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أولل-

علج مت عم ة عد ا ءو ة ا قء ة لمق

أ ف -ا خصمئص ا ءي غ افية والقمصمدية واليم معية وا ثقمفية لءو ة
-1

اإلطم ا عمم
تح ّد أ ارضييي بلجيكاا التي تبلم مسيياحتها  30 519كيلومت ار مربع اا هولندا شييماالاا وألمانيا ودوقية
-1
ُ
لكسمبرغ الكبرى شرق اا وفرنسا جنوب ا.
وتقع بلجيكا في واحدة من أشي ييد مناطق العالم كثاف اة سي ييكانية وأروجها تجاراةا عالوة على أنها تقع
-2
في وسي محور حريري واقتصيادي رئيسيي .وتريم هذه المنطقةا التي يغلب عليها الطابع الحريري والتي

تمتد من لندن إلى ميالنوا نصيف المدن األوروبية الكبرىا أي أكثر من  80تجمعا حريريا يتجاو عدد السيكان
في كل منها  200 000نسمة .وهي أير ا المحور الرئيسي لالتصاالت والتبادالت في أوروبا.
-3

وتقع بلجيكا في ملتقى طرق بين العمود الفقري االقتصي ي ي ي ييادي والحري ي ي ي ييري في أوروبا والواجهة البحرية

الهامة التي تمتد على طول بحر الشي ييمالا من ميناء لوهافر إلى ميناء هامبورغ .وتوجد على األ ارضي ييي البلجيكية

مما يي ّس ير حركة النقل
شييبكات مواتييالت كاملة ومتنوعة تغطي مجموب البلد وتتصييل بالبلدان المجاورة لاا ّ
في الداخل والرواب الدولية.

كان التقاء ومرور وحاضين اة
-4
وبفريل هذا الموقع الجغرافيا كان بلجيكا على الدواما وطوال تاريخهاا م َ
أيرا للناس واألفكار والمشاريع االقتصادية.
وقيد انفتحي بلجيكيا منيذ وقي مبكر جيدا على التعياون اليدولي .ففي عيام 1921ا َّ
وقعي
-5
لكسي ييمبرغ الكبرى اتفاق ا بهدف إلغاء القيود المفروضي يية على المبادالت ووضي ييع تعريفة جمركية موحدة واتباب
مع دوقية

س ييي اس يية مالية وتجارية واحدةا فمهدت الطريق بذلم لما أت ييب فيما بعد البناء األوروبي .وفي عام 1951ا
كان بلجيكا من بين الدول المؤاّسي ي ي يسي ي ي يية للجماعة األوروبية للفحم والصي ي ي ييلب التي كان تهدف إلى التداول الحر
لهذين المنتجين بين بلدان الجماعة الستة .وتقع في بروكسل مقار مؤسسات أوروبية عديدة إلى جانب مقر
منظمة حلف شمال األطلسي ومقار نحو  850منظمة دولية غير حكومية.

وتُس ي ييجل بلجيكاا في إطار االتحاد االقتص ي ييادي بين بلجيكا ولكس ي ييمبرغا أكبر حجم ت ي ييادرات في
-6
العالم من حيث نص ي ي يييب الفرد .ويمثل هذا االتحاد وحده  2,58في المائة من مجموب حجم الص ي ي ييادرات العالميةا
وهو ما يرييع بلجيكا في المرتبة الحادية عش يرة بين القوى االقتصييادية العالمية .وتُوجَّا نسييبة  87في المائة
من تي ي ي ي ييادرات االتحادا التي يمثل رقم أعمالها قرابة ثلثي الناتإل القومي اإلجماليا إلى البلدان الصي ي ي ي ييناعية

األخرىا و 72,3في المائة من هذه النس ي ي ييبة إلى الدول األعر ي ي يياء في االتحاد األوروبي .وتتميز المنتجات
المصي ي ي ي َّيدرة بتنوعها :فهي تشي ي ي ييتمل على معدات نقل ومعادن غير ن يسي ي ي يية وجالت وأجهزة كهربائية ومنتجات

كيميائية وتيدلية ولدائن ومنسوجات وأحجار كريمةا وغيرها.
-2

ا سقمن
حد  10,5ماليين نسي ي ييمة .وقبل قرن من اننا كان
-7
تجاو عدد سي ي ييكان بلجيكاا في عام 2005ا ّ
عدد سكان البلد يبلم بالكاد ستة ماليين نسمة وكان ينمو بانتظام بمعدل  1في المائة سنويا.
ويبلم عدد سييكان البلد حاليا نحو  11,4مليون نسييمة .وتشييير جخر التوقعات الصييادرة عن مكتب
-8
التخطي إلى أن عدد سيكان بلجيكا سييبلم  11,5مليون نسيمة في عام  2020وقد يبلم  12,6مليون نسيمة

في عام  . 2050وسيتوقف النمو السكاني بدرجة كبيرة على عدد المهاجرين.
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-9

وطوال القرن الماضيييا سييجل

يادة كبيرة .ففي عام 1920ا
نسييبة األجانب إلى مجموب السييكان
ا

لم تكن هذه النس ي ييبة تزيد على  2في المائة من مجموب الس ي ييكان .أما اليوما فإن نس ي ييبة األجانب من مجموب

السيكان تبلم أكثر من  11,9في المائة .ومن المتوقع أن يتواتيل تزايد نسيبة األجانب إلى مجموب السيكان.

وخالل الفترة ما بين عامي  1998و 2008ا تري ي ي يياعف تي ي ي ييافي الهجرة السي ي ي يينوي خمس مراتا فارتفع من

قرابة  11 700في عام  1998إلى  63 900في عام  .2008وفي بداية عام 2018ا وتي ييل تي ييافي الهجرة
إلى .44 536

-10

غير أن األهم من الزيادة في عدد السييكان هي التغيرات في التركيبة السييكانية .ففي أواس ي القرن

الماضيا كان نسبة السكان البالغين من العمر  65سنة فأكثر تتجاو بالكاد ُع ُشر السكان ( 11في المائة)؛

واليوم تمثل هذه الفئة ما يقرب من ُخمس السكان ( 18,7في المائة) ويُتوّقع أن تصلا بحلول عام 2050ا
إلى أكثر من ربع السكان ( 26في المائة).
وتُعرف هذه التغيرات بظاهرة "شي ي يييخوخة السي ي ييكان" .وقد شي ي ييمل جميع البلدان الصي ي ييناعية تقريب ا.
-11
إال أن هذه الظاهرة متقدمة جدا في بلجيكا .وبالفعلا وحسييب تقرير أعدتا األمم المتحدة عن شيييخوخة السيكان
ويسي ييتند إلى نسي ييبة السي ييكان البالغين من العمر  60سي يينة فأكثرا تصي يّينف بلجيكا ضي ييمن البلدان العشي يرة التي

توجد بها أعلى معدالت شيخوخة في العالم ( 23في المائة).
-12

وأسييباب الشيييخوخة معلومةا وهي انخفاض معدل الوفيات وانحدار مسيتوى الخصييوبة .فخالل القرن

الماضي يييا سي ييجل بلجيكا انخفاض ي يا مذهالا في معدل وفيات الرضي ييعا حيث انخفف معدل وفيات األطفال
ال لكل  1 000طفل في عام  1900إلى أقل
قبل إتمام السي ي ي ي ي يينة األولى من أعمارهم من أكثر من  150طف ا

من  10أطفال لكل  1 000طفل في عام  1 000/8( 2010في ت ييفوف البنين و 1 000/6في ت ييفوف
البنات) وإلى  3,6أطفال لكل  1 000طفل في عام  1 000/3,6( 2017في تي ييفوف البنين و1 000/3,2
في تيفوف البنات) .وفي الوق

ذاتاا طال العمر المتوقع بشيكل كبير من متوسي قدره  45سينة في بداية

القرن إلى  81,4سنة حاليا ( 79سنة بالنسبة إلى الرجال و 83,6سنة بالنسبة إلى النساء).
-13

ويكمن السي ييبب انخر وراء شي يييخوخة السي ييكان في انخفاض مسي ييتوى الخصي ييوبة .وكما هو الشي ييأن

بالنسييبة لمعظم البلدان الصييناعيةا تشييهد بلجيكاا منذ سييتينات القرن الماضييا انخفاضي ا في مسييتوى الخصيوبة

إلى أقيل من طفلين .فقيد نزل معيدل الخصي ي ي ي ي ي ييوبية من معيدل يبلم  2,64من األطفيال للمرأة الواحيدة في الفترة

ميا بين عيامي  1960و 1964إلى  1,6طفيل فق خالل الفترة ميا بين عيامي  1980و .1999ويبلم معيدل
الخصيوبة حاليا نحو  1,68طفل .وتشيير التوقعات إلى أن هذا المعدل سييرتفع إلى  1,8خالل بريع سينوات.

ولكن من المرج أن يظل معدل الخصي ي ي ي ييوبة في بلجيكاا كما في معظم البلدان الصي ي ي ي ييناعية األخرىا حتى

عام  2050على األقلا دون عتبة إحالل األجيال ( 2,1من األطفال).
-14

ويرد فيما يلي بعف البيانات الدقيقة عن عدد السكان حسب المناطق وعن البلدان األتلية التي

أتى منها السكان األجانب :في  1كانون الثاني/يناير 2018ا بل ي ييم ع ي ييدد سكان بلجيكا  11 376 070نسمةا

منهم  5 778 164ام أرة و 5 597 906رجال .ويشي ي ي ي ييمل هذا الرقم جميع البلجيكيين واألجانب الذين يوجد محل
إقامتهم الرئيسي في البلدا باستثناء الموظفين الدوليين ومن شابههم وأفراد القوات العسكرية الموجودة في البلد.

-15

وفي عام 2017ا بلم عدد سكان المنطقة الفلمنكية  6 552 967نسمةا وعدد سكان المنطقة الوالونيةا

-16

وفي  1كي ييانون الثي يياني/يني يياير  2018ا بلم عي ييدد رعي ييايي ييا بلي ييدان االتحي يياد األوروبي المقيمين في

بما فيها منطقة اللغة األلمانيةا  3 624 377نسمةا ومنطقة العاتمة بروكسل  1 198 726نسمة.

بلجيكا  907 000نس ي ي ي ييمةا أي  66,9في المائة من مجموب الس ي ي ي ييكان األجانب .وفيما يتعلق باألجانب من
البلدان غير األعر يياء في االتحاد األوروبيا فإن البلدان الخمس يية الممثلة بأكبر األعداد هي المغربا وتركياا
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وجمهورية الكونغو الديمقراطيةا وأفغانستانا والهند .ويمثل رعايا بلدان المغرب العربي وتركيا  30في المائة

من الس ي ي ي ييكان األجانب من البلدان غير األعر ي ي ي يياء في االتحاد األوروبي .وي ي

 42في المائة من األجانب

المقيمين في بلجيكيا في فلنيدرةا و 27في الميائية في المنطقية الوالونيية من البليدا و 31في الميائية في منطقية

العاتمة بروكسل.

بم  -ا هيقا ا ءسمج ي وا سيمسي وا قمنجني لءو ة
-1

اإلطم ا عمم
في عام 1831ا أقام

الجم ية التأسي يييسي ييية دول اة ديمقراطية ترتكز على سي يييادة القانون والفصي ييل

-17
وحدة ال مركزية (الدولةا األقاليما البلديات).
المرن بين السلطات في شكل ملكية برلمانية ودولة ُم ّ
-18

وتغير شكل الدولة هذا بإنشاء دولة اتحادية تتكون من جماعات ومناطق.
ّ

-19

ويقوم تو يع السيلطات العامة أسياسي ا على تفويف اختصياتات موضيوعية وإقليمية تمارسيها السلطة

-20

والجماعات والمناطقا مثل األقاليم والبلدياتا ليسي ي تجمعات تابعة للس ييلطة االتحاديةا وإنما تتمتع

االتحادية والجماعات والمناطق.

بنفس مسيتوى الصيالحيات التي تمارسيها السيلطة االتحادية .وتمارس هذه الكياناتا في مجال اختصياتيهاا

نفس تييالحيات السييلطة االتحادية حيث إن القواعد التشيري ية التي ترييعهاا وهي الم ارسيييم والق ارراتا تتسياوى

في قيمتها مع القانون.
-21

وينص دستور عام  1994على أن بلجيكا ترم:
(أ)

باللغة األلمانية؛

ثالث جماعات لغويةا هي الجماعة ا لفرنسي ي ي ي يييةا والجماعة الفلمنكيةا والجماعة الناطقة

(ب)

ثالث مناطقا هي المنطقة الوالونية والمنطقة الفلمنكية ومنطقة العاتمة بروكسل؛

(ج)

أربع منيياطق لغويييةا هي منطقيية اللغيية الفرنسي ي ي ي ي ي ييييةا ومنطقية اللغيية الهولنييديييةا ومنطقيية

العاتيمة بروكسيل ذات اللغتينا ومنطقة اللغة األلمانية .وتشيكل كل بلدية في المملكة جزءا من إحدى هذه
المناطق اللغوية.
والجماعات والمناطق كيانات ُموحَّدة لها هيئاتها السييياسييية .وليس ي
-22
سياسي لألراضي البلجيكية.
-23

المناطق اللغوية سييوى تقسيييم

مسندة إليها رسميا بمقترى الدستور
والسلطة االتحادية ال تمارس فق اختصاتات في المجاالت ال َ

والقوانين الصادرة بموجبا .بل تمارس أير ا اختصاتات غير مسندة تراح اة إلى الجماعات والمناطق.

-2

ا سلطة ا مم عية ال حمدية
-24

يمارس هذه السلطة الملم باالشتراك مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

-25

ويمثل أعرياء المجلسيين األم َة ال ا
منتخبيهم فق  .وفي الحاالت التي يحددها الدسيتورا ُيق َّسيم األعرياء
ّ
ُ

المنتخبون لكل مجلس إلى مجموعة لغوية فرنسية ومجموعة لغوية هولندية بالطريقة التي يحددها القانون.
َ

ويجتمع المجلسي ي ي ي ييان بحكم القانون كل سي ي ي ي يينة
-26
ويتعين عليهما أن يظال مجتمعين لمدة أربعين يوما
ّ
على األقل .والملم هو الذي يعلن اختتام كل دورة .ويجو لا أن يؤجل انعقاد المجلسي ي ي ييين أو أن يحّلهما حسي ي ي ييب
يعينا الملم و ي ار يترك مقعده النيابي وال يسييتعيد واليتا
الصيييم
ّ
المحددة في الدسييتور .وأي عرييو في البرلمان ّ
إال بعد انتهاء مهاما الو ارية.
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-27

ولكل فرب من فروب الس ي ييلطة التشي ي يري ية االتحادية حق المبادرة [عرض مش ي يياريع قوانين على أحد

-28

وفيما عدا المشي يياريع المتعلقة بالميزانية وبالقوانين التي تقتري ييي أغلبية خاتي ييةا توجد جلية تُسي ي َّيمى

-29

ويرم مجلس النواب  150عروا منتخب ا عن طريق االقتراب العام المباشر .وشروط األهلية للترش
ّ

المجلسين (نصوص تادرة عن السلطة التنفيذية) أو مقترحات قوانين (مبادرة من البرلمان)].

ياءة بالغة إلى العالقات
"جرس اإلنذار" تهدف إلى منع إقرار أي مشييروب أو مقترق قانون قد تُسيييء أحكاما إسي ا
بين المجموعييات اللغوييية .وفي هييذه الحييالييةا يُعلَّق اإلجراء البرلميياني لمييدة ثالثين يومي ا ريثمييا يعطي مجلس
الو راء رأي ا معلَّالا في الموضوب.
هي كانتي:
•

بلجيكيا؛
أن يكون المرش
ّ

•

أن يكون متمتع ا بحقوقا المدنية والسياسية؛

•

أن يكون قد بلم  21سنة من العمر وأن يكون محل إقامتا في بلجيكا.

-30

ومدة النيابة خمس سينوات وال يجو الجمع بين النيابة في البرلمان واالضيطالب بوالية عريو في

-31

وسييحب

مجلس نيابي إلحدى المناطق أو الجماعات أو بوظيفة و ير.

ويحتكر مجلس النواب الرقابة السييياسييية على العمل السييياسييي للحكومة االتحادية (التكلي

يقر قانون الحسييابات ويعتمد الميزانية.
الثقة) .وينفرد أير يا باالختصيياص في مجال الميزانية؛ فهو وحده الذي ّ

وينفرد المجلس أير ي ي ا باالختصي يياص فيما من الجنسي ييية وإقرار المسي ييؤولية الجنائية والمدنية للو راء وتحديد

عدد أفراد الجي .

ويتألف مجلس الش ي يييوخ من  50عري ي يوا وفق ا للنموذج التالي 29 :عري ي يوا يعينهم المجلس النيابي
-32
الفلمنكيا و 10أعر يياء يعينهم المجلس النيابي للجماعة الفرنس يييةا و 8أعر يياء يعينهم المجلس النيابي الوالونيا
وعر ي ي يوان تعينهما مجموعة اللغة الفرنس ي ي ييية التابعة لبرلمان بروكس ي ي ييل وعر ي ي ييو واحد يعينا المجلس النيابي

للجماعة الناطقة باللغة األلمانية؛ ويُختار بالتوافق  10أعر ي ي يياء في مجلس الش ي ي يييوخا  6من الناطقين باللغة
الهولندية و 4من الناطقين باللغة الفرنسية يعينون على أساس نتائإل انتخابات تجري في المجلس.
-33

ويهدف هذا التنظيم داخل مجلس الشيوخ إلى المواءمة في تمثيل الكيانات الموحدة (أعراء منبثقون

-34

َّ
وينبغي أن يكون
نتخب عروا في مجلس الشيوخ.
المرش قد بلم  18سنة من العمر ليُ َ

-35

ويمارس مجلس الش ي ي يييوخا في عدد محدود من المجاالتا نفس الس ي ي ييلطات التي يمارس ي ي ييها مجلس

عن المجالس النيابية المجتم ية واإلقليمية).

النواب (نظام المجلسي ييين المتكافئين)ا وهي إعالن مراجعة الدسي ييتور عالوة على مراجعة الدسي ييتور وتنسي يييقا؛

والقوانين التي تعتمد بأغلبية خاتي ي يية؛ والنظر في مسي ي ييائل معينة تتصي ي ييل بالعالقات الدولية (قوانين الموافقة

على المعاهدات)؛ ومسي ي ييائل معينة تتعلق بتنظيم المحاكم والهيئات القري ي ييائيةا والتش ي ي يريع المتعلق بمجلس الدولة؛

والمسيائل الواجب تسيويتها من قبل المجلسيين بموجب الدسيتور (األحكام المتعلقة بالنظام الملكي)؛ واألحكام

المتعلقة بمؤس يسييات الجماعة الناطقة باللغة األلمانية؛ واألحكام المتعلقة بتمويل األحزاب السييياسييية وبمراقبة
النفقات االنتخابية؛ واألحكام المتعلقة بتنظيم مجلس الشيوخ وبمركز العرو في مجلس الشيوخ.

-36

ويمارس مجلس الشيييوخ اختصيياتي ا حصيري ا فيما تسييوية المسييائل التي تثير ترييارب ا في المصيال

بين الجم ييات البرلميانيية االتحياديية والموحيدة .عالوة على ذليما تعرض الحكومية مش ي ي ي ي ي ي يياريع الموافقية على
ال ثم على مجلس النوابا
المعاهدات الدوليةا التي يجب اعتمادها من المجلسي ي ي ييينا على مجلس الشي ي ي يييوخ أو ا

مما يتي للمجلس األول أداء دور أكثر أهمية في الملفات الدولية.
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-3

ا سلطة ا منفيذية ال حمدية
-37

الس ي ي لطة التنفيذية االتحاديةا كما ينظمها الدسي ييتورا هي من اختصي يياص الملم .وفي الواقعا تقوم

-38

وللملم حرمةٌ ال تُنتَهم على الصعد التالية:

ويقر الدسي ييتور للملم بعدة حقوق
السي ييلطة التنفيذية في بلجيكا على نظام ذي أرسي ييين يشي ييمل الملم والو راءّ .
أن نص الدستور لم يتغير.
ما فتئ نطاقها يتسع بمرور الزمن رغم ّ

•

على الصييعيد المدنيا ال يجو رفع دعوى على الملم إال فيما يتعلق بحيا اتاا وفي هذه

•

على الصعيد الجنائيا ال تجو مالحقة الملم أمام القراء الجنائي؛

•

على الصعيد السياسيا الو ير الذي يوّقع إلى جانب توقيع الملم أو الذي يزكي المرسوم

مدير مخصصاتا؛
الحالة يمثّل
َ
الملم ُ

الملكي هو وحده من يتحمل المس ييؤولية .وال تخص هذه االمتيا ات إال الملم نفس ييا وال تش ييمل

أفرَاد أسرتا.

وينحي و راءه
-39
وال يعتلي الملم ال َ
عرش إال بعد أداء اليمين أمام المجلسين مجتمعينّ .
ويعين الملم ّ
الذين ال يتولون مهام و ارية إال إذا كانوا بلجيكيين.
-40

ويتألف مجلس الو راء من  15عر يوا على األكثرا ويتس يياوى عدد الو راء الناطقين باللغة الفرنسييية

-41

والو راء مسي ييؤولون أمام مجلس النواب .وال تجو مقاضي يياة و ير أو طلبا للتحقيق بسي ييبب جراء أبداها

-42

وتختص محكمة االس ييتئناف وحدها بمقاض يياة الو راء عن المخالفات التي قد يرتكبونها أثناء تأدية

مع عدد الو راء الناطقين باللغة الهولندية (مبدأ التكافؤ) مع إمكانية استثناء رئيس الو راء.

في إطار تأدية مهاما.

مهييامهم .وتنطبق القيياعييدة ذاتهييا على المخييالفييات التي قييد يرتكبهييا الو راء خييارج إطييار مهييامهم ويُحيياكمون
اء في مرحلة المالحقة
عليها في أثناء فترة واليتهمّ .
ويحدد القانون طبيعة اإلجراءات التي قد تُتّخذ في حقهما سي ي ي يو ٌ
أو خالل المحاكمة.

-43

ياء في الحكومة
ّ
ويعين الملم وينحي كتَّاب الدولة االتحاديين وهما بصييفتهم مس ياعدين للو راءا أعري ٌ

-44

ويتولى الملم من الرتب في س ي ي ييلم الجي

والتعيين في وظائف اإلدارة العامة والعالقات الخارجيةا

-45

ويوافق الملم على القوانينا وعلى اللوائ والق اررات الال مة لتنفيذ القوانينا ويصدرها.

االتحادية ولكنهم ليسوا أعراء في مجلس الو راء.

إال في االستثناءات المنصوص عليها في القوانين.

ويعين الملم القر ي ي ي يياة .وتنّفذ الق اررات واألحكام باس ي ي ي ييم الملم .ويحق للملم أن يعفي من كامل
-46
ّ
العقوبة أو من جزء منها (ويجو لا أيرا تخ يرها أو تغييرها أو من فترة اختبار)ا إال فيما تقرر بالنسبة
للو راء وأعر يياء حكومات الجماعات والمناطق .ويحق لا أيري ي ا س ييم العملة تنفيذا للقانونا ومن ألقاب
النبالة دون أن يجو لا أن يلحق بها أي امتيا ا ومن األوس ييمة العس ييكرية مع مراعاة أحكام القانون في

هذا الشأن.
-4

ا منظيم ا قضمئي
-47
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ويتمثل دور أعر ي يياء القر ي يياء الجالسا الذين يُطلق عليهم اس ي ييم "القر ي يياة" في المحاكم االبتدائية
-48
واسييم "المسييتشييارين" في الهيئات القرييائية االسييتئنافيةا في الفصييل في المنا عات .ويحدد القانون القرييائي

ما إذا كان القر يياة المهنيون يجلس ييون فرادى أو في هيئ ات قر ييائية ثالثية .ويجلس قر يياة غير مهنيين في
محاكم العملا والمحاكم التجاريةا ومحاكم تنفيذ العقوباتا ومحاكم االسي ي ي ي ي ي ييتئناف المكلفة بقري ي ي ي ي ي ييايا العملا

ومحاكم الجنايات.
-49

وتكفل النيابة العامةا أو القر ي ي ي ي يياء الواقفا احترام القانون ومصي ي ي ي ي يال المجتمع ويتمثل دورها في

-50

وتختص المحيياكم االبتييدائييية وحييدهييا بييالمنييا عييات التي تتعلق بييالحقوق المييدنييية .أمييا المنييا عييات

مالحقة من يخالف القانون بهدف تطبيق القانون من جانب القراة.

