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  مقدمة
املنشأ مبوجب قرار جملـس     ،  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        -١

 ٢ يف الفترة من احلادية عشرة   دورته  ،  ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
ـ اجللـسة األوىل  يف واسُتعرضت احلالة يف بلجيكا    . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل    ٢ ودة يفاملعق
وزيـر   - بلجيكا ْستيفن فاناكريي، نائب رئـيس الـوزراء       وترأس وفد   . ٢٠١١مايو  /أيار

اخلامـسة  يف جلـسته    بلجيكا  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن       . بلجيكا يف   اخلارجية
  .٢٠١١مايو / أيار٤املعقودة يف 

ررين التـايل   اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املق     ،  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ يفو  -٢
  .كوبا ونيجرييا واليابان: بلجيكا استعراض احلالة يفلتيسري ) اجملموعة الثالثية(
ألغـراض  صدرت الوثائق التالية    ،  ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :بلجيكا استعراض احلالة يف
ــر  )أ(   ــين تقري ــي  وط ــرض خط ــدموع ــاً انمق ــرة وفق ) أ(١٥ للفق

)A/HRC/WG.6/11/BEL/1(؛  
) ب(١٥ جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة          )ب(  

)A/HRC/WG.6/11/BEL/2(؛   
) ج(١٥ للفقـرة    وفقـاً موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان          )ج(  

)A/HRC/WG.6/11/BEL/3.(  
اجلمهورية لة أعدهتا سلفاً وأحيلت إىل بلجيكا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئ  -٤

يرلنـدا  آلربيطانيا العظمى و   اململكة املتحدة التشيكية والدامنرك وفرنسا وسلوفينيا والسويد و     
وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالسـتعراض         . الشمالية والنرويج وهولندا  

  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  رض الدولة موضوع االستعراضع  - ألف  
      ، وزيـر اخلارجيـة    - شّدد رئيس الوفد، ْستيفن فاناكريي، نائب رئيس الـوزراء          -٥

السـتعراض  لقوق اإلنـسان و   حلاألمهية اليت توليها بلجيكا     يف مالحظاته االستهاللية، على     
  .الدوري الشامل
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ولة احتادية ُتعمل فيها حقـوق      إىل أهنا د  اً  مث تناول البنية اخلاصة بدولة بلجيكا مشري        -٦
الدولة االحتادية واجملموعات اللغويـة     (على خمتلف مستويات السلطة       كامالً  اإلنسان إعماالً 

وتسهم لغات بلجيكا الرمسية الثالث يف ثرائها الثقايف، رغم أهنا تثري أحياناً قضايا             ). واملناطق
اإلجراءات اليت تتخـذها الـسلطات      وأشار الوزير إىل لزوم مراعاة هذا الواقع لفهم         . عملية

 .فهماً صحيحاً البلجيكية يف جمال حقوق اإلنسان

فـاحلقوق األساسـية    . واعتربت بلجيكا سجلّها يف جمال حقوق اإلنسان إجيابيـا          -٧
وبديهي أنه باإلمكان حتقيق مزيد     .  العملي الواقعيف  ُتحترم  منصوص عليها يف الدستور وهي      

  .من التقدم
وأوضـح  . يف االتفاقيات الدولية الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان       وبلجيكا طرف     -٨

  .الوزير أنه ال تزال هناك إجراءات تصديق إضافية عديدة جارية
يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان تتـسق           بصدد النظر   وبلجيكا    -٩

  .أحكامها مع مبادئ باريس
 ملكافحة مجيع أشكال    -غري تشريعية    تشريعية أو    -واختذت بلجيكا تدابري ملموسة       -١٠

املزعوم أو الدين أو امليول اجلنسية " العرق"التمييز، وال سيما ما يقوم منها على نوع اجلنس أو 
  .أو اإلعاقة

وتندرج حقوق النساء واألطفال أيضاً يف صلب مشاغل بلجيكا، كما يشهد بذلك              -١١
م أموراً منها تدابري لتعزيز تساوي الرجال       الربنامج الوطين لإلصالح املُعتمد مؤخراً، الذي يض      

املعنية باالعتداءات اجلنسية علـى  ووالنساء يف سوق العمل، أو اللجنة الربملانية املنشأة مؤخراً      
  . يف إطار الكنيسةقُّصر
يف قـدرات   الواستعرض الوزير بإسهاب املشاكل املتعلقة باكتظاظ السجون ونقص           -١٢

  . وكذلك اإلجراءات املتخذة ملعاجلة هذه املسائلاستيعاب ملتمسي اللجوء،جمال 
بالتعاون الوثيق مع   جرت  صياغة تقريرها الوطين    أن  وشددت بلجيكا يف اخلتام على        -١٣

  .اجملتمع املدين

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
ذلـك  ملقدمة أثنـاء    وترد التوصيات ا  .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٤٩أدىل    -١٤

ورّحب عدد من الوفود بالنهج التـشاوري الـذي         . احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير      
  .اعتمدته بلجيكا يف صياغة التقرير الوطين وبالتزامها بآلية االستعراض الدوري الشامل

. وأحاطت اهلند علماً بصورة إجيابية باملبادرات املشار إليهـا يف التقريـر الـوطين               -١٥
واستفسرت عن اخلطوات املتخذة ملعاجلة الشواغل املتعلقة بالتمييز ضد األجانب واألقليات؛           
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أشّد صرامة؛ وعدم االعتـراف     اً  ومبالحظة أن النظام اجلنائي يصدر يف حق األجانب أحكام        
باألقليات وعدم اعتماد قانون حيظر املنظمات اليت حترض علـى التمييـز العنـصري؛              اً  رمسي

  .وقدمت اهلند توصية. بصورة مقيدة غالل األطفال يف املواد اإلباحيةوتعريف است
ورحبت اجلزائر بإطالق خطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية وهنأت بلجيكا على             -١٦

واستفسرت .  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    معظماجلهود اليت تبذهلا صوب التصديق على       
يف خطتـها االحتاديـة     أدرجتها  م التدابري اليت    عن السبب الذي حال دون حتّسن الوضع رغ       

  .وقدمت اجلزائر توصيات.  تدبريا٥٩ًوالبالغ عددها  ملكافحة الفقر
وأشارت كندا إىل أن بإمكان بلجيكا حتسني مبادراهتا اهلادفة إىل مكافحة استغالل              -١٧

وتـدرك  . رأةاألطفال يف املواد اإلباحية، وإىل ضرورة مواصلة عملها ملكافحة العنف ضد امل           
كندا الشواغل اليت أثارها مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا واملفوضية األوروبيـة             
بشأن مكافحة العنصرية والتعصب، وال سيما التمييز القائم على أساس اللغـة يف املنطقـة               

  . وقدمت كندا توصيات. ةالفلمنكي
 بني اجلنـسني ومكافحـة      ورّحبت مجهورية مولدوفا بأنشطة مركز تكافؤ الفرص        -١٨

وذكِّرت بتشجيع جلنة حقوق الطفل بلجيكا على مواصلة تعاوهنا الدويل من أجل            . العنصرية
ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفـل       . منع استغالل األطفال اجلنسي واملعاقبة عليه     

لق باملساواة بني   وذكَّرت بالتوصيات الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتع           
  . وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. اجلنسني

وأشار االحتاد الروسي إىل أن املعلومات اليت ّمجعتها األمم املتحدة تـربز شـواغل                -١٩
املعادية للسامية والبيانات اليت تنم يف طبيعتها عـن         /هيئات املعاهدات إزاء األنشطة العنصرية    

ات أيضاً ُبعداً من أبعاد التمييز ضد األجانـب وممثلـي           وتتضمن هذه املعلوم  .  اإلسالم كره
األقليات الوطنية والعرقية والعمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأفـراد اجلاليـات اإلسـالمية             

  .وقدم االحتاد الروسي توصيات. والروما
وبينمـا  . ورحبت هنغاريا بتقدمي بلجيكا تقاريرها إىل هيئات املعاهدات يف حينـها          -٢٠

مع االرتياح باألحكام الدستورية    اً   عن تنفيذ اخلطة الوطنية لألطفال، أحاطت علم       استفسرت
وأشارت هنغاريا إىل أمهية التنوع اللغوي، بيد أهنا أعربت عن قلقهـا            . املتعلقة حبقوق الطفل  

إزاء عدم إملام العاملني يف جمال الصحة باألحكام القانونية اليت حتظر تشويه األعضاء التناسلية              
  .وقدمت هنغاريا توصيات. نثويةاأل
وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا بلجيكا لتعزيـز آلياهتـا               -٢١

ومع ذلك، أشارت إىل التمييز القائم      . القانونية واملؤسسية الرامية إىل مكافحة التمييز العنصري      
خاص املنتمني إىل أقليـات إثنيـة       حبكم أمر الواقع يف أوساط بعض الفئات السكانية ضد األش         

  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. وقومية، وال سيما العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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واستفسرت النمسا عن التدابري اإلضافية اليت اعتمدهتا بلجيكا بشأن تقارير عـن جلـوء               -٢٢
لتحسني ظروف االحتجاز   وطلبت تقدمي معلومات عن اخلطة الشاملة       . الشرطة إىل القوة املفرطة   

 ٢٠١٤ -٢٠١٠وعن اإلطار الزمين العتماد خطة العمل الوطنيـة ملكافحـة العنـف املـرتيل               
  . وقدمت النمسا توصيات.وتنفيذها

واستفسرت فرنسا عن مواعيد التصديق على خمتلف صـكوك حقـوق اإلنـسان               -٢٣
  أن القانون البلجيكـي     أشارت إىل وذكَّرت بأن جلنة القضاء على التمييز العنصري        . الدولية

وأشـارت فرنـسا إىل   . ال ينص على حلّ املنظمات اليت حتّرض على الكراهيـة العنـصرية   
مقترحات قدمتها جلنة التحقيق الربملانية يف تقريرها عن االعتداء اجلنسي علـى أطفـال يف               

  .وقدمت فرنسا توصيات. ٢٠١١مارس /آذار
ز حقوق اإلنسان للجميع ومحايتها، وال سيما       وأثنت تايلند على التزام بلجيكا بتعزي       -٢٤

