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أوال -مقدمة
 -1نظــر اليريــع العام ـ املعــر ضااســتعرال الــدوري البــام يف دالــة ضاديةــا يف دور ـ ا اديــة
عب ــرة املعق ــودة يف أيار/م ــايو  .2011وق ــد ق ا ــت ضادية ــا  88وص ــية ،وض ــذلت من ــذ لـ ـ ا ـ ـ
جه ــداً دقيقيـ ـاً م ــن أجـ ـ نيي ــذ م ــا ق اتـ ـ م ــن وص ــيات نيي ــذاًك ــام ً .ويف أياول/سـ ـ تمرب ،2013
قــدمت ضاديةــا قريــراً عــن منتا ـ املــدة وق ااــس دقــو ا نســان ،عر ــت في ـ مــا اهذ ـ مــن
وجراءات استداضة وق التوصيات املق ولة يف عام .2011

ثانيا -منهجية إعداد التقرير الويني (التوصيتان  24-100و)25-100
 -2أعــد هــذا التقريــر يف ورــار ااســتعرال الــدوري الثــاين املتعاــع ض اديةــا .ووفق ـاً لاتوجيهــات
العامــة الــه قــدمها ااــس دقــو ا نســان يف مقــرره  ،119/17يتنــاول التقريــر اــور دالــة دقــو
ا نســان يف ضاديةــا منــذ ااســتعرال الســاضع ،وق جانــز التقــدم اتــرا يف نييــذ التوصــيات املق ولــة
أثناء ااستعرال الدوري األول وعددها  88وصية.
 -3و ولــت ا دارة العامــة ااةاديــة لابــيون اسارجيــة نســيع صــيالة هــذا التقريــر الــورر ،الــه
ش ـ ـاركت فيهـ ــا اتا ـ ـ السـ ــااات املعنيـ ــة حـ ــا فيهـ ــا الةيانـ ــات املتحـ ــدة .وقُـ ــدم مبـ ــرو التقريـ ــر وق
املنظمــات لــك ا ةوميــة يف  12دزيران/يونيـ  .2015وأدارــت ا ةومــة عامـاً ضتا ـ امل دظــات
ونُقح مبرو التقرير ليأخذ ضع ااعت ار م دظات معينة أضداها اجملتمع املدين.
 -4وأثن ــاء ااجتم ــا املعق ــود يف  12دزيران/يوني ـ ـ  ،2015ق ـ ـ مدمت منظم ــات اجملتم ــع املـ ــدين
عايقاهتا ،واعتربت ااجتما وجياضياً وأشادت ضاليرصة الـه أ ادهـا لاـري يـع املوا ـيع .لةنهـا رأت
أن التقري ــر م ــال يف التي ــا ل مقارن ــة ض ــالواقع .وأعرض ــت ع ــن أس ــيها لع ــدم استب ــارهتا س ــاياً لتحديـ ـد
املوا يع الواجز رردها ولتقييد النص ضالتوصيات املق ولة أثنـاء ااسـتعرال الـدوري الـذي أُجـري يف
عــام  .2011وأعرضــت أي ـاً عــن انتقــادات مياــاة ضبــأن الةثــك مــن املوا ــيع املارودــة يف مبــرو
التقريــر .وســاات ال ــوء ةديــداً عاــد عــدم ود ـراا قــدم منــذ عــام  2011صــون ونبــاء ميسســة
من اليئة أل و تيع مع م ادئ ضـاريس .وعـ وة عاـد لـ أعرضـت
ورنية قو ا نسان ان
عن رل تها يف أن اد ضاديةا عاد معاهدات دولية معينة أو سحز ةيظاهتا عايها.
 -5ومــن املهــم التــذكك ضــأن ياةــة ضاديةــا دولــة اةاديــة وضــأن النظــام ااةــادي ال ادية ـ قــا م
عاــد التعــاون وا يوجــد ييــز ـرا د ض ـ ىقواعــد املســتوا ااةــادي وىقواعــد الةيانــات املتحــدة.
وو ا اعتم ــد كي ــان م ــا قواع ــد م ــن ش ــأحلا أن ــس قواع ــد ما ــان كي ــان خ ــر أو س ــااا  ،ة ــن أن
ـ ــااع جه ـ ــات منه ـ ــا اتةم ـ ــة الدس ـ ــتورية حب ـ ــاورة مسـ ـ ـ قة أو مراجع ـ ــة ق ـ ــا ية ادق ـ ــة .و ة ـ ــن
لاةيانــات املتحــدة والةيــان ااةــادي التعــاون يف اــاات معينــة ،و ةــن ةـريس هــذا التعــاون ضاــية
رمسية يف ا ياقات رمسية.
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ثالثا -تحسرريم اإليررار المعيرراري وايكررل الحمايررة التوصرريان مررم  1-100إل ر
 6-100و 9-100و 4-101و 5-101و18-101
 -6صـ ــدقت ضاديةـ ــا يف عـ ــام  2011عاـ ــد اا ياقيـ ــة الدوليـ ــة مايـ ــة يـ ــع األشـ ــخا مـ ــن
ااختي ــاء القس ــري ،ويف ع ــام  2014عا ــد الربو وك ــول ااختي ــاري املاح ــع ضالعه ــد ال ــدو اس ــا
ض ــا قو ااقتا ــادية وااجتماعي ــة والثقافي ــة ،وعا ــد الربو وك ــول ااختي ــاري ا ياقي ــة دق ــو الايـ ـ
املتعاـ ــع ضـ ــدجراء قـ ــدص ال لـ ــات .وص ـ ـ مدقت ضاديةـ ــا مـ ــيخراً عاـ ــد ا ياقيـ ــة منظمـ ــة العم ـ ـ الدوليـ ــة
رقــم  159ضبــأن التأهي ـ املهــر لألشــخا املعــوق و ب ـ ياهم وا ياقيتهــا رقــم  189ضبــأن العم ـ
ال ــع لاعمــال املنـزلي  .وا ســد ضاديةــا يف الوقــت ا ا ــر أي ــأخك يف قــدص قاريرهــا الدوريــة
وق هيئات املعاهداتى 1وقد و عت لية ورنية توق ضانتظام أكرب متاضعة وصيات ا اهليئات.
 -7و ــذل ضادية ــا دالي ـاً م ــا ضوس ــعها لاتا ــديع ضأس ــر م ــا ة ــن عا ــد الا ــةو التالي ــة املتعاق ــة
حبق ـ ــو ا نس ـ ــانل الربو وك ـ ــول ااختي ـ ــاري ا ياقي ـ ــة مناه ـ ــة التع ـ ــذيز ول ـ ــكه م ـ ــن ـ ــرون املعاما ـ ــة
أو العقوض ــة القاس ــية أو ال ونس ــانية أو املهين ــةا وضرو وك ــول ا ياقي ــة منظم ــة العمـ ـ الدولي ــة ضب ــأن العمـ ـ
ـ ــد امل ـ ـرأة والعن ـ ـ املنـ ــز ىا ياقيـ ــة
اجلـ ــربيا وا ياقيـ ــة ااـ ــس أوروضـ ــا ضبـ ــأن منـ ــع ومةافحـ ــة العن ـ ـ
اسـان ول  .و تخـذ ضاديةـا كــذل ـداضك مـن أجـ املوافقـة يف أقـرن وقـت يةــن عاـد عـدي املــادة 8
مــن اا ياقيــة الدوليــة لاق ــاء عاــد يــع أشــةال التمييــز العناــري ،و عــدي اليقــرة  1مــن املــادة 20
م ــن ا ياقي ــة الق ــاء عا ــد ي ــع أش ــةال التميي ــز ــد املـ ـرأة ،و ع ــدي امل ــاد 17ى 7و18ى 5م ــن
ا ياقية مناه ة التعذيز ولكه من رون املعاماة أو العقوضة القاسية أو ال ونسانية أو املهينة.
 -8وخباــو ونبــاء ليــة ورنيــة قــو ا نســان ،فقــد ضوشــرت األعمــال ات الاــاة يف ورــار
الواي ــة التبـ ـريعية الس ــاضقة .وقُا ــع ض ــذل ش ــور أول ضتوس ــيع س ــااات مرك ــز ة ــافي الي ــر حبيـ ـ
يب ــم ي ــع الةيان ــات ااةادي ــة وضدنب ــاء مرك ــز اهلد ــرة ااة ــاديى . 2ويف ور ــار الواي ــة التبـ ـريعية
ا اليــة ،يــنص ا يــا ا ةــم املــربم يف ب ـرين األول/أكتــوضر  2014عاــد ونبــاء ة ليــة ورنيــة قــو
ا نس ــانة تي ــع م ــع م ــادئ ض ــاريس .و وج ــد يف ضادية ــا ضاليع ـ ـ عناص ــر ميسس ــة هلي ــة م ــن ه ــذا
الن ــو ى . 3ويةم ــن التح ــدي يف دم ــن ا ـ العناص ــر ــمن كي ــان متناس ــع و ةمياـ ـ ح ــا ينقاـ ـ م ــن
واي ــات .وم ــن امله ــم يف ه ــذا الا ــدد وقام ــة د ـوار م ــع ي ــع اجله ــات املعني ــة وأخ ــذ مقهتداهت ــا ضع ـ
ااعت ــار ومراعــاة الاــاضع ااةــادي هلــذه العمايــة .وو ــافة وق لـ  ،ســيةون الربملــان ااةــادي أي ـاً
شريةاً يف هذه املناقبات نظـراً وق ـرورة و ـيح ع قتـ القانونيـة ضاهليـة الورنيـة املزمـع ونبـا ها يف
اال دقو ا نسان.
 -9ونظمـ ــت ضاليع ـ ـ اجتماعـ ــات سياسـ ــات و قنيـ ــة أوق .وضـ ــالنظر وق عقيـ ــد املا ـ ـ و ـ ــرورة
وشـ ـرا اتاـ ـ ا ةوم ــات يف التي ــاول ضب ــأن ا ي ــا التع ــاون ووضرامـ ـ ق ـ ـ أن واف ــع عايـ ـ اتاـ ـ
الربملانات ىالربملان ااةـادي وضرملانـات الةيانـات املتحـدة  ،مـن املنتظـر ونبـاء ةاهليـة الورنيـة قـو
ا نسانة ضاورة فعاية ضانتهاء الواية التبريعية.
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رابعا -تعزير ررز حق ر رروق اإلنسر رران وحمايته ر ررا علرر ر أرض الوا ر ر ر وتنفيرر ر توص ر رريان
االستعراض السابق
ألف -إ امر ررة العر رردت (التوصر رريان  42-100و 45-100و 46-100و19-101
و)25-101
 -10اعتُم ــدت ــداضك متنوع ــة م ــن أجـ ـ ا ي ــع أس ــاليز مراق ــة وجـ ـزاء ضديا ــة ل دتد ــاا .فق ــد
اعتُمــد يف  27كــانون األول/ديســمرب  2012قــانون لــول مــن هنــا فاــاعداً قا ـ التحقيــع أن يقــرر
مــا و ا كــان يتع ـ ق ــاء العقوضــة يف الســدن أو ااكتيــاء ضاملراق ــة ا لةهتونيــة الــه قت ـ مةــو
البـخص املعـر يف عنـوان ـدد ةـت املراق ـة ا لةهتونيـة .ومـن جهـة أخـرا ،ضا ـت التبـريعات ـنص
عاــد عقوضــات ضدياــة قا مــة ضــذاهتا كاادتدــاا ةــت املراق ــة ا لةهتونيــة يف دــال العقوضــات املهتاودــة
م ــدهتا م ــن ش ــهر وق س ــنةى ، 4وورـ ـ السـ ـراي املب ــرور يف د ــال العقوض ــات امليرو ــة م ــن الب ــررة
أو امليسســة ا ص ـ دية ليــهتة ـهتاوي مــن  6أشــهر وق ســنت ى . 5ويقت ـ ور ـ الس ـراي املبــرور
ادـهتام شــرور ــددة رياــة فــهتة معينــة ويتــوخد ا ســهام يف وعــادة ا دمــا ااجتمــاع ومــن أي ـاً
يف مةافحة املعاودة.
