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 حملـة عـــامة  
 عــدم كفايــة  هــا إزاءعــن قلق )١(ة اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابق   أعربــت - ١

 وأوصـت بـإجراء جتميـع       ،يف التقريـر   الـواردة    اجلـنس   حـسب  فـصلة  اإلحـصائية امل   اتالبيان
التقريــر ا إىل مـــضمه اجلــنس و نـوع حــسب فــصلةللبيانــات اإلحـصائية امل ْين ـوحتليـل شاملَــ 

يف اجلـنس    نـوع    حـسب فـصلة   تقدمي بعـض البيانـات اإلحـصائية امل       على الرغم من    و. تايلال
ويرجـى تقـدمي بيانـات    . زال غيــر مالئـم     بعـضها اآلخـر مـا      التفاقية، فـإن  امواد  إطار بعض   

االتفاقيـة  مـن مـواد    مواضـيعية  كل مـادة وفقا لاجلنس  نوع  حسبمناسبة مفصلة   إحصائية  
 .حتاديةالالكيانات ا كل كيان من وعلى مستوى

ــا للتوصــيتني    ــموفق ــتني قدم٤٢  و٤١ رق ــ الل ــإدراج   ت ــة، اهتمــت بلجيكــا ب هما اللجن
جمموعــة خمتــارة مــن اإلحــصاءات املبوبــة حبــسب اجلــنس يف مــنت التقريــر اجلــامع للتقريــرين          

حلـرص يف نفـس الوقـت علـى      مـع ا ،٢٠٠٧مـايو  /الدوريني اخلامس والـسادس، املقـدم يف أيـار        
ىل اللجنـة يف  إ واستجابة للطلـب املـشار إليـه أعـاله، تقـّدم      .التقيد باحلد املقرر لعدد الصفحات   

متصلة باجملاالت املشمولة بأحكـام االتفاقيـة، وهـي          تكميلية ءاته الردود ويف املرفق إحصا    ـهات
تعلـــيم والتوجيـــه  بـــشأن اخلـــصائص الـــسكانية، ومـــستوى السانياتتـــضمن بيانـــات مبوبـــة جنـــ

املدرسي، وسوق العمل، وكيفية استخدام الوقـت، والفقـر، ومـشاركة املـرأة يف اختـاذ القـرار،                  
 .ةوصحة املرأة والعنف الزوجي، وهي بيانات مقدمة من خمتلف مستويات السلط

ــداد التقريــ      - ٢ ــة إع ــن عملي ــات ع ــدمي معلوم ــرين  يرجــى تق اخلــامس ر اجلــامع للتقري
  تفاصيل عن مشاركة خمتلف مستويات السلطة يف الدولة الطـرف،          يف ذلك  والسادس، مبا 

حتاديـة،  الوعلـى مـستوى الكيانـات ا       على املستوى االحتادي     العامةؤسسات  املمسامهات  و
 .املنظمات غري احلكوميةباإلضافة إىل تفاصيل عن املشاورات مع 

اديــة للــشؤون أجريــت عمليــة إعــداد التقريــر برمتــها مببــادرة وتنــسيق مــن اإلدارة االحت  
ت واإلدارات املعنيــة علــى مجيــع رااخلارجيــة يف إطــار اجتماعــات عديــدة حــضرها ممثلــو الــوزا 

أبريـــل /نيـــسان ١٨ ، و٢٠٠٦ديـــسمرب /كـــانون األول ١٣وعقـــدت يف   الـــسلطةمـــستويات
 .، وكذلك يف إطار مشاورات إلكترونية خمتلفة٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧ ، و٢٠٠٧

 للتقريـرين  نـصٍّ املـساواة بـني املـرأة والرجـل بتنـسيق صـياغة       بين ف املعهد املعـ  ـلِّـوقد كُ  
الــردود علــى األســئلة التكميليــة، وذلــك علــى  وكــذلك بــصياغةن ـْاخلــامس والــسادس املوّحديــ

__________ 
 )١( A/57/38) ١٦٠  و١٥٩الفقرتان ) اجلزء الثاين. 
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ا اإلدارات املختـصة جلميـع مـستويات الـسلطة، واملناقـشات الـيت              ـهـاليت أعّدت  اتأساس املسامه 
 .لكترونيةإلاملبادالت ار إليها أعاله وأجريت لدى انعقاد االجتماعات املشا

 اجملتمع املدين على طول عملية إعـداد التقريـر يف اجتماعـات حمـددة حـضرها                 واستشري 
 أبريــل /نيــسان ١٨ممثلــو الــوزارات واإلدارات علــى مجيــع مــستويات الــسلطة وعقــدت يف       

 يف إطـار    ٢٠٠٨أبريـل   /نيـسان  ١٧ ويف   ،ندْياملوّح لوضع التقريرين اخلامس والسادس      ٢٠٠٧
 .قائمة املسائلإعداد الردود على 

ــادة  ال - ٣ ــشأن امل ــر ب ــدم التقري ــة  الدســتور  مــن٢  يق ــد أي ــيت امعلومــات عــن الت بري ال
الناطقة باألملانية لتنفيذ االتفاقية وتوصيات اللجنة الـواردة يف مالحظاهتـا        موعة  اعتمدهتا اجمل 

ويف مــا يتعلــق باجملموعــة واإلقلــيم . ذا الــشأنهبــيرجــى تقــدمي معلومــات . اخلتاميــة الــسابقة
عتمـاد مـشروع القـانون الرامـي إىل إعـادة           ا اإلفادة عما إذا كان قـد مت         ، يرجى الفلمنديني

 احلــصص، ومــا إذا كانــت صــياغة مــشروع قــانون الربملــان الفالمنــدي    ْيـَصــياغة مرسومــ
موعـة  رسوم اجمل هل مت تعديل م   و. املتعلق باملساواة يف املعاملة قد أكملت، ومىت يرجح سّنه        

ــؤرخ   ــسية امل ــار١٩الفرن ــايو / أي ــز املباشــر      ٢٠٠٤م ــن التميي ــضل م ــة أف ــوفر محاي  لكــي ي
 املباشر؟ وغري

، تـدابري تـشريعية هتـدف إىل مكافحـة       اجملموعة البلجيكية الناطقة باألملانية   تتوفر لدى    
 إىل مــؤازرة العديــد مــن اهلياكــل واملبــادرات الراميــة ـّول متــومجيــع أشــكال التمييــز ضــّد املــرأة  

 يف حالـة فقـر علـى النحـو         يشومساعدة النساء األكثر ضعفا، مثل املرأة املهاجرة واملرأة اليت تع         
 .املوصوف أدناه

ـــن  شــؤون مكتــب - ١ ــد باســتقبال وإعــالم ومــ    الالجئي ــى وجــه التحدي ؤازرة مكلــف عل
 يف إطـار     وذلـك   إىل بلجيكا لطلب حق اللجوء فيها أو لإلقامـة املطّولـة هبـا،             القادمنياألجانب  

ـــَّماملــسائل املتعلقــة بــإجراءات اللجــوء واإلقامــة، وقــانون اجلنــسية، و  األســر، وتــرخيص مشــل  ل
.  االجتماعيــة، فــضال عــن املــشاكل اإلداريــة والعــودة الطوعيــة -العمــل، واملــشاكل النفــسانية 

 :ملكتب مؤهل كذلك للقيام مبا يليوهذا ا
 . الثقافية- شاركة يف احلياة االجتماعيةاإلعالم بشأن إمكانيات التدريب وامل - ١ 
املاديــة ونــة املعلتقــدمي  خمتــصة  وحــدةالتعــاون مــع املنظمــات يف امليــدان وكــل  - ٢ 

هلـؤالء األشــخاص فيمـا يتــصل باملرحلـة األوىل لتحقيــق االسـتقرار واملــساعدة     
 .باألغذية واملالبس
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مــع منظمــات إدمــاج هــؤالء األشــخاص بواســطة مــشاريع حمــددة وبالتعــاون    - ٣ 
الوقـت احلاضـر بـصورة أكثـر حتديـدا إىل            وهـذه األنـشطة موجهـة يف      . أخرى

 يف كـــل “لقـــاءات للنـــساء”النـــساء يف إطـــار. النـــساء والـــشباب واألطفـــال 
زاع، ـالنـ  حـاالت    يوما، والشباب يف جمال تعزيز الكفاءات االجتماعية يف        ١٥

 .املدرسية  املساعدةواألطفال على مستوى
 . وحتسيس وعيها هباري حمددة خبصوص مسألة اللجوءإعالم مجاه - ٤ 

 يـــوزع الـــصليب األمحـــر يف فروعـــه الـــستة املوجـــودة يف منطقـــة :مـــصارف األغذيـــة - ٢
ويــستفيد املهــاجرون . ألشــخاص املعــوزينا  علــىالناطقــة باألملانيــة األغذيــة واملالبــسموعــة اجمل

. ورية لتلبيـة احتياجـاهتم األوليـة    ال تتـوفر لـديهم دائمـا الوسـائل الـضر           أيضا من هذا العـرض إذ     
 ماليــا شــراء املــواد الغذائيــة الــيت جيــري توزيعهــا عــن طريــق   باألملانيــة الناطقــة موعــةوتــدعم اجمل

 .مصرف األغذية
ــؤرخ         - ٣ ــة امل ــرار احلكوم ــشأ مبوجــب ق ــاج املن ــضامن واإلدم ــة والت ــاون للتنمي جملــس التع
 : والذي تتمثل مهامه فيما يلي٢٠٠٧ هيولي/متوز ١٩

تنظــيم التعــاون مــن أجــل التنميــة والتــضامن بــني الــشمال واجلنــوب وإدمــاج الــسكان    • 
 ؛األجانب يف اجملموعة الناطقة باألملانية

 -موقــف بــشأن املواضــيع االجتماعيــة آراء إبــداء تقــدمي املــشورة للــوزراء املختــصني و  • 
 منائية؛اإلسياسة الالسياسية ومواضيع 

لتعاون اإلمنائي داخـل اجملموعـة الناطقـة باألملانيـة وحتديـد      تقدمي عرض للحالة يف جمال ا  • 
 ؛القطاعات اليت تستوجب تدخال

خباصـة فيمـا يتعلـق      ، و إعداد وإجناز مشاريع جديدة مستدامة، على أساس هذا العرض         • 
 ؛ وبالشراكة بني الشمال واجلنوبالتوعيةبنشاط 

 ؛زراء املختصنيالقيام سنويا بتحديد مواضيع أساسية بالتشاور مع الو • 
 ؛منرب يتناول أحد هذه املواضيع األساسية بتنظيم كل سنتني على األقل،، مرة لقياما • 
 معاجلة املسائل املتصلة باهلجرة وبإدماج جمموعات السكان األجانب؛ • 
 ؛إظهار قيمة التعاون اإلمنائي داخل اجملموعة الناطقة باألملانية • 
 باخلصوص عن طريق إقامة شبكة؛، وذلك ملنظماتالنهوض بالتعاون فيما بني ا • 
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الحتــاد األورويب، ل والتابعــة املختــصة يف هــذا اجملــال  وحــداتالنــهوض بالتعــاون مــع ال  • 
 .األقاليم واجملموعاتوالدولة االحتادية، و

 الناطقة باألملانيةموعة تقرير الفقر يف اجمل - ٤
التقريـر  (عيد االحتـادي لبلجيكـا       على الـص   طإن مكافحة الفقر نشاط له تقاليد ليس فق        

مـايو  / أيـار ٥املـؤرخ  قـاليم  واألموعـات  العام عن الفقر، اتفاق التعاون بني الدولة االحتادية واجمل      
ومن ذلـك مـثال مكافحـة الفقـر داخـل           ية  حتادال، بل وكذلك على مستوى الكيانات ا      )١٩٩٨

الــشبكة ”ليمــي األورويب  الــيت تــشكل جــزءا مــن املــشروع اإلق    ،اجملموعــة الناطقــة باألملانيــة  
ــة ا   ــة ملكافحـ ــة األوروبيـ ــصاءإلاإلقليميـ ــاعيقـ ــرة “  االجتمـ ــور . ٢٠٠٧-٢٠٠٥للفتـ واجلمهـ

املستهدف هو الشباب حىت سّن الثامنة عشرة، مع ايالء اهتمام خاص للفئة العمرية مـن صـفر                 
  وفضال عن هؤالء الـشركاء، فـإن اإلدمـاج واالشـتراك        .سنة وللشباب من أصل أجنيب     ١٢إىل  

 االجتمــاعي يف هــذه العمليــة للتحليــل اإلقــصاء واللــذين يعــانون مــن الفقــرالفاعــل لألشــخاص 
وبعـد  . تحسينات تعرض على املسؤولني والـسياسيني يتـسمان بأمهيـة أساسـية           بوإلعداد اقتراح   

 .إجراءات بشأهناختاذ االنظر يف التقرير النهائي، ستحدد احلكومة املواضيع اليت يتعني 
 

 املرسـوم   ٢٠٠٧ هيوليـ / متوز ١٣ يف فلمندي، اعتمد الربملان ال   ندينيالفلم واإلقليم   عةوماجمليف  
ــشارية واهليئــات املــديرة      يف اإلدارة املتعلــق بالتمثيــل املتكــافئ للرجــل واملــرأة يف اهليئــات االست

 .وجيرى يف الوقت احلاضر تطبيق املرسوم وتنفيذه. الفلمندية
ــا اللجنــة املعّينــة يف ال   ربملــان الفلمنــدي بــصياغة مــشروع القــانون الربملــاين   وتقــوم حالي

ام ومــن املتوقــع أن يــتم اعتمــاد القــانون يف غــضون عــ . الفلمنــدي املتعلــق باملــساواة يف املعاملــة
 باملــساواة  القــانون املتعلــق  هــذاوقــد أجريــت بالفعــل التحــضريات إلنفــاذ وتطبيــق      .٢٠٠٨

 .املعاملة يف
 بإعـداد مـشروع مرسـوم يرمـي إىل مكافحـة            ية الفرنـس  موعـة حكومـة اجمل  تقوم حاليـا     

قـائم علـى أسـاس جمموعـة مـن          واليف مجيع جماالت اختصاصها      الفرنسيةموعة  يز داخل اجمل  يالتم
مثل اجلنس مبـا يف ذلـك احلمـل، واألمومـة، وتغـيري نـوع اجلـنس، واجلنـسية، والعـرق                     سباب  األ

ــون البــشرة، واألســالف أو األصــل القــومي أو اإلثــين    ،املزعــوم ، والــسن، وامليــل اجلنــسي،  ول
واملعتقد الديين أو الفلسفي، واإلعاقة، واحلالة املدنيـة، والـوالدة، والثـروة، واملعتقـد الـسياسي،                

ــص  ــة الـ ــة، واحلالـ ــل    حية واللغـ ــة أو األصـ ــسدية أو اجلينيـ ــية اجلـ ــستقبال، واخلاصـ ــرا أو مـ حاضـ
 الـذي  ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ١٩وسيحل هذا املرسوم، بعد اعتمـاده، مكـان مرسـوم     . االجتماعي

 .سيصبح الغيا
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 اإلطار التشريعي واملؤسسي  
تفاقية يف النظام القـانوين احمللـي للدولـة الطـرف، يرجـى بيـان               الفيما يتعلق بوضع ا    - ٤
إذا كان مت دجمهـا ضـمن القـانون الـوطين مـن خـالل موافقـة اجملـالس التـشريعية عليهـا،                        ما

ــدة الر    ــشرها يف اجلري ــا ون ــك عليه ــصديق املل ــادة   وت ــا للم ــة، وفق ــة البلجيكي ــن ٦٨ مسي  م
الدســتور، وإذا كانــت اإلجابــة بــالنفي، يرجــى بيــان مــا إذا كــان قــد صــدر أي قــرار عــن   

حتجاج الوهل هناك حاالت مت فيها ا. تفاقيةالاحملاكم بشأن التطبيق املباشر ألي من مواد ا
ه عمومـا يف بلجيكـا أن      م بـ  ـَّتفاقية أمام احملاكم، حيث أن من املسل      المباشرة بأي من مواد ا    

يـــؤدي أي نـــص دويل إىل آثـــار مباشـــرة؟ يرجـــى تقـــدمي أمثلـــة عـــن أي ســـوابق قـــضائية    
 .بذلك متصلة

تفاقية يف نظامنا القانوين الداخلي مبوجب قانون املوافقـة املـؤرخ           اللقد أدجمت أحكام ا    
ــار ١١ ــايو /أيــ ــاريخ     ، )٢(١٩٨٣مــ ــسية بتــ ــة الفرنــ ــن اجملموعــ ــصادر عــ ــول الــ ــوم القبــ مرســ
مرســــوم القبــــول الــــصادر عــــن اجملموعــــة الفلمنديــــة بتــــاريخ ، و)٣(١٩٨٣مــــارس /ذارآ ٣٠
مرســوم القبــول الــصادر عــن اجملموعــة الناطقــة باألملانيــة بتــاريخ         و)٤(١٩٨٥مــارس /آذار ٥
ــران ٢٥ ــ/حزي ــة       و. )٥(١٩٨٥ه يوني ــدة الرمسي ــذه املراســيم يف اجلري ــانون وه ــذا الق ــشر ه ــد ن ق

تفاقيـة ذاهتـا    الونـشرت كـذلك ا    )  سـابقا  ٦٨املـادة   ( الدسـتور     من ١٦٧البلجيكية عمال باملادة    
 .)٦(يف اجلريدة الرمسية البلجيكية

حتجـاج مباشـرة هبـذا    الويعين األثر املباشر حلكم من أحكام القانون الدويل أنه ميكـن ا    
 .احلكم أمام الدوائر القضائية البلجيكية

 يف القانون البلجيكـي، جيـب       ولكي يترتب أثر مباشر حلكم من أحكام القانون الدويل         
األطـراف املعنيـة قـد متثلـت يف إنـشاء حقـوق             نيـَّــة   من جهة، جيب أن تكـون       . أن يتوفرشرطان 

ن يكون دقيقا وكامال بالقدر الكـايف لكـي         أمن جهة أخرى، فإن احلكم املعين جيب        و. لألفراد
__________ 

ضـد املـرأة،      القاضـي باملوافقـة علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                  ١٩٨٣مـايو   / أيار ١١قانون   )٢( 
 .١٩٧٩ديسمري / كانون األول١٨املعتمدة يف نيويورك يف 

مجيـع أشـكال    القاضي بقبول اتفاقيـة القـضاء علـى          ١٩٨٣مارس  / آذار ٣٠مرسوم اجملموعة الفرنسية املؤرخ      )٣( 
 .١٩٧٩ديسمرب/ كانون األول١٨التمييز ضد املرأة، املعتمدة يف نيويورك يف 

 القاضـي باملوافقـة علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع               ١٩٨٣مـارس   / آذار ٥مرسوم اجملموعة الفلمندية املـؤرخ       )٤( 
 .١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٨أشكال التمييز ضد املرأة، املعتمدة يف نيويورك يف 

 القاضي بقبول اتفاقية القضاء علـى مجيـع         ١٩٨٥ هيوني/ حزيران ٢٥مرسوم اجملموعة الناطقة باألملانية املؤرخ       )٥( 
 .١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٨أشكال التمييز ضد املرأة، املعتمدة يف نيويورك يف 

 .١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٥اجلريدة الرمسية بتاريخ  )٦( 
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 وبــصورة. تنفيــذيي إجــراء ألبــصورة مباشــرة يف النظــام القــانوين الــداخلي دون لــزوم نطبــق ي
  حفـظ  وهكـذا فمـن املقبـول عمومـا أن اتفاقيـة          .  تقدير هذه املسائل يف فقه القـضاء       ىجيرعامة  

الــسياسية هلمــا  بــاحلقوق املدنيـة و علـق حقـوق االنــسان واحلريـات االساســية والعهـد الــدويل املت   
 .)٧(رمباش أثر

  اتفاقيـة القـضاء علـى   يبدو أن أحكام  ال أنه  النظر يف فقه القضاء البلجيكي،     يتبني من و 
ستندون أكثـر   يـ  وأن هـؤالء     ،املرأة تـشكل سـندا تـشريعيا للمتقاضـني        د   التمييز ض  مجيع أشكال 

رويب يف جمـال التمييـز بـني        وألمن ذلك إىل أحكام أخرى يف القانون البلجيكـي أو يف القـانون ا             
 .)٨(والرجلاملرأة 
سني الـيت تقـدمت هبـا نـساء،      املتعلقـة بـالتمييز بـني اجلنـ        ىيرجى بيان عدد الشكاو    - ٥
يف ذلك النساء مـن أصـل أجـنيب، وذلـك منـذ إنـشاء املعهـد املعـين باملـساواة بـني املـرأة                          مبا

نتبـاه اجلمهـور عامـة،      اماهي التدابري اليت تتخـذها حاليـا الدولـة الطـرف لتوجيـه              . والرجل
 ١٨  إىل ١٦والنساء خاصـة، إىل وجـود هـذه اآلليـة؟ ويـدرج التقريـر يف الـصفحات مـن                    

املـرأة  املـساواة بـني    ب  املعـين  عهـد املث وخطط العمل اليت وضعها      والبحعددا من املشاريع و   
البحـوث   هلـذه املـشاريع و      كان قد أجري أي تقييم      إذا بيان ما يرجى  . إنشائه منذ   والرجل

ــدمي    ،خطــط العمــل و ــا يرجــى تق ــا،   تفاصــيل عــن االســتنتاجات  كم ــيت مت التوصــل إليه  ال
 .تائج هذه التدابريباإلضافة إىل أثر ون

ــد أوال    ــن املفي ــاه م ــترعاء انتب ــى     اس ــذي أجــري عل ــشريعي ال ــة إىل اإلصــالح الت  اللجن
وقـد اعتمـدت ثالثـة    .  تكـافؤ الفـرص  ة مببادرة من وزير   ٢٠٠٧مايو  /املستوى االحتادي يف أيار   

 بغيـة التـصدي جملموعـة مـن أسـباب           ٢٠٠٧مـايو   /أيـار  ١٠ يف   يـز يقوانني جديـدة ملكافحـة التم     
سيما يف جماالت العمالة والضمان االجتماعي، وتوفري السلع واخلـدمات، وإمكانيـة     مييز وال الت

ويهــدف قــانون حمــّدد إىل مكافحــة  . املــشاركة يف األنــشطة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة 
 نفـاذ   ٢٠٠٧ هيونيـ /رانيـ زح ٩ وقد بدأ يف  . أوجه التمييز بني النساء والرجال يف هذه اجملاالت       

، وهـي تـدمج يف القـانون        مـايو / أيـار  ٣٠بتـاريخ   اجلريـدة الرمسيـة     لقوانني اليت صدرت يف     هذه ا 
 أوروبيـة وتـضع يف االعتبـار إلغـاء احملكمـة الدسـتورية ألحكـام معينـة يف                   أوامـر البلجيكي عـدة    

وقـد ألغـت    . يـز ي، كما حتّسن نظام اجلزاءات يف حالة حدوث مت        ٢٠٠٣ر  يفربا/شباط ٢٥قانون
__________ 

ــرارات ا )٧(  ــضا قـ ــر أيـ ــة  نظـ ــنقض املؤرخـ ــة الـ ــول٣ حمكمـ ــبتمرب / أيلـ ــول٤ ، و٢٠٠٣سـ ــبتمرب / أيلـ ، ٢٠٠١سـ
 .٢٠٠٠فرباير /شباط ١٥ و

 مـن أمـر     ١-٤املـادة   ، أن   ١٩٩٤ديـسمرب   / كانون األول  ٥ مؤرخ   يف قرارٍ ،  باخلصوص،  رأت حمكمة النقض   )٨( 
ملـساواة يف املعاملـة بــني   املتعلـق باإلنفـاذ التـدرجيي ملبــدأ ا   ، ١٩٧٨ديــسمرب / كـانون األول ١٩اجمللـس املـؤرخ   

 .جتماعي له أثر مباشر يف القانون البلجيكيالالرجل واملرأة يف جمال الضمان ا
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 اللـذين كانـا   ١٩٩٩مـايو  /أيـار  ٧  و٢٠٠٣ر يـ فربا/شـباط  ٢٥ ْيـنـ ديـدة قانو  هذه القـوانني اجل   
ىل مكافحــة أوجــه التمييــز القائمــة علــى نــوع اجلــنس علــى الــصعيد  إيتــضمنان أحكامــا هادفــة 

 .االحتادي
 املتعلـق برفـاه العمـال قـد عـّدل           ١٩٩٦أغسطس  / آب ٤، فإن قانون    فضال عن ذلك  و 

 ملكـي مـؤرخ     قرار وأكمل ب  ٢٠٠٧فرباير  /شباط ٦ ناير و ي/كانون الثاين  ١٠ ْيـكذلك بقانون 
 العمـل   عـن  ة النامجـ  ة االجتماعيـ  - ة النفـساني  شاكل متعلق بالوقاية من املـ     ٢٠٠٧مايو  /أيار ١٧
 بتـاريخ   ريـدة الرمسيـة   اجل( العنف والضغط والتحرش األخالقـي واجلنـسي         ا ظواهره اليت تشمل و
صبح قانون الرفـاه يف العمـل هـو الـذي           وعقب هذه اإلصالحات، أ   ). ٢٠٠٧ هيوني/رانيزح ٦

ينطبق وحيمي الضحايا يف حالة التحرش اجلنسي والتحرش القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف                  
 .سياق العمل

املساواة بني املرأة والرجل مؤهـل للتـدخل يف حالـة انتـهاك التـشريعات               ب  املعين عهداملو 
 يف جمال تغـيري نـوع اجلـنس،         ٢٠٠٧و  ماي/أيار ١٠ قانون   لكفالة تطبيق املذكورة آنفا وكذلك    

 والــذي أصــبح مبوجبــه تغــيري نــوع ٢٠٠٧ه يوليــ/متــوز ١١  اجلريــدة الرمسيــة بتــاريخالــصادر يف
 . وفقا إلجراء إداري مع وجود رقابة قضائيةىاجلنس واالسم جير

  اليت قدمتها نساء إىل املعهدىعدد الشكاو  
 

 )٢٧/٣/٢٠٠٨(  *٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنـة
 ٢١ ٩٩ ٨١ ٥٠ 
 

 يف  خاصـا  تيباالقضائية، أعد املعهد ك    باخلدمة اليت يقدمها يف جمال املساعدة        وللتعريف 
 .٢٠٠٦نـوفمرب  /ل يف تشرين الثـاين   لدى انعقاد حلقة دراسية يف بروكس       مت تقدميه  ٢٠٠٦عام  
سـيما يف     يف أثناء العديد من األنشطة التدريبيـة واإلعالميـة وال          النشرة هذه   مت أيضا عرض  قد  و

 .٢٠٠٧  و٢٠٠٦إطار العالقة مع الرابطات النسائية ومع اجمللس األعلى للقضاء يف 
خبصوص التشريع االحتـادي    و بشأن التمييز     للتوعية  اضطلع املعهد بربنامج   ٢٠٠٧ويف   
دارة العمالـة، وعقـدت يف       تكـافؤ الفـرص وإ     لتعاون مـع مركـز    كافحة التمييز وذلك با   اجلديد مل 

دل تبــاحـسيس بـشأن   حلقـات دراســية موزعـة علـى كامـل البلــد هبـدف الت      ١٠ الربنـامج  إطـار 
 ومتثلت اجملموعة املـستهدفة     . مكافحة التمييز، وتعزيز هذا النشاط     املعلومات واخلربات يف جمال   

ــ ــيش، الرئي ــر التفت ــل،      سية يف دوائ ــاب العم ــات، وأرب ــة، والنقاب ــشارين يف شــؤون الوقاي واملست
 .ة القضائي، والقضا- االجتماعي نوالعناصر الفاعلة يف امليدا
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وأجــري تقيــيم لعمليــة إعــداد نقــاط االســتناد إىل القــانون الــدويل اخلــاص املوصــوفة يف  
 كانـت   ها نـساء  ة منـ   يف املائـ   ٥٨  قـدمت  ٩٤٦ بلغ عدد الطلبـات      ٢٠٠٦  بالنسبة لعام  .التقرير
ان ثلـث الطلبـات    وكـ .مغربيـة  يف املائة جنسيتهن   ٢١ اجلنسية و  املائة منهن بلجيكيات      يف ٤١

 الطـالق مبوجـب أحكـام      أو املـدين    أو املعاشـرة وثلـث آخـر متعلقـا بـالطالق          / و متعلقا بـالزواج  
وكانــت ردود فعــل مجيــع . والثلــث األخــري بإثبــات النــسب أو التــبين ومــسائل أخــرى الــشريعة

لـتفكري يف  رر اـالعناصر الفاعلة املعنية إجيابية جدا على هذه التجربة الـيت تلـيب حاجـة حقيقيـة تبـ      
 .متديد فترة املشروع

 املدنية ى عن عدد الدعاوحبسب نوع اجلنس مفصلة  يرجى تقدمي بيانات إحصائية      - ٦
. ٢٠٠٣فربايـر   /شـباط  ٢٥ن  قـانو واجلنائية املتصلة باالتفاقية واملسجلة منـذ بـدء العمـل ب          

. ادرة بـشأهنا صالناجحة واجلزاءات ال القضايا املدنية واجلنائيةكما يرجى اإلشارة إىل عدد  
سـجلتها هيئـة التفتـيش املعنيـة         العمـل الـيت       جمـال  املـرأة يف  د  يـز ضـ   يهو عـدد قـضايا التم      ما
ما آلت  تقدمي تفاصيل ع   كما يرجى     بشأهنا، رمسية دون تقدمي شكوى     القوانني االجتماعية ب

ــة ٥(ســجلت نــسبة منخفــضة للغايــة  . هـإليــ ــالتمييز بــني  ىمــن الــشكاو) يف املائ  املتعلقــة ب
 كتـب بروكـسل اإلقليمـي للتوظيـف       مل  التـابع  املقدمة إىل مكتب مكافحة التمييـز     سني و اجلن

 . عن عدد القضايا املسجلةيرجى تقدمي بيانات حديثة. ) من التقرير١٥الصفحة (
  عالقـات حيظر القانون كل متييز مباشر وغري مباشـر والتحـريض علـى التمييـز يف إطـار         

 احليـاة املهنيـة منـذ طـور وضـع           اع اخلاص يف مجيع مراحل     القط أوالعمل سواء يف القطاع العام      
 .الترقية والطردمعايري االنتقاء والتوظيف إىل مرحلة حتديد األجور وشروط 

 الاليت يتعرضن إىل هذه األنواع من التمييـز أن يـتظلمن لـدى عـدة                امالتوبإمكان الع  
 :مؤسسات عامة ذات اختصاص على الصعيد االحتادي

 نأ وجيـوز للمفتـشني      .مالـة قـوانني االجتماعيـة بـإدارة الع      ة ال قبـ املكلفة مبرا  لدى اإلدارة  - 
د وإذا رفــض رب العمــل وضــع حــ   . قي بغيــة إهنــاء التمييــز  ييــشرعوا يف إجــراء تــوف  

ــة ميكــن للمفتــشني يف احلــاالت اخلطــرية واملفــضوحة إعــداد حمــضر     ــة التمييزي . للمعامل
 تطالـب   كـان حمكمـة العمـل أن       وبإم .وضـع تقريـر يـصف الوقـائع       لمؤهلون أيضا    وهم

 .هبذه الوثيقة
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 التحقيقات بشأن التمييز  
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ١٤ ١٣ ١٤ شكـاوى
 ٢   طلب معلومات
 ٣ ٤ ٣ حتقيقات أخرى

 ١٩ ١٧ ١٧ اجملموع 
  

 نتائج التفتيشات  
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 املتابعات العدد املتابعات العدد املتابعات العدد 

 ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ إنـذار
 صفر صفر ٣ ١ ٢ ٤ تسويـة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر مقاضـاة
 ١٤ ٥ ٣٣ ٧ ١ ٩ ال خمالفـة

 ١٠ ١٤ ٥٤ ١٤ ٧٣ ٩ غلـق امللـف
 ٢٦ ٢١ ٩١ ٢٤ ٧٧ ٢٤ اجملموع 

 
 .املفتشية املعنية بالقوانني االجتماعية باإلدارة االحتادية للعمالة، والعمل، واحلوار االجتماعي: املصدر

 
املــساواة بــني املــرأة  ب  املعــينعهــدامللــدى مركــز تكــافؤ الفــرص ومكافحــة العنــصرية و   - 

 هبـدف    وذلـك  ن ضـحايا األفعـال التمييزيـة أو الـشهود عليهـا،           اوالرجل اللذين يـساعد   
، واقتـراح   ى، وتلقـي الـشكاو    اخلدمات املتاحـة  اإلعالم وحتليل احلاالت، والتوجيه حنو      

