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 -1تود بلجيكا أن تؤكد من جديد التزامها باالستعراض الدوري الشامل الذي أثبت فائدته
فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف مجيع أحناء العامل.
 -2ومن أصل التوصيات اليت قحدمت ،وقد بلغ عغددها  232توصغية ،أثنغاء جلسغة التحغاور
(عدت  26توصية منهغا منذغذة أو قيغد التنذيغذح وأحالغت علمغاً
قبلت بلجيكا  161توصية فوراً ح
ب غ غ  36توص غغية أ .غغرج .وأرج غ ت بلجيك غغا النيف غغر يف  35توص غغية .وبع غغد أن نيف غغرت يف التوص غغيات
تود بلجيكا تقدمي الردود التالية.
األ.ريةّ ،
 -3تؤيّغ غ غ غ غغد بلجيك غ غ غ غ غغا التوص غ غ غ غ غغيات التالي غ غ غ غ غغة ،6-140 ،5-140 ،4-140 ،1-140
،16-140 ،15-140 ،13-140 ،12-140 ،11-140 ،10-140 ،9-140
،27-140 ،26-140 ،24-140 ،22-140 ،19-140 ،18-140 ،17-140
.35-140 ،29-140

 -4وتقبل بلجيكا التوصيتني التاليتني جزئياً  .28-140 ،14-140وتقبل اعتماد .طغة
عمل ولنية بش ن العنصرية وضمان احتكام املغرأة فعليغاً إىل القءغاء فيمغا يتعلغق اغاالت التحغر
والعنف اجلنسي والعنف األسري.
 -5وُتيفغغا التوصغغيات التاليغغة بغغدعم بلجيكغغا الغغيت تعتغغو أعغغا حوضغغعت بالذعغغل موضغغع التنذيغغذ
أو أعا يف لور التنذيذ .34-140 ،25-140 ،21-140 ،8-140
 -6وُت غ غغيك بلجيك غ غغا علمغ غ غاً بالتوص غ غغيات الغ غ غواردة أدن غ غغاه ،7-140 ،3-140 ،2-140
 .33-140 ،32-140 ،31-140 ،30-140 ،23-20،140-140وتذ ّكر ب عا سغبق
أن أحالت علماً بالتوصيات  1-141إىل  .36-141ويتعلغق األمغر بالتوصغيات الغيت ال كغن
لبلجيكغغا أن تلتغغزم بتنذيغغذها يف هغغذه املرحلغغة س غواءً أقغغرت أم ال املبغغاد الغغيت تسغغتند إليهغغا .وتغغورد
بلجيكا العناصر التالية اليت تشرح قرارها بش ن هذه التوصيات.
 -7التوصيتان  2-140و .3-140رغم أن األقليات ُتيفا بعدد كبري من آليات احلمايغة
الولنيغ غغة والدوليغ غغة يف بلجيكغ غغا ،ف غ غ ن بلجيكغ غغا مل تصغ غغدق بعغ غغد علغ غغا االتذاقيغ غغة اإللاريغ غغة حلمايغ غغة
األقليغغات .وعنغغد التوقيغغع علغغا تلغ االتذاقيغغة أيغغدت بلجيكغغا الغغتحذت التغغاا عليهغغا كتعلغغن لكغغة
بلجيكا أن االتذاقية اإللارية تنطبق دون اإل.الل باألحكام أو الءمانات أو املبغاد الدسغتورية
ودون اإل.غغالل بالقواعغغد التش غريعية الغغيت تغغنيفّم اسغغتيفدام اللاغغات يف الوقغغت ال غراهن .وتعلغغن لكغغة
عرف .الل مؤمتر السياسة اخلارجية املشغرت بغني الغوااراتك.