المتعلقة بالحقوق السي ييياسي ييية فهي أيري ي ا من اختصي يياص المحاكم االبتدائيةا فيما عدا في االسي ييتثناءات التي

ينص عليها القانون .وال يمكن إنشي يياء هيئة قري ييائية إال بمقتري ييى قانون .ومن حيث المبدأا تكون جلسي ييات
الهيئات القرائية علنية .وكل حكم تادر عن هيئة قرائية يكون معلَّالا .ويصدر في جلسة علنية.

(أ) مركز القراة
ا
عين القريياة .وينص الدسييتور على أن يكون تعيين القريياة وراسيياء الهيئات بنا اء
-51
الملم هو من يُ ّ
على اقتراق ُمعلّل من المجلس األعلى للقراء .والمجلس األعلى للقراء هو جها من نوب خاصا مستقل

ومكلف بتنفيذ المهام الثالث التالية:
بذاتا ُ

-52

•

ممارسة رقابة خارجية على أداء جها ا لقراءا بما في ذلم معالجة الشكاوى؛

•

إسداء المشورة إلى المسؤولين السياسيين بغية تحسين أداء سلم القراء؛

•

أداء دور حاسم في سياسة التعيينات داخل سلم القراءا وذلم بطريقة موضوعية.

وينص القانون القري ي ي ي ييائي على تعيين قري ي ي ي يياة في المحاكم االبتدائية التي تقع تح

نفوذ محكمة

االس ييتئنافا وفي المحكمة التجارية أو المحاك م التجارية (محاكم المؤسي يس ييات في المس ييتقبل) التي تقع تح

نفوذ محكم يية االسي ي ي ي ي ي ييتئن ييافا وفي محكم يية العم ييل أو مح يياكم العم ييل التي تقع تحي ي
االسييتئنافيةا وفي مكاتب النيابةا التابعة لوكيل الملما التي تقع تح

ممثلي النيابة لدى محاكم العمل التي تقع تح

نفوذ محكم يية العم ييل

نفوذ محكمة االسييتئنافا وفي مكاتب

نفوذ محكمة العمل االس ي ي ييتئنافية .وعلى س ي ي ييبيل االس ي ي ييتثناءا

يعين القر يياة في يوبان في نفس الوق في المحكمة االبتدائيةا ومحكمة العملا والمحكمة التجارية .ويعين
أعري ي ي ي ي ي يياء مكتيب النييابية في هيذه الميدينية في نفس الوقي

في مكتيب النييابية التيابع لوكييل المليم وفي مكتيب

ممثل النيابة لدى محكمة العمل .ويمكن ممارسة مهنة القاضي عبر المسارات الثالثة التالية:
(أ)

اجتيا االمتحان التنافس ي ييي من أجل القبول في برنامإل التدريب القر ي ييائي المخص ي ييص

(ب)

اجتيييا امتحييان التييأهيييل المهني المخصي ي ي ي ي ي ييص لرجييال القييانون المحنَّكينا والييذي يؤهييل

ممن يملكون خبرة مفيدة ال تقل عن سينتين .ويؤهل برنامإل التدريب القريائيا ومدتا سينتانا
لرجال القانون ّ
للعمل في كل من المحاكم والنيابة العامة؛
المحدد في القانون
المترّشي ي اس ييتيفاءه لعدد س يينوات الخبرة
ّ

للعمل مباشي يرة في س ييلم القر يياء ش ييرط أن يُثب
القري ييائي .ومن ذلما على سي ييبيل المثالا أن خبرة عشي يير سي يينوات في مهنة المحاماة تؤهل لممارسي يية مهنة
قاض بالمحاكما وأن خبرة خمس سنوات في مهنة المحاماة تؤهل لممارسة مهنة وكيل النيابة العامة؛
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ص ي ي ي يص للمحامين الذين مارس ي ي ي يوا المحاماة كمهنة
(ج)
اجتيا امتحان التقييم الشي ي ي ييفهي المخ ّ
أسي يياسي ييية لمدة ال تقل عن  20عاما أو الذين مارسي يوا هذه المهنة لمدة  15عاما ولكنهم مارسي يوا أيري يا لمدة
خمسة أعوام على األقل وظيفة تقتري معرفة متعمقة بالقانون.
-53

ويتولى المجلس األعلى للقراء تنظيم هذه االمتحانات.

-54

ويرييمن الدسييتور البلجيكي اسييتقالل قريياة المح اكم لدى ممارسيية االختصيياتييات المسييندة إليهم.

والنييابية العيامية مسي ي ي ي ي ي ييتقلية فيميا تري ي ي ي ي ي ييطلع بيا من أبحياث ومالحقيات فردييةا دون أن يمس ذليم بحق الو ير
المختص في أن يأمر بالمالحقة وفي أن يصي ي ييدر تعليمات ُملزمة تتعلق بالسي ي ييياسي ي ييات الجنائيةا بما يشي ي ييمل

السييياسييات المتّبعة في مجال األبحاث والمالحقات .وينص الدسييتور أير يا على تحديد رواتب أعريياء الجها

القريائي واسين التقاعد بموجب قانون .وال يجو فصيل قرياة المحاكم وال توقيفهم إال بموجب حكم قريائي.

ومنذ  1أيلول/سييبتمبر  2014ا وباسييتثناء ما يتعلق بفصييل أعريياء النيابة العامةا تصييدر العقوبات التأديبية
الرئيسي ييية المفروضي يية على القري يياة والموظفين القري ييائيين من قبل محكمة تأديبية غير دائمة فرنسي ييية اللغة
أنش ييئ

بنامور ومحكمة تأديبية هولندية اللغة أنش ييئ

بغاند .ويحتفء راس يياء الهيئاتا وكبار كتبة المحاكما

وكبار األمناء بصي ي ي ييالحية اتخاذ اإلجراءات التأديبية وإتي ي ي ييدار األحكام البسي ي ي يييطة .وال يجو نقل قاض من

محكمة إلى أخرى إال بمقترى تعيين جديد وبعد الحصول على موافقتا.

(ب) قراة المحاكم والهيئات القرائية
-55

تشي ي ي ي ي ييكل هيئات السي ي ي ي ي ييلطة القري ي ي ي ي ييائية هيكالا هرمي ا .وتوجد محكمة النقف في قمة هذا الهيكل.

وال تنظر محكمة النقف في مر ييمون القر يياياا بل تتحقق من التطبيق الص ييحي للقانون .ثم تأتي المحاكم
المختص ي يية بالنظر في مر ي ييمون الدعاوى .وهي تتناول المنا عات من حيث عنات ي ييرها الوقائ ية والقانونية.

وتتميَّز المح يياكم االبت ييدائي يية التي تنظر في ال ييدع يياوى ل لمرة األولى عن مح يياكم ال ييدرج يية الث يياني يية أو مح يياكم
االستئناف التي تنظر في القرايا التي تدر بشأنها حكم في الدرجة األولى.

(ج) شكل الهيكل الهرمي للهيئات القرائية في بلجيكا
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-56

المحكميية االبتييدائييية ومحكميية العمييل االبتييدائييية والمحكميية التجييارييية ومحكميية الصي ي ي ي ي ي ييل ومحكميية

الم خالفات كلها هيئات قريائية من الدرجة األولى .أما محاكم االسيتئناف ومحاكم العمل االسيتئنافية فتعتبر
هيئات قرائية من الدرجة الثانية.

-57

وتنقسي ييم المحكمة االبتدائية إلى  4أقسي ييام هي القسي ييم المدني وقسي ييم األحداث وقسي ييم األسي يرة وقسي ييم

الشي ييباب .ومحكمة تطبيق العقوبات قسي ييم أيري يا ل دى المحاكم االبتدائية في أنفرس وبروكسي ييل وغاند ومونس
ولييإل .وباإلضي ييافة إلى رئيس المحكمةا وراسي يياء ال أشي ي َعبا ونائب أو نواب الرئيسا لدى المحكمة االبتدائية

قاض أو عدة قر يياة مختص ييون في ش ييؤون األسي يرة والش ييبابا وقر يياة تحقيق وقر يياة تنفيذ .وتتكون محكمة

تطبيق العقوبيات من قياض بمحكمية تطبيق العقوبيات (مهني) ومن مختص في شي ي ي ي ي ي ييؤون السي ي ي ي ي ي ييجون وجخر

مختص في إعيادة اإلدمياج في المجتمع .وغرفية الحميايية االجتمياعييةا داخيل محكمية تطبيق العقوبياتا غرفة

مختص يية على س ييبيل الحص يير في متابعة المحتفء بهم داخل مؤسي يس ييات (من األش ييخاص الذين يعانون من

اض ييطراب عقلي يش ي ّيل قدرتهم على التمييز أو التحكم في تص يرفاتهم أو يؤثر فيها على نحو خطيرا والخاض ييعين
للتأطير بسي ي ي ي ييبب حالتهم هذه التي تجعل منهم خط ار على أنفسي ي ي ي ييهم وعلى المجتمع) .وهي تتألف من قاض واحد

بمحكمة تطبيق العقوبات ومن مسييتشييارين (أحدهما متخصييص في علم النفس الس يريري وانخر متخصييص

في إعيادة اإلدمياج االجتمياعي) .وقيد عوض قيانون  5أييار/ميايو  2014لجيان الحميايية االجتمياعيية بغرف
الحماية االجتماعية .وفي السي ي ي ييابقا كان

رئيس اللجنةا ومن محام وطبيب.
-58

لجان الحماية االجتماعية تتألف من قاض فعلي أو فخري يكون

وتنظر المحكمة المدنيةا حس ي ي ييب الحاالتا في طلبات اس ي ي ييتئن اف األحكام الص ي ي ييادرة عن قاضي ي ييي

الصي ي ييل ومحكمة المخالفات .أما محكمة الجن فتنظر في طلبات اسي ي ييتئناف األحكام الصي ي ييادرة عن محكمة

المخالفات .ومحكمة األسي يرة مختص يية أيري ي ا في معالجة الطعون المقدمة ض ييد بعف الق اررات الص ييادرة في
المرحلة االبتدائية عن قراة الصل .

-59

وتنقسي ي ي ييم بلجيكا إلى خمس واليات قري ي ي ييائية كبرىا هي أنفرس وبروكسي ي ي ييل وغاند ومونس ولييإل.

وتر ييم كل والية قر ييائية محكمة اس ييتئناف ومحكمة عمل اس ييتئنافية .وهذه الواليات مق ّسي يمة بدورها إلى 12
دائرة قري ي ي ي ييائية .وتوجد محكمة ابتدائية في كل دائرة .وتري ي ي ي ييم محاكم العمل  9محاكم كما تري ي ي ي ييم المحاكم

التجارية  9محاكم أير ا.
-60

عين قري ي يياة غير مهنيين لمدة خمس سي ي يينواتا حسي ي ييب الفئة المهنية التي ينتمون إليهاا للجلوس إلى
وي ّ
ُ

جانب القراة المهنيين في محاكم العمل (قراة ومستشارون اجتماعيون) وفي المحاكم التجارية (قراة منتخبون).
وهناك محكمة تي ي ي ييل في كل كانتون قري ي ي ييائي .وسي ي ي يييخفف عدد الكانتونات تدريجيا إلى .162
-61
وهناك ما ال يقل عن محكمة مخالفات في كل دائرة قرائية .ويوجد منها  15محكمة.
-62

ال عن الدائرة اإلدارية للعاتيمة بروكسيل.
وتوجد محكمة جنايات في كل إقليم من األقاليم العشيرةا فري ا

وتُش ي ي ي َّيكل محكمة الجنايات كلما أُحيل إليها متهمون من أجل مقاض ي ي يياتهم .وتتألف من ثالثة قر ي ي يياة مهنيين
ومستشارين) وهيئة محلفين تتألف من  12محلفا ومناوبا أو أكثر ُيختارون بسحب القرعة بين السكان.
(رئيس
َ

-63

وتتألف محكمة النقفا وهي ضي ييامنة احترام القانون من جانب الهيئات القري ييائية والمحاكما من

ثالث غرف هي :غرفة تختص بالقريايا الجنائيةا وغرفة تختص بالملفات المتعلقة بقانون العملا وغرفة تختص
بالقرايا المدنية والتجارية.
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(د) النيابة العامة
-64

تتألف النيابة العامة من أعر ي ي يياء ُيلحقون بمكتب من مكاتب النيابة (يختص بمادة القانون الجنائي)

أو بيأحيد مكياتيب ممثلي النييابية ليدى محكمية العميل (يختص بقيانون العميل) ويؤدونا في إطيار هيذه الوظيفةا

المسندة إليهم بحكم وظيفتهم لدى المحكمة أو الهيئة القرائية التي يتبعون لها.
الواجبات ُ
-65

ومن حييث المبيدأا يوجيد في كيل محكمية ابتيدائيية مكتيب نييابية .ويتيألفا مبيدئيي اا من وكييل للمليما

ومن نواب لل أ ُُ َعي يبا ومن وكالء الني يياب يية من المرتب يية األولىا ومن وكالء الني يياب يية .ويوج ييد في ال ييدائرة
القري ي ييائية لبروكسي ي ييل مسي ي يياعد لوكيل الملم .وهناك بعف وكالء النيابة المختصي ي ييين بالقري ي ييايا الر ي ي يريبيةا

ووكالء نيابة جخرون لممارسيية مهام لدى محكمة الشييبابا وهناك في أنفرس وبروكسييل وغاند ومونس ولييإل

وكالء نيابة متخصصون في تطبيق العقوبات .وفي المجموبا يوجد في بلجيكا  14مكتب نيابة.
-66

ولدى محكمة االس ي ي ييتئناف مكتب للنيابة العامة يتألف من نائب عام يس ي ي ييهر على تنفيذ التعليمات

في مجال السييياسييات الجنائية التي تدخل ضييمن اختصيياتياا وعلى إدارة ومراقبة أعريياء مكتب النيابة العامة

ومكاتب ممثلي النيابة العامة لدى محاكم العمل .ويس ي يياعده مدب عام من المرتبة األولى ومدعون عامون ووكالء
للنائب العام.

ولدى محاكم العمل نيابة عامة متخص يص يية في قر ييايا العمل تتألف مبدئيا من مدب عام لقر ييايا
-67
العملا ووكالء لل أشي ي يعبا ووكالء من المرتبة األولى ووكالء جخرين .ويوجد في الدائرة القر ي ييائية لبروكس ي ييل
وكيل مساعد لوكيل الملم.

-68

ولدى محكمة العمل االستئنافية نيابة عامة يرأسها النائب العام لدى محكمة االستئناف .ويساعده

-69

ويمارس المدعي العام لدى محكمة االس ي ي ييتئناف مهام النيابة العامة لدى محكمة الجنايات ويمكنا

-70

وفي محكمة النقفا يمارس مهمة النيابة العامة المدعي العام لدى محكمة النقف يسيياعده مدب

مدب عام من المرتبة األولى ومدعون عامون ووكالء للمدعي العام.

تفويف مهاما.

عام من المرتبة األولى ومدعون عامون .وهو ال يرفع الدعاوى العمومية وإنما يؤدي دو ار اس ي ي ي ييتش ي ي ي يياريا لدى
المحكمة.

-71

أما مكتب النيابة االتحادية فيتألف من نائب اتحادي وأعر ي ي ي ي ي يياء اتحاديين .ويمارس النائب االتحاديا

في الحاالت التي ينص عليها القانونا جميع المهام المسي ييندة إلى النيابة العامة في القري ييايا الجنائية المعروضي يية

على محاكم االستئناف ومحاكم الجنايات والمحاكم االبتدائية ومحاكم المخالفات.
-72

وتتألف هيئة النواب العامين من النواب العامين لدى محاكم االسي ي ي ي ي ييتئناف .وتقرر الهيئة جميع التدابير

الال مة لتنفيذ الس ي ييياس ي ييات الجنائية وتنس ي يييقهاا ولس ي ييي ر عمل النيابة العامة وتنس ي يييقا .وباإلض ي ييافة إلى ذلما

تر ي ييطلع الهيئة بمس ي ييؤولية إعالم و ير العدل وإس ي ييداء المش ي ييورة لاا بمبادرة منها أو بناء على طلباا بش ي ييأن

أي مسألة متصلة بواليات النيابة العامة.
-5

ا ج معمت
-73

لكل كيان من كيانات الجماعات والمناطق مجلس نيابي وحكومة.

وتمارس الهيئات التابعة للجماعة الفلمنكية االختصي يياتي ييات المتعلقة بالمنطقة الفلمنكية .وهناك بالتالي
-74
وحدة مؤس ي يسي ييية بين المنطقة الفلمنكية والجماعة الفلمنكية .وتمارس االختصي يياتي ي ا
يات المتعلقة بالكيانات األخرىا
وهي الجماعة الفرنسيييةا والجماعة الناطقة باللغة األلمانيةا والمنطقة الوالونيةا ومنطقة العاتييمة بروكس يلا

هيئاتُها الخاتة بها.
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(أ) المجالس النيابية
يتألف المجلس النيابي الفلمنكي من  124عر ي ي ي يواا من بينهم  118عر ي ي ي يوا يُنتخبون عن طريق
-75
االقتراب المباش ي ي يير في المنطقة الفلمنكية وس ي ي ييتة أعر ي ي يياء ينتخبهم عن طريق االقتراب المباش ي ي يير الناخبون في
منطقة العات ييمة بروكس ييل الذين ال يص ييوتون لفائدة قائمة مترش ييحين ينتمون للمجموعة اللغوية الفرنس ييية في
انتخابات مجلس منطقة العاتمة بروكسل.

-76

ويتأ لف المجلس النيابي للجماعة الفرنس ي ي ي ييية من  94عري ي ي ي يواا من بينهم  75عري ي ي ي يوا في مجلس

-77

ويتألف المجلس النيابي للجماعة الناطقة باأللمانية من  25عري ي ي ي ي يوا ينتخبون عن طريق االقتراب

المنطقة الوالونية و 19عروا تنتخبهم المجموعة اللغوية الفرنسية في مجلس منطقة العاتمة بروكسل.

المباشر.

-78

وال يجو من حيث المبدأ الجمع بين وظيفتي عري ي ي ييو في مجلس نيابي ونائب في مجلس النواب

-79

ويتمتع كل مجلس نيابيا في حدود معينةا باالسي ييتقالل الذاتي فيما يتعلق بالمسي ييائل التأسي يييسي يييةا

أو عرو في مجلس الشيوخا باستثناء أعراء مجلس الشيوخ الذين يعينهم مجلس نيابي مجتمعي أو إقليمي.

أن الم ارسي ي يييم التي تعتمدها المجالس النيابية بأغلبية َّ
معز ة يمكن أن تحسي ي ييم مسي ي ييائل تتعلق باالنتخابات
أي ّ
وبتكوين المجالس النيابية وحكوماتها وسير عملها.

نتخب أعري يياء المجالس النيابية المجتم ية واإلقليمية لمدة خمس سي يينوات .ويتجدَّد انتخاب المجالس
-80
وي َ
ُ
حل هذه المجالس قبل انتهاء المدة النيابية.
النيابية بكافة أعرائها كل خمس سنوات؛ وال يجو ّ

(ب) الحكومات
يُنتخب أعر ي ي يياء كل من الحكومات اإلقليمية أو المجتم ية من لدن مجالس ي ي ييها النيابية ولكن ليس
-81
بالر ي ييرورة من داخلها .ويؤدي أعر ي يياء الحكومة اليمين أمام رئيس المجلس النيابي الذي انتخبهم .والمس ي ييؤوليات
السي ييياسي ييية والقري ييائية التي يمارسي ييها أعري يياء هذه الهيئات التنفيذية مسي ييتمدة من المسي ييؤوليات الجارية على

الصعيد االتحادي.

(ج) االختصاتات الموضوعية للجماعات
-82
()1

تشمل هذه االختصاتاتا على سبيل الذكر ال الحصرا المجاالت التالية:

الشؤون الثقافية
-83

لم ي ّا
صي يلة قائمة بالمسي ييائل التي يشي ييملها مفهوم "الشي ييؤون الثقافية".
عدد واضي ييع الدسي ييتور بطريقة ُمف َّ
ُ

وقد حدَّد المشي ّيرابا باالسييتناد إلى قانون اعتُمد باألغلبية الخاتييةا قائمة ب  18باب اا من بينها الدفاب عن اللغةا
والفنون الجميلةا والتراث الثقافيا ومس يياندة الص ييحافةا وس ييياس يية الش ييبابا وأنش ييطة الترفياا والتثقي

واألخالقي والفني واالجتماعي.
()2

الفكري

التعليم
-84

أُو اكل التعليم بجل أتنافاا من مدارس الحرانة حتى الجامعةا إلى الجماعات.

-85

وتقتصير اختصياتيات السيلطة االتحادية في هذا المجال على تحديد بداية التعليم اإللزامي ونهايتاا

ووضع الشروط الدنيا لمن الشهادات العلميةا ونظام المعاشات التقاعدية.
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()3

استخدام اللغات
-86

للجماعتين المحليتين الفرنس ي ي ي ي ييية والفلمنكية أهلية تنظيم اس ي ي ي ي ييتخدام اللغات في مجاالت ثالثة هي

المسيائل اإلدارية؛ والتعليم في المؤسيسيات التي تنشيئها ّا
وتمولها السيلطات العامة؛ والعالقات االجتماعية بين
أتحاب العمل وموظفيهما والوثائق والمستندات الخاتة بالمؤسسات والتي تفرضها القوانين واللوائ .

وليس من اختص ي يياص الجماعات تنظيم اس ي ييتخدام اللغات فيما يتعلق بالدوائر التي يمتد نش ي يياطها
-87
إلى خارج المنطقة اللغوية التي أ ا
ُحدث فيهاا والمؤسيسيات االتحادية والدولية المنصيوص عليها في القوانينا
والتي يشمل نشاطها أكثر من جماعةا والبلديات ذات النظام اللغوي الخاص.

ويُرب االختص ي يياص فيما يتعلق بتلم الدوائر والمؤسي ي يس ي ييات والبلديات بالمس ي ييتوى االتحادي .ومن
-88
اختصيياتييات السييلطة االتحادية أيريا تنظيم اسييتخدام اللغات في منطقة العاتييمة بروكسييل ذات اللغتين ومنطقة
اللغة األلمانية.

-89

وتمارس الجماعات أير ا اختصاتات دولية في المجاالت التي تخصها.

-90

وتتألف أراضي بلجيكا من أربع مناطق لغويةا هي:
(أ)

منطقة اللغة الهولندية التي تشمل األقاليم الفلمنكية الخمسة؛

(ب)

منطقة اللغة الفرنسية التي تشمل األقاليم الوالونية الخمسة باستثناء بلديات منطقة اللغة

(ج)

منطقة العاتمة بروكسل ذات اللغتين التي تشمل  19بلدية؛

(د)

منطقة اللغة األلمانية.

األلمانية التي تش ّكل جزءا من إقليم لييإل؛

-91

وي من الدستور الجماعة الناطقة باللغة األلمانية نفس االختصاتات الممنوحة للجماعتين المحليتين

األخريينا غير أن هذه االختصاتات تَق ّر بموجب قانون يُعتمد باألغلبية البسيطة.