 -11وعـ ـ مـزا املبـ ــر ال ادية ـ ـ أي ـ ـاً ا قـ ــو ا جرا يـ ــة لألشـ ــخا الـ ــذين ل ـ ـعون لتحقيـ ــع
جنــا  .وهةــذا يــنص قــانون  13ن/ألســاس  2011عاــد دــع أي شــخص ل ــع ل ســتدوان
أو التوقي يف أن جيتمـع يف كنـ السـرية مـع ـام ق ـ أي عمايـة اسـتدوان وعاـد دـع األشـخا
املســاوضة دـريتهم يف أن يســتعينوا ححــام عنــد اســتدوالم خـ ل فــهتة التوقيـ  .ويــنص القــانون كــذل
عاــد عــدم ومةانيــة أن يتنــاال شــخص قاصــر عــن هــذا ا ــعا وو ا ادظــت البــررة أن البــخص
ال ــالا الــذي ســتحقع معـ شــخص ــعي أو لــك ســوي ىاتـ عقايـاً مــث ً فدحلــا امــع عايـ أي ـاً
ضالقاــر .وأخــكاً ،ةــن لبــخص معــوا أن يســتييد مــن هــذه املســاعدة اان ـاً وفق ـاً
القواعــد املتعاقــة م
لألدةام املتعاقة ضتقدص من مساعدة قانونية اانية كاياً أو جز ياً من الا الثاين.
 -12وه ــع مس ــألة رعاي ــة امل ــودع يف مستب ــييات األمـ ـرال العقاي ــة حوج ــز دة ــم ق ــا
ىس ــدناء ما ــاضون ض ــأمرال عقاي ــة لعماي ــة وصـ ـ ي واس ــعة ي ــزت عا ــد اسا ــو ضاعتم ــاد خا ــة
متعــددة الســنوات يف عــام  2007رمـ وق ــوفك الرعايــة الاــحية املناسـ ة هلــياء األشــخا  ،ضسـ
منهــا وخ ـراجهم مــن الســدون ضنيــة ودمــاجهم يف اجملتمــع عاــد أمث ـ وج ـ  .وأف ــد نييــذ هــذه اساــة
عاــد وج ـ اساــو وق وملــاا هــذه املبــاريعل فــتح مركــز لااــز النيس ـ البــرع يف مدينــة لنــت
ى 262مةان ـاً يف عــام 2014ا والعم ـ عاــد ونبــاء مركــز خــر يف مدينــة أنتــويرن ى 180مةان ـاً .
ويســتويف هــذان املرك ـزان معــايك الرعايــة الاــحية اهتــا الــه ســتوفيها املستبــييات النيســية التقايديــة.
وضالنس ـ ة وق املاــاض ضــأمرال عقايــة الــذين ىتــاجون وق مســتوا أمــر متوس ـ  ،اســتُحد 601
مةانـاً يف ميسسـات اتايــة حبسـز ا اجـةى . 6وأخــكاً ،ومـن أجـ بــديع ودمـا السـدناء املاــاض
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ضــأمرال عقايــة يف خــدمات الرعايــة الا يــة التقايديــة والعاديــة أملــزت مبــاريع لتعزيــز نســيع خــدمات
الرعايــة الاــحية ،وا ســيما مــن خ ـ ل عي ـ منســق  -معني ـ ضتقيــيم اادتياجــات  -وكــذا فــر
لتقـ ــدص الرعايـ ــة الاـ ــحية  -معنيـ ــة ضتيسـ ــك نق ـ ـ السـ ــدناء املاـ ــاض ضـ ــأمرال عقايـ ــة ض ـ ـ األقسـ ــام
وامليسس ــات دس ــز ادتياج ــاهتم .ويف ع ــام  2014أُرا ــع دـ ـوا ث ثـ ـ مب ــروعاً جدي ــداً ل ــد
ايادة الرعاية املقدمة يف أقسام الع الداخاية واسارجية.
 -13ويـُ ــدخ قـ ــانون  5أيار/مـ ــايو  2014وص ـ ـ دات عاـ ــد النظـ ــام املا ـ ــع عاـ ــد املـ ــودع يف
مستبـييات األمـرال العقايــة .ويهــد هــذا القـانون وق وعــادة ودمــا البــخص املــود يف مستبــيد
األم ـ ـرال العقايـ ــة يف اجملتمـ ــع ووعمـ ــال دق ـ ـ يف اق ـ ـ الرعايـ ــة الاـ ــحية املناس ـ ـ ة الت ـ ـ  .ومـ ــن ض ـ ـ
ا مل ــااات الةث ــكة ال ــه ةقق ــت ة ــن ا ش ــارة وق عزي ــز ااخت ــارات التبخيا ــية يف س ــيا عماي ــة
ا يدا يف مستبييات األمـرال العقايـة ،حبيـ أصـ ح قيـيم ا الـة النيسـية لابـخص املعـر ـرورياً
وقا م ـاً عاــد الهتافــع وجيــز أن ي ــااع ض ـ خ ــك معــهت ض ـ رمسي ـاً .وع ـ وة عاــد ل ـ  ،ضا ــت اهليئــة
الق ــا ية املعنيــة حتاضعــة املاــاض ضــأمرال العقايــة ،وهـ لرفــة ا مايــة ااجتماعيــة ،تــأل مــن قــال
وخ ـ ــكي قي ـ ــيم ،أد ـ ــدإا ا ـ ــتص يف مس ـ ــألة وع ـ ــادة التأهي ـ ـ ااجتم ـ ــاع واهخ ـ ــر يف عا ـ ــم ال ـ ــنيس
الس ـريري .وأخــكاً ،يبــدع القــانون ضدرجــة أكــرب عاــد ويــدا األشــخا املاــاض ضــأمرال عقايــة يف
هياك رعاية خارجية ولك د سيةى. 7
 -14وعا ــد ص ــعيد ا ــع املـ ـدين ،يس ــمح ق ــانون خ ــر ص ــادر يف  5أيار/م ــايو  2014ضانتس ــان
الاي ـ وق ش ـريةة أم ـ املثايــة كمــا ينتســز الاي ـ وق أضي ـ  .وضــات هــذا اانتســان يةن ـاً عــن رريــع
ا يع افهتال األمومة املبهتكة أو ضااعهتا أو حوجز دةم ق ا .
 -15وأُنب ــئت ةم ــة األس ــرة حوج ــز ق ــانون  30وا/يولي ـ ـ  2013ل ــد مي ــع الـ ــدعاوا
املتاــاة ضالبــيون األس ـرية ىمث ـ الــزوا والا ـ ويارســة الســااة األضويــة يف هيئــة ق ــا ية وادــدة.
كما يسمح هذا ا جراء ضتحس متاضعة ا اات األسرية من جانز ق اة متخاا .
 -16و يكــد ا داــاءات راجع ـاً ك ــكاً يف عــدد الق ــايا املتــأخرةى . 8وع ـ وة عاــد ل ـ  ،ي ــذل
املةتــز الــدا م لتداــاءات وقيــاج عــزء العم ـ جهــوداً مةثيــة لو ــع أداة لقيــاج عــزء العم ـ
الــذي تحما ـ ــاكم الدرجــة األوق وااســتئنا  .وأخــكاً ،يـُـدخ قــانون صــادر يف  1كــانون األول/
ديس ــمرب  2013وص ـ ـ دات عا ــد ال ــدوا ر الق ــا ية ويُع ـ مـزا نق ـ ـ أع ــاء النظ ــام الق ــا  ،وه ــو
ما أف وق وايع عزء العم ضاورة أف .
 -17وفيم ـ ــا يتعا ـ ــع ض ـ ــددارة ش ـ ــيون ق ـ ــاء األد ـ ــدا يك ـ ــد ضادية ـ ــا أن ا ي ـ ــدا يف ميسس ـ ــات
وص ـ دية ،ناهي ـ ع ــن س ــاز ا ري ــة ،م ــا ااا ين ــدرجان ــمن ــداضك امل ـ األخ ــك .وي ــرو أمن ــاء
املظـا املعنيـ حبقــو الايـ وكــذا الادنــة الورنيـة قـو الايـ  ،ميهـوم العدالــة امل مــة لألريــال،
يف ورار التعاون مع ميسسة ةوين الق اة.
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باء -الوض لي السجون وأماكم االحتجرا (التوصريان  ،21-100ومرم 35-100
إل  ،41-100و ،44-100و ،47-100و)3-101
 -18انة ــت ضاديةــا يف الســنوات األخــكة عاــد مةافحــة ااكتظــا يف الســدون ضاــورة فعالــة
وعاــد ةس ـ الــرو اادتدــاا فيهــا .ورلــم أن الاريــع ا ي ـزال رــوي ً فقــد ُاهــذت ــداضك اتايــة
لرفــع الااقــة ااســتيعاضية لاســدون واســت دال الســدون القد ــة ووعاــاء األولويــة لا ــدا لــك ا ســية.
ومن جهة ،مسحت اساة األساسـية ضزيـادة الااقـة ااسـتيعاضية لاسـدون ضاـورة ك ـكة مـن خـ ل فـتح
ث ث ــة س ــدون جدي ــدة ىضييـ ـرين ،ول ــوا  -أو  -هين ــو ،وم ــارني أو ف ــام وه ــو م ــا أف ــد وق رف ــع
الااق ــة ااس ــتيعاضية ح ــا يع ــادل  936مةانـ ـاً .وعـ ـ وة عا ــد لـ ـ  ،يتوق ــع ونب ــاء س ــدن جدي ــدين
أدــدإا يف رمونــد ى 444مةان ـاً واهخــر يف هــارين ى 1 190مةان ـاً  .و ســتويف الســدون اجلديــدة
مع ــايك اادتد ــاا ا الي ــة و س ــمح أي ـاً ضاس ــت دال س ــدون قد ــة ،كم ــا ه ــو ا ــال يف ه ــارين .وق ــد
أُملــزت اســتثمارات ك ــكة ض ــرل بــديع ال ــدا لــك ا ســية .وروجعــت القواعــد املتاــاة ضاملراق ــة
ا لةهتونيــة مراجعــة جذريــة ،وهــو مــا مســح ضزيــادة عــدد املســتييدين اتتما ـ ضاــورة ك ــكةى . 9وفع ـ ً،
عُ مم ــم أسـ ــاون نييـ ــذ العقوضـ ــات هـ ــذا عاـ ــد ـ ــو واس ــع جـ ــداً فيمـ ــا يتعاـ ــع ضعقوضـ ــات السـ ــدن الـ ــه
ا تدــاوا ث ـ ســنوات ،وضا ــت ــاكم ا يــع العقوضــات ســتخدم أكثــر ورئــة ر ـ الس ـراي
املبرور .وأخكاً ،خاات موارد و افية لعقوضات اسدمة العامة وور السراي املبرور.
 -19وض ــدأت ه ــذه السياس ــة عاـ ـ عاره ــا من ــذ منتاـ ـ ع ــام  ،2013ديـ ـ راج ــع متوسـ ـ
مع ـ ــدل ااكتظ ـ ــا ضاليعـ ـ ـ م ـ ــن  30يف املا ـ ــة يف أيار/م ـ ــايو  2013وق  10يف املا ـ ــة يف نيس ـ ــان/
أضري ـ  .2015كمــا ضــدأ عــدد الســدناء يف الهتاجــع ،دي ـ ا ي ـ مــن  11 854ســديناً يف 15
نيس ــان/أضري  2014وق  11 215س ــديناً يف  15نيسـ ــان/أضري  .2015ويف الواق ــع ،اله ــر هـ ــذا
اا ـ ــاه يف وا/يوليـ ـ ـ  2013لةنـ ـ ـ يتع ـ ــاالم س ـ ــوا يف ع ـ ــام  .2015و ام ـ ــح ضادية ـ ــا وق أن
واصـ ـ عماه ــا يف ه ــذا الس ــيا و قام ــص ع ــدد الس ــدناء وق أقـ ـ م ــن  10 000س ــد و رف ــع يف
الوقت ا الااقة ااستيعاضية لاسدون.
 -20وأخكاً ،ويف ورار اعتمـاد خدمـة م ـمونة داخـ السـدون كمـا يـنص عاـد لـ اا يـا ا ةـوم ،
أجري قييم لاربو وكول  351الرام وق عزيز ا وار ااجتماع وودارة النزاعات داخ السدون.

جيم -العنصر ر ر ر ررية وع ر ر ر رردً التميي ر ر ر ررز (التوص ر ر ر رريان  7-100و ،8-100وم ر ر ر ررم 31-100
إل ر ر ر ر ر  ،34-100و 6-101و ،7-101و ،22-101ومر ر ر ر ررم  22-101إل ر ر ر ر ر
24-101
 -21يف ورــار مةافحــة العنا ـرية والتاــر وكــره األجانــز ئاهــذت ــداضك وقا يــة وردعيــة عديــدة
عاد اتا مستويات السااة.
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 -22وعاـ ــد الاـ ــعيد ااةـ ــادي ،اعتمـ ــدت صـ ــةو ب ـ ـريعية وسياسـ ــية عديـ ــدة .ويتمث ـ ـ أدـ ــد
الاةو الر يسية يف التعميم املبـهت ضـ واارة العـدل وواارة الداخايـة وامـع املـدع العـام ضبـأن
سياســة الةب ـ وامل دقــة فيمــا يتعاــع ضــالتمييز وأعمــال العن ـ املر اــة ضالةراهيــةى . 10ويســتهد
هــذه التعمــيم ةديــداً دوا ــر الق ــاء والبــررة .ويتمث ـ اهلــد الر يس ـ يف وديــد سياســة الةب ـ
وامل دقــة ىا ســيما فيمــا يتعاــع ضق ـوان ومراســيم مةافحــة العنا ـرية ،حــا يف ل ـ ونةــار اترقــة.
