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  مقدمة  -أوالً  
يـشار إليهـا    (تنص االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري            -١

/  كـانون األول   ٢٠، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف          ")االتفاقية"  يلي ب  فيما
، على حـق    ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦، وفُتح باب التوقيع عليها يف باريس يف         ٢٠٠٦ديسمرب  

وتطلب االتفاقية من الدول األطـراف أن       . ل شخص يف عدم التعرض لالختفاء القسري      ك
  . تتخذ ما يلزم من تدابري وقائية وقمعية تكفل احترام هذا احلق

ورافق التصديق عليها   . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦قعت بلجيكا على االتفاقية يف      ووقد    -٢
 من االتفاقية   ٣٢ و ٣١يها يف املادتني     صدور اإلعالنات املشار إل    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢يف  

يشار إليها فيمـا يلـي      (بشأن االعتراف باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري         
  . فيما خيص تلقي البالغات الواردة من األفراد والدول والنظر فيها") اللجنة"  ب
ـ            -٣  / متـوز  ٢ا يف   وتنطوي هذه االتفاقية، اليت دخلت حيز النفاذ بالنسبة إىل بلجيك

  . ، على التزامني رئيسيني٢٠١١ يوليه
وقد مت حتليل الوضع احلايل     . ، جيب أن ُتطبق أحكام االتفاقية يف القانون الوطين        أوالً  -٤

ويبدو أنه مستوف بالفعل ملعظم الشروط املنصوص عليها يف         . للقانون البلجيكي هلذا الغرض   
اج إىل تعديالت بعينها على القانون اجلنائي تتـصل         بيد أن حتقيق االمتثال التام حيت     . االتفاقية

جترمي االختفاء القسري بوصفه جرمية مستقلة ورفض أي مـربر          : مبا يلي اً  بشكل أكثر حتديد  
له، وحتديد األحكام والعقوبات، وحتديد الظروف املشددة والظروف املخففة للعقوبة املتعلقة           

  . ن يف هذا الصددصياغة مشروع قانواً وجتري حالي. هبذه اجلرمية
اً  من االتفاقية، يتعني على بلجيكا أن تقدم تقرير٢٩ من املادة ١للفقرة اً ثانياً، وفق  - ٥

ومتتثـل  . إىل اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية          
اه، على غرار الوثيقة    بلجيكا هلذا االلتزام من خالل هذا التقرير الذي يتبع يف عرضه وحمتو           

ـ     ). CED/C/2(األساسية، املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة        اً وأُعد هذا التقريـر وفق
وهو مثرة تعاون بـني اجلهـات       ).  دال -  "ثانياً"يف  (إىل الوثيقة األساسية     لإلجراء املستند 

وشـاركت يف هـذا     . ةاحلكومية االحتادية واإلقليمية املعنية بقضايا متنوعة تغطيها االتفاقي       
الشرطة، ومكتب شؤون األجانب التابع للدائرة االحتاديـة العامـة          : اجلهد اجلهات التالية  

للشؤون الداخلية، واإلدارة العامة للتشريعات واحلريات واحلقوق األساسية، واإلدارة العامة 
 اجملال القـضائي    للدائرة االحتادية العامة للعدالة، ودائرة التعاون الدويل يف        للسجون التابعة 

التابعة للدائرة االحتادية العامة للشؤون اخلارجية، واإلدارة العامة للدعم القانوين والوساطة           
التابعة لوزارة الدفاع، واملعهد الوطين لعلم األدلة اجلنائيـة وعلـم اإلجـرام، واجلماعـة        

ركت كـذلك   وشـا .  بروكسل، واللجنة اجملتمعية املشتركة    - الفلمنكية، واحتاد والونيا    
وُعرض التقرير على عشرين منظمة ُدعيـت لدراسـته والتعليـق           . منظمات اجملتمع املدين  
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 واسـتكمل التقريـر يف هـذا        ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٨يف اجتماع ُعقـد يف        عليه
الذي حضره ممثلون عن منظمة العفـو الدوليـة ورابطـة حقـوق اإلنـسان                 االجتماع

)Liga voor Mensenrechten.(  
 هذا التقرير احلالة الراهنة للقانون البلجيكي الذي يتفق إىل حد كبري مـع               ويعرض  -٦

  .االتفاقية، كما ذكر أعاله
بالتقرير، إبداء تعليقاهتا   اً  وجتدر اإلشارة إىل أن بإمكان اللجنة، بعد أن أحاطت علم           -٧

كـام  ألحاً  ، وطلب معلومات إضافية وفق    ٢٩ من املادة    ٣ألحكام الفقرة   اً  ومالحظاهتا وفق 
  .٢٩ من املادة ٤الفقرة 

وإذ تدرك بلجيكا احلاجة إىل تعديل تشريعها، فإهنا تتعهد بإطالع اللجنـة علـى                -٨
التطورات اليت تشهدها يف األشهر القادمة عملية إعداد مشروع قانون يهـدف إىل التنفيـذ               

  .الكامل ألحكام االتفاقية

   نقاط١٠إطار قانوين من   -ثانياً  

  ستورية واجلنائية واإلدارية املتعلقة حبظر االختفاء القسرياألحكام الد  -ألف  
يشكل االختفاء القسري جرمية ضد اإلنسانية وهو فعل جمرَّم علـى حنـو حمـدد                 - ٩

ومن ).  من االتفاقية٥انظر التعليق الوارد أدناه على املادة (مبوجب القانون البلجيكي احلايل 
 من االتفاقية،   ٢حسب التعريف الوارد يف املادة      ناحية أخرى، ال جيرَّم االختفاء القسري،       

ومع ذلك، فإن مثل هذا الفعل غري قانوين يف مجيع احلاالت ألنـه             . بوصفه جرمية مستقلة  
ينتهك احلقوق األساسية الواردة يف أحكام القانون الدويل الواجبة التطبيـق مباشـرة يف              

 الشخصية املنصوص عليه يف املادة      السالمة و مبا يف ذلك احلق يف احلرية     (القانون البلجيكي   
 من االتفاقية األوروبيـة     ٥ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة          ٩

، واملادة  )االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    أو(حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      
األحكام الوطنيـة   اً  رسها أيض ، واليت تك  ) من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب      ٦

 من الدستور   ١٢  ويرجى االطالع، يف هذا الصدد، على املادة      . اجلنائية والدستورية القائمة  
  . من االتفاقية٢وعلى األحكام اجلنائية املذكورة يف التعليق الوارد يف إطار املادة 
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 الدولـة   الصكوك الدولية األخرى اليت تتناول االختفاء القسري واليت تكون          -باء  
  فيهااً طرف
صدقت بلجيكا على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وأدرجتـه ضـمن              -١٠

قوانينها الداخلية، ويدرج النظام جرائم االختفاء القسري اليت تشكل جرمية ضد اإلنـسانية             
  . ضمن اختصاص احملكمة

ة املتعلقـة   وجتدر اإلشارة إىل أن بلجيكا طرف يف الصكوك الدوليـة الرئيـسي             - ١١
، اليت يشكل االختفاء القـسري      )املدرجة يف الوثيقة األساسية   (احلقوق األساسية     حبماية
  .ألحكامهااً انتهاك

وإمكانية التطبيق املباشـر لالتفاقيـة       وضع االتفاقية يف النظام القانوين احمللي،       -جيم  
يـع  بواسطة احملاكم أو السلطات اإلدارية، وتطبيق أحكـام االتفاقيـة يف مج           

  الكيانات االحتادية
وضع الصكوك الدوليـة يف     ) ١٣١ و ١٣٠ و ١١٦الفقرات  (تبني الوثيقة األساسية      -١٢

  . التطبيق املباشر ألحكامها والتسلسل اهلرمي للقواعد
وهلذا . وتنطبق االتفاقية على مجيع الكيانات االحتادية واإلقليمية يف الدولة البلجيكية           -١٣

ق على االتفاقية إلجراء موافقة خمتلط جيمع بـني الـسلطات           السبب، خضعت عملية التصدي   
  .)١(املسائل اليت تتناوهلا االتفاقيةاالحتادية واإلقليمية اليت ختتص ب

__________ 

 بشأن املوافقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء              ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٦قانون   ) ١(
 ٣٠ -  الرمسيـة البلجيكيـة    اجلريـدة (،  ٢٠٠٦ديسمرب  /األول كانون   ٢٠اعتمدت يف نيويورك يف     القسري، اليت   

 بـشأن املوافقـة علـى       ٢٠١٠مايو  /أيار ٧ املرسوم الصادر عن الربملان الفلمنكي يف        ،)٢٠٠٦ أبريل /نيسان
 /األول كانون   ٢٠االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت اعتمدت يف نيويورك يف              

، املرسوم الصادر عن اجملتمع الفرنسي      )٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٤ ،اجلريدة الرمسية البلجيكية  (،  ٢٠٠٦ ديسمرب
 بشأن املوافقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري،             ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٧ يف

 ٢٤ اجلريـدة الرمسيـة البلجيكيـة،     (،  ٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كـانون    ٢٠ اليت اعتمدت يف نيويورك يف    
 فيمـا   -  بشأن املوافقة  ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٣ن إقليم والون يوم     ع، املرسوم الصادر    )٢٠١٠ هونيي/حزيران

 على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من        - يتعلق باملسائل اليت أحال هلا اجملتمع الفرنسي حق ممارستها        
اجلريـدة الرمسيـة    (،  ٢٠٠٦ديـسمرب   /األول كـانون    ٢٠ االختفاء القسري، اليت اعتمدت يف نيويورك يف      

 ٢٥ بتاريخ) منطقة العاصمة بروكسل  (، وقرار اللجنة اجملتمعية املشتركة      )٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٦ البلجيكية،
، بشأن املوافقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء        ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

 ٧ اجلريدة الرمسيـة البلجيكيـة،    ( ،٢٠٠٦ديسمرب  /ل كانون األو  ٢٠القسري، اليت اعتمدت يف نيويورك يف       
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٨ملانية يف   ، واملرسوم الصادر عن اجملموعة الناطقة باأل      )٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

 املوافقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت اعتمدت يف نيويـورك                أنبش
 ).٢٠١١أبريل /نيسان ٢٩ اجلريدة الرمسية البلجيكية،(، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ يف
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الكيفية اليت تضمن هبا التشريعات الداخلية عدم االسـتثناء مـن حظـر               - دال  
  القسري  االختفاء

  . من االتفاقية١دة ة يف إطار املايرجى االطالع على التعليقات الوارد  -١٤

  السلطات املختصة  -هاء  
بـأول    السلطات املختصة بكل مسألة من املسائل اليت تناولتها االتفاقية سُتزود أوالً            -١٥

   .عن كل مادة من مواد االتفاقيةاً مبعلومات عن التقرير يف التعليقات الواردة حتديد

رية اليت طُبقت فيها أحكـام      أمثلة على القرارات القضائية أو اإلجراءات اإلدا        -واو  
 اإلداريـة الـيت     ألحكام االتفاقية، والتدابري   االتفاقية أو اليت ثبت فيها انتهاك     

  ختالف االتفاقية
  .مل ُيبلغ عن أي قرار قضائي بشأن االختفاء القسري  -١٦
  . ومل ُيبلغ عن أي إجراء إداري من النوع املذكور  -١٧
ائح اليت تنفذ االتفاقية علـى وجـه التحديـد يف           سترد اإلشارة إىل القوانني واللو      -١٨

  . التعليقات الواردة يف إطار كل مادة من مواد االتفاقية

  بيانات إحصائية عن حاالت االختفاء القسري  -زاي  
  .ليس لدى الدولة إحصاءات من هذا النوع  -١٩

  تعليقات حمددة على كل مادة من مواد االتفاقية  -ثالثاً  

  ١املادة     

دابري تشريعية وإدارية لضمان عدم االنتقاص من احلـق يف عـدم التعـرض              ت  -ألف    
  ء القسري يف احلاالت االستثنائيةلالختفا

 واحلريات الـيت يكفلـها      ال يسمح القانون البلجيكي بأي انتقاص من احلقوق         - ٢٠
ـ   - هلا اً واليت ميثل االختفاء القسري انتهاك   - الدستور   اً  يف احلـاالت االسـتثنائية مهم

  .شكلها  نكا
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وعالوة على ذلك، فإن أحكام القانون الدويل الواجبة التطبيق مباشرة يف القـانون               -٢١
هلا، ال ميكن أن تكـون موضـوع   اً شكل أعمال االختفاء القسري انتهاك    تالبلجيكي، واليت   

 مـن   ٤انظر املادة   (للشروط املوضوعية واإلجرائية    اً  استثناء إال يف نطاق حمدود للغاية ووفق      
تفاقية األوروبيـة حلقـوق    من اال١٥هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة      الع

وإن فعلت ذلك، ينبغي أن يتوىل املشرِّع       . ومل تستخدم بلجيكا قط هذه السلطة     . )٢()اإلنسان
روبا وينبغي إبالغ األمني العام لألمم املتحدة أو األمني العام جمللس أو. وضع املعايري االستثنائية

  . وميكن عندئذ أن ختضع ضرورة هذه التدابري االستثنائية ودرجة تناسبها لرقابة دولية. بذلك
ويف . وينبغي التأكيد على تطبيق القانون اإلنساين الدويل يف حالة الـرتاع املـسلح              -٢٢

الواقع، حيظر هذا القانون االختفاء القسري، وينظم أسلوب االحتجاز بطريقة مفصلة للغاية،            
   .)٣(يضع العديد من التدابري العامة لتتبع األفرادو

وحاالت الطـوارئ، واألمـن      التشريعات واملمارسات فيما يتعلق باإلرهاب،      -باء    
  األسباب األخرى اليت تؤثر يف التنفيذ الفاعل للحظر القومي أو

  . سريال يؤثر أي تشريع أو أي ممارسة معينة على التنفيذ الفاعل حلظر االختفاء الق  -٢٣
ملكافحة اإلرهاب يركز على اإلطـار القـانوين واإلطـار          اً  وأعدت بلجيكا نظام    -٢٤

  . املؤسسي والتدابري الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل
تتعلق مبكافحـة   اً  ، أحكام ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٩وسّنت بلجيكا، منذ      -٢٥
لقانون البلجيكي القـرار اإلطـاري      ، الذي أدرج يف ا    )٤(وقانون اجلرائم اإلرهابية  . رهاباإل

 بشأن مكافحة اإلرهـاب،     ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣الصادر عن جملس االحتاد األوريب يف       
واسُتكمل هـذا   . بشأن اجلرائم اإلرهابية  "  ثانياً  مكرراً - أوالً"ضّمن القانون اجلنائي العنوان     

 الذي يدرج   ٢٠١٣اير  فرب/ شباط ١٨القانون بأربع حاالت جترمي جديدة بعد اعتماد قانون         
 تـشرين   ٢٨الصادر عن جملـس االحتـاد األورويب يف          JAI/2008/919القرار اإلطاري رقم    

 الـصادر   JAI/2002/475 والقاضي بتعديل القـرار اإلطـاري رقـم          ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
   .)٥( بشأن مكافحة اإلرهاب٢٠٠٢يونيه /حزيران١٣ يف

__________ 

للحصول على تفاصيل شروط االستثناء من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف حاالت الطـوارئ، انظـر                 ) ٢(
محاية حقوق اإلنسان يف حالـة      " حول   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٩تقرير اللجنة القانونية جمللس أوروبا الصادر يف        

    . ١١٨٥٨الوثيقة رقم " طوارئال
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=12260&Language=FR#P129_16979. 

القواعد، بروكسل،  ،  ١ اجمللد رقم    القانون اإلنساين الدويل العريف،   بيك،   -دوسويل  . ل و هنكارتس. م .ج )٣(
 .٢٠٠٦برويالنت 

 .٢٠٠٣ديسمرب /نون األول كا٢٩ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٤(
 .٢٠١٣مارس / آذار٤ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٥(
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ملشتبه يف ارتكاهبم جرائم إرهابيـة مبوجـب     وبناء على ما ذُكر، ُيعامل األشخاص ا        -٢٦
ويتمتع هؤالء األشـخاص    . القانون العام، وتطبق عليهم مجيع القواعد اإلجرائية ذات الصلة        

بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا املتهمون اآلخرون أثناء االستجواب وجلسات االستماع، مبا يف             
لطبيعة اجلرائم اإلرهابيـة،    اً  ، ونظر بيد أنه . ذلك إمكانية الطعن يف القرارات الصادرة ضدهم      

فإن مثة أساليب حتقيق حمددة خاصة باجلرائم اخلطرية تطبق على األفعـال املـشار إليهـا يف              
من أفعال    وليس من شأن أي منها أن حيدث أو يشكل فعالً         .  من القانون اجلنائي   ١٣٧ املادة

  . االختفاء القسري

   ٢املادة     

  القانون الداخلي أو أحكام االحتجاجتعريف االختفاء القسري يف     
مستقلة  يف ضوء احلالة الراهنة للقانون البلجيكي، جيرَّم االختفاء القسري بوصفه جرمية            -٢٧

  ). من االتفاقية٥انظر أدناه التعليق الوارد يف إطار املادة (عندما يشكل جرمية ضد اإلنسانية 
الة الراهنة للقانون البلجيكـي،     ومع ذلك، ال يشكل االختفاء القسري، يف ضوء احل          -٢٨

  .جرمية من جرائم القانون العام
ومع ذلك، ميكن أن يتكون االختفاء القسري من أفعال جمرَّمـة بالفعـل يف قـانون                  -٢٩

 ٤١٧املـادة  (، واملعاملة الالإنسانية  ) ثانياً  مكرراً ٤١٧املادة  (العقوبات البلجيكي مثل التعذيب     
آلخـرين وإخفـاؤهم    قتضاء، اختطاف القّصر واألشخاص الضعفاء ا     ، أو، عند اال   ) ثالثاً مكرراً

على جرمية االختفاء القسري    اً  ميكن املعاقبة حالي  اً،  وبشكل أكثر حتديد  . )٦()٤٣٠-٤٢٨املواد  (
  اليت جترِّم على التوايل االحتجـاز غـري القـانوين   ١٥٧ و١٥٦، ١٥٥،  ١٤٧على أساس املواد    

يني، وإبقاء املوظفني احلكوميني على أشخاص حمتجزين على التعسفي من جانب املوظفني احلكوم و
تعسفي، وعدم تنديدهم هبذا االحتجاز، والقيام بأنشطة معينة من جانب بعـض             و حنو غري قانوين  

 -  مثل رفض عـرض الـسجالت      -املوظفني العموميني قد تؤدي إىل إخفاء شخص يف احلجز          
 من القانون   ١٥٧خرية، اليت تنص عليها املادة      وهذه اجلرمية األ  . احتجازه بصورة غري مشروعة    أو

  . اجلنائي، جديرة بأن يسلَّط الضوء عليها ألهنا متطابقة، على األقل، إىل حد ما مع االتفاقية
كانـت   وتوخياً جلمع كل العناصر املادية جلرمية االختفاء القسري يف جمموعة موحدة، وملا             -٣٠

ناصر، ومع األخذ بعني االعتبار مدى خطـورة ظـاهرة          اجلرائم ذات الصلة ال تشمل مجيع هذه الع       
  . )٧(االختفاء القسري، يتوقع تعديل القانون البلجيكي لتصنيف االختفاء القسري كجرمية مستقلة

__________ 

حسبما أشارت إليه دائرة التشريع التابعة جمللس الدولة عند مناقشة مشروع قانون بـشأن املوافقـة علـى                   )٦(
 ).٢٠٠٩ يوليه/ متوز٢٧، بتاريخ ٤٦/٩٨٥/٢/٥اإلخطار رقم (االتفاقية 

تفاء القسري بوصفه جرمية مستقلة يف أثناء املفاوضـات الراميـة إىل            شددت بلجيكا على أمهية حتديد االخ      )٧(
 .اعتماد االتفاقية
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وريثما يدخل التعديل املذكور أعاله حيز النفاذ، جتري املقاضاة بـشأن االختفـاء               -٣١
  .القسري على أساس األحكام املذكورة أعاله

  ٣ادة امل    

 من االتفاقية، وكيفية املالحقة القضائية علـى        ٢كيفية منع الدولة لسلوك حمدد يف املادة            
  مثل هذه األفعال عندما ُترتكب من ِقبل جهات من غري الدول

 من االتفاقيـة أشـخاص أو جمموعـات         ٢إذا ارتكب األفعال الوارد تعريفها يف املادة          -٣٢
ا أو موافقتها، فإهنا ُتعد، حسب االقتـضاء، مـن ضـروب            يتصرفون دون إذن الدولة أو دعمه     

ومن . التعذيب واملعاملة الالإنسانية واالختطاف وإخفاء القّصر أو غريهم من األشخاص الضعفاء          
املـواد   ، أو  ثالثـاً   مكرراً ٤١٧، أو املادة     ثانياً  مكرراً ٤١٧مث ميكن املقاضاة بشأهنا مبوجب املادة       

ويف مجيع األحوال، ُتعد أعمـال االختفـاء القـسري    . لعقوبات من قانون ا٤٣٠ إىل  ٤٢٨ من
  . من قانون العقوبات أوالً مكررا٤٣٨ً إىل ٤٣٤انتهاكات للحرية الفردية جترمها املواد من 

  ٤املادة     
  . من االتفاقية ٣ و٢انظر التعليق الوارد يف إطار املادتني   -٣٣
قانون العقوبات وخطوات    إدخاله على وستطلع بلجيكا اللجنة على التعديل املتوقع         -٣٤

  .اإلجراءات الالزمة العتماده

  ٥املادة     

  تعريف االختفاء القسري الذي يشكل جرمية ضد اإلنسانية  -ألف    
أثريت مسألة تعريف جرمية االختفاء القسري بوصفها جرمية ضد اإلنـسانية أثنـاء               -٣٥

دي الوقوع يف شرك التعريفات املتعددة      ورأى املفاوضون أمهية تفا   . املفاوضات بشأن االتفاقية  
وأراد بعض الدول، مبا فيها بلجيكا، املـضي        . للجرمية ضد اإلنسانية مبوجب القانون الدويل     

يف طريق اإلشارة الصرحية إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة، األمـر              اً  قدم
. )٨(يف نظام روما األساسـي    بسبب معارضة بعض الدول غري األطراف       اً  الذي مل يكن ممكن   

  .واحلل التوافقي الذي ارتضاه املفاوضون هو اإلشارة إىل القانون الدويل

__________ 

مشروع قانون بشأن املوافقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري الـيت                  )٨(
، ٢٠١٠-٢٠٠٩الدورة   ، جملس الشيوخ،  ٢٠٠٦ديسمرب عام   / كانون األول  ٢٠اعتمدت يف نيويورك يف     

 .٧. ص، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣، بتاريخ ٥٠٥/١-٤الوثيقة التشريعية رقم 
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وبالتايل، فإن جرمية االختفاء القسري ال ُتعد جرمية ضد اإلنسانية إال يف احلاالت اليت   -٣٦
  .لصلةتكون فيها األفعال مبثابة جرائم ضد اإلنسانية مبوجب قواعد القانون الدويل ذات ا

. ويعترب القانون الدويل العريف مصدر جترمي االختفاء القسري الذي يعد جرمية دولية             -٣٧
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة الـذي          ٧يف املادة   اً  وقد ُدوِّن تعريفها مؤخر   

اً  مكـرر ١٣٦وأُدرج التعريف يف املادة . ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٨صادقت عليه بلجيكا يف    
ويـشري إليهـا    (من القانون اجلنائي البلجيكي الذي يتضمن أحكام النظام األساسـي           اً  يثان

وميكن أن يتحقق هذا بعدة طرق من بينها حـاالت          . لتعريف اجلرمية ضد اإلنسانية   ) صراحة
 من القانون اجلنائي اليت تطبق يف القانون        ٩-ثانياًاً   مكرر ١٣٦انظر املادة   (االختفاء القسري   

  ).  من النظام األساسي٧ط من املادة -١فقرة البلجيكي ال
وفيما يتعلق بنوعية اجلاين، من اجلدير بالذكر أن اجلرمية ضد اإلنسانية، على النحـو          -٣٨

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ميكن أن ترتكبها، إىل حـد           ٧احملدد يف املادة    
، تنص على أن اهلجوم املوجـه       ٧من املادة    ٢والواقع أن الفقرة    . ما، أطراف من غري الدول    

 عمـالً "ضد جمموعة من السكان املدنيني، الذي يشكل جرمية ضد اإلنسانية، هو الذي يقع              
   ."هلذه السياسةاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا اهلجوم، أو تعزيز

 ضد اإلنسانية   ويبدو من الفقرات السابقة أن جرمية االختفاء القسري بوصفها جرمية           -٣٩
وليس هناك ضرورة إلدراج أي تـدابري       . قد تناوهلا القانون اجلنائي البلجيكي على حنو واف       

  .بشأن هذا املوضوع يف القانون البلجيكي

  العواقب املنصوص عليها يف القانون الداخلي وتأثريها على مواد أخرى من االتفاقية   -ءبا    
ا تشكل حاالت االختفاء القسري جـرائم ضـد    من االتفاقية، عندم ٥للمادة  اً  وفق  -٤٠

  .اإلنسانية، ينبغي أن تطبق عليها التبعات القانونية اليت ينص عليها القانون الدويل

   املساءلة اجلنائية-  من االتفاقية٦املادة   )أ(    
ينبغي اإلشارة إىل األحكام ذات الصلة من النظام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة                -٤١

 مـن االتفاقيـة،     ٦من املـادة    ) أ(١ فيما يتعلق بالفقرة الفرعية      ٣-٢٥ادة  الدولية، وهي امل  
 ٣٣، واملـادة    ٦من املادة   ) ب(١سي فيما يتعلق بالفقرة الفرعية       من النظام األسا   ٢٨ واملادة

وتعكس هذه األحكـام    . من االتفاقية  ٨من املادة    ٢من النظام األساسي فيما يتعلق بالفقرة       
  . املدّونالقانون الدويل العريف

اً  مكـرر  ١٣٦ و ٧٠وإدراج هذه األحكام يف القانون الوطين مكفول مبوجب املواد            -٤٢
تتناول اً،  وبشكل أكثر حتديد  . من القانون اجلنائي  اً  سابعإىل  اً  خامساً   مكرر ١٣٦ و ٩واً،  ثاني

 األشكال املختلفة الرتكاب اجلرميـة    اً  خامساً   مكرر ١٣٦ و ٩و،   ثانياً  مكرراً ١٣٦املادتان  
اً  مكـرر  ١٣٦ من االتفاقية، وتتناول املـادة       ٦من املادة   ) أ(١ملشار إليها يف الفقرة الفرعية      ا
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.  من االتفاقية٦من املادة ) ب(١ملشار إليها يف الفقرة الفرعية مسؤولية رؤساء العمل ا  اً  سادس
 بـسبب  فتتناول عدم اإلعفـاء مـن املـسؤولية   اً  سابعاً   مكرر ١٣٦ من املادة    ٢أما الفقرة   

  . من االتفاقية٦ من املادة ٢مقتضيات القانون وأوامر الرؤساء املشار إليها يف الفقرة 

   العقوبات- ٧املادة   )ب(    
 مـن االتفاقيـة،   ٥ال يبدو أن القانون الدويل الواجب التطبيق، املشار إليه يف املادة             -٤٣

   .فيما خيص العقوباتاً حمدداً يضع معيار
القانون اجلنـائي علـى أن       مناً  رابعاً   مكرر ١٣٦تنص املادة   ويف القانون الوطين،      -٤٤

من نفس القانون، ُيعاقب    اً  ثالثاً  مكرر١٣٦اجلرمية ضد اإلنسانية، على النحو احملدد يف املادة         
تشكل جرائم   وتنطبق هذه العقوبة على حاالت االختفاء القسري اليت       . عليها بالسجن املؤبد  

يف العقوبة بسبب الظروف املخففة املنصوص عليهـا يف         وجيوز للقاضي ختف  . ضد اإلنسانية 
 - ١٨٦٧تـوبر   أك/ تشرين األول  ٤ من قانون العقوبات، ويف قانون       ٨٥إىل   ٧٩املواد من   

  .)٩(قانون الظروف املخففة

   فترة التقادم- ٨املادة   )ج(    
م ترى بلجيكا أن القانون اجلنائي الدويل حيتوي على قاعدة عرفية حمددة بشأن عـد               -٤٥

وهي اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة     (تقادم االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل       
  ).ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

إىل االتفاقية األوروبية بشأن عدم تقادم اجلرائم املرتكبة ضـد          اً  وميكن اإلشارة أيض    -٤٦
 ١٩٧٤ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٥جملس أوروبا يف     اإلنسانية وجرائم احلرب، اليت اعتمدها    

، واليت تنص يف املادة األوىل على مبـدأ         ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٦وصدقت عليها بلجيكا يف     
  .عدم تقادم اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

 من الباب التمهيدي مـن      ٢١وينص على ذلك القانون اجلنائي البلجيكي يف املادة           -٤٧
  .قانون اإلجراءات اجلنائية

 من قانون العقوبات على أن األحكام الـصادرة         ٩١على ذلك، تنص املادة     وعالوة    -٤٨
  . على االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل ال تسقط بالتقادم

   الوالية القضائية- ٩املادة   )د(  
ترى بلجيكا أن االلتزام يف القانون الوطين بقمع اجلرائم ضد اإلنسانية واعتماد تدابري               -٤٩

وتتجلى . احملاكم واهليئات القضائية الوطنية من قمعها مصدره القانون الدويل العريف         لتمكني  
املمارسة ذات الصلة يف هذا الصدد، على وجه اخلصوص، يف التدابري اليت اعتمدهتا الـدول               

__________ 

 .١٨٦٧أكتوبر / تشرين األول٥ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٩(
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على الصعيد الوطين ويف أعمال املنظمات الدولية مثل قرارات اجلمعية العامة وجملس األمـن              
وقـد عرضـت   . قمع اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واملتحدة فيما يتعلق بتجرمي   التابع لألمم   

بلجيكا أسس هذا االلتزام على نطاق واسع يف اإلجراءات أمام حمكمة العـدل الدوليـة يف                
  .)١٠() ضد السنغالبلجيكا( القضية املتعلقة مبسائل بشأن وجوب احملاكمة أو التسليم

 من ديباجة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية       ١٠لفقرة  وباإلضافة إىل ذلك، تؤكد ا      -٥٠
احملكمة اجلنائية الدولية املنـشأة     "الدولية وجود هذه القاعدة العرفية مشرية بالتحديد إىل أن          

  ."مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية
م بإقامة والية قضائية داخل حدود إقليم الدولة        وهذه القواعد احملددة املتعلقة بااللتزا      -٥١

وخارجه للتمكني من مالحقة مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية ال ختتلف عن األحكام الـواردة              
  . التعليقات الواردة يف إطار هذه املادةانظر.  من االتفاقية٩يف املادة 

   مبدأ التسليم أو احملاكمة - ١١املادة   ) ه(    
أعاله، إن واجب املالحقة عن اجلرائم ضد اإلنسانية        " د" يف الفقرة    حسبما هو مبني    -٥٢

وهذه القاعدة مطابقة   . املرتكبة على أراضي بلجيكا يستمد مصدره من القانون الدويل العريف         
ولذلك يرجى االطالع على التعليقات الـواردة يف        .  من االتفاقية  ١١لتلك الواردة يف املادة     

  .إطار هذه املادة

   املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية - ١٤ملادة ا  )و(    
ال ينص القانون الدويل فيما يبدو على أي التزام حمدد فيما خيص املساعدة القانونية                -٥٣

وعليه يرجى االطالع على األحكـام      . املتبادلة بشأن مالحقة مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية      
  . من االتفاقية١٤العامة املشار إليها يف املادة 

