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انتخابات مللء الشـوار األهزـ ة الع ةيـة
وانتخابـــات ى:ـ ـ خا انتخـــاش انيـــة ةشـ ـ
ةضواً جملس حقوق اإلنسان

رســـالة مؤر:ـــة  1ح ي ان/يونيـ ـ  2015موهزـــة رئ رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة
من املمثلة الدائمة لبلجيكا لدخ األمم املتحدة
يشـ أ ىن ى ـ رئ ىن بلجيكــا قـ رت التقــد بت ــيحزا نتخابــات جملــس حقــوق
اإلنســان للعت ـ ة  ،2018-2016الــس ســتج خ :ــء اجل ـ ء ال ئيســة مــن الــدورة الســبع
للجمعيـة العامــةأ وىحيــل رلــيكم ةيـ نســخة مــن التعزــدات وا لت امـات الــس ىةلنتــزا حكومــة
بلجيكا ةوةاً ،ةمء بق ار اجلمعية العامة ( 251/60انظ امل ق)أ
وىرهو ممتنة تعميم هذه ال سالة وم قزا بوصـعزما وييقـة مـن ويـائق اجلمعيـة العامـة،
رةار البند ( 114هـ) من القائمة األوليةأ
(توقيع) بنيديكت انكيني
السع ة
املمثلة الدائمة
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م ــق ال ســالة املؤر:ــة  1ح ي ان/يونيــ  2015املوهزــة رئ رئــيس اجلمعيــة
العامة من املمثلة الدائمة لبلجيكا لدخ األمم املتحدة
ت يح بلجيكا لعضوية جملس حقوق اإلنسان للعت ة 2018 - 2016
التعزدات وا لت امات الطوةية املقدَّمة ةمء بق ار اجلمعية العامة 251 /60
مقدمـة
 - 1تساهم بلجيكا تع ي حقوق اإلنسان ومحايتزا مجيع ىحناء العامل وتتقيـد بـاحت ا
احلقوق املدنية والسياسية وا قتصادية وا هتماةية والثقا ية الس هة حقوق ةامليـة ورـ قابلـة
للتج ئـــة ومت ابطـــة ومتعاعـــدة يـــدةم بعضـــزا بعضـ ـاًأ تع يـ ـ حقـــوق اإلنســـان ومحايتـــزا
هو ه ء يتج ى مـن السي اسـة الوةنيـة واألهنبيـة لبلجيكـاأ وت اةـق حقـوق اإلنسـان بشـكل
كامــل مجيــع اإلهـ اءات الــس تتخــذها بلجيكــا ةلــق الســاحة الدوليــة ،ةلــق ىســا عــية
ىن حقوق اإلنسان ىساسية حت ا الك امة اإلنسانية لكل دأ
 - 2وباةتبــار بلجيكــا ىحــد األةضــاء املؤسسـ ل،مــم املتحــدة ،ـ ن لــديزا ســجء حــا ء
بأةما قامت هبا لتع ي حقوق اإلنسان ومحايتزا بيئة متعـددة األةـ ا  ،سـواء السـياق
العـاملة ل،مـم املتحـدة ىو كعضـو مؤسـس ولــس ىوروبـاأ وقـد تولـت بلجيكـا منصـ رئاســة
جملس ىوروبا العتـ ة مـن تشـ ين الثـاف/نو م  2014رئ ىيار/مـايو  2015وتنـاد دائمـًا
ب سناد دور قو للمنظمات والت تيبات اإلقليميـة تع يـ حقـوق اإلنسـان ومحايتـزاأ وتلتـ
بلجيكــا ،بصــعتزا ةضــواً مؤسسـاً ا وــاد األوروا ،بك امــة اإلنســان واحل يــة والد ق اةيــة
واملساواة وسيادة القانون واحت ا حقوق اإلنسانأ زذه القـيم مت سـخة معاهـدات ا وـاد
األوروا وتشكل ه ءاً ىساسياً مما تقو ب من ىةما ةلق الصعيد الدويلأ
 - 3ويتجلــق الت ـ ا بلجيكــا منــذ مــدة ةويلــة يفقــوق اإلنســان مجلــة ىمــور مــن بينــزا
