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بلجياك دولة دميقراطية تضمن مجليع ساكهنا احرتام حقوق اإلنسان وحق املواطنة.

تضمن الدولة احرتام 
احلقوق. ال تعمل الدولة 

إال مبا ختوله سلطة 
الدستور  والقانون. 

ويه مبنية عىل مبدأ 
فصل السلطات. وفهيا 
يستقل القضاء، بشلك 

خاص، عن احلكومة.

بلجياك يه دولة تعمل 
وفق قواعد وإجراءات.

بلجياك يه دولة 
حيادية، مما يعين 

أهنا دولة تنفصل فهيا 
السلطة العامة عن 

السلطات الدينية. جيب 
عىل اإلدارات العامة أن 

تكون حيادية.

تعمل الدولة عىل وجوب 
احرتام حقوق املواطنني. 
َذت قرارات  ِ وإذا ما اختخُ

خاطئة ضدمه، حيق هلم 
الطعن هبذه القرارات 

أمام القضاء.

بلجياك يه مملكة 
دستورية وبرملانية...

... تقوم وفق مبدأ 
المتثيل الدميقرايط.

يمت تقامس السلطة 
بني امللك واملجالس 

الربملانية.

بالسلطة 	• الربملان   هيمت 
اليت  الترشيعية 

تتوىل سن القوانني 
هلا. والتصويت 

  وتكون السلطة 	•
لتطبيق  التنفيذية – 
القوانني الصادرة عن 

بني يدي  الربملان – 
امللك واحلكومة.

 تخَُعرَّف هذه السلطات 	•
يف الدستور.

يف نظام المتثيل الدميقرايط، 
يقوم الشعب بانتخاب ممثلني 

عنه لميارسوا السلطة بدلًا منه.

تشلك اإلنتخابات املستوى األول من 
مشاركة املواطنني باحلياة امجلاعية.

 هناك انتخابات عىل مجيع 	•
مستويات السلطة يف بلجياك : 

أوروبية، فيدرالية، بلدية، وإقلميية، 
عىل الصعيدين اإلقليمي والبلدي.

 التصويت إلزايم لملواطنني 	•
البلجيكيني الذين بلغوا سن الثامنة 

عرشة يف هذه اإلنتخابات.
 يستطيع املواطنون حاملو جنسية 	•

أي بلد من بلدان اإلحتاد األورويب 
املشاركة باإلنتخابات األوروبية 

(UE) والبلدية. جيب التجسيل لدى 
البلدية للمتكن من التصويت.

 ميكن للقادمني من بلدان ال تنيمت 	•
إىل اإلحتاد األورويب التصويت 
يف اإلنتخابات البلدية إذا اكنوا 
مقميني بشلك قانوين يف بلجياك 

منذ مخسة سنني عىل األقل. جيب 
التجسيل لدى البلدية للمتكن من 

التصويت.
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بلجياك دولة دميقراطية تضمن مجليع ساكهنا احرتام حقوق اإلنسان وحق املواطنة.

من مضن هذه احلقوق، هناك مثلًا حق 
احلياة، منع التعذيب، حظر الرق أو العمل 

القرسي. هذه احلقوق مطلقة (الميكن 
للدولة املساس هبا).

تقوم الدميقراطية عىل املشاركة الفعالة 
لملواطنني يف احلياة العامة بلك أشاكهلا : 
املؤسسات السياسية والقضائية، احلوارات 
اإلجمتاعية، الصحافة، امجلعيات واملشاركة 

يف احلياة احمللية.

إن بلجياك دميقراطية 
مبنية عىل أساس 
. التعددية

ليست التعددية فقط 
آراءًا ومعتقدات 

تتعايش جنبًا إىل 
جنب إمنا يه أيضًا 
حوار وجدل بني هذه 

اآلراء واملعتقدات.

حيق للك فرد اإلخنراط 
يف مجعيٍة  ما للعمل 

عىل تطوير املجمتع، 
ملساعدة املواطنني 

أوللتأثري يف القرارات 
السياسية.

حيق لملواطنني اإلرضاب عن العمل، التظاهر 
السيمل، والتوقيع عىل عرائض.
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يتساوى مجيع املواطنني يف احلقوق    والكرامة.

يتساوى الرجال والنساء أمام القانون. 
حيث أن لدهيم احلقوق ذاهتا والواجبات عيهنا، 

عىل وجه اخلصوص :
للعمل والمتتع بالضامن اإلجمتايع،	•
للتصويت،	•
لفتح حساب مرصيف،	•
الختاذ القرارات يف إختيار ماكن السكن،	•
فميا يتعلق باألطفال أو	•
يف حالة الطالق أو االنفصال.	•

ظر اكفة أشاكل المتيزي ، وال سميا  حتخُ
فميا خيص :

احلصول عىل معل،	•
عىل سكن،	•
عىل اخلدمات اإلدارية و	•
اخلدمات اخلاصة	•

حيق مجليع األخشاص احلصول عىل 
محاية القانون سواسيًة. لك أجنيب يتواجد 

عىل األرايض البلجيكية يمتتع بامحلاية 
املمنوحة لألخشاص ولملمتلاكت، إال يف حاالت 

عرَّفة بالقانون. استثنائية مخُ

توجد حريات أساسية تضمن الدولة 
ممارسهتا، مبا يف ذلك :

احلرية الفردية،	•
احلق يف احلياة اخلاصة والعائلية،	•
  احلق باختيار أسلوب احلياة	•

 الخشيص واملهنة.
يمتتع امجليع حبرية التعبري، 

التجمع، املشاركة والدين.

يكرس القانون
حق احلياة،	•
حق الزواج،	•
حق املوت بكرامة،	•
وضع هناية للحمل بشلك طويع.	•

متارس احلقوق واحلريات من قبل 
األخشاص يف إطار احرتام الغري واملصلحة 
العامة. تنظم الدولة هذه احلقوق واحلريات. مثلًا 

ال ميكن التذرع حبرية املعتقد لرفض القوانني 
املدرسية. وكذلك بالنسبة حلرية التعبري، حيث 
ال يحمس بإهانة خشص ما أو مجموعة من 

األخشاص حتت عنوان حرية التعبري.
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يتساوى مجيع املواطنني يف احلقوق    والكرامة.

الكرامة اإلنسانية حٌق للجميع، خاصةً :
احلق مبدخول عادل،	•
الضامن اإلجمتايع،	•
الضامن اليحص،	•
املساعدة اإلجمتاعية، الطبية، والقضائية،	•
سكن مناسب وأيضًا،	•
بيئة حصية و	•
التمنية الثقافية واإلجمتاعية.	•

ليك تصبح هذه احلقوق واقعًا، 
أخُنِشَئ نظام مبيٌن عىل أساس التعاضد 
بني الشبان واملسنني، بني  اإلجمتايع : 
الذين يعملون والعاطلني عن العمل، بني 

أولئك الذين لدهيم أطفال والذين ال أوالد 
هلم، بني األحصاء و املرىض.

يتيح هذا النظام أيضًا تقدمي املساعدة 
لذوي اإلحتياجات اخلاصة أو أولئك الذين 
ليس لدهيم الوسائل الاكفية للحياة (دمع 

( املدخول ومساعدة إجمتاعية