   تقدمي املساعدة إىل الضحايا- ١٥املادة   )ز(    
ال توجد قواعد حمددة يف القانون الدويل أو القانون البلجيكي بشأن تقدمي املساعدة،               -٥٤

  . على وجه اخلصوص إىل ضحايا جرائم االختفاء القسري اليت تشكل جرائم ضد اإلنسانية
__________ 

ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع، يرجى االطالع على األجزاء ذات الصلة من االلتماس الكتايب الذي                 )١٠(
التماس من مملكة بلجيكا، حمكمة العدل      (يف القضية املذكورة أعاله      ٢٠١٠ يوليه/ متوز ١قدمته بلجيكا يف    

، مـن   ٢٠١٠،  يوليه/ متوز ١،  )بلجيكا ضد السنغال  ( واملسائل املتصلة بواجب احملاكمة أو التسليم     الدولية،  
 )www.icj-cij.org، وهي متاحة على موقع احملكمة اإللكتـروين         ١٠٥إىل   ١٠٢ ومن ص    ٩٩ إىل   ٩٣ص  

 ١٦ أعضاء احملكمة يف هناية اجللسة العلنية اليت عقدت يف        واخلطية على األسئلة اليت طرحها      وية  والردود الشف 
 ١٦أسئلة طرحها على األطراف أعضاء احملكمة يف هناية اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ             ( ٢٠١٢مارس  /آذار
 انظر، بـصفة    . تلك الردود  جتميع الردود الشفوية واملكتوبة والتعليقات املكتوبة على      : ٢٠١٢مارس  /آذار

، وهي متاحة على موقع احملكمة اإللكتـروين علـى الـرابط التـايل،              ٤٨ إىل   ٢١خاصة الصفحات من    
www.icj-cij.org.( 
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لواردة يف القانون البلجيكي بشأن تقدمي املساعدة إىل        ولذلك، تنطبق القواعد العامة ا      -٥٥
  .  من االتفاقية٢٤ و١٥الضحايا على النحو املذكور يف التعليقات الواردة على املادتني 

  ٦املادة     

  )مبا يف ذلك املسؤولية اجلنائية للرؤساء يف العمل(أمناط املسؤولية اجلنائية   -ألف    
مناط املسؤولية املرتبطة حباالت االختفاء القسري اليت       سريكز هذا التعليق فقط على أ       -٥٦

وفيما خيص املسؤولية اجلنائية املرتبطـة حبـاالت االختفـاء    . ال تشكل جرمية ضد اإلنسانية  
القسري اليت تشكل جرمية ضد اإلنسانية، يرجى االطالع على التعليقات الواردة يف إطـار              

  . من االتفاقية٥املادة 
 من القانون اجلنائي على أمناط املـسؤولية الواجبـة          ٦٧ و ٦٦ و ٥١وحتتوي املواد     -٥٧

. التطبيق يف مجيع اجلرائم، مبا فيها اجلرائم اليت تنطوي علـى أفعـال االختفـاء القـسري                
وتستهدف هذه املواد األشخاص الذين حياولون ارتكاب جرمية ما أو يرتكبوهنا أو يـأمرون              

وهذه األمنـاط مماثلـة لتلـك       .  أو يشاركون فيها   بارتكاهبا أو يرعوهنا أو يتواطؤون بشأهنا     
  . من االتفاقية٦ من املادة ١املنصوص عليها يف الفقرة 

 من  اًحملدد يف االتفاقية، ال تشكل منط     وملا كانت مسؤولية رئيس العمل، على النحو ا         -٥٨
. بطـريقتني أمناط املسؤولية املنفصلة فيما خيص اجلرائم العادية، فإن القانون الوطين يتناوهلـا             
 ١٥٦ و ١٥٥فتقاعس الرئيس يف العمل إما أنه قد يشكل جرمية يف حد ذاته مبوجب املادتني               

 من أمناط املسؤولية اليت تدخل يف فئـة املـشاركة والتواطـؤ             اًمن قانون العقوبات، أو منط    
ويف الواقـع، يفيـد االجتـهاد       .  من قانون العقوبات   ٦٧ و ٦٦املنصوص عليها يف املادتني     

ي يف بلجيكا أن التقاعس عن فعل ما قد ُيعد مشاركة إذا كان الشخص املعـين مـن    القضائ
من اً ضرب أو إذا مثّل تقاعسه عن وعي وطواعية، بسبب الظروف،/واجبه القيام بفعل إجيايب و 

التحريض اإلجيايب على ارتكاب جرمية، أو عكس نيته التعاون مباشـرة يف تنفيـذ اجلرميـة                
  . )١٢(عل تنفيذ اجلرمية املتوقعة ممكناً، أو عندما جي)١١(و بتيسريهابالسماح بوقوعها أ إما
وال يعد من الضروري أو املرغوب فيه تصنيف املسؤولية اجلنائية للرئيس يف العمـل                -٥٩

بأمناط ) أو اجلرائم ذات الصلة   (فربط جرمية االختفاء القسري     . ضمن أمناط املسؤولية املستقلة   
فهذه القائمة ميكن أن : اقية يقوض اتساق قانون العقوبات البلجيكي   املسؤولية الواردة يف االتف   

__________ 

، حمكمـة   ٨٩٥. ، ص ١٩٩٩ جملة السوابق القضائية لعام      ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣حمكمة النقض    )١١(
 ١٧. ؛ حمكمة الـنقض   ٥١٦. ، ص ٢٠٠٨قضائية لعام   ، جملة السوابق ال   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٦. النقض

جملـة   ،٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢ .حمكمة النقض  ٤٣٨ ص   R.D.P. 2009،  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
 .١٧٤٨، ص ٢٠٠٩السوابق القضائية لعام 

 .٦١٩، ص ٢٠٠٩، جملة السوابق القضائية لعام ٢٠٠٩مارس / آذار٣حمكمة النقض  )١٢(
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تؤدي، على النقيض من ذلك، إىل تفسري خطري يؤكد أن مسؤولية الرئيس يف العمل مستبعدة              
فيما خيص اجلرائم األخرى املشمولة بالقانون العادي أو القانون الدويل واليت مل ترد بـشأهنا               

  . البلجيكيمثل هذه القائمة يف القانون 

  واألوامر املخالفة للقانون اً، واجب الطاعة، وأوامر الرؤساء بوصفها مربر  -باء    
يعترب القانون البلجيكي احلايل أن إصدار أمر بفعل يؤدي إىل االختفاء القسري هـو                -٦٠

 ١٤٧عمل غري قانوين يتحمل مسؤوليته الرئيس الذي أصدر األمر، وذلك مبوجـب املـواد            
 من  ٢٩وتنص املادة    .من قانون العقوبات  اً  ثالثاً  مكرر ١٣٦ أو املادة    ٢٥٧ و ١٥٦و ١٥٥و

. قانون اإلجراءات اجلنائية على أن من واجب املوظفني الذين يطلعون على هذا األمر إدانتـه              
  .أما املرؤوس الذي يتلقى مثل هذا األمر، فإنه ملزم باالمتناع عن تنفيذه

 من القانون   ٨لتزام باالمتناع منصوص عليه يف املادة       وبالنسبة ألفراد الشرطة، فإن اال      -٦١
وكـذلك   ،)١٣( بشأن التدابري التأديبية ألفراد دوائر الشرطة      ١٩٩٩مايو  / أيار ١٣الصادر يف   

أما بالنسبة ألفراد القوات املسلحة، فتجـدر  . )١٤( من مدونة قواعد سلوك الشرطة ٤٦ة  الفقر
 ١٩٧٥ينـاير   / كانون الثاين  ١٤ون الصادر يف     من القان  ١١ من املادة    ٢اإلشارة إىل الفقرة    
  . )١٥(باط يف القوات املسلحة البلجيكيةبشأن قواعد االنض

وعلى وجه التحديد، فإن املرؤوس الذي يرفض األمر على أساس مركزه القـانوين،               -٦٢
والدويل الواجب التطبيق، يبلغ رئيسه هبـذا        ملدونة السلوك ولإلطار القانوين الوطين      وامتثاالً

إلجراءات تأديبية أو عقابية ميكنه االحتجاج      اً  وإذا ما خضع الحق   . القرار ويرفض تنفيذ األمر   
  .باالستثناء الذي يربر رفضه االنصياع لألمر

أما إذا أقدم املرؤوس، على النقيض من ذلك، على تنفيذ األمر املتعلق باالختفاء القـسري،                 -٦٣
 لألحكام املنصوص عليها أعـاله، ويكـون مـسؤوالً   اً فقمن الناحية التأديبية و فإنه يكون مسؤوالً  

  .  من االتفاقية٥ و٢مسؤولية جنائية مبوجب املواد املذكورة يف التعليق الوارد يف إطار املادتني 
باألمر الـصادر مـن     اً  وال ميكن للمرؤوس املعين أن يربر اجلرمية اليت ارتكبها حمتج           -٦٤

 قانون العقوبات ال تعترف باألمر الصادر عن سـلطة           من ٧٠ويف الواقع، فإن املادة     . رئيسه
ومع ذلك، ويف ضوء . )١٦(قانوناًاً أو جائزاً هذا األمر ملزمإال إذا كان اً مشروعاً حكومية دافع

__________ 

 .١٩٩٩ يونيه/ حزيران١٦ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )١٣(
 الذي ُوضعت مبوجبه مدونة قواعد الـسلوك للـشرطة،          ٢٠٠٦مايو  /أيار ١٠املرسوم امللكي الصادر يف      )١٤(

 .٢٠٠٦مايو / أيار٣٠ اجلريدة الرمسية البلجيكية،
 .١٩٧٥فرباير / شباط١ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )١٥(
 & Strafrecht, strfprocesrecht ،٢٠٠٦جـارت،  فان ديـن فين (وقد أكدت هذا الشرط سوابق قضائية متوافقة  ) ١٦(

international stefrecht، تـشرين الثـاين  ٢٠انظر على وجه اخلصوص جملس احلرب يف ليـيج،  ). ٢١٠ ص / 
 .Rev.Jur. Congo  ١٩٦٦مايو / أيار١٨وجملس احلرب يف بروكسل ، J.T., 1973, p. 148، ١٩٧٢ نوفمرب
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، حيظـر  )١٧( الدولية الواجبة التطبيق مباشـرة القانون مبعناه األوسع، أي مبا يف ذلك األحكام       
 وهذا املنطق صحيح سواء أن شكّل االختفاء القسري         .االختفاء القسري بصورة ال لبس فيها     

أم مل يشكل جرمية ضد اإلنسانية، حىت إذا استبعد قانون العقوبات، فيمـا يتعلـق باحلالـة                 
   .) سابعاً مكررا١٣٦ًاملادة (األخرية، أن يكون األمر الصادر من الرئيس مبثابة مربر 

   ٧املادة     

  العقوبات اجلنائية  -ألف  
علق حباالت االختفاء القسري اليت تشكل جرمية ضـد اإلنـسانية، يرجـى             فيما يت   -٦٥

  .  من االتفاقية٥االطالع على التعليقات الواردة يف إطار املادة 
وفيما يتعلق باجلرائم العادية، وإىل حني بدء نفاذ التعديل التشريعي الـذي يعتـرف         -٦٦

هنا بالعقوبات اليت تنطبـق علـى       باالختفاء القسري كجرمية مستقلة، توايف بلجيكا اللجنة        
  :اجلرائم املرتبطة هبذا الفعل

 سنة  ١٥ إىل   ١٠السجن من   ):  ثانياً  مكرراً ٤١٧قانون العقوبات، املادة    (التعذيب   •
  ؛ ) سنة إذا كانت هناك ظروف مشددة للعقوبة٣٠إىل ١٥السجن من (

 ١٠الـسجن مـن     ): ثالثاً  مكرراً ٤١٧قانون العقوبات، املادة    (املعاملة الالإنسانية    •
  ؛) سنة إذا كانت هناك ظروف مشددة للعقوبة٢٠إىل ١٥ السجن من( سنة ١٥ إىل

  : االحتجاز غري القانوين والتعسفي من جانب موظفي اخلدمة العامة •
 أشهر إىل سـنتني،     ٣السجن ملدة تتراوح من     :  من قانون العقوبات   ١٤٧املادة   •

 من احلقـوق املنـصوص       يورو، واحلرمان  ١ ٠٠٠ و  يورو ٥٠والغرامة ما بني    
 ٦السجن مدة تتراوح مـن      (  أوالً - ٣١  من املادة  ٣ و ٢ و ١عليها يف البنود    

  ؛ ) سنوات يف حالة وجود ظروف مشددة للعقوبة٥ أشهر إىل
  ؛لسجن ملدة تتراوح من شهر إىل سنة من قانون العقوبات، ا١٥٥املادة  •
   أشهر؛ ٦أيام إىل  ٨ من قانون العقوبات، السجن ملدة تتراوح من ١٥٦املادة  •
إىل سنتني،  اً   يوم ١٥ من قانون العقوبات، السجن ملدة تتراوح من         ١٥٧املادة   •

  . يورو٢٠٠ و يورو٢٦وغرامة ما بني 
 أوالًاً  مكرر٤٣٨  إىل٤٣٤املواد من (االعتداء على احلرية الشخصية من قبل األفراد  •

 ٢٦ بني ني وغرامة ما أشهر إىل سنت٣السجن ملدة تتراوح من : )من قانون العقوبات
__________ 

، Larcier بروكـسل،     اجلرمية اجلنائية،  -  اجلزء الثاين  - نائي البلجيكي املبادئ العامة للقانون اجل   كويت،  . ف )١٧(
 .٤٣٧. ، ص٢٠١٠
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 سـنوات وغرامـة     ٥ أشـهر إىل     ٦السجن ملدة تتراوح من     (  يورو ٢٠٠يورو و 
 يورو كحد أدىن يضاعف يف حالة وجود دافـع متييـزي،         ٥٠٠ يورو و  ٥٠ بني ما
 سنوات إذا كانت هناك ظـروف مـشددة         ١٠ إىل   ٥السجن ملدة تتراوح من      أو

   ؛)لة وجود دافع متييزيسنتني يف حاللعقوبة، وزيادة احلد األدىن إىل 
 مـن قـانون     ٤٣٠ إىل   ٤٢٨املواد من    (إخفاؤهم و اختطاف األشخاص الضعفاء   •

الـسجن مـدة تتـراوح      ( سنوات   ١٠ إىل   ٥السجن ملدة تتراوح من     : )العقوبات
السجن ملدة تتراوح    ؛ سنة إذا كانت هناك ظروف مشددة للعقوبة       ٣٠ إىل ١٠ من

ذا كانت هناك    يورو إ  ٥٠٠ و  يورو ٢٠٠   سنوات والغرامة ما بني    ٥من سنتني إىل    
   .)ظروف خمففة للعقوبة

ويضاف إىل عقوبات السجن والغرامات املالية املذكورة أعاله احلرمان من بعـض              -٦٧
  .  من قانون العقوبات٣٤ إىل ٣١للمواد اً احلقوق املدنية والسياسية وفق

فاء القـسري جرميـة     وسينص القانون البلجيكي، بعد تعديله لتصبح حاالت االخت         -٦٨
وسُتحدد هذه العقوبات علـى حنـو       . مستقلة، على عقوبات حمددة تنطبق على هذه اجلرمية       

ـ              اً حيافظ على متاسك نظام العدالة اجلنائية، وستخضع للمعايري احملددة ألخطر اجلـرائم، وفق
  . تنص عليه االتفاقية ملا

  العقوبات القصوى مبوجب قانون العقوبات  -باء    
بة املنطبقة على حاالت االختفاء القسري اليت تشكل جرمية ضـد اإلنـسانية             العقو  -٦٩
 من  ٣١السجن املؤبد واحلرمان مدى احلياة من احلقوق املدنية املنصوص عليها يف املادة              هي

  .قانون العقوبات
والعقوبة القصوى، يف ضوء القانون البلجيكي احلايل، اليت ميكن أن ُتوقع يف حاالت               -٧٠

 سـنة واحلرمـان   ٣٠ القسري اليت ال تشكل جرمية ضد اإلنسانية هي السجن مدة          االختفاء
  . من قانون العقوبات٣١مدى احلياة من احلقوق املدنية املنصوص عليها يف املادة 

  الظروف املخففة أو الظروف املشددة للعقوبة   -جيم    
على  قانون العقوبات  أعاله، ينص    - فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف الفرع ألف         -٧١

للقانون الـصادر   اً   وفق -إىل حالة مرتكب اجلرمية وضعف الضحية       اً  الظروف املشددة استناد  
 املعدِّل لقانون العقوبات واملكمل له لتجـرمي اسـتغالل        ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦يف  

ـ     حالة ضعف األشخاص وتعزيز احلماية اجلنائية لأل        - )١٨(ةشخاص الضعفاء من إساءة املعامل
  .إىل مدة اجلرمية أو وجود دوافع متييزيةاً وكذلك استناد

__________ 

 .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٣ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )١٨(
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ويف املقابل، ُوضعت الظروف املخففة للعقوبة، على وجه التحديد، بدافع احلـرص              -٧٢
وباإلضافة إىل ذلك، يصدر قرار ختفيف احلكم بـسبب         . على التعجيل باإلفراج عن الضحية    

 من قانون العقوبـات ومبوجـب       ٨٥إىل   ٧٩الظروف املخففة األخرى مبوجب املواد من       
  .)١٩( بشأن الظروف املخففة للعقوبة١٨٦٧أكتوبر / تشرين األول٤ قانون
وبعد تعديل القانون البلجيكي لتصبح حاالت االختفاء القسري جرميـة مـستقلة،              -٧٣

وسيكون هذا التحديـد    . دقيقاًاً  سُتحدد الظروف املشددة والظروف املخففة للعقوبة حتديد      
و حيافظ على متاسك نظام العدالة اجلنائية، وعليه ستستند على دوافع مماثلـة لتلـك               على حن 

  .املشار إليها أعاله

  التدابري التأديبية   -دال    

  دوائر الشرطة   ) أ(    
باإلضافة إىل آليات القانون اجلنائي، ميكن معاقبة أفراد الشرطة يف حالة عدم االمتثال عن                -٧٤

 ١٩٩٩مـايو  / أيـار ١٣ة اليت ينص عليها القانون املذكور أعاله الصادر يف          طريق التدابري التأديبي  
  . عن طريق اإلجراءات النظامية لتقييم املوظفنياً بشأن التدابري التأديبية ألفراد الشرطة، وأيض

وال جيب، من حيث املبدأ، أن تنتظر السلطة التأديبية قرار قاضي احملكمـة اجلنائيـة          -٧٥
ومع ذلك فإهنا ملزمة بقـرارات  . )٢٠(جرمية جنائيةاً  ميكن أن تشكل أيضبيةلتوقيع عقوبة تأدي 

وهذا هو السبب يف إلغاء العقوبة التأديبيـة        . القاضي فيما خيص التهم وكذلك مقدرة اجلاين      
اً أهنا مل تثبت، أو أن اجلاين كان معتوه       اً  اليت ُتوقع بشأن هتم يرى قاضي احملكمة اجلنائية الحق        

لعكس من ذلك، فإن قرار املدعي العام عـدم املالحقـة أو عـدم مقبوليـة     وعلى ا . حينها
ملال، احملاكمات اليت أعلنها القاضي، بسبب التقادم أو انتهاء احلق العام على إثر دفع مبلغ من ا

  . )٢١(غري ملزم للسلطة التأديبية
طة منـصوص  العقوبات التأديبية اليت ميكن توقيعها، إذا لزم األمر، على أفراد الـشر        -٧٦

  . من هذا القانون املذكور أعاله٥ و٤عليها يف املادتني 

  القوات املسلحة   ) ب(    
باإلضافة إىل آليات القانون اجلنائي، جيوز املعاقبة على املخالفات اليت يرتكبها أفراد              -٧٧

 ١٤الـصادر يف  اً القوات املسلحة عن طريق اإلجراءات التأديبية مبوجب القانون املذكور آنف         
__________ 

 .١٨٦٧أكتوبر /األول  تشرين٥ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )١٩(
 مستقلة عن دعوى احلـق العـام        التدابري التأديبية " من القانون القضائي صراحة على أن        ٤١٧تنص املادة    )٢٠(

 ."والدعوى املدنية
، Politeia ،2012 بروكـسل،  االنضباط والسلوك، كتيب عن قواعد السلوك للشرطة، ،  بيجل. ج و لينرز .أ )٢١(

 .٢٣ إىل ١، من ص "االنضباط"اجلزء األول، الفصل األول
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 ٩ بشأن قواعد انضباط القوات املسلحة، والذي ينص يف املـادة            ١٩٧٥يناير  /كانون الثاين 
االمتناع عن املـشاركة يف أي      "على أنه يتعني على أفراد القوات املسلحة يف مجيع األحوال           

   ".نشاط يتعارض مع الدستور والقوانني البلجيكية
ـ           -٧٨ د أفـراد القـوات املـسلحة يف        ومع ذلك، ال جيوز توقيع عقوبة تأديبية على أح

  :التالية احلاالت
بسبب هتم متت أدانته فيها من جانب القضاء اجلنائي، حىت إذا كانت اجلرمية تشكل               •

  خمالفة لقواعد االنضباط؛اً أيض
  .إذا أُعلنت براءته يف هتم أدانه فيها القضاء اجلنائي •
ل ملف القضية إىل القائـد   ومع ذلك، إذا أُقفل التحقيق يف سياق قضية جنائية، ُيرس           -٧٩

وإذا . للطابع التأدييب للتهم  اً  ويف هذه احلالة، جتري السلطة العسكرية تقييم      . العسكري للمتهم 
  . لقواعد االنضباط، حتتفظ السلطة العسكرية باحلق يف اختاذ تدابري تأديبيةاً كان هناك خرق

  :  ضد أفراد القوات املسلحةوجيوز، حسب االقتضاء، اختاذ التدابري القانونية التالية  -٨٠
  اإليقاف املؤقت عن العمل ألسباب تأديبية؛  •
  . اإليقاف النهائي عن العمل باالستقالة •

   ٨املادة     

  التقادم يف القضايا والعقوبات اجلنائية  -ألف  
 من الباب التمهيدي لقانون اإلجراءات اجلنائية، تسقط دعوى احلق          ٢١ للمادة   وفقاً  -٨١

يف حالـة    )٢٢( سنة ١٥ سنوات، أو بعد مرور      ١٠ئم العادية بالتقادم بعد مرور      العام يف اجلرا  
وُتعّرف اجلرمية بأهنا املخالفة اليت ُيعاقب عليها بالسجن ملدة . اجلرائم اليت ال تستوجب حماكمة   

وتسقط العقوبات بالتقادم   ).  من القانون اجلنائي   ١١ إىل   ٨املواد من   (مخس سنوات أو أكثر     
  )القانون اجلنائي  من٩١املادة (سنة كاملة، من تاريخ صدور األحكام  ٢٠بعد مرور 

. وتسقط دعوى احلق العام، يف حالة اجلنحة، بالتقادم بعد مرور مخس سـنوات              - ٨٢
واجلنحة تعّرف بأهنا املخالفة اليت يعاقب عليها القانون بالسجن مدة تتراوح من مثانية أيام              

أما العقوبات فتسقط، يف هذه احلالـة،       ). ون اجلنائي  من القان  ٢٥املادة  (إىل مخس سنوات    
مرور مخس سنوات كاملة، من تاريخ صدور احلكم بواسطة السلطة القضائية النهائية،             بعد

__________ 

 ٢٠ عليها يف القانون الـسجن  اجلرائم اليت تستوجب احملاكمة هي اجلرائم اليت ال تتجاوز عقوبتها املنصوص         )٢٢(
 / تـشرين األول   ٤يف القانون املشار إليه أعـاله الـصادر يف          اً  وبعض اجلرائم املنصوص عليها حصر    اً  عام

 مـن  ٥الظروف املخففة للعقوبة، اليت تشمل اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف الفقـرة            - ١٨٦٧ أكتوبر
 .ق باختطاف وإخفاء األشخاص املستضعفني من قانون العقوبات فيما يتعل٤٣٠ ، واملادة٤٢٩ املادة
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أو من تاريخ صدور حكم من حمكمة ابتدائية إذا كان هذا احلكم ال ميكن الطعـن فيـه،                  
 من  ٩٢املادة  (ث سنوات   عشر سنوات إذا كان احلكم الصادر أكثر من ثال         بعد مرور   أو

  ). القانون اجلنائي
وهتدف هذه األحكام إىل ضمان التوازن بني حق الضحايا يف االنتـصاف الفعـال                -٨٣

يف أن حياكم يف غضون فترة زمنية معقولة تكفـل بـصورة            اً،  وحق املتهم، الذي يعترب بريئ    
  . خاصة مصداقية األدلة

م اليت تنطوي عليها حاالت اختفـاء قـسري،      وتنطبق هذه املعايري على مجيع اجلرائ       -٨٤
  . )٢٣( من االتفاقية٧ و٣ و٢ر املواد واملذكورة يف التعليقات الواردة يف إطا

  .على حاالت االختفاء القسري اليت تشكل جرمية مستقلةاً وتنطبق هذه األحكام أيض  -٨٥

  عدم تقادم اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية   -باء  
  .  من االتفاقية٥ التعليقات الواردة يف إطار املادة يرجى اإلشارة إىل  -٨٦

  بداية التقادم  -جيم  
 تلك اليت هتدف إىل إحداث حالة جنائية وإىل اإلبقاء          -فيما خيص اجلرائم املستمرة       -٨٧
  . )٢٤(مية، أي بانتهاء احلالة اجلنائية ال تبدأ فترة التقادم إال بعد توقف اجلر- عليها
احملاكم  و .الستمراري للجرمية بشكل صريح يف النصوص التشريعية      مل ُيحدد الطابع ا     -٨٨

  هي اليت تقرر بشأن هذه املسألة 
ولذلك، عند تعديل القانون البلجيكي جلعل حاالت االختفـاء القـسري جرميـة               -٨٩

فمن ناحية،  . مستقلة، لن يكون من الضروري أن ُيوضح تعريف هذه اجلرمية طابعها املستمر           
، ومن ناحية أخرى، فإن إدراجه يف صياغة        )٢٥(أن احملاكم ستعترف بذلك   اك شك يف    ليس هن 

اجلرمية ميكن أن يفسح اجملال الحتمال تفسري خطري بصورة معاكـسة للجـرائم األخـرى               
املستمرة القائمة اليت مل يعّرفها القانون اجلنائي بشكل واضح على هذا النحو، إال إذا ُعـدل                

ومن شأن اإلشارة إىل الطابع املستمر جلرميـة االختفـاء          . نيةتعريف مجيع اجلرائم القائمة املع    
القسري يف األعمال التحضريية للتعديل التشريعي الرامي إىل جترميه أن حيول دون الدخول يف              

  .مناقشة تفسريية ودون اإلخالل بطابع اإلجياز يف القانون اجلنائي
__________ 

 . من القانون اجلنائي١٠٠املادة  )٢٣(
 الطبعة الرابعة، بروكسل، جمموعة كلية القـانون        دليل اإلجراءات اجلنائية،  جاكوبس،  . أ و فرانشيمونت. م )٢٤(

 .١٣١. ، ص٢٠١٢يف جامعة لييج، 
االستمراري جلرمية االختطاف أن    ، استنتجت حمكمة النقض البلجيكية من الطابع        ١٨٧٥يف الواقع، يف عام      )٢٥(

القاضي البلجيكي خمتص حملاكمة ذلك اجلرم حىت لو ارُتكبت عملية االختطاف يف اخلارج، وذلـك منـذ                 
حمكمـة  (حلظة استمرارها يف بلجيكا ألن مثل هذه اجلرمية يستمر طاملا استمر الوضع املخـالف للقـانون                 

 .)٤٣-٤٢ اجلزء األول ص ١٨٧٦ق القضائية جملة السواب ،١٨٧٥ديسمرب / كانون األول٦النقض، 
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لـدعاوى اجلنائيـة أو املدنيـة       كيف تكفل الدولة الطرف أن التقادم ال ينطبق علـى ا            -دال  
  اإلدارية اليت يرفعها الضحايا يف سياق ممارسة احلق يف سبل االنتصاف الفعال  أو
 واملواد التالية هلا، من الباب التمهيدي من قانون اإلجراءات اجلنائيـة،      ٢٢تقر املادة     -٩٠

 حق الضحايا يف    بأن مثة ظروف معينة ميكن أن تعلق مسألة التقادم أو توقفها من أجل ضمان             
وتنطبق هذه األسباب على مجيع اجلرائم اليت تنطوي على فعل من األفعال            . االنتصاف الفعال 

على جرمية االختفـاء القـسري      اً  وستكون واجبة التطبيق أيض   . املؤدية إىل االختفاء القسري   
  .عندما ُتدرج يف القانون اجلنائي

مية، فعلى الرغم من أهنا ختضع ألحكـام        أما بالنسبة للدعوى املدنية الناشئة عن جر        -٩١
 من ٢٦حمددة من القانون املدين، ال ميكن أن تسقط بالتقادم قبل احلق العام الذي حتدده املادة   

أما حق الشخص الضحية يف سبل االنتصاف الفعال فهو مكفـول           . املشار إليه أعاله   الباب
  . ارفيما يتعلق بإجراءات احلصول على تعويضات عن األضراً أيض

  سبل االنتصاف الفعال املفتوحة فيما يتصل بالتقادم  -هاء  
جيوز لضحايا االختفاء القسري االتصال، يف أثناء مدة التقادم، بالسلطات القضائية             -٩٢

  . املختصة
اً  مكـرر  ١٣٦ إىل   ١٣٦ وتتحكم دائرة االهتام يف سري اإلجراءات مبوجب املواد من          -٩٣
  . نائيةمن قانون اإلجراءات اجلاً ثاني
وإذا واجه الضحايا أي تعطيل فيما خيص النظر يف شكاواهم، ميكنـهم االتـصال                -٩٤

ـ   (طة  باللجنة الدائمة املعنية باإلشراف على دائرة الشر       ، "))٢٦(اللجنـة "  باً  يشار إليها الحق
فاللجنـة  . )٢٨(، واجمللس األعلى للقضاء   )٢٧(لشرطة االحتادية والشرطة احمللية   واملفتشية العامة ل  

املفتشية مستقلتان عن دائرة الشرطة، وميكن أن متارسا رقابة قانونية تتسم بالشفافية، وهلما             و
فيتلقى الشكاوى املتعلقـة     أما بالنسبة للمجلس األعلى للقضاء،    . دور وقائي وذو أثر رجعي    

__________ 

أنشئت مبوجب القانون األساسي لإلشراف على الشرطة واالسـتخبارات، واهليئـة التنـسيقية لتحليـل                )٢٦(
؛ موقـع اللجنـة    ١٩٩١ يوليـه / متـوز  ٢٦، اجلريدة الرمسيـة     ١٩٩١ يوليه/ متوز ١٨املخاطر،الصادر يف   

 .www.comitep.be: اإللكتروين
 املعين بتنظيم خدمة الشرطة املتكاملة، وهو مهيكل        ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٧ون  نشأها وينظمها قان  أ )٢٧(

 بشأن مهمة وموظفي املفتشية العامـة       ٢٠٠١ يوليه/ متوز ٢٠أوهلما املرسوم امللكي املؤرخ     : على مستويني 
 هـو   ، والثـاين  )٢٠٠١أغـسطس   / آب ١٨ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  (للشرطة االحتادية والشرطة احمللية     

 /حزيـران ١٦ اجلريـدة الرمسيـة البلجيكيـة،     ( بشأن انضباط أفراد الشرطة      ١٩٩٩مايو  / أيار ١٣ قانون
 بشأن الوضع القـانوين ألفـراد الـشرطة    ٢٠٠١مارس /آذار ٣٠، واملرسوم امللكي املؤرخ     )١٩٩٩ يونيه