ويمكنها أير يا أن تمارس اختصيياتييات معينة مسييتمدة من المنطقة الوالونية على أسيياس اتفاقات
-92
برم بين حكومتي هذين الكيانين.
تُ َ
أقر المش ي ّيرب أوض يياع ا قانونية خات ييةا على ش ييكل "تس ييهيالت" لغويةا لبلديات متاخمة لحدود
-93
وقد ّ
الم ناطق اللغوية وحول بروكسل ترم أقليات لغوية قوية إلى حد ما.
()4

المسائل التي يمكن اعتبارها شخصية
-94

ال وثيقاا بحكم طبيعتهاا باألش ييخاص في نموهم
يش ييير هذا المص ييطل إلى المس ييائل التي تتص ييل اتص ييا ا

-95

ويحدد قانون خاص المسائل التي يمكن اعتبارها شخصية:

الشخصي واالجتماعي.

(أ)

السياسة الصحية؛

(ب)

المسياعدة المقدمة إلى األشيخاص والتي تشيمل في جملة أمور السيياسية األُسيريةا والمسياعدة

االجتماعيةا واسي ييتقبال المهاجرين وإدماجهما والسي ييياسي يية الخاتي يية بذوي اإلعاقةا والسي ييياسي يية الخاتي يية بالمسي يينينا
والسياسة الخاتة بالشبابا والمساعدة االجتماعية المقدمة إلى السجناءا والمساعدة القانونية األولية؛
(ج)

تنظيم مراكز العدالة والدوائر المختصي ي ي ييةا وسي ي ي ييير عملها ومهامها لكفالة تنفيذ الرتي ي ي ييد

اإللكتروني ومتابعتا؛
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(د)

االسي ييتحقاقات األسي يرية .وتتولى المنطقة الوالونية ممارسي يية هذا االختصي يياص في منطقة

(ه)

صر إلى قاعات العروض السينمائية.
مراقبة األفالم من أجل تحديد إمكانية وتول الُق ّ

اللغة الفرنسيةا بينما تمارسا لجنة الجماعات المشتركة في منطقة العاتمة بروكسل ذات اللغتين؛

-96

وتُستثنى من هذه االختصاتات المجتم ية مجاالت تختص بها السلطة االتحادية.

-97

وتمارس الجماعات أيرا اختصاتات في المسائل التي تدخل في اختصاتها في مجال البحث

العلمي والتعاون اإلنمائي.

-6

ا نمطق
-98

تري ي ي ييم بلجيكا ثالث مناطق متميزة عن الجماعات الثالث :المنطقة الفلمنكيةا والمنطقة الوالونيةا

ومنطقة العاتيمة بروكسيل .والسيلطات واالختصياتيات هي نفسيها بالنسيبة للمنطقتين األوليينا بينما تتميز

المنطقة الثالثة بآليات خاتي يية بها ويعود ذلم أسي يياسي يا إلى أنا يتعاي
الفرنسية وسكان ناطقون باللغة الهولنديةا وإلى مركزها كعاتمة.

على أ ارضي يييها سي ييكان ناطقون باللغة

-99

المجلس النيابي للجماعة الفلمنكية وحكومتها.
وفي فلندرةا يمارس اختصاتات المنطقة
ُ

-100

وتوجد في المنطقة الوالونية وفي منطقة العات ييمة بروكس ييل هيئات خات يية بكل منهما (مجلس ييان

-101

وتشيمل اختصياتيات المناطقا فيما تشيملاا المجاالت التالية( :مع اسيتثناء بعف المجاالت التي

وحكومتان).

تعالإل على المستوى االتحادي):
(أ)

التخطي العمراني؛

(ب)

البيئة وسياسة المياه؛

(ج)

تجديد المناطق الري ية وتون الطبيعة؛

(د)

السي ي ييكن وتنظيم المسي ي يياكن التي تمثل خط ار على النظافة والصي ي ييحة العامةا والقواعد المحددة

(ه)

الزراعة؛

(و)

االقتصاد؛

( )

سياسة الطاقة؛

(ق)

السلطات التابعة؛

(ط)

السياسة المتعلقة بالعمل()1؛

(ي)

األشغال العامة والنقل؛

(ك)

رعاية الحيوانات؛

(ل)

السياسات المتعلقة بسالمة الطرقات؛

المتعلقة بإيجار الممتلكات المخصصة للسكنى؛

__________
()1

14

تش ي ييمل االختص ي ييات ي ييات في مجال العمل ما يلي :توظي

اليد العاملةا وإعداد برامإل إلعادة التش ي ييغيلا وإعداد المعايير الخات ي يية باألجانب

وتطبيقهاا والتحقق من توافر العاطلين عن العملا وخفف اشتراكات الرمان االجتماعي المركزة على الفئات المستهدفة من العمال.
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(م)

في إطار اختصياتياتهاا وكما هو الشيأن بالنسيبة إلى الجماعاتا مجال البحث العلمي

(ن)

العالقات الدولية التي تدخل في نطاق اختصاتاتها الذاتية.

بما في ذلم البحوث التي تُجرى تنفيذا التفاقات أو تكوك دولية أو فوق وطنيةا وفي إطار التعاون اإلنمائي؛
 -102وينبغي اإلشيارة إلى أن الجماعات والمناطق ال تملم حاليا إال اختصياتيات إسينادية ُحدد نطاقها
بقانون خاص .وتر ييطلع الجماعات والمناطقا باإلض ييافة إلى الس ييلطة المالية المخولة لهاا باختص ييات ييات
ثانوية تخولها بوجا خاص ما يلي:
(أ)

اعتماد التدابير المتعلقة بالهياكل األساسية الال مة لممارسة اختصاتها؛

(ب)

إنشاء خدمات ال مركزية ومؤسسات ومشاريع تجارية أو شراء حصص في رأسمالها؛

معينةا
(ج)
إت ي ييدار م ارس ي يييم يعتبر اإلخالل بأحكامها من المخالفات وتنصا ض ي ييمن حدود ّ
على العقوبات التي تسري على مثل تلم اإلخالالت؛
(د)

تنفيذ عمليات المصادرة من أجل فائدة عامة.

(أ) المركز الخاص لمنطقة العاتمة بروكسل
-103

تمارس هذه المنطقةا التي تري ييم  19بلدية والتي هي عاتي ييمة البلد االتحاديةا نفس االختصي يياتي ييات

-104

ويسييتند تنظيم المجلس النيابي إلى مبدأ وجود مجموعتين لغويتين تمارسييان سييلطات خاتيية بهما

التي تمارسي ييها المنطقتان األخريانا ويُشي ييرف على شي ييؤونها مجلس نيابي وحكومة .وتتمتع منطقة العاتي ييمة
بروكسلا منذ  1تمو /يوليا 2014ا باستقالل ذاتي تأسيسي.

وتتقاسي ييمان المسي ييؤوليات في مختلف هيئات المجلس .ويتألف المجلس من  89عري يوا ( 72عري يوا ينتمون
إلى المجموعة اللغوية الفرنس ي ييية و 17عري ي يوا ينتمون إلى المجموعة اللغوية الهولندية) .وفيما عدا الرئيسا

يقوم تشييكيل الحكومة على أسيياس التكافؤ :عريوان ناطقان باللغة الفرنسييية وعريوان ناطقان باللغة الهولندية.

ويُري ي ي ي ي ي يياف إلى هؤالء الو راء الخمسي ي ي ي ي ي ييةا ثالثية ُكتيَّاب دولية من بينهم كياتيب دولية واحيد على األقيل ينتمي إلى
المجموعة اللغوية الهولندية.

حددة مسيؤولية ممارسية االختصياتيات المنوطة بالجماعات على أ ارضيي
 -105وتوكل إلى مؤسيسيات ُم ّ
منطقة العات ي ي ييمة بروكس ي ي ييل ذات اللغتين .وهذه المؤس ي ي يس ي ي ييات هي لجنة الجماعة الفرنس ي ي ييية ولجنة الجماعة
الفلمنكية واللجنة الجماعية المشتركة.

-106

ويُطَلق على المسي ي ييائل المجتم ية التي تخص إحدى الجماعتين الفرنسي ي ييية أو الفلمنكية "المسي ي ييائل

-107

أما المسيائل التي يمكن اعتبارها متعلقة باألشيخاص والتي ال تنفرد بها جماعة واحدةا فتُوتيف بي

الخاتيية بجماعة واحدة" ( )uni-communautairesوتُعنى بها لجنة الجماعة الفرنسييية أو لجنة الجماعة
الفلمنكية تح إشراف الجماعة المعنية.

"المسي ييائل المتعلقة باألشي ييخاص الخاتي يية بالجماعتين" ( )bi-personnalisablesوتُعنى بها اللجنة الجماعية
المشتركة التي تختص أيرا بالمسائل المجتم ية ذات االهتمام المشترك.

-108

وتدخل المسييائل الثقافية التي ال تخص جماعة واحدة في القطاب "الثقافي الثنائي" الذي تُدير شييؤونا

السلطة االتحادية.
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(ب) عالقات التعاون داخل النظام االتحادي البلجيكي وتسوية المنا عات
 -109نص الدسيتور على مبدأ الوالء االتحادي الذي يقريي بأال يُخل االتحاد وال الكيانات الموحدةا كل
في إطار ممارسي يية اختصي يياتي يياتاا بتوا ن البناء العام .وقد أُقيم شي ييبكة كثيفة جدا من انليات واإلجراءات
زودت
إلتاحة تحقيق هذا الهدف الذي تتوقف عليا العالقات الجيدة بين الكيانات المؤس ي يس ي ييية العديدة التي ت ّ

بها بلجيكا.
-110

وقد أُنشي ييئ

ثالث جليات تهدف على وجا الخصي ييوص إلى منع نشي ييوء أي تري ييارب في المص ييال

بين هذه الكياناتا وتسي ييويتا إذا اقتري ييى األمر .وقد تنشي ييأ أنواب التري ييارب هذه عن خالف في التقدير بين

الس ييلطات على المس ييتوى الس ييياس ييي (مبادرة يتقدم بها أحد العنات يير وتر يير بمص ييال عنص يير جخر أو عدة

عناتر أخرى) وليس عن انتهاك قاعدة قانونية .وهذه انليات هي:
(أ)

لجنة التش يياور التي تتألف من  12عر يواا يمثل س ييتة أعر يياء منهم الحكومة االتحادية

حدد القانون
ويمثل األعري يياء السي ييتة انخرون حكومات الجماعات والمناطق .وتقوم مداوالت هذا الجها ا الذي ُي ّ
اختصاتاتاا على أساس مبدأ التوافق؛
(ب)

المؤتمرات المشي ييتركة بين الو ارات البالم عددها  19مؤتم ارا وهي هياكل مرنة للتشي يياور

(ج)

اتفياقيات التعياون التي يُس ي ي ي ي ي ييم لكييانيات اليدولية بيإبرامهياا أو التي تُ َلزم في حياالت معينية

مميز للتفاوض على اتفاقات التعاون؛
والحوار ومنبر ّ

بإبرامهاا والتي يمكن أن تنصيب بصيورة خاتية على إنشياء دوائر ومؤسيسيات مشيتركة وإدارتها إدارة مشيتركةا
أو على الممارسية المشيتركة الختصياتيات أو على اسيتحداث مبادرات مشيتركة .ففي ميدان العالقات الدوليةا

على سييبيل المثالا أُبرم اتفاقات بين مختلف الكيانات المختصيية بشييأن تمثيل بلجيكا لدى المنظمات الدولية

وطرائق إبرام المعاهدات الدولية.
-111

والمحكمة الدس ي ييتورية مؤهلة بوجا خاص للب في المنا عات المتعلقة باالختص ي ييات ي ييات .وتتألف

هذه المحكمة من  12عر يوا (سييتة أعريياء ناطقين باللغة الفرنسييية وسييتة أعريياء ناطقين باللغة الهولنديةا

نصييفهم من ذوي الخبرة القرييائية الكبيرة والنصييف الثاني من األوسيياط البرلمانية) .وتب ّ المحكمة الدسييتوريةا
عن طريق ما تصدره من ق ارراتا في االنتهاكات التي قد ترتكبها هيئة تشري ية لقواعد تو يع االختصاتات
أو لمواد بعينها من الدستور تتناول بوجا خاص مبدأ عدم التمييز وحماية األقليات الفلس ية واإليديولوجية.

-112

وتختص المحكمة الدسي ي ييتورية بالنظر في القري ي ييايا المحالة إليها من مختلف الحكومات وراسي ي يياء
أن لديا مصيلحة شيخصيية

بناء على طلب ثلثي أعريائها .ويمكن أيري ا ألي شيخص عادي يُثب
المجالس ا
اللجوء إلى المحكمة الدسي ييتوريةا على أن يرفع قري يييتا إلى المحكمة في غري ييون األشي ييهر الس ي يتة التي تلي

النشر الرسمي للقاعدة المطعون فيها.
-113

وفي انونة األخيرةا أنشيأ المشيرب الخاص قاعدة جديدة للنظام االتحادي التعاوني :الم ارسييم المشيتركة.

وهي قواعد تش ي ي يري ية معتمدة بصي ي ييورة مشي ي ييتركة من قبل السي ي ييلطات التش ي ي يري ية لعدة كيانات موحدة .فاألمر

ال يعني إذن الس ي ييلطات االتحادية .وتش ي ييكل هذه الم ارس ي يييم بديالا التفاقات التعاون .وخالفا التفاقات التعاون
التي ال يجري التفاوض بشييأنها وال تتم تييياغتها إال على مسييتوى السييلطات التنفيذيةا فإن الم ارسيييم المشيتركةا
كأي قاعدة تشري يةا يمكن تغييرها وتعديلها على مستوى المجالس التشري ية المختصة.
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ثمنيمل -اإلطم ا عمم ح مية زقجق اإلنسمن و عر رهم
أ ف -قبجل ا قجاعء ا ءو ية ا معلقة بحقجق اإلنسمن
-1

ا مصءيق على ا صقجك ا ءو ية األسمسية ا معلقة بحقجق اإلنسمن
-114

استخدم

في هذا المرفق المختصرات التالية:

•

اتفاقية القر ي ي يياء على التمييز العنص ي ي ييري :االتفاقية الدولية للقر ي ي يياء على جميع أش ي ي ييكال

•

العهد الخاص بالحقوق االقتصيادية واالجتماعية والثقافية :العهد الدولي الخاص بالحقوق

•

العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

•

اتفاقية القراء على التمييز ضد المرأة :اتفاقية القراء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

•

بروتوكول اتفاقية القر ي ي يياء على التمييز ض ي ي ييد المرأة :البروتوكول االختياري التفاقية القر ي ي يياء

•

بروتكول مناهري ي ي يية التعذيب :البروتوكول االختياري التفاقية مناهري ي ي يية التعذيب وغيره من

التمييز العنصري ؛
()2

()3

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ؛

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛

المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو
االنرمام أو الخالفة

اإلعالنات/التحفظات

اتفاقية القراء على التمييز العنصري

 7جب/أغسطس 1975

إعالن (المادة )4

العهي ي ييد الخي ي يياص بي ي ييالحقوق االقتصي ي ي ي ي ي ي ي يياديي ي يية
واالجتماعية والثقافية

 21نيسان/أبريل 1983

إعالن (المادة )2

البروتوكول االختيياري الملحق بيالعهيد الخياص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 20أيار/مايو 2014

العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 21نيسان/أبريل 1983

المالحظات

التحفظ ي ي ييات (المواد  10و 14و 19و21
و)22
اإلعالن التفسيري (المادتان  0و)23

__________
()2

التحفظات واإلعالنات :من أجل الوفاء بمتطلبات المادة  4من االتفاقيةا س ييتس ييعى مملكة بلجيكا إلى تكيي تشي يريعاتها مع االلتزامات التي
تعهدت بها عندما أتبح طرف ا في تلم االتفاقية .إال أن مملكة بلجيكا تود أن تشدد على األهمية التي تعلقها على كون المادة 4

من االتفاقية تنص على أن التدابير المنص ي ييوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) س ي ييتعتمد مع إيالء االعتبار الواجب للمبادئ الواردة في

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسي ي ي ييان والحقوق المذكورة ت ي ي ي يراحة في المادة  5من االتفاقية .وترى مملكة بلجيكا أن االلتزامات التي تفرضي ي ي ييها

المييادة  4يجييب أن تتوافق مع الحق في حرييية الرأي والتعبير ومع الحق في حرييية التجمع الس ي ي ي ي ي ييلمي وتكوين الجم يييات .فهييذان الحقييان
منصي ي ي ي ييوص عليهما في المادتين  19و 20من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسي ي ي ي ييان وأعيد تأكيدهما في المادتين  19و 21من العهد

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وقد وردا أير ا في الفقرتين الفرعيتين ( )8و( )9من المادة (5د) من االتفاقية المذكورة.
وتود مملكة بلجيكا أن تشييدد كذلم على األهمية التي تعلقها أير ي ا على احترام الحقوق المبينة في االتفاقية األوروبية لحماية حقوق
اإلنسان والحريات األساسيةا وال سيما في مادتيها  10و 11المتعلقتين بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجم يات.

()3

إعالن تفسي ي يييري :فيما يتعلق بالفقرة  2من المادة 2ا تفسي ي يير الحكومة البلجيكية عدم التمييز على أسي ي يياس األتي ي ييل الوطني على أنا ال يعني

بالرييرورة التزام الدول بأن تكفل تلقائيا لألجانب نفس الحقوق التي تكفلها لمواطنيها .وهذا المفهوم يجب أن يفهم على أنا يسييتبعد أي سييلوك

تعسفيا وليس اختالف المعاملة على أساس اعتبارات موضوعية ومعقولةا بما يتسق مع المبادئ التي تسود في المجتمعات الديمقراطية.
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المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو
االنرمام أو الخالفة

البروتوكول االختي يياري األول الملحق ب ييالعه ييد
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 17أيار/مايو 1994

البروتوكول االختي يياري الث يياني الملحق ب ييالعهييد
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 8ك ي ييانون األول/ديسي ي ي ي ي ي يمبر
1998

اتفاقية القراء على التمييز ضد المرأة

 10تمو /يوليا 1985

البروتوكول االختياري التفاقية القري ي ي ي يياء على
التمييز ضد المرأة

 17حزيران/يونيا 2004

اتفاقية مناهرة التعذيب

 25حزيران/يونيا 1999

اإلعالنات/التحفظات

إعالن

البروتوكول االختي يياري التف يياقي يية من يياهر ي ي ي ي ي ي يية
التعذيب
اتفاقية حقوق الطفل

المالحظات

توقيعا 2005
 16كيانون األول/ديس ي ي ي ي ي ييمبر

إعالن (المواد  2و 13و 15و 40و)14

1991
البروتوكول االختيي ي ي ي يياري التفاقية حقوق الطفل
المتعلق بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة

 6أيار/مايو 2002

إعالن ملزم بموجب المادة  18 :3سنة

البروتوكول االختيي ي ي ي يياري التفاقية حقوق الطفل
المتعلق ببيع األطفال واسي ي ي ييتغالل األطفال في
البغاء وفي المواد اإلباحية

 17جذار/مارس 2006

إعالن

االتفيياقييية الييدولييية لحميياييية حقوق جميع العمييال

المهاجرين وأفراد أسرهم

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 2تمو /يوليا 2009

اليبييروتييوكييول االخيتيي ي ي يياري التيف ي ي يياقيي ي ي يية حيقييوق

 2تمو /يوليا 2009

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشي ييخاص من
االختفاء القسري

 2حزيران/يونيا 2011

األشخاص ذوي اإلعاقة

-2
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إعالن

ا مصءيق على صقجك األ م ا محءا األخ ى ا معلقة بحقجق اإلنسمن
معاهدات أخرى تابعة لألمم المتحدة ذات تلة بحقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنرمام أو الخالفة

اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948

 5أيلول/سبتمبر 1951

اتفاقية الرق لعام 1926ا بصيغتها المعدلة في عام 1955

 23أيلول/سبتمبر 1923

اتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير لعام 1949

 22حزيران/يونيا 1965

اتفاقية عام  1951المتعلقة بمركز الالجئين

 22تمو /يوليا 1953

البروتوكول المتعلق بمركز الالجئين لعام 1967

 8نيسان/أبريل 1969

االتفاقية المتعلقة بمركز األشخاص عديمي الجنسية لعام 1954

 27أيار/مايو 1960

اتفاقية خفف حاالت انعدام الجنسية لعام 1961

ال

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998

 28حزيران/يونيا 2000

اتف يياقي يية األمم المتح ييدة لمك ييافح يية الجريم يية المنظم يية عبر الوطني ييةا  2000وبروتوكواله ييا
المتعلقي ي ييان بمكي ي ييافحي ي يية تهريي ي ييب المهي ي يياجرين عن طريق البر والبحر والجوا وبمنع االتجي ي ييار
باألشخاصا وبخاتة النساء واألطفالا وقمعا والمعاقبة عليا

 11جب/أغسطس 2004
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ا فمقيمت نظ ة ا ع ا ا ءو ية
اتفاقيات منظمة العمل الدولية

تاريخ التصديق أو االنرمام أو الخالفة

االتفاقية المتعلقة بالراحة األسبوعية (الصناعة)ا ( 1921رقم )14

 19جب/أغسطس 1926

االتفاقية المتعلقة بالعمل الجبريا ( 1930رقم )29

 20كانون الثاني/يناير 1944

االتفاقية المتعلقة بتفتي

االتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيما ( 1948رقم )87

 23تشرين األول/أكتوبر 1951

االتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرينا ( 1949رقم )97

 27تمو /يوليا 1953

االتفاقية المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعيةا ( 1949رقم )98

 10كانون األول/ديسمبر 1953

االتفاقية المتعلقة بالمساواة في األجورا ( 1951رقم )100

 23أيار/مايو 1952

االتفاقية المتعلقة بالرمان االجتماعي (المعايير الدنيا)ا ( 1952رقم )102

 26تشرين الثاني/نوفمبر 1959

االتفاقية المتعلقة بإلغاء العمل الجبريا ( 1957رقم )105

 23كانون الثاني/يناير 1961

االتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن)ا ( 1958رقم )111

 23جذار/مارس 1977

االتفاقية المتعلقة بسياسة العمالةا ( 1964رقم )122

 8تمو /يوليا 1969

االتفاقية المتعلقة بتفتي

-4

-5

-6

العمل (الزراعة)ا ( 1969رقم )129

 8أيلول/سبتمبر 1997

االتفاقية المتعلقة باإلجا ات السنوية المدفوعة األجرا (مراجعة)ا ( 1970رقم )132

 2حزيران/يونيا 2003

االتفاقية المتعلقة بالحد األدنى لسن االستخداما ( 1973رقم )138

 19نيسان/أبريل 1988

االتفاقية المتعلقة بعالقات العمل في الخدمة العامةا ( 1978رقم )151

 21أيار/مايو 1991

االتفاقية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتينا ( 1981رقم )155

 28شباط/فبراير 2011

االتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفالا ( 1999رقم )182

 8أيار/مايو 2002

ا فمقيمت نظ ة األ م ا محءا لم بية وا علم وا ثقمفة
اتفاقيات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

تاريخ التصديق أو االنرمام أو الخالفة

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليما 1960

ال

ا فمقيمت ؤ

لهمي لقمنجن ا ءو ي ا خمص

اتفاقيات مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص

تاريخ التصديق أو االنرمام أو الخالفة

االتفاقية المتعلقة بتسوية التنا ب بين قانون الجنسية وقانون اإلقامةا 1955

 2أيار/مايو 1962

االتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه األطفالا 1956

 26جب/أغسطس 1970

االتفاقية المتعلقة باالعتراف باألحكام المتصلة بالتزامات النفقة إ اء األطفال وتنفيذهاا 1958

 19تشرين الثاني/نوفمبر 1961

االتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدوليا 1980

 9شباط/فبراير 1999

االتفاقية المتعلقة بحماية األطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدوليا 1993

 26أيار/مايو 2005

ا فمقيمت ينيف وغي هم د ا عمهءات ا معلقة بم قمنجن اإلنسمني ا ءو ي
اتفاقيات جني

GE.21-02023

العملا ( 1947رقم )81

 5نيسان/أبريل 1957

وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون اإلنساني الدولي

تاريخ التصديق أو االنرمام أو الخالفة

اتفاقية جني (األولى) لتحسي ي ييين حال الجرحى والمرضي ي ييى من أفراد القوات المسي ي ييلحة في
الميدانا 1949