ونّوهت باجلهود اليت تبذهلا بلجيكا لتعزيز نظام العقوبـات وإقامـة           . لصاحل الفئات الضعيفة  
وأعربت عن تقديرها للدور النشط الذي تضطلع به بلجيكـا يف اجملـال اإلنـساين               . العدل

ك أنشطة مفـوض األمـم     ورحبت خبطة العمل ملكافحة االجتار باألشخاص، وبدعمها كذل       
  .وقدمت تايلند توصيات. املتحدة السامي لشؤون الالجئني

وأشارت إستونيا إىل أن بلجيكا طرف يف مجيع الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان              -٢٥
وشجعت بلجيكا على   . وإىل تعاوهنا الكامل مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة         

وطلبت إستونيا تقدمي معلومات إضـافية عـن   . لعنف املرتيلمواصلة بذل جهودها ملكافحة ا 
تدابري احلد من الفقر واستفسرت عن مدى حتسن أوضاع الفئات الضعيفة الدخل يف أعقاب              

واستفسرت إستونيا كذلك عن عملية التصديق علـى        . تنفيذ اخلطة االحتادية للحد من الفقر     
  .الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

وأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إىل أن إنشاء مؤسـسة              -٢٦
 واستفـسرت عـن    . يف حالة حقوق اإلنسان   اً  إجيابياً  وطنية حلقوق اإلنسان سيسهم إسهام    

كيفية معاجلة بلجيكا حالة ملتمسي اللجوء الذين ال يتمتعون حبقوقهم يف الـسكن وعـن               
وأشارت إىل عدم وجود تشريع شـامل حلمايـة         . تعلقة حبماية األطفال  الثغرات التشريعية امل  

وقدمت اململكة  . النساء من العنف املرتيل وإىل ظهور أعمال عنصرية ومعادية للسامية جمدداً          
  .املتحدة توصيات

وأعربت بولندا عن تقديرها اللتزام بلجيكا بالتعاون مع املكلفني بواليات يف إطـار               -٢٧
ورحبت بالتطورات  . اصة ومع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       اإلجراءات اخل 

 أشارت إىل استنتاجات جلنة حقوق      ابيد أهن . العديدة اليت يشهدها النظام القانوين واملؤسسي     
الطفل بشأن استمرار وجود جماالت ينبغي اختاذ خطوات إضافية فيها بغية إعمـال حقـوق              

  .اتوقدمت بولندا توصي. األطفال
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وطلبت سلوفينيا تقدمي معلومات عن تنفيذ املرحلة الثانية من الربنامج العاملي للتثقيف        -٢٨
واستفسرت أيضاً عن متابعة توصيات اللجنة املعنيـة بـاحلقوق          . يف ميدان حقوق اإلنسان   

ـ     اً  االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتعلقة باالعتراف رمسي      ايف باحلاجة إىل محاية التنوع الثق
. لألقليات والنظر يف التصديق على اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية حلماية األقليـات الوطنيـة             

  .وقدمت سلوفينيا توصية
واستفسرت مصر عن الزيارات املزمع تنظيمهـا للمكلفـني بواليـات يف إطـار                -٢٩

ـ        ويف حني اعترفت    . اإلجراءات اخلاصة  ره باجلهاز القانوين القائم ملكافحـة العنـصرية وك
 أعربت عن شواغلها     فإهنا األجانب وبأن مكافحة العنصرية متثل أولوية من أولويات بلجيكا،        

وأعربـت  . إزاء عدم وجود أحكام حمددة حتظر الدعاية إىل التمييز العنصري والتحريض عليه       
مصر عن القلق أيضاً إزاء تنفيذ سياسات مواجهة االستغالل اجلنسي لألطفال على الـصعيد              

 .وقدمت توصيات. وإزاء حظر احلجاب يف املدارساالحتادي 

 وباخلطوات  ٢٠٠٥ ورحبت أفغانستان بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفل يف عام          -٣٠
وأحاطت علماً ببعض الصعوبات الـيت ال       . املتخذة لتعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية     

واستفسرت عن  . بني اجلنسني يف جمايل حقوق الطفل واملساواة      اً  تزال بلجيكا تواجهها عملي   
  .وقدمت توصيات. التدابري اإلضافية اليت تزمع بلجيكا اختاذها ملكافحة العنصرية

ورّحبت إندونيسيا بوضع آلية رصد عمليات الترحيل القسري وباجلهود املبذولـة             -٣١
بذهلا وأثنت أيضاً على اجلهود اليت ت     . لزيادة عدد املرافق املخصصة مللتمسي اللجوء ونوعيتها      

بلجيكا ملكافحة العنصرية، وبصفة خاصة عن طريق إجنازات مركز تكـافؤ الفـرص بـني               
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. اجلنسني ومكافحة العنصرية

أثنت أملانيا على بلجيكا العتمادها خطة عمل ملكافحة االجتار بالبـشر،           يف حني   و  -٣٢
ها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بـشأن        التوصيات اليت قدمت   تهاتساءلت عن كيفية متابع   فإهنا  

واستفسرت أملانيا عـن كيفيـة      . معاجلة عدم كفاية الوسائل املتاحة ملساعدة ضحايا االجتار       
متابعة بلجيكا توصية جلنة حقوق الطفل بشأن األوضاع الصحية لألطفال املنتمني إىل أشـد              

  .األسر حرماناً وبشأن معاقبة مرتكيب العقاب البدين
. بت السويد بالتطورات اإلجيابية املتعلقة بالالجئني وملتمسي اللجوء يف بلجيكا         ورّح  -٣٣

ومع ذلك، أشارت إىل الظروف السيئة السائدة يف املراكز املغلقة املخصصة للمهاجرين وإىل             
 بلجيكا تقدمي مزيد من التفاصـيل عـن         منوطلبت  . اللجوء إىل القوة املفرطة أثناء طردهم     

ـ طلبت  كما  . لتعزيز ظروف إيواء ملتمسي اللجوء واملهاجرين     التدابري املتخذة    ها تقـدمي   من
  .وقدمت السويد توصيات. تفاصيل إضافية عن مسألة اكتظاظ السجون

جلنة حقوق الطفل بشأن تشويه األعضاء اليت أبدهتا الحظات املوأشارت الربتغال إىل     -٣٤
. هذه املمارسة معرفة واسعة النطـاق     التناسلية األنثوية وإىل عدم معرفة القانون الذي حيظر         
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 عدم إنشاء جلنة الحظتو. وتساءلت عن اخلطوات املتخذة للتوعية هبذه املمارسة ومكافحتها  
  . وقدمت توصيات. وطنية حلقوق اإلنسان بعد

 بصفة إال أهنا ال تغفلوتدرس بلجيكا إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،        -٣٥
  . القائمة يف هذا اجملالخاصة اآلليات املتخصصة

وبلجيكا على وشك التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن               -٣٦
االختفاء القسري وباشرت عملية التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص           

  وليس بوسع بلجيكا حاليـاً التـصديق علـى         . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
إىل أهنا متـنح العمـال      اً  االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، نظر        

تعارض مع الـسياسات األوروبيـة      مما ي املهاجرين الشرعيني وغري الشرعيني حقوقاً متساوية       
  .والوطنية للهجرة

. تعـذيب وتزمع بلجيكا التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة ال           -٣٧
وفيما يتعلق باآللية الوطنية ملنع التعذيب، تدرس بلجيكا أموراً منها خيار توسيع نطاق والية              

  .إحدى املؤسسات القائمة
عند التوقيع على االتفاقية اإلطارية حلمايـة األقليـات         قد أبدت،   وكانت بلجيكا     -٣٨

يوجد اتفاق إىل حـد اآلن يف   وال". وطنيةالقلية األ"الوطنية، حتفظاً يستند إىل تعريف مفهوم   
  .بلجيكا على هذا التعريف

وبلجيكا مستعدة للتدقيق فيما إذا كانت إعالناهتا وحتفظاهتا على الصكوك الدوليـة              -٣٩
  .سحبها عند االقتضاءمستعدة لووهلا ما يربّرها تزال وجيهة  يف جمال حقوق اإلنسان ال

ة إىل ثالثة قوانني ضـد العنـصرية       وتستند مكافحة التمييز والتحريض على الكراهي       -٤٠
وكثفت بلجيكا عملها   . ٢٠٠٤ والتمييز وإنكار حمرقة اليهود، تكملها خطة العمل الوطنية لعام        

 اإلسالم، وال سيما بإنشاء وحدات رصد وكرهجانب ومعاداة السامية   أليف جمال مكافحة كره ا    
  .  قضائيةمبالحقاتومراقبة، وإنشاء وحدة حملاربة الكراهية عرب شبكة اإلنترنت و

يسمح التشريع البلجيكي حبظر األحزاب السياسية اليت تفتقـر إىل الشخـصية             وال  -٤١
ومع ذلك، ميكن ألعضاء األحزاب أن يتعرضوا للمالحقة اجلنائية بسبب ارتكاب            . القانونية

 من التمويـل    حترموميكن لألحزاب ذاهتا أن     . أعمال عنف والتمييز والتحريض على الكراهية     
  .  قد ُتحلّاجلمعيات التابعة هلاكما أن لعام ا

 واملدارس  .يسمح له  يف املدارس أو     احلجابوال يوجد أي نص قانوين حيظر ارتداء          -٤٢
وحرية االختيار أمام . التربوية هذه األحكام يف نظامها الداخلي وفقاً ملشاريعها إدراجحرة يف   

  .األبوين مكفولة قانوناً وفعالً
 يف املائة، فإن بلجيكا تـشهد       ١١٨ة إيواء الرتالء يف السجون بلغت       وحيث إن نسب    -٤٣

لذلك، اختذت  . رهن احلبس االحتياطي  فعالً مشكلة اكتظاظ تتعلق بصفة خاصة باألشخاص        
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األشكال البديلة لالحتجاز، وبناء سجون جديدة، وإجيـار        : بلجيكا إجراءات عديدة، منها   
بكر، واملراقبة اإللكترونية، واالحتجاز لفتـرات      سجن بصورة مؤقتة يف هولندا، واإلفراج امل      

