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 بلجيكاتجميع بشأن   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
لخداةددددددددددددددة الددوري الاددددددددددددددامدع  والتقرير اجماع للمعلومداي الواردة لم اقدارير هجرداي المعداهدداي واإل را اي ا

 وغجرها من وثائق األمم المتحدة ذاي الصلة، وهو مقّدم لم شكع مو ز اقجدًا بالحد األقصى لعدد الكلماي 

نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق  -ثانياا  
 ( 2() 1) اإلنسان

حقوق اليكع، بأن ا ظر لم أوةدددددددح لج ة حقوق اليكع  لجاكا، اوراًا لالراقا  بمسدددددددتو   عما   -2
ا ضددددم  لجعا بعد، أي االاكاااة الدولاة لحماية  التصددددديق على الصددددكوة األسدددداسدددداة لحقوق اإلنسددددان التم لم

حقوق  ماع العما  المعا رين وألراد أسدددددرهم، والكرواوالو  االرتااري الاكاااة م اهضدددددة التعذي  وغجر  من 
  ( 3) المعج ة ساناة أوالال ن  العقوبة القاساة أو ضروب المعاملة أو

وأوةدددح المقررة الخاةدددة المع اة  تعزيز وحماية حقوق اإلنسدددان والحرياي األسددداسددداة لم سدددااق  -3
مكالحة اإلرهاب بأن اصددددددددددددق الحكومة على الكرواوالو  االرتااري الاكاااة م اهضدددددددددددة التعذي  وغجر  من 

المعج ة، وبأن ا ادددل ةلاة وقائاة وة اة لعالة امت ع  الال نسددداناة أو أوالعقوبة القاسددداة   ضدددروب المعاملة أو
  ( 4) المعايجر التم حددها الكرواوالو 

وأوةددددح مكوضدددداة األمم المتحدة السدددداماة لاددددتون الال رجن بأن اصدددددق  لجاكا على الكرواوالو    -4
الال نسددددددددددداناة  لقاسددددددددددداة أوالعقوبة ا االرتااري الاكاااة م اهضدددددددددددة التعذي  وغجر  من ضدددددددددددروب المعاملة أو

  ( 5) المعج ة، وبأن ا ال ةلاة وقائاة وة اة أو
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وأوةددددددددددددددى لريق الخكرا  العدامدع المع م بدالم حددرين من أةددددددددددددددع ألريقم بدأن ا ظر الحكومدة لم  -5
  ( 6) التصديق على االاكاااة الدولاة لحماية حقوق  ماع العما  المعا رين وألراد أسرهم

مع اة  تعزيز وحماية حقوق اإلنسدددان والحرياي األسددداسددداة لم سدددااق وأوةدددح المقررة الخاةدددة ال -6
 20( و3)19مكالحة اإلرهاب بأن اككع الحكومة امت ا  التدا جر التم اتصد  للدعوة  لى الكراهاة الماداجن 

  ( 7) من الععد الدولم الخاص بالحقوق المدناة والسااساة

 ( 8) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

ةددى لريق الخكرا  العامع المع م بالم حدرين من أةددع ألريقم بأن اعتمد الحكومة رية عمع أو  -7
عق  المتامر العالمم  2002 وة اة شدددددددددددددداملة لمكالحة الع صددددددددددددددرية اتالد االلتزاماي التم قيعتعا لم عام

 يتصددددع  ذل  من اعصدددد   وي الم رسددددم الخية لمكالحة الع صددددرية والتمججز الع صددددري والر  األ ان  وما
بأن اعتمد الحكومة اسدددددتراااجاة  بالادددددرا ة مع الم حدرين من أةدددددع ألريقم  وأوةدددددى الكريق العامع أيضددددداً 

وة اة إلدماج الم حدرين من أةددددددددع ألريقم لم  لجاكا، بمن لجعم المعا رون، وأن ا اددددددددل م صددددددددة وة اة 
  ( 9) للم حدرين من أةع ألريقم

حقوق اإلنسدددان والحرياي األسددداسددداة لم سدددااق وأوةدددح المقررة الخاةدددة المع اة  تعزيز وحماية   -8
مكالحة اإلرهاب بأن ا اددددددددددددل الحكومة متسددددددددددددسددددددددددددة وة اة لحقوق اإلنسددددددددددددان ولقًا للمااد  المتعلقة بمرالز 

  ( 10) المتسساي الوة اة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )مااد  باريس(

بإنادددددددددددا  المععد االاحادي لحماية وح ح اللج ة المع اة بحقوق اإلنسدددددددددددان  لجاكا على أن اعّجع  -9
حقوق اإلنسدددددددددددددان واعزيزها، ولقًا لمااد  باريس، وذل  بم حو والية شددددددددددددداملة وةمداد  بجماع الموارد الال مة 

لم ذل   مكاناة القم الادكاو   وي الم لكلجاكا،  ضدالة  لى ذل ، أن اادجع  لالضديال   واليتو الاملًة، بما
ادية على التكاوض بادددددأن ااكاقاي التعاون قصدددددد اوثجق التضدددددالر  جن  السدددددلياي االاحادية والكااناي االاح

  ( 11) المععد االاحادي والمتسساي القياعاة لتولجر حماية لعالة

تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي  -رابعاا  
 اإلنساني الساري 

 القطاعاتالمسائل المشتركة ب ن  -ألف 

 ( 12) وعدم التم  م المساواة -1 

رحكدح اللج دة المع ادة بحقوق اإلنسددددددددددددددان بدالتددا جر التم ااخدذاعدا  لجاكدا لمكدالحدة  ماع أشددددددددددددددكدا   -10
التمججز، لك عا أعربح عن قلقعا من استمرار األعما  التم ا يوي على امججز لم حق ألراد األقلااي اإلث اة 