ويــو التعمــيم أإيــة ك ــكة وق وعيــة اتا ـ اجلهــات الياعاــة .ويتعاــع األمــر عاــد وج ـ اسا ــو
ضق ـ ــاة النياضـ ــة العامـ ــة والق ـ ــاة املعني ـ ـ ضبـ ــيون العم ـ ـ والبـ ــررة وخـ ــدمات التيتـ ــي ااجتمـ ــاع
املختاة .ويبـم هـذا ا جـراء أي ـاً نظـيم ـدريز ليا ـدة الق ـاة املختاـ لـدا اتاـ النياضـات
العامــة والــدوا ر الق ــا ية املعنيــة ضبــيون العم ـ وليا ــدة مــوالي البــررة املختا ـ  ،و ل ـ لتعميــع
معرفتهم ضتبريعات مةافحة العنارية ات الااة .وأُنبئ ميخراً فريع عم لتقييم هذا التعميم.
 -23وع ـ وة عاــد ل ـ  ،وفيمــا يتعاــع ضــدوا ر البــررة ةديــداً ،قــدمت ــمانات ضبــأن التزامهــا
ضـ ـ ــادهتام ا قـ ـ ــو األساسـ ـ ــية وا سـ ـ ــيما منـ ـ ــع عمايـ ـ ــات التحقيـ ـ ــع وااعتقـ ـ ــال التعسـ ـ ــي والتيتـ ـ ــي
وااستدوان اله ةون عاد أساج املظهـر أو لـون ال بـرة أو األصـول العرقيـة أو ا ثنيـة ،و لـ مـن
خ ـ ل ا ر ــار الق ــانوين والتنظيم ـ واألخ ق ـ ال ــذي ي ــنظم عماه ــا م ــن جه ــة ،وم ــن خ ـ ل لي ــات
مراق ــة قا مــة وقا يــة واســتدراكية عاــد الاــعيد الــداخا واســارج مــن جهــة أخــرا .ويبــة ــدريز
أفـراد البــررة عاــد وجـ العمــوم وجـراء ةميايـاً ــرورياً يســمح حةافحــة العناـرية والتمييــز .ويف هــذا
السيا  ،نظممـت البـررة عـدة دورات دري يـة ضبـأن مو ـو عـدم التمييـز والتنـو ضالتعـاون مـع املركـز
ااةادي لتةافي الير .
 -24وي ــو التعم ــيم املب ــار وليـ ـ نيـ ـاً ك ــذل أإي ــة وق كبـ ـ اجلـ ـرا م املر ة ــة ع ــرب ا نهتن ــت.
ويتعاــع األمــر عاــد اساــو ض ـ الةراهيــة عــرب ا نهتنــت مــن خ ـ ل املاــاردة والســز والتحــرني
عاد أساج عناري.
 -25وعا ــد ص ــعيد ا جـ ـراءات الردعي ــة ،ييك ــد ق ــانون  10أيار/م ــايو  2007الرامـ ـ وق مةافح ــة
ضعـ أشـةال التمييـز أدةـام قـانون  25شـ ار/فرباير  2003الـذي نـص عاـد ةدافـع التمييـزة كظــر
مبــدد جل ـرا م جنا يــة متعــددة .وهةــذا قــد يرفــع ا ــد األدا لاعقوضــات و ا كــان الــدافع وراء اجلر ــة مــن
ضـ الــدوافع التمييزيــة الــه نعهــا القــانون ،وا ســيما منهــا العــر ولــون ال بــرة واانتمــاء واألصـ الــورر
أو ا ثــر ىاملــادة  453مةــرراً مــن قــانون العقوضــات  .وعـ وة عاــد لـ  ،يســمح كــذل قــانون صــادر
يف  14كــانون الثاين/ينــاير  2013ضرفــع ا ــد األقاــد لعقوضــات جـرا م القتـ املتعمــد وال ــرن املتعمــد
يف دال ار ةالا ضدافع ييزي ىاملادة  405مةرراً ثالثاً من قانون العقوضات .
 -26وفيما يتعاع ضاألشـخا ااعت ـاري  ،ـنص املـادة  55مـن قـانون اجلمعيـات لـك اهلادفـة وق
ال ـرضح عاــد د ـ م اجلمعيــة حبةــم ق ــا يف دــال االيتهــا النظــام العــام ضاــورة ســافرة .ويبــم هــذا
التعري ضا يعة ا ال التحري عاد الةراهية.
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 -27و ــنص املــادة  150مــن الدســتور عاــد اســتثناء مــن امل ــدأ القا ـ ضــأن جـرا م وســا ا عـ م
املةتوضة عـرل عاـد ةمـة اجلنايـات لانظـر فيهـا .فعنـدما ةـون جـرا م وسـا ا عـ م ات رـاضع
عناري ،فدن ا ع عايها وجراءات وص دية ضسياة.
 -28ويف ورــار التســامح الــدير ،ــدر ا شــارة وق أنـ جيــري و ــع التبـريعات ال امــة ل عـهتا
ضال و ية كياسية لك عقا دية.
 -29وعاــد صــعيد اجلماعــة اليامنديــة ،ا يبــة ا دمــا  ،حــا فيـ ا دمــا املــدين ،السـ ي الوديــد
ملةافحــة العناـرية والتعاــز والتمييــز وا أنـ يســاهم يف لـ ضاــورة ا يســتهان لــا .وهةــذا ،أعــادت
ا ةوم ـ ــة اليامندي ـ ــة ا شـ ـ ـارة صـ ـ ـرادة يف مرس ـ ــوم جدي ـ ــد ص ـ ــدر يف  7دزيران/يونيـ ـ ـ  2013ضب ـ ــأن
ا دما  ،وق أن مةافحة التمييز والعنارية ندر من أهدا سياستها املتعاقة ضا دما .
 -30و س ــعد ا ةوم ــة اليامندي ــة وق ةقي ــع أك ــرب ق ــدر م ــن الب ــمولية م ــن خ ـ ل ا ـ ـوار ال ــذي
يســاهم فعـ ً يف ةسـ التوافــع ويعــزا أشــةال الــدعم اجملتمعـ  .وقــد أُراقــت م ــادرات عديــدة وفُــتح
دـوار ضـ الــديانات وااعتقــادات الياســيية مــن جهــة واجلماعــة اليامنديــة مــن جهــة أخــرا مــن أجـ
التباور ضبأن الدور الذي ينار لا يف اتمع عددي.
 -31ويبـ ــة ةا دمـ ــا يف اجملتمـ ــعة جـ ــزءاً مهم ـ ـاً مـ ــن السياسـ ــة اليامنديـ ــة املتعاقـ ــة ضا دمـ ــا .
ويســتهد هــذا ا دمــا املهــاجرين الــذين ىماــون اــاريح وقامــة حلا يــة أو روياــة األمــد يف ضاديةــا
ويعيبــون يف املناقــة اليامنديــة أو قــد يســتهد عاــد أســاج اختيــاري املهــاجرين املقيمـ يف مناقــة
ضروكس ـ العاصــمة .وهةــذا عتــرب عمايــة ا دمــا يف اجملتمــع خاــوة أوق يف املســاعدة عاــد املبــاركة
الةاماة يف اجملتمع.
 -32ويف  19ك ــانون األول/ديس ــمرب  ،2014اعتم ــدت دةوم ــة اجلماع ــة اليرنس ــية  53ــدضكاً
ملةافحــة العناـرية وأشــةال التمييــز .وستخ ــع هــذه التــداضك ملتاضعــة ســنوية خـ ل اجتمــا دةــوم
ولتقي ــيم ضرملـ ــاين يف حلايـ ــة الواي ــة التب ـ ـريعية .و تعاـ ــع هـ ــذه الت ــداضك حدمـ ــو اختااصـ ــات اجلماعـ ــة
اليرنســية .ووق جانــز ــداضك مةافحــة العناـرية وأشــةال التمييــز يزمــع و ــع ــداضك ملةافحــة معــاداة
السامية وكره األجانز.
وو ــع يف عــام  2013مقيــاج كمـ لقيــاج التمثيـ ا ع مـ لامســاواة والتنــو يف وســا
ُ -33
ا عـ م الســمعية ال اـرية يف اجلماعــة اليرنســية .ويف عــام  2014و 2015و ــعت مقــاييس كميــة
لقيـاج هــذا التمثيـ يف وســا ا عـ م املةتوضــة .و ــنظم أي ـاً دورات وعيـة و ــدريز ضبــأن املســاواة
والتنو حعية الاحيي والاحيي املتدرض .
وعرفــت
 -34ويف عــام  ،2014اجتمعــت املنظمــات اليرنةوفوني ـة املناه ــة لاعنا ـرية يف ش ـ ةة م
منس ــقة مع ــن مةافح ــة العناـ ـرية ومع ــاداة الس ــامية وك ــره األجان ــز وك ــره ا سـ ـ م.
اتمع ــة وضاريق ــة م
وض ــرل نظــيم هــذا اهلية ـ  ،اقــت هــذه املنظمــات وعانــة دةوميــة مــن أج ـ ايــة نيقــات أمانــة
خاصة ضالب ةة.
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 -35ويف أيار/مــايو  ،2015ص ـ مدقت اجلماعــة اليرنســية عاــد اتــاور الر يســية لسياســاهتا املتعاقــة
ضا دم ــا  ،وهـ ـ ات ــاور ال ــه كان ــت س ــتح مدد أس ــس ويـ ـ املب ــاريع امل ــدعو لتق ــد ها م ــن ص ــندو
قيمت ـ  1 450 000ي ــورو يرم ـ وق عزي ــز املوارن ــة والت ــادل الثق ــايفى . 11وق ــد أُراق ــت ال ــدعوة وق
ووجهــت لادمعيــات وال اــديات الــه رلــز يف اهــا
قــدص هــذه املبــاريع يف دزيران/يوني ـ ُ 2015
وجراءات يف هذا السيا و ستديز وق معايك التقييم اتددة.
 -36وس ــعياً وق عزي ــز ه ــذه اهلي ــات ،م ــن املت ــوخد ق ــدص مب ــرو أو ملرس ــوم يرم ـ وق نظ ــيم
هذه العااءات واملباركة من يف هيةاة املنظمات لك ا ةومية املعنية.
 -37ومــن أج ـ عزيــز مةافحــة العن ـ والتمييــز ــد املثايــات واملثاي ـ ومزدوج ـ املي ـ اجلنس ـ
وم ـايري اهلويــة اجلنســانية يف ضاديةـا ُو ــعت يف عــام  2013خاتــا عمـ مبــهتكتان ضـ ااةــادات
ملناه ة كـره املثايـ واملثايـات وم ـايري اهلويـة اجلنسـانية .وأمـا اساـة األوق فهتكـز عاـد دوافـع العنـ
النــاجم عــن كــره هــياء ،فيمــا ركــز الثانيــة ضــاألدرا عاــد الســيا األوســع لا يئــة الــه ينبــأ فيهــا هــذا
العنـ وعاـد الوقايــة الواسـعة مــن اتاـ أشــةال التمييـز .وقـد ُو ــعت ها ـان اساتــان ضعـد التبــاور
مــع اجملتم ــع املــدين واملنظم ــات املعنيــة ،ودظيت ــا ضــدعم ي ــع ا ةومــات والس ــااات العموميــة .وق ــد
اعتُمــد ضاليع ـ معظــم التــداضك التب ـريعية املناــو عايهــا يف خاــه العم ـ  .وهةــذا ناــت اتا ـ
التب ـريعات يف عــام  2014عاــد ــوفك ايــة قانونيــة ةميايــة لألشــخا م ــايري اهلويــة اجلنســانية،
وأدر ماــااحا ةاهلويــة اجلنســانيةة وةالتع ــك اجلنســاينة يف قــانون البــيون اجلنســانية وقــانون مناه ــة
التميي ـ ــز وق ـ ــانون مةافح ـ ــة التح ـ ــرني ويف مراس ـ ــيم الةيان ـ ــات ااةادي ـ ــة .ويف ور ـ ــار خا ـ ــه العم ـ ـ ـ
املبهتكت ض ااةاداتُ ،و مسعت أي اً داضك بديد العقوضات.

