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، تولـــت )الرئيـــسة(يف غيـــاب الـــسيدة ســـيمونوفيتش   
 .، رئاسة اجللسة)نائبة الرئيسة(السيدة سيمز 

  .١٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
ــن    ــة م ــارير املقدم ــراف مبوجــب   النظــر يف التق ــدول األط  ال

  )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
التقريــــــــــران الــــــــــدوريان اجملمعــــــــــان اخلــــــــــامس   

ــسادس ــا  والــ ــابع(لبلجيكــ ؛ (CEDAW/C/BEL/6) تــ
CEDAW/C/BEL/Q/6 و (Add.1  

بناء على دعوة من الرئيسة، اختذ أعضاء وفد بلجيكـا            - ١
  .أماكنهم إىل طاولة اجتماعات اللجنة

  )بعتا (٦ إىل ١املواد 
دعت الوفد للـرد علـى األسـئلة الـيت أُثـريت            : الرئيسة  - ٢

  .أثناء اجللسة السابقة
قالت رداً على سؤال بشأن     ): بلجيكا (السيدة فاستر   - ٣

االندماج إنه ميكـن للمـرأة املهـاجرة يف بلجيكـا احلـصول علـى               
مساعدة قانونية عـن طريـق معهـد املـساواة بـني الرجـل واملـرأة                

وخيــتص فريقــان .  ومكافحــة العنــصريةومركــز تكــافؤ الفــرص
عامالن داخل املركز بالقـضايا املتعلقـة بـالرموز الدينيـة املعاديـة        
للمسلمني وكُره األجانب على الترتيب، ولكـن عملـهما لـيس           
ملحوظــاً بدرجــة عاليــة نظــراً ألن الرتاعــات تــسوَّى عــادة عــن  

  .طريق الوساطة وليس عن طريق إجراء قانوين
قـال إن إدارة منطقـة والـون        ): بلجيكـا ( السيد بيتـرز    - ٤

. تعلق أمهية كبرية على إدماج املرأة املهـاجرة يف سـوق العمـل            
وحتقيقـــاً هلـــذه الغايـــة، اســـتهلت بـــرامج للنـــهوض باملهـــارات  

 مبــادرة إلعــداد املــرأة، حــسب قــدرهتا، ١٥٠وتقــدمت بنحــو 
وجيــري أيــضاً تقــدمي الــدعم والتمويــل لربنــامج . للحيــاة املهنيــة

 اللغة الفرنـسية واألنـشطة الثقافيـة قبـل االلتحـاق بـربامج              تعليم
  .التدريب املنظم

ــسرت   - ٥ ــسيدة أدريان ــا (ال ــادرات  ): بلجيك ــت إن املب قال
ــتهلها اجملتمـــع الفرنـــسي بغيـــة إدمـــاج األجانـــب، أو    الـــيت اسـ
األشخاص من أصل أجنيب، تتركز على اإلدماج املهـين وعـدم           

ظروف يف اجملتمعات الـيت     وُتتخذ اخلطوات لتحسني ال   . التمييز
ــاجرين حــــىت وإن كانــــت أدوات    ــاً مــــن مهــ ــون أساســ تتكــ
ــرابط      ــسني التـ ــتبعاد، وحتـ ــة االسـ ــصممة ملعاجلـ ــسياسات املـ الـ
االجتمـــاعي واجلـــوار ال تـــستهدف األشـــخاص ذوي األصـــل 

وقد ُوضعت سياسات اإلدمـاج بالنـسبة       . األجنيب بشكل حمدد  
ؤ الفــرص للمجتمــع الفرنــسي بأكملــه علــى أســاس مبــدأ تكــاف

وتنفــذ مــن خــالل تــدابري تقــدم مزايــا للمــدارس الــيت ختــدم         
ــاين      ــل الث ــيهم املهــاجرون مــن اجلي ــة، مبــن ف اجلماعــات احملروم

ــث ــسنوية     . والثال ــا ال ــغ ميزانياهت ــيت تبل ــربامج ال وتعمــل هــذه ال
ثالثة ماليني يورو على تعزيز اخلدمات االجتماعية عـن طريـق          

اص، والفـصول اللغويـة     تقدمي الـدعم للمـدارس، والتوجيـه اخلـ        
للقـادمني اجلـدد؛ ومـنح إعانـات لرابطـات املهـاجرين؛ وزيــادة       

  .الوعي مبسؤوليات املواطنة
وتقــوم اللجنـــة اجملتمعيــة الفرنـــسية إلقلــيم بروكـــسل      - ٦

العاصمة أيـضاً بتمويـل رابطـات املهـاجرين وإبـرام العقـود مـع               
لـيت  ويشمل عملـها اجملـاالت ا     . اجملتمعات املعرضة يف بروكسل   

يغطيها اجملتمع الفرنسي األعـرض ولكنـه يـشمل أيـضاً عناصـر             
ــة، واملهــارات احلاســوبية، والكــثري مــن     اإلســكان، وحمــو اُألمي
القــضايا االجتماعيــة العامــة، مثــل تقــدم الــسن واملــساواة بــني    

ــسني ــيم بروكــسل    . اجلن ــنظم إقل ــيت ت ــسياسات ال ــشهد ال وتست
التـرابط االجتمـاعي،   العاصمة الناطق بالفرنـسية بـااللتزام جتـاه         

والرفــاه االجتمــاعي واالقتــصادي والثقــايف، واالنــدماج املهــين  
  .جلميع املهاجرين يف إطار تكافؤ الفرص

قالــــت إن احلكومــــة ): بلجيكــــا (الــــسيدة فــــرانكن  - ٧
الفلمندية اعتمدت عدة قوانني بشأن سياسات اهلجـرة، تركـز          

ــساواة  ــى امل ــاجرين يف    . عل ــشاركة امله ــن م ــاك مرســوم ع  وهن
ــد يف شــباط    ــع الفلمنــدي، اعُتم ــر /اجملتم ، ســاعد ٢٠٠٣فرباي
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علـــى إقامـــة تعـــاون بـــني إدارات التعلـــيم والعمالـــة والـــشؤون 
وجيري تنفيذ هذه السياسة علـى     . الداخلية للحكومة الفلمندية  