  والحظح بقلق اسدددددتمرار أعما  ا يوي على امججز، م ع ا مار الادددددرةة الج سددددداة الللوية أو الدي اة أو أو
التمتع   اإلث م لم سددددددددددددددادداق التحقق من العويددة، والحوا ز التم احو  دون الحصددددددددددددددو  على السددددددددددددددكن أو

باالستحقاقاي اال تماعاة بسك  التمججز القائم على أساس الللة، دون اولجر سكع انتصاف لعالة  والحظح 
على مختلف المسدددتوياي،  لى  ااناي مصددد كة حسددد  اإلث اة والج س والسدددن، وعدم اعتماد أيضدددًا االلتقار، 

  ( 13) أي رية عمع وة اة لمكالحة الع صرية حتى اآلن
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وأوةدددح المقررة الخاةدددة المع اة  تعزيز وحماية حقوق اإلنسدددان والحرياي األسددداسددداة لم سدددااق  -11
اإلث ادة  ز القدائم على القوالد  ال ميادة الع صددددددددددددددريدة أومكدالحدة اإلرهداب بدأن اماّام الحكومدة وارةددددددددددددددد التمجج 

  ( 14) الدي اة لم سااق مكالحة اإلرهاب، بيرق م عا  مع الكااناي ذاي الصلة المم عج القوماة أو أو

وأوةدددددددددى لريق الخكرا  العامع المع م بالم حدرين من أةدددددددددع ألريقم بأن اجمع الحكومة  ااناي  -12
رق وعلى أسدداس التعريا الذاام اليوعم، واجّمععا واحللعا وا اددرها،  حصددائاة موثوقة، مصدد كة حسدد  الع

وأن اتخذ  ماع التدا جر الال مة الم امّام بانتظام وضدددددددددع األلراد والجماعاي ضدددددددددحايا الع صدددددددددرية والتمججز  
  ( 15) يتصع  ذل  من اعص  الع صري والر  األ ان  وما

ارتصددداص سدددلياي مكالحة التمججز،   بأن اوضدددل الحكومة وااسدددر وأوةدددى الكريق العامع أيضددداً  -13
وذل  بإنادددددا  نقية درو  واحدة لتاسدددددجر اإل الا على الضدددددحايا، والتمكجن من المزيد من الت سدددددجق، و عع 

  ( 16) للمسا لة، بسكع م عا اسريع اإل را اي القضائاة  مراككم المضايقاي والع ف الع صريجن أ  ر رضوعاً 

سدداما لم ماادين   دًا   جوية على الممارسدداي التمججزية، الوأوةددح المكوضدداة بأن اقدم  لجاكا ردو  -14
  ( 17) اإلسكان والتعلام والتوظاا

وأوةدددددى لريق الخكرا  العامع المع م بالم حدرين من أةدددددع ألريقم بأن اادددددتر  الحكومة لجماع  -15
لم ذل  التدري  على التحجز الضدددددددددددم م والمظاهر المحددة  المعّلمجن ادرياًا على مكالحة الع صدددددددددددرية، بما

أن اككع اإلعما  للع صرية لم سااق عملعم؛ وأن اتخذ  ماع التدا جر الال مة لمكالحة التمججز الع صري، و 
لم ذل  حق الم حدرين من أةددددددددددع ألريقم لم سددددددددددكن الئق  التام للحق لم مسددددددددددتو  مبااددددددددددم الئق، بما

وحصددددددددولعم على الرعاية الصددددددددحاة المعقولة التكلكة والعمع والتعلام؛ وأن اسددددددددت مر لم ادا جر متكاملة لك ا   
)وهو هجرة مع اة  (Unia)كرص ال قة  جن الاددددددددرةة والمتسددددددددسدددددددداي القضددددددددائاة والمرالز االاحادي لتكالت ال

بالمسدددداواة( وهجراي اإلدماج اال تماعم و مبااي مكالحة الع صددددرية والع ف الع صددددري والج سددددانم بحج  
ُيكلَّغ على الدوام عن األعما  الع صددرية والع ف الع صددري والجرائم الع صددرية ومقاضدداة مراككجعا واعوي   

  ( 18) ضحاياها

 لى ذل ، بأن اراقم الحكومة بمسدددددددددددددتو  ا كجذ رية الت ماة   وأوةدددددددددددددى الكريق العامع،  ضدددددددددددددالة -16
لم  لجاكا، مع الترالجز على المتشدددددددددراي التم اعم الم حدرين من أةدددددددددع ألريقم،   2030 المسدددددددددتدامة لعام

عن الكقر الذي  2018 بالاددددددرا ة مع المجتمع المدنم  ودعا الكريق العامع الحكومة، لم ضددددددو  اقرير عام
،  لى أن اسدددددتأةدددددع الع صدددددرية الك جوية ب اة احقجق أهداف (Statbel)لجاكم أةددددددر  مكت  اإلحصدددددا  الك 

  ( 19) الت ماة المستدامة ذاي الصلة

 الوا  وأعربددددح لج ددددة حقوق اليكددددع عن القلق ألن األةكددددا  الكقرا  واألةكددددا  ذوي اإلعدددداقددددة مددددا -17
علام والسدددكن والتر.او   يتعرضدددون للتمججز، راةدددة ع دما يتعلق األمر بالحصدددو  على الرعاية الصدددحاة والت 

  ا  التحجز والقوالدد  ال مياددة والكراهاددة التم يتعرض لعددا أةكددا  المعددا رين،   وأعربددح عن القلق أيضددددددددددددددداً 
  ودعددح  لجاكددا  لى اعتمدداد 2016و 2014سددددددددددددددامددا م ددذ العجمدداي اإلرهددا اددة التم وقعددح لم عددامم  ال

ادعام  عودها لمكالحة الذية نزعة ايرف اسددتراااجاة شدداملة للتصدددي لجماع أشددكا  التمججز وا كجذها وةلى 
  ( 20) هّاة يتصع باألةكا  الذين يبااون أوضاعاً  لم ذل  ما األةكا  ورياب الكراهاة، بما

