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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

 )ج(١٥وفقاً للفقـرة     ية حلقوق اإلنسان،  موجز أعدته املفوضية السام       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *بلجيكا    

 إىل عملية االستعراض    )١( جهات معنية  ٨هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس حقـوق             . الدوري الشامل 

 التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم             وال يتضمن . اإلنسان
وقـد  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة            

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي    
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة       . صلية دون تغيري  قدر اإلمكان على النصوص األ    

عزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه         أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يُ       
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . واردةالكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات ال     
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
دعت منظمة العفو الدولية بلجيكا إىل التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق             -١

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى الربوتوكول االختياري   بالعهد الدويل اخلاص ب   
 .)٢(التفاقية مناهضة التعذيب

وأوصت املنظمة الدولية إلهناء دعارة األطفال يف السياحة اآلسيوية بلجيكا بالتصديق   -٢
  .)٣(على اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني

بلجيكـا  ) مفوض جملس أوروبـا   (قوق اإلنسان   حلفوض مبجلس أوروبا    املوصى  وأ  -٣
بالتصديق على الربوتوكول الثاين عشر املعين باحلظر العام للتمييز امللحق باالتفاقية األوروبية            

وأوصت اللجنة األوروبية . )٤(حلقوق اإلنسان وعلى االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية
صرية والتعصب بلجيكا كذلك بالتصديق على امليثاق األورويب للغات اإلقليميـة  ملناهضة العن 

أو لغات األقليات، وعلى اتفاقية مشاركة األجانب يف احلياة العامة على الصعيد احمللي، وعلى        
اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع 

  .)٥( املهاجرين وأفراد أسرهمالعمال

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - باء  
أوصى مفوض جملس أوروبا بلجيكا مبواصلة جهودها وتكثيفها لتعزيز مركز تكافؤ             -٤

الفرص ومركز مقاومة العنصرية واستكمال اتفاق التعاون بني الكيان االحتادي والكيانـات            
  .)٦(ملركز كياناً احتادياً مشتركاًاالحتادية حىت يصبح ا

متتثل ودعت منظمة العفو الدولية بلجيكا إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،              -٥
  .)٧(بادئ باريسملمتاماً 
والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن األساس الوحيد للتمييـز         -٦

، يعيِّن امللك اهليئـة     ٢٠٠٧موجب قانون عام    فب. الذي مل ُيَنط بعد هبيئة متخصصة هو اللغة       
وأفاد مفوض جملس أوروبا بأن اللجنة      . )٨(املعنية مبعاجلة مسألة التمييز القائم على أساس اللغة       

الدائمة لإلشراف اللغوي أنشئت لتلقي الشكاوى الفردية ضد االنتهاكات املزعومة للتشريع           
قاومـة  املتعلـق مب   ٢٠٠٧مبوجب قانون عام    بيد أن هذه اللجنة مل تكلَّف بالعمل        . اللغوي

وحث مفوض جملس أوروبا بلجيكا على إنشاء آلية فعالة حمايدة          . )٩(التمييز على أساس اللغة   
ملعاجلة الشكاوى املتعلقة بالتمييز القائم على أساس اللغة مبوجب التـشريع احلـايل لعـدم               

  .)١١(التعصب توصية مماثلةوقدمت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية و. )١٠(التمييز
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وذكرت املنظمة الدولية إلهناء دعارة األطفال يف السياحة اآلسيوية أنه بالرغم مـن               -٧
 املكلفة بتنـسيق إطـار      ٢٠٠٧إنشاء اللجنة الوطنية البلجيكية املعنية حبقوق الطفل يف عام          

ذ الفعلي للسياسات السياسات املتعلقة حبقوق األطفال ومتابعة هذه السياسات، يبدو أن التنفي         
اليت تعاجل املسائل املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال يعيق عدم وجود مؤسسة حمددة مكلفة             

ودعت املنظمة بلجيكا إىل إنشاء آلية حمـددة        . بتنفيذ هذه السياسات على الصعيد االحتادي     
األطفـال مـن    مكلفة بتنسيق ومتابعة وتقييم تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل محايـة            

  .االستغالل اجلنسي
    وأفادت املنظمة بأنه ال يوجد أمني مظامل لألطفال يف اإلقليم الناطق باللغة األملانيـة                -٨

  .)١٣(يف بلجيكا

  تدابري السياسة العامة  - جيم  
الحظ مفوض جملس أوروبا أنه ال توجد لدى بلجيكا خطة عمل أو آليـة وطنيـة                  -٩

وأوصى بلجيكا بوضع   . خمتلف املؤسسات يف هذا اجملال    بني  شامل  حلقوق اإلنسان للتنسيق ال   
  .)١٤(خطة عمل حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان

     حاجة بلجيكا إىل مجع بيانات دقيقـة تأخـذ مجيـع            ١وذكرت الورقة املشتركة      -١٠
     األطفال يف احلسبان، عند ختصيص املوارد األساسية وإيالء عناية خاصـة ألطفـال أشـد               

  .)١٥(ئات ضعفاًالف
وأفادت املنظمة الدولية إلهناء دعارة األطفال يف السياحة اآلسـيوية أن بلجيكـا مل         -١١

 الرامية إىل مكافحة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال          ٢٠٠١جتدد خطة العمل الوطنية لعام      
  .)١٦(ألغراض جتارية

 تـشر إىل     أن خطة العمل الوطنية لصاحل األطفـال مل        ١وذكرت الورقة املشتركة      -١٢
  .)١٧(التنسيق وختصيص امليزانية ومعايري التقييم

 أكرب من املوارد يكفل اختاذ مبادرات تساعد        وأوصت الورقة بأن تتيح بلجيكا قدراً       -١٣
أوضـاع  على إنشاء ثقافة حقيقية ملشاركة األطفال؛ ويضمن مشاركة األطفال الذين هم يف           

على حنو يتاح   ة عن حقوق األطفال وتوزيعها      ويستثمر يف النهوض باملعلومات املناسب    هشة؛  
  .)١٨(هلم الوصول إليها وفهمهم هلا
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

