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ــيمونوفيتش     ــسيدة سـ ــرا إىل غيـــاب الـ ، )الرئيـــسة(نظـ
  .رئاسة اجللسة) نائبة الرئيسة(تولت السيدة سيمز   
  .١٥/١٠افُتتحت اجللسة يف الساعة   

  
ــن ا    ــة م ــارير املقدم ــراف مبوجــب   النظــر يف التق ــدول األط ل

   من االتفاقية١٨ املادة
ــامس       ــدوريني اخلــ ــرين الــ ــامع للتقريــ ــر اجلــ التقريــ

ــا   ــسادس لبلجيكـــــــــ ؛ CEDAW/C/BEL/6(والـــــــــ
CEDAW/C/BEL/Q/6 و Add.1(  

ــد         - ١ ــضاء وف ــس أع ــسة، جل ــن الرئي ــوة م ــى دع ــاء عل بن
  .بلجيكا إىل طاولة اللجنة

ــتر   - ٢ ــسيدة فاســ ــا (الــ ــتور  ): بلجيكــ ــت إن الدســ قالــ
. لجيكي يوفر ضمانات صرحية للمساواة بني الرجـل واملـرأة        الب

وهو حيث املشرِّعني على اعتماد تدابري حمددة من أجـل كفالـة            
التمتع التام باحلقوق واحلريـات، مبـا يف ذلـك مـشاركة الرجـل           

  .واملرأة على قدم املساواة يف احلياة السياسية للبلد
التمييز القـائم   وأردفت قائلة إن اآلليات املؤسسية ملنع         - ٣

علــى نــوع اجلــنس وتــدعيم املــساواة بــني اجلنــسني قــد ُعــزِّزت 
ــة       ــالتقرير، وذلــك جبمل ــشمولة ب ــرة امل ــا خــالل الفت ــزا قوي تعزي
. تــدابري منــها إنــشاء معهــد حتقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة

 ماليـني   ٤,٥ويقوم هـذا املعهـد، الـذي تبلـغ ميزانيتـه الـسنوية              
ا، بتـوفري احلمايـة القانونيـة لـضحايا          موظف ٣٠يورو ويعمل به    

التمييـــز، وصـــوغ األدوات واالســـتراتيجيات الالزمـــة لتعمـــيم 
مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين يف الـــسياسات االحتاديـــة، وإجـــراء 
البحوث، وتوفري التمويل للمنظمـات العاملـة يف ميـدان حتقيـق            
ــة      ــرارات احلكومي ــذ الق ــسني، وصــوغ وتنفي ــساواة بــني اجلن امل

ــوطين    بــشأن حتق يــق املــساواة بــني اجلنــسني علــى الــصعيدين ال
ــدويل ــى     . وال ــر املعــروض عل ــضا بإعــداد التقري ــام املعهــد أي وق

 ثالثـة قـوانني     ٢٠٠٧مايو  /وقد اعُتمدت يف أيار   . اللجنة حاليا 

احتادية جديـدة بـشأن مناهـضة التمييـز، كمـا قامـت الطوائـف             
لتمييـز  واألقاليم بتحسني ما لـديها مـن تـدابري تـشريعية لكـبح ا             

  .ضد املرأة
ووّجهت االنتبـاه إىل جمموعـة اآلليـات املتاحـة لتقـدمي              - ٤

ــا      ــن فيهـ ــيت ميكـ ــاكم، الـ ــق احملـ ــن طريـ ــشكاوى، وذلـــك عـ الـ
االستشهاد باالتفاقيـة استـشهادا مباشـرا؛ وعـن طريـق املعهـد؛             

ــع األقــاليم     ــة شــىت يف مجي ــات عمومي ــت إنــه مت يف  . وهيئ وقال
ــوز ــه /مت ــوم إل ٢٠٠٨يولي ــاد مرس ــدمي    اعتم ــب لتق ــشاء مكات ن

ــدي    ــيم الفلمنـ ــاء اإلقلـ ــع أحنـ ــشكاوى يف مجيـ ــذ أن مت . الـ ومنـ
ــام      ــة يف عـ ــاري لالتفاقيـ ــول االختيـ ــى الربوتوكـ ــصديق علـ التـ

. ، يتمتــع البلجيكيــون حبــق اللجــوء املباشــر إىل اللجنــة ٢٠٠٤
وقــد أُوليــت األولويــة لإلصــالح الــشامل للتــشريعات املنطويــة  

ــوير األدوات ا  ــز ولتطـ ــى التمييـ ــوي  علـ ــاج البنيـ ــة لإلدمـ لالزمـ
ــة      ــب املتعلق ــسانية يف اجلوان ــضايا اجلن ــستدام للق ــهجي وامل واملن

ــسياسات    ــع ال ــذ علــى صــعيد مجي ــرار والتنفي وأدى . بــصنع الق
فــرض احلــصص واعتمــاد سياســات طوعيــة إىل زيــادة عــدد       

  .النساء يف املناصب االنتخابية ومناصب صنع القرار
 مــن  ٣بيــق املــادة   واســتطردت قائلــة إنــه تعزيــزا لتط     - ٥

ــوفر       ــانون ي ــة، اعُتمــد ق ــة، واســتجابة لتوصــيات اللجن االتفاقي
اإلســكان األســري لــضحايا العنــف األســري، وذلــك بوصــفه   
قانونـــا مكمـــال لقـــانون العقوبـــات، ومت تنفيـــذ خطـــة العمـــل   

. ٢٠٠٧-٢٠٠٤الوطنيـــة ملكافحـــة العنـــف الزوجـــي للفتـــرة  
ــة     ــداف االســتراتيجية العام ــل،  وباإلضــافة إىل األه ــة العم خلط

ــصرا حامســا مــن      ــضية بوصــفها عن ــدابري تعوي ــضا ت أُدرجــت أي
وهنـاك إجـراء مبـّسط للنظـر        . عناصر املساعدة لضحايا العنف   

يف طلبات اللجوء يكفل معاجلة خاصـة للحـاالت الـيت تـشمل             
العنف اجلنسي، واالضطهاد القائم على نوع اجلنس، والعنـف         

ة عمـل جديـدة     وتوجد قيد اإلعـداد حاليـا خطـ       . ضد األطفال 
ــرائم الـــشرف    ــتعاجل أيـــضا حـــاالت الـــزواج القـــسري وجـ سـ
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وتــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، فــضال عــن العنــف ضــد   
  .كبار السن

وأضــافت قائلــة إن التــشريعات اجلديــدة واإلصــالح       - ٦
ــذ املــواد       ــزَّزا تنفي ــد ع ــة ق ــوانني القائم  ١١ و ٦اجلــوهري للق

ــا يف ذلــك اجلوانــب املتعل ١٦ و ١٥ و ــة بتجــرمي االجتــار  ، مب ق
بالبـــشر ومعاقبـــة مرتكبيـــه ومحايـــة ضـــحاياه؛ والقـــضاء علـــى  
التحرش اجلنـسي وأوجـه التفـاوت والتمييـز علـى أسـاس نـوع               
اجلنس يف سـوق العمـل؛ وتـوفري التغطيـة االجتماعيـة للعـاملني              

. حلساب أنفسهم؛ وسّن اسـتحقاقات تقاعديـة لربـات املنـازل          
 جمــاالت الــزواج والتــبين وقــد اختــذت مبــادرات هلــا تأثريهــا يف

واحليـــاة األســـرية، إىل جانـــب تبـــسيط إجـــراءات الطـــالق،      
  .وحتسني استحقاقات اإلعالة األسرية

ــة      - ٧ ــشطة ملناهــضة القوالــب النمطي ــة ن وذكــرت أن محل
ــى صــعيد        ــّنت عل ــد ُش ــيم ق ــة يف جمــال التعل ــسانية التقليدي اجلن

تـب  الطوائف الثالث، وانـصّب التركيـز فيهـا علـى حمتـوى الك            
املدرســـية وعلـــى إدمـــاج البعـــد اجلنـــساين يف بـــرامج تـــدريب  

ومـــا برحـــت مـــسألة التحيـــز اجلنـــساين يف وســـائط . املعلمـــني
اإلعالم تشكّل موضوعا لعدة دراسـات وعمليـات استقـصائية          

  .وللمنشورات املوجهة إىل الشباب وإىل املعلمني
واســـتطردت قائلـــة إنـــه يف حـــني أنـــه اتُّخـــذت تـــدابري   - ٨

التحــرش النفــساين واجلنــسي يف أمــاكن العمــل ولبــدء  ملكافحــة 
تطبيــق اإلجــازة الوالديــة، مبــا يف ذلــك يف حــاالت التــبين، فــإن    

ففجوة األجور يف القطاع    . ال يزال قائما  “ السقف الزجاجي ”
 يف املائة ومعظم الوظائف ذات الـدوام        ١٥اخلاص ال تزال تبلغ     
، أصـبح   ٢٠٠٥ينـاير   / الثـاين  كانونومنذ  . اجلزئي تشغلها نساء  