ةضويتزا األ :ة جملس حقوق اإلنسان :ء العتـ ة  ،2012-2009وجلنـة وعـع املـ ىة
:ء العت ت  1980-1970و  ،2015-1995واللجنة املعنيـة باملنظمـات رـ احلكوميـة
التابعــة للمجلــس ا قتصــاد وا هتمــاةة :ــء العتـ ة 2014-2011أ وبلجيكــا ح يصــة
ةلق التعاون مـع ر هـا مـن الـدو األةضـاء األمـم املتحـدة سـبيل وسـ حالـة حقـوق
اإلنسان مجيع ىحناء العاملأ
 - 4وهتــد السياســة ايارهيــة لبلجيكــا رئ تع ي ـ العءقــة اإلةابيــة ال ابطــة ب ـ الســلم
واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان ،الس هـة دةـائم األمـم املتحـدة األساسـيةأ وبلجيكـا ملت مـة
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بتع ي حقوق اإلنسان ومحايتزا باةتبارمها ـ ةان ىساسـيان لتحقيـق السـلم واألمـن والتنميـةأ
وبصـــعتزا مـــن الـــدو األةضـــاء ا وـــاد األوروا وةلـــق ىســـا وةـــأ ،زـــة واحـــدة
التعاون اإلمنائة الدويلأ
من املسامه ال ئيسي
 - 5ولكة تساهم بلجيكا بنشاط اجلزود الدولية ال امية رئ عمان احت ا ى ضل حلقـوق
اإلنسان ول يادة عالية ةملزا جما حقوق اإلنسان ،تتقد بطلـ العضـوية جملـس حقـوق
اإلنســان للعت ـ ة 2018-2016أ وقــد دىبــت بلجيكــا ،من ـذ تأســيس اولــس ،ةلــق املشــاركة
مواصلة اإلسزا جملس ديناميكة و عا أ
ىنشطت مشاركة بناءةأ وهة ت ر
املشاركة الععالة مجيع ىنشطة اولس
 - 6اولــس مســؤو ةــن تع يــ ومحايــة مجيــع حقــوق اإلنســان مجيــع ىحنــاء العــاملأ
وستواصـل بلجيكــا العمــل ةلــق هعــل اولــس قويـًا و عــا ومــن ىهــل ةامليــة حقــوق اإلنســان
وةــد قابليتــزا للتج ئــةأ وســتكعل بلجيكــا ىن يكــون اولــس ،دورهــا املتمثــل التصــد
نتزاكات حقوق اإلنسان ،قادراً ةلق التعامل مع كل احلـا ت القط يـة والقضـايا املواعـيعية
و قاً للتطورات املستجدة ةلق ىرض الواقعأ
 - 7وتعت ـ بلجيكــا وهــود نظــا قــو لاه ـ اءات اياصــة ىداة ممتــا ة لــتمك اولــس
من معاجلة ىوعاع حقوق اإلنسان ةلق ىرض الواقعأ وسـتبذ هـة كـل هزـد ممكـن لضـمان
ن اهة تلك اإله اءات اياصة واستقءهلاأ
 - 8وستواصــل بلجيكــا تعاولــا النشــر مــع اإلهــ اءات اياصــة ،و قــاً لــدةوهتا الدائمــة
الصــادرة ةــا 2001أ وكانــت بلجيكــا قــد اســتقبلت املق ـ ر ايــال املعــأ بأ ــكا ال ـ ق
املعاصــ ة ( ،)2015و يـــق ايــ اء العامـــل املعــأ باملنحـــدرين مــن ىصـــل ى يقـــة (،)2006
واملق رة اياصة املعنية ببيع األةعا واستغءهلم البغـاء و املـواد اإلباحيـة ( ،)2000واملقـ ر
ايال املعأ باستقء القضاة واحملام ()1997أ وست د بلجيكـا ـوراً ،ةلـق رـ ار مـا علـت
املاعة ،ةلق البءرات املقدمة من املق رين اياص وستتابع هبمة ونشاط توصياهتمأ