فيتـاح للمـواطنني مـن مجيـع األعمـار تـدريب جمـاين              : مرحلتني
ملـساعدهتم علـى    على اللغة اهلولندية، وبعد ذلك تقـدمي الـدعم          

ويـشارك املهـاجرون مـن      . االندماج يف املدارس وسوق العمـل     
الرجــال والنــساء بأعــداد متــساوية يف مــشاريع االنــدماج الــيت   
ــاد     ــة واحتــ ــسلطات الفلمنديــ ــسق بــــني خمتلــــف إدارات الــ تنــ
املنظمات غري احلكومية اليت متثل خمتلف اجلماعـات العرقيـة يف           

  .اإلقليم الفلمندي
شــرحت العمليــة الــيت ): بلجيكــا (يــساردالــسيدة غر  - ٨

تؤثر هبا املعاهدات الدولية بصورة مباشرة فقالـت إن االتفاقيـة           
غري أنه ليست هنـاك  . أُدجمت بالكامل يف النظام القانوين احمللي  

. سوابق قانونية عن تطبيـق االتفاقيـة بنـاء علـى سـوابق قـضائية              
ذا كـانوا  وأضافت أن القضاة البلجيكيني هلم حريـة تقريـر مـا إ        

ــا علــى أســاس هــذه الــسوابق القانونيــة، مــع مراعــاة        يطبقوهن
ــصلة  ــددة ذات الـ ــام احملـ ــسوابق  . األحكـ ــوم الـ ــق مفهـ وال يطبـ

القضائية يف حالة الربوتوكول االختياري بسبب الشرط الـذي         
ــل      ــة قب ــصاف احمللي ــبل االنت ــع ُس يقــضي بوجــوب اســتنفاد مجي

  .عرض أي شكوى على اللجنة
ات الـــيت اختـــذهتا احلكومـــة إلقامـــة وقالـــت إن اخلطـــو  - ٩

ــرد       ــصيل يف الـ ــرد بالتفـ ــسان تـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــسة وطنيـ مؤسـ
ــى ــم   عل ــسؤال رق ــسائل    ٧ال ــة امل ــى قائم ــردود عل ــة ال  يف وثيق

(CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1)  الـــــيت تـــــشري إىل املقـــــاالت ،
املقدمة من املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان واملنظمـات غـري            

ــة ــشأت بلج . احلكومي ــد أن ــل مؤســسات أخــرى   وق يكــا بالفع
ــرأة والرجــل،        ــني امل ــساواة ب ــد امل ــل معه ــسان، مث ــوق اإلن حلق
ومركـز تكـافؤ الفـرص ومكافحـة العنـصرية، واللجنـة الوطنيــة       

  .حلقوق الطفل

قالـت إنـه علـى الـرغم مـن          ): بلجيكا (السيدة غازان   - ١٠
عدم وجـود إحـصائيات حمـددة يف هـذا الـشأن، فـسيكون مـن                

ــة أن  ــور املعقول ــاك عــدة حــاالت     األم ــه كانــت هن ــرض أن  نفت
ففـي بلجيكـا، مت اعتبـار    . لالجتار مشلـت بلجيكـيني يف اخلـارج     

، ٢٠٠٤ حــدثاً علــى أهنــم مــن ضــحايا االجتــار يف عــام       ٢٢
ومــــن بــــني  . ٢٠٠٦ يف عــــام ١٤، و ٢٠٠٥يف عــــام  ٧ و

ــام    ــا يف عـ ــة يف بلجيكـ ــوا وضـــع احلمايـ الـــضحايا الـــذين ُمنحـ
 مـــن أصـــل  ١١  مـــن أصـــل رومـــاين، و  ١٢، كـــان ٢٠٠٥

  . من أصل بلغاري١٠بولندي، و 
وباإلشـــارة إىل تعليـــق ســـابق بأنـــه مبوجـــب القـــانون     - ١١

البلجيكــي يعتــرب االعتــداء اجلنــسي جرميــة أخالقيــة وليــست       
جرميــة عنــف ضــد شــخص مــا، أُســقط مــشروع تعــديل عــام    

ــة     ٢٠٠٥ ــدات إجرائي ــسبب تعقي ــسي ب ــداء اجلن  بتجــرمي االعت
ملــسألة ظهــرت مــن جديــد بعــد غــري أن هــذه ا. كانــت متوقعــة

 ومـن احملتمـل     ٢٠٠٧تقييم القوانني اخلاصة باألخالق يف عـام        
ورداً علـى سـؤال عـن    . عرض هذا املوضـوع مـن جديـد قريبـاً     

ــه احلكومــة مــع الكيانــات داخــل      نطــاق العمــل الــذي تقــوم ب
اجملتمعات واألقـاليم يف جمـال العنـف املـرتيل، قالـت إنـه ُيطلـب              

 جمالس األحيـاء بـشأن الـسياسات الـيت          من القضاة التشاور مع   
  .تنظم معاملة الضحايا مرة واحدة على األقل يف السنة

قالـت إن التعـاون بـني       ): بلجيكـا  (السيدة غريـسارد    - ١٢
بلجيكــــا وبلــــدان املنــــشأ اخلاصــــة بــــضحايا االجتــــار تنظمــــه 
ــاون       ــسليم والتع ــن الت ــددة األطــراف ع ــة ومتع ــدات ثنائي معاه

 األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة           وتعـد اتفاقيـة   . املتبادل
عرب الوطنية وبروتوكوليهـا بـشأن االجتـار وهتريـب األشـخاص            

  .متصلة أيضاً هبذا السياق
  ٩ إىل ٧املواد 
قالـت إنـه مـن األمـور        :  زرداين -السيدة بلميهـوب      - ١٣

اجلــديرة بالثنــاء اخلــاص أنــه علــى الــرغم مــن اهليكــل الــسياسي  
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انت واحـدة مـن بلـدان قليلـة اعتمـدت         املعقد ببلجيكا، فقد ك   
قــوانني بـــشأن املـــساواة؛ غـــري أهنـــا تعـــرب عـــن دهـــشتها ألن  

وعلى املـستوى املعيـاري،     . احلكومة كانت مترددة يف تنفيذها    
يوجـــد لـــدى بلجيكـــا مجيـــع العناصـــر الـــضرورية يف قوانينـــها 
ودســتورها الــيت تتوافــق مــع االتفاقيــة، ولكنــها مل تــتمكن مــن  

