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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واألربعون

      ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
  بلجيكا :املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

ـــ     - ١ ــسادس لبلجيكــــ ــامس والـــــ ــدوريني اخلـــــ ــرين الـــــ ــة يف التقريـــــ ا نظـــــــرت اللجنـــــ
)CEDAW/C/BEL/6 ( أكتـــوبر / تـــشرين األول٢١ املعقـــودتني يف ٨٥٣ و ٨٥٢يف جلـــستيها

، وتـرد ردود  CEDAW/C/BEL/Q/6وترد قائمة القضايا اليت أثارهتا اللجنـة يف الوثيقـة    .٢٠٠٨
 .CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1بلجيكا يف الوثيقة 

  
  مقدمة    

ر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني اخلـامس         ها التقريـ  ميين اللجنة على الدولـة الطـرف لتقـد        تث  - ٢
 الــدورة التــابع للجنــة بــلق اوالــسادس، وترحــب بــالردود اخلطيــة علــى أســئلة الفريــق العامــل ملــ

 . أثناء احلوار البناء من األسئلة اإلضافية املطروحةوباإلجابات على عدد

ن أسـفها  ، لكنـها تعـرب عـ    اوفـدا كـبري   هنا أرسـلت    الدولة الطرف أل  على   اللجنة   وتثين  - ٣
 إذ من شأن ذلـك أن يزيـد مـن تعزيـز احلـوار             ،  أي ممثلني سياسيني رفيعي املستوى     ألنه ال يضم  

  .بني الوفد وأعضاء اللجنة

 مـع ت واجمل ني الفلمنـدي   واجملتمـع   ممـثلني عـن اإلقلـيم      شـراك وتعرب اللجنة عن تقـديرها إل       - ٤
مـع  تها لغيـاب ممـثلني عـن اجمل      بالفرنسية وإقليم والـون يف الوفـد، لكنـها تعـرب عـن أسـف               الناطق

 .الناطق باألملانية

وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتقدميها التقرير الشامل الذي يتـضمن معلومـات عـن         - ٥
حتادية، وتالحظ مع التقدير العديد من املمارسات الـسليمة         الكيانات ا شىت ال تنفيذ االتفاقية يف    
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حتقيـق املـساواة يف التمثيـل بـني         اهلـادف إىل    صص  معات خمتلفة، مثل نظام احل    تجماليت نفذت يف    
 .الرجال والنساء يف اهليئات االستشارية واهليئات اإلدارية يف اإلدارة الفلمندية

وتالحـظ اللجنـة مـع التقـدير أن الدولــة الطـرف انـضمت إىل الربوتوكـول االختيــاري          - ٦
 .٢٠٠٤يونيه /لالتفاقية يف حزيران

  
  اجلوانب اإلجيابية    

ين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف للجهــود الــيت بذلتــها لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني   تــث  - ٧
وترحـب   .وحقوق املرأة يف بلجيكا من خالل طائفة واسعة من القوانني والـسياسات والـربامج  

، واعتمـاد قـانون     بـني الـزوجني    العمل الوطنية ملكافحة العنـف       وضع خطة ص ب اوجه خ باللجنة  
 املـؤمتر العـاملي     خـالل  تنفيـذ القـرارات الـيت اعتمـدت          لرصـد  ٢٠٠٧اير  ين/ كانون الثاين  ١٢يف  

، وإدمـاج البعـد اجلنـساين يف       ١٩٩٥ سـبتمرب /يف أيلـول  الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بيجني        
ــق     ــة، فــضال عــن حتقي ــسياسات االحتادي ــة ال ــديل   التكــافؤ يفكاف ــة نتيجــة لتع ــوائم االنتخابي  الق

 .الدستور

 بإنشاء الدولة الطرف عدة مؤسسات متخصـصة يف حقـوق اإلنـسان،     وترحب اللجنة   - ٨
مثل معهد املـساواة بـني املـرأة والرجـل، ومركـز تكـافؤ الفـرص ومكافحـة العنـصرية، واللجنـة                      

 .الوطنية حلقوق الطفل
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
يـع أحكـام    مجبانتظـام واسـتمرار     تنفـذ   أن   اللجنة الدولة الطرف بأهنا ملزمة بـ       تذكر  - ٩

دة يف وارلشواغل والتوصيات الل أن تويل األولوية، وترى أن على الدولة الطرف قيةاالتفا
ولـذا، حتـث اللجنـة     . الدوري املقبلهاهذه املالحظات اخلتامية من اآلن وحىت تقدمي تقرير

الدولة الطرف على التركيز علـى تلـك اجملـاالت عنـد اضـطالعها بأنـشطة التنفيـذ، وعلـى                
هـا  إليوتطلـب    .ققـة غ يف تقريرها الدوري املقبل عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احمل         اإلبال