 - 9وستواصل بلجيكا ةملـزا بشـكل كامـل مـع ليـة ا سـتع اض الـدور الشـامل وعـمان
املتابعة الععالة لتوصياهتا كما ىق هتا :ء ةملية ا ستع اض الس تقو هباأ وسـيج رةـداد تق يـ
ا ستع اض الدور الشامل املقبل ومتابعة التوصيات بالتشاور الوييق مع هيئات اوتمع املدفأ
اكـ ا سـتع اض الـدور
 - 10وةءوة ةلق ذلـك ،ستواصـل بلجيكـا ىداء دور عـا
الشــامل مــن ىن يظــل رحــدخ ىدوات اولــس الععالــة واملويــوق هبــا الــس تســاهم رحــدا
وســــينات ــــددة حالــــة حقــــوق اإلنســــان كــــل دولــــة ةضــــو األمــــم املتحــــدةأ
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و هذا السياق ،ستبذ بلجيكا قصارخ اجلزود من ىهل تع يـ هـذا احلـوار البنـاء والشـعا
ب مجيع الدو  ،مبسامهة هيئات اي اء ذات الصلة منظومة األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان
وهيئات اوتمع املدفأ
 - 11وستويل بلجيكا ،و قاً لسياسـاهتا وتشـ يعاهتا الدا:ليـة وسياسـتزا ايارهيـة ،ا هتمـا
ةمل اولسأ
الواه للمجتمع املدف وعمان ىن يستم ىداء دور عا
دةم وتع ي األهز ة األ :خ التابعة ملنظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 - 12بلجيكا ملت مة بتعميم م اةاة حقوق اإلنسان ةلق نطاق األمم املتحدة ب متزاأ
 - 13وة ةلق اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة ىن تواصـل ،مـن :ـء ىنشـطتزا ورئ
هان ـ اولــس ،املســامهة هبمــة ونشــاط تع ي ـ حقــوق اإلنســان ومحايتــزاأ ونتيجــة لــذلك،
ستواصــل بلجيكــا دةــم هــذا اجلزــا العــاملة مــن ىهــل معاجلــة القضــايا املوعــوةية واجلغ ا يــة
ةلق حد سواء ،وذلك سعياً إلح ا تقد تنعيذ معاي حقوق اإلنسانأ
 - 14وقد دةمت بلجيكا معوعية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان منـذ رنشـائزا ،وستواصـل
القيا بـذلكأ وةـ صـون اسـتقءلية املعوعـية وحيادهـا ،أللمـا ـ ةان ىساسـيان لتمكينـزا
من تع ي حقوق اإلنسان ومحايتزاأ ومعظـم مسـامهات بلجيكـا :ـء العقـد املاعـة مل تكـن
خمصصة هلـد بعي نـ  ،وحيثمـا كانـت كـذلك ،كـان اصيصـزا ةعيعـاً ،مـع ا حتـ ا الكامـل
ستقءلية املعوعيةأ وستواصل بلجيكا تقدمي مسامهات األنشطة ال اميـة رئ تع يـ حقـوق
اإلنسان ومحايتزا ،مبا ذلك املسامهات الصناديق األ :خ ذات الصلة األمم املتحدةأ
 - 15وتك ر بلجيكا دةمزـا القـو هليئـات املعاهـدات ،الـس هـة صـل اإلةـار العـاملة
حلقــوق اإلنســان وتضــطلع بــدور ىساســة تع ي ـ حقــوق اإلنســان ومحايتــزا ةلــق املســتوخ
الوةأأ وتـويل بلجيكـا ىمهيـة كـ خ ألداء ةملـزا بععاليـةأ وتتعزـد مبواصـلة تشـجيع التصـديق
العاملة والتنعيذ الكامل ملعاهدات حقوق اإلنسان ال ئيسيةأ وستواصـل بلجيكـا تعاولـا النشـر