الكاملة علـى املـستويات الفيدراليـة أو اجملتمعيـة          حتقيق املساواة   
وهلـذا حتـث احلكومـة علـى مواءمـة ممارسـتها مـع          . أو اإلقليمية 

أحكــام التــشريع القــائم، والدســتور، والــصكوك الدوليــة الــيت   
  .صدَّقت عليها

وأضافت أهنا تشجع بلجيكا أيضاً على قبول التعـديل           - ١٤
يــة، والــذي ســيمكِّن  مــن االتفاق٢٠ مــن املــادة ١علــى الفقــرة 

  .اللجنة من القيام بعملها بطريقة سريعة
تـساءلت عـن الـسبب يف       : السيدة تافـارس دا سـيلفا       - ١٥

ــرأة يف الـــسلك    ــادة نـــسبة املـ ــذة يف زيـ فـــشل اخلطـــوات املتخـ
وقالت إنه يهمها أن تعرف نتـائج البحـث         . األجنيب البلجيكي 

سـي  الذي أجـري عـن العالقـة بـني اجلنـسني والـسلك الدبلوما             
ــيني     ــيني الدبلوماسـ ــايري تعـ ــيح معـ ــد توضـ ــن الوفـ ــت مـ . وطلبـ

ــارج      ــة يف اخلـ ــة الفلمنديـ ــي احلكومـ ــون ممثلـ ــافت أن كـ وأضـ
مجيعهم من الرجال ال يتسق مـع مطلـب بلجيكـا بـضرورة أن              
يقــوم شــركاؤها يف التنميــة مبراعــاة املنظــور اجلنــساين باعتبــاره  

  .قضية شاملة
  ١٣ إىل ١٠املواد 
قالــت إهنــا مل تقــف علــى  : منغيــزالــسيدة أروشــا دو  - ١٦

ــادة      ــب املـ ــا مبوجـ ــا اللتزاماهتـ ــال بلجيكـ ــدى امتثـ ــن ١١مـ  مـ
فعلــى الــرغم مــن الكــم الكــبري مــن املعلومــات عــن   . االتفاقيــة

الـــصناديق والــــربامج واإلجـــراءات الــــيت قُـــدمت يف التقريــــر    
(CEDAW/C/BEL/6)   ــات ــاك عــدد مــن الثغــرات يف البيان ، هن
طيع اللجنــة أن تقــيم بوضــوح   وال تــست. واملؤشــرات املقدمــة 

، عندما قـدمت بلجيكـا تقريرهـا       ٢٠٠٢التقدم احملرز منذ عام     
  .(CEDAW/C/BEL/3-4)السابق 

حتـدثت بوصـفها عـضواً يف اللجنـة، فقالـت           : الرئيسة  - ١٧
إنه سوف يكون من املفيد تلقي معلومـات وبيانـات إحـصائية            

ــست       ــى امل ــُتهلت عل ــيت اس ــة ال ــربامج التعليمي ــن نتيجــة ال ويني ع
وفيمـا يتعلـق    . الفيدرايل واجملتمعي من أجل الفتيات واألقليات     

مبــسألة غطــاء الــرأس واحلجــاب، قالــت إهنــا تفتــرض أن مبــدأ   
ــزي       ــة يف ال ــوز الديني ــع الرم ــيم يعــين حظــر مجي ــاد يف التعل احلي

  .املدرسي
قالت إن الزيادة الفورية يف     ): بلجيكا (السيدة فاستر   - ١٨

ــاة  ــرأة يف احليـ ــاد  مـــشاركة املـ  الـــسياسية اتـــضحت بعـــد اعتمـ
ــساواة يف عــام    ــة بامل ــتم  . ٢٠٠٢القــوانني املتعلق ــه مل ي ومــع أن

ــحات يف     ــسبة املرشــ ــت نــ ــة، ارتفعــ ــساواة الكاملــ ــوغ املــ بلــ
 إىل أكثـر    ٢٠االنتخابات الفيدرالية واإلقليمية واألوروبية مـن       

وأكـــدت للجنـــة أن هنـــاك جهـــوداً ُتبـــذل .  يف املائـــة٣٥مـــن 
  .ؤهالت على تويل املناصبلتشجيع النساء امل

ــدمن        - ١٩ ــاليت يتق ــساء ال ــدد الن ــة هــي أن ع ــة الغالب واحلال
لشغل مناصب يف الـسلك الدبلوماسـي أقـل مـن عـدد الرجـال            
ــيهن تكــريس       ــصعب عل ــن ال ــل م ــة جتع ــات العائلي ألن االلتزام
الوقــت الــالزم لالســتعداد لــدخول امتحانــات القبــول بــوزارة   

يالً مـن الرجـال فقـط لـديهم         الشؤون اخلارجيـة وألن عـدداً قلـ       
وأعربــت عــن أملــها . االســتعداد للحــاق بزوجــاهتم يف اخلــارج

ــات     ــؤدي التغــيريات األخــرية يف هيكــل هــذه االمتحان يف أن ت
  .سوف تضع املرأة والرجل على قدم املساواة

قالت إن قـوانني املـساواة      ): بلجيكا (السيدة فرانكن   - ٢٠
 عنـدما   ٢٠٠٦حمللية لعـام    حققت نتائج إجيابية يف االنتخابات ا     

ــن     ــاث مـ ــن اإلنـ ــد مـ ــسبة الُعمـ ــت نـ ــة، ٩ إىل٧ارتفعـ  يف املائـ
ــن       ــة م ــرأة يف اجملــالس البلدي ــل امل ــسبة متثي  إىل ٢٧وارتفعــت ن

  .يف املائة ٣٤
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وال توجد يف الوقت احلاضـر أي امـرأة تـشغل منـصباً               - ٢١
دبلوماسياً مرموقاً يف احلكومـة الفلمنديـة، ولكـن االحتمـاالت        

وقـد ارتفـع معـدل النـساء املـؤهالت أكادمييـاً يف             . مبشرةتعترب  
 يف املائـة يف  ٣٨ إىل ٢٥املناصب العليا باإلدارة الفلمنديـة مـن       