  املساواة وعدم التمييز  -١  
العنصرية الذي اعتمدته يف ذكر مفوض جملس أوروبا أن تشريع بلجيكا ضّد التمييز و  -١٤
ملـساواة  اتوجيهات االحتاد األورويب بشأن     يذهب إىل أبعد من متطلبات       ٢٠٠٧مايو  /أيار
 السوابق القضائية ذات الصلة الصادرة عن احملكمة الدستورية البلجيكية، وال سـيما             يراعيو

  .)١٩(فيما يتعلق باألسس اليت يقوم عليها التمييز
بوجوب التابعة جمللس أوروبا    وبية ملناهضة العنصرية والتعصب      اللجنة األور  وأوصت  -١٥

التزام احلذر جلعل األحكام اليت اعتمدها خمتلف الكيانات االحتاديـة تتفـق مـع التـشريع                
. )٢٠(متسقة وشاملة من قوانني مكافحـة التمييـز        جمموعةوذلك للحصول على    االحتادي،  

تعصب بلجيكا مبواصلة جهودهـا إلعـالم       وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية وال     
األحكام اليت ميكن اعتمادها    بأي من   اجلمهور باألحكام القائمة اليت حتظر التمييز العنصري و       

  .)٢١(يف املستقبل
وأبلغت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن غري املواطنني واألشخاص            -١٦

ضـون للعنـصرية والتمييـز العنـصري يف         املنحدرين من أصول مهاجرة على السواء يتعر      
. )٢٣(وأفادت اللجنة أن املسلمني يتعرضون ملختلف أشكال العنصرية والتعصب        . )٢٢(بلجيكا

  .)٢٤(وأشارت أيضاً إىل استمرار أعمال وخطابات التعصب املوجهة ضد أفراد اجلالية اليهودية
تمـاد واسـتخدام أدوات   والحظت اللجنة مع االهتمام التقدم امللحوظ احملرز يف اع     -١٧

بيد أن اللجنة أشارت إىل حوادث تنم عـن         . ملكافحة اخلطاب العنصري يف اجملال السياسي     
األنـشطة  وعلـى  العنصرية يف اخلطاب السياسي يف وسائط اإلعالم، ويف شبكة اإلنترنـت   

طرفـة  وأعربت عن القلق إزاء تواجد اجملموعات النازية اجلديدة واليمينيـة املت          . )٢٥(الرياضية
وأوصت اللجنة بصفة خاصة بلجيكا بتعزيز آلية رصـد منظمـات           . )٢٦(النشطة يف بلجيكا  

للتمييز العنـصري مـن     املُبلَّغ عنها   وأعربت عن شواغل إزاء احلاالت      . )٢٧(اليمني املتطرف 
وحثت اللجنة بصورة خاصة بلجيكا على اختاذ خطـوات ملنـع           . )٢٨(جانب أفراد الشرطة  
  .)٢٩(ي من جانب الشرطةوحظر التنميط العنصر

يف الـصفحات وحمافـل النقـاش       كبرية  زيادة  وذكرت اللجنة أن مراقبني الحظوا        -١٨
العنصرية على شبكة اإلنترنت اليت ميكن الوصول إليها من املواقع البلجيكية وأوصت بقـوة              

  .)٣٠(بأن تواصل بلجيكا وتكثف جهودها ملكافحة اخلطاب العنصري على شبكة اإلنترنت
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وأعربت اللجنة عن ارتياحها الختاذ عدد من التدابري الكفيلة بتحسني تنفيذ أحكـام               -١٩
وأوصتها . وأوصت بلجيكا بتقييم تنفيذ هذه األحكام     . )٣١(القانون اجلنائي ملكافحة العنصرية   

كذلك بتحسني واستكمال ما لديها من ترتيبات جلمع البيانات املتعلقة باحلوادث العنـصرية             
  .)٣٢( العدالة اجلنائيةومبتابعة نظام

وأشار مفوض جملس أوروبا إىل مسائل خمتلفة تتعلق بالتمييز القائم على أساس اللغة،               -٢٠
مثل عدم تعيني السلطات الفلمنكية ثالثة عمدات من بلديات هلا مرافق يف إقلـيم فالنـدرز          

ة العام يف   بسبب إرسال خطابات التصويت باللغة الفرنسية وهو أمر يتعارض مع تشريع اللغ           
هذا الصدد؛ ومزاعم التمييز على أساس اللغة يف احلصول على املساكن واخلدمات العامـة،              

بلدية، واستئجار األروقة البلدية، والتمتع ببعض مزايا الضمان االجتماعي         قطع أراضي   وشراء  
تعـصب  وذكّرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية وال     . )٣٣(ومتتع األطفال باملالعب البلدية   

 واشـتراطه اآلن علـى املتقـدمني بطلـب        ٢٠٠٦بتعديل قانون السكن الفلمنكي يف عام       
. )٣٤(لالستفادة من السكن االجتماعي يف إقليم فالندرز إبداء رغبة تعلـم اللغـة اهلولنديـة              

وذكرت اللجنة أيضاً أن السنوات األخرية شهدت اعتماد عدد من بلديات إقليم فالنـدرز              
فاءة يف اللغة اهلولندية أو على األقل إبداء الرغبة يف تعلمهـا كـشرط     شرط إثبات بعض الك   

  .)٣٥(للتمتع مبختلف اخلدمات العامة
بيد . ووجهت اللجنة االنتباه إىل عدد من اخلطط اليت تسعى لتعزيز التنوع يف العمل              -٢١

 احلـصول علـى  أهنا أوصت بلجيكا بإيالء عناية خاصة إىل أي شكل من أشكال التمييز يف      
  .)٣٦(شروط غري مربرة تتعلق مبعرفة اللغاتعمل ميكن أن تتسّبب فيه 

 أن وسائط اإلعالم تقدم يف معظمها صورة سلبية عـن           ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٢
الشباب وأوصت بأن تكفل بلجيكا إعطاء صورة دقيقة وحقيقية عن األطفال والـشباب يف              

  .)٣٧(النمطية يف هذا الصددوصور السلبية وسائط اإلعالم وبأن تويل عناية خاصة إىل ال

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
يقتصر علـى   الصاعق ال   الشرطة للمسدس   أفادت منظمة العفو الدولية أن استخدام         -٢٣