بلجيكا أن مذهوم األقلية الولنية سيح ّ
وهذه املس لة تعين السلطة علا املستوج االُتادي والكيانغات االُتاديغة .وعلغا الغرغم مغن اجلهغود
اجل ّدية اليت اضطلع هبا حغ انن فغ ن املقرتحغات املطروحغة ال ُتيفغا ةوافقغة مجيغع األلغراف .غغري
أن مجيع األلراف ملتزمة ب ن تواصل هذه األعمغال هبمغة .وقغد أحنشغي فريغق عامغل يف إلغار املغؤمتر
املشرت بني الواارات واملعين بالسياسة اخلارجية لتحقيق هذا الارض.
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 -8التوص غغيات  7-140و 14-140و .20-140تتعه غغد بلجيك غغا بوض غغع .ط غغة عم غغل
ملناهءغغة العنص غرية وكراهي غغة األجانغغع والتعص غغع .وعغغالوة عل غغا نل غ  ،أص غغب انن مغغن املمك غغن
حماكمغغة كغغل مغغن يرتكغغع أفعغغاالً هلغغا عالقغغة بالعنصغرية والتمييغغز وكراهيغغة األجانغغع وتسغغليك العقوبغة
عليه .ومن وجهة النيفر القانونية توحي الصياة اليت وضعت هبا التوصية ب مكانيغة منغع كغل غكل
من أ كال العنصرية والتمييز العنصغري وكراهيغة األجانغع عغن لريغق سغن قغانون تشغريعي ،ونلغ
أمر مستحيل عملياً.
 -9ومتتل بلجيكا آلية رصد فعالة متمثلة يف اللجنة " ،"Pوهي جلنة مستقلة يشرف عليهغا
الومل غغان غغا يق غغدم ك غغل الء غغمانات الالام غغة ال غغيت ت غغؤمن االس غغتقاللية والكذ غغاءة والرقاب غغة اخلارجي غغة.
ومل يعغغرتض قغغك علغغا اسغغتقاللية وحيغغدة ونزاهغغة التحقيقغغات الغغيت أجر غغا اللجنغغة " "Pأو اسغغتقاللية
وحيدة ونزاهة العاملني يف إلارها.
 -10التوص غغية  .30-140يس غغم اإلل غغار الق غغانوي البلجيك غغي احل غغاا باملعاقب غغة عل غغا العن غغف
الغغذي يطغغال األلذغغال .ولغغري حاليغاً النيفغغر يف ُتديغغد مغغا إنا كغغان إد.غغال تعغغديالت علغغا اإللغغار
القانوي يحعد أمراً الاماً أو مستصوباً.
 -11التوصغغية  .31-140تعغغد مكافحغغة الذقغغر ،وال سغغيما الذقغغر الغغذي يعغغاي منغغه األلذغغال،
إحغغدج أولويغغات احلكومغغة .وهنغغا .طغغة ولنيغغة ثانيغغة ملكافحغغة فقغغر األلذغغال قيغغد اإلعغغداد .ويف
املرحلة الراهنة ،ال كن للحكومغة البلجيكيغة أن تءغمن تطغوير نيفغام ححمغ ّدد جلمغع البيانغات بشغ ن
فقر األلذال.
صغلع اتلغف التشغريعات والتغدابري
 -12التوصية  .32-140تقغع مسغ لة احلغق يف الاغذاء يف ح
سن تشريعات عامة يف هذا اجملال.
االجتماعية يف بلجيكا .وال تتوقع بلجيكا ّ

 -13التوص غ غغية  .33-140تعل غ غغق بلجيك غ غغا أىي غ غغة ك غ غغوج عل غ غغا تك غ غغافؤ الذ غ غغر بالنس غ غغبة إىل
األ غغيفا نوي اإلعاق غغة .وه غغذه املس غغاواة واحلماي غغة م غغن التميي غغز مسغ غ لتان منص غغو عليهم غغا يف
الدستور البلجيكي والتشريعات الغيت حسغنّت علغا اتلغف مسغتويات السغلطات .وتغرج بلجيكغا أن
مغغن غغغري املناسغغع وضغغع إلغغار قغغانوي إالحل وصغغو بعغغل احلقغغوق مثغغل التعلغغيم والعمالغغة .وهنغغا
تغغدابري تتيفغغذ ،س غواء علغغا املسغغتوج االُتغغادي وعلغغا مسغغتوج الكيانغغات االُتاديغغة ،كمغغا أن هنغغا
.طغغك عمغغل تنذغغذ هبغغدف ضغغمان احلقغغوق الذعليغغة لق غغيفا نوي اإلعاقغغة يف غغاالت التعلغغيم
والعمالة والرعاية الصحية.