ومــن املتوقــع أن ترتقــي النــساء بــصورة متزايــدة  . ٢٠٠٥عــام 
ــنعكس علــى عــدد      ــى، وهــذا االجتــاه ســوف ي إىل مراتــب أعل

  .النساء يف السلك الدبلوماسي
ــاً باحل  - ٢٢ ــى العمــل يف    واعتراف ــرأة عل ــشجيع امل اجــة إىل ت

ــراك     ــدي للحـ ــوزير الفلمنـ ــط الـ ــرار، خيطـ ــنع القـ مناصـــب صـ
واالقتــصاد االجتمــاعي وتكــافؤ الفــرص إلنــشاء فريــق أولويــة   

. لدراسة احلياة الوظيفية والفجوة يف األجور بالنسبة للجنـسني        
وقد اسُتهلت مشاريع حبـوث خمتلفـة يف حماولـة لتحديـد سـبب            

عن التقدم للوظائف العليـا وحتديـد العقبـات الـيت     إحجام املرأة  
  .تواجهها أثناء حياهتا الوظيفية يف احلكومة

قالت إنـه مـن الـصعب       ): بلجيكا (السيدة أدريانسرت   - ٢٣
جتميــع إحــصاءات عــن اهلويــة العرقيــة ألطفــال املهــاجرين مــن   

ــذين أصــبحوا مــواطنني بلجيكــيني     ــاين أو الثالــث ال ــل الث . اجلي
ا األجانب املقيمون يف بلجيكا أساساً من أفـراد        ويتكون الرعاي 

ــو     ــة الكونغـ ــا ومجهوريـ ــرب وتركيـ ــسا واملغـ ــن فرنـ ــادمني مـ قـ
  .الدميقراطية والدول األعضاء يف االحتاد األورويب

وأضافت أن الفتيات عادة أكثر جناحاً مـن األوالد يف            - ٢٤
بلوغ األهداف التعليمية ويتجـاوزن معـدل التحـاق األوالد يف           

 ٢٠٠٢ويف الفتــرة مــا بــني  .  يف املائــة٦م العــايل بنــسبة التعلــي
 يف املائة من الفتيات الاليت حصلن علـى        ٤٧، توجه   ٢٠٠٣ و

 يف املائـة    ١٠شهادة التعليم العام إىل التعلـيم اجلـامعي وواصـل           
  .الدراسات العليامن هذا العدد 

ــصور     - ٢٥ وأضــافت أن الكتــب املدرســية يف بلجيكــا ال ت
 تقــوم بــاألدوار املرتليــة التقليديــة؛ فأدوارهــا     املــرأة علــى أهنــا  

النمطيــة أقــل وضــوحاً وميكــن مالحظتــها بــشكل أفــضل عــن    

وعلـى الـرغم مـن أن طائفـة املهـن الـيت             . طريق أدوات تقديرية  
تظهــر فيهــا املــرأة والرجــل تعــد أكثــر تنوعــاً ممــا كانــت يف         
املاضي، ال تزال الكتـب املدرسـية متيـل إىل إبـراز صـورة املـرأة                

التقليديـة وتـصويرها علـى أهنـا ضـعيفة          “ اُألنثويـة ” أدوارها   يف
غــري أن مجيــع الكتــب املدرســية يف الــدول األعــضاء . ومعّرضـة 

باالحتــــاد األورويب تقريبــــاً حتتــــوي علــــى مثــــل هــــذه األدوار 
وتبدي بلجيكا اهتماماً خاصـاً بالقـضاء علـى األدوار          . النمطية

ا بــدأت يف رصــد النمطيــة اجلنــسية يف الكتــب املدرســية عنــدم 
وقـد كـشفت هـذه العمليـة عـن        . حمتوياهتا وفقاً ملعـايري صـارمة     

أن األدوار النمطية اجلنسية أصـبحت غـري ظـاهرة؛ وقـد ُوضـع           
  .دليل ملساعدة املفتشني واملدرسني يف حتديد األدوار النمطية

قالــت إن ســّد الفجــوة يف ): بلجيكــا (الــسيدة فاســتر  - ٢٦
ان مــن بــني األولويــات الدائمــة األجــور بــني الرجــل واملــرأة كــ

وأضـــافت أن التقريـــر اإلحـــصائي الـــذي يتـــضمن . للحكومـــة
ــام واخلــاص       ــاعني الع ــوارق يف أجــور القط ــن الف ــات ع معلوم
والــذي يــصدر ســنوياً مبــشاركة معهــد اإلحــصاءات الوطنيــة،   
وإدارة العمل الفيدرالية، ومعهـد املـساواة بـني املـرأة والرجـل،             

وهناك اعتـراف عـام بأنـه       . لسياساتأصبح أداة قيمة ملقرري ا    
على الرغم من أن بعض اجلوانب املتعلقة بـالفجوة يف األجـور            
يــصعب حتديــدها، فإنــه جيــب علــى أصــحاب املــصلحة تنفيــذ    

  .طائفة واسعة من التدابري على كافة اجلبهات
قال رداً على األسـئلة الـيت       ): بلجيكا (السيد فانتيوين   - ٢٧

ــادة   ــريت يف إطــار امل ــامي    إ١١أث ــني ع ــرة ب ــه يف الفت  ٢٠٠٤ن
 يف املائـة بـني الرجـال        ٠,٨، اخنفضت البطالة بنسبة     ٢٠٠٧ و

وزاد معدل العمالة يف الفترة ذاهتا      .  يف املائة بني النساء    ١,١و  
  . يف املائة للنساء٣,٥ يف املائة للرجال و ١,٤بنسبة 
واعترف بأن معدل العمالة غري املتفرغة أعلى بالنـسبة           - ٢٨

غـري  ).  يف املائـة   ٨(منها بالنـسبة للرجـل      )  يف املائة  ٤٣(للمرأة  
أنه ينبغي أن ُينظر إىل هذه النتائج يف سياق أعرض مـع فـروق               
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وأضـاف أن معـدل العمالـة اإلجباريـة غـري املتفرغـة             . أكثر دقة 
ــيت بلغــت    ــساء يف بلجيكــا وال ــة يف عــام  ١٦,٥بــني الن  يف املائ