وأوصت املنظمة بعدم استخدام املسدس الـصاعق       . بديالً عن اللجوء إىل القوة املفرطة     كونه  
القصوى ومبا يتناسب مع الوضع، فقط يف احلاالت اليت يكون فيها البـديل     إال عند الضرورة    

، عن طريق إجراءات شفافة وحمكمة التقييـد إىل         الوحيد هو استخدام القوة املفرطة    القانوين  
وساقت اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب أمثلـة عـن          . )٣٨(ة فعالة جانب وضع آليات مراقب   

  .)٣٩(ت توصيات مماثلةاستعمال املسدسات الصاعقة وقدم
وذكرت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب عدة حاالت إساءة معاملة من جانب الشرطة   -٢٤

 أثناء إضرابات موظفي السجون، وهي حـاالت        ٢٠٠٩يف سجين فورست ولينتني يف عام       
  .)٤٠(التحقيق بشأهناحالياً جيري 
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 أنشطة الشرطة أكثـر      لرصد وأوصى مفوض جملس أوروبا بأن تضع بلجيكا نظاماً         -٢٥
  .)٤١(التحقيقيف مرحلة استقاللية وشفافية، وأكثر فعالية 

وأشارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب إىل العديد من مزاعم إساءة املعاملـة الـيت                -٢٦
وأوصت اللجنة بلجيكـا بوضـع اسـتراتيجية    . )٤٢(ارتكبها موظفو السجون ضد حمتجزين    

وأوصت كذلك بإخضاع احملتجزين لفحص طيب منـتظم        . )٤٣(ملكافحة العنف ضد احملتجزين   
 .)٤٤(يف أعقاب أحداث العنف اليت جتري يف السجون

 تطبق على ظروف االحتجاز يف      ٢٠٠٧ورحبت اللجنة باعتماد معايري دنيا يف عام          -٢٧
خمافر الشرطة وأوصت بلجيكا بوضع معايري قانونية مماثلة حتكـم ظـروف االحتجـاز يف               

  .)٤٥(القضائيمؤسسات النظام 
اكتظاظ السجون وتبعاته يف احلـق  بت منظمة العفو الدولية عن شواغل مبعثها  وأعر  -٢٨

يف الصحة ويف احلياة اخلاصة، وآثاره يف معايري النظافة ونوعية األغذية والـسالمة، وتقييـد               
وأشـار املرصـد الـدويل      . )٤٦(الوقت املخصص إلجراء التمارين، وعدد الزيارات ومدهتا      

. )٤٧(ن ومفوض جملس أوروبا بصورة خاصة إىل عدم كفاية الرعاية الصحية املناسـبة            للسجو
وُصِدم مفوض جملس أوروبا    . )٤٨( يف املائة  ٢٥وأفاد املرصد أن متوسط اكتظاظ السجون بلغ        

بعدد سجناء كل زنزانة وأعرب عن رغبته يف التركيز على احلاجة إىل فصل السجناء الـذين                
وشدد مفوض جملس أوروبا أيضاً على حالـة بعـض          . )٤٩(املداننيينتظرون حماكمتهم عن    

  .)٥١(وأشار إىل ارتفاع عدد حاالت االنتحار يف السجون. )٥٠(السجون املتداعية
سـجون  سجن من  شخص حيتجزون يف ٥٠٠وأفادت منظمة العفو الدولية أن حنو        -٢٩

 شخـصاً،  ٦٨١ن أن يبلـغ  وأفاد املرصد الدويل للسجون بأن هذا الرقم ميك. )٥٢(بلد جماور 
يوجد  ، وبأنه ال  )٥٣(وبأن عمليات نقل السجناء إىل هذا السجن ال جتري على أساس طوعي           

. )٥٤(أي هيكل بلجيكي إلعادة اإلدماج يف هذا السجن، وذلك إضافة إىل بعد موقعه اجلغرايف    
ن وإىل  ودعت منظمة العفو الدولية بلجيكا إىل كفالة ختصيص موارد كافية ومناسبة للسجو           

  .)٥٥(معاجلة مسألة اكتظاظها معاجلة فعالة فوراً
، اليت أعدها   ٢٠١٣-٢٠٠٨وأفاد املرصد الدويل للسجون بأن اخلطة الشاملة للفترة           -٣٠

وزراء العدل املتتالون، ال تتوخى معاجلة مشكلة االكتظاظ إال مـن زاويـة زيـادة عـدد                 
ة وذكر أن ذلك جيب أن يتزامن مع       وأعرب مفوض جملس أوروبا عن آراء مماثل      . )٥٦(السجون

سياسة العدالة اجلنائية الشاملة الرامية إىل كبح مجاح العمليـة اهليكليـة لتـضخم نـزالء                
وأوصى مفـوض   . )٥٨(وأعربت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب عن رأي مماثل       . )٥٧(السجون

  .)٥٩(سجنجملس أوروبا بلجيكا بتشجيع إنزال العقوبات اليت ال تتضمن األحكام بال
.  معلومات عن إيداع أطفال يف أقسام األمراض النفسية        ١وقدمت الورقة املشتركة      -٣١

وأعربت عن شواغل إزاء إرسال عدد كبري من األطفال إىل أجنحة األمراض النفـسية دون               
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وأعربت الورقة أيضاً عن القلق من أن اللجوء إىل تدابري . معرفة طول املدة اليت سيقضوهنا فيها
كعقاب وعالج املخدرات ال تعترب تـدابري املـالذ         ) مبا يف ذلك العزل   (د حرية األطفال    تقيي

فرتالء أجنحة األطفال يعيشون مبعزل تام عن العامل اخلارجي وكثرياً ما يطلب منهم             . األخري
وأوصت الورقة بأن يكون    . البقاء يف املستشفى أثناء إجازة هناية األسبوع ألسباب مالية فقط         

 من تدابري املـالذ     طفال يف أجنحة األمراض النفسية أو حرماهنم من حريتهم تدبرياً         إيداع األ 
  .)٦٠(على اتصال بالعامل اخلارجيالبقاء األخري وبتمكينهم من 

وأشارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب إىل حاالت اعتـداء ذات طـابع جنـسي                -٣٢
ي ومعهـد التحقيقـات القـضائية        البيداغوج -يقيمون يف املعهد الطيب     ضحاياها قاصرون   
  .)٦٢(وقدمت اللجنة توصيات مبنع هذه الفئة من االعتداءات. )٦١(واإلدارية ذي الصلة