األول يف عغ غغام ،2011
 -14التوصغ غغية  .1-141يف أعقغ غغاس االسغ غغتعراض الغ غغدوري الشغ غغامل ّ
استعرض غغت بلجيك غغا التحذيف غغات عل غغا االتذاقي غغات املوم غغة يف غغال حق غغوق اإلنس غغان واإلعان غغات
التذس غريية بش غ عا يف ض غغوء التط غغورات ال غغيت ل غرأت عل غغا بلجيك غغا .و.لص غغت بلجيك غغا ،بع غغد ه غغذا
االسغغتعراض ،إىل أن ُتذيفا غغا واإلعالنغغات الغغيت أصغغدر ا مغغا اال هلغغا مغغا يورهغغا .وإنا كانغغت تل غ
التحذيفغغات واإلعالنغغات غغدف ،يف كثغغري مغغن األحيغغان ،إىل توضغغي حالغغة القغغانون يف بلجيكغغا،
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ف ع غغا ال تش غغكل ،ا غغال م غغن األحغ غوال ،عقب غغة ُت غغول دون احغ غرتام تلغ غ االتذاقي غغات وتنذي غغذها يف
بلجيكا.
 -15التوصغ غغيات  2-141و 3-141و 4-141و 5-141و 6-141و .7-141تغ غغوا
بلجيكغغا أىيغغة كبغغرية الح غرتام حقغغوق املهغغاجرين ولكنهغغا ليسغغت يف موقغغف يسغغم هلغغا بغغالنيفر ،يف
هغغذه املرحلغغة ،يف التصغغديق علغغا االتذاقيغغة الدوليغغة حلمايغغة مجيغغع العمغغال املهغغاجرين وأفغراد أسغغرهم.
وم غغن .ص غغائا ه غغذه االتذاقي غغة ال غغيت أحبرم غغت يف ع غغام  ،1990يف الواق غغع ،م غغن حق غغوق متس غغاوية
للعمال املهغاجرين الغذين هغم يف وضغع نيفغامي والعمغال غن ليسغوا يف نلغ الوضغع .والغنه املتبغع
هنا يتميز عن اللوائ السارية يف االُتاد األورويب ويف اللوائ الولنية ،نل أن اللوائ املعنية متيغز
بوضوح بني هذين النوعني من املهاجرين.
 -16التوصغغية  .8-141بغغالنيفر إىل أن أهغغداف اتذاقيغغة عغغام  1960بشغ ن مكافحغغة التمييغغز
يف غغال التعلغغيم قغغد ُتققغغت بالذعغغل ويف الواقغغع عغغن لريغغق سغغن صغغكو يف مرحلغغة الحقغغة ف غ ن
بلجيكا ال ترج فائدة يف التصديق علا هذه االتذاقية.
 -17التوص غغية  .10-141لق غغد تعه غغدت بلجيك غغا بالعم غغل هبم غغة ص غغوس إنش غغاء آلي غغة ولني غغة
مستقلة حلقوق اإلنسان متتثل ملباد باريس .إال أنه بالنيفر إىل تعقد هذا امللف ،ولكثرة اجلهات
ِ
الذاعل غغة املعني غغة ،ال يب غغدو أن املوع غغد النه غغائي املء غغروس يف أوا .غغر ع غغام  2017أم غ ريغر غ غغري واقع غغي.