مــع جلــان هيئــات املعاهــدات مــن :ــء تقــدمي تقاري ه ـا الدوريــة مواةيــدها ،ومــن :ــء
حوار تعاةلة ةند الع ض الشـعو لتقاري هـا ،وبتنعيـذ توصـيات اللجـان بنشـاطأ
الد:و
وليس لبلجيكا ى تقاري متأ :ة الوقت احلاع  ،وقـد ىنشـأت ليـة وةنيـة لضـمان املتابعـة
املنتظمة لتوصيات هيئات املعاهداتأ
 - 16وقد يفثـت اللجـان املعنيـة التق يـ الثالـع ةـن تنعيـذ اتعاقيـة مناهضـة التعـذي ورـ ه
من ع وش املعاملـة ىو العقوبـة القاسـية ىو الءرنسـانية ىو املزينـة ،والتق يـ ايـامس ةـن تنعيـذ
العزــد الــدويل ايــال بــاحلقوق ا قتصــادية وا هتماةيــة والثقا يــة ،والتق ي ـ اجلــامع للتقــاري
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الدوريــة مــن الســاد ةشـ رئ التاســع ةشـ ةــن تنعيــذ ا تعاقيــة الدوليــة للقضــاء ةلــق مجيــع
ى كا التميي العنص  ،والتق ي األو ةن تنعيـذ ا تعاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األ ـخال
مــن ا :تعــاء القس ـ  ،والتق ي ـ األو ةــن تنعيــذ اتعاقيــة حقــوق األ ــخال ذو اإلةاقــة،
والتق ي السابع ةن تنعيذ اتعاقية القضاء ةلق مجيع ى كا التميي عد امل ىةأ
 - 17و هـــذا الســـياق ،تـــويل بلجيكـــا ىمهيـــة كـ ـ خ ةلـــق رقامـــة حـــوار معتـــو وبنـ ـاء
مع اوتمع املدفأ
ره اءات ىقوخ

جما حقوق اإلنسان

 - 18مكا حــة اإل ــءت مــن العقــاش وتع يـ املســاءلة وســيادة القــانون مهــا مــن األولويــات
الطويلـــة األمـــد بلجيكـــاأ زـــة مؤيـــدة قويـــة للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ،وهـــة واحـــدة
مــن املبــادرين ال ئيســي بــاقت ا معاهــدة متعــددة األةـ ا بشــأن املســاةدة القانونيــة املتبادلــة
وتســليم اوـ م ملقاعــاهتم ليـًا ةلــق ى:طـ اجلـ ائم الدوليــةأ و ا هتمــاع ر يــع املســتوخ
للجمعية العامـة الـذ ةقـد ىيلو /سـبتم  ،2012ىكـدت بلجيكـا جمـددًا الت امزـا بسـيادة
القانون بقطع  17تعزداًأ
 - 19وسيحظق احت ا السءمة اجلسدية لكل خص باهتما :الأ ورئ هانـ مقـديمة
املقت حـات ال ئيسـي اخ:ـ ين ،ستواصـل بلجيكـا وعــع مسـألة ةقوبـة اإلةــدا ةلـق هــدو
ىةما اولس إليارة مناقشة موعوةية بشأن هذه املسألة من منظور حقوق اإلنسان وللمضـة
قدماً سبيل بلوغ هد رلغاء هذه العقوبة ةلق الصعيد العاملةأ
 - 20ويظــل تع ي ـ املســاواة ومكا حــة التميي ـ  ،مــع ريــءء اهتمــا :ــال حلقــوق النســاء
واألةعــــا واأل ــــخال املع عــ ـ للخطــ ـ  ،ــــر اهتمــــا رئيســــة لسياســــات بلجيكــــا،
ةلق الصعيدين الوةأ والدويلأ
 - 21ىما تع ي العمـل الءئـق واحلمايـة ا هتماةيـة للجميـع واحتـ ا معـاي العمـل الدوليـة
زما ه ء من هذه السياسةأ والنمـو ا قتصـاد الشـامل هـو ىداة للقضـاء ةلـق العقـ ووقيـق
التنمية املستدامةأ