وأوصت املنظمة الدولية إلهناء دعارة األطفال يف السياحة اآلسيوية بلجيكا بتعـديل           -٣٣
باحية يغطي مجيع   استغالل األطفال يف املواد اإل    يتناول  قانون العقوبات حبيث يتضمن تعريفاً      

وإدراج أحكام حمـددة تتنـاول      وهم بصدد ممارسة اجلنس     األطفال  احلاالت اليت يظهر فيها     
  . )٦٣(شبكة اإلنترنتباستخدام استدراج األطفال مبا يف ذلك استدراجهم 

وأشارت املنظمة إىل عدم كفاية عدد وحدات الشرطة اجملهزة واملدربة على التعرف              -٣٤
 االستغالل اجلنسي أو املهددين بذلك وعلى إتاحة الـدعم املناسـب            على األطفال ضحايا  

قوانني حمددة حتظر خمتلف أشكال االستغالل      لاحملاكم  وأفادت املنظمة أيضاً بأن إنفاذ      . )٦٤(هلم
  .)٦٥(ال يتم، فيما يبدو، بشكل فعالاجلنسي لألطفال 

ألطفال املفقـودين يف     ا ساخناً خيص وأبلغت املنظمة عن إقامة بلجيكا خطاً هاتفياً          -٣٥
  .)٦٦(٢٠٠٩أبريل /نيسان
وأعربت املنظمة عن قلقها إزاء عدم استفادة األطفال غري املصحوبني مـن بلـدان                -٣٦

وباإلضافة إىل ذلك،   . من مساعدة الوصي القانوين، مبوجب قانون الوصاية       االحتاد األورويب 
مركز ضحية "ني احلصول على من الصعب جداً على األطفال األجانب الضحايا غري املصحوب    

وإذا كانوا يزمعون تقدمي طلبات للحصول على تصريح إقامة، جيربون على           ". االجتار بالبشر 
وأوصـت املنظمـة    . )٦٧(التعاون مع السلطات البلجيكية إلنفاذ القانون املكلفة مبقاضـاهتم        

يف إجـراء   باملبادرة فوراً إىل تعيني وصي لكل طفل غري مصحوب؛ وبوجوب إعادة النظـر              
احلصول على وضع ضحية االجتار بالبشر لكفالة حصول األطفال ضـحايا االجتـار علـى               
تصاريح إقامة بصورة منتظمة؛ وبأال يشترط منح هذه التصاريح لألطفال ضـحايا االجتـار              

  .)٦٨(بتعاوهنم مع سلطات إنفاذ القانون
إىل املخصـصة   دة  وأبلغت املنظمة عن عدم كفاية هياكل اإلقامة لتقـدمي املـساع            -٣٧

وأوصت املنظمة باستفادة األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي من . )٦٩(األطفال ضحايا االجتار
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 االجتماعي الالزمـني    -النفسي  الدعم  اخلدمات املناسبة اليت متكنهم من الدعم االقتصادي و       
  . )٧٠(النتعاشهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً

التعذيب أن البالغني الذين يودعـون يف مستـشفيات        وأفادت اللجنة األوروبية ملنع       -٣٨
على الرعاية الطبية اليت يتلقوهنا، وقدمت توصـيات يف         ِقبل هلم باملوافقة    األمراض النفسية ال    

وقدمت اللجنة كذلك توصيات تتعلق بوسائل اإلكـراه والعـزل يف هـذه        . )٧١(هذا الشأن 
  .)٧٢(املؤسسات

.  زيادة احتجاز اجلاحنني املصابني بأمراض عقليـة وأشار املرصد الدويل للسجون إىل     -٣٩
إىل مؤسـسة الـدفاع االجتمـاعي       األجل الذي حيدد لالنتقال     وأشار املرصد أيضاً إىل أن      

  .)٧٣(للمرضى املودعني يف أجنحة األمراض النفسية للسجون يتراوح بني ثالث وأربع سنوات
اجلديدة ملقاومة العنف املرتيل  وبينما يالحظ مفوض جملس أوروبا اعتماد خطة العمل           -٤٠

، فإنه يشجع بلجيكا على تكثيف جهودها الستئصال العنف ضد املـرأة            )٢٠٠٩-٢٠٠٨(
  .)٧٤(يف هذا اجملال لتغطي مجيع أشكال العنف ضد املرأةالعمل وعلى توسيع نطاق خطة 

ب البدين  وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقا            -٤١
وبالنـسبة إىل  . قـانون العقوبـات   إطار  مشروع يف البيت بينما هو حمظور يف املدارس ويف          

مؤسسات الرعاية البديلة، توجد مراسيم يف بعض اجملتمعات احمللية اليت حتظر العقاب البدين يف    
وبالرغم من التوصيات العديدة الـيت قدمتـها        . اخلاصة باألطفال ويف احلضانات   املؤسسات  

يئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة واللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية، مل تعّدل         ه
وحثت املبادرة العاملية بلجيكا على سن تشريع حيظر مجيع أشكال العقاب           . بلجيكا تشريعها 

من  أن موقف احلكومة     ١واعتربت الورقة املشتركة    . )٧٥(البدين لألطفال يف مجيع املؤسسات    
العقاب البدين غامض وأوصت باعتماد حكم قانوين جديد حيظر صراحة املعاملة املهينة أو أي 

  .)٧٦(شكل من أشكال العنف البدين أو العقلي ضد األطفال
بلجيكا بوضع خطة عمل وطنية منسقة، تشمل األهداف الواقعية          ١وأوصت الورقة     -٤٢

، من أجل وقف مجيع أشكال العنف ضـد         وحتديد اآلجال اليت ال لبس فيها والتقييم املنهجي       
  . )٧٧(األطفال

ورغم أن منظمة العفو الدولية رّحبت باألحكام املفصلة املتعلقة حبقـوق الـسجناء               -٤٣
، فقد أعربت عن أسفها إزاء عدم بدء نفاذ العديد مـن            ٢٠٠٥الواردة يف قانون ديبون لعام      

. )٧٨(اوى وفقاً ملا ينص عليه القـانون      هذه األحكام، مبا فيها إنشاء آلية مستقلة لتلقي الشك        
ووصف املرصد الدويل للسجون اختالل أداء اجمللس املركزي ملراقبة السجون وجلان املراقبـة             