ويتوقع أن يتم التنذيذ الذعلي الول عاية الدورة التشريعية لعام .2019
 -18التوصية  .11-141تتبع بلجيكا عجاً قطاعياً يف غال تعزيغز ومحايغة حقغوق اإلنسغان.
ووضغغعت ،يف هغغذا الصغغدد ،عغغدة .طغغك للعمغغل يف غ اجملغغاالت (مثغغل مكافحغغة مجيغغع أ غغكال
العنغغف اجلنسغغاي ،ومكافحغغة كراهيغغة املثليغغة اجلنسغغية وكراهيغغة ماغغايري اهلويغغة اجلنسغغانية ومكافحغغة
االجتار بالبشر ومكافحة الذقر وحقوق الطذل علا مستوج الكيانات االُتاديةح ،وتاطغي .طغك
العمل تل لائذة واسعة من اجملاالت اليت ُتيفا باألولوية يف ميدان حقوق اإلنسان.
 -19التوص غغية  .12-141وجه غغت بلجيكغ غغا دع غغوة دائمغ غغة إىل املق غغررين اخلاصغ غغني من غ غذ عغ غغام
 2001لزيار غغا .وبغغذا ف غ ن أي مقغ ّغرر أو فريغغق عامغغل يتقغغدم بطلغغع لزيغغارة بلجيكغغا ف نغغه سغغيكون
رحباً به يف أقرس وقت كن.
حم ّ

 -20التوصية  .13-141نيفغراً ملغا توليغه بلجيكغا مغن أىيغة حلريغة تكغوين اجلمعيغات ،املكرسغة
يف دستورها ،ف عا ال ترج أن من املناسع أن تعلن عدم قانونية بعل املنيفمات وهي ال ترج أن
فعغغال .نل غ أعغغا متتل غ ترسغغانة تش غريعية تسغغم هلغغا بالعمغغل بذعاليغغة يف هغغذا الصغغدد،
نل غ أمغغر ّ
وللتغغذكري ،فغ ن التحغريل علغغا الكراهيغغة العنصغرية يحعغغد أحغغد القيغغود القانونيغغة املذروضغغة علغغا حريغغة
التعبري وهو أمر يعاقع عليه القانون يف بلجيكا ةوجع املادة  20من قغانون مكافحغة العنصغرية.
وباإلمكان مقاضاة املنيفمات نات الشيفصية القانونية ،يف هذا الصدد ،وإدانتها (بغدفع غرامغات
جنائيغغةح .غغغري أنغغه ال كغغن حغ ّغل تل غ املنيفمغغات ولكغغن ينباغغي التشغغجي علغغا أن حلهغغا كث غرياً مغغا
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حيغغديف يف املمارسغغة العمليغغة .و كغغن مالحقغغة أعءغغاء املنيفمغغات أو الرابطغغات الذعليغغة (الغغيت متثغغل
أغلبية احلاالتح ،سواء بشكل فردي ،ةوجع املادة  20و/أو املادة  22من القانون ناته (حيفر
االنءغغمام إىل عءغغوية مجاعغغة أو رابطغغة تغغدعو بوضغغوح ،وعلغغا حنغغو متكغغرر ،إىل التمييغغز أو التذرقغغة
العنصغ غرية أو دعمهم غغاح ومع غغاقبتهم ،عن غغد االقتء غغاء ،ب غغدفع غرام غغات و/أو بالس غغجن .وق غغد ا غغذ
بالذعل العديد من القرارات القءائية يف هذا السياق يف بلجيكا.
توضغ أنغه ال يوجغد قغانون حمغ ّدد بشغ ن اإلرهغاس.
تود بلجيكا أن ّ
 -21التوصية ّ .14-141
وهنغا قواعغغد بشغ ن احلغغق يف حمغاكم عادلغغة وقواعغغد بشغ ن االحتجغاا .وعليغغه ،فغ ن قواعغغد القغغانون
العادي تنطبق يف هذا الصدد .وعالوة علا نل  ،ف ن أي تد.ل تقوم به دوائغر الشغرلة إ غا يغتم
يف إلار املهام القانونية اليت تءطلع هبا ولع أن يستويف الشروط الصارمة اليت يذرضها القغانون.