.  يف املائــة١٦,١ تتوافــق مــع املتوســط األورويب وهــو  ٢٠٠٣
 يف املائــة يف ١٣,٦، اخنفــض هــذا املعــدل إىل ٢٠٠٧ويف عــام 

 ٢٠,٢بلجيكا، بينما ارتفع املعدل املقابل يف بـاقي أوروبـا إىل       
ومبقارنــة عــدد ســاعات العمــل غــري املتفــرغ كــل       . يف املائــة

 حنـو   -أسبوع، يتضح أن املرأة البلجيكية تعمل ساعات أكثـر          
ــاعة ٢٤ ــا األ - سـ ــن نظرياهتـ ــضاء   مـ ــدول األعـ ــات يف الـ خريـ

ــاد األورويب  ــن  -باالحتـ ــاليت يعملـ ــط  ٢٠ الـ ــاعة يف املتوسـ  سـ
  .أسبوعياً

وأضاف أن الدراسة املعمقة األخـرية الـيت أُجريـت يف             - ٢٩
 باســـتخدام املنهجيـــة األساســـية الـــيت تـــستند إىل  ٢٠٠٥عـــام 

الراتــب اإلمجــايل للعمــل املتفــرغ تــبني أن الفجــوة يف األجــور   
ومــع أن هــذا الفــارق لــيس مقبــوالً، مــن . املائــة يف ١٥بلغــت 

حيث العمالة، فإن بلجيكا تعـد مـن بـني البلـدان األفـضل أداًء               
يف االحتاد األورويب، إىل جانب السويد وفرنسا وتتفـوق علـى           

  .بقية الدول األعضاء
ــا حـــسب      - ٣٠ ــد مـ ــور إىل حـ ــوة يف األجـ وتتوقـــف الفجـ

اُألســـري، اختيـــار املهنـــة، وعـــدد ســـاعات العمـــل، والوضـــع 
ــة      ــة املهنيـ ــل األقدميـ ــة، مثـ ــصائص الفرديـ ــات، واخلـ وااللتزامـ

وقد قُدمت حلول للمشكلة، مثل تطويـع       . واملستوى التعليمي 
التوصيفات الوظيفية، والتفرقة اُألفقية، ووضع أسـاليب للـربط      

أو “ السقف الزجـاجي  ”بني احلياة املهنية واُألسرية، واختراق      
ــي  ــسألة   غــري أن مو. احلــاجز غــري املرئ اصــلة البحــوث تظــل م

  .حامسة بالنسبة لفهم الفوارق والقضاء عليها
وانتقــل إىل إدمــاج املهــاجرين يف ســوق العمــل، فقــال   - ٣١

إنــه تقــرر عــدم وضــع بــرامج تــستهدف املهــاجرين بــصورة        
مباشــرة لتجنــب وصــمهم، ولكــن إقامــة آليــات غــري مباشــرة    

 الـذين   توفر حوافز ألصحاب العمل الذين يستعينون بالعاطلني      

ظلوا لفترة طويلة؛ واملستفيدون من هذه املـشاريع هـم أساسـاً            
وهناك جهـد رئيـسي آخـر علـى املـستوى         . النساء واملهاجرون 

ــساء فرصــة      ــيح للن ــة الــيت تت ــدرايل يتــضمن اخلــدمات املعان الفي
لدخول سوق العمـل الرمسيـة كعـامالت يف املنـازل مبـستويات             

ويعمـل حاليـاً يف     . عيأجور معتادة مع مزايا الـضمان االجتمـا       
 يف املائــة مــن ٩٨ عامــل منــهم ٦٥ ٠٠٠إطــار هــذا املــشروع 

  .النساء
ــوم  - ٣٢ ــذ   : الـــسيدة بيغـ ــا بـــشأن تنفيـ أعربـــت عـــن قلقهـ
وتساءلت عن اآلثـار الـصحية بالنـسبة        .  من االتفاقية  ١٢ املادة

للنــساء املــسنات نظــراً ألنــه كمــا جــاء يف التقريــر يــنخفض        
للنــساء النــشيطات جنــسياً مــع باســتخدام وســائل منــع احلمــل 

تقدم السن ويستفيد عدد قليل من النساء فـوق سـن اخلمـسني        
وتــساءلت عمــا إذا . مــن الكــشف اجملــاين عــن ســرطان الثــدي 

ــام،     ــة عـــن هـــشاشة العظـ ــة للتوعيـ ــُتهلت محلـ ــد اسـ كانـــت قـ
عدد النساء الاليت تلقـني لقاحـات ضـد سـرطان الـرحم،              وكم

 وملتمـــسات اللجـــوء ومـــا إذا كـــان حيـــق للنـــساء املهـــاجرات
االستفادة من الكشف اجملاين عـن الـسرطان أو احلـصول علـى             

وطلبت من الوفد أن يفسر السبب يف عدم وجـود          . اللقاحات
ســــجل للــــسرطان يف الوقــــت احلاضــــر يف إقلــــيم بروكــــسل  

  .العاصمة
وطلبت معلومات إضـافية عـن نظـام التـأمني الـصحي              - ٣٣

ــا إذا كــان املهــاجرون     وملتمــسو اللجــوء  احلــايل وســألت عم
وتـساءلت أيـضاً عـن      . ميكنهم احلصول على مثل هذه التغطيـة      

مدى انتشار حاالت انتقال مـرض اإليـدز مـن اُألم إىل الطفـل              
بـــني املهـــاجرات القادمـــات مـــن أفريقيـــا جنـــوب الـــصحراء،   
واالستراتيجيات املتبعة ملنع احلمل وختفـيض معـدل اإلجهـاض          

هنــاك بــرامج للتثقيــف بــني الفتيــات الــشابات ومــا إذا كانــت  
  .اجلنسي
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ــسيدة كــوكر    - ٣٤ ــاه-ال ــساءلت عمــا إذا كانــت  :  آبي ت
املــرأة الــيت ال يــشملها التــأمني الــصحي ميكنــها احلــصول علــى  
الرعاية الطبية أو تلقي أي شكل مـن أشـكال املـساعدة الطبيـة             

وسألت أيضاً عـن نتـائج البحـث الـذي جـرى عـن              . احلكومية
 والوقاية من األمراض اليت تنتقل عـن        التوعية باملنظور اجلنساين  

