــد يف ا يــــاة ااجتماعي
 نميـة   3ىةس  معرفة الا ة اهلولنديـة ديثمـا كانـت هـذه الا ـة ليسـت ل ـة أم النـارق  لـاا و  2ىو

ــــادل مــــع األشــــخا   وي األصــــول األجن يــــة ضقــــدر ماحــــو ا و الســــهر عاــــد أن   4ىاادــــهتام املت 
 عاد ا ص اء. ًا وقا م ما  األفق  متواص ً يةون ا د

  
 20-100و 19-100التثقيررف والترردري  لرري مجررات حقرروق اإلنسرران )التوصرريان  -ياء 

 (27-100و 23-100و
 
ل اديةــــا اً مهمـــاً يبـــة  التثقيــــ  والتـــدريز والتوعيــــة يف اـــال ا قــــو  األساســـية مو ــــوع -79

 عاد صعيد ااةاد والةيانات املتحدة عاد السواء. 
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ومــن هــذا املنااـــع يبــة  ادـــهتام دقــو  ا نســان  ـــور  ــدريز مـــوالي  خــدمات البـــررة  -80
ـــة، ويتاـــور   ـــيعهم. ويتنـــاول هـــذا التـــدريز ا رـــار القـــانوين والتنظيمـــ  و ـــافة وق أخ قيـــات املهن

تــــ  ضاســــتمرار ل دتياجــــات امليدانيــــة وااســـــتداضة وق ضاســــتمرار ول ــــع لتقيــــيم دقيــــع يةيــــ  م ءم
 وصـــيات اتاـــ  اهليئـــات الورنيـــة والدوليـــة أو األوروضيـــة. كمـــا جيـــري  عزيـــز ادـــهتام دقـــو  ا نســـان 

   ضواساة أنباة متعددة يف اال التوعية مث    ت  عايع املا وعات والدورات التدري ية.
املــــــوالي  الق ـــــا ي  املتــــــدرض  والق ـــــاة وخــــــرباء ويف الـــــدورات التدري يــــــة املوجهـــــة وق  -81

القـــــانون العـــــاما  يف النياضــــــة العامـــــة واملنتـــــدض  لــــــدا اتـــــاكم و ـــــاكم الاــــــاح،  يخـــــذ ضعــــــ  
كـــذل  جوانـــز اتايـــة  تعاـــع حبقـــو  ا نســـان. وي دـــد عاـــد ســـ ي  املثـــال أن عاـــد  ااعت ـــار

يف أنبــاة اتايــة  تعاــع حناه ــة شــ  املوالـ  الق ــا   املتــدرن أن يبــار  أثنــاء  دري ـ  األو  
أشــــةال التمييـــــز، وهـــــ  أنبـــــاة ينظمهـــــا معهــــد التـــــدريز الق ـــــا   واملركـــــز ااةـــــادي لتةـــــافي 
الير /مركـــز اهلدـــرة ااةـــادي، ضينمـــا ياـــري مو ـــو  ادـــهتام ا قـــو  األساســـية أثنـــاء التـــدريز 

وعـ وة عاـد  لـ ، يـوق اهتمـام خـا  لق ـاء اتةمـة  . 49ىاملستمر يف ورار دورات موا ـيعية
 األوروضية  قو  ا نسان.

ا يتدـــزأ مـــن التـــدريز األو  واملســـتمر ملـــوالي  اً جـــزءاً و بـــة  دقـــو  ا نســـان أي ـــ -82
القــوات املســاحة كافــة. ويقــدم هــذا التــدريز يف ورــار مــواد  ــددة أو  ــارين  ا يقيــة أو  ــ ت 

املتخاص لامستبار القانوين يف شـيون النزاعـات املسـاحة الـذي  تنـاول  وعية. ويتيح التدريز 
ضعــ  مـــواده ضاــورة  ـــددة مو ــو  دقـــو  ا نســـان،  عميــع  اـــ  املعــار  يف ضعـــ  اجملـــاات 
املعينــة املتاــاة ضســيا  عماــ . وه ــع  يــع هــذه الــدورات التدري يــة لتقيــيم وةســ  منتظمــ . 