والقانون حييفر ،بوضوح ،أي متييز استناداً إىل عدد من املعايري احملمية مثغل األصغل اإلثغين و.اصغة
عند إعداد الوثائق الرمسية أو احملاضر من قِبَل الشغرلة ،ويعاقغع جنائيغاً أي ضغابك غرلة يرتكغع
مثل هذا التمييز.
 -22التوصية  .15-141ترج بلجيكا أن التعريف الذي وضعته للتعذيع يتسق مع أحكغام
اتذاقيغغة مناهءغغة التعغغذيع وغغغريه مغغن ضغغروس املعاملغغة أو العقوبغغة القاسغغية أو الالإنسغغانية ،بغغل إنغغه
يتج غغاوا نل غ نيف غراً ألن ق غغانون العقوب غغات البلجيك غغي يعاق غغع عل غغا ه غغذه األفع غغال س غواءً ارتكبه غغا
موظذون عموميون أو أفراد.
 -23التوصغ غغية  .16-141إن حغ غغاالت اسغ غغتيفدام املغ غغوظذني العمغ غغوميني للقغ غغوة املذرلغ غغة هغ غغي
موضغغوق ُتقيقغغات نزيهغغة ومالحقغغات قءغغائية يف بلجيكغغا .وإنا ن إثبغغات الوقغغائع ف غ ن مرتكبيهغغا
ين غغالون العقوب غغة .وإنا اس غغتوفيت الش غغروط ك غغن هل غغؤالء ،كا غغريهم م غغن املغ غوالنني البلجيكي غغني ،أن
يسغغتذيدوا مغغن التغغدابري البديلغغة للسغغجن النافغغذ (وقغغف تنذيغغذ احلكغغم ،اإلف غرا ُتغغت املراقبغغة ،وقغغف
تنذيغغذ العقوبغغة ،والسغغجن مغغع األ غغاال الشغغاقةح .وأ .غرياً ،ف غ ن العنص غرية والتمييغغز والتح غريل علغغا
الكراهية العنصرية والدينية أمور حميفورة يف بلجيكا ويعاقع عليها القانون.
 -24التوصغغية  .17-141هنغغا جهغغود تحبغغذل مغغن أجغغل إد.غغال إصغغالحات حمغغددة اهلغغدف.
وعليه ،ف ن العنصر احلاسم يف هذا الصدد يتمثل يف عدم إصالح نيفام السجون ولكن يف تنذيغذ
الت غغدابري املزم غغع ا انه غغا م غغن أج غغل ُتس غغني ظ غغروف االحتج غغاا .واحلقيق غغة أن بلجيك غغا ا غغذت ،يف
الس غغنوات األ .غغرية ،سلس غغلة م غغن املب غغادرات امل غراد منه غغا التقلي غغل م غغن أع غغداد ن غغزالء الس غغجون .وق غغد
افتتحت ثالثة سجون جديدة ومن املزمع بناء عدد آ.ر منها .وأ.رياً ،ا ذت بلجيكا عدداً مغن
املبغغادرات ترمغغي إىل االسغغتثمار يف جتديغغد السغغجون القائمغغة (انيفغغر الذق غرات  20-18مغغن التقريغغر
الولينح.
 -25التوصية ُ .18-141تيفا مس لة ُتسني ظروف االحتجاا بعناية .اصة ومستمرة.
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 -26التوص غغية  .19-141ال تق غغع مراقبغ غغة النس غغاء احملتج غ غزات ضغ غغمن ا.تصاص غغات الشغ غغرلة
القءائية .ولذا ،ف نه ال يوجد أي اتصال مبا ر بينهن وبني نزيالت السجون.