دات -المس رراواة ب رريم الجنس رريم وأي رركات التميي ررز ض ررد المر ررأة (التوص رريان م ررم 15-100
إل  ،18-100والتوصيان مم  28-100إل  ،30-100والتوصيتان 20-101
و)21-101
ــم ك ـ ا ةومــات يف ضاديةــا مســيول معني ـ ضاملســاواة ض ـ النســاء والرجــال وودارات
-38
ات صاة .و ـدعم هـذه ا ةومـات اجلمعيـات النسـا ية واملدافعـة عـن املـرأة .ومـن األمثاـة عاـد لـ
ونبــاء وايــرة دقــو املـرأة يف دةومــة اجلماعــة اليرنســية عيــة بــاركية لامنظمــات النســا ية واملدافعــة
عن املرأة ،و قد ها الدعم املا وق مباريع ميدانية.
 -39وعُ مممــت يف الس ــنوات األخــكة اس ـهتا يدية ةمراع ــاة املنظــور اجلنس ــاينة عاــد ي ــع مس ــتويات
الس ـ ــااة .وهـ ـ ـ ـ ــنص عا ـ ــد التزام ـ ــات ش ـ ـ ـ خاص ـ ــة ضأع ـ ــاء ا ةوم ـ ــة وا دارات ،مثـ ـ ـ ا ـ ــني
ا داـاءات دسـز اجلـنس وو ـع ميشـرات ضبـأن نـو اجلـنس و نييـذ ميهـوم ةامليزنـة املراعيـة لامنظـور
اجلنساينة .وستواص اتا ا ةومات العم من أج امل يف نييذ هذا امليهوم ضاورة فعاية.
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 -40وا ـزال اتاـ ا ةومــات ــو اهتمامـاً وق ةسـ مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف سياســات
العمـ  .ويعتــرب اليــار يف األجــور مــن ض ـ أص ـ ر الي ـوار يف ااةــاد األورو لةــن ين ـ امل ـ يف
قاياـ  .ويف هــذا الســيا  ،أنبــأت ضاديةــا ةفرقــة عمـ ة خاصــة ـ مـم جهــات فاعاــة عديــدة و عــن
ضتنييذ القانون املتعاع ضاليار يف األجورى. 12
 -41وفيمـ ــا يتعاـ ــع ضاهـ ــا الق ـ ـرارات ،اعتُمـ ــد نظـ ــام ا اـ ــص يف اـ ــالس ودارة البـ ــركات العامـ ــة
ااةادي ــة والب ــركات اساص ــة املس ــداة يف ال ورص ــةى 13وك ــذا عا ــد مس ــتوا ا دارة العاي ــا ل ــتدارات
العامـة ااةاديـةى . 14واعتُمـدت لـوا ح ياثاـة عاــد مسـتوا الةيانـات ااةاديـة .ويةبـ رصـد هــذه
التبريعات عن نتا ن مبدعة.
 -42وعا ــد املس ــتوا التب ـ ـريع  ،ةقق ــت ومل ــااات عدي ــدة فيم ــا يتعا ــع ضاملس ــاواة .ومن ــذ أي ــار/
مــايو  ،2014عتــرب اهلويــة والتع ــك اجلنســانيان معيــارين ةميهمــا ك ـ ل ـوا ح مناه ــة التمييــز .وعُ ـ مدل
ـمان املسـاواة ضـ الرجـال والنسـاء فيمـا يتعاـع
القانون املدين أي ـاً يف دزيران/يونيـ  2014لـد
ووما منب ــور م ــن أجـ ـ ش ــري ش ــرور
ضاريق ــة نقـ ـ ااس ــم الع ــا ا وق ااض ــن ال يول ــوج أو املت ـ مـنُ .
ا يع هذا القانون لعموم الناج.
 -43ومن ضـ أسـاليز مةافحـة التمييـز أي ـاً مةافحـة القوالـز النمايـة اجلنسـانية و وعيـة النـاج
عمومـاً ،والب ـ ان خاوصـاً ،ضأإيــة العــي يف اتمــع أكثــر مســاواة .وجيــري دالي ـاً وملــاا العديــد مــن
املب ــاريع ،منه ــا املوق ــع ا لة ــهتوين ةلان ــدرلي ة ىيف اجلماع ــة اليامندي ــة الرامـ ـ وق كس ــر القوال ــز
النمايــة اجلنســانية ،و اــة ةا امــس صــديقهة ىيف مناقــة ضروكسـ العاصــمة الراميــة وق مةافحــة
وةا،ـ وســا ا عـ م ،الســمعية وال اـرية
التحــرني والقوالــز النمايــة والتمييــز عاــد أســاج اجلــنسُ .
واملةتوضــة ،مــن دي ـ مراعــاة نــو اجلــنس والتنــو  ،و ــنظمم ـ ت وعيــة ليا ــدة العــاما يف وســا
ا عـ م ضبــأن مســتوا ثيـ النســاء والرجــال ىاجلماعــة اليرنســية  .و ــوق أإيــة خاصــة ومتواصــاة وق
ودرا املنظـ ــور اجلنسـ ــاين يف اس ـ ـهتا يدية اا اـ ــال اساصـ ــة ضالةيانـ ــات ااةاديـ ــة مـ ــن خ ـ ـ ل وعيـ ــة
العاما يف قاا اا ااات عاد الاعيد ااةادي و دري هم و زويدهم ضاألدوات ال امة.
 -44وفيما يتعاـع ضـالتثقي  ،ـوق أإيـة خاصـة وق مةافحـة القوالـز النمايـة اجلنسـانية و بـديع
املســاواة ض ـ اليتيــان واليتيــات .و تــوق اجلماعــات الورنيــة الــث مةافحــة هــذه القوالــز ضيعاليــة،
ا سيما يف املناهن الدراسية وكذا من خ ل دريز املعام واملعاممات.
 -45وهةـ ـ ــذا د ـ ـ ـ مدثت اجلماعـ ـ ــة اليرنسـ ـ ــية يف ش ـ ـ ـ ار/فرباير  2014ضرناا ـ ـ ـاً ولةهتوني ـ ـ ـاً لاتوعيـ ـ ــة
والت ـ ــدريز يس ـ ــمد ةاليتي ـ ــات  -اليتيـ ـ ــانل مدرس ـ ــة واد ـ ــدةمة وهـ ـ ــو يس ـ ــتهد املعام ـ ـ ـ ا ـ ـ ــالي
ىواملسـ ــتق اي واملعامـ ــات ا اليـ ــات ىواملسـ ــتق ايات ومـ ــدر املعام ـ ـ واملعامـ ــات ،ونبـ ــر عاـ ــد
نا ـ ـ ــا واس ـ ـ ــع .وع ـ ـ ـ وة عا ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ  ،أراق ـ ـ ــت اجلماع ـ ـ ــة اليامندي ـ ـ ــة ألول م ـ ـ ــرة يف ضداي ـ ـ ــة الع ـ ـ ــام
الدراس ـ ـ ـ  2015-2014ضرن ـ ــامن ماجس ـ ــتك جامعي ـ ـ ـاً يس ـ ــت ر س ـ ــنة ويتن ـ ــاول مو ـ ــو الب ـ ــيون
اجلنسانية والتنو .

10/22

GE.15-19482

A/HRC/WG.6/24/BEL/1

ااء -العن ر ررف ااس ر ررري (التوص ر رريان  13-100و 14-100و 1-101و2-101
و 13-101و 15-101و)16-101
ومنســقة ملةافحــة العنـ عاــد أســاج اجلــنس مســألة
 -46ــرا ضاديةــا أن و ــع اسـهتا يدية عامليــة م
ات أولوية .ويتدسد هذا االتزام من خ ل و ع خاة عم ورنية م يع مستويات السااة.
 -47وضاملواااة مع عمايـة ةـدي خاـة العمـ الورنيـة الراضعـة لايـهتة  2014-2010يف دزيـران/
يوني ـ ـ  ،2013أنب ــئ فري ــع عم ـ ـ ض ــرل ودرا مةافح ــة العن ـ ـ اجلنس ـ ـ يف خا ــة عم ـ ـ ورنيـ ــة
خامس ــة لايـ ــهتة  .2019-2015وضالتع ــاون مـ ــع ودارات ااة ــادات واجلماعـ ــات واألق ــاليم املعنيـ ــة،
وضنــاء عاــد مبــاورات مــع اجملتمــع املــدينُ ،و ــع مبــرو خاــة عم ـ ورنيــة لايــهتة 2019-2015
ضناء عاد ا ياقية اسان ولى 15اله جيري التاديع عايها.
 -48ويتمث ـ اهلــد دالي ـاً يف ا اــول عاــد موافقــة ك ـ ا ةومــات عاــد هــذا املبــرو اجلديــد
ساــة العم ـ الورنيــة .ومــن ناديــة أخــرا ،ســيُحر عاــد وقامــة رواض ـ ض ـ خاــة العم ـ وأشــةال
ــد امل ـرأة الــه ايهــا صــةو أخــرا ،مث ـ خاــة العم ـ الورنيــة املتعاقــة حةافحــة اا ــار
العن ـ
ضال بر أو خاة العم الورنية الثانية ةاملرأة والسام واألمنة.
 -49وعاد املستوا التبريع  ،أ ـيت قـوان العنـ اجلنسـ املزيـد مـن الو ـوي والبـيافية عاـد
را ات ةاي ا م النـووي والتقـارير وعمايـات املقارنـة ضـ خاـا ص ا مـ النـووي ،وكـذا عاـد
ة ــالي ا ج ــراءات وااخت ــارات دـ ـ ا ق ــع عا ــد كاهـ ـ ال ــحية .ويف ع ــام ُ ،2013ش ــددت
العقوضــات املتعاقــة حبــاات الــزوا القســري والــوإ  ،واســتُحدثت جر ــة جديــدة لعمايــات التعاشــر
القانونيــة القسـرية والوإيــة .وأخــكاً ،ضــات القــانون يــنص عاــد معاق ــة األشــخا الــذين ىر ــون عاــد
يارسة بوي األع اء التناساية األنثوية أو يروجون هلا.
 -50وفيم ــا يتعا ــع ضالسياس ــة اجلنا ي ــة ،أج ــري قي ــيم لاتوجي ـ ال ــوااري املتعا ــع ضااعت ــداء اجلنسـ ـ
لعــام 2005ى . 16وجيــري ةيي ـ التعمــيم املبــهت ض ـ واارة العــدل وامــع املــدع العــام ضبــأن
السياسة اجلنا ية املت عة فيمـا يتعاـع ضـالعن الزوجـ ى . 17وجيـري مناقبـة مبـرو عمـيم ضبـأن أعمـال
العن املتااة ضالبر و بوي األع اء التناساية األنثوية والزوا القسري.
 -51وضُــذلت جه ــود جدي ــدة م ــن أجـ ـ وعي ــة ال ــحايا مثـ ـ املوق ــع ا لة ــهتوين ال ــورر املتعا ــع
ضــالعن ضـ الب ـرية وا ماــة الورنيــة املتعاقــة ضــالعن اجلنسـ وا ماــة الورنيــة لادماعــة اليرنســية
ةالعنـ ـ الزوجـ ـ واهلد ــرةة وا ما ــة املس ــتهدفة ل ــحايا العنـ ـ الزوجـ ـ يف اجلماع ــة اليامندي ــة م ــن
خ ل خ املساعدة .1712
 -52وع ـ وة عاــد ل ـ  ،نظمــت دورات دري يــة جديــدة ضبــأن العن ـ القــا م عاــد نــو اجلــنس
ليا ـ ــدة الق ـ ــاة وأفـ ـ ـراد الب ـ ــررة والع ـ ــاما يف قااع ـ ــات الا ـ ــحة واملس ـ ــاعدة النيس ـ ــية ااجتماعي ـ ــة
والتعايم .وأنبئ مركـز لـدعم مةافحـة أعمـال العنـ ضـ البـركاء يف مناقـة والونيـا يف عـام .2014
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وأنبـ ــئت يف املناقـ ــة اليامنديـ ــة مبـ ــاريع ـ ــدخ متعـ ــددة اجلوانـ ــز و ات رـ ــاضع منسـ ــع ومتةام ـ ـ .
كم ــا ضُــذلت جه ــود يف س ـ ي اي ــادة ع ــدد دور ا ي ـواء .وهة ــذا ُد مش ــن مرك ــز وي ـواء جدي ــد يف مناق ــة
ضروكسـ ـ العاص ــمة .وو ــعت ضادية ــا أي ـ ـاً أداة دارة ا ــارر العنـ ـ ضـ ـ البـ ـرية موجه ــة وق
اتا املهني الذين و عت رهن وشارهتم ةمواد لاوقاية من بوي األع اء التناساية األنثويةة.
 -53وأخـكاً ،ا يـزال العديــد مــن منظمــات اجملتمــع املــدين الناشــاة يف امليــدان يتاقــد الــدعم املــا
من يع مستويات السااة لتنييذ وجراءات التوعية والوقاية والرعاية.