وأوةددددح م ظمة األمم المتحدة للترباة والعلم وال قالة )الجونسددددكو(  تاددددجاع  لجاكا على التصددددديق  -18
والمادددددددارالة لم الماددددددداورة العاشدددددددرة بادددددددأن ا كجذ  1960 امعلى ااكاااة مكالحة التمججز لم مجا  التعلام لع

  ( 21) االاكاااة والتوةاة الخاةة بمكالحة التمججز لم مجا  التعلام  تقديم اقرير عن الت كجذ الوة م
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 التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

.اة بأن اعتمد  لجاكا،  ضدددالة  لى أوةدددح اللج ة المع اة بالحقوق االقتصدددادية واال تماعاة وال قا -19
ا كجدذهدا ريدة العمدع الوة ادة المتعلقدة بداألعمدا  التجداريدة وحقوق اإلنسددددددددددددددان،  ةدارًا ا ظامادًا ومباداريدًا ملزمدًا 

يلم: )أ( أن اكددذ  الكادداندداي التجدداريددة المو ودة لم الدددولددة الع ددايددة الوا اددة لم مراعدداة حقوق  ي ص على مددا
قااعا التجارية، دارع الدولة ورار عا على السدوا ؛ و)ب( أن ُاحمّاع الكااناي عال اإلنسدان لم عملاااعا ولم

  ( 22) التجارية المستولاة ع د انتعا اي الحقوق االقتصادية واال تماعاة وال قا.اة

والحظح لج ة حقوق اليكع مسددتو  الوا العوا  المراكع لم  لجاكا، راةددة بسددك  ال قع الكري،  -20
م اخ وعلى ةددددددددددددددحة األةكا ، األمر الذي يسددددددددددددددعم لم ا دياد مرض الربو وأمراض وأثر  السددددددددددددددلكم على ال

يزا  مجعواًل  وأوةددددددددح اللج ة، وهم احار علمًا  الت كسددددددددم، علمًا بأن مد  انتاددددددددارها بالضددددددددار ال الجعا 
من أهدداف الت مادة المسددددددددددددددتددامدة، بدأن اجري  لجاكدا اقجامدًا ألثر الوا العوا  على  5-13و 9-3بداللدايتجن 

ألةكا ، وأن اعد دراسددة عن انتاددار الربو وأمراض الجعا  الت كسددم لد  األةكا ؛ وأن اضددع رية ةددحة ا
وة اة شدددددددددداملة للحد من اناعاثاي غا اي الدلجرة لم ع التأثجر الخيجر للم اخ، مع مراعاة  وان  الضددددددددددعف 

  ( 23) الخاةة لألةكا  واحتاا ااعم،  ضالة  لى ةرائعم

 ( 24) ومكافحة اإلرهابحقوق اإلنسان  -3 

أوةددددح المقررة الخاةددددة المع اة  تعزيز وحماية حقوق اإلنسددددان والحرياي األسدددداسدددداة لم سددددااق  -21
يككم من الموارد  مكدالحدة اإلرهداب بدأن ا اددددددددددددددل الحكومدة هجردة ركرا  رقدا ادة  دامعدة مسددددددددددددددتقلدة ومزودة بمدا

واألمن القومم  رّمتعا؛ وأن احرص على أن لمرا عة  نكاذ ةدددالحااي وقوانجن وسدددااسددداي مكالحة اإلرهاب 
يتوالق مع مكدأ الادددددددددرعاة وأن يقتصدددددددددر على السدددددددددلوة اإلرها م  ُاعرَّف الجرائم المتصدددددددددلة باإلرهاب اعريكاً 

  ( 25) بيكاعتو

 وأوةدح نكس المقررة الخاةدة  تكسدجر  رائم دعم م ظماي  رها اة والسدكر ألهداف  رها اة اكسدجراً  -22
ي جم عن ذل  من قجود على حقوق اإلنسددددددددان .اما هو  وق اإلنسددددددددان، مع حصددددددددر مايتوالق مع معايجر حق

ضدددددددروري لم مجتمع ديمقراةم ومت اسددددددد  مع الخير اال تماعم الذي ييرحو السدددددددلوة موضدددددددع ال ظر  
بأن اجعع الحكومة من ضدددددددحايا اإلرهاب أولوية ميلقة ع د التصددددددددي لعواق  العجماي  وأوةدددددددح أيضددددددداً 

ازا  احو  دون  عمددا  حقوق الضددددددددددددددحددايدا  العمددع على رلع الحوا ز التم ال اإلرهددا اددة، وأن اسددددددددددددددتمر لم
  ( 26) اإلنساناة

وأوةدح المقررة الخاةدة،  ضدالة  لى ذل ، بأن اضدع الحكومة  ةارًا قانوناًا واضدحًا ي ّظم السدرية  -23
 لى الع ف؛ المع اة والتزاماي السدددددرية األرر  لم سدددددااق مكالحة اإلرهاب والذية نزعة التيرف الذي يقود 

وأن اصدددمم وا كذ  رامج لك  االرااا  وةعادة اإلدماج لم السدددجون، اكون متخصدددصدددة ومكاكة حسددد  الكرد، 
المحتجزون لم  لكائدة المدانجن باقتراف  رائم متعلقة باإلرهاب، بمن لجعم الخاضددددعون ل ظم/ادا جر أم اة أو

  Ex")Rad:-("D (27 )أ  حة التخلاص من نزعة التيرف 

ح المقررة الخاةددددددة بأن اتأ د الحكومة من أن ممارسدددددداي اااد  المعلوماي االسددددددتخاارية وأوةدددددد  -24
المت او  بصورة الا.اة ي ص على ضماناي م اساة احمم  است د  لى أساس قانونم وة م يمكن اوقعو ولم

من المعاملة السدددددددددددجرة وأن اخضدددددددددددع هذ  الممارسددددددددددداي لاشدددددددددددراف التام من اللج ة الدائمة لمراااة والاالي 
ا الحكومة اسدتقال  اللج ة الدائمة لرةدد الادرةة بضدمان أن اكون متلكة من ركرا   االسدتخااراي؛ وأن ارسدّ

