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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو 3-14

 * ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن بلجيكا موجز    

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االسااتارا   16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسااا    -1
إلى عملية االسااااتارا    ( 1) ورقة مالومات مقدمة من  هات صاااااحصة م اااال ة   38  الدوري الشااااامهو وهو مو   ل 

م في شكه مو   تقيُّدًا بال د األق ى لادد الكلماتو   الدوري الشامه، وُيقدَّ

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة -ثانياا  

(3)والهيئات الدولية لحقوق اإلنسانوالتعاون مع اآلليات  (2)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
 

أوصااااااة ملعمة الاوو الدولية بالت ااااااديو على التروتو وت االيتياري التوالية ملاه ااااااة التاذي    -2
وغيره من ضاااااروع المااملة أو الاقوقة القاساااااية أو الالإنساااااانية أو المهيلة دو  م يد من الت يير ودو  أي  

ئية وطلية على ساااااتيه األولوية يمكلها رصاااااد  ميع األما ن  ت وعات،  ما أوصاااااة الجيكا ب نشاااااا   لية وقا
 و(4)مالتي ُيسل  فيها اللاس حريته

وأوصى االت اد الدولي المسي ي للامه على إلغا  التاذي  وملعمة الامه المسي ي من أ ه الق ا    - 3
والية ملاه ااااااااااااة التاذي   على التاذي  في الجيكا ب   تاجه الجيكا، باد تولياها على التروتو وت االيتياري الت 

   و ( 5) ، بالت ديو على هذا ال ك وق نشا   لية وطلية لملع التاذي  وفقًا ألحكامه 2005في عام  

الور    -4 تكاااااااف   أ ااااااه  االت ااااااادي من  المر    التلجيكي    Uniaوأشاااااااااااااااااااار  االت ااااااادي  والمر   
ودائرة مكاف ة الوقر والهشاااااااااشااااااااة واالسااااااااتصااد اال تماعي )ورقة مشااااااااتر ة( إلى أ  الجيكا   Myria للهجرة

__________ 
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ت اااااااااااااادق بااد على التروتو وت االيتيااري التواالياة ملااه ااااااااااااااة التااذيا  على الرغم من االلت اماات التي   لم
 و(6)قطاتها يالت عملية االستارا  الدوري الشامه األيير 

اإلنساااااااااااااا  واالت اد الدولي ل قوق اإلنساااااااااااااا  )ورقة مشاااااااااااااتر ة( ب   الدولة  وأفادت رابطة حقوق   -5
 و(7)التلجيكية لم توقع أو ت دق على االتوالية الدولية ل ماية حقوق  ميع الامات المها رين وأفراد أسرهم

وأوصااة حر ة ملاه ااة الال اارية ومااداة السااامية و ره األ ان  ب   تساا   الجيكا اإلعالنات   -6
من اتوالية حقوق الطوه، وأ  ت اااادق على التروتو وت االيتياري التوالية  2رتها بمو   المادة  التي أصااااد

ملاه ااااة التاذي  وغيره من ضااااروع المااملة أو الاقوقة القاسااااية أو الالإنسااااانية أو المهيلة، وأ  ت اااادق  
 و(8)على التروتو وت اإلضافي لالتوالية المتالقة بالجريمة اإللكترونية

(9)طار الوطني لحقوق اإلنساناإل -باء 
 

على أ  الجيكا قتلة يالت عملية االسااااااااااتارا     FIRMوشااااااااااددت الهي ة المالية ب قوق اإلنسااااااااااا   - 7
الدوري الشاامه الاانية الااصاة اها توصايات ب نشاا  م ساساة وطلية ل قوق اإلنساا  تمتاه لمصاد، باريس، ولكلها  

 و ( 10) اإلنسا   لم تُلشئ باُد م سسة وطلية ل قوق اإلنسا  تتمتع اوالية واساة في مجات الدفاع عن حقوق 

يلص على إنشااااااااااااا  ماهد    2019أيار/مايو    12وأفاد ات اد نقابات الامات المسااااااااااااي ية ب   قانو   -8
ات ادي ل ماية حقوق اإلنسااا  وتا ي هاو غير أنه أعرع عن القلو أل  الماهد هو م سااسااة ات ادية ل قوق  

 و(11)اإلنسا  ال تقوم على مشار ة الملاطو والمجتماات الم لية

نقابات الامات المسااي ية أي ااًا ب   الماهد االت ادي ل ماية حقوق اإلنسااا  وتا ي ها  وأفاد ات اد   -9
لن يكو  مات اااااااااًا اتلقي الشاااااااااكاوي الورديةو وعليه، يتاين على أي مواطن يرغ  في التعلم من انتها ات  

ال قوق  وال تشاااااامه والية الماهد   و(12)حقوقه اإلنسااااااانية أ  يقدم شااااااكوي إلى هي ة ق ااااااائية أو دائرة وساااااااطة
األسااااااساااااية التي تديه في نطاق ايت اااااا  الهي ات القطايية التي لها والية م ددة ل ماية وتا ي   ان   

 و(13)ماّين من حقوق اإلنسا 

وأوصاااااة ملعمة الاوو الدولية ب صاااااالال الماهد االت ادي لجاله متوافقًا تمامًا مع مصاد، باريس،   -10
ا حقوق اإلنساااااا ، بما في ذلك االيت ااااااصاااااات اإلقليمية  وذلك بالت قو من أ  واليته تشااااامه  ميع ق ااااااي

 و(14)والمسائه المستارضة،  ما أوصة ب رسا  إ را  لتقديم الشكاوي الوردية وتلقيها

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااانع مع مرا اة القانون اإلنسااااني الدولي   -جيم 
 الواجب التطبيق

 المسائل الشاملة -1 

(15)المساواة وعدم التميي    
 

الجيكا ب لغا  القواعد التي قد ت دي إلى التميي  في  (Ghent)  أوصاااااااااااااى مر   حقوق اإلنساااااااااااااا  -11
ال  ااااااااااوت على الادمات الاامة، وقاعتماد يطة عمه وطلية لمكاف ة الال اااااااااارية والتميي  تاال  أي اااااااااًا  

 و(16)التميي  على أساس الدين

المسااااي ية إلى توايه يطة الامه لمكاف ة الال اااارية التي أُعلن علها  ودعا ات اد نقابات الامات   -12
ملذ فترة طويلةو وتتلاوت هذه الاطة الاديد من المسااااااااائه واإل را ات الج ئيةو وأشااااااااار االت اد إلى ال ا ة  
المل ة لاقد الم تمر الوزاري لملاه اااااااة الال ااااااارية الذي أعللته ال كومةو والحل أنه ال يمكن التذرع ب زمة  
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فيروس  ورونا التي شاااااالة الاملية ارمتها لادم مواصاااااالة الامه، أل  الو ات األضاااااااى قد تت ثر مرة أيري 
م بارتواع مادت الصطالة في  بشااااااكه غير متلاساااااا  بساااااات  األزمة ال اااااا ية وقد تت مه تصااتها التي قد تُتر ف