ــصفحة      ــا جــاء يف ال ــسي، كم ــصال اجلن ــق االت ــن ١١٥طري  م
  .التقرير، وما إذا كان قد اُتخذ أي إجراء للمتابعة

 وأضافت أن اإلحصاءات اخلاصة باإلجهـاض، والـيت          - ٣٥
 مـــــن التقريـــــر، تـــــبني أن معـــــدل  ٢-٣وردت يف اجلـــــدول 

 أعمــــارهن بــــني اإلجهــــاض بــــني الفتيــــات الــــاليت تتــــراوح 
 ســـنة مرتفـــع نـــوع مـــا؛ وهلـــذا تـــساءلت  ١٩ســـنوات و  ١٠
إذا كــان يف اســتطاعة الفتــاة احلــصول علــى وســائل منــع   عمــا

وتـــساءلت أي قطـــاع مـــن الـــسكان . احلمـــل بـــصورة كافيـــة
يــستخدم مراكــز خــارج املستــشفيات، والــيت قيــل إهنــا جتــري   

ــا إذا     ٨١ ــة مــن عمليــات اإلجهــاض يف بروكــسل، وم يف املائ
ــا إذا كانــت ختــضع     كا ــة وم نــت املراكــز تقــدم خــدمات جماني

  .لرقابة احلكومة
تــساءلت عــن تطــور حالــة : الــسيدة أروشــا دومنغيــز  - ٣٦

، عنــدما كــان لــدى  ٢٠٠٤اإلصــابة مبــرض اإليــدز منــذ عــام   
.  سنة أعلى نسبة إصابة هبذا املـرض   ٢٩ و   ٢٥النساء بني سن    

ــاجري     ــدفق امله ــة أن ت ــصت احلكوم ــف استخل ــساءلت كي ن وت
اجلدد من أفريقيا جنـوب الـصحراء سـاهم يف ارتفـاع اإلصـابة          
باإليـــدز بـــني املهـــاجرين القـــادمني حـــديثاً؛ وأعربـــت عـــن       
شكوكها يف هذه العالقة نظراً ألن الرسم البياين املنشور علـى           

 من وثيقة الردود على قائمة املسائل تبني أن نـسبة           ١٥صفحة  
  .ة بشكل خاصالوافدين اجلدد من هذه املنطقة ليست عالي

وأضافت أن بعض البيانات الواردة يف التقرير بيانـات           - ٣٧
قدميـــة ال تـــسمح للجنـــة برصـــد تنفيـــذ االتفاقيـــة يف بلجيكـــا؛ 
وينبغي للحكومة أن تبذل أقصى ما يف وسعها لضمان احتواء           

وبينمـا توجـد    . التقرير املرحلي القادم على اإلحصاءات احلالية     
والتـــدابري والـــربامج  معلومـــات عـــن عـــدد مـــن الـــسياسات     

واألنـــشطة احلكوميـــة فـــإن عـــدم وجـــود إحـــصاءات حديثـــة   
  .وحتليالت آلثر هذه النهج جيعل من الصعب فهم االجتاهات

قالـــت إن األشـــخاص  ): بلجيكـــا (الـــسيدة فاســـتر   - ٣٨
ــأمني الـــصحي،    ــام التـ ــال يـــستفيدون مـــن نظـ املـــصنفني كعمـ

 هلـم   األشخاص الذين حيصلون على إعانات البطالـة فيحـق         أما
وهنـاك نظـام عـام يـستند        . أيضاً االستفادة من التغطية الصحية    

  .إىل حالة اإلقامة يوفر أيضاً التغطية الصحية
وقد استهلت احلكومة مؤخراً سلسلة من اإلجـراءات          - ٣٩

ــة     ــة ملكافحــ ــة وطنيــ ــار خطــ ــصات، يف إطــ ــددة التخصــ املتعــ
ــة   وأوضــحت أن أعلــى  . الــسرطان، تــشمل الكيانــات االحتادي

 عامـاً وقالـت     ٢٧جهاض يوجد بـني النـساء يف سـن          معدل لإل 
إن هناك محالت سنوية حاشدة تشمل توزيع الـواقي الـذكري    

  .باجملان وتشجع على استخدام وسائل منع احلمل
قالــت إن معــدل النــساء ): بلجيكــا (الــسيدة فــرانكن  - ٤٠

ــع       ــدي يف اجملتمـ ــرطان الثـ ــن سـ ــشف عـ ــضعن للكـ ــاليت خـ الـ
 إىل املـستوى   ٢٠٠١ائة يف عـام      يف امل  ٣٥الفلمندي ارتفع من    

ــو   ــايل وهـ ــة٤٥احلـ ــسيق   .  يف املائـ ــة التنـ ــعت طريقـ ــد ُوضـ وقـ
املفتوح، اليت أُشـري إليهـا أثنـاء اجللـسة الـصباحية، لزيـادة عـدد                

ــاليت خيــضعن للكــشف   ــساء ال ــة ضــرورة   . الن ــدرك احلكوم وت
حتــسني اســتراتيجياهتا لتــشمل نــساًء مــن فئــات اجملتمــع األكثــر  

ج التوعيـة بـسرطان الثـدي يف اسـتراتيجيتها          فقراً وقـررت إدرا   
  .عن الفقر

قالـــت إن اجملتمـــع  ): بلجيكـــا (الـــسيدة أدريانـــسرت   - ٤١
الفرنسي يوفر أيضاً الكشف اجملاين عن سرطان الثـدي للنـساء           
ــة هبــشاشة     ــاك جهــوداً للتوعي يف اجلماعــات املــستهدفة وإن هن

  .العظام
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ــات حــىت ســن     - ٤٢ ــاًً لقاحــات  ١٦وتقــدم للفتي ضــد  عام
ســـرطان الـــرحم ولكـــن نظـــرا ألن برنـــامج التحـــصني جديـــد 

وتـشجع  . نسبياً، فإن البيانـات اإلحـصائية ليـست متاحـة اآلن          
اإلدارة بنــشاط اســتخدام وســائل منــع احلمــل وتقــدم املــشورة  

ــة    ــصحة اإلجنابي ــسل وال ــع  . عــن تنظــيم الن وباإلضــافة إىل توزي
الـــواقي الـــذكري، تتـــاح أيـــضاً حبـــوب منـــع احلمـــل بأســـعار 