بجن على معايجر حقوق اإلنسان والمساواة    ( 28) مستقلجن يعج ون من رارج الارةة مدرَّ
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دأ وةضددددددالة  لى ذل ، أوةددددددح المقررة الخاةددددددة بأن اعد  الحكومة قانون العجرة بحج  يمت ع مك  -25
 الاددددددرعاة، وأن احد من نياق السددددددلية التقديرية القانوناة المم وحة للوالاالي الم ّكذة، وأن اسددددددتحدا   را ً 

ا كجدددذ القراراي التم ا عم حقوق اإلقدددامدددة لم انتظدددار  يوقاف القدددائاددداً  ولعددداالً  لالسددددددددددددددتر ددداف يكون مجدددديددداً 
  ( 29) االستر اف

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 30) في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  بماإقامة العدل،  -1 

يلم: )أ( مواةددددددددلة  عودها للتقلجع من  شددددددددجعح اللج ة المع اة بحقوق اإلنسددددددددان  لجاكا على ما -26
اال تظاظ دارع السددددجون، بيرق م عا  دائع االحتجا ، واحسددددجن الظروف المباادددداة لم مرالق االحتجا ، 

المتحدة ال موذ اة الدناا لمعاملة السددددددج ا  )قواعد نجلسددددددون مانديال(؛ و)ب( اولجر  دائع عماًل بقواعد األمم 
 2019011569 لسدددل  حرية المصدددا جن باضددديراباي نكسددداة لم السدددجون؛ و)ج( ضدددمان ا كجذ القانون رقم

المتعلق  ت ظام دائرة السددجون ووضددع موظكم السددجون لضددمان الحد األدنى  2019ةذار/مارس   23المترخ 
  ( 31) لم ذل  أث ا  اإلضراباي من الموظكجن لم السجون، بما

 الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -2 

أوةدح الجونسدكو  لجاكا بادي  التادعجر من قائمة الجرائم وةدرا و لم قانون مدنم ولقًا للمعايجر  -27
نعا المراار بالحصدددو  على المعلوماي قصدددد موا متو مع المعايجر  بأن احدا قانو  الدولاة  وأوةدددتعا أيضددداً 

  ( 32) ساما .اما يخص ةلاة االستر اف وب ود اإللصاح االستااقم الدولاة، ال

ودعا لريق الخكرا  العامع المع م بالم حدرين من أةدع ألريقم السدااسدججن والسدااسدااي من  ماع  -28
رية والر  األ ان  ورياب الكراهاة لم مسددددددددداعجعم لتوّلم مسدددددددددتوياي المجتمع  لى ا ت اب اوظاا الع صددددددددد 

م اةدددد  سددددااسدددداة، وااددددجاع اإلدماج والتضددددامن وعدم التمججز وااللتزاماي الك ا ة بالمسدددداواة  وذاّلر وسددددائر 
  ( 33) اإلعالم  دورها المعم لم هذا الصدد

اسددداة لم سدددااق وأوةدددح المقررة الخاةدددة المع اة  تعزيز وحماية حقوق اإلنسدددان والحرياي األسددد  -29
مكالحة اإلرهاب بأن اسددددددددددددتعدي السددددددددددددلياي بخية عمع الربا  باددددددددددددأن حظر الدعوة  لى الكراهاة القوماة 

  ( 34) الع ف العداوة أو على التمججز أو الدي اة التم ااكع احريضاً  العرااة أو أو

 الحق في الخصوصية والحياة اأُلسرية -3 

شددددددمع أسددددددر  ون الال رجن بأن ااسددددددر  لجاكا لمّ أوةددددددح مكوضدددددداة األمم المتحدة السدددددداماة لاددددددت  -30
يلم: )أ( ااسدار عملاة ةل  الحصدو  على التأشدجرة بالسدماح  المسدتكجدين من الحماية الدولاة عن ةريق ما

 واسددددية  للمسددددتكجدين من الحماية الدولاة المو ودين بالكعع لم  لجاكا  تقديم ةلااي باسددددم ألراد أسددددرهم، أو
عن ةريق ةرف ثال  مرّرص لو حسددددد  األةدددددو   ن اعّذر الخاار األو   نم أواإللكترو  الكريد العادي أو

الاددمع بحج  يضددم بع  ألراد األسددرة، وذل  بمراعاة الترالجاة الكعلاة للخلاة  أعال ؛ و)ب( اوسدداع نياق لمّ 
ن األسددددرية وعالقاي اإلعالة، وااسددددجر عملاة اقديم األدلة على الروابر األسددددرية؛ و)ج(  عكا  المسددددتكجدين م

الحماية الدولاة من االلتزام باسددتاكا  مقتضددااي الحصددو  على سددكع عا  مسددتقرة وم تظمة والا.اة، وسددكن 
  ( 35) الامع الئق، واأمجن ةحم، بصرف ال ظر عن ااريا اقديم ةل  لمّ 
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 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 ظروف عمل عادلة ومواتية الحق في العمل وفي -1 

اوةددددددم اللج ة المع اة بالحقوق االقتصددددددادية واال تماعاة وال قا.اة بأن اككع  لجاكا امتع العما   -31
مجن أسددداسدددًا لتقديم ردماي الع اية الادددخصددداة وردماي الدعم، بالادددرو  ذااعا المككولة  الم زلججن، المسدددتخدن

العمدع والحمدايدة من اإلقدالة يتعلق بداأل ور والراحدة وأوقداي الكراا واحدديدد سدددددددددددددداعداي  للجرهم من العمدا  .امدا
التعسددةاة  واوةددجعا أيضددًا بحماية هتال  األشددخاص من  ماع أشددكا  االسددتلال  والمعاملة السددجرة، راةدة 
من رال  احسدددددددجن ةلااي الادددددددكاو  لتاسدددددددجر لجوئعم  لجعا، ومن رال  الكالة لعالاة دوائر اكتا  العمع لم 