واو -حقر رروق الافر ررل (التوصر رريان مر ررم  10-100إل ر ر  ،12-100والتوصر ررية ،15-100
والتوصية  ،50-100والتوصيان مم  8-101إل  ،12-101والتوصية )14-101
تنسيق سياسة حقوق الافل والتثقيف لي مجات حقوق الافل والمشاركة
 -54ســتثمر ضاديةــا منــذ عقــود يف نســيع سياســة دقــو الايـ و لـ عاــد ــو مـا أشــك وليـ
يف قريره ــا األول املق ــدم خ ـ ل ااس ــتعرال ال ــدوري الب ــام ى . 18واعتم ــدت خا ـ عم ـ جدي ــدة
منذ السنة املالية الساضقة وجيري دالياً و ع خا لعام  2015واألعوام ال دقة ل .
 -55ويف هذا السيا  ،عُزات أإية مبـاركة البـ ان واجملتمـع املـدين .وأضرمـت ا ةومـة اليامنديـة
يف ع ــام  2012ميثاق ـاً لاب ـ ان يف ع ــام  2020ةJongerenpact 2020ة م ــع ش ـ ان وجه ــات معني ــة
اتايـ ـ ــة يف أعقـ ـ ــان مسـ ـ ــار مبـ ـ ــاركة مةث ـ ـ ـ سـ ـ ــاهم في ـ ـ ـ اجملاـ ـ ــس اليامنـ ـ ــدي لاب ـ ـ ـ ان و ث ـ ـ ـ يف
اس ــتدوان  2 000ش ــان وورس ــال اس ــت يان ولة ــهتوين وق  6 000ش ــان وونب ــاء مةت ــة ديا ي ــة.
وأُشـر البـ ان واجملتمــع املــدين أي ـاً يف ةديــد األولويــات يف ورــار اساــة السياســية قــو البـ ان
واألريال لايهتة .2019-2015
 -56وأُرا ـ ــع أي ـ ـاً يف ع ـ ــام  2013مب ـ ــرو ـ ـ ـريد ش ـ ـرا األري ـ ــال يف اسا ـ ــة اليرنةوفوني ـ ــة
قــو الاي ـ  .وقــد رُاــز وق  250ري ـ ً ـهتاوي أعمــارهم ض ـ  5ســنوات و 18ســنة قيــيم خاــة
دق ــو الاي ـ ـ لاي ــهتة  2014-2011وص ــيالة مقهتد ــات لاخا ــة ال دق ــة .وه ــو مب ــرو يُعت ــزم
ةراره و عزيزه.
 -57وســعياً وق ورســاء ثقافــة دقيقيــة قــو الايـ يف كـ ا دارات ،اتقـ اموعــات يةــك وةــاور
م ــع اجملتم ــع امل ــدين ضانتظ ــام من ــذ س ــنوات عدي ــدة وُــنظ،م ــدري ات وُند ــز دراس ــات ضب ــأن يس ــك ا ياقي ــة
دقو الاي وكذا ضبأن التواص مع األريال وونباء مواقع ولةهتونية ةمناس ة لألريالة مث ًى. 19
 -58ومــن ناديــة أخــرا ،رصــد ضاديةــا هــذه السياســة مــن خ ـ ل ميش ـرات ــددة .و ســتخدم
اجلماعة اليامندية مرصـداً قـو الايـ يرمـ وق ةسـ الـرو عـي األريـال مـن منظـور ا ياقيـة
دقو الايـ  .كمـا أن اجلمـاعت أدرجتـا ميشـرات متاضعـة يف خاـه عماهمـا ضبـأن دقـو الايـ .
و ــع الادنــة الورنيــة قــو ا نســان الامســات األخــكة عاــد قا مــة ضــأرضع ميشــراً قــو الاي ـ
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س ــتعرل خـ ـ ل فواصـ ـ امني ــة منتظم ــة التا ــورات عا ــد ص ــعيد ادـ ـهتام دق ــو الايـ ـ يف ضادية ــا.
و ركز امليشرات عاد شوال متعددة ا سيما اـ الـه يثكهـا اجملتمـع املـدين .وسـيوق اهتمـام خـا
وق التباور مع اليئات األ ع دااً.
 -59ونظمــت ضاديةــا يف كــانون األول/ديســمرب  ،2014خ ـ ل ر ســها ااــس أوروضــا ،مــي راً أوروضي ـاً
ى20
ضبأن املااحة الي ـاد لاايـ  .ويف  15نيسـان/أضري  ،2015أدـار ااـس واراء ااـس أوروضـا عامـاً
وقرر نميها عند و ع اسهتا يديت املتعاقة حبقو الاي لايهتة .2019-2016
لذه ااستنتاجات م
 -60و در ا شـارة أي ـاً وق العمـ املهـم الـذي ي ـااع ضـ امليـول العـام قـو الايـ ونظـكه
اليامندي سواء عاد الاعيد ا قايم والورر أو األورو والدو .
مكالحة العنف
 -61فيما يتعاـع حبـةاة ااعتـداءات اجلنسـية وأعمـال التحـرني اجلنسـ ضايـ مـن صـادز سـااة
عاي ـ  ،أُدخا ــت ع ــدي ت عا ــد التب ـريعات يف األع ـوام  2011و 2012و2014ى . 21وع ـ وة عا ــد
ل ـ  ،مااالــت ضع ـ امل ــادرات الســاضقة قا مــة مث ـ مركــز التحةــيم املعــر ضق ــايا ااعتــداءات اجلنســية
الــذي يوج ـ ال ــحايا ــو دوا ــر مســاعدة ال ــحايا و ــو وســااء معتمــدين ،ويــو اهتمام ـاً دا م ـاً وق
ه ــذه ا ش ــةالية داخـ ـ الةنيس ــة يف ور ــار دورات دري ي ــة .وينا ــع عا ــد قااع ــات التعا ــيم والريا ــة
والبـ ان ومســاعدة الب ـ ان والرعايــة يف مرداــة الايولــة امل مةــرة وع ـ ن ضــالتزام ايــة الس ـ مة اجلســدية
لاقاـ ــر معـ ــاماتهم ضنزاهـ ــة وودمـ ــاجهم يف اجملتمـ ــع و نظـ ــيم دورات دري يـ ــة يف هـ ــذا
والنيسـ ــية واجلنسـ ــية م
الســيا  .وأُع ـ مد ورــار يتعاــع ضاملســا اجلنســية ومــا يتا ـ لــا مــن سياســات وي ــم ادتياجــات هــذه
القااعات ،ونُبر هذا ا رار وق جانـز مـواد لاتوعيـة والتـدريز .وعـ وة عاـد لـ ُ ،ا دـزم العديـد مـن
القااعات ضتسدي أعمال العن ووض غ الساات املختاة لاى. 22
الحق لي التعليم
 -62واص ضاديةا ضذل جهودها من أجـ عمـيم سياسـتها التعايميـة البـاماة الراميـة وق ودمـا
املزيـ ــد مـ ــن األريـ ــال املعـ ــوق يف النظـ ــام التعايم ـ ـ العـ ــاديى . 23وضدمةـ ــان الاالـ ــز أو الوالـ ــدين أو
املدرســة أو مركــز التوجيـ التعايم ـ راــز دعــم ــدد يف هــذا الاــدد .ويتــوق معاــم أو أدــد مــوالي
املدرسة يف نظام التعايم املتخاـص وجيـ الاالـز لتيسـك سـديا يف مدرسـة ةعاديـةة .وخـار هـذا
النظـ ــام ،وجـ ــد مـ ــدارج متخااـ ــة ةنهـ ــا اسـ ــتق ال األريـ ــال املعـ ــوق و زويـ ــدهم ضتعاـ ــيم يناسـ ــز
قــدراهتم .و ب ـ ،ة الياــول حبســز نــو وعاقــة األريــال .وم ــد ياًُ ،ةي ـ دريــة اختيــار نــو التعاــيم
واملدرسة ،لك أنـ ةـن ملدرسـة مـا أن ـربر سـ ز أو أسـ ان عـدم ةنهـا عمايـاً مـن اسـتق ال ضعـ
األري ــال .وستواص ـ ضادية ــا جهوده ــا م ــن أج ـ ــوفك أف ـ ف ــر التعا ــيم املمة ــن لة ـ ري ـ .
وس ـواء أ عاــع األمــر ضاجلماعــة اليامنديــة أم ضاجلماعــة اليرنســية ،فقــد جــرا أو ســيدري قيــيم الــدعم
املقــدم وق التعاــيم البــام واملتةام ـ عاــد ــو سيي ـ وق ودخــال ةســينات مييــدة عاــد النظــام
ض رل مان ا ع يف عايم جيد لادميع.
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 -63وما فتـئ ا ـع يف مبـاركة ضـاق اليئـات ال ـعيية يتاـور أي ـاً .وجيـري داليـاً و ـع وجـراءات
وىــتيد ضالرســوم املدرســية عنــد أدا دــد يةــن.
أكثــر لــواً ض ــرل مةافحــة ا قاــاء مــن املدرســةُ .
ويقــدم دعــم و ــايف وق األريــال والب ـ ان الــذين ينحــدرون مــن أوســار اجتماعيــة واقتاــادية فقــكة
وا يتقنون ل ة املدرسة.
 -64وعُـ ـ مـزا أي ـ ـاً الو ـ ــع القـ ــانوين لااالـ ــز ومبـ ــاركت يف املـ ــدارج ااضتدا يـ ــة والثانويـ ــة لـ ــد
ب ــديع س ــوية النزاع ــات خ ــار الق ــاء .ويو ــع ا ــد األدا تتوي ــات الا ـ ـوا ح املدرس ــية ضا ــورة
قانونيــة ،ويزمــع كــذل و ــع وج ـراءات رعــن وونبــاء جلنــة رعــن داخايــة مو ــوعية ومســتقاة هــول
الوالدين الاعـن يف قـرار رـرد رياهـم ضاـورة حلا يـة أو يف شـهادة يعهت ـون عايهـا .ومـن جهـة أخـرا،
يتع ـ عاــد املــدارج أن قــدم معاومــات شــيافة عــن نظــام اامتحانــات لة ـ تدنــز قــدر ا مةــان
ااعهتال عاد النتا ن .وةدد جال التوقي الوقا والارد امليقتى. 24
محاربة الفقر
ُ -65و ـع مقيــاج اةـادي لايقــر لـد ةسـ متاضعــة اـور اليقــر يف ضاديةـا .و ســمح امليشـرات
اسمســة عبــر الــه يســتند الةثــك منهــا وق الدراســة ااستقاــا ية داــاءات ااةــاد األورو املتعاقــة
ضدخ األسر املعيبية وأو اعهاى ، 25ضتحديد ا جراءات الواجـز اها هـا مسـتق ً ةديـداً أف ـ ى. 26
وىا ــد األريـ ــال ال ــذين يواجهـ ــون اليقـ ــر أو ا قا ــاء ااجتمـ ــاع ضااس ــتناد وق ميشـ ــر األشـ ــخا
املعر ـ ساــر اليقــر أو ا قاــاء ااجتمــاع ى . 27ويف عــام  ،2013ا ي ــت النس ـ ة مــن  22.8يف
املا ـ ــة وق  21.9يف املا ـ ــة .ضي ـ ــد أن هـ ــذه النس ـ ـ ة ظ ـ ـ مثـ ــكة لاقاـ ــع .وار ي ـ ــع يف عـ ــام  2013ع ـ ــدد
األش ـ ــخا ات ـ ــروم م ـ ــن الس ـ ــةن ىس ـ ــةن مت ـ ــدين النوعي ـ ــة وضا ـ ــت نس ـ ـ تهم  27.7يف املا ـ ـةى. 28
وييج ـ  5.5يف املا ــة مــن الســةان ا اــول عاــد رعايــة صــحية ألس ـ ان ماليــةى . 29وا ي ــت نس ـ ة
الب ـ ان ال ــذين ينقاع ــون ع ــن الدراس ــة م ة ــراً م ــن  12يف املا ــة وق  11.2يف املا ــة يف ع ــام .2013
وا ـزال هــذه املســا ةبــد جهــود الســااات .في ـ دزيران/يوني ـ  ،2013وافــع املــي ر الــوااري عاــد
خاـة ورنيـة أوق تارضـة فقـر األريـالى . 30وجيـري داليـاً و ـع خاـة ثانيـة سـتةماها اموعـة ميشـرات
هص األريال ةديداً ،وستُدمن هذه اجملموعة يف املقياج ااةادي لايقر املذكور نيا.