 .الشروع يف مقاضاةوساطة، وعند االقتضاء التفكري يف 
 

 بـالتمييز والعنـصرية وغريمهـا مـن جـرائم التحـريض علـى               ةاحلاالت املبلـغ عنـها واملتعلقـ        
 :ةالكراهي

 
 غري مبلغ عنها نساء رجال  املئويةالنسبة اجملموع  

 ٪٧ ٤٢ ٪٢٩ ١٨٩ ٪٦٤ ٤١٩ ٪٣٩ ٦٥٠ يــعرق
 ٪٤ ٨ ٪٤٧ ٩١ ٪٤٩ ٩٣ ٪١٢ ١٩٢ ةــإعاق

 ٪٣ ٣ ٪١٢ ١٣ ٪٨٥ ٩٥ ٪٧ ١١١ امليل اجلنسي
 ٪٥ ٤ ٪٤٥ ٣٤ ٪٥٠ ٣٧ ٪٥ ٧٥ املعتقدات الدينية والفلسفية
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 غري مبلغ عنها نساء رجال  املئويةالنسبة اجملموع  

 ٪٢ ١ ٪٣٦ ٢٢ ٪٦٢ ٣٨ ٪٤ ٦١ احلالة الصحية
 ٪٥ ٣ ٪٣١ ١٧ ٪٦٤ ٣٦ ٪٣ ٥٦ نــالس

اخلصائص اجلسدية،( أسباب أخرى
 ) الوالدة، احلالة املدنية،الثروة

٣ ١ ٪٤٢ ١٦ ٪٥٥ ٢١ ٪٢ ٣٨٪ 

ز غريخمتص،ــركـامل( رىـأسباب أخ
 )سبب غري حمدد

٣ ١٦ ٪٣٢ ١٤٩ ٪٦٥ ٣٠١ ٪٢٨ ٤٦٦٪ 

  ٪٥ ٧٨ ٪٣٢ ٥٣١ ٪٦٢ ١ ٠٤٠ ٪١٠٠ ١ ٦٤٩ اجملموع 
 . العنصريةحة مركز تكافؤ الفرص ومكاف:املصدر

 يف إجـراءات قـضائية      ، منذ إنـشائه   ،املساواة بني املرأة والرجل   ب  املعين عهداملشرع  وقد   
تتعلــق ثـالث مــن هـذه القــضايا   و. املتظلمـات  مـساعدة   إىل كلــهادفمدنيـة يف أربـع قــضايا هتـ   

 .٢٠٠٧عالقات العمل ومل تزل جارية يف ب
حمكمـة   رئيس إىل حكم أصدره ) Rentawife (“ستأجر زوجة ا”وأدت القضية الرابعة     

املـساواة بـني املـرأة والرجـل        ب  املعـين  عهدامل (٢٠٠٧سبتمرب  /ولل أي ٢٦التجارة يف بروكسل يف     
نترنــت إلوتتمثــل القــضية يف دعايــة إشــهارية يف موقــع علــى شــبكة ا).  وآخــريننسإميــاكي ّدضــ

 عرضـا بإجيـار امـرأة تـصل إىل          ضمنتلترويج خدمة إلجيار أقـراص الفيـديو الرقميـة باملراسـلة تـ            
املستأجر عن طريـق الربيـد مـع إمكانيـة اسـتئجار عـدة نـسخ يف نفـس الوقـت واحلـصول علـى                         

وكـان  . ّد أقـصى فيمـا يتعلـق بالعـدد أو حـد زمـين             ـ دون وجـود حـ     بديالت هلن عند إرجاعهن   
ّد وثاقهـا يف مـستوى      ـاملوقع يبث تسجيال مـصورا تبـدو فيـه امـرأة البـسة ثيابـا خفيفـة وقـد شـ                    

ــار عــن   ، هــا يف صــندوق يتــوىل مــستعمل غــري راض زجّ لاملعــصمني والكعــبني   ــة الغب وبعــد إزال
وقـد خلـص القاضـي إىل أن هـذه     .  املرسـل الصندوق يسلمه إىل سـاعي بريـد بغيـة إرجاعـه إىل        

 يـز علـى أسـاس جنـساين مبـدلول قـانون           يتمال صـف  و نطبـق عليهـا   الدعاية متحيزة ضـّد املـرأة وي      
 . مواصلتها واملعاقبة باحلبس يف حالة االستمرار يف بثهاحبظر وقضى ٢٠٠٣فرباير /شباط ٢٥

قــضية جنائيــة يف ، متــّسك املعهــد كــذلك بــاحلق الشخــصي  ٢٠٠٨أبريــل /ويف نيــسان 
 وهــي جنايــة ميكــن وصــفها بأهنــا  ، مــن أصــل باكــستاين قتلــها أخوهــا ة فتــاة قاصــراغتيــال إثــر

 .شرف جرمية
كتـب بروكـسل    ويف منطقة بروكسل العاصـمة أنـشئ جهـاز مكافحـة التمييـز التـابع مل                

. لرئيـسية يف طـور التوظيـف      ايز  ي هبدف التصدي بصورة خاصة ألوجه التم      ،اإلقليمي للتوظيف 
و مـن أربـاب العمـل، فـضال عـن      أيتلقى طلبات املعلومات سواء من العاطلني عـن العمـل         وهو  
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ويعمـل  ). املساعدة، الوساطة، التقاضي  (اليت ميكن أن تكتسي متابعتها عدة أشكال         ىوالشكا
اجلهــاز، عنــد االقتــضاء، يف إطــار تعــاون رمســي مــع مركــز تكــافؤ الفــرص ومكافحــة العنــصرية 

 .واة بني املرأة والرجلاملسااملعين بهد املعو
وإذا تعــّددت أوجــه التمييــز، يعــاجل اجلهــاز الــشكوى علــى أســاس جمــال اختــصاصه أو   

الـشاكية، بالـضرورة، التمييـز اجلنـسي     /ن فيـه الـشاكي  يعـيّ  على أسـاس البيـان الـوارد والـذي ال        
لقـاة  أكثر عـددا مـن تلـك املت        رجال   وإذا كانت الطلبات الصادرة عن    . يز الرئيسي يبوصفه التم 

معينـة   مالحظـة أن عكـس ذلـك هـو الـصحيح بالنـسبة لطلبـات                 من نساء، فإنه جيب مـع ذلـك       
 .مرتبطة بعائق اجتماعي، واحلالة الصحية، واملعتقدات الدينية

 بــسبب التمييــز علــى ٧، منــها شــكوى ١٩١: ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان- ٢٠٠٣مــايو /أيــار
 .أساس جنساين

ــار ــها شــكوي  ١١٣: ٢٠٠٥أبريــل/ نيــسان- ٢٠٠٤مــايو /أي ــساء، ة درا صــ٤٤من عــن ن
 . بسبب التمييز على أساس جنساينىولشكاليوجد أي حصر  الو

 بـسبب التمييـز علـى       ىشـكاو  ٣ عـن نـساء،      ة صـادر  ٤٤، منها   ىشكاو ١٠٣: ٢٠٠٦سنة  
 .أساس جنساين

 بــسبب التمييــز علــى ىشــكاو ٤عــن نــساء، ر  صــاد٤١ منــها ىو شــكا١٠٧: ٢٠٠٧ســنة 
 .أساس جنساين

 يف إنــشاء مؤســسة وطنيــة مــستقلة   بلجيكــا تنظــر كانــتإلفــادة عمــا إذاا يرجـــى - ٧
 ).٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (بادئ باريس مل وفقاحلقوق اإلنسان 

أجريت يف أثناء الدورة التشريعية السابقة مناقـشات بـشأن إنـشاء جلنـة وطنيـة حلقـوق                   
مؤسـسات  لديها بالفعل عدة    ويثري هذا املشروع عدة مسائل مؤسسية إذ أن بلجيكا          . اإلنسان

 .قوق اإلنسانحب يف جماالت مرتبطة متارس اختصاصات
 الــتمس مــن مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان إصــدار رأي   ،٢٠٠٦ويف عــام  

 وأعربـت كـذلك منظمـات غـري حكوميـة خمتلفـة عـن               . وقد نظـر يف ذلـك الـرأي بعنايـة          .معلّل
 .اء جلنة وطنية حلقوق اإلنسانآرائها يف وثيقة تضمنت مقترحات عملية إلنش

 ويتواصل حاليـا النظـر بعنايـة يف    ، أجريت مناقشات متعمقة   ،وبعد األعمال التحضريية   
 ومـن  . والبيئة املؤسـسية الداخليـة  ، ومبادئ باريس، مع مراعاة اآلراء املتلقاة ،اخليارات املختلفة 

 .اهليئة هن فيه تشكيل هذالسابق لألوان يف الطور احلايل حتديد تاريخ ميك
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وبالرغم من عدم وجـود جلنـة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان حـىت اآلن، جيـب التأكيـد علـى                      
 ، وهكــذا.حقيقــة أنــه توجــد حاليــا مؤســسات حمــددة تعــاجل مــسائل مرتبطــة حبقــوق اإلنــسان   

، أنـشئ يف عـام    ١٩٩٣فباإلضافة إىل مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية القائم منـذ عـام             
 باملــساواة بــني املــرأة والرجــل الــذي تتمثــل مهمتــه يف العمــل علــى كفالــة  املعهــد املعــين٢٠٠٢

احترام املساواة بني النساء والرجال ومكافحة كل أشكال التمييز وعـدم املـساواة علـى أسـاس                 
 وهــي حمفــل للتــشاور ، اللجنــة الوطنيــة حلقــوق الطفــل٢٠٠٧وقــد شــكلت يف عــام  .جنــساين

 ولبلجيكـا كـذلك جلنـة       .ات الـسلطة وللمجتمـع املـدين      يتميز بتمثيل واسع النطاق لكل مستوي     
مــشتركة بــني الــوزارات للقــانون اإلنــساين تتمثــل مهمتــها يف تنــسيق التــدابري الوطنيــة املتخــذة    

 .لتطبيق اتفاقيات جينيف وبروتوكوالهتا والنظر يف مسائل متصلة بالقانون اإلنساين الدويل
 

 مالقوالب النمطية والتعلي  
 مــن بينــها اختــاذ جملــس ،يــر إىل اختــاذ الدولــة الطــرف ملبــادرات متنوعــةيــشري التقر - ٨

 وذلك هبدف القضاء على بعـض       ،الشيوخ قرارا بشأن صورة املرأة والرجل يف اإلعالنات       
ــسلوك ا  ــة    - جتمــاعيالمظــاهر ال ــة التقليدي ــسبقة والقوالــب النمطي ــايف واألحكــام امل  الثق

تمـع   هبـا الرجـل واملـرأة ضـمن األسـرة ويف اجمل            املتعلقة باألدوار واملسؤوليات الـيت يـضطلع      
 يرجـى اإلفـادة عـن إجـراء أي تقيـيم لآلثـار بغـرض                .)٥٥إىل  ٤٩الصفحات مـن    (عموما  

 وهـل اختـذت أي خطـوات        ،حتديد أهم إجنازات هـذه الـربامج والـصعوبات الـيت تواجههـا            
 عالجية هبذا الشأن؟

نترنـت وهـو    إل علـى ا   فضال عـن مقاضـاة شـركة مـسؤولة عـن إعـالن متحيـز جنـسانيا                 
ل احلكم الصادر بشأنه سـابقة قـضائية،       ـَّ والذي شك  ٧ اإلعالن املشار إليه يف الرد على السؤال      

 جامعـة أنفـار بـإجراء دراسـة         ٢٠٠٨كلف املعهـد املعـين باملـساواة بـني املـرأة والرجـل يف عـام                 
ــز جنــساين”متعمقــة بــشأن تعــبري   ــه  “حتّي  علــى  الــذي يــصعب حتديــد مفهومــه وحــدود مدلول

كافحـــة القوالـــب النمطيـــة    وذلـــك بغيـــة إجيـــاد حلـــول أكثـــر فاعليـــة مل     ،الـــصعيد القـــانوين 
 .جنسانيا املتحيزة

 مل تصدر السلطات الفلمنديـة أي تكليـف إلجـراء حبـث             ،ويف السنوات القليلة املاضية    
يتعلـق    لكـن أجريـت أعمـال حبـث فيمـا          .حمدد بشأن القوالب النمطية يف اإلعالنات اإلشهارية      

 الثقافيــة والقوالــب النمطيــة التقليديــة املتــصلة بــأدوار الرجــل واملــرأة  - لتحيزات االجتماعيــةبــا
ــة     .داخــل األســرة  ــة الفلمندي ــابع للحكوم ــا يف  وأجــرى مركــز البحــث الت ــن (حبث ــف م ) املواق

إنـاث  ( وهـو حبـث يقـارن بـني مواقـف املـستجوبني              ،ختصيص األدوار للمرأة والرجل يف األسر     
 .للرجل وللمرأة انا متعلقا بتخصيص املهام واألدواربي ١٥من ) وذكور
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حيـدث تغـيري ذو بـال يف املوقـف إزاء      وبصورة عامة، خلص البحـث اجملـرى إىل أنـه مل           
ــني      ــا ب ــرة م ــسني يف فت ــني اجلن ــساواة ب ــاط  . ٢٠٠٦  و١٩٩٦امل ــ،خبــصوص بعــض النق زع ـ ين

ضــعف ، قــاط أخــرى وخبــصوص ن،األشــخاص املــستجوبون إىل تأييــد املــساواة أكثــر مــن قبــل 
 .التأييد هذا

بيد أنه حدث حتّسن يف املوقـف إزاء املـساواة بـني اجلنـسني يف ختـصيص األدوار لـدى                     
 ٤٥ والرجــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني  ،النــساء الــاليت جتــاوزن ســن اخلامــسة واألربعــني  

بلغـوا مـستوى    لذين  حيصلن إال على القليل من التعليم والرجال ا         والنساء الاليت مل   ، سنة ٥٤ و
 .تعليميا عاليا

 اليت أجرهتـا جامعـة      ،وقد كانت املسألة الرئيسية اليت تناولتها دراسة اجملموعة الفرنسية         
 بشأن اسـتبطان الـشباب للقوالـب النمطيـة املتحيـزة جنـسانيا والـيت تنقلـها               ٢٠٠٦لييج يف عام    

جنــسانيا الــيت  زةكيــف يــستبطن الــشباب الرســائل والــصور املتحيــ: وســائط اإلعــالم كمــا يلــي
  وخباصة الربامج التلفزيونية؟،تنقلها الربامج السمعية البصرية

 إىل ٨ تتــراوح أعمــارهم مــن (تلميــذ  ١ ٧٠٠ مشلــت الدراســة يف اجملمــوع أكثــر مــن  
ــزة جنــسانيا يف وســائط     ،)عامــا ١٨ ــة املتحي  وقــد كــشفت حقيقــة أن وجــود القوالــب النمطي

 .بكثرة يف الربامج اليت يشاهدها الشباباإلعالم ظاهرة هائلة احلجم ومتواجدة 
 :منها ،واضعات تقرير الدراسة مبجموعة من التوصيات امللموسة/وتقدم واضعو 

مع التركيز بوجه خـاص     (النهوض بالتثقيف بشأن وسائط اإلعالم يف اإلطار املدرسي          - 
 ؛)“قراءة الصور”على تعليم الشباب 

 تحيزة جنسانيا يف الوسط املدرسي؛ املنظيم محلة لفك رموز القوالب النمطيةت - 
تــشجيع (التحــسيس يف الوســط العــائلي بأمهيــة منــط االســتهالك الــسمعي البــصري         - 

 .)متت مشاهدته مع البالغني  الذي يسمح مبناقشة ما“التأملي”االستهالك 

 يف أثنــاء انعقــاد ٢٠٠٧مــارس /يف آذار ونــشره )٩(ومت تقــدمي التقريــر النــهائي للدراســة 
 وفـضال عـن     .مـشاركة يف بروكـسل    / مـشارك  ١٠٠ع مائدة مستديرة حـضره أكثـر مـن          اجتما

 أتـاح اجتمـاع املائـدة املـستديرة فرصـة لفـتح مناقـشة             ،نشر نتائج هذه الدراسة للجمهور العـام      
 والسلطات العامة واجملتمـع املـدين بـشأن املـسائل           ،بني املنتجني احملترفني لربامج وسائط اإلعالم     

اجتاهــات العمــل الــيت يــتعني اســتنباطها لتــأمني متثيــل يتــسم باملــساواة بــني     هــي  مــا: األساســية
__________ 

 ./http://www.egalite.cfwb.be/medias/etude-sur-les-jeunes-le-sexisme-et-les-medias: انظر املوقع )٩( 
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اجلنسني يف وسائط اإلعالم؟ كيف ميكن التقليل من تأثري هذه القوالب النمطية على الـشباب؟               
 ، يف الـصحافة املكتوبـة بـصورة رئيـسية         ،وقد حظي نشر نتائج الدراسـة بتغطيـة صـحفية ممتـازة           

 .نية واإلذاعية أيضالكن ويف الصحافة التلفزيو
يرجى تقدمي معلومات عما اختذ من خطوات إلدماج معايري املـساواة بـني اجلنـسني      - ٩

وغريها مـن معـايري حقـوق اإلنـسان ضـمن منـاهج املـدارس االبتدائيـة والثانويـة يف خمتلـف                      
 .مناطق اجملتمعات احمللية يف الدولة الطرف

 حقـوق الطفـل ضـمن األهـداف النهائيـة        التزمت اجملموعات البلجيكية الثالث بـإدراج      
 .اإللزامية للتعليم

  صــياغة األهــداف التطويريــة والنهائيــة للتعلــيم يفانياقــد متــت علــى حنــو حمايــد جنــس و 
وتعـزز املـواد املـشتركة بـني املقـررات الدراسـية، بوجـه خـاص،                .  ببلجيكـا  منديـة  الفل موعةاجمل

  وهــي تتــصدى للقوالــب  .كان احملرومــةلفئــات الــس األوالد وو لفتيــاتل الفــرص املــساواة يف
 امليـول  اجلـنس، القـدرة اجلـسدية، العـرق،    (الختالفـات بـني النـاس    االنمطية وتؤدي إىل احتـرام     

 ....)  السّن،تغيري نوع اجلنس ، االزدواجية اجلنسية، السحاق،املثلية(اجلنسية 
لنــسبة للتعلــيم حاليــا حتــديث النتــائج املــستهدفة يف كافــة املقــررات الدراســية باوجيــري  
 ومـن املقـرر أن يـتم يف إطـار           .وتضطلع اآلن جامعة بروكـسل احلـّرة بدراسـة تقييميـة          . الثانوي

. للنتـائج املـستهدفة وإمكانيـة حتقيقهـا       مشروع البحث هذا تقييم الفائدة االجتماعية والتعليمية        
ــائم علــى أســاس دراســة استقــصائية مشلــ    ــذ ورؤســاء املــدارس، والتال ، املدرســنيتوهــو ق  ،مي

 قـام ريـة الـيت     أن املبـادئ التحرّ    بيـد .  ذات التوجـه االجتمـاعي     وكذلك املنظمات غري احلكومية   
 . املبادئ التوجيهية يف هذا اجملال النتائج املستهدفة ستظل متثل حتديدعليها

سمح تـــبيداغوجيـــة  مبـــادئ توجيهيـــة وأدوات) Ankie (“هـأنكيـــ”ويتـــيح املـــشروع  
 اختيــار جمــال دراســته عــن وعــي وحبريــة وبــدون حتيــز   مــنميــذلتال بــتمكني التعلــيم االبتــدائيل

ــساين ــوجي      . جن ــة يف القطــاع التكنول ــار مهن ــام اختي ــا هــي أن احلــواجز أم ســيقل والفكــرة هن
 .وتغيري املواقف والسلوك  حفز اإلعالم والتحسيسى جيرحجمها حني

ــاءات امل      ــن الكف ــدر األدىن م ــؤخرا حتــديث الق ــةومت م ــة  تطلب ــة مهن ــدريس ملمارس . الت
تـوفر  توتتمثل هذه الكفاءات الدنيا للمدرسني يف املعرفة واملهارات الكليـة الـيت ميكـن توقـع أن      

 وقــد كانــت بالفعــل الكفــاءات املــشتركة بــني الثقافــات  .س يف بدايــة حياتــه املهنيــةلــدى املــدّر
 ، ومن األمثلة عـن ذلـك      .تطلباتمشمولة ضمنيا لكنها أصبحت اآلن مدرجة صراحة ضمن امل        

 أنس يــستطيع املــدّر. ‘حفــز حتــّرر التلميــذ’ س الــيت تــسمح بـــة ومهــارات املــدّرمــاملعرفــة الداع
 يتنــاقش مــع الدارســني أن االجتماعيــة و والفئــاتلدارســنيا ىيــدرك الشخــصية املتميــزة لفــراد
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ويــشترط تــوفر املعرفــة مبختلــف  . ويعــّزز التنميــة الذاتيــة واالنــدماج االجتمــاعي لــصغار الــسنّ  
 . االجتماعية وثقافات الشباب والفوارق الثقافية بني الفئات االجتماعيةالثقافات
الـذي  ، ١٩٩٧ هيولي/متوز ٢٤  املؤرخ“املهام” مرسوم   نص، ي  الفرنسية موعةاجملويف   
هلياكـل املناسـبة   يـنظم ا  تعريفا للمهام ذات األولوية للتعليم األساسي والتعليم الثـانوي و       يتضمن

ــام،  إل ــك امله ــاز تل ــىجن ــةن اجمل أ عل ــسية جيــب  موع ــية    أ الفرن ــادئ األساس ــرام املب ــل احت ن تكف
 واملعــايري املتــصلة   بــني اجلنــسني املــساواة( يف قائمــة املــسائل  ٩ املنــصوص عليهــا يف الــسؤال  

 .)اإلنسان حبقوق
للتعلــيم األساســي واملرحلــة األوىل مــن التعلــيم     (إن اللجــان األربــع املعنيــة بــالربامج     
ــانوي ــوم اإلنــ  - الث ــة وللعل ــة والتكنولوجي ــة    - سانية العام ــة والتقني ــسانية املهني ــوم اإلن  - وللعل

  جيب أن تكفـل    شبكات التعليم وذات االختصاص بالنسبة جلميع      ،وللتعليم الثانوي املتخصص  
 .احترام روح هذا املرسوم املؤسس هلا

وفــضال عــن ذلــك، فــإن برنــامج عمــل احلكومــة لتعزيــز املــساواة بــني املــرأة والرجــل      
، مكانــة كــبرية ياكــلاهلب إجراءاتــه املتعلقــةيف   ميــنح)١٠(اإلدمــاج االجتمــاعي وات الثقافــرحــواو

 .ملكافحة القوالب النمطية املتحيزة جنسانيا
جلنة التوجيه العـام سـتكون مكلفـة      (....) ”: أن )١١(موحيدد العقد االستراتيجي للتعلي    

وسـيكون هلـذا    . اد كتـب مدرسـية     باعتمـ   رأي مقدم من دوائـر التفتـيش،       إىل، استنادا    تقوم بأن
 وباملرجعيــات البيداغوجيــة ‘املهــام’ حــدود التقيــد بأحكــام املرســوم االعتمــاد دور إرشــادي يف

والرجــل، فــضال عــن احلــوار بــني الثقافــات    فيــه كــذلك املــساواة بــني املــرأة ىتراعســ و.العامــة
 .)١٢(“ االجتماعياحلوارو

سـية وغريهـا مـن األدوات       ابرجميات در  و  مدرسية  كتب باعتماد علقوينص املرسوم املت   
 جلنـة   أنعلـى    ٢٠٠٦ مـايو / أيار ١٩البيداغوجية داخل مؤسسات التعليم اإللزامي، املعتمد يف        

 اعتمـادا  ،ة املدرسـية يالتوجيه العام ستكون مكلفة بأن متنح علـى أسـاس رأي مقـدم مـن املفتـش       
 تقيــد بــضرورة احتــرام ليتعلــق با  للكتــب الــيت تعــرض عليهــا وذلــك باخلــصوص فيمــا  إرشــاديا
 .املساواة مبادئ

__________ 
 .٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥عتمدته حكومة اجملموعة الفرنسية يف ا )١٠( 
 .٢٠٠٥حكومة اجملموعة الفرنسية يف عام اعتمدته  )١١( 
 .٣٤ الصفحة “تزويد التالميذ واملدرسني بأدوات املعرفة” ٦  النقطة،العقد االستراتيجي للتعليم )١٢( 
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لبعـد اجلنـساين يـشكل جـزءا        ل فإن النهج النظـري والعملـي للتنـوع الثقـايف و           ،يف اخلتام  
ــدريب األوّ  ال ــن التـــ ــزأ مـــ ــدارس  يليتجـــ ــديري املـــ ــني ومـــ ــاء   ٢٠( للمعلمـــ ــاعة يف أثنـــ ســـ

 فـــإن معهـــد التـــدريب يف أثنـــاء فتـــرة العمـــل، املكلـــف بالتـــدريب كـــذلك . )١٣()دروس دورة
تدريبيـة متواصـلة تـدمج فيهـا مـسائل املـساواة         املتواصل للمدرسني واملدرسات، يقترح أنـشطة       

 .والتنوع الثقايف
للحصول على مزيـد مـن البيانـات اإلحـصائية املتعلقـة بـالتعليم يف اجملموعـة الفرنـسية،                    

 :نظر املوقعني التالينيا
 http://www.enseignement.be/prof/dossiers/indicateurs/index.aspو  
 http://www.etnic.be/index.php?m=etnic_serv_statistiques 
ــة  يف  ــة باألملانيـ ــة الناطقـ ــوم   اجملموعـ ــاجرين مبوجـــب مرسـ ــذ املهـ ــاج التالميـ ــتم إدمـ   يـ

 أي  ، إىل قبـول التالميـذ القـادمني حـديثا يف املـدارس             الرامي ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول  ١٧
 :الذين

يتقنــون لغــة التعلــيم ويكــون    ســنة، وهــم ال١٨  و٣تتــراوح أعمــارهم بــني   )أ( 
مسكنهم أو مقر إقامتهم االعتيـادي يف إحـدى املنـاطق البلديـة التـسع إلقلـيم اجملموعـة الناطقـة                     

ن يــوّدون التــسجيل فيهمــا مهــا أقــرب مدرســة  اباألملانيــة أو أن تكــون املدرســة أو اإلقلــيم اللــذ 
 ؛إقليم أو

أو يكونون قد تقدموا بطلب لالعتراف بصفتهم الجئني أو قـد حـصلوا علـى           )ب( 
 املتعلـق بـدخول األجانـب إقلـيم     ١٩٨٠ديسمرب /كانون األول  ١٥هذا االعتراف وفقا لقانون     

 :أي أن يكونوا البلد وإقامتهم واستقرارهم فيه وترحيلهم منه،
ــب    إ -  ــدم بطل ــشخص تق ــرافقني ل ــا م ــرافم ــصفاالعت ــته ب ــى  ا الجئ ــذا  أو حــصل عل ه

 االعتراف؛
 هذا االعتراف؛ بصفتهم كعدميي اجلنسية أو حصلوا على االعترافأو تقدموا بطلب  - 
 ٣ الفقـرة الفرعيـة    ٢  أن يكونوا رعايا بلد يعترب ناميا على النحـو املـذكور يف املـادة              أو - 

 املتعلق بالتعـاون الـدويل البلجيكـي أو بلـد ميـر مبرحلـة               ١٩٩٩ مايو/أيار ٢٥من قانون 

__________ 
للتــدريب األويل للمعلمــني ومــديري املــدارس يف  احملــدد ٢٠٠٠ ديــسمرب/ كــانون األول١٢ املــؤرخ املرســوم )١٣( 

 .٢٠٠٥يوليه / متوز٢٠اجملموعة الفرنسية واملعدل، ضمن تعديالت أخرى، يف 

http://www.enseignement.be/prof/dossiers/indicateurs/index.asp
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انتقالية يتلقى رمسيا مساعدة من جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة               
 ؛يف امليدان االقتصادي

فرباير األخري يف إحدى مـدارس      / شباط ١ أو مسجلني منذ تاريخ غري سابق لـ       )ج( 
 .األملانيةالناطقة بموعة اجمل

 حـني متـر تلـك البلـدان          الناميـة  جيوز أن تضيف احلكومة بلدانا أخرى لقائمـة البلـدان         و 
 .بأزمة خطرية

ــة للتالميــذ القــادمني حــديثا تعليمــا موجهــ      إىل قــدر املــستطاع اوتــوفر املــدارس العادي
لتـدريس   لغـة ا   أن يتعلمـوا  يـة،   ويتعني على هؤالء التالميـذ، علـى أسـاس األول         و. اجلانب العملي 

وإىل جانـب دورات الـدروس الوصـلية املنظمـة يف إطـار التعلـيم                . يف احلياة اليوميـة    أن يندجموا و
 يتـوىل تنظـيم     ،االبتدائي والثانوي، ينشئ املرسوم جملسا لإلدمـاج يف مـدارس التعلـيم األساسـي             

تالميــذ لدورة دروس وصــلية مــن شــأهنا أن تــسمح بتحقيــق أفــضل إدمــاج ممكــن يف املدرســة ل  
 .قادمني حديثاال

 يرجـى تقـدمي معلومـات       ،ة الـسابقة   اخلتاميّـ  ا مالحظاهتـ  متشيا مع ما طلبته اللجنة يف      - ١٠
، اسـيما الرومـ   ثنيـة وال إعن حالة الفتيات والنساء من أصل أجنيب واملنتميات إىل أقاليـات      

التثقيـف  ] خبـصوص [...  ئــات الجوال الـسياسي   طالبات اللجـوء  ذلكواملهاجرات مبن يف  
ــذ ــا  ال ــن فيم ــوفريه هل ــسني       ي جيــري ت ــني اجلن ــساواة ب ــا وبامل ــسان عموم ــوق اإلن ــق حبق يتعل
عن دراسات أجري من   مت اختاذها ملصلحتهن يف ضوء ما       تدابري حمددة  عن أي ، و صوصاخ

 . حتديداالصعوبات اليت تواجهها النساء والفتيات األجنبيات
العنــصر  تــبني أن )١٤(الرومــا النظــر يف مــسألة تــسّول األطفــال املنــتمني إىل طائفــة  بعــد 

وبالتـايل  .  األطفـال واسـتبقاؤهم يف املـدارس        قبـول  املركزي الذي يـسمح باسـتنباط حلـول هـو         
مــن خــالل تلبيــة (  األســر بغيــة توســيع نطــاق التحــاق هــؤالء األطفــال باملــدارس ساعدة مــفــإن

ــة للتــسجيل باملــدارس    صــل  ستتوا) األســر يف هــذا املــسعى ورصــد تــصّرف االحتياجــات املادي
 مثـل االسـتثمار   ، الطـابع اإللزامـي للتعلـيم      كذلك، فإن وضع ترتيبات يف جمال احترام       .وتكثّف

 .يف التوجيه واملتابعة الدراسية الصارمة، سيؤدي دورا يف هذا االجتاه
 طــاليب اللجــوء، يف إطــار مهامهــا، بــاحلرص علــى   الســتقبالوتقــوم الوكالــة االحتاديــة   

املناسـبة لكـل    ساعدة   وعلى تأمني امل   ، اللجوء أيا كان مصدرهم    يبلا ط  معاملة  يف اةساواملكفالة  
__________ 

انظــر، يف مجلــة مــشاريع أخــرى، مــشروع القــائمني بالوســاطة يف جمموعــة الرومــا التــابعني ملــأوى املنظمــات    )١٤( 
 .اعية للربحالس غري
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 . الـيت ميكـن أن حيـصل عليهـا املـستفيدون           ساعدةواحلاالت الفردية هي اليت حتدد نـوع املـ        . فرد
  األصول والفئات العمريـة    كافة من   ،وتضطلع هياكل االستقبال مببادرات لتحسني حتّرر النساء      

تـشكل اجلنـسية     وال. ...) وأنـشطة حمـددة األهـداف        ،تدريبية ودورات   ،أفرقة القبول املؤقت  (
 بيـد أن أقليـات إثنيـة        . املـساعدة االجتماعيـة املقترحـة      ثين للنساء معيارا حيدد نوع    إل ا  األصل أو

ــة ــل،معين ــ مث ــر تكساعدة، تنطــوي علــى إشــكالية حمــددة وحتــصل علــى مــ   ا الروم ــا أكث  مــع ّيف
وظفون االجتمـاعيون، عنـد االقتـضاء، بتوجيـه          ميكن أن يقوم امل    ،ومن جهة أخرى  . خصائصها