 و(17)صووف الو ات ال عيوة واستصاادها من سوق الامه

بسااااااان تشااااااارياات وقاتااذ يطوات أيري    Monitor)الراصاااااااد غير ال كومية )وأوصاااااااة ملعمة  -13
لمكااف اة ماااداة السااااااااااااااامياة، بماا في ذلاك تايين ملسااااااااااااااو ياا  ووقى التموياه الااام أو الادعم المقادم إلى  

 و(18)الملعمات التي تشجع على مااداة السامية

يح للتميي  المصاشااار وغير وأوصاااة ملعمة الاوو الدولية اتاديه قانو  الشااارطة ب دراص حعر صااار  -14
 و(19)المصاشر، وقملع التلميط الارقي ملاًا صري اً 

وأوصااااااة الورقة المشااااااتر ة التي يلسااااااقها الملتدي التلجيكي المالي بق ااااااايا اإلعاقة اوضااااااع حد   -15
للتميي  المتادد الجوان  اين الجلساااااااااااااين عن طريو تلويذ تدااير ملموساااااااااااااة في مجاالت م ددة ماه الامه  

لتادريا ، والترهياه، والاقاافاة من يالت إدمااص مجتمع المالياات والماليين وم دو ي المياه الجلسااااااااااااااي  الجياد، وا
 و(20)ومغايري الهوية الجلسانية

وأفاد ات اد نقابات الامات المسي ية ب نه على الرغم من الت سيلات الكتيرة التي حدثة على المستويين   -16
األفراد المت ولو   لساااايًا أو الذين يغيرو  نوع الجلس مسااااتصادين بشاااادة على أر   التشاااارياي واإلداري، ال ي ات  

 و ( 21) الواقعو ومن اللاحية الاملية، تتار  هذه الو ات ألشكات  ايرة من التميي  المصاشر والالواعي 

بمكاف ة التميي     (ورقة مشااااااتر ة)  CPAMوأوصااااااى صاااااالدوق الت مين األساااااااسااااااي على المر    -17
الماليين والماليات والمها رين والمها رات من الدا  أفريقيا  لوع ال اااااا را ، باعتصارها  والال اااااارية ضااااااد  

 و(22)الو ة التي تاد أعلى نسصة من األشاا  الم ااين بويروس نقص الملاعة الصشرية في الجيكا

 التلمية والتي ة واألعمات التجارية وحقوق اإلنسا   

با   تكواه الجيكاا مسااااااااااااااا لاة    Foodfirst information and action networkأوصااااااااااااااة   -18
الشاار ات عن انتها ات حقوق اإلنسااا ، وأ  تتيح لل اا ايا سااته االنت اااف في الجيكا في حالة الشاار ات  

 و(23)التي يكو  مقرها في الجيكا التي تلشط أو

 (ة مشاااااتر ةورق) Stand Up For Your Rightsو  Climaxiو  St Raten-Generaalوأوصاااااة   -19
الجيكا اوضااااااع وتلويذ ماايير وم شاااااارات واضاااااا ة قائمة على حقوق اإلنسااااااا  ل ااااااما  تلويذ أهداف اتواق  
باريس واالت اد األوروقي، التي تشمه اإلن اف اين األ يات، ومجموعات م ددة، وامتاات الجهات الواعلة  

را  وتقييم التقدم الم رز ن و وأضااااافة الورقة المشااااتر ة أنه يلصغي اسااااتا  غير ال كومية، ماه الشاااار اتو
 و(24)تلويذ اتواق باريس وت قيو األهداف الم ددة هيه ب ورة دورية استلادًا إلى هذه الماايير والم شرات

(25)حقوق اإلنسا  ومكاف ة اإلرهاع  
 

اوضااااااااع حد للعاهرة المتمالة في إدماص المسااااااااائه المشاااااااامولة بقانو  مكاف ة   Tأوصااااااااة اللجلة   -20
اإلرهاع في ايت ااا  الق ااا  اإلداري واساات داة ساالساالة من ال اامانات اإل رائية تدعم اإل را ات شااصه 

 و(26)الج ائية الماموت اها والتي تترت  عليها  ثار  تيرة باللسصة لألشاا  الذين تجري مقاضاتهم

را  غير من  ديد على ضاااااااارورة ت طير قانو  األ ان  وال د من تو يوه ألغ Tوأ دت اللجلة   -21
 و(27)تلك التي ُوضع من أ لها في إطار مكاف ة اإلرهاع وفقًا لتوصيات المقررة الااصة
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با      (اللااطقاة بااللغاة الهوللادياة)   Liga voor Mensenrechtenوأفاادت رابطاة حقوق اإلنسااااااااااااااا    -22
التدااير   الجيكا قتلة يالت االسااااااتارا  الدوري السااااااااو الاا  اها توصاااااايات تدعو إلى  الت قو من أ 

الم لية لمكاف ة اإلرهاع و ميع أشاااااااكات التطرف تكوه صاااااااو  ال قوق األسااااااااساااااااية و غير أ  السااااااالطات  
ية الملادمجاة الم لية،  التلجيكياة لم تلواذ هذه التوصااااااااااااااياات في المماارسااااااااااااااة الاملياة هيماا يتالو بالااليا األمل

وأشااااارت إلى أ  الشااااصاع ُي رمو  فر     أ  هذه الااليا لها ت ثير  تير على ال قوق األساااااساااايةو ساااايما ال
الامه في قطاع األمن، أو  طيارين، أو في صااااووف الجي  أو الشاااارطةو ويتارضااااو  باسااااتمرار للتولي   

ين  من السااااااااااااور إلى با  التلدا و  والتوتي  والو صو وُيملع األشاااااااااااااا  الم اااااااااااالوو  في ف ة  المتطرف
ويتارضااااااو  للتولي  على الطرق الاامة وفي المطاراتو ويتم إغالق حساااااااباتهم الم اااااارهية، ب ي  يتاذر 
عليهم دفع اإليجاار أو تساااااااااااااادياد القرو و فكاه هاذه األمالاة تترز الماااطر التي تشااااااااااااااكلهاا الاالياا األملياة 