 - 22ويشــكل التصــد خ ــة العنصــ ية هانبــاً :ــ مــن هوانــ هــذه السياســةأ وةــ
ىن يستعيد مجيع الضـحايا احملـتمل للعنصـ ية والتمييـ وك اهيـة األهانـ والتعصـ مـن نعـس
ا هتما واحلمايةأ وبعد مشـاركة بلجيكـا الععالـة املـؤا العـاملة ملكا حـة العنصـ ية والتمييـ
دي بــان ،هنــوش ى يقيــا ،ةــا
العنصـ وكـ ه األهانـ ومــا يتصــل بــذلك مــن تعصـ
 ،2001ومشاركتزا الوييقـة مـؤا دي بـان ا ستع اعـة هنيـا ةـا  ،2009كانـت
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ممثلــة ا هتمــاع ال يــع املســتوخ للجمعيــة العامــة الــذ ةقــد  22ىيلو /ســبتم 2011
نيويورك لءحتعا بالذك خ السنوية العا ة ةتماد رةءن وب نامج ةمل دي بانأ
 - 23وتقــدَّمت بلجيكــا رئ هانــ ســلو ينيا بق ارهــا الــذ تقت حــ كــل ســنت بشــأن
الــدورة التاســعة والســت
ا تعاقيــة الدوليــة للقضــاء ةلــق مجيــع ى ــكا التميي ـ العنص ـ
للجم عية العامةأ وقد سعت بلجيكا بـذلك رئ توهيـ ا نتبـاه رئ ىمهيـة ا تعاقيـة ،الـس يحتعـل
ةا  2015بالذك خ السنوية ايمس ةتمادها ،والدةوة رئ تطبيقزاأ
 - 24وح يــة التعــب  ،الــس تشــمل ح يــة الصــحا ة ،ةنصـ ت ىساســة ى جمتمــع د ق اةــة
وذات ىمهيـة كـب ة لبلجيكــاأ ح يـة التعـب ىمـ ت ىساسـة لتحقيـق جمموةــة واسـعة مـن حقــوق
اإلنســـان األ:ـ ـ خ والتمتـــع هبـــا ،مبـــا يزـــا ح يـــة الـــدين ىو املعتقـــدأ وللحـ ـ ييت كلتيزمـــا
دور ها اجلزود املبذولة ملكا حة مجيع ى كا التعص والتميي بسب الدين ىو املعتقدأ
 - 25واقتناةاً بأمهية النظم اإلقليمية ا ملتطـورة حلقـوق اإلنسـان وقيمتـزا املضـا ة ،الـس ينبغـة
ىن تع ـ ي املعــاي العامليــة حلقــوق اإلنســان ،ستواصــل بلجيكــا الــدةوة دا:ــل اولــس ملصــلحة
املنظمات ىو الت تيبات اإلقليمية لتع ي حقوق اإلنسان ومحايتزا وللنزوض بالتعاون ب ليـات
حقوق اإلنسان الدولية واإلقليميةأ
 - 26ويكتســة احتـ ا حقــوق اإلنســان اجلزــود املبذولــة ملكا حــة اإلرهــاش ىمهيــة بالغــةأ
وبلجيكا ت ا ملت مة بضمان ىن تصون تداب ها الوةنية حقـوق العـ د األساسـيةأ وستواصـل
بلجيكا ىيضاً هزودها لضمان ىن تبذ اجلزود الدولية مع ا حت ا الكامل حلقوق اإلنسانأ
 - 27وتتبـــع بلجيكـــا نشـــاةزا التعـــاون اإلمنـــائة لجـ ـاً يقـــو ةلـــق احلقـــوق التنميـــة،
وهــو مــا يؤكــد ةلــق ةامليــة حقــوق اإلنســان وةــد قابليتــزا للتج ئــة وةــد قابليتــزا للتصـ ،
ومبدى املشاركة والشمولية ةملية صنع الق ار ،وةد التميي واملساواة والشعا ية واملساءلةأ
يادة تع ي حق وق اإلنسان ومحايتزا ةلق املستوخ الوةأ
 - 28ستعة بلجيكا جبميـع الت اماهتـا النا ـئة ةـن التصـديق ةلـق اتعاقيـات حقـوق اإلنسـان