  .حمدودة واالتفاقات املربمة بني الدول لنقل السجناء إىل بلداهنم األصلية
ر يف  ، مادة قانونية كانت متكّن من احتجاز القـصّ        ٢٠٠٠ وألغت بلجيكا، منذ عام     -٤٤

 سـنة أو أكثـر أن   ١٦ميكن لقاصر يبلغ من العمر  وال.  يوما١٥ًتتجاوز  السجون لفترة ال 
. يتعرض إلجراء إحالة إال عند ارتكاب أفعال خطرية وتكون قواعد محاية الشباب غري مناسبة

  .ويودع األحداث احملتجزون يف مراكز مغلقة لالستفادة من الدعم املناسب
 على  طلبات احلصول ويفسَّر تشّبع شبكة استقبال ملتمسي اللجوء بزيادة كبرية يف            -٤٥

وأثناء الفتـرة   . ٢٠١١ - ٢٠٠٧ يف املائة يف الفترة      ١٢٠هز هذه الزيادة نسبة     وتنا. اللجوء
  .  يف املائة من األماكن اإلضافية٥٠نفسها، هّيأت بلجيكا حنو 

وسواء أكان األمر يتعلّق باملعاملة يف السجون أثناء ترحيل األجانب أم بصفة عامة،               -٤٦
إلجـراءات تأديبيـة   اً وء الشرطة إىل القوة، وفقيعاقَب على االعتداءات احملتملة، املتعلقة بلج   

 السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية     وختضع أعمال الشرطة ملراقبة     . وقضائية
  ).املفتشية العامة للشرطة(

ت بيالروس أهنا قّيمت بإجياب نطاق االلتزامات الواسع لدى بلجيكا مبوجب           ذكرو  -٤٧
 التعاون بني املكلفـني     غري أهنا أشارت إىل تدين مستوى     . ق اإلنسان املعاهدات الدولية حلقو  

سيما يف الرد على االستبيانات، حيـث        بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وبلجيكا، وال      
  .وقدمت بيالروس توصيات.  استبيانا٢٦ً أصلترّد بلجيكا إال على مخسة استبيانات من  مل

وأشـارت  .  تبذهلا بلجيكا حلماية حقوق اإلنسان     وأثنت املكسيك على اجلهود اليت      -٤٨
 امليزانية املعتمدة لإلسراع بوترية إقامة العدل وتعزيز        املتخذة بصدد بصورة خاصة إىل التدابري     

مشاركة املرأة يف احلياة العامة والتعاون الكامل مع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات               
سـيما يف    تزال تواجه بعض الصعوبات، ال      ال حظت أن بلجيكا  فإهنا ال ومع ذلك،   . اخلاصة

  .وقدمت املكسيك توصيات. جمايل عدم التمييز وإدماج األقليات
 يف  قلقهـا وأشارت باكستان إىل أن جلنة القضاء على التمييز العنصري أعربت عن              -٤٩
 من االتفاقية الدوليـة     ٤ إزاء عدم اعتماد بلجيكا أي تشريع يكفل تنفيذ املادة           ٢٠٠٨عام  

وأعربت عن رغبتها يف معرفة كيفية عزم بلجيكا     . لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     ل
. مراقبة أنشطة املنظمات العنصرية اليت قد تنال من اجلهود اليت تبذهلا إلقامة جمتمع متـسامح              

  . وقدمت باكستان توصيات
تكفـل مكافحـة    وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على بلجيكا القتراحها تدابري           -٥٠

التمييز يف جمال العمالة بيد أهنا أشارت إىل تقارير عن التمييز ضد أفراد األقليـات العرقيـة                 
. والتمييز القائم حبكم األمر الواقع ضد العمال املهاجرين وأفراد اجلالية اإلسـالمية والرومـا             
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مت وقـد . وأعربت عن القلق إزاء الظروف السائدة يف السجون ويف مرافـق االحتجـاز            
  . الواليات املتحدة توصيات

وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن شواغلها إزاء عدد من قضايا حقوق اإلنسان،           -٥١
 اإلسالم؛ والتمييز املتعددة اجلوانب الذي تواجهه       كرهمنها تصاعد املالحظات اليت تعرب عن       

أمر الواقع ضد بعض    الفتيات املسلمات الناجم عن حظر احلجاب يف املدارس؛ والتمييز حبكم           
عدد حاالت االعتداء علـى     ارتفاع  نية؛ و وطاألجانب واألشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية و      

لمحتجزين، وفرط اكتظاظ الـسجون، وعـدم       لاألطفال؛ وإساءة معاملة موظفي السجون      
  .وقدمت مجهورية إيران اإلسالمية توصيات. وجود رعاية صحية مناسبة فيها

يا إىل التحديات اليت توجهها بلجيكا، مبا فيها اكتظـاظ الـسجون          وأشارت أسترال   -٥٢
ورّحبت خبطة مكافحة االجتار باألشخاص وأثنـت علـى         . وجلوء الشرطة إىل القوة املفرطة    

   تصديق بلجيكا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا االختيـاري يف             
 تبذهلا بلجيكا ملكافحة العنصرية وتعزيـز       ورحبت أستراليا كذلك باجلهود اليت    . ٢٠٠٩عام  

وقـدمت  . وشجعت بلجيكا على إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنـسان      . املساواة بني اجلنسني  
  . أستراليا توصيات

وهنأت األرجنتني بلجيكا على التدابري اليت تنفذها لتحسني حالة األقليات وكذلك             -٥٣
  .وقدمت توصية. إلنسانعلى التدابري األخرى املتعلقة بقضايا حقوق ا

وأشارت هولندا إىل أن املساواة بني اجلنسني ال تزال مسألة قائمة وأعربـت عـن                 -٥٤
وأعربت كذلك عن شواغل    . ٢٠٠٢اهتمامها بنظام احلصص الذي وضعته بلجيكا يف عام         

دابري إزاء بطء نظام العدالة والفوارق القائمة بني املناطق يف طريقة إقامة العدل وأشارت إىل الت
     اليت أعربت عنها جلنـة حقـوق الطفـل         خاوفهولندا امل ت  درّدو. املعتمدة يف هذا الصدد   

وقـدمت  . يـة قتالإزاء االجتار باملعدات احلربية يف املناطق اليت شارك فيها أطفال يف أعمال             
  .هولندا توصيات

ومكافحة وأثنت النرويج على بلجيكا للجهود اليت تبذهلا يف جماالت حقوق الطفل              -٥٥
حـولني  تالعنصرية واملساواة بني اجلنسني وحقوق املثليات واملثليني ومشتهي اجلنـسني وامل          

وبالرغم من أن بلجيكا اسـتجابت بـسرعة        . جنسياً، وإلدماج حقوق اإلنسان يف الدستور     
ألزمة الالجئني اليت اندلعت يف موسم شتاء هذا العام وحّسنت أوضاع ملتمسي اللجوء الذين  

يف الشوارع، أعربت النرويج عن قلقها إزاء عدم وجود قدرة هيكلية لدى بلجيكـا      يعيشون  
  . وقدمت النرويج توصيات. الستقبال ملتمسي اللجوء

وتساءلت إسبانيا عما إذا كانت بلجيكا تنوي متابعة تدابري فرض التزامات لغويـة               -٥٦
هـذه التـدابري إىل أبعـد       كشرط لالستفادة من املنافع االجتماعية املتصلة بالسكن وتفادي         
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واستفسرت أيضاً عما إذا كانت بلجيكا تنوي وضع خطة عمل لتعزيـز حقـوق              . احلدود
  . وقدمت إسبانيا توصيات. اإلنسان ومحايتها

 هيئات املعاهدات إزاء التمييز ضـد املـرأة وأسـباب           هبواجسوذكّرت أوزبكستان     -٥٧
. جرات والنـساء املنتميـات إىل األقليـات       التفاوت بني اجلنسني، وال سيما بالنسبة إىل املها       

وأشارت أيضاً إىل عدم وجود نصوص قانونية ُتجرِّم املنظمات اليت تدافع عن التمييز العنصري              
وأشارت أوزبكـستان  .  اإلسالم يف الصحافة ولدى األحزاب السياسيةكرهانتشار  اً  وجتّرم أيض 

  .أوزبكستان توصياتوقدمت . إىل مشروع مقترح حظر مظاهرات النازيني اجلدد
 هابتعزيز حقوق اإلنسان وتوقعت استمراراّد  وأثنت اليابان على بلجيكا اللتزامها اجل       -٥٨
ورّحبت اليابان باجلهود اليت تبذهلا بلجيكا يف جمـال         . تنفيذ تدابري وفقاً اللتزاماهتا الدولية    يف  

.  املـساواة يف املعاملـة     املساواة بني اجلنسني، بيد أهنا أعربت عن شواغل إزاء استمرار عدم          
ورحبت باخلطوات اجلاري اختاذها ملواجهة التمييز العنصري، بيد أهنا رّددت املخاوف الـيت             

  . وقدمت اليابان توصيات. أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز العنصري
وأعربت الربازيل عن شواغل إزاء استمرار انتشار خطاب الكراهية وظهـور األعمـال               -٥٩

وأشارت إىل استمرار وجود فوارق بني الرجال والنساء، وال سـيما يف سـوق              . ية جمدداً العنصر
وشـجعت  . وأشارت إىل انتشار العنف املرتيل وعدم اعتماد تشريع شامل يف هذا الصدد           . العمل

   .وقدمت الربازيل توصيات.  املشترك مع أفريقيامباضيهابلجيكا على مواصلة العمل للتوعية 
هورية الكونغو الدميقراطية بالسياسات الوطنية حلقوق اإلنـسان املتعلقـة          ورّحبت مج   -٦٠

والحظت مع األسـف زيـادة      . باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية     
التمييز العنصري والتعصب ضد األجانب ورّددت الشواغل املتعلقة بظروف احتجاز املهاجرين           

اً إىل عدم وجود حكومة منذ فترة طويلة واستفسرت عن النتائج           وأشارت أيض . غري الشرعيني 
   .وقدمت توصيات. اليت حققها مركز تكافؤ الفرص بني اجلنسني ومكافحة العنصرية