 و(28)الملدمجة الم لية على ال قوق األساسية

وأوصااااااااااااااة رابطاة حقوق اإلنسااااااااااااااا  اللااطقاة بااللغاة الهوللادياة ات ادياد مجااالت تادياه هاذه الااليا   -23
 و(29)وق رها على ال االت التي ال تلم عن تطرف علي ، وقذلك اوضع حد للتر ي  على الشصاع المسلم

من  ديد على ال ماية التي يوفرها القانو  الدولي ل قوق اإلنسااااااااااااااا  للمواطلين   Tوأ دت اللجلة   -24
التلجيكيين هيماا يتالو ب قهم في الاودة إلى التلادو وأشاااااااااااااااارت إلى أناه يجا  على الجيكاا أ  تلواذ التادااير  

ي ااًا  وأ  تسااتجي  أ  2020 ذار/مارس    6الم قتة التي أقرتها لجلة ملاه ااة التاذي  في رأيها ال ااادر في 
وهي مل مة أي ااااااااااااااًا بامتاات توصاااااااااااااايات المقررة    و2020أيار/مايو   5 طل  التدااير القل اااااااااااااالية  الم ر     ل

الااصاة، ومالحعات اللجلة المالية ب قوق اإلنساا ، ف ااًل عن مالحعات لجلة حقوق الطوه، وتوصايات  
تلعم عودة مواطليها إلى  ارو ساااااهو ويج  على الدولة أ    -الملدوع الاام ل قوق الطوه في ات اد والونيا  

األراضااااي التلجيكيةو صاااا يح أ  الجيكا نعمة عودة با  مواطليها، لكن عدد األشاااااا  الذين شااااملتهم  
)األطوااات فقط(و وال يمكن اعتصااار عمليااات الاودة هااذه ذات أهميااة نعرًا للطاااقهااا  ًا هااذه الامليااات قليااه  ااد

 ساااااااى أل  الجيكا لها والية ق اااااااائية على  ال ااااااايو وللادد الم دود لألشااااااااا  المشااااااامولينو وهذا أمر م
 و(30)األشاا  الماليين، ومن ثم فهي قادرة من اللاحية الاملية على ت مين عودتهم

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

(31)ال و في ال ياة وال رية واألمن الشا ي  
 

األمن والتااو  في أوروقا ب نه  أفاد مكت  الم سااسااات الديمقراطية وحقوق اإلنسااا  التابع لملعمة   -25
ويتادو أ  هاذه    و19-تم اإلاالغ عن الاادياد من حوادة الكراةياة المرتصطاة باالويروس ملاذ ااداياة  اائ اة  وفياد

ال وادة، بما في ذلك حاالت االعتدا  التدني الاطير، تساتهدف بشاكه يا  وغير متلاسا  األفراد الذين  
 و(32)ُياتقد أنهم من أصه  سيوي

المكت  على ضارورة االساتجابة السارياة لجرائم الكراةية وتساجيلها والت قيو فيها بسارعة  يما    وشادد -26
يتسااااالى تقديم الجلاة إلى الادالة وتوليع عقوقات ملاساااااصة عليهمو وأوصاااااى  ذلك اتقييم وت ساااااين ا ليات ذات  

القانو  والادالة على التارف    ال اااالة المالية اتسااااجيه  رائم الكراةية و مع التيانات، وقتا ي  قدرة قطاع إنواذ 
على  رائم الكراةية والت قيو فيها بواالية، وال ر  على توفير التدري  المتا اص الذي ير   على ضا ايا  

 و(33)ال  ايا  رائم الكراةية واحتيا اتهم للمس ولين وملعمات المجتمع المدني دايه ةيا ه دعم

التلميط الارقي، الذي يشااااكه انتها ًا لل و في عدم التار   وال ت ات الشاااارطة التلجيكية تلج  إلى   -27
للتميي و وأ هر ب ا  أ رتاه ملعماة الاوو الادولياة أ  ضااااااااااااااصااد الشاااااااااااااارطاة يقّرو  او ود هاذه المماارسااااااااااااااة  

اإلطار القانوني والساااااياسااااااتي الذي تساااااتلد إليه عملية اتااذ القرارات من قته ضاااااصاد الشااااارطة ال يقدم   وأ 
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الرغم من الادد الكتير من الشااااهادات، ف نه ي ااااا  تقييم حجم المشااااكلة تقييمًا دليقًا  التو يه الكافيو وعلى 
في  ه عدم و ود ايانات شااااااااااملة وم ااااااااالوةو ثم إ  انادام التيانات عن عمليات الت قو من الهوية ياوق  

 و(34)او ه يا  إيجاد حه ملاس  للمشكلة

احتجاااز في مطااار شاااااااااااااااارلروا في وقااد توفي ر ااه إثر تااديااه علي  من الشاااااااااااااارطااة في زن انااة   -28
وأ هرت لقطات فيديو مساااارقة لتديه الشاااارطة ضااااصاطًا يم حو ، ايلهم ضااااابط يلقي الت ية    و 2018شااااصاد/فتراير  

اللااازيااة بااالقرع من الر ااه ايلمااا  ااا  الاااديااد من زمالئااه يقياادو  حر تااهو وال ي ات الت قيو الجلااائي  اااريااًا، ولكن  
وقد سااتو أ     و 2020في  ع/أغسااطس    - ل ااصاد إال باد تسااري  اللقطات  الساالطات لم تتاذ تدااير م قتة ضااد ا 

أعرقة لجلة ملاه اااااااااااة التاذي  عن قلقها إزا  الطريقة التي تااملة اها السااااااااااالطات التلجيكية مع حالة وفاة في  
، تلقاة ملعماة أطصاا  الااالم وملعماة الاوو الادولياة الاادياد من  2018و   2017وفي   و 2010 روف ممااثلاة في عاام  

 و ( 35) دعا ات الموثوقة عن سو  مااملة أفراد الشرطة للمها رين وطالتي اللجو  الذين ياترو  الجيكا اال 

ب ورة    القلو أل  مو وي إنواذ القانو  لج وا إلى استادام القوة   وأعرقة ملعمة الاوو الدولية أي ًا عن  - 29
19- الاامة في سياق  ائ ة  وفد غير مشروعة إلنواذ تدااير اإلغالق الرامية إلى حماية ال  ة  

 و ( 36) 

وأوصااااى االت اد الدولي المسااااي ي للامه على إلغا  التاذي  وملعمة الامه المسااااي ي من أ ه   -30
الق ااااااااااااا  على التاذي  في الجيكا ب   ت ر  الجيكا على إ را  ت قيقات مسااااااااااااتقلة وشاااااااااااااملة في  ميع 

ه مقاضاااااااااااة الجلاة وال كم عليهم باقوقات  ادعا ات الالى الذي تمارسااااااااااه الشاااااااااارطة على المها رين، وتكو
 و (37)تتلاس  مع يطورة أفاالهم