وقدم مفوض جملس أوروبا مالحظات مماثلة وأوصى       . )٧٩(وافتقار بعض السجون هلذه اللجان    
. )٨٠(يق إنشاء هيئة مستقلة   بلجيكا باعتماد نظام فعال لتقلي شكاوى السجناء الفردية عن طر         

  .)٨١(وأوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب بإيالء عناية أفضل لتربير التدابري التأديبية
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وأشار املرصد الدويل للسجون إىل العدد اهلام من إضـرابات مـوظفي الـسجون                -٤٤
ـ           . )٨٢(وآثارها يف السجناء        اظوأفاد املرصد أن سبب اإلضرابات يعـود أساسـاً إىل اكتظ

الزم التعجيل بإصالح هذه    واعترب املرصد أنه من ال    . )٨٣(السجون وعدم كفاية عدد موظفيها    
ودعت منظمة العفو الدولية بلجيكا إىل وضع تدابري تكفل حقوق السجناء يف            . )٨٤(األوضاع

ودعت اللجنـة  . )٨٥(مجيع األوقات، مبا يف ذلك أثناء اإلضرابات اليت يشنها موظفو السجون        
دون إبطاء يف قطـاع     " احلد األدىن من اخلدمات   "روبية ملنع التعذيب بلجيكا إىل كفالة       األو

  .)٨٦(السجون

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أفاد مفوض جملس أوروبا بأنه رغم املبالغ اهلامة املنفقة على نظام العدالة، فإن هـذا                 -٤٥

       ، أصـدرت احملكمـة األوروبيـة       ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤ففي الفترة   . النظام ال يزال بطيئاً نسبياً    
وما يربو أعوام  ٦ قراراً عن بلجيكا تناولت الطول املفرط للدعاوى الذي يتراوح بني ٧٠حنو 

وبّين مفوض جملس أوروبا أن أسباب هذا الوضع تعود إىل أمور منـها             . )٨٧( عاماً ٢٠على  
واملوارد التنفيذية على السواء،    عدد القضاة   يف املوارد املكرسة لنظام العدالة من حيث        نقص  ال

بيد أن  . وطبيعة الدعاوى والتشريعات القانونية املعقدة يف بلجيكا، وترتيب نظامها القضائي         
مفوض جملس أوروبا شّدد على اجلهود اليت تبذهلا بلجيكا ملعاجلة هذه املسألة كاعتماد قانون              

  .)٨٨( الذي عّدل القانون القضائي٢٠٠٧عام 
الداعي " غراند فرانشيمون "مقترح  ألن   جملس أوروبا عن خيبة أمله       وأعرب مفوض   -٤٦
وأوصى بأن يكفل القانون البلجيكـي بـصورة        مل ينفذ قط،    إصالح اإلجراءات اجلنائية    إىل  

الشرطة من حريته، ومتكينـه مـن   اللحظة اليت حترمه فيها طبيعية اتصال الشخص مبحامٍ منذ  
قدمت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب توصـيات       و. )٨٩(إبالغ قريب أو طرف ثالث بوضعه     

مماثلة ودعت بلجيكا إىل وضع جمموعة من الضمانات األساسية تغطي األشـخاص الـذين              
  .)٩٠(حترمهم الشرطة من حريتهم ألغراض قضائية

. ٢٠٠٦ يف عام  جذرياً  أن قضاء األحداث أُصلح إصالحاً     ١وذكرت الورقة املشتركة      -٤٧
وُيطبَّق النهج اجلنائي   . د بني التدابري الوقائية والعقوبات والعدالة اإلصالحية      وميزج التشريع اجلدي  

  .)٩١(بصورة متزايدة على األحداث
 عامـاً   ١٦وذكرت الورقة أنه ال يزال من املمكن حماكمة قاصر يزيد عمره علـى                -٤٨

ي الـيت   بصفته بالغاً، رغم أن دائرة منفصلة تتألف من قضاة هلم خربة يف قضاء األحداث ه              
وأوصت الورقة بلجيكا بإلغاء القانون املتعلـق بإحالـة اجلنـاة           . )٩٢(تتوىل النظر يف القضية   

. )٩٣(األحداث إىل حماكم البالغني بكفالة حق األطفال يف معاملة تنهض حبـسهم بالكرامـة             
ُيحتجزون يف نفس السجون اليت ُيحتجز فيهـا        وأضاف مفوض جملس أوروبا أن األحداث       

  .)٩٤(البالغون وأوصى بأن تضع بلجيكا حداً الحتجاز األحداث يف سجون البالغني
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تشريع حق الطفل يف االستماع إليه يف إطار نظام العدالة؛          بتضمني ال ورحبت الورقة     -٤٩
مطالبة قضاة الـشباب    بيد أهنا أشارت إىل عدم كفاية املعايري الواضحة بشأن حدود العمر و           

وذكرت الورقة أيضاً أنه ال حيـق لألطفـال         . )٩٥(دون غريهم باستدعاء األطفال ومساعهم    
االستعانة خبدمات حمامٍ يف الدعاوى اليت ختصهم، مشرية يف الوقت نفسه إىل مبادرة اختـذهتا               

 يف املبادرة   األحداثأن حق   وأشارت الورقة إىل    . )٩٦(نقابة احملامني الفلمنكية يف هذا الصدد     
وأوصت الورقة بأن تشمل خطط إنـشاء  . )٩٧(ة مل يعترف به حىت اآلن  إىل رفع دعوى قانوني   

كما يـتعني متكـني     . احملاكم األسرية تدابري مثل مساع األحداث ومّدهم باملساعدة القانونية        
  .)٩٨(األطفال من االتصال بالقاضي يف أي قضية تعنيهم بصورة مباشرة أو غري مباشرة

لسلوك احلدث املنحرف،   العقوبة األكثر شيوعاً بالنسبة     وأفادت الورقة أن االحتجاز       -٥٠
وزاد عـدد املراكـز املغلقـة       . مبا يف ذلك احلبس يف السجون أو يف املؤسسات املتخصصة         