وكررت بلجيكا توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار               -٦١
  . اإلجراءات اخلاصة

  .٢٠١٢تراف بالبوذية سينتهي يف عام وأكّدت بلجيكا أن إجراء االع  -٦٢
القانون البلجيكي،  نظر  وأوضحت أن العقاب البدين ال ميثل بالفعل جرمية حبّد ذاهتا يف              -٦٣

وإضافة إىل ذلك،   .  مباشراً على هذه األعمال    بيد أن عدداً من النصوص القانونية تنطبق انطباقاً       
   .املساعدة على محاية األطفالتوجد آليات عديدة ملنع هذه األعمال واإلنذار هبا و

وصّدقت بلجيكا على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع         -٦٤
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وقّدمت تقريرها األويل بـشأن             

نفَّذ الربوتوكول،  وُي. ٢٠١٠ يونيه/تنفيذ هذا الربوتوكول إىل جلنة حقوق الطفل يف حزيران        
  . على الصعيد االحتادي وعلى صعيد اجملموعات اللغوية واملناطق على السواء
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   الوطنية حلقوق الطفل يف بلجيكا مكلفة مبتابعة توصـيات جلنـة حقـوق              واللجنة  -٦٥
  . الطفل وتنفيذها

ني ، تتعاون السلطات االحتادية مع اجملتمع املدين ومؤسسات القطاع        ٢٠٠٣ عام   ومنذ  -٦٦
  االستغالل كافحةملتوعوية  وُنظمت محالت   . العام واخلاص على منع بغاء األطفال يف اخلارج       

  . اجلنسي لألطفال
ويف إطـار  .  التشريع البلجيكي تصدير أسلحة حنو بلدان جتند األطفال اجلنود      وحيظر  -٦٧

 يرمي إىل املفاوضات اجلارية بشأن إبرام معاهدة دولية بشأن األسلحة، قدمت بلجيكا مقترحاً
  .  األطفال اجلنودإشكاليةإدراج إشارة حمددة تتناول 

 ذاوإ.  مكافحة العنف ضد النساء أولوية لدى جهاز الشرطة والسلطة القضائية          ومتثل  -٦٨
 اً جزائي اًإطارمتتلك  بلجيكا  فإن  مل يكن قانون العقوبات يتضمن جترمياً واضحاً للعنف املرتيل،          

، اعتمدت بلجيكا خطة عمل وطنية ملكافحة العنف بـني          ٢٠١٠ويف عام   .  ملكافحته كامالً
  . تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وجرائم الشرف والزواج القسريتتناول القرناء، 

وفيما يتعلق مبسألة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية تنظم بلجيكا دورات متخصصة             -٦٩
 .ملبكرة والطفولة اةيشارك فيها العاملون يف جمايل الصح

ويكفل دستور بلجيكا اختالط الرجال والنساء يف مجيع هيئات السلطة التنفيذيـة،              -٧٠
ويف أعقـاب االنتخابـات     .  احمللـي  م اإلقليمي أ  مسواًء أكان ذلك على الصعيد االحتادي أ      

  .، زادت نسبة النساء املنتخبات أيضا٢٠١٠ً واالنتخابات االحتادية لعام ٢٠٠٩اإلقليمية لعام 
شكرت بلجيكا للنرويج وإسبانيا إشارتيهما إىل مسألة حقوق املثليني واملثليـات           و  -٧١

فبلجيكا نشطة جداً يف هذا اجملال سواًء أكان ذلك على     . لني جنسياً حّوتومشتهي اجلنسني وامل  
  .الصعيد الوطين أم الدويل

 يف املائة علـى     ١٥وفيما يتعلق مبكافحة الفقر، أفادت بلجيكا أن نسبة الفقر يف البلد تبلغ               -٧٢
 إىل تقلـيص تـسعى  هي و". بارومتر الفقر"الصعيد الوطين وأهنا وضعت أداة إحصائية سنوية تسّمى   

  . شخص٣٨٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٢٠عدد األشخاص الذين قد يتعرضون للفقر حبلول عام 
ويكفل دستور بلجيكا والعديد من القوانني املساواة بني األشخاص املصابني بإعاقة             -٧٣

ويسهر مركز تكافؤ الفرص على معاجلة الـشكاوى يف هـذا           .  من أشكال التمييز   وحيميهم
كما صدقت بلجيكا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى بروتوكوهلـا            . اجملال

  .االختياري أيضاً وستقدم تقريرها األول يف صيف هذا العام
التشريعي واألعمال الـيت    وبالرغم من التحسينات اليت أدخلتها بلجيكا على اإلطار           -٧٤

سيما  الواقع، واليف قامت هبا ملكافحة مجيع أشكال التمييز، فإن هذه األشكال ال تزال قائمة             
 وسعياً لتسوية هذه املشكلة، ستعتمد بلجيكا استراتيجية وطنية إلدماج أفـراد           . ضد الروما 
  .هذه الطائفة
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حترام حقوق ملتمـسي اللجـوء      ونوهت فلسطني بالعناية اليت توليها بلجيكا إىل ا         -٧٥
، وضعت بلجيكا إطاراً قانونياً     ١٩٨١فمنذ عام   . واألجانب، وإىل إدماجهم يف اجملتمع أيضا     

. ملكافحة العنصرية وكره األجانب وسّنت قانوناً لقمع األعمال املرتكبة بـدوافع عنـصرية            
ان وتكثيف هذه   ودعت فلسطني بلجيكا إىل مواصلة اجلهود اليت تبذهلا الحترام حقوق اإلنس          

  . وقدمت فلسطني توصيات. اجلهود
ورحب املغرب بالتدابري املعتمدة حلماية املهاجرين واستفسر عن اجلهـود املبذولـة              -٧٦

واستفسر أيضاً عن هيكل مركز تكافؤ الفرص بني اجلنـسني ومكافحـة            . لتعزيز إدماجهم 
دين والحظ مـع االرتيـاح      ورّحب باجلهاز القانوين لتعزيز حرية ال     . العنصرية وعن واليته  

وطلب تقدمي معلومات إضافية عن ميثـاق       . حقوق اإلنسان يف جمال   اجلهود املبذولة للتثقيف    
  .وقدم املغرب توصية.  الذي وقعت عليه الشرطة٢٠٠٩التنوع لعام 

. وأعربت شيلي عن تقديرها ملشاركة اجملتمع املدين النشطة يف إعداد التقرير الوطين             -٧٧
لى التثقيف حبقوق اإلنسان وعلى التسامح واملساواة بني اجلنسني واحترام          وركزت كذلك ع  

  .وقدمت شيلي توصيات. التنوع بصفتها جزًءا ال يتجزأ من مناهج التعليم
ونوهت أيـضاً   . وسلمت نيجرييا باعتراف بلجيكا بأمهية احترام حقوق املهاجرين         -٧٨

ومع ذلـك،   . يادة مشاركة القوى العاملة   باخلطوات اليت اختذهتا بلجيكا ملكافحة البطالة وز      
القلق إزاء الدور اهلامشي الذي يضطلع به مكتب األجانب عند البت مشاعر أعربت عن فإهنا 

يف مطالب اللجوء والحظت أن اجمللس املعين بالنظر يف نزاعات األجانب يفتقر إىل سلطات              
  .وقدمت نيجرييا توصيات. التحقيق

رها لألمهية اليت توليها بلجيكا لعملية االستعراض الدوري    وأعربت إكوادور عن تقدي     -٧٩
مما الشامل وملشاركتها اإلجيابية يف هذه العملية وللمشاورات الواسعة اليت أجرهتا داخل البلد،             

  .وقدمت إكوادور توصيات.  أمهية حقوق اإلنسان يف خطة البلد العامةيربز
يف بلجيكا واآلليات اإلقليمية والدوليـة      وركّزت سلوفاكيا على التعاون املثايل بني         -٨٠

حقوق اإلنسان وأثنت على بلجيكا لتخصيص قدر كبري من املوارد حلمايـة حقـوق              جمال  
وأثنت أيضاً على اجلهود اليت تبذهلا بلجيكا يف جمال حتسني الظروف املعيـشية يف          . املهاجرين

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. مرافق السجون
 الستنتاجات املعهد الوطين لإلحصاءات اجلنائية ولعلم اجلرمية الـيت          وتويل تركيا أمهية    -٨١

 مـن أصـل     ن هم  أشد صرامة مقارنة مب    يعاقبون على حنو  تؤكّد أن األجانب يف النظام اجلنائي       
. ورحبت بالنقاش املستمر بشأن إقامة مؤسسة وطنية مـستقلة حلقـوق اإلنـسان            . بلجيكي

  .وقدمت تركيا توصية.  يف الوصول إىل سوق العملوأعربت عن شواغلها كذلك إزاء التمييز
لشواغل الـيت أعربـت     لللتّصدي  واستفسرت جنوب أفريقيا عن اخلطوات املتخذة         -٨٢

عنها جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن عدم وجود نصوص قانونية حمددة تعلن عـدم               
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وأشارت أيـضاً إىل أن     . شرعية املنظمات اليت ترّوج للتمييز العنصري وحتظر هذه املنظمات        
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أعربت عن شواغل إزاء ظهور أعمال عنصرية ومعادية للسامية             

وشكرت جنوب أفريقيا لبلجيكا الدور اإلجيايب الذي اضطلعت به أثناء املؤمتر العاملي            . جمدداً
  .ملكافحة العنصرية وقدمت توصيات

جيكا بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها وبتعاوهنـا        ورحبت بوركينا فاسو بالتزام بل      -٨٣
وال تزال بوركينا فاسو منفتحة على      . الدائم مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة       

وشجعت بوركينا فاسو بلجيكا علـى تعزيـز        . تقاسم خربهتا وأفضل ممارساهتا مع بلجيكا     
  .سياستها للنهوض حبقوق اإلنسان وقدمت توصيات

. نت ماليزيا على بلجيكا النضمامها إىل عدد كبري من صكوك حقوق اإلنـسان            وأث  -٨٤
والحظت أن عدة هيئات معاهدات أبدت مالحظات على مسائل تتعلق بالعنصرية والتمييـز    
العنصري واستفسرت عما تزمع بلجيكا القيام به ملتابعة هذه املالحظات والتوصيات لكـبح             