  ( 36) رةد ظروف عملعم

 معيشي الئقالحق في مستوى  -2 

يلم:  أوةدددددددددددح نكس اللج ة بأن اككع  لجاكا اّاسدددددددددددام ريتعا االاحادية الرابعة للحد من الكقر بما -32
سددددددددداما األةكا ؛ و)ب( اوضدددددددددع بمادددددددددارالة الكقرا   أن ارالز على أ  ر األلراد والجماعاي اعماادددددددددًا، ال )أ(

ة ال ال ة للحد من الكقر  وأوةدددددددتعا  والجمبااي التم ام لعم؛ و)ج( اأرذ لم الحسددددددداان اقجام الخية االاحادي 
أيضدًا بأن ارلع اسدتحقاقاي الحد األدنى القانونم للدرع  لى مسدتو  يتجاو  عتاة التعرض للكقر وبأن اككع 

  ( 37) حصو  األةكا  الكقرا  على ردماي عامة  جدة

ها بالغ ولرن الانح لج ة حقوق اليكع ارح  بال موذج الجديد السدددددددتحقاقاي األسدددددددرة، لإنو يسددددددداور  -33
 ن نسددددددداة اصدددددددع  ُاْحداا األثر الم ادددددددود على الحد من لقر األةكا ،  ذ القلق ألن التدا جر التم ااخذاعا لم

من رير التعرض  يزالون معرضدددددددددجن للكقر  ويسددددددددداورها القلق أيضددددددددداً  لم المائة من األةكا  ال 18,6  لى
واألسدر الوحجدة العائع، واألسدر التم يعود  يعمع لجعا الال الوالدين، الادديد للكقر بال سداة  لى األسدر التم ال

  ( 38) أةلعا  لى  لدان رارج االاحاد األوروبم

وأعربح اللج ة المع اة بالحقوق االقتصددددددددددادية واال تماعاة وال قا.اة عن قلقعا   ا  قلة المسددددددددددا ن  -34
األقالام  وأوةددددددح  لجاكا اال تماعاة رغم  عود األقالام، وة ا  االلتقار  لى الت سددددددجق  جن الدولة االاحادية و 

 زيدادة المعروض من المسدددددددددددددددا ن المعقولدة التكلكدة والججددة ال وعادة، رداةدددددددددددددددة من رال   اداحدة المزيدد من 
المسددا ن اال تماعاة، وحع ماددكلة شددلور الماانم الخاةددة والعامة، وضددار اإليجاراي لم سددوق المسددا ن 

  ( 39) الخاةة المو عة لايجار

قعا من اسددددتمرار التاددددرد لم الدولة ومن عدم و ود  ااناي وة اة عن وأعربح نكس اللج ة عن قل -35
الماددددددددردين  وأعربح عن قلقعا أيضددددددددًا   ا  عدم ا كجذ ااكاق التعاون باددددددددأن التاددددددددرد واالسددددددددتاعاد من  رامج 

 جن الكااناي االاحادية  وأوةدددح بأن اتولى  لجاكا الت سدددجق الكعا  لجعود   2014 اإلسدددكان المكرم لم عام
االاحادية واألقالام لضددددددمان متابعة االاكاق المذالور  وأوةددددددتعا أيضددددددًا بجمع  ااناي عن المتاددددددردين الدولة  

  ( 40) على الصعجد الوة م

 الحق في التعليم -3 

أوةددددددددح الجونسددددددددكو  تاددددددددجاع  لجاكا على  ذ  مزيد من الجعود لتعزيز اكالت الكرص لم التعلام  -36
ة لم التعلام عن ةريق ااسدددجر وةدددو  االقتصدددادي وأو  - والتصددددي للكصدددع اال تماعم  و التكاوي الرئاسدددن

  ( 41)  لى المتسساي التعلاماة ناقصاً  الكراي المم لة ام جالً 

وأوةدح الجونسدكو أيضدًا  تادجاع  لجاكا على ادعام  عودها الراماة  لى اندارة أو و التكاوي لم  -37
يسددددددددددددتعدف األةكا  المعا رين   ا ماسددددددددددددام التعلام وانتاددددددددددددار التعصدددددددددددد  ورياب الكراهاة  جن األةكا ، ال
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يتثر حظر ارادا  الرمو  الدي اة لم المتسساي التعلاماة اأثجرًا سلكاًا على الحصو   والال رجن، وضمان أال
  ( 42) على التعلام

وأوةح الجونسكو،  ضالة  لى ذل ،  تاجاع  لجاكا على اولجر التعلام الجامع لكع األةكا  ذوي  -38
ةريق التمكجن من الوةدددو   لى المرالق والماانم ووسدددائع ال قع المدرسددداة، وبتدري    سددداما عن اإلعاقة، ال

  ( 43) معلمجن متخصصجن واعجج عم لتقديم الدعم الكردي لألةكا  ذوي اإلعاقة

وةضددددالة  لى ذل ، أوةددددح الجونسددددكو  تاددددجاع  لجاكا على ادعام سددددااسددددتعا الراماة  لى معالجة  -39
بال ساة  لى األةكا  المحرومجن والمعماجن ا تماعاًا، ووضع ادا جر غجر   مسألة التسرب المدرسم، راةة

  ( 44) قمباة لضمان حصولعم على التعلام وبقائعم لم ال ظام التعلامم

 فلات محددة حقوق أشخاص محددين أو -دال 

 النساء -1 

 عودها لتوعاة عامة ال اس يلم: )أ( مواةددلة   أوةددح اللج ة المع اة بحقوق اإلنسددان  لجاكا بما -40
والاددددرةة والسددددلياي القضددددائاة والمرشدددددين اال تماعججن لم مرا ز الدعم باددددأن  ماع أشددددكا  الع ف ضددددد 
المرأة وبادددددددددأن اآللااي المتاحة لضدددددددددحايا االنتعا اي لم حا  وقوععا؛ و)ب( احسدددددددددجن نظام  مع الكااناي 