 منــع ظهــور حــاالت العنــف الزوجــي  يفالنــساء أو الفتيــات املعنيــات حنــو الــدوائر املتخصــصة  
يتعلـق    وحتـصل الفتيـات والنـساء علـى التـدريب واملعلومـات فيمـا          . احلاالت الـيت تظهـر     رصدو

 فضال عـن    ،ة اجلنسية واإلجنابية  يتعلق بالصح  حبقوقهن احملددة يف إطار إجراءات اللجوء، وفيما      
. وتعزيـز اسـتقالهلّن الـذايت والـتمكني هلـنّ         ضـعفهن    من   حدتدريب ومعلومات أكثر عمومية لل    
بـني   بـشأن العنـف القـائم علـى أسـاس جنـساين فيمـا              ٢٠٠٦ويف أعقاب دراسة جمـراة يف عـام         

ة وباالشـتراك معهـا     طاليب اللجوء والالجئني، مت استنباط أداة حمددة من أجـل الفئـات املـستهدف             
تــدابري حمــددة أخــرى  حاليــا تــصميم وتنفيــذ وجيــري .هــذا العنــفللمــساعدة يف منــع حــدوث 

خــرين يف قطــاع االســتقبال واللجــوء مــن جهــة   اآللتحــسيس العمــال االجتمــاعيني واملــوظفني  
 .والفئات الضعيفة من جهة أخرى

ممكـن مـن الرجـال      بلـوغ أكـرب عـدد       ل هنجـا مشوليـا      منديـة وقد اختـارت الـسلطات الفل      
وسـتنظم يف مناسـبات قليلـة أنـشطة خمصـصة ألحـد اجلنـسني، ومنـها                 . والنساء من أصل أجنيب   

 .هّن على التحدث حبرية عن مشاكلهّنزبني النساء حلف مثال اجتماع فيما
دروس يف جمـال اإلدمـاج    دورات وبصورة عامة، كان عدد املهاجرات الـاليت حـضرن    

ن مـــن الرجـــال، وهـــي دروس نظمـــت علـــى املـــستوى احمللـــي املـــدين مـــساويا لعـــدد احلاضـــري
 .لألشخاص من أصل أجنيب

ــن     ــق األشــخاص م ــستهدفة دف ــة امل ــدين   الفئ ــاج امل ــشطة اإلدم  ، +١٨( للمــشاركة يف أن
 ٢٠٠٧يف ...)  ترخيص إقامة طويل األجل حمتمل

 
  إنـاث  ذكـور اجلنسيـــة

 ـةاملئوينسبة ال العــدد النسبة املئويـة العــدد 

 ٢١,٤ ٢ ٧٧١ ٢٣,١ ٣ ٢٩٠ هولندا
 ٨,٢ ١ ٠٥٥ ١٢,٧ ١ ٨٠٣ بولندا
 ٨,٦ ١ ١١٦ ٦,٨ ٩٦٢ املغرب
 ٥,٧ ٧٣٤ ٥,٧ ٨١٢ تركيا
 ٣,٥ ٤٥١ ٤,٨ ٦٨٢ بلغاريا
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  إنـاث  ذكـور اجلنسيـــة
 ـةاملئوينسبة ال العــدد النسبة املئويـة العــدد 

 ٣,٤ ٤٣٦ ٣,٤ ٤٧٨ فرنسا

 ٢,٩ ٣٨١ ٣,٢ ٤٥١ رومانيا

 ١,٦ ٢٠٨ ٢,٨ ٣٩٦ اهلند

 ٢,٤ ٣١٦ ٢,٦ ٣٧٢ أملانيا
 ١,٦ ٢٠٧ ٢,٢ ٣٠٧ اململكة املتحدة

 ١,٤ ١٧٥ ١,٩ ٢٦٤ الربتغال
 ١,٦ ٢٠٨ ١,٧ ٢٤٨ الواليات املتحدة األمريكية

 ٢,٤ ٢٠٩ ١,٦ ١٦٧ الصني
 ٠,٩ ١٢٢ ١,٦ ٢٢٣ إيطاليا
 ٣,٠ ٢٧٠ ١,٤ ١٥٥ روسيا
 ٢,١ ٢٧٠ ٠,١ ٢٠ تايلندا
 ١,٥ ١٩٠ ٠,٢ ٢٤ الفلبني
...    ...    ...    ...    ...    
 ١٠٠ ١٢ ٩٣٥ ١٠٠ ١٤ ٢١٢ اجملموع

 
 ٢٠٠٧عة يف املوقّ) بداية درب اإلدماج (عقود اإلدماج  

 
  إنــاث  ذكـور ةــاجلنسي

 النسبة املئوية العـدد النسبة املئوية العـدد 

 ١٢,٨ ٨٦٢ ١٥,٧ ٨١٤ املغرب
 ٩,٢ ٦١٩ ١١,٤ ٥٩١ تركيا
 ٦,١ ٤١٥ ٤,٧ ٢٤٦ روسيا
 ٥,٢ ٣٤٩ ٣,٩ ٢٠١ بلجيكا
 ٢,٩ ١٩٦ ٣,٥ ١٨٠ الصني
 ٣,٥ ٢٣٧ ٢,٣ ١١٨ بولندا

 ٢,٨ ١٩٢ ٢,٥ ١٣١ الدميقراطية مجهورية الكونغو
 ١,٢ ٨٢ ٤,٦ ٢٤٠ العراق
 ٤,١ ٢٧٥ ٢ ٩ تايلندا
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  إنــاث  ذكـور ةــاجلنسي
 النسبة املئوية العـدد النسبة املئوية العـدد 

 ٢,٠ ١٣٦ ١,٩ ١٠١ غانا
 ٢,٢ ١٤٦ ١,٠ ٥٢ نيجرييا

 ١,٢ ٨٤ ٢,٢ ١١٤ أفغانستان
 ١,٤ ٩٥ ١,٨ ٩٢ صربيا
 ٢,٥ ١٦٨ ٣ ١٥ الفلبني
 ١,٦ ١٠٨ ٥ ٢٨ الربازيل
 ١,٦ ١١١ ٩ ٤٥ رومانيا
 ١,٤ ٩٧ ١,٤ ٧٤ ونربالكام
 ١,١ ٧٧ ١,٧ ٨٧ إيران
 ١,٥ ١٠٢ ١,٢ ٦٢ اهلند

...    ...    ...    ...    ...    
 ١٠٠ ٦ ٧٦٠ ١٠٠ ٥ ١٨٩ اجملموع

 
.  املدين على القـادمني حـديثا    تقتصر الفئة املستهدفة لإلدماج    ل، ال بروكسندرز و يف فل  

 درب تبـاع ايع املهاجرين الذين قدموا قبل سنة واحدة أو أكثر من سـنة علـى        أيضا تشج  ىجير
وقـد حـصل    . أو املهـين  / و إدماج يشتمل على دروس يف اللغـة اهلولنديـة، والتوجيـه االجتمـاعي            

 . على اجلنسية البلجيكيةهاجرين، بالفعلبعض من هؤالء امل
إن عــدد ، فــ“يثاالقــادمني حــد” عــن عــدد “القادمــات حــديثا”ويف حــني يقــل عــدد  

 .عوا عقد إدماجقّالنساء يفوق عدد الرجال يف فئة األشخاص الذين و
ويقّدم دعم مايل الحتادات منظمـات الرجـال والنـساء مـن أصـل أجـنيب املـسؤولة عـن                     

 .القيام، بنفسها، بتنظيم أنشطة خمصصة، على وجه التحديد، ألحد اجلنسني
ويقوم املركز بأنـشطة    . ت على دعم مايل   لفتيات والنساء املهاجرا  احيصل مركز دعم    و 
ز، ويـصدر املنـشورات، ويـنظم االجتماعـات وتظـاهرات      ويـنظم أفرقـة التحليـل املركّـ     ،  البحث

ــ:  وهــو منظمــة تعمــل مــن القاعــدة إىل القمــة  .التحــسيس سأل النــساء مــن أصــل أجــنيب عــن  ت
املركــز يف ويتمثــل جــزء مــن دور  .  إجيــاد حلــول حيثمــا أمكــن ذلــك تّممــشاكلهن احملــددة ويــ 

يسترعي االهتمام على صعيد السياسات ويقـوم بوضـع         فهو   ،ممارسة التأثري من خالل االتصال    
  خـاص  وجيري حاليا إعداد موقـع علـى الـشبكة العامليـة          . أصل أجنيب  نساء من تدابري من أجل ال   

 ). يف قائمة املسائل٢٥ لالسؤاانظر ( بالصحة اجلنسية واإلجنابية يعىن ولشباب املسلمبا
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 واملــنظم مــسبقا، أجنــز مركــز اإلســالم يف  القــسريويف إطــار مكافحــة ظــاهرة الــزواج 
 خبـصوص العوامـل الـيت حتـد مـن       دراسة٢٠٠٧-٢٠٠٥، يف الفترة تأوروبا التابع جلامعة غان  

 وشكلت النتائج املرحليـة     .حرية اختيار قرين يف جمموعات السكان من أصل أجنيب يف بلجيكا          
دراسـة التفاعليـة نظمـه      لقـات العمـل الـيت نظمـت يف أثنـاء يـوم ل             للدراسة موضوع عدد من حل    

املساواة بني املرأة والرجل بالتعاون مع مركز تكافؤ الفـرص ومكافحـة العنـصرية              ب  املعين عهدامل
 تظاهرة للقـاءات واملبـادالت    ومت تقدمي النتائج النهائية للدراسة يف   .٢٠٠٦ هيوني/حزيران ٦ يف

 معلومـات بـشأن     نشرة تتـضمن   ويتواصل حاليا إعداد     .٢٠٠٧ وماي/أيار ٣نظمت صباح يوم    
 .جل الفتيات والنساء من أصل أجنيبأالزواج واختيار القرين من 

الـيت ذكـرت فيهـا احلاجـة إىل دراسـة            و تقريـر  الواردة يف ال   السياسيةصيات  وعمال بالتو  
واة بـني املـرأة والرجـل     املـسا ب  املعـين  عهـد املمتعلقة حبالة الفتيان والرجال من أصل أجنيب، وجـه          

نداء لعرض مشروع إلكمـال املعلومـات املتاحـة عـن نطـاق اإلشـكالية وحتقيـق اتـساق الوقايـة                     
 وسيـشرع  . مع االحتياجات احملددة للفتيان والرجال من أصل أجـنيب        تاحتني حاليا واملساعدة امل 

امعــة أنفــار يف يف إجنــاز الدراســة مركــز اهلجــرة والدراســات املــشتركة بــني الثقافــات التــابع جل  
 .٢٠٠٨ هيولي/متوز

 الفرنــسية حــول موعــة يف اجملة، فبعــد نــشر نتــائج الدراســة اجملــرا  وباإلضــافة إىل ذلــك 
هــي  مــا: ، الــزواج املفــروضيالــزواج االختيــار”للنــدوة ومتابعــة  )١٥(قــسريمــسألة الــزواج ال

 جممــع، تخطــيط األســرةل  الــصحيمركــزلل الفرنــسية موعــة اجملأســندت، “الرهانــات للــشباب؟
 لــه مــسبقا يف إطــار ســياق نظّمإلجنــاز أداة متــصلة حبــاالت الــزواج املــمنحــة  ،ســانته جوزافــات

، وذلــك يف شــكل جمموعــة مــن األدوات البيداغوجيــة     “عــودةذهــاب و: الــزواج”: اهلجــرة
لحــوار بــني ل ا بــصرية مــسجلة علــى قــرص فيــديو رقمــي تــشجيع - تــشتمل علــى وثيقــة مسعيــة
وعرضـت هـذه    .  لـه مـسبقا وأربـع كراسـات بيداغوجيـة          نظّمواج املـ  األجيال بـشأن حقيقـة الـز      

ي التنـشيط املـرتبطني     ـيـ  على مجهـور مـن فن      ٢٠٠٦أكتوبر  /األداة اليت أكملت يف تشرين األول     
ع سـانته جوزافـات   ى جمّموتولّ. سيدرتأو غري املرتبطني مبراكز ختطيط األسرة، مث على قطاع ال  

 : خمتلفة بطرق٢٠٠٧ترويج هذه األداة يف عام 
 .تقدمي األداة عن طريق الربيد حملطات مدرسية وشبه مدرسية - 
“ شـايربيكوا ”لـشبكة    لفنيني تابعني    “الزواج واهلجرة ”أنشطة تدريب نظمتها شبكة      - 

 .) شخصا٤٦ (وملؤسسات الطب النفساين للجمعيات

__________ 
 ./http://www.egalite.cfwbe.be/violence-entre-partenaires/mariages-forcesانظر يف املوقع  )١٥( 
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مــاعيني،  معــّدة جلمهــور مــن العــاملني االجتوأنــشطة تدريبيــةاضــرات وأّيــام دراســية حم - 
القائمـات بالوسـاطة    /املنـشطات، والقـائمني   /املدرسات، واملنشطني /واملدرسني واملربني

 .)أشخاص ٢٠٥(
ــشيطية مدرســية       -  ــاء تظــاهرات تن ــة يف أثن ــة األدوات البداغوجي ــدمي جمموع عــروض لتق

 فتـاة يف الـسنتني اخلامـسة والـسادسة          ٤٢(بشأن العالقات، واحلياة العاطفية واجلنـسية       
 .)ليم الثانويمن التع

جلمهـور رّواد مجعيـات     “ ذهـاب وعـودة   : الـزواج ”تظاهرات تنشيطية بواسـطة األداة       - 
 .) شخصا٣٥٦(التعليم املتواصل ومراكز حمو األمية 

بيع األداة لرابطات نسائية ورابطات حقوق املرأة، وملراكـز ثقافيـة، وملـأوى املنظّمـات        - 
ودوائـر   ،“وــآم”ة  ـاع للجمهور، ومؤسس  غري الساعية للربح اليت تقدم خدمات استم      

 .الشرطة
 .  Radio Panik وGold FM: غة التركيةلبرامج إذاعية بال: وسائط اإلعالم - 

 الفرنـسية لالسـتجابة   موعة الترتيبات الثالثة التالية اليت أقيمت يف اجمل     ينبغي أيضا إبراز  و 
 .إىل الصعوبات احملددة اليت يالقيها السكان من أصل أجنيب

 ٢٠٠١ هيونيـ / حزيـران  ١٤مبوجـب مرسـوم     إلعـادة التوجيـه     ترتيب دورات الـدروس      
 الفرنـسية   موعـة القادمني حـديثا يف التعلـيم الـذي تنظمـه أو متّولـه اجمل              ذيالرامي إىل إدماج التالم   

 ).٢٠٠١ هيولي/ متوز١٧ بتاريخ ة الصادرريدة الرمسيةاجل(
مـن تعلـيم مكيـف مـع        االسـتفادة    ب )١٦(“قـادم حـديثا   ”يسمح هذا الترتيب لكل طفـل        
كفالة االندماج األمثـل يف التعلـيم علـى          إىل   )١٧( إعادة التوجيه   وهتدف دورة دروس   .احتياجاته
__________ 

التالميـذ الـذين تتـوفر    : “ميـذ القـادمون حـديثا    التال” -١: ألغراض تطبيق هذا املرسـوم، يعـين تعـبري         - ٢املادة   )١٦( 
 :فيهم الشروط التالية

 تكون أعمارهم بني سنتني ونصف ودون الثامنة عشرة؛ )أ(  
إمــا أن يكونــوا قــد تقــدموا بطلــب لالعتــراف بــصفتهم كالجــئني أو حــصلوا علــى ذلــك االعتــراف وفقــا  )ب(  

ألجانب إقليم البلـد وإقامتـهم واسـتقرارهم بـه           املتعلق بدخول ا   ١٩٨٠ديسمرب  /كانون األول  ١٥لقانون  
 وإبعادهم؛

ــى ذلــك         -   ــصفته كالجــئ أو حــصل عل ــراف ب ــّدم بطلــب لالعت ــشخص تق ــرافقني ل ــوا قاصــرين م أو يكون
 املتعلق بـدخول األجانـب إقلـيم البلـد وإقامتـهم        ١٩٨٠ديسمرب  /كانون األول  ١٥االعتراف وفقا لقانون    

 واستقرارهم به وإبعادهم؛
 قّدموا بطلب لالعتراف بصفتهم كعدميي اجلنسية أو حصلوا على ذلك االعتراف؛أو ت -  
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متكـني التالميـذ    يهدف التعليم، على أسـاس األولويـة، إىل         س قيق ذلك، لتح و .املستوى املناسب 
 .الدراسات الفرنسية، وعند االقتضاء تعديل مستوى ، أي لغة التعليممن إتقان
جيـايب يف التعلـيم علـى مـنح         إل بـالتمييز ا    املتعلق ١٩٨٨ هيوني/حزيران ٣٠ينص مرسوم    

موارد إضافية النتداب موظفني يتولـون اسـتنباط أنـشطة بيداغوجيـة هتـدف إىل تـأمني حظـوظ                   
ــذ   ــع التالمي ســبق إىل املــوارد البــشرية    ويــشري مــا . االجتمــاعيحــّرر جمــال التيفمتــساوية جلمي

 اليت تستقبل األطفال القادمني من األوساط األشد ضـعفا، ومنـهم أطفـال الـسكان مـن                  املضافة
 .أصل أجنيب

 يف إطــار اتفاقــات الــشراكة “لغــة وثقافــة املنــشأ” االضــطالع بربنــامج يــسمى ىوجيــر 
 إىل الفرنسية مـع عـدة بلـدان تـأيت منـها نـسبة هامـة مـن املهـاجرين                     موعةالثنائية اليت وقعتها اجمل   

 .غرب، واليونانمليطاليا، والربتغال، وتركيا، ورومانيا، واإ: بلجيكا
 مكلفـني   سـني وتضع هذه الدول الشريكة حتت تصرف املدارس اليت تطلب ذلـك مدرّ            

 .بتقدمي دروس خاصة بلغة وثقافة املنشأ
 املواطنـة وحقـوق اإلنـسان يـستهدف          الفرنسية كذلك تثقيفـا يف جمـايل       موعةوتوفر اجمل  

ــع التالم ــمجيـ ــداغوجي   ذ وايـ ــسيق بيـ ــالل تنـ ــن خـ ــاتذة مـ ــة ”ألسـ ــة أو مهجيـ ، وأداة “دميقراطيـ
 .“املواطنة”، ومرسوم “)٢٠٠٤( الرجل يف العامل/املرأة”بيداغوجية 

املرسوم املتصل بتعزيز التثقيف يف جمال املواطنة املسؤولة والفاعلـة ضـمن            وجيرى إنفاذ    
ينــاير /كــانون الثــاين ١٢املــؤرخ و يــال ماالــيت تنظّمهــا اجملموعــة الفرنــسية وتــدعمها املؤســسات 

__________ 

 املتعلـق  ١٩٩٩مـايو  /أيـار  ٢٥ مـن قـانون     ٢ أويكونوا رعايا بلد يعترب بلدا ناميا بـاملفهوم الـوارد يف املـادة             -  
ملساعدة من أجـل    بالتعاون الدويل البلجيكي، أوبلد مير مبرحلة انتقالية وحيصل رمسيا على معونة من جلنة ا             

 التنمية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛
، تتمثـل   ٢٠٠٨يونيـه   /حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٥ينـاير   /كـانون الثـاين    ١على أسـاس مؤقـت، واعتبـارا مـن             

ــدان        ــادة، يف البل ــة، املــشار إليهــا يف هــذه امل ــة انتقالي ــّر مبرحل ــيت مت ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــواردة يف قائمــة البل  ال
 ؛٢٠٠٣يناير/كانون الثاين ١املستفيدين من املعونة اليت وضعتها جلنة املساعدة من أجل التنمية يف 

 .يكونوا قد دخلوا اإلقليم الوطين منذ ما يقل عن سنة واحدة )ج(  
 يف الفقـرة الفرعيـة      جيوز للحكومة أن تضيف، لفتـرة حمـددة، بلـدانا أخـرى يف قائمـة البلـدان الناميـة املـشارإليها                      

 .حني ترى أن هذه البلدان متّر بأزمة خطرية) ب (١ -األوىل 
هــيكال تعليميــا :  دورة الــدروس اجلــسرية- ٢: (...)  ألغــراض تطبيــق هــذا املرســوم يعــين تعــبري - ٢املــادة  )١٧( 

 األساســـي يهـــدف إىل تـــوفري االســـتقبال، والتوجيـــه، واإلدمـــاج األمثـــل للتلميـــذ القـــادم حـــديثا يف التعلـــيم 
 .الثانوي أو



CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1  
 

08-34575 25 
 

، حــول ثالثــة حمــاور يف مجيــع مــدارس التعلــيم اإللزامــي منــذ بدايــة الــسنة الدراســية يف   ٢٠٠٧
 :٢٠٠٧سبتمرب /وللأي

ــ •  ــون  كتّي ــواطن  ”ب مرجعــي معن ــساب صــفة امل ــازة واكت ــق  “حي  وهــو يرمــي إىل حتقي
يـز، يف مجلـة أمـور،       احلصول على مرجعيات لفهم اجملتمع املدين والـسياسي، مـع الترك          

 .على احلقوق األساسية للمواطنني وحرياهتم
 بنشاط واحد متعدد التخصصات، يكـون      ، على األقل،  يتعني على املدارس أن تضطلع     • 

 أو  دراسـية حلـة رمندرجا يف منظور التثقيف من أجل مواطنـة مـسؤولة وفاعلـة لكـل م           
ــز فهــم تطــور املؤســسات الد     ــا إىل تعزي ــة واشــتغاهلا،  مــستوى تعليمــي، وهادف ميقراطي

 . والتراث، إزاء اآلخرين والبيئةواملسؤولية، أنشطة التدوينو
ذ واالعتــراف هبــا يف الــسنتني اخلامــسة والــسادسة مــن   يــمت تعمــيم هياكــل متثيــل التالم  • 

 ).ذيمندوبو األقسام وجمالس التالم(التعليم االبتدائي ويف كامل التعليم الثانوي 
 

 العنف ضّد املرأة  
ــة  - ١١ ــة أعربـــت كـــل مـــن اللجنـ ــا اخلتاميـ ــان (، يف مالحظاهتـ ، )١٥٢  و١٥١الفقرتـ

 مــــن الوثيقــــة ١٥٧٩الفقــــرة ( العنــــف ضــــّد املــــرأة  مبــــسألةواملقــــررة اخلاصــــة املعنيــــة
E/CN.4/2003/75/Add.1 (  أعمـال العنـف اجلنـسي       قـانون الـذي يـصنف     ال همـا إزاء  قلقعن 

 قـدمي تفـسري    يرجى ت  . يف الدولة الطرف   األسرة واألخالق العامة   نظام   جرائم ضدّ بوصفها  
ومقاومــة الربملــان املــصطلحات، إلبقــاء علــى هــذا املفهــوم و الــذي اســتند إليــه يف المنطــقل

 العنــف اجلنــسي  عــن أعمــال ومعلومــات   يرجــى تقــدمي بيانــات إحــصائية   كمــا .للتغــيري
 والتحقيقـات   ىو عـدد الـشكا     الـزوج لزوجتـه، وخباصـة      ، مبـا يف ذلـك اغتـصاب       واألسري

للضحايا تقرر منحها  اتأي تعويضالعقوبات املوقعة باملرتكبني، وات ونادواإلالحقات املو
 .أو عائالهتم

قــانون عــداد قائمــة وقــت إ الــيت كانــت احلكومــة حقيقــة أن يــشري تقريــر بلجيكــا إىل  
 املتعلق باحلماية اجلنائية للقاصرين قد اقترحت تعـديل مفهـوم           ٢٠٠٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨
 علــى األخــالق وبــنفس املناســبة حتــديث هيكــل القــانون اجلنــائي بنقــل هــذه املخالفــة    يتعــدال

 وعلـى    األخـالق العامـة    لتعـّدي علـى   جـرائم وجـنح ا    يف  ”وخمالفة االغتصاب من الباب السابع      
حيـث  “ يف اجلـرائم واجلـنح املرتكبـة ضـد األشـخاص          ”إىل الباب الثـامن     “ النظام داخل األسر  

وقـد رأى الربملـان، اسـتنادا باخلـصوص         . العتـداء بـالعنف اجلـسدي     يندرج أيضا، باخلصوص، ا   
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أن مفهوم التعّدي على األخـالق     إىل اآلراء املتلقاة لدى مساع املهنيني املمارسني يف هذا اجملال،         
 .يكن يثري أية مشكلة خاصة، وبالتايل أن التعديالت اليت توّختها احلكومة مل تكن مناسبة مل

تتـأثر    التقرير، فـإن األولوّيـة املـسندة للمالحقـات القـضائية ال            وعلى النحو املوضح يف    
 .زالتا مدرجتني يف الباب السابع حبقيقة أن هاتني املخالفتني ما

 تقريـر مفـّصل يتـضمن بيانـات إحـصائية بـشأن أعمـال العنـف                 ٢٠٠٧وصدر يف عـام      
 .داخل األسرة

علــى العنــف قــضاء ، مت وضــع خطــة عمــل جديــدة لل )٢١الفقــرة (وفقــا للتقريــر  - ١٢
يرجـى تقـدمي    .  وتطبيقها يف اجملتمعات احمللية واألقاليم     ٢٠٠٧-٢٠٠٤الزوجي يف الفترة    

معلومات مفصلة عن تنفيذها،مبا يف ذلك املـوارد املخصـصة يف ميزانيـة احلكومـة لألنـشطة                 
املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املـوارد املخصـصة لتنفيـذ خطـة العمـل               

 .لى مجيع املستويات املالئمةع
مسحت خطة العمل الوطنيـة بقطـع أشـواط عديـدة إىل األمـام يف مكافحـة العنـف بـني               

 . إجراء راميا إىل حتقيق عدة أهداف٨٩القرينني من خالل 
وتنـــدرج املـــوارد املخصـــصة إلجـــراءات معينـــة يف إطـــار امليزانيـــات العاديـــة اخلاصـــة    

ــإدارات ا   ــة وب ــاإلدارات االحتادي ــاليم، وهــي ال  ب ــة    جملموعــات أو األق ــا يف اخلطــة مبّين ــرد دائم ت
متثــل بالتــايل املــدى الكامــل للمــوارد الــيت     والعناصــر الــواردة أدنــاه ال .بالتحديــد هبــذه الــصفة 

 .عنها ختصصها الدولة البلجيكية هلذه املسألة، لكنها تتضمن معلومات مهّمة
 ٤٢ ٥٠٠اة بـني املـرأة والرجـل        باملـساو ويف ميدان التحـسيس، خـصص املعهـد املعـين            

ــة     ــشرة معنون ــع ن ــة وتوزي ــورو لطباع ــف”ي ــه؟  : العن ــن ورطت ــوص م ــف اخلل ــة إىل “ كي موّجه
 .الضحايا والعاملني يف امليدان

تتنــاول  يــورو لدراســة كميــة ونوعيــة  ٨٠ ٠٠٠وخصــصت اجملموعــة الفرنــسية مبلــغ   
 يــورو، ١٤٥ ٠٠٠قــدره وبتمويــل . ظــاهرة العنــف يف العالقــات الغراميــة يف أوســاط الــشباب

 وفضال عن ذلـك،   . استهلت كذلك محلة لتحسيس الشباب مبسألة العنف يف عالقاهتم الغرامية         
لقطـاع اجلمعيــات مــن أجــل دعــم هــذه   يــورو ١٠٠ ٠٠٠ خصـصت اجملموعــة الفرنــسية مبلــغ 

 .احلملة
مت رصـد  وباإلضافة إىل امليزانية التـشغيلية إلدارة التعلـيم التابعـة للمجموعـة الفلمنديـة،        

لسياسة منع ومكافحة العنـف والتحـرش األخالقـي واجلنـسي يف             يورو   ٦٣ ٠٠٠ اعتماد قدره 
 يورو خمـصص ملـشروع متعلـق بـالتنوع يف إطـار تـدريب               ٦٥ ٠٠٠املدارس، يضاف إليه مبلغ     
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وجيرى أيضا تناول مسألة العنف بني القـرينني مـع الطلبـة بواسـطة مـسرحية أعـّدت                  . املدّرسني
 ). يورو٨ ٠٠٠(غرض خصيصا هلذا ال

 يورو للتحسيس والتدريب يف مراكز النـهوض بالرفـاه العـام            ٦١ ٥٣٨وخّصص مبلغ    
)Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (وهكــذا فقــد مت تعــيني . التابعــة للمجموعــة الفلمنديــة

شخصا كموظفني جدد يف هذه املراكـز ملـساعدة العـاملني االجتمـاعيني يف نـشاط الوقايـة               ١٤
 .عدة الذي يضطلعون به لفائدة الضحايا واملرتكبنيواملسا

 ىيـورو وجيـر    ٢٢٥ ٠٠٠ الـضحايا يف منطقـة والـون علـى           ساعدةوحتصل مشاريع مـ    
 . يورو يف كل عام٥٠ ٠٠٠توجيه نداء لعرض مشاريع قيمتها 

 االحتــــادي العدالــــة العامــــة  نظــــاموفيمــــا يتعلــــق مبــــساعدة املــــرتكبني، خــــصص      
ــورو ٢ ٤٨٧ ٦٤٥,١٦ ــام يــ ــورو٣ ٠٦٩ ٥٩١,٦١  و،٢٠٠٤ يف عــ ــام يف   يــ  ،٢٠٠٥عــ

 لتدابري التـدخل يف جمـال متابعـة املـرتكبني الـواقعني      ٢٠٠٦ عام يف يورو ٣ ١٧٤ ٥٥٢,٢٧ و
يورو من امليزانيـة االحتاديـة ملـساعدة املـرتكبني           ١ ٤٢٧ ٠٠٠ وخّصص مبلغ . يف قبضة العدالة  
 .٢٠٠٧  و٢٠٠٤ يف الفترة من “متطوعون”املوصوفني بأهنم 

ــة مــشروعا جلمــع    ٢٠٠٦ويف عــام   ــرة الــصحة العامــة االحتادي ــدوين و، اســتهلت دائ ت
بيانــات يف جمـــال العنــف داخـــل األســرة وذلـــك يف عينــة مـــن دوائــر اخلـــدمات االســـتعجالية      

ــشفيات ــوخ .باملست ــدف املت ــغ   ى واهل ــن خــالل مبل ــه م ــورو ٨٦ ٠٠٠  بلوغ ــذا   ي ــصة هل املخّص
ــشروع  ــوامل ــدوين ولتحــسيس  ه ــشاء أداة للت ــات    إن ــضرورة مجــع البيان ــاء ب  ومت حتــسني . األطب

كــرب مــن املستــشفيات بفــضل ميزانيــة أ ليــشمل عــددا ٢٠٠٧املــشروع وتوســيع نطاقــه يف عــام 
 ملــشروع ٢٠٠٧يــورو يف عــام  ١٥٠ ٠٠٠ وخــّصص كــذلك مبلــغ .يــورو ٧٩ ٠٠٠بلغــت 

روس  ووحـدة د   ، ويتضمن إعـداد دليـل للممارسـات اجليـدة         أطّباء القطاع العام  آخر يستهدف   
 .ونظاما للتدوين تدريبية متكاملة

ــة بتحــسني          ــات املكلف ــستوى املقاطع ــى م ــسيق عل ــزة التن ــة ألجه ــد ميزاني ــوفر املعه وي
وقــد . بالتنــسيق حمليــا جلميــع املبــادرات يف جمــال العنــف واملــساواةو ،شــبكات العناصــر الفاعلــة

 .٢٠٠٧ ميورو يف عا ٢٩٣ ٠٠٠  و٢٠٠٦ يورو يف عام ٢٨٤ ٠٠٠بلغت هذه امليزانية 
  املعــينمعهــدل، رصــدت احلكومــة االحتاديــة ميزانيــة إضــافية ل ٢٠٠٦مــارس /ويف آذار 

بغيـة إكمـال    “ العنـف بـني القـرينني     آلّية دعم للتصدي إىل     ”املساواة بني املرأة والرجل إلقامة      ب
 ١٣٤ ٠٠٠ البالغـة    ، وقـد مسحـت هـذه امليزانيـة        .عملها التنـسيقي بـشأن خطـة العمـل الوطنيـة          

 إلجنــاز أداة تقيــيم ملنــشورين صــادرين عــن فريــق   عــروضخلــصوص، بإصــدار طلــب  يــورو، با
ومت إجنـاز هـذا التقيـيم بالتعـاون        . م اخلطة ي تقي بتعزيز أيضا   آلّية الدعم  ومسحت   .عني العامني املّد
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 جديــدة يف  خطــةستخدم إلعــداديــمــع فريــق عامــل مــشترك بــني اإلدارات وفريــق خــرباء وس   
 .٢٠٠٨غضون عام 