وأوصت الورقة بأن تقّيم بلجيكا اللجـوء إىل احلـبس يف           . )٩٩(للجناة األحداث املخصصة  
إنشاء أي أماكن جديدة داخل مؤسسات مغلقة       وجتّمد  مة اليوم،   السجون بالطريقة املستخد  

يف منـع   هلا دورها   وهي سياسات   وتربوية متواصلة وشبابية مهمة؛      يةسياسات تثقيف تتبّنى  و
  .)١٠١(وقدم مفوض جملس أوروبا توصيات مماثلة. )١٠٠(اجلرمية

  احلق يف احلياة األسرية  -٤  
 يف املائة من األطفال الذين      ١١ و ٧تراوح بني    أن نسبة ت   ١ذكرت الورقة املشتركة      -٥١

ـ تقل أعمارهم عن سبعة أعوام يودعون يف مؤسسات الرعاية، منفصلني عن آبائهم،              سبب ل
وأوصت الورقة بلجيكا باختاذ التدابري املناسـبة إلبقـاء         . )١٠٢(واحد هو هشاشة أوضاعهم   

الوظيفة خصيص موارد لدعم    األطفال يف رعاية أسرهم األصلية يف أفضل الظروف املمكنة، بت         
  .)١٠٣(مع األشخاص املعنينياألبوية 

خباصة أفقر األسـر،    متّس  رعاية الطفولة،   لوأبلغت الورقة عن عدم كفاية خدمات         -٥٢
  .)١٠٤(رغم اجلهود احلقيقية اليت تبذهلا اجملموعة الناطقة بالفرنسية

  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري  -٥  
سالمية حلقوق اإلنسان بلجيكا على مراعاة أمهية املـشاريع الـيت           حثت اللجنة اإل    -٥٣

تتصدى للتمييز ضد اجلالية اإلسالمية وأوصت بتمكني املسلمني يف بلجيكا من ممارسة شعائر             
  .)١٠٥(اإلسالم وفقاً ملعتقداهتم الدينية، دون تدخل احلكومة أو موافقتها

ئـي يرتـدين احلجـاب يف املـدارس،         أن التلميذات الال  املذكورة  وأفادت اللجنة     -٥٤
، والنساء الالئي يرتدين النقاب والربقع      وموظفات اخلدمة املدنية الالئي يرتدين احلجاب أيضاً      
بيد أن اللجنة ذكرت أنه ال يوجـد        . يف األماكن العامة هي حاالت تثري مشاكل يف بلجيكا        

س والسلطات احمللية احلظر    وأدرجت املدار . تشريع وطين ينظم محل الرموز الدينية يف بلجيكا       
  ارتداء التلميذات واملدّرسات   وحتظر أغلبية املدارس البلجيكية حالياً    . يف شكل أنظمة ولوائح   
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وأفادت اللجنة أيضاً بوجود هذا احلظر يف خمتلف أحناء البلد يف املستشفيات العامة             . احلجاب
  .)١٠٦(أو مؤسسات التعليم أو اإلدارة احمللية

ة العفو الدولية عن شواغل إزاء مشروع قانون حيظر ارتداء النقاب يف            وأعربت منظم   -٥٥
األماكن العامة ودعت بلجيكا إىل سحب مشروع القانون هذا وإىل اختاذ تدابري تكفل متكني              

  .)١٠٧(مجيع النساء من ممارسة حقوقهن دون أي إكراه أو مضايقة أو متييز
سالم بأنه رغم تنصيص دستور بلجيكا على       وأفادت اهليئة الدولية لضريبة الضمري وال       -٥٦

وأضافت اهليئة أن حرية الوجدان     . )١٠٨(حرية العبادة، فإهنا مل حتم حرية الوجدان لدى األفراد        
دعم مقدسة لكل بلجيكي، بيد أنه توجد قوانني ولوائح بالية ال تزال جترب بعض األفراد على                

عالجـاً  بلجيكـا  جتد وأوصت اهليئة بأن . )١٠٩(إىل القوة املميتة  تلجأ  األنشطة احلكومية اليت    
  .)١١٠(يف حرية الوجدانالنعدام املساواة يف محاية احلق 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
أشار مفوض جملس أوروبا إىل ضرورة إيالء عناية خاصة ملعاجلة الفجوة يف األجور               -٥٧

  .)١١١(السياسات العامةاليت تتخذ على صعيد  تدابريالبني الرجال والنساء بتعزيز 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
أشارت اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية إىل تعيني بلجيكا وزير دولـة              -٥٨

ـ  ٢٠٠٨ مبقاومة الفقر وإىل اعتماد خطة احتادية ملكافحة الفقر يف عام            مكلفاً      ي خطـة   ، وه
أدوات عملية متكّن كل فرد من احلـصول علـى          شجعت املعنيني باألمر على استنباط      عمل  

مشتركة بـني الكيانـات     وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت بلجيكا آلية       . مستوى معيشي الئق  
  .)١١٢(لقياس الفقراالحتادية 

ون عتبة الفقر    عن ارتفاع نسبة األطفال الذين يعيشون د       ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٥٩
أن تكفل متتع مجيع األسر مبستوى معيشي الئـق         بلجيكا ب وأوصت الورقة   . )١١٣(يف بلجيكا 

  .)١١٤()السكن والعمالة والتعليم(وبتنسيق السياسات اليت تؤثر يف حقوق الطفل 
وذكرت اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية أن امليزانيـة الـيت ختصـصها         -٦٠

  .)١١٦( وأن السببني الرئيسيني للوفاة مها السرطان واالنتحار)١١٥(ة مرتفعةبلجيكا للصح
وضعاً صحياً أشد معوزة  أن لألطفال املنحدرين من أسر ١وذكرت الورقة املشتركة    -٦١

الرعاية الـصحية   ألن من الصعب عليهم احلصول على       هشاشة منذ مرحلة الطفولة املبكرة،      
  .)١١٧( اجتماعية-ونفسية ألسباب مالية وإدارية وثقافية 

الفرص اليت تتيحهـا    هم على بّينة من     وأفادت الورقة أن عدداً قليالً جداً من اآلباء           -٦٢
وأوصت الورقة بأن تعـزز بلجيكـا       . يف املستشفيات  األجنحة املتخصصة يف طب األطفال    