الحتادية والشرطة احمللية   موقع املفتشية العامة للشرطة ا    ) ٢٠٠١مارس  / آذار ٣١ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  (
 .www.aigpol.be: على شبكة اإلنترنت

 .اً، املدونة القضائية، الكتاب األول، الباب السادس، الفصل اخلامس مكرر١٥١ من املادة ٢الدستور، الفقرة  ) ٢٨(
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فإذا كانت الشكوى ذات أساس قانوين،      . بعمل السلطة القضائية وينظر فيها بصورة مستقلة      
اً على السلطات املختصة، ويوصي بتحسني األداء يف إقامة العدل، أو جيري حتقيق             الًيقترح ح 

االلتزام بإبالغ النيابـة    : ويدخل ضمن واجبات اجمللس وصالحياته ما يلي       .أو مراجعة اً  خاص
العامة املختصة باجلرائم واجلنح اليت يعلم هبا، والطلب من السلطات املختصة النظر يف مـدى      

 تدابري تأديبية إذا رأى أن أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العامة وأقالم احملاكم     ضرورة اختاذ 
  . مقصر يف واجبه

بإمكان صاحب الشكوى على الدوام اللجوء إىل احملكمة األوروبية حلقوق          اً،  وأخري  -٩٥
لصدد وجتدر اإلشارة يف هذا ا. اإلنسان، وذلك وفقاً لشروط املقبولية املفروضة على االلتماس      
  .)٢٩(نتصاف احملليةإىل أن احملكمة تتسم باملرونة يف تفسري شرط استنفاد وسائل اال

   ٩املادة     

   ٢ و١تدابري إقرار الوالية القضائية يف احلاالت املشار إليها يف الفقرتني   -ألف    
 يشمل القانون البلجيكي احلايل الفصول املتعلقة بالوالية القضائية املنصوص عليها يف            -٩٦

 من القانون اجلنائي علـى      ٣ويف الواقع تنص املادة     .  من االتفاقية  ٩ من املادة    ٢ و ١الفقرتني  
الوالية القضائية الوطنية للمحاكم البلجيكية، يف حني يتناول البـاب الثـاين مـن الفـصل      
التمهيدي من قانون اإلجراءات اجلنائية العديد من أشكال الوالية القضائية الـيت تتجـاوز              

فمن شأن التصديق على االتفاقية أن ينشط، على وجه اخلصوص، الترتيب           .  اإلقليمية احلدود
احملـاكم  [...] "يف هذا الفصل، والذي ينص على أن        )  أوالً مكرراً (١٢املشار إليه يف املادة     
بالنظر يف قضايا تتعلق جبرائم مرتكبة يف اخلارج تسري عليها قاعدة من اً البلجيكية خمتصة أيض

ملعاهدات الدولية أو القانون الدويل العريف أو قاعدة من القواعد القانونية املنبثقة عـن              قواعد ا 
ويف هذه احلالة، ُتلزم بلجيكا مبوجب هذه القاعدة بأن تتوىل، بأي شـكل             . االحتاد األورويب 

ذه وتتيح ه" ة هبا مسؤولية املالحقة اجلنائيةمن األشكال، إحالة تلك القضايا إىل سلطاهتا املناط
العام الناشئة مباشرة عن القاعدة املنصوص عليها يف الفقرة  املادة إمكانية السري يف دعوى احلق     

  .  من االتفاقية٩ من املادة ٢

النصوص القانونية، مبا يف ذلك أي معاهدة تنص علـى املـساعدة القانونيـة                -باء    
  الختفاء القسري املتبادلة، اليت تطبق لضمان إقامة الوالية القضائية على جرمية ا

من هذه املادة، وتلـك     ) ألف(يرجى االطالع على التعليقات الواردة يف إطار البند           -٩٧
  .  من االتفاقية١٤الواردة يف إطار املادة 

__________ 

     :، متاح على املوقع٢٠١١احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، كتيب بشأن املقبولية، /جملس أوروبا )٢٩(
www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/39C0A2 D9-82BA-45EE-97D9-64014FC1CD09/0/FRA_Guide_pratique.pdf. 
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احلاالت اليت تنطوي على جرمية اختفاء قسري واليت قدمت فيها الدولة الطرف              -جيم    
  أو تلقت طلب تسليم قضائي حبق جمرمني

. تعامل دائرة التعاون الدويل اجلنائي مع ملفات تتعلق حباالت االختفاء القـسري  مل ت   -٩٨
  . وعليه ليس مثة مثال على التسليم أو الرفض

   ١٠املادة     

التشريعات الداخلية اليت تنظم، على وجه اخلصوص، مسألة احتجاز الشخص، أو غريها                
 يف احلصول على مساعدة مـن       من التدابري التحوطية لكفالة بقائه، وحق الشخص املعين       

  قنصلية بلده 
 املتعلق باالحتجـاز رهـن      ١٩٩٠يوليه  / متوز ٢٠جيوز مبوجب القانون الصادر يف        -٩٩

اعتقال الشخص الـذي    ") قانون االحتجاز رهن احملاكمة   "  باً  ويشار إليه الحق   ()٣٠(احملاكمة
ي العام، إذا كانت هناك     جبرمية، وكذلك اعتقال الشخص بناء على قرار املدع       اً  ُيضبط متلبس 

وحتدد بدقة ترتيبات هـذا االحتجـاز       . أدلة قوية على أنه مذنب بارتكاب جرمية أو جنحة        
  . وحقوق الشخص يف إطار هذا اإلجراء

وفيما يتعلق، على وجه اخلصوص، حبق املعتقلني األجانب يف االتصال بالسلطات القنصلية              -١٠٠
 من قانون املبادئ املتعلق بإدارة السجون والوضع القـانوين          ٦٩لبلداهنم، فذلك حتدده وتنظمه املادة      

ـ      ()٣١(٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاين  ١٢للمحتجزين، الصادر يف     قـانون  "  باً  ويـشار إليـه الحق
 تـاريخ  ٢٠١٢ أبريـل / نيسان٨ من املرسوم امللكي الصادر يف ٢٩ و٢٨وحتدد املادتان   ،")املبادئ

   .)٣٢(ني الثالث واخلامس من قانون املبادئبدء نفاذ وتنفيذ خمتلف أحكام الفصل

   ١١املادة     

اإلطار القانوين الذي يسمح للمحاكم الوطنية مبمارسة الوالية القضائية العاملية            -ألف    
  على جرمية االختفاء القسري 

 من االتفاقية، ويف إطار البند      ٩يرجى االطالع على التعليقات الواردة يف إطار املادة           -١٠١
من الباب التمهيدي من قانون اإلجراءات اجلنائية، اليت تتيح           أوالًاً  مكرر١٢ن املادة   م" ألف"

 ١١إمكانية السري يف دعوى احلق العام الناشئة مباشرة عن القاعدة املنصوص عليها يف املادة               
  .من االتفاقية

__________ 

 .١٩٩٠أغسطس / آب١٤ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٣٠(
 .٢٠٠٥فرباير / شباط١ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٣١(
 .٢٠١١أبريل / نيسان٢١ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٣٢(
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   ١١السلطات املختصة املسؤولة عن تنفيذ العناصر املختلفة من املادة   -باء    
انظر التعليقات الـواردة    (يتعلق األمر، من جهة، بالسلطات املعنية بقضايا تسليم اجملرمني            -١٠٢

، والسلطات  ١٦وغريمها من املادة    " جيم"و" ألف"، والفقرتني   ١٣من املادة   " دال"يف إطار البند    
  ). تفاقية من اال٩من املادة " ألف"انظر التعليقات الواردة يف إطار البند " (املختصة باحملاكمة"

  احملاكمة العادلة وقواعد اإلثبات  -جيم    
مبجرد إقرار الوالية القضائية خارج حدود اإلقليم للمحاكم البلجيكية فيما يتعلق جبرمية ما،               -١٠٣

متييز يف املعاملـة يف      ويستبعد أي ). انظر التعليق التايل  (يكفل القانون البلجيكي للمتهم حماكمة عادلة       
  ).  من الباب التمهيدي من قانون اإلجراءات اجلنائية١٤املادة (ذلك يف األدلة اإلجراءات، مبا يف 

  التدابري املتخذة لضمان احلق يف حماكمة عادلة يف مجيع مراحل الدعوى  -دال    
اجلدير بالذكر أن بلجيكا تعترف بسيادة القانون الدويل علـى القـانون الـوطين                -١٠٤

حكام الواردة يف الصكوك الدولية املعنية حبماية احلقوق        وباالنطباق املباشر جلزء كبري من األ     
  .فيهااً األساسية اليت أصبحت طرف

 مـن   ١٥ و ١٤وتكفل بلجيكا احلق يف احملاكمة العادلة املنصوص عليها يف املادتني             -١٠٥
 من االتفاقية األوروبيـة حلقـوق       ٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة        

 من ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساسـية يف مجيـع           ٥٠ إىل   ٤٧املواد من    و ناإلنسا
  .جوانبها، سواء أكانت مدرجة صراحة يف صياغة هذه األحكام أو ناشئة عن سوابق قضائية

وعليه، فإن القانون البلجيكي ينص على مساواة اجلميع أمام القانون، وعلى احلق يف               -١٠٦
قلة وحمايدة، ويف جلسات علنية، وافتراض الرباءة، وحقوق الدفاع،         التقاضي أمام حمكمة مست   

ومبدأ قانونية اجلرائم والعقوبات، وااللتزام بتوضيح مسوغات القرارات، واحلق يف االنتصاف           
  .يف املسائل اجلنائية ومبدأ عدم جواز احملاكمة مرتني على ذات اجلرم

لقانون الوطين، ينبغي التأكيـد علـى        من ذكر مجيع األحكام ذات الصلة من ا        بدالً  -١٠٧
 ٢٠١١أغـسطس   / آب ١٣تطور أكثر حداثة يف هذا الشأن، أشار إليه القانون الصادر يف            

 بشأن االحتجاز   ١٩٩٠يوليه  / متوز ٢٠الذي ُعدل مبوجبه قانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون        
 تـستمع    أو )٣٣( منها حق أي شخص حمروم من احلريـة        رهن احملاكمة، وذلك ملنح حقوق    
وقد أيدت هذا احلق السوابق . احلصول على مساعدة منه واحملكمة إىل أقواله يف استشارة حمام     

  . )٣٤(دوز ضد تركياسالالقضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وال سيما يف قضية 
__________ 

 الصادر عـن هيئـة   ٨/٢٠١١التعميم رقم اً  أيضانظر  . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٥ اجلريدة الرمسية البلجيكية،   )٣٣(
املساعدة اليت يقدمها احملامي من اجللـسة األوىل        تعميم بشأن تنظيم  (املدعني العامني لدى حماكم االستئناف      
 .)يف إطار اإلجراءات اجلنائية البلجيكية

 .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٧، سالدوز ضد تركياة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، احلكم الصادر يف قضي ) ٣٤(
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  سريالسلطات املختصة بالتحقيق واحملاكمة يف األفعال املزعومة املتعلقة باالختفاء الق  -هاء    
  .االستعالم والتحقيق: يشتمل القانون البلجيكي على آليتني متميزتني للتحري مها  -١٠٨
وميكـن أن   . والقصد من االستعالم هو الكشف عن اجلرائم ومرتكبيها وعن األدلـة            -١٠٩

.  أو بطريقة استباقية   - يف حالة الطعن أو الشكوى       -يكون ذلك بطريقة قائمة على ردة الفعل        
مـن قـانون      أوالًاً   مكـرر  ٢٨ و ٨املـواد   (ت إشراف املدعي العام وسلطته      وجيري ذلك حت  

  .)٣٥() قانون مهام الشرطة- ١٩٩٢أغسطس / آب٥ من قانون ١٥اإلجراءات املدنية، واملادة 
وجيري . أما التحقيق فهو عملية قانونية مهمتها البحث عن مرتكب اجلرمية وعن األدلة             -١١٠

 ٥٦ و٥٥املادتـان  (قيق، وهو املسؤول عن هذه العملية      ذلك حتت إشراف وسلطة قاضي التح     
وُتتخذ يف إطار التحقيق فقط التدابري القسرية الـيت حتـول دون        ). من قانون اإلجراءات املدنية   

   .)التفتيش، وإجبار الشهود، واالحتجاز رهن احملاكمة(التمتع باحلقوق واحلريات الفردية 
ومع ذلك، ميكـن أن  . لهاً لالستعالم أو تطوير اً  منطقياً  وقد يشكل التحقيق استمرار     -١١١

تعتمد املقاضاة، مع أمر باحلضور من ِقبل املدعي العام يف اجلنح واجلرائم الـيت تـستوجب                
  . اًعلى االستعالم فقط إذا تبني من األدلة اجملموعة أن التحقيق ليس ضروري احملاكمة،
ملزعـوم  ، حىت وإن كان اجلاين ا     )٣٦(العامة من صميم عمل املدعي العام     واملرافعات    -١١٢

واخلصوصية الوحيدة يف هذا الوضع هـي أنـه إذا أُوقـف            . )٣٧(ينتمي إىل القوات املسلحة   
ُيـدرج يف   اً  التحقيق القضائي، ُتحال القضية إىل القائد العسكري الذي ميكن أن جيري حتقيق           

  .املستندات التأديبية أو القانونية

  ١٢املادة     

تبع والترتيبات املستخدمة من قبل السلطات املختـصة مـن أجـل            اإلجراء امل   -ألف    
  تسليط الضوء على قضية وإثبات الوقائع املتعلقة حبالة اختفاء قسري

 ٢٠املعتمـد يف     (٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ٢٠حيدد التعميم الوزاري الـصادر يف         -١١٣
طة املبلغة حبالة   تفاصيل اإلجراءات الواجب اختاذها من قبل دائرة الشر       ) ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

__________ 

 .١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٢ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٣٥(
وفيما يتعلق، على وجه اخلصوص، مبباشرة اإلجراءات القانونية فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين                ) ٣٦(

 ). مكرراً ثالثا١٤٤ًاملادة (دي حق احتكار االختصاص الدويل، مينح القانون القضائي املدعي العام االحتا
 الذي ينظم إلغاء احملاكم العسكرية يف وقت السلم         ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٠بأحكام القانون الصادر يف     اً  رهن )٣٧(

لالطالع . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  عن اإلبقاء عليها يف وقت احلرب،         فضالً
 H.D. Bosly and Th. Moreau, “Les tribunaux militaries enبشأن هـذا التعـديل، انظـر    على تعليق 

Belgique”, in E. Lambert Abdelgawad (dir,), Juridictions militaries et tribunaux d’exception en 

mutation, Paris, Editions des archives contemporaines, 2007, p. 33 et seq 
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انظر النقطـة واو    ( مبا يشمل على وجه اخلصوص اطالع الوحدة املعنية باملفقودين           - اختفاء
  . )٣٨(حيلت إليهم املسألةتصني الذين أُ ومن قبل القضاة املخ-) أدناه

  قد تعرض لالختفاء القسرياً اآلليات املتاحة لألفراد الذين يدعون أن شخص  -باء    
 البلجيكي على حق الفرد يف اإلبالغ عن جرمية وتقدمي شـكوى ويف             ينص القانون   -١١٤

وال يعد التبليغ عن جرمية حقاً فحسب مبوجب قـانون اإلجـراءات            . اإلدعاء باحلق املدين  
 من القـانون اجلنـائي؛      ٦١٥ و ٢٩املادتان  (يف حاالت حمددة    اً  اجلنائية، بل هو واجب أيض    

  ).  من قانون العقوبات١٥٦واملادة 

حق املشتكي يف التظلم لدى سلطات مستقلة وحمايدة، ويف إعطاء معلومات عن              -جيم    
أي موانع متييزية حتول دون حتقيق املساواة بني اجلميع أمام القانون، وعن أي قواعـد أو                

  ممارسات متنع تعرض الضحايا ملضايقات أو صدمة جديدة
ساواة وعدم التمييـز يف أداء      يتعني على الشرطة والسلطات القضائية احترام مبدأ امل         -١١٥

، على غرار صـكوك القـانون       )١١ و ١٠املادتان  (واجباهتما، على حنو ما يكفله الدستور       
وتتعلق هذه املسألة بواحدة من القيم األساسـية        . الدويل واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    

لطات الوطنية فحسب، بل    ومل يعد رصد االمتثال هلذا املعيار وقفاً على الس        . لالحتاد األورويب 
  .مثل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنساناً تضطلع به حماكم دولية أيض

واإلجراءات اليت يتخذها القاضي . وينطبق األمر نفسه على مبدأي االستقالل واحلياد   -١١٦
 مـن   ١٥١ مـن املـادة      ١هي جزء من املبادئ القانونية العامة املنصوص عليها يف الفقرة           

 من  ١٤إحدى العناصر األساسية للحق يف حماكمة عادلة املنصوص عليها يف املادة            الدستور، و 
 من االتفاقية األوروبية حلقـوق  ٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويف املادة         

وحتدد املادة املشار إليهـا     .  من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب      ٤٧اإلنسان واملادة   
املبـادئ  : دليل القـضاة  "تور اإلجراءات اليت تتخذها النيابة العامة، وُيشار إليها يف          من الدس 

وحتدد اإلجـراءات  . )٣٩(٢٠١٢لس األعلى للقضاء يف عام     الذي نشره اجمل  " والقيم والصفات 
  .)٤٠( وفقاً ملدونة قواعد سلوك الشرطةاليت تتخذها الشرطة

__________ 

 املتعلق بالبحث عن املختفني الـذي ورد يف التعمـيم   ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٠ الوزاري الصادر يف     التوجيه )٣٨(
COL9/2002             ٣٠ و ٢٣ و ١٨ إىل   ١٣ لفريق املدعني العامني لدى حمكمة االسـتئناف، الـصفحات مـن 

 .٩٠ إىل ٨٩، و٨٥ إىل ٧٨، و٦٥ إىل ٤٥، و٣٩ إىل
وينبغي أن يتمتع القاضي    (...)  بعيداً عن أي تأثريات خارجية       يؤدي القضاة مهامهم القضائية باستقاللية تامة     " ) ٣٩(

 ). ١ الصفحة". (باالستقالل لدى تأدية مهامه، مبا يف ذلك جتاه زمالئه وجمموعات الضغط بكل أطيافها
يتعني على املوظفني جتنب أي فعل أو سلوك يؤدي إىل تقويض افتراض         " من القانون على أنه      ٢٢تنص املادة    )٤٠(

ب عليهم عدم استخدام أي تعسف يف مداخالهتم وأن يتجنبوا، على وجه اخلصوص، أال متـس                وجي. احلياد
وعليهم التحلي باملوضوعية خالل التحقيقات   . طريقة تدخلهم أو غرضه باحلياد الذي ينتظره املواطنون منهم        

 املتعلـق بوضـع     ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠املرسوم امللكي املؤرخ    . ("ومجع املعلومات لفائدة االدعاء والدفاع    
 .٢٠٠٦مايو / أيار٣٠ اجلريدة الرمسية البلجيكية،مدونة قواعد سلوك للشرطة، 



CED/C/BEL/1 

GE.13-46001 26 

العدالة واملساواة وعدم التمييـز يف      وجيوز ألي شخص يدعي وقوع انتهاك ملبادئ          -١١٧
أو إىل املفتشية العامة للشرطة االحتادية والشرطة احمللية " P"املعاملة أن يقدم شكوى إىل اللجنة 

وللحصول على تفاصيل بشأن اختصاصات هذه اجلهات، ُيشار        . أو إىل اجمللس العايل للقضاء    
وميكن ملقدم الطلـب    .  من االتفاقية  ٨ادة  من التعليقات الصادرة يف إطار امل     " هاء"إىل الفقرة   

  .أن يلتمس املساعدة من مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصريةاً أيض
 ١٥وفيما يتعلق بتقدمي الدعم إىل الضحايا، فإن التعليقات الواردة يف إطار املـادتني                -١١٨

هذا املقام إىل أن    وجتدر اإلشارة يف    .  من االتفاقية حتدد بالفعل تدابري االستقبال والدعم       ٢٤و
لكل دائرة قضائية مركز قضائي به إدارة استقبال تتوىل مساعدة الضحايا، إذا لزم األمر، يف               
التغلب على اآلثار املترتبة عن اجلرمية وميكن أن توفر هلم الدعم النفسي واملساعدة العمليـة               

  . واملعلومات الالزمة

  رفضت السلطات إجراء حتقيقسبل االنتصاف املتاحة لصاحب الشكوى إذا   -دال    
تتمثل : )٤١(اختاذها للنظر يف البالغ والشكوى    حتدد النيابة العامة اإلجراءات الواجب        -١١٩

يف إجراء حتقيق، ما مل يتضح على الفور أن البالغ أو الشكوى ال أساس هلما، ويف هذه احلالة 
  . تصنف على هذا األساس بعد صدور قرار مشفوع باملربرات

ذلك، إذا رفع املشتكي دعوى مدنية أمام قاضي التحقيق، يتعني على القاضـي     ومع    -١٢٠
وينتهي اختصاص القاضي بانتهاء التحقيق     . إجراء التحقيق وتقدمي تقرير إىل الدائرة التمهيدية      

   .إىل الدائرة التمهيديةاً الذي يعد مبوجبه تقرير

ـ           -هاء     ف أو سـوء املعاملـة      تدابري توفري احلماية من أي شكل من أشكال التخوي
  للمشتكني وممثليهم والشهود وأي شخص آخر يشارك يف التحقيق واملالحقة واحملاكمة

وعليه، جيـوز   . بصفة عامة، جيرم قانون العقوبات ممارسة التخويف وإساءة املعاملة          -١٢١
  .‘باء‘للضحايا التبليغ عن هذه الوقائع وفقاً لألحكام املشار إليها يف الفقرة 

فة أدق، جتدر اإلشارة إىل أن قانون اإلجراءات اجلنائية يتضمن خمتلف التـدابري     وبص  -١٢٢
 ١٠٢و ،أوالًاً   مكرر ٨٦و،  أوالًاً   مكرر ٧٥املادة  (حلماية األشخاص املشاركني يف التحقيق      

وباإلضافة إىل ذلك، تساهم العديد من أحكام القـانون اجلنـائي وقـانون             . )٤٢()يليها وما
يف منع ومعاقبة اجلرائم اليت تعوق مسار العدالة من قبيل إساءة اسـتخدام             اإلجراءات اجلنائية   

__________ 

للمزيد من التفاصيل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص يف املالحقات القضائية، ُيشار إىل األجوبة اخلطية املقدمة من                 )٤١(
وري الثاين املقـدم إىل اللجنـة       بلجيكا على قائمة املسائل الواجب الرد عليها مبناسبة النظر يف تقريرها الد           

  .٢٠٦ إىل ٢٠١، الفقرات من CAT/C/BEL/Q/2/Add.1املعنية مبسألة التعذيب 
 من القرار اإلطاري جمللس أوروبـا الـصادر         ٨للمادة  اً  تنظم محاية الضحايا يف إطار القانون البلجيكي وفق        )٤٢(

اجلريـدة الرمسيـة   (ون العقوبـات   املتعلق بوضع الضحايا يف إطار إجراءات قان٢٠٠١مارس  / آذار ١٥ يف
 ).٢٠٠١مارس / آذار٢٢، L 82 رقم البلجيكية،
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، وانتـهاك   ) ثانياً  مكرراً ٤٦٠قانون العقوبات املادة    (املعلومات املوجودة يف ملف التحقيق      
 من  ١والفقرة  اً  رابعاً   مكرر ٢٨قانون اإلجراءات اجلنائية، املادة     (سرية املعلومات أو التحقيق     

، وتزوير وثـائق    )٢٤٢ و ٢٤١قانون العقوبات، املادتان    (تدمري الوثائق العامة    ، و )٥٧املادة  
قـانون العقوبـات،    (، أو شهادة الزور     )١٩٧ إىل   ١٩٤قانون العقوبات، املواد من     (عامة  

  ).٢١٦ و٢١٥املادتان 

بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى املتعلقة باالختفـاء القـسري املقدمـة إىل               -واو    
نية، ومعلومات عن األقسام التابعة للشرطة الوطنيـة أو أجهـزة املالحقـة      السلطات الوط 

  غريها من األجهزة اليت مت تدريب موظفيها خصيصاً للتحقيق يف حاالت االختفاء القسري أو
 ٢مل تسجل أي شكاوى تتعلق باالختفاء القسري وفقاً للتعريف الوارد يف املـادة                -١٢٣
  .االتفاقية من

 ٢ للتعريف الوارد يف املادةاً بلجيكا إدارة معنية حباالت االختفاء القسري وفقال توجد يف   -١٢٤
تتدخل بطلب " وحدة معنية باألشخاص املختفني"ومع ذلك، فلدى الشرطة االحتادية . من االتفاقية

، )حسب كل حالة  " (مثرية للقلق "من الشرطة احمللية لتقدمي الدعم عند تقييم حالة اختفاء على أهنا            
 ١٣دون سن   اً  أن يكون الشخص قاصر   : سيما عندما ُتستوىف املعايري اآلتية على سبيل الذكر        وال

حيتمل تعرض   سنة، أو من ذوي اإلعاقة العقلية أو اجلسدية، أو حباجة إىل أدوية منقذة للحياة، أو              
على يد شخص من    (يف حالة االختطاف     حياته للخطر، أو عند حدوث تصرفات غري معتادة، أو        

امليـول  مـن ذوي    الزهـامير، أو  /، أو إذا كان الشخص يعاين من اإلصابة باخلرف        )الوالدينغري  
ومع ذلك، تتناول هذه الوحدة أسباب االختفاء لتحديد سياق حالة  .)٤٣()االنتحارية، وما إىل ذلك

االختفاء واملساعدة يف عمليات البحث فقط، ومبعىن أدق، ليس لديها مهمـة حمـددة يف حـال              
فهدفها هو  . اختصاص ميكنها من فتح حتقيق حمدد يف هذا اإلطار         اء قسري حمتمل أو   حدوث اختف 

  .العثور على الشخص املختفي وينتهي عملها عند العثور عليه
وتشري هذه الوحدة إىل حدوث حاالت ُيبلغ فيها عن اختفاء بعض األشـخاص يف                -١٢٥

ويف احلالة .  يف بلجيكا أو يف اخلارجإما) أو يف خمفر للشرطة (بلجيكا مث يتبّين أهنم يف السجن       
األوىل، تتمكن أنظمة معلومات الشرطة من حتديد مكان الشخص على الفور، أما يف احلالة              

  .الثانية، فيخضع نقل املعلومات للتعاون مع الدولة املعنية

  وصول السلطات املختصة إىل أماكن االحتجاز  -يزا    
سؤولني عن املعلومات والتحقيق الوسائل الالزمـة       مينح قانون اإلجراءات اجلنائية امل      -١٢٦

ألداء املهام املنوطة هبم، مبا يف ذلك، مثلما هو مطلوب مبوجب االتفاقية، الوصول دون قيود               
 ٢٨املادة (، والوصول إىل أماكن االحتجاز اخلاصة )٦١١املادة (إىل أماكن االحتجاز الرمسية  

  ). ثانياً مكررا٨٩ً، و٨٨، و٨٧، و٤٧ و مكرراً رابعاً،٤٦، و٣٦مكرراً سادساً، و
__________ 

  .ُيشار يف هذا الصدد إىل التعميم الوزاري الوارد يف الفقرة ألف )٤٣(
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التدابري املنصوص عليها يف القانون الستبعاد املشتبه هبم من أي وظيفة متكنـهم               -ءحا    
  من التأثري يف سري التحقيق أو هتديد املشاركني يف التحقيقات

ت يتعارض احلياد مع قيام أحد أفراد الشرطة أو النيابة العامة أو قاض بإجراء حتريـا                -١٢٧
  . حتقيق يف أفعال إجرامية يشتبه يف أنه متورط يف ارتكاهبا أو

، فإن احلياد هو مبدأ عام وراسخ من        ‘جيم‘ومثلما جاء يف التعليق الوارد يف الفقرة          -١٢٨
مبادئ القانون تقوم اهليئات الوطنية، على املستوى اجلنائي والتأدييب، واهليئات الدولية باملعاقبة       

  . على عدم مراعاته
 من مدونة السلوك املذكورة أعاله تقتضي      ٢٣وفيما يتعلق بأفراد الشرطة، فإن املادة         -١٢٩

  . بوضوح امتناع املوظفني املتورطني بشكل شخصي يف قضية ما عن التعامل معها
 مـن قـانون     ٨٣٢ و ٨٢٨وبالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، تبني املادتان          - ١٣٠

علـى  اً   عدم مشاركتهم، توخياً لصون احلياد وللمحافظة أيض       القضاء األسباب الداعية إىل   
 من القانون نفسه تقتضي على وجه التحديد عدم مشاركة القـضاة    ٨٣١  واملادة. مظاهره

  .املعنيني هبذه األسباب

  ١٣املادة     

أحكام القوانني الوطنية اليت جتعل االختفاء القسري جرمية تستوجب تـسليم             - ألف    
لمعاهدات املربمة مع مجيع الدول، ومعاهدات تسليم اجملرمني اليت يكون          اجملرمني وفقاً ل  

فيها االختفاء القسري ضمن اجلرائم اليت تستوجب تسليم اجلناة، والعقبات اليت حتول            
  دون تنفيذ هذه املعاهدات

ال يرد االختفاء القسري بشكل صريح ضمن اجلرائم اخلاضعة لتسليم اجلناة مبوجب              -١٣١
ويف الواقع، هناك معيار للعقوبات يطبـق       . النافذة، بيد أهنا تشمله بصورة ضمنية     املعاهدات  

مبوجب اتفاقيات تسليم اجملرمني املتعددة األطراف، وخباصة االتفاقية األوروبية بشأن تـسليم            
ـ    ١٩٥٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٣اجملرمني الصادرة عن جملس أوروبا يف        ن ، فـضالً ع

وأي جرمية يعاقب عليها بالـسجن      .  املتعلقة بتسليم اجملرمني   اًث عهد االتفاقات الثنائية األحد  
لفترة ال تقل عن سنة واحدة أو تنجر عنها عقوبة أو حرمان من احلرية لفترة ال تقـل عـن                    

  .)٤٤(ن حيث املبدأ إىل تسليم اجملرمنيأربعة أشهر، ميكن أن تؤدي م
ها إىل أواخر القرن التاسـع عـشر        واتفاقيات تسليم اجملرمني األقدم اليت يعود تارخي        -١٣٢

غري أن تلك القـوائم     . وأوائل القرن العشرين تتضمن قوائم باجلرائم اليت جتيز تسليم اجملرمني         
تتضمن أنواع اجلرائم احلديثة من قبيل املشاركة يف منظمة إجرامية واالجتار بالبشر وغسيل              ال

__________ 

 . من االتفاقية األوروبية بشأن تسليم اجملرمني٢املادة  )٤٤(
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 املستحيل من حيث املبدأ تسليم      األموال والفساد وكذلك االختفاء القسري، لذا سيكون من       
  . مرتكيب هذه اجلرائم مبوجب تلك االتفاقيات

وميكن أن يؤدي فعل االختفاء القسري إىل تسليم اجملرمني إذا مت تـصنيفه ضـمن                 -١٣٣
وتقييم ازدواجية التجرمي هو ممارسة تقوم علـى أسـس          . واحدة أو أكثر من اجلرائم القائمة     

عال مستوجبة للعقوبة مبوجب القانون البلجيكي ومـستوفية        نظرية، إذ يكفي أن تكون األف     
  .للحد األدىن من معايري اجلرمية، بغض النظر عن توصيفها

لتسليم اجملـرمني   اً  أمثلة على التعاون بني الدول اليت استخدمت االتفاقية أساس          -ءبا    
ـ              رائم واحلاالت اليت وافقت فيها الدولة على تسليم شخص يشتبه يف ارتكابه إحدى اجل