 -66وجيــري ،يف ورــار صــيالة خاــة اةاديــة جديــدة تارضــة اليقــر ،حب ـ مســألة ودمــا النســاء
واألريــال املتبــردين ،ا ســيما األريــال األجانــز لــك املاــحوض  ،ــمن فئــة املنتيع ـ الر يســي
ضاسهتا يدية ا د من اليقر.
 -67و تـ ــاي لامراكـ ــز العامـ ــة اتايـ ــة لاعم ـ ـ ااجتمـ ــاع  ،ضواسـ ــاة صـ ــندو املبـ ــاركة والتنبـ ــي
ااجتمــاع  ،وســا مــن أج ـ ارضــة فقــر األريــال يف ورــار ش ـ ةات ســتخدم مواردهــا عاــد ــو
أكثر فعالية .وضعد ا اول عاد قييم وجيا سينظر يف وفك وي هيةا .
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اي -حقوق اايخاص ذوي اإلعا ة (التوصية )22-100
 -68ــو ضاديةــا أإيــة ك ــكة عمــال دقــو األشــخا وي ا عاقــة وعمــااً فعاي ـاً ضااســتناد
وق صــةو منهــا ا ياقي ــة دقــو األش ــخا وي ا عاقــة .وو ــعت اتا ـ الةيانــات ال اديةي ــة
اس ـ ـهتا يدية لتعمـ ــيم مسـ ــا ا عاقـ ــة درص ـ ـاً عاـ ــد دمـ ــن ال عـ ــد املتعاـ ــع ضا عاقـ ــة يف يـ ــع امليـ ــادين
السياســية وامليسســية ،وعاــد يــع املســتويات ،ويف مرداــة م ةــرة قــدر ا مةــان .وهةــذا ،أنبــئت
عاد الاعيد ااةـادي شـ ةة ةمنسـق لبـيون ا عاقـةة داخـ ا دارات والـدواوين الوااريـة .وعـ وة
عاد ل  ،ستااغ خاة عم ضبأن ا عاقـة تـوخد أمـوراً منهـا ـمان دمـن ال عـد املتعاـع ضا عاقـة
يف ي ــع سياس ــات ا ةوم ــة ااةادي ــة أو ــداضكها أو وجراءاهت ــا .و ات ــزم اجلماع ــات واألق ــاليم أي ـ ـاً
ضتحقيـ ــع ةـ ــافي اليـ ــر ليا ـ ــدة األشـ ــخا وي ا عاقـ ــة .في ـ ـ مناقـ ــة والونيـ ــا ومناقـ ــة ضروكس ـ ـ
العاص ــمة واجلماع ــة النارق ــة ضاألملاني ــة يتدا ــد ل ـ يف نيي ــذ سياس ــة ش ــاماة أو خا ــة عم ـ ضب ــأن
ا عاقــة .ويف اجلماعــة اليامنديــة ،ست ــع الادنــة املعنيــة ضتةــافي اليــر  ،ضاســتخدام رريقــة التنســيع
امليتوي ،وراراً اسهتا يدياً يت من أهدافاً وخا عم وميشرات.
 -69و توقــع ا ياقيــة دقــو األشــخا وي ا عاقــة ةقيــع نقاــة نوعيــة ضــالتحول مــن حلــن رــد
وق حل ــن ق ــا م عا ــد دق ــو ا نس ــان يت ــوخد ودم ــا الب ــخص وي ا عاق ــة وةقي ــع اسـ ــتق ليت .
و بــة األهايــة القانوني ــة أدــد العوام ـ الر يســية يف ا يــع ه ــذا امل ــدأ ضيعالي ــة ويارســة األش ــخا
وي ا عاقة دقوقهم عاد قدم املسـاواة مـع سـا ر املـوارن  .لـذا فـدن ضاديةـا مسـرورة ضالتقـدم املهـم
اتــرا ضاعتمــاد قانوحلــا اجلديــد الــذي ياــاح نظــم عــدم األهايــةى . 31و ةــرج ا حــة ا مايــة القانونيــة
اجلدي ــدة م ــدأ اس ــتق لية األش ــخا وي ا عاق ــة ،كم ــا أخ ــذ يف ا س ـ ـ ان ا ال ــة اساص ــة لة ـ ـ
شخص و ةي ق ك ش ء تع البخص املبمول ضا ماية حبقوق .
 -70ولادماعـ ـ ــات واملنـ ـ ــارع ص ـ ـ ـ دية ادت ـ ـ ــان األريـ ـ ــال الا ـ ـ ـ ار و ـ ـ ــوفك التعاـ ـ ــيم والـ ـ ــدعم
لألشخا وي ا عاقة ،و سعد لتحقيع نقاة نوعية أي اً يف هذه امليادينى. 32
 -71ويف اجلماع ــة اليامندي ــة م ــث ً ،جي ــري اس ــتحدا نظ ــام ةرأمس ــال بـ ـ يا ة ،ستخا ــص يف
ورـ ــاره لابـ ــخص ي ا عاقـ ــة ميزانيـ ــة ناسـ ــز ادتياجا ـ ـ مـ ــن الـ ــدعم ،دون رض ـ ـ املعونـ ــة حيسسـ ــة
الرعاي ــة .ويف مناق ــة والوني ــا ،اعتُم ــد مـ ـيخراً مرس ــوم يا ــزم األجه ــزة ا ةومي ــة ض ــا ر عا ــد ودم ــا
األش ــخا وي ا عاق ــة وم ــا ض ــدقرار أدة ــام ــددة يف عق ــود ا دارة أو ضع ــرل الت ــداضك املتخ ــذة يف
التق ــارير ا ع مي ــة ،حبيـ ـ ياـ ـ ح األش ــخا وو ا عاق ــة مو ــو سياس ــات دةومي ــة س ــتهد
ادتياج ــاهتم ضق ــدر أك ــرب ا س ــيما سياس ــات العمال ــة والت ــدريز وا س ــةان والس ــيادة .ويف اجلماع ــة
النارقــة ضاألملانيــة أ ــاي ا يــع حلــن فــردي يف ةاي ـ اادتياجــات و نويــع خــدمات ا دمــا املتاد ــة
وفك أنباة حلارية وسةن م م لة شخص ي وعاقة يستدع رعاية مةثية.
 -72و تــوخد يــع هــذه املبــاريع والتــداضك ،عاــد اخــت
ة البخص ي ا عاقة من العي ضاستق ل.
GE.15-19482
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حاء -سياس ر ر ررة اللج ر ر رروء والهج ر ر رررة واإلدم ر ر ررا (التوص ر ر رريان  11-100و43-100
و 49-100ومر ر ر ر ر ر ر ررم  51-100إل ر ر ر ر ر ر ر ر  58-100و 26-101و1-102
و)2-102
 -73ي قــد البــخص األجنــد عاــد عاــم حبقوقـ وسـ اانتاــا املتادــة لـ وومةانيـة ااســتعانة
ححاميـ و/أو ضبــخص يثــع فيـ  ،منــذ ظــة قــدص راــز الادــوء دـ حلايــة ا جـراء .ويــنص القـانون
امل ــير  10نيس ــان/أضري 2014ى 33عا ــد ومةاني ــة الاع ــن يف ق ـرارات ع ــدم املق ولي ــة الا ــادرة ل ــدا
قدص را ات جلوء متعددة أو اه رعايا ال ادان اله عترب منةى. 34
القاــر وق
 -74و بــم التــداضك اتــددة املنا قــة عاــد ماتمسـ الادــوء وســناد النظــر يف را ــات م
م ــوالي متخااـ ـ اقـ ـوا ــدري اً عا ــد ا ماي ــة وفقـ ـاً جملموع ــات ــدريز املةت ــز األورو ل ــدعم
ى36
ى35
قاــر لــك املاــحوض يف مركــز م اــعى 37و ــنص عاــد
الادــوء  .وةظــر التب ـريعات ادتدــاا ال م
القاــر األجانــز املاــحوض ى 38يف مركــز ااــص أو مســةن شخا ـ ى . 39ووســعت ضاديةــا
وي ـواء م
القاـر األوروضيـ لـك املاـحوض ـعا ا ـال
يف عام  2014ناا لـوا ح الوصـاية حبيـ بـم
م
أو ال ــذين را ـ ـوا اـ ـريح وقام ــة ميقتـ ـاً ألسـ ـ ان تعا ــع ضالتهري ــز أو اا ــار ضال ب ــر .ويت ــوخد ــدضك
ا ماية اسا هذا ا سرا يف وجياد د دا م هلياء الب ان أي اً.
 -75وخباــو ااســتق ال ،اعتمــدت الوكالــة ااةاديــة اســتق ال ماتمس ـ الادــوء ــداضك اتايــة
ماي ــة النس ــاء واألد ــدا  .فعا ــد سـ ـ ي املث ــال ،جي ــري اس ــتق ال القاصـ ـرات ل ــك املا ــحوضات م ــن
ا وام ـ ـ أو األمهـ ــات القادمـ ــات مـ ــع أريـ ــاهلن يف مركـ ــز اسـ ــتق ال متخاـ ــص ي ـ ــم رو ـ ــة أريـ ــال
معتمــدة ،مــا يتــيح لألمهــات مواصــاة دراســتهن وا اــول عاــد مســاعدة ــددة ــت ءم وأو ــاعهن
اهلب ــة .و ا ــع الوكال ــة ،يف وس ــناد أم ــاكن ااس ــتق ال أدة ــام ق ــانون ااس ــتق ال واا ي ــا ا ة ــوم
و عا ــد األسـ ـ قية يف ه ــذا ا ر ــار ل س ــتق ال اجلم ــاع  ،ضينم ــا يس ــتهد ااس ــتق ال الي ــردي عا ــد
سـ ي األولويــة األشــخا وي اادتياجــات اساصــة واليئــات الــه ىتمـ وق دــد ك ــك أن ســتييد
من ايـة دوليـة .وضاسـتااعة شـ ةة ااسـتق ال ،منـذ شـ ار/فرباير  ،2012است ـافة يـع املقيمـ ،
وجيـ ـ ــري وعـ ـ ــادة نظيمهـ ـ ــا لـ ـ ــد ااسـ ـ ــتداضة حزيـ ـ ــد مـ ـ ــن املرونـ ـ ــة والسـ ـ ــرعة وق ـ ـ ــدفقات الوافـ ـ ــدين
واادتياجــات اساصــة ملاتمسـ الادــوء .وقــد اســتُحدثت ةأمــاكن ادتياريــةة ،ي اــا عــددها 2 200
مةــان ةــن يعيا ـ ضســرعة ك ــكة يف دــال اســتنياد راقــة ش ـ ةة ااســتق ال .ولــدا قــدص را ــات
الادــوء ،تاقــد النســاء واليتيــات كتي ـاً ميا ـ ً ضبــأن ةالنســاء واليتيــات والادــوء يف ضادية ــاةى. 40
ويتاق ــد املوالي ــون ــدري اً يـ ــيهاهم ملس ــاعدة النس ــاء ال ـ ـ ن خ ـ ــعن أو ىتم ـ ـ أن ل ــعن لتبـ ــوي
أع ـا هن التناسـاية ،ولتحسـ نظـام كبـ و ايــة البـاضات ـحايا اا ــار ضال بـر و ـوجيههن ــو
اســدمات املتخااــة .وعُ مممــت عاــد ناــا ش ـ ةة ااســتق ال ضرمتهـا كتي ــات ــددةى 41هتــد وق
ةسـ املســاعدة املقدمـة .ويف عــام  ،2015شـةات الوكالــة فريـع عمـ يعـن ضــددارة ا ـواد داخـ
املراك ــز اجلماعي ــة .ويعمـ ـ ه ــذا اليري ــع عا ــد ص ــيالة خا ــة عمـ ـ م ــن أجـ ـ اي ــادة اليعالي ــة يف من ــع
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ا ـواد ةاساــكةة وودارهتــا داخـ اـ اهلياكـ  .وســتتيح التــداضك املقــررة ــوفك مــأوا مــن لةـ فــرد
حــن يف ل ـ اليئــات األ ــع دــااً .و عهــدت الوكالــة ضاهــا ــداضك ــددة يف ورــار خاــة العم ـ
الورنية ملةافحة العن الزوج وسا ر أشةال العن األسريى. 42
 -76و ـ ــنص التب ـ ـريعاتى 43عاـ ــد ع ـ ــدم ادتدـ ــااى 44ماتمس ـ ـ الادـ ــوء ضا ـ ــورة منهديـ ــة عن ـ ــد
وصـوهلم وق ا ــدود وعاــد أن يةــون اادتدــاا متيقـاً مــع الا ـوا ح األوروضيــة .وأُدخاــت عاــد الــرو
املعيب ــة يف املراك ــز امل اقـ ـةى 45ةس ــينات يف ا ــاات منه ــال وعـ ـ م املقيمـ ـ ىخبا ــو ا جـ ـراءات
وا قـ ــو واملسـ ــاعدة القانونيـ ــة  ،ووض ـ ـ غ ـ ــام البـ ــخص املعـ ــر ق ـ ـ اولـ ــة ا ضعـ ــاد األوقى، 46
ود ور املنظمـات لـك ا ةوميـة ،وال نيـة األساسـية ىاسـرو يف نزهـة  .وأنبـئ يف عـام  2012مركـز
ى47
وهيمئــت لــر لتا يــة اادتياجــات اساصــة ل ـ ع املقيم ـ يف أدــد أجنحــة
كريةــول ا ــدودي ُ .