 ومجيـع الـوزارات االحتاديـة املعنيـة،         ،إحالة هـذه املالحظـات اخلتاميـة إىل الربملـان االحتـادي           
ــات يف اجمل  ــسية    تواحلكومــات والربملان ــة والفرن ــة باللغــات الفلمندي ــاليم الناطق معــات واألق

 .تامل لكفالة تنفيذها ا،ز القضائياوإقليم بروكسل العاصمة، وإىل اجلهواألملانية 

عاجلـة بعـض الـشواغل الـيت      اختـاذ تـدابري كافيـة مل      تعرب اللجنـة عـن أسـفها لعـدم          و  - ١٠
بعـد أن نظـرت يف التقريـر    ) A/57/38 (Part II)انظـر  (أبدهتا وبعض التوصيات اليت قدمتها 
ن مـ ) CEDAW/C/BEL/3-4(والرابـع  للدولـة الطـرف        اجلامع للتقريرين الـدوريني الثالـث       

 الـشواغل والتوصـيات املتعلقـة بـالتعريف باالتفاقيـة، والتنـسيق الفعـال للجهـود الـيت                   قبيل
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لتنفيذ االتفاقيـة، ومـشاركة الرجـال والنـساء علـى           املتعددة  تبذهلا اهلياكل االحتادية واحمللية     
 العام قطاعنيالاألجور الذي تواجهه املرأة يف       السياسي، والتمييز يف     القدم املساواة يف اجمل   

  .واخلاص

حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى بـذل قـصارى جهـدها ملعاجلـة التوصـيات الـيت                  و  - ١١
 املتعلقـة بـالتعريف باالتفاقيـة، والتنـسيق الفعـال للجهـود الـيت               لـك تنفذ بعد، وال سيما ت     مل

يذ االتفاقيـة، ومـشاركة الرجـال والنـساء علـى           لتنفاملتعددة  تبذهلا اهلياكل االحتادية واحمللية     
 العام قطاعنيالل السياسي، والتمييز يف األجور الذي تواجهه املرأة يف          اقدم املساواة يف اجمل   

 .واخلاص، فضال عن الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية
  

  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    
نه مت اعتماد طائفة واسعة من السياسات املتعلقـة باملـساواة بـني             يف حني تدرك اللجنة أ      - ١٢

اجلنــسني، فهــي تــشعر بــالقلق ألنــه مل يــتم بعــد تنفيــذ عــدد مــن تلــك الــسياسات واملــشاريع أو  
 إىل مكافحـة التمييـز      الرامـي  ٢٠٠٣فربايـر   / شـباط  ٢٥تقييمها، مثل القانون االحتـادي املـؤرخ        

فربايـر املنـشئ ملركـز لتكـافؤ الفـرص ومكافحـة العنـصرية؛              / شـباط  ١٥واملعدِّل للقانون املؤرخ    
املـشاركة التناسـبية يف سـوق       ب املتعلـق  ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ٨والقانون الربملاين الفلمندي املـؤرخ      

؛ ومــــشروع )التوعيــــة وتــــشجيع إجــــازة األبــــوة (“ اآلبــــاء النــــشطني”العمــــل؛ ومــــشروع 
”DIANE“  ــامج األور ــه الربنـ ــارك يف متويلـ ــذي شـ ــق ب ويب، و، الـ ــذي يتعلـ ــساء  الـ ــتغال النـ اشـ

  . وزارة الدفاعاستهلت يف إطارباألعمال التجارية؛ وسياسة مكافحة العنف اليت 

تنفذ كافة السياسات املعتمدة تنفيذا كامال،      أن  وحتث اللجنة الدولة الطرف على        - ١٣
لفعل بغرض م األثر املترتب على التدابري املنفذة باتقيِّأن مثل السياسات املذكورة أعاله، و

 .إدخال حتسينات عليها يف تقريرها الدوري املقبل

 بأن الغرض من وجود عدد كبري من اهلياكل االحتاديـة واجملتمعيـة              اللجنة ويف حني تقر    - ١٤
 واإلقليمية املعنية بالنهوض باملرأة هو كفالة تركيز االهتمام على إعمال حقوق املـرأة يف البلـد،               

هلياكل تفتقر إىل التنـسيق، حبكـم اخـتالف مـستويات االسـتقالل              تالحظ أن خمتلف هذه ا     فإهنا
مـسؤولية الدولـة الطـرف إزاء اتـساق         علـى    املـساءلة و    درجـة  والسلطة، ومـن مث قـد تـؤثر علـى         

 .النتائج لدى تنفيذ االتفاقية

كل ا، من خـالل التنـسيق الفعـال للـهي         كفلتحتث اللجنة الدولة الطرف على أن       و  - ١٥
 اجملاالت، حتقيق االتساق يف النتائج لدى تنفيذ االتفاقيـة يف           مجيع ويف   على كافة املستويات  