والع ف ضدددد المرأة واإلداناي المتصدددلة  عا؛ المصددد كة بادددأن اإل الا عن  ماع أشدددكا  الممارسددداي الضدددارة 
  ( 45) و)ج( مواةلة  عودها لتاسجر اقديم ضحايا الع ف شكاواهن

واوةددددددددددددددم اللج دة المع ادة بدالحقوق االقتصددددددددددددددداديدة واال تمداعادة وال قدا.ادة بدأن اككدع  لجاكدا ا كجدذ  -41
التوةدددددااي الم ك قة عن رية العمع الوة اة لمكالحة  ماع أشدددددكا  الع ف الج سدددددانم، وااقم على امويع 

عكر مرا ز دعم الضدددددددددددددحايا، واعز  ادا جر م ع األشدددددددددددددكا  الجديدة من الع ف الج سدددددددددددددانم، م ع التحر  
اإلنترنح  واوةددجعا أيضددًا بإناددا  ةلااي اتال للمعا راي غجر ال ظامااي  مكاناة اإل الا عمَّا يتعرضددن لو 

  ( 46) روف من اإلبعاد من ع ف  ال

وأعربح نكس اللج ة عن قلقعا من التمججز لم حق المرأة لم المجالجن االقتصددددددددادي واال تماعم،  -42
ر ع والمرأة، والعمااي التم اصديدم  عا المرأة لم اولم م اةد  ةد ع  سداما اسدتمرار لجوة األ ور  جن ال ال

من عدم االعتراف بالتقاةباة التم اتعرض لعا  القرار لم القياعجن العام والخاص  ويسددددداورها القلق أيضددددداً 
  ( 47) المرأة لم أوسا  أ  ر الكراي السكاناة اعماااً 

ساواة الكعلاة  جن الر ع والمرأة، وبصكة راةة وأوةح اللج ة  لجاكا  تك اا  عودها لتحقجق الم -43
والذي يعدف  لى اقلاص لجوة األ ور  2012ناسدددددان/أ ريع  22يلم: )أ( ا كجذ القانون الذي ةددددددر لم  ما

مواةدددددلة اعزيز   ا كجذًا لعااًل؛ و)ب(  2013امو /يولاو  12 جن الر ع والمرأة والتعديع الذي ُأدرع علاو لم 
سدددددددداما لم م اةدددددددد  ةدددددددد ع القرار، واعزيز   لم  ماع مسددددددددتوياي اإلدارة العامة، ال ام جع المرأة بقدر أ كر

  ( 48) ماارالتعا لم المعام اإلدارية لم القيا  الخاص

 األطفال -2 

لجعا  قلجاًل بحاالي  سددددا ة معاملة األةكا ، بما يكلَّغ  ال الحظح لج ة حقوق اليكع بأسددددف أنو ال -44
  ( 49) جر موثقة بالقدر الكالمالع ف العائلم، وأن هذ  الحاالي غ
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وأوةدددددح اللج ة بأن ادّعم  لجاكا الت سدددددجق  جن اإلداراي والمتسدددددسددددداي على المسدددددتو  االاحادي  -45
واإلقلامم وعلى ةددددددعجد المجتمعاي المحلاة، وادّرب المع ججن المع ججن على الاددددددف حاالي  سددددددا ة معاملة 

  ( 50)  ظور الج سانميج ، مع مراعاة الم األةكا  وةهمالعم والتصدي لعا الما

وأوةددح نكس اللج ة بأن اضددع  لجاكا  رامج وسددااسدداي لوقاية األةكا  من االسددتلال  واالنتعاة   -46
  ( 51) الج سججن ولتعالم ضحاياهما وةعادة  دما عم لم المجتمع

ع وأحاةح اللج ة علمًا بقرار  لجاكا اقديم المسددددددددداعدة من أ ع  عادة األةكا  الكلجاكججن الذين اق -47
أعوام أ  ا  المقاالجن اإلرها ججن األ ان  المو ودين لم  لدان أرر   لى وة عم  وأوةتعا  10أعمارهم عن 

اأثروا بو، بمن لجعم ملتمسددو اللجو   بأن ا اددل ةلااي لتحديد هوية األةكا  الذين شددارالوا لم نزا  مسددلل أو
  ( 52) والمعا رون من األةكا  وأن اضععا موضع الت كجذ

ح المقررة الخاةدددة المع اة  تعزيز وحماية حقوق اإلنسدددان والحرياي األسددداسددداة لم سدددااق وأوةددد  -48
لم ذل   مكالحة اإلرهاب بأن اضدع الحكومة ضدمن أولويااعا اولجر ةرائق إلعادة األةكا   لى وة عم، بما

  ( 53) اإل را اي السارية لتحديد المواةن ة وبرامج  عادة التأهجع وةعادة اإلدماج الم اساة

ورحكدح لج دة حقوق اليكدع بجعود  لجاكدا لألردذ   عج زالمجزندة المراعادة لألةكدا ز، لك عدا أعربدح  -49
يسدددددددددددتخدم لم الع األحوا ، ويظع القلق يسددددددددددداورها ألن اعتماداي المجزاناة  عن أسدددددددددددكعا لكون هذا ال عج ال

هادددددددددة، واكتقر  لى يتعلق باألةكا  الذين يباادددددددددون أوضددددددددداعًا  ازا  غجر الا.اة، راةدددددددددة .اما لألةكا  ال
  ( 54)   ا  مستو  لقر األةكا  المراكع الذي يتسم بكروق  قلاماة الاكا.اة  ويساورها القلق أيضاً 

وح ح نكس اللج ة  لجاكا على احسدددددددددددددجن نظامعا المرالزي لجمع الكااناي،  وسدددددددددددددائع م عا  عادة  -50
 ماع مجاالي ااكاااة حقوق   ال ظر لم المتشددددددراي الوة اة المتصددددددلة بحقوق اليكع التم ي الم أن ااددددددمع