  املشار إليها أعاله
  .إىل االتفاقيةاً مل يرد أي مثال على تسليم جمرمني استناد  -١٣٤

  اجلرائم السياسية  -جيم    
  .مل تطبق االتفاقية يف هذا اجملال  -١٣٥

  املعايري املوضوعة هلذا الغرض والسلطة املعنية بالبت يف طلب التسليم  -دال    
  . ن طلب التسليم هي الدائرة االحتادية العامة للعدالةالسلطة املختصة باختاذ قرار بشأ  -١٣٦
  :املعايري األساسية لكل عملية لتسليم اجملرمني هي  -١٣٧
  ؛)انظر النقطة ألف(عتبة العقوبة  •
  التجرمي املزدوج؛ •
  عدم تقادم اجلرمية وفقاً للقانون البلجيكي والقانون األجنيب؛ •
   مبثل هذه اجلرمية؛الوقائع ال تشكل جرمية سياسة أو تكون هلا صلة •
 ١٥ مكرراً أوالً من القانون الـصادر يف  ٢-املادة ألف (البند املتعلق حبقوق اإلنسان      •

 / آذار ١٧( بشأن تسليم اجملرمني، اجلريدة الرمسيـة البلجيكيـة          ١٨٧٤مارس  /آذار
 من اتفاقية احملكمة األوروبية     ١٤ و ٦ و ٣ و ٢، الذي يشري إىل املواد      )١٨٧٤ مارس

 من االتفاقية   ٨ويف ظروف استثنائية للغاية، ميكن أن تكون املادة         ). نحلقوق اإلنسا 
  .عقبة أمام تسليم اجملرمنياً األوروبية حلقوق اإلنسان أيض
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  ١٤املادة     

املعاهدات أو األحكام املتعلقة بتقدمي املساعدة القانونيـة املنطبقـة يف حـاالت               -ألف    
  االختفاء القسري

 )٤٥(لدول إىل معاهدات متعـددة األطـراف      دة القانونية بني ا   ميكن أن تستند املساع     -١٣٨
ويف الواقع، يف حال عدم وجود معاهدة حمـددة         .  أو تكون على أساس خمصص     )٤٦(ثنائية أو

 بشأن املـساعدة    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٩مفيدة يف هذا الشأن، فإن القانون املؤرخ        
 مكرراً ثانيـاً مـن قـانون    ٩٠ت مبوجبه املادة الدولية املتبادلة يف املسائل اجلنائية الذي ُعدل   

.  يسمح باملساعدة املتبادلة على أوسع نطاق ممكن شريطة املعاملة باملثل          )٤٧(اإلجراءات اجلنائية 
يف ذلك قضايا وجيوز للدول االتفاق على التعاون يف جمال العقوبات بشأن إحدى القضايا، مبا 

  ".االختفاء القسري"

  سة على املساعدة املتبادلةاألمثلة امللمو  -ءبا    
  .ال يوجد حىت اآلن أي تطبيق للمساعدة يتعلق بأفعال مصنفة على أهنا اختفاء قسري  -١٣٩

__________ 

 ١٩٥٩أبريـل   / نيسان ٢٠ الصادرة يف    االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف اجملال اجلنائي         )٤٥(
 ). ٢٠٠١ و١٩٧٨(وبروتوكوالها اإلضافيان 

 املتعلقة بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف املـسائل اجلنائيـة            ١٩٧٠يونيه  / حزيران ١٢اتفاقية   )٤٦(
اعدة املتبادلة يف املسائل    املربمة بني مملكة بلجيكا ومجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية؛ واملعاهدة بشأن املس          

؛ واتفاقية املساعدة املتبادلة    ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ١١اجلنائية بني حكومة مملكة بلجيكا وحكومة كندا        
يف املسائل اجلنائية بني حكومة مملكة بلجيكا وحكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة جلمهورية الصني               

 بني مملكة بلجيكا ومملكة املغرب بـشأن     ١٩٩٧يوليه  / متوز ٧تفاقية  ؛ وا ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٠الشعبية،  
 بني حكومة مملكة بلجيكـا      ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية؛ واتفاقية       

ـ  ١٩٨٩أبريـل   / نيسان ٢٧وحكومة مملكة تايلند بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية؛ واتفاقية            ني  ب
مملكة بلجيكا واجلمهورية التونسية بشأن تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف املـسائل اجلنائيـة؛               

 بني مملكة بلجيكا والواليات املتحدة األمريكية بـشأن املـساعدة           ١٩٨٨يناير  / كانون الثاين  ٢٨واتفاقية  
 مـن  ٣ من املادة ٢جب الصك املشار إليه يف الفقرة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، اليت استكملت وُعدلت مبو      

االتفاق بني االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، الـذي أُبـرم               
أي بعد تطبيق االتفاقية بني مملكة بلجيكا والواليات املتحدة األمريكية بشأن            (٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٥ يف

؛ واتفاقيـة املـساعدة     )١٩٨٨يناير  / كانون الثاين  ٢٨ املتبادلة يف املسائل اجلنائية، اليت وقعت يف         املساعدة
وغالبيـة  . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٧املتبادلة يف املسائل اجلنائية بني مملكة بلجيكا ومجهورية كوريا يف           

تـشتمل  )  التاسع عشر وأوائل القرن العشرين   أواخر القرن (املعاهدات الثنائية األقدم املتعلقة بتسليم اجملرمني       
وبالنظر إىل وجود قائمة حتدد اجلرائم اليت جتيز تسليم         . على حكم أو أكثر بشأن املساعدة القانونية املتبادلة       

 ).انظر الفقرة ألف أعاله(من حيث املبدأ على هذه اجلرائم اً اجملرمني، فإن املساعدة القانونية تقتصر أيض
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٤ ية البلجيكية،اجلريدة الرمس )٤٧(
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  ١٥املادة     

االتفاقات اجلديدة اليت أبرمتها أو عدلتها الدولة الطرف لضمان التعاون يف جمال   -ألف    
  متقدمي املساعدة لضحايا االختفاء القسري وتسهيل البحث عنه

  .مل يربم أي اتفاق هدفه التعاون يف مساعدة ضحايا االختفاء القسري على وجه اخلصوص  -١٤٠
 من االتفاقية بـشأن التعـاون       ١٤ويشار من جهة إىل التعليقات العامة على املادة           -١٤١

الدويل يف املسائل القانونية، ومن جهة أخرى إىل مجيع اإلشارات املتعلقة حباالت االختفـاء              
والدعم واملـساعدة املقـدمني إىل      .  من االتفاقية  ٢٤الواردة يف التعليق على املادة      القسري  

التبليـغ،  : الضحايا املعنيني يشمالن تدابري دعم دويل ذات صلة يف حاالت االختفاء القسري           
واالتصاالت أثناء التحقيق، وردود الفعل يف حالة حتديد مكان الشخص املختفي والتعاون مع        

وجيري على هذا املنوال جتميع     . )٤٨(ملساعدة إىل أقارب الشخص املختفي     تقدم ا  املنظمات اليت 
 ١٥وتقدمي املعلومات املتعلقة حباالت االختفاء املطلوبة من قبل اجملتمع الدويل يف إطار املادة              

  .)٤٩(من االتفاقية

  جتاهاحلاالت اليت مت فيها هذا النوع من التعاون والتدابري املتخذة يف هذا اال  -باء    
  .مل يقدم أي مثال على التعاون يف أفعال ُصنفت على أهنا اختفاء قسري  -١٤٢

  ١٦املادة     

التشريعات الوطنية املتعلقة هبذا احلظر، مبا يشمل إىل جانب خطـر االختفـاء               -ألف    
  القسري، خطر األشكال األخرى من األضرار اجلسيمة على احلياة والسالمة الشخصية

لتزمة فعالً مببدأ عدم اإلعادة القسرية قبل أن تصدق على االتفاقية،           كانت بلجيكا م    -١٤٣
االتفاقية املتعلقة بوضـع    : فيهااً  وذلك مبوجب الصكوك الدولية األخرى اليت أصبحت طرف       

، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن       )٣٣املادة   (١٩٥١يوليه  / متوز ٢٨الالجئني املؤرخة   
 / كـانون األول   ١٠سية أو الالإنسانية أو املهينـة املؤرخـة         ضروب املعاملة أو العقوبة القا    

__________ 

 املتعلق بالبحث عـن املخـتفني الـذي ورد يف التعمـيم             ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٠التوجيه الوزاري الصادر يف      ) ٤٨(
COL9/2002 ١٢٩ إىل ١٢٧ ومن ٦٥ إىل ٦٠ لفريق املدعني العامني لدى حمكمة االستئناف، الصفحات من . 

 من االتفاقية وضعت وفقاً هلـذا املنظـور وكانـت    ١٥كشف عن أن املادة األعمال التحضريية لالتفاقية ت   )٤٩(
 من اتفاقية جنيـف     ١٤١ إىل   ١٣٦مستوحاة من عمل وكالة االستخبارات املركزية الذي تنظمه املواد من           

) الربوتوكول األول ( من الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف       ٣٤ و ٣٣ و ٣٢، واملواد   ١٩٤٩الرابعة لعام   
املسائل القانونية املتعلقة   : اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      "دو فروفيل   . و. (١٩٧٧لعام  

-www.droits متاح على الـرابط    (٢٠٠٧يناير  /، كانون الثاين  ٦احلقوق األساسية رقم    " بالتفاوض املثايل 

fondamentaux,org/spip.php?article119 ٦٠، الصفحة ١١٩، املادة.( 
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، والئحة دبلـن    )٣املادة  (، واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان      )٣املادة   (١٩٨٤ ديسمرب
، )١٩ و ١٨املادتـان   (، وميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب       ) من الديباجة  ٢الفقرة  (

  ). ٧٨ من املادة ١الفقرة (رويب واملعاهدة املتعلقة بعمل االحتاد األو
حظر نقل شخص خاضع للوالية القضائية لبلجيكا إىل دولة أخرى توجد هبا أسـباب                -١٤٤

حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون عرضة خلطر حقيقي على حياته أو سالمته اجلسدية ينطبق               
نوين لعملية نقـل الـشخص   كان األساس القااً يف أوقات السلم كما يف أوقات الرتاع املسلح، أي        

ويتعلق األمر يف هـذا     . )٥٠()أو إبعاد أو ترحيل، وما إىل ذلك      تسليم جمرمني   (وشكلها وطريقتها   
  . الصدد مبعيار دويل له األسبقية على القانون احمللي وال شك يف قابلية تطبيقه بشكل مباشر

وحـاالت الطـوارئ    التأثري احملتمل للتشريعات واملمارسات املتعلقة باإلرهاب         -ءبا    
  اهتواألمن الوطين أو غري ذلك من املربرات اليت ميكن أن تكون الدولة قد نفذ

  .ال توجد تطبيقات يف هذا اجملال  -١٤٥

السلطة اليت تقرر تسليم اجملرمني وإبعاد أو إعادة أو ترحيل شخص ما، واملعايري               -جيم    
  املطبقة واإلجراءات املتبعة

  تسليم اجملرمني  )أ(    
وقبل صدور قرار بشأن التسليم     . ُيسلم اجملرمون دائماً بعد تلقي طلب هبذا اخلصوص         -١٤٦

املدان بصورة مسبقة أمام دائرة االهتام يف حالـة اختـاذ           /، ميثل املتهم  )يف شكل قرار وزاري   (
وتقوم السلطة املركزية املعنية بالتعاون الدويل بالنظر يف امللـف          . عدم اختاذ إجراء إخطار    أو
قبل أن يقرر وزيـر     )  من االتفاقية  ١٣خمتلف املعايري املذكورة يف التعليق على املادة        فحص  (

  .)٥١(ملوافقة على طلب التسليم أو رفضهالعدل يف هناية املطاف ا
__________ 

وباملثـل،  .  مكرراً أوال٢ً بشأن تسليم اجملرمني يتضمن ذلك صراحة يف املادة ١٨٧٤مارس / آذار ١٥قانون   )٥٠(
فإن مكتب األجانب ال ينفذ أمر اإلبعاد إذا كان له تأثري على احلقوق املكفولة مبوجب االتفاقيـة اخلاصـة                   

، واتفاقية وضـع األشـخاص      ١٩٦٧يناير  / كانون الثاين  ٣١بوضع الالجئني، بصيغتها املعدلة بربوتوكول      
عدميي اجلنسية، واملعاهدات املتعلقة بتسليم اجملرمني واملرور العابر، واالتفاقية األوروبية حلقـوق اإلنـسان،         

التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة       والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة         
 ١٩٨٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية األوروبية الصادرة يف            أو

ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية، وقانون اجلماعة األوروبية، مبا يف ذلك اتفاق شنغن                
 بشأن اإللغاء تدرجيي للمراقبة على احلدود املشتركة بني دول االحتـاد  ١٩٨٥يونيه /حزيران ١٤الصادر يف   

، واالتفاقيات الدولية   ١٩٩٠يونيه  / حزيران ١٩األورويب، واالتفاق املتعلق بتطبيق اتفاق شنغن، الصادر يف         
 بشأن معايري   ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٨ الصادرة يف    ٣٤٣/٢٠٠٣رقم  ) EC(بشأن اللجوء، وخباصة الالئحة     

وآليات حتديد الدولة العضو املسؤولة عن فحص طلب اللجوء املقدم يف إحدى الدول األعضاء عن طريـق                 
 .تفاقيات املتعلقة بإعادة قبول الرعايا األجانباالمواطن من بلد ثالث، و

 جلنة مناهـضة    ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل التعليقات املقدمة من بلجيكا يف تقريرها الثالث إىل              )٥١(
 .٦٠ و٥٩، الفقرتان ٢٠١٢يوليه / متوز٢٥، يف )CAT/C/BEL/3(التعذيب 
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  اإلبعاد   )ب(    
يقرر الوزير أو من ينوب عنه إبعاد الشخص األجنيب بعد النظر يف العناصر اليت حيتج                 -١٤٧

 العواقب اليت قد يواجهها يف بلد املقصد، مع مراعاة األوضاع العامـة      هبا الشخص املعين ويف   
مما إذا كـان الـشخص      اً  ويتم التحقق دائم  . يف هذا البلد والظروف املتعلقة بالشخص املعين      

األجنيب يواجه خطر نقله من البلد املعين بالنظر يف طلب اللجوء، يف إطار الئحة دبلـن، إىل                 
وُينظر يف هذه العناصر على أسـاس       . لى حياته وسالمته اجلسدية   بلد يتعرض فيه إىل خطر ع     

وعالوة على ذلك، يكون مللتمس اللجوء خيار حتديد نقطـة عبـور            . كل حالة على حدة   
  .احلدود عندما يكون حاصالً على املستندات املطلوبة لدخول بلد ثالث واإلقامة فيه

ختصة، مثل اإلدارة العامة لشؤون     ويراعي الوزير أو من ينوب عنه رأي السلطات امل          -١٤٨
الالجئني وعدميي اجلنسية، عندما يكون الشخص األجنيب من ملتمسي اللجوء، كما يراعـي             

  . يف تنفيذهاً رأي السلطات القضائية عندما يقرر اختاذ قرار بإبعاد شخص واملضي قدم
ذلـك يف   وينظر جملس تقاضي األجانب يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف      -١٤٩

ويف إطار تقييم ما يتعرض له الشخص مـن ضـرر يـصعب        . )٥٢(احلاالت املستعجلة للغاية  
التعويض عنه يف حالة اإلبعاد، يتوىل اجمللس التحقق من احتمال وقوع الضرر وحتديده علـى               

وال ينبغي تقييم الضرر على أساس شخصي، إذ ميكن أن ينطبق على فئـة مـن                . وجه الدقة 
أصبح هناك فحص مسبق للمخاطر واألسباب اليت يتذرع هبا األجـنيب،           وعليه،  . األشخاص

ومـن اجلـوهري    . وتقاسم لعبء اإلثبات، ومراعاة ألوجه الضعف اليت يعاين منها األجنيب         
  .مراعاة الضمانات اإلجرائية

  التدريب الذي يتلقاه املوظفون املسؤولون عن طرد أو إعادة أو تسليم األجانب  -دال    
  . من االتفاقية٢٣ التعليقات الصادرة على املادة يشار إىل  -١٥٠

  ١٧املادة     

احلق األساسي يف احلرية الشخصية، واالستثناءات املسموح هبا وضمانات منع      - ألف    
  السري   االحتجاز

على االحتجاز السري أو غري الرمسي، لكنه يكفل        اً  القانون البلجيكي ال يتضمن حظر      -١٥١
وُيحدد هذا  .  ألي شخص خيضع لوالية بلجيكا أو يوجد على أراضيها         احلق يف احلرية والسالمة   

املعيار وفقاً ملختلف الصكوك الدولية حلماية حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها بلجيكا ومبوجب 
__________ 

فيما يتعلق بتأثري الطعون املستعجلة من أجل تعليق عمليات اإلبعاد، يشار إىل تعليقات بلجيكا يف تقاريرهـا     )٥٢(
ــذيب ــضة التع ــة مناه ــرة CAT/C/BEL/3: إىل جلن ــرة CAT/C/BEL/CO/2؛ و١٣٥، الفق ؛ ٩، الفق

 .١٢ و٥، األسئلة CAT/C/BEL/Q/2/Add.1و
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. وال ُيسمح باستثناءات فيما يتعلق باحلرية الشخصية إال مبوجب القانون.  من الدستور١٢املادة 
 البلجيكي بدقة ظروف وطريقة حرمان شخص من حريته ويعاقب على ومع ذلك، حيدد القانون

  . انتهاك هذه األحكام، ويكفل أن يتم احلرمان من احلرية بصورة رمسية ومعلومة
االعتقـال  : واألشكال القانونية للحرمان من احلرية يف بلجيكا هي على النحـو التـايل              -١٥٢

اجلرمية ريثما ُيعـرض علـى قـاض خمـتص،          اإلداري، واالعتقال املؤقت لشخص ضبط متلبساً ب      
واالحتجاز السابق للمحاكمة، واالحتجاز مبوجب حكم، واحلبس ألسباب طبية بقرار من احملكمة،            

  . واالحتجاز اإلداري للمهاجرين غري الشرعيني، ووضع األحداث اجلاحنني يف مركز االحتجاز
السري ويقضي بأن يكون أي     ويف مجيع احلاالت، مينع القانون البلجيكي االحتجاز          -١٥٣

  . )٥٣(ظمة واملراقبةحرمان من احلرية يف أماكن معترف هبا رمسياً وخاضعة لألن
على املـسؤولية اجلنائيـة للمـوظفني    اً  من قانون العقوبات أيض١٥٩وتنص املادة     -١٥٤

أو أمروا باحتجازه خارج أمـاكن حـددهتا احلكومـة          اً  العموميني الذين احتجزوا شخص   
ويطلب قانون اإلجراءات اجلنائية من أي شخص له علم حبالة مـن هـذا              . ة العامة اإلدار أو

  ).٦١٥املادة (القبيل أن يبلغ عنها 
وترد أدناه العناصر اليت تطلبها اللجنة فيما يتعلق بكل شكل من أشكال احلرمان من                -١٥٥

لجيكيـة واليـة    احلاالت اليت تكون فيها للسلطات الب     اً  وستحدد أيض . احلرية الواردة أعاله  
  . قضائية الحتجاز األشخاص على جرائم وقعت خارج إقليمها

  التوقيف اإلداري واجلنائي، واالحتجاز االحتياطي والقضائي  -ءبا    

  السلطات املختصة والشروط  )أ(    
ويـستند إىل   . التوقيف اإلداري هو إجراء إداري حلفظ النظـام واألمـن العـام             -١٥٦
وتنظمه املواد   )٥٤(١٩٨٨يونيه  / حزيران ٢٤لدي اجلديد الصادر يف      من القانون الب   ١٣٣ املادة
وهذا القانون حيدد للسلطات شروط     .  من قانون عمل الشرطة سالف الذكر      ٣٣ إىل   ٣١ من

إطالعـه بـشكل    ‘ ١‘ :وحيق ألي شخص خيضع ملثل هذا التوقيف      . وظروف هذا التوقيف  

__________ 

 ١٤؛ واملرسوم امللكي الصادر يف      ٦١٦ و ٦١٥ وما يليها، والفقرتان     ٦٠٣قانون اإلجراءات اجلنائية، الفقرة      )٥٣(
اجلريـدة   بشأن املعايري الدنيا وإنشاء مرافق االحتجاز واستخدامها من قبل الشرطة،            ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

 وما يليهـا،    ٦٠٣، قانون اإلجراءات اجلنائية، واملادة      ٢٠٠٧أكتوبر  /ألول تشرين ا  ١٦ الرمسية البلجيكية، 
اجلريـدة الرمسيـة     الذي حيدد الضوابط العامـة للـسجون،         ١٩٦٥مايو  / أيار ٢١املرسوم امللكي املؤرخ    

 من القانون الصادر يف     ١٤؛ واملادة   ) مكرراً ثالثاً  ١٣٨ و ١٣٢ و ٧املواد  ،  ١٩٦٥مايو  / أيار ٢٥ البلجيكية،
اجلريـدة الرمسيـة    ( بشأن احلماية االجتماعية مـن اجملـرمني ومعتـادي اإلجـرام             ١٩٦٤يوليه  /وز مت ١

 ١٨ من املـادة     ١؛ وفيما يتعلق بالشباب، انظر على سبيل املثال الفقرة          )١٩٦٤يوليه  / متوز ١٧ البلجيكية،
 .دة الشباب بشأن مساع١٩٩١مارس / آذار٤من املرسوم الصادر عن اجلماعة الناطقة بالفرنسية يف 

 .١٩٨٨سبتمرب / أيلول٣ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٥٤(
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العه على أسباب احلرمان من     فردي على حقوقه، ويكون ذلك عموماً بصورة شفوية مع اط         
احلرية، واحلد األقصى لذلك احلرمان، واإلجراء املادي لالحتجـاز واحتمـال اللجـوء إىل              

بيان عام حلقوق الشخص يف شكل مكتـوب،         ‘٢‘ و اإلكراه يف حالة عدم تعاون الشخص،     
  . لغة وهلجة٥٠  باً وذلك متاح حالي

. م حتت تصرف السلطة القـضائية     أما التوقيف القضائي لألشخاص فيسمح بوضعه       -١٥٧
  .وال ميكن اللجوء إليه إال إذا وجدت مؤشرات جدية على اإلدانة جبرمية أو جنحة

 مـن قـانون   ٤٠املـادة   إىل  ويستند التوقيف من قبل املدعي العام يف حالة التلبس            -١٥٨
 القـانون   ي مسؤول عن إنفاذ   أاإلجراءات اجلنائية، أما التوقيف يف احلاالت املماثلة من قبل          

  . من قانون االحتجاز االحتياطي١شخص خمول له فيستند إىل املادة  أو
 من هذا القانون، وبصرف النظر عن افتراضات التلبس اليت حتكمها           ٢وعمالً باملادة     -١٥٩
، جيب اختاذ قرار التوقيف من قبل املدعي العام، دون اإلخـالل بالتـدابري الوقائيـة            ١ املادة

  . جانب دائرة الشرطة ملنع هروب الشخص املقبوض عليهالواجب اختاذها من
 وهو متاح   يتضمن حقوقه، اً  خطياً   أي شخص خيضع لالحتجاز القضائي بيان      ىوُيعط  -١٦٠
  .)٥٥( لغة وهلجة٤٩  باً حالي
ويستند االحتجاز االحتياطي إىل أمر توقيف يصدر عن قاضي التحقيـق، شـريطة               -١٦١

  . املنصوص عليها يف القانون املتعلق باالحتجاز االحتياطيمراعاة الشروط األساسية والشكلية
ويعد االحتجاز القضائي اإلجراء الوحيد الذي يهدف إىل قمع اجلناة، وينفذ بالتايل              -١٦٢

  .إىل القانون املذكورة أعاله بشأن املبادئاً وختضع شروطه أساس. بعد صدور اإلدانة

  السجالت  )ب(  
األوروبية ملنع التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة القاسـية          بناء على توصيات اللجنة       -١٦٣
الالإنسانية أو املهينة واللجنة الدائمة، ينص القانون البلجيكي بالفعل علـى تـسجيل أي               أو

 ٣٣قانون مهـام الـشرطة، املـادة        (إجراء يتعلق باحلرمان من احلرية يف السجالت الرمسية         
  ).٦١٠ إىل ٦٠٧ من مكرراً، وقانون اإلجراءات اجلنائية املواد

وفيما يتعلق بدوائر الشرطة تعد درجة التفاصيل املطلوبة مبوجب القانون البلجيكـي      -١٦٤
ذلك أنه يتعني على الـسجل أن       . )٥٦(١٧ من املادة    ٣تفاقية يف الفقرة    أشد مما تنص عليه اال    

يف تطبيـق   جيسد التسلسل الزمين للحرمان من احلرية وأن يتضمن مجيع العناصر اليت هلا دور              
__________ 

    : على الرابط) وزارة العدل(انظر موقع الدائرة العامة االحتادية للعدل  )٥٥(
http://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/services_du_spf/telecharger_des_documents/declar

ation_de_droits/2/. 
، CAT/C/BEL/Q/2/Add.1: فاصيل انظر املعلومات اليت قدمتها بلجيكا إىل جلنة مناهـضة التعـذيب           ملزيد من الت   ) ٥٦(

 .٢١٥ إىل ٢١٣الفقرات من 
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وإذا كان املرسوم امللكي الذي حيدد مضمون السجالت، وشروط اسـتخدامها           . هذا التدبري 
وطرائق حفظ البيانات مل ُيعتَمد بعد، فإن إجراءات توحيد املمارسات لدى وحدات الشرطة             

فعممت اإلدارة العامة للشرطة اإلدارية التابعة للشرطة االحتادية على مجيـع           . )٥٧(قد اُتخذت 
زة الشرطة احمللية واالحتادية منوذج سجل دقيق جداً يتناول باخلصوص كل املعلومـات              أجه

وتشدد التعليمات الـصادرة إىل جهـاز       .  من االتفاقية  ١٧ من املادة    ٣املذكورة يف الفقرة    
الشرطة على أمهية مسك السجالت بصورة صحيحة ومنهجية وأمينة، ألن احلرمان من احلرية 

وتنص هذه التعليمات على إبالغ املوظفني وكذا علـى         . ي أو قضائي  ناتج عن احتجاز إدار   
  .مراقبة منتظمة ملسك السجالت من جانب املسؤولني يف كل وحدة

وفيما خيص السجون، ينص قانون السجون البلجيكي على وضع ملف اعتقال لكل              -١٦٥
تطلب احلصول عليه   وللسلطات القضائية أن    . حمتجز، يتضمن مجيع الوثائق الرمسية املتعلقة به      

وال يتضمن السجل البيانـات الطبيـة اخلاصـة         . حسب اإلجراء املنصوص عليه يف القانون     
 ٢٢باحملتجز وإمنا ُتسجَّل يف ملفه الطيب الشخصي الذي ترد شروط االطالع عليه يف قـانون    

  . ويف اللوائح املنظمة للسجون)٥٨( املتعلق حبقوق املريض٢٠٠٢أغسطس /آب

  بالعامل اخلارجياالتصال   )ج(    
املتعلق باحلبس االحتياطي وقانون املبادئ املـشار إليـه         اً  يكفل القانون املذكور آنف     -١٦٦

) مدان أو متهم أو سجني    (إذ لكل حمتجز    . أعاله للمحتجز إجراء اتصاالت بالعامل اخلارجي     
 وللمحتجز  .احلق يف االتصال بالعامل اخلارجي، يف احلدود اليت يضعها أو ينص عليها القانون            

أن يتواصل مع اخلارج عن طريق الرسـائل، وأن يـستخدم اهلـاتف، ويتـصل مبحاميـه                 
وأن يتلقـى زيـارات أسـرته       اً،  بالسلطات الدبلوماسية والقنصلية لبلده إن كان أجنبي       أو

؛ وقـانون   ٢٠قانون احلبس االحتيـاطي، املـادة       (وأشخاص آخرين يربرون سبب الزيارة      
 الذي ٢٠١٢أبريل / نيسان٨؛ واملرسوم امللكي الصادر بتاريخ     ٧٠ىل   إ ٥٣ املبادئ، املواد من  

حيدد تاريخ سريان ونفاذ خمتلف األحكام الواردة يف البابني الثالث واخلامس من قانون املبادئ   
 بشأن إدارة السجون وكذا الوضع القـانوين        ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٢الصادر بتاريخ   

  ).٢٩ىل  إ٢١، املواد من )٥٩(للمحتجزين

  الطعن  )د(    
لدى أول مثول، تراقب الدائرة التمهيدية قانونية احلـبس االحتيـاطي واحتراَمـه               -١٦٧

 ٢١املادتان  (وبعد ذلك ال تعيد الدائرة تقييم احلبس إال من حيث لزومه            . لإلجراءات ولزوَمه 
__________ 

: ٢٠١٢ يوليه/ متوز ٢٥ملزيد من التفاصيل انظر املعلومات اليت قدمتها بلجيكا إىل جلنة مناهضة التعذيب يف               )٥٧(
CAT/C/BEL/3 ١١٢ و١١١، الفقرتان. 