ــذين يعملــون حلــساب        ــساعدون قرنــاءهم ال ــألزواج الــذين ي ل
أنفسهم احلق يف تلقي استحقاقات اجتماعية بوصفهم ُهم أيضا         

واتُّخــذت كــذلك خطــوات تكفــل . ميعملــون حلــساب أنفــسه

تتضرر املعاشات التقاعدية للنساء من الـسنوات الـيت يقعـدن          أال
  .فيها عن العمل من أجل تنشئة األطفال

وأشـــارت إىل خطـــة العمـــل الوطنيـــة إلدمـــاج اجلميـــع   - ٩
، اليت تشمل اإلدماج االجتماعي للنساء      ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة  

، فقالـت إهنـا     ١٣واألطفال، على النحو املتوخى يف إطار املـادة         
تــوفر اإلســكان االجتمــاعي والبــدالت االجتماعيــة، إىل جانــب 

ى تــوفري التوســع يف تــوفري مرافــق رعايــة الطفــل، والتــشجيع علــ 
  .فرص التدريب للمرأة، وتعزيز الدعم املقدم للوالدين

وأردفـت قائلــة إن احلكومــة تبــذل كــل مــا يف وســعها    - ١٠
مــن أجــل حتــسني إمكانيــات حــصول املــرأة علــى خــدمات        

ومنـذ عـام    . الرعاية الـصحية وتعزيـز احتـرام حقوقهـا اإلجنابيـة          
لثـدي  ، تتوافر بصفة جمانية الفحوص املتعلقة بـسرطان ا        ٢٠٠٢

ولقاحــات الوقايــة مــن ســرطان عنــق الــرحم، وذلــك للفئــات    
 ٢٠٠٣العمرية املعرضة هلذين اخلطرين، كما جيـري منـذ عـام            
  .تغطية تكاليف عالجات اخلصوبة واإلخصاب األنبويب

ــد جــرى إصــالح إجــراءات       - ١١ ــه ق ــة إن واسترســلت قائل
ــال    ــالق والنفقــــة وإعالــــة األطفــ ومت جتــــرمي عمليــــات  . الطــ

بغـرض احلـصول علـى وضـع املقـيم،          “ ات املزيفـة  الزجيـ ” عقد
ــا ــاالت    كمــ ــا حــ ــزت قانونــ ــاء   أجيــ ــبين للقرنــ ــزواج والتــ الــ
  .جنسيا املثليني
وأشــارت إىل أن بلجيكــا قطعــت أشــواطا بعيــدة يف       - ١٢

جمال تعزيز االحترام حلقوق املرأة، ولكن التمييز ال يزال قائمـا           
مع املدين يوجـه    وما برح اجملت  . يف بعض اجملاالت البالغة األمهية    

االنتباه إىل قضايا الفقر وصحة املرأة والعنف القائم علـى نـوع    
ــصاد ويف جمــال صــنع      ــرأة علــى صــعيد االقت اجلــنس ووضــع امل

وعلـــى الـــرغم مـــن أن االتفاقيـــة قـــد أُدرجـــت يف  . القـــرارات
ــانون احمللـــي يف عـــامي   ــه ال جيـــري ١٩٨٥ و ١٩٨٣القـ ، فإنـ

تـزم احلكومـة العمـل علـى        وتع. عادة االستشهاد هبا يف احملـاكم     
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نشر املعرفة باالتفاقية بغية التوعيـة بأحكامهـا وآلياهتـا احلمائيـة            
  .وحتسني عملية رصد تنفيذها

وأوضحت أن تنسيق حكومتها للسياسات الـيت تـؤثر            - ١٣
على خمتلف هيئـات اإلدارة وشـىت مـستويات الـسلطة، كتلـك             

طـــار املتعلقـــة بتحقيـــق املـــساواة بـــني اجلنـــسني، جيـــري يف إ     
وســـتحال . االجتماعـــات الدوريـــة املـــشتركة بـــني الـــوزارات 

ــة إىل االجتمــاع     ــائج الــيت ســتخلص إليهــا مــداوالت اللجن النت
التايل من هذه االجتماعات، وستواىف املنظمات غري احلكومية        

ــادات ذات الـــصلة ــُيحال مـــوجز لـــذلك أيـــضا إىل  . باإلفـ وسـ
  .اللجان الربملانية املتخصصة

تكلمــت بوصــفها ): الرئيــسة (فيتشالــسيدة ســيمونو  - ١٤
عـــضوا يف اللجنـــة، فتـــساءلت عمـــا إن كانـــت احلكومـــة قـــد 
تابعت العمـل بتوصـية اللجنـة، الـواردة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة              
ــع      ــدوريني الثالـــث والرابـ ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــى التقريـ علـ

ــا  ــان A/57/38(لبلجيكـ ــة  )١٤٢-١٤١، الفقرتـ ــشأن أمهيـ ، بـ
لزمـا مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان،          االتفاقية بوصـفها صـكا م     

. وبوصفها أساسا للقضاء على التمييز ضد املرأة وللنهوض هبـا    
واستفسرت عما إن كانت االتفاقية قد اكتسبت وضـعا أكثـر           
ــى      ــا يف ذلــك عل ــة، مب ــع املــستويات اإلداري وضــوحا علــى مجي
صعيد الطوائف وداخـل األقـاليم، وعمـا إن كانـت الـسلطات             

وقالـت إنـه   . ا خاصـا بـشأن تنفيـذها   القضائية قـد تلقـت تـدريب      
يبعــث علــى القلــق أنــه بــرغم أن االتفاقيــة قــد أُدرجــت يف   ممــا

القانون احمللـي وأصـبح ممكنـا االستـشهاد هبـا يف احملـاكم، فإهنـا                
ستعمل فعال من جانب احملامني وال النـساء لـدعم دعـاوى            ُت ال

وطلبـت إىل   . انتهاك احلقوق اليت تـنص االتفاقيـة علـى محايتـها          
لوفد أن يعلق على حالة االتفاقية من حيث أحكامها التلقائيـة    ا

ــزم احلكومــة تطبيقهــا بوصــفها     ــذ وأن يوضــح كيــف تعت التنفي
  .صكاً ملزما يف احملاكم

نــّوه إىل ضــآلة كميــة املعلومــات    : الــسيد فلنترمــان   - ١٥
ــة    ــة البلجيكي ــة مــن املنظمــات غــري احلكومي . املقدمــة إىل اللجن

نظمات غري احلكومية املعنيـة عمومـا       وتساءل عما إن كانت امل    
حبقوق اإلنسان، خـالف منظمـات املـرأة، قـد استـشريت هـي              

وأضــاف إىل ذلــك أن . األخــرى إبــان إعــداد التقريــر الــدوري
البيانات املتصلة بالطوائف واألقـاليم تتـسم بالـضآلة أو يـشوهبا           
التفــاوت ممــا يــنم عــن ضــآلة مــا بــذل مــن جهــد لكفالــة تقــدمي 

  .للحالة يف بلجيكااستعراض واف 
وأبدى حريته مـن أن التقريـر يـذكر صـراحة أن إقلـيم         - ١٦

بروكـــسل قـــد صـــّدق علـــى الربوتوكـــول االختيـــاري، بينمـــا 
وطلـب إىل   . يورد ذكـراً لإلقلـيم الفلمنـدي أو إقلـيم والـون            ال

الوفــد أن يوضــح مــا إن كــان الربوتوكــول يــسري علــى مجيــع 
عين االعتراف بـأن مجيـع      األقاليم، وما إن كان التصديق عليه ي      

أحكــام االتفاقيــة أحكــام تلقائيــة التنفيــذ، وأن يــبني، إن كــان   
وأعـرب  . األمر كذلك، ما إن كان القـضاء يأخـذ هبـذا الـرأي            

عــن رغبتــه أيــضا يف معرفــة مــا إن كــان تعريــف التمييــز طبقــا   
ــالتمييز     ــة ب ــة املتعلق ــشريعات البلجيكي ــضمنا يف الت ــة مت لالتفاقي

  .اة بني اجلنسنياجلنساين واملساو
وأبــدى رغبتــه كــذلك يف تلقــي مزيــد مــن املعلومــات    - ١٧

عــن نطــاق عمــل معهــد حتقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل،     
ومـــدى اختـــصاصه فيمـــا يتعلـــق بـــالطوائف واألقـــاليم، ودور  

  .االتفاقية يف السياسات واألنشطة اليت يضطلع هبا املعهد
ــسياس     - ١٨ ــو أن ال ــه ه ــوم لدي ــال إن املفه ــة وق ات االحتادي
اإلقليميــة هــي الــسياسات الواجبــة التطبيــق علــى القــرارات    ال

املتعلقــة بــاللجوء، ودعــا الوفــد إىل التعليــق علــى التقــارير الــيت   
تفيد أن النتائج اليت تنتـهي إليهـا طلبـات اللجـوء تتوقـف علـى                

ــا الطلــب    ــّدم إليه ــيت ُيق ــة ال وطلــب تفــسريا لالســتعانة  . الطائف
لــدى إجــراء مقــابالت شخــصية مــع     مبتــرمجني مــن الــذكور   