الريةاة،  اليكع وأن اكون مصدد كة حسدد  العمر، والج س، واألةددع اإلث م والقومم، والم يقة الحضددرية أو
االقتصدددددادية، من أ ع ااسدددددجر احلجع أوضدددددا   -  والموقع الجلرالم، واإلعاقة، والعجرة، والحالة اال تماعاة

والمتشددددراي  جن الو اراي المع اة واسددددتخدامعا لم ةددددااغة   تااد  الكااناي  ماع األةكا   وأوةددددتعا أيضدددداً 
القوانجن والسددااسدداي والكرامج ورةدددها واقجامعا قصددد ا كجذ االاكاااة والكرواوالولجن االرتااريجن الملحقجن  عا 

  ( 55) بكاعلاة

وق وأوةدددح مكوضددداة األمم المتحدة السددداماة لادددتون الال رجن بأن اككع  لجاكا، ولقًا الاكاااة حق -51
الم كصددلجن عن ذويعم على ردماي رعاية الاددااب،  اليكع، حصددو   ماع القاةددرين غجر المصددحوبجن أو

لم المرا ز الصدلجرة حج  يمكن الكاة االحتاا اي الكردية لعتال   مع  يال  األولوية للرعاية دارع األسدر أو
اال تماعم واعلامعم   -  ال كسددددم يراار باسددددتماالعم ودعمعم لم ذل  ما األةكا  الكاة مالئمة ومسددددتمرة، بما

بأن ادّعم ادا جر احديد هوية  ماع القاةددرين غجر المصددحوبجن، وذل  بإ را    ادريكعم  وأوةددتعا أيضدداً  أو
لم حالة الادددددد ، وع د الضددددددرورة القصددددددو ، لم  مقا الي لتحديد العوية وعدم اللجو   لى ارتاار السددددددن  ال

ليكع الكسددددددجولو اة لحسدددددد ،  ع ُيجاو ها  لى نمو  العقلم يكتكم بمراعاة رصددددددائص ا  ةار اقجام شددددددامع ال
  ( 56) وال كسم أيضاً 

وأوةدتعا،  ضدالة  لى ذل ، بأن ادّعم نظام الوةداية من رال  موا مة الجودة لم ال ظام واعججن   -52
األوةدددددداا  لورًا؛ وأن احرص على أن اكون مصددددددالل اليكع الكضددددددلى االعتاار األو  لم  ماع اإل را اي 

لم ذل  لم احديد  الم كصددددلجن عن ذويعم، بما اي المتخذة التم اعّم القاةددددرين غجر المصددددحوبجن أووالقرار 
  ( 57) حع دائم

من أهداف الت ماة المسدددددددتدامة، بأن   4-3وأوةدددددددح لج ة حقوق اليكع، وهم احار علمًا باللاية  -53
ية بالصدددحة ال كسددداة، واادددّجع لجعا حمالي لترويج ةدددورة  يجا اة عن الع ا ا ظم  لجاكا  رامج للتوعاة، بما



A/HRC/WG.6/38/BEL/2 

9 GE.21-02557 

األةكا  على التماس المسدددداندة ال كسدددداة ع د الحا ة؛ وامكّان من مرا عة علما  ال كس واألةاا  ال كسددددانججن 
والمعالججن المتخصددددددصددددددجن، واالسددددددتعانة بالمتر مجن الاددددددكويجن والوسدددددديا   جن ال قالاي، لصددددددالل األةكا  

  ( 58) لم ذل  لم المآوي  الال رجن والمعا رين، بما

 ( 59) األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أعربدح اللج دة المع ادة بدالحقوق االقتصددددددددددددددداديدة واال تمداعادة وال قدا.ادة عن قلقعدا   ا  االلتقدار  لى  -54
  ا  معد  عمالة    ااناي  حصددددائاة مصدددد كة عن عمالة األشددددخاص ذوي اإلعاقة  وأعربح عن قلقعا أيضدددداً 

األشدددددخاص ذوي اإلعاقة الادددددديد التدّنم ومعد  عمالتعم الضدددددباا لم القيا  العام، األمر الذي يجعلعما 
  ( 60) أدنى بك جر من الحصص واألهداف التم حدداعا السلياي العامة

وأوةدددددح اللج ة  لجاكا باعتماد التدا جر الال مة لتاسدددددجر حصدددددو  األشدددددخاص ذوي اإلعاقة على  -55
رص عمع، من رال  اآلام: )أ( اولجر اراجااي ااسدجرية معقولة لعم لم سدوق العمع؛ و)ب( ضدمان التقّجد  ل

بالحصددص التم حدداعا السددلياي العامة؛ و)ج( دعم الاددرالاي الخاةددة لتاددجاع اوظاا األشددخاص ذوي 
اإلعاقة لم بأن اجمع  لجاكا  ااناي  حصدائاة مصد كة عن األشدخاص ذوي   اإلعاقة  وأوةدح اللج ة أيضداً 

  ( 61) سوق العمع

 ( 62) األقليات والشعوب األصلية -4 

وعدم  الحظح نكس اللج ة بقلق أو و القصددددددددددددور لم ا كجذ االسددددددددددددتراااجاة الوة اة إلدماج الروما -56
سدداما ال سددا  واألةكا   وأوةددح  لجاكا بأن اككع الت كجذ  و ود ادا جر محددة لمكالحة التمججز لم حقعم، ال

الكعا  لالسددددددددتراااجاة الوة اة إلدماج الروما، من رال  اعتماد رية عمع ااحادية اتضددددددددمن ادا جر محددة 
  ( 63) اباأن ال سا  واألةكا  الروما واولجر مجزاناة مخصوةة والا.اة لع