 تقريرهـا املقبـل   بـأن تقـدم يف  وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف     .مجيع أراضي الدولة الطرف
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صورة شاملة تكون مبثابة ملخص جلميع السياسات والتدابري املطبقة على الصعد االحتادي 
  .واإلقليمي واجملتمعي

  
   القانوين لالتفاقيةركزامل    

 صــكا ملزمــا مــن بوصــفهان االتفاقيــة مل متــنح مكانــة مركزيــة ألالقلق بــاللجنــة تــشعر   - ١٦
لنـهوض بـاملرأة   ا للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة و   اصكوك حقوق اإلنسان وأساس   

ــة الطـــرف ــذا الـــصدد، . يف الدولـ  ةاملتقاضـــني واحملـــامني والقـــضا يـــساورها القلـــق ألن ويف هـ
باشـر مـن حيـث      املا قابلـة للتطبيـق      أحكامهـ أن  رغم  تفاقية،  اال على   امباشراعتمادا  يعتمدون   ال

  .املبدأ
باعتبارها الصك القـانوين    االتفاقية  بوتشجع اللجنة الدولة الطرف على االعتراف         - ١٧

حتـث  كمـا  . الدويل األكثر أمهية ومشـوال وإلزامـا يف جمـال القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة            
وتطلـب  .  االختيـاري  اعلى اختاذ تدابري لزيادة الوعي باالتفاقية وبروتوكوهل       لدولة الطرف ا

 توصــيات العامــةال والربوتوكــول االختيــاري، و،االتفاقيــةتعمــيم إىل احلكومــة أن تواصــل 
علــى نطــاق واســع، وال ســيما    املعتمــدة مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري ئهــا وآراللجنــة

توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف     و. ائية ومنظمات حقوق اإلنـسان  املنظمات النس أوساط   يف
املهن املــشتغلني بــتــدريب القــضاة واحملــامني وغريهــم مــن  لبــأن تتخــذ تــدابري فعالــة كــذلك 
اسـتنادا  ملا جتمع من سـوابق قـضائية          مفصال اعرض يف تقريرها املقبل  بأن تدرج    و ،القانونية

  . إىل االتفاقية
  

  ية والعامةاملشاركة يف احلياة السياس
 مـشاركة املـرأة يف احليـاة        علـى صـعيد    بـاهر تقـدم   مبـا أحـرز مـن        اللجنـة  ميف حني تسلِّ    - ١٨

تعزيـز التمثيـل املتـوازن    ، يرمـي إىل  ١٩٩٤عـام  صـادر يف   تنفيذ قـانون  بفضلالسياسية والعامة   
نــصوص املاحلــصص  القلق ألنفإهنــا تــشعر بــللرجــال والنــساء يف قــوائم الترشــيح لالنتخابــات، 

ــائج  تفــض القــانون مل ذلــكيف عليهــا  وإضــافة إىل ذلــك، . املتوقعــة يف بعــض احلــاالت إىل النت
 بــشأن ١٩٩٠ األهــداف احملــددة يف املرســوم امللكــي لعــام  ألنــه مل يــتم حتقيــق القلــق هايــساور

ــة   ــة العام ــة يف اخلدم ــة  ألو، احلــصص اإللزامي ــن األحكــام القانوني ــست شــائعة   هل ذا املرســوم لي
املبـادرات  ب اللجنـة    قـر وت. األقـاليم قانون جديـد يف بعـض اجملتمعـات و        ب تستبدل ملاالستخدام و 

التنوع بـ  املتعلقـة عمـل   الخطـة   مـن قبيـل     الرامية إىل تعزيز دور املرأة على مستوى صـنع القـرار،            
العـدد اإلمجـايل    ثلـث    والـيت هتـدف إىل تعـيني نـساء لـشغل              اخلدمة العامة االحتادية   ا اعتمدهت اليت
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هــذه املعــايري حتقيــق اخلدمــة العامــة االحتاديــة، لكنــها تالحـظ مــع القلــق أن  يف ليــا العلمناصـب  ل
  . بعيد املنالزال ي ال

 املـشاركة علـى     مـن  املـرأة والرجـل      متكـني  إىل كفالـة  وتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ١٩
وحتـث الدولـة الطـرف علـى        . الـشؤون العامـة للدولـة     يف   يف اجملال السياسي و    قدم املساواة 

 مـن  ١اإلداريـة، وفقـا ألحكـام الفقـرة     والتـدابري القانونيـة والـسياسية     جمموعـة مـن     ماد  اعت
صـنع  فرص مشاركة املـرأة يف      ، من أجل حتسني     ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤املادة  

ــالقـــرار و  يف مجيـــع الوظـــائف الـــسياسية   بينـــها وبـــني الرجـــل ساواة يف التمثيـــلتعزيـــز املـ
اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لزيـادة        بتوصي اللجنة الدولة الطرف     كما   .اإلداريةوواالنتخابية  

بـإجراء  ي يـشغلن مناصـب قياديـة يف مجيـع قطاعـات اجملتمـع، و              ئـ لنـساء الال  لالنسبة املئويـة    
  .  اخلطواتتلكتقييم منتظم لفعالية 

  
  التمثيل الدبلوماسي

إذ ال متثِّـل النـساء   ، اسـي متثيـل املـرأة يف الـسلك الدبلوم   نقـص  القلق إزاء باللجنة  تشعر    - ٢٠
   . من الدبلوماسيني يف املائة١٣,٥سوى 
املـرأة يف الـسلك     متثيـل   لتعزيـز   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودهـا           - ٢١

 مـن   ٤ من املـادة     ١تدابري خاصة مؤقتة وفقا ألحكام الفقرة       ، عن طريق تنفيذ     الدبلوماسي
 احلمـالت اإلعالميـة     مـن قبيـل    تـدابري أخـرى،      خـالل مـن   ، و ٢٥االتفاقية والتوصية العامة    

يف علـى هـذا الـصعيد       التقـدم احملـرز     ب وعلى اإلفـادة   اجلامعات،    يف طالباتالاليت تستهدف   
  . تقريرها الدوري املقبل

  
  القوالب النمطية

يف  ال تـزال قائمـة        بـدور املـرأة    املتعلقـة  القوالـب النمطيـة      ألنتعرب اللجنـة عـن قلقهـا          - ٢٢
ن العديــد مــن أل اإلعــالم، وات ووســائطعلــى ســبيل املثــال يف اإلعالنــ تتجلــىث ، حيــاجملتمــع

الدراسات واحلمالت والربامج الرامية إىل القضاء على هذه القوالب النمطية مل تسفر عن تغـري               
ويف هــذا الــصدد، تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اســتمرار القوالــب النمطيــة . قــفاواملكــبري يف 

تنقـيح املنـاهج   وعـدم   ،موجهـة ضـدها  عـدم وجـود بـرامج تعليميـة      ء  وإزا ،الـشباب صفوف   يف
قــضاء علــى هــذه القوالــب مــن أجــل ال ،تــدريب للمدرســنيال تــوفري وعــدم ،والكتــب املدرســية

  . النمطية
 الراميـة إىل القـضاء علـى الـصور        هـا  تعزيز جهود  إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٢٣

 الـــيت تكـــرس التمييـــز ،املــرأة والرجـــل  وليات بـــأدوار ومـــسؤاملتعلقـــةواملواقــف النمطيـــة  
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تــدابري اختــاذ   اجلهــودوينبغــي أن تــشمل هــذه. ة وغــري مباشــرةمباشــر بــصورة املــرأة ضــد
 املدرسـية   تنقـيح الكتـب   مـن قبيـل      علـى مجيـع املـستويات،        جمال التعلـيم، تكـون منـسقة       يف

شاركة مبــ متــصم ،محــالت توعيــةتنفيــذ  و،تــدريب املدرســنيب الدراســية اخلاصــة واملنــاهج
.  الفتيـات والفتيـان واآلبـاء والنـساء والرجـال          ، وتـستهدف   اإلعالم واجملتمع املدين   طوسائ

 التدابري من أجـل حتديـد أوجـه         تلكىل إجراء تقييم ألثر     إكما تدعو اللجنة الدولة الطرف      
 يف تقريرهــا هــاتقــدمي معلومــات مفــصلة عــن نتائج إىل  تبعــا لــذلك، وهاحتــسينو، هاقــصور
  . املقبل

  
  العمالة والتمكني االقتصادي 

ــشعر   - ٢٤ ــة ت ــاللجن العــامالت يف و العــاملنيالقلق إزاء اســتمرار الفجــوة يف األجــور بــني   ب
وارتفـاع  العزل املهين القائم على نوع اجلنس،       استمرار  و،   على السواء  القطاعني العام واخلاص  

وعيـة وغـري طوعيـة،    ط بـصورة  وظائف مؤقتةو بدوام جزئي الالئي يشغلن وظائف  عدد النساء   
 القلـق إزاء التمييـز   هاكمـا يـساور   . املـرأة لـدور   وهي أمور تدل مجيعا على وجود قوالب منطية         

ــرأة يف   ــه امل ــذي تواجه ــسائل ال ــاعي،   م ــضمان االجتم ــا ال ــيما فيم ــق وال س ــتحقاقات ب يتعل اس
  . البطالة
املـرأة  شـغل   لكفالـة   اليت تتخـذها وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف التدابري     - ٢٥