     عمـيم  املستشفيات يف مجيع جمـاالت احليـاة، وت       الذين يدخلون   املشاركة الفعالة لألطفال    
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تواجد األقارب يف مجيع أوقات االستشفاء، وإضفاء الطابع اإلنساين على أجنحة الطـوارئ             
      وأوصت الورقـة أيـضاً    . )١١٨(وإتاحة املعلومات املناسبة بانتظام لألطفال املرضى وألسرهم      

 بأن تعتمد بلجيكا قانون حقوق املرضى الذي ميكّن األطفال من املوافقـة املـستنرية علـى               
  .)١١٩(عالجهم أو رفضه

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
التدابري املتخـذة   شرذمة  استمرار  وبرسوم دراسية   بوجود   ١الورقة املشتركة   أفادت    -٦٣

. الفقـر بأن نسبة عالية جداً من التسرب مـصدرها         لتحسني االستفادة من التعليم اجملاين و     
إىل األطفال الذين يعيشون يف أحياء فقرية جـداً  احتمال توجيه   لتعليم أن   وأكدت مؤشرات ا  

الذين يعيشون يف حي    يضاهي أربعة أمثاله بالنسبة لألطفال       اخلاصة   تاالحتياجاتعليم لذوي   
  .)١٢٠(الرخاءيعمه 
وأوصت الورقة بأن تتيح بلجيكا تعليماً إلزامياً جمانياً، وتضع طرائق لدعم التعلـيم               -٦٤

  .)١٢١(حه، كلما برزت صعوبة وأن تتصدى للرسوب وللتوجيه املدرسي السليبوإصال
وأفادت الورقة بأنه كثرياً ما يكون لألطفال ذوي اإلعاقة خيار حمـدود يف اختيـار      -٦٥

 مرسوماً يقتـرح    ٢٠٠٩فقد اعتمدت حكومة اجملموعة الناطقة بالفرنسية يف عام         . املدارس
  .)١٢٢(تعزيز إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليمسلسلة من التدابري الرامية إىل 

وأبلغت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن احلرمان الذي يعاين منـه              -٦٦
ـ اليت  التعليم يعترب أحد التحديات     جمال  األطفال املنحدرون من أصول مهاجرة يف         اتواجهه

بأن تواصل بلجيكا وتكثف جهودهـا      وأوصت اللجنة   . )١٢٣(األوساط املسؤولة عن التعليم   
لتلقـي  لضمان متكني مجيع األطفال املنحدرين من أصول مهاجرة مـن فـرص متـساوية               

  .)١٢٤(التعليم
 باستبعاد عدد من القاصرين األجانب غري املصحوبني من         ١وأفادت الورقة املشتركة      -٦٧

وحقيقـة أن شـهادة     وذكرت الورقة عدم كفاية الصفوف االنتقالية       . نظام التعليم العادي  
إال ال متـنح    اليت متكن التلميذ من االلتحاق مبستوى تعليمي يتماشى مـع قدراتـه             األهلية  

وأوصت الورقة بلجيكا بتوسيع نطـاق      . للقاصرين ملتمسي اللجوء أو لالجئني املعترف هبم      
م لتشمل مجيع القاصرين األجانب يف إقليمها ومتكينه      " الشخص الوافد حديثاً  "تعريف عبارة   

  .)١٢٥(من االلتحاق باملدارس العادية
ميكنـهم   وذكرت الورقة أن العديد من اآلباء املنحدرين من أسر ضعيفة الدخل ال             -٦٨

سيما املخيمات الصيفية وأن فقر األطفـال يعـزز          والالترفيه عن أطفاهلم،    حتمل مصاريف   
  .)١٢٦(االستبعاد وعدم التفاهم
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  لجوءاملهاجرون والالجئون وملتمسو ال  -٩  
يشري مفوض جملس أوروبا إىل التحسينات املدخلة منذ اعتماد التعديالت التشريعية             -٦٩

. )١٢٧( يف املتوسط تـسعة أشـهر      يالحظ أن عملية اللجوء تستغرق حالياً     ف،  ٢٠٠٦يف عام   
وأعرب مفوض جملس أوروبا عن القلق إزاء الدور اهلامشي الذي يضطلع به مكتب األجانب              

ويالحظ املفوض أن اجمللس املكلف برتاعـات األجانـب         . )١٢٨(اللجوءيف البت يف طلبات     
يتمتع بسلطات التحقيق، وعليه بدل ذلك أن ينظر يف الطعون استناداً أساساً إىل األدلـة                ال

وشجع بلجيكا على االلتزام بقدر أكرب من الـشفافية يف إجـراء            . األوىلالدرجة  اجملمعة يف   
  .)١٢٩(عناللجوء مبا يف ذلك يف مرحلة الط

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل لزوم مراجعة نظام معاجلة الشكاوى الفردية وإىل              -٧٠
من وقدم توصيات مماثلة    . )١٣٠(ضرورة إتاحة خدمات املشورة القانونية داخل املراكز املغلقة       

مفوض جملس أوروبا واللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب واللجنة األوروبية          طرف  
  .)١٣١(ملنع التعذيب

وذكر مفوض جملس أوروبا أنه يوجد يف املراكز املغلقة أجانب ينتمون إىل فئـات                -٧١
يستوفون شروط دخول البلد والذين قد يتقدمون  عدة من األشخاص منهم األجانب الذين ال

واملهاجرون " نظام دبلن "، واألشخاص الذين دخلوا البلد مبوجب       أو ال يتقدمون بطلب جلوء    
وأضاف املفوض أن احتجاز ملتمسي اللجوء يبدو موضع شك نظراً إىل           . )١٣٢(ري الشرعيني غ

وفيما يتعلق باملهاجرين غـري الـشرعيني، قـال         . )١٣٣(احتجاز العديد منهم بصورة منتظمة    
. منح متديد بـشهرين   مثّ ميكن   . شهرينالتتجاوز   املفوض إن القانون ينص على فترة أولية ال       

، ميكن متديد االحتجاز على أساس شهري لفترة قصوى تصل إىل           املختص وبقرار من الوزير  
  .)١٣٤(مثانية أشهر

وحثت منظمة العفو الدولية بلجيكا على عدم حرمان ملتمسي اللجوء واملهـاجرين             -٧٢
ـ أو  /والسلطات ذات العالقة بـاهلجرة      غري الشرعيني من حريتهم مبوجب       إالّ يف  اإلدارة،  ب