وأوصاة رابطة حقوق اإلنساا  واالت اد الدولي ل قوق اإلنساا  ب   تكوه الجيكا اساتقالت أع اا    -31
 و(38)دائرة الت قيقات التاباة للجلة الدائمة المالية بمرالصة دوائر الشرطة

با   األطصاا  التلجيكيين أعرقوا    ADF Internationalوأفااد الت االى الادولي للادفااع عن ال رياات   -32
مرارًا عن قلقهم إزا  ت رير قانو  القته الرحيم في التالد، م ذرين من أ   مشاااااااا ه المي انية الما اااااا ااااااة  

لرحيم باالسااااتلاد إلى  للرعاية ال اااا ية للمساااالين، قد ت دي إلى ملاقشااااة الق ااااايا المت اااالة بسااااياسااااات القته ا
اعتصااارات ا تماااييااة واقت ااااااااااااااااديااة و وفي غ ااااااااااااااو  ذلااك، ياادفع دعاااة القتااه الرحيم باا   عالص األمرا   
المسااتا ااية، ماه مر  ال هايمر، يج  أ  يتوقى  يما يتساالى اسااتامار األموات ل ااالح  المرضااى الذين  

ير الاذي ال مور ملاه شاااااااااااااا ناه أ   يااانو  من أمرا  يمكن عال هاا و واعتتر الت االى أ  هاذا المل ى الاط
 و(39)ُيل ِّّ  با  اللاس م كمين يقررو  من يست قو  أ  ُياتلى ب ياتهم وص تهم

ب   الرقابة    Minnesota Citizens Concerned for Life Global Outreachوأفادت ملعمة  -33
ملع إساا ة اساتادام هذه  التي تمارساها السالطات المات اة في الجيكا على حاالت القته الرحيم غير  اهية ل

الممارساااةو وأشاااارت إلى أ  نساااصة  تيرة من الوهيات اللاتجة عن القته الرحيم ال تُتلج إلى اللجلة االت ادية،  
حتى تلك التي ال يتم فيها امتاات التروتو والت المتصاة، غالصًا ما ال تا ااع  –وأ  ال االت التي ُيتلج علها  

ي ت اااااام عددًا  تيرًا من  صار ممارسااااااي القته الرحيم، اتُّهمة )بما في ذلك  للت قيوو وأفادت ب   اللجلة، الت
من قته أع ااا  سااابقين( باإلهمات الجساايمو و يما توي الجيكا بالت اماتها الدولية في مجات حقوق اإلنسااا ،  

 و(40)يلصغي أ  تلقح قانونها ل عر القته الرحيم وصو  حياة  ميع المرضى وص تهم

(41)ا في ذلك اإلفالت من الاقاع وسيادة القانو  إقامة الادت، بم  
 

أارز مجلس أوروقاااا الطوت المورد في اإل را ات المااادنياااة أماااام الم اااا م االاتااادائياااة، وفي مااادة   -34
احتجاز الماتقلين )غير المساااااا ولين  لائيًا بساااااات  ما ياانو  من اضااااااطرابات ال اااااا ة الاقلية( في أ ل ة 
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رعاية ملاسصة، وانادام سته االنت اف الواالة، وسو   روف االحتجاز في الط  اللوسي في السجو  دو   
 و(42)السجو ، بما في ذلك المشا ه المت لة باال تعاظ واللعافة ال  ية وتهالك المرافو

بال د بشااااكه  ذري من اسااااتادام نعم صااااارمة تترت  عليها   (ورقة مشااااتر ة)  Tوأوصااااة اللجلة   -35
 و(43)تهم الاقلية، وقتقديم ضمانات إ رائية صارمة تلوذها إدارة السجو  عواق  وييمة على السجلا  وص 

الجيكا على إعطا  األولوية لتجديد السااجو  ومواصاالة الجهود لتلا     DeMens.nuوحاة ملعمة  -36
مرافو  ديدة وع ااارية لألشااااا  الذين ياانو  من اضاااطرابات ال ااا ة الاقلية لتجل  حصساااهم وت ويدهم  

 و(44)الذي يلتي احتيا اتهم في مجات ال  ة الاقليةبالاالص الملاس  

وأشاارت و الة ال قوق األسااساية إلى عدم و ود معيار وطلي بشا   المسااحة الدنيا لل ن انات في  -37
سااااااااجلًا، وأفادت ب     32السااااااااجو ، حي  تتواوت هذه المساااااااااحة في ماتلى سااااااااجو  الجيكا الصالج عددها  

 و(45)القانو  ال يلص على أي معيار بش   المرافو ال  ية في السجو  

المشاااااااااااااااا اه المرتصطاة العاام السااااااااااااااجو  ال يمكن حلهاا في إطاار هاذا اللعاام  وأ ادت الملعماة أ   -38
وأوصاااة الملعمة    ف سااا ، اه يلصغي أي اااًا توفير التدري  للق ااااة والااملين في الجهاز الق اااائي عمومًاو

بشاااادة اتد  نقات مجتماي واسااااع اللطاق حوت هذه المساااا لة، يشاااارظ األ اديميين وملعمات حقوق اإلنسااااا   
 و(46)سابقين و ميع أص اع الم ل ة الماليينوالم تج ين ال

ودعا المرصاد الدولي للساجو  ورابطة حقوق اإلنساا  إلى إصاالال نعام االحتجاز رهن الم ا مة   -39
في المائة من   40إلى    35اهدف ق اااااااااااااار اسااااااااااااااتادامه على أشااااااااااااااد االنتها ات والجرائم يطورًة، وأ دا أ   

م في الواقع م تج و  رهن الم ا مةو وقلاً  عليه، هلاظ  األشاااا  الذين يقصاو  في السااجو  التلجيكية ه
حا ة مل ة لل د من إساااا ة اساااتادام االحتجاز رهن الم ا مة، وال سااايما عن طريو ال د من الجرائم التي  

 و(47)قد تترر هذا اإل را  السااو للم ا مة

راد الاساااااااااااكريين إمكانية  وأفادت الملعمة األوروقية للرابطات الاساااااااااااكرية ب نه يلصغي أ  تتاال لألف -40
التماس ساااته االنت ااااف الق اااائية أو غير الق اااائية أمام هي ة مساااتقلة غير ق اااائية، ماه أمين المعالمو  
واعتترت أ  إنشااااااا   لية مسااااااتقلة لتقديم الشااااااكاوي يارص ساااااالساااااالة القيادة الاسااااااكرية هو أ ار الطرق فاالية  