اً  ـــــــــدداً ضـــــــــالنظر وق خاوصـــــــــية مهـــــــــامهم،  عايمـــــــــاً، ويتاقـــــــــد املواليـــــــــون العســـــــــةريون أي ـــــــــ
الظرو  الـه جيـوا هلـم فيهـا اسـتعمال القـوة يف أوقـات السـام وسـيا  النزاعـات املسـاحة.  لبري
ضالقواعــــد املنا قــــة يف اــــال دقــــو  ا نســــان يف ورــــار اً يتاقــــد هــــياء املواليــــون  ــــذكك اً، وأخــــك 

 التح ك لاعمايات.
مــــن الةيــــاءات املدنيــــة الــــه جيــــز اً و  ا نســــان جــــزءويبــــة  التثقيــــ  يف اــــال دقــــ -83

. وجيــــــز اعت ــــــار هــــــذه املــــــادة مــــــادة جامعــــــة  50ى دريســـــها يف  يــــــع ضــــــرامن التعاــــــيم ا ج ــــــاري
التاـــر  وليهـــا يف ســـيا  دروج متنوعـــة كـــدروج التـــاري  واألخـــ  . واهلـــد  مـــن  لـــ   ين  ـــ 

هتمــون القــيم الــه ينــادي لــا  أهيــ  البــ ان لياــ حوا مــوارن  نبــا  ومســتقا  ومســيول  ى
ا عــ ن العــامل   قــو  ا نســان. ويف الواقــع العماــ ،   يةتســز البــ ان هــذه الةيــاءة ضعــد 

 ضالقدر الةايف.
مـــن نـــوا ن الـــتعام الر يســـية املنبـــودة يف اً وملـــا كـــان التثقيـــ  يف اـــال دقـــو  ا نســـان جـــزء -84

 يف  دريز املدرس  والتدريز يف العم .ًا  يع الربامن يعاد التار  وق هذا التثقي  أي 
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 حقوق اإلنسان و ااع ااعمات التجارية -ياء 
 
م ــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ضبــأن  2011اعتمــد ااــس دقــو  ا نســان ضا  ــا  يف عــام  -85

األعمـــال التداريـــة ودقـــو  ا نســـان. وأيـــدت ضاديةـــا الـــنهن التـــوافق  والبـــام  جلهـــات معنيـــة متعـــددة 
قامــت عايــ   اــ  امل ــادئ. وعــ وة عاــد  لــ ،  ييــد ضاديةــا ساســاة مــن امل ــادرات يف هــذا اجملــال، الــذي 

منهـــا امليثـــا  العـــامل  لألمـــم املتحـــدة وم ـــادرة اليونيســـي  مـــن أجـــ  ةدقـــو  الايـــ  وامل ـــادئ التداريـــةة. 
يف    ادــ  صــ  لــك ماــزم يســتديز وق التحــدياتاً وعاــد مســتوا ااــس أوروضــا، أيــدت ضاديةــا أي ــ

مســألة وصــول ال ــحايا وق ســ   اانتاــا  واجلــرب. وعاــد الاــعيد الــورر، شــرعت اً هــذا اجملــال وةديــد
يف دراســة  تــوخد صــيالة خاــة عمــ  ورنيــة ضبــأن ةاألعمــال التداريــة ودقــو   2013ضاديةــا يف عــام 

ملبـــهد مبـــاورة كتاضيـــة لادهـــات املعنيـــة، كمـــا ضوشـــر مســـح ملواقـــ  ا 2014ا نســـانة. ونُظمـــت يف عـــام 
وعــــداد اً م ــــدأ. وجيــــري داليــــ 31التبــــريع  والسياســــ  ال اديةــــ   ــــاه امل ــــادئ التوجيهيــــة ال ــــالا عــــددها 

   مبرو  أوق ساة عم  ورنية من املقرر عر   عاد اجلهات املعنية يف األشهر القادمة ض ية نبره.
  