ملتمسات اللجوء، حيث أن املرأة ميكن أن تكـون أقـل إقـداما          
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. أصـاهبا مـن بـالء إذا كـان يف احلـضور رجـال              على مناقشة ما  
وأضاف قائال إنه سيكون مـن املفيـد أيـضا معرفـة مـا إن كـان              
النظــام اجلديــد للتعامــل مــع األشــخاص الــذين ُتــرفض طلبــات  

ؤالء األشــخاص بالقــدر الكــايف مــن  جلــوئهم حيمــي حقــوق هــ
  .اإلنصاف والفعالية

استيـضاحا لـدور معهـد حتقيـق املـساواة          : السيدة ِشنْ   - ١٩
بني املرأة والرجل من حيث متيزه عن الدور الـذي يـضطلع بـه              
مركـز حتقيــق تكـافؤ الفــرص والنـضال ضــد العنـصرية، طلبــت     

ــاة املناســبة الــيت     ميكــن تبيــان أي مــن هــاتني اهليئــتني تعتــرب القن
وقالـت إهنـا    . للمرأة املهاجرة أن تلتمس اإلنصاف عن طريقها      

تــود أن تعــرف مــا إن كانــت تتــوافر للــضحايا حريــة االختيــار 
ــستني  ــاتني املؤسـ ــني هـ ــشطتهما  بـ ــسقان أنـ ــدى تنـ  وإىل أي مـ

  .تقسمان املسؤوليات فيما بينهما أو
ــة تــستقي مــن املعلومــات     - ٢٠ ــة إن اللجن واســتطردت قائل

احلكومـة أن شـكاوى التمييـز املقدمـة مـن الرجـال             املقدمة من   
ــذه       ــة هـ ــة طبيعـ ــا مبعرفـ ــن اهتمامهـ ــت عـ ــدد؛ وأعربـ ــة العـ مجـ

وتساءلت يف هـذا الـصدد عـن ماهيـة الرسـالة الـيت              . الشكاوى
يــسعى املعهــد إىل توصــيلها إىل اجملتمــع بــشأن حتقيــق املــساواة   

  .بني اجلنسني
فالـة  وأردفت قائلة إن اللجنة حثـت احلكومـة علـى ك            - ٢١

أن تكون النتائج متـساوقة يف جمـال تنفيـذ االتفاقيـة عـن طريـق                
ــع    التنــس” ــع املــستويات ويف مجي يق الفعــال للجهــود علــى مجي

ــاالت ــد  “ اجملـ ــاء البلـ ــع أحنـ ــتمكن   . يف مجيـ ــف تـ ــألت كيـ وسـ
احلكومة االحتاديـة مـن كفالـة تنفيـذ سياسـتها املتعلقـة بتحقيـق          

ــا    ــسني داخــل الطوائــف واألق ــساواة بــني اجلن ــا إن امل ليم، وعم
كانت توجـد حـوافز تـشجع علـى االمتثـال أو جـزاءات توقَّـع            

  .يف حالة عدم االمتثال
قالــت إن مــا تــنص عليــه  ): بلجيكــا (الــسيدة فاســتر  - ٢٢

االتفاقية متضمن يف عدد من القـوانني احملليـة وإن الرجـوع إىل             

أحكامهــا أمــام احملــاكم أمــر جــائز إذا رأى رئــيس احملكمــة أن   
م واضـحة ودقيقـة مبـا يكفـي جلعلـها مـؤثرة تـأثريا            تلك األحكا 

ــرا يف القــــضايا احملــــددة قيــــد النظــــر  وفــــسرت عــــدم . مباشــ
االستشهاد باالتفاقية بالقدر الكـايف يف احملـاكم البلجيكيـة بـأن            
الشكاوى املقدمة تنـزع إىل االعتماد بقـدر أكـرب علـى أحكـام             

  .القوانني البلجيكية أو األوروبية
ب التركيــز علــى االتفاقيــة بقــدر أكــرب وســلَّمت بوجــو  - ٢٣

ــسية املــشتركة يف جهــود       ــة الرئي ــدى تــدريب العناصــر الفاعل ل
بيـد أهنـا أشـارت إىل أن        . مكافحة التمييـز، ومنـها مـثال القـضاة        

ــق     ــيت ينظمهــا مركــز حتقي ــسلة احللقــات الدراســية ال تكــافؤ  سل
ــرأة والرجــل     ــني امل ــساواة ب ــق امل ــوزارة  الفــرص ومعهــد حتقي وال

ــا يف   االحتاد ــوارد بياهن ــة، وال ــشؤون العمال ــة ل ــصفحة  ي ــن ٨ال  م
، )CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1(الــردود علــى قائمــة املــسائل    

برحــت تــؤدي دورا مهمــاً يف زيــادة الــوعي بالتــشريعات       مــا
  .وغريها من اآلليات املتاحة لتنفيذ االتفاقية على الوجه الفعال

ــسمات    - ٢٤ ــة اإلبــالغ، فنوهــت إىل ال  وتطرقــت إىل عملي
اخلاصة للبنيان االحتادي وإىل مـا يوجـد مـن توزيـع للـسلطات              
واملـــسؤوليات علـــى الـــصعيد االحتـــادي وصـــعيدي الطوائـــف  

ــاليم ــرأة والرجــل حــق مــن     . واألق ــني امل ــساواة ب وقالــت إن امل
احلقـــوق األساســـية ومـــسألة مـــن املـــسائل املاثلـــة يف مجيـــع       
القطاعات، وإن إعمال هـذه املـساواة أمـر واجـب علـى مجيـع               
الكيانات، حيث جيوز هلـا أن تعتمـد تـدابري تـشريعية يف نطـاق        
االختصاص احلصري لكل منها مـن أجـل ضـمان التقيـد مببـدأ              

أمـا عمليـة اإلبـالغ فتقودهـا        . عدم التمييز ومحاية حقوق املرأة    
الدائرة العامة االحتاديـة للـشؤون اخلارجيـة والتجـارة اخلارجيـة          

زارات واإلدارات املختـصة    والتعاون اإلمنائي، بالتنسيق مع الـو     
وقد ُوجِّهـت الـدعوة إىل املنظمـات        . داخل الطوائف واألقاليم  

غري احلكومية للمسامهة يف إعداد التقريـر وإبـداء آرائهـا بـشأن          
عملية اإلبالغ، بيد أن من املدهش أن قلّة منها فقط هـي الـيت              

  .اغتنمت هذه الفرصة للمشاركة يف تلك املشاورات
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ــتطردت قا  - ٢٥ ــز ال يقتــــصر  واســ ــة إن تعريــــف التمييــ ئلــ
فحــسب علــى التمييــز املباشــر القــائم علــى نــوع اجلــنس، بــل    
يــــشمل أيــــضا التحــــرش اجلنــــسي، وإنــــه موجــــود يف مجيــــع 

  .التشريعات اليت يسّنها الربملان االحتادي والكيانات االحتادية
ــه قــد مت إعــداد بروتوكــول لــصوغ      - ٢٦ ــة إن وأردفــت قائل

 حتقيق تكافؤ الفـرص ومعهـد حتقيـق         التنسيق الرمسي بني مركز   
ومن املهـم   . املساواة بني املرأة والرجل على املستوى االحتادي      

يف هذا الصدد التركيـز حتديـدا علـى التمييـز القـائم علـى نـوع                 
وهــذا هــو مــا دفــع إىل  . اجلــنس وعلــى املــساواة بــني اجلنــسني 

ي اختاذ قرار بإنشاء هيئة مستقلة، هلا ميزانيتها اخلاصة هبـا، وهـ           
ــرأة     ــز املـــساواة بـــني الرجـــل واملـ ــا لتعزيـ ــد، ُتكـــرَّس متامـ املعهـ

وإذا مـا تعرضـت     . ومناهضة التمييـز القـائم علـى نـوع اجلـنس          
املرأة لتمييز قـائم علـى عـدة عوامـل، جتـرى عمليـة غـري رمسيـة                  
لتبــادل املعلومــات بــني املركــز واملعهــد حبيــث ميكــن لكــل مــن  

  .ااهليئتني أن تساعد الضحية يف جمال ختصصه
ــدمها        - ٢٧ ــيت يق ــز ال ــة شــكاوى التميي ــق بطبيع ــا يتعل وفيم

الرجــال، أكــدت أنــه ُيبــذل كــل مــا ميكــن مــن جهــد لكفالــة    
املــــساواة بــــني املــــرأة والرجــــل يف الــــسياسات والتــــشريعات 
االحتاديــة املتعلقــة بالعمالــة، والــضمان االجتمــاعي، والـــسلع      
واخلـــــدمات، وإتاحـــــة االســـــتفادة مـــــن األنـــــشطة الثقافيـــــة 

وقالـــت إن الرجـــال يـــصادفون   . قتـــصادية واالجتماعيـــة واال
مشاكل يف جماالت من قبيل رعاية األطفال، ولكنهم أقـل مـن            
النساء يف عدد الدعاوى املقدمة بشأن عدم املـساواة يف األجـر          