 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦  البلجيكية،اجلريدة الرمسية )٥٨(
 .٢٠١١أبريل / نيسان٢١ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٥٩(
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ارات الـدائرة   وجيوز الطعن يف قر   ).  من القانون املذكور آنفاً املتعلق باحلبس االحتياطي       ٢٢و
وجيوز الطعن يف حكم    ).  من القانون ذاته   ٣١ و ٣٠املادتان  (التمهيدية لدى دائرة االستئناف     

 من قـانون    ٣٥٥ وما يليها أو املادة      ١٩٩ابتدائي يقضي باحلرمان من احلرية مبوجب املواد        
  .اإلجراءات اجلنائية، حسب احلاالت

خرين، ميكن اإلشارة إىل أن لكل فـرد        وفيما يتعلق بالطعون املتاحة لألشخاص اآل       -١٦٨
بـل عليـه يف بعـض       (يشك يف عدم قانونية حرمان من احلرية، وبالتايل يف وجود خمالفة،            

أن يبلغ عن احلالة، وأن يشتكي، وإذا تعرض لضرر بسبب تلك املخالفة حق له أن               ) احلاالت
 من االتفاقية، يف    ١٢ادة  يطالب بالتعويض املدين، على النحو املبني يف التعليق الوارد ضمن امل          

  .البند باء

  سلطة املراقبة  ) ه(    
جيوز ملختلف السلطات املرخص هلا مبوجب القانون أن تفتش أماكن االحتجاز ومن              -١٦٩

ذلك زيارات جلنة مناهضة التعذيب ألماكن االحتجاز، وزيارات اللجنة الدائمة، وعمليـات         
داخلية للمراقبة التابعة لدوائر الشرطة، واملفتشية العامة       املراقبة والتحقيق اليت تقوم هبا الدوائر ال      

 ٦١٠قانون اإلجراءات اجلنائية، املـواد مـن        (للشرطة، وزيارات قاضي التحقيق والعمدة      
، وأعضاء جملسي النواب والشيوخ، واملدعني العامني، وأعضاء اجمللس املركـزي           )٦١٢ إىل

القرار ( وأعضاء إدارة السجون، وما إىل ذلك        ملراقبة السجون، وأعضاء جلنة مراقبة املؤسسة،     
، )٦٠(لق بالنظام العام ملؤسسات الـسجون      املتع ١٩٦٥مايو  / أيار ٢١امللكي الصادر بتاريخ    

وردعية لكل حرمـان    (وتعد هذه اإلجراءات وقائية     ).  وما يليها  ١٢٨ و ٨ إىل   ٦املواد من   
  .وكذا قمعية إذا لوحظ إخالل بالواجب) تعسفي من احلرية

 /ومن ناحية أخرى، ومبناسبة االستعراض الـدوري الـشامل الـذي جـرى يف أيـار                 -١٧٠
 التزمت بلجيكا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       ،٢٠١١ مايو

وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبإنشاء مؤسسة وطنية              
  . ملبادئ باريسقاًحلقوق اإلنسان وف

  الشكاوى  )و(    
 من قانون املبادئ املذكور أعاله، ١٦٦ إىل ١٤٧ ومن ٢٧ و ٢٣بعد بدء نفاذ املواد       -١٧١

اللتماس ُيرفع إىل املدير العـام إلدارة    اً،  ستخضع القرارات املتعلقة بظروف االحتجاز، ابتدائي     
ة، ويف مرحلة االسـتئناف،     السجون أو لطعن لدى جلنة للشكاوى منشأة داخل جلنة املراقب         

__________ 

 .١٩٦٥مايو / أيار٢٥ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٦٠(
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ويف انتظار ذلك، قد ختضع     . ستخضع للطعن لدى جلنة طعون منشأة داخل اجمللس املركزي        
  .)٦١(قضائيهذه القرارات للطعن لدى جملس الدولة واحملاكم التابعة للنظام ال

  االحتجاز ألسباب طبية مبوجب قرار قضائي  -جيم    

  السلطات املختصة والشروط  )أ(    
  املتعلق بالدفاع االجتماعي إزاء األشخاص غري      ١٩٦٤يوليه  / متوز ١ز قانون   ُيجي  - ١٧٢

إخضاع األشخاص املدانني الذين يسمح القـانون       ‘ ١‘ :)٦٢(الطبيعيني واملنحرفني يف العادة   
أو سبق أن صدرت مذكرة توقيف بشأهنم للمراقبة مـن ِقبـل هيئـات              اً  حببسهم احتياطي 

 االعتقاد أهنم يف حالة جنون أو حالة خلل عقلـي           التحقيق، إذا ظهرت أسباب تدعو إىل     
؛ )٦ إىل ١املواد من (خطري أو ختلف عقلي حبيث يصبحون عاجزين عن التحكم يف أفعاهلم 

احتجاز املدانني املوجودين يف احلالة املذكورة أعاله من قبل هيئـات التحقيـق أو              ‘ ٢‘و
  .)٦٣()١٠ إىل ٧املواد من (القضاء 

  صال بالعامل اخلارجي والشكاوىالسجالت، واالت  )ب(    
تعد القواعد السارية على احملتجزين يف مؤسسات السجون نفسها السارية على بقية              -١٧٣

  )).و(و) ج(و) ب(انظر أعاله، البند باء، (احملتجزين 

  الطعون  )ج(    
ُيفتح باب الطعن يف قرارات اإلخضاع للمراقبة، وقرارات االحتجـاز وقـرارات              - ١٧٤

 مكرراً ثانياً من قانون الدفاع االجتماعي ١٩ مكرراً، و١٩، و٨، و٤املواد (رفض السراح 
  ).املذكور آنفاً

  سلطات املراقبة  )د(    
الـسجن، ومؤسـسة الـدفاع      (بالنسبة ملؤسسات االحتجاز التابعة لوزارة العدل         -١٧٥

.  السجون، تعد هيئات املراقبة نفسها املخصصة ملراقبة      )االجتماعي، وقسم الدفاع االجتماعي   
  .وُيضاف إليها جلان الدفاع االجتماعي، اليت ُيلحق هبا أعضاء النيابة العامة

__________ 

سبق أن أُجيب عن هذه املسألة يف إطار الردود الكتابية للحكومة البلجيكية على قائمة املـسائل املعاجلـة                   )٦١(
)CCPR/C/BEL/Q/5 (  نظر يف التقريـر الـدوري اخلـامس لبلجيكـا           فيما يتعلق بال)CCPR/C/BEL/5 ،

CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1( وما يليها١١٧ من قائمة املسائل املعاجلة، الفقرة ١٤، الرد على الفقرة . 
 .١٩٦٤يوليه / متوز١٧ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٦٢(
اجلريـدة الرمسيـة   (لـي   املتعلق باحتجاز األشخاص املـصابني خبلـل عق   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢١قانون   )٦٣(

، سـيلغي   ٢٠١٥يناير  / كانون الثاين  ١، املقرر أن يدخل حيز النفاذ يف        )٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٣ البلجيكية،
 .جزئياً قانون الدفاع االجتماعي املذكور يف هذه الوثيقة
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أما بالنسبة إىل أماكن االحتجاز األخرى، تعد اللجنة األوروبية ملنع التعذيب اجلهـة       -١٧٦
  .إضافة إىل جلان الدفاع االجتماعي املختصة فعالً

   وضعية غري قانونيةاالحتجاز اإلداري لألجانب املوجودين يف  -دال    

  السلطات املختصة والشروط  )أ(    
  .مل يعد هناك إيداع ألجنيب يف منطقة العبور باملطار  -١٧٧
إذا مل يستوف األجنيب لدى وجوده يف احلدود، شروط دخول اإلقلـيم البلجيكـي       -١٧٨

تعلـق   امل ١٩٨٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٥ من قانون    ٣واإلقامة به، املشار إليها يف املادة       
، اُتخذ بشأنه قـرار     )٦٤(مة به، واالستقرار فيه وبإبعادهم    بدخول األجانب إىل اإلقليم، واإلقا    

 ما مل يقدم األجنيب     )٦٥(وينفذ القرار فوراً إذا وجدت رحلة جوية      . وُيعلل القرار بأسباب  . الرد
ليت قـد    ا -طعناً يف هذا القرار لدى جملس منازعات األجانب وطعناً لدى الدائرة التمهيدية             

  . بشأن قرار احتجاز األجنيب قصد إبعاده-تفرج عن األجنيب 
. وفور تبليغ قرار اإلفراج الذي اختذته السلطات القضائية، ُيخلى سبيل األجنيب            - ١٧٩

إذ بعد النظر يف حالـة املعـين بـاألمر، إذا           . بيد أن هذا اإلفراج ال جيعل إقامته قانونية       
 من القانون   ٧واإلقامة، قد خيضع، مبوجب املادة      يستوف هذا األخري شروط الدخول        مل

 يوماً أو أقل حـسب الظـروف    ٣٠املذكور سابقاً، إىل أمر مبغادرة اإلقليم، يف غضون         
لدرجة اخلطر اليت يشكلها وجود املعين باألمر على النظام العام يف اإلقليم البلجيكي اً وفق(

  ).أو حسب احتمال الفرار
ار العودة إىل بلده األصلي بوسائله اخلاصة أو مبساعدة منظمة          ويف هذه احلالة له خي      -١٨٠

  . )٦٦(غري حكومية، من قبيل املنظمة الدولية للهجرة، اليت تقدم برامج عودة طوعية
وعندما ال ينفذ الشخص املعين أمر مغادرة اإلقليم طوعاً وُيوقـف يف اإلقلـيم                - ١٨١

 اإلقليم، ميكن أن خيضع ألمر توقيـف      البلجيكي بعد انقضاء األجل احملدد يف أمر مغادرة       
ويف هذه احلالة جيوز للمعين باألمر أن يتقدم بطعن لدى جملس           . قصد تنفيذ تدبري اإلبعاد   

  .منازعات األجانب
قانونية وطالبو اللجـوء املرفـوض      غري  وعندما ال يغادر األجانب املقيمون بصورة         -١٨٢

 ٧وحتدد املادة   . مركز مغلق قصد إبعادهم   طلبهم اإلقليَم مبحض إرادهتم، فقد ُيحتجزون يف        
وميكن احتجاز األجنيب دون أن تتجاوز املدة       . من القانون املرجعي املدة القانونية الحتجازهم     

  :وجيوز التمديد ملدة شهرين يف احلاالت التالية. شهرين
__________ 

 .١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٣١ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٦٤(
 .ع املعين باألمر يف مركز عبور حىت توجد رحلة مباشرةإذا مل توجد رحلة جوية مباشرة، يود )٦٥(
ويف . تروج الدولة البلجيكية لربامج عودة طوعية تقدمها اللجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمة الدولية للهجرة              )٦٦(

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧إطار هذا التعاون، اعتمدت وزارة الداخلية واإلدماج االجتماعي مذكرة 
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إذا اختذت اإلجراءات الالزمة قصد اإلبعاد يف غضون سبعة أيام عمل بعد احتجـاز               •
  بلد ثالث؛مواطن 

  إذا اتبعت اإلجراءات بكل العناية الواجبة؛ •
  .إمكانية اإلبعاد الفعلي لألجنيب يف غضون أجل معقولاً إذا كانت هناك دائم •
. وبعد متديد ملدة شهرين، جيوز للوزير أن يقرر متديد االحتجاز ملدة شهر آخـر           - ١٨٣

وإذا اقتـضى   . ثالـث وبعد مخسة أشهر من االحتجاز، جيب اإلفراج عن مواطن البلد ال          
ملـدة  اً  حفظ النظام العام أو األمن القومي احتجازه، جاز متديد احتجاز األجنيب أيـض            

أن تتعدى مدة االحتجاز مثانية     اً  بيد أنه ال جيوز إطالق    . يف كل مرة بقرار من الوزير       شهر
ويبلغ متوسط مدة االحتجاز يف مركز مغلـق بلجيكـي يف انتظـار             . أشهر يف اجملموع  

  . يوما٣٠ً  اداإلبع
  :وفيما يلي شروط االحتجاز  -١٨٤

ويف هذه احلالة ُيطبَّق القرار امللكي الصادر       : ُيحتجز مواطن دولة ثالثة يف مركز مغلق       '١'
 احملدد لنظام وقواعد العمل املطبقـة يف األمـاكن          ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢بتاريخ  

ث ُيحتجـز   الواقعة يف اإلقليم البلجيكي، واليت يديرها مكتب شؤون األجانب، حي         
ـ          لألحكـام الـواردة يف     اً  األجنيب، أو يوضع رهن إشارة احلكومة أو ُيعتقل، طبق

 كـانون   ١٥الصادر بتـاريخ    اً  ، من القانون املذكور آنف    ٧٤/٨ من املادة    ١ الفقرة
  ؛)٦٧(١٩٨٠ديسمرب /األول

مركز مغلـق   (ُيعتقل مواطن دولة ثالثة مصحوب بطفل قاصر يف مكان لإليواء            '٢'
 / أيـار  ١٤ه احلالة ُيطبَّق القرار امللكي الـصادر بتـاريخ          ويف هذ ): متخصص

 احملدد لنظام وقواعد العمل املطبقة يف أماكن اإليواء باملفهوم الوارد           ٢٠٠٩  مايو
 كانون ١٥الصادر بتاريخ اً  من القانون املذكور آنف٧٤/٨ من املادة ١يف الفقرة 

كان مبـيَّن علـى   ويكون مكان اإليواء يف شكل م   . )٦٨(١٩٨٠  ديسمرب /األول
 من القانون املذكور، من     ٧٤/٨ من املادة    ٢احلدود، باملفهوم الوارد يف الفقرة      

 / كـانون األول   ٧أجل ضمان تطبيـق اتفاقيـة شـيكاغو املربمـة بتـاريخ             
، عندما ال تـستويف األسـر شـروط         )بشأن اإلعادة القسرية   (١٩٤٤  ديسمرب
فادة مـن بنيـة حتتيـة تلـيب         وتتيح أماكن اإليواء هاته لألسر االست     . الدخول

ويتسىن للطفل يف هذه األماكن أن يعيش مع أبويه أو مع األشخاص      . احتياجاهتم
الذين هلم سلطة أبوية عليه كما يتسىن ذلك للقاصرين املوجودين ضمن أسـرة             

__________ 

 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٢ ة الرمسية البلجيكية،اجلريد )٦٧(
 .٢٠٠٩مايو / أيار٢٧ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٦٨(
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وألعضاء األسرة إىل الدرجة الثانية، دون االضطرار إىل اقتسام هذا املسكن مع            
  .رينأسر أو أشخاص كبار آخ

، ٧ألحكام املـادة    اً  ميكن لألجانب أن خيضعوا إلجراء سالب للحرية طبق       اً  وختام  -١٨٥
، والفقـرة   ٢٩ مـن املـادة      ٢، والفقرة   ٢٧ و ٢٥مكرراً، واملادتني    ٨ من املادة    ٤والفقرة  
مكرراً،  ٥٢ من املادة    ٤، والفقرة   ٥١/٥من املادة   ‘ ٤‘-٣، والفقرة الفرعية    ‘٢‘-١ الفرعية
 مـن   ٧٤/٥ أو املادة    ٧٤/٦، واملادة   ٥٧/٣٢من املادة   ‘ ٢‘-٢، والفقرة الفرعية    ٥٤ واملادة

  .القانون املذكور أعاله
بيد أن اللجوء إىل االحتجاز ال يكون منـهجياً، إذ يتقـرر كمـالذ أخـري،                  - ١٨٦
يشكل املعين باألمر خطراً على النظام العام أو األمن القومي ومل يستوف شـروط                مل  ما

وبصرف النظر عـن    .  من القانون املذكور أعاله    ٣ و ٢ار إليها يف املادتني     الدخول املش 
وتـنص  . ذلك، ال ُيتخذ قرار االحتفاظ باألجنيب قصد إبعاده إال يف حالة عدم تعاونـه             

 من ٣، والفقرة ٢٧ من املادة ٣مكرراً، والفقرة  ٨ من املادة  ٤، والفقرة   ٧  أحكام املواد 
 / كـانون األول   ١٥ور أعـاله الـصادر بتـاريخ        ، من القـانون املـذك     ٧٤/٩املادة  
 على أال خيضع األجنيب لقرار االحتفاظ به قصد إبعاده إال يف حالة فشل              ١٩٨٠  ديسمرب

 من هذا القانون على أن قرار اإلبعاد ينص على ٧٤/١٤وتنص املادة . تدابري قسرية أخف
  .ملغادرة اإلقليم  يوماً أجال٣٠ًحتديد 

  السجالت  )ب(    
 ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢ النحو املنصوص عليه يف القرار امللكي الصادر بتاريخ          على  -١٨٧

تاريخ قرار  (جيسد تطور حالة األجنيب املعتقل        املذكور أعاله، ميسك كل مركز مغلق سجالً      
ومـن ناحيـة   ). االعتقال، الزيارات، الطعون، تاريخ تنفيذ اإلبعاد أو اإلفراج، وما إىل ذلك      

.  الطبية يف كل مركز مغلق بامللفات الطبية لألجانب احملتجـزين          أخرى حتتفظ دائرة الشؤون   
وختاماً، ُيجعل لكل أجنيب يعلم مكتب شؤون األجانب بوجوده يف اإلقليم البلجيكي رقـٌم              

  .وطين يتيح متابعة حالة املعين باألمر
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  االتصال بالعامل اخلارجي  )ج(    
  .)٧١(، وطبية)٧٠(قانونية، و)٦٩(ألجنيب احملتجز من مساعدة قنصليةيستفيد ا  -١٨٨
 بل ُيضمن له فعـالً    . وال تنحصر يف هذا اإلطار اتصاالت األجنيب بالعامل اخلارجي          -١٨٩

  . )٧٢(احلق يف احلياة اخلاصة واألسرية أيضاً

  الطعون  )د(    
 املـذكور   ١٩٨٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥ من قانون    ٧٤ إىل   ٧١حتدد املواد من      -١٩٠

جنيب اخلاضع إلجراء سالب للحرية لدى السلطة القضائية وتسري         أعاله الطعون اليت جيوز لأل    
  .هذه املواد على رعايا بلدان ثالثة على النحو املشار إليه يف هذه األحكام

__________ 

بالسلطات الدبلوماسية والقنصلية لبلده بواسطة هاتف يوضع رهـن         اً  جمانياً  هاتفي  لألجنيب أن جيري اتصاالً    )٦٩(
لقنصليني التابعني للدولة اليت ينتمي     يف تلقي زيارات يومية للمثلني الدبلوماسيني أو ا       اً  وله احلق أيض  . إشارته

إليها، يف إطار مهامهم القنصلية اليت يقومون هبا ملساعدة رعايا بلدهم، وإصدار جوازات الـسفر ووثـائق                 
، ٥ من املادة    )  ه(و) د(ألحكام الفقرتني   اً  السفر املالئمة من أجل العودة إىل بلده األصلي أو التواصل، وفق          

 .١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤يينا للعالقات القنصلية املربمة بتاريخ  من اتفاقية ف٣٦واملادة 
لدى وصوله إىل املركز املغلق، يتلقى املقيم ورقة معلومات عن املساعدة القانونية وعن احتمال تعيني حمـام                  )٧٠(

وتتاح هذه املعلومات بلغـات     . يراعي مصلحة املدعى عليه بالنسبة إىل األشخاص الذين ال موارد مالية هلم           
وعليه ُيحرص على أن ُيبلغ حمام املقيم يف مركز مغلـق           . عددة ويف شكل قرص رقمي بالصوت والصورة      مت

ولألجنيب سبيل فعلـي مـن   . أو متثيله من أجل البدء فيها     /حبالته وباإلجراءات القانونية املتاحة ومبساعدته و     
نحـو املـشار إليـه يف املـواد         أجل احلصول على املساعدة القانونية من املستويني األول والثاين، على ال          

وُينص بوضوح على احلق يف املساعدة القانونية، وعلـى         .  من القانون القضائي   ٥٠٨/٢٣ إىل   ٥٠٨/١ من
وحيرص العاملون يف املركـز علـى       . مرونة النظام من أجل دخول احملامني إىل املراكز واالتصال مبوكليهم         

ويشرف مدير املركز على التنظيم العملي للمـساعدة        . ةمتكني املقيم من االتصال مبكتب املساعدة القانوني      
ولألجنيب أن يطلب إىل حمام من اختيـاره أن يـساعده لكنـه    . القانونية بالتشاور مع هيئات احملامني احمللية    

 .يتحمل أتعاب احملامي يف هذه احلالة
 .وينص القرار امللكي املذكور أعاله على إمكانيات أوسع التصال املقيم مبحاميه  

فيما خيص الرعاية الصحية، يفحص الطبيب كل شخص معتقل يف مركز مغلق يف بداية احتجازه وهنايتـه                  )٧١(
 من القرار امللكي املذكور أعاله على تقدمي الرعايـة الطبيـة يف             ٦١ إىل   ٥٢وتنص املواد من    . على األقل 

 أثناء إقامة األجنيب يف املركز      وعالوة على ذلك تقدم الرعاية يف حالة الطوارئ يف كل حلظة،          . املراكز املغلقة 
 . من هذا القرار امللكي ذاته٥٣للمادة اً املغلق، وفق

وحترر دائرة الشؤون الطبية للمركز املغلق حمضراً إذا أصيب األجنيب جبرح أثنـاء حماولتـه الفـرار أو        
 كل حماولة فاشلة    أو يف /وحيرر الطبيب حمضراً يف كل حالة إصابة جبرح يف املركز و          . بسبب تصرفه العدواين  

  . من القرار ذاته٦١/١إلعادته إىل وطنه، وفقاً ألحكام املادة 
 من هذا القرار على إمكانية تعليق تنفيذ إجراء اإلبعاد أو احلرمـان     ٦١ومن ناحية أخرى، تنص املادة        

 .من احلرية يف حال وجود اعتراضات طبية
.  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان      ٩ و ٨املادتني  ُتنظَّم زيارات أفراد األسرة يف إطار احترام أحكام          )٧٢(

ولألجنيب أن يتلقى زيارات خاصة حسب رغبته، إال أن القيود الوحيدة املوجودة هي خضوع الزيارات غري                
 .وخالل الزيارات، تدوَّن هوية الزائرين يف السجل. األسرية لسلطة مكتب شؤون األجانب
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خالل األشهر األربعة األوىل من االحتجاز، جيوز ملواطن بلد ثالث تقدمي طعن ضد               -١٩١
هيدية للمحكمة اجلنائية يف مكان إقامته      هذا اإلجراء من خالل تقدمي مذكرة لدى الدائرة التم        

  .داخل اململكة أو املكان الذي ُوجد فيه
ولدى التمديد الثاين لفترة االحتجاز، جيب على الوزير يف غضون مخسة أيام عمـل               -١٩٢

بعد التمديد أن يوجه مذكرة إىل الدائرة التمهيدية ملكان إقامة األجنيب يف اململكة أو املكـان                
ويف حال عدم تبليغ الدائرة التمهيدية يف . ، حىت تبت الدائرة يف قانونية التمديد     الذي ُوجد فيه  

  .األجل احملدد، جيب اإلفراج عن األجنيب

  سلطات املراقبة  ) ه(    
ميكن جلهات خارجية أن تدخل املراكز املغلقة وهلا أن تقدم توصـيات إن اقتـضى            -١٩٣

 املتعلقة  ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢الصادر بتاريخ    من القرار امللكي     ٤٢انظر املادة   : احلال ذلك 
 من القرار نفسه املتعلقة مبحافظ اإلقلـيم        ٤٣بأعضاء جملس النواب وجملس الشيوخ، واملادة       
 من القرار ذاته املتعلقة مبمثلـي مفوضـية         ٤٤وعمدة املكان الذي يوجد فيه املركز، واملادة        

روبية حلقوق اإلنسان، وجلنة مناهـضة      األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، واللجنة األو      
التعذيب، ومركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية، وجملس منازعات األجانب، واملفوضـية     
العامة لالجئني وعدميي اجلنسية وجلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، وكذا املندوب العـام             

 مينح حق زيـارة مركـز       وللوزير أو املدير العام أن    . حلقوق الطفل ومفوض شؤون األطفال    
). ٤٥املـادة   (للمدة والشروط اليت حيددها     اً  عدة مراكز مغلقة إىل مؤسسات أخرى وفق       أو

وعليه متارس هذه املنظمات مراقبة غري .  منظمة غري حكومية٢٥وحالياً يوجد هذا احلق لدى   
املنـشئ   ١٩٩٥ مارس/ آذار ٢٢ من قانون    ١١ من املادة    ٢للفقرة  اً  وختاماً، ووفق . مباشرة

، جيوز للوسيط االحتادي، يف إطار تنفيذ مهامه، أن يقوم بأي زيـارة             )٧٣(للوسطاء االحتاديني 
  .واالستماع إىل كل األشخاص املعنيني) مبا يف ذلك داخل مراكز االحتجاز(ميدانية 
وعموماً، ُيؤذن لألشخاص الثالثني واملنظمات بالزيارة عن طريق إثبات مـشروعية             -١٩٤

ا مل يوجد ما يشري إىل تسبب الزيارة يف خطر على األمن وحسن سري العمل يف                املصلحة، إذ 
ومثة نص صـريح    . املركز، وإذا مل يوجد ما يشري إىل أن السالمة األخالقية لألجنيب يف خطر            

بيد أنه ليس له أن يرفض زيارة املمثل        . على إمكانية رفض األجنيب املقيم باملركز ألي زيارة       
  .لي اليت جتري يف إطار إجراء إداريالدبلوماسي والقنص

  الشكاوى  )و(    
لدى وصول املقيم إىل املركز، ُيبلَّغ بإمكانية تقدميه شكوى تتعلق بسري العمـل يف                -١٩٥

مذكرة إخبارية بلغـات  (املركز، وباهليئة املستقلة اليت تنظر يف هذه الشكوى وباإلجراء املتبع         
ناحية أخرى، تتخـذ ترتيبـات السـتجواب        ومن  ). عديدة وعن طريق الفريق االجتماعي    

  .املقيمني بانتظام بشأن املعلومات املقدمة ومدى وضوحها
__________ 

 .١٩٩٥أبريل /سان ني٧ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٧٣(
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ولألجنيب أن يقدم شكوى بشأن سري العمل باملركز الذي أودع فيه لـدى جلنـة                 -١٩٦
 / كـانون الثـاين    ٢٣الشكاوى؛ ويف هذا الصدد ُيحال إىل القرار الوزاري الصادر بتاريخ           

أن يتقدم  اً  ولألجنيب أيض . )٧٤(واعد عمل اللجنة واللجنة الدائمة    ق بإجراء وق   املتعل ٢٠٠٩ يناير
لدى السلطات بشكوى ضد دوائر الشرطة اليت أبعدته، ومن مث، إن اقتضى احلـال، لـدى                

  .احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

  إيداع الشباب يف مركز مغلق مبوجب قرار قضائي  -هاء    
إليداع الشباب يف مركز مغلق من عدد كبري من الـصكوك     يتشكل اإلطار القانوين      -١٩٧
  .)٧٥(لقة بالصعيدين االحتادي واجلماعياملتع

__________ 

 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٧ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٧٤(
 كـانون   ١٦، اليت صدقت عليها بلجيكـا يف        ١٩٨٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠اتفاقية حقوق الطفل املعتمدة يف       ) ٧٥(

ني لفعـل    املتعلق حبماية الشباب، ورعاية القُصر املرتكب      ١٩٦٥أبريل  / نيسان ١٨؛ وقانون   ١٩٩١ديسمرب  /األول
؛ ومرسـوم   )١٩٦٥ أبريل / نيسان ١٥ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  (جمرَّم، وجبرب الضرر الذي تسبب فيه هذا الفعل         

 ١٩ اجلريدة الرمسية البلجيكيـة،   ( املتعلق مبساعدة الشباب     ١٩٩١مارس  / آذار ٤اجلماعة الفرنسية الصادر بتاريخ     
 املنـشئ   ١٩٩١مـايو   / أيار ١٠جماعة الفرنسية الصادر بتاريخ     ؛ وقرار اجلهاز التنفيذي لل    )١٩٩١يونيه  /حزيران

اجلريـدة  (جملموعة املؤسسات العامة حلماية الشباب، ذات النظامني املفتوح واملغلق، التابعة للجماعـة الفرنـسية             
 / أيـار  ١٨؛ وقرار حكومة اجلماعة الفرنـسية الـصادر بتـاريخ           )١٩٩١سبتمرب  / أيلول ٢٥ الرمسية البلجيكية، 

 احملدد لشروط الدراسة اإللزامية يف جمموعة املؤسسات العامة حلماية الشباب، ذات النظامني املفتـوح      ١٩٩٣ مايو
؛ وقرار حكومة اجلماعـة     )١٩٩٣سبتمرب  / أيلول ١ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  (واملغلق، التابعة للجماعة الفرنسية     

لة الفريق املتعدد التخصصات يف املؤسـسات العامـة    احملدد لتشكي١٩٩٦يوليه / متوز ١٢الفرنسية الصادر بتاريخ    
حلماية الشباب، ذات النظامني املفتوح واملغلق، واحملدد لألبواب اليت جيب أن يتضمنها التقريـر الطـيب النفـسي                

 ١٤ اجلريدة الرمسيـة البلجيكيـة،  (والدراسة االجتماعية اليت تتناول الشباب الذين تشرف عليهم هذه املؤسسات   
 املـنظم   ١٩٩٧مارس  / آذار ٢١؛ وقرار حكومة اجلماعة الفرنسية الصادر بتاريخ        )١٩٩٦ديسمرب  /ولكانون األ 

لطرائق العزل داخل املؤسسات العامة حلماية الشباب، واملنظم ملراقبة هذه الطرائق واحملدد للمعايري املعمول هبـا يف                 
وقرار حكومة اجلماعـة الفرنـسية الـصادر        ؛  )١٩٩٧يوليه  / متوز ١٧ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  (أماكن العزل   

 تـشرين   ١٥ اجلريدة الرمسية البلجيكيـة،   ( احملدد ملدونة أخالقيات مساعدة الشباب       ١٩٩٧ مايو/ أيار ١٥ بتاريخ
 احملدد للنظام العـام     ١٩٩٩مايو  / أيار ٢٥؛ وقرار حكومة اجلماعة الفرنسية الصادر بتاريخ        )١٩٩٧ أكتوبر/األول

؛ وقـرار   )١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  (امة حلماية الشباب    جملموعة املؤسسات الع  
اجلريدة ( املتعلق باملؤسسات العامة حلماية الشباب       ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤حكومة اجلماعة الفرنسية الصادر بتاريخ      

ملتعلق باالحتجـاز املؤقـت      ا ٢٠٠٢مارس  / آذار ١؛ وقانون   )٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٨ الرمسية البلجيكية، 
؛ والقـرار امللكـي الـصادر       )٢٠٠٢مارس  / آذار ١ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  (للقصر الذين ارتكبوا فعالً جمرَّماً      

 املتعلق بإنشاء مركز احتادي مغلق يف منطقة سان أوبري خاص بالقُـصر الـذين               ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٢بتاريخ  
 / نيـسان  ٣٠؛ وبروتوكـول اتفـاق      )٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٩ الرمسية البلجيكية، اجلريدة  (ارتكبوا فعالً جمرَّماً    

 املربم بني الدولة االحتادية، واجلماعة الناطقة باألملانية واجلماعة الفرنسية املتعلق بأقـسام التعلـيم يف                ٢٠١٠ أبريل
 ٣ ريـدة الرمسيـة البلجيكيـة،     اجل( ارتكبوا فعـالً جمرَّمـاً       املركز االحتادي املغلق بسان أوبري اليت تشمل قُصراً       

 املتعلق مبركز القاصـر يف      ٢٠٠٤مايو  / أيار ٧؛ ومرسوم اجلماعة الفلمنكية الصادر بتاريخ       )٢٠١٠يونيه  /حزيران
؛ ومرسـوم اجلماعـة     )٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين األول  ١٠ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  (املساعدة الكاملة للشباب    

 املتعلق مبساعدة الشباب والرامي إىل تطبيق تـدابري محايـة           ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩الناطقة باألملانية الصادر بتاريخ     
 ).٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١ اجلريدة الرمسية البلجيكية،(الشباب 
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  السلطات املختصة والشروط  )أ(    
 ُيحال الشاب إىل النيابة العامة إذا ُوجد يف حالة تربوية صعبة أو إذا ارتكب فعـالً                 -١٩٨
، ١، و ٣٧ومبوجب املـواد    . كمة الشباب وللنيابة العامة أن تقرر إحالة الشاب إىل حم       . جمرَّماً

 املتعلق باملـساعدة    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧ من مرسوم اجلماعة الفلمنكية الصادر بتاريخ        ٢و
، واملواد  ٣٧ من املادة    ١إىل العوامل احملددة يف الفقرة      اً  اخلاصة املقدمة إىل الشباب، أو استناد     

اية الشباب، ورعاية القُصر الـذين   املتعلق حبم١٩٦٥أبريل / نيسان٨ من قانون ٦ إىل  ١من  
جمرَّماً وجبرب الضرر الذي تسبب فيه هذا الفعل، ُتقيِّم حمكمة الشباب ما إذا كان                ارتكبوا فعالً 

  .الشباب يدخل يف إطار اإليداع يف مؤسسة مجاعية
اً وله احلق أيض  . وللقاصر احلق يف مساعدة احملامي له كلما مثل أمام قاضي الشباب            -١٩٩
  .ستماع إليه قبل أن يتخذ قاضي الشباب قراراً ولدى اختاذ كل قرار جديديف اال
ولدى اختاذ أي قرار يقضي باالحتجاز، جيب على قاضي الشباب أن حيدد مدة احتجاز                -٢٠٠
  ).إذا كان اإلجراء هنائياً(ويف احلكم ) إذا كان اإلجراء مؤقتاً(وُيدون املدة يف األمر . القاصر
 ٧ من مرسوم اجلماعة الفلمنكية املذكور أعـاله والـصادر بتـاريخ             ٣٨وتنص املادة     -٢٠١
 من مرسـوم اجلماعـة      ١٨ من املادة    ١، والفقرة   ١٦ من املادة    ٢، والفقرة   ٢٠٠٨مارس  /آذار

 مـن   ١ واملتعلق مبـساعدة الـشباب، والفقـرة         ١٩٩١مارس  / آذار ٤الفرنسية الصادر بتاريخ    
 ٢٠٠٨مـايو  / أيار١٩ الناطقة باألملانية الصادر بتاريخ    من مرسوم اجلماعة   ١٤، واملادة   ١٧ املادة