 هبا من ظواهر وتعزيز التدابري الراميـة إىل منـع كـره             انتشار الكراهية العنصرية وما يتصل    
  .وقدمت ماليزيا توصيات. األجانب والتحيز العنصري ومكافحتهما

وذَكَّرت بنغالديش باستضافة بلجيكا مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان             -٨٥
ملشاركون يف برنـامج    وأشارت إىل عدم تطبيق االلتزام الذي تعهد به ا        . ٢٠٠١منواً يف عام    

 واملساعدة اإلمنائية الرمسية الصافية الـيت       ٢٠٠٢عمل بروكسل لصاحل أقل البلدان منواً لعام        
وأشارت بنغالديش أيـضاً إىل     .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٠,٧التزموا هبا يف حدود     

 واحلوادث املتـصلة    شواغل هيئات املعاهدات بشأن التمييز القائم على أساس العنصر والدين         
  .وقدمت توصيات. خبطاب الكراهية

         .وأشارت جيبويت إىل مـسامهة بلجيكـا يف تعزيـز جملـس حقـوق اإلنـسان                 -٨٦
  .وقدمت توصيات

وأثنت الصني على بلجيكا ملا أحرزته من تقدم يف جماالت القضاء على الفقر وكفالة                -٨٧
هود اليت تبذهلا بلجيكا لتعزيز املساواة بني       وأشارت كذلك إىل اجل   . احلق يف السكن والتعليم   

 بلجيكـا   منوطلبت  . اجلنسني، وضمان حقوق املهاجرين، والقضاء على التمييز العنصري       
تقدمي تفاصيل عن التدابري احملددة اليت تتخذ ِإلعمال احلق يف السكن ويف التعليم الذي ينبغـي        

  .على قدم املساواة رىأن يتمتع به الروما وغريهم من أفراد األقليات األخ
ورّحبت قريغيزستان بتعديل الدستور الذي بات يكفل املصاحل الفـضلى للطفـل              -٨٨

واملساواة بني اجلنسني، وإلغاء عقوبة اإلعدام ومحاية األجانب بصورة تتوازى مـع الرعايـا              
  .وقدمت توصيات. البلجيكيني

لفضلى وضمانات احلق   وشددت غواتيماال على تركيز بلجيكا على مصاحل الطفل ا          -٨٩
وطلبت تقدمي معلومات عن التدابري املعتمدة إلدماج األجانب        . يف التعليم ويف املساعدة الطبية    
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وحثت بلجيكا على االمتنـاع عـن       . بصورة تكفل إقامة جمتمع متعدد الثقافات ومتماسك      
وحثتها أيضاً على إنشاء آلية وطنية حلقـوق      . التمييز بني املهاجرين الشرعيني وغري الشرعيني     

  .وقدمت توصية. اإلنسان
وتعترف بلجيكا بالدين اإلسالمي    . وحيمي دستور بلجيكا حرية الدين وحرية التعبري        -٩٠

ولبلجيكا جمموعة نصوص تشريعية واسعة النطاق ملكافحة أعمال التمييـز          . ١٩٧٤ منذ عام 
وتطبق احملـاكم جبميـع     . دات الدينية والفلسفية  والتحريض على الكراهية على أساس املعتق     

اإلسالم وأعـد   مسألة كره   ويتابع مركز تكافؤ الفرص     . درجاهتا هذه األحكام بصورة فعالة    
 يف املائة إىل    ٤٠ الدين منها نسبة     مرّدها يف املائة من حاالت التمييز       ١٣تقريراً يثبت أن نسبة     

 . اإلسالمكره

: ني اجلنسني ومكافحة العنصرية ثالث مهـام، هـي        مركز تكافؤ الفرص ب   يعاجل  و  -٩١
ميارس صالحياته مبتابعة شكاوى األفـراد والتوعيـة        هو  و. التمييز واهلجرة ومكافحة الفقر   

  .والتدريب وبإصدار آراء وتوصيات
 استقبال ملتمسي اللجوء وغريهم من فئـات األجانـب،    ٢٠٠٧ وينظم قانون عام    -٩٢

ويـنص القـانون   . حياة تتسق مع الكرامة البـشرية يشوا أن يعويقضي بتمكينهم مجيعاً من     
بصورة خاصة على تقدمي مساعدة مادية أثناء فترة النظر يف إجراء طلب اللجـوء بأكملـها                

وُتويل بلجيكا عناية خاصة    . وعلى احلق يف املساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية والقضائية       
وتستفيد هذه  . املصحوبنيني واألحداث غري     الضعيفة مثل ضحايا التعذيب واملسن     لفئاتإىل ا 

  . من نظام استقبال خاصالفئات
، تتاح مرافق اإليـواء إىل األسـر كبـديل          ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١ومنذ    -٩٣

  . لالحتجاز يف املراكز املغلقة
 علـى احلـدود    حتتجز    إهنا  اللجوء بصورة منهجية، بل    يحتتجز بلجيكا ملتمس   وال  -٩٤

  .يستوفون شروط الدخول دون غريهم الاألجانب الذين 
وتندرج مبادئ حقوق اإلنسان يف الدورات التدريبية املخصصة للقـضاة وقـوات              -٩٥

واعتمدت اجملموعات اللغوية أيضاً تدابري ترمي      . األمن، مبن فيهم أفراد الشرطة والعسكريون     
  .حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسيةيف جمال ج التثقيف راإىل إد
حيظى االجتار بالبشر بتعريف واسع النطاق يف قانون العقوبات يغطي مجيع أعمال            و  -٩٦

االجتار، سواء أكانت ألغراض االستغالل اجلنسي أم التسول أم االجتار باألعضاء أم اجلنوح             
 من أمور منها خمتلف اجلوانب املتعلقة مبنع        ٢٠٠٨ وتتألف خطة العمل الوطنية لعام    . القسري

قد و. يتجزأ من مكافحة االجتار بالبشر     وتشكل محاية األطفال جزًءا ال    . بتهماملّتجرين ومعاق 
منها االجتار بالبشر جبميع    اً  أبرمت بلجيكا اتفاقات تعاون بني أجهزة الشرطة تستهدف أمور        

  .أو القائمني عليه/أشكاله مع دول املصدر و
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واختـذت  . قات مباشرة توجد نف  وال. وااللتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي جماين      -٩٧
) سـيما الكتـب واملعـدات     وال(اجملموعات اللغوية تدابري للحد من التكاليف غري املباشرة         

  . ولتقدمي مساعدات مالية للتالميذ الذين حيتاجوهنا
امليزانية، بلغت املساعدة اإلمنائية الرمسية لبلجيكـا       املفروضة على   قيود  الوبالرغم من     -٩٨

سيما بفـضل إلغـاء      يسبق هلا مثيل، ال    ، وهي نسبة مل   ٢٠١٠  عام  يف املائة يف   ٠,٦٤نسبة  
 يف املائة   ٠,٥٧ويفترض أن تبلغ مساعدة بلجيكا نسبة       . ديون مجهورية الكونغو الدميقراطية   
  .، بالنظر إىل اخنفاض الديون املزمع إلغاؤها٢٠١١ من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام

 مجيع الوفود اليت تـدخلت أثنـاء احلـوار          ويف اخلتام، حرصت بلجيكا على شكر       -٩٩
وأشارت إىل أن االستعراض الدوري الشامل ميثل بالتأكيـد أداة مثينـة إلعـداد              . التفاعلي

تعهـدت  قـد   و. تزال العملية يف بدايتها    وال. السياسات املستقبلية يف جمال حقوق اإلنسان     
 وإشـراك   ٢٠١٣ ا يف عام  بلجيكا بتقدمي تقرير مرحلي بشأن تنفيذ التوصيات اليت قبلت هب         

  .اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الدوري الشامل

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
   نظرت بلجيكا يف التوصيات التالية اليت صيغت أثناء احلـوار التفـاعلي وهـي               -١٠٠

  :تتمتع بدعمها
ـ         -١-١٠٠ ذيب التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع

اجلمهورية (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            
  ؛)التشيكية واململكة املتحدة والنرويج وإسبانيا والربازيل وإكوادور

الـدويل  النظر يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري للعهـد          -٢-١٠٠
 والربوتوكـول االختيـاري   اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              
  ؛)فلسطني(الالإنسانية أو املهينة 

التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق   -٣-١٠٠
التصديق علـى   ؛ والنظر يف    )إسبانيا والربازيل (االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         
  ؛)جنوب أفريقيا(لتوصية جلنة حقوق الطفل اً والثقافية وفق

النظر يف سحب حتفظاهتا على خمتلف الصكوك اليت انضمت إليهـا             -٤-١٠٠
  ؛)جنوب أفريقيا(



A/HRC/18/3 

17 GE.11-14581 

لثالـث التفاقيـات جنيـف       ا إلضايفالتصديق على الربوتوكول ا     -٥-١٠٠
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية (١٩٤٩أغسطس / آب١٢ املؤرخة
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وإىل          -٦-١٠٠

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         
قية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن       والثقافية والربوتوكول االختياري لالتفا   

  ؛)إكوادور(االختفاء القسري، وفقاً لتوصية بعض هيئات املعاهدات 
 كرهشجب أي مظاهر للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب و          -٧-١٠٠

اإلسالم يف البيانات السياسية ومواصلة اختاذ تدابري فعالة ترمي إىل مكافحة هـذه             
  ؛)اجلزائر( الرمسي واإلعالمي ولدى عامة اجلمهور الظواهر على الصعيدين

تعزيز حرية مجيع األديان، بوسائل منها اعتماد قوانني ملنح البوذيـة      -٨-١٠٠
  ؛)تايلند(مركز ديانة معترف هبا 

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس            -٩-١٠٠
اإلنسان متتثـل ملبـادئ بـاريس       ؛ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق       )اهلند(
وإسبانيا اململكة املتحدة وبولندا ومصر وأفغانستان والربتغال وأستراليا والنرويج    (