 وحتقيـق املـساواة يف األجـر عـن العمـل ذي القيمـة               ،وظـائف دائمـة   وبدوام كامـل    وظائف  
تنفيــذ التــدابري الراميــة إىل تغــيري  بــأن تواصــل وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف  . املتــساوية

أداء املرأة على قدم القوالب النمطية االجتماعية اليت تشجع على التمييز ضد املرأة وتعيق 
.  يف اجملتمع، وال سيما مـن خـالل التعلـيم والتـدريب ومحـالت التوعيـة                اواة مع الرجل  املس

 الـضمان    يف مـسائل   املرأةالذي تواجهه   التمييز  حتلل    أن وحتث اللجنة الدولة الطرف على    
معلومات مفـصلة عـن التـدابري املتخـذة          يف تقريرها املقبل  أن تدرج    و ، وتعاجله، االجتماعي

  . على املرأةها لتأثريا دقيقالوحتلييف هذا الصدد، 
  

  القوانني التمييزية    
تشعر اللجنة بالقلق ألن قانون الدولة الطرف املتعلق باألمسـاء العائليـة فيـه متييـز مباشـر               - ٢٦

ضد املرأة إذ ال يسمح للمرأة املتزوجة أو املـرأة املقترنـة برجـل حبكـم الواقـع بـأن تعطـي امسهـا                      
  . العائلي ألوالدها
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عو اللجنة الدولة الطرف إىل تعـديل تـشريعاهتا املتعلقـة باألمسـاء العائليـة متـشيا        وتد  - ٢٧
ــادة   ــع امل ــرأة والرجــل        ١٦م ــني امل ــوق ب ــساواة يف احلق ــضمان امل ــك ل ــة، وذل ــن االتفاقي  م

  . يتعلق بإعطاء امسيهما العائليني ألوالدمها فيما
  

  العنف ضد املرأة    
ــة اإلعــراب عــن قلقهــا     - ٢٨ ــسابقة إزاء   تكــرر اللجن ــة ال ــه يف مالحظاهتــا اخلتامي الــذي أبدت

وصف القانون اجلنائي البلجيكي االعتداء اجلنسي باجلرمية األخالقية، بدال من اعتبارهـا جرميـة     
  . من جرائم العنف

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تكثيـف جهودهـا لتعـديل القـانون اجلنـائي مـىت                      - ٢٩
  . ن جرائم العنف وليس جرمية خملة باألخالقُيعترب االعتداء اجلنسي جرمية م

ويف حني ترحب اللجنة مبختلف التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة العنـف                     - ٣٠
ضد املرأة والقضاء عليه، مثل اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحـة العنـف بـني الـزوجني، فإهنـا           

ام اإلدانـة والعقوبـات الزاجـرة للعنـف         ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عـن أحكـ           
ــرأة  ــيني شــاملني       . ضــد امل ــامج وطن ــق عــدم وجــود اســتراتيجية وبرن ــة مــع القل وتالحــظ اللجن

  . ومنسقني ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إعطــاء األولويــة الختــاذ تــدابري شــاملة ملعاجلــة    - ٣١

وتــدعو اللجنــة .  املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة١٩ة وفقــا للتوصــية العامــة العنــف ضــد املــرأ
الدولة الطرف إىل ضمان تنفيذ كامل التشريعات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة، فـضال عـن                   

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا، متشيا مـع مالحظاهتـا اخلتاميـة       . حماكمة اجلناة وإدانتهم  
د وتنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة موحـدة ومتعـددة اجلوانـب         ، إىل اعتمـا   ٢٠٠٢السابقة للعـام    

للقــضاء علــى العنــف ضــد النــساء والفتيــات، علــى أن تــشمل تلــك االســتراتيجية عناصــر 
ــة   ــة واجتماعي ــة ومالي ــة وتعليمي ــدريب    . قانوني ــرامج الت ــشطة وب ــادة أن ــة بزي وتوصــي اللجن

القوانني واملدرسون ومقـدمو    للربملانيني والقضاة واملوظفني العامني، وال سيما موظفو إنفاذ         
اخلدمات الصحية، وذلك لتوعيتهم جبميـع أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات وتقـدمي                  

وتوصــي بتوســيع نطــاق احلمــالت العامــة إلذكــاء الــوعي جبميــع  . الــدعم الكــايف للــضحايا
وتطلـب اللجنـة أيـضا إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز              . أشكال العنف ضد النـساء والفتيـات      

وتطلـب  .  مع املنظمات غـري احلكوميـة العاملـة يف جمـال مكافحـة العنـف ضـد املـرأة                  تعاوهنا
اللجنة أيضا أن تضّمن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عـن عـدد               
ــواع        ــها، وعــن اإلدانــات الــيت صــدرت وأن ــرأة املبلــغ عن وطبيعــة حــاالت العنــف ضــد امل