واملتعلق مبساعدة الشباب والرامي إىل تطبيق تدابري محاية الشباب علـى أال يـودع الـشاب يف                 
مؤسسة ذات نظام مغلق إال مبوجب قرار قضائي؛ ومبوجب القانون املـذكور أعـاله الـصادر                

  ).٣٦املادة (الشباب، يتعلق األمر مبحكمة الشباب  واملتعلق حبماية ١٩٦٥أبريل / نيسان٨ بتاريخ
 ٧ من مرسوم اجلماعة الفلمنكية الصادر بتـاريخ         ١٣وعلى غرار ذلك، تنص املادة        -٢٠٢
 واملتعلق مبركز القاصر يف املساعدة الكاملة للشباب على عدم فصل القاصر            ٢٠٠٤مايو  /أيار

  .عن أبويه كرهاً إال مبوجب قرار قضائي

  تالسجال  )ب(    
ُتدار املعلومات املتعلقة بالشباب احملتجز عرب بيانات السكان احملتفظ هبا داخل كـل               -٢٠٣

مؤسسة عامة حلماية الشباب أول األمر مث داخل وحدة املعلومات، والتوجيه والتنسيق التابعة             
  .للمديرية العامة ملساعدة الشباب

 مـن   ٣ و ٢ أحكام الفقرتني    وفيما يتعلق باحلصول على املعلومات جيب اإلحالة إىل         -٢٠٤
 ١٩٩١مارس / آذار٤ من مرسوم اجلماعة الفرنسية املشار إليه أعاله الصادر بتاريخ ١٧املادة 

 ٧ من مرسوم اجلماعة الفلمنكية املذكور أعاله الصادر بتـاريخ           ٣٨ و ٧ و ٦ و ٥وإىل املواد   
  .٢٠٠٨مارس /آذار
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مساعدة الشباب على عدم نـشر   من مدونة أخالقيات     ٧ من املادة    ١وتنص الفقرة     -٢٠٥
أي معلومة ذات طابع شخصي، أو طيب، أو أسري، أو مدرسي، أو مهـين، أو اجتمـاعي،    

اقتصادي، أو أخالقي، أو ديين، أو فلسفي متعلق باملستفيد من املساعدة، مع عدم اإلخالل  أو
ة إال لألشخاص وال جيوز نقل هذه املعلوم.  من املدونة١٢باألحكام املنصوص عليها يف املادة     

احملكومني بالسرية املهنية، إذا لزم األمر نشرها ألهداف املساعدة املقدمة، وأُبلغ املستفيد هبـا              
  .مسبقاً، وصدرت عن ممثليه القانونيني

  االتصال بالعامل اخلارجي  )ج(    
 من مرسوم اجلماعة الفرنسية املـذكور       ١٢ من املادة    ١- ١تنص الفقرة الفرعية      - ٢٠٦

 من مرسوم اجلماعـة الفلمنكيـة       ٣٩ واملادة   ١٩٩١مارس  / آذار ٤ادر بتاريخ   أعاله الص 
 على أن ألي شاب مودع داخـل        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧املشار إليه أعاله الصادر بتاريخ      

مؤسسة مبوجب إجراء اختذته سلطة احتجاز أن يتصل بأي شخص من اختياره؛ وُيبلَّغ كل              
مبوجب قرار قضائي منذ حلظة احتجازه      شخص مودع داخل مؤسسة عامة حلماية الشباب        

  .حبقه يف االتصال مبحاميه
 / أيـار  ٧ من مرسوم اجلماعة الفلمنكيـة الـصادر بتـاريخ           ١٤وتنص املادة     - ٢٠٧
 املذكور أعاله على أنه إذا فصلت دوائر مساعدة الشباب الشخص القاصر            ٢٠٠٤  مايو

عن مسؤول التربية، حقَّ للقاصر احلصول على املعلومات واالتـصال            عن أحد أبويه أو   
الشخصي واملباشر املنتظم مع هذا الشخص، ما مل يكن ذلك منافياً ملـصلحة القاصـر               

  .لقرار قضائي  أو

  الطعون  )د(    
 املذكور أعاله على أن قـرارات       ١٩٦٥أبريل  / نيسان ٨ من قانون    ٥٨تنص املادة     -٢٠٨

فللقاصر أن يطعن يف أي قرار صادر عن قاضـي          .  للطعن والتعرض  حمكمة الشباب خاضعة  
أن يطعن يف منع زيارة والـده أو الـشخص       اً  الشباب، ويف أي أمر أو حكم، ولكن له أيض        

  .املسؤول عن تربيته

  سلطات املراقبة  ) ه(    
جيوز تفتيش مؤسسات اجلماعة الفلمنكية من ِقبل مفتشية الرعاية بطلب من الوزير              -٢٠٩

، ومن ِقبل مستشار الدائرة االجتماعيـة للمـساعدة         - ٢٠١٢ما كان ذلك يف ربيع       ك -
  القضائية املقدمة إىل الشباب تلقائياً على فترات منتظمة، ومن ِقبـل القاضـي أو الـدائرة                
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. )٧٦(حقوق الطفل بطلب من الشاب املعـين      االجتماعية املختصة وكذلك من ِقبل مفوضية       
مـسؤولة عـن    ) مثل وكالة رعاية الشباب   ( مستقلة داخلية    ومن ناحية أخرى، تعد وكالة    

. املراقبة الداخلية لعمليات املؤسسات وأنشطتها، وكذا داخل املؤسسات التابعة للجماعـات          
وتعـد دائـرة املراجعـة      . وبشكل خاص جيب مراقبة سري العمل الفعلي والفعال للـدوائر         

وكاالت  مبراقبة نظم املراقبة الداخلية لل     للحسابات التابعة للجماعة الفلمنكية خمتصة     الداخلية
  .)٧٧(املستقلة الداخلية

 املستـشار أو مـدير      وختضع مؤسسات اجلماعة الفرنسية لزيارات منتظمة يقوم هبا         -٢١٠
  .)٧٨(مساعدة الشباب

وعالوة على ذلك ميكن للجنة األوروبية ملنع التعذيب أن تراقب مجيع املؤسسات التابعة               -٢١١
 - زيارة املؤسسة العامة حلماية الشباب يف منطقة بـرين           - ٢٠٠١ذلك يف   وحدث  . للجماعات

  . وزيارة مركز غروب املغلق الحتجاز القصر مؤقتاً يف منطقة إفربريغ- شاطو -لو 

  الشكاوى  )و(    
يف اجلماعة الفلمنكية، لكل قاصر مودع يف مؤسسة مجاعية أو يف إطار نظام مغلـق                 -٢١٢

شكاوى بشأن مضمون مساعدة الشباب وطرائق تقدميها، وظروف        احلق يف تقدمي    ) إفربريغ(
العيش يف إطار مساعدة الشباب؛ وعدم احترام احلقوق الواردة يف املرسوم املتعلـق مبركـز               

  .القاصر يف املساعدة الكاملة للشباب
. وُينظر يف الشكاوى حسب األحكام السارية على املؤسسات التابعة للجماعـات            -٢١٣

 / حزيـران  ١ؤسسات التابعة للجماعات، يسري املرسوم الـصادر بتـاريخ          ففيما خيص امل  
 VR 2005/20اإلدارات واملـذكرة رقـم      من   الذي مينح احلق يف تقدمي شكوى        ٢٠٠١ يونيه

 betreffende de leidraad voor de organisatie van het klachtenmanagement, ter"بعنـوان  

uitvoering van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten 

aanzien van de bestuursinstellingen" .  وقد حولت وكالة رعاية الشباب املرسوم واملـذكرة

__________ 

 الصادر عن احلكومة الفلمنكية املتعلق بإنشاء الوكالـة املـستقلة الداخليـة             ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٦قرار   )٧٦(
 الصادر عن   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧ من مرسوم    ٤٦؛ واملادة   )٢٠٠٤مايو  / أيار ٦ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  (

 ؛)٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٥ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  (اجلماعة الفلمنكية املتعلق باملساعدة اخلاصة بالشباب       
ادر  من القانون املـذكور أعـاله الـص   ٧٤، واملادة ٣٧ من املادة ٢ من الفقرة    ٨ و ١والفقرتني الفرعيتان   

 ١٥ املتعلق حبماية الشباب ومرسوم اجلماعة الفلمنكيـة الـصادر بتـاريخ             ١٩٦٥أبريل  / نيسان ٨ بتاريخ
اجلريـدة  ( املتعلق بإنشاء مفوضية حقوق الطفل واحملدث لوظيفة مفوض حقوق الطفـل          ١٩٩٧يوليه  /متوز

 ).١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٧ الرمسية البلجيكية،
 عن اجلماعـة الفلمنكيـة      ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٨لسياسة اإلدارية الصادر بتاريخ     املرسوم اإلطاري املتعلق با    )٧٧(

 ).٢٠٠٣أغسطس / آب٢٢ اجلريدة الرمسية البلجيكية،(
 .١٩٩١مارس / آذار٤ من املرسوم املذكور أعاله الصادر عن اجلماعة الفرنسية بتاريخ ١٣املادة  )٧٨(
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. املتعلقة به إىل إجراء لتقدمي الشكاوى قائم بذاته فيما يتعلق باحلالة السائدة داخل الوكالـة              
سـيما   ملتعلقة باخلدمات املقتَرحة من خمتلف الدوائر، ال      وينطبق هذا اإلجراء على الشكاوى ا     

لوكالـة رعايـة    ) JO-lijn(وقد أُنشئ خط إلسداء املشورة      . املؤسسات التابعة للجماعات  
ويتناول هذا اخلط شكاوى القاصر أو أبويه، ال سيما فيما يتعلق باخلدمات املقدمة             . الشباب

ر يف كل شكوى متعلقـة بوكالـة رعايـة       ولدى النظ . داخل املؤسسات التابعة للجماعات   
الشكاوى املتعلقة خبط املشورة ذاته، ُيبلغ املشتكي بأن له، إن أراد، أن            اً  الشباب ومن مث أيض   

 من املرسوم الـذي     ١١راجع االلتزام املنصوص عليه يف املادة       (يتوجه إىل الوسيط الفلمنكي     
فيما خيص تدخل خـط        مستقالً وللوسيط أن جيري حتقيقاً   ). مينح حق الشكوى من اإلدارة    

  .املشورة التابع لوكالة رعاية الشباب يف ملف فعلي للشكوى
ويف اجلماعة الفرنسية، تتاح للشاب، فيما خيص ظروف إيداعه، إمكانية الرجوع إىل           -٢١٤

املسؤول عن قسمه وإىل مسؤول فريق التربية، ومدير املؤسسة العامة حلماية الـشباب أو إىل               
، واملديرية العامة ملساعدة الشباب، واملندوب العام املعـين حبقـوق           )ول التربوي املسؤ(ممثله  

  .الطفل، وإىل حماميه ودائرة حقوق الشباب

  القرصنة البحرية  -واو    
لبحريـة   املتعلق مبكافحة القرصـنة ا ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣٠ينشئ قانون     -٢١٥

 املتعلـق مبكافحـة     ٢٠٠٩ديسمرب  /ألول كانون ا  ٣٠ وقانون   )٧٩(واملعدل للمدونة القضائية  
 جرمية جديدة تتمثل يف القرصنة البحرية مرتبطة بعقوبات مناسبة ومينحان       )٨٠(القرصنة البحرية 

قادة املراكب احلربية أو أفرقة احلماية العسكرية البلجيكية املوجودة على منت السفن التجارية             
بعتهم لدى الـسلطات القـضائية      اختصاص توقيف واحتجاز القراصنة املفترضني هبدف متا      

  .البلجيكية أو األجنبية
وأثناء مشاركة سفينة حربية بلجيكية يف عملية ملكافحة القرصنة، ُتتخـذ ترتيبـات      -٢١٦

إلحداث مرفق لالحتجاز املؤقت على منت السفينة من أجل االحتجاز املؤقـت للقراصـنة              
ويف أي حال، ُيعامـل     . اإلفراج عنهم املفترضني، يف انتظار نقلهم إىل السلطات القضائية أو         

األشخاص احملرومون من حريتهم بإنسانية وهلم احلق يف احتـرام شخـصهم، وشـرفهم،              
ولألشخاص احملرومني من حريتهم، من مجلة أمور، احلـق يف          . ومعتقداهتم وممارساهتم الدينية  

 وُيرتـب لالتـصال     .وتقدم املساعدة الطبية فوراً   . الغذاء واملاء الصاحل للشرب بكمية كافية     
  .باحملامي فوراً يف حال املتابعة يف بلجيكا، من خالل املؤمتر عرب الفيديو أو اهلاتف

ويتردد املدعي العام االحتادي على السفن املشاركة يف عمليات مكافحة القرصنة وله              -٢١٧
  .أن يدخل مرافق االحتجاز املؤقت

__________ 

 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٤ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٧٩(
 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٤ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٨٠(
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  اخلارجاالحتجاز اإلداري يف إطار عملية عسكرية ب  -زاي    
تدرج وزارة الدفاع يف التعليمات املوجهة إىل القوات البلجيكية املشاركة يف عملية              -٢١٨

باخلارج االلتزامات الناشئة من القانون البلجيكي والنصوص الدولية، وأوهلا نصوص اتفاقيات           
  .جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية

. يقدم إىل السلطات العليـا    وخيضع كل احتجاز أثناء عملية عسكرية لتقرير مفصل           -٢١٩
وتذكر اإلجراءات املتعلقة مبعاملة األشخاص احملتجزين بشكل صريح املعلومات اليت يـتعني            

  .نقلها إىل اهليئات اخلارجية، ال سيما اللجنة الدولية للصليب األمحر
ويف حدود اإلمكان، ُينشر مستشارون قانونيون للعمل يف عملية دعمـاً للقيـادة               -٢٢٠

وبالتايل باستطاعتهم لفت نظر القيادة إىل أي فعل أو إجراء يتناىف مـع معـايري               . ةالعسكري
  .أو الوطين/القانون الدويل و

وباإلضافة إىل ذلك، ُتفصَّل اإلجراءات اليت حتدد ظروف االحتجـاز، واإلفـراج،              -٢٢١
 يف شـكل    والنقل، واالتصاالت اليت يتعني القيام هبا لدى السلطات الدبلوماسية أو احملليـة           

خلطـة العمـل الدوليـة      اً  توجيهات عملية ُتصاغ على مستوى القيادة الدولية للعملية، وفق        
وعلـى مـستوى قيـادة األركـان        ...) االحتاد األورويب، منظمة حلف مشال األطلسي،       (

  .البلجيكية، وفقاً لألمر البلجيكي اخلاص بالعملية

  ١٨املادة     

   يف احلصول على املعلوماتالقانون الذي يكفل حق األشخاص  -ألف    
ُيكفل حق األشخاص يف احلصول على املعلومات اليت من شأهنا أن متنـع وقـوع                 -٢٢٢

  .اختفاء قسري لشخص حمروم من احلرية
ويف حالة االحتجاز اإلداري، ينص قانون وظيفـة الـشرطة املـذكور أعـاله يف                 -٢٢٣
 هذا اإلجراء السالب للحريـة،   على أن يقوم موظف الشرطة اإلدارية، الذي يتخذ   ٣٣ مادته

 مكرراً ٣٣ يف املادة اًويرد أيض. شرف عليه يف أقرب وقت بإبالغ مسؤول الشرطة اإلدارية امل    
  ." شخص حيظى بثقتهلكل شخص يتعرض الحتجاز إداري أن يطلب إبالغ ":يلي ثالثاً ما
تعلق باالحتجـاز   ويف حالة التوقيف باجلرم املشهود، ُيلزم القانون املذكور أعاله امل           -٢٢٤

). ١ مـن املـادة      ٤الفقرة  (االحتياطي مسؤول الشرطة القضائية بأن يبلغ وكيل امللك فوراً          
 مكرراً على حق كل شخص حمروم من احلرية         ٢وينص قانون االحتجاز االحتياطي يف مادته       

ود حمام،   أو باملداومة اليت تنظمها هيئات احملامني، يف حالة عدم وج          -يف االتصال سرياً مبحام     
  . ويف إبالغ شخص موثوق بإجراء توقيفه-فإن مل يكن فبنقيب اهليئة أو نائبه 
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 ٢٩ إىل   ١٢ من قانون املبادئ املذكور أعاله واملواد مـن          ٧٠ إىل   ٥٣أما املواد من      -٢٢٥
 احملدد لتاريخ سريان وتنفيذ خمتلـف    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٨من القرار امللكي الصادر بتاريخ      

اتـصال   فتنظم، من جهتها، عمليـات       )٨١(الثالث واخلامس من قانون املبادئ      أحكام البابني 
  .)٨٢(احملتجزين بالعامل اخلارجي

 وبذلك يرسخ القانون البلجيكي حق الشخص احملروم من احلرية يف اإلخطار بـدالً              -٢٢٦
ويبدو بالتايل أن هذا احلق مصاغ بشكل مغـاير         . )٨٣(من حق الشخص الثالث يف أن ُيخطر      

صت عليه االتفاقية، وأن مداه، من الوهلة األوىل، حمدود أكثر ألن املعلومة ُتعطى ملوظفني          ن ملا
ي شخص يثبت أن له مصلحة      أل"حمددين يف الوظيفة العمومية وإىل شخص موثوق، وليس         

  .، كما تنص على ذلك االتفاقية"مشروعة
ران مع األحكام املتعلقـة     بيد أن األحكام املذكورة أعاله ينبغي أن ينظر إليها باالقت           -٢٢٧

مبهام اإلشراف على أماكن احلرمان من احلرية اليت تضطلع هبا السلطات املخولـة مبوجـب               
 ومع اإلمكانية املتاحة ألي شخص يربر وجود مصلحة مشروعة لكي يستفـسر             )٨٤(القانون
__________ 

 .٢٠١١أبريل / نيسان٢١ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٨١(
 من االتفاقية، جتدر اإلشارة إىل  ١٨من املادة   ) ز(١يف الفقرة الفرعية    اً  فيما يتعلق بالفرضية املشار إليها حتديد      )٨٢(

إذا كان احملتجز   ":  على ما يلي   ٩٥إذ ينص يف مادته     . داً صريح ج  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٢أن قانون   
وشريكه القانوين املقيم معـه،     معه  يف خطر املوت أو تويف، حرص املدير على اإلبالغ الفوري للزوج املقيم             

وأبويه األقربني، والشخص الذي يعيش معه يف إطار عالقة زوجية، وإن اقتضى احلال الوصي عليه أو مدير                 
ويف انتظار سريان هذا احلكم، فإن اإلجراء املعمول بـه          . " واملمثل الذي عينه املريض احملتجز     شؤونه املؤقت 

 املتعلق بالنظـام العـام      ١٩٦٥مايو  / أيار ٢١يف حالة الوفاة منصوص عليه يف القرار امللكي الصادر بتاريخ           
ـ  ١٢وكذا القرار الوزاري الصادر بتاريخ      ) ١١٣ و ٤٥املادتان  (ملؤسسات السجون     ١٩٧١يوليـه   /وز مت

وملا حتدث حالة وفاة يف مؤسسة      ). ٢٠٥ إىل   ٢٠١املواد من   (املتعلق بالتعليمات العامة ملؤسسات السجون      
سجن، ُيعلن املدير الوفاة وفقاً ألحكام القانون املدين وخيرب عمدة اجلماعة اليت كان اهلالك يقطن فيها حىت                 

ون يف الـشؤون اإلسـالمية، واملستـشارون يف الـشؤون           القساوسة، واملستشار اً  وُيبلغ أيض . خيطر أبويه 
أو متهماً، يبلغ املدير الـسلطات القـضائية        اً  وعالوة على ذلك، إذا كان اهلالك مداناً أو ظنين        . األخالقية
ويقوم مدير الـسجن    . وتودع اجلثة يف مستودع األموات بعد معاينة الطبيب للوفاة وحتديد سببها          . بالوفاة

 .وُيعمل هبذا اإلجراء يف مجيع أنواع الوفاة. ك وأغراضه وأوراقه حىت تسلم إىل ورثته وخلفهجبرد أمتعة اهلال
باستثناء االحتجاز اإلداري الذي يعود يف إطاره حق إبالغ شخص ثالث إىل احملتجز وحق الشخص الثالث                 )٨٣(

 ).انظر أعاله(يف أن ُيبلَّغ إىل موظف الشرطة اإلدارية 
فلما ُيحتجز  . ل املعلومات املتاحة لشخص ثالث أكثر مما تنص عليه االتفاقية         يف بعض احلاالت تكون تفاصي     )٨٤(

شخص يف إطار نظام أمين خاص وفردي، ينص قانون املبادئ على تدوين قرار االحتجـاز، وإجـراءات                 
االحتجاز وكذا أي تعديل الحق يف سجل مركزي ويف آخر حملي ميكن للمحتجـز أن يـسجل فيهمـا                   

ووضعيته، ويتاح السجالن لألشخاص أو اهليئات املكلفة باحلراسة ومراقبة السجون          مالحظات بشأن حالته    
وعالوة على ذلك، يتلقى احملتجز     ). ١١٨ من املادة    ٦الفقرة  (أو بتنفيذ العقوبة أو اإلجراء السالب للحرية        

ان من وجود   مرة يف األسبوع على األقل زيارة املدير وطبيب استشاري يطمئنان على حالة احملتجز ويتحقق             
 مـن قـانون     ١٢١وعلى غرار ذلك، تنص املادة      ). ١١٨ من املادة    ٥الفقرة  (شكاوى أو مالحظات لديه     

 -، ُيذكر هذا اإلجراء يف سجل خاص        املبادئ على أنه يف حالة اللجوء إىل إجراء قسري مباشر إزاء احملتجز           
 ويتاح السجل لرئيس جلنة     -ختاذه ومدته   مع ذكر الظروف اليت أدت إىل اختاذ هذا اإلجراء األمين، وتاريخ ا           
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ه أن  الـذي باسـتطاعت   -عن املعلومات األساسية املتعلقة باالحتجاز إما لدى حمامي احملتجز          
يزوده هبذه املعلومات مع ضمان احترام احلياة الشخصية للمحتجز، وإما لدى احملتجز نفـسه            

 ١٧انظر التعليقات املصاغة يف إطار املادة       (الذي حيق له أن جيري اتصاالت بالعامل اخلارجي         
 على النحـو املـبني يف األعمـال         ١٨وعليه يكون اهلدف املنشود يف املادة       ). من االتفاقية 

  . )٨٥(تحضريية واملشروح يف األدبيات الفقهية قد حتقق فعالًال
وينطبق التعليل ذاته على األجانب احملتجزين مبا أهنم يقومون بكل حرية باالتـصال               -٢٢٨

  ). من االتفاقية١٧انظر التعاليق املصاغة يف إطار املادة (مبحاميهم ومع أسرهم 
ارب من جهة واحترام احليـاة اخلاصـة        وإىل جانب التوازن القائم بني إبالغ األق        - ٢٢٩

 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٣٦ من جهة أخرى، جتدر اإلشارة إىل املـادة          )٨٦(للشخص احملتجز 
القنصلية، اليت تنص على تفعيل احلماية القنصلية بطلب مـن الـشخص املعـين            للعالقات

  .باإلجراء السالب للحرية
يريده من معلومـات عـرب      وإذا مل حيصل شخص برر مشروعية املصلحة على ما            -٢٣٠

اآلليات املشار إليها أعاله، تبقى له إمكانية احلصول عليها باكتساب صفة الشخص املتضرر             
  . من االتفاقية٢٤لإلجراءات الواردة يف التعليق املصاغ يف إطار املادة اً أو الطرف املدين وفق

  قيود حمتملة  -باء    
غ الشخص املوثوق، وكذا إبالغ الشخص      فيما خيص القيود احملتمل فرضها على إبال        -٢٣١

 من القانون ٢٠مكرراً، واملادة  ٢ من املادة  ٣احملروم من حريته عموماً مبوجب أحكام الفقرة        
مكرراً ثالثاً من القـانون املـذكور        ٣٣املذكور أعاله املتعلق باالحتجاز االحتياطي، واملادة       

__________ 

إمكانية االطالع على الـسجالت  اً ولسلطات املراقبة أيض. املراقبة، ومفوض الشهر وهيئات املراقبة األخرى 
ـ        ألحكـام الفقـرة   اً اخلاصة للسجون اليت تتضمن قرارات املدير اليت ال ينبغي تبليغ دوافعها للمحتجز وفق

 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ٢٨القرار امللكي الصادر بتاريخ     (قانون املبادئ    من   ٨ من املادة    ١-١الفرعية  
 ،٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ٤ اجلريدة الرمسية البلجيكية،  املتعلق بإدارة السجون وكذا الوضع القانوين للمحتجزين،        

 ).٣ من املادة ٤الفقرة 
من أجل  اً  بوضع مشروع صك معياري ملزم قانون     تقارير الفريق العامل بني الدورات املفتوح العضوية املعين          )٨٥(

، والوثيقـة  ٩٢، الفقـرة  E/CN.4/2005/66محاية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري، الوثيقـة       
E/CN.4/2006/57  ؛ واملرجـع  ١٣٦ و١٧، الفقرتـانM. Pollard, «A lighter shade of black? ‘Secret 

detention’ and the UN Disappearances Convention», in G. Gilbert, F. Hampson, C. Sandoval, The 

Delivery of Human Rights - Essays in Honour of Professor Sir Nigel Rodley, Abingdon, 

Routledge, 2011, p. 153-154. 
 ).O. de Frouville, op. cit., p. 69 et 70(أثار هذا اجلانب القلق منذ انطالق املفاوضات بشأن االتفاقية  )٨٦(
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 من قانون املبادئ املذكور أعـاله،       ٧٠  إىل ٥٣ واملواد من    )٨٧(أعاله املتعلق بوظيفة الشرطة   
  .)٨٨( من االتفاقية٢٠ من املادة ١قرة فإهنا تتطابق مع احلاالت االستثنائية املشار إليها يف الف

وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا رغب شخص أُوقف يف إطار عملية مكافحـة للقرصـنة              -٢٣٢
 ٢-٣بأحكام الفقرة الفرعية     اًالبحرية يف ممارسة حقه يف إبالغ شخص موثوق، احُتج تلقائي         

مكرراً من القانون املذكور أعاله املتعلق باالحتجاز االحتياطي، الـيت تـسمح             ٢من املادة   
بتأجيل هذا اإلبالغ للمدة الالزمة حلماية مصاحل التحقيق، أي حىت وصـول الـشخص إىل               

ن يتخذ قراراً وعلى القاضي أ. وجيب احلصول على موافقة القاضي بشأن هذه النقطة. بلجيكا
  ).احتمال اختفاء أدلة، احتمال التآمر، احتمال اإلفالت من العدالة(معلَّالً 

التشريعات اهلادفة إىل ضمان محاية األشخاص الـذين يلتمـسون املعلومـات              -جيم    
  التحقيق  واملشاركني يف

األشخاص الذين يلتمسون احلصول على معلومات عن حرمان شخص من حريتـه              -٢٣٣
ن باحلماية، شأهنم شأن أي شخص آخر، من التعرض للتهديد وأعمال العنـف الـيت          يتمتعو

وفيما يتعلق بتوفري احلماية لألشخاص املشاركني يف التحقيق،        . يعاقب عليها قانون العقوبات   
  . من االتفاقية١٢من التعليقات الصادرة يف إطار املادة ‘ هاء‘فيشار إىل الفقرة 

  ١٩املادة     

ءات املتعلقة باحلصول على بيانات وراثية أو معلومات طبيـة واسـتعماهلا            اإلجرا  -ألف    
  واالحتفاظ هبا

حتديد اهلوية عن طريق علم الوراثة يف املسائل اجلنائية يف بلجيكا خيـضع للقـانون                 -٢٣٤
 بشأن إجراءات حتديد اهلوية عن طريق حتليـل احلمـض         ١٩٩٩مارس  / آذار ٢٢الصادر يف   

، الذي دخل حيز    )٨٩()"قانون احلمض النووي  "   الحقاً ب  ُيشار إليه (نائية  النووي يف املسائل اجل   
__________ 

مكرراً ثالثاً للتوصيات اليت قدمتها اللجنة األوروبية ملنع التعذيب والعقوبة أو املعاملة الالإنسانية              ٣٣تستجيب املادة    )٨٧(
مبدئياً، جيب ضمان حق الشخص احملتجز لدى الشرطة يف التمكن من إخبار قريب له               ":أو املهينة على النحو التايل    

بطبيعة احلال، تدرك جلنة مناهضة التعذيب أن ممارسة هذا         .  األوىل من احتجازه   أو شخص ثالث حبالته منذ الوهلة     
بيد أنـه  . احلق ميكن إخضاعها لبعض االستثناءات، الرامية إىل محاية املصاحل املشروعة للتحقيق الذي جتريه الشرطة          

ليها بـضمانات مالئمـة   جيب أن تكون هذه احلاالت االستثنائية واضحة ومضبوطة زمنياً، وجيب إحاطة اللجوء إ  
شخص ثالث كتابة مع ذكر األسباب الـيت دعـت إىل            على سبيل املثال، ُيدوَّن كل تأخر يف إخطار قريب أو         (

 ).التأخر، وخيضع ذلك ملوافقة موظف مسؤول يف الشرطة ليست له أية عالقة بالقضية أو ملوافقة نائب عام
 املتعلق بالنظام العام ملؤسسات     ١٩٦٤مايو  / أيار ٢١بتاريخ  القرار امللكي املذكور سابقاً الصادر      اً  انظر أيض  )٨٨(

 .٩٢السجون، املادة 
 تـشرين   ٧، ُعدل هذا القانون مبوجب القانون الصادر يف         ١٩٩٩مايو  / أيار ٢٠ اجلريدة الرمسية البلجيكية،   )٨٩(

 . الذي مل يدخل حيز النفاذ بعد٢٠١١نوفمرب /الثاين
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ويتعلق هذا القـانون    . )٩٠(٢٠٠٢فرباير  / شباط ٤كي الصادر يف    التطبيق مبوجب املرسوم املل   
فقط مبقارنة احلمض النووي لعينات من اخلاليا البشرية اليت يعثر عليها يف مـسرح اجلرميـة                

، من أجل التحديـد     )الضحية واملشتبه به  (تكون هلم صلة باجلرمية     اليت جتمع من أفراد قد       أو
  .املباشر أو غري املباشر لألشخاص املعنيني باجلرمية

خمتربات حتاليل جينية معتمدة مبوجب القانون ميكنها حتليـل وحتديـد           تسعة  وهناك    -٢٣٥
  .السمات الوراثية والبيولوجية املتعلقة جبرمية ما

حتتوي على   ال  أن تستخدم فقط شرائح محض نووي بدون ترميز، أي         وينص القانون على    -٢٣٦
  ).انظر أدناه(معلومات تتعلق بالشخص، من أجل حتديد السمات اجلينية ومحاية احلياة اخلاصة 

للحصول على املعلومات، ميكن لقاضي حتقيق أن يأمر بأخذ عينة مرجعيـة            اً  وتوخي  -٢٣٧
به يشكل جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة مخس من الشخص إذا كان الفعل الذي أوقف بسب

ويف هذه احلالة فقط، ميكن أن يقوم ضابط شرطة أو وكيل نيابة بأخذ عينة              . سنوات أو أكثر  
  ). نزع شعريات(أو من بصيالت الشعر ) اللعاب(من الفم 

  أحكام ضمان محاية البيانات الشخصية  -ءبا    
 مكرراً  ٢٨قانون اإلجراءات اجلنائية، املادة     (ق  باإلضافة إىل سرية املعلومات والتحقي      -٢٣٨