؛ بغية  )ومجهورية الكونغو الدميقراطية وفلسطني وإكوادور وجيبويت واالحتاد الروسي       
زيادة تعزيز سياسات واستراتيجيات احلكومة وإضفاء الطـابع املؤسـسي عليهـا            

؛ ومواصلة النظر يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنـسان متتثـل ملبـادئ          )نيسياإندو(
سيما ما يتعلق منها بإنشاء جلنة وطنيـة         ؛ وتفعيل مبادئ باريس، وال    )شيلي(باريس  

؛ والنظر يف إمكانية تعزيز عمل املؤسسات القائمـة         )بوركينا فاسو (حلقوق اإلنسان   
  ؛)ماليزيا (ل ملبادئ باريسوإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتث

مراعاة التوصيات اليت قدمتها اللجنة الربملانية اخلاصة يف بلجيكـا            -١٠-١٠٠
عالج االعتداء اجلنسي واألعمال اجلنسية النامجة عن امليول اجلنـسية إىل           "بشأن  

الراميـة إىل حتـسني     " سيما يف إطار الكنيسة    األطفال يف إطار عالقة سلطة، وال     
حداث ضحايا اجلرائم اجلنسية وخباصة زيادة طول فترة التقادم         ضمان حقوق األ  

  ؛)فرنسا(اً املنطبقة على جرائم اغتصاب األحداث أو االعتداء عليهم جنسي
اً مضاعفة اجلهود املبذولة لتحقيق تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تنفيذ          -١١-١٠٠
، ومحاية األحداث   ، وخباصة فيما يتعلق باملمارسة الكاملة للحق يف التعليم        مناسباً

من االعتداء واالستغالل اجلنسيني، ووضع حد، قبل كـل شـيء، الحتجـاز             
األطفال األجانب يف مراكز االحتجاز املغلقة، وفقاً للقرار الصادر عن الـوزير            

 ؛ )إكوادور(املكلف بسياسات اهلجرة واللجوء 
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ل مواصلة بذل جهودها لتعزيز تعاوهنا الدويل على منـع األعمـا            -١٢-١٠٠
املتعلقة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة ويف         

  ؛ )مولدوفا(السياحة اجلنسية اليت تتناول األطفال واملعاقبة على هذه األعمال 
اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل يف أسرع وقـت             -١٣-١٠٠

  ؛)النمسا(ممكن وتنفيذها تنفيذاً تاماً 
مواصلة بذل جهودها إلعمال حقوق املرأة واستكمال خطة العمل           -١٤-١٠٠

  ؛)كندا(الوطنية ملكافحة العنف املرتيل 
ني من  املصحوبإدماج املشردات واألطفال، مبا يشمل األطفال غري          -١٥-١٠٠

أصل أجنيب كمستفيدين على سبيل األولوية من استراتيجية احلد مـن الفقـر             
  ؛ )قريغيزستان(

يكفل اً  تاماً  تنفيذ مجيع القوانني والسياسات والربامج املعتمدة تنفيذ        -١٦-١٠٠
  ؛ )مولدوفا(تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة 

  ؛ )اليابان(تعزيز التدابري املناسبة لزيادة حتسني املساواة بني اجلنسني   -١٧-١٠٠
عة من القـوانني    التعجيل جبهودها الرامية إىل تنفيذ اجملموعة الواس        -١٨-١٠٠

يرمي إىل تعزيز املساواة بني اجلنـسني وتعزيـز     اً  تاماً  والسياسات والربامج تنفيذ  
  ؛ )ماليزيا(اً حقوق املرأة أيض

قـوق اإلنـسان    شأن ح مواصلة بذل جهودها يف جمايل التثقيف ب        -١٩-١٠٠
  ؛ )املغرب(والتدريب عليها، وخباصة لصاحل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون 

  ؛ )النمسا(زيادة تثقيف أفراد الشرطة حبقوق اإلنسان والتدريب عليها   -٢٠-١٠٠
تنفيذ األحكام الواردة يف اخلطة الـشاملة اخلاصـة باملؤسـسات             -٢١-١٠٠

  ؛)النمسا(اً ومناسباً العقابية تنفيذاً تام
ضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة يف اجملـاالت االجتماعيـة             -٢٢-١٠٠

سيما كفالة تساوي الوصول إىل فـرص        ، وال تاماًاً  ياسية إدماج واالقتصادية والس 
العمل، وتعزيز حقوقهم يف التعليم، ويف املوارد املناسبة للرعاية وكـذلك تقـدمي             
الدعم إىل األطفال الذين يعانون من إعاقات نفسية واجتماعيـة يف األسـرة ويف              

  ؛ )تايلند(واملنشآت العامة اجملتمع احمللي ودعمهم، وأخريا، كفالة وصوهلم إىل النقل 
ـ      -٢٣-١٠٠ شأن مواصلة بذل جهودها وتكثيفها يف جمال تعزيـز التثقيـف ب

  ؛ )سلوفينيا(حقوق اإلنسان 
مواصلة تعاوهنا الوثيق مع اجملتمع املـدين يف إطـار متابعـة دورة               -٢٤-١٠٠

  ؛ )النمسا(االستعراض الدوري الشامل 
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يف متابعة االستعراض     اجملتمع املدين  تيسري اخنراط اجلهات املعنية من      -٢٥-١٠٠
حبقـوق   ، مبا يشمل املنظمات غري احلكومية املعنية      نشطاًاً  الدوري الشامل اخنراط  

  ؛ )الربتغال(اإلنسان 
معاجلة الردود املتأخرة على االستبيانات املواضـيعية للمكلفـني           -٢٦-١٠٠

  ؛ )اد الروسيحتإلا(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
حقـوق اإلنـسان    شأن  مواصلة بذل جهودها يف جمايل التثقيف ب        -٢٧-١٠٠

والتدريب عليها مبا يكفل فعالية آليتها الداخلية ملكافحة التمييز وتعزيز كفاءهتـا         
  ؛ )بوركينا فاسو(

زيادة جهودها الرامية إىل القضاء على أي شـكل مـن أشـكال               -٢٨-١٠٠
  ؛ )انأوزبكست(التنميط ضد النساء 

اختاذ التدابري الالزمة لتمكني النساء من ممارسـة حقـوقهن دون             -٢٩-١٠٠
  ؛ )فلسطني(مضايقة أو إكراه أو متييز 

اختاذ مجيع اإلجراءات املناسبة، مبا فيها بـرامج التثقيـف والتـدريب،             -٣٠-١٠٠
  ؛ )النرويج(للقضاء على التحيُّز والتمييز القائمني على امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية 

تعزيز تدابريها الرامية إىل منع كره األجانـب والتحيُّـز العرقـي              -٣١-١٠٠
ومكافحتهما لدى املسؤولني السياسيني والعموميني وعامة اجلمهور، مبا يتسق مع          

  ؛ )جنوب أفريقيا(توصية جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
الت اإلعراب عن كره األجانب     زيادة فعالية منع أي حالة من حا        -٣٢-١٠٠

والتمييز العنصري الصادرة عن بعض املسؤولني وزيادة أنشطتها ملكافحة هـذه           
  ؛ )أوزبكستان(اآلفات 
اختاذ تدابري فعالة لكبح الكره العنصري والتعصب الديين، بتعزيـز          -٣٣-١٠٠

تدابريها الرامية إىل منع كره األجانب والتحيُّز العنصري ومكافحتـهما لـدى            
  ؛ )بنغالديش(املسؤولني السياسيني والعموميني وعامة اجلمهور 

اختاذ خطوات إضافية ملنع العنف بدوافع عنصرية عن طريق أنشطة            -٣٤-١٠٠
التوعية وحتسني حالة عمالة املهاجرين، وكذلك مكافحة أعمال العنف بـصورة           

  ؛ )اليابان(عامة وتعزيز مقاضاة األشخاص الذين ال يزالون يرتكبوهنا 
حتسني الظروف العامة السائدة يف السجون واعتماد تدابري مناسبة           -٣٥-١٠٠

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(ملعاجلة املشاكل القائمة فيها مثل االكتظاظ 
يتعلق حتسني الظروف السائدة يف السجون يف بلجيكا، مبا يف ذلك ما              -٣٦-١٠٠

  ؛ )أستراليا(منها باالكتظاظ 
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  ؛ )جيبويت( على احلق يف الصحة وتداعياتهسجون معاجلة اكتظاظ ال  -٣٧-١٠٠
مواصلة تعزيز اإلجراءات السياسية والتشريعية يف هـذا الـصدد            -٣٨-١٠٠

بشأن التدابري املتخذة للحد من اكتظاظ السجون وتنفيذ اخلطة الشاملة، وهـي            
  ؛ )شيلي(حالة تشهدها بلدان يف مناطق عدة من العامل 

ن امليزانية الوطنية واختاذ تـدابري أخـرى        ختصيص موارد إضافية م     -٣٩-١٠٠
الظـروف  تـدهور   حتّسن الظروف السائدة يف السجون وتكفل تسوية مشكلة         

  ؛ )إكوادور( يف سجون البلد سائدةال
اعتماد تدابري فّعالة للحد من اكتظاظ السجون وحتسني ظـروف            -٤٠-١٠٠

  ؛ )اجلزائر(اإليواء يف مرافق السجون واملالجئ 
  ؛ )الواليات املتحدة( جهودها للحد من اكتظاظ السجون تكثيف  -٤١-١٠٠
 قبلاختاذ تدابري للحد من الفترة اليت يقضيها املتهمون يف االحتجاز             -٤٢-١٠٠

  ؛ )الواليات املتحدة(احملاكمة 
اختاذ تدابري لتحسني الظروف السائدة يف املراكز املغلقـة إليـواء             -٤٣-١٠٠

  ؛ )السويد(األجانب 
اخلطة الشاملة من أجل إقامة مرافق سجن أكثـر         "ل تنفيذ   استكما  -٤٤-١٠٠
ها عواقب اختاذ إجراءات ملعاجلة مشكلة االكتظاظ يف السجون و        ومواصلة" إنسانية