  .ن التحرش اجلنسي يف أماكن العملأو بشأ
وذكــرت أنــه بغيــة كفالــة تنفيــذ الــسياسات اجلنــسانية   - ٢٨

ــة ع ــوزراء   االحتاديـ ــد الـ ــاليم، يعقـ ــعيد الطوائـــف واألقـ لـــى صـ
املختــصون اجتماعــات دوريــة يقومــون فيهــا بــصفة مجاعيــة       
ــني       ــضافر بــ ــا للتــ ــط حتقيقــ ــم اخلطــ ــرارات ورســ ــاذ القــ باختــ

ــراءات ــام    . اإلجـ ــع املهـ ــذلك بتوزيـ ــة كـ ــذه العمليـ ــزز هـ وتتعـ

واألنـــشطة فيمـــا بـــني العناصـــر االحتاديـــة وعناصـــر الطوائـــف  
ا ذُكـر يف التعليـق األّويل علـى التقريـر           وعلى غرار م  . واألقاليم

الدوري اجلامع، تنفّذ السياسات يف مجيع جمـاالت العمـل تبعـا            
  .للصالحيات املخولة ملستويات السلطة املختلفة يف بلجيكا

نبـــــهت إىل أن ): بلجيكـــــا (الـــــسيدة أدريانـــــسنس  - ٢٩
الطوائف واألقاليم ليست كيانـات تابعـة للحكومـة االحتاديـة،            

نصر منها يتمتـع يف جمـال مـسؤوليته مبـستوى مـن             ولكن كل ع  
وليس للمعهـد اختـصاص    . السلطة يكافئ ما للعناصر األخرى    
وجيــري حاليــا إعــداد تــشريع . فيمــا يتعلــق بــالتمييز يف األقــاليم

ــة       ــة الفلمندي ــاكم الطائف ــدم إىل حم ــساء التق ــيح للرجــال والن يت
بدعاوى التمييز القـائم علـى نـوع اجلـنس وغـريه مـن ضـروب                

لتمييز، كما جيـري إعـداد اتفـاق للتعـاون بـني املعهـد ومركـز                ا
  .حتقيق تكافؤ الفرص على صعيد الطائفة الفرنسية

قالــــت إن احلكومــــة ): بلجيكــــا (الــــسيدة فــــرانكن  - ٣٠
الفلمندية ضمت مجيع اختصاصات الطائفة واإلقليم يف سـلطة         
واحدة وأخذت يف االعتبار التعليقات الصادرة عـن اللجنـة يف           

ــشأن تكــافؤ    ٢٠٠٢عــام   يف ســياق صــوغ مرســوم إطــاري ب
. ٢٠٠٨يوليــه /متــوزالفــرص وتــساوي املعاملــة مت اعتمــاده يف  

 من ذلك املرسوم إشارات صـرحية إىل اتفاقيـة          ٣وترد يف املادة    
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقيـة الدوليـة           

لــى وعــالوة ع. للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري 
 من املرسوم تعريف أربعـة      ١٩ إىل   ١٥ذلك، تتناول املواد من     

  .أنواع من التمييز، تشمل التمييز القائم على نوع اجلنس
وأردفــــت قائلــــة إن املنظمــــات غــــري احلكوميــــة قــــد   - ٣١

فبعـد أن نظـرت اللجنـة       . شاركت بالفعل يف إعـداد التقريـرين      
جيكــــا  يف التقريــــر اجلــــامع للتقريــــرين الثالــــث والرابــــع لبل    

)CEDAW/C/BEL/3-4 (   ُعقـدت اجتماعـات     ٢٠٠٢يف عام ،
مع اجمللس النـسائي الفلمنـدي وغـريه مـن اهليئـات ذات الـصلة              
ــة ومــا صــدر عنــها مــن      إلفادهتــا عمــا مت مــن حــوار مــع اللجن
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وذكرت أن من املتوقع اتباع هذا النمط ذاته عقـب    . توصيات
ة االجتماع الراهن وأن حكومتـها سـتعمل جاهـدة علـى كفالـ            

  .نشر نتائجه على نطاق أوسع مما سبق
وأضــافت قائلــة إن احلكومــة الفلمنديــة صــّدقت علــى    - ٣٢

، ســـــابقا ٢٠٠٤مـــــارس /الربوتوكـــــول االختيـــــاري يف آذار
يونيـه مـن    /للتصديق عليـه علـى املـستوى االحتـادي يف حزيـران           

  .ذلك العام
أوضـــحت أن اجمللـــس ): بلجيكـــا (الـــسيدة هوتـــوت  - ٣٣

لع باملــسؤولية عــن تــدريب القــضاة وأن األعلــى للقــضاء يــضط
. املسائل اجلنسانية تشكل جزءا من منـهج التـدريب األساسـي          

وتتــوافر أيــضا بــرامج ســنوية للتــدريب بــشأن مكافحــة التمييــز 
  .وبشأن املساواة بشىت مناحيها

قالـت إن احلكومـة تتنـاول     ): بلجيكـا  (السيدة غازان   - ٣٤
التدريبيـة الـيت يتلقاهـا      باملناقشة حاليا حتسني حمتـوى الـدورات        

القــضاة بــشأن العنــف األســري وإن أحكــام االتفاقيــة ســتكون 
  .حمورا أساسيا من حماور تلك املناقشات

قالت إنه يف حني أنه ُيبـذل       ): بلجيكا (السيدة فاستر   - ٣٥
كـــل مـــا يف الوســـع لالســـتعانة مبترمجـــات أثنـــاء املقـــابالت       

جـوء، فـإن    الشخصية الـيت جتـرى مـع اإلنـاث مـن ملتمـسي الل             
فعنـدما تكـون لغـة الـشخص     . هذا ال يتيّسر يف مجيـع احلـاالت   

ملتمس اللجوء من اللغات النادر وجودها يف بلجيكـا، يـرجح       
أن تكــون قائمــة املتــرمجني الــذين جييــدون هــذه اللغــة حمــدودة   
احلجم؛ ويف تلك احلاالت، ُيرى عادة أن من األوفق اإلسـراع     

 إجراء املقابلة للبحث عـن   مبعاجلة طلب اللجوء بدال من تأخري     
  .مترجم من نوع اجلنس املطلوب

أوضـحت أن طلبـات     ): بلجيكـا  (السيدة دي رويك    - ٣٦
ــيت      ــع احلــاالت أوال إىل إدارة اهلجــرة، ال ــدم يف مجي اللجــوء تق
حتيلـها بعـد ذلــك إىل مكتـب املفـوض العــام لـشؤون الالجــئني      

وء ويقوم املفوض العام بفحص طلبـات اللجـ      . وعدميي اجلنسية 

وقــدمت مزيــدا مــن . ويقــرر مــا إن كــان ينبغــي املوافقــة عليهــا
التفاصــــيل بــــشأن اإلجــــراءات واخليــــارات املتاحــــة ملقــــدمي 
الطلبــات الــذين ُيــرفض ابتــداًء مــنحهم مركــز اللجــوء، مبــا يف   

ــرار     ــك الق ــن يف ذل ــة للطع ــستويات املختلف ــك امل ــضي . ذل ويق
لبــات  بأنــه مبجــرد تقــدمي ط ٢٠٠٧قــانون مت اعتمــاده يف عــام  

اللجــوء إىل الــسلطات، حيــق ملقــدمي الطلبــات احلــصول علــى   
  .دعم مادي إىل أن يتم اختاذ قرار هنائي بشأهنم

تطـرق إىل مـسألة اسـتخدام التـدابري     : السيد فلنترمان   - ٣٧
 للجنـة، فـسأل   ٥اخلاصة املؤقتة، يف سياق التوصية العامة رقـم     

 عما إن كان يوجـد أسـاس دسـتوري أو أسـاس تـشريعي عـام               
ــعيدي     ــادي وصـ ــصعيد االحتـ ــدابري علـــى الـ ــاد تلـــك التـ العتمـ

واستفــسر عمــا إن كــان جيــري بـــصفة     . الطوائــف واألقــاليم  
 بـشأن تـدابري تعزيـز       ١٩٩٠منتظمة تقييم املرسوم امللكي لعام      

املساواة بني اجلنسني يف حقل اخلدمة العامة، متـسائال عمـا إن            
 على صـعيدي    كان هذا املرسوم ال يزال مناسبا للخدمة املدنية       

الطوائــف واألقــاليم بعــد التحــول الدســتوري العميــق الــذي       
وطلب من الوفد أن يوضـح      . اعترى اململكة منذ ذلك التاريخ    

مدى أمهية ذلك املرسوم بوصـفه عنـصرا مـن عناصـر مـشروع          
، على  املعتزم تنفيذه يف إطار العملية العامة االحتادية      “ التنوع”

  .النحو املذكور يف التقرير
ــشيء مــن أن        - ٣٨ ــدهش بعــض ال ــه من ــائال إن ــتطرد ق واس