 -27التوص غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غغيات  28-140و 20-141و 21-141و 22-141و23-141
و .24-141ال ت غغرج بلجيك غغا أن م غغن املستص غغوس أن تعتم غغد قغ غوانني إض غغافية حجت غ ّغرم حك غ ّغل أعم غغال
العنف املسلّك علا املغرأة ،نلغ أن جتغرمي اتلغف أ غكال العنغف املمكنغة مسغ لة ُتكمهغا بالذعغل
العديغغد مغغن القغوانني .وبالتغغاا ،فغ ن أي إدانغغة حمغغددة سغتكون ،تلقائيغاً ،حمغغدودة بالنسغغبة للمغرأة يف
حغغني أن العديغغد مغغن اإلدانغغات املتناسغغبة مغغع األفعغغال املرتكبغغة الغغيت تسغغتدعي ظروفغاً مشغغددة ،تبغغدو
أكثر فعالية يف مقاضغاة مغرتكت تلغ األفعغال علغا حنغو أكثغر دقغة .وأ.غرياً ،جتغدر اإل غارة إىل أن
االغتصغغاس يف إلغغار الغغزوا أو الش غراكة يعاقغغع مرتكبغغوه علغغا وجغغه التحديغغد (املغغادة  375مغغن
قانون العقوباتح وأن هنا حكماً يقءي بغ ن أفعغاالً مثغل العنغف األسغري والعنغف الغذي ارسغه
غري احليغغاة علغغا الش غري ان.غغر هغغي أفعغغال تسغغتدعي ظروفغاً مشغغددة (املغغادة  410مغغن قغغانون
العقوبغغات اخلاصغغة بالقتغغل العمغغد الغغذي ال يحصغغنف يف فاغغة القتغغل واإلصغغابات البدنيغغة املتعمغغدة؛
وجرج ،يف عام  ،2003إدرا حكم بش ن تشديد العقوبة املسلّطةح.
 -28التوصغغية  .25-141يف الوقغغت ال غراهن ،ال يحلج غ  ،منهجي غاً ،إىل احلغغبس االحتيغغالي يف
بلجيكا نيفراً لوجود بدائل لذل احلبس (انيفر الذقرة  10من التقرير الولينح.
 -29التوصية  .26-141تعرتف بلجيكا باملساىة القيمغة الغيت كغن لقسغر أن تقغدمها مغن
أجغغل تعزيغغز تمعاتنغغا وبءغغرورة دعغغم الغغدور الغغذي تءغغطلع بغغه مغغع االعغرتاف بتنغغوق األ غغكال الغغيت
كغغن أن تتيفغغذها تل غ األسغغر .وُتغغرتم بلجيكغغا الت غزام الغغدول بتعزيغغز ومحايغغة حقغغوق آحغغاد األف غراد
اإلنسانية ضمن األسرة ،لبقاً للمادة  23من العهد الدوا اخلا باحلقوق املدنية والسياسية.
 -30التوصغغية  .27-141يغغنا الدسغغتور البلجيكغغي علغغا اسغغتقاللية األديغغان حيغغال الدولغغة
وبالتاا علغا عغدم تغد.ل الدولغة يف تنيفغيم غؤوعا .إال أن باإلمكغان تنيفغيم بعغل لرائغق ارسغة
غ غغعائر األدي غ غغان (مث غ غغل نبغ غ غ احليوان غ غغات حس غ غغع الشغ غ غريعةح ونلغ غ غ ب غ غ غرا املنيفم غ غغات املمثل غ غغة
للمسلمني.