ة في صااووف القوات المساال ةو ومن شاا   ذلك أ   لماالجة الشااكاوي، ويسااهم في ت قيو الشااواهية والمسااا ل
 يساعد أي ًا على ماالجة المشا ه اللعميةو

وأوصااة الملعمة اتايين أمين معالم مسااتقه للقوات المساال ة يارص ساالساالة القيادة الاسااكرية  ما   -41
بشااااا   إمكانية  هو مو ود في الدا  أيريو ودعة الدولة أي اااااًا إلى اد  ملاقشاااااات مع اللقابات الاساااااكرية  
 و(48)إنشا   لجلة دائمة لإلشراف على القوات المسل ة   هي ة إشراهية يار ية تاباة لوزارة الدفاع

 ال قوق األساسية وال و في المشار ة في ال ياة الاامة والسياسية  

  Myriaوالمر   االت ادي التلجيكي للهجرة    Uniaوأ د المر   االت ادي من أ ه تكاف  الور    -42
ودائرة مكاف ة الوقر والهشااااااشاااااة واالساااااتصااد اال تماعي )ورقة مشاااااتر ة( من  ديد على حو طالع التاليم  
الاااالي أو الترليااة اال تماااييااة في التاتير ب ريااة عن قلاااعاااتهم الولسااااااااااااااييااة من يالت ارتاادا  الرموز التي  

 و(49)قلاعاتهم تاكس

وأوصااااة رابطة حقوق اإلنسااااا  واالت اد الدولي ل قوق اإلنسااااا  )ورقة مشااااتر ة( اتقييم اسااااتادام   -43
وأثرها على ال قوق األساااااسااااية لألفراد والجماعات،    19-تدااير الساااالطات الااصااااة في سااااياق  ائ ة  وفيد

د، أي بق اااار وقوضااااع سااااياسااااة تتصُّع تتوو مع الماايير الوطلية والدولية في مجات احترام ي ااااوصااااية األفرا
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عملية الجمع على التيانات ال ااااارورية، ومن يالت ال ج  التام للتيانات المجماة، وملع التجميع المر  ي  
 و(50)لقواعد التيانات ورقطها، وضما  إتالف التيانات باد فترة زملية أق ر 

 ال و في الا وصية وفي ال ياة األسرية  

والمر   االت ااادي التلجيكي للهجرة    Uniaر   وأوصااااااااااااااى المر   االت ااادي من أ ااه تكاااف  الو -44
Myria  اال تماعي   ودائرة مكاف ة الوقر والهشاشة واالستصااد اال تماعي )ورقة مشتر ة( بمكاف ة االحتيات

 و(51)من يالت احترام ال و في الا وصية والت قو من أ  هذه العاهرة ال تاوق ممارسة ال قوق 

 والثقافية الحقوق االقتصادية واالجتماعية -3 

 ال و في الامه وفي  روف عمه عادلة ومواتية  

في المائة فقط من السااااااااكا  من أصااااااااه مغارقي    46,5الحل ات اد نقابات الامات المسااااااااي ية أ    -45
في المائة من الساااكا  من أصاااه الجيكيو وت داد ال الة ساااو ًا لدي الساااكا  من   73,7لديهم و ائى مقااه  

في المائةو وتقّه ادر ة  تيرة الور  المتاحة للشصاع من أصه    33,6ملاطو أيري، حي  تتلج هذه اللسصة 
أ لتي للااور على عمه مقارنًة بالشاااااااصاع من أصاااااااه الجيكيو وت داد لدي األشااااااااا  من أصاااااااه أ لتي 

 و(52)الامه في و ائى ملاو ة األ ر وغير مستقرة احتماالت

وأوصاااااة الورقة المشاااااتر ة التي نساااااقها الملتدي التلجيكي المالي بق اااااايا اإلعاقة ب اااااما  حو   -46
األشاااااااا  ذوي اإلعاقة في الامه في القطاعين الاا  والاام، وتوفير التدري  المهلي لهم، ف اااااااًل عن 

 و(53)ن التميي  إمكانية الوصوت، وال ماية الواالة م

 ال و في مستوي معيشي الئو  

  Myriaوالمر   االت ادي التلجيكي للهجرة   Uniaدعا المر   االت ادي من أ ه تكاف  الور    -47
ودائرة مكاف ة الوقر والهشاااشااة واالسااتصااد اال تماعي )ورقة مشااتر ة( إلى عقد م تمر وزاري مشااترظ بشاا    

 و(54)ير ملسقة من أ ه وضع سياسة لمكاف ة الوقر بشكه مستدام اإلدماص في المجتمع  التااذ تداا

على ماتلى ال قوق األساااااسااااية،    19-وأوصااااة الورقة المشااااتر ة ال كومة اتقييم أثر أزمة  وفيد -48
االقت ااااااااااااااادية، والمها رو ،   -عن طريو ت اااااااااااااالي  التيانات حساااااااااااااا  المجموعات الوريية )اال تمايية  

ذوو اإلعاقة، و صار السااااان ووو( وقوضاااااع ساااااياساااااة ملهجية وملساااااقة   والم تج و ، واألطوات، واألشااااااا 
 و(55)لت  يح االيتالالت، وذلك باالشتراظ مع المجتمع المدني

د تدااير   -49 وأ دت شاااااصكة تلسااااايو الملعمات المالية بالدفاع عن حقوق الطوه على ضااااارورة أ  ُت دَّ
وتقيَّم مع    19-و اذلاك تادااير ماا بااد  اائ اة  وفيادالمسااااااااااااااااعادة ال ااااااااااااااريتياة والماالياة وغيرهاا من التادااير،  

األشااا  الذين يعيشاو  في فقر ومن أ لهمو وتتطل  ماالجة الوقر اساتجابات ةيكلية ومساتدامة ومتاددة  
الاوامه )اإلساااااكا ، وال ااااا ة، وتوريد ال قوق، والتاليم وال ماية اال تمايية، وما إلى ذلك( باإلضاااااافة إلى  

 و(56)اوز المساعدات اال تمايية الدنيا والديوت مستوي يط الوقر الوطليزيادة الديوت ب ي  تتج

ب   ُيكوه لكه فرد ديه ي ول له  رامته،  ما    ATD Quart Mondeوأوصاااااااااااة ال ر ة الدولية   -50
أوصاااااة اتوريد االسااااات قاقات اال تمايية، و لغا  مر    الاشاااااير/الاشااااايرة ، وقتلعيم الت قيقات اال تمايية  