هذا الصدد بأن كن رح ا امل يد من التقد ةلق املستوخ الوةأأ
وتعت
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 - 29وقــــد صــــادقت بلجيكــــا ةلــــق ا تعاقيــــات ال ئيســــية حلقــــوق اإلنســــان(ى) وتععــــل
كــل مــا هــو ممكــن للتصــديق ةلــق صــكوك حقــوق اإلنســان التاليــة ىق ـ ش وقــت ممكــنا
ال وتوكـــو ا :تيـــار تعاقيـــة مناهضـــة التعـــذي  ،واتعاقيـــة العمـــا امل لـــي 2011 ،
(رقم  )189ملنظمة العمـل الدوليـة ،وب وتوكـو تعاقيـة العمـل اجلـ ( 1930 ،رقـم )29
ملنظمة العمل الدولية ،واتعاقية جملس ىوروبـا بشـأن منـع ومكا حـة العنـا عـد املـ ىة والعنـا
امل ـ يل (اتعاقيــة اســطنبو )أ وباإلعــا ة رئ ذلــك ،ـ ةت بلجيكــا ااــاذ :طــوات إلق ـ ار
تعــديل املــادة  8مــن ا تعاقيــة الدوليــة للقضــاء ةلــق مجيــع ى ــكا التمييـ العنصـ  ،وتعــديل
املـــادة  ) 1( 20مـــن اتعاقيـــة القضـــاء ةلـــق مجيـــع ى ـــكا التمييـــ عـــد املـــ ىة ،وتعـــديلة
املادت  )7( 17و  )5( 18من اتعاقية مناهضة التعذي  ،وذلك ىق ش وقت ممكنأ
 - 30وقد سامهت بلجيكا بنشاط صيارة ال وتوكو ا :تيـار امللحـق بالعزـد الـدويل
ايال بـاحلقوق ا قتصـادية وا هتماةيـة والثقا يـة وال وتوكـو ا :تيـار تعاقيـة حقـوق
الطعــل املتعلــق بــ ه اء تقــدمي البءرــات ،اللـــذين صــادقت ةليزمــا  20و  30ىيار/مـــايو
 ،2014ةلق التوايلأ
 - 31وإلنعاذ الت ا بلجيكا يفماية حقـوق اإلنسـان ،اةتمـدت ىو هـة بصـدد وعـع :طـر
ةمل وةنية تنص ةلق ا:تصاصات ودد سياستزا ،مثلا
:طة العمل الوةنية األوئ لتنعيذ املبادئ التوهيزيـة بشـأن األةمـا التجاريـة
(ى)
وحقوق اإلنسان ،الس ستنج صيغتزا النزائية ةا 2015أ ومن :ء :طـة العمـل هـذه،
ت ر احلكومة تع ي الت امزا باملبادئ التوهيزية ورةار ”احلمايـة وا حتـ ا وا نتصـا “
الذ تقو ةلي ؛
(ى) العزــد الــدويل ايــال بــاحلقوق املدنيــة والسياســية ( ،)1983وال وتوكــو ا :تيــار األو ()1994
وال وتوكــو ا :تيــار الثــاف الــذ يزــد رئ رلغــاء ةقوبــة اإلةــدا ( ،)1998والعزــد الــدويل ايــال
باحلقوق ا قتصادية وا هتماةية والثقا ية ( ،) 1983وا تعاقيـة الدوليـة للقضـاء ةلـق مجيـع ى ـكا التمييـ
العنصـــ ( ،)1975وا تعاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء ةلـــق مجيـــع ى ـــكا التمييـــ عـــد املـــ ىة (،)1985
وال وتوكو ا :تيار لءتعاقية الدولية للقضاء ةلـق مجيـع ى ـكا التمييـ عـد املـ ىة ( ،)2004واتعاقيـة
حقـــوق الطعـــل ( ،)1991وال وتوكـــو ا :تيـــار تعاقيـــة حقـ ـوق الطعـــل بشـــأن ا ـــت اك األةعـــا
املنا ةات املسلحة ( ،)2002وال وتوكو ا :تيار امللحق باتعاقية حقوق الطعـل بشـأن بيـع األةعـا
البغـاء و املـواد اإلباحيـة ( ،)2006واتعاقيـة مناهضـة التعـذي ورـ ه مـن عـ وش