 3أيلول/سبتمبر 1952

اتفاقية جني (الثانية) لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة
في البحارا 1949

 9أيلول/سبتمبر 1952
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اتفاقيات جني

-7

وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون اإلنساني الدولي

اتفاقية جني

(الثالثة) المتعلقة بمعاملة أسرى الحربا 1949

اتفاقية جني

(الرابعة) المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وق

تاريخ التصديق أو االنرمام أو الخالفة
 9أيلول/سبتمبر 1952

الحربا 1949

 9أيلول/سبتمبر 1952

البروتوكول اإلضييافي الملحق باتفاقيات جني المؤرخة  12جب/أغسييطس  1949المتعلق
بحماية ضحايا المنا عات المسلحة الدولية (البروتوكول األول)ا 1977

 20أيار/مايو 1986

البروتوكول اإلضييافي الملحق باتفاقيات جني المؤرخة  12جب/أغسييطس  1949المتعلق
بحماية ضحايا المنا عات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)ا 1977

 20أيار/مايو 1986

اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر اسي ي ي ي ي ي ييتعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام المري ي ي ي ي ي ييادة لألفراد
وتدمير تلم األلغاما 1987

 4أيلول/سبتمبر 1998

ا مصءيق على ا صقجك اإلقلي ية ا معلقة بحقجق اإلنسمن
تاريخ التصديق أو االنرمام أو الخالفة

اتفاقيات مجلس أوروبا
اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 1950ا وجميع بروتوكوالتها اإلضافية

()4

 14حزيران/يونيا 1955

البروتوكول الملحق باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسيةا 1952

 14حزيران/يونيا 1955

الميثاق االجتماعي األوروبيا ( 1961والبروتوكول اإلضييافي لعام  1995الذي يوفر نظاما
للشكاوى الجماعية

 16تشرين األول/أكتوبر 1990

االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةا 1987

 23تمو /يوليا 1991

اتفاقية حماية األفراد فيما يتعلق بالمعالجة انلية للبيانات الشخصيةا 1981

 28أيار/مايو 1993

االتفاقية األوروبية المتعلقة بعدم تقادم الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم الحربا 1974

 26جذار/مارس 2003

الميثاق االجتماعي األوروبي (المنق )ا 1996

 2جذار/مارس 2004

االتفاقية األوروبية المتعلقة بتعويف ضحايا جرائم العنفا 1983

 23جذار/مارس 2004

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة االتجار بالبشرا 200 5

 27نيسان/أبريل 2009

اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بحماية األطفال من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسيا 2007

 8جذار/مارس 2013

اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضييد النسيياء والعنف المنزلي ومكافحتهما ("اتفاقية
إسطنبول")ا 2014

 1جذار/مارس 2016

بم  -اإلطم ا قمنجني ح مية زقجق اإلنسمن على ا صعيء ا جطني
-1

األزقمم ا ءسمج ة ا معلقة بحقجق اإلنسمن
-115

يعترف الدسي ي ي ي ييتور البلجيكي في بابا الثاني "البلجيكيون وحقوقهم" (المواد من  8إلى  )32بعدد كبير

-116

وتتعلق الحقوق التي يكفلها الدستور أساس ا بما يلي:

من الحقوق األساسيةا المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

•

المس ي ي ي ي يياواة أمام القانون (المادة  )10والتمتع بالحقوق والحريات المعترف بها دونما تمييز

•

المسي ي ي ي يياواة بين الرجل والمرأة بما في ذلم بتشي ي ي ي ييجيع تكافؤ الفرص في الواليات االنتخابية

•

الحرية الفردية (المادة )12؛

(المادة )11؛

والمناتب العامة (المادة  11مكر ار)؛

__________
()4
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•

الحق في المثول أمام القاضي المعين بموجب القانون (المادة )13؛

•

شرعية العقوبات (المادة )14؛

•

إلغاء عقوبة اإلعدام (المادة  14مكر ار)؛

•

حرمة المسكن (المادة )15؛

•

الحق في احترام الممتلكات (المادة )16؛

•

حرية الفكر أو الوجدان أو الدين وحرية التعبير (المادة  19و)20؛

•

احترام المصلحة العليا للطفل (المادة  22مكر ار)؛

•

الحق في حياة تكفل الكرامة البش ي ي يريةا مما يعني ضي ي ييمنا الحق في العمل وفي الري ي ييمان
االجتماعي وفي السي ي ي ي ي ي ييكن ال الئق وفي الحفاظ على بيئة سي ي ي ي ي ي ييليمة وفي اال دهار الثقافي

•

حرية التعليم (المادة )24؛

•

حرية الصحافة (المادة )25؛

•

حق التجمع "سلمي ا ودون حمل السالق" (المادة )26؛

•

الحق في تكوين جم يات (المادة )27؛

•

الحق في رفع العرائف أمام السلطات السياسية (المادة )28؛

•

سرية المراسالت (المادة )29؛

•

حرية استخدام اللغات (المادة )30؛

•

المساواة في الحماية بين األجانب والمواطنين (المادة .)191

واالجتماعي (المادة )23؛

-2

إد اج ا صقجك ا ءو ية ا معلقة بحقجق اإلنسمن في ا قمنجن ا ءاخلي
-117

يرتب األثر القيانوني لقواعيد معياهيدة دوليية أيري ي ي ي ي ي ي ا بيالمرتبية المعترف بهيا لتليم القواعيد في الهيكل

الهرمي للنظا م القرائي الداخلي في حال تعارضها مع القواعد الوطنية .وقد شهدت بلجيكاا خالل إجراءات

مراجعة الدسي ييتورا محاوالت عديدة تهدف إلى تري ييمين القانون مبداأ عاما يتعلق بمواءمة حجية أحكام المعاهدات
مع حجية أحكام القانون الداخلي .غير أن هذه المحاوالت لم يحالفها النجاق حتى اليوم .وقد جاء الحل في

قرار تيادر عن محكمة النقف في  27أيار/مايو  1971في قريية شيركة مصيانع الجبن الفرنسيية  -السيويسيرية

علو قواعد المعاهدات الدولية التي تُحدث جثا ار مباش ي يرة في القانون
" ."Le Skiفقد أكدت المحكمة في قرارها ذاك َّ

الداخلي على القواعد القانونية الوطنيةا حتى وإن ت ي ي ي ييدرت هذه القواعد القانونية بعد التص ي ي ي ييديق على المعاهدات
طبق القواعد الوطنية إال إذا كان
وبناء علياا ال يمكن للقاض ييي البلجيكي أن يُ ّ
الدولية .ا
المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق بشكل مباشر في النظام القانوني الداخلي.

-3

متماش ييية مع أحكام

ا هيئمت ا خمصة في جمل زقجق اإلنسمن
-118

تختص جميع السييلطات البلجيكيةا في إطار ممارسيية مهامهاا بإعمال حقوق اإلنسييان الواردة في

-119

سلطات قرائية معينة برتد احترام حقوق اإلنسان:
وتُعنى
ٌ

المرمنة في الدستور وفي القوانين البلجيكية.
تدق عليها بلجيكا وكذلم حقوق اإلنسان
الصكوك الدولية التي ّ
ّ

GE.21-02023
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(أ) المحكمة الدستورية
 -120عي ّيدل القييانون الخيياص المؤرخ  9جذار/مييارس  2003المعي ّايدل للقييانون الخيياص المؤرخ  6كييانون
تحول
الثاني/يناير  1989المتعلق بهيئة التحكيم ( )M.B.11/04/2003اختصياتيات هيئة التحكيم التي ّ
إلى محكمة دستورية منذ تنقي الدستور في  7أيار/مايو .2007

معينةا كما تب
 -121وتب المحكمة الدس ي ي ي ييتورية في الطعون المقدمة لطلب إلغاء قوانين ّ
أولية تتعلق خصوتا بتطابق األحكام التشري ية (من قوانين ومراسيم وأوامر) مع أحكام معينة من الدستور .

في مس ي ي ي ييائل
()5

-122

وفي حين لم تكن عملية مراقبة التطابق هذه تشي ييمل في السي ييابق سي ييوى المواد  10و 11و 24من

الدستورا فقد تم توسيع نطاقها لتشمل ما يلي:
•

مجمييل البيياب الثيياني (المواد من  8إلى " )32البلجيكيون وحقوقهم"ا الييذي يتنيياول حقوقي ا
وحريات أسيياسييية عديدة :مبدأ المسيياواة وعدم التمييز (المادتان  10و)11ا والمسيياواة بين
الرجيل والمرأة (الميادة  11مكر ار)ا والحريية الفرديية (الميادة )12ا والمثول أميام القاضي ي ي ي ي ي ييي

(الميادة )13ا ومبيدأ "ال عقوبية إال بنص" (الميادة )14ا وإلغياء عقوبية اإلعيدام (الميادة 14

مكر ار)؛ وحرمة المسي ييكن (المادة )15ا وشي ييروط المصي ييادرة من أجل فائدة عامة (المادة )16ا
وحظر عقوبة مصيادرة الممتلكات (المادة )17ا وإلغاء عقوبة الوفاة المدنية (المادة )18ا

وحرية ال بادة وحرية التعبير عن انراء (المادة )19ا وحرية المرء في أال يجبر على المشاركة

في ش ييعائر وطقوس عبادة ما (المادة )20ا والفص ييل بين الدولة والكنيس يية (المادة )21ا واحترام

الحيياة الخيات ي ي ي ي ي ي يية (الميادة )22ا وحقوق الطفيل (الميادة  22مكر ار) والحقوق االجتمياعيية

(المادة ) 23ا والحرية والمسي ي ي ي يياواة في التعليم (المادة )24ا وحرية الصي ي ي ي ييحافة (المادة )25ا

وحرييية التجمع سي ي ي ي ي ي ييلمييا (المييادة )26ا وحرييية تكوين الجم يييات (المييادة )27ا وحق رفع
العرائف الموقعة إلى الس ييلطات الس ييياس ييية (المادة )28ا وحرمة سي يرية الرس ييائل (المادة )29ا
والحرية اللغوية (المادة )30ا وحق االطالب على كل وثيقة إدارية (المادة )32؛

•

الفقرة األولى من المادة  143المتعلقة بمبدأ الوالء االتحادي؛

•

كراس مبدأ قانونية الرريبة؛
المادة  170التي تُ ّ

•

المادة  172التي تنص على عدم جوا من أي امتيا فيما يتعلق بالري ي يريبة أو أي إعفاء

•

المادة  191التي تكفل تمتع األجانب الموجودين على األ ارض ي ييي البلجيكية بالحماية الممنوحة

أو تخ ي

في قيمتها إال بموجب قانون؛

لألشخاص والممتلكاتا إال في االستثناءات التي ينص عليها القانون.

 -123وتجدر اإلش ييارة إلى أن االجتهاد الثاب للمحكمة الدس ييتورية يُقر بأن الحريات والحقوق األس يياس ييية
الواردة في الدس ييتور وكذلم الحقوق األس يياس ييية المنص ييوص عليها في المعاهدات الدولية التي تُ ا
حدث جثا ار مباشي يرة
في القانون البلجيكيا هي حقوق مكفولة في بلجيكا دونما تمييز .وتراقب المحكمة الدسي ي ي ييتورية التش ي ي ي يريعات
بصورة غير مباشرة في ضوء االتفاقيات الدولية.

__________
()5

تختص المحكمة الدسي ييتورية أير ي يا بالب في المسي ييائل المتعلقة بتطابق قانون أو مرسي ييوم أو أمر مع القواعد المنصي ييوص عليها في
ال دس ييتور أو بموجبا لتحديد اختص ييات ييات كل من الدولة والجماعات والمناطقا كما تختص بالب في الحاالت التي تتعارض فيما
اسيم أو أوامر تادرة عن هيئات تشري ية منفصلةا شريطة أن يكون هذا التعارض نابعا من مجال تطبيق كل منها.
بينها مر ٌ
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(ب) هيئات القراء اإلداري
-124

يعود الفر ييل في إنش يياء مجلس الدولةا وهو مؤس يس يية اس ييتش ييارية وقر ييائية في جن واحد تلتقي فيا

السييلطات التشيري ية والتنفيذية والقرييائيةا إلى رمبة المشي ّيرب في من جميع األشييخاص الطبيعيين أو االعتباريين

سبيل انتصاف فعاالا ضد اإلجراءات اإلدارية غير القانونية التي قد تُلحق بهم ضررا.
-125

لذلم فإن االختصاتات الرئيسية لمجلس الدولة هي تعليق أو إلغاء اإلجراءات اإلدارية (اإلجراءات

الفردية أو القواعد التنظيمية) التي تخالف قواعد القانون الجاري با العمل .ويفصي ي ي ييل مجلس الدولةا بما يتخذه من

ق اررات ويُصدره من أوامرا في الطلبات التي تُحال إليا.
-126

إال أن مهام المجلس ال تقتصيير على توفير الحماية من تعسييف اإلدارة .فهو يرييطلع أيري ا بوظيفة

-127

ويري ييطلع مجلس الدولة أير ي ي ا بدور محكمة النقفا فينظر في الطعون المرفوعة ضي ييد الق ار ارت

استشارية في المجاالت التشري ية والتنظيمية.

التي تتخذها هيئات القراء اإلداري األدنى درجة.

 -128وتجدر اإلشييارة أير يا إلى هيئة قرييائية إدارية أخرىا هي مجلس المنا عات الخاتيية باألجانب.
وقد أنشيئ بموجب قانون  15أيلول/سيبتمبر  2006المتعلق بإتيالق مجلس الدولة وبدأ عملا رسيمي ا في 1

حزيران/يونيا .2007
-129

ويختص هذا المجلس بالنظر في الطعون التي تُرفع ضد ق اررات فردية تُتّخذ عمالا بالقوانين المتعلقة

بش ييروط دخول األجانب إلى أ ارض ييي البلدا وإقامتهم فيهاا واس ييتقرارهم بهاا وإبعادهم منهاا بما في ذلم الق اررات

التي تتخذها المفوضي ي ييية العامة لشي ي ييؤون الالجئين وعديمي الجنسي ي ييية فيما يتعلق بطلبات اللجوءا ويتص ي ييرف

يعدل القرار أو يؤكده .وينظر المجلس أيري ا
كهيئة ذات اختصيياص قرييائي كاملا أي أنا يجو للمجلس أن ّ
في الطعون التي تطلب إلغاء ق اررات اتخذتها هيئات أو سلطات أخرى غير المفوضية العامة لشؤون الالجئين
وعديمي الجنسية من أجل انتهاك بعف الشروط اإلجرائية األساسية.

-130

الدولة.

(ج)

وتخري ييع الق اررات التي يتخذها مجلس المنا عات الخاتي يية باألجانب للنقف اإلداري أمام مجلس

إمكانية االحتجاج بالمعاهدات أمام الهيئات القرائية الوطنية
إذا لم تتري ييمن معاهدة دولية بندا ينص ت ي يراح اة على أن جميع القواعد الواردة فيهاا أو جزءا منهاا

-131
ي ا
حدث أث ار مباش ي ار في النظام الداخلي للدول المتعاقدةا فإن القاضييي هو من يُقرر بموجب القانون البلجيكي
ُ
يتعين على القاضيي أن يجد
يير
س
تف
ة
يكل
ش
م
ذه
وه
.
ة
ر
ي
ش
مبا
تنطبق
دولية
معاهدة
اعد
و
ق
من
قاعدة
كان
إذا
ما
ُ
ا
ّ

حالا لها باالسيترشياد على وجا الخصيوص بالمواد من  31إلى  33من اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات

المؤرخة  23أيار/مايو  .1969ومن المسييلم با عموما في بلجيكا أن أي قاعدة من القواعد الدولية تحدث جثا ار
مباش يرة عندما تكون واضييحة وكاملةا وتفرض على الدولة البلجيكية إما أن تمتنع عن القيام بفعل ما أو أن
تتصيرف بطريقة محددةا ويمكن أن يحتإل بها كمصيدر من مصيادر القانون دون الحاجة إلى تشيريع داخلي

تكميلي يتي تطبيقها.

ويشييار في هذا الصييددا على سييبيل المثالا إلى أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسييياسييية ال ُيحدد
ُ -132
وبناء علياا ووفقا
ت يراح اة ما إذا كان القواعد الواردة فيا ذات طابع يجعلها واجبة التطبيق بشييكل مباشيير.
ا
المبينة جنف اا فإن الحس ييم في مس ييألة انطباق القواعد الدولية انطباق ا مباشي ي ار يعود إلى القاض ييي .وهذا
للمبادئ ّ
ما فعلتا محكمة النقف في بلجيكا في قرارها الص ي ي ييادر في  17كانون الثاني/يناير  1984عندما أكدت أن
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الفقرة  2من المادة  9من العهد تُ ا
حدث جثا ار مباش ي ي يرة في النظام القانوني الداخلي بالنسي ي ييبة إلى األفراد .ومنذ

ذلم التاريخا أكدت محكمة النقف طابع االنطباق المباشر هذا فيما يتصل بأحكام أخرى من أحكام العهد.

-4

سبا النمصمف ا ممزة لمخص ا مض ِّ

(أ)

السبل المتاحة للمترررين من الجرائم للمطالبة بحقوقهم
-133

تتي المادة  4من الباب التمهيدي من قانون التحقيقات الجنائية لريحية أي جريمة خيار رفع دعواه

المطلقة في االختيار بينهما .وتختلف الدعوى
أمام القرياء الجنائي أو أمام القرياء المدني .وللريحية الحرية ُ

الميدنيية اختالفي ا تيامي ا عن اليدعوى العموميية :فيمكن تحرييم اليدعوى العموميية حتى إن لم تُسي ي ي ي ي ي يّبيب الجريمية
أي ضي ييرر أو إذا لم تطالب الري ييحية بالتعويف وبجبر الري ييرر؛ أما الدعوى المدنيةا فيمكن تحريكها دون
دعوى عمومية.

-134

ويمكن من حيث المبدأ رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية ش ي ي يريطة أن ترفع النيابة العامة

الدعوى العمومية أمام هذه المحاكم "في نفس الوق
إلى القاضي الجنائيا تابعة للدعوى العمومية.

وأمام نفس القري ي يياة" .وتكون الدعوى المدنيةا بالنسي ي ييبة

(ب) في إطار اإلجراءات الجنائية
-135

للتدخل في اإلجراءات الجنائية .وفيما يلي فكرة
تتاق لر ي ي ي ي ييحية جريمة من الجرائم س ي ي ي ي ييبل متعددة
ّ

موجزة عن هذه السبل.

المتررر
(ج) تفة الشخص
اّ
-136

يمكن اكتسياب تيفة الشيخص المتريرر إما بتقديم اسيتمارة نموذجية يتم ملؤها عند االسيتماب إليا

لدى الشي ييرطةا أو بتسي ييليم هذه االسي ييتمارة في وق

الحق في أحد مكاتب الشي يرطة أو بمكتب النيابة العامةا

أو بإرسي ي ييال هذه االسي ي ييتمارة في رسي ي ييالة مسي ي ييجلة إلى مكتب النيابة (المادة  5مكر ار من الباب التمهيدي من
قانون التحقيقات الجنائية) .ويحق للش ي ي ييخص المتر ي ي ي ّايرر أن يُبلَّم بأي قرار بحفء الدعوى وبتعليلاا أو بفت

تحقيق في الدعوى وتحديد موعد لجلس ي يية اس ي ييتماب أمام قاض ي ييي التحقيق أو المحكمة التي س ي ييتنطق بالحكم.

ويمكن للشيخص المتر ّايرر أيري ا أن يودب في م لف الدعوى أية وثائق يراها مفيدة .ويحق للشيخص المتريرر
أير ي ا طلب اإلذن باالطالب على الملف والحص ييول على نس ييخة منا .وإذا كان الملف في مرحلة التقصيييا

يجو توجيييا طلييب إلى وك يييل الملييم .وإذا كييان الملف في مرحليية التحقيقا فييإنييا يمكن توجيييا الطلييب إلى
قاضي التحقيق .وفي نهاية التحقيقا وعندما يجري النظر في القرية من قبل محكمة التحقيقا يُبلَّم الشخص
المتررر بأن الملف متاق لدى السجل (لالطالب عليا و/أو الحصول على نسخة منا).
القري ي ييية إلى المحكمة التي سي ي ييتنطق بالحكما ال يكفي أن يقدم المدَّعي شي ي ييكواه أو أن

-137

وإذا أُحيل

-138

ويجب على الش ي ييخص المتر ي ي ّايرر أن يتوجا إلى المحكمة عن طريق رفع دعوى مدنية  -تُس ي ييمى

ّا
تكبده من ضرر.
يرفي على نفسا تفة الشخص
المتررر كي يحصل على تعويف عما ّ

"دعوى المطالبة بالحق المدني"  -ويمكنا أيري ي ي ا أن يختار إجراء الدعوى المدنية الصي ي ييرف بإحالة قري ي يييتا
إلى القاضي المدني (انظر أعاله).

(د) الررر والدعوى المدنية
-139

يمكن للرحيةا عن طريق رفع دعوى للمطالبة بالحق المدنيا ال أن تطلب الحصول على تعويف

عن الررر فحسبا وإنما أن تتمتع أير ا بعدد من الحقوق في إطار اإلجراءات الجنائية:
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•

محددةا أن تطلب إلى قاضييي التحقيق
معينة وفي أوقات ّ
يمكن للرييحيةا حسييب شييروط ّ
النظر في الملف الجنييائيا وعلى وجييا التحييديييد الجزء من الملف المتعلق بييالوقييائع التي

•

يمكن للري ي ي ييحيةا حسي ي ي ييب شي ي ي ييروط معينة أيري ي ي ياا أن تطلب إلى قاضي ي ي ييي التحقيق إجراء

أفر

إلى رفع دعوى المطالبة بالحق المدني؛

تحقيقات إضافية.

المحكمة الناطقة بالحكم أن الدعوى المدنية مقبولة وقائمة على أسس تحيحةا يمكن

-140

وإذا أعلن

-141

ويجو للرحية أن ترفع دعوى للمطالبة بالحق المدني بطرق مختلفة وفي أوقات مختلفة.

-142

فيمكنها القيام بذلم بمجرد تص ي يري أمام قاضي ييي التحقيق .وفي مياب أية تحقيقات جاريةا يجب

للرحية أير ا أن تمارس عددا من الحقوق خالل مرحلة تنفيذ العقوبة.

معينيا (إييداب) .أميا إذا كيان
على الري ي ي ي ي ي ييحيية التي ترغيب في المطيالبية بيالحق الميدني أن تودب مبلغي ا مياليي ا ّ
التحقيق جارياا فإن المدعي بالحق المدني ينر ييم إلى الدعوى العمومية .ويمكن للر ييحية أير يا رفع دعوى
للمطالبة بالحق المدني عندما تكون القري ي ي ييية قيد نظر قاضي ي ي ييي التحقيق أو خالل جلسي ي ي يية االسي ي ي ييتماب أمام
المحكمة التي ستنطق بالحكما لكن ذلم ال يصب ممكنا عندما تكون القرية قد بلغ بالفعل درجة االستئناف.

(هي) التكلي

المباشر بالحرور
المباشر بالحرور .ولهذا

الجن ا يمكن للرحية أن تختار إجراء التكلي
 -143في حاالت المخالفات و ُ
الغرضا يجب أن يُكلّف المدعى عليا بالحريور عن طريق ُمحريرا ويتعين على الريحية أن ترفع دعوى
المطالبة بالحق المدني خالل جلسة االستماب .وال يمكن اتباب إجراء التكلي

صر.
المباشر بالحرور في حالة الُق ّ

(و) الطعون
-144

-145

هناك إمكانية للطعن .فيمكن للرحية أن تطعن باالستئناف لألسباب التالية:
•

ردت المحكمة التي ستنطق بالحكم طلب التعويف؛
إذا ّ

•

إذا اعتبرت الرحية أن المبلم المحكوم با غير كاف.