ن أ ه ضااااما  احترام ال ياة الااصااااة واألساااارية لألشاااااا  الذين ياتمدو  على ال اااما   بشااااكه صااااارم م
 و(57)اال تماعي والمساعدة اال تمايية
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وأوصااااى تجمع ارو سااااه وتجمع والونيا من أ ه ال و في السااااكن الشاااار  ليات فاالة قته اللجو    -51
وصااااااااااااااوت المشااااااااااااااردين إلى   إلى أي إ را ات بغياة ملع عملياات اإليال  )ومن ثم التشاااااااااااااارد( وق ااااااااااااااماا 

 و(58)الطوار،   ليات

على ال و في السااااااكن    23وأشااااااار التجماا  إلى دسااااااتور الدولة التلجيكية الذي يلص في المادة   -52
الالئو للجميع:  لكه فرد ال و في أ  يعي  حياة ت ول  رامة اإلنسااااا  و )ووو( وتشاااامه هذه ال قوق على  
و ه الت ديد ال و في السااااكن الالئو و وقد ُعهد بمهمة إعمات ال و في السااااكن إلى األقاليم، ال ساااايما ملذ  

اليم تتمتع بال ااااالحيات الكاملة التااذ ما يل م  اإلصااااالال السااااادس لامه أ ه ة الدولة، حي  أصااااص ة األق
من إ را ات في هذا المجاتو ويلص قانو  اإلساااااااااااكا  الاا  بملطقة ارو ساااااااااااه الااصااااااااااامة الماتمد في 

على حو  ه فرد في السااااكن الالئوو وقالماه، يلص قانو  والونيا بشاااا   السااااكن المسااااتدام في   2003 عام
ت الاامة،  ه في نطاق ايت اااصاااته، تساااى إلعمات حو الورد  على أ   الملطقة وسااائر الساالطا 2المادة  

واألسااااااارة في الساااااااكن الالئو  مكا  لل ياة، والت رر، وت قيو الذات و وعلى الرغم من  ه هذه االلت امات،  
ف   الملاطو الاالة من التلد لم تتوصاااااااااه باُد إلى إعمات هذا ال و للجميعو وفي حين أ  أزمة اإلساااااااااكا   

ًا عل ااارًا رئيسااايًا في  هود   ااافي ملطقة ارو ساااه، ف   مسااا لة اإلساااكا  ال ت ات تشاااكه أي   يذة في التواقم
 و(59)السكا  قر مكاف ة ف

 ال و في ال  ة  

أ د المرصااااد الدولي للسااااجو  ورابطة حقوق اإلنسااااا  أ  الدولة التلجيكية مطالصة في هذا العرف   -53
الاادية باتااذ تدااير اسااااتالائية لل د من ا تعاظ السااااجو و  االسااااتالائي لألزمة ال اااا ية أ ار من األوقات  

حي  إ  األزمة ال اا ية تجاه من ال ااا  او ه يا  إدارة انتشااار الويروس دايه الم سااسااات، وت وت  
 و(60)شاا  الم تج يندو  تهي ة  روف معيشية الئقة لأل

الساااااتجابة الجيكا لجائ ة   وأوصاااااة ملعمة الاوو الدولية ب  را  مرا اة شااااااملة وفاالة ومساااااتقلة -54
وتوفير سااااته انت اااااف  اهية ويسااااهه الوصااااوت إليها من انتها ات حقوق اإلنسااااا  التي قد تلت    19- وفيد

19-عن فاه أو تق ير في إطار استجابة ال كومة لمكاف ة  ائ ة  وفيد
 و(61)

موارد مالية ومو وين،  وأوصااة ملعمة الاوو الدولية أي ااًا ات ويد نعام ال اا ة الاامة بما يل م من   -55
وتوفير الادد الكافي من المو وين المتا اااااااااا ااااااااااين والمدرقين والمجه ين تجهي ًا  اهيًا لدور الرعاية من أ ه  
ضما  احترام حقوق المسلين الذين يعيشو  في دور الرعاية، اوسائه ملها الت قو من أ  أي تدااير تقّيد هذه  

 و(62)مشروع وضرورية ومتلاسصة لت قيو هدف ال قوق هي تدااير مل و  عليها في القانو  

وأوصى صلدوق الت مين األساسي على المر  ادعوة ماتلى الجهات الواعلة في قطاع ال  ة   -56
إلى التشااااور من أ ه إعادة تقييم ماايير اساااتصااد المتترعين على أسااااس ميلهم الجلساااي، ف ااااًل عن إعادة  

 و(63)اللعر في ماايير ت ديد مدة االستصااد

وح  ال اااالدوق على إ را  حملة للو ص الملهجي المجاني لويروس الورم ال ليمي الصشااااري في  -57
 و ( 64)الصشرية صووف األشاا  الملقوصي الملاعة، بمن فيهم األشاا  الم ااو  بويروس نقص الملاعة

 ال و في التاليم  

األ ان  ب   تا ز الجيكا التدري   أوصااااااااة حر ة ملاه ااااااااة الال اااااااارية ومااداة السااااااااامية و ره  -58
األولي للمالمين في مجات مكاف ة التميي  وأ  تدرص هذه المسائه في تقييمات الدوائر المات ة اتقييم أدا   
المدرسين، وتشجع المدارس والم سسات األ اديمية على وضع إ را ات واض ة لمكاف ة التميي  في سياق  
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م أثلا  ا لدراسااة، و نشااا   ليات تتيح لألشاااا  الذين ُترف  طلصاتهم المشااار ة في دورات التدري  التي تُقدَّ
 و(65)الدورات الطانف في القرارات التميي ية

وطل  مجلس الشاصاع الولملدي، وملتدي الشاصاع التلجيكيين اللاطقين بالورنساية، وملتدي الشاصاع   -59
مالمين على التواعه على ن و أف اه مع  األوروقي )ورقة مشاتر ة( أ  تشامه الساياساات التاليمية تدري  ال

األطوات والشاااااااااااااصاع من األوسااااااااااااااد األشاااااااااااااد حرمانًا، مع التر ي  على التارف على عالمات الوقر وتا ي  
 و(66) قيمة التلوع

 ما شجاة الورقة المشتر ة الجيكا على زيادة فر  الوصوت إلى المواد التاليمية على اإلنترنة   -60
االساااااااااتامار في األدوات اإللكترونية وقواعد التيانات الموتوحة الم ااااااااادر للطالع، وتوفير الدعم  عن طريو  

الااااااام من  واللقاااااه  المواد التاليمياااااة  تكاااااالي   المالوماااااات، ويو   تكاااااالي  تكلولو ياااااا  الماااااالي لتغطياااااة 
 و(67)و ليها المدارس

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة  

 اللسا   

يا  اللاطقين باللغة الورنساية على القاصارين األ ان  الملو الين عن ذويهم  أوصاة رابطة األوصا -61
اتقديم الدعم المالي إلى الرابطات التي تلشاااط في مجات مكاف ة تشاااويه األع اااا  التلاسااالية األناوية، والتي  