 علـى   ٢٠٠٨أبريـل   /ر العدل يف نيـسان    ي السياسة العامة الذي أصدره وز     وينص إعالن  
وضع خطـة عمـل جديـدة بعـد تقيـيم خطـة العمـل الوطنيـة يف جمـال مكافحـة العنـف الزوجـي                          

ــوزرا  ٢٠٠٧-٢٠٠٤ ــشاور مــع ال ــيني االحتــاديء، وذلــك يف إطــار الت موعــات  ومــع اجملني املعن
الـزواج  (أشكال العنف املمارس ضـّد املـرأة        وجيب أن تشمل خطة العمل هذه مجيع        . واألقاليم

 كـذلك اهتمـام خـاص للعنـف     وسيوىل). نسيةي، وجرائم الشرف، وتشويه األعضاء اجل   رالقس
وبصورة أعم، ففضال عن الوقايـة ومـساعدة الـشرطة ودورهـا، يـتعني      . ضّد األشخاص املسنني 

. كال العنف داخـل األسـرة  اختاذ التدابري الالزمة على مستوى العدالة بغية التصدي ملختلف أش   
 وكـــذلك علـــى صـــعيد الوقايـــة والتـــدريب سجيــب القيـــام مببـــادرات علـــى مـــستوى التحــسي  

 .واالستقبال
نترنـت خمـّصص    إل اإلشـارة إىل الـشروع يف تـصميم موقـع وطـين علـى ا               ينبغـي وأخريا،   

 .٢٠٠٨للعنف بني القرينني تقرر أن يبدأ تشغيله يف هناية 
 العنـف    املهاجرات واملعاقـات يف مواجهـة      ضعف مسألة   رفالدولة الط عاجل  كيف ت  - ١٣
 يـسهل وصـول   خـدمات توفر ؟ هل تاالعتداء على املهاجرات واملعاقاتأشكال  غريه من   و

النساء والفتيات املهاجرات من ضحايا العنف القائم على اجلنس إليها من الناحية اللغويـة              
 ؟ملعاقات من مجيع أشكال العنفوالثقافية؟ وما هي التدابري اخلاصة املتاحة حلماية ا

قــة واملــرأة املهــاجرة موضــوع يف االعتبــار يف األحكــام التــشريعية  اإن ضــعف املــرأة املع 
 :التالية اليت تنطبق على هذين النوعني من الضحايا

 باالجتار بالبـشر علـى      ةمن القانون اجلنائي املتعلق    ٢ ، الفقرة  سابعا - ٤٣٣ املادة   تنص - 
ــة يف ــع إداري   تـــشديد العقوبـ ــتغالل ضـــعف الـــضحية الـــيت توجـــد يف وضـ ــة اسـ  حالـ

 .قةاّ أو املع،قانوين أو غري مستقر، أو اليت توجد يف حالة اجتماعية غري مستقرة غري
 املتعلقــة ١٩٨٠ديــسمرب /كــانون األول ١٥مــن قــانون  ٢، الفقــرة  رابعــا- ٧٧املــادة  - 

 .ةباألجانب واليت تنص على ظرف تشديد مماثل
تعاقـب علـى ممارسـة عـرض األمـاكن           عاشـرا مـن القـانون اجلنـائي الـيت            - ٤٣٣املادة   - 

 . اليت يكون استغالل الضعف عنصرا مركزيا فيهاالصحّية لإلجيار غري
ــانون      ــة بق ــد عــّدلت هــذه األحكــام الثالث ــيت عــّدلت  ٢٠٠٥أغــسطس /آب ١٠وق  ال

 .الصحّية ألماكن غريإجيار اأحكاما خمتلفة بغية تعزيز مكافحة االجتار بالبشر وممارسات 
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 مـن   ٣٧٦ قات، جتدر اإلشـارة إىل املـادة      ا، ففيما يتعلق بالنساء املع    باإلضافة إىل ذلك  و 
القانون اجلنائي اليت تنص على تـشديد العقوبـة إذا كـان فعـل ميـس بـاألخالق أو اغتـصاب قـد                       

 . أو مريض أو ضّد حامل معاقارتكب ضّد شخص
نص عليهـا   يـ العامـة حلمايـة ومـساعدة الـضحايا الـيت           ، اإلشارة إىل التدابري     ميكن أيضا و 
 إىل  ٦١/٢املـواد مـن      (٢٠٠٦ يف   وبـصيغته املعّدلـة   ،  ١٩٨٠ديـسمرب   /كانون األول  ١٥ قانون
 . وهتريبهمملساعدة ضحايا االجتار بالبشر) ٦١/٥

قني، طاملا أهنـا معتـرف هبـا مـن     اوعالوة عن ذلك، فإن مجيع مؤسسات األشخاص املع       
 رســــوم املعــــاقني، تتحمــــل واجبــــا يف هــــذا اجملــــال وفقــــا مل  لألشــــخاصنديــــةمالوكالــــة الفل

ــسان ٢٩ ــل /نيـ ــذي - ١٩٩٧أبريـ ــعهالـ ــب مت وضـ ــة الفل   مبوجـ ــن احلكومـ ــر مـ ــة يف  أمـ منديـ
يتعلـــق   فيمـــا- ٢٠٠٤بريـــل أ/ نيـــسان١٦، وتعديلـــه يف ٢٠٠٠ديـــسمرب /كـــانون األول ١٥

 .بنوعية الرعاية
ر أخرى، على أنه يـتعني علـى كـل مؤسـسة            وينص هذا األمر، بالتحديد ويف مجلة أمو       

 :أن تلتزم مبعايري دنيا للنوعية خبصوص الرعاية اليت توفرها
يتعلق أحد هذه املعايري بالسالمة، والتزام كل مؤسـسة خطيـا بـأن تـصون سـالمة كـل                   - 

جيب أن تتخذ كل مؤسسة تـدابري حمـددة حلمايـة املعـاقني الـذين تتـوىل                 . شخص معاق 
 .اء والعنفرعايتهم من اإليذ

وأسـس  (ويتناول معيار آخر اإلعالن صراحة عن عدم التمييز على أساس نوع اجلنس              - 
وجيـب أن تـبني كـل مؤسـسة صـراحة      . عند النظر يف قبول املعاقني أو رفضهم   ) أخرى

يكــن  وإذا مل.  الــصادرة عــن مــستخدميهاىكــذلك الطريقــة الــيت ســتعاجل هبــا الــشكاو
تتعامل هبا مؤسسة معينة معه أو مع شـكواه، ميكنـه أن        أحدهم راضيا عن الطريقة اليت      

 .يعرض املسألة على الوكالة الفلمندية
وأخريا، إجراء يتنـاول الكـشف عـن اإليـذاء والعنـف اللـذين يتعـرض هلمـا مـستخدمو                     - 

 .املؤسسة ورد الفعل املناسب يف حالة حدوث ذلك
ة بــشأن الــسلوك اجلنــسي وباإلضـافة إىل ذلــك، تــدعم الوكالــة الفلمنديــة إجـراء دراســ   

وينبغــي أن تــؤدي هــذه الدراســة إىل تقــدمي   . يتعلــق باألشــخاص املعــاقني  املــستحب فيمــا غــري
 .املشورة يف جمال السياسة العامة بشأن إقامة نقاط تسجيل خمتلفة

وبالتعاون مع مركز الدعم للفتيات والنساء املهاجرات، جيرى حاليا إعداد موقع علـى              
 ).٢٥ نظر السؤالا(ملسلمني يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية نترنت للشباب اإلا
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وتعمـل  . ووضعت مراكـز الرعايـة العامـة وسـائل حمـددة لالتـصال بالنـساء املهـاجرات                 
 “متــرمجني شــفويني اجتمــاعيني”لتــوفري خــدمات هــذه املراكــز مــع املركــز اإلقليمــي لإلدمــاج 

ــساعدون      ــذين ي ــاعيني ال ــاملني االجتم ــم الع ــهم دع ــات   ميكن ــات بلغ ــاجرات الناطق ــساء امله الن
وتتلقــى دار الرعايــة، . لغــة خمتلفــة ٧١ويوجــد مترمجــون شــفويون اجتمــاعيون لزهــاء . أخــرى

وهي جـزء مـن مراكـز الرعايـة العامـة، معونـة مـن نـساء مـسلمات يقمـن علـى أسـاس طـوعي                           
 .بزيارة األسر املهاجرة اليت تقع ضحية للعنف األسري

 
 هلن يف البغاء النساء واستغالهتريب  

 من التـدابري الراميـة   طائفة عريضةإىل  )  والفقرات التالية  ٥٥الفقرة  ( يشري التقرير  - ١٤
يقـدم أي بيانـات عـن        جتار بالنساء والفتيات ومكافحته واملعاقبة عليـه، لكنـه ال         الإىل منع ا  

 عـن   يرجـى تقـدمي بيانـات ومعلومـات       . ذلك، باستثناء البيانات الواردة من مراكز الرعايـة       
 والتحقيقات واملالحقات القـضائية واإلدانـات والعقوبـات         ىعدد الضحايا، وعن الشكاو   
 .املوقعة مبرتكيب هذه اجلرائم

بيد أنـه جيـب مالحظـة أن        . يف جمال االجتار بالبشر، تتاح لدينا املعلومات الواردة أدناه         
قــانوين مــع لابعــض قواعــد البيانــات ميكــن أن تكــون قــد خلطــت حقــائق متــصلة بالعمــل غــري   

حــاالت فعليــة لالجتــار بالبــشر، إذ أن اإلحــصاءات مل متيــز بــني هــذين النــوعني مــن املخالفــات  
 .٢٠٠٥أغسطس /إثر تعديل للنص التشريعي ذي الصلة أجري يف آب إال
 .٢٠٠٦ ملفا متعلقا باالجتـار بالبـشر يف عـام           ٤٥١ فتح   ،على مستوى النيابات العامة    - ١

يف املائــة مــن جممــوع  ٦٤أي ،  ملفــا٢٩١(ات باالســتغالل اجلنــسي وتتعلــق أغلبيــة هــذه امللفــ
ملفـا، أي   ١٣٥(، وتأيت يف املرتبة الثانية ملفات متعلقة باالستغالل عـن طريـق العمـل     )امللفات
 .)١٨()يف املائة من اجملموع ٣٠

ملفــا يف عــام  ٢٣(ر علــي ارتكــاب خمالفــات ـإن فــتح ملفــات عديــدة بــشأن محــل الغيــ 
يـشهد أيـضا علـي اإلنفـاذ الفعلـي      ) ٢٠٠٦ملفان يف عـام  (ن استغالل التسّول أو بشأ ) ٢٠٠٦

 .٢٠٠٥أغسطس / آب١٠لألحكام اجلديدة اليت كّرسها قانون 
املتاحة خبصوص الفتـرة املنتهيـة يف منتـصف         (ويتبني من اإلحصاءات املتعلقة باإلدانات       - ٢
 يف ٣٩٨ مقابـل  ٢٠٠١يف عـام    ٢٥٦(ظهور اجتاه حنو الزيادة يف عدد اإلدانات        ) ٢٠٠٤ عام

ــام  ــا     ) ٢٠٠٣ع ــصادرة وباخلــصوص فيم ــام ال ــادة يف صــرامة األحك ــع زي ــق بالــسجن  م . يتعل

__________ 
 .إحصاءات رابطة املّدعني العاّمني: املصدر )١٨( 
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ونالحظ بالفعل زيادة يف عدد األحكام بالسجن مـع النفـاذ الفـوري فـضال عـن الزيـادة بنـسبة                      
 .٢٠٠٣  و٢٠٠١أمداد العقوبات بالسجن يف فترة ما بني  يف املائة يف متوسط ١١
 الــيت “ضــحايا االجتــار بالبــشر” جمــال مــساعدة الــضحايا، تظهــر قاعــدة البيانــات  ويف - ٣

وضعها مركـز تكـافؤ الفـرص ومكافحـة العنـصرية بالتعـاون مـع مراكـز االسـتقبال املتخصـصة                     
 :، أنــه“بايوك” ، و“سورًيا” و ،“اسا - باغ”الثالثة 

ــرة مــا بــني    ــة  ٢٠٠٥  و١٩٩٩يف فت ــا وصــفيا إ ٣ ٣٣٢، ســجلت املراكــز الثالث عالن
يف هنايـة   ) ١ ١٠١(وأدى ثلث هـذه اإلعالنـات       . أو هتريبهم /و بالبشر جتاراللضحايا حمتملني ل  

 ملفـا، كـان جممـوع       ٩١٤وعلـي أسـاس حتليـل       . لكـل إعـالن    “ضحية”األمر إيل أعداد ملف     
 يف ٢٠,١وضــحايا االســتغالل االقتــصادي ،  يف املائــة٣٩,٦ضــحايا االســتغالل اجلنــسي ميثــل 

 يف املائـة،    ١٤,٨يف املائة، والتـهريب واالسـتغالل اجلنـسي معـا            ٢٠,٥ وضحايا التهريب املائة  
 . يف املائة٥والتهريب واالستغالل االقتصادي معا 

 ١٦,٩: بلغاريـا : وكانت أغلبية ضحايا االستغالل اجلنسي من أصيلي أوروبا الـشرقية          
 يف املائـــة، ٦,٩: ائـــة، وألبانيـــا  يف امل٨,٣:  يف املائـــة، وروســـيا ١٣,١: ورومانيـــايف املائـــة، 
 . يف املائة٣,٩: يف املائة، ومولدوفا ٥وأوكرانيا 
يف املائــة مــن أصــيلي نيجرييــا، كمــا كانــت    ١٧,٨ وفــضال عــن ذلــك، كانــت نــسبة  

 ٢٩,٦( اجلنسية النيجريية هي األكثر متثـيال كـذلك يف فئـة التـهريب واالسـتغالل اجلنـسي معـا                  
 .)يف املائة

من ضحايا االجتار بالبشر حنو املراكـز املعتمـدة، وقـد     ٤٨٠ توجيه    مت ٢٠٠٦ويف عام    
 ٧٣ امـرأة و   ٨٦وكانت مـن بينـهم      . “ضحايا االجتار بالبشر  ”منهم على مركز     ١٦٠حصل  

وتظـل النـساء أكثـر عـددا ضـمن احلاصـلني علـى مركـز الـضحايا وهـن           . ٢٠٠٦رجال يف عام    
لرجـال أكثـر ارتباطـا باالسـتغالل االقتـصادي          ممثالت بنسبة كبرية يف ميدان البغاء يف حني أن ا         

 .والتهريب
 قد وقعـوا ضـحايا   ٥٧ ضحية اجلديدة اليت متت مساعدهتا، كان  ١٦٠ الـومن جمموع    

ــسي  ــاء( لالســتغالل اجلن ــصادي، وضــحية واحــدة    ٦٥، وكــان )البغ  ضــحايا االســتغالل االقت
 . ضحية ملخالفات متنوعة١٣  ضحية للتهريب و٢٢ و) تسّول(

رجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملنـع اسـتغالل األطفـال يف إنتـاج املـواد              ي - ١٥
 علــى حنــو خــاص يف هــذا اجملــال، ســيما أن الفتيــات ضــعيفات اإلباحيــة علــى اإلنترنــت، ال

يرجى تقدمي معلومات عن قضايا املواطنني البلجيكيني املالحقني قضائيا داخل الدولـة             كما
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ســـيما اجلـــرائم املتعلقـــة  م جـــرائم جنـــسية يف اخلـــارج، الالطـــرف أو خارجهـــا الرتكـــاهب
 .باألطفال
جتار بالبـشر ألغـراض   اليشكل استغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية أحد أشكال ا      

 ).١ خامسا من القانون اجلنائي، الفقرة- ٤٣٣املادة (االستغالل اجلنسي 
ة علــى اإلنترنــت اختــذت التــدابري وملكافحــة اســتغالل األطفــال يف إنتــاج املــواد اإلباحيــ 
 :التالية
يف أثنــاء الــدورة التــشريعية الــسابقة أقامــت اإلدارتــان االحتاديتــان للداخليــة لالقتــصاد     - ١

وقـد بـدأ يف أوائـل       . نظاما مركزيا لإلبالغ عن املعلومات املشتبه بعدم قانونيتها على اإلنترنـت          
 علــى ىة االحتاديــة املتكامــل للــشكاو  تــشغيل هــذا النظــام املــسّمى شــّباك الــشرط  ٢٠٠٧عــام 

 املرجــع البلجيكــي لكــل هكــذاوقــد أصــبح النظــام ). http://www.ecops.be: املوقــع(اإلنترنــت 
 تعــّسفية معّينــة للــشبكة يكــون قــد تمــستخدم لــشبكة اإلنترنــت يــوّد اإلبــالغ عــن اســتخداما 

 . األطفالتعلقة ببغاء املالحظها، ومن ذلك الوقائع
 فريق عامـل معـين باسـتغالل األطفـال          ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥واجتمع عدة مّرات يف عامي       - ٢

يف إنتاج املواد اإلباحية تضم عضويته قـضاة، وضـّباط للـشرطة االحتاديـة، وأعـضاء يف الوحـدة                   
 .الحتاديةاالحتادية جلرائم احلاسوب، وممثلني للمّدعي العام االحتادي ودائرة العدل العامة ا

 :وهلذا الفريق العامل هدف مزدوج 
سم الطفــل واملوجهــة إىل جبــ  فيمــا يتعلــقمكافحــة األنــشطة الــيت تــثري الــشهوة اجلنــسية • 

 مجهور من األشخاص الذين يشتهون األطفال؛
النظر يف املشكلة القائمـة ويف مـدى استـصواب االسـتعانة حبكـم قـانوين جديـد، نظـرا                     • 

هــوم إنتــاج املــواد اإلباحيــة وبالتــايل ملفهــوم اســتغالل األطفــال يف للحــدود التقييديــة ملف
 .إنتاج تلك املواد

وقد خلص هذا الفريق العامل إىل استنتاج أن إعداد توجيهات آمـرة تتـسم بالوضـوح                 
يف جمال التفتيشات واملالحقات من شأنه أن يسمح بتحـسني مكافحـة إنتـاج واسـتخدام مـواد                  

 .إباحية متعلقة بقاصرين
أجــري حــديثا تقيــيم لربوتوكــول تعــاون ملكافحــة األفعــال غــري القانونيــة علــى شــبكة    - ٣

ــة مقـــدمي خـــدمات اإلنترنـــت يف      ــة قـــد أبرمتـــه مـــع رابطـ ــة االحتاديـ اإلنترنـــت كانـــت الدولـ
ومـن  . م مت التفـاوض بـشأن بروتوكـول جديـد         ويف أعقاب ذلـك التقيـي     ،  ١٩٩٩مايو  /أيار ٢٨

ــة ملقــدمي    ع الربوتوكــول اجلداملقــرر أن يوقّــ  ــوزراء ذوو االختــصاص، والرابطــة البلجيكي ــد ال ي

http://www.ecops.be/


CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1  
 

08-34575 33 
 

نترنت الـذي   إلوينص هذا الربوتوكول على أنه يتعني على مقدم خدمات ا         . خدمات اإلنترنت 
يالحظ وجود حمتوى يعترب غـري قـانوين، أو الـذي يـسترعي انتباهـه أحـد املـستخدمني إىل هـذا                       

ــشباك املتكامــل  النــوع مــن املعلومــات، أن يُ  ــابع للــشرطة   ىللــشكاوعلــم ال  علــى اإلنترنــت الت
وتتخــذ نقطــة االتــصال املتكاملــة هــذه عندئــذ قــرارا بــشأن وضــع املعلومــات  . االحتاديــة بــذلك

ــار    ــة يف االعتب ــري قانوني ــربة غ ــال امللــف إىل      . املعت ــار، حي ــات يف االعتب ــة وضــع املعلوم ويف حال
اإلنترنــت بالتعــاون مــع  ويلتــزم مقــدمو خــدمات  . اجلهــات املختــصة ملعاجلتــه يف وقــت الحــق  

 .اجلهات املختصة واالمتثال لتعليماهتا وفقا للقوانني
 التابعــة للــشرطة االحتاديــة ومؤســسة “جتــار بالبــشرالا”ومــن خــالل تعــاون بــني دائــرة  - ٤
غ عـن مواقـع اإلنترنـت املـشتبه هبـا      بـال  اإلهنشئ موقع ميكن مـن خاللـ   أُ “التركيز على الطفل  ”

 .بلغ هوية املُمع إمكانية عدم الكشف عن
ــة        ــة للتثقيــف والتــدريب بــشأن تلقــني معرف ــدابري اختــذهتا اإلدارة الفلمندي ومثــة أيــضا ت

كتــساب اأساســية باشــتغال وســائط اإلعــالم هبــدف التوعيــة بــدور تلــك الوســائط يف اجملتمــع و 
ــررات الدراســية خبــصوص         ــني املق ــة مــشتركة ب ــق أهــداف هنائي ــصلة هبــا، أي حتقي مهــارات مت

يتعلــق   جمــال وســائط اإلعــالم وتكنولوجيــا االتــصال واملعلومــات، والتثقيــف فيمــا  التثقيــف يف
 ). أعاله٩التحّرر، انظر /حقوق اإلنسان(باملواطنة 
ــة مــن أجــل التثقيــف بــشأن االســتخدام املــأمون     واســتهلُّ  ــة للــسالمة اإللكتروني ت محل

املوجـه إىل  “ ملـأمون التواصـل احلاسـويب ا   ” يف املوقـع     ٢٠٠٧لإلنترنت ونشرت موادها يف عام      
ومتثلت مبادرات التحـسيس الـسابقة الـيت قامـت هبـا الـسلطات الفلمنديـة يف مواقـع                    . املدرسني

مركـز البحـث واإلعـالم ملنظمـات املـستهلك البلجيكيـة،            ( www.web4me.be: الشبكة العامليـة  
ـــواملركــز املتع ـــدد التخصــصات للقانـ ــا املعلومــات واالتــصال، املوجهــان إل ون ـ ـــوتكنولوجي ى ـ

) ٢٠٠٥( www.safeinternet.be ،) سـنة ١٨  و١٤ن ـم بيـ ـن تتـراوح أعمارهـ  ـاص الذيــاألشخ
:  التاليــــــة مــــــشتركة التمويــــــلت أيــــــضا املواقــــــعـوكانــــــ). ٢٠٠٢ (www.clicksafe.be و

www.gezinsbond.be/veiligonline ) ــاء ــه لألوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )موجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــال  (http://www.sensoa.be/downloadfiles_shop/seks_en_internet.pdf و ). موجــه إىل األطف

 .www.stopchildporno.beومثة موقع آخر مهم يف هذا الصدد وهو 
ــيم الفلمنــدي إلسياســة ســالمة ا   ــة،  جــلّرك  أد:نترنــت يف التعل  املؤســسات التعليمي

 قـد و. تحصينية ذات اجلودة العالية ينطوي على خمـاطر جـسيمة         الربجميات  الأخريا، أن استعمال    
 إن التعامل مع فريوسات احلواسيب اليت ميكـن         تعلّمت مؤسسات التعليم من جتارهبا اخلاصة يف      

بيد أن األمـان الـتقين يعـين أكثـر مـن جمـّرد حتميـل                . تدّمر يف وقت قصري جدا عمل شهر كامل       

http://www.web4me.be/
http://www.safeinternet.be/
http://www.clicksafe.be/
http://www.gezinsbond.be/veiligonline
http://www.stopchildporno.be/
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 تزويـد  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ومت يف الـسنة الدراسـية   . نظام مضاد للفريوسات أو إقامة جـدار نـاري   
ادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة ميـــة مبجموعـــة جديـــدة ومـــستكملة مـــن املبـــ يمجيـــع املؤســـسات التعل

وتركز احلملة على القضايا املـذكورة أعـاله         .باالستخدام املأمون لتقنيات املعلومات واالتصال    
 للـتعلّم  أعـّدت مـواد      وألغـراض هـذه احلملـة،     . مع إيالء اهتمام خاص للتسلط عـرب احلواسـيب        

 .ليف والتسلط عرب احلواسيب، وقضايا حقوق التأ، مواضيع اهلويات الرقميةحول
كيـف  :  إىل إجيـاد حـل ملـشكلتني       نترنـت يف بلجيكـا    إلزيـادة أمـن ا    ويهدف مـشروع     

يتعلـق   الثقافيـة املختلفـة فيمـا      -  االجتماعيـة  فئـات ميكن سّد الفجوة بني األجيـال وفيمـا بـني ال          
 املعلومات واالتصال، وكيـف ميكـن حتـسني أمـن القاصـرين علـى اخلـط عـرب                   تباستعمال تقنيا 

لتصدي هلذه التحديات بواسطة البحث، ومن خالل محلـة واسـعة النطـاق      ا ى وجير .احلواسيب
يوجــد حــىت اآلن أي إطــار للتعــاون علــى الــصعيد   ومل. وبطــرق أخــرى،لرفــع مــستوى الــوعي

 جيمــع حاليــا خمتلــف  يف بلجيكــانترنــتإلازيــادة أمــن  املــشروعوهلــذا الــسبب فــإن . الــوطين
اق البلد بأسره بشأن األخطار احملتملة السـتعمال        السكان املهتمني بتنفيذ محلة إعالمية على نط      

تنـسيق هـذا   “ التركيـز علـى الطفـل   ”  مـشروع توىلوي. نترنت وتقنيات املعلومات واالتصال   إلا
 .تعاون مع عدد من الشركاء الناشطني يف هذا امليداناحملفل وجيرى يف إطاره ال

اإلباحيـة املتعلقـة بالطفـل،      املـواد   :  موقع شبكي يف إطار املشروع بأهم املخاطر       عىنـُـوي 
ــز ــات      ،والتميي ــة، واحملتوي ــضاّرة، واملخــاطر التقني ــة ال ــة، واملمارســات التجاري ــات الطائفي  والفئ

و بواسـطة أشــكال  أنترنـت  إلالـضارة األخـرى الـيت تـستهدف األطفـال والــشباب سـواء علـى ا       
 .إىل ذلــك ، ومــاقــصريةاهلواتــف اجلوالــة، والرســائل ال  : أخــرى لالتــصال هلــا نفــس االجتــاه    

 : سيتكون يف هناية األمر من ثالثة أجزاءالذي املوقع  هذا إقامة على مراحلوتتواصل حاليا
عــرض مــوجز مقتــضب للمــشاكل وتقــدمي جــزء موجــه لألوليــاء واملدرســني يف شــكل  • 

 ؛ البيداغوجية املتصلة هباللمسائل
امـا، وهـو يف     ع ١٢أعـوام إىل     ٦جزء موجـه لألطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم مـن              و • 

 ؛شكل ألعاب
 .االتصال تقنيات وجزء للشباب سيتضّمن معلومات حمددة بشأن • 

 .بغـاء األطفـال   ل يتـصدى مباشـرة   ومثة أيضا مـشروع متعلـق بالـسياحة املـستدامة وهـو              
مؤســسة إهنــاء إنتــاج املــواد اإلباحيــة املتعلقــة   (وتقــوم املنظمــة الدوليــة ملكافحــة بغــاء األطفــال   

والوكالـة  . بإعالم الوكالة حبمالهتـا   )  األطفال وهتريب األطفال ألغراض جنسية     باألطفال وبغاء 
سـيما يف اجتـاه منظمـي         وال منديـة واإلعـالن عنـها يف املنطقـة الفل        ملتزمة بتعميم تلك احلمالت   

 ولكــل احتــاد مهــين ملنظمــي الــرحالت الــسياحية اتــصاالت       .منديــةالــرحالت الــسياحية الفل 
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وقـد أدرج معظـم هـؤالء املـنظمني بيانـا           . ة ملكافحـة بغـاء األطفـال      شخصية مـع املنظمـة الدوليـ      
 .بشأن السياحة املستدامة يف مدونة قواعد سلوكهم

 واحلياة العاطفية واجلنسية، يتواصل منـذ      عالقات بني األقران  ويف جمال التثقيف بشأن ال     
ية متعلقــة  مــشروع رائــد لــربامج تنــشيط ، الفرنــسيةموعــة يف منطقــة اجمل٢٠٠٧ســبتمرب /وللــأي

 .باحلياة العاطفية واجلنسية
  ألطفــال ،، بالتحديــد  تنــشيطيان موجهــان  ويف إطــار هــذا املــشروع، أعــّد برناجمــان     

 ويهـدف الربناجمـان إىل      . سنة ١٢ سنوات و  ١٠ الذين تتراوح أعمارهم بني      املدارس االبتدائية 
 ، حتــذير األطفــاللحيــاة اجلنــسية والعاطفيــة وكــذلك إىللجيابيــة لــدى األطفــال إن نظــرة يتكــو

 بالتـايل   انتيحـ ي ا ومهـ  . مـن أخطـار التعـرض إىل الـصور اإلباحيـة املزعجـة             ،نترنـت إلمستعملي ا 
 .وللسماح بتنمية جنسية سليمة وحّرة ،ضارة لنماء الطفل عموماالثار اآلوسائل لتفادي 

 أيضا للوقاية من أخطار االحنرافات اجلنـسية الـيت يقـع القاصـرون ضـحايا                يهدفان كما 
حياكي بعض الشبان يف حياهتم اجلنسية املمارسات املكتشفة يف األفالم اإلباحيـة والـيت قـد                (هلا  

 عنـف، الغتـصاب، و اال :“رجتاعياذات أثر ” ل مؤذية متنوعة األشكال   اتؤدي إىل ارتكاب أفع   
ومــن أخطــار إقامــة صــلة مــع شــبكات مــن يــشتهون  كثــار مــن العالقــات اجلنــسية العرضــّية،إلا

 ).حايا البغاء وإنتاج املواد اإلباحيةض أن يصبحوا رخطاألطفال و
للمهنـيني   مـوجهني    ، كمـادة للـتفكري    ، نـصني  نـشر  الفرنسية بإنتـاج و    موعةوبادرت اجمل  

 يسمحان بتوضيح النتائج املترتبة على االسـتعمال املفـرط          ،إساءة معاملة األطفال  املشاركني يف   
 يف اخلـدمات    هـي تطّبـق    و ،ألطفـال ا  لنمـاء  نسبةبال ازدهار العامل الومهي     لوسائط اإلعالم وعلى  

ــدابري حظــر إنتــاج وتوزيــع املــواد     ــيتالــسمعية البــصرية وخــدمات وســائط اإلعــالم ت  تــرّوج  ال
إنتـاج املـواد اإلباحيـة املتعلقـة     و وفيمـا يتعلـق ببغـاء األطفـال    بيـع  الورة يف جمـال    ظاملمارسات احمل 

دارة إذاعـة  إ باملوافقـة علـى عقـد       تعلّـق  امل ٢٠٠٦أكتـوبر   /تشرين األول  ١٣وينص مرسوم   . هبم
للــسنوات )  بالفرنــسية تابعــة للقطــاع العــامونيــةقنــاة تلفزي(وتلفزيــون بلجيكــا باللغــة الفرنــسية 

ــى أن ٢٠١١-٢٠٠٧ ــا بال  ”، عل ــون بلجيك ــة وتلفزي ــة     لإذاع ــصورة عام ــزم ب ــسية تلت ــة الفرن غ
ج ذات حمتـوى مسعـي بـصري        و تبـث بـرام     أ و تـربمج  أتين  قـ و ت أ ،و تساهم يف إنتـاج    أ ،تنتج بأال

فريـق التـرخيص واملراقبـة التـابع للمجلـس األعلـى للقطـاع              ”وهـو حيـّدد أن       .“خمالف للقوانني 
 السمعي البصري مكلف بالتحقق مـن التطبيـق الـسليم للقـوانني واملراسـيم والقواعـد التنظيميـة                  

 .“باملعاقبة على كل املخالفاتو
إلعـادة تأهيـل وإدمـاج النـساء والفتيـات مـن            يرجى اإلشـارة إىل الـربامج املتـوفرة          - ١٦

. يف ذلـك الراغبـات منـهن يف اخلـروج مـن مهنـة البغـاء              ضحايا التهريب بغرض البغاء، مبـا     
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كما يرجى تقدمي تفاصيل عن املوارد املخصصة للربامج املصممة ملداواهتن وإعـادة دجمهـن              
ــة و    ــساعدة القانوني ــدريب املهــين وامل ــا يف ذلــك الت ــة الــصحية احملاطــة  يف اجملتمــع، مب الرعاي

، يرجـى اإلشـارة إىل الـسوابق        )٦٠الـصفحة   (وفيما يتعلق بتحرمي معاشرة البغي      . بالسرية
 .القضائية اليت حكم القضاة فيها بوجود استغالل للبغاء