ـــ  ــة عمـــل الفت ــيم التنـــوع ٢٠٠٧-٢٠٠٥رة عـــرض خطـ  لتقيـ
؛ وتــساءل عمــا إن كانــت هــذه اخلطــة ٤يف إطــار املــادة  وارد

ملزمــة، وعــن األهــداف الــيت مت حتديــدها للحكومــة االحتاديــة    
  .وعناصرها األساسية

وأردف قـــائال إن التقريـــر يتـــضمن إشـــارة إىل خمطـــط    - ٣٩
للتــشجيع علــى اســتخدام اإلجــازة الوالديــة وإىل ميثــاق للتغــيري، 

. يوقع عليه من الرجال َمن يلتزمون باملساواة بني الرجل واملـرأة          
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وتــساءل عمــا إن كــان يتــوخى هلــذا املخطــط وذلــك امليثــاق أن 
  .يسريا بوصفهما تدبريين خاصني مؤقتني أو بصفة دائمة

ــارت إىل رد احلكومــة  :  أبيــاه-الــسيدة كــوكر    - ٤٠ أش
ــم   ــسؤال رقــــ ــى الــــ ــسائل  ١٣علــــ ــة املــــ ــوارد يف قائمــــ  الــــ

)CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1( فـــسألت عـــن مـــدى فعاليـــة ،
ــاعيني ” ــرمجني االجتمــ ــال   ا“ املتــ ــز أعمــ ــوعني يف مراكــ ملتطــ

ــة ــزم     الرعاي ــة تعت ــة وعمــا إن كانــت احلكوم ــة العام االجتماعي
بة إىل فئـات  تعيني أي منهم على أساس التفرغ، ال سيما بالنس   

  .األقليات السائدة
وأردفــت قائلــة إن حظــر ارتــداء احلجــاب اإلســالمي     - ٤١

وأغطية الرأس اإلسالمية ميكن أن يؤخـذ علـى أنـه نـوع مقـنَّن               
 هـذا احلظـر معارضـة    وقد لقـي .  أنواع العنصرية والتعصب  من

يف بعــض املنــاطق، وهنــاك تقــارير تفيــد أن لــه عواقــب ســلبية    
يت يرتــدين حجابــا أو غطــاء للــرأس، علــى حقــوق النــساء الــال

وســـألت عمـــا إن . خـــصوصا فيمـــا يتعلـــق بـــالتعليم والعمالـــة
كانت احلكومة قـد سـعت إىل إجيـاد فهـم أفـضل هلـذه املـسألة                 
عــن طريــق التواصــل مــع الطائفــة اإلســالمية قبــل فــرض هــذا     

وأعربـت عــن رغبتـها أيـضا يف معرفــة مـا إن كـان قــد      . احلظـر 
على حقوق النساء وما إن كانت قـد        جرى تقييم لتأثري احلظر     

  .جرت دراسة الصلة بني التبعية االقتصادية والعنف ضد املرأة
أقرت مبا ُبذل من جهـود  : السيدة تافاريس دا سيلفا     - ٤٢

مجة يف مكافحة القوالب النمطية املشوبة بـالتحيز اجلنـساين يف           
ــدة متنوعــة  ــسانيا   . جمــاالت عدي ــزة جن ــد أن النظــرات املتحي بي

ال تشكل أحد املسببات األساسـية للتمييـز والعنـف ضـد            تز ال
ــستحق معاجلــة خاصــة    ــن مث ت ــرأة، وم ــت حبــوث   . امل ــد بين وق

 الــشباب ألدوار الرجــل واملــرأة  أجريــت مــؤخرا أن تــصورات 
ــتغري تغــريا ملموســا  مل وســألت عمــا إن كانــت التوصــيات   . ت

الــصادرة عــن واضــعي الدراســات املختلفــة قــد ُنفِّــذت، وعــن  
ويف هذا الـسياق نفـسه، طلبـت معلومـات          . ُنفِّذ منها نتائج ما   

عــن النتــائج والتوصــيات الــيت خلــصت إليهــا الدراســة املتعلقــة  
ــساين ”بتعريــف  ــز اجلن ــويرب،   “ التحي ــة أنت ــيت أجرهتــا جامع ال

جيــري وضــعه مــن  وعمـا اتُّخــذ مــن إجــراءات حــىت اآلن، ومــا 
ــسانية    ــة اجلن ــة وملعاجلــة مــسأليت القوالــب النمطي  خطــط للتوعي
والتحيز اجلنساين على حنو شـامل ومنـسق يف وسـائط اإلعـالم             

  .واملدارس ويف جمال اإلعالن
ــشوتيكول   - ٤٣ ــسيدة ت ــها بتعــديل   : ال أعربــت عــن ترحيب

ــام    ــصادر يف ع ــام ال ــشريعات   ٢٠٠٥األحك ــل الت ــذي جع ، ال
ــار      ــع االجتـ ــالريمو ملنـ ــول بـ ــع بروتوكـ ــساوقة مـ ــة متـ البلجيكيـ

  .باألشخاص وقمعه واملعاقبة عليه
ــصفحة     - ٤٤ ــواردة يف ال ــن ٧٧وتطرقــت إىل اإلشــارة ال  م

التقريـــر إىل الوحـــدة املـــشتركة بـــني اإلدارات وإىل املـــدعني     
اخلاصني، فطلبت تقدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن دور هـؤالء              

وتـساءلت  . ومهامهم وإجنازاهتم يف إطار محلة مكافحة االجتار      
 أيــضا عــن مــدى مــا ميكــن أن يكــون للمــدعني مــن أثــر علــى   

  .السياسات املنفذة على صعيد الطوائف واألقاليم
وطلبت إىل الوفد أن يقدم إحـصاءات بـشأن حـاالت             - ٤٥

االجتار والتهريب احمللية والعابرة للحـدود، ومـدى مـا يتعـرض            
لــه القــصَّر مــن اســتغالل يف هــذا اجملــال، وحــاالت اإلعــادة إىل 

أوصـت  وذكَّـرت بـأن اللجنـة       . الوطن املرتبطة بأنشطة االجتـار    
 بأن تسعى بلجيكـا إىل إقامـة تعـاون ثنـائي مـع       ٢٠٠٢يف عام   

حكومات البلدان اليت يأيت منـها الـضحايا، إىل جانـب القـصد          
وتـساءلت عمـا حتقـق    . إىل معاجلة األسـباب األساسـية لالجتـار      

  .من تقدم يف تنفيذ تلك التوصيات
ــداد        - ٤٦ ــات عــن أع ــت توجــد بيان ــا إن كان وســألت عم

ؤولني عـن ارتكـاب جـرائم االجتـار أو اجلـرائم            البلجيكيني املس 
اجلنسية ضد األطفـال، وخـصوصا باخلـارج، وعمـا إن كانـت           
ــا إن       ــة إنفاذهـ ــاالت، وكيفيـ ــك احلـ ــم تلـ ــوانني حتكـ ــاك قـ هنـ

ونوهـــت إىل أن تقـــدمي مـــرتكيب هـــذه اجلـــرائم إىل  . وجـــدت
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وأشـارت يف   . العدالة يكافئ يف األمهية توفري احلماية للـضحايا       
ــصدد إىل  ــات   هــذا ال ــة بأحكــام العقوب  أن اإلحــصاءات املتعلق

القــضائية مل جيــر حتــديثها، وســألت عــن الــسبب يف أن أحكــام 
العقوبة على جرمية االجتار ُتشفع أحيانـا بوقـف التنفيـذ، وملـاذا        

  .ارتفع عدد األحكام املشفوعة بوقف التنفيذ
قالت إن القـوانني املعتمـدة      ): بلجيكا (السيدة فاستر   - ٤٧

ــست  ــى امل ــات     عل ــدها الكيان ــيت تعتم ــادي واملراســيم ال وى االحت
االحتاديــة تــشكل األســاس القــانوين لتطبيــق التــدابري اخلاصــة       

، أنــــشئت ١٩٩٠وطبقــــا للمرســــوم امللكــــي لعــــام . املؤقتــــة
الوحــدات املعنيــة بــالتنوع داخــل اإلدارات احلكوميــة بوصــفها 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥أمـا خطـة العمـل للفتـرة         . تدابري خاصة مؤقتة  
التنـــوع فتهـــدف إىل تعزيـــز املـــساواة وعـــدم التمييـــز،  لتقيـــيم 

ميهد الطريق أمام املرأة حنـو تـويل املناصـب اإلداريـة الرفيعـة        مما
ــات يف مناصــب     ــساء املعوقــات واألجنبي ــد مــن أعــداد الن ويزي

ــام   . اإلدارة ــد صــدر يف ع ــز   ٢٠٠٧وق ــانون ملكافحــة التميي  ق
قتـة  يتضمن أيضا حكما يشجع علـى اعتمـاد تـدابري خاصـة مؤ            

يف القطاعني العام واخلاص، ولكن نطاق التدابري املتخذة طبقـا          
وإىل أن يصدر إشعار آخـر، سـيظل        . هلذا القانون مل حيّدد بعد    
ــام   ــدابري   ١٩٩٠املرســوم امللكــي لع ــى اســتخدام الت  ســاريا عل