 -31التوصغغيات  28-141و 29-141و .32-141حيمغغي دسغغتور بلجيكغغا حريغغة الغغدين
وهنغا إلغغار قغانوي غغامل حييفغر أ غغكال التمييغغز املبا غر وغغغري املبا غر ومنهغغا األ غكال الغغيت تقغغوم
علغغا الغغدين .بيغغد أن حريغغة الذغغرد يف إظهغغار دينغغه أو معتقغغده كغغن أن تذغغرض عليهغغا بعغغل القيغغود
كما تنا علا نل املادة  18مغن العهغد الغدوا اخلغا بغاحلقوق املدنيغة والسياسغية .وال توجغد
قغ غوانني ت غغنيفم ارت غغداء احلج غغاس يف امل غغدار  .واألم غغر م غغرتو لك غغل مؤسس غغة مدرس غغية فيم غغا يتعل غغق
بالسماح ،حسع نيفامها الدا.لي ،بارتداء الشارات املميزة أو ةنع نل .
 -32التوصغغيتان  30-141و .31-141تغغرج بلجيكغغا أن مغغن األىيغغة ةكغغان اإلبقغغاء علغغا
األحكغغام املتعلقغغة م غرائم القغغذف والتشغغهري إن ال ينباغغي فقغغك محايغغة األف غراد مغغن حي غ سغغالمتهم
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البدنية بل أيءاً محاية أعراضهم و رفهم .وب مكان اجملين عليهم ا.تيغار اتبغاق اإلجغراءات املدنيغة.
غري أن من الصعع ،أحياناً ،تقدمي األدلة يف هذا املءمار وقد ال يكون هنا غىن عغن أسغاليع
التحقيق اليت متتلكها النيابة العامة (أو قاضي التحقيقح فيمغا يتعلغق بتحديغد الوقغائع الغيت ُتغديف.
وبالتغغاا ،ويف ضغغوء العناصغغر املكونغغة هلغغذه اجلغرائم ،فغ ن هغغذه األ.غغرية ال متثغغل تعغ ّدياً غغغري متناسغغع
علا حرية التعبري املكرسة يف الدستور البلجيكي.
 -33التوصية  .33-141ال تنوي بلجيكا إعادة النيفر يف إعالعا بش ن املغادة  2مغن العهغد
الدوا اخلا باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتذاقية حقوق الطذغل فيمغا يتعلغق ةبغدأ
ع غغدم التميي غغز .والواق غغع أن بلجيك غغا ال ت غغرج أن نلغ غ اإلع غغالن غغالف امل غغادة  .2ب غغل ه غغو ،عل غغا
العكس من نل  ،يتذق مع تذسري احملكمة الدستورية واحملكمة األوروبية حلقغوق اإلنسغان وتذسغري
اللجنتني لذل املبغدأ .وبالتغاا ،فغ ن اإلبقغاء علغا التمييغز بغني الرعايغا البلجيكيغني وبغني األجانغع
لغغيس لغغه لغغابع متييغغزي عنغغدما يكغغون قائم غاً علغغا معغغايري موضغغوعية ومعقولغغة جتغغري مراعا غغا يف كغغل
اجملتمعات الد قرالية.
غتم احتجغغاا ملتمسغغي اللجغغوء علغغا احل غدود بطريقغغة منهجيغغة،
 -34التوصغغية  .34-141ال يغ ّ
وهو لري ،إنا حديف ،وفقاً لاللتزامات الدولية.
 -35التوصيتان  35-141و .36-141ليس للدولة البلجيكية أن تحعغ ّد دراسغات عغن تغ ثري
غرو هلغغا الشغغركات البلجيكيغغة علغغا اجملتمعغغات
املشغغاريع الزراعيغغة املنتجغغة للوقغغود األحيغغائي والغغيت تغ ّ
احملليغغة يف البلغغدان الثالث غة يف غغال حقغغوق اإلنسغغان .غغغري أن هنغغا جهغغوداً تحبغغذل مغغن أجغغل وضغغع
اللمسغ غغات النهائيغ غغة علغ غغا .طغ غغة العمغ غغل الولنيغ غغة املعنونغ غغة ك غ غغركات األعمغ غغال التجاريغ غغة وحقغ غغوق
اإلنسانك ،وهي تشتمل علا جزء يتعلق بتوعية ركات األعمال التجارية بش ن حقوق اإلنسغان
(انيفر الذقرة  85من التقرير الولينح.
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