 (48-100التعاون الدولي )التوصية  -كاف 
 
ير ةــز التعــاون ال اديةــ  يف اــال التنميــة عاــد  ــورين اثنــ ل أمــا اتــور األول فيتعاــع ضــنهن  -86

ضبـــأن  2013  ار/مـــارج  19قـــا م عاـــد ا قـــو  ويـــو اقتاـــادي مســـتدام وشـــام . ويـــنص قـــانون 
التعـــاون يف اـــال التنميـــة عاـــد موا ـــيع  ات أولويـــة يف التعـــاون ال اديةـــ  وهـــ ل دقـــو  ا نســـان، 

دقــو  املــرأة والايــ ا والعمــ  ال  ــع واملســتداما و عزيــز اجملتمــع. وعــ وة عاــد  لــ ، يــدمن  فيهــا حــا
التعــاون ال اديةــ  يف اــال التنميــة ال عــد اجلنســاين يف  يــع  دخ  ــ  ضاــورة أفقيــة. و ت ــع وجــراءات 

 ـــوء عاـــد عاـــد ا قـــو ، وهـــو مـــا يســـام  الاً قا مـــاً ويا يـــاً التعـــاون ال اديةـــ  يف اـــال التنميـــة حلدـــ
عامليـــة دقـــو  ا نســـان و راضاهـــا وعـــدم قاضايتهـــا لاتدز ـــة وكـــذا عاـــد م ـــادئ املبـــاركة وا شـــرا  يف 
عمايــة اهــا  القــرارات، وعــدم التمييــز واملســاواة، والبــيافية واملســيولية. ويُيــهتل أن يــزومد هــذا الــنهن 

ــ  د حزيـــد مــن اليـــر  والســـ   القــا م عاـــد ا قـــو  أ ــع  اليئـــات دـــااً  ياهتـــا ضنيســـها وةـــدد لتوجم
 ضُعد التنمية املستدامة.ًا شةاها. ومن نادية أخرا، يدمن التعاون ال ادية  ضاورة أفقية أي 

  
 اآللاق المستقبلية -خامسا   

 
 ا يتدزأ من سياسة ضاديةا اسارجية والورنية.اً يبة   عزيز دقو  ا نسان و ايتها جزء -87
التزاماهتـــا يف اـــال دقـــو  ا نســـان وعاـــد أن ةســـن وضاديةـــا عاامـــة عاـــد أن  يـــ  ضةـــ   -88

حواصــاة وعــداد التقــارير املوجهــة وق اً  لياهتــا الورنيــة املعنيــة ضتــأم  املتاضعــة يف هــذا اجملــال. و اتــزم أي ــ
ااسـتعرال الـدوري البـام ، يف اهجـال اتـددة، وضالتعـاون  سـيما ا يع  ليـات دقـو  ا نسـان، و 

   مباركة منظمات اجملتمع املدين يف هذه العماية أولوية أساسية.مع هذه اهليات. وستظ
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ــــأن دقــــو   -89 ــــا اقتناعنــــا ض ــــدمن دقــــو  ا نســــان يف  يــــع وجراءا ن وعاــــد الاــــعيد الــــدو   
ا نســان  ــرورية ادــهتام الةرامــة ا نســانية لةــ  فــرد. و رمــ  السياســة اسارجيــة ل اديةــا وق ةســ  

واألمــن، والتنميــة، ودقــو  ا نســان، ضاعت ارهــا األركــان الــه قامــت عايهــا  الــهتاض  ا جيــا  ضــ  الســام
اً يف ســـ ي   عزيـــز دقـــو  ا نســـان و ايتهـــا، و عـــدها شـــرراً األمـــم املتحـــدة. و  ـــذل ضاديةـــا جهـــود

لتحقيـــع الســـام واألمـــن والتنميـــة. ويتمثـــ  اهلـــد  الر يســـ  ل اديةـــا يف  عزيـــز عامليـــة دقـــو  اً أساســـي
 ا نسان و باضةها و راضاها وعدم قاضايتها لاتدز ة. 