مرك ــز ف ــو يم امل ا ــع اس ــتق ال األجان ــز املقيمـ ـ ضا ــية ل ــك قانوني ــة .وةس ــن أي ـ ـاً وجـ ـراء ق ــدص
البــةاوال و يســتايع املقــيم رفــع شــةوا وق املــدير ضددــدا الا ــات الورنيــة أو ضا ــة ضاــد منبــئ أو
وو ــعت عا ــد اجل ــدران ماا ــقات ضب ــأن اختااص ــات جلن ــة الب ــةاوا .وضاس ــتااعة
ضا نةايزي ــةُ ،
ماتمس الادوء واألجند املقيم ضاية لك قانونية ا اول عاد املساعدة القانونية.
 -77و ــااع امليتبــية العامــة لابــررة ااةاديــة واتايــة حراق ــة عمايــات ا ضعــاد القســري .و ا ــع
أدة ـ ــام ق ـ ـرار اا ـ ــس ااة ـ ــاد األورو الا ـ ــادر يف  29نيس ـ ــان/أضري 2004ى 48م ـ ــع التقي ـ ــد ح ـ ــدأ
ا ضعــاد ا نســاين ومراعــاة ااعت ــارات الواج ــة عنــد اهــا هــذا ا ج ـراء .ويا ــع م ــدأ عــدم ا عــادة
القسرية ،و تاي لرعايا ال ادان األخرا امل عدين قسراً فرصة ااعهتال عاد هذا القرار.
 -78ويُعام العمال املهـاجرون عاـد قـدم املسـاواة مـع العمـال املـوارن  .و تـوخد سياسـة املوارنـة
وا دم ــا اليامندي ــة و ك ــاء ش ــعور الت ــامن ض ـ ي ــع م ــن يتق ــامسون مس ــتق ً مب ــهتكاً يف اجلماع ــة
اليامنديــة ،عاــد أســاج قاع ــدة مبــهتكة مــن القــيم وا ري ــات وا قــو األساســية .ويبــة املوارن ــة
وا دما مسيولية مبهتكة ليـرادا املـوارن ولامدتمـع ضرمتـ وهلياكـ هـذا اجملتمـع .ولتقاـيص اليـار
النــاجم عــن األص ـ  ،بــدد ا ةومــة اليامنديــة عاــد أرضعــة أهــدا اس ـهتا يدية ه ـ ل ى 1اار قــاء
عا ــد ــو فعا ـ ـ حب ــاركة األش ــخا م ــن أص ـ ـ أجن ــد يف ا ي ــاة ااجتماعي ــة ق ـ ـ ع ــام 2019ا
وى 2ةس معرفة الا ة اهلولنديـة ديثمـا كانـت هـذه الا ـة ليسـت ل ـة أم النـارق لـاا وى 3نميـة
ااد ـ ـهتام املت ــادل م ــع األش ــخا وي األص ــول األجن ي ــة ضق ــدر ماح ــو ا وى 4الس ــهر عا ــد أن
يةون ا دما األفق متواص ً وقا ماً عاد ا ص اء.

ياء -التثقيررف والترردري لرري مجررات حقرروق اإلنسرران (التوصرريان  19-100و20-100
و 23-100و)27-100
 -79يب ــة التثقيـ ـ والت ــدريز والتوعي ــة يف ا ــال ا ق ــو األساس ــية مو ــوعاً مهمـ ـاً ل ادية ــا
عاد صعيد ااةاد والةيانات املتحدة عاد السواء.
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 -80ومــن هــذا املنااــع يبــة اد ـهتام دقــو ا نســان ــور ــدريز مــوالي خــدمات البــررة
ــيعهم .ويتن ــاول ه ــذا الت ــدريز ا ر ــار الق ــانوين والتنظيمـ ـ و ــافة وق أخ قي ــات املهن ــة ،ويتا ــور
ضاسـ ــتمرار ول ـ ــع لتقيـ ــيم دقيـ ــع يةي ـ ـ م ءمت ـ ـ ضاسـ ــتمرار ل دتياجـ ــات امليدانيـ ــة وااسـ ــتداضة وق
وص ــيات اتا ـ اهليئ ــات الورني ــة والدولي ــة أو األوروضي ــة .كم ــا جي ــري عزي ــز اد ـهتام دق ــو ا نس ــان
ت عايع املا وعات والدورات التدري ية.
ضواساة أنباة متعددة يف اال التوعية مث
 -81ويف ال ـ ــدورات التدري ي ـ ــة املوجه ـ ــة وق امل ـ ــوالي الق ـ ــا ي املت ـ ــدرض والق ـ ــاة وخـ ـ ـرباء
الق ـ ــانون الع ـ ــاما يف النياض ـ ــة العام ـ ــة واملنت ـ ــدض ل ـ ــدا ات ـ ــاكم و ـ ــاكم الا ـ ــاح ،يخ ـ ــذ ضعـ ـ ـ
ااعت ــار كــذل جوانــز اتايــة تعاــع حبقــو ا نســان .وي دــد عاــد س ـ ي املثــال أن عاــد
املوالـ الق ــا املتــدرن أن يبــار أثنــاء دري ـ األو يف أنبــاة اتايــة تعاــع حناه ــة شـ
أشـ ــةال التمييـ ــز ،وه ـ ـ أنبـ ــاة ينظمهـ ــا معهـ ــد التـ ــدريز الق ـ ــا واملركـ ــز ااةـ ــادي لتةـ ــافي
الير /مرك ــز اهلد ــرة ااة ــادي ،ضينم ــا يا ــري مو ــو اد ـهتام ا ق ــو األساس ــية أثن ــاء الت ــدريز
املستمر يف ورار دورات موا ـيعيةى . 49وعـ وة عاـد لـ  ،يـوق اهتمـام خـا لق ـاء اتةمـة
األوروضية قو ا نسان.
 -82و ب ــة دق ــو ا نس ــان أي ـاً ج ــزءاً ا يتد ـزأ م ــن الت ــدريز األو واملس ــتمر مل ــوالي
القـوات املســاحة كافــة .ويقــدم هــذا التــدريز يف ورــار مـواد ــددة أو ــارين ا يقيــة أو ـ ت
وعية .ويتيح التدريز املتخاص لامستبار القانوين يف شـيون النزاعـات املسـاحة الـذي تنـاول
ضع ـ م ـواده ضاــورة ــددة مو ــو دقــو ا نســان ،عميــع ا ـ املعــار يف ضع ـ اجملــاات
املعينــة املتاــاة ضســيا عما ـ  .وه ــع يــع هــذه الــدورات التدري يــة لتقيــيم وةس ـ منتظم ـ .
ويتاقـ ـ ـ ــد املواليـ ـ ـ ــون العسـ ـ ـ ــةريون أي ـ ـ ـ ـاً ،ضـ ـ ـ ــالنظر وق خاوصـ ـ ـ ــية مهـ ـ ـ ــامهم ،عايم ـ ـ ـ ـاً ـ ـ ـ ــدداً
لبري الظرو الـه جيـوا هلـم فيهـا اسـتعمال القـوة يف أوقـات السـام وسـيا النزاعـات املسـاحة.
وأخ ــكاً ،يتاق ــد ه ــياء املوالي ــون ــذككاً ضالقواع ــد املنا ق ــة يف ا ــال دق ــو ا نس ــان يف ور ــار
التح ك لاعمايات.
 -83ويب ــة التثقي ـ ـ يف ا ــال دق ـ ـو ا نس ــان ج ــزءاً م ــن الةي ــاءات املدني ــة ال ــه جي ــز
دريس ـ ــها يف ي ـ ــع ضـ ـ ـرامن التعا ـ ــيم ا ج ـ ــاريى . 50وجي ـ ــز اعت ـ ــار ه ـ ــذه امل ـ ــادة م ـ ــادة جامع ـ ــة
ين ـ التا ــر وليه ــا يف س ــيا دروج متنوع ــة ك ــدروج الت ــاري واألخـ ـ  .واهل ــد م ــن لـ ـ
أهي ـ الب ـ ان ليا ـ حوا م ـوارن نبــا ومســتقا ومســيول ى هتمــون القــيم الــه ينــادي لــا
ا ع ـ ن العــامل قــو ا نســان .ويف الواقــع العما ـ  ،يةتســز الب ـ ان هــذه الةيــاءة ضعــد
ضالقدر الةايف.
 -84ومل ــا ك ــان التثقي ـ يف ا ــال دق ــو ا نس ــان ج ــزءاً م ــن ن ـوا ن ال ــتعام الر يس ــية املنب ــودة يف
يع الربامن يعاد التار وق هذا التثقي أي اً يف دريز املدرس والتدريز يف العم .
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ياء -حقوق اإلنسان و ااع ااعمات التجارية
 -85اعتمــد ااــس دقــو ا نســان ضا ــا يف عــام  2011م ــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ضبــأن
األعم ــال التداري ــة ودق ــو ا نس ــان .وأي ــدت ضادية ــا ال ــنهن التـ ـوافق والب ــام جله ــات معني ــة متع ــددة
الــذي قامــت عايـ اـ امل ــادئ .وعـ وة عاــد لـ  ،ييــد ضاديةــا ساســاة مــن امل ــادرات يف هــذا اجملــال،
منه ــا امليث ــا الع ــامل لألم ــم املتح ــدة وم ــادرة اليونيس ــي م ــن أج ـ ةدق ــو الايـ ـ وامل ــادئ التداري ــةة.
وعاــد مســتوا ااــس أوروضــا ،أيــدت ضاديةــا أي ـاً اد ـ ص ـ لــك ماــزم يســتديز وق التحــديات يف
هــذا اجملــال وةديــداً مســألة وصــول ال ــحايا وق سـ اانتاــا واجلــرب .وعاــد الاــعيد الــورر ،شــرعت
ضاديةــا يف عــام  2013يف دراســة تــوخد صــيالة خاــة عم ـ ورنيــة ضبــأن ةاألعمــال التداريــة ودقــو
ا نســانة .ونُظمــت يف عــام  2014مبــاورة كتاضيــة لادهــات املعنيــة ،كمــا ضوشــر مســح ملواق ـ املبــهد
التبـ ـريع والسياسـ ـ ال اديةـ ـ ــاه امل ــادئ التوجيهي ــة ال ــالا ع ــددها  31م ــدأ .وجي ــري داليـ ـاً وع ــداد
مبرو أوق ساة عم ورنية من املقرر عر عاد اجلهات املعنية يف األشهر القادمة ض ية نبره.

كاف -التعاون الدولي (التوصية )48-100
 -86ير ةــز التعــاون ال اديةـ يف اــال التنميــة عاــد ــورين اثنـ ل أمــا اتــور األول فيتعاــع ضــنهن
قــا م عاــد ا قــو ويــو اقتاــادي مســتدام وشــام  .ويــنص قــانون  19ار/مــارج  2013ضب ــأن
التعــاون يف اــال التنميــة عاــد موا ــيع ات أولويــة يف التعــاون ال ادية ـ وه ـ ل دقــو ا نســان،
حــا فيهــا دقــو املـرأة والايـ ا والعمـ ال ــع واملســتداما و عزيــز اجملتمــع .وعـ وة عاــد لـ  ،يــدمن
التعــاون ال اديةـ يف اــال التنميــة ال عــد اجلنســاين يف يــع دخ ـ ضاــورة أفقيــة .و ت ــع وج ـراءات
التعــاون ال ادية ـ يف ا ــال التنميــة حلد ـاً ويا ي ـاً قا م ـاً عاــد ا ق ــو  ،وهــو مــا يس ـام ال ــوء عا ــد
عاملي ــة دق ــو ا نس ــان و راضاه ــا وع ــدم قاضايته ــا لاتدز ــة وك ــذا عا ــد م ــادئ املب ــاركة وا شـ ـرا يف
ـزود هــذا الــنهن
عمايــة اهــا الق ـرارات ،وعــدم التمييــز واملســاواة ،والبــيافية واملســيولية .ويُيــهتل أن يـ م
لتوج ـ دياهتــا ضنيســها وةــدد
القــا م عاــد ا قــو أ ــع اليئــات دــااً حزيــد مــن اليــر والس ـ
م
شةاها .ومن نادية أخرا ،يدمن التعاون ال ادية ضاورة أفقية أي اً ضُعد التنمية املستدامة.