 ( 64) المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -5 

أوةدددددددح اللج ة المع اة بحقوق اإلنسدددددددان بأن اتخذ  لجاكا  ماع التدا جر الال مة لضدددددددمان   را   -57
اليرد، مع مراعداة مكددأي عددم اإلعدادة القسددددددددددددددريدة  اإلبعداد أو اقجام الدع حدالدة على حددة من حداالي اللجو  أو

  ( 65) بأن اككع رةد عملااي اإلبعاد بكعالاة واستقاللاة د ال ال  اآلمن مراعاة اامة  وأوةتعا أيضاً والكل

ر مكدأ مصدددالل اليكع الكضدددلى  -58 وأوةدددح لج ة حقوق اليكع بأن ادّعم  لجاكا  عودها بحج  يكسدددَّ
  المودعجن متسدسداي وييّكق، بادكع متسدق، لم القراراي المتصدلة باألةكا  المعا رين والال رجن، واألةكا

  ( 66) التدا جر التعلاماة والصحاة الرعاية الكديلة، ولم

ورحكددح نكس اللج ددة بددالتدددا جر المتخددذة للتجدداوب مع الوالدددين من األةكددا  غجر المصددددددددددددددحوبجن،  -59
سداما   را اي احديد زحع دائمز لتحقجق المصدالل الكضدلى لألةكا  غجر المصدحوبجن، بل  ال ظر عن  ال

  ( 67) لجو ، وامديد الوةاية على األةكا  غجر المصحوبجن من الم يقة االقتصادية األوروباةةلاااعم ال

ألجد من اعّرض عدد من األةكا  غجر المصددددددددددددددحوبجن  لكن اللج ة أعربح عن القلق بسددددددددددددددك  ما -60
اة، لجعا الع ف الكدنم على يد الاددرةة المحل والم كصددلجن عن ذويعم ألشددكا  شددتى من  سددا ة المعاملة، بما

ساعة، وعدم اإلحالة الم عجاة  لى قسم الوةاية وغجر  من السلياي   24واالحتجا  غجر القانونم أ  ر من  
المع اة بحماية اليكع، لم حجن أن األةكا  لاسدددوا على علم بحقوقعم وبآلااي الادددكاو   وأعربح عن القلق 

  غجر المصددددددددددددحوبجن الذين يعكرون  ورد من أناا  عن العدد المراكع من حاالي ارتكا  األةكا مما أيضدددددددددددداً 
  ( 68)  لجاكا
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(، وح ح  لجاكا على 77، الكقرة CRC/C/BEL/CO/3-4والرري اللج ة اوةددددددجتعا السددددددابقة ) -61
وضددددددددع حد الحتجا  األةكا  لم مرا ز مللقة واسددددددددتخدام حلو  غجر احتجا ية؛ وةيال  األولوية القصددددددددو  

وناددرها إلعالم األةكا  ملتمسددم اللجو  بحقوقعم   لمصددالل اليكع الكضددلى؛ ووضددع أدواي مالئمة لألةكا 
  ( 69) وسكع التماس العدالة

يلم: )أ( وقف احتجا   وأوةددددددح مكوضدددددداة األمم المتحدة السدددددداماة لاددددددتون الال رجن  لجاكا بما -62
األسدددددددددددددر التم لديعا أةكا  لم  ةار   را اي اإلبعاد، وأن ارسدددددددددددددم لم القانون مكدأ عدم احتجا  األةكا  

ع د الضدددددددددددرورة  علق بالعجرة؛ و)ب( عدم اللجو   لى احتجا  مقدمم ةلااي الحماية الدولاة  الألغراض ات 
سدددددداما على الحدود  القصددددددو  لقر، بعد  ثااي أن ذل  ضددددددروري ومعقو  ومت اسدددددد  مع هدف ماددددددرو ، ال

  ( 70) يخص مقدمم ةلااي الحماية الدولاة الضعكا  و.اما

 لجاكا   را  مرا عة قضددددائاة القائاة وسددددريعة وم تظمة وأوةددددح المكوضدددداة أيضددددًا بأن اضددددمن  -63
  ( 71) لارعاة الع قرار من قراراي االحتجا  وضروراو وا اساو

وةضالة  لى ذل ، أوةح المكوضاة  لجاكا باآلام: )أ( م ل موارد الا.اة لعجراي ومحا م الحماية  -64
الجودة؛ و)ب( ضدددددددمان اقديم معلوماي الاملة ونزيعة الدولاة بحج  اكون اإل را اي سدددددددريعة ولعالة ولائقة 

عن   را اي الحمدايدة الددولادة والحلو  الممك دة المتداحدة للمحتدا جن  لى حمدايدة دولادة؛ و)ج( الحرص على 
أن يحصددددددددددددع مقدمو ةلااي الحماية الدولاة، بمن لجعم األةكا ، على مسدددددددددددداعدة قانوناة لائقة الجودة على 

  ( 72) انون المتعلق باأل ان ، مع مراعاة معايجر الحماية الدولاة  اح السرعة؛ و)د( ااسار الق

 عديمو الجنسية -6 

يلم: )أ( م ل األشددددخاص  أوةددددح مكوضدددداة األمم المتحدة السدددداماة لاددددتون الال رجن  لجاكا بما -65
المعترف بأنعم عديمو الج سددداة لم  لجاكا ررصدددة  قامة اسدددمل لعم بالتمتع بالحقوق الم صدددوص علجعا لم 

الاكاااة المتعلقة  وضدع األشدخاص عديمم الج سداة؛ و)ب( م ل مقدمم اليلااي ررصدة  قامة متقتة أث ا  ا
  را اي احديد حاالي انعدام الج سدددددددددددددداة؛ و)ج( اعتماد ةلاة لتحديد حاالي انعدام الج سدددددددددددددداة احتوي على 

  ( 73) ضماناي   رائاة م اساة

 1 Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with 

international human rights mechanisms and bodies for Belgium will be available at 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BEIndex.aspx. 
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 5 UNHCR submission for the universal periodic review of Belgium, p. 3. 
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