Notes 

1 Le troisième rapport sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le cinquième rapport sur la mise en œuvre du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le seizième à dix-neuvième rapports 

combinés sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale ; le premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la 

protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; le premier rapport sur la mise en 

œuvre de la Convention sur les droits des personnes handicapées; et le septième rapport sur la mise en 

œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ont 

dernièrement été examinés par les différents comités chargés du contrôle de ces traités. 
2 Tous deux ont le ‘statut B’ vu le caractère restreint de leurs compétences matérielles. 
3 Comme, entre autres, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les 

discriminations, le Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits 

fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, l'Institut pour l'égalité des 

femmes et des hommes, la Commission nationale pour les droits de l'enfant, le Collège des Médiateurs 

fédéraux et les médiateurs des entités fédérées, le Comité permanent de contrôle des services de police 

(Comité P) et la Commission de la protection de la vie privée. 
4 Loi du 7 février 2014. 
5 Lois du 10 avril et 8 mai 2014. 
6 Unité de Traitement Intensif, Maisons de Soins Psychiatriques et Initiatives d’Habitations Protégées. 
7 Accords de coopération avec des établissements psychiatriques, simplification des procédures, 

assistance de coordinateurs préparant la sortie de l’interné du milieu pénitentiaire. 
8 De 20.364 affaires pendantes au 1er janvier 2000 à 14.363 au 1er janvier 2013 dans les tribunaux 

correctionnels; au niveau des cours d’appel, en matière civile, on passe de 69.161 affaires pendantes en 

2000 à 37.870 affaires fin 2013. 
9 1.129 détenus au 15 avril 2013 à 1.964 au 15 avril 2014. 

10 COL 13/2013. 
11 Un premier axe de 300 000 euros vise l’éducation à la citoyenneté, un second de 850.000 € vise le 

dialogue interculturel et la promotion de la diversité et lutte contre le racisme, le troisième permet de 

soutenir des projets en matière de droits des migrants pour 300 000 euros. 
12 Loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart salarial. 
13 Loi du 28 juillet 2011 visant à garantir la présence des femmes dans les conseil d'administration des 

entreprises publiques autonomes et des sociétés cotées en bourse. 
14 Arrêté-royal du 2 juin 2012 visant à instaurer une diversité de genre aux deux premiers degrés de 

l’administration fédérale. 
15 Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes 

et la violence domestique du 11 mai 2011. 
16 COL 10/2005. 
17 COL 4/2006. 
18 A/HRC/WG.6/11/BEL/1, 54–55. 
19 Voir www.kinderrechtswinkel.be, http://www.jongerengids.be, www.kinderrechten.be et www.keki.be, 

ainsi que et www.oejaj.cfwb.be. 
20 http://www.bestinterestofthechild.be/ 
21 Il s‘agit des lois relatives à la protection des mineurs contre la sollicitation à des fins de perpétration 

d’infractions à caractère sexuel et en vue de protéger les enfants contre les cyber prédateurs. 
22 Voir entre autres: Arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 relatif à la politique en matière de 

prévention et de gestion du comportement sexuel illicite dans des structures de soins de santé et des 
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structures de services de soins et de logement.; art. 42-43 Arrêté du gouvernement flamand du 4 février 