غير أنا ال يحق للريحية أن تطعن باالسيتئناف ألنها ال توافق على العقوبة التي أُنزل بالمدعى

مخولة القيام بذلم .ويؤدي االس ييتئناف إلى إعادة النظر في القر ييية من جانب
عليا .فالنيابة العامة وحدها ّ
هيئة قرائية أعلى درجة.

( ) في إطار اإلجراءات المدنية
-146

يمكن للري ييحية أيري ي ا أن تختار إقامة دعوى مدنية تي يرفةا بأن تلجأ إلى القاضي ييي المدني .وفي
الخطأ الذي ارتُكب في حقهاا وعلى القاضي ييي المدني أن

تقدم ما يُثب
هذه الحالةا يجب على الري ييحية أن ّ
ينتظر إغالق ملف القرية أمام المحكمة التي ستنطق بالحكم.

(ق) االعتراف بمحكمة إقليمية لحقوق اإلنسان
 -147وّقع بلجيكا وتي ي ي ي ي ي ّيدق على االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسي ي ي ي ي ييان التي أُنشي ي ي ي ي ييئ بموجبها المحكمة
تدق عليها .وقد شهدت المحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان المعنية برتد تنفيذ االتفاقية من جانب الدول التي ّ
عملية إتالق أولى بموجب البروتوكول الحادي عشرا ثم شهدت عملية إتالق ثانية بموجب البروتوكول الرابع

عشي يير الذي يهدف إلى مواكبة العدد المتزايد من الشي ييكاوى الفردية .وفي  4نيسي ييان/أبريل 2018ا تي ييدق بلجيكا
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على البروتوكول الخامس عشيير الذي يهدف أسيياسيا إلى ضييمان االتسيياق في سييير عمل المحكمة مع االسييتمرار

في اإلتيالحات السيابقة .وباإلضيافة إلى ذلما فإن بلجيكا بصيدد توقيع البروتوكول السيادس عشيرا الذي سييتي

للمحاكم األعلى درجة بتوجيا طلبات إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسييان للحصييول على فتاوى بشييأن مسييائل

مبدئية تتعلق بتفسير أو إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في االتفاقية أو بروتوكوالتها.
وقد أفر ي ي

-148

الق اررات التي أتي ييدرتها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسي ييان ضي ييد بلجيكا إلى إدخال

عدة تعديالت على التشيريع ات البلجيكية .فعلى سيبيل المثالا اعتبرت المحكمة أن في رفف محكمة الجنايات
مبدأ طرق أس ييئلة فردية على أعر يياء هيئة المحلفين بش ييأن وجود ظروف مش ي ّيددة خر ٌق ألحكام المادة  6من

االتفاقية التي تكفل الحق في محاكمة ُمنصيفة( . )6ومنذ ذلم الحينا ال تسيم محكمة الجنايات بتوجيا أسيئلة

فردية تتعلق بالظروف المشي ّيددة فحسييبا وإنما قام بلجيكا أير يا بتعديل قانون التحقيقات الجنائية بما يسييم
بإعادة مباشي ي يرة اإلجراءات الجنائية في حال وجود خرق .ويتعلق مثال جخر بانعدام أي إجراء للتبليم ب ُسي ي يبل

وت ي ي يييم الطعن في اإلجراءات الغيابيةا وهو ما اعتبرتا المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ي ي ييان أير ي ي ي ا انتهاكا
للمادة  6من االتفاقية( .)7وقد اعتُمد تعميم بهدف التحقق من أن الشي ي ييخص المعني قد ُبلّام بالصي ي يييم المتبعة

وانجال المقررة لالعتراض في حال إدانتا وفور تبليغا بالقرار الصي ي ي ييادر ميابيا .وفي مثال أحدثا اعتبرت
المحكمة انتهاكا للفقرة األولى من المادة 6ا مقترنة بالمادة 14ا الفرق في المعاملة الناشي ي ي ي ييئ عن تي ي ي ي ييياغة
المادة  668من القانون القري ييائيا التي ال تسي ييم بتقديم المسي يياعدة القانونية لألجانب الذين هم في وضي ييع

غير قيانوني إال في إطيار اإلجراءات التي ينص عليهيا قيانون  15كيانون األول/ديسي ي ي ي ي ي ييمبر  1980المتعلق
بدخول األجانب إلى أراضي البلدا وإقامتهم فيهاا واستقرارهم بها وإبعادهم منهاا وبالتالي تستبعد كل اإلجراءات

األخرىا بمييا في ذليم رفع دعوى ميدنييية للطعن في األ بوة .وقيد عيدل هيذا الحكم بموجيب المييادة  17من
قانون  6تمو /يوليا  2016الذي عدل القانون القرائي فيما يتعلق بالمساعدة القانونية.

ييم -إطم
-1

عر ر زقجق اإلنسمن على ا صعيء ا جطني

ا جم س ا نيمبية وا هيئمت ا مءاو ية ا جطنية واإلقلي ية
 -149تؤدي المجالس البلجيكية من مختلف مسي ي ي ييتويات السي ي ي ييلطة دو ار هاما في تعزيز حقوق اإلنسي ي ي ييان.
ولديها أدوات متنوعة تستخدمها بطريقة متمايزة:
س ي ّين تشي يريعات لص ييال الطفل :يتعلق األمر بتوفير أفر ييل حماية ممكنة لحقوق الطفل
(أ)
بتعديل التشي ي يريعات القائمة أو س ي ي ّين تشي ي يريعات جديدة تتي إعمال هذه الحقوق .وتعتمد المجالس عددا كبي ار
من القوانين ("م ارس ي ي يييم" أو "أوامر" إقليمية ومجتم ية النطاق) ومن الق اررات .فهذا هو الش ي ي ييأنا على س ي ي ييبيل
المثالا في مجال حقوق األطفال المقيمين في مستش يات أمراض األطفال واألمراض النفسية وفي مجاالت

سنها المركز المتعدد التخصصات لحقوق الطفل؛
عدة أخرى تستجيب للمبادئ التي ّ
(ب)

اعتماد تدابير تشري ية أخرى في إطار اختصاتاتها؛

يوجا النواب أسيئلة شيفهية وكتابية عديدة ويجرون اسيتجواباتا
(ج)
مراقبة عمل الحكوماتّ :
ويطرحون أس ي ي ييئلة أو ي ارقبون عن كثب عمل الحكومات في مجال حقوق اإلنس ي ي ييان .وتعقد المجالس أير ي ي ي ا

جلسات منتظمة لالستماب إلى الو راءا وال سيما فيما يخص خط العمل المتعلقة بحقوق الطفل أو خططا
شيياملة أخرىا وفيما يخص التقارير الدورية التي تقدمها الدولة الطرفا وتقارير أنشييطة أمناء المظالم المختصييين
بحقوق اإلنسان وحقوق الطفل؛
__________
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()6

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانا الحكم في قرية غوكتيبي ضد بلجيكا ()arrêt Göktepe c. Belgiqueا  2حزيران/يونيا .2005

()7

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس ي ي ي ي ييانا الحكم في قر ي ي ي ي ييية دا لو دومنغيز فيري ار ض ي ي ي ي ييد بلجيكا ( arrêt Da Luz Domingues
)Ferreira c. Belgiqueا  24أيار/مايو .2007
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(د)

مراجعة المخص يصييات من الموارد :تهدف هذه العملية إلى حفز النواب على تقييم الموارد

المخصصة للسياسات التي تؤثر في اإلعمال الفعلي لحقوق اإلنسان .وما من شم في أن المجالس مطاَلبة

تبين بوضييوق الميزانيات
بتعزيز نشيياطها في محور العمل هذاا رغم أن خط العمل المتعلقة بحقوق الطفل ّ
المرتودة للغرض؛
(ه)

توعي ة الجمهور :يتعلق األمر بالخصوص بتنظيم تظاهرات ومناقشات عامة .ويتم ذلم

أسيياسي ا في إطار حقوق الطفل بإنشيياء مجالس لألطفال أو للتالميذ على مسييتويات معينة من السييلطةا وأخذ

التوتي يييات المقدمة من األطفال في االعتبار في إطار عمل المجالس .ويري ييطلع مختلف المجالس أير ي يا
ويعين النوابا بص ي ييورة منتظمة أيري ي ياا أفرقة عمل تعنى بحقوق
بأنش ي ييطة منتظمة لتوعية األطفال والكبار .اّ
الطفلا وتنظم أير ا لقاءات بين مختلف المجالس والمجتمع المدني.

-2

ا ؤسسمت ا جطنية لءفمع عد زقجق اإلنسمن
 -150رغم أنا ال توجد بعد مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسانا فإن هناك عدة جليات محددة تتناول المسائل
المتصلة بحقوق اإلنسانا ومنهاا بشكل رئيسيا انليات التالية:
كر أونيم ()Uniaا المركز االتحادي المشييترك المعني بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصيرية
(أ)
وشي ييتى أنواب التمييزا الذي أنشي ييئ بموجب قانون  15شي ييباط/فبراير 1993ا وأتي ييب مشي ييتركا على الصي ييعيد
()8
مؤهل أيري ي يا لالض ي ييطالب بأي مهمة تُس ي ييندها إليا الس ي ييلطات
االتحادي منذ جذار/مارس  . 2014والمركز ّ
المس ي ي ي ييندة بموجب الفقرة الفرعية  2من
العامة .وفي هذا اإلطارا ُعّين المركز بص ي ي ي ييفتا جها ا مكلّف ا بالمهام ُ
المادة  33من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األش ييخاص ذوي اإلعاقة .وقد منحتا اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد

التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المركز باء؛

ي م ()Myriaا أي المركز االتحادي للهجرةا الذي يتولى تحليل مس ي ي ي ي ي ييائل الهجرة والدفاب

(ب)
عن حقوق األجانب ومكافحة االتجار بالبشيير وتهريبهم .ويعمل المركز على تشييجيع السييياسييات التي تسييتند
إلى الوقائع واحترام حقوق اإلنسان؛
(ج)

عهء ا سامواا بيد ا أا وا ياا وهو مؤس يسيية عمومية اتحادية مكلفة برييمان وتعزيز

المسي يياواة بين الرجل والمرأة ومكافحة جميع أشي ييكال التمييز والالمسي يياواة القائمة على أسي يياس الجنس (بما في

ذ لم الحمل واألمومة)ا وتغيير الجنسا والهوية الجنسي انيةا والتعبير الجنسياني .وهو يسياعد الريحايا ويمكن

أن يرفع دعاوى في المنا عات المتعلقة بأسييباب التمييز المذكورة أعاله( .)9ويقدم المعهد التوتيييات إلى السييلطات

العامةا ويجري الدراسات واألبحاث عن المساواة بين المرأة والرجل()10؛
__________
()8

اتفاق التعاون المؤرخ  12حزيران/يونيا  2013بين الس ي ي ييلطة االتحادية والمناطق والجماعات المتعلق بإنش ي ي يياء مركز مش ي ي ييترك على

الصييعيد االتحادي معني بتكافؤ الفرص ومكافحة العنص يرية وشييتى أنواب التمييز في شييكل مؤس يس ية مشييتركة بالمعنى المقصييود في

المادة  92مكر ار من القانون الخاص المتعلق باإلتالحات المؤسسية المؤرخ  8جب/أغسطس .1980
()9
()10

ياص على المسييتوى االتحادي ومسييتوى الكيانات الموحدةا باسييتثناء الجماعة
فيما يتعلق بالمسيياعدة المقدمة للرييحاياا للمعهد اختصي ٌ
الناطقة باللغة الفلمنكية.

للمعهد اختصي ي ي ي يياص اتحادي وقد أبرم

معا الجماعة الفرنسي ي ي ي ييية ()2008ا والمنطقة الوالونية ( )2009ولجنة الجماعة الفرنسي ي ي ي ييية

()2013ا والجماعة الناطقة باللغة األلمانية ()2016ا ومنطقة العاتي ي ييمة بروكسي ي ييل ( )2016بروتوكوالت تعاون منحتا تي ي ييالحية
معالجة الحاالت الفردية المتعلقة بالتمييز القائم على أس ي ي يياس الجنسا وإعالم الجماهير وتوعيتهاا واالض ي ي ييطالب بتدريب الموظفينا

وتقديم انراء والتوت ي ي ي يييات للس ي ي ي ييلطات المجتم ية واإلقليمية .ويرتب المعهد أير ي ي ي ي اا منذ عام 2014ا بأكتيريس (مكتب بروكسي ي ي ييل
اإلقليمي للعمل) بموجب اتفاق شي ي يراكة .وتتولى غرفة الش ي ييؤون الجنس ي ييانية بمكتب أمين المظالم الفلمنكي مس ي ييؤولية ض ي ييمان وتعزيز

المس يياواة بين الرجل والمرأة ومكافحة جميع أش ييكال التمييز والالمس يياواة القائمة على االنتماء الجنس ييانيا (االنتماء الجنس يياني بما في
ذلم الجنس والهوية الجنسي ييانية والتعبير الجنسي يياني) وذلم في إطار اختصي يياص المنطقة الفلمنكية والجماعة الفلمنكية .وتقدم الغرفة

التوتيات إلى السلطات العامةا وتتولى تنظيم الدعم المقدم للرابطات النشطة في هذا المجالا ويمكنها رفع الدعاوى في المنا عات

المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.
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أ يد ا ظم م ال حمدي وأ نم

(د)

ظم م ا كيمنمت ا جزءاا المسي ي ي ييؤولون أمام المجالس التي

يتبعونهاا ينظرون في الدعاوى المتعلقة بتص ي ي ي يرفات وطريقة عمل السي ي ي ييلطات اإلدارية التي تدخل في نطاق

اختص ييات ييهم .وهم بالتالي مخولون النظر في الش ييكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنس ييان التي قد ترتكبها
السلطات اإلدارية؛

ا لجناة ا اءائ اة اقداة دوائ ا ماااااااا طاةا وهي الجهيا الخيارجي المكلف بمراقبية طريقية
(ه)
عمل الشييرطة بوجا عام أو بالتفتي أو بالرقابةا وتُعنى بمراقبة أداء مجموب أفراد الشييرطة لوظيفتهم .وتُ ّا
قدم
هذه اللجنة تقاريرها إلى البرلمان؛

ا هيئاة ا عنياة بح امياة ا بيامنامتا التي خلفي ا منيذ  25أييار/ميايو 2018ا اللجنية المعنيية

(و)

بحماية الحياة الخات ي ييةا وهي مكلفة بالس ي ييهر على احترام المبادئ األس ي يياس ي ييية لحماية البيانات ذات الطابع

الشييخصييي .وترييطلع الهيئة بمراقبة االمتثالا في سييياق معالجة البيانات ذات الطابع الشييخصيييا لألنظمة

المعمول بها في هذا المجالا وإعالم المواطنين بحقوقهم في هذا الصدد .وهي تؤدي أيرا دور أمين المظالم في

إطار الطلبات المتصيلة بعمليات معالجة البيانات ذات الطابع الشيخصييا وتعالإل الشيكاوىا وتنجز عمليات

للمراقبيةا ويمكنهيا أيري ي ي ي ي ي يا فرض عقوبيات إداريية في حيالية عيدم احترام الئحية االتحياد األوروبي التنظيميية العيامية
لحماية البيانات()11؛
( )

ا لجنة ا ماااااام كة بيد ا ج اا ات ا عنية بم قمنجن اإلنساااااامنيا التي تتولى تنسي ي ي يييق التدابير

(ق)

ا لجنة ا جطنية حقجق ا طفاا التي أنشي ي ي ييئ

المتَّخذة لتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالقانون اإلنساني؛

عام  2005وبدأت نشي ي ي يياطها عام 2007ا

وهي منبر للتشي ي يياور بين السي ي ييلطات االتحادية والمجتم ية واإلقليميةا إلى جانب الجم يات التي تنش ي ي ي في

مجال حقوق الطفل .وتتمثل مهمتها الرئيسي ي ي ييية في تي ي ي ييياغة وتقديم التقرير الخمسي ي ي ييي المتعلق بتنفيذ اتفاقية

األمم المتحدة لحقوق الطفلا والمسياهمة في إعداد الوثائق األخرى المتصيلة بحقوق الطفل التي يجب على الدولة

تقدمها إلى الهيئات الدولية .وتنظر اللجنة أير ي ي ي ي ي يا في التوتي ي ي ي ي يييات المقدَّمة من لجنة حقوق الطفل
البلجيكية أن ّ
()12
وتراقب وضعها موضع التنفيذا ويمكنها أن ّا
تقدم مقترحات أو توتيات غير ُملزامة إلى السلطات المختصة ؛
(ط)

ا ؤسااسااامت ا سااامقلة ا مي نماااو في جمل زقجق ا طفا على ا صاااعيء اإلقلي يا التي

تتمثل في المفوضية المعنية بحقوق الطفل لدى المجلس الفلمنكي

()13

والمندوب العام المكلف بحقوق الطفل

لدى حكومة الجماعة الفرنسي ييية .وتتلقى هاتان المؤس ي يسي ييتان الشي ييكاوى وتعالجانهاا ويجو لهما أير ي يا تقديم

توتيات فيما يتعلق بواليتيهما؛
(ي)

ا جلس ا كري إلش ا اف على ا سااججن و جمن اإلش ا اف على كا سااجدا وهي هيئات

تمارس رقابة مسي ي ي ييتقلة على السي ي ي ييجون وعلى معاملة المحتجزين .وقد نُقل
البرلميان بموجيب قيانون  25يكانون األول/ديس ي ي ي ي ي ييمبر ( 2016دخيل حيز النفياذ في  9كيانون الثياني/ينياير )2017
مهام هيئات اإلشي ي ي يراف هذه إلى

وذلم من أجل تعزيز اسي ي ي ييتقاللها .ومع ذلما وفي مياب مرسي ي ي ييوم تنفيذ ملكيا فإن أحكام قانون اإلش ي ي ي يراف

__________
للجنة المعنية بحماية الحياة الخاتة تالحية اإلشعار وليس الرقابة.

()11

في السابقا كان

()12

قانون  1أيار/مايو  2006الذي يتري ي ي ي ييمن الموافقة على اتفاق التعاون بين الدولة والجماعة الفلمنكية والمنطقة الفلمنكيةا والجماعة
الفرنس ي يييةا والمنطقة الوالونيةا والجماعة الناطقة باللغة األلمانيةا ومنطقة العات ي ييمة بروكس ي ييلا ولجنة الجماعات المش ي ييتركةا ولجنة

الجمياعات الفرنس ي ي ي ي ي ي يييةا المتعلق بإحداث لجنية وطنيية لحقوق الطفيلا والمؤرخ في  19أيلول/سي ي ي ي ي ي ييبتمبر ( 2005الجريدة الرسي ي ي ي ي ي ييمية

البلجيكيةا  10تشرين الثاني/نوفمبر .)2006
()13

28

مفوض معني بحقوق الطفل" (الجريدة الرسمية البلجيكيةا
المرسوم المتعلق بإنشاء المفوضية العامة لحقوق الطفل وبإحداث وظيفة " ّ

 7تشرين األول/أكتوبر .)1997
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يوم الملكي المؤرخ 21
على السي ي ي ي ييجون ال تطبق في الوق الراهنا ولذلما ال يزال يحكم اإلش ي ي ي ي ير َ
اف المرسي ي ي ي ي ُ
أيار/مايو  1965المتعلق بالتنظيم العام لمؤسسات السجون.
 -151وباإلضيافة إلى هذه انلياتا ونظ ار ألهمية التنسييق الفعال بين المؤسيسيات التي تمارس جزئيا أو
كلي اا والية حماية حقوق اإلنسي ي ي ي ييان والحريات األسي ي ي ي يياسي ي ي ي يييةا فقد أبرم هذه المؤس ي ي ي ي يسي ي ي ي ييات في  13كانون
ال للتعياون .ويتي هيذا المنبر المشي ي ي ي ي ي ييترك للحوار (منبر حقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان)
الثياني/ينياير 2015ا بروتوكو ا
الفرتي يية لتبادل الممارسي ييات والمنهجياتا وتشي ييجيع التعاون بين المؤسي يسي يياتا بما في ذلم مؤسي يسي ييات أمناء

()14

المظالما التي ترطلع بواليات على المستوى االتحاديا والمشترك على الصعيد االتحاديا واإلقليمي.

-3

نم ا صقجك ا معلقة بحقجق اإلنسمن
 -152تُترجم إلى اللغات الرسييمية في الدولة الطرف النصييوص الرسييمية المتعلقة بإعمال حقوق اإلنسييان
على جميع مسي ييتويات السي ييلطةا وتحال إلى مختلف المجالس وتُعرض بطرق مختلفة على جميع السي ييلطات

والدوائر العامة والمهنية المعنية بإعمال حقوق اإلنسيان على أرض الواقع .وتُنشير النصيوص الرسيمية أيري ا
بصييورة دائمة في المواقع اإللكترونية لمختلف المؤس يسييات المذكورة جنف ا .وفي تش يرين األول/أكتوبر 2016ا
أحيل إلى البرلمان االتحادي التقرير الس ي يينوي األول عن الدعاوى القر ي ييائية لبلجيكا لدى المحكمة األوروبية

لحقوق اإلنس ي ييان  -بما في ذلم تنفيذ ق اررات المحكمة .ودارت حولا مناقش ي يية في مجلس الش ي يييوخ في جذار/

مارس  . 2017وأحيل التقرير السنوي الثاني إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ في  4أيار/مايو .2018
-153

بمصاري

وقييد بييادر بعف السي ي ي ي ي ي ييلطييات العيياميية إلى االضي ي ي ي ي ي ييطالب بعمليتين متكررتين تتمثالن في التكفييل
نشر وتو يع التقارير البديلة أو تقييمات حالة حقوق اإلنسان التي تعدها منظمات غير حكومية؛

وترجمة النصي ي ييوص الرسي ي ييمية أو توتي ي يييات منظمة األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسي ي ييان إلى لغة يفهمها
األطفال أو الكبار ممن ال يجيدون القراءة أو من ذوي االحتياجات الخاتي يية ووضي ييعها في شي ييكل يكون في

متناول هاتين الفئتين.
-4

أنمطة جعية ا جظفيد ا ع ج ييد وغي هم د ا هنييد بحقجق اإلنسمن
-154

يرييطلع مختلف السييلطات العامة كل بطريقتا بأنشييطة للتوعية والتدريب في مجال حقوق اإلنسييان.