خامسا -اآللاق المستقبلية
 -87يبة عزيز دقو ا نسان و ايتها جزءاً ا يتدزأ من سياسة ضاديةا اسارجية والورنية.
 -88وضادية ــا عاام ــة عا ــد أن يـ ـ ضةـ ـ التزاماهت ــا يف ا ــال دق ــو ا نس ــان وعا ــد أن ةس ــن
لياهتــا الورنيــة املعنيــة ضتــأم املتاضعــة يف هــذا اجملــال .و اتــزم أي ـاً حواصــاة وعــداد التقــارير املوجهــة وق
يع ليـات دقـو ا نسـان ،وا سـيما ااسـتعرال الـدوري البـام  ،يف اهجـال اتـددة ،وضالتعـاون
مع هذه اهليات .وستظ مباركة منظمات اجملتمع املدين يف هذه العماية أولوية أساسية.
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 وعا ــد الا ــعيد ال ــدو ــدمن دق ــو ا نس ــان يف ي ــع وجراءا ن ــا اقتناعن ــا ض ــأن دق ــو-89
 و رمـ السياســة اسارجيــة ل اديةــا وق ةسـ.ا نســان ــرورية ادـهتام الةرامــة ا نســانية لةـ فــرد
 ضاعت ارهــا األركــان الــه قامــت عايهــا، ودقــو ا نســان، والتنميــة،الـهتاض ا جيــا ضـ الســام واألمــن
ً و ع ــدها ش ــررا، و ــذل ضادية ــا جه ــوداً يف سـ ـ ي عزي ــز دق ــو ا نس ــان و ايته ــا.األم ــم املتح ــدة
 ويتمث ـ اهلــد الر يس ـ ل اديةــا يف عزيــز عامليــة دقــو.أساســياً لتحقيــع الســام واألمــن والتنميــة
.ا نسان و باضةها و راضاها وعدم قاضايتها لاتدز ة
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Le troisième rapport sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le cinquième rapport sur la mise en œuvre du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le seizième à dix-neuvième rapports
combinés sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale ; le premier rapport sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; le premier rapport sur la mise en
œuvre de la Convention sur les droits des personnes handicapées; et le septième rapport sur la mise en
œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ont
dernièrement été examinés par les différents comités chargés du contrôle de ces traités.
Tous deux ont le ‘statut B’ vu le caractère restreint de leurs compétences matérielles.
Comme, entre autres, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les
discriminations, le Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits
fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, l'Institut pour l'égalité des
femmes et des hommes, la Commission nationale pour les droits de l'enfant, le Collège des Médiateurs
fédéraux et les médiateurs des entités fédérées, le Comité permanent de contrôle des services de police
(Comité P) et la Commission de la protection de la vie privée.
Loi du 7 février 2014.
Lois du 10 avril et 8 mai 2014.
Unité de Traitement Intensif, Maisons de Soins Psychiatriques et Initiatives d’Habitations Protégées.
Accords de coopération avec des établissements psychiatriques, simplification des procédures,
assistance de coordinateurs préparant la sortie de l’interné du milieu pénitentiaire.
De 20.364 affaires pendantes au 1er janvier 2000 à 14.363 au 1er janvier 2013 dans les tribunaux
correctionnels; au niveau des cours d’appel, en matière civile, on passe de 69.161 affaires pendantes en
2000 à 37.870 affaires fin 2013.
1.129 détenus au 15 avril 2013 à 1.964 au 15 avril 2014.
COL 13/2013.
Un premier axe de 300 000 euros vise l’éducation à la citoyenneté, un second de 850.000 € vise le
dialogue interculturel et la promotion de la diversité et lutte contre le racisme, le troisième permet de
soutenir des projets en matière de droits des migrants pour 300 000 euros.
Loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart salarial.
Loi du 28 juillet 2011 visant à garantir la présence des femmes dans les conseil d'administration des
entreprises publiques autonomes et des sociétés cotées en bourse.
Arrêté-royal du 2 juin 2012 visant à instaurer une diversité de genre aux deux premiers degrés de
l’administration fédérale.
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique du 11 mai 2011.
COL 10/2005.
COL 4/2006.
A/HRC/WG.6/11/BEL/1, 54–55.
Voir www.kinderrechtswinkel.be, http://www.jongerengids.be, www.kinderrechten.be et www.keki.be,
ainsi que et www.oejaj.cfwb.be.
http://www.bestinterestofthechild.be/
Il s‘agit des lois relatives à la protection des mineurs contre la sollicitation à des fins de perpétration
d’infractions à caractère sexuel et en vue de protéger les enfants contre les cyber prédateurs.
Voir entre autres: Arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 relatif à la politique en matière de
prévention et de gestion du comportement sexuel illicite dans des structures de soins de santé et des
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structures de services de soins et de logement.; art. 42-43 Arrêté du gouvernement flamand du 4 février
2011 relatif aux conditions générales d’agrément et à la gestion de la qualité des structures d’accueil, de
traitement et d’accompagnement des personnes handicapées; art. 11 Arrêté du gouvernement flamand
du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d’agrément et aux normes de subvention des institutions de
l’aide à la jeunesse; Arrêté ministériel du gouvernement flamand du 18 décembre 2013 relatif à la
gestion de la qualité dans les services d’adoption pour l'adoption internationale. Pour la Communauté
française en matière d’enseignement: Circulaire 2327 du 2 juin 2008, Dispositions communes en
matière de faits graves devant figurer dans le ROI, Circulaire 375 du 5 septembre 2002, Actes de
violence et harcèlement – déclarations et plaintes, Circulaire 2111 du 28 novembre 2007, Registre des
actes de violence dont sont victimes les membres des personnels des établissements d’enseignement et
assimilés organisés par la Communauté française; Circulaire 1836 du 11 avril 2007, Informations des
membres du personnel des établissements scolaires au sujet des droits des victimes d’actes de violence
sens large et l’aide à la jeunesse. Pour la Communauté française en matière de collaboration entre les
secteurs du handicap, de l’enfance, etc. et l’Aide à la Jeunesse: Protocole cadre de collaboration entre
les centres publics d'action sociale et les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse – DGAJ;
Protocole de collaboration entre l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) et les conseillers de
l'aide à la jeunesse, d'une part, et les directeurs de l'aide à la jeunesse, d'autre part; Protocole de
collaboration entre les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse et les Equipes SOS Enfants;
Protocole de collaboration entre l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées
(AWIPH) et la Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse (DGAJ); Protocole de collaboration le service
bruxellois francophone des personnes handicapées (SBFPH), également appelé PHARE, et la Direction
générale de l'aide à la jeunesse (DGAJ) en région de Bruxelles-Capitale; Bonnes pratiques de
collaboration et de communication entre le secteur de l'enseignement - fondamental et secondaire - et le
secteur de l'aide à la jeunesse: Protocole d’intervention entre le secteur médico-psycho-social et le
secteur judiciaire. Voir par exemple le décret flamand du 21 mars 2014 relatif à l’enseignement qui
intègre le droit aux aménagements raisonnables et se base sur le modèle social de handicap.
Voir par exemple le décret flamand du 21 mars 2014 relatif à l’enseignement qui intègre le droit aux
aménagements raisonnables et se base sur le modèle social de handicap.
Décret Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Décret
flamand du 4 avril 2014 contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l'enseignement
fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école.
Les statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) sont un
instrument destiné à recueillir des micro données multidimensionnelles, transversales et longitudinales,
actuelles et comparables, sur le revenu, la pauvreté, l'exclusion sociale et les conditions de vie. Cet
instrument s'appuie sur le système statistique européen (SSE).
http://barometer.mi-is.be/fr.
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_%28AROPE%29.
Cela concerne 50,3% de la population avec des revenus <AROPE.
Cela concerne 15,4% de la population avec des revenus <AROPE (contre 12,4% en 2012).
http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/nationaal_kinderamoedebestrijdingsplan_fr.pdf.
Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine.
En matière d’enseignement des enfants handicapés voir la partie ‘droit à l’enseignement’ sous IV. F.
Loi du 10 avril 2014 portant dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’Etat (M.B. 21/05/2014).
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de
l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il
peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la
persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28
juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur
d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
EASO est le Bureau européen d’Appui pour l’Asile.
Article 74/19 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Depuis le 7 mai 2007, seules les personnes qui se déclarent MENA, qui ne satisfont pas aux conditions
d’entrée sur le territoire belge et à l’égard desquelles un doute est émis concernant la minorité invoquée,
sont maintenus dans un centre fermé durant la détermination de leur âge par le service des Tutelles du SPF
Justice. En vertu de l’article 41§2, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile
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et de certaines autres catégories d'étrangers, cette détermination doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables
de l’arrivée à la frontière. Conformément à l’article 41, §3, de la même loi du 12 janvier 2007, lorsque la
personne est identifiée comme MENA, celle-ci est transférée dans les 24 heures de la notification de la
décision relative à la détermination de son âge dans un centre d’observation et d’orientation.
Lorsque les familles sont maintenues au centre Caricole ce n’est que pendant quelques heures et dans
une chambre spécifique, soit dans l’attente de leur transfert le jour de leur arrivée dans un lieu
d’hébergement, soit dans l’attente de leur éloignement en raison du fait que leur vol est très tôt et afin
d’éviter des transferts très tôt au matin des lieux d’hébergement à l’aéroport. Dans ce cas, le maintien se
limite à quelques heures. La loi du 16 novembre 2011 insérant un article 74/9 dans la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce
qui concerne l'interdiction de détention d'enfants en centres fermés, consacre le principe de nondétention des familles avec enfants, à moins que le lieu de détention ne soit adapté aux besoins de ces
familles avec enfants mineurs.
Arrêté royal du 17 septembre 2014 déterminant le contenu de la convention et les sanctions pouvant être
prises en exécution de l’article 74/9, §3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B. du 25/09/2014) (et en vertu de l’article 48
de l’arrêté Royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux
d’hébergement au sens de l’article 74/8 §1 de la loi de 1980 précité.
Cette brochure contient non seulement des informations concernant la procédure d'asile en elle-même
mais aborde également d'autres thématiques plus spécifiques telles que la santé, la question de l'égalité
hommes-femmes, les violences intra familiales, la problématique des mutilations génitales féminines, la
traite des êtres humains etc. Afin de toucher le plus grand nombre possible de demandeuses d’asile, elle
a été traduite dans neuf langues.
Des brochures telles que celle d’Intact sur ‘Le secret professionnel et les mutilations génitales’, de
Vrouwenraad ‘Asile et migration : l’accueil des femmes dans les centres. Vers une politique d’accueil
sensible au genre’ et ‘Trucs et astuces pour une approche genre’, le DVD de Senperforto ‘Makeitwork!
Training manual for prevention of Sexual and Gender Based Violence in the European Reception
&Asylum Sector’.
Ces mesures consisteront à: enregistrer les mutilations génitales féminines dans le dossier médical;
élaborer un plan d'action avec l'aide d'experts, institutions et organisations spécialisées ayant pour
objectif d'organiser la prévention contre la violence (SGBV) ,organiser des sessions d’info concernant la
violence intra familiales sur le droit de plainte individuelle et le droit de défense en cas de sanction et de
sessions de formation sur l'interdiction de violence intra familiale et de SGBV et renforcer le règlement
d’ordre intérieur des structures d'accueil moyennant l'interdiction de toutes les formes de discrimination,
de violence verbale et non-verbale, y compris l'interdiction de violence sexuelle (SGBV).
Article 74/19 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Art.74/5,§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
En ce qui concerne les lieux d’hébergement, il leur est aussi demandé s’ils souhaitent bénéficier de
l’assistance du Comité belge d’aide aux réfugiés (CBAR) et une liste avec les coordonnées des
organisations non gouvernementales pour aide aux demandeurs d’asile est également disponible.
Art.62 .de l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux
situés sur le territoire belge, gérés par l’Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du
gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le Centre Caricole est un centre fermé qui remplace le Centre INAD et le centre 127 et offre aux
occupants une infrastructure adaptée à leur besoin.
Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’organisation des vols communs pour
l’éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant
l’objet de mesures d’éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus.
Nous pensons, par exemple, à la question de la torture et des traitements inhumains dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme, aux formes de discriminations dans le cadre de formations destinées aux
magistrats des juridictions du travail, au droit au respect de la vie privée et familiale, à la question du
trafic et de la traite des êtres humains qui aborde la question des victimes.
Voir notamment les documents suivants: pour la Communauté flamande, le décret relatif aux objectifs
finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement fondamental et
secondaire; pour la Communauté française, le décret «missions de l’enseignement», les décrets
«neutralité» et le décret «citoyenneté».
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