 ؛ )السويد(املتعلقة بظروف السجناء 

لتدابري اليت تقلص من عدد القـضايا املتراكمـة يف          لمنح األولوية     -٤٥-١٠٠
  ؛ )هولندا( املوظفني يف احملاكم القانونية مناً مناسباً احملاكم وتتيح عدد

 سـالدوز، للشروط الواردة يف قـضية      اً  اعتماد قانون إجرائي وفق     -٤٦-١٠٠
       مـن حلظـة االسـتجواب      اً  تكفل متكني احملتجزين من خدمات حمـام اعتبـار        

  ؛ )إسبانيا(األول 
التصدي للظروف السائدة يف الـسجون ويف مرافـق االحتجـاز            -٤٧-١٠٠
  ؛ )سلوفاكيا(اصة فيما يتعلق بتعرضها إلضرابات موظفي السجون املتكررة وخب

 يف املائة من الناتج احمللي      ٠,٧زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية لتبلغ        -٤٨-١٠٠
 يف املائة لصاحل أقل البلـدان منـواً، ومهـا    ٠,٢لصاحل البلدان النامية واإلمجايل  

الدويل لدعم جماالت تتصل بصفة خاصة باحلد       النسبتان اللتان التزم هبما اجملتمع      
  ؛ )بنغالديش(من الفقر والتحديات املناخية واألشخاص ذوي اإلعاقة 

احترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية للعمال املهاجرين وألسرهم       -٤٩-١٠٠
  ؛ )بنغالديش(احتراماً تاماً وضمان سالمتهم وأمنهم 
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وضـع  ساواة من التعليم عن طريـق       تعزيز االستفادة على قدم امل      -٥٠-١٠٠
نظام التعليم تستهدف األطفال مـن األسـر الفقـرية          إطار  سياسات شاملة يف    

  ؛ )املكسيك(واألجنبية وأسر األقليات 
تعزيز إجراءات اللجوء بوسائل منها حتسني املـساعدة القانونيـة            -٥١-١٠٠

بة لالحتياجات  املقدمة إىل ملتمسي اللجوء والتعجيل مبعاجلة الدعاوى واالستجا       
  ؛ )تايلند(اخلاصة مبلتمسي اللجوء من األطفال والنساء واملسنني 

إجياد حلول طويلة املدى للتصدي للظروف املهينة الـيت يـضطر             -٥٢-١٠٠
  ؛ )النرويج(ملتمسو اللجوء للعيش فيها وخباصة النساء واألطفال 

 فيه الكفاية   متكني ملتمسي اللجوء من املساكن اآلمنة والسليمة مبا         -٥٣-١٠٠
  ؛ )اململكة املتحدة(

قوق األطفال والنساء من ملتمـسي      حلمواصلة إيالء عناية خاصة       -٥٤-١٠٠
  ؛)إندونيسيا(اللجوء، وخباصة بإتاحة املالجئ وضمان محايتهم من العنف 

 السائدة يف مراكز ملتمسي اللجوء ومراجعة       العيشحتسني ظروف     -٥٥-١٠٠
 تأمني خدمات تقدمي    ضرورة الفردية، بوسائل منها     النظام القائم ملعاجلة الشكاوى   

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(املشورة القانونية يف هذه املراكز 
  النظر يف جعل إجراء اللجوء أكثر شفافية مبـا يـشمل مرحلـة               -٥٦-١٠٠

  ؛ )نيجرييا(الطعون 
لرصد حاالت الترحيل القسري    تنفيذ آلية الرصد اجلاري وضعها        -٥٧-١٠٠
  ؛ )إندونيسيا (اإلعادة القسريةيتقيد باحترام مبدأ عدم اً تنفيذ
  ؛ )سلوفاكيا(مواصلة زيادة قدراهتا إلدماج الالجئني   -٥٨-١٠٠
إجياد حل إجيايب لألزمة املؤسسية اليت تشهدها بلجيكا منذ أشـهر             -٥٩-١٠٠

عّدة وذلك من خالل إجراء حوار بني خمتلف اجملموعات اللغويـة يف اجملتمـع              
  .)جيبويت(البلجيكي 

          وحتظى التوصيات التالية بدعم بلجيكا اليت تعتـرب أهنـا قـد ُنفـذت بالفعـل           -١٠١
   :أو جيري تنفيذها
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -١-١٠١

؛ االنضمام يف مرحلة مبكرة إىل االتفاقية       )إسبانيا والربازيل واألرجنتني  (القسري  
  ؛ )اليابان(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

عملية التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع           استكمال  -٢-١٠١
واالعتراف باللجنة املعنية    يف أقرب أوقت ممكن   األشخاص من االختفاء القسري     
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مـن   ٣٢ و ٣١كما تقضي بـذلك املادتـان         كامالًاً  باالختفاء القسري اعتراف  
  ؛ )فرنسا(االتفاقية 

اعتماد نص قانوين يسمح حبلّ املنظمات اليت حتّرض على الكراهية            -٣-١٠١
  ؛ )فرنسا(العرقية يف القانون احمللي 

عدم ادخار جهودها للقضاء على ممارسات بعض مجاعات الـيمني            ٤-١٠١
املتطرف مثل التحريض على الكراهية والعنف، كلما برزت، مبا يف ذلك علـى             

  ؛ )إندونيسيا(ة اإلنترنت، حيث تنتشر بصورة خاصة شبك
اختاذ إجراءات للقضاء على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل           ٥-١٠١

  ؛ )بنغالديش(األطفال يف املواد اإلباحية 
لّني جنـسياً أو الـذين قـد        إتاحة الدعم املناسب لألطفال املستغَ      ٦-١٠١

  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(يتعرضون لذلك 
وضع استراتيجية للقضاء على عملية االجتـار باألطفـال وبغـاء             ٧-١٠١

األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف إطار وضع خطة عمل وطنيـة             
  ؛ )بيالروس(ملكافحة االجتار بالبشر 

 استغالل  يف ذلك  لالستغالل اجلنسي لألطفال، مبا       بفعالية التصّدي  ٨-١٠١
  ؛ )مصر(باحية، باعتماد تشريعات وسياسات األطفال يف املواد اإل

ألطفال املنتمني إىل أشّد    ل عناية خاصة    إيالءختصيص موارد كبرية و     -٩-١٠١
  ؛ )أفغانستان(الفئات ضعفاً يف اجملتمع 

  ؛ )بولندا(اعتماد تشريع شامل بشأن العنف املرتيل   -١٠-١٠١
لـصاحل األطفـال    اختاذ تدابري مناسبة لتنفيذ خطة العمل الوطنية          -١١-١٠١

  ؛ )هنغاريا(والتعاون معهم  املعنينيبالتشاور مع الشركاء 
 ملكافحة العنف   ٢٠١٤-٢٠١٠املوافقة على خطة العمل الوطنية        -١٢-١٠١

  ؛ )إسبانيا(املرتيل وتنفيذها يف أسرع وقت ممكن 
التماس آراء األطراف املعنية قبل املوافقة على مشروع خطة العمل            -١٣-١٠١

  ؛ )هنغاريا (٢٠١٤-٢٠١٠كافحة العنف املرتيل الوطنية مل
تنفيذ توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بوقف التمويـل العـام             -١٤-١٠١

  ؛ )االحتاد الروسي(لكراهية والتمييز والعنف الألحزاب السياسية اليت ترّوج 
اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع       تنفيذ  كفالة تنسيق     -١٥-١٠١
ال التمييز ضد املرأة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          أشك
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والثقافية تنفيذاً فّعاالً على الصعيدين االحتـادي واإلقليمـي وعلـى مـستوى             
  ؛ )بولندا(اجملموعات اللغوية 

التصدي ملا أثارته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من أن الـشكاوى             -١٦-١٠١
د الشرطة ال تؤدي دوماً إىل إنزال عقوبات تتسق مع خطـورة            املقدَّمة ضد أفرا  
  ؛ )تركيا(اجلرائم املرتكبة 

 القائمة يف األجور بني الرجـال       فوارقإيالء عناية خاصة لتدارك ال      -١٧-١٠١
  ؛ )نيجرييا(والنساء عن طريق تعزيز تدابري السياسات العامة 

 قوانني وسياسات مكافحة    محاية اهلوية والتعبري اجلنسانيْين باعتماد      -١٨-١٠١
  ؛ )النرويج(التمييز 
تعزيز تدابريها الرامية إىل منع كره األجانب والتحيـز العنـصري             -١٩-١٠١

ومكافحتهما لدى املسؤولني السياسيني والعموميني وعامة اجلمهور، وكـذلك          
  ؛ )باكستان(تعزيز التسامح بني اجملموعات اإلثنية والوطنية كافة 

  ؛ )الربازيل(ر العنصرية وكره األجانب ومكافحتهما رصد انتشا  -٢٠-١٠١
اختاذ التدابري الالزمة ملنع التحقيقات وعمليات االحتجاز التعسفي          -٢١-١٠١

والتفتيش واالستجواب اليت تقوم هبا السلطات القضائية وأفراد الشرطة علـى           
ك أساس املظهر اخلارجي أو لون البشرة أو األصول العرقية أو اإلثنية، وكـذل            

فرض عقوبات صارمة على السلطات اليت ترتكب هذه التجـاوزات وتـسيء            
  ؛ )إكوادور(املعاملة 
  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(وقف احتجاز األحداث يف سجون البالغني   -٢٢-١٠١
اختاذ إجراءات لضمان تفادي إساءة املعاملة أثناء عمليات الطرد،           -٢٣-١٠١

  ؛ )السويد (لةع شكاوى ضد هذه املعامبوسائل منها اعتماد نظام فعال لرف
ضمان إتاحة خدمات املشورة القانونية داخل مراكـز االحتجـاز            -٢٤-١٠١

  ؛ )اململكة املتحدة(املغلقة مللتمسي اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني 
 احتجاز ملتمسي اللجوء واملهـاجرين غـري        تخلّص من أسلوب  ال  -٢٥-١٠١

ية واقتصار حرمان ملتمسي اللجـوء مـن        الشرعيني على احلدود بصورة منهج    
  ؛ )املكسيك(حريتهم على حاالت استثنائية أثناء فترة النظر يف التماس اللجوء 