متــنح بلجيكــا تــرخيص إقامــة حمــددا لــضحايا االجتــار بالبــشر الــذين يتعــاونون مــع            
 .السلطات القضائية

.  ملـساعدة وإعانـة ضـحايا االجتـار بالبـشر           حمـدد   نظـام  ١٩٩٣ منذ عـام     ويوجد بالفعل  
نة يف قـرار تنظيمـي وزاري صـادر         وكانت اإلجراءات بأكملها، حـىت وقـت غـري بعيـد، متـضمّ            

وقــد تــضّمنت . ٢٠٠٤  و١٩٩٧ علــى التــوايل يف ا ويف أمــرين إداريــني صــدر١٩٩٤يف عــام 
  بعــض يفودائمــة(ح تــراخيص إقامــة مؤقتــة مــوع التــدابري املتعلقــة مبــنجمل وصــفاهــذه النــصوص 

 ).االتاحل
ــ أي١٥ واألســـاس القـــانوين احلـــايل هـــو قـــانون     املعـــّدل لقـــانون٢٠٠٦ســـبتمرب /وللـ

وقد كان إدراج اإلجراءات يف نص القـانون نتيجـة لتنفيـذ        . ١٩٨٠ديسمرب  /كانون األول  ١٥
 لرعايـا بلـد   منـوح امـة امل  املتعلـق بتـرخيص اإلق   ٢٠٠٤أبريـل   /نيـسان  ٢٩أوامر إدارية منها أمـر      

 .آخر الذين وقعوا ضحايا لالجتار بالبشر والذين يتعاونون مع السلطات املختصة
مايــة الــضحايا يف قــرار تنظيمــي وزاري حل  الكامــلنظــامالويف مــستقبل قريــب، ســريد  
 وسيتضّمن هذا القرار تعليمات ملموسة موجهة إىل مجيع العناصـر الفاعلـة املـسامهة يف                .جديد
 .اجملال إىل التعاون يف هذا واملدعّوةفحة االجتار بالبشر، مكا

أوال، ضــرورة إجيــاد جمموعــة مــن  : وميثــل النظــام نتيجــة للتوفيــق بــني اهتمــامني اثــنني   
 لــشبكاتل التــصديالتــدابري يف جمــال تقــدمي املعونــة واملــساعدة للــضحايا، ومــن جهــة أخــرى    

 . الذين يتاجرون بالبشرواألشخاص
يقتـصر علـى تنـاول االسـتغالل اجلنـسي بـل          ز علـى حقيقـة أن النظـام ال        وقد مت التركيـ    

 ،التــسّوليتنــاول أيــضا أشــكال االســتغالل األخــرى مثــل االســتغالل االقتــصادي، واســتغالل    
 أو إرغـام شـخص علـى ارتكـاب جرميـة            بصورة غري قانونية،  ألعضاء  وااألنسجة  وأخذ عّينات   

 .أو جنحة
 :م، جيب أن يفي الضحايا بثالثة شروطوللتمكن من االستفادة من النظا 

 .قطع االتصاالت باملرتكبني املفترضني لألفعال • 
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ــن طــرف مركــز متخــصص يف اســتقبال ضــحايا االجتــار         •  ــة م ــهم اإللزامي ــول متابعت قب
 .بالبشر

ــدمي شــكوى ضــد        •  ــصرحيات أو بتق ــاإلدالء بت ــا ب ــضائية، إم ــسلطات الق ــع ال ــاون م التع
 .املرتكبني
 :لعملي، يتم االضطالع باإلجراءات على ثالث مراحلوعلى الصعيد ا

ــشاف األشــخاص ضــحايا االجتــار   •  ــك مــن طــرف  ، اكت ــامي يف   وذل ــر اخلــط األم  دوائ
ــدان، ــتقبال         املي ــز اس ــو مرك ــه حن ــة والتوجي ــة املتابع ــة بإمكاني ــات متعلق ــدمي معلوم وتق

عدة الطبيــة  االجتماعيـة واملــسا -والتوجيـه واملعونــة النفــسانية   متخـصص يــوفّر اإليــواء 
 .والقضائية

 .فترة تفكري حتصل فيها الضحية على املعونة االجتماعية • 
تسليم ترخيص إقامة مؤقت، قد يليه تسليم ترخيص إقامـة غـري حمـدد املـدة وتـرخيص                    • 

 ).C(عمل من صنف جيم 
ــة والكيانــات املتحــدة تعتــرف مبراكــز    ١٩٩٥ومنــذ عــام    أصــبحت احلكومــة االحتادي

يتعلق باستقبال ومـؤازرة ضـحايا    صصة الثالثة وتوافق على أنشطتها ومتّوهلا فيما االستقبال املخ 
املوجـود يف  (، وسـورّيا  )املوجـود يف بروكـسل  ( آسـا  -باغ : وهذه املراكز هي. جتار بالبشر الا

 ).املوجود يف أنفار باإلقليم الفلمندي(، وبايوكه )لييج بإقليم والون
ــذه املراكــز واألفرقــ     ــة ه ــل مهم ــا    وتتمث ــة هل ــددة التخصــصات املكون ــدربون (ة املتع امل

. جتـار بالبـشر   اليف توفريرعاية لضحايا ا   ...)  جتماعيون واختصاصيو علم اجلرمية   الواملرشدون ا 
ــة نفــسانية     ــة -وتتكــون خطــة املــساعدة هــذه مــن معون ــة وطني ــشمل هــذا دعــم  .  اجتماعي وي

تــدريب املهــين ويف البحــث  الــضحايا يف الــسعي لتــسجيل أمســائهم مبؤســسات تعلــيم اللغــة وال   
بقـي عنواهنــا  أُ(وللمراكـز كــذلك دار اسـتقبال   . الفعلـي عـن عمـل، ومــساعدة إداريـة وقـضائية     

 ).اـسّري
وفضال عن ذلك، يقوم مركز الرعاية العامة يف أنتوارب بإعادة تأهيـل ضـحايا االجتـار                 
ن ى املـساعدة يتعـيّ     ولكي حيـصلوا علـ     .إمكان الضحايا أن يعيشوا هناك لفترة قصرية      بو. الدويل

والتعـاون يف البحـث القـضائي بـشأن     ) تهموالـيت اسـتغلّ  (عليهم مغادرة الـشبكة الـيت عملـوا هبـا         
 ةتـدريب يف املهـارات االجتماعيـ    و  ومقابل ذلـك حيـصل الـضحايا علـى دعـم عالجـي             .الشبكة

 .وتدريب على العيش يف جمتمعنا
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وهـي  .  الناطقـة باألملانيـة ومتّوهلـا      ةموعبريسما مجعية غري ساعية للربح اعترفت هبا اجمل       و 
ر اجلمعيـة   وتـوفّ . تنظم استشارات نفسانية وقضائية للنساء ضحايا االعتداءات أيا كان شـكلها          

 لإليواء العاجل للنساء يف حالـة       ااستشارات يف ميدان احلياة اجلنسية للرجال والنساء وتدير دار        
ية اعتــداء موضــوع مقاضــاة العقليــة حيــث ميكــن لــضح ويوجــد كــذلك مركــز للــصحة .أزمــة

وتوّجـه الـضحية عمومـا إىل هـذا         . نفـسانية  - جنائية أن حتـصل جمانـا علـى مـساعدة اجتماعيـة           
 .دائرة التابعة للشرطة االحتاديةاملركز عن طريق دائرة الضحايا بقصر العدالة أو ال

ت ويف إقليم والون، تتوفر لدى بعض دور اإليواء مرافق اسـتقبال مكيفـة مـع احتياجـا                 
سـرية اهلويـة لكـل األشـخاص املقـيمني           “ةتــ املراكز الصحية املؤق  ”وتراعى يف هذه     املومسات،

وتستفيد هذه النساء من العديد من برامج اإلدماج املهين مت وضـعها يف إقلـيم والـون علـى                   . هبا
 ).٢٠نظر الرد على السؤال ا(النحو املوصوف أدناه 

ساعدة الــشباب يف اجملتمــع الفرنــسي  املتــصل مبــ١٩٩١مــارس /ذارآ ٤ينطبــق مرســوم  
علــى الــشباب الــذين ميــرون بــصعوبة وعلــى كــل القاصــرين الــذين تتعــرض صــحتهم أو أمنــهم  
خلطـــر أو الـــذين تكـــون ظـــروف دراســـتهم مهـــددة بـــسبب ســـلوكهم أو ســـلوك أســـرهتم أو  

وجيـري يف كـل     . رفقائهم، وهو، بالتايل، يستهدف أيـضا الفتيـات ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي             
املــرافقني   مــن الــشباب القاصــرين األجانــب غــري ١٥ ـة تــوفري خــدمات الرعايــة والرصــد لــ ســن
 .تبه بأهنم ضحايا االجتار بالبشرواملش

بغـاء الـشباب واالسـتجابات      ”، استهل حبث معنون     ٢٠٠٥أكتوبر  /ويف تشرين األول   
اجملتمـع الفرنـسي،     بشأن القضايا احملددة لبغـاء القاصـرين والرعايـة املتاحـة هلـم يف                “االجتماعية

 :وهي دراسة أجرهتا مرمي دييلمن، اجملازة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية هبدف
مـسارات  (وضع تقيـيم نـوعي شـامل حليـاة البغايـا مـن القاصـرين يف اجملتمـع الفرنـسي                      - 

وظروف بدء العمل يف البغاء، وحتّمل املخاطر، والسبل اليت يـسلكها القاصـرون       احلياة
البيانـات اإلحـصائية القائمـة      (، وكـذلك ملـدى حجـم املـشكلة          )املرافقني رياألجانب غ 

 ؛)على الصعيدين االحتادي واحمللي
القـــضائي احلـــايل للظـــاهرة وإبـــراز الوســـائل املتاحـــة   - حتليـــل التـــصدي االجتمـــاعي - 

ــصعوبات ا ــة    وال ــات الفاعل ــسبة للجه ــة بالن ــشرطية،   (لقائم ــة، وال ــساعدة االجتماعي امل
 ).ملقدمة للشبابوالقضائية ا

 :وميكن احلصول على هذا البحث يف املوقع التايل 
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 ملية صنع القراراملشاركة يف احلياة السياسية والعامة وع  
إىل مبادرة قامت هبا وزيرة تكـافؤ الفـرص يف احلكومـة            ) ١٣الفقرة  (يشري التقرير    - ١٧

 للجمــع بــني مرســومي احلــصص الــساريني واملــتعلقني باهليئــات   ٢٠٠٥الفلمنديــة يف عــام 
ــات اإلدارة  ــشارية وهيئ ــات       . االست ــدمي بيان ــادرة وتق ــذه املب ــائج ه ــن نت ــالم ع يرجــى اإلع

مــشاركة النــساء يف اهليئــات االستــشارية وهيئــات اإلدارة التابعــة للحكومــة إحــصائية عــن 
ن احلـصص أو أي تـدابري خاصـة أخـرى لـدى          أكما يرجى تقـدمي معلومـات بـش       . الفلمندية

 .الكيانات االحتادية األخرى
عتمــد الربملــان الفلمنــدي املرســوم املتعلــق باملــساواة يف التمثيــل بــني الرجــل واملــرأة يف  ا 
ــات ــإلدارة    اهليئ ــة ل ــات اإلدارة التابع ــشارية وهيئ ــة يف  االست ــوز١٣الفلمندي ــه / مت . ٢٠٠٧يولي

 “فليـوم ”قاعـدة البيانـات الفلمنديـة       ى تكييف   كما جير . وجيرى حاليا تطبيق، املرسوم وإنفاذه    
)VLIOM(              اليت تتضمن كل اهليئات االستشارية واهليئات املديرة التابعـة للحكومـة والـوزارات 

ي يتـسىن التطبيـق واملتابعـة املتواصـلة ملبـدأ املـساواة يف التمثيـل بـني الرجـل واملـرأة                      الفلمندية لك 
ويـتم حاليـا إعـالم مجيـع        ). يتجاوز عدد األعضاء من نفـس اجلـنس ثلثـي عـضوية أي هيئـة               ال(

ولكـل ميـدان مـن ميـادين     . اهليئات االستشارية واهليئات املـديرة هبـذا املرسـوم بواسـطة منـشور           
ة يف الوزارة الفلمندية، عّين شخص أو شخصان كمـوظفي اتـصال للقيـام مبهمـة          السياسة العام 

وقـد أعلـم هـؤالء األشـخاص بـشأن املرسـوم وبالتزامـات              . استكمال قاعدة البيانات باسـتمرار    
وسيقدم التقرير األول عن متابعة مرسوم احلصص اجلديد يف مستقبل قريـب إىل             . كافة اهليئات 

تتوفر لدينا أية معلومـات إحـصائية عامـة          ويف الوقت احلاضر، ال   . دينياحلكومة والربملان الفلمن  
وســتكون هــذه املعلومــات . املــديرة فيمــا يتعلــق حبــصة املــرأة يف اهليئــات االستــشارية واهليئــات 

 .٢٠٠٩ وجلميع اهليئات يف عام ٢٠٠٨متاحة بالنسبة لبعض اهليئات يف غضون عام 
ــة للرجــل واملــ     ــشاركة املتكافئ ــل امل ــع    ومتث ــة يف اجملتم ــشارية أولوي ــات االست رأة يف اهليئ
، تقييمـا   ٢٠٠٦يـة، يف عـام      وقد أجنزت الرابطة األوروبية لإلعالم بـشأن التنميـة احملل         . الفرنسي

 الرامـي إىل تعزيـز املـشاركة املتكافئـة للرجـل واملـرأة يف             ٢٠٠٢يوليـه   /متـوز  ١٧إلنفاذ مرسـوم    
 .اهليئات االستشارية

 : جمموعة من االستنتاجات املفيدةوقد تسىن اخللوص إىل 
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ــساء يف اهليئــات الــيت       -  ــة للرجــال والن ــة النــسب املئوي تقلــل مظــاهر خادعــة مــن موثوقي
الواقــع ينطــوي علــى  إذا كانــت األرقــام اإلمجاليــة تبــدو مرضــية فــإن   : تكوينــها أعلــن

 تفاوتات كبرية؛
هــة أخــرى ليــست االلتزامــات مبوجــب املرســوم معروفــة معرفــة جيــدة، وهــي مــن ج     - 

 يف سري أعمال اهليئات االستشارية؛تراعى إال قليال  ال
ينجــر عــن االلتــزام بتمثيــل اجلنــسني مزيــد مــن الــصعوبة يف عمليــات تــشكيل اهليئــات    - 

 ؛على النحو الذي متارس به حاليا )بالفعل(االستشارية، وهي عمليات معقدة جدا 
الستــشارية الفــصل العمــودي يــنعكس يف حــصة كــل مــن الرجــل واملــرأة يف اهليئــات ا  - 

 زئة االجتماعية للنساء والرجال؛والتج
يوجـد عـدد أكـرب مـن النـساء ضـمن            (توجد متييـزات جليـة وأخـرى غـري ظـاهرة متامـا               - 

 ؛)أكرب من الرجال يف وظائف الرئاسةاملوظفني، وعدد 
 ا، كمـ  دة ويـسهل الـتملص مـن االلتـزام هبـا          وأخريا فإن طرائق فرض اجلزاءات غري حمد       - 

 .أن عدم اعتماد أوامر بالتنفيذ حىت اآلن يتسبب يف إضعاف شديد جدا للمرسوم
، أعدت اإلدارة مشروع مرسـوم معـدل ومـشروع قـرار بـشأن تنفيـذ           ٢٠٠٧ويف عام    
قترحــت او )١٩(٢٠٠٢بريــل أ/ نيــسان١٨ عــّدلت بــه قــرار   ٢٠٠٢يوليــه / متــوز١٧مرســوم 

 .حتسينات لألجهزة القائمة
قترحات مـن زاويـة إصـالح الوظيفـة االستـشارية يف اجملموعـة              وسيجرى تناول هذه امل    

 .الفرنسية، وهي زاوية أكثر اتساعا
ويوجد كـذلك يف اجملموعـة الناطقـة باألملانيـة مرسـوم يعـزز احلـضور املتكـافئ للرجـل                     

ــشارية، حبيــث ال   ــات االست ــرأة يف اهليئ ــي     وامل ــر مــن ثلث ميكــن أن ينتمــي إىل نفــس اجلــنس أكث
ويف حالــة تعــذر .  هلــم حــق املــشاركة يف التفــاوض داخــل أي هيئــة استــشارية األعــضاء الــذين

أمــا إذا، فــإذا رأت . الوفــاء هبــذا الــشرط فإنــه جيــب تربيــر ذلــك صــراحة وإعــالم احلكومــة بــه   
 .عتبارالتؤخذ آراؤها بعني اأن كاف، فإن اهليئة تفقد احلق يف  احلكومة أن املربر غري

__________ 
قــرار حكومــة اجملموعــة الفرنــسية املؤســس آلليــة تنــسيق مــن أجــل املــساواة يف الفــرص مــشتركة بــني وزارة      )١٩( 

 .اجملموعة الفرنسية واهليئات العامة التابعة هلا
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 :هفيتوفّر لدي أما إقليم والون، 
 اللــذان يعــززان احلــضور املتكــافئ للرجــل واملــرأة يف   ٢٠٠٣مــايو / أيــار١٥مرســوما  - 

اهليئــات االستــشارية ويف اجملــاالت الــيت ميــارس اإلقلــيم بــشأهنا اختــصاصات اجملموعــة    
فـضال   )٢٧٩٤٤، الـصفحة   ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ٢١ بتـاريخ    اجلريدة الرمسية . (الفرنسية

 .٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧عن قراري تطبيقهما املؤرخني 
 املعــــدل لقــــانون الدميقراطيــــة احملليــــة    ٢٠٠٥ديــــسمرب / كــــانون األول٨مرســــوم  - 

والالمركزيــة فيمــا يتعلــق باإلعانــات املاليــة الســتثمارات معينــة ذات املــصلحة العامــة    
، واجلريـــدة ٧٨ ، الـــصفحة٢٠٠٦ينـــاير /كـــانون الثـــاين ٢ بتـــاريخ اجلريــدة الرمسيـــة (

املؤســس لاللتــزام  )٥١٩٠ الــصفحة ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين ٣١خ الرمسيــة بتــاري
ــات       ــة وكــذلك يف اجلمعي ــة احمللي ــوائم االنتخابي ــرأة يف الق ــل متكــافئ للرجــل وامل بتمثي

 .واألجهزة التنفيذية احمللية
ــاين ٧مرســوم  -  ــشرين الث ــوفمرب / ت ــدل ملرســوم  ٢٠٠٧ن ــر /شــباط ١٢ املع  ٢٠٠٤فرباي

ملوظفي القطاع العام وكـذلك باملـسائل الـيت تـسوى مبوجـب             املتعلق بالنظام األساسي    
 مـن الدسـتور، بغيـة تعزيـز التمثيـل املتكـافئ للرجـل واملـرأة داخـل                   ١٣٨أحكام املـادة    

ــة(هيئــات إدارة املؤســسات العامــة   ــاريخ اجلريــدة الرمسي نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣ بت
 ).٥٨٦٠٤ الصفحة ٢٠٠٧

ــانون  علـــى الـــصعيد االحتـــادي، ولوضـــع حتديـــد    ــا يف قـ رمســـي للـــهيئات املـــشار إليهـ
 الرامــي إىل تعزيــز التمثيــل املتكــافئ للرجــل واملــرأة يف عــضوية هيئــات  ١٩٩٠يوليــه /متــوز ٢٠

تقدمي املشورة، تقرر وضـع قائمـة رمسيـة تتـضمن سـردا جلميـع اهليئـات الـيت ينطبـق عليهـا هـذا                         
مـل التـدابري القائمـة قـد         الـذي يك   ٢٠٠٣مـايو   /أيـار  ٣وفضال عن ذلك، فـإن قـانون        . القانون

. نص على إنشاء جلنة يف الوزارة االحتادية لتكـافؤ الفـرص مكلفـة بكفالـة احتـرام هـذا القـانون                  
وستمارس هذه املهمة، باخلصوص، من خالل تقدمي آراء بشأن هذه القائمـة، وعلـى حنـو أعـم                  

يف أثنــاء الــدورة بيــد أنــه مل يتــسّن . بــشأن تعزيــز املــشاركة املتكافئــة يف عــضوية هــذه اهليئــات  
 . تكوين هذه اللجنة وسري أعماهلاالتشريعية السابقة اعتماد تدابري التنفيذ اليت حتدد

جيـوز أن يكـون       مكررا من قـانون البلـديات علـى أنـه ال           ١٢٠ويف اخلتام، تنص املادة      
وإذا مل يـتم الوفـاء هبـذا الـشرط          . أكثر من ثلثي أعضاء أّي جملس استشاري، من نفـس اجلـنس           

 .بح اآلراء الصادرة عن ذلك اجمللس غري قانونيةتص
ــادي       - ١٨ ــي االحتـ ــسلك الدبلوماسـ ــساء يف الـ ــل النـ ــة بتمثيـ ــات املتعلقـ ــشف البيانـ تكـ

الـصفحتان  (ومشاركتهن يف املنافسة على الوظـائف الدبلوماسـية     ) ٧١ و ٧٠الصفحتان  (
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شــارة إىل يرجــى اإل. زالــت ضــعيفة عــن أن مــشاركة املــرأة يف هــذا اجملــال مــا) ٧٣ و ٧٢
التدابري املتخذة إن وجدت عمال بتوصيات اللجنة الواردة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة              

 .، لزيادة متثيل النساء يف السلك الدبلوماسي)١٤٩الفقرة (
على النحو املذكور يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس والسادس لبلجيكـا،             

ة مبــادرات مــن أجــل متثيــل املــرأة يف الــسلك الدبلوماســي،   اضــطلع يف الــسنوات األخــرية بعــد 
هبــدف “ املــساواة يف الفــرص بــني املــرأة والرجــل”ومنــها اعتمــاد خطــة عمــل عامــة مــن أجــل 

ــة، والتجــارة       ــة العامــة للــشؤون اخلارجي إدمــاج منظــور جنــساين يف سياســات اخلدمــة االحتادي
 .يفة حمددة ملوظف شؤون األسرةاخلارجية والتعاون من أجل التنمية، فضال عن إنشاء وظ

إن الـسلطات، وعيـا منـها بـأن النـسب املئويـة ملـشاركة النـساء يف االمتحـان التنافـسي            
 كانـت ضـعيفة، وإذ أسـفت لـذلك الوضـع            ٢٠٠٥األخري للعمل يف السلك الدبلوماسـي لعـام         

فـذت  وقـد ن . ، اضطلعت مببادرات ملموسة لعكس هذا االجتاه     ) من التقرير  ٧٢نظر الصفحة   ا(
وأجري االختبار األول يف إطار ذلـك       . هذه التدابري منذ طور التنظيم لالمتحان التنافسي التايل       

وهكذا فقد عدلت املادة األوىل يف االمتحان وأصـبحت اآلن قائمـة            . ٢٠٠٧االمتحان يف عام    
 . حبد ذاهتا“املعارف” الشخص عوضا عن “كفاءات”على أساس 

ية ملكتـب االنتقـاء التـابع لـإلدارة يف هـذه املرحلـة األوىل               ويتبني من حتليل األرقام الرمس     
ورغـم أن الزيـادة يف      . أن هذا النوع من االمتحانات أقل إجحافا حبق املرأة مـن النظـام الـسابق              

فإن زيادة معدل جناح النـساء يف هـذه املرحلـة األوىل مهـم              ،  زالت متواضعة  مشاركة النساء ما  
 التنافـسي يف خـالل صـيف        لن النتائج الرمسية النهائية لالمتحـان     وستع .تنيي الفئتني اللغو  تايف كل 
 .٢٠٠٨عام 

ــة حتــسيس يف عــام      ــضطلع حبمل ــك، سي ــادرة مــن اإلدارة  ٢٠٠٨وباإلضــافة إىل ذل  مبب
االحتادية لشؤون املوظفني والتنظيم، موجهة إىل اجلامعات، وكذلك بدراسة اسـتطالعية حـول             

 .“نوع اجلنس والدبلوماسية”موضوع 
ة أخــرى يف هــذا تــيرجــى ذكــر مــا إذا كــان قــد مت اعتمــاد أي تــدابري خاصــة مؤق    - ١٩

 ١ السياق أو يف أي جمال آخر بشأن مشاركة املرأة يف احلياة العامـة وفقـا ألحكـام الفقـرة                  
 . للجنة٢٥  و٢٣ من االتفاقية وللتوصيتني العامتني ٤ من املادة
فـة الـيت ترمـي إىل زيـادة مـشاركة           اعتمدت بلجيكـا سلـسلة مـن التـدابري احملـددة واهلاد            

ــسؤولية يف        ــسياسي ومناصــب امل ــرار ال ــل اختــاذ الق ــة، مث ــاة العام ــة للحي ــادين خمتلف ــرأة يف مي امل
اإلدارة، والعمل االجتماعي واجلمعّيايت، ويف اهليئات االستـشارية، واحليـاة الثقافيـة والرياضـية،              

 .يتبني من األمثلة التالية على حنو ما
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سة احمللية للمساواة بني املرأة والرجل، نشري إىل وجود مـشروع حمـدد      كجزء من السيا   
منتقـى يف إطـار طلـب تقـدمي العـروض           و )٢٠( مضطلع به يف مقاطعة لكسمبورغ     ٢٠٠٧يف عام   

. ، هبــدف حتقيــق املــشاركة املتكافئــة للرجــال والنــساء يف اختــاذ القــرارات٢٠٠٧ملــشاريع لعــام 
موجـه للنـساء الراغبـات يف دخـول         ) أويل( يف تـدريب     وبالفعل، فاستجابة لرغبات املشاركات   

، ٢٠٠٦أكتــوبر /احليــاة الــسياسية قــصد املــشاركة يف االنتخابــات البلديــة لــشهر تــشرين األول
أعـدت الـدائرة اإلقليميـة املختـصة علـى صــعيد اإلقلـيم تـدريبا جديـدا ذا أهـداف أكثـر حتديــدا           

 موجها على أسـاس     “قدرة على اإلبالغ  النساء يف السياسة، التدريب لتحسني ال     ” حتت عنوان 
وفيمـا يلـي مواضـيع حمتـوى     . األولوية إىل النـساء احلاصـالت علـى واليـات سياسـية يف اإلقلـيم        

شـراكية، تنـاول الكلمـة أمـام مجهـور، العالقـات مـع الـصحافة، األسـاطري                  الاإلدارة ا : التدريب
دريب الـذي نظـم يف ثالثـة    وقد مسح الت . واحلقائق خبصوص عمليات سرب اآلراء، وما إىل ذلك       

أمــاكن خمتلفــة لزهــاء الــثالثني مــشاركة بتنــاول املفهــوم اجلنــساين واالنتقــال مــن النظريــات إىل  
ــة واالســتفادة مــن حتليــل نقــاط قــوهتن ونقــاط ضــعفهن يف إطــار هــذه احلــاالت       ــاة الواقعي احلي

 .الواقعية
 جمـال التعلـيم      املتعلق بدعم عمل اجلمعيات يف     ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٧ويهدف مرسوم    

تطــوير عمــل اجلمعيــات يف جمــال التعلــيم املتواصــل طــول احليــاة   ”املتواصــل الــذي يهــدف إىل 
ــة       ــة املواطن ــة، وتنمي ــة ومجاعي ــادرات دميقراطي هبــدف إجــراء حتليــل نقــدي للمجتمــع وحفــز مب

ردي الفاعلة وممارسة احلقوق االجتماعية والثقافية والبيئية واالقتـصادية مـن منظـور التحـرر الفـ               
واجلمــاعي للجمــاهري مــع االهتمــام علــى حنــو خــاص باملــشاركة النــشطة للجمــاهري املــستهدفة   

 .“وبالتعبري الثقايف
ومن بني النصوص التشريعية املختلفة اليت تعزز مشاركة املرأة يف ميادين عامـة تقـع يف                 

 ٢٠٠٠رب  نـوفم / تـشرين الثـاين    ٢٣جمال اختصاص اجملموعة الناطقة باألملانيـة، يهـدف مرسـوما           
 إىل ضمان أن يكون اجلنسان ممثلني يف جمالس املعونـة االجتماعيـة     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٩ و

 .التابعة للمراكز العامة للمعونة االجتماعية
تركز السياسة الفلمندية يف ميـادين الثقافـة والـشباب والرياضـات علـى مـشاركة كـل                   
 .الناس

__________ 
 ٣٢-٠١-٤١بنـد امليزانيـة   : احملليـة مـن اعتمـاد حمـدد يف امليزانيـة     متول املشاريع املضطلع هبا يف إطار السياسة       )٢٠( 

تفاق التعـاون بـني اجملموعـة الفرنـسية، وإقلـيم والـون، والدولـة االحتاديـة، املتعلـق بـاإلدارة           ااملخصص لتمويل  
 .املالية آلليات التنسيق لإلقليم من أجل املساواة بني املرأة والرجل
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ــل    ــة، عمــ ــاالت الثقافــ ــشاركة يف جمــ ــل املــ ــر  يف حتليــ ــات، تظهــ ــشباب، والرياضــ  الــ
األشــخاص  االســتنتاجات ســواء منــها العمليــة أو العلميــة أنــه لــيس مــن الواضــح متامــا يف نظــر  

تبـاع  اوهلـذا الـسبب، جيـرى        .املنتمني لفئات معينة أهنم سيتمكنون من االنتفـاع ممـا هـو متـوفر             
وهـي مـثال    (ح  سياسة حمددة أو استنباط إجراءات حمددة من أجل فئات ميكـن حتديـدها بوضـو              

ثقــايف /ثــينإاألشـخاص املعــاقون، واألشــخاص الــذين يعيــشون يف فقــر، واألشــخاص مــن أصــل  
عـالوة علـى الـسياسة العامـة غـري املتعلقـة            )خمتلف والذين هلم مستوى تعليمـي مـنخفض نـسبيا         

 .بفئات معينة
يـنخفض يف جمـاالت      يف هذا السياق، تبني من البحوث أن مـستوى مـشاركة املـرأة مل              

ــشباب والرياضــة ال ــة وال ــات اإلدارة     . ثقاف ــصا يف هيئ ــرأة ناق ــل امل ــع أن يكــون متثي ــه يتوق ــد أن بي
إجنـاز دراسـة لتوضـيح احلالـة     ) ٢٠٠٨(ويتواصل حاليا   . للرابطات الرياضية واملنظمات الثقافية   

يف هــذا اجملــال ولــربط توصــيات الــسياسة العامــة واإلجــراءات املتخــذة بنتــائج تلــك التوصــيات  
وبغية زيادة التنوع يف اهليئات االستشارية، يتواصل حاليا إجناز محلة حتـت شـعار         . اتواإلجراء

وهـذه احلملـة موجهـة إىل    ). ledereen kan zetelen (“ميكـن أن يكـون لكـل شـخص مقعـد     ”
مجيــع املــواطنني يف فلنــدرز، بيــد أنــه متــت، ألغــراض االتــصال، االســتعانة مبنظمــات اجملموعــة    

 .املستهدفة
ذلك، تساهم السلطات الفلمندية يف متويل مركز الـدعم للفتيـات والنـساء    وفضال عن    
 بــشأن اإلجــراءات املتخــذة ١٩٩٩وعلــى أســاس دراســة استقــصائية جمــراة يف عــام . الالجئــات

ومشلت رابطات النساء املهاجرات يف فلندرز وبروكسل، مت اإلعراب عـن احلاجـة لتـوفري دعـم      
ذ أن مــشاركتهن كــثريا مــا تكــون حمــدودة جــدا وغالبــا   حمــدد للفتيــات والنــساء املهــاجرات، إ 

ــا ــل    ال م ــسياسة   ) كعــضوات كــامالت احلقــوق  (يكــون هلــن متثي ــة ب يف أي مــن اهلياكــل املعني
 .األقليات واحلركة النسائية

ــا يف اإلدارة        ــرأة إىل الوظــائف العلي وجيــرى اختــاذ إجــراءات حمــددة مــن أجــل رقــي امل
طريـق عقـد اجتماعـات،      نـوع ويف اإلدارة الفلمنديـة عـن         االحتادية من خالل خطة من أجل الت      

، يف إطار شبكات للنساء والرجال ممـن تتـوفر لـديهم قـدرات كامنـة يف جمـال                   ٢٠٠٥منذ عام   
اإلدارة، وبرامج التوجيه والتدريب الداخلية واخلارجية، ومحلة اتصاالت من أجـل زيـادة عـدد               