، وقـانون   )٤٥٨قانون العقوبات، املـادة     (، والسرية املهنية    )٥٧ من املادة    ١رابعاً والفقرة   
، فإن محاية البيانات الشخصية الـيت جتمـع أثنـاء           )أ(احلمض النووي املشار إليه يف النقطة       

 من العهد الـدويل اخلـاص       ١٧مبوجب املادة   التحقيق أو أثناء احلرمان من احلرية مكفولة        
 مـن   ٨ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، واملادة        ٨باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة     

 ٨القـانون املـؤرخ      و  من الدستور،  ٢٢ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب، واملادة       
يتعلـق مبعاجلـة البيانـات        بشأن محاية اخلـصوصية فيمـا      ١٩٩٢ديسمرب  /كانون األول 
 ١١وينظم االطالع على السجالت الطبية بصرامة وفقاً للقانون الـصادر يف            . )٩١(الشخصية
للقانون الصادر  اً  ، وكذلك وفق  )٩٢(شأن الوصول إىل املعلومات العامة     ب ١٩٩٤أبريل  /نيسان

  .)٩٣( بشأن حقوق املريض٢٠٠٢أغسطس / آب٢٢يف 
 )٩٤(راقبة دوائر االستخبارات واألمن    هناك جلنة دائمة مل    إىل أن اً  وجتدر اإلشارة أخري    -٢٣٩

تتضمن واليتها على وجه التحديد التحقق من األساليب احملددة واالستثنائية جلمع البيانـات             
من قبل هذه الدوائر، وتقدم آراًء مكتوبة إىل السلطات القضائية بشأن مشروعية طريقة مجع              

  .يه، تتمتع هذه اللجنة بسلطة قضائيةوعل. البيانات املقدمة يف قضية جنائية
__________ 

 .٢٠٠٢ مارس/ آذار٣٠ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٩٠(
 .١٩٩٢مارس / آذار١٣ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٩١(
 .١٩٩٤يونيه / حزيران٣٠ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٩٢(
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٩٣(
 .www.comiteri.be: املوقع الشبكي للجنة الدائمة ملراقبة دوائر االستخبارات واألمن )٩٤(
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  بنوك املعلومات الوراثية  -جيم    
أُنشئ بنكان لقواعد بيانات احلمض النووي يف إطار القانون املتعلق باحلمض النووي              -٢٤٠

، إلدارة املعلومات املتحصل عليها من حتليل احلمض النووي، وهـي           )أ(املشار إليه يف الفقرة     
  ".املدانني"وبنك بيانات " الطب الشرعي"بنك بيانات 

على السمات الوراثية اليت مجعت من آثـار        " الطب الشرعي "وحتتوي قاعدة بيانات      -٢٤١
وال ميكن استخدام هذه البيانات إال ألغراض حتديد اهلوية عـن           . خاليا بشرية مشكوك فيها   

وك فيهـا،  طريق حتديد الصلة بني مسات وراثية مت احلصول عليها من آثار خاليا بشرية مشك            
لتحديد الصلة بني مسات وراثية مت احلصول عليها من آثار خاليا بشرية مـشكوك فيهـا                 أو

  . ومسات وراثية مرجعية
على مسات احلمض النووي ألشخاص مدانني بشكل       " املدانني"وحتتوي قاعدة بيانات      -٢٤٢

مر اعتقـال   هنائي بالسجن أو بعقوبة أشد، وكذلك البيانات املتعلقة بأي شخص صدر ضده أ            
  .  من قانون احلمض النووي١ من املادة ٥هنائي الرتكابه إحدى اجلرائم املذكورة يف الفقرة 

 حلماية اخلصوصية، فإن مدير البنوك الوطنية لبيانات احلمض النووي لـيس            وتوخياً  -٢٤٣
ويف الواقع، ينص قانون احلمض النـووي علـى أن          . بإمكانه التعرف على هوية األشخاص    

 املدعي العام أو قاضي التحقيق فقط معرفة هوية صاحب السمات الوراثية املقدمـة              بإمكان"
  ).٤ من املادة ٣الفقرة (من بنوك معلومات احلمض النووي 

وخمتربات التحليل التسعة املعتمدة ال ترسل السمات الوراثية املتحصل عليها إىل بنوك      -٢٤٤
. فإن نقل البيانات ال يكون بصورة تلقائيـة     وبالتايل،  . البيانات إال بطلب صريح من القاضي     

وباإلضافة إىل ذلك، جيب على القاضي إرسال الئحة اهتام ثانية إىل خرباء البنـوك الوطنيـة                
  . ملعلومات احلمض النووي من أجل تسجيل ومقارنة السمات الواردة يف ملف القضية

  :وميكن لبنوك بيانات احلمض النووي حتقيق ما يلي  -٢٤٥
السمات الوراثية البسيطة أو املعقدة     (قارنة السمات الوراثية آلثار اخلاليا      تسجيل وم  •

من املعايري النوعية للمـساعدة يف      اً  وجيب أن تراعي هذه السمات عدد     ). لشخصني
  حتديد أوجه تطابق ذات مغزى؛

  .تسجيل ومقارنة السمات الوراثية املرجعية للمدانني •
  :ت احلمض النوويما ال ميكن حتقيقه يف بنوك بيانا  -٢٤٦
  تسجيل السمات الوراثية املعقدة ألكثر من شخصني؛ •
  تسجيل مسات وراثية تكون نتائجها املتعلقة بالنظم الوراثية موضوع التحليل غري مكتملة؛ •
  ).باستثناء املدانني(تسجيل مسات وراثية مرجعية للمشتبه فيهم، والضحايا، وغريهم  •
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  ٢٠املادة     

 فرضها على حصول أطراف ثالثة على املعلومات املقصودة يف          القيود اليت ميكن    -ألف    
   من االتفاقية ١٧املادة 
  .‘باء‘ من االتفاقية، إىل الفقرة ١٨يشار إىل التعليقات الصادرة يف إطار املادة   -٢٤٧

  سبل االنتصاف املتاحة  -باء    
طة ال تنص، يف حـاالت  من القانون سالف الذكر املتعلق بعمل الشر  اً  ثالثاً   مكرر ٣٣املادة    -٢٤٨

االعتقال اإلداري، على سبل انتصاف قضائية للطعن يف قرار مسبب صادر عن ضـابط الـشرطة                
ومع ذلك، فإن هذا    . اإلدارية بشأن عدم االستجابة لطلب الشخص املعين إبالغ شخص موثوق به          

أشكال مـن   القرار ال يعين السماح مبمارسات تعسفية ألن تصرفات الشرطة ميكن أن ختضع لعدة              
أو املفتـشية   ‘ P‘وعليه، ميكن لطرف ثالث إبالغ اللجنة       ). إدارة املراقبة الداخلية واخلارجية   (املراقبة  

  . العامة للشرطة االحتادية والشرطة احمللية باحتمال عدم متكنه من الوصول إىل املعلومات
 االحتياطي ال تنص،     مكرراً أوالً من القانون سالف الذكر املتعلق باالحتجاز        ٢املادة    -٢٤٩

يف حالة االحتجاز القضائي، على سبل انتصاف قضائية للطعن يف قرار مسبب صادر عـن               
وعلى النقيض مـن    . املدعي العام أو قاضي التحقيق بشأن تأخري إبالغ الشخص املوثوق به          

 من القانون نفسه تعطي املتهم احلق يف تقدمي شـكوى إىل           ٢٠ من املادة    ٦ذلك، فإن الفقرة    
لطة التحقيق القضائي اليت توافق على االحتجاز االحتياطي من أجـل تعـديل أو رفـع                س

 ٢١للمواد من اً ويتم اإلجراء وفق. اإلجراءات اليت تقيد اتصال الشخص احملتجز بأطراف ثالثة   
  .٣١ وطلب النقض مبوجب املادة ٣٠ مع إمكانية اللجوء إىل الطعن مبوجب املادة ٢٤إىل 
 من القانون املذكور أعاله، فإن      ١٦٦ إىل   ١٤٧ و ٢٧ و ٢٣ان املواد   وعند بدء سري    -٢٥٠

القرارات بشأن ظروف االحتجاز، مبا يف ذلك القرارات الصادرة عن إدارة السجن اليت تقيد              
حق احملتجز يف االتصال بالعامل اخلارجي، ستكون عرضة لتقدمي شكاوى ضدها أمام املـدير              

، أو الطعن فيها أمام جلنة شكاوى تابعة للجنة إشـراف،       العام إلدارة السجون يف بداية األمر     
ويف الوقت نفسه، ميكن    . أو تقدمي استئناف بشأهنا أمام جلنة استئناف تابعة للمجلس املركزي         

  .)٩٥(رارات أمام جملس الدولة واحملاكمالطعن يف هذه الق
 بالنـسبة   وإذا كان القانون البلجيكي ال ينص على وسيلة انتصاف قانونية حمـددة             -٢٥١

 من  ١لألطراف الثالثة اليت تسعى إىل الوصول إىل املعلومات على النحو املشار إليه يف الفقرة               
 من االتفاقية، فهو مع ذلك يكفل ألي شخص يشتبه يف وقوع انتـهاك احلـق يف                 ١٨املادة  

  . التبليغ عنه، إذا حلق به ضرر بسببه، وتقدمي شكوى مدنية أو التبليغ عن تضرره
__________ 

، CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1: ة يف الردود اخلطية املقدمة من حكومة بلجيكـا        مت بالفعل تناول هذه املسأل     )٩٥(
 . وما يليها١١٧الفقرة 
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  ٢١ة املاد    

  األحكام التشريعية املتعلقة بالتحقق من اإلفراج الفعلي والعملي  -ألف    
 من  ٢١يكفل القانون البلجيكي فعالية اإلفراج عن األشخاص وفقاً ملا تقتضيه املادة              -٢٥٢

االتفاقية، وذلك عن طريق تدابري خمتلفة مثل تسجيل الشخص يف السجالت الرمسية املذكورة             
، ) من قانون اإلجراءات اجلنائية٦١٠املادة ( من االتفاقية ١٧يف إطار املادة يف التعليق الصادر   

لعـودة الـسجني إىل     اً  وتبليغ الشخص وحصوله على مساعدة مالية، إذا كان ذلك ضروري         
 بشأن القواعـد العامـة      ١٩٦٥مايو  / أيار ٢١املرسوم امللكي املؤرخ    (مسكنه أو حمل إقامته     

  ).١٢٥  إىل١١٩، املواد من )٩٦(للسجون
أما األشخاص الذين تعتقلهم القوات املسلحة البلجيكية يف سياق تفـويض دويل،              -٢٥٣

فيطلق سراحهم، عند االقتضاء، مبوجب القوانني واإلجـراءات الدوليـة أثنـاء العمليـات              
منظمة األمم املتحدة، وحلف مشال األطلـسي، واالحتـاد األورويب،          (العسكرية يف اخلارج    

تم التقيد الصارم مببدأ عدم اإلعادة القسرية على النحو الوارد يف التعليقات            وي). إىل ذلك  وما
   .١٦يف إطار املادة 

السلطات املختصة باإلشراف على اإلفراج عن احملتجزين وفقـاً للتـشريعات             -باء    
  الوطنية والقانون الدويل املنطبق

والـسلطات  تشرف على إطالق سراح احملتجزين السلطات الـسجون الوطنيـة             -٢٥٤
للتسلـسل  اً  وختضع هذه املسألة للمراقبة وفق    . القضائية، والعسكرية، إذا اقتضى األمر ذلك     

أن ختضع ملراقبة خارجية من خمتلف املؤسسات الدوليـة الـيت    اً  وميكن أيض . اهلرمي الداخلي 
 اعترفت بلجيكا باختصاصها، مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر، إذا حدث االعتقال املشار           

  .يف سياق نزاع مسلح دويل

  ٢٢املادة     

التشريعات ذات الصلة اليت تضمن ألي شخص حمروم من حريته أو أي شخص         -ألف    
  آخر له مصلحة مشروعة احلق يف االستئناف أمام احملكمة

يضمن القانون البلجيكي حق مجيع األشخاص احملرومني من احلريـة يف الطعـن يف                -٢٥٥
ويشار يف هذا الـصدد إىل التعليقـات        .  إىل احلرمان من احلرية    مشروعية القرار الذي أدى   

  . من االتفاقية١٧الصادرة يف إطار املادة 

__________ 

 .١٩٦٥مايو / أيار٢٥ اجلريدة الرمسية البلجيكية، )٩٦(
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يف الصكوك  اً  وال يتعلق األمر حبق راسخ يف القانون البلجيكي فحسب، ولكن أيض            -٢٥٦
وروبية الدولية حلماية حقوق اإلنسان اليت أصبحت بلجيكا طرفاً فيها، مبا يف ذلك االتفاقية األ

  ).١٣ و٦، و٥املواد (حلقوق اإلنسان 

عـدم  ‘ ٢‘احلرمان غري القانوين من احلريـة،       ‘ ١‘: األحكام املعمول هبا ملنع     -اءب    
رفض تقدمي معلومات عن حالة احلرمان مـن احلريـة          ‘ ٣‘تسجيل احلرمان من احلرية،     

  تقدمي معلومات غري صحيحة، والعقوبات املتوقع فرضها أو
لى عرقلة سري العدالة بعقوبات جنائية أو تأديبية أو قانونية كما هو موضح             ُيعاقب ع   -٢٥٧

  . من االتفاقية٧يف التعليق يف إطار املادة 
 على املسؤولية اجلنائيـة     ١٥٥ و ١٤٧وعليه، فإن القانون اجلنائي ينص يف املادتني          -٢٥٨

قال أو احتجاز أو طلب     للموظفني العموميني لدى القيام، بصورة غري قانونية أو تعسفية، باعت         
اعتقال أو احتجاز شخص أو عدة أشخاص، أو الذين يتقاعسون عن وضع حد الحتجاز غري 
قانوين أُبلغوا حبدوثه أو يرفضون القيام بذلك، بالرغم من السلطة املخولة هلـم، أو الـذين                

  . يرفضون إظهار السجالت وفقاً ملا يقتضيه القانون
نائية على املسؤولية اجلنائية عن االحتجاز التعسفي من قبـل          وينص قانون اإلجراءات اجل     -٢٥٩

أي مسؤول يتقاعس عن تسجيل األشخاص احملرومني من احلرية يف سجالته أو يرفض إظهارهم              
  ).٦١٨ و٦٠٩املادة (يف احلاالت اليت يقتضي فيها القانون ذلك، أي إظهار هذه السجالت 

  ٢٣املادة     

  برامج التدريب  -ألف    
وظفون يف دوائر الشرطة والسجون واملراكز املغلقة للشباب أو طـاليب اللجـوء،             امل  -٢٦٠

وكذلك أفراد القوات املسلحة البلجيكية، خيضعون يف ممارسة واجباهتم لإلطـار القـانوين             
  . البلجيكي والدويل، ومن مث لألحكام اليت حتمي حقوق اإلنسان واملشمولة هبذا اإلطار

مدونة قواعد األخالقيات، ومدونة   :ال هلذه األحكام بعدة وسائل    وُيكفل التنفيذ الفع    -٢٦١
قواعد السلوك أو اللوائح الداخلية بالنسبة لبعض من هؤالء املوظفني، وعن طريـق تنظـيم               
تدريب أويل ومستمر جلميع املوظفني يشمل وحدات تدريب عامة وحمددة، نظرية وعملية،            

  . على القوانني واإلجراءات الواجب اتباعها
ومع ذلك، يتضمن   . وهذه الوحدات التدريبية ال تتناول االتفاقية على وجه التحديد          -٢٦٢

من االختفـاء   اً  اإلطار القانوين الذي يدّرس يف سياق التدريب منع األفعال اليت تشكل ضرب           
اً ويتناول التدريب أيـض   . القسري أو تساهم يف حدوثه أو قد تنشأ عنها حالة اختفاء قسري           

  .نائية والتأديبية والقانونية اليت ُتفرض يف حالة اإلخالل هبذه القواعدالعقوبات اجل
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وقد أبلغت بلجيكا، يف إطار تقاريرها إىل جلنة مناهضة التعـذيب، عـن تـدريب         -٢٦٣
وال تـزال تلـك     . )٩٧(ة للشباب وملتمسي اللجوء والسجون    موظفي الشرطة واملراكز املغلق   

  . املعلومات ذات أمهية
علق بأفراد القوات املسلحة على وجه التحديد، مـن اجلـدير بالـذكر أن              وفيما يت   -٢٦٤

املدرسة العسكرية امللكية تقدم التدريب يف جمال القانون الدويل اإلنساين للمستشارين املعنيني            
ويوزع هؤالء الضباط املتخصصني يف قانون الرتاعات املـسلحة         . بقوانني الرتاعات املسلحة  
وال يتعلق التدريب باالتفاقية على وجه التحديد، لكنه يتناول         . ادةعلى خمتلف مستويات القي   

كما تقدم اإلدارة العامة للدعم القـانوين       . مسألة االختفاء القسري يف سياق التدريب العام      
والوساطة التدريب والتوجيه يف جمال القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنـسان والقـانون             

  .  الذين يرسلون للمشاركة يف عملياتاجلنائي للقانونيني والعسكريني

  االلتزام باإلبالغ عن حاالت االختفاء القسري  -باء    
 من قانون اإلجراءات اجلنائية تلزم املوظفني العموميني بإبالغ النيابة العامة           ٢٩املادة    -٢٦٥

ـ         . على الفور إذا علموا حبدوث جرمية      ن واجلرائم أو املخالفات اليت تقع يف مكان للحرمان م
احلرية تبلغ هبا أجهزة العدالة مباشرة عن طريق املدعي العام أو بطريقة غري مباشرة عن طريق                

  .املكتب املركزي ملنع الفساد
ويرد شرط التبليغ يف مدونة األخالقيات، ومدونة قواعد السلوك ويف التدريب املقدم             -٢٦٦

  ).انظر الفقرة السابقة(تهم للموظفني املعنيني بتوقيف واحتجاز األشخاص احملرومني من حري
 مـن   ٢ويتضمن االلتزام تطبيقات خاصة على النحو املنصوص عليـه يف الفقـرة               -٢٦٧
 من القرار الصادر عن احلكومة الفلمنكية الذي حيدد النظام األساسي ملـوظفي             ٢-٢ املادة

  . )٩٨()ساسي ملوظفي السلطات الفلمنكيةالنظام األ(إدارات السلطة الفلمنكية 
__________ 

بالنسبة لألحكام املتعلقة بضباط الشرطة، انظر التقرير الدوري الثالث للحكومة بلجيكا إىل جلنة مناهـضة                )٩٧(
، والردود اخلطية املقدمة    ١٤٥-١٤٣، الفقرات   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٥دم يف   ، املق CAT/C/BEL/3التعذيب  

لدى النظر يف التقريـر الـدوري اخلـامس         ) CCPR/C/BEL/Q/5(من حكومة بلجيكا على قائمة املسائل       
 .) وما يليها٧٤، الفقرة CCPR/C/BEL/5 ،CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1(لبلجيكا 

ن اإلشراف على السجناء، مبن فيهم القصر واملصابون بأمراض         وبالنسبة لتدريب املوظفني املسؤولني ع      
نفسية، وتدريب املوظفني املسؤولني عن ترحيل األجانب، انظر الردود اخلطية املقدمة من حكومة بلجيكـا               

، CAT/C/BEL/2(لدى النظر يف التقرير الدوري الثاين لبلجيكـا         ) CAT/C/BEL/Q/2(على قائمة املسائل    
CAT/C/BEL/Q/2/Add.1( ١٧٠ إىل ١٦٦، الفقرات من ١٧، السؤال. 

أن اً وميكنه أيـض . املوظف الذي يالحظ وجود خمالفات أثناء أداء واجباته يبلغ على الفور رئيسه يف العمل            " )٩٨(
 مـن   ٣٤ من املـادة     ٣، عمالً بالفقرة    "مكتب املراجعة الداخلية يف اإلدارة الفلمنكية     "يبلغ بصورة مباشرة    
 [...]." ٢٠٠٣يوليـه   / متوز ١٨علق بالسياسة اإلدارية للجماعة الفلمنكية الصادر يف        املرسوم اإلطاري املت  

وميكن للمكتب إجراء تدقيق لكشف حاالت التزوير عند وجود مؤشرات جدية علـى احتمـال وقـوع              
غ وعندما يظهر التدقيق وقوع خمالفات، يقوم املدير العام ملكتب املراجعة بإبال          ). أو جرائم جنائية  (خمالفات  

 .املكتب املركزي حملاربة الفساد
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التشريع الذي حيظر إعطاء أوامر تؤدي إىل حدوث اختفاء قسري أو تأذن به أو      -جيم    
  تشجع عليه، ويكفل عدم معاقبة أي شخص يرفض االنصياع هلذا األمر

  . من االتفاقية، الفقرة باء٦يشار إىل التعليقات املقدمة يف إطار املادة   -٢٦٨

  ٢٤املادة     

   البحث عن الضحايااستقبال ومساعدة الضحايا ومجعية  -ألف    
واملقصود . للضحايا، بغض النظر عن وضعهم    اً  كبرياً  توىل اإلجراءات اجلنائية اهتمام     -٢٦٩

  .بالضحية أي شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر ناجم عن جرمية
 مكرراً أوالً، اليت أُدرجت يف الباب التمهيدي من قانون اإلجراءات اجلنائية            ٣واملادة    -٢٧٠

، تقـضي  "Marche Blanche - املسرية البيـضاء "تجاجات اليت أُطلق عليها يف أعقاب االح
مبعاملة الضحايا وذويهم بطريقة الئقة وواعية، وتزويدهم باملعلومات الضرورية ومتكينـهم،           

  .حسب االقتضاء، من االتصال باإلدارات املتخصصة، والسيما املساعدون القضائيون
املساعدة اليت تقدمها   : ة للضحايا على عدة جوانب    ويشتمل النظام البلجيكي ملساعد     -٢٧١

الشرطة والسلطات القضائية خارج إطار أي حتقيق جنائي، وكذلك يف حالة إجراء حتقيقات، 
واملساعدة النفسية أو العالجية اليت تقدمها إدارات املساعدة االجتماعية املتاحة لـضحايا أي             

أو اللجنة  ‘ P‘ختضع لصالحيات اللجنة    جرمية تكون ضمن اختصاص اجلماعات واملناطق أو        
  .)٩٩(راقبة دوائر االستخبارات واألمنالدائمة مل

__________ 

 للجنة األخالقيات ودعم الشباب الـيت       ٧٠/٠٦وفيما يتعلق باجلماعة الناطقة بالفرنسية، انظر الرأي          
أو علـم   اً  يتعلق بشكوى قدمها موظف يعمل يف مؤسسة عامة حلماية الشباب كان شاهد           اً  أصدرت حكم 

أو لفظية؛ واملرسوم الـصادر عـن حكومـة         ) ضغوط (بتعرض أحد الشباب إلساءة معاملة بدنية ومعنوية      
 املتعلق بالنظام األساسي ملوظفي حكومة اجلماعة الفرنسية الذي         ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٢اجلماعة الفرنسية يف    

 .ُخصص الفصل احلادي عشر منه للنظام التأدييب للموظفني الذين يقصرون يف أداء واجباهتم
ستقبال واملساعدة من قبل إدارات مساعدة الـضحايا التابعـة          ميكن ألي ضحية احلصول على خدمات اال       )٩٩(

انظـر  . للشرطة وإدارات استقبال الضحايا ومن املساعدين القانونيني لدى سلطات االدعاء العام واحملاكم           
 / أيـار  ٤ الصادر يف    GPI 58 من مدونة أخالقيات أفراد الشرطة، والتعميم        ٦٣على وجه اخلصوص املادة     

مساعدة الشرطة للضحايا، وهي مساعدة متكاملة ومنظمة على مـستويني، والتعمـيم             بشأن   ٢٠٠٧ مايو
املشترك الصادر عن وزير العدل وفريق املدعني العامني لدى حماكم االستئناف املتعلق باستقبال الضحايا يف               

ميم املشترك ، أو التع٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٢، الصادر يف COL 16/2012إطار النيابة واحملاكم، رقم 
الصادر عن وزير العدل ووزير الداخلية وفريق املدعني العامني املتعلق، يف حالة تدخل السلطات القـضائية،        

، COL 17/2012باملعاملة الالئقة للمتوىف واإلعالن عن وفاته وتشييعه بصورة الئقة وتنظيف املكان، رقـم              
 .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢ املؤرخ
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أما املسائل املتعلقة بدعم واستقبال أقارب الـشخص املختفـي، وإشـراكهم يف               -٢٧٢
البحث عن املختفني، وكذلك إجراءات حتديـد أمـاكن األشـخاص املخـتفني،       عمليات
ـ    على وجه اخلصوص األمـر الـوز       فينظمها  / شـباط  ٢٠ه الـصادر يف     اري املـشار إلي
  .)١٠٠(٢٠٠٢ فرباير

  البيانات الوراثية  -باء    
ال ينص القانون البلجيكي على آليات تتوىل بشكل منهجي مجع بيانات قبل الوفـاة         -٢٧٣

ويف الوقت الراهن، ال تنص التشريعات البلجيكية على        . لألشخاص املفقودين وأفراد أسرهم   
وعليه، فإن البنوك الوطنية لقواعد بيانـات      . مض النووي للمفقودين  إنشاء بنك ملعلومات احل   

    .احلمض النووي ال تضطلع ببحوث يف إطار األسر

  حقوق الضحايا  -جيم    
 ١٣٢الفقـرة   (حقوق الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية ترد يف الوثيقـة األساسـية              -٢٧٤
  .ويسلط الضوء على بعض منها يف هذه الوثيقة). يليها وما

أوالً، يكفل قانون اإلجراءات اجلنائية يف العديد من أحكامـه حـق الـضحايا يف                 -٢٧٥
 مكرراً أوالً من الباب التمهيدي املذكور تنص مثالً على          ٣فاملادة  . احلصول على املعلومات  

ات الرمسيـة   إطالع الضحايا على حقهم يف التضرر أو االدعاء باحلق املدين، وعلى اإلجـراء            
  . )١٠١( للغرضالواجب اتباعها

وبإمكان أي شخص وقع ضحية لضرر ناجم عن جرمية احلق يف االدعاء باحلق املدين           -٢٧٦
 مـن قـانون     ٧٠ و ٦٦ واملـادتني    ٦٥ من املـادة     ١ والفقرة   ٦٣ و ٥٤ و ٥٣للمواد  اً  وفق

كما ميكنه احلصول علـى مركـز       . يف اإلجراءات اً  اإلجراءات اجلنائية، فيصبح بالتايل طرف    
 مكرراً أوالً من الباب التمهيدي من قانون اإلجـراءات          ٥مبوجب املادة   " الشخص املتضرر "

اجلنائية، فيحصل من مث على حقوق حمددة منها الوصول إىل املعلومات يف خمتلـف مراحـل           
ويشار يف هذا الصدد إىل املعلومـات الـواردة يف الوثيقـة األساسـية            . اإلجراءات اجلنائية 

  ). وما يليها١٣٥ الفقرة(
، ١٨٢ من املادة ٢يف الفقرة   اً  يكرس حق الضحايا يف احلصول على املعلومات أيض       و  -٢٧٧

 ٢١٦ من املـادة     ١ من الفقرة    ٥، أو يف الفقرة الفرعية      ١٩٥ من املادة    ٦ و ٥ويف الفقرتني   
  .مكرراً ثالثاً من قانون اإلجراءات اجلنائية

__________ 

 يف تعميم فريـق     ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٠بشأن البحث عن األشخاص املختفني الصادر يف        األمر الوزاري    )١٠٠(
 .COL 9/2002املدعني العامني لدى حماكم االستئناف رقم 

 . من القانون سالف الذكر بشأن عمل الشرطة٤٦ املادة انظر أيضاً )١٠١(
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لتمهيـدي مـن قـانون       من البـاب ا    ٣وثانياً، ُيكرس احلق يف التعويض يف املادة          -٢٧٨
وفيما يتعلق بالتعويض عن االحتجاز     .  من قانون العقوبات   ٤٤اإلجراءات اجلنائية ويف املادة     

 مـن االتفاقيـة     ٥غري القانوين، تتقيد بلجيكا على وجه اخلصوص بااللتزام الوارد يف املادة            
  .األوروبية حلقوق اإلنسان

ف املتعمد دفـع التعويـضات      وميكن أن يتحمل الصندوق اخلاص لضحايا العن        - ٢٧٩
احلاالت اليت يتعذر فيها التعويض على حنو فعال وكاف من قبل اجلاين أو املـسؤول                 يف

حبكم القانون املدين، أو عن طريق نظام الضمان االجتماعي أو نظام تأمني خاص أو أي               
   .)١٠٢(جهة أخرى

 جمللـس  JHA/2001/220فإن القانون البلجيكي ينسجم مع القرار اإلطاري        اً،  وعموم  -٢٨٠
حايا يف إطار اإلجراءات  بشأن مركز الض   ٢٠٠١مارس  / آذار ١٥االحتاد األورويب الصادر يف     

 بـشأن   ١٩٨٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٤، واتفاقية جملس أوروبا الصادرة يف       )١٠٣(اجلنائية
 الصادر عن جملس االحتـاد األورويب يف     ٢٠٠٤/٨٠تعويض ضحايا جرائم العنف، والتوجيه      

  .)١٠٤( املتعلق بتعويض ضحايا اجلرمية٢٠٠٤أبريل /يسان ن٢٤

  النظام القانوين املتعلق باملختفني  -لدا    
: يشتمل القانون املدين والقانون القضائي على نظامني يتعلقان باألشخاص املختفني           -٢٨١

اإلعالن القضائي للوفاة الذي تطبق قواعده يف احلاالت اليت تكون فيها وفاة الشخص مؤكدة              
 من ٧٧، ولكن يستحيل فيها إثبات الوفاة، حسبما تقتضيه املادة )طم طائرة، وما إىل ذلكحت(

القانون املدين؛ والغياب يف حالة اختفاء شخص دون ترك أي أخبار ألفراد أسـرته الـذين                
  .يعملون ما إذا كان حياً أو ميتاً، وعدم وجود ما يدل على أنه قد تويف ال

 من االتفاقية، فإن استعراض النظام املتعلق باختفـاء         ٢ملادة  وبالرجوع إىل صياغة ا     -٢٨٢
األشخاص يكفل وحده ضمان حقوق األشخاص املختفني وأفـراد أسـرهم وااللتزامـات             

  .  من االتفاقية٢٤ من املادة ٦الواجبة جتاههم املشار إليها يف الفقرة 
 مـن   ١٢٢٧ و ١٢٢٦ من القانون املدين واملادتان      ١٢٥ إىل   ١١٢وحتدد املواد من      -٢٨٣

  .املدونة القضائية القواعد القابلة للتطبيق فيما يتعلق باختفاء األشخاص

__________ 

اإلجراءات املالية وغريها من     املتعلق ب  ١٩٨٣أغسطس  / آب ١ مكرراً أوالً من القانون الصادر يف        ٣١املادة   )١٠٢(
 .١٩٨٥أغسطس / آب٦ اجلريدة الرمسية البلجيكية،اإلجراءات، 

الرامية إىل االستعاضـة عـن       (٢٠٠١مارس  / آذار ٢٢ الصادرة يف    L 82اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب      )١٠٣(
تعلقة حبقـوق ودعـم   مقترح األمر الصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن وضع املعايري الدنيا امل         

 ). مل يصدر يف اجلريدة الرمسية البلجيكية-ومحاية ضحايا اجلرمية 
 .٢٠٠٤أغسطس / آب٦، L 261اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب  )١٠٤(
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وحللت السلطة التشريعية النظام القانوين املتعلق باملختفني يف مرحلتني تشتمالن على            -٢٨٤
، )١١٧ إىل   ١١٢القانون املـدين، واملـواد مـن        (افتراض االختفاء   : حمتويات خمتلفة للغاية  