  .خمفضة
ــارج       - ٤٣ ــز خــ ــسائية مراكــ ــات نــ ــشأت مجاعــ ــد أنــ وقــ

وتعمـل  . املستشفيات قبل سنوات وتقع يف مجيع أحناء بلجيكـا     
هذه املراكز من خالل شبكات تنظيم النـسل وتقـدم خـدمات            
خاصـــة بـــاألمراض النـــسائية والتوليديـــة، واملـــساعدة النفـــسية  
والقانونيـــة، والكـــشف الـــصحي، وتقـــدمي العـــالج واملـــشورة  

ــسبة لألمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق االتــصال اجلنــسي    بال . ن
  .وإجراء عمليات اإلجهاض باجملان يف ظروف مأمونة

قالــت إنــه باإلضــافة ): بلجيكــا (الــسيدة دي رويــك  - ٤٤
إىل الدعم املادي الذي حيق مللتمسي اللجـوء، تقـدم هلـم أيـضاً              

كــن ومي. الرعايــة الطبيــة اجملانيــة، مبــا يف ذلــك الرعايــة الوقائيــة  
للمهــاجرين طلــب املــساعدة الطبيــة مــن خــالل مراكــز العمــل  
االجتمـــاعي وهـــم يعـــاجلون يف مراكـــز طبيـــة ويف مؤســـسات 

  .وتقدم مجيع األدوية باجملان. صحية أخرى
  ١٦ إىل ١٤املواد 
تـــساءلت عمـــا إذا كـــان قـــد مت مجـــع : الـــسيدة تـــان  - ٤٥

ــوع        ــصنفة حــسب ن ــرتيل، م ــف امل ــن العن ــات إحــصائية ع بيان
الــسن واخللفيــة العرقيــة يف اجملتمــع الفرنــسي أو إقلــيم اجلــنس و

وتـساءلت أيـضاً عـن عـدد        . والون أو اجملتمـع النـاطق باألملانيـة       
أوامـــر احلمايـــة الـــيت صـــدرت يف كـــل كيـــان، ومـــا إذا كـــان 
ــى       ــساء احلــصول عل باســتطاعة ضــحايا العنــف املــرتيل مــن الن
معونــة قانونيــة وُيــسمح هلــن بــدخول احملــاكم واحلــصول علــى  
محايــة الــشرطة، ومــا إذا كــان يــتم تــوفري مــسكن للــضحايا        

وسوف يكون مـن املفيـد      . وأطفاهلن إذا احتاج األمر إىل ذلك     
ــدار       ــت ُت ــا إذا كان ــشئت وم ــيت أُن ــواء ال ــدد دور اإلي ــة ع معرف

وفيمــا يتعلــق  . بواســطة الدولــة أو املنظمــات غــري احلكوميــة    
توســيع مبــرتكيب العنــف املــرتيل، تــساءلت عمــا إذا كــان قــد مت 

بــرامج إعـــادة التأهيـــل لتـــشمل املنــاطق الريفيـــة، وكـــم عـــدد   
األشــخاص الــذين عوجلــوا ومــا إذا كــان قــد مت تقيــيم هــذه        

  .الربامج
وطلبت معلومات إضافية عن املشروع األويل ملرسوم         - ٤٦

إقليم والون املتعلق باحلصول املـشترك علـى احلقـوق واألنـصبة            
 ١٢١د ذكـره يف صـفحة       املتاح لألزواج املعاونني، والـذي ور     

وتـــساءلت عمـــا إذا كانـــت املنـــاطق الريفيـــة يف . مـــن التقريـــر
ــر      ــة، وإذا كــان األم ــاليم األخــرى واجهــت مــشاكل مماثل األق

وأضـافت أنـه يهمهـا أن تعـرف         . كذلك، كيف متت معاجلتها   
ــة للمــرأة يف      نــوع التــدريب الــذي تقدمــه منظمــة املــرأة الريفي

عـدد النـساء املـشاركات، وإىل       اجملتمع الناطق باألملانيـة، وكـم       
  .أي مدى حتسنت ظروف حياهتن نتيجة هلذا التدريب

 مـــــن االتفاقيـــــة، ١٦ و ١٥وانتقلـــــت إىل املـــــادتني   - ٤٧
فتــساءلت عمــا إذا كانــت هنــاك أي حماكمــات لألشــخاص      
الــذين يرغمــون آخــرين علــى الــزواج مبوجــب التــشريع الــذي  

وطلبـت  . ٢٠٠٦مارس / آذار ١٠وافق عليه جملس الوزراء يف      
معلومــات إضــافية عــن الــصيغة اجلديــدة خلطــة العمــل الوطنيــة  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤ملكافحــــة عنــــف الــــشريك احلمــــيم للفتــــرة 
وتــساءلت عمــا إذا كــان التحــرش النفــسي واإلســكان البــديل  

ويف نفـــس الـــسياق، . مـــن بـــني املـــسائل الـــيت تغطيهـــا اخلطـــة
استفـــسرت عـــن تقيـــيم خطـــة العمـــل الـــسابقة وعـــن املوقـــع   

  . املقترح بشأن العنف املرتيلالشبكي
وتــساءلت عمــا إذا كــان لــدى احلكومــة بيانــات عــن    - ٤٨

ــاث    ــان اإلن ــشرف وخت ــه  . احملاكمــات يف جــرائم ال ــت إن وقال
 ١٢٥وردت سلسلة من التعديالت للقانون املـدين يف صـفحة           
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من التقرير الدوري اجملمع؛ وطلبت من الوفـد تفـسري مـشروع          
اُألســرة مــن أجــل إثبــات البنــوَّة القــانون املتعلــق بــإطالق اســم 

  .لُألم بوضوح، مع اإلبقاء على حقيقة البنوَّة لألب
قالـت إن املـشروع اجلديـد       ): بلجيكا (السيدة فاستر   - ٤٩

خلطة العمل ملكافحة عنف الشريك احلميم، والـذي مل ُيعتمـد           
بعد، سيوسع من نطاق اخلطة األصلية ليشمل أشـكاالً أخـرى           