على زيـادة حتـسني ظـروف العـيش يف املراكـز           كما حثتها   اً،  الظروف االستثنائية جد  
ووصف مفوض جملس أوروبا ظروف االحتجاز يف املراكز املغلقـة لالجـئني            . )١٣٥(املغلقة

وحث باخلصوص بلجيكا على توفري ظروف احتجاز الئقة تفضي إىل احترام خصوصية مجيع             
ألوروبية ملنع التعـذيب إىل عـدم       وأشارت اللجنة ا  . )١٣٦(األجانب احملتجزين واستقالليتهم  

 وإىل عدم كفاية اخلدمات الطبية املقدمة إىل الرعايـا          ممارسة أي متارين يف اهلواء الطلق بتاتاً      
يسمح هلم بدخول بلجيكا، والذين جيري إيواؤهم يف مركـز االحتجـاز             األجانب الذين مل  

  .)١٣٧(مطار بروكسلإىل املؤقت لغري املسموح هلم بالدخول 
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وبالرغم من القرار الذي اختذه الوزير املعين بسياسات اهلجرة واللجوء والذي يقضي              -٧٣
أكتـوبر  / تشرين األول  ١بعدم احتجاز األسر املصحوبة بأطفال يف املراكز املغلقة بداية من           

ن يزالـوا حيتجـزو    الوآبـائهم   ، يالحظ مفوض جملس أوروبا أن بعض األطفـال          ٢٠٠٨
 بأن تضع بلجيكا حداً الحتجاز األطفال األجانـب         ١شتركة  وأوصت الورقة امل  . )١٣٨(هناك

ورغم ترحيب مفوض جملس أوروبا بإنشاء مرافق مفتوحة        . )١٣٩(يف مراكز احتجاز األجانب   
لألسر املصحوبة بأطفال، فقد دعا بلجيكا إىل ختصيص موارد بشرية       " مدربون"يشرف عليها   

  .)١٤٠(ومالية إضافية تكفل جناح عمليات اإليداع هذه
دينت أوأفادت منظمة العفو الدولية بأن الوكالة االحتادية الستقبال ملتمسي اللجوء             -٧٤

ومنـذ بـدء    . مراراً وتكراراً من جانب احملاكم اإلدارية لعدم إتاحة السكن مللتمسي اللجوء          
 ملتمس جلوء، مبن فيهم أطفال، دون مأوى، بينما ُيؤوى ما يربو على             ٧ ٠٠٠األزمة، ُترك   

ودعت منظمـة   . هم يف الفنادق، وال يتلقون الرعاية الطبية أو االجتماعية أو القانونية          ألف من 
العفو الدولية بلجيكا إىل االلتزام باملعايري الدنيا الستقبال ملتمسي اللجوء وإىل اختاذ تـدابري              

وأثارت . )١٤١(فورية تكفل احترام احلقوق األساسية مللتمسي اللجوء فور وصوهلم إىل بلجيكا     
 شواغل مماثلة تتعلق باألحداث األجانب املصحوبني أو غري املـصحوبني           ١الورقة املشتركة   

  . )١٤٢(على السواء
وأشارت الورقة إىل أن املكتب العام للوصاية مسؤول عن األحداث األجانب غـري               -٧٥

ن املصحوبني وعن تعيني وصي يساعد هؤالء األطفال أثناء إقامتهم يف بلجيكا ويقدم هلم العو             
وأوصت الورقة بلجيكا بزيادة املوارد املالية لدائرة الوصاية    . )١٤٣(كذلك يف الدعاوى القانونية   

  .)١٤٤(وحتسني تدريب األوصياء واإلشراف عليهم
حيصلون إال على تصريح     وذكرت الورقة أن األحداث األجانب غري املصحوبني ال         -٧٦

وأوصت الورقة بلجيكا بـتمكني     .  أحياناً إقامة مؤقت أو على أمر مبغادرة البلد ميكن متديده        
يوجـد حـل دائـم خيـدم مـصلحتهم         مل  هؤالء األحداث من وضع الجئ حقيقي طاملا        

  .)١٤٥(الفضلى
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل حالة ملتمس جلوء أعيد إىل بلـده األصـلي يف                 -٧٧

كا إىل احترام   التعذيب، ودعت بلجي   أنه كان يواجه خطر       رغم ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
  .)١٤٦( كامالًاحتراماً مبدأ عدم اإلعادة القسرية

 يف  ٢٠٠٨مـايو   /لجوء أقدم على االنتحار يف أيـار      لوساقت املنظمة مثل ملتمس       -٧٨
وقدم شكوى يزعم فيها إسـاءة معاملتـه بعـد أن          . أعقاب رفض طلبه اللجوء وقبل طرده     

 إىل كفالة التحقيق يف مجيع مزاعم       ودعت املنظمة بلجيكا  . حاولت السلطات طرده مرة أوىل    
إساءة املعاملة واللجوء إىل القوة املفرطة وإىل اعتماد نظام مستقل وفعال ملتابعـة حـاالت               

  .)١٤٧(اإلعادة القسرية
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اإلجراءات املتخذة لتسوية األوضـاع القانونيـة       الحظ  مفوض جملس أوروبا    مث إن     -٧٩
ح املبادرات اليت قامت هبا يف هذا الصدد        حث بلجيكا على توضي   فللمهاجرين غري الشرعيني    

  .)١٤٨(واعتماد إجراء شفاف يكفل املساواة

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٠  
 ملكافحة جـرائم اإلرهـاب،      ٢٠٠٣أحاط مفوض جملس أوروبا علماً بقانون عام          -٨٠

سـاليب  ، ويضّيق نطاق تعريف أ     واضحاً وأوصى بأن يعّرف القانون جرائم اإلرهاب تعريفاً      
وأخذ املفوض علماً مبشروع املرسوم امللكي املعين جبمـع البيانـات           . )١٤٩(التحقيق اخلاصة 

املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وقّدم توصـيات تتعلـق حبقـوق الـدفاع وحقـوق احتـرام                
  .)١٥٠(اخلصوصية

  مارسات والتحديات واملعوقاتاملاإلجنازات وأفضل   -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  ات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولوي  - رابعاً  
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  .ال ينطبق
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