  .اخلاصة املؤقتة
واستطردت قائلة إن ميثاق التغيري مؤسس على فكـرة           - ٤٨

زام الرجـــال بالنـــهوض بـــاملرأة يـــستلزم  مؤداهـــا أن تـــأمني التـــ
ـــزلية       ــال املنـ ــن األعمـ ــسؤولية عـ ــم املـ ــى تقاسـ ــشجيعهم علـ تـ

كمـا أن قبـول     . وتوعيتهم باملـشاكل املتـصلة بـالعنف األسـري        
اإلجازة الوالدية من جانـب الرجـال وزمالئهـم يف العمـل مـن               
شأنه أن يعزز التوازن يف العالقـات األسـرية وأن يـساعد علـى              

  .ز القائم على صعيد الواقعإزالة التميي
ــي       - ٤٩ ــاجرات الالئ ــساء امله ــة إن بوســع الن وأردفــت قائل

جيدن أهنن عوملن معاملة غري منـصفة بـسبب احلظـر املفـروض             

علــى ارتــداء احلجــاب أو غطــاء الــرأس أو غريمهــا مــن أشــكال 
اللباس الديين أن يتقدمن بالشكوى مـن التعـرض للتمييـز علـى             

 حتقيـق املـساواة بـني الرجـل واملـرأة           أساس ديين، إما إىل معهـد     
وحرصــا علــى حتقيــق الفهــم  . أو مركــز حتقيــق تكــافؤ الفــرص 

ــسائيا حظــي مبــشاركة واســعة      ــادل، نظــم املعهــد نقاشــا ن املتب
النطـــاق، مشلـــت ممـــثالت للطوائـــف الدينيـــة واجملتمـــع املـــدين   

بيــد أن مبــدأ احليــاد املكــرس دســتوريا  . واألوســاط األكادمييــة
 يف القطاع التعليمي مثال، أن حتظـر احلجـاب          خيول لإلدارات، 

وقــد نظــرت احملــاكم البلجيكيــة يف هــذه     . يف حــاالت معينــة 
املــسألة يف عــدة مناســبات، آخــذة يف اعتبارهــا ســوابق أحكــام 
احملكمـــة األوروبيـــة حلقـــوق اإلنـــسان ومبـــدأ احليـــاد، اللـــذين  

وأكـدت للجنـة التـزام      . يضعان حدودا بشأن ارتـداء احلجـاب      
التزاما حقيقيا بتوفيق املبادئ الدستورية لبلجيكـا مـع         احلكومة  

  .اآلراء الدينية الفردية للنساء
ــزة     - ٥٠ ــة املتحيــ ــسألة القوالــــب النمطيــ وتطرقــــت إىل مــ

ــدان اإلعــالن فقالــت إن     ــسانيا يف وســائط اإلعــالم ويف مي جن
 من قائمة املـسائل يـبني إجنـاز خطـوة           ٦الرد على السؤال رقم     

ــصدد   ــذا الـ ــخمة يف هـ ــصناعية    ف. ضـ ــة الـ ــهت احملكمـ ــد انتـ قـ
لربوكسل إىل أن إطالق إعالن معني كان قيـد نظرهـا يـشكل             
عمال من أعمال التمييز القائم على نوع اجلنس طبقـا للقـانون            

، وقـــضت بإيقـــاف ذلـــك ٢٠٠٣فربايـــر / شـــباط٢٥املـــؤرخ 
ويــضطلع املعهــد حاليــا بدراســات مــن عــدة أنــواع، . اإلعــالن

توى اجلمهــور، ســعيا إىل منــها دراســات استقــصائية علــى مــس
التوصــل إىل حتديــد مبــادرة قانونيــة شــاملة للتــصدي للقوالــب   

  .النمطية املتحيزة جنسانيا
قــال إن الوحــدة املــشتركة ): بلجيكــا (الــسيد غــازان  - ٥١

بــني اإلدارات واملعنيــة مبكافحــة االجتــار بالبــشر، الــيت أشــارت  
ــسيِّ      ــا وأصــبح ي ــد تنظيمه ــد أعي ــشوتيكول، ق ــسيدة ت ــا ال ر إليه

أعماهلا فريق من املـسؤولني الـذين يعـاجلون اجلوانـب املختلفـة             
لالجتار، بعـضهم مـن املـستويات الرفيعـة لـصنع القـرار وممثلـي               
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وقـد شـاركت الوحـدة يف األعمـال املتعلقـة        . الشرطة والقضاء 
بعدد من التعـديالت التـشريعية املـؤثرة علـى تنفيـذ الـسياسات              

ــاليم غــري  وأضــاف قــائال إ. املتعلقــة باالجتــار ن الطوائــف واألق
ممثلة يف هذه الوحدة ألهنا هيئة احتاديـة، لكنـها تتطـوع بـبعض               
املسامهات يف التقرير الذي تصدره احلكومة كل سنتني بـشأن           

  .هذه املسألة
واستطرد قائال إنه فيما يتعلق بعمـل املـدعني اخلاصـني        - ٥٢

توجــد يف إطــار الــسلطة القــضائية شــبكات متخصــصة بــشأن   
ــا ــا   االجتـ ــذها وتقييمهـ ــات وتنفيـ ــصوغ التوجيهـ ــضطلع بـ . ر تـ
ــاليم مــشاركة مباشــرة يف أعمــال     وال ــشارك الطوائــف واألق ت

 يف نطــاق الواليــة االحتاديــة، املــدعني اخلاصــني، لكوهنــا داخلــة
  .يف جمال الدعم املايل ملراكز العناية بالضحايا إال
وســـلَّم بـــأن البيانـــات املتعلقـــة بأحكـــام العقوبـــات        - ٥٣

ــا إىل    القــضائ ية تبــدو مبهمــة بعــض الــشيء، وعــزا ذلــك جزئي
ــاد     ــصاءات وإىل اعتمــ ــه اإلحــ ــت فيــ ــذي ُجمعــ ــت الــ التوقيــ

وقــال إن بعــض البيانــات  . ٢٠٠٥تــشريعات جديــدة يف عــام  
املسجلة يف مرحلة الحقة تـشري بالفعـل إىل األحكـام القـضائية          
الصادرة مبوجب القـانون الـسابق، بينمـا ال يتـوافر بعـض آخـر         

ونّوه إىل أن بلجيكا لكوهنا بلدا صـغريا مل يتـسّن           . اتمن البيان 
هلـا أن جتمـع بالقــدر املطلـوب مـن التفــصيل إحـصاءات بــشأن      
أحكام العقوبات القـضائية أو بـشأن حـاالت اجلـرائم اجلنـسية             
اليت يرتكبها بلجيكيون، ولكنه أكـد للجنـة أن اجلهـد سـُيبذل              

  .لتكملة البيانات اليت أتيحت حىت اآلن
قالـت إن هنـاك مرسـوما       ): بلجيكـا  (يدة فرانكن الس  - ٥٤

جديدا جييز اعتمـاد إجـراءات مؤقتـة وإجيابيـة، عنـد االقتـضاء،              
 بري مـربرة تربيـرا موضـوعيا بتحقيـق    شريطة أن تكون هذه التدا 

كـــون وســـائل حتقيـــق هـــذا اهلـــدف     غـــرض مـــشروع وأن ت 
  .مناسبة وسائل

ــر        - ٥٥ ــن احلظ ــة م ــشكاوى املقدم ــسألة ال ــت إىل م وتطرق
فروض على احلجاب، فأوضـحت أنـه نظـرا إىل أن املـدارس             امل

يف اإلقلـــيم الفلمنـــدي تتمتـــع باالســـتقالل الـــذايت، فـــإن كـــل  
مدرسة بوسعها أن تقرر األنظمة اخلاصـة هبـا بـشأن مثـل هـذه             

ويضاف إىل ذلك أن مفهوم احلياد يقتضي أن يكـون          . املسائل
ن املعلمــون حمايــدين جتــاه مجيــع التالميــذ، بــصرف النظــر عــ       

وأشارت إىل أن شبكة نقاط التنسيق القائمـة ملعاجلـة          . ملبسهم
 مدينــــة تــــدعم اجلهــــود الراميــــة إىل حــــل ١٣الــــشكاوى يف 

ــسّن ذلــك، ميكــن     اخلالفــات علــى املــستوى احمللــي؛ وإذا مل يت
إحالـــة الـــشكاوى إىل املـــستوى االحتـــادي، الـــذي يـــضطلع      

  .باملسؤولية النهائية عن العدالة
ن تعزيـز مبـدأ تكـافؤ الفـرص يقتـضي           وأردفت قائلـة إ     - ٥٦

. أن يكون اجلهد مـستمرا ألن اجملتمعـات تتطـور بـصفة دائمـة             
ولذا يـشكل موضـوع التوعيـة موضـوعا متكـررا لـدى اإلدارة              
الفلمنديــة يف جمــال صــوغها لــألدوات والــسياسات الراميــة إىل  
ســد الفجــوات القائمــة بــني مــستويات املــساواة الــيت يفرضــها  