سنحت فرصـة ممتـازة لزيـادة عـدد النـساء يف            ،  ٢٠٠٦ويف ربيع عام    . النساء يف املناصب العليا   
منــصبا يف الرتــب  ٣٢أبريــل أعلــن شــغور /يف نيــسان. املناصــب العليــا داخــل اإلدارة الفلمنديــة

. وكان بـاب الترشـيح مفتوحـا أمـام املرشـحني الـداخليني واخلـارجيني              ). ‘اجلولة الثالثة ’(العليا  
 :من اإلجراءاتختذ عدد اومن أجل زيادة عدد النساء يف مناصب عليا، 
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 . باملائة من النساء كحصة مستهدفة ألغراض جولة التوظيف٣٣مت حتديد نسبة  - 
تلقـت النـساء الـاليت جتـاوزن سـن الـثالثني والعـامالت يف فئـة املـستوى ألـف بــاإلدارة            - 

 . هلن على النظر يف تقدمي ترشيحهنالفلمندية رسالة تضمنت تشجيعا
يوميـــة واجملـــالت الفلمنديـــة النـــساء علـــى تقـــدمي حثـــت محلـــة دعائيـــة يف الـــصحف ال - 

 .ترشيحهن لشغل املناصب العليا الشاغرة
أرسـل وزيــرا الـشؤون اإلداريــة وتكـافؤ الفــرص رسـالة بالربيــد اإللكتـروين إىل النــساء       - 

اصـب  ومنظمات املرأة لدعوة النساء ذوات الكفـاءات إىل تقـدمي ترشـيحهن لـشغل املن             
 .يةالعليا يف اإلدارة الفلمند

نظمت دائرة شؤون التحرر اجتماعا لإلعالم والتوعيـة مـن أجـل إعـالم النـساء بـشأن                    - 
 .املناصب العليا والوظائف يف اإلدارة الفلمندية

وفضال عن ذلك، جيـرى دعـم اسـتعمال التعـابري احملايـدة جنـسانيا وكـذلك إمكانيـات                    
تكـون   االهتمـام بكفالـة أال  وجيـرى يف املنـشورات     . العمل عن بعد للجمع بني العمل واألسـرة       

 .الصور منطوية على قوالب منطية
بتحليـــل هـــذه اإلجـــراءات ) جامعـــة لوفـــان الكاثوليكيـــة(وقـــام معهـــد اإلدارة العامـــة  

 يف املائـة مـن      ٤٩وبـالرغم مـن أن النـساء مـثلن          . لتوظيف وانتقاء كبار مـوظفي اخلدمـة املدنيـة        
نــساء مــن  ٦تعــني ســوى  ارة الفلنمديــة، ملاملرشــحني لــشغل املناصــب العليــا الــشاغرة يف اإلد 

 يف  ٢٩أصـبح يف مـستوى      (وقد تناقص عدد املرشحات يف الواقع       . شخصا معّينني  ٣٠جمموع  
سيما بعد اخلطوتني األوليني يف إجـراءات االنتقـاء ومهـا االنتقـاء األويل علـى أسـاس                   وال) املائة

أكثــر مــن (الــسن : امســة لثالثــة عناصــروتبينــت األمهيــة احل. الــسري الذاتيــة، واملقابلــة التمهيديــة 
. ، واخلربة بشأن العمل يف مكتب وزيـر، واخلـربة املهنيـة يف اإلدارة العامـة الفلمنديـة                 )عاما ٤٠
وفضال عـن ذلـك، أظهـر البحـث أن تعـيني            .  هبذه املعايري سوى القليل جدا من النساء       يِف ومل

 واالسـتفادة مـن الـشبكات       طة التـأثري  يقتـرن مبمارسـة أنـش      كبار موظفي اخلدمة املدنية كثريا ما     
 .والنساء يف العادة أقل نشاطا من الرجال داخل هذه الشبكات. السياسية

 
 العمالة والفقر  

يبلـغ معـدل الفقـر يف شـرحية النـساء يف إقلـيم والـون              ) ٤١الصفحة  (وفقا للتقرير    - ٢٠
ارتباطـا مباشـرا بانعـدام    ويـرتبط فقـر املـرأة    .  يف املائـة بـني الرجـال   ١٢يف املائة مقابل    ١٨

يف هذا الـصدد، يرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن التـدابري احملـددة                  . الفرص االقتصادية 
مــا هــي بــرامج مكافحــة الفقــر الــيت جــرى . الــيت اختــذت لتحــسني حالــة النــساء الفقــريات
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وضعها، مبا فيها خمططات توفري فرص العمل الرامية إىل القضاء على الفقر واحلد من عدم               
ملــستدامة الــيت تتمحــور حــول ملـساواة بــني اجلنــسني ضــمن اإلطــار العــام لتحقيـق التنميــة ا  ا

 البشر؟
ــة . وال، يــضع إقلــيم والــون العديــد مــن الــربامج لتــدريب وتــشغيل النــساء    أ  إن إمكاني

احلصول على تدريب جلميع املواطنني هتـم بـصورة خاصـة األشـخاص األكثـر ضـعفا يف سـوق                    
 تعلــيمهم أو نتيجــة ملعــايري متييزيــة كامنــة أخــرى وهــي بالتــايل    العمــل، ســواء بــسبب مــستوى 
 .تستهدف النساء بصورة خاصة

 ســـاعة ٦ ٤٠٠ ٠٠٠ طالـــب عمـــل وميثـــل ذلـــك ٣٥ ٠٠٠، مت تـــدريب ٢٠٠٦يف  
يف املائـة والنـساء      ٥٨,٥ ويظهر من التبويب حبسب اجلنس أن الرجـال شـكلوا         . تدريب تقريبا 

 يف املائـة يف مـشاركة النـساء الـاليت حـصلن علـى تـدريب        ٢أي بزيـادة زهـاء      (يف املائة    ٤١,٥
 ).لطاليب العمل

 ٢ ٠٠٠حـصل زهـاء     .  تـوفري التـدريب عـن بعـد        ٢٠٠٦وازداد أيضا بنسبة كبرية يف       
وتعـود  .  يف املائـة   ٧٨طالب عمل على تدريب هبذه الطريقة وكانت حصة النساء منهم تفـوق             

 لكنـها   )التـدريب مـن البيـت     (عوامـل اجتماعيـة     بالسبب هذه األغلبية الساحقة مـن النـساء إىل          
شـكلت املـستفيدات مـن دورات التـدريب علـى           . ناجتة أيضا عن تركيبة عـرض التـدريب ذاتـه         

 طالب عمل شـاركوا يف      ٨٠٠يف املائة من     ٥١,٥ تستخدم فيها إال لغة البلد     العيش يف بيئة ال   
 .تلك الدورات

تني هيكليـتني مـع مراكـز املعونـة         ومن جهـة أخـرى، يقـوم إقلـيم والـون بتطـوير شـراك               
 .االجتماعية العامة

ــاعي      •  ــاج االجتمـ ــدريب واإلدمـ ــي إىل التـ ــة ترمـ ــة إطاريـ ــالل اتفاقيـ ــن خـ ــين  ‐ مـ املهـ
 .أنشطة تلك املراكز واملسجلني على قوائم طاليب العمل للمستفيدين من

يما سـ  هتدف هذه االتفاقية إىل إدمـاج املـستفيدين مـن دخـل اإلدمـاج االجتمـاعي وال                 
طالبــات العمــل ذات الكفــاءات احملــدودة ورئيــسات األســر وحيــدة الوالــدين يف مــواطن شــغل  

 .مستدامة وجّيدة
يــستهدف جــزء مــن هــذه اإلجــراءات، علــى أســاس األولويــة، طالبــات العمــل ذوات    

زال يــتعني مــن  الكفــاءات احملــدودة واملــستفيدات مــن دخــل اإلدمــاج االجتمــاعي والــاليت مــا   
ومــن جهــة . رض التــدريب واملــساعدة علــى اإلدمــاج وإعطــاؤه طابعــا مميــزا  أجلــهن تطــوير عــ

أخرى، تتمثل اإلجراءات املتخذة هبذا الصدد يف مشاريع إمجاليـة لإلدمـاج االجتمـاعي واملهـين             
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الباحثـات عـن    ”تراعي أبعادا مثل التوفيـق بـني احليـاة اخلاصـة واحليـاة املهنيـة، وإشـكالية تنقـل                    
 .وحضانة األطفال) للحصول على رخصة سياقةعن طريق التدريب (“ عمل
ومن خالل اتفاقية معقودة مع املراكز املهتمة مببادرات تربط أهدافا اجتماعيـة حبركيـة               • 

 .اقتصادية
يـورو مقابـل تـشغيل كـل شـخص يـتم توظيفـه         ٣ ٧١٩مينح إقليم والون إعانة قدرها   

. ي للمراكز للمـساعدة االجتماعيـة      من القانون األساس   ٦٠  من املادة  ٧يف إطار أحكام الفقرة     
وجيب أن تقابل املشروع زيادة يف حجـم العمالـة للمـستفيدين مـن املعونـة االجتماعيـة والـذين                  
هلــم عقــد عمــل، وأن يــنص املــشروع علــى تــأطري تقــين للعــاملني املعنــيني، فــضال عــن برنــامج    

سري انتقـاهلم إىل عمـل      يهدف إما إىل تثبيت عملهم يف إطار مراكز املـساعدة االجتماعيـة أو تيـ              
حمـالت غـسل املالبـس والـدكاكني        (وقد تـسىن تـوفري شـغل للعديـد مـن طالبـات العمـل                . آخر

 ).الصغرية لبيع املواد الغذائية
 . يورو١ ١٣٧ ٠٠٠تبلغ ميزانية هذه األنشطة  
 برناجمـا لتعزيـز اإلجـراءات املتخـذة ملكافحـة           ٢٠٠٦ودعم إقليم والون أيضا، يف عـام         

طالبـات  (سـيما إجـراءات تـدريب النـساء          ييز فيما يتصل بتكـوين سـوق العمـل، وال         أوجه التم 
وقـد وجهـت أنـشطة التـدريب        . وبوجـه خـاص املهـاجرات     ) العمل أو العاطالت أو العـامالت     

هذه، الـيت ميكـن أن تكـون مـستويات التأهـل هلـا متفاوتـة، إىل جمـاالت يبـدو متثيـل املـرأة فيهـا                           
 ،ات، التكنولوجيـات اجلديـدة، إدارة املؤسـسات، ومـا إىل ذلـك        التقنيـ : ناقصا بـصورة منتظمـة    

وهي جمـاالت ميكـن أن تتطلـب تنظـيم دورات دروس تكميليـة فيمـا يتعلـق باملهـارات الـشاملة                  
 . يورو٣٥٠ ٠٠٠: امليزانية. لالختصاصات

وكتجربــة رائــدة، اســتهل مــشروع ملكافحــة التمييــز يف جمــاالت التوظيــف، والعمالــة،   
ومتثـل اهلـدف العـام يف تعزيـز قيمـة إدارة تنـوع              . التنوع يف املؤسسات واملنظمات   والتعامل مع   

 .املوارد البشرية بوصفه عامال لتحقيق التكامل والقيمة املضافة داخل املؤسسة
 :وقد كانت األهداف احملددة كما يلي 
إعــداد أداة للتقيــيم الــداخلي واخلــارجي إلدارة تنــوع املــوارد البــشرية داخــل     - ١ 

أحد معـايري التنـوع األربعـة       “ اجلنساين” وميثل املعيار . ملؤسسات واملنظمات ا
 .اليت مت حتديدها

 لتنــوع املــوارد ٢٠٠٧جــائزة ” يف مــنح ، كتجربــة رائــدة،التحــضري للــشروع - ٢ 
، بوصف ذلـك إجـراء حـافزا ملكافحـة أوجـه التمييـز         “البشرية يف إقليم والون   
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ة التنـوع علـى مـستوى املـوارد البـشرية      يف ميدان العمالة وتشجيع حتسني إدار    
 .يف إقليم والون

بتكاريــة تعطــي اومتثــل اهلــدف مــن ذلــك يف مكافــأة وتــشجيع مــن يقومــون مببــادرات   
وهذه اجلائزة موجهـة إىل أربـع فئـات متميـزة           . التنوع قيمته على مستوى إدارة املوارد البشرية      

ــاب العمــل  ــصغرى واملتوســطة، واملؤســ  : مــن أرب ــام ،سات الكربىاملؤســسات ال  ،والقطــاع الع
 .وقطاع اجلمعيات

 .املعتمدة يف إقليم والون“ التنوع واملوارد البشرية”اإلعالم بشأن سياسات  - ٣ 
 .حتسيس املؤسسات واملنظمات مبوضوع إدارة التنوع - ٤ 

 . يورو٥٦ ٢٠٠: امليزانية 

نوات الـثالث  ويتصدى إقليم والون كذلك لعدم كفاية أماكن رعايـة األطفـال يف الـس         
ســيما إدمــاج   املهــين وال- يــشكل عائقــا لإلدمــاج االجتمــاعي   وهــو مــا،األوىل مــن عمــرهم

 كمـا يتـصدى أيـضا للنتـائج ذات الطـابع      ،النساء، ولقدرهتن على البقاء يف العمـل والترقّـي فيـه    
ــعتها لتحقيـــق االنتعـــاش    . االقتـــصادي ــة الـــيت وضـ ــراءات ذات األولويـ ــة اإلجـ ــار خطـ ويف إطـ

 قررت حكومة إقليم والون بالتايل دعم السياسة اليت تتبعهـا اجملموعـة الفرنـسية يف                ،دياالقتصا
عـام   يف املائـة حبلـول       ٣٣معدل تغطية بنـسبة     (هذا اجملال لبلوغ أهداف قمة برشلونة األوروبية        

 .بواسطة تدابري خمتلفة) ٢٠١٠
 .إنشاء مدخل لإلنترنت خمصص لعرض هياكل لرعاية األطفال - ١

وسوف تـؤدي قاعـدة     .  استنباط قاعدة بيانات رائدة    ٢٠٠٦ إقليم والون يف عام      مت يف  
 : إىل حتقيق اهلدف املزدوج التايل، فور وصلها باإلنترنت،البيانات هذه

إزالة عائق كان يكبح العمالة والتـدريب املهـين، وذلـك بتـدارك الـنقص يف املعلومـات              • 
 . الرعاية املعروضة ومدى توافرهابشأن أماكن

 .ية املقدمة إىل السلطات احملليةإتاحة أداة إلدارة عروض الرعا • 
 وظيفــة ملبــادرة وزيــر االقتــصاد والعمالــة مــن أجــل  ١٠٠ومت ختــصيص ميزانيــة لــشغل  

 ولتـرويج املفهـوم واملنهجيـة علـى         ،“رعاية األطفـال  ”تشغيل هذا املدخل اخلاص بإقليم والون       
ك جلعــل األداة مناســبة لالســتخدام علــى صــعيد    وكــذل،الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي 

 .البلديات واألقاليم
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ختصيص مواطن عمل مدعومة ماليا لرعاية األطفال الذين تتراوح أعمارهم بـني صـفر               - ٢
 .وثالث سنوات

نظرا ملا تبّين مـن عـدم كفايـة أمـاكن رعايـة األطفـال يف الـثالث الـسنوات األوىل مـن                        
يتعلـق باحلـصول علـى     ى صعيد تكافؤ الفرص واحلقوق فيمـا عمرهم وما يشكله هذا العائق عل  

 قـرر   ، وباالحتفـاظ بالعمـل والترقـي فيـه مـن جهـة أخـرى              ،عمل وعلى تدريب مهين من جهـة      
 وظيفة يف جمـال رعايـة األطفـال يف          ٩٥٠( من خالل توفري وظائف مدعومة ماليا        ،إقليم والون 

احملدد ملختلف الدول األعـضاء لـدى     أن يساهم يف بلوغ اهلدف       ،)السنوات األوىل من عمرهم   
 وهـو تـوفري عـدد مـن أمـاكن رعايـة األطفـال يف الـثالث الـسنوات                    ،انعقاد مؤمتر قمة برشـلونة    

 .ي لألطفال يف هذه الفئة العمرية يف املائة من العدد الكل٣٣األوىل ميثل نسبة 
 جديـد  مكان رعايـة  ٨ ٠٠٠ هتيـئ  ولبلوغ هذا اهلدف، ينبغي للمجموعة الفرنسية أن       

وميكـن حتقيـق هـدف      .  لألطفال الذين مل تتجاوز أعمارهم ثـالث سـنوات         ،٢٠٠٩حبلول عام   
 :برشلونة بواسطة العناصر التالية

 رصد ميزانية متنامية للمكتب الوطين للعمالة يف اجملموعة الفرنسية؛ - ١ 
 وظائف مدعومة ماليا يف إقليم والون؛ - ٢ 
فيها حجم تـدخل املؤسـسات لكنـها       خيفـضجديدة  ) SEMA(“سيما”خطة   - ٣ 

 ؛٢٠٠٧يرّجح أن تكون هلا آثار إال اعتبارا من  ال
اســتخدام متويــل بــديل إلنــشاء هياكــل جديــدة علــى الــصعيد البلــدي للرعايــة   - ٤ 

 .اجلماعية لألطفال يف السنوات الثالث األوىل من عمرهم
 

 الصغرى“ كريدال”قروض   
ملدخرات اآلتيـة مـن أفـراد يـسعون إىل حتقيـق قيمـة             ئتمانية جتمع ا  اكريدال هي تعاونية     

وتــسمح األمــوال املــدخرة بعــرض قــروض وخــدمات استــشارية  . مــضافة اجتماعيــة ملــدخراهتم
ــة  ــة : ملختلــف اجلهــات الفاعل ــصادية االجتماعي ــاعثو مــشاريع املؤســسات  ،املؤســسات االقت  وب

 .، واألفراد ذوو الدخل املنخفضالصغرى
 حنو دعم تنظـيم وتنميـة       ٢٠٠٠سبتمرب  / منذ أيلول  ،لصغرىعتمادات كريدال ا  اتوجه   

ميكنـهم احلـصول     مؤسسات صغرى عن طريق اقتراح قرض ومؤازرة لباعثي املشاريع الذين ال          
ومتثل هذه اإلمكانية للحصول علـى التمـويالت الـصغرى إحـدى            . على متويل مصريف اعتيادي   

ائي ضـمن بـاعثي املـشاريع يف إقلـيم          للتصدي للـنقص يف العنـصر النـس       ءمـة  األدوات األكثر مال  
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 يف ٢٠٠٦يف املائة من املستفيدين من القـروض الـصغرى يف عـام            ٤٣,٥ شكلت املرأة : والون
ــصغرى كــ    ١٦حــني أن  ــن رؤســاء املؤســسات ال ــة م ــون   نَّـ يف املائ ــيم وال ــساء يف إقل ــن . ن وم

 يف املائـة    ٣٤ حـني كانـت املـرأة تـشكل          ٢٠٠٥املالحظ وجود تطور إجيايب باملقارنة مـع عـام          
 .وع املستفيدين من القروض الصغرىمن جمم

 
 آلية مؤسسات اإلدماج  

تتمثــل مهمــة مؤســسات اإلدمــاج يف تنميــة ودعــم قطــاع االقتــصاد االجتمــاعي بغيــة     
ــة    تيــسري احلــصول علــى عمــل وحتقيــق   ــدماج املهــين لطــاليب العمــل ذوي الكفــاءات املتدني االن
 شـهرا فـضال عـن املـستفيدين        ٢٤عمل منذ مـا ال يقـل عـن          واملسجلني يف قوائم العاطلني عن ال     

 يف املائـة مـن اهلياكـل املعتمـدة          ٥٠ومن املالحـظ أن     . من دخل اإلدماج االجتماعي، واملعاقني    
 اخلـــدمات - بوصـــفها مؤســـسات إدمـــاج قـــد اعتمـــدت كـــذلك ألغـــراض األعمـــال املؤقتـــة 

وعلــى .  يف املائــة٩٥سبة تتجــاوز الــيت تــشغلها النــساء بنــ ) وبــصورة رئيــسية املعينــات املرتليــة(
 نظرا لنـوع األنـشطة الـيت تنجزهـا مؤسـسات اإلدمـاج ميـثلن               ،فإن النساء ،  صعيد الواقع الفعلي  

 .يف املائة من األشخاص الذين مت تشغيلهم ٨٠,٥
 

 اجملاالت املخصصة تقليديا للرجالتشغيل املرأة يف   
 إدمـاج : اهلـدف ( قطاع البناء  مشروع لإلدماج املهين للنساء يف٢٠٠٥استهل يف عام     
 ضمن جمموع احتمايل للعـاملني املـشتغلني يبلـغ          ٢٠٠٩ امرأة يف القطاع حبلول عام       ٢٠ ٠٠٠
التنـوع يف قطـاع     ”) EQUAL( “إيكـوال ”ويتفاعل هذا املشروع مع مـشروع       ). ٨٨٧ ٠٠٠
ىل إدمــاج حتــاد عمــال البنــاء يف إقلــيم والــون دورا قياديــا والرامــي إ  ا الــذي يــؤدي فيــه  “البنــاء

 . وأشخاص من أصل أجنيب ونساء يف مهن البناء،أشخاص معاقني
ــر   - ٢١ ــشري التقري ــصفحة (ي ــة     )٩٥ال ــات اإلمجالي ــني املرتب ــرق ملمــوس ب  إىل وجــود ف

ختـذ مـن تـدابري لتقلـيص        ا يرجـى اإلشـارة إىل مـا      .  يف املائـة   ٣٠للرجال والنـساء يـصل إىل       
كل من القطـاعني اخلـاص والعـام، كمـا يرجـى            الفجوة يف املرتبات بني الرجال والنساء يف        

 .الفجوة يف ميدان اخلدمة املدنيةشرح سبب وجود هذه 
الشك يف أن سد الفجوة يف املرتبات بني النساء والرجـال يكمـن يف صـميم أولويـات                   

 .عيني يف بلجيكا منذ سنوات عديدةجتماالاملسؤولني السياسيني والشركاء ا
، نــشر املعهــد املعــين باملــساواة بــني املــرأة والرجــل، يف وبطلــب مــن احلكومــة االحتاديــة 

وهــذا . التقريــر الــسنوي الثــاين عــن الفجــوة يف املرتبــات يف بلجيكــا ، ٢٠٠٨مــارس /آذار ١٤
التقريــر، الــذي وضــع بالتعــاون مــع إدارات خمتــصة عديــدة، يقــدم األرقــام الرمسيــة واملــستكملة  
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وهـو يتـضمن ألول مـرة أرقامـا متعلقـة           . رجـال يتعلـق بالفـارق يف األجـور بـني النـساء وال            فيما
 .ؤسسات الصغرية واللجان املشتركةبعدد من القطاعات مثل القطاع العام، وامل

ويتمثــل االجتــاه الرئيــسي الــذي تتبعــه بلجيكــا حاليــا بنــشاط يف األخــذ بنظــام حتليلــي     
ــسانيا    ــد جن ــائف حماي ــصنيف الوظ ــم األجــور الق    .لت ــر يف نظ ــى النظ ــة  وينطــوي ضــمنيا عل ائم

وهلـذا الغـرض، سينـشر      .  املسبقة املتحيزة جنـسانيا وأوجـه التمييـز اخلفيـة          ءوالكشف عن األمرا  
 دلــيال عمليــا يــسمح بتقيــيم الطــابع ٢٠٠٨املعهــد املعــين باملــساواة بــني املــرأة والرجــل يف عــام 
 ويرمـي تـدبري آخـر إىل تعزيـز احملـصول          . مـا  احملايد أو غري احملايد لوصف الوظـائف يف مؤسـسة         

االجتماعي للمؤسسة مع تبويب األرقام املتعلقة بكل بند حبسب نـوع اجلـنس وإضـافة بيانـات                 
وأخـريا، سيـشكل كـسر الـسقف الزجـاجي عمليـة            . متعلقة باملرتبات والتعويضات واملكافـآت    

وسيواصــل املعهــد االهتمــام بــالتعيني املوضــوعي للحــواجز غــري الظــاهرة  . ذات أولويــة كــذلك
 وعـن طريقـة اشـتغال املنظمـات         ،وقت عن اآلراء املسبقة والقوالب النمطية     والناشئة يف نفس ال   

 .ستراتيجيالاليت تبقي املرأة يف مناصب تعترب أقل اتساما بالطابع ا
وللتقليل من الفجوة بني األجور يف القطاع اخلاص، اختارت أيـضا الـوزيرة الفلمنديـة                

الرجال كمجـال تركيـز رئيـسي يف إطـار     لتكافؤ الفرص مسألة الفجوة يف األجور بني النساء و        
ومـن خـالل طريقـة التنـسيق      . سياستها الرامية إىل إدماج االعتبارات اجلنسانية يف احليـاة العامـة          

املفتوحة، جيرى حاليا حتـسيس املـسؤولني يف مجيـع ميـادين الـسياسات وتـشجيعهم علـى اختـاذ                    
لــى تيــسري اجلمــع بــني العمــل  وع، تــدابري ملكافحــة التمييــز األفقــي والعمــودي يف ســوق العمــل 

 )الرعايـة ( وحفز املشاركة علـى أسـاس املـساواة يف العمـل بـأجر وبـدون أجـر                   ،واحلياة اخلاصة 
ويف كـل   . ملسألة الفجـوة بـني املرتبـات       - هبذه الطريقة  -  والتصدي ،من جانب الرجل واملرأة   

د بعيـد حتـت     وجتـرى هـذه العمليـة إىل حـ        .  توضع خطط عمل ويـتم تنفيـذها وتقييمهـا         ،عامني
إشراف اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص واليت تتألف من ممثلني جلميع الوزارات الفلمندية املختلفـة            

 وهــي الوحــدة الــيت تقــوم داخــل اإلدارة ،والــيت ترأســها اللجنــة املعنيــة بتكــافؤ الفــرص بفلنــدرز
 .الفلمندية بإعداد وتنفيذ ورصد السياسة الفلمندية املتعلقة بتكافؤ الفرص

ويف الوقــت احلاضــر، يتــوىل مركــز الــدعم مــن أجــل تكــافؤ الفــرص وضــع مؤشــرات     
 لتيـسري رصـد التقـدم الـذي يـتم           )مثـل العمـل والتعلـيم     (جنسانية يف جماالت خمتلفـة للـسياسات        

 .إحرازه
 جيـرى أيـضا يف الوقـت احلاضـر التقليـل مـن الفجـوة يف الوظـائف                   ،وعلى نطاق أوسع   

مثـل إجـازة الوالـدين    (لرعايـة اليوميـة وتـوفري احلـوافز املاليـة          واألجور من خالل إتاحـة مراكـز ا       
، على حنو يزداد مرونة باستمرار، للرجال وللنساء من أجل حفـز التوفيـق بـني                )املدفوعة األجر 
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 تـدعم الـسلطات الفلمنديـة ماليـا الـشركات        ٢٠٠٧واعتبـارا مـن عـام       . العمل واحليـاة العائليـة    
مثـل كـي وغـسل املالبـس أو املـساعدة يف القيـام              (“ ألسـرة مواتيـة ل  ”املستعدة لتقدمي خدمات    

ويشكل حتسيس الرجـال واآلبـاء جـزءا مـن اخلطـة إذ أن القبـول االجتمـاعي                  ). بشؤون املنازل 
سينمو مع تزايد عدد الرجال املستعدين خلفض حجـم عملـهم مقابـل قـضاء مزيـد مـن الوقـت                     

 .العمل واألسرة وازدياد سهولة اجلمع بني متطلبات ،يف رعاية األطفال
حتـاد األورويب يف النـصف   الويف إطار الرئاسة املقبلة الـيت ستمارسـها يف جملـس وزراء ا        

ستقترح بلجيكا إعادة النظـر يف املؤشـرات التـسعة املتعلقـة بـالفجوة يف            ،  ٢٠١٠الثاين من عام    
ــيت اعتمــدت يف عــام    ــات وال ــسابقة وســتقترح اختــا   ٢٠٠١املرتب ــة ال ذ  حتــت الرئاســة البلجيكي

 .خطوات جديدة إىل األمام يف هذا امليدان
يشري التقرير إىل أن النـساء يعـانني مـن البطالـة الطويلـة األجـل أكثـر مـن الرجـال                       - ٢٢

يرجى . وأن نسبة النساء الاليت يعملن بدوام جزئي أعلى من نسبة الرجال) ٩٤الصفحة (
 ولـضمان وصـول النـساء إىل        اإلشارة إىل ما اختذ من تدابري ملعاجلـة هـذه الظـاهرة املتأصـلة             

 .الوظائف ذات الدوام الكامل والوظائف الدائمة
توجــد يف بلجيكــا تــدابري حمــددة ملكافحــة البطالــة الطويلــة األجــل الــيت تــشكل النــساء   

وهكذا فإن أرباب العمل يشّجعون علـى توظيـف طـاليب العمـل الـذين               . أغلبية من يعانون منها   
الل خفض االشتراكات اليت يدفعوهنا لـصندوق الـضمان         بقوا عاطلني مدة طويلة وذلك من خ      

ستأنف أيـضا دفـع بـدل البطالـة أو           يُـ  ،وفضال عن ذلك، فبالنـسبة لعـاطلني معّيـنني        . االجتماعي
وميكن لرب العمـل أن خيـصم هـذا املبلـغ مـن املرتـب الـذي يـتعني عليـه أن               . دخل اإلدماج هلم  

ؤالء العاملني يكون أقل تكلفة بالنسبة لـرب        يدفعه يف الظروف العادية، وبالتايل فإن توظيف ه       
 :وفيما يلي هذه التدابري اليت مت تكييفها وفقا لنوع أرباب العمل. العمل
 للقطاع اخلاص) ACTIVA(“ اـأكتيف”نظام  • 

ســتنبط لتعزيــز العمالــة وهــو يــنص علــى خفــض اشــتراكات    اتــدبري “ أكتيفــا”خطــة  
ويقتــرن هــذا .  حالــة توظيــف طالــب عمــلأربــاب العمــل يف صــندوق الــضمان االجتمــاعي يف

التخفيض باستئناف دفع بدل البطالة أو دخـل اإلدمـاج االجتمـاعي يف حالـة توظيـف شـخص                   
ومن املفـروض أن    . حاصل على بدل بطالة كامل أو على استحقاق دخل اإلدماج االجتماعي          

 املتقـدمني يف    يؤدي هذا التدبري إىل رفع مستوى معدل التوظيف عامة ومعدل توظيف العاملني           
 .بصورة خاصة)  سنة أو أكثر من ذلك٤٥(السن 
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 نتقايل يف احلياة املهنية بالنسبة للقطاع غري التجاري والقطاع العامالعقود الطور ا • 
وضــعت بــرامج الطــور االنتقــايل يف احليــاة املهنيــة مــن أجــل العــاطلني عــن العمــل مــدة  

هـي هتـدف    و. ، باملعىن الواسع هلـذه الكلمـة      عامطويلة، وقد استنبطها أرباب عمل يف القطاع ال       
إىل متكــني العــاطلني لفتــرة طويلــة مــن اكتــساب خــربة مهنيــة تــسمح هلــم بتحــسني وضــعهم يف 

وميكـن أن يـستفيد أربـاب العمـل الـذين           . سوق العمل وتيّسر انتقـاهلم إىل دورة العمـل العاديـة          
شـتراكات رب العمـل يف صـندوق        خفض ا : يضعون برامج للطور االنتقايل من امتيازات معّينة      

 .فضال عن تعديل لصايف مرتب العاملني، الضمان االجتماعي
 نظام وفورات اإلدماج االجتماعي • 

مــن خــالل االســتخدام الفاعــل لبــدل  ،“وفــورات اإلدمــاج االجتمــاعي”يــدعم تــدبري  
إلدمـاج   إعادة إدمـاج العـاطلني عـن العمـل الـذين يـصعب تـوظيفهم يف إطـار اقتـصاد ا                     ،البطالة

وميكن أن حيصل أرباب العمل الذين يوظفون عاملني مشمولني بـسياسة اإلدمـاج             . االجتماعي
يتعلـــق  علـــى معونـــة فيمـــااالجتمـــاعي علـــى ختفـــيض اشـــتراكاهتم يف الـــصناديق االجتماعيـــة و

 .باملرتبات
 الوكاالت احمللية للعمالة • 

البلديـة أويف جمموعـة مـن       يهدف إنشاء الوكـاالت احملليـة للعمالـة علـى صـعيد املنطقـة                
توجد يف دوائر العمـل االعتياديـة        املناطق البلدية إىل تلبية الطلب على عدد من األنشطة اليت ال          

 يتعني علـى هـذه الوكـاالت أيـضا أن تلـيب طلبـات               ،وباإلضافة إىل ذلك  . تتنافس معها  واليت ال 
ن مـن دخـل اإلدمـاج       العمل الصادرة عن العاطلني منذ وقـت بعيـد وعـن األشـخاص املـستفيدي              