2011 relatif aux conditions générales d’agrément et à la gestion de la qualité des structures d’accueil, de 

traitement et d’accompagnement des personnes handicapées; art. 11 Arrêté du gouvernement flamand 

du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d’agrément et aux normes de subvention des institutions de 

l’aide à la jeunesse; Arrêté ministériel du gouvernement flamand du 18 décembre 2013 relatif à la 

gestion de la qualité dans les services d’adoption pour l'adoption internationale. Pour la Communauté 

française en matière d’enseignement: Circulaire 2327 du 2 juin 2008, Dispositions communes en 

matière de faits graves devant figurer dans le ROI, Circulaire 375 du 5 septembre 2002, Actes de 

violence et harcèlement – déclarations et plaintes, Circulaire 2111 du 28 novembre 2007, Registre des 

actes de violence dont sont victimes les membres des personnels des établissements d’enseignement et 

assimilés organisés par la Communauté française; Circulaire 1836 du 11 avril 2007, Informations des 

membres du personnel des établissements scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence 

sens large et l’aide à la jeunesse. Pour la Communauté française en matière de collaboration entre les 

secteurs du handicap, de l’enfance, etc. et l’Aide à la Jeunesse: Protocole cadre de collaboration entre 

les centres publics d'action sociale et les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse – DGAJ; 

Protocole de collaboration entre l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) et les conseillers de 

l'aide à la jeunesse, d'une part, et les directeurs de l'aide à la jeunesse, d'autre part; Protocole de 

collaboration entre les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse et les Equipes SOS Enfants; 

Protocole de collaboration entre l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées 

(AWIPH) et la Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse (DGAJ); Protocole de collaboration le service 

bruxellois francophone des personnes handicapées (SBFPH), également appelé PHARE, et la Direction 

générale de l'aide à la jeunesse (DGAJ) en région de Bruxelles-Capitale; Bonnes pratiques de 

collaboration et de communication entre le secteur de l'enseignement - fondamental et secondaire - et le 

secteur de l'aide à la jeunesse: Protocole d’intervention entre le secteur médico-psycho-social et le 

secteur judiciaire. Voir par exemple le décret flamand du 21 mars 2014 relatif à l’enseignement qui 

intègre le droit aux aménagements raisonnables et se base sur le modèle social de handicap. 
23 Voir par exemple le décret flamand du 21 mars 2014 relatif à l’enseignement qui intègre le droit aux 

aménagements raisonnables et se base sur le modèle social de handicap. 
24 Décret Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 

fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Décret 

flamand du 4 avril 2014 contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l'enseignement 

fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école. 
25 Les statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) sont un 

instrument destiné à recueillir des micro données multidimensionnelles, transversales et longitudinales, 

actuelles et comparables, sur le revenu, la pauvreté, l'exclusion sociale et les conditions de vie. Cet 

instrument s'appuie sur le système statistique européen (SSE). 
26 http://barometer.mi-is.be/fr. 
27 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_%28AROPE%29. 
28 Cela concerne 50,3% de la population avec des revenus <AROPE. 
29 Cela concerne 15,4% de la population avec des revenus <AROPE (contre 12,4% en 2012). 
30 http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/nationaal_kinderamoedebestrijdingsplan_fr.pdf. 
31 Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection 

conforme à la dignité humaine. 
32 En matière d’enseignement des enfants handicapés voir la partie ‘droit à l’enseignement’ sous IV. F. 
33 Loi du 10 avril 2014 portant dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’Etat (M.B. 21/05/2014). 
34 Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de 

l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il 

peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la 

persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 

juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur 

d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
35 EASO est le Bureau européen d’Appui pour l’Asile. 
36 Article 74/19 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 
37 Depuis le 7 mai 2007, seules les personnes qui se déclarent MENA, qui ne satisfont pas aux conditions 

d’entrée sur le territoire belge et à l’égard desquelles un doute est émis concernant la minorité invoquée, 

sont maintenus dans un centre fermé durant la détermination de leur âge par le service des Tutelles du SPF 