ها وزع اجلنود   كفالة عدم االجتار باألسلحة مع املناطق اليت جيري في          -٢٦-١٠١
  ).هولندا(األطفال 
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      يف حينـها، علـى      وستنظر بلجيكا يف التوصيات التالية وستقّدم ردوداً عليهـا          -١٠٢
أال تتجاوز الردود موعد عقد الدورة الثامنـة عـشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان يف                 

  : ٢٠١١سبتمرب /أيلول
سحب حتفظاهتا على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              -١-١٠٢

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(والسياسية 
يل اخلـاص   سحب حتفظاهتا وإعالناهتا التفسريية على العهد الـدو         -٢-١٠٢

باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز           
  ؛ )إيران(العنصري 

مواءمة التشريع الوطين مع معاهدات حقوق اإلنسان، وال سـيما            -٣-١٠٢
  ؛ )إكوادور(سحب حتفظاهتا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 ،امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات      ى  التصديق عل   -٤-١٠٢
  ؛ )هنغاريا(وهو الصك الرئيسي يف هذا السياق 

إعداد خطة عمل وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها متكّـن             -٥-١٠٢
املؤسسات االحتادية وغري االحتادية من العمل يف هذا اجملال على حتسني تنـسيق             

  ؛)رإكوادو(السياسات وتنفيذها 
بـادئ بـاريس    متتثل متاماً مل  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        -٦-١٠٢

 ؛)جيبويت(وذلك بإعداد خطة عمل حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها 

 من ٢التعجيل بعملية سحب اإلعالنات اليت أصدرهتا مبوجب املادة   -٧-١٠٢
طفال الـذين  اتفاقية حقوق الطفل بشأن مبدأ عدم التمييز، الذي حيد من متتع األ  

  ؛)قريغيزستان(ال حيملون اجلنسية البلجيكية باحلقوق الواردة يف االتفاقية 
جتديد خطة عملها ضد استغالل األطفال اجلنسي ألغراض جتاريـة            -٨-١٠٢

  ؛)كندا(
اعتماد تشريع واضح وشامل بشأن العنف املرتيل، يتسق اتساقاً تاماً       -٩-١٠٢

  ؛)الربازيل( على التمييز ضد املرأة مع توصيات اللجنة املعنية بالقضاء
وضع استراتيجية وطنية شاملة ومنسَّقة ملكافحة مجيع أشكال العنف   -١٠-١٠٢

ضد النساء والفتيات، وفقاً لتوصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة            
  ؛)قريغيزستان (٢٠٠٨يف عام 
وبا بشأن محاية األقليات    التصديق على االتفاقية اإلطارية جمللس أور       -١١-١٠٢

لتوصية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        اً  الوطنية، وفق 
  ؛)االحتاد الروسي(
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مواصلة ما تبذله من جهود لتوسيع نطاق خطـة العمـل املعنيـة               -١٢-١٠٢
  ؛)النرويج(مبكافحة العنف املرتيل لتشمل مجيع أشكال العنف ضد املرأة 

تعميم قواعد بانكوك ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازيـة           -١٣-١٠٢
  ).تايلند(للجانيات وتنفيذ هذه القواعد يف إطار تعديل نظامها القضائي 

  :ومل حتظَ التوصيات التالية بدعم بلجيكا  -١٠٣
التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال              -١-١٠٣

األرجنتني ومجهورية إيران اإلسالمية ومصر وباكستان      (املهاجرين وأفراد أسرهم    
  ؛)ومجهورية الكونغو الدميقراطية وفلسطني

االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليهـا             -٢-١٠٣
سيما االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            بعد وال 
  ؛)بوركينا فاسو(أسرهم 
إعادة النظر يف موقفها من التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة             -٣-١٠٣

 ١٧ املؤرخة   ١٧٣٧حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وفقاً للتوصية         
 الصادرة عن اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا، اليت انـضمت          ٢٠٠٦مارس  /آذار

  ؛)اجلزائر(إليها بلجيكا 
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       النظر يف االنضمام إىل     -٤-١٠٣

؛ االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق       )نيجرييا(املهاجرين وأفراد أسرهم    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم كخطوة أخرى أساسية حلمايـة حقـوق            

  ؛)غواتيماال وإكوادور(اإلنسان 
 سلبية عـن    ترتب عواقب م  إتاحة ضمانات قانونية كافية تكفل عد       -٥-١٠٣

الشكاوى اليت يرفعها األجانب خبصوص أوضاع إقامتهم يف البلد، من أجل تنفيذ           
األحكام اجلنائية املتعلقة بأعمال كره األجانب والتمييز العنصري ومـن أجـل            
التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضـد األجانـب أو األشـخاص             

  ؛)املكسيك(ة على هذه االنتهاكات معاقبة فعالة املنتميني إىل أقليات واملعاقب
زيادة فعالية التدابري املتخذة ملنع مظاهر الكره أو التعصب العرقي،            -٦-١٠٣

مبا يف ذلك البيانات الصادرة عن املسؤولني السياسيني أو املدنيني أو الـصحافة             
حظر قانوين فوراً على أنشطة أي حزب مـن األحـزاب الـسياسية أو              فرض  و
  ؛)بيالروس(نظمات اليت ترّوج للكراهية والتمييز العنصري امل

إنشاء آلية وطنية مكلفة بتنسيق سياسات وبرامج مكافحة استغالل     -٧-١٠٣
  ؛)كندا(األطفال وتنفيذها 
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تكفل تغطية تشريعاهتا بشأن املـواد      بصورة  تنقيح قانون العقوبات      -٨-١٠٣
 إلشباع الرغبـة اجلنـسية      اإلباحية لألطفال تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت       

  ؛)باكستان (أساساً
 يف التشريع اجلنـائي     بشكل منفصل االجتار باألطفال    جرميةإدراج    -٩-١٠٣

  ؛)بيالروس(كما أوصت بذلك جلنة حقوق الطفل 
اختاذ التدابري الالزمة لكفالة حظر العقاب البدين حظـراً صـرحياً             -١٠-١٠٣

  ؛)بولندا(مبوجب القانون يف مجيع احلاالت 
معاجلة املسؤولني املكلفني بإنفاذ القانون بصورة خاصة على         تدريب  -١١-١٠٣

 يف اجملاالت اليت تتعلق بعدم التمييـز        ى ذلك حقوق اإلنسان وتدريبهم عل   مسائل  
  ؛)مصر(واختاذ تدابري فعالة ملنع التنميط العنصري من جانب أفراد الشرطة وحظره 

 األسرة، بوسائل منها توعيـة      اختاذ خطوات حمددة لتعزيز مؤسسة      -١٢-١٠٣
  ؛)بيالروس(الشباب بالفهم التقليدي لألسرة وقيمها االجتماعية 

  ؛)ماليزيا(النظر يف رفع احلظر على ارتداء احلجاب يف املدارس   -١٣-١٠٣
تنفيذ توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتبار املنظمـات            -١٤-١٠٣

ليه منظمات غـري مـشروعة وحظرهـا    اليت ترّوج للتمييز العنصري وحترض ع     
  ؛)االحتاد الروسي(

بالرغم من أن التشريع البلجيكي يتسق متاماً مع شـروط ضـمان         -١٥-١٠٣
عدم التمييز العنصري، التسليم بأن هذا التشريع غري فعال بصورة تامة نظراً إىل             
استمرار ارتفاع عدد الشكاوى ضد التمييـز الـيت يقـدمها غـري املـواطنني           

من أصول أجنبية، والتشجيع على اعتماد التدابري الالزمة        املنحدرين  ص  واألشخا
ملكافحة التمييز العنصري بوضع سياسات عامة تتـصدى النـدالع موجـات            
التعصب والتمييز وكره األجانب، إضافة إىل احترام حقوق اإلنسان لألجانـب           

  ؛)إكوادور(بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين اً تاماً احترام
اعتماد جمموعة شاملة من التدابري للتصدي للتمييـز العنـصري             -١٦-١٠٣

ومكافحة مجيع أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب           
والتعصب الديين بصورة أكثر حزماً ضد األجانب واألقليـات الدينيـة، مثـل             

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(املسلمني 
 وإهانة املقدسات اإلسالمية   اإلسالمية   التصدي للتمييز ضد اجلالية     -١٧-١٠٣

ومتكني مجيع املسلمني من ممارسة شعائرهم الدينية وفقاً ملعتقداهتم، دون تـدخل            
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(احلكومة أو موافقتها 
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 اإلسالم واعتماد تدابري فعالـة  ظاهرة كرهإنشاء آلية حمددة لرصد    -١٨-١٠٣
 أوساط األحزاب السياسية ومنظمـات الـيمني        ملكافحة هذه الظاهرة اخلبيثة يف    

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(املتطرف 
اء علـى   ضتشريعية، للق الطوات  اخلاختاذ خطوات إضافية، مبا فيها        -١٩-١٠٣

التمييز ضد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وكذلك ضّد ممثلي األقليات الدينية           
  ؛)بيالروس(والوطنية 

  الشرطة إىل القوة املفرطة يف عمليـات صـون          وضع حد للجوء    -٢٠-١٠٣
      األمن أثناء املظاهرات الشعبية وكذلك ضد األجانـب عنـد ترحيلـهم مـن              

  ؛)بيالروس(البلد 
وقف اإلذن بلجوء املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون إىل القـوة              -٢١-١٠٣

 بـصورة عـشوائية   ") تيـزر ("املفرطة، وخباصة استخدام املسدسات الصاعقة      
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

ـ        -٢٢-١٠٣ يف الـسجون ويف    اً  إهناء ممارسة احتجاز األشخاص املرضى عقلي
  ؛)إيران(املصحات النفسية التابعة للسجون 

وضع حد الحتجاز ملتمسي اللجوء عند احلدود وإنشاء بـدائل            -٢٣-١٠٣
  ).إيران(الحتجاز أسر ملتمسي اللجوء 

لتوصيات الواردة يف هذا التقرير تعّبر عن موقف الدولة         أو ا /مجيع االستنتاجات و    -١٠٤
وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظى      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل ككل
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