ت  تمّكن من االساااتوادة من  راحة التجميه ويدمات التاافي والمتاباة اللوساااية المتا ااا اااة أو من ال  اااو 
 و(68)على شهادات التار  لتشويه األع ا  التلاسلية األناوية واإليذا  والتاذي 

وأفادت و الة ال قوق األسااااااااااااااساااااااااااااية ب   الماهد التلجيكي للمسااااااااااااااواة اين المرأة والر ه، والماهد   -62
الروماني ل قوق اإلنساااا ، والمر   السااالوفا ي ل قوق اإلنساااا ، هي  مياًا م ساااساااات شاااار ة الشااااد في 

لمشاااورات أو أع ااا  في هي ات وطلية أنشاا ة ي ااي ااًا لرصااد تلويذ أهداف التلمية المسااتدامةو غير أ   ا
 و(69)هذا اللوع من المشار ة ليس واسع االنتشار 

ووفقًا لمجلس الشااصاع الولملدي، وملتدي الشااصاع التلجيكيين اللاطقين بالورنسااية، وملتدي الشااصاع   -63
مشااااااااااااااتر اة(، فا   الجهود الرامياة إلى إنهاا   ميع أشااااااااااااااكاات التميي  القاائم على نوع الجلس  األوروقي )ورقاة  

تاطي األولوية للشااااااااااابات وحقوقهنو ذلك أ  األطر القانونية المذ ورة أعاله ال توفر األدوات الملاسااااااااااصة   ال
لجلس مع صاااغر لماالجة الت ي  الم دوص الذي توا هه الشاااابات اليوم لكونهن شاااابات ونساااا و فتقاطع نوع ا

 و(70)السن ي دي إلى الاديد من أشكات ال رما  الهيكلي التي تااني ملها اللسا  في الجيكا

الور    -64 تكاااااااف   أ ااااااه  االت ااااااادي من  المر    التلجيكي    Uniaوأشاااااااااااااااااااار  االت ااااااادي  والمر   
ودائرة مكاف ة الوقر والهشاشة واالستصااد اال تماعي )ورقة مشتر ة( إلى أ  مادت تو ي     Myria للهجرة

األشااااااااااااااا  ذوي اإلعاقة ال ي ات دو  المتوساااااااااااااط األوروقي بكاير، وأ  الصطالة ت ثر بشاااااااااااااكه يا  في 
 و(71)األشاا  ذوي المهارات المتدنية واللسا  ذوات اإلعاقة

 األطوات  

  اللاطقين باللغة الورنساااية على القاصااارين األ ان  الملو ااالين عن ذويهم  أ دت رابطة األوصااايا -65
أ  القرارات التي تتالو بم اااااااالح الطوه الو ااااااالى يلصغي أ  تُتاذ بطريقة  مايية من قته لجلة م لوة من 
قاٍ /قاضااااااااية لألطوات، وملعمة غير حكومية، ومماه/ممالة عن األوساااااااااد األ اديمية، ومماه/ممالة عن 

علااد اللعر في ال ااه المسااااااااااااااتاادام الااذي ُيارف باااساااااااااااااام    ي ، ومماااه/ممالااة عن مكتاا  األ اااناا اليونيساااااااااااااا
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الاا  بالقاصارين األ ان  الملو الين عن ذويهم  أل  مكت  األ ان   ايرًا ما يغلِّ  االعتصارات    اإل را 
 و(72)المتالقة بالهجرة على م الح الطوه الو لى

المالية بالدفاع عن حقوق الطوه من  ديد على ضااااارورة حعر وأ دت شاااااصكة تلسااااايو الملعمات   -66
احتجاز القاصااارين أو حصساااهم ألساااصاع إدارية ب تة حعرًا مطلقًا، وتهي ة  روف اساااتقصات تراعي سااان  ميع 

 و(73)األطوات، المها رين ملهم واألوروقيين وغير األوروقيين

لطوه ب نشاااااااااااااا  نعام لجمع  وأوصاااااااااااااة شاااااااااااااصكة تلسااااااااااااايو الملعمات المالية بالدفاع عن حقوق ا -67
اإلح اااااا ات بشااااا   االساااااتغالت الجلساااااي لألطوات واالتجار اهم وتويية  ميع الجهات الواعلة في الميدا   
حتى تتمكن من التارف على ال اااااااااااا ايا وتو يههم،  ما أوصااااااااااااة ب   تت قو الساااااااااااالطات المالية من أ   

ويادو  من  ميع الاادماات  األطواات ال اااااااااااااا ااياا ي  اااااااااااااالو  على الرعااياة من قتاه مهليين مادرقين ويساااااااااااااات
المالئم، والرعاية الطتية، والدعم اللوسي، والتاليم، وما إلى ذلك( بغ  اللعر عن مدي استادادهم   )السكن

 و(74)للتااو  مع السلطات الق ائية أو قدرتهم على ذلك

(75)األشاا  ذوو اإلعاقة  
 

بشاااا و  اإلعاقة )ورقة مشااااتر ة(    أوصااااة الورقة المشااااتر ة التي نسااااقها الملتدي التلجيكي المالي -68
اوضاع يطة وطلية لت ساين إعمات حقوق األشااا  ذوي اإلعاقة و دما هم في المجتمع في  ميع ملاحي  
ال يااة من أ اه إدمااص متادأ  مراعااة ملعور اإلعااقاة  في  ميع اإلدارات االت اادياة واإلقليمياة، بماا في ذلاك  

 و(76)أثلا  ت رير عقود اإلدارة

واقترحة وضاع ترتيصات تيسايرية ماقولة لألشااا  ذوي اإلعاقة على  ميع المساتويات في التلد، من   - 69
 و ( 77) المستوي االت ادي إلى المستوي الم لي، وشجاة على عقد م تمر وزاري لتلاوت موضوع اإلعاقة 

ألشاااااااااا   ودعة إلى إضااااااااوا  الطابع اإلل امي على المشاااااااااورة األقاليمية مع الرابطات الممالة ل -70
اإلعاااقااة بشااااااااااااااا   الجواناا  التقليااة، وفر    ا ات رادعااة في حااالااة عاادم االمتاااات لألنعمااة وتطتيو   ذوي
 و(78)الج ا ات هذه

(79)األقليات والشاوع األصلية  
 

أوصاااااااة حر ة ملاه اااااااة الال ااااااارية ومااداة الساااااااامية و ره األ ان  ب   تهّيئ التلديات ملاطو   -71
للروما والرحه، وأ  تتلي مساااااااااااااااحات إضاااااااااااااااهية من هذا اللوع على أرا  تاباة عتور وأما ن إقامة دائمة  