ويتلقى بعف المهنيين تدريب ا أولي ا يتبعا تدريب مسيتمر منهجي متطور جدا يجري فيا تطوير الكفاءات في
ال على المدرس ييين أو المحامين والقر يياة المتخص يص ييين في
مجال حقوق اإلنس ييان وتقييمها .ويس ييري ذلم مث ا
مجال حقوق الشي ي ييباب في مسي ي ييتويات معينة من السي ي ييلطة أو المنشي ي ييطين العاملين في مدارس الواجبات وفي

مراكز اإلجا ات في مسيتويات أخرى .ومع ذلما ال يزال هناك عمل يجب القيام با لتوسييع نطاق هذه اإلجراءات

في تفوف المهن المناسبة وتعميمها وتعزيزها.
-5

أنمااااااطة ا مجعية بحقجق اإلنساااااامن عد ط ق ا ب ا و ا مثلينية و د خول نماااا ا ا علج مت بءعم د

ا سلطمت ا عم ة
-155

الكفاءات في مجال حقوق اإلنسي ي ييان هي كفاءات متوقعة ويجري تقييمها بوتي ي ييفها من أهداف التثقي

حدد أهداف ا نهائية
معينة من السي ييلطة .فعلى مسي ييتوى الجماعة الفلمنكية مثالاا تي ييدر مرسي ييوم ّ
في مسي ييتويات ّ

__________
()14

أعري ي ي ي ي ي يياء هيذا المنبر هم :اللجنية اليدائمية لمراقبية دوائر الشي ي ي ي ي ي ييرطيةا والهيئية المعنيية بحميايية البييانياتا ومركز أونيياا وأمينية المظيالم
الفلمنكية المعنية بالشي ي ي ييؤون الجنسي ي ي ييانيةا ودائرة مكافحة الفقر والري ي ي ييعف واالسي ي ي ييتبعاد االجتماعيا وأمين المظالم االتحاديا ولجنة
االسي ي ييتخباراتا وميرياا والمجلس األعلى للقري ي يياءا وأمينة المظالم للجماعة الناطقة باللغة األلمانيةا وهيئة أمناء المظالم االتحاديةا

ومعهد المس ي ي ي يياواة بين المرأة والرجلا واللجنة الوطنية لحقوق الطفلا والمجلس المركزي ل شي ي ي ي يراف على الس ي ي ي ييجونا والمندوب العام
لحقوق الطفلا ولجنة حقوق الطفلا وأمين المظالم للمنطقة الوالونية والتحاد والونيا  -بروكسل.
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طنة .إض ي ي ي ي ييافة إلى ذلما يولي مختلف الجماعات
معينة فيما يتعلق بحقوق الطفل والممارس ي ي ي ي يية الفعلية للموا َ

عناية كبرى لتداول ذاكرة جرائم اإلبادة ا لجماعية عبر األجيال في المناهإل الدراسية.
-156

ومع ذليم ميا الي

أوجيا تقيدم كبيرة في طريق اإلح ار على تي ي ي ي ي ي ييعييد اليدولية الطرف بيالنظر إلى

االهتمام المتزايد الذي يولى إلى اإلعالم والتثقي

والتدريب في مجال حقوق اإلنس ي ي ي ييانا وعلى وجا التحديد

في مجال حقوق الطفل .ومن ثم فإن هذه الحقوق تمثلا على مسيتويات مختلفة من السيلطةا محو ار ذا أولوية في
خط العمل الوطنية أو اإلقليمية أو المجتم ية.

-6

أنمطة ا مجعية بحقجق اإلنسمن عد ط ق وسمئو اإلعوم
في مجال حقوق

 -157تر ي ي ييطلع وس ي ي ييائ اإلعالم الجماهيري بأنش ي ي ييطة مكثّفة تتعلق باإلعالم والتثقي
اإلنس ي انا وتشييارك بانتظام مع المؤس يسييات أو الجم يات من أجل يادة تعري الجماهير العريريية بمبادئ
نجز هذه األنشييطة في اسييتقاللية تامة رغم أن بعرييها قد يحصييل على تمويل أو إعانات
حقوق اإلنسييان .وتُ َ
الموحدة).
في إطار السياسات المتّبعة على مختلف مستويات السلطة (األوروبي واالتحادي ومستوى الكيانات
ّ

-7

دو ا جم ع ا ءني ،و نه ا نظ مت غي ا حقج ية
-158

تقر السييلطات على مختلف مسييتوياتها بدور المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق اإلنسييانا بدعمها
ّ

-159

مميزة في عملية اتخاذ الق ارر تتي إعمال الحقوق األسي يياسي ييية في بلجيكاا
ويحتل المجتمع المدني مكانة ّ

لا بالموارد البشرية أو المالية.

ألن المجتمع المدني محاور رسييمي لمختلف السييلطات العامة فيما يتعلق بتنفيذ جليات رتييد ومتابعة وتقييم

ويتدخل المجتمع المدني قبل أن تتخذ الس ي ييلطات العامة
مدى احترام الحقوق األس ي يياس ي ييية وحمايتها وإعمالها.
ّ
أي قرار يتعلق بسييياسييات تعزيز حقوق اإلنسييان وفي أثناء عملية اتخاذ القرار وبعدها .وتجري اسييتشييارة المجتمع

المدني عند إعداد كل تقرير دوري.
-160

وتوجدا بالنس ييبة لحقوق محددةا هيئات تنس يييق تر ييم منظمات غير حكومية .فعلى س ييبيل المثالا

هناك "التحالف من أجل حقوق الطفل ( ")Kinderrechtencoalitieو"تنس يييقية المنظمات غير الحكومية

من أجيل حقوق الطفيل"؛ ومجلس المرأة النياطقية بياللغية الفرنسي ي ي ي ي ي ييية في بلجيكيا ( )CCFBومجلس المرأة الهولنيدية

))(NVR) (Nederlanstalige Vrouwenraadا وهي منظمات جامعة لعدة منظمات نسيائية في بلجيكا؛
وتتولى منظمة التنسيق والمبادرات من أجل الالجئين واألجانب ( )Le Ciréالتنسيق بين الجم يات العاملة

في بلجيكا على تقديم الخدمات المتعلقة باس ي ي ييتقبال ملتمس ي ي ييي اللجوءا والالجئين واألجانبا وتوطينهما وإدماجهما

وتسهر على أن تتماشى السياسات المتبعة مع مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

 -161وثمة أيرا مجموعة كاملة من الهيئات (مجالس عليا ولجان استشارية) المش ّكلة على نحو متعدد
االختصيياتييات يشييمل ممثلين عن الحكومات وخبراء جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني مهمتهم إسييداء
المشورة وتقديم المعلومات إلى المؤسسات الحكومية في المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان.

-8

العم مدات ا خصصة ف ي ا يرانية وا مطج ات ا سجلة في هذا ا صءد
-162

نظ ار للتعقيد الذي يميّز الهياكل المؤسي يس ييية في بلجيكاا ال يمكن تحديد مبلم االعتمادات المرت ييودة

في الميزانية خصيص ا للوفاء بااللتزامات المتعهد بها في مجال حقوق اإلنسان.
-9

ا معمون وا سمعءا في جمل ا من ية
-163

تندرج أنشطة مديرية التعاون اإلنمائي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي

تركز على القري ي ي ي ي ي يياء على الفقرا وحماية كوكب األرض واال دهار للجميع .وتعتبر بلجيكا أن بلوغ أهداف
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التنمية المس ييتدامة يرتب ارتباط ا مباشي ي ار بتعزيز حقوق اإلنس ييان واحترامها في البلدان الشي يريكة لها .وتس يياهم

جل أنشي ي ي ييطة المديرية العامة للتعاون اإلنمائي التابعة للهيئة العامة االتحادية للشي ي ي ييؤون الخارجية في إعمال
الحقوق االجتماعية واالقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر.

-164

وتمن مديرية التعاون اإلنمائي البلجيكية إعانات سينوية لدعم أنشيطة محددة تتصيل بحقوق اإلنسيان

-165

وتري ي ي ييطلع مديرية التعاون اإلنمائيا من خالل التعاون المتعدد األطرافا بدعم وتمويل منظمات

في البلدان الناميةا وذلم مثالا عن طريق دعم االنتخابات أو دعم القراء.

تنش ي في مجال تعزيز حقوق اإلنسييانا وتحديدا مفوضييية األمم المتحدة السييامية لحقوق اإلنسييانا ومنظمة
األمم المتحدة للطفولةا اليونيسي ي ي ي ييي

(حقوق الطفل)ا وهيئة األمم المتحدة للمرأة (المسي ي ي ي يياواة بين الجنسي ي ي ي ييين

وتمكين المرأة)ا وتندوق األمم المتحدة للسكان (الحقوق الجنسية واإلنجابية).

 -166وفي إطار التعاون الثنائيا تسي ي ي يياهم مديرية التعاون اإلنمائي البلجيكيةا بطرق مختلفةا في تعزيز
حقوق اإلنس ييان وحمايتها في  14بلدا شي يريك ا .وتبذل مس يياب منتظمة في مجال حقوق اإلنس ييان ويتم التطرق
إليها في إطار الحوار السي ي ييياسي ي يييا س ي ي يواء على المسي ي ييتوى األوروبي أو المسي ي ييتوى الثنائي .وتشي ي ييمل البرامإل

اإلرش ييادية الجديدة للتعاون مع البلدان الشي يريكةا بص ييورة منهجيةا بندا تلتزم بموجبا البلدان بتعزيز الحوكمة

الرش يييدةا وحقوق اإلنس ييان والديمقراطية وس يييادة القانون .وباإلض ييافة إلى ذلما تدمإل بلجيكا نهج ا قائم ا على
الحقوق في أنشطتها الميدانية.
-167

وتدعم مديرية التعاون اإلنمائي البلجيكية أير ي ي ي ي يا المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

العاملة في مجال تعزيز حقوق اإلنسيان .ويتسينى هذا األمر بتقديم دعم مباشير إلى منظمات المجتمع المدني في
البلدان الش ي ي ي يريكةا وأير ي ي ي يا عن طريق دعم برامإل جهات فاعلة غير مباش ي ي ي يرة في بلجيكا (منظمات غير حكومية

ونقابات عماليةا وما إلى ذلم) تدعم بدورها المنظمات الشي ي ي ي يريكة وتس ي ي ي يياعدها في تعزيز معرفة حقوق اإلنس ي ي ي ييان

واحترامها في بلدانها .وتدعم مديرية التعاون اإلنمائي البلجيكيةا عن طريق الجهات الفاعلة غير المباش يرة أير ياا
عدة مبادرات في مجال توعية الجمهور البلجيكي بحالة حقوق اإلنسان في البلدان النامية.
-168

وتؤخذ المسيياواة بين الرجل والمرأةا وتمكين المرأةا وحقوق األطفال في االعتبار بوتييفها مواضيييع

ثم في أنشييطة مديرية التعاون اإلنمائي
عامة وشيياملة في قانون عام  2013المتعلق بالتعاون اإلنمائي ومن ّ
البلجيكية .وعلى وجا الخص ي ييوصا تمول بلجيكا منذ عدة س ي يينوات برنامج ا يس ي ييتهدف التص ي ييدي لالنتهاكات
الجسي يييمة لحقوق الطفلا بما في ذلم أعمال العنف الجنسي ييي أثناء النزاعات المسي ييلحة .وفيما يتعلق بالنس يياء

والفتياتا تركز مديرية التعاون اإلنمائي البلجيكية جهودها على تي ييحة المرأة وحقوقها الجنسي ييية واإلنجابية؛

وموض ي ييوب المرأة والس ي ييلم واألمنا بما يش ي ييمل مكافحة العنف الجنس ي ييي المس ي ييل على المرأةا وتعليم البنات وتدريب
النسياء وتمكين المرأة الري ية من تحقيق اسيتقاللها االقتصيادي .وتشيارك بلجيكاا منذ عام 2017ا في مبادرة

"إنها تقرر"  -وهي مبادرة أطلقها و راء التعاون في هولندا وبلجيكاا باإلضافة إلى الدانمرك والسويد.

دال -ع لية إعءاد ا مقم

على ا صعيء ا جطني

-169

تري ييطلع الهيئة العامة االتحادية للشي ييؤون الخارجية في بلجيكا بدور ش ي يريم منظمة األمم المتحدة

-170

وتش ي ي ييمل المرحلة األولى من عملية إعدا د التقارير وض ي ي ييع قائمة بالمواض ي ي يييع التي يتناولها التقرير

ومراسلها فيما يتعلق بإعداد التقارير وتقديمها .وتتولى هذه الهيئة أير ا تنظيم عملية إعداد هذه التقارير.
ُ

المعنيا ثم تحديد مسيتويات السيلطة والو ارات أو الهيئات المختصية أو المعنية بكل موضيوب من المواضييع

المشي ي ييمولة بالتقرير .ويُقترق عندئذ لكل موضي ي ييوب "إدارة رائدة" تعتبر أفري ي ييل من يملم فكرة شي ي يياملة عن ذلم
الموض ي ييوب .وتُكلف هذه اإلدارة (اإلدارات) بص ي ييياغة اإلس ي ييهاما المتعلق بذلم الموض ي ييوبا الذي س ي يييدرج في
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التقرير الشيامل .ويُتخذ قرار اختيار تلم الهيئة المن اسيقة المسيؤولة في إطار عملية تنسييق (اجتماب تنسييق)ا

فيكون بالتالي محل توافق.
-171

ويجدر في هذه المرحلة إبداء المالحظتين التاليتين:
(أ)

في بلد اتحادي مثل بلجيكاا قد تتنوب وتتعدد مس ييتويات الس ييلطة أو الو ارات أو الهيئات

المختصيية أو المعنية بموضييوب بمجملا .ومن هنا تكتسييب عملية التنسيييق كل أهميتها وجدواها .إذ يجب أن

تش ييمل هذه العملية قاعدة عرير يية من المش يياركينا كما يجب أن تتس ييم بالحيادا فمن األهمية بمكان تولي

مختلف وجهات النظر؛
(ب)

يجدر أيري يا توضي ييي أن الهيئات أو اإلدارات التابعة للسي ييلطة التنفيذيةا على المسي ييتوى

الموحدةا هي المخولة بالحديث باسيم السيلطة العامة .أما الهيئات التمثيلية
االتحادي وعلى مسيتوى الكيانات
ّ
أو االسي ييتشي يياريةا فال تملم تي ييالحية إلزام السي ييلطة العامة والحديث باسي ييمهاا وإن كان

مسي يياهمتها في هذه

العملية محمودة .ويجو بطبيعة الحال للهيئات التمثيلية أو االسي ي ييتشي ي ييارية أن تُعرب عن رأيها وأن تعرضي ي ييا
على "اإلدارة ا
المنسقة/المسؤولة" .وبالتاليا تُسند مهمة تياغة مشاريع النصوص وكذلم النصوص النهائية
ّ
إلى جهات فاعلة تابعة للسلطة التنفيذية.

-172

وبعد ذلم تتولى اإلدارات المنس ييقة/المس ييؤولة ت ييياغة مش ييروب مس يياهمتها .ويمكنهاا لهذا الغرضا

جمع أية معلومات تراها مناس ييبة .وبوس ييع غيرها من مس ييتويات الس ييلطة أو الهيئات أو اإلدارات أن تقدم لها

العناتر التي تراها ذات تلة بالموضوب.

موحد ويجري التش ي يياور بش ي ييأنها في
 -173وتجمع بعد ذلم مش ي يياريع المس ي يياهمات المختلفة تلم في نص ّ
إطار هيكل دائم للتنسي يييق هو "هيئة التنسي يييق" ( ) Coormultiالتي يوجد مقرها في الهيئة االتحادية العامة

للشييؤون الخارجية .وبذلم تتاق في هذه المرحلة لمختلف مسييتويات السييلطة أو اإلدارة أو الهيئات المختصيية
أو المعنية الفرتة كي ّا
تقدم مالحظاتها أو اقتراحاتها إلى الهيئة المنسقة/المسؤولة المكلفة بصياغة المشروب.

اجع مختلف المس ي يياهماتا ويمكن أن يخر ي ييع المش ي ييروب النهائي بدوره لعملية
 -174وعند االقتر ي يياءا تُر َ
تنسيق من أجل الحصول على الموافقة النهائية عليا.
 -175وتجدر اإلشيارة إلى أنا تجري مشياورة المجتمع المدنيا وهو ما يحصيل بصيورة منتظمة في إطار
إعداد التقارير المتعلقة بحقوق اإلنسي ي ي ي ييان .وفي هذا السي ي ي ي ييياقا تمثل منظمات المجتمع المدني الجامعة لعدة
منظمات شريك ا متمي ازا ولكنها ليس

الشريم الوحيد.

 -176وإذا كان التقرير النهائي يتر ي ي ييمن التزاماتا فقد يتطلب األمر إح ار تأييد س ي ي ييياس ي ي ييي الحق على
مس ييتوى مختلف الحكومات االتحادية والموحدةا حتى يكون لا و ن س ييياس ييي أكبر .وتش ييمل عملية التنس يييق
الحكومات والو ارات المختصةا وهو ما يكفي لرمان التأييد السياسي للتقرير موضع عملية التنسيق.

أميا تقرير بلجيكيا اليدوري المتعلق بتنفييذ اتفياقيية حقوق الطفيلا فتتولى تنس ي ي ي ي ي يييقيا بيالكياميل اللجنية الوطنية

-177
لحقوق الطفل التي تتميز بتمثيل واسع النطاق لمكونات المجتمع المدني.
-178

هم -

وقد اتأبع

المبادئ والقواعد المذكورة أعاله في إعداد "الوثيقة األساسية".

علج مت أخ ى معلق بحقجق اإلنسمن
-179

تندرج سي ييياسي يية بلجيكا في مجال حقوق اإلنسي ييان في اإلطار األعم لتعزيز حقوق اإلنسي ييان والدفاب

عنها الذي وضييعا االتحاد األوروبي .فحقوق اإلنسييان والديمقراطية وسيييادة القانون قيم أسيياسييية بالنسييبة إلى

المكرس يية في المعاهدة التأس يييس ييية لالتحادا باعتماد ميثاق الحقوق
االتحاد األوروبي .وقد ُع ّز ت هذه القيما
َّ
األسيياسييية .ويتعين على البلدان األعريياء في االتحاد األوروبي أو التي ترغب في االنرييمام إليا أن تحترم
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حقوق اإلنس ييان .وتؤكد س ييياس يية حقوق اإلنس ييان داخل االتحاد على الحقوق المدنية والس ييياس ييية واالقتص ييادية
واالجتماعية والثقافية .وهي تهدف أيري ي ي ا إلى تعزيز حقوق المرأة والطفلا وكذلم حقوق األقليات والمش ي ييردين.
واالتحاد األوروبي طرف في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

ثم ثمل-

علج مت عد عءم ا م يير وا سمواا وسبا النمصمف ا فعم ة

أ ف -عءم ا م يير وا سمواا
-180

ش ي ييهدت بلجيكا عملية مواءمة تشي ي يري ية للتدابير الرامية إلى مكافحة التمييز على ت ي ييعيد كل من

السي ي ي ي ييلطات االتحادية والكيانات الموحدة .فقد اعتمدت مختلف الهيئات التش ي ي ي ي يري ية أحكام ا متشي ي ي ي ييابهة جداا
ييسر فهم هذه األحكام على الرغم من العدد الكبير من النصوص التي تتناول هذه المسائل:
مما ّ
ّ
•

قانون  30تمو /يوليا  1981المتعلق بالمعاقبة على أفعال معينة بدافع العنص ي ي يرية وكره
األجانبا بصيغتا المنقحة بقانون  10أيار/مايو 2007؛

•

قانون  4جب/أغسطس  1996المتعلق برعاية العمال أثناء قيامهم بعملهم؛

•

مرسي ييوم الجماعة الفلمنكية المؤرخ  8أيار/مايو ( 2002بصي يييغا المنقحة في  2004و2007
و )2009والمتعلق بالمشاركة التناسبية في سوق العمل؛

•

مرس ييوم الجماعة الناطقة باللغة األلمانية المؤرخ  17أيار/مايو ( 2004بص يييغتا المنقحة
في عام  )2007والمتعلق برمان المعاملة المتساوية في سوق العمل؛

•

مرسي ي ييوم لجنة الجماعة الفرنسي ي ييية المؤرخ  22جذار/مارس  2007والمتعلق بالمسي ي يياواة في

•

قانون  10أيار/مايو  2007المتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛

•

القي ييانون  10أيي ييار/مي ييايو  2007المتعلق بمكي ييافحي يية التمييز بين المرأة والرجي ييل (المع ييدل

•

مرس ييوم الجماعة الفلمنكية المؤرخ  10تمو /يوليا  2008المتعلق بوض ييع إطار من أجل

•

األمر الص ييادر عن منطقة العات ييمة بروكس ييل في  4أيلول/س ييبتمبر  2008والهادف إلى

•

األمر الصييادر عن منطقة العاتييمة بروكسييل في  4أيلول/سييبتمبر  2008والمتعلق بمكافحة

•

المرس ي ييوم الص ي ييادر عن المنطقة الوالونية في  6تشي ي يرين الثاني/نوفمبر ( 2008بص ي يييغتا

المعاملة بين األشخاص في إطار التدريب المهني؛

عام )2014؛

تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في المنطقة الفلمنكية؛

تشجيع التنوب ومكافحة التمييز في الوظيفة العامة؛
التمييز وبالمساواة في المعاملة في مجال العمل؛

المنقحة بالمرسي ي ي ييوم المؤرخ  19جذار/مارس 2009ا المنق بالمرسي ي ي ييوم المؤرخ  12كانون

الثاني/يناير  )2012والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛
•

المرس ييوم الص ييادر عن الجماعة الفرنس ييية في  12كانون األول/ديس ييمبر 2008ا (المنق

•

األمر الصي ي ييادر عن منطقة العاتي ي ييمة بروكسي ي ييل في  19جذار/مارس  2009والمتعلق بتنقي

عام  )2015والمتعلق بمكافحة أشكال معينة من التمييز؛
قانون اإلسكان في بروكسل؛
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•

المرسي ي ييوم الصي ي ييادر عن لجنة الجماعة الفرنسي ي ييية في  3تمو /يوليا  2010والمتعلق بمكافحة

•

المرس ي ي ييوم الص ي ي ييادر عن الجماعة الناطقة باللغة األلمانية في  19جذار/مارس  2012والرامي

•

القانون الرامي إلى مكافحة التحيز الجنس ي يياني في األماكن العامةا المعدل لقانون  10أيار/

•

األمر الصيادر عن منطقة العاتيمة بروكسيل في  5تشيرين األول/أكتوبر  2017والرامي

•

األمر الصي ي ي ي ييادر في  16تش ي ي ي ي يرين الثاني/نوفمبر  2017والرامي إلى مكافحة التمييز في

•

قيانون  15كيانون الثياني/ينياير  2018اليذي يتري ي ي ي ي ي ييمن أحكياميا شي ي ي ي ي ي ييتى في مجيال العمل

معينة من التمييز وتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة؛
أشكال ّ
معينة من التمييز؛
إلى مكافحة أشكال ّ

مايو  2007والرامي إلى مكافحة التمييز بين المرأة والرجل بغية تجريم أعمال التمييز؛
إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز وإلى تعزيز المساواة في المعاملة؛

مجال العمل في منطقة العاتمة بروكسل (اختبار الوضع في عين المكان)؛

(اختبار الوضع في عين المكان).

-181

المعايير المش ييمولة بالحماية :هي العرق المزعوما ولون البش يرةا واالنتماءا واألت ييل القومي أو اإلثنيا

والجنسي ي ي يييةا والعمرا والجنسا والهوية الجنسي ي ي ييانيةا والتعبير الجنسي ي ي ييانيا والميل الجنسي ي ي يييا والحالة المدنيةا

والمولدا والثروةا والعقيدة الدينية أو الفلسي يةا والمعتقد السيياسييا واللغةا والحالة الصيحيةا واإلعاقةا والخصيائص

الجسي ي ي ييدية أو الجينية واألتي ي ي ييل االجتماعي .وبموجب قرار تي ي ي ييادر عن المحكمة الدسي ي ي ييتوريةا أُدمإل م يار

"المعتقد النقابي" في قانون  10أيار/مايو  2007وفي المرس ي ي ي ي ييوم الفلمنكي ومرس ي ي ي ي ييوم الجماعة الفرنس ي ي ي ي ييية.
ويعاَقب على التحيز الجنساني جنائيا منذ عام .)15(2014

-182

ويش ي ي ي ييكل ما يلي س ي ي ي ييلوكيات محظورة :التمييز المباش ي ي ي ييرا والتمييز غير المباش ي ي ي ييرا والحف على

التمييزا والمر ي ي ييايقةا ورفف إتاحة تس ي ي ييهيالت معقولة لألش ي ي ييخاص ذوي اإلعاقةا والتحريف على الكراهية

أو العنف أو التمييز أو التفرقة .وثمة جلية تُعنى بالنظر في أس ي ي ي ي ييباب التمييز هذه وتعمل على أس ي ي ي ي يياس متطلبات

تختلف باختالف الم يار المشي ييمول بالحماية وباختالف نطاق التطبيق .ويشي ييتمل قانون مكافحة العنص ي يرية

( 30تمو /يوليا  )1981على جرائم محددة .وفي عام 2013ا أنش ي ييأ المش ي ي ّيرابا بالنس ي ييبة إلى عدد معين من
الجرائما ظرفا مش ي ي ّيددا للعقوبة الممكنة أو اإللزامية إذا كان أحد الدوافع هو الكراهيةا واالحتقار والمعاداة لش ي ييخص
ما بسبب أحد المعايير المشمولة بالحماية.