  .ا القائمة يف الواقعالقانون ومستوياهت
 أصـبحت متابعـة مجيـع       ٢٠٠٦وذكرت أنه منـذ عـام         - ٥٧

اإلجــراءات الــيت تتخــذها الــسلطات الفلمنديــة لتعمــيم مراعــاة  
املنظــور اجلنــساين مــشمولة يف إطــار طريقــة التنــسيق املفتــوح،  

  .اليت تشمل عملية سنوية لتحديد األهداف والتقييم
لـذي أجـري لـسياسات      واسترسلت قائلـة إن التقيـيم ا        - ٥٨

ــصورات      ــري ملمــوس يف الت ــر عــدم حــدوث تغ ــة، وأظه التوعي
املفعمة بالقوالب النمطية اجلنسانية على مـدى عـشر سـنوات،           

بيـد أنـه    . يبني بوضوح ضرورة استمرار اجلهود يف هذا الصدد       
قــد ُرصــد حــدوث حتــوالت كــبرية لــدى قطاعــات حمــددة مــن 

ذه النتـائج، أن  السكان ومن مث قـررت احلكومـة، بنـاء علـى هـ           
  .بإمكاهنا أن حتّول تركيزها إىل الفئات األخرى
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ــسنس   - ٥٩ ــسيدة أدريان ــدارس  ): بلجيكــا (ال قالــت إن امل
القائمة لدى الطائفة الفرنسية تتمتع هـي األخـرى باالسـتقالل           
الـــذايت، حيـــث توجـــد لـــدي كـــل منـــها قواعـــدها التنظيميـــة  

 وأغطيـــة الداخليــة بـــشأن املــسائل املماثلـــة الرتــداء احلجـــاب   
وقــد أجــرت إدارة . الــرأس وغريهــا مــن لــوازم املظهــر الدينيــة 

الطائفـــة الفرنـــسية قبـــل فـــرض احلظـــر مـــشاورات مـــع عـــدة   
رابطــات للنــساء املــسلمات، ومل يكــن بعــضها مؤيــدا الرتــداء  
صغريات السن من النساء للحجاب يف املدارس، نظرا ملا ُيـرى    

ليهـا مـن أن النـساء       داخل فئات املسلمني املتدينني اليت ينتمني إ      
ــن أن يتعرضـــن    ــدين احلجـــاب ميكـ الالئـــي ال يفـــضلن أن يرتـ

  .لالستهزاء والتمييز من جانب األخريات
وذكرت أن توصيات اللجنـة بـشأن القوالـب النمطيـة             - ٦٠

اجلنسانية وضروب تصوير املـرأة املـشوبة بـالتحيز اجلنـساين يف            
ن وســائط اإلعــالم واإلعالنــات توجــد يف مراحــل خمتلفــة مــ      

وقــد اضــطُّلع مبجموعــة شاســعة التنــوع مــن األنــشطة . التنفيــذ
واملــــشاريع يف مجيــــع فــــروع وســــائط االتــــصال اجلماهرييــــة 
ــانني،     ــدعم مــن الفن ــسينما واإلعــالن، وذلــك ب والــصحافة وال
واجمللس األعلى الذي ينظم شـؤون وسـائط اإلعـالم، واجملتمـع         

شات الـيت   وقد تولّد قـدر كـبري مـن االهتمـام مـن املناقـ             . املدين
. جرت بـشأن دور النـساء املهنّيـات يف حقـل وسـائط اإلعـالم       

ــشورات       ــن املن ــية وأشــكال أخــرى م ــب مدرس ــاج كت ومت إنت
والـــربامج اإلذاعيـــة الـــيت تـــروِّج التـــصورات اإلجيابيـــة للهويـــة  
النسائية وعدم العنف، وذلك من أجل أفراد اجلمهور األصـغر          

مــا حتتويــه  ســناً ملــساعدهتم علــى تكــوين حــّس نقــدي جتــاه       
  .وسائط اإلعالم واإلعالنات

وتطرقـــت إىل موضـــوع متكـــني الرجـــال، فقالـــت إن    - ٦١
 ”paroles des hommes“املؤمتر الدويل الثالـث بـشأن موضـوع    

ــشرين األول ) “كلمــات الرجــال ”( ــد يف بروكــسل يف ت / ُعق
  . بدعم كامل من حكومة الطائفة الفرنسية٢٠٠٨أكتوبر 

ـــرز   - ٦٢ ــسيد بيت ــسية  ): ابلجيكــ (ال ــال إن الطائفــة الفرن ق
ــاجرات   ــاعي للنـــساء املهـ ــدعم االجتمـ ــوفر الـ ــد قامـــت . تـ وقـ

اإلدارة، باالشـــتراك مـــع مركـــز اإلدمـــاج اإلقليمـــي، بتمويـــل  
ميكــن للمهــاجرات أن  “ املتــرمجني االجتمــاعيني ”شــبكة مــن  

ويشّن إقليم والون محـالت     . خيترن منها مترمجة إذا أردن ذلك     
ا موضــوع القــضاء علــى القوالــب بــشأن مواضــيع كــثرية، منــه

  .النمطية اجلنسانية
أعربت عن دهشتها من أن     :  شيلينغ -السيدة شوب     - ٦٣

القوالب النمطية اجلنسانية ال تـزال توجـد يف الكتـب املدرسـية،         
وتـساءلت عمـا إن كانـت       . وخباصة يف بلـدان االحتـاد األورويب      

راسـية  برامج تدريب املعلمني جبميع مستوياهتا تتضمن منـاهج د        
ي إلزامية بشأن مدى تأثري مواقـف املعلمـني الراسـخة يف الالوعـ            

زيلت مجيع الـصور املـشوبة      أُعلى تالميذهم، حيث أنه حىت إذا       
لـن يتحقـق    بالقوالب النمطية من الكتب املدرسـية، فـإن التقـدم           

ريهم علـى تـصورات   وعي بإمكانية تأث ما مل يكن املعلمون على      
  .اجلنسني تالميذهم ألدوار

واستفسرت عن دور معهد حتقيق املـساواة بـني املـرأة             - ٦٤
والرجــل فيمــا يتعلــق بتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين ومــدى 
فعاليتـه يف رصـد تطبيـق الـسلطات االحتاديـة لـسياسات تعمـيم        

وســـألت عمـــا إن كانـــت توجـــد . مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين
اين طريقة للتأكـد ممـا إن كانـت ُتجـرى حتلـيالت لألثـر اجلنـس               

للربامج أو الـسياسات أو األنظمـة أو القـوانني القائمـة ومـا إن           
  .كانت تلك اآلليات تقيَّم بصفة دورية

ــبارد   - ٦٥ ــسيدة غاسـ ــسة  (الـ ــة الرئيـ ــى  ): نائبـ ــت علـ علّقـ
ــا ــا يف       م ــشهد هب ــا ُيست ــادرا م ــة ن ــد مــن أن االتفاقي ذكــره الوف

ــضلن      ــشكاوى يفـــ ــاحبات الـــ ــة ألن صـــ ــاكم البلجيكيـــ احملـــ
انون األورويب، فقالـت إن أحكـام التوجيهـات         االستشهاد بالق 

ــضاء يف     ــدول األعـ ــة للـ ــوانني احملليـ ــة يف القـ ــة املدرجـ األوروبيـ
ــز يف جمــال العمالــة،       ــاد األورويب ال تتنــاول ســوى التميي االحت
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ــا أوســع مــن ذلــك      ــوفر نطاق ــة مــواد ت بينمــا توجــد يف االتفاقي
وأعربت عـن شـديد رغبتـها يف معرفـة مـستوى املتابعـة          . بكثري

، ٢٠٠٢اليت أوليـت للتوصـيات الـصادرة عـن اللجنـة يف عـام               
وعن اعتقادها بـأن كـثريا مـن املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة                

  .عموما حبقوق اإلنسان ليست ملّمة إملاما تاما باالتفاقية
ــاور  - ٦٦ ــة يف  : الـــسيدة نيوبـ قالـــت إن املعلومـــات املقدمـ

شأن العالقة بـني    التقرير، والردود الواردة على أسئلة اللجنة، ب      
السياسات والتـدابري العامـة والتـدابري اخلاصـة املؤقتـة تفتقـر إىل              

وتساءلت عما إن كان مقـررو الـسياسات يف جمـال           . الوضوح
حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يفهمــون معــىن التــدابري اخلاصــة    
املؤقتــة ويــدركون نطاقهــا، وشــجعت احلكومــة والــسلطات      

ت علــى أن تتخــذ مــن التوصــية البلجيكيــة علــى مجيــع املــستويا
  . إطارا لصوغ التدابري اخلاصة املؤقتة٢٥العامة رقم 

ــن ضــآلة احلــصص احملــددة        - ٦٧ ــت عــن دهــشتها م وأعرب
للمرأة يف خمتلف املراسيم واإلجـراءات الراميـة إىل تعزيـز متثيـل      