االجتماعي وعن مستفيدين معّينني من املعونة املالية االجتماعية والذين يتعذر علـيهم أن جيـدوا         
 .مكانا هلم يف سوق العمل

 )التعاقد بشأن اخلدمات(نظام األعمال املؤقتة واخلدمات  • 
قتــة ميثــل نظــام األعمــال املؤقتــة واخلــدمات مبــادرة هتــدف إىل تــرويج األعمــال املؤ         

 ، علــى ســبيل املثــال ،واملؤســسات املــستهدفة هبــذا النظــام هــي . واخلــدمات علــى صــعيد احلــي 
واجلهـات املـستقلة الـيت تـشّغل        )  مثال ،مؤسسات كي املالبس والعمل املؤقت    (شركات جتارية   

 ، وبلـديات  ، ووكـاالت حمليـة للعمالـة      ، وتعاونيـات  ،عاملني بأجر، ومجعيات غـري هادفـة للـربح        
 .والشركات ذات الغرض االجتماعي،إلعانة االجتماعيةومراكز عامة ل

: إىل إحـدى الفئـتني التـاليتني       “خدمات - عقد عمل مؤقت  ”وينتمي العامل مبوجب     
 أو إعانـة ماليـة اجتماعيـة        ،الذين تدفع هلم بدالت بطالة، أو دخل إدماج       ) الفئة ألف (العاملون  
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املون اآلخـرون مبوجـب عقـد       خـدمات، أو العـ     - يف أثناء عملهم مبوجـب عقـد عمـل مؤقـت          
 ).الفئة باء(خدمات  - عمل مؤقت

 فمن أجل حتـسني إمكانيـة حـصول النـساء علـى عمـل علـى أسـاس            ،ومن جهة أخرى   
 : مثل، يتم اختاذ عدة تدابري هادفة إىل التوفيق بني احلياة العائلية واحلياة املهنية،الدوام الكامل

  أوقات العملنقطاع احلياة املهنية والتعويض عن خفضا • 
 بـأن يقـوم بتعليـق أو خفـض          ،يسمح نظام انقطاع احلياة املهنية للعامل بناء على رغبته         

وقد مت ضمان دفع تعويض شهري أثناء فترة انقطـاع العمـل ومحايـة العامـل مـن               . نشاطه املهين 
. الطرد وكفالة استئناف العمـل فيمـا بعـد علـى النحـو الـذي كـان ميارسـه بـه العامـل مـن قبـل                          

ضال عــن ذلــك، حتمــي أحكــام ثابتــة يف النظــام االجتمــاعي حقوقــا معّينــة يف جمــال الــضمان  وفــ
 .امل أثناء انقطاع حياته املهنيةاالجتماعي للع

 إجازة الوالدين • 
ميكن للعامل، اختياريا وألغراض رعايـة طفلـه، أن يـستفيد مـن أحـد األشـكال التاليـة                    

 :إلجازة الوالدين وأن حيصل على بدل شهري
أن يعلـق متامـا تنفيـذ عقـد     ) على أساس الدوام الكامل أو غري الكامل      (حيق لكل عامل     ∞ 

ــرات شــهرية          ــالث فت ــن ث ــرة م ــذه الفت ــألف ه ــة أشــهر، وميكــن أن تت ــدة ثالث ــه مل عمل
 .متتالية إذا اختار العامل ذلك غري

لكل عامـل علـى أسـاس الـدوام الكامـل أن خيفـض وقـت عملـه إىل النـصف ملـدة                        حيق ∞ 
جيـوز أن تقـل    بيـد أنـه ال  . وميكن جتزئة هذه الفترة، بناء على رغبة العامـل  . شهرستة أ 

 .ميكن جتزئتها كل واحدة من هذه الفترات عن شهرين وال
ض وقـت عملـه بنـسبة اخلمـس ملـدة           لكل عامل على أساس الدوام الكامل أن خيفّ        حيق ∞ 

 مــن فتـــرات  وميكــن أن تتـــألف هــذه الفتــرة، بنـــاء علــى رغبــة العامـــل،     . شــهرا  ١٥
جيوز أن تقـل كـل واحـدة مـن هـذه الفتـرات عـن مخـسة أشـهر                     بيد أنه ال  . متتالية غري
 .ميكن جتزئتها وال

 الرعاية الصحية التعويضية • 
حيق لكل العاملني مبرتبات يف القطاع اخلاص أن يعلقـوا بـصورة كاملـة عقـود عملـهم                   

ــة     ــوفري رعاي ــة تكــريس الوقــت لت ــهم بغي ــضية لــشخص  أو أن خيفــضوا وقــت عمل  صــحية تعوي
. يــتعني بالــضرورة أن يكــون ذلــك الــشخص أحــد أفــراد األســرة   وال. مــصاب مبــرض عــضال
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وجيـرى يف هـذه احلالـة       .  يوجد حق مماثل إلجازة الرعاية الصحية التعويـضية        ،القطاع العام  ويف
 .دفع بدل شهري

انيــة تكــافؤ الفــرص بدراســة إمكو التزمــت وزيــرة العمالــة ،٢٠٠٨أبريــل /ويف نيــسان 
الضمان الفعلي للحفاظ على حقوق العامالت بـدوام جزئـي عـن طريـق التـصدي للمكائـد يف                   

 .ني القيم الصافية لألجور الدنياجمال العمالة وحتس
 ،ولتــأمني إمكانيــة حــصول النــساء علــى وظــائف دائمــة وعلــى أســاس الــدوام الكامــل  

ذات املـستوى اجلّيـد واملتــسمة   تـستثمر بلجيكـا بقـدر هـام يف مراكـز الرعايـة اليوميـة لألطفـال         
 .باملرونة حيثما تسىن ذلك

وتقدم للجنة يف املرفق بيانات مستكملة ومبّوبة حسب نـوع اجلـنس خبـصوص معـدل                 
غـري الكامـل، واألسـباب      / والعمـل علـى أسـاس الـدوام الكامـل          ، وطول فتـرات البطالـة     ،البطالة

 . الكاملاس الدوام الكامل أو غرياملؤدية إىل عمل النساء على أس
يتعلـق   يربز التقريـر الوضـع غـري املـستقر للمهـاجرات يف اجملموعـة الفلمنديـة فيمـا                  - ٢٣

أجـر املـرأة يقـل يف املتوسـط بنـسبة           ”مـشريا إىل أن     ). ١٠٠الـصفحة   (بالتفاوت يف األجـر     
يضاف إىل ذلك أن املهاجرات حيصلن على أجر يقل بنسبة          . يف املائة عن أجر الرجل     ١٢
ما هي اجلهـود الـيت تبـذل حاليـا لـسد الفجـوة               .“‘الغربيات ’عن أجر النساء  يف املائة    ١٠

وهـل يعــار اهتمــام  ؟ “النـساء الغربيــات ” بـني أجــر املـرأة والرجــل وبـني أجــر املهــاجرات و   
خــاص للمهــاجرات الــاليت يعــانني مــن متييــز متفــاقم يف تــوفر فــرص العمــل؟ يرجــى تقــدمي    

شن ضــمن اجملموعــة الفرنــسية  ات الــاليت يعــتفاصــيل عــن التمييــز يف العمــل ضــد املهــاجر 
 .والون وإقليم

 تتوفر للسلطات يف مجيع املـستويات تـدابري تـشريعية مقـّسمة إىل جـزاءات       ،يف بلجيكا  
مدنية وجنائية لضمان املساواة يف معاملة األشـخاص دون متييـز، وبـصورة خاصـة علـى أسـاس                   

يتعلـق    فيمـا  ،ع اخلاص أو القطاع العـام     العرق أو األصل اإلثين، يف سوق العمل سواء يف القطا         
 . وظروف العمل، والترقي يف املهنة،باحلصول على عمل، والتدريب

 والتـدريب، واإلدمــاج  ،ومـن جهـة أخــرى، تتخـذ األقـاليم تــدابري يف جمـال حمـو األميــة       
 .االجتماعي واملهين للمهاجرات

ــصدد   ــون املــؤرخ   ،ويف هــذا ال ــيم وال ــإن مرســوم إقل ــه/ متــوز٤ ف ــق ،١٩٩٦ يولي  املتعل
 ، يــنظّم، يف مجلــة أمــور أخــرى،اص األجانــب أو الــذين هــم مــن أصــل أجــنيبــــبإدمــاج األشخ

.  واإلدمــاج االجتمــاعي واملهــين للمهــاجرين،ة، والتــدريبــــو األميــــمتويــل العمليــات احملليــة حمل
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 -/+(احملليـة    يف املائة تقريبا مـن املـوارد املخصـصة ملبـادرات اإلدمـاج               ٣٠ويكّرس هلذا امليدان    
 .يف كل عام)  يورو٣٠٠ ٠٠٠

ويــنص املرســوم كــذلك علــى أن تــشمل مهــام املراكــز اإلقليميــة إلدمــاج األجانــب أو  
األشــخاص مــن أصــل أجــنيب وضــع أنــشطة لإلدمــاج االجتمــاعي واملهــين فــضال عــن النــهوض   

ريب  يف بـرامج عمـل سـابقة لطـور التـد           ، يف معظـم احلـاالت     ،وتتمثل هـذه األنـشطة    . التدريب
 وتــدريب متهيــدي مــع ،عمــل ســابق بــشأن اهلويــة واملــشاريع للمــستقبل  -املهــين يف حــد ذاتــه 

 - ورعايـة نفـسانية      ،حتسني املستوى اللغـوي، ومعلومـات عـن اجلوانـب املؤسـسية والتـشريعية             
ويف هـذا اإلطـار، نالحـظ مـشاركة          ،اجتماعية مكّيفة مع احتياجات كـل فـرد، ومـا إىل ذلـك            

 .آلتيات من أوساط املهاجرينقوية من النساء ا
 يشارك إقليم والون بـصورة حمـددة        ،وباإلضافة إىل املوارد املخصصة لربامج حمو األمية       

ــة املوجهــة إىل املهــاجرين     ــسية كلغــة أجنبي ــيم الفرن ــورو يف ١٥٠ ٠٠٠ -/+(يف أنــشطة تعل  ي
 .وتشكل النساء أغلبية كربى ضمن هذا اجلمهور املستهدف). السنة
يونيـه  /حزيـران  ١١قدمي معلومـات مفـصلة عـن تنفيـذ القـانون الـصادر يف               يرجى ت  - ٢٤

.  بــشأن احلمايــة مــن العنــف والتحــرش الــسيكولوجي واجلنــسي يف مكــان العمــل  ٢٠٠٢
 الـيت تقـدمت هبـا نـساء يف القطـاعني العـام              ىيرجـى تقـدمي بيانـات عـن عـدد الـشكاو            كما

 تفاصـيل عـن نتـائج تقيـيم         يرجـى أيـضا تقـدمي     . ىواخلاص، وعما آلـت إليـه هـذه الـشكاو         
 . وما هو وضع التعديالت املقترحة،٢٠٠٤القانون الذي أجري يف عام 

 املتعلـــق باحلمايـــة مـــن العنـــف والتحـــرش ٢٠٠٢يونيـــه / حزيـــران١١يفـــرض قـــانون  
 علـى رب  ٢٠٠٢يوليـه  / متـوز ١١النفساين أو اجلنسي يف مكان العمل والقرار امللكـي املـؤرخ          

مـال مـن العنـف والتحـرش يف مكـان العمـل يف سياسـة الوقايـة الـيت                    العمل أن يـدرج محايـة الع      
وهكـذا فإنـه يـتعني    . وقد أصبحت هـذه احلمايـة جانبـا جديـدا ملفهـوم الرفـاه يف العمـل        . يتبعها

على رب العمل أن يتخذ تدابري ملنع ظهـور هـذه التـصرفات يف املؤسـسة وللحـد مـن األضـرار                      
التـشريع البلجيكــي كـذلك كــل أربـاب العمــل    ويلــزم . الـيت تلحقهــا باألشـخاص حــني حتـدث   

 ، وأشخاصــا ذوي ثقــة ،بتعــيني مستــشار يف جمــال الوقايــة متخــصص يف اجلوانــب النفــسانية      
 .وضع إجراءات داخلية يف املؤسسة وب،إمكن ذلك، وعند االقتضاء أشخاصا ذوي ثقة إن

ملديريـة   املختصة يف معاجلة ملفـات التحـرش والعنـف يف العمـل، جـزء مـن ا                 ،والتفقدية 
ويقتضي القانون املتعلق بتفقدية العمل مـن       . حتادية للعمالة الالعامة ملراقبة الرفاه التابعة لإلدارة ا     

الشخص الذي يتقدم بشكوى أن يأذن صراحة للتفقدية بأن تكـشف عـن هويتـه لـرب العمـل                   
 . وإال فإنه يستحيل التدخل شخصيا لفائدة شخص معني،املعين
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 منــها إدراج معلومــات ٥٢٥ا لكــن مل يــتم إال خبــصوص  ملفــ٨٣٠، أغلــق ٢٠٠٦يف  
 يف املائـة يف عـدد       ١٠٠وميثل هذا زيـادة بنـسبة تفـوق         . مبّوبة يف نظام التسجيل بشأن التحقيق     

 ). ملفا٢٥٤مل يكن هناك عندئذ سوى  (٢٠٠٥امللفات املسجلة باملقارنة مع عام 
ــشأهنا معلومــات إحــصائ   ويفــسر عــدد امللفــات الــيت ال    ــوفر ب  مــن ٣٠٥( ية مفــصلةتت
ى مث تطـور    أو أن امللـف بـدأ بـشكو       /حبقيقة أنه مل تكن مجيع البيانـات متاحـة و         ) ٨٣٠جمموع  

 .فيندرج يف فئة خمتلفة
 :ومن البيانات اليت مت مجعها، ميكن استخالص بعض االجتاهات 

 يف املائـة    ٨٠مـن طـرف املـشتكني حـوايل         “ حتـرش أخالقـي   ”ميثل وصف الفعـل بأنـه        - 
 مـن نـوع التحـرش اجلنـسي         ى أما الباقي فهو خليط من الـشكاو       ،ىمن الشكاو تقريبا  

تــرد هاتـــان الفئتــان األخريتــان بـــصورة منفــردة كأســاس للـــشكوى       وال. أو العنــف 
 استثنائيا؛ إال

 يف املائـة    ٤١  و ٢٠٠٥ يف املائة يف عـام       ٤٧(تظل حصة الرجال ضمن الشاكني أقلية        - 
 أغلبية يف فئة املتـهمني بـالتحرش أو بارتكـاب     وبالعكس فإن الرجال،)٢٠٠٦يف عام  

 ؛)٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٦٩  و٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٧٠(أفعال العنف 
 يـشغل األشـخاص املتـهمون مناصـب عليـا نـسبيا يف          ،يف األغلبية الكربى من احلـاالت      - 

 ؛)٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٨٥  و٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٨٩(سلم الوظائف 
 ثلـث اجملمـوع تقريبـا    “مرتكبني”متثل امللفات اليت يشار فيها إىل عدة أشخاص بصفة    - 

 ؛)٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٣٦  و٢٠٠٥يف املائة يف عام  ٣٢(
يف عدد احلاالت اليت يقدم فيها عـدة أشـخاص شـكوى يف نفـس     ) (x2  سجلت زيادة - 

 ؛)٢٠٠٦  يف املائة يف عام٢٢  و٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١١(امللف 
 ،) يف املائـة   ٩٢( بصورة أساسية من العاملني أنفـسهم        ى، أتت الشكاو  ٢٠٠٥يف عام    - 

ــة يف عــام ٧٤لكــن هــذه النــسبة اخنفــضت إىل   ويعــود هــذا بالــسبب   ،٢٠٠٦ يف املائ
 الــصادرة عــن مكتــب املــّدعي العــام   ى إىل الزيــادة يف عــدد الــشكاو ،بــصورة رئيــسية
 ؛)٢٠٠٦ يف املائة يف ١٦  و٢٠٠٥ يف املائة يف ٣(لشؤون العمل 

ــة   -  ــة ســابقة لتقــدمي الــشكوى إىل التفقدي  يكــون الــشاكي قــد اتــصل بالفعــل   ،يف مرحل
 يف املائة يف عـام      ٢٣من  (باملستشار يف شؤون الوقاية املختص يف جمال الرعاية النفسية          

 يف املائـة  ٢٨هبـوط مـن   (أو برب العمل / و،)٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٥ إىل   ٢٠٠٥
، والـشخص ذي الثقـة      ) يف املائـة   ١٤ يف املائـة إىل      ٢٢من  ( والنقابة   ،) يف املائة  ١٧ إىل
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ــة إىل ١٣مــن ( ــة ١٠ يف املائ ــشرطة )يف املائ ــة إىل ٩مــن (، وال ــة١٢ يف املائ ، ) يف املائ
ــة  ــن (والعدال ــة إىل ٤م ــة٩ يف املائ ــشركة يف شــؤون الطــب    )  يف املائ ــشار يف ال ومست
يـشكل هـذا تطـورا إجيابيـا يف      وبالتأكيد، ال).  يف املائة٢استقرار يف مستوى (الوقائي  

لقد قلّ التوجه إىل رب العمل، رمبا ألنـه هـو الطـرف املتـهم يف                . إطار التشريع اجلديد  
 االت؛معظم احل

ــع اجلغــرايف للــشكاو  -   ٢٠٠٦ إىل عــام ٢٠٠٥خنفــضت مــن عــام  ا، ىخبــصوص التوزي
 يف املائة واخنفـض عـدد امللفـات        ٣٥ يف املائة إىل     ٤٣ يف بروكسل من     ىنسبة الشكاو 

 وانتقـل إقلـيم والـون إىل الرتبـة          ) يف املائـة   ٢٢ يف املائـة إىل      ٣٣مـن   (يف منطقة فلنـدرز     
 ؛) يف املائة٤٣ يف املائة إىل ٢٥من (األوىل 

 ، شخــصا هــي الــيت ينــشأ فيهــا٩٩ أشــخاص إىل ١٠واملؤســسات الــيت يعمــل هبــا مــن  - 
 يف املائـة يف عـام       ٤٤  و ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٣٨ (ىنسبيا، أكرب عدد من الشكاو    

ــة      ). ٢٠٠٦ ــسب املئوي ــا أو املؤســسات الكــربى الن ــل املؤســسات األصــغر حجم ومتث
ــرة نفــسها     ــد يف الفت ــة إىل حــد بعي ــة وهــي متقارب ــة و٢٨(املتبقي ــة ٢٦  يف املائ  يف املائ

ؤســسات  يف املائــة بالنــسبة للم٢٢  يف املائــة و٢٠ بالنــسبة للمؤســسات الــصغرى، و 
 ؛)الكربى

القطـاع العـام إمجـاال انتقـل     : ىوفيما يلي توزيع القطاعـات الـيت نـشأت فيهـا الـشكاو       - 
 يف حـــني ارتفـــع ٢٠٠٦ يف املائـــة يف عـــام ١٤ إىل ٢٠٠٥يف املائـــة يف عـــام  ١٦مـــن 

 يف ٧٨الـذي انتقـل مـن      (يف القطاع اخلـاص     . ةـ يف املائ  ١٣ة إىل   ـ يف املائ  ٦ن  ـالتعليم م 
 يف املائـة،  ١٦ يف املائـة إىل  ١٠، ارتفعت حصة قطاع البناء من     ) يف املائة  ٧٣املائة إىل   

 يف قطــاعي التجــارة باجلملــة والتفــصيل، والرعايــة،  ىوســّجل عــدد أقــل مــن الــشكاو 
 يف ٩  يف املائـــة و٧  يف املائـــة و٩(وكـــذلك يف قطـــاع الفنـــادق واملطـــاعم واملقـــاهي 

 ؛)املائة
ــة ا   -  ــدابري الوقاي ــق بت ــإن نظــام العمــل يتماشــى يف   وفيمــا يتعل ــة، ف  ١٠ مــن كــل  ٨لعام

 لكـن الـسجل اإللزامـي بالنـسبة للمؤسـسات       ،حاالت مـع متطلبـات تقـدمي املعلومـات        
الــيت تتعامــل مــع اجلمهــور والــذي يــسمح بتــسجيل تــصرحيات العــاملني ضــحايا عنــف 

 يف املائـة مـن     ٦٤لفظي أو جسدي مارسته ضدهم أطـراف ثالثـة مل يكـن موجـودا يف                
 يف املائـة مـن املؤسـسات الـيت متـت مراقبتـها              ٥٥ يف حـني أن      ٢٠٠٦ت يف عـام     احلاال

وقـد يكـون ذلـك ناجتـا عـن عـدم الدقّـة يف            .  متقيدة هبذا النظـام    ٢٠٠٥كانت يف عام    
ــا، وال    ــد طريقــة اســتعماله عملي ســيما يف املؤســسات ذات   تعريــف الــسجل ويف حتدي
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املـدارس والـسجون   (عنـف مرتفعـا   املقار املتعددة أو اليت يكـون فيهـا معـدل حـدوث ال     
 ؛....)واملستشفيات 

 ٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام ٢٣(وال يوجــد إال بــصفة اســتثنائية حتليــل معقــول لألخطــار  - 
ســـتنباط أدوات للتحليـــل يف هـــذا اوجيـــرى حاليـــا ). ٢٠٠٦ يف املائـــة يف عـــام ١٤ و

يـتعني علـيهم    ويف هذا الطـور، فـإن املفتـشني أنفـسهم يـشعرون بـاحلرج حـني                 . امليدان
 .مراقبة وجود هذا النوع من التحليل وتقييم حمتواه

 أبـرز بعـض املـشاكل       ٢٠٠٢وقد أجرت اإلدارة االحتادية للعمالة تقييمـا لقـانون عـام             
ــشريع   ــق الت ــة بتطبي ــة األحكــام      ،املتعلق ــاهيم أساســية وعــدم دق ــصعوبات يف تفــسري مف ــل ال  مث

 .التنظيمية
أصـبح العنـف والتحـرش       ،٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٦فمنـذ   . ّدل التشريع فيما بعد   وُع 

يتجـزأ مـن العـبء النفـساين النـاجم عـن             النفساين واجلنسي يف مكان العمل يـشكالن جـزءا ال         
العمل ويتعني على رب العمل أن يـدمج التـدابري املتـصلة بالتـصرفات املؤذيـة يف سياسـة وقائيـة                     

. هـذه التـصرفات عـن العـبء النفـساين     ميكـن فـصل     فإنه ال ،وبالفعل. متعلقة بالعبء النفساين  
ــى العنــف           ــة عل ــصرفات املنطوي ــط للت ــه لــيس فق ــل اهتمام ــه رب العم ــايل أن يوج وجيــب بالت
والتحرش، بل وكذلك جلميع احلاالت األخرى، مثل العنف والتحرش، اليت تتـسبب يف عـبء               

 ...).زاعات ـمثل الضغط، والن(اجتماعي  - نفساين
خرى مثل األشـخاص ذوي الثقـة واملستـشارين لـشؤون     وإىل جانب فعاليات أساسية أ     

 عـاجل  ، وتفقديـة العمـل، والنقابـات   ،جتماعيـة ال وتفقديـة الـشؤون ا   ،الوقاية الداخلية واخلارجية  
 املرتبطـة بـالتحرش علـى أسـاس         ىاملعهد املعين باملساواة بـني املـرأة والرجـل عـددا مـن الـشكاو              

 .نوع اجلنس أو التحرش اجلنسي
 

 )٢٧/٣/٠٨* (٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنــة

 ١ ٣ ٨ ٢ التحرش على أساس نوع اجلنس

  ٣ ٢ ٣ التحرش اجلنسي
 

يف القطــاع العــام، جيــرى تعــيني أشــخاص ذوي ثقــة داخــل اإلدارات العامــة يف مجيــع     
ــسوية        ــة ت ــشكوى ومبحاول ــدموا ب ــل أن يتق ــة األشــخاص قب ــون مبقابل ــسلطة يكلف ــستويات ال م

وبـصورة  . مي الشكوى مـع بيـان مربراهتـا فإهنـا حتـال إىل طبيـب الـشركة          وحني يتم تقد  . الوضع
 .ستبعد وظيفة املستشار لشؤون الوقايةعامة ُت
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 ةــالصح  
والـيت  ،  يقدم التقرير معلومات عن عدد حـاالت اإلجهـاض موزعـة حـسب الـسن               - ٢٥

 تقـل   تشري إىل ارتفاع عدد حاالت اإلجهاض نسبة إىل حاالت احلمل لـدى النـساء الـاليت               
يرجـى تقـدمي معلومـات عمـا اختـذ مـن تـدابري              ). ١١٢الـصفحة   ( عامـا    ١٩أعمارهن عـن    

لتنفيذ املالحظات اخلتامية الـسابقة الـصادرة عـن اللجنـة واملتعلقـة مبنـع حـاالت احلمـل يف                    
كمـا يرجـى تقـدمي معلومـات عـن          ). ١٥٨الفقـرة   ( سن مبكرة وتوافر وسائل منـع احلمـل       

نـسيتني اهلـادفتني إىل منـع احلمـل يف سـن مبكـرة واملوجهـة إىل                 محالت التربيـة والتوعيـة اجل     
يرجى اإلشارة إىل ما يوّجه من اهتمام الحتياجات        . الفتيات والشابات على وجه التحديد    

املراهقني اخلاصة، وما ينفّذ من برامج خاصة هبم، كتوفري التعليم واملعلومـات عـن مـسائل                 
مبـا فيهـا فـريوس نقـص املناعـة      ، املنتقلـة جنـسيا  الصحة اجلنسية واإلجنابية، وعـن األمـراض      

 .اإليدز/البشرية
بغيـة منــع حــاالت احلمــل غــري املرغــوب فيهـا يف أوســاط الــشابات مــن خــالل حتــسني    

إمكانية احلصول على وسائل منع احلمل، ولتعزيز الوقايـة مـن األمـراض املنتقلـة جنـسيا، يـنص                   
 إبـرام اتفاقيـات مـع املكاتـب املعتمـدة            على إمكانية  ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٤قرار ملكي مؤرخ    

لتحديد التعريفات ومؤسسات التأمني بغية توفري متويل جزئي لتكلفة شراء أقراص منـع احلمـل               
وقـد حـّددت   . زلـن دون سـن احلاديـة والعـشرين     ووسائل أخرى ملنع احلمـل للنـساء الـاليت مـا     

 .٢٠٠٦-٢٠٠٤ة للفتر يورو ٤ ٧٣٣ ١٠٠ امليزانية السنوية للتدخل املايل مببلغ
وينص هذا املرسوم أيضا على إبـرام اتفاقيـات مـع جلنـة التـأمني، ومؤسـسات التـأمني،                    

ــة املــستهدفة مــن        ــة العمري ــة مــن أجــل الفئ ــل محــالت إعالمي ــة متوي ــصيدليني، بغي ومنظمــات ال
 سنة متصلة بتوفري وسائل منع احلمـل بتكلفـة خمفّـضة         ٢١ إىل   ١٥الشباب البالغة أعمارهم من     

تكلفـة  . اية من األمراض املنتقلة جنسيا وكذلك بتوزيـع الواقيـات الذكريـة بـدون مقابـل         وبالوق
 . يـورو٥٢٥ ٩٠٠ رـهذا التدبي
 : محلة إعالمية تتضمن٢٠٠٤مايو / أيار٨هلت يف واسُت 

 أسـابيع وعلـى     ٦برامج تلفزيونية قصرية قـدمت يف مجيـع قاعـات عـرض األفـالم مـدة                  - 
 .وجهة إىل الشباب مدة أسبوعنيبعض القنوات التلفزيونية امل

 .توزيع ملصقات استنسخت فيها آخر صورة من الشريط التلفزيوين القصري - 
عـرض فيـه بطريقـة ترفيهيـة لكنـها تثقيفيـة        ُتwww.laura.beإنشاء موقع علـى اإلنترنـت     - 

 أن خيفّــض ســعر قــرص منــع احلمــل، كــل املعلومــات املتعلقــة بالتــدبري الــذي مــن شــأنه

http://www.laura.be/
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، وهو حييـل كـذلك إىل مواقـع         “مونـأاجلنس امل ”يتعلق مبا مسي     وبصورة عامة كل ما   
 .أشخاص ناشطني يف ميدان الصحة واحلياة اجلنسية والعاطفية

مــايو / يف فتـرة مــا بـني أيـار   ٩٠ ٠٠٠وقـد زار املوقـع عــدد كـبري مـن األشــخاص بلـغ       
 ١٥ ٠٠٠ وأجـرى زهـاء  .  زيـارة يف اليـوم  ٢٠٠توسط ، أي مب ٢٠٠٥أغسطس  / وآب ٢٠٠٤

الـشريط التلفزيـوين القـصري مـّرة واحـدة       ١٨ ٠٠٠ زائر اختبارا على اخلط ملعلوماهتم، وشـاهد    
 .على األقل
 من الواقيـات الذكريـة      ٥٠٠ ٠٠٠ ـوبالتوازي مع هذه احلملة، نظّمت عملية توزيع ل        

تلقـت جمانـا كـل فتـاة اشـترت إحـدى وسـائل        و. هبدف توعية الشباب بأمهية احلماية املـضاعفة   
وتولــت توزيــع الواقيــات . منــع احلمــل يف صــيدلية واقيــا ذكريــا مــع تــذكري باحلملــة اإلعالميــة  

 .املتبقية الصيدليات، ومراكز ختطيط األسرة، ووداديات التأمني
.  اســتهلت محلــة إعالميــة جديــدة يف شــكل روايــة مــصورة٢٠٠٥ســبتمرب /ويف أيلــول 

لرواية قصة لورا، وهي أم مراهقة متر يف أطـوار محلـها غـري املرتقـب، وأمومتـها،                  وتعرض هذه ا  
وقــد أعــّدت الروايــة بلغــة وبــصور  . بفتــرات ســعادة، وكــذلك، وباخلــصوص بفتــرات عــصيبة 

 ٢٠٠ ٠٠٠ ووزعـت . ينشر يف جمالت الشباب    أسلوب الروايات املصورة على حنو ما     حتاكي  
 )MAKS (“مـاكس ”أكتوبر مـن جملـة      /د تشرين األول  نسخة من الرواية املصورة كإضافة لعد     

 . سنة١٨  و١٤تثقيفية توّزع يف مدارس فلندرز على شباب تتراوح أعمارهم بني وهي جملة 
 نـسخة عـن طريـق مراكـز ختطـيط      ١٥٠ ٠٠٠ويف املناطق الناطقة بالفرنسية، وّزعـت       
وقــد .  علــى اإلنترنــتwww.laura.beوميكــن أيــضا مــشاهدة النــشرة كاملــة يف املوقــع . األســرة

حثت إعالنات إشهارية يف جمالت عديدة كانت قد نشرت مقـاطع مـن الروايـة الـشباب علـى                  
ومت إعداد معلومات حمددة بـشأن القـرص املـانع للحمـل املعـروف بتـسمية قـرص                . زيارة املوقع 
 .اليوم التايل
من الواقيات الذكرية بغيـة      ٩٠٠ ٠٠٠ لتوزيع   ٢٠٠٥ومت كذلك تنظيم محلة يف عام        

وتظهـر علـى غـالف كـل واحـدة مـن الواقيـات إحالـة إىل املوقـع               . التحسيس بالوقاية املضاعفة  
www.laura.be. 