  . ن مساعدات وتعويضاتما قُدم للضحايا العقوبات اليت فُرضت على اجلناة، وعم
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  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
تعرب اللجنـة عـن أسـفها ألن البلـد، علـى الـرغم مـن التوصـية الـواردة يف مالحظاهتـا                         - ٣٢

اخلتامية السابقة، وكما أبرزت ذلك أيضا هيئات تعاهدية أخـرى، مل يـسع إىل إنـشاء مؤسـسة                  
ــسان    ــة مــستقلة حلقــوق اإلن ــسان للمــرأة    وطني ــة حقــوق اإلن ــة واســعة يف جمــال محاي ذات والي

انظـــر قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (وتعزيزهـــا، وفقـــا للمبـــادئ املتعلقـــة مبركـــز املؤســـسات الوطنيـــة 
  ). ، املرفق٤٨/١٣٤
وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف ضمن إطار زمين واضح مؤسـسة وطنيـة                - ٣٣

ذكورة، تــشمل اختــصاصاهتا املــسائل املتــصلة  مــستقلة حلقــوق اإلنــسان وفقــا للمبــادئ املــ 
  . باملساواة بني املرأة والرجل

  
  الفئات الضعيفة من النساء    

تعرب اللجنة عن قلقها من أن حظر احلجاب يف املـدارس قـد يزيـد مـن التمييـز الـذي                       - ٣٤
ــساواة يف احلـــصول      ــد يعـــوق املـ ــة وقـ ــة والدينيـ ــه الفتيـــات املنتميـــات لألقليـــات العرقيـ تواجهـ

  . التعليم لىع
ــة الطــرف اهتمامــا خاصــا الحتياجــات الفتيــات       - ٣٥ ــأن تــويل الدول ــة ب وتوصــي اللجن

املنتميــات لألقليــات العرقيــة والدينيــة، وأن تكفــل هلــن املــساواة يف فــرص احلــصول علــى    
التعليم، وأن تقوم كذلك بتشجيع حوار حقيقي مع اجلماعات العرقيـة والطوائـف الدينيـة        

  . صل إىل هنج مشترك حلظر احلجاب يف املدارسوداخلها هبدف التو
ويف حني ترحب اللجنة بعدة تـدابري اُتخـذت لـضمان احلمايـة لطالبـات اللجـوء، مثـل                     - ٣٦

، فإهنـا   “معلومـات للمـرأة طالبـة اللجـوء       : املرأة يف إطار إجراءات اللجـوء     ”نشر كتيب بعنوان    
ن كـثريا مـا ال يـتلقني املـساعدة مـن        تشعر بالقلق إزاء حالة النساء طالبات اللجوء، خاصة وأهنـ         

موظفــات يف اخلدمــة العامــة، وكــثريا مــا يقــوم بالترمجــة الــشفوية يف املقــابالت مترمجــون مــن     
وتشكل هذه املعطيات عوائق خطرية أمام النـساء طالبـات اللجـوء عنـد احلـديث عـن                  . الرجال

  . االعتداء اجلنسي
 طالبات اللجوء يف اختيار املـوظفني       وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حرية        - ٣٧

خالل إجراءات الطلب والطعـن، وعلـى متكينـهن مـن احلـصول علـى املـساعدة مـن إنـاث                 
  . اخلدمة العامة يف
وتـــشعر اللجنـــة بـــالقلق إزاء اســـتمرار التمييـــز ضـــد النـــساء املهـــاجرات والالجئـــات     - ٣٨

على أساس نوع اجلـنس أو االنتمـاء        واملنتميات لألقليات، إذ يعانني أشكاال متعددة من التمييز         
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وتأسـف اللجنـة لكـون      . العرقي أو الـديين، سـواء يف اجملتمـع ككـل أو ضـمن جمتمعـاهتن احملليـة                 
املعلومـــات املقدمـــة يف التقـــارير حمـــدودة للغايـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالعنف ضـــد النـــساء والفتيـــات 

  . املهاجرات والالجئات واملنتميات لألقليات
ولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري فعالـة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                    وحتث اللجنة الد    - ٣٩

النــساء املهــاجرات والالجئــات واملنتميــات لألقليــات، ســواء يف اجملتمــع ككــل أو داخــل    
وحتــث الدولــة الطــرف علــى احتــرام حقــوق اإلنــسان للمــرأة وإعماهلــا، . جمتمعــاهتن احملليــة

ية، ملكافحة املواقف القائمة على السلطة      وعلى اختاذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك برامج التوع        
كمـا توصـي اللجنـة بـأن جتـري الدولـة الطـرف        . األبوية والقوالب النمطية لتوزيع األدوار 