وتـــساءلت عمـــا إن كانـــت . املـــرأة يف ميـــدان اخلدمـــة العامـــة
شـتراطات املنخفـضة قـد تكـون        احلكومة قلقـة مـن أن هـذه اال        

ــدأ املــساواة بــني اجلنــسني وعمــا إن       ــساق مــع مب علــى غــري ات
ــدنيا      ــادة احلــدود ال ــع مــستوى التوقعــات بزي ــزم رف كانــت تعت

  .احلصص هلذه
وصفت الـردود الـواردة     ): نائبة الرئيسة  (السيدة جرب   - ٦٨

ــس      ــرأس ومالبـ ــة الـ ــشأن أغطيـ ــة بـ ــسارات اللجنـ ــى استفـ علـ
هنا ليـست واضـحة وال مقنعـة، وأكـدت          احلجاب اإلسالمية بأ  

أن القــضية احلقيقيـــة هـــي مـــسؤولية الدولـــة جتـــاه املهـــاجرات  
واسترســلت . الــشابات ومــسؤوليتها عــن إدمــاجهن يف اجملتمــع

ــيس      ــشريعية، ول ــة والت ــة التنفيذي ــسلطيت الدول ــزم ل ــه يل ــة إن قائل
بالضرورة فرادى اهليئات اإلدارية، أن تتخذا إجـراءات حامسـة          

وأعربــت عــن .  سياســات واضــحة يف هــذا الــصدد وأن تنفــذا
تفهمها التام لضرورة أن متارس املـدارس اسـتقالهلا الـذايت وأن            

ــف بالنــسبة إىل       ــاد، ولكــن املوق ــصفة احلي ــون ب ــصف املعلم يت
ــيس واضــحا      ــسياقات األخــرى ل ــرأس يف ال ــة ال ــداء أغطي . ارت

أن مــسألة احلجــاب تتــصل مبــسألة التــصورات املتــأثرة       كمــا
إهنــا تعتقــد أن اســتمرار الغمــوض  وقالــت . لنمطيــةبالقوالــب ا

هذا الـصدد ينطـوي علـى احتمـال وصـم النـساء احملجبـات                يف
واختتمـت كالمهـا قائلـة إن       . بأهنن غري متوافقـات مـع اجملتمـع       

انتــــهاج سياســــات حمــــددة حتديــــدا صــــارما تتجــــاوز جمــــرد   
املشاورات والدراسـات واحللقـات الدراسـية أمـر بـالغ األمهيـة             

  .لصدديف هذا ا
سأل عما إن كانت احلكومة تعتـزم       : السيد فلنترمان   - ٦٩

ــشاء معهــد وطــين حلقــوق اإلنــسان   وأعــرب عــن ترحيــب  . إن
اللجنة باملشاركة النشطة للمنظمـات غـري احلكوميـة يف إعـداد            
ــشجع هــذه املنظمــات      ــها يف أن تت ــة وعــن أمل ــارير الدوري التق

ــارير عــن الوضــع       ــسها بإصــدار التق ــوم هــي نف ــى أن تق يف عل
  .الدول األطراف

وأعــرب عــن دهــشته مــن أن العنــف اجلنــسي ال يــزال   - ٧٠
وأشـار إىل   . ُيعترب جرمية ُخلقية وليس جرمية من جرائم العنـف        

أن صالحيات احلكومة يف مكافحة العنف ضـد املـرأة مقـسمة            
فيما بني احلكومـة االحتاديـة واحلكومـات الطائفيـة واإلقليميـة،            

ــها معاجلــة    ــوىل كــل من جانــب خمتلــف مــن جوانــب   حيــث يت
ــؤثر هبــا هــذا التقــسيم     . املــشكلة ــة الــيت ي ــساءل عــن الكيفي وت

للـصالحيات علــى تنفيـذ الــسياسات والـربامج وتنــسيقها علــى    
  .املستوى العملي

قالت إن ازدياد اللجـوء إىل      ): املقررة (السيدة ديريام   - ٧١
أسلوب العمل بدوام جزئي يسهم إسـهاما واضـحا يف توسـيع            

ر بـــني الرجـــال والنـــساء، وإهنـــا تـــرى يف هـــذه فجـــوة األجـــو
الظـــاهرة شـــكال مـــن أشـــكال اإلذعـــان للقوالـــب النمطيـــة       

وكـــان ينبغـــي لبلجيكـــا أن حتقـــق يف الفتـــرة الـــيت  . اجلنـــسانية
ــام      ــة يف ع ــى االتفاقي ــا عل ــذ توقيعه ــضت من ــائج ١٩٨٠انق  نت
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وينبغـي  . أفضل مما حققته يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنـسني         
ــد ا ــصدد   أن تعتمـ ــذا الـ ــامال يف هـ ــا وشـ ــا كليـ ــة هنجـ . حلكومـ

وتــساءلت عــن الكيفيــة الــيت تنــسق هبــا احلكومــة اســتراتيجيتها 
ــستويات     ــف املـ ــى خمتلـ ــوزارات علـ ــني اإلدارات والـ ــا بـ . فيمـ

وأضافت قائلة إن العمل بدوام جزئي، الذي بدأ تطبيقه أصـال           
بوصفه وسيلة مفيدة متكن النساء من املوازنـة بـني مـسؤوليات          

 ،ة والعمل، أصـبح هـو األسـلوب الـسائد بـصفة متزايـدة       األسر
  .مما يضاعف من هتميش املرأة، خصوصا يف البلدان األوروبية

قالت إن مـن املهـم      ): الرئيسة (السيدة سيمونوفيتش   - ٧٢
للغاية التركيز علـى تنفيـذ االتفاقيـة علـى ضـوء التـصديق علـى                

بـاه جلعـل    وينبغي إيالء مزيـد مـن االنت      . الربوتوكول االختياري 
العاملني يف جمال القـانون مـدركني إلمكانيـة تقـدمي الـشكاوى             

ــاري  ــول االختيـ ــار الربوتوكـ ــضاء أن  . يف إطـ ــن للقـ ــا ميكـ كمـ
يستفيد من الدراسات اإلفرادية اليت تكون متصلة بتنفيذ مـواد          

ومن املهم أمهية بالغـة دراسـة الطـرق الـيت           . حمددة من االتفاقية  
للعيان وتعزيز قبوهلا بوصفها صـكا      تكفل زيادة إبراز االتفاقية     

ــا ــارة   . ملزمــا قانون ــة قامــت مــؤخرا بزي وأشــارت إىل أن اللجن
لكــسمربغ، حيــث تــسىن هلــا رصــد تنفيــذ تعليقاهتــا وتوصــياهتا 
ــة احملــامني      ــسلطة القــضائية ونقاب ــاء بأعــضاء ال ــة وااللتق اخلتامي

وقد يكون القيام ببعثـة مماثلـة أمـرا مفيـدا يف        . وبأعضاء الربملان 
  .حالة بلجيكا

قالــت إن احلكومــة، مــن  ): بلجيكــا (الــسيدة فاســتر  - ٧٣
موقع إدراكها التـام لـصعوبة إعمـال مراعـاة املنظـور اجلنـساين              
علــى الوجــه الفعــال وجتهيــز اهليئــات الوطنيــة مبــا يلــزم لتحقيــق 

 / الثـاين  كـانون  ١٢هذا اهلدف، قد اعتمـدت القـانون املـؤرخ          
ــاير  نـــساين يف الـــسياسات  بـــشأن إدمـــاج البعـــد اجل ٢٠٠٧ينـ

 مــن التقريــر ١٦ و ٥وتتــضمن الــصفحتان . االحتاديــة برمتــها
ــشكل       ــذي ي ــانون، ال تفاصــيل عــن أحكــام ومقاصــد هــذا الق
حماولــة طموحــة ترمــي إىل أن ختلــق لــدى القــائمني بــالتخطيط  

إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور       “ نزعـة تلقائيـة   ”والتشريع والتنفيذ   

ــساين ــانون إ . اجلنـ ــذا القـ ــدف هـ ــاالت  ويهـ ــساعدة الوكـ ىل مـ
احلكوميــة علــى حتديــد أهــداف واضــحة ودقيقــة بــشأن حتقيــق  
ــا      ــع اإلدارات التزام ــى مجي ــسني ويفــرض عل ــني اجلن ــساواة ب امل
جبمع إحصاءات مصنفة حسب نوع اجلـنس يف مجيـع جمـاالت           

ومن اجلوانب األكثر جدَّة هلـذا القـانون اشـتراط          . االختصاص
دابري التــشريعية والتنظيميــة إجـراء تقيــيم مــسبق لتــأثري مجيـع التــ  

املؤثرة على الرجـل واملـرأة، مث إجـراء حتليـل يف منتـصف املـدة                
واختتمـت كالمهـا قائلـة إن       . وحتليل آخر عند اكتمال التنفيذ    

معهد حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يـؤدي دورا رئيـسيا يف            
صوغ أدوات تدريب املسؤولني على تنفيذ القـانون علـى حنـو            

  .تنظيما بنيويامنظَّم 
  .١٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   

  