 -183واعتُمد في حزيران/يونيا  2013تعميم يتعلق بسي ييي اسي ييات التحقيق والمالحقة القري ييائية فيما يتعلق
بالتمييز وبجرائم الكراهية ( .) COL 13/2013وهو يهدف إلى توحيد عمل القر ي ي يياة ودوائر الش ي ي ييرطة بغية
تحس ي ييين التحقيق والمالحقة القر ي ييائية ألعمال التمييز وجرائم الكراهية .ومن ثم جرى في كل دائرة قر ي ييائية

تعيين قاض مرجعي يعنى بالنظر في قر ي ي ي ي ييايا التمييز وجرائم الكراهية .وينص التعميم أير ي ي ي ي ي ا على تعيين
ضباط شرطة مرج ية.

-184

نطاق التطبيق :العملا والسي ييلع والخدماتا والري ييمان االجتماعي والحماية االجتماعيةا والبيانات

التي تُدرج في الوثائق الرسمية أو في المحاضرا واالنخراط والمشاركة في أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي

أو ثقافي أو سي ي ييياسي ي ييي متاق لعامة الجمهور .وباإلضي ي ييافة إلى ذلما وبالنسي ي ييبة للجماعة الفرنسي ي ييية :عالقات

العملا والتعليم والس ييياس يية الص ييحيةا واالس ييتحقاقات االجتماعيةا واالنتماء والمش يياركة في أية منظمة مهنية
__________
()15
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أخرى تخر ييع للقانون الخاص وتحص ييل على إعانة من الجماعة الفرنس ييية .ويش ييمل نطاق تطبيق المرس ييوم

الفلمنكي المتعلق بتكافؤ الفرصا وفقا للمادة 20ا ما يلي :إمكانية الحصي ي ييول على عمل بأجر أو عمل مسي ي ييتقلا
أو على مهنيةا وعلى المعلوميات المتعلقية بياالختييارات المهنييةا وعلى التيدرييب المهنيا والتوظي

الخيارجي

وإعادة التوظي ا وعلى الرعاية الصيحية والتعليم والسيلع والخدمات المتاحة لعامة الجمهور (ويشيمل ذلم السيكن)ا

وعلى االسي ييتحقاقات االجتماعيةا وإمكانية الوتي ييول إلى األنشي ييطة االقتصي ييادية واالجتماعية والثقافية والسي ييياسي ييية

خارج المجال الخاص.
-185

العقوبي ييات :ينص القي ييانون المي ييدني على إجراء طلي ييب وقف الفعي ييل التمييزي .ويتي هي ييذا اإلجراء

اس ييتص ييدار قرار بوقف التمييز (تح

اإلكراها إن وجب األمر)ا وبمن تعوير ييات لر ييحايا التمييزا وبإلغاء

أي بند تمييزي أو إقرار ما يلزم من إجراءات لنشيير الحكم أو إشييهاره .وينص القانون الجنائي على غرامات

مالية و/أو عقوبات بالسي ي ي ييجن .وتجدر اإلشي ي ي ييارة أيري ي ي يا إلى إمكانية الحكم بحرمان من يرتكب التمييز من حقوقا
المدنية والسياسية.

-186

جليات الحماية :رهنا بش ييروط (ش ييكلية) معينةا يمكن توفير الحماية للر ييحايا والش ييهود من أية أعمال

-187

الحق في االحتكام إلى القر يياء حق معترف با للجم يات التي تدافع عن حقوق اإلنس ييان و/أو تكاف

يتعرضون لها سواء في مجال العمل أو خارجا.
انتقامية قد ّ

أعمييال التمييزا وللمنظمييات التمثيلييية أو المهنييية (نقييابييات عميياليييةا ومييا إلى ذلييم)ا ولمركز أونييياا ولمعهييد

المساواة بين المرأة والرجل.
-188

وفي عام  2017ا عين

اإلدارة االتحادية لتكافؤ الفرصا التي أنشييئ

عام 2016ا جهة اتصييال

وحيدة معنية بجرائم الكراهية إ اء مكتب المؤسيسييات الديمقراطية وحقوق اإلنسييان التابع لمنظمة األمن والتعاون

في أوروبا.
-189

وعقب اعتماد التش ي ي يريعات المناهري ي يية للتمييزا وّقع في عام  2012اتفاق تعاون بين مختلف الكيانات

الموحدة ومركز أونيا .وأنش ي ييئ

أربع عشي ي يرة جهة اتص ي ييال ( )meldpuntenفي المدن الفلمنكية الرئيس ي يييةا

وأربع في المنطقة الوالونية .وبذلما يمكن لكل مواطن أن يتوجا بسي ي ييهولة إلى جهة يمكنا أن يحصي ي ييل منها
ووقع أير يا اتفاقية بين العهد
على المعلومات والدعم في إطار البالغات المتعلقة بالتمييز أو العنص يريةُ .
اإلقليمي من أجل فرص العمل ومركز أونيا في إطار األوامر المتعلقة بالعمل في منطقة العات ي ي ي ييمة بروكس ي ي ي ييل.

عين الجماعة
وتُحدد هذه االتفاقية تي ي يييم التعاون في مجاالت مكافحة أعمال التمييزا وسي ي ييياسي ي ييات التنوب .وقد ّ
الناطقة باللغة األلمانية جم ية بريسي ي ي ي ي ييما () PRISMAا وهي جم ية غير ربحيةا والمجلس االقتص ي ي ي ي ييادي
واالجتماعي بصفتهما الهيئة المكلفة بتنفي ذ المرسوم المتعلق برمان المساواة في المعاملة في سوق العمل.

-190

وأبرم الجماعة الفرنسي ي ييية ()2008ا والمنطقة الوالونية ( )2009ولجنة الجماعة الفرنسي ي ييية ()2013ا

والجماعة الناطقة باللغة األلمانية ()2016ا ومنطقة العات ي ي ييمة بروكس ي ي ييل ( )2016بروتوكوالت تعاون مع معهد
المسي يياواة بين المرأة والرجل منح

بموجبها لهذا األخير تي ييالحية معالجة الحاالت الفردية المتعلقة بالتمييز

القييائم على أس ي ي ي ي ي ي يياس الجنسا وإعالم الجميياهير وتوعيتهيياا واالض ي ي ي ي ي ييطالب بتييدريييب الموظفينا وتقييديم انراء

والتوتيات للسلطات المجتم ية واإلقليمية .ويرتب المعهد أيراا منذ عام 2014ا بأكتيريس (مكتب بروكسل
اإلقليمي للعمل) بموجب اتفاق شراكة.

-191

واإلجراءات اإليجابية هي تدابير خات ي ي يية تس ي ي ييتهدف النهوض بش ي ي ييكل كاف ومؤق

بالمجموعات

المحمية واألفراد المحميين بموجب االتفاقية .وهذه اإلجراءات منصي ي ي ييوص عليها في الفقرة  3من المادة 10

من قانون  30تمو /يوليا  1981الذي يرمي إلى قمع أفعال معينة تنبع من العنص ي ي ي يرية أو من كراهية األجانبا
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وفي المادة  10من قانون  10أيار/مايو  2007المتعلق بمكافحة أش ي ييكال معينة من التمييزا وفي المادة  16من

قانون  10أيار/مايو  2007الذي يرمي إلى مكافحة التمييز بين الرجل والمرأة.

بم -
-1

قمفحة ا عنص ة وا مط ف وك اهية األيمنب و عمداا ا سم ية
قمفحة ا عنص ة وك اهية األيمنب وا مط ف
-192

في أعقاب المؤتمر العالمي لمكافحة العنصي يريةا المعقود في ديربان عام 2001ا وافق

الحكومة

االتحادية على مبدأ اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصي ي ي ي ي ي يرية والتمييز العنص ي ي ي ي ي ييري وكراهية األجانب

وما يتصي ييل بذلم من تعصي ييب .وفي عام  2016ا أكدت بلجيكا من جديد التزامها وذلم بتأييدها للتوت يييات

المتعلقة باعتماد خطة وطنية لمكافحة العنصي يرية والتمييز وكراهية األجانب وما يتصي ييل بذلم من تعصي ييبا

وهي توتيات تيغ
-2

في سياق االستعراض الدوري الشامل لبلجيكا.

قمفحة عمداا ا سم ية
-193

السيلطات البلجيكية واعية بمشيكلة معاداة السياميةا وقد اتخذت تدابير لمحاولة القرياء عليهاا من

جملتها على وجا الخصيوص إنشياء جها رتيد .ففي  26نيسيان/أبريل 2004ا أُنشيئ "خلية لرتيد معاداة

وكلف مركز أونيا برئاس يية الخلية وبأمانتها .ولم
الس ييامية" تتألف من ممثلين عن الحكومة والجالية اليهوديةُ .

تعد هذه الخلية تعمل منذ عام 2013ا ولكن من المتوخى إعادة تنشيطها.
-194

وتعمل خلية الديمقراطية أو الوحشي ي ي ي ي ييية التابعة للو ارة المعنية بالجماعة الفرنسي ي ي ي ي ييية على وضي ي ي ي ي ييع

الصي يييغة النهائية لمنشي ييور بعنوان "مكافحة معاداة السي ييامية بالتعليم والمعرفة" .وسي يييو ب المنشي ييور على جميع

المدارس االبتدائية والثانوية بجميع شييبكاتها (وكذلم على أقسييام التربية في المدارس العليا) التابعة للجماعة

الفرنسي ي ي ي ييية .وهذا العمل الموجا للمدرسي ي ي ي ييين والجهات الفاعلة من القطاب غير الربحي يتكون من جزأين :توليفات

ال
نظرية عن مس ييألة معاداة الس ييامية باألمس واليوم ت يياغها متخص يص ييون من جهةا وش ييق تربوي يقترق س ييب ا
لمعالجة هذا الموضوب بشكل ملموسا من جهة أخرى.

-3

السم ا يجية ا جطنية إلد مج طمئفة ا و م
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أودع بلجيكا لدى المفوض ييية األوروبيةا في ش ييباط/فبراير 2012ا االس ييتراتيجية الوطنية إلدماج

طائفة الروما .وهذه االسي ي ييتراتيجية الوطنية هي نتيجة ش ي ي يراكة بين الكيانات الموحدةا والسي ي ييلطات االتحاديةا

وممثلي المجتمع المدني .وأنشييأت بلجيكاا من أجل تأمين متابعة هذه االسييتراتيجية وتنسيييقهاا جهة اتصييال

وطنية بلجيكية معنية بطائفة الروما تتمثل في فريق عامل مشترك بين الحكومات .وفي عام 2015ا أجري

تقييم ألداء عمل جهة االتصي ي ي ي ي ي ييال الوطنية البلجيكية المعنية بطائفة الروما ولتركيبتهاا مما أدى إلى تحويل

جهة االتصي ييال إلى فريق عامل إداري يري ييم ممثلين عن الحكومة االتحادية والسي ييلطات اإلقليمية .وتختص

جهة االتصي ي ي ييال الوطنية المعنية بالروما بالتنسي ي ي يييق (فيما بين القطاعات) لعملية إعداد وتنفيذ االسي ي ي ييتراتيجية
الوطنية إلدماج طائفة الروما.
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وقدم جهة االتصي ييال الوطنية البلجيكية المعنية بطائفة الروما مقترق مشي ييروب يهدف إلى إنشي يياء منبر

وطني بلجيكي لطيائفية الروميا بيالمفوضي ي ي ي ي ي ييية األوروبيية (ميديريية العيدل) .وانطلق هيذا المنبر في أييار/ميايو 2016

بيدعم من هيذه األخيرةا وهو يهيدف إلى بيدء حوار تفياعلي مع جميع الجهيات المعنيية وطوائف الروميا في بلجيكيا.

وتنظم هذه الحوارات في إطار مجاالت العمل الرئيس ييية الرامية إلى تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتص ييادي

لطائفة الروما .وعلى وجا التحدي دا ينصي ييب التركيز على مكافحة التمييز في مجال العمل والتعليم والسي ييكن

والرعاية الص ييحية .وتش ييكل مكافحة التمي يز الراب الحيوي طيلة عملية التش يياور .وباإلض ييافة إلى ذلما أبر
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تقييم السي ي يينة التجريبية الحاجة إلى إيالء مزيد من االهتمام للبعد الجنسي ي يياني في عملية إدماج طائفة الروما.

وال بد من بذل جهود أكبر لتوفير بيئة جمنة للمش يياركة .وباإلض ييافة إلى ذلما لوحء أن هذه المس ييألة ال تزال

غير معروفة حتى اليوم في العديد من المنظمات والمؤسسات العاملة في الميدان .ولهذا السببا بدأ المنبر

عملية توعية عن طريق الحوار التشي ي ي ي يياركي .ويعد تحديد الممارسي ي ي ي ييات الجيدة المتعلقة بإدماج الروما رابطا حيويا
جخر في هذه العملية التشاركية.

ييم -زقجق ا ثليمت وا ثلييد و ردويي ا يا ا جنسي و غمي ي ا هج ة ا جنسمنية في بلجيقم
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كيياني

البييداييية الحقيقييية للنقيياش حول عقييد المعيياشي ي ي ي ي ي يرة القييانونييية في نهيياييية الثمييانينييات من القرن

الما ضيي في أعقاب إنشياء عقد الشيراكة بين األ واج المثليين في الدانمرك سينة  .1989وكان الرهان جنذاك

يتعلق بياالعتراف بزواج المثليين وميا يترتيب علييا من تيدابير حميايية ش ي ي ي ي ي ييبيهية بتليم التي يحظى بهيا األ واج من
الجنس ي ي ييين .وقد كش ي ي ييف الفترة التي ُس ي ي يمي ب "س ي ي يينوات اإليد " بش ي ي ييكل واض ي ي ي مدى هش ي ي يياش ي ي يية المركز القانوني
واالجتماعي لأل واج المثليين :مش ي ي ي ي ي يياكل تتعلق باإلرث وحقوق الميراثا واالعتراف بالعالقة من جانب األقاربا

وما إلى ذلم .وفي بلجيكاا شي ي ي ّكل اعتماد قانون المعاشي ي يرة القانونيةا في  23تشي ي يرين الثاني/نوفمبر 1998ا
خطوة أولى نحو إرس ي يياء المس ي يياواة القانونية بين األ واج المثليين واأل واج من الجنس ي ييين .وقد ُس ي ي ّاوي

عام  2007جثار هذه المعاشرة القانونية في الشق المتعلق باإلرث.
-198

في

وفي عام 2003ا شي ي ّكل الترخيص بالزواج المدني بين المثليين بداية مس يياواة حقيقية في الحقوق:

حقوق الميراثا وإجراءات الطالقا واإلقرار الري ي ي ي ي ي يريبي المشي ي ي ي ي ي ييتركا وميا إلى ذليم .إال أنيا ال يزال هنياك
أب
اختالف .ففي إطار الزواج بين شييخصييين من الجنسييينا عندما تلد المرأة طفالا يُفترض أن يكون الزوج َ
الا
المولود .غير أن هييذه القيياعييدة ال تنطبق على األ واج من المثليين .فييإذا ولييدت امرأة مثلييية متزوجيية طف ا

فيإن شي ي ي ي ي ي يريكتهيا ال تُعتب ر الواليد الثياني للمولود .بييد أن بلجيكيا أتي ي ي ي ي ي ييبحي

ثياني بليد في العيالم يعترف بحق

المثليين في الزواج .وبطبيعي ي ة الحي ييالا وبمي ييا أن واج المثليين غير معمول بي ييا في مجموعي يية من الي ييدول

الزوجين المثليين المتزوجين في بلجيكيا كثي ار ميا يواجهيان تي ي ي ي ي ي ييعوبيات فيميا يتعلق بياالعتراف
األخرىا فيإن
ن
بزواجهما خارجها.
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وقيد نّفيذت بلجيكياا عيام 2003ا التوجييا األوروبي رقم  78/2000المتعلق بمكيافحية التمييز على

المس ي ييتوى االتحادي وعلى مس ي ييتوى الكيانات الموحدة .وش ي ييكل عملية التنفيذ هذه خطوة جديدة على درب تحقيق
المسيياواةا حيث اغتنم

بلجيكا هذه الفرتيية لوضييع إطار أوسييع من اإلطار الذي تفرضييا أوروبا .وبالفعلا

لم يعد التمييز محظو ار في مجال العمل فحسيبا بل أيريا فيما يتعلق بإمكانية الحصييول على السييلع والخدمات.
وقد تري ييمن

ال للتظلم أمام كل من القري يياء الجنائي والقري يياء المدني
التش ي يريعات المعتمدة لمكافحة التمييز سي ييب ا

بهدف مكافحة أعمال التمييز وجرائم الكراهية المرتبطة بجملة أمور منها الميل الجنسي.
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ُقر في أيار/مايو 2006ا توسي ي ي ي يييعا هاما لحقوقهم.
وقد شي ي ي ي ييكل حق األ واج المثليين في التبنيا الذي أ ّ

ويتجلى الرهان المطروق في سييياق حق األ واج المثليين في التبني في االعتراف بالواقع الذي تُفر ه حاالت
فرديةا كاإلنجاب عن طريق التلقي االتطناعي إلحدى الشريكتين في الحياة.
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ومنيذ  1كيانون الثياني/ينياير  2015ا بيإمكيان األم البلجيكيية الشي ي ي ي ي ي يريكية في الحيياة أن تثبي

عالقة

البنوة مع طفلها دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التبني .ومنذ حصي ي ي ييول هذا التغييرا يعامل الزوجان من
ّ
نفس الجنس بنفس الطريقة التي يعامل بها الزوجان من جنسي ييين مختلفين :يعترف تلقائيا باألم الشي يريكة في
الحياة المتزوجة باألم بوتيفها والدةا للطفلا ويمكن للشيريم غير المتزوج االعتراف رسيمي ا بالطفل في سيجل
الحالة المدنية .ويعني ذلم في الممارسي ي ي ي ي يية العملية أن األطفال المولودين في إطار الزواج تكون لهم تلقائيا
عالقة والدية مع األم الش ي ي ي ي يريكة في الحياة .ويمكن لألم الش ي ي ي ي يريكة في الحياة االعتراف باألطفال المولودين
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خارج إطار الزواج .ويمكن أن يحص ي ي ي ي ي ييل االعتراف قبل الوالدة( . )16ولم يقبل حل مماثل بالنس ي ي ي ي ي ييبة لأل واج

الذكور من المثليين جنسي اا في ضوء الجدل الدائر حول األمومة البديلة.
-202

وتي ي ييدرت في أيار/مايو  2018خطة العمل المشي ي ييتركة على الصي ي ييعيد االتحادي لمكافحة التمييز

والعنف ضي ييد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ييي ومغايري الهوية الجنسي ييانية 2019-2018ا وهي

تتري ي ييمن  22هدفا و 115من التدابير واإلجراءا تا مو عة حسي ي ييب المجال السي ي ييياسي ي ييي .والخطة التي جرى
تنسيقها على المستوى االتحادي تأخذ أير ا إجراءات وضعتها الكيانات الموحدةا وال سيما فلندرةا والجماعة

الفرنس يييةا ومنطقة العات ييمة بروكس ييلا والمنطقة الوالونيةا والجماعة الناطقة باللغة األلمانية .وتر يياف هذه

الخطة للخطتين السي ي ييابقتين لعام  .2013وتتري ي ييمن الخطة الجديدة إج ارءات لمكافحة التمييز والعنف ض ي ييد
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ي ي ي ييي ومغايري الهوية الجنس ي ي ي ييانية .والجديد هو أن خطة العمل هذه

تمن أير ا مكان ا لألشخاص حاملي تفات الجنسين.
ز مية زقجق اإلنسمن غمي ي ا هج ة ا جنسمنية
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اعتمدت السي ييلطات االتحادية والكيانات الموحدة تش ي يريعات لمكافحة التمييز تري ييمن حماية حقوق

مغايري الهوية الجنسي ي ييانية وحماية األشي ي ييخاص من التمييز على أسي ي يياس (تغيير) الجنس والهوية الجنسي ي ييانية
والتعبير الجنساني.
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ودخل قانون  25حزيران/يونيا 2017ا الذي يص ي ي ي ييل النظم المتعلقة بمغايري الهوية الجنس ي ي ي ييانية

فيما يتص ييل باإلش ييارة إلى تعديل تس ييجيل الجنس في س ييجالت الحالة المدنية وانثار المترتبة عن ذلما حيز
النفياذ في  1كيانون الثياني/ينياير  .2018ومنيذ ذليم التياريخا لم يعيد مطلوبي ا من مغياير الهويية الجنس ي ي ي ي ي ي ييانيية

ليغير رسييمي ا تسييجيل جنسييا واسييما في سييجالت الحالة المدنية وفي سييجل السيكان.
الوفاء بشييروط طبية معينة ّ

وهذه اإلجراءات متاحة لألشي ييخاص المقتنعين بأن الجنس المذكور في شي ييهادة الميالد بسي ييجل الحالة المدنية

ال يتطابق مع هويتهم الجنس ي ييانية الحميمية .ويتعينا لتغيير تس ي ييجيل الجنس واالس ي ييما اتباب إجراءات إدارية

ب حتة لدى موظف الحالة المدنية .ويجو للقصي ي ي يير تغيير االسي ي ي ييم بعد بلوغ السي ي ي يينة الثانية عشي ي ي يرة من العمر
وتعديل تسجيل الجنس بعد السنة السادسة عشرة من العمر.

-205

وعلى الص ييعيد التش يريعيا قام الجماعة الفلمنكيةا والس ييلطات على المس ييتوى االتحاديا والجماعة

الفرنسي ي ي يييةا ومنطقة العاتي ي ي ييم ة بروكسي ي ي ييلا بتعديل تشي ي ي يريعاتها من أجل اعتبار التمييز على أسي ي ي يياس الهوية

الجنس ي ييانية أو التعبير الجنس ي يياني تميي از قائما على أس ي يياس الجنس( .)17والهدف هو توفير حماية من التمييز
تش ييمل جميع األش ييخاص مغايري الهوية الجنس ييانية وليس فق األش ييخاص الذين يخططون لتلقي عالج من
أجل تغيي ر الجنس أو الذين هم بصيدد تلقي عالجا أو الذين سيبق أن تلقوه .وقد أدخل هذان العنصيران في
التشريع المنق المتعلق بمنع المخاطر في مكان العمل(.)18

__________
()16
()17

نوة مع الوالدة الشريكة في الحياةا الجريدة الرسمية البلجيكيةا  7تمو /يوليا .2014
قانون  5أيار/مايو  2014المتعلق بعالقة ال ُب ّ
المرس ي ي ييوم المؤرخ  28جذار/مارس  2014المعدل للمرس ي ي ييوم المؤرخ  13تمو /يوليا  2007المتعلق بتش ي ي ييجيع المزيد من التوا ن

في تمثيل الرجال والنس ي ي ي يياء في الهيئات االس ي ي ي ييتش ي ي ي ييارية واإلدارية للس ي ي ي ييلطة الفلمنكيةا والمرس ي ي ي ييوم المؤرخ  10تمو /يوليا 2008
المتعلق بإطار الس ي ي ي ي ييياس ي ي ي ي يية الفلمنكية فيما يخص تكافؤ الفرص والمس ي ي ي ي يياواة في المعاملةا وقانون  22أيار/مايو  2014المعدل

لقانون  10أيار/مايو  2007المتعلق بمكافحة التمييز بين المرأة والرجلا والمرسي ي ي ييوم المؤرخ  13تش ي ي ي يرين الثاني/نوفمبر 2015
المعدل للمرس ي ييوم المؤرخ  12كانون األول/ديس ي ييمبر  2008المتعلق بمكافحة أش ي ييكال معينة من التمييزا واألمر الص ي ييادر في 5

تشرين األول/أكتوبر  2017الرامي إلى مكافحة أشكال معينة من التمييز وتعزيز المساواة في المعاملة.
()18

قانون  28شييباط/فبراير 2014ا المكمل لقانون  4جب/أغس يطس  1996المتعلق برعاية العمال أثناء االضييطالب بعملهم فيما يتعلق

بمنع المخاطر النفس ييية واالجتماعية في مكان العملا وال س يييما العنف والتحرش المعنوي أو الجنس ييي في مكان العملا وقانون 28
جذار/مارس  2014المعدل للقانون القري ي ي ي ييائي وقانون  4جب/أغسي ي ي ي ييطس  1996المتعلق برعاية العمال أثناء االضي ي ي ي ييطالب بعملهم
فيما يتعلق باإلجراءات القانونية.
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 -206واتأخذت تدابير شي يتّى للمس يياعدة والتوعية في هذا الس ييياق .ومن األمثلة على ذلم فت خ هاتفي
مجانيا وقيام الجماعة الفلمنكية بإنشي ي يياء مركز للمعلوماتwww.transgenderinfo.be :ا وشي ي يين حملة
توعية تح عنوان "وأن ا هل ُح اشي ي يرت في مرّبع " ) (www.ettoitescase.be/من أجل توعية الش ي ييباب
المثليين بالقوالب النمطية المعادية للمثليين ولمغايري الهوية الجنسانية.