واستغء األةعـا
املعاملــة ىو العقوبــة القاســية ىو الءرنســانية ىو املزينــة ( ،)1999واتعاقيــة حقــوق األ ــخال ذو اإلةاقــة
وال وتوكــو ا :تيــار امللحــق هبــا ( ،)2009وا تعاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األ ــخال مــن ا :تعــاء
القس ()2011أ
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(ش) :طــة العمــل الوةنيــة الثانيــة املعنونــة ”امل ـ ىة والســء واألمــن“ لتنعيــذ ق ـ ار
جملـــــس األمـــــن  ،)2000( 1325الـــــذ ااـــــذ او /يوليــــ 2013أ وىحـــــد ىهـــــدا زا
ذات األولوية هو محاية النساء والعتيات من مجيع ى كا العنا ،مبا ذلك العنا اجلنسة؛
(ج) :طـــــة العمـــــل الوةنيـــــة السادســـــة املتعلقـــــة بـــــالعنا اجلنســـــاف للعتـــ ـ ة
 ،2019-2015الــــس ةــ ـ وعــــعزا مبــــا يتما ــــق مــــع اتعاقيــــة اســــطنبو أ وســــيكون
ر اهتمامزا ةلق ةنا العش والعنا اجلنسة وتشوي األةضـاء التناسـلية األنثويـة والـ واج
القس وما يسمق العنا امل تبر بالش  ،وهـة مواعـيع سـيتناوهلا لـج يقـو ةلـق سياسـة
متكاملة والوقاية واحلماية واملءحقة القضائية والش اكة؛
(د) ىوئ :طــر العمــل الــس تتصــدخ للتمييـ النــاهم ةــن معــاداة املثلــي ومعــاداة
مغــاي اهلويــة اجلنســية مــن هزــة ،والعنــا امل تكـ بســب معــاداة املثلــي ومعــاداة مغــاي
اهلوية اجلنسية من هزة ى :خ ،اللتان اةتمدتا ةا 2013؛
(هـ) :طة يالثة للحد من العق للعتـ ة  ،2019-2015وهـة قيـد اإلةـدادأ وةلـق
ال رم من ىن بلجيكا ظوظة من ناحية التنمية ا قتصادية وا هتماةيـة ،ـ ن هـذه ايطـة سـتق
يستعيدون مجيعًا بالقـدر نعسـ مـن هـذا ا دهـارأ وسـيكون هـد زا هـو رتاحـة
بأن املواةن
الع صة للجميع لعيش حياة ك ة ،ةلق حنو ما هو مكعو مبوه املادة  23من الدستور؛
(و) :طــة ةمــل وةنيــة يالثــة ملكا حــة ا رــار بالبش ـ وهت ي ـ البش ـ  ،وســتنبأ
ةلق النـزج احملـدد والعملـة يطـة العمـل السـابقةأ ومنـذ ةـا  1995و:ليـة تنسـيق مشـت كة
ب اإلدارات تقو بتنسيق خمتلا املبادرات املتخـذة رةـار اجلزـود املبذولـة ملكا حـة ا رـار
بالبش وهت ي البش أ
 - 32هذا وقد ىنشأت بلجيكا مؤسسات وةنيـة ذات و يـة واسـعة جمـا تع يـ حقـوق
اإلنســان واحت امزــا ومحايتــزا ،مثــل امل ك ـ املشــت ك ةلــق الصــعيد ا وــاد لتكــا ؤ الع ـ ل،
واملعزــد املعــأ باملســاواة ب ـ امل ـ ىة وال هــل ،واللجنــة الوةنيــة حلقــوق الطعــلأ و الوقــت
احلاع  ،تقو احلكومة ب نشاء مؤسسة وةنية حلقوق اإلنسان ،امتثـا ً للمبـادئ املتعلقـة مب كـ
املؤسسات الوةنية لتع ي حقوق اإلنسان ومحايتزا (مبادئ باريس)أ
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