حبوثا بشأن مجيع أشكال العنف ضد النـساء والفتيـات املهـاجرات والالجئـات واملنتميـات                
  .  حقوق اإلنسان تلكلألقليات، وأن تنفذ سياسات وبرامج تعاجل معاجلة كافية انتهاكات

  
  االجتار بالبشر    

ــى        - ٤٠ ــة الطــرف عل ــصديق الدول ــة بت ــشيد اللجن ــا ت ــار    بينم ــع االجت ــع وقم بروتوكــول من
التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         املكمـل    باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه     

ألن الدولـة الطـرف مل تعـاجل معاجلـة     ، فإهنا تشعر بـالقلق   اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية    
كافية األسباب اجلذرية لالجتار وألن املـوارد املخصـصة للتـصدي هلـذه املـشكلة مـا زالـت غـري                 

وتشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك       . كافية وألنه ال توجد خطة شاملة ومنسقة على الصعيد الوطين         
 اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن وتعــرب. ألن التعــاون الــدويل غــري كــاف إلحالــة اجلنــاة إىل العدالــة

بلجيكا متـنح تـصاريح إقامـة حمـددة ملـن يتعـاونون مـع الـسلطات القـضائية مـن ضـحايا االجتـار                     
  .بالبشر فقط

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التــصديق علــى اتفاقيــة جملــس أوروبــا بــشأن     - ٤١
 التـدابري   ، ومواصـلة اختـاذ كافـة      ٢٠٠٥ املوقعـة يف عـام       إجراءات مكافحة االجتـار بالبـشر     

.  مـن االتفاقيـة    ٦الالزمة للتصدي جلميع أشكال االجتار بالنساء واألطفال متشيا مع املادة           
ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تركـز ال علـى اختـاذ تـدابري العدالـة            

ــاجرين   ــة وحماكمــة املت ــشر اجلنائي ــهم   بالب ــة ضــحايا االجتــار وتأهيل ــل علــى محاي . فحــسب ب
لدولة الطرف على زيادة جهودهـا للتـصدي لألسـباب اجلذريـة لالجتـار، وتعزيـز              وتشجع ا 

فعالـة، ومـساعدة الـضحايا      الاكمـة   احملالتعاون الدويل، وخباصة مع البلدان األصلية لكفالة        
) البـشرية واملاليـة  (ختـصيص املـوارد   ضـمان  من خالل مبـادرات تقـدمي املـشورة والتأهيـل و     

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفري .  هذا اجملالالكافية للسياسات والربامج يف
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خــدمات الــدعم الكافيــة للــضحايا، مبــا يف ذلــك ملــن ال يتعــاونون مــع الــسلطات، وتــدعو   
  .الدولة الطرف إىل إيالء االعتبار ملنح ضحايا االجتار تصاريح مؤقتة للبقاء يف البلد

  
  احلياة األسرية

ولــة الطــرف أدرجــت مــسألة الــزواج بــاإلكراه ضــمن  يف حــني تالحــظ اللجنــة أن الد  - ٤٢
ــا يف         ــرت قانون ــا أق ــة املاضــية وأهن ــسنوات القليل ــسياسي خــالل ال ــا ال ــارس / آذار١٠برناجمه م

 يتضمن عقوبات باحلبس علـى مـن ُيكرهـون أو حيـاولون إكـراه أحـد علـى إبـرام عقـد               ٢٠٠٦
زاء مـدى انتـشار تلـك       الزواج وينص على بطالن مثل ذلـك الـزواج، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا إ                 

  .املمارسات وإزاء نطاق ظاهرة الزواج باإلكراه يف بلجيكا
تطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تواصـــل جهودهـــا للقـــضاء علـــى تلـــك  و  - ٤٣

عــن الــزواج بــاإلكراه حمــددة ن تقريرهــا املقبــل بيانــات ومعلومــات  املمارســات وأن تــضمِّ
  .ثر تلك التدابريا ألميوتقي

   احلكوميةاملنظمات غري    
بينما تثين اللجنة على الدولة الطرف ألهنا صاغت تقريرها بعـد أن اجتمعـت مبختلـف                  - ٤٤

الفاعلني يف اجملتمـع املـدين، وخباصـة الرابطـات النـسائية والنقابـات، فـإن القلـق يـساورها لعـدم                      
  .سانكفاية املشاورات اليت أجريت مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف ميدان حقوق اإلن

هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفـل إجـراء مـشاورات منتظمـة مـع املنظمـات                 و  - ٤٥
غري احلكومية لدى إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني             

حـوارا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة خبـصوص صـياغة تقريرهـا الـدوري                  بانتظام  وأن تقيم   
  .املقبل