دال -ا سمواا بيد ا أا وا يا و قمفحة ا م يير ا قمئم على أسمس ا جنس
-1

اإلطم ا عمم
-207

يكفل الدس ي ي ييتور البلجيكي ت ي ي يراح اةا منذ ش ي ي ييباط/فبراير 2002ا مبدأ المس ي ي يياواة بين المرأة والرجل.

ويُش ييجَّع المش ييرعون في مختلف الس ييلطات على اعتماد تدابير محددة تكفل المس يياواة بين المواطنين والمواطنات
في ممارسي يية الحقوق والحريات وتُعز المسي يياواة بين المرأة والرجل في االضي ييطالب بالواليات االنتخابية وفي

شغل المناتب العامة.

 -208وتس ّين مختلف السيلطات قوانين وتريع سيياسيات تهدف إلى تحقيق المسياواة بين المرأة والرجل في
إطار اختصاص كل منها.
-209

وقد اعتمدتا بين عامي  2007و 2008ا على مختلف مس ييتويات الس ييلطةا تشي يريعات ترمي إلى

مكافحة التمييز القائم على أسيياس الجنسا بما في ذلم الحمل واألمومة والوالدة وتغيير الجنس (الذي ُو ّسيع
نطاقا منذ ذلم الحين ليشيمل الهوية الجنسيانية والتعبير الجنسياني)( .)19وينص قانون  22أيار/مايو 2014

الرامي إلى مكافحة التحيز الجنس ييي في األماكن العامة على أن أي ش ييخص يص ييدر عنا س ييلوك أو حركةا

في العلن أو بحريور شيهودا بغرض اعتبار شيخص ما أقل شيأن اا أو احتقاره بسيبب جنسيا أو اختصياره في
وع ّادل القانون المدني أيري ي ي ي ا في حزيران/يونيا  2014من
بعده الجنس ي ي ييي فق ا يمكن أن يعاقب على ذلمُ .
أجل كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في طريقة نقل اللقب إلى الطفلا وكذلم إلى الطفل المتبنى.

-210

وجرت عملية تعزيز كبيرة لآلليات المؤسي ي يس ي ييية المخصي ي يص ي يية لمكافحة التمييز القائم على أس ي يياس

-211

وفي نهاية عام  2002ا أنشييئ معهد المسيياواة بين المرأة والرجل على المسييتوى االتحادي من أجل

الجنس ولتشجيع المساواة بين المرأة والرجل.

رتد احترام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة مختلف أشكال التمييز والالمساواة القائمة على أساس

الجنس .ويختص المعهد تحديدا بتقديم المس ي ي يياعدة لر ي ي ييحايا التمييز ومرافقتهم في إجراءاتهم لدى القري ي يياءا
وبإجراء الدراسات وتقديم التوتيات إلى السلطات العامة.
-212

وعمل جميع السيلطات على إضيفاء الطابع المؤسيسيي على اسيتراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنسياني.

وينص ذلم على التزامات شيتى من جانب أعرياء الحكومات واإلداراتا مثل تصيني اإلحصياءات حسيب
الجنسا ووضيع المؤشيرات الجنسيانيةا وإعمال "الميزنة الجنسيانية" .ومن األمثلة على ذلم القانون االتحادي
المؤرخ  12كانون الثاني/يناير ( 2007المس ييمى "قانون تعميم مراعاة المنظور الجنس يياني" والذي يفرض إدماج
البعد الجنساني بشكل عام ومنهجي في السياسات العامة).

-2

ا سمواا بيد ا يا وا أا في ا ع ا وصنع ا ق ا
-213

يوجد القري ي يياء على التفاوت في األجر بين المرأة والرجل على رأس أولويات المسي ي ييؤولين السي ي ييياسي ي يييين

والشركاء االجتماعيين في بلجيكا منذ سنوات عديدة .ومن هذا المنطلقا اعتمد قانون  22نيسان/أبريل 2012
__________

()20

()19

انظر أعاله :حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في بلجيكا.

()20

قانون  22نيس ي ي ي ي ييان/أبريل 2012ا المعدل بقانون  12تمو /يوليا  2013المتعلق بتعديل التشي ي ي ي ي يريع لتقليص الفجوة في األجور بين
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الرامي إلى تقليص الفجوة في األجور بالعمل على أن تص ي ييب الفجوة في األجور واض ي ييحة لل يان وعلى أن

تكون موضييوعا دائما في المشيياورات االجتماعية على جميع مسييتويات التفاوض الثالثة :المسييتوى المشييترك
بين المهنا ومسي ييتوى القطاعاتا ومسي ييتوى المؤسي يسي ييات التجارية .واعتمدت خالل السي يينتين  2013و2014
أوامر تنفيذ مختلفة(.)21

-214

()22

ويص ييدر أير يا تقرير في هذا الص ييدد كل س يينة .ويش ييير تقرير عام 2017

إلى أن العاملة تتقاض ييى

في المتوسي ي أج ار عن الس يياعة الواحدة يقل بنس ييبة  7,6في المائة عما يتقاض يياه الرجل من نفس المس ييتوى.

ويصيل هذا الفرق في األجرا محسيوبا على أسياس سينويا إلى نسيبة  20,6في المائةا وذلم ألن المرأة تعمل في
معظم األحيان بدوام جزئي.

-215

واتخذت بلجيكا مجموعة من التدابير الرامية إلى تحس ي ي ييين التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخات ي ي يية

والحياة األسي ي ي يرية .ومن ثم فإنها توفر خدمات حري ي ي ييانة جيدة لألطفال وخدمات رعاية للمعالين انخرين.

وهي تشجع ترتيبات العمل المرنة (مثل اإلجا ة الوالدية لمدة  4أشهرا قابلة للتجزئة وغير قابلة للتجزئة).
-216

واعتمدت بلجيكا أير ي ا مجموعة من التدابير الرامية إلى يادة مش يياركة المرأة في ت يينع القرار في

شتى المجاالت.

 -217وقد أحر تقدم كبير جدا لصييال المرأة في مجال اتخاذ القرار السييياسييي بفرييل إرسيياء الحصيص
التي تحددها عدة قوانين وم ارسييم تيدرت منذ عام  2002تفرض التكافؤ في القوائم االنتخابية وتناوب المرشيحين
من كال الجنسين في الرتبتين األوليين من كل قائمة.

-218

وهي تعتزم أيري ي يا س ي يين العديد من التشي ي يريعات من أجل التمثيل المتوا ن للرجل والمرأة في اإلدارة

العامةا أو في الهيئات االسي ييتشي ييارية أو في بعف هيئات اإلدارة العامة والتنظيم .وعلى مسي ييتوى القطاب الخاصا

يحدد قانون  28تمو /يوليا  2011المتعلق بري ييمان تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسي يسي ييات العامة المسي ييتقلةا
والش ييركات المس ييجلةا واليانص يييب الوطنيا بالنس ييبة لجميع أعر يياء مجالس اإلدارةا حص يية ال تقل عن ثلث

ال .وهناك عقوبات مقررة في حالة عدم االمتثال لهذه األحكام :إبطال التعيين
األعر يياء من الجنس األقل تمثي ا
أو تعليق الفوائد المالية.

-3

قمفحة ا عنف ا قمئم على أسمس ا جنس وا عنف بجيه عمم
-219

تي ي ي ييدق

بلجيكاا في جذار/مارس  2016ا على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضي ي ي ييد النسي ي ي يياء

والعنف المنزلي ومكافحتهما (المسي ي ييماة اتفاقية اسي ي ييطنبول)؛ وهي توفر تي ي ييك ا للدول لمسي ي يياعدتها على اتخاذ

تدابير في أربعة مجاالت رئيس ييية هي :منع العنف؛ وحماية الر ييحايا؛ ومقاض يياة الجناة؛ ووض ييع س ييياسي يات

متكاملة وشاملة ومنسقة.

__________
()21

األمر الملكي المؤرخ  17جب/أغسييطس  2013المتعلق بتنفيذ المادة  2من الباب  4من قانون  22نيسييان/أبريل  2012الرامي إلى

تقليص الفجوة في األجور بين الرجل والمرأة (يتعلق هذا األمر بمراقبة تصي ي ي ي ي يينيفات الوظائف القطاعية)؛ واألمر الملكي المؤرخ 25

نيس ي ي ي ييان/أبريل  2014المتعلق بالتقرير التحليلي عن هيكل أجور العمال؛ واألمر الملكي المؤرخ  25نيس ي ي ي ييان/أبريل  2014المتعلق
بأمين المظالم المعني بمعالجة الفجوة في األجور بين الرجل والمرأة؛ واألمر الو اري المؤرخ  25نيسي ي ي ي ي ي ييان/أبريل  2014الذي يحدد
النماذج التي يستند إليها في التقرير التحليلي عن هيكل أجور العمال.

()22

40

_http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/lecart_salarial_entre_les_femmes_et_les_hommes_en
.belgique_rapport_2017
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وفي  10كانون األول/ديس ي ي ييمبر  2015ا اعتمدت بلجيكا خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة جميع
()23

أش ييكال العنف القائم على أس يياس الجنس (خطة العمل الوطنية للفترة )2019-2015

 .وتس ييتهدف خطة

العمل هذه العنف بين الش يريكين في الحياةا والعنف الجنسيييا وتش يويا األعريياء التناسييلية ل ناثا والزواج

القسريا والعنف المرتب بالشرفا والبغاء .وهي تقوم على أساس تنفيذ اتفاقية اسطنبول.
-221

وقيد تعهيدت بلجيكياا في إطيار هيذه الخطية الجيدييدة التي تش ي ي ي ي ي ييرك الس ي ي ي ي ي ييلطيات االتحيادييةا والجمياعيات

والمناطقا بتنفيذ أكثر من  235إجراء جديدا تتمحور حول األهداف العالمية الس ي ي ييتة التالية )1( :اتباب س ي ي ييياس ي ي يية

متكاملة لمكافحة العنف الجنس ي ي ي يياني وجمع البيانات الكمية والنوعية عن جميع أش ي ي ي ييكال العنف؛ ( )2منع العنف؛

( )3حماية الريحايا ومسياندتهم؛ ( )4التحقيقا والمقاضياةا واعتماد تدابير حماية؛ ( )5مراعاة البعد الجنسياني في

سييياسييات اللجوء والهجرة؛ ( ) 6مكافحة العنف على الصييعيد الدولي .وتشييكل مكافحة العنف الجنسييي إحدى

أولويات هذه الخطةا التي تنعكس أسي ياسي ي ا في فت مراكز رعاية متعددة التخصي يصي يياتا في تشي يرين الثاني/
نوفمبر 2017ا تعنى بالعنف الجنسي.
-222

وقد وض ييع الكيانات الناطقة باللغة الفرنس ييية (الجماعة الفرنس ييية والمنطقة الوالونية ولجنة الجماعة

-223

ويولى في خط العمل هذه اهتمام خاص لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

-224

ويجرم تش ييويا األعر يياء
وفي بلجيكاا تحكم تجريم العنف العائلي نص ييوص تشي يري ية مختلفة(.)25
ّ

الفرنسيية) خطة منسيقة محددة لمكافحة العنف القائم على الجنس والعنف العائلي( .)24وهي تشيكل جزءا من
الخطة الوطنية.

()26

التناسي ي ييلية ل ناث منذ عام 2000

ا ويجرم الزواج القسي ي ييري منذ اعتماد قانون  25نيسي ي ييان/أبريل 2007ا

والمعاشي يرة القانونية القسي يرية منذ اعتماد قانون  2حزيران/يونيا 2013

 .ووس ييع قانون  23ش ييباط/فبراير 2012

()27

قائمة الجرائم المنصي ي ي ييوص عليها في المادة  458مكر ار من القانون الجنائيا الذي جاء فيا أن الملزمين بس ي ي ي يرية
المهنة لهم حق محدد ومشروط في الكالم ل بالغ عن حوادث العنف المنزلي أمام وكيل الملم .وباإلضافة

إلى ذلما فإن قانون  15أيار/مايو  2002يدرج إجراء جديدا ل بعاد من من زل األس يرة يش ييمل الحاالت التي

ال تكون فيهيا أعميال العنف قيد ارتكبي
المؤق

بعيد .ويقمع قيانون  15حزيران/يونييا  2012عيدم احترام هيذا الحظر

على اإلقامة في حالة العنف المنزلي.

__________
()23
()24

_http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/plan_daction_national_de_lutte_contre_toutes_les
.formes_de_violence_basee_surle_genre
تتمحور هذه الخطة حول المواض يييع التالية )1( :العنف بين الش ييركاء في الحياة وض ييد األطفال؛ ( )2الزواج القس ييري؛ ( )3تش ييويا
األعريياء التناسييلية ل ناث؛ ( )4العنف المرتب بالشييرف؛ ( )5أعمال العنف الجنسيييا بما في ذلم االغتصيياب والتحرش الجنسييي

والبغاء؛ ( )6أعمال العنف الجنساني.
()25

ينص قانون  24تش يرين الثاني/نوفمبر  1997على ظروف مشييددة في حاالت العنف البدني من طرف أحد الزوجين .وعالوة على

ذلما ينص قانون  28كانون الثاني/يناير  2003على يادة الظروف المش ي ي ي ييددة الواردة في المادة  410من القانون الجنائي بتمديد
العقوبة القص ي ييوى بالس ي ييجن إلى س ي يينة .وباإلض ي ييافة إلى ذلما فقد وس ي ييع قانون  4تمو /يوليا  1989المعدل لبعف األحكام المتعلقة
بجريمة االغتص يياب نطاق تعري

االغتص يياب .ويحاكم مرتكب االغتص يياب في إطار الزوجية ويدان بموجب القانون بنفس الطريقة

المتبعة في أشكال االغتصاب األخرى؛ ويمثل هذا الشكل من االغتصاب أحد الظروف المشددة للعقوبة.

()26

قانون  28تشي ي ي ي ي يرين الثاني/نوفمبر  2000المتعلق بالحماية الجنائية للقصي ي ي ي ي يير (المادة  409من القانون الجنائي) .ومنذ تمو /يوليا 2014ا

()27

ش ي ييدد قانون  2حزيران/يونيا 2013ا فيما يتعلق ب الجوانب الجنائيةا العقوبات التي تجرم الزواج القس ي ييري (المادة  391س ي ييادس ي ي ا من

يسيم القانون تيراحة بمعاقبة ليس فق األشيخاص الذين يمارسيون أي شيكل من أشيكال تشيويا األعرياء التناسيلية ل ناث أو يي ّسيرونا
أو يشجعوناا بموافقة الرحية أو بدون موافقتهاا وإنما أير ا األشخاص الذين يحرضون على هذه الممارسة أو يقومون بالدعاية لها.
القانون الجنائي) والزواج التحايلي (المادة  79مكر ار من قانون  15كانون األول/ديس ي ي ي ييمبر  )1980وأنش ي ي ي ييأ جريمة جديدة بالنس ي ي ي ييبة

للمعاشي ي يرة القانونية القسي ي يرية (المادة  391س ي ييابع ا من القانون الجنائي) والمعاشي ي يرة القانونية التحايلية (المادة  79ثالث ا من قانون 15

كانون األول/ديسمبر .)1980
GE.21-02023
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تشكل مكافحة العنف (بوجا عام) أولوية بالنسبة إلى الشرطة .فخطة األمن الوطنية
وإضافة إلى ذلما ّ

ومحكما في التصي ي ي ييدي لجرائم
للفترة  2019-2016تقري ي ي ييي بأن تتبع النيابة العامة ودوائر الشي ي ي ييرطة نهجا مكثّفا ُ
العنفا وانتهاكات السيالمة الشيخصيية والتمييزا ويشيمل ذلم العنف العائلي والعنف الجنسيي ضيد البالغينا

واالسييتغالل الجنسييي للقصيير والتمييز .وتندرج المذكرة اإلطارية لألمن المتكامل للفترة  2019-2016أيري ا
في إطار هذه األولويات(.)28

هم  -زقجق األشخمص ذوي اإلعمقة
-226

تي ي ي ي ي ي ي ّيدقي

بلجيكيا على اتفياقيية منظمية األمم المتحيدة المتعلقية بحقوق األشي ي ي ي ي ي يخياص ذوي اإلعياقة

وبروتوكولها االختياري في  2تمو /يوليا  . 2009ومنذ ذلم التاريخا وض ييع مختلف الس ييلطات المختص يية

جلييات متيابعية وفقيا للميادة  33من االتفياقيية من أجيل تعزيز عمليية تقيديم التقيارير (في عيام 2011ا قيدمي
بلجيكا تقريرها الدوري األول بموجب هذه االتفاقية إلى لجنة حقوق األشي ي ي ي ي ي ييخاص ذوي اإلعاقة)ا ووضي ي ي ي ي ي ييع
االتفاقية موضع التنفيذ:
•

أُنش ييئ

جهات اتص ييال ش ييتى على مختلف مسي يتويات الس ييلطةا من أجل وض ييع إجراءات

•

أُحدث

جلية تنس ي ي ي ي يييق مش ي ي ي ي ييتركة على الص ي ي ي ي ييعيد االتحادي داخل الهيئة العامة االتحادية

•

جلية مس ييتقلة :أُبرم اتفاق بين الحكومة االتحادية ومختلف الجماعات والمناطق يقر ييي بإس ييناد

•

مش يياركة المجتمع المدني :يوجد تعاون وثيق مع األش ييخاص ذوي اإلعاقة أنفس ييهم وممثليهم

لتنفيذ التوتيات التي قدمتها اللجنة إلى بلجيكا في أيلول/سبتمبر 2014؛

للرمان االجتماعي؛

المهام المنصوص عليها في الفقرة  2من المادة  33من االتفاقية إلى مركز أونيا؛

ومع جم ي ييات أخرى تعم ييل في مج ييال تحقيق تك ييافؤ الفرص ومك ييافح يية التمييزا وتعزيز

حقوق اإلنسان.
-227

ومن شييأن ترجمة هذه األعمال إلى واقع أن تدعم سييياسيية متسييقة وواسييعة النطاق من أجل تعزيز

-228

على مختلف

احترام حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ويكرس الدس ي ي ي ييتور البلجيكي (المادتان  10و)11ا وكذلم التش ي ي ي يريعات التي ُس ي ي ي ين

مسي ييتويات السي ييلطةا مبدأ المسي يياواة بين األشي ييخاص ذوي اإلعاقة وحمايتهم من التمييز .وعلى الصي ييعيد االتحاديا

فإن قانون  10أيار/مايو  2007الذي يرمي إلى مكافحة أشي ي ي ييكال معينة من التمييزا يحظر جميع أشي ي ي ييكال
التمييز المباشير أو غير المباشي را كما يحظر الحف على التمييز أو التخوي

القائم على أسيس منها اإلعاقة

ال .وهو يقرييي بإجراء تعديالت معقولة من أجل األشييخاص ذوي اإلعاقة.
أو الحالة الصييحيةا حاضي ار أو مسييتقب ا

ويمكن أير ي ي يا اعتبار رفف إجراء مثل هذه التعديالت من األفعال التمييزية .وينطبق قانون مكافحة التمييز على
مجاالت عدة من الحياة العامة :العملا وقطاب السييلع والخدماتا وأي نشيياط اقتصييادي أو اجتماعي أو ثقافي

أو سييياسيييا والرييمان االجتماعي والحماية االجتماعية .ويتي القانون لرييحايا التمييز إمكانية المطالبة بحقوقهم
ورفع قرية أمام محكمة مدنية :محكمة العمل أو المحكمة التجارية أو المحكمة االبتدائية.

-229

وير ي ي ي ييطلع مركز أونيا بمعالجة حاالت التمييز الق ائم على أس ي ي ي ييس منها اإلعاقة .وفي منتصي ي ي ييف

عام 2009ا اسي ي ي ي ي ييتحدث المركز نظام ا إلكتروني ا جديدا لتسي ي ي ي ي ييجيل ومعالجة البالغات والملفات الفردية ذات

الص ييلة بقوانين مكافحة التمييز .وتُدرج األرقام المتعلقة بهذه الحاالت في التقارير الس يينوية وتقارير األنش ييطة
__________
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التي يص ي ييدرها المركز .وهكذا تعاَلإل جميع البالغات التي ترد عن التعرأض للتمييز في بلجيكا بش ي ييكل مركزي.

وأنشي ي ي ييئ

في عام  2016في جميع أنحاء بلجيكا مكاتب لتقديم الشي ي ي ييكاوىا وفتح

المنطقة الوالونية.

أربعة مكاتب فرعية في

الموحدة والدولة االتحادية فيما يتعلق بمس ي ييائل
 -230وإض ي ييافة إلى تو يع االختص ي ييات ي ييات بين الكيانات
ّ
اإلعاقةا تص ي ييب كل االهتمامات الس ي ييياس ي ييية والمبادرات التشي ي يري ية في اتجاه يادة إدماج األش ي ييخاص ذوي
اإلعاقة في المجتمع وتلبية احتياجاتهم في عدد من مناحي الحياة (تعميم مراعاة اإلعاقةا المسي ي ي ييمى أيري ي ي ي ا
 handistreamingالذي يعني إدماج بُعد اإلعاقة في جميع السيياسيات العامة) .ويتوافق هذا التوجا توافقا

تام ا مع تغيأر النموذج المبين في اتفاقية األمم المتحدة.

 -231وحرتي يا على تحقيق تكافؤ الفرص للجميعا وبالنظر أيري يا إلى االحتياجات المحددة لألش ييخاص
ذوي اإلعاقةا بُذل عناية خاتي ي يية من أجل تيسي ي ييير إمكانية وتي ي ييول األشي ي ييخاص ذوي اإلعاقة إلى المباني
ووسييائل النقل وتكنولوجيات المعلومات واالتصيياالت (معايير ُملزامة) وإلى وسييائ االتصييال (إنشيياء خدمات
لتوفير الترجميية الفوريية بلغيية اإلش ي ي ي ي ي ي ييارة)ا واحترام الحييياة العيياط ييية (تيدرييب المهنيين)ا ولمن فرص العميل

لألش ييخاص ذوي اإلعاقة (عن طريق تفعيل الحوافز ومكافحة عمليات النص ييب المتعلقة بمن فرص العملا

ووضع تدابير ترمي إلى دعم فرص العمل)ا و"التدريب على العمل"ا و(إجراء تعديالت على أماكن العمل)

وإلدماجهم االجتماعي (أنش ي ييطة الص ي ييال العام)ا ول س ي ييكان (برامإل لتقديم المش ي ييورة في مجال التهيئةا والمس ي يياكن
الخاض ي ييعة ل شي ي يراف)ا إضي ي يافة إلى دعم الطالب الذين يعانون من عجز وظيفي (تدابير ل دماج ليس في

التعليم المتخصص فحسبا وإنما أير اا في انونة األخيرةا في التعليم العاما بما فيا التعليم العالي).
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