 و(80)لألقاليم أو للدولة االت ادية إذا ل م األمر 

(81)اً المها رو  والال  و  وطالتو اللجو  والمشردو  دايلي  
 

تالقة  يل ااة المووضااية الاامة لشاا و  الال  ين إلى أنها ال تسااتطع ت  يد أو نوي االدعا ات الم -72
بسااااااو  المااملة، ولكلها و دت أو ه ق ااااااور في تقييم المااطر قته عودة المواطلين السااااااودانيين، وانتقدت  

 و(82)با  الجوان  في التااو  مع الصااة السودانية لت ديد هوية المها رين السودانيين

المجاات اإلنسااااااااااااااااني  وأعرقاة و االاة ال قوق األسااااااااااااااااسااااااااااااااياة عن القلو إزا  تاوي  الاااملين في   -73
والمتطوعين الذين يدعمو  المها رين في وضااع غير قانونيو فالساالطات ما فت ة تسااتادم تقليات الترهي   
التي ال تسااااتهدف سااااون اإلنقاذ التاباة للمجتمع المدني الملتشاااارة في الص ر األاي  المتوسااااط ف ساااا ، اه 

ي االت اد األوروقيو وفي الجيكا، حو ِّم  المتطوعين والملعمات غير ال كومية الااملين فًا  تسااااااتهدف أي اااااا
صا ييا  وأي اائية ا تمايية وشااص رابع ألنهم وفروا م وي لمها رين أو قدموا لهم دعمًا من نوع  يرو 
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وأم ااااى الشاااااص الرابع ثمانية أشااااهر في االحتجاز السااااااو للم ا مة  وأم ااااة األي ااااائية اال تمايية  
 و(83)رت إلى التوقى عن إرضاع االها المولود حديًااشهرين في االحتجاز السااو للم ا مة، واضط

وأشاارت رابطة األوصايا  اللاطقين باللغة الورنساية على القاصارين األ ان  الملو الين عن ذويهم   -74
زادت من تاقيد إ را ات لم شاااامه األساااار وتكاليوها وتسااااتتة حتى في تاليو هذه    19-إلى أ   ائ ة  وفيد

اإل را ات، األمر الذي يساااااااااااتو   اتااذ تدااير عا لة لتصسااااااااااايط هذه اإل را ات و عوا  القاصااااااااااارين غير 
 و(84)الم  وقين اذويهم من تكالي  هذه اإل را ات

ماتلى الجهااات الواااعلااة التي تتااديااه وحاا  مجلس أوروقااا على تا ي  التلساااااااااااااايو والتااااو  اين   -75
ل اااالح األطوات المت اااررين من أزمة الال  ين وتامه إلى  انتهم ل اااما  اتااذ تدااير وقائية هيما يتالو  

 و(85)بال ماية من االستغالت الجلسي واالعتدا  الجلسي، والتاجيه باتااذ إ را ات ل ماية ه ال  األطوات

ووضااااااااااااااياة حقوق الطواه والموو  الااام ل قوق الطواه في ات اد  وح  أمين المعاالم االت اادي وم -76
ارو سااه )ورقة مشااتر ة( على فر  حعر مطلو على احتجاز األساار التي لديها أطوات ألسااصاع   -والونيا  

تتالو بالهجرةو وأوصااااااى أمين المعالم االت ادي ب   يجري الترلما  دراسااااااة عن أسااااااصاع فشااااااه اإل را ات  
ي لديها أطوات والمودعة في دور الاودة في انتعار اإلبااد، وعن اإل را ات التي  المتالقة ب بااد األساااار الت

 و(86)يمكن أ  تا ز فاالية التدااير التديلة لالحتجاز ل ما  إبااد هذه األسر ب ورة فاالة

وأوصااااى االت اد الدولي المسااااي ي للامه على إلغا  التاذي  وملعمة الامه المسااااي ي من أ ه   -77
الق اااااااااااااااا  على التاااذيا  في الجيكااا با   تا ز الجيكااا نعااامهااا لل ماااياة الادوليااة حتى تكوااه لجميع مقاادمي  
الطلصات ف  ااًا مسااتقاًل وشاااماًل لطلصاتهم في غ ااو  مهلة ماقولة، وت اامن لجميع طالتي ال ماية الدولية  

 و(87)يةإمكانية الطان أمام هي ة ذات ايت ا  ق ائي  امه لوقى تلويذ قرارات رف  ال ما

ودعا االت اد الدولي المسااااااااااااي ي للامه على إلغا  التاذي  وملعمة الامه المسااااااااااااي ي من أ ه   -78
الق ااااااا  على التاذي  في الجيكا إلى أ  تملح الساااااالطات التلجيكية حو االسااااااتقصات لجميع طالتي ال ماية  

إي ااع المها رين  الدولية وتا ز إ را ات دعم القاصارين األ ان  غير الم ا وقين، وت ر  على عدم  
لالحتجاز اإلداري إال  مالذ أيير من يالت اسااااات داة ادائه لالحتجاز ووضاااااع حد الحتجاز األسااااار التي  

 و(88)لديها أطوات وضما  الرصد المستقه لتلويذ تدااير اإلعادة القسرية

 عديمو الجلسية  

والشصكة األوروقية المالية    (،اللجو لتقديم المساعدة القانونية لطالتي  )  NANSENوحاة ملعمة   -79
بانادام الجلسااااااية، والماهد المالي بانادام الجلسااااااية واإلدماص )ورقة مشااااااتر ة( الجيكا على احترام الت اماتها  
تجاه األشاا  عديمي الجلسية والوفا  اها بالكامه، وعلى إعمات حقهم في ال  وت على  لسية بمو   

فقًا لتو يهات المووضااااية السااااامية لشاااا و  الال  ين والممارسااااات الجيدة،  القانو  الدولي ل قوق اإلنسااااا ، و 
وذلك من يالت الت قو من أ  اإل را  عادت وفاات ومتاال لجميع األشااااا  في الجيكا بغ  اللعر عن 
وضاهم القانونيو ويشمه ذلك ال  وت على يدمات التر مة الشووية والمساعدة القانونية، واتااذ يطوات  

سااين تسااجيه حاالت انادام الجلسااية، وذلك عن طريو موا مة التيانات الكمية عن األشاااا   ملموسااة لت 
عديمي الجلسااية والت قو من أ  الو ات اإلح ااائية تشاامه  ميع السااكا  عديمي الجلسااية بمن فيهم عديمو  

 و(89)جرةالجلسية المشمولو  ب  را ات االحتجاز واإلبااد المتالقة باله
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