Justice. En vertu de l’article 41§2, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile 
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et de certaines autres catégories d'étrangers, cette détermination doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables 

de l’arrivée à la frontière. Conformément à l’article 41, §3, de la même loi du 12 janvier 2007, lorsque la 

personne est identifiée comme MENA, celle-ci est transférée dans les 24 heures de la notification de la 

décision relative à la détermination de son âge dans un centre d’observation et d’orientation. 
38 Lorsque les familles sont maintenues au centre Caricole ce n’est que pendant quelques heures et dans 

une chambre spécifique, soit dans l’attente de leur transfert le jour de leur arrivée dans un lieu 

d’hébergement, soit dans l’attente de leur éloignement en raison du fait que leur vol est très tôt et afin 

d’éviter des transferts très tôt au matin des lieux d’hébergement à l’aéroport. Dans ce cas, le maintien se 

limite à quelques heures. La loi du 16 novembre 2011 insérant un article 74/9 dans la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce 

qui concerne l'interdiction de détention d'enfants en centres fermés, consacre le principe de non-

détention des familles avec enfants, à moins que le lieu de détention ne soit adapté aux besoins de ces 

familles avec enfants mineurs. 
39 Arrêté royal du 17 septembre 2014 déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être 

prises en exécution de l’article 74/9, §3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B. du 25/09/2014) (et en vertu de l’article 48 

de l’arrêté Royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux 

d’hébergement au sens de l’article 74/8 §1 de la loi de 1980 précité. 
40 Cette brochure contient non seulement des informations concernant la procédure d'asile en elle-même 

mais aborde également d'autres thématiques plus spécifiques telles que la santé, la question de l'égalité 

hommes-femmes, les violences intra familiales, la problématique des mutilations génitales féminines, la 

traite des êtres humains etc. Afin de toucher le plus grand nombre possible de demandeuses d’asile, elle 

a été traduite dans neuf langues. 
41 Des brochures telles que celle d’Intact sur ‘Le secret professionnel et les mutilations génitales’, de 

Vrouwenraad ‘Asile et migration : l’accueil des femmes dans les centres. Vers une politique d’accueil 

sensible au genre’ et ‘Trucs et astuces pour une approche genre’, le DVD de Senperforto ‘Makeitwork! 

Training manual for prevention of Sexual and Gender Based Violence in the European Reception 

&Asylum Sector’. 
42 Ces mesures consisteront à: enregistrer les mutilations génitales féminines dans le dossier médical; 

élaborer un plan d'action avec l'aide d'experts, institutions et organisations spécialisées ayant pour 

objectif d'organiser la prévention contre la violence (SGBV) ,organiser des sessions d’info concernant la 

violence intra familiales sur le droit de plainte individuelle et le droit de défense en cas de sanction et de 

sessions de formation sur l'interdiction de violence intra familiale et de SGBV et renforcer le règlement 

d’ordre intérieur des structures d'accueil moyennant l'interdiction de toutes les formes de discrimination, 

de violence verbale et non-verbale, y compris l'interdiction de violence sexuelle (SGBV). 
43 Article 74/19 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 
44 Art.74/5,§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980. 
45 En ce qui concerne les lieux d’hébergement, il leur est aussi demandé s’ils souhaitent bénéficier de 

l’assistance du Comité belge d’aide aux réfugiés (CBAR) et une liste avec les coordonnées des 

organisations non gouvernementales pour aide aux demandeurs d’asile est également disponible. 
46 Art.62 .de l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux 

situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du 

gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
47 Le Centre Caricole est un centre fermé qui remplace le Centre INAD et le centre 127 et offre aux 

occupants une infrastructure adaptée à leur besoin. 
48 Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’organisation des vols communs pour 

l’éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant 

l’objet de mesures d’éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus. 
49 Nous pensons, par exemple, à la question de la torture et des traitements inhumains dans le cadre de la 

lutte contre le terrorisme, aux formes de discriminations dans le cadre de formations destinées aux 

magistrats des juridictions du travail, au droit au respect de la vie privée et familiale, à la question du 

trafic et de la traite des êtres humains qui aborde la question des victimes. 
50 Voir notamment les documents suivants: pour la Communauté flamande, le décret relatif aux objectifs 

finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement fondamental et 

secondaire; pour la Communauté française, le décret «missions de l’enseignement», les décrets 

«neutralité» et le décret «citoyenneté». 

    