وتقابل كل واحدة من    ). ١٢٤ إىل   ١١٨القانون املدين، واملواد من     (ن عن االختفاء    واإلعال
فترة ثالثة أشهر فيما يتعلق بـافتراض       (املرحلتني مرور مدة زمنية معينة منذ اختفاء الشخص         

االختفاء، ومخس سنوات منذ صدور إعالن احلكم املتعلق باالختفاء أو سبع سـنوات منـذ            
ومن حيث املبدأ، ينبغي أن حتدد الفترة الزمنيـة         ). الشخص املختفي تلقي آخر األخبار عن     

  .مبوجب حكم صادر عن حمكمة ابتدائية
ومع مرور الوقت، تتضاءل فرص حياة الشخص املختفي وينبغي أن تتطور محايـة               -٢٨٥

ويف حني ترجح الكفة لصاحل الشخص املختفي أثناء مرحلة افتراض االختفاء،           . املصاحل املعنية 
  .  متيل أكثر لصاحل أقاربه يف مرحلة اإلعالن عن اختفائهفهي
ومبوجب القانون املدين، تتخذ تدابري لكل مرحلة ترمي إىل اإلعالن عن البحث عن               -٢٨٦

  . الشخص املختفي وحتديد مكانه

  افتراض االختفاء  )أ(    
  .ينص القانون البلجيكي على عدة آليات حلماية الشخص املختفي  -٢٨٧
احية، تتوىل النيابة العامة كفالة املصاحل اخلاصة بالشخص املختفي وتسعى إىل           ومن ن   -٢٨٨

  ).١١٢ من املادة ٣القانون املدين، الفقرة (حتقيق كافة الطلبات اليت هتمه 
ومن ناحية أخرى، يعني قاضي الصلح حارساً قضائياً علـى ممتلكـات الـشخص             -٢٨٩

ميارس الرقابة على إدارة ممتلكاتـه      ) ١١٣املادة  من  ‘ ١‘)١(القانون املدين، الفقرة    (املختفي  
عن إدارة املمتلكات على قاضي الصلح؛ وحيصل على        اً  سنوياً  يعرض احلارس القضائي تقرير   (

تصريح خاص عندما يكون عليه التدخل يف منازعات تتعارض فيها مصاحله مـع مـصاحل               
إجراءات متثيـل معينـة     الشخص املدعى اختفاؤه، أو عندما ينفذ الشخص املزعوم اختفاؤه          

 من القانون   ١١٥من املادة   ‘ ١‘٣ملا تنص عليه الفقرة الفرعية      اً  تصرف يف املمتلكات وفق    أو
، ميكن لقاضي الصلح أن يقرر متابعة ذلك         جتارياً وإذا مارس الشخص املختفي نشاطاً    . املدين

ي خـاص   ضائشريطة أن حيدد أو يطلب من احملكمة التجارية، هلذا الغرض، تعيني حارس ق            
ويف حالة عدم توفري حارس قضائي، ميكـن        ). ١١٥من املادة   ‘ ٤‘٣القانون املدين، الفقرة    (

تعيني كاتب عدل لتمثيل الشخص املدعى اختفاؤه يف حـاليت تقاسـم            اً  لقاضي الصلح أيض  
. ، وجتمد حقوقه الشخـصية    )١١٦ من املادة    ٢القانون املدين، الفقرة    (ارث املمتلكات    أو

  .الزوجية مع ما يترتب عليهما من حقوق وواجبات ومر الزواجوهكذا، يست
أي قرار يتعلق باحلراسة القضائية ينبغي نشره يف اجلريدة الرمسيـة البلجيكيـة ويف                -٢٩٠

صحيفتني يوميتني تنشران يف الدائرة القضائية ملكان السكن األخري للشخص املدعى اختفاؤه،            
نشر القرار يف الدائرة القضائية لربوكـسل ويف صـحيفة    إذا مل يسبق له اإلقامة يف بلجيكا، يُ       
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 يوماً  ١٥وجيب نشر القرار يف غضون      ). ١١٣من املادة   ‘ ١‘٣القانون املدين، الفقرة    (وطنية  
من صدوره، واملوظف الذي يتسبب يف إغفال أو تأخري النشر يكون مسؤوالً إذا كان التأخري          

كما ُيخطر رئـيس    ). ١١٣ من املادة    ٢، الفقرة   القانون املدين (أو اإلغفال ناجتاً عن تواطؤ      
القانون (بلدية منطقة السكن األخري للشخص املختفي بغية تسجيل ذلك يف السجل السكاين             

  ).١١٣املدين، املادة 

  اإلعالن عن االختفاء  )ب(    
يؤثر قرار اإلعالن عن االختفاء على كل من احلقوق الشخصية للمختفي وحقوقـه               -٢٩١

ويقوم اإلعالن مقام شهادة وفاة وجيب أن يتضمن اإلشـارة إىل ذلـك          . ملمتلكاتاملتعلقة با 
من تاريخ تدوين القرار يف سجالت األحوال املدنية احلاليـة  اً ينطوي عليه من آثار اعتبار   وما

وبالتـايل، يكـون ربـاط      ). ١٢١القانون املدين، املادة    (يف مكان اإلقامة األخري للمختفي      
 مـن   ٢القانون املـدين، الفقـرة      (نتهي حىت يف حالة ظهور الشخص       الزوجية يف حكم امل   

ومع ذلك، ميكن للشخص، يف احلالة األخرية، استرداد املمتلكات اخلاصة بـه            ). ١٢٤ املادة
من املمتلكات املشتركة بني الزوجني أو حصته من املمتلكات اليت ال ختضع للتقسيم             اً  جزء أو

  ).١٢٤ من املادة ٣ و٢القانون املدين، الفقرتان (يف حالة املتساكنني بصورة قانونية 
للمصاحل املوضوعة على احملك، وفرت اهليئة التشريعية سلسلة آليات إعـالن           اً  ونظر  -٢٩٢

 مـن   ١١٩ من املادة    ١وتنص الفقرة   . فيما يتعلق بنشر أي قرار يؤثر على الشخص املختفي        
لـشخص املزعـوم اختفـاؤه يف       القانون املدين على نشر طلب احلصول على إعالن بشأن ا         

اجلريدة الرمسية البلجيكية ويف صحيفتني يوميتني توزعان يف الدائرة القضائية ملكان اإلقامـة             
األخري للشخص يف بلجيكا أو يف الدائرة القضائية لربوكسيل ويف صحيفة وطنيـة باللغـة               

وتظل للقاضي  . املستخدمة يف اإلجراءات إذا مل يكن الشخص قد أقام يف بلجيكا يف السابق            
 مـن   ٢القانون املـدين، الفقـرة      (صالحيات اختاذ أي إجراء آخر يراه مناسباً لكفالة نشر          

إال بعد مرور سنة على النـشر األخـري         اً  وال جيوز للمحكمة أن تصدر حكم     ). ١١٩ املادة
للـشروط املـذكورة    اً  وينشر هذا احلكم وفق   .  من القانون املدين   ١١٩للمادة  اً  لإلعالن وفق 

 مـن   ٢ و ١القانون املدين، الفقرتان    ( من القانون املدين     ١١٩املنصوص عليها يف املادة     اً،  فآن
وإذا ظهر شخص بعد القرار النهائي لإلعالن عن االختفاء، ميكـن تـصحيح             ). ١٢٠ املادة

 مـن املدونـة     ١٣٨٥ إىل   ١٣٨٣ من القانون املدين واملواد مـن        ١٠١للمادة  اً  القرار وفق 
 املذكورة  ١١٩ذلك نشر قرار التصحيح بالطريقة املنصوص عليها يف املادة          ويتم ك . القضائية

  ).١٢٣القانون املدين، املادة (أعاله 
 من القانون البلجيكي املتعلق بالقانون الـدويل اخلـاص، فـإن            ٤٠وفقاً للمادة     - ٢٩٣
البلجيكي اختصاص تلقي أي طلب لإلعالن عن حالة اختفاء أو حتديد آثارهـا يف       للقضاء

  :احلالتني التاليتني
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دية يف بلجيكا عنـد     إذا كان الشخص املختفي بلجيكي اجلنسية أو يقيم بصفة اعتيا          •
   ؛حدوث االختفاء

  .إذا كان الطلب يتعلق مبمتلكات أشخاص خمتفني موجودة يف بلجيكا لدى تقدمي الطلب •
ت االختفاء   من القانون املتعلق بالقانون الدويل اخلاص، ختضع حاال        ٤١للمادة  اً  وفق  -٢٩٤

لقوانني الدولة اليت حيمل الشخص جنسيتها وقت اختفائه، أو خيضع، يف حال عدم االعتراف              
بذلك، لقوانني الدولة اليت كان الشخص يقيم بصورة معتادة على أراضيها وقت حـدوث              

وختضع اإلدارة املؤقتة ملمتلكات األشخاص املختفني لقوانني الدولة الـيت كـان            . االختفاء
يقيم بصورة معتادة على أراضيها وقت حدوث االختفاء، أو للقانون البلجيكي إذا            الشخص  

    .كان قانون البلد ال يسمح بتنظيم هذه املسألة
وأخرياً، من املهم التذكري بأن القرار الصادر عن دولة أجنبية بشأن اختفاء شـخص                -٢٩٥

الوثائق الالزمة من أجـل      (٢٤ للشروط الواردة يف املواد   اً  ميكن االعتراف به يف بلجيكا وفق     
إضفاء الـشرعية علـى      (٣٠و) أسباب رفض االعتراف بالقرار    (٢٥، و )االعتراف بالقرار 

  .، من القانون الدويل اخلاص)القرار

   )١٠٥(مجعيات الضحايا  -ءها    
.  من الدستور  ٢٧يكفل احلق يف تكوين اجلمعيات جلميع األشخاص مبوجب املادة            -٢٩٦

 مثة قوانني خاصة متنح املنظمات املعتمدة هلذه الغاية من قبل امللك حـق              وباإلضافة إىل ذلك،  
  . تقدمي املساعدة للضحايا يف سياق إجراءات معينة

  ٢٥املادة     

  التشريع  -ألف    
جيرم قانون العقوبات العديد من السلوكيات اليت تـساهم يف حـدوث االختفـاء                -٢٩٧

  :القسري لطفل
  ؛)٤٣٠-٤٢٨املواد (اختطاف القاصرين  •
  ؛) مكرراً رابعا٣٩١ً مكرراً ثالثاً واملادة ٣٩١املادة (التبين بصورة مزورة  •

__________ 

اجلريدة الرمسيـة    بشأن مكافحة العنف الزوجي،      ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ من قانون    ٧انظر املادة    )١٠٥(
 بشأن الوضـع    ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٧ من قانون    ٣ من املادة    ٢، والفقرة   ١٩٩٨فرباير  / شباط ٦ البلجيكية،

احلرية، وحقوق الضحية من حيث تنفيذ احلكـم،  من القانوين اخلارجي لألشخاص احملكوم عليهم باحلرمان     
 .٢٠٠٠يونيه / حزيران١٥ اجلريدة الرمسية البلجيكية، بشأن عمل الشرطة، ١٩٩٢أغسطس / آب٥وقانون 



CED/C/BEL/1 

65 GE.13-46001 

ـ (التزويـر   : )١٠٦(تعلقة هبوية طفل واستعادة هويته    تزوير البيانات امل   •  ١٩٤ان  املادت
  ).٣٦٣-٣٦١املواد ( وتزوير احلالة املدنية للطفل )١٠٧()١٩٥و

ني والتعرف علـيهم، واإلجـراءات      التدابري املتبعة للبحث عن األطفال املختف       -باء    
  الواجب تنفيذها إلعادهتم إىل أسرهم األصلية

 / شـباط  ٢٠ينظم البحث عن األطفال املفقودين حسب األمر الوزاري الصادر يف             -٢٩٨
  .)١٠٨( املشار إليه آنفا٢٠٠٢ً فرباير

  اإلجراءات اليت تكفل حق األطفال املختفني يف استعادة هوياهتم  -جيم    
رت إدانة بسبب شكوى تتعلق بتهمة تزوير الوثائق أو عدم قانونيتها علـى             إذا صد   -٢٩٩

. وجيب إعادة استخراجها  اً  حنو خطري، تعترب وثائق األحوال املدنية الصادرة للطفل باطلة متام         
قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،    (ويصدر أمر إعادة استخراجها من قبل احملكمـة اجلنائيـة       

كن استعادة احلالة الشخصية إذا مل تكن مثبتة مبوجب وثـائق           ومع ذلك، ال مي   ). ٤٦٣ املادة
 وال ميكن إثبات احلالة املدنية للشخص إذا مل يسبق تـسجيلها            -صادرة عن األحوال املدنية     

للمبـادئ اإلجرائيـة    اً   إال عن طريق قرار قضائي وفق      -مبوجب وثائق من هذا القبيل      اً  رمسي
 مـن املدونـة     ١٣٨٥-١٣٨٣نون املدين والفقرات     من القا  ١٠١املنصوص عليها يف املادة     

ويكون القرار مبثابة وثيقة أحوال مدنية مبجرد تدوينه يف سجالت العام اجلاري، مع   . القضائية
  . اإلشارة إىل تاريخ صدوره

 -وعندما تتعلق هذه املسألة بالنظام العام، حيق للنيابة العامة اختاذ إجراءات استعادة               -٣٠٠
  ).  مكرراً أوال١٣٨ً من املادة ١املدونة القضائية، الفقرة (الة املدنية للطفل  احل-أو إنشاء 

__________ 

. صادرة عن األحوال املدنية هي وثائق أصيلة الغرض منها توفري دليل قاطع على وضع األشـخاص         الوثائق ال  )١٠٦(
ومع ذلك، فإن افتراض صحتها ال يتعلق إال بالوقائع اليت هتدف هـذه             . وهي موثوقة إىل أن يثبت العكس     

ي قواعد تتعلـق بالنظـام      ومن ناحية، فإن قواعد تنظيم وتسيري األحوال املدنية ه        . الوثائق إىل إثباهتا قانوناً   
. العام، ولذلك ميكن للنيابة العامة التصرف حبكم مسؤوليتها يف مجيع املسائل ذات الصلة باألحوال املدنيـة               

ومن ناحية أخرى، حترر الوثائق الصادرة عن األحوال املدنية من قبل موظفني خيضعون للمساءلة بـصورة                
 .توى املدين أو اجلزائي أو التأدييبعن أداء عملهم، سواء أكان ذلك على املس صارمة

على إجراء مماثل ميكن أن يتم عـن        اً  ، ينص القانون القضائي أيض    "املعاقب عليه جنائياً  "وإىل جانب التزوير     )١٠٧(
  ).٩١٤ إىل ٨٩٥املدونة القضائية، الفقرات من (طريق دعوى مدنية 

 األشخاص املخـتفني يف التعمـيم        املتعلق بالبحث عن   ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٠األمر الوزاري الصادر يف      )١٠٨(
 . لفريق املدعني العامني لدى حماكم االستئنافCOL 9/2002 رقم
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برامج مساعدة الكبار الذين يشتبهون يف كوهنم أطفاالً آلباء خمتفني من أجـل               -دال    
   إثبات هويتهم احلقيقية

 بشأن إدخال تعديالت على التبين، الذي يناقش أدناه،         ٢٠٠٣القانون الصادر عام      -٣٠١
نص على أن حترص السلطات املختصة على االحتفاظ مبا لديها من معلومات عن أصـول               ي

الطفل املتبىن لتمكينه من معرفة أصوله، وأن تكفل وصوله أو من ينوب عنه إىل مثـل هـذه      
  ).٦-٣٦٨القانون املدين، املادة (املعلومات، مع تقدمي التوجيهات املناسبة 

 الواجب التطبيق، حسب االقتضاء، اختـاذ إجـراءات         وجيوز عمالً بالقانون الوطين     -٣٠٢
  .لتحديد أو إثبات األبوة

اإلجراءات املتبعة لضمان حق األسر يف البحث عن األطفال ضحايا االختفـاء              -ءها    
القسري؛ واإلجراءات املتبعة ملراجعة تبين األطفال الذي ينشأ عن فعل اختفاء قـسري،             

  وإلغاؤه إذا لزم األمر

  ألطفالتبين ا  )أ(    
 بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التـبين علـى           ١٩٩٣مايو  / أيار ٢٩اتفاقية    -٣٠٣

وأدى بدء نفاذ االتفاقيـة  . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١الصعيد الدويل حيز التنفيذ يف بلجيكا يف       
. إىل تغيري العديد من جوانب القوانني املتعلقة بتبين األطفال على الصعيدين احمللي والـدويل             

جيب أن يستند التبين إىل أسباب وجيهة؛ وال يكون التبين يف           : وأصبحت أسس التبين كالتايل   
حالة األطفال إال لتحقيق مصاحلهم واحترام حقوقهم األساسية املعترف هبا يف القانون الدويل             

  ).٣٥٧ و١-٣٤٤القانون املدين، املادتان (
وافقة السلطة املركزية املختصة، وغالباً     ال يتم إجراء التبين على الصعيد الدويل إال مب          -٣٠٤

اهليئة املركزيـة للجماعـة أو املركـز        : ما يتم ذلك حتت إشراف الدوائر املعتمدة التابعة هلا        
الفلمنكي املعين بقضايا التبين أو السلطة املركزية املعنية بالتبين للجماعة الناطقـة باألملانيـة              

   ).٣-٣٦١القانون املدين، املادة (
جيب أن توافق السلطة املركزية املختصة للجماعة املعنية على أي تعاون مع بلـد              و  -٣٠٥

  . )١٠٩(املنشأ بغية تقيم كيفية التعاون
  .وتوجد يف بلجيكا حاالت تبين بسيط وتبين كامل  -٣٠٦

__________ 

 / كـانون الثـاين    ٢٠بالنسبة للجماعة الفلمنكية على سبيل املثال، انظر املرسوم الصادر عن هذه اجلماعة املؤرخ               ) ١٠٩(
 ).٢٠١٢مارس / آذار٢ ة البلجيكية،اجلريدة الرمسي( الذي ينظم تبين األطفال على الصعيد الدويل ٢٠١٢ يناير
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التبين البسيط، الذي تستمر فيه الروابط مع األسرة البيولوجية، ميكن أن يتم للقاصرين               -٣٠٧
وجيوز تقدمي طلب اإللغاء مـن      . ى حد سواء، وميكن إلغاؤه ألسباب خطرية للغاية       والبالغني عل 

  ). ٢-٣٥٤ واملادة ١-٣٥٤القانون املدين، املادة (قبل املتبنني أو املتبىن أو املدعي العام 
  .التبين الكامل يقطع كل العالقات مع األسرة البيولوجية وغري قابل لإللغاء  -٣٠٨
التبين على الـصعيد  (فل على تبنيه عندما يبلغ سن الثانية عشرة جيب أن يوافق الط     - ٣٠٩
 من القانون املدين على تطبيق      ٣٥٨وتنص املادة   ). ١- ٣٤٨القانون املدين، املادة    ) (الوطين

كان القانون الواجب التطبيق فيمـا يتعلـق        اً  هذا احلكم بالنسبة جلميع حاالت التبين، أي      
  . مبوافقة املُتبىن

  التبينمراجعة   )ب(    
ميكن إخضاع نوعي التبين للمراجعة إذا كانت هناك أدلة كافية على أنه قد نـشأ عـن                   -٣١٠

شخص  وميكن أن تتابع عملية املراجعة من قبل النيابة العامة أو         . اختطاف أو بيع أو اجتار باألطفال     
  ). ٣٥١ القانون املدين، املادة (ينتمي إىل األسرة البيولوجية للطفل، حىت الدرجة الثالثة

مـن  اً  وإذا ثبتت صحة الوقائع املذكورة أعاله، تعلن احملكمة بطالن التبين اعتبـار             -٣١١
  .تسجيل منطوق قرار مراجعة التبين يف سجالت األحوال املدنية

وتركز التدابري التمهيدية على االلتزام بإعالن مراجعة هذا النوع من التبين، وحتـدد               -٣١٢
 املختصة أن تأخذ يف االعتبار املصاحل العليا للطفل بغية حتديد           مبوازاة ذلك أن على السلطات    

  . )١١٠(وضعه يف املستقبل
 من القانون البلجيكي املتعلـق      ٦٦ من املادة    ٤وعالوة على ذلك، وعمالً بالفقرة        -٣١٣

بالقانون الدويل اخلاص، فإن احملاكم البلجيكية ختتص باختاذ القرار بشأن مراجعـة التـبين،              
كون الشخص املتبين أو أحد املتبنني أو املتبىن بلجيكي اجلنسية أو حمـل إقامتـه               شريطة أن ي  

 للقوانني السارية يف بلجيكا أو إذا مت        اً تقدمي الطلب، إذا مت التبين وفق      املعتادة يف بلجيكا وقت   
  .إقرار احلكم القضائي األجنيب املتعلق بالتبين وإكسائه الصيغة التنفيذية يف بلجيكا

__________ 

عندما يثبت أن الطفل تعرض الختطاف أو بيع أو اجتـار،           (...) جيب على النيابة العامة املبادرة بالتصرف       " )١١٠(
وال ميكن السماح باستمرار حالة تـبين       (...). وليس للقاضي أي سلطة تقديرية فيما يتعلق مبراجعة التبين          

وتؤدي املراجعة  (...). ئمة على أساس قانوين، وبأن تتم تغطية هذا التزوير          معيبة من هذا القبيل على أهنا قا      
وجيـب علـى    . وتترتب عليها عواقب هامة للغاية بالنسبة حلالة الطفل املتـبىن         ) من اآلن (إىل إبطال التبين    

القاضي الذي أصدر احلكم وعلى السلطات املختصة، بوجه عام، أن حترص على عدم ترك الطفل يعيش يف                 
ويف هذا الصدد، ال شك أن السلطات لـديها سـلطة      (...). الة عوز تام وأن تدرس وضعه يف املستقبل         ح

تقديرية واسعة فيما يتعلق بالتدابري اليت ينبغي اختاذها جتاه الطفل، وأن مـصلحته، مبـا يف ذلـك حقوقـه       
ذا كان للمتبنني نية حسنة،     وإ(...). األساسية املكرسة يف القانون الدويل، تكون بالطبع هي اهلدف األمسى           

، الـصفحات   1366/1 50 الوثيقة الربملانية " (ال يستبعد تبنيهم للطفل جمدداً طاملا كانت مصلحته تربر ذلك         
 ).٣٥ إىل ٣٣ من
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ـ        اخلتام، ختتص احملاكم البلجيكي   ويف    -٣١٤  للـصيغ   اًة مبراجعة أي قرار تبين يـصدر وفق
ويقع على النيابـة    . القانونية يف بلجيكا أو يف اخلارج إذا كان نامجاً عن حالة اختفاء قسري            

وعقب مراجعة التبين، ينبغي للسلطات العامة اختاذ التدابري        . العامة واجب مباشرة اإلجراءات   
  .قتضيها حتقيق مصلحة الطفل يف املستقبلاملناسبة اليت ي

  إلغاء التبين  )ج(    
 من القانون املدين على عدم جواز إبطال التبين عـن طريـق             ٣-٣٤٩تنص املادة     -٣١٥
 من القانون املدين صراحة على أنه ال جيوز إلغـاء التـبين يف              ٦-٣٥٩وتنص املادة   . الطعن

 مـن   ٣-٣٦٦وباملثل، فإن املادة    . جييز ذلك بلجيكا، حىت إذا كان قانون الدولة اليت أقرته         
، على أن أي قرار صادر عن جهـة أجنبيـة   ٣٥١القانون املدين تنص، دون اإلخالل باملادة  
   .بإبطال التبين ال تترتب عليه آثار يف بلجيكا

 ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٤ويف سياق األعمال التحضريية املتعلقة بالقانون الصادر يف           -٣١٦
ام التبين، رأى املشرعون أنه بدا من الضروري توسيع نطاق احلظر ليـشمل             بشأن إصالح نظ  

مجيع حاالت التبين حىت تلك اليت أُقرت يف اخلارج؛ وأن هذا احلظر كان الغرض منه تعزيـز                 
األمن القانوين وجتنب إلغاء التبين بسهولة كبرية للغاية؛ وأن مثة حاالت تزوير قد اكُتـشفت               

 وأن هذا احلظر ال حيول دون إمكانية إبطال حاالت تـبين متـت              بالفعل على أرض الواقع؛   
  .)١١١(يز اللجوء إىل إجراءات املراجعةبوسائل غري الئقة جت

  التعاون مع دول أخرى يف البحث عن أطفال األشخاص املختفني أو التعرف عليهم   -واو    
  .  من االتفاقية١٤يشار إىل التعليقات الواردة يف إطار املادة   -٣١٧

التشريعات الوطنية واإلجراءات اليت تضمن إيالء االعتبار األساسـي ملـصاحل             -زاي    
الطفل العليا يف مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفال، سواء أكانت من جانب مؤسـسات             

  عامة أو حماكم أو سلطات إدارية أو هيئات تشريعية
 ٢٢ مـن املـادة   ٤فقرة ال(اكتسبت املصاحل العليا للطفل قيمة دستورية يف بلجيكا           -٣١٨

  ).مكرراً أوالً
 من القانون املدين،    ١- ٣٤٤وفيما يتعلق بالتبين على وجه اخلصوص، تنص املادة           - ٣١٩

يف إطار الشروط األساسية للتبين، على ضرورة أن يستند إىل سبب وجيه، وأال يتم عندما               
سية املكرسـة يف    يتعلق األمر بطفل، إال لتحقيق مصاحله الفضلى مع مراعاة حقوقه األسا          

  .القانون الدويل

__________ 

 .٤٦، الصفحة 1366/1 50الوثيقة الربملانية  )١١١(



CED/C/BEL/1 

69 GE.13-46001 

من أحكام القانون الدويل اخلـاص      اً  حمدداً   من القانون املدين حكم    ٣٥٧وتتضمن املادة     -٣٢٠
  . كان القانون املطبق إلقرار التبيناً  أي١-٣٤٤يقتضي مراعاة الشروط املشار إليها يف املادة 

، تؤكـد   ‘هـاء ‘إليها يف الفقرة    لألحكام املشار   اً  ويف حالة مراجعة حالة تبين وفق       -٣٢١
ل من أجل    مبراعاة املصاحل الفضلى للطف    اًة أن على السلطات املختصة التزام     الدراسة التمهيدي 

وتشري إىل قرار صادر عن اللجنة األوروبية حلقوق اإلنـسان          . )١١٢(حتديد وضعه يف املستقبل   
حبكـم  اً  اسُتشهد أيـض  و. أيدت فيه حكماً برفض إلغاء حالة تبين استندت إىل عملية تزوير          

صادر عن احملكمة العليا يف إسرائيل بشأن انتزاع طفل من املتبنيني ألن التـبين نـتج عـن                  
وذكرت الدراسة التمهيدية هاتني احلالتني لتوضيح ضرورة مراعاة املصاحل الفضلى          . اختطاف

  .ما تدرج يف مصاحل األشخاص املتبنينياً للطفل، اليت كثري

 األطفال القادرين على التمييز للحق يف التعبري حبرية عن آرائهم يف كيفية ممارسة  -حاء    
  مجيع املسائل املتعلقة حبالة اختفاء قسري هتمهم

 مكرراً أوالً من الدستور، لكل طفل احلق يف أن يعـرب            ٢٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٣٢٢
  .عمره وإدراكهعن رأيه يف أي مسألة تتعلق به، ويؤخذ رأيه يف االعتبار مع مراعاة 

 من قانون القضاء على مساع رأي القاصر القادر علـى           ٩٣١وعموماً، تنص املادة      -٣٢٣
  .التمييز يف أي إجراءات تتعلق به؛ وحتدد اإلجراءات الواجب اتباعها يف هذا الصدد

 ٨ مكرراً أوالً من القانون سالف الذكر الـصادر يف           ٥٦وبصورة أدق، تنص املادة       -٣٢٤
 بشأن محاية الشباب على أنه ينبغي حملكمـة الـشباب أن تـستدعي              ١٩٦٥ أبريل/نيسان

الشخص الذي ال يقل عمره عن الثانية عشرة لغرض االستماع إليـه يف املنازعـات ضـد                 
األشخاص املخول هلم ممارسة السلطة األبوية عليه، وذلك عند تناول نقاط تتعلق بتوجيهـه،              

و عند تعيني شخص للقيام، حتت إشـراف حمكمـة          وإدارة ممتلكاته، وممارسة حق الزيارة، أ     
الشباب، مبمارسة احلقوق املتعلقة بالسلطة األبوية اليت سقطت عن كـال األبـوين أو عـن       

ويف هذه احلالة، ُيطلب من القاضي مساع   . أحدمها والوفاء مبا يرتبط هبذه السلطة من التزامات       
ما ُتتاح له فرصة استدعاء القاصر دون       ك. القاصرين الذين بلغوا أو جتاوزوا سن الثانية عشرة       

  .سن الثانية عشرة إذا رأى ذلك ضرورياً، وال يكون ذلك إلزامياً يف هذه احلالة
__________ 

اف أو بيـع أو اجتـار،       عندما يثبت أن الطفل تعرض الختط     (...) جيب على النيابة العامة املبادرة بالتصرف       " ) ١١٢(
وال ميكن السماح باستمرار حالة تبين معيبـة  (...). وليس للقاضي أي سلطة تقديرية فيما يتعلق مبراجعة التبين  

وتـؤدي املراجعـة إىل     (...). من هذا القبيل على أهنا قائمة على أساس قانوين، وبأن تتم تغطية هذا التزوير               
وجيب على القاضي الذي    .  عواقب هامة للغاية بالنسبة حلالة الطفل املتبىن       وتترتب عليها ) من اآلن (إبطال التبين   

أصدر احلكم وعلى السلطات املختصة، بوجه عام، أن حترص على عدم ترك الطفل يعيش يف حالة عوز تـام                   
ويف هذا الصدد، ال شك أن السلطات لديها سلطة تقديريـة واسـعة             (...). وأن تدرس وضعه يف املستقبل      

علق بالتدابري اليت ينبغي اختاذها جتاه الطفل، وأن مصلحته، مبا يف ذلك حقوقه األساسـية املكرسـة يف                  يت فيما
وإذا كان للمتبنني نية حسنة، ال يستبعد تبنيهم للطفل         (...). القانون الدويل، تكون بالطبع هي اهلدف األمسى        

 ).٣٥ إىل ٣٣، الصفحات من 1366/1 50الوثيقة الربملانية " (جمدداً طاملا كانت مصلحته تربر ذلك
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 من القانون املـدين تـنص علـى أن أي           ١-٣٤٨كما جتدر اإلشارة إىل أن املادة         -٣٢٥
 وهو غري   شخص بلغ عمره الثانية عشرة على األقل عند صدور حكم التبين ويتمتع باإلدراك،            

ويـسري  . معتوه وال يعاين من إعاقة ذهنية، جيب أن يوافق أو يكون قد وافق على قرار تبنيه         
كان نوع التـبين    اً  هذا احلكم بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق على موافقة املتبىن وأي           

 جتاوز  االستماع خالل سري اإلجراءات إىل املتبىن الذي      اً  وُيطلب أيض ). بسيط أو كامل   تبين(
كما يستمع القاضي إىل املرشح للتبين الذي مل يبلغ الثانية عشرة إذا تبني، بعد              . الثانية عشرة 

إن عدم وجود موافقة من الطفل . التمحيص، أنه قادر على التعبري عن رأيه بشأن تبنيه املقترح        
 الذي أُقر   الذي جتاوز الثانية عشرة على قرار تبنيه من أسباب رفض بلجيكا االعتراف بالتبين            

  .يف اخلارج

  البيانات اإلحصائية املتعلقة حباالت االختفاء القسري  -ياء    
   .مل جتمع السلطات البلجيكية بيانات إحصائية من هذا القبيل  -٣٢٦

        