  
  نات وحتليلهامجع البيا

تالحــظ اللجنــة أن تقريــر الدولــة الطــرف كــان مــشفوعا مبرفقــات مستفيــضة، لكنــها     - ٤٦
  .تشعر بالقلق لعدم كفاية البيانات اإلحصائية املوزعة حسب اجلنس يف التقرير

وزعـة حـسب    ذات الـصلة امل   بيانـات   الوتوصي اللجنة بعملية شاملة جلمع وحتليـل          - ٤٧
  .الحتادية واجملتمعية واإلقليميةاجلنس يف إطار السلطات ا
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  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تـستفيد اسـتفادة تامـة، لـدى تنفيـذ التزاماهتـا                     - ٤٨

ــة،  ــيجني، اللــذين يعــزز  مــن مبوجــب االتفاقي ــة، انإعــالن ومنــهاج عمــل ب  أحكــام االتفاقي
  .ري املقبل معلومات هبذا الشأنن تقريرها الدووتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّ

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية

تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لتحقيـق                 - ٤٩
 أحكـام االتفاقيـة يف      أخـذ وتدعو إىل مراعـاة املنظـور اجلنـساين و        . األهداف اإلمنائية لأللفية  

 حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتطلـب إىل الدولـة       ىلإكافة اجلهـود الراميـة     احلسبان يف   
  . الدوري املقبلهاالطرف أن تدرج معلومات هبذا الصدد يف تقرير

  
  التصديق على معاهدات أخرى

صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية      تالحظ اللجنـة أن انـضمام الـدول إىل           - ٥٠
. ات األساسـية يف مجيـع منـاحي احليـاة     يعزز متتـع النـساء حبقـوق اإلنـسان واحلريـ         )١(التسعة

ولذلك، تشجع اللجنة حكومة بلجيكا على النظر يف التصديق على الصكوك اليت ليست             
االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد   طرفــا فيهــا بعــد، وهــي  

اقيـة حقـوق    اتف، و االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       ، و أسرهم
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

  
  النشر
تطلــب اللجنــة أن ُتنــشر علــى نطــاق واســع يف بلجيكــا هــذه املالحظــات اخلتاميــة     - ٥١

لتوعيــة ســكاهنا، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــساسة وأعــضاء الربملــان واملنظمــات 
لقانونيــة النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، بــاخلطوات الــيت اختــذت لــضمان املــساواة ا 

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة    . والفعلية للمرأة، واخلطوات اإلضافية الالزمة يف هـذا الـصدد     
 ومنظمـــات حقـــوق النـــسائيةنظمـــات املالطـــرف أن تعـــزز التـــدابري، وخباصـــة يف أوســـاط 

__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  
والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    

ــرأة، وا    ــز ضــد امل ــية       أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه تفاقي
الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو

خاص وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـ              
  .ذوي اإلعاقة
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اإلنسان، لنشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج 
املرأة عـام  ”تائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة         عمل بيجني ون  

  .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠
  

  الربملانات
بينما تؤكد اللجنـة جمـددا أن احلكومـة االحتاديـة تتحمـل املـسؤولية األساسـية عـن                     - ٥٢

ت الدولة الطـرف مبوجـب االتفاقيـة وتـساءل عـن ذلـك بوجـه خـاص،                  تنفيذ كامل التزاما  
تشدد علـى أن االتفاقيـة ملزمـة جلميـع فـروع احلكـم وجلميـع الكيانـات االحتاديـة وتـدعو                      
الدولــة الطــرف إىل أن تــشجع برملاهنــا الــوطين وبرملانــات الكيانــات اإلقليميــة واجملتمعيــة،    

اذ اخلطوات الالزمة لتنفيـذ هـذه املالحظـات         متاشيا مع إجراءاهتا، وعند االقتضاء، على اخت      
  .التقرير املقبل الذي ستقدمه احلكومة مبوجب االتفاقيةإعداد اخلتامية و

  متابعة املالحظات اخلتامية
ــة        - ٥٣ ــة الطــرف أن تقــدم يف غــضون عــامني معلومــات خطي ــة إىل الدول تطلــب اللجن

  . أعاله٢٩ و ٢٧يف الفقرتني التوصيتني الواردتني مفصلة عن تنفيذ 
  

  تاريخ التقرير املقبل
ــذه      - ٥٤ ــها يف هـ ــة الطـــرف أن تراعـــي الـــشواغل املعـــرب عنـ ــة إىل الدولـ تطلـــب اللجنـ

ــل     ــدوري املقب ــا ال ــة يف تقريره ــيقدم  املالحظــات اخلتامي ــذي س ــادة  ال ــن ١٨مبوجــب امل  م
 وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الـسابع كمـا هـو مقـرر               . االتفاقية

  .٢٠١٢أكتوبر /يف تشرين األول
  
  
  