ــ. مـــن العنـــف ع أن ينـــاقش املـــؤمتر املـــشترك بـــني  ومـــن املتوقـ
 ٢٠٠٨نـــوفمرب /الـــوزارات واملقـــرر عقـــده يف تـــشرين الثـــاين 

وفيما يتعلق جبرميـة الـشرف املـذكورة        . تفاصيل اخلطة اجلديدة  
 من وثيقة الردود على قائمة املسائل، والـيت ُيعـىن           ٨يف صفحة   

هبا حالياً معهد املساواة بـني املـرأة والرجـل، أكـدت للجنـة أن          
ومة اعتمدت تشريعاً قوياً يفـرض عقوبـات مـشددة علـى            احلك

  .جرائم القتل من أجل الشرف والزواج القسري
ــسارد   - ٥٠ ــسيدة غريـ ــا (الـ ــشريع  ): بلجيكـ قالـــت إن التـ

البلجيكي عن الزواج القسري قد ُعزز بدرجة كـبرية بواسـطة           
ــوقش يف  ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٢٥القــانون املــؤرخ   ، الــذي ن

وقـد مت مجـع عـدد       . ى قائمة املسائل   من الردود عل   ٤٦صفحة  
من اإلحصاءات قبل اعتماد القانون، ولكن من السابق ألوانـه          

  .تقدمي بيانات عن تنفيذه
أكــد للجنــة أن املخــاطر   ): بلجيكــا (الــسيد غــازان   - ٥١

النفــسية ُتراعــى يف القــوانني احلاليــة عــن العنــف املــرتيل، والــيت   
وجـــب القـــانون  ومب. تكفـــل أيـــضاً التـــأمني املـــايل للـــضحايا    

  .البلجيكي، ميكن مقاضاة آباء الضحايا على ختان اإلناث
قالــت إن اســم أُســرة  ): بلجيكــا (الــسيدة غريــسارد  - ٥٢

األب يف الوقــت احلاضــر هــو الــذي ُينــسب إىل الطفــل وهنــاك 
مقترحات عديـدة قيـد البحـث لتعـديل هـذه املمارسـة، ولكـن             

  .يتم التوصل إىل أي اتفاق مل
قالـت إنـه علـى الـرغم        ): بلجيكـا  (يانسرتالسيدة أدر   - ٥٣

من أنه ال توجـد أي إحـصاءات عـن ظـاهرة الـزواج القـسري                

يف بلجيكا، فقـد أظهـرت نتـائج إحـدى الدراسـات التفـسريية              
ــني     ٧ أن  ــارهم ب ــراوح أعم ــن تت ــة مم ــاً ١٨ و ١٢يف املائ  عام

 يف املائـة  ١٦لديهم علم بالزواج القسري داخل أُسـرهم، وأن    
وُتبـذل اجلهـود    . واج القسري يف دائـرة معـارفهم      مسعوا عن الز  

جلمع بيانات عن اجلوانب املختلفة جلرائم الـشرف يف بلجيكـا        
  .على املستوى االحتادي واجملتمعي واإلقليمي

 دور ٧قالــت إن هنــاك ): بلجيكــا (الــسيدة فــرانكن  - ٥٤
إيواء للنساء الاليت يـواجهن أزمـات يف اإلقلـيم الفلمنـدي وأن             

 مركــزاً ممــاثالً   ١٨ الفلمنــدي وبروكــسل معــاً    لــدى اإلقلــيم  
. للنــساء؛ ومجيــع دور اإليــواء تــديرها منظمــات غــري حكوميــة 

ونظــراً ألن اإلقلــيم الفلمنــدي مكــتظ بالــسكان، فقلمــا توجــد 
  .أي مناطق ريفية متبقية

قــال، معلقــاً عــن احلالــة يف  ): بلجيكــا (الــسيد بيتــرز  - ٥٥
املساواة بني اجلنـسني    إقليم والون، إنه بدأ وضع سياسات عن        

وقـد أدخلـت    . وعنف الشريك احلميم منذ أربع سنوات فقـط       
ــة املــرأة مــن العنــف املــرتيل     احلكومــة عــدداً مــن التــدابري حلماي

ــسلطة القــضائية    وتقــوم إدارة . وقامــت بتنــسيق مكثــف مــع ال
إقلـــيم والـــون بتمويـــل مراكـــز اإلســـكان الطـــارئ واملـــساعدة 

يواصــــلون اإلجــــراءات الطبيــــة والعامــــة لألشــــخاص الــــذين 
  .القانونية

قالـــت إهنـــا تأمـــل يف أن ): بلجيكـــا (الـــسيدة فاســـتر  - ٥٦
تكون املناقـشة قـد بـددت شـكوك اللجنـة األوليـة فيمـا يتعلـق                 

ــالتزام بلجيكــا باالتفاقيــة  وأضــافت أن حكومتــها ستواصــل  . ب
بذل أقصى جهودهـا لتطبيـق أحكامهـا بطريقـة موحـدة، علـى             

وسـوف يـسعى    . املعقـد هلـذا البلـد     الرغم مـن اهليكـل اإلداري       
كـل مـن الكيانـات االحتاديـة العتمـاد صـكوك وتـدابري هتــدف        
إىل مكافحة التمييز ضد املرأة يف جمال اختصاصها، مـسترشدة          

وأكـدت مـن    . باالحترام املشترك للمبادئ الواردة يف االتفاقيـة      
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جديــــد وعــــد وفــــدها بــــضمان توزيــــع مالحظــــات اللجنــــة 
  .عوتوصياهتا على نطاق واس

أضــــافت أن املتابعــــة ): بلجيكــــا (الــــسيدة ويــــرتس  - ٥٧
وقالـت إن   . املتسقة سوف تكفل توضيح الرؤيـة عـن االتفاقيـة         

ــة وإهنــا واثقــة مــن أن هــذه     وفــدها يتطلــع إىل توصــيات اللجن
التوصــيات ســتعزز جهــود حكومتــها لتــشجيع محايــة احلقــوق   

وســوف تنــاقش التوصــيات مــع املنظمــات  . مبوجــب االتفاقيــة
ــاملرأة وحقــوق اإلنــسان العامــة، ومــن    غــري ا ــة ب ــة املعني حلكومي

  .جانب اهليئات التنفيذية على كافة مستويات احلكومة
  .٠٠/١٧ُرفعت اجللسة الساعة   

  