 أثـــار بعـــض ٢٠٠٤مـــارس /آذار ٢٤رار امللكـــي املـــؤرخ قـــوقــد لـــوحظ أن تنفيـــذ ال  
ينـاير  /كـانون الثـاين    ١٢دان وتطلّب تكييفا مت إجراؤه يف القرار امللكـي املـؤرخ            املشاكل يف املي  

وذلــك بالــسماح للمعهــد  ) ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين ٢٢اجلريــدة الرمسيــة بتــاريخ   (٢٠٠٦
بـــأن ينــــشر يف موقعـــه علـــى اإلنترنــــت    ) INAMI( الـــوطين للتـــأمني ضـــد املــــرض والعجـــز    

)http://www.inami.fgov.be ( سائل منع احلمل اجلديدة ومعلومات عـن تعـديل أسـعار        قائمة بو

http://www.laura.be/
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أو أساس سداد الفارق يف انتظـار التعـديل النـصف سـنوي للقائمـة مبوجـب              /البيع للجمهور، و  
 .قرار ملكي

 يف اســـترعاء اهتمـــام ٢٠٠٦نـــوفمرب /ومتثـــل اهلـــدف الرئيـــسي حلملـــة تـــشرين الثـــاين  
إىل ) جنسي أو يف بدايـة حيـاهتم اجلنـسية   أي قبل أن يباشروا أي نشاط       (املراهقني الصغار جدا    

 .ضرورة أن حيموا أنفسهم، وإىل ازدياد إمكانية احلصول على وسائل منع احلمل
وهكذا، فقد أرسل إىل أولياء املراهقني الذين هم يف الـسنة الثالثـة عـشرة مـن عمـرهم                    
املـة  م بـصورة ك   ـِــ  صفحة وموائ  ٥٢ نسخة من كتّيب إعالمي يتألف من        ١٠٠ ٠٠٠أكثرمن  
وباإلضافة إىل بعـض املقـاطع األقـل اتـساما بالطـابع الـتقين بـشأن العالقـات العاطفيـة                    . للشباب

عموما وشهادات شخـصيات تلفزيونيـة أو جنـوم الغنـاء ذوي الـشعبية لـدى الـشباب خبـصوص                 
ــة” ــة    “أول جتربـ ــارات ذات الفائـــدة التثقيفيـ  هلـــم، يقتـــرح الكتّيـــب بعـــض األلعـــاب واالختبـ

 .دوما ومسلية
لقــد ”: وقــد وجــه اخلطــاب املرافــق للكتّيــب إىل األوليــاء ومحــل رســالة واضــحة جــدا  

وقد ألف هـذا الكتـاب مهنيـون    . بد من أن يطرح على نفسه أسئلة  مراهقا، وال  أصبح طفلكم 
ــه  ــن أجل ــذا        . م ــراءة ه ــستعدا لق ــا إذا كــان طفلكــم م ــشأن م ــاء ب ــراركم كأولي ــرار ق لكــن الق
كـذلك إمكانيـة قـراءة الكتـاب لكـي يتمكنـوا مـن توقـع         وهكـذا، أتيحـت لألوليـاء      . “الكتاب

 .األسئلة اليت حيتمل أن توجه إليهم
 جهـاز البـث الرقمـي   (وبالتوازي مع ذلـك، تـستخدم تقنيـات االتـصال األكثـر تطـورا                

”Podcast“ وجهاز املراسلة عن طريق اإلنترنت ،”Bot Messenger“ ،  واالختبارات التفاعليـة
من أجل زيادة حتسني اإلعـالم املوجـه للـشباب بـشأن منـع احلمـل                ). يةعلى موقع الشبكة العامل   

 يـشكل حمـور احلملـة      ظـلّ  وفضال عـن ذلـك، فـإن املوقـع علـى اإلنترنـت            . “اجلنس املأمون ” و
وهــو يتــضمن  .  األوىل٢٠٠٤شــخص منــذ محلــة    ٤٧٠ ٠٠٠ اإلعالميــة إذ زاره أكثــر مــن  

. iPOD أو   MP3كن قراءتـه بواسـطة جهـاز        قابال للتحميل ومي  ) Podcast(برناجما بالبث الرقمي    
وتتمثل طريقة ابتكارية أخرى لبلوغ الشباب يف استعمال جهاز املراسـلة عـن طريـق اإلنترنـت                 

Bot Messenger)( .    ويعــين هــذا أنــه ميكــن للــشباب الــذين يــستعملونMSN Messenger  أن
لكــي ) Messenger buddies (“هنــمخالّ”إىل قائمــة ) Dr LOVE(“ الــدكتور حــب”يــضيفوا 

م وكـل مـن قـدّ     .  كلما شرعوا يف استعمال ذلك الربنامج      “اجلنس املأمون ”يتلقوا سؤاال بشأن    
ــع     ــة إىل املوق ــع إحال ــصحيح م ــرد ال ــصله ال ــا ي ــل  www.laura.be :ردا خاطئ ــع حيت ــا أن املوق  ومب
اجلـنس   اختبـار بـشأن  ” فقـد مت تـصميم   كذلك مكانا مركزيا يف جمموعـة مـن مواقـع اإلنترنـت       

 .ميكن للشاب أن يقبل إجراءه عليه“ بدون خطر
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وأصـــبح اآلن ). ٧٥٠ ٠٠٠(  محلـــة لتوزيـــع الواقيـــات الذكريـــة٢٠٠٦ونظمـــت يف  
أن تـضع علـى طـول       ) يف فلنـدرز  (وسانـسوا   ) يف إقلـيم والـون    (بإمكان مراكـز ختطـيط األسـرة        

خاصـة  تظـاهرات  حتـت تـصرف زائريهـا أو أن تـنظم       السنة كمية خمزنة مـن الواقيـات الذكريـة          
 .لذلك الغرض

وبغيــة تنفيــذ الــسياسة الــيت تنتــهجها فيمــا يتعلــق بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، تعمــل      
مخـس  (احلكومة الفلمندية مع عدد من منظمات اخلرباء اليت تعقـد معهـا عهـودا طويلـة األجـل                   

 ميــدان الــصحة والرعايــة اجلنــسيتني وأهــم هــذه املنظمــات هــي سانــسوا الناشــطة يف). ســنوات
اإليدز واألمـراض املنتقلـة جنـسيا       /واليت تتوفر لديها اخلربة يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية         

الـشباب، واملثليـون، والـسحاقيات، ومزدوجـو        (ومن بني خمتلف اجملموعات املـستهدفة احملـددة         
حتظــى ) س نقــص املناعــة البــشرية امليــول اجلنــسية، واملهــاجرون، واألشــخاص املــصابون بفــريو  

ــساء، طبعــا، باهتمــام خــاص   ــال تركــز املنــشورات بــصورة خاصــة علــى     . الن وعلــى ســبيل املث
التحكم يف عملية اإلجناب، كما أن بعض فروع املوقع على الشبكة العاملية خمصـصة بالتحديـد                

 جيـرى حاليـا   وبالتعاون مـع مركـز الـدعم للفتيـات والنـساء املهـاجرات،        . إىل ذلك  للمرأة، وما 
 .إعداد موقع خاص بالشباب املسلم

لنفسهما خصائص متميزة كمنظمـتني تنجـزان    GH@pro وPasop ن املوقعان وقد كّو 
وتكـاد  . أعماال ميدانية فيما يتعلق بالوقاية واملشورة املوجهتني بالتحديد صـوب عمـال اجلـنس             

تــان علــى إعانــات ماليــة وحتــصل هاتــان املنظم. هـذه الفئــة تتكــون بــصورة حــصرية مــن النـساء  
وختــصص كــل منــهما وقتــا لتقــدمي املــشورة لعمــال . للنــهوض بالــصحة اجلنــسية لعمــال اجلــنس

. اجلنس الذين ميكن أن حيصلوا عندئذ على معلومـات أو علـى تقريـر ألغـراض الفحـص الطـيب                
. بعـد متابعـة حالتـهم      بـاء، وجتـرى فيمـا      - وجيرى تلقيح كل واحد منـهم ضـد التـهاب الكبـد           

 .٢٠٠٧من عمال اجلنس يف فلندرزيف عام  ١ ١٤٠  زار املوقعنيوقد
 مـن البلـدان الـيت        إىل أوروبا  ويتبني من االجتاهات احلالية يف جمال األوبئة أن املهاجرين         

قـد  ) ومنها على سـبيل املثـال العديـد مـن بلـدان إفريقيـا جنـوب الـصحراء               (تفشت فيها األوبئة    
وميثـــل اآلن . ديـــدة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية ســـامهوا يف زيـــادة أعـــداد اإلصـــابات اجل 

مـثال  (األشخاص غري احلاصلني على اجلنسية البلجيكية اجملموعة األكثر إصابة بـذلك الفـريوس              
يف املائة من األشخاص املعروفة جنسيتهم والـذين كـشف الفحـص إصـابتهم بـالفريوس         ٦٢,٣

تكـن   حـاالت اإلصـابة هبـذا الفـريوس مل       يف املائـة مـن       ٣٠بيد أنه، يف زهـاء      ). ليسوا بلجيكيني 
 يف املائـة    ٧٦,٥وقـد كـان     ). ٢٠٠٦ه وآخرون،   ـساّس(أية معلومات متاحة خبصوص اجلنسية      

ومـن بـني    . من جمموع األشخاص غري البلجيكيني مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء          
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باملقارنة مـع جممـوع     واألشخاص األصغر سنا أكثر إصابة      )  يف املائة  ٦١(هؤالء، كانت النساء    
املهـاجرون   -فريوس نقص املناعـة البـشرية       ” شروعذلك فإن امل  ول .السكان احلاملني للفريوس  

سـتوائية يكتـسي أمهيـة      ال الـذي يـضطلع بـه معهـد طـب املنـاطق ا             “من إفريقيا جنوب الصحراء   
لتـدخالت  ذ ا  يدعم هذا املشروع الرأي القائل بأن الوقايـة حتقـق أقـصى فعاليـة حـني تنفّـ                  .فائقة

والثــاين والثالــث لـــي إن العمــل علــى األصــعدة األوَّ . علــى مــستويات خمتلفــة يف نفــس الوقــت  
رة رة لألشــخاص والعوامــل املغّيــللوقايــة بــدون انقطــاع يــسمح مبعاجلــة كــل مــن العوامــل املغيـّـ  

للهياكل، وهـي عوامـل أساسـية يف متكـني املهـاجرين مـن إفريقيـا جنـوب الـصحراء مـن تقليـل                        
 .صابتهم بفريوس نقص املناعة البشريةإل امنالكطراخل

 اســتهل برنــامج مــنظم للكــشف عــن اإلصــابات بــسرطان  ٢٠٠١يونيــه /ويف حزيــران 
 سـنة إىل االسـتفادة   ٦٩  و٥٠الثدي دعيت يف إطاره كل النساء الاليت تتراوح أعمـارهن بـني           

تقريبا من جممـوع      يف املائة  ٤٥ وقد بلغ معدل املشاركة      .من الفحص اجملاين للثدي كل عامني     
 .نساء اجملموعة املستهدفة

 تظــاهرات تنـــشيطية  ٤ت اجملموعــة الفرنـــسية مــشروعا رائـــدا اشــتمل علـــى    واســتهلّ  
خبصوص شؤون العالقات واحلياة العاطفيـة واجلنـسية تـدوم كـل واحـدة منـها سـاعتني وتـنظم                    

 :التايل  على النحودرسة م١٢يف 
ــد   :  ســنوات١٠ حــوايل -  ــني الول ــة ب ــسية،   العالق ــة اجلن ــت، اهلوي ــشخص والبن إدراك ال

 .هجسد خلصائص
البلـوغ، حتـسيس أّول بـشأن التحـصني ضـد فـريوس الـورم احلليمـي                 :  سـنة  ١٢ حوايل - 

 .باء وكذلك بشأن احلمل املبكر - وضد التهاب الكبد) فتيات( البشري
ــات ختطــيط األســرة  :  ســنة١٤ حــوايل -  ــشاط  : علــى أســاس عملي ــشأن الن معلومــات ب

 .قلة جنسيا، وموانع احلمل، واحلمل املبكرتواألمراض املن ي،اجلنس
العمـل اسـتنادا إىل التجـارب       : علـى أسـاس عمليـات ختطـيط األسـرة         :  سنة ١٦ حوايل - 

 .الشخصية
اإليــدز واألمــراض املنتقلــة /وخبــصوص اإلعــالم املتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

هـة إىل املـراهقني تنـشرها مجعيـات        ددة موجّ جنسيا، تصدر مـرتني يف الـسنة كتيبـات عامـة وحمـ            
 .هلا اجملتمع الفرنسي كليا أو جزئيامتخصصة ميّو

ويوجد يف اجملموعة الناطقـة باألملانيـة فريـق للوقايـة مـن اإليـدز تتـوىل تنـسيقه ومتابعتـه             
ر مـن    الفريق يف الوقت احلاض     هذا يتألف. إدارة الصحة التابعة لوزارة اجملموعة الناطقة باألملانية      
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متالزمــة نقــص حــول موضــوع هم بــصورة خاصــة للقيــام بالتوعيــة يبــامــرأة ورجــال مت تدر ١١
ــة منــها) اإليــدز(املناعــة املكتــسب وتــشرين ، مــايو/أيــار وأبريــل،/ ويف الــشهور نيــسان.والوقاي

 الناطقـة باألملانيـة   موعـة أكتوبر من كل عام، يزور أعضاء هـذا الفريـق مجيـع مـدارس اجمل          /األول
 اجلمهـور  يتـألف و. صوص موضـوع متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب والوقايـة منـها             لإلعالم خب 

 ).السنة الثالثة من التعليم الثانوي( من عمرهم ١٥ و ١٤ يف السنتنياب ب الشمناملستهدف 
 ٢٥  و ٢٤  و ٦الـصفحات   (يتطرق التقرير إىل تشويه األعضاء اجلنسية للفتيات         - ٢٦
إحصائية عن حدوث هذه الظاهرة وعما مت اختاذه من يرجى تقدمي بيانات ). ٨٣  و٤٠ و

تــدابري ملنعهــا ومكافحتــها ضــمن طوائــف املهــاجرين، ومــا أســفرت عنــه هــذه التــدابري           
 .نتائج من

 املعقـــود يف “االنـــدماج يف اجملتمـــع” املـــؤمتر املـــشترك بـــني الـــوزارات  قتران مـــعالبـــا 
ــاين  ٢١ ــشرين الث ــوفمرب /ت ــشروع  ٢٠٠٦ن ــداد م ــة عمــل خل، مت إع ــة ملط ــشويه   وطني كافحــة ت

يـتم،    املـشروع ومل واردا يف هـذا   مقترحـا ١١ل فريـق عامـل لدراسـة      كِّـُوشـ . نسيةاألعضاء اجل 
 .)٢١(وضع الصيغة النهائية هلذه املقترحاتمع األسف، 

 علـى   ٢٠٠٨أبريـل   /وينّص إعالن السياسة العاّمة الذي أصدره وزير العدل يف نيـسان           
خطــة العمــل الوطنيــة املتعلّقــة مبكافحــة العنــف الزوجــي وضــع خطــة عمــل جديــدة بعــد تقيــيم 

ــرة  ــات       ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفت ــع اجملموع ــيني وم ــوزراء االحتــاديني املعن ــع ال ــشاور م ــك بالت ، وذل
ومن املقرر أن تـشمل خطـة العمـل اجلديـدة هـذه مجيـع أشـكال العنـف ضـّد املـرأة،                       . واألقاليم

 .)٢٢(سيما تشويه األعضاء اجلنسية وال
ارة االحتادية للـصحة العامـة تتحّمـل املـسؤولية منـذ سـنوات عـن توزيـع                  ومل تنفك اإلد   

وتــشكّل مراجــع رابطــات  . ونــشر كتّيــب أعّدتــه األســتاذة آمــي مــن جامعــة بروكــسل احلــرة   
. التجّمع من أجـل إهنـاء ممارسـات تـشويه األعـضاء اجلنـسية لألنثـى الوحـدة املرجعيـة الرئيـسية                   

التـدريب  /ة للربح يف إطار هذا التجمع بتوفري املعلومـات ويف بلجيكا تعىن املنظمات غري الساعي     
وهي ختطط، يف مجلـة أمـور أخـرى، لالضـطالع حبملـتني       . والتحسيس خبصوص هذا املوضوع   

بـاليوم الـدويل     حتفـال ال ل ٢٠٠٨فربايـر   /شباط ٦يف  : ٢٠٠٨فرباير  /عتبارا من شباط  اوطنيتني  

__________ 
ــرار  )٢١(  ــانون الثـــاين٢٩املـــؤرخ  ٤/٥٣٣/١ مقتطـــف مـــن مـــشروع القـ ــاير / كـ ــاح يف املوقـــع ٢٠٠٨ينـ ، واملتـ

www.senate.be. 
 .٢٩، الصفحة ٢٠٠٨أبريل / نيسانJo Vandeurzinبيان السياسة العامة الذي أصدره وزير العدل  )٢٢( 



CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1
 

66 08-34575 
 

، محلـة حتـسيس قبـل بدايـة     ٢٠٠٨يونيـه  /ملناهظة تشويه األعضاء اجلنسية لألنثـى، ويف حزيـران    
 .)٢٣(“يـتـنـبالختان  ال”موسم العطل حتت شعار 

 الزواج واألسرة  
عـن مـشروع القـانون      ) ١٢٣الـصفحة   (يرجى تقدمي آخر ما يتوفر من معلومـات          - ٢٧

 واملتعلق بالتهديد أو العنف الراميني ٢٠٠٦مارس / آذار١٠الذي أقّره جملس الوزراء يف 
 .كما يرجى تقدمي بيانات إحصائية عن هذه الظاهرة. م على إبرام عقد زواجإىل اإلرغا

ــ/ حزيـــران٢٥بـــدأ يف  - ١ ــاذ قـــا٢٠٠٧ه يونيـ  الـــذي ٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسان٢٥نون  نفـ
 سادســا يف القــانون اجلنــائي وتعــديل أحكــام معينــة مــن القــانون   ٣٩١ادة املــمبوجبــه إدراج  مت

صـدر يف اجلريـدة      وسـائل فـسخه، والـذي         نطـاق  وتوسـيع  يراملدين هبدف جترمي الـزواج القـس      
 .٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٥ الرمسية بتاريخ

:  املـدين علـى أنـه      نـا لثـا اجلديـدة مـن قانون       ثا ١٤٦دة  ومبوجب هـذا القـانون، تـنص املـا         
بــدون املوافقــة احلــّرة للــزوجني وحــني تكــون موافقــة أحــد يبطــل أي زواج مت التعاقــد بــشأنه ”

وخيـّول احلكـم اجلديـد ضـابط     . “ احلـصول عليهـا بـالقوة أو التهديـد         الزوجني على األقل قد مت    
ويــصبح الــزواج القــسري . زواج قــسريا الــكــانإذا إعــالن الــزواج ســلطة رفــض نيــة احلالــة املد

عي العام أو أي من الزوجني نفسهما أو كل مـن لـه مـصلحة               باطال بصورة مطلقة وجيوز للمدّ    
 .أن حيتج هبذا البطالن املطلق

ــة  ومــن جهــة  ــة جنائي  يعاقــب بالــسجن ملــدة  . أخــرى، مت التنــصيص علــى فــرض عقوب
ــراوح بــني   ـــة واحـــدة  تت ــدرها  سن ــة ق ــورو ١٠٠مــن وســنتني أو بغرام ــورو كــل  ٥٠٠ إىل ي  ي

ويعاقـب القـانون أيـضا     . شخص يرغم شخصا آخر بالعنف أو التهديد على توقيـع عقـد زواج            
 .كل من حياول القيام بذلك

ــة أن امل   ــس   وجــدير باملالحظ ــزواج الق ــى ال ــة عل ــادة  رعاقب ــستند كــذلك إىل امل  ٧٩ ى ت
 مـــن قـــانون ٢  مـــن الفقـــرة٣ والفقـــرة الفرعيـــة، ١  مـــن الفقـــرة٣مكـــررا، الفقـــرة الفرعيـــة 

 املتعلق بدخول األجانب إقليم البلـد وإقامتـهم واسـتقرارهم           ١٩٨٠ديسمرب  /كانون األول  ١٥
وبالفعـل فـإن هـذا احلكـم يـنص علـى            . زواج جماملـة  بـ  هـذه الظـاهرة      رتبطه وإبعادهم، حني ت   ـب

فرض نفس العقوبة على كـل شـخص اسـتعمل العنـف أو التهديـد إلرغـام شـخص آخـر علـى                       
 .عقد زواج جماملة حني يكون هدفه الوحيد هو احلصول على ترخيص إقامة له أو لقرينه

__________ 
 واملتــــاح يف املوقــــع  ٢٠٠٨نيــــه يو/ حزيــــران٢٩املــــؤرخ  ٤/٥٣٣/١ مقتطــــف مــــن مــــشروع القــــرار    )٢٣( 

www.senate.be. 
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، مت الكـشف عـن   ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ لقانون  اقّدم حتضري املويف مشروع القانون     - ٢
 : مصادر املعلومات التاليةإىلم ظاهرة الزواج القسري يف بلجيكا استنادا حج

ــابالت صــحفية خبــصوص      ١٩٩٩يف   ــة بروكــسل احلــرة مق ــشاكل ، أجــرت جامع امل
 . وبروكسلزى مع نساء تركيات ومغربيات يقمن يف فلندررالزواج القسب املتصلة

يت مت اسـتجواهبن أهنـن    الـال  فـوق األربعـني مـن عمـرهن       يف املائة من النساء    ٢٧كدت  أ 
 يف املائـة مـن املهـاجرات التركيـات املنتميـات إىل اجليـل               ١٣أقـرت   قد تزوجن حتـت الـضغط و      

يتعلـق    وفيمـا  . أرغمـن علـى الـزواج       سنة بـأهننّ   ٢٤  و ١٧ بني   ارهن تتراوح أعم  الاليتاألول و 
 .)٢٤( يف املائة٨ كانت النسبة ،بالنساء املغربيات

الفرنــسية، أجنــزت جامعــة موعــة رص التابعــة لــوزارة اجملتكــافؤ الفــإدارة بطلــب مــن و 
 الــزواج القــسري يف  - يف مجلــة أمــورأخرى  -  الكاثوليكيــة دراســة جامعيــة تناولــت   نلوفــا
ســنة يف  ١٨ إىل ١٥تلميــذ شــاب تتــراوح أعمــارهم مــن  ١ ٢٠٠الفرنــسية ومشلــت موعــة اجمل

ا  وألغراض هـذ   .٢٠٠٤ونيه  ي/ إىل حزيران  ٢٠٠٣ديسمرب  /أثناء فترة امتدت من كانون األول     
ـــرِّف البحــث  زواج يــتم بــدون املوافقــة علــى النحــو الواجــب مــن    ”الــزواج القــسري بأنــه  عـُ

 .“الطرفني معا ويشكل اإلكراه عامال فيه
زال  يف املائــة مــن الــشباب أن الــزواج القــسري مــا  ٧٣,٤ ووفقــا هلــذا البحــث يؤكــد 

 يف  ١٦ا   وقائع حلاالت زواج قسري، منـه       يف املائة أهنم شهدوا    ٢٣، ويذكر   جيكاحيدث يف بل  
ويـستفاد أيـضا    .  يف املائة حـدثت داخـل أسـرهم        ٧  و  متعلقة بأشخاص يعرفوهنم شخصيا    املائة

وكانــت احلالــة مماثلــة بالنــسبة .  الــزواج القــسرية مبــشكل أكثــر خــربةلبنــاتامــن الدراســة أن 
م يف اجملــاالت التقنيــة أو لألشــخاص األكــرب ســّنا الــذين مت اســتجواهبم والــذين تنــدرج دراســاهت 

أو مل يبلـغ املـستوى التعليمـي لوالـدهم التعلـيم            ،  املهنية، أو يتلقون دروسـا يف الـدين اإلسـالمي         
“ حقـائق وأفعـال   ” من   ١٥وقد نشرت نتائج هذا التحقيق االستكشايف يف العدد          .)٢٥(الثانوي

__________ 
تكـوين األسـرة التركيـة يف فلنـدرز         : ستراتيجيات األسـرية للمجموعـات األجنبيـة املختلفـة        الا”كالّرتس  .ت )٢٤( 

يــة التنــسيق آل، اهلجــرة األســرية علــى حمــك اإلدمــاج، جتمــاع تــداول بلجيكــيابيــان يف إطــار  ،“وبروكــسل
 .١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٢، بروكسل، البلجيكية من أجل حق األجانب يف احلياة العائلية

اختيار تـدوم نتائجـه مـدى احليـاة؟ حتقيـق يف           : الزواج”مونشه  . ف ميالن، و . أ غارسيا، و . أ دومون، و . إ )٢٥( 
وفـان الكاثوليكيـة، شـعبة العلـوم        ، التقريـر النـهائي، جامعـة ل       “طموحات وتوقعات الشباب خبصوص الزواج    

ــة،    ــسياسية والعالقــــات الدوليــ ــوم الــ ــدة العلــ ــة، وحــ ــسياسية واالجتماعيــ ــران١٥ الــ ــه /حزيــ ، ٢٠٠٤يونيــ
اختيــار تــدوم نتائجــه مــدى احليــاة؟ حتقيــق يف  : الــزواج”أ مــيالن،   غارســيا و انظــر أيــضا أ. صــفحة ١٤١

نظـرة مــن خـالل الثقافــات املتعــددة،   : الــشباب والــزواج، “طموحـات وتوقعــات الـشباب خبــصوص الـزواج   
ــروض    ــاري، الــزواج املف ــزواج االختي ــوم اجلمعــة        : ال ــات بالنــسبة للــشباب؟ حماضــر نــدوة ي ــا هــي الرهان م

، ٢٠٠٥، بروكـــسل، إدارة تكـــافؤ الفـــرص بـــوزارة اجملموعـــة الفرنـــسية، ٢٠٠٥ينـــاير /كـــانون الثـــاين ٢١
 .٢١ إىل ١٠الصفحات من 
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)Faits et Gestes( الرئيـسية حتـت    النتـائج  والذي قّدم ٢٠٠٤ديسمرب /الصادر يف كانون األول
ومـن  . )٢٦(“ما هي الرهانات بالنـسبة للـشباب؟      : ، الزواج املفروض  يالزواج االختيار ”عنوان  
معاجلـة هـذه القـضايا مـن خـالل          تعزيز الروابط بني خمتلف العناصر الفاعلـة والـشروع يف            أجل

ع صـدور  بـاالقتران مـ  ، ٢٠٠٥ينـاير  /كـانون الثـاين   ٢١يف  هنج منسق وشامل ملختلف جوانبها  
 .يج القسرا الزومشاكلندوة حول  النشرة،

فـادت   مـشروع القـانون أن رابطـات خمتلفـة قـد أ     أظهرسات،  وباإلضافة إىل هذه الدرا    
 .على نطاق أصغردراسات أخرى اإلضطالع ب حاالت زواج قسري وأنه مت بوجود

ر وقـت احلاضـ  تتـاح لـدينا يف ال      ال،   الـزواج القـسري    ّرملقـانون الـذي جيـ     ا داثةونظرا حل  - ٣
 .إحصاءات قضائية يف هذا اجملال

عن قلقها  ) ١٦٦  و ١٦٥الفقرتان  (أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة        - ٢٨
يرجـى اإلشـارة إىل     . إزاء الطبيعة التمييزية لألحكام القانونيـة املتعلقـة بانتقـال اسـم العائلـة             

. ما يتعلق بنقـل اسـم العائلـة إىل األطفـال    اختذ من تدابري لكفالة املساواة بني الوالدين في  ما
 مـن التقريـر؟     ١٢٥وما هـو الوضـع احلـايل جلميـع مـشاريع القـوانني املدرجـة يف الـصفحة                   

 د إطار زمين لدخوهلا حيز النفاذ؟وهل مت حتدي
اعتــربت ، ٢٠٠٧مــايو /أيــار ٢ االحتــاديني يف نييف أعقــاب حــلّ اجمللــسني التــشريعي    

مــايو /أيــار ٥انظــر قــانون  ( وملغــاةليهــا يف التقريــر الــسابق باطلــة مقترحــات القــوانني املــشار إ
ــسبة ملــشاريع ومقترحــات      ١٩٩٩ ــشريعيني بالن ــة علــى حــلّ اجمللــسني الت ــار املترتب  املتعلــق باآلث

 ).القوانني املعروضة عليهما
ــدف        ــدة هتـ ــوانني جديـ ــات قـ ــدمي مقترحـ ــة تقـ ــشريعية احلاليـ ــة التـ ــار الواليـ ومت يف إطـ

يتعلــق بإســناد اللقــب العــائلي     ين فيمــادنــصيص علــى املــساواة بــني الوالــ    باخلــصوص إىل الت
ـــد أن. )٢٧(للطفــــل ــان مل بيــ ــر يف هــــذه املقترحــــات    الربملــ ــا للنظــ حيــــدد بعــــد جــــدوال زمنيــ
 .احملتمل هاواعتماد

__________ 
 .http://www.egalite.cfwb.be\violence-entre-partenaires /mariages-forces: انظر املوقع  )٢٦( 
يتعلـق بإسـناد اللقـب العـائلي بغيـة ضـمان انتقـال هويـة األسـرة عـن                     مقترح قانون يعدل القانون املـدين فيمـا        )٢٧( 

 ومقتـرح   ؛٢٠٠٧جملس النـواب، الـدورة االسـتثنائية        ،  ٠٠١/٠٠٤٧ وثيقة الربملان  طريق محل اسم مزدوج،   
، ٠٠١/٠٣٢٧ وثيقـة الربملـان   ،  يتعلق بإسناد اسم للطفـل      من القانون املدين فيما    ٣٣٥انون املعدل للمادة    الق

 مـن القــانون املــدين  ٣٣٥ ومقتـرح القــانون املعـدل للمــادة   ؛٢٠٠٨-٢٠٠٧جملـس النــواب، الـدورة العاديــة   
 .٢٠٠٧ستثنائية جملس النواب، الدورة اال، ٠٠١/٠٢٣١ يتعلق باسم الطفل، وثيقة الربملان فيما
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يرجى تقدمي معلومات عن البحوث الـيت أجريـت واالسـتنتاجات الـيت مت التوصـل                 - ٢٩
 اجلنسني يف التعامل مع النتائج االقتـصادية املتأتيـة عـن فـسخ              يتعلق بالفروق بني   إليها فيما 
يرجى تقدمي معلومات عن نوع املمتلكات املوزعة عنـد فـسخ العالقـة، واإلشـارة               . العالقة

أي املعاشــات (بــصورة خاصــة إىل مــا إذا كــان القــانون يعتــرف باملمتلكــات غــري املنظــورة  
. كجزء من املمتلكات اليت يتعني توزيعهـا  ) نيالتقاعدية، ومستحقات انتهاء اخلدمة، والتأم    

ويرجى أيضا تبيان ما إذا كان القانون يـنص علـى توزيـع إمكانيـات الكـسب يف املـستقبل                   
عتبـار حتـسن إمكانيـات الكـسب أورأس        الورأس املال البشري، أو مـا إذا كـان يأخـذ يف ا            

 ميثل احلصة املقدرة مثال عن طريق منح مبلغ مقطوع (املال البشري عند توزيع املمتلكات      
ألحد الـزوجني يف هـذا النـوع مـن األصـول، أو عـن طريـق الـسماح مبـنح مبلـغ تعويـضي                         

 ).ألحد الزوجني
ــد التنظــيم القــانوين للعالقــات  مت  - ١  مبوجــب يتــصل باملمتلكــات   بــني األزواج فيمــا حتدي

 إىل ١٣٨٧ثالــث مــن القــانون املــدين الــذي يتــضمن املــواد مــن   الالفــصل اخلــامس مــن البــاب  
١٤٧٤. 

مل يوجـد عقـد بـني        مـا قـانوين يف امللكيـة،       ال  االشـتراك  مبوجب هذه املواد، ينطبق نظام     
اخلاصـة  املمتلكـات  : الطرفني، وهو نظام قائم علـى أسـاس وجـود ثالثـة أنـواع مـن املمتلكـات            

كـل واحـد مـن الـزوجني حقـوق          ل تكـون لكل واحد من الزوجني، واملمتلكات املـشتركة الـيت          
 ). جيم من القانون املدين١٣٩٨املادة (ليها  عمتساوية
ــأمني يهــدف هــذا النظــام إىل   ــع املــ     ت ــى مجي ــزوجني عل ــني حقــوق ال ــساواة ب  داخيلامل

الـزواج وتـأمني قـدرة متـساوية لكـل منـهما يف إدارة              يف أثنـاء فتـرة       كتـسباها االـيت   واملمتلكات  
تكــون لــه   الــذي الوحيمــي هــذا النظــام بــصورة خاصــة الطــرف . واملمتلكــاتداخيل هــذه املــ
 .مهنية خاصة به أثناء احلياة الزوجيةمداخيل 
 اآلتية من النشاط املهين لكـل مـن         داخيلوتشمل املمتلكات املشتركة، هكذا، مجيع امل      

 أوالتعويـضات الـيت تـدفع لـه عوضـا عنـها أو الـيت تكملـها                  داخيلالزوجني، فضال عن مجيـع املـ      
 تعويـضات البطالـة      باخلـصوص  املقصود هنا هو  ): ين جيم، قانون مد   ،١ ، الفقرة ١٤٠٥املادة  (

أو الطــرد وكــذلك االمتيــازات الــيت توفرهــا املؤســسة خــارج إطــار النظــام القــانوين كــصندوق  
 .معاش تكميلي، مثال

 مجيـع املمتلكـات الـيت يكتـسبها أحـد الـزوجني أو              أيـضا وتشمل املمتلكـات املـشتركة       
 .كالمها، مبقابل، يف أثناء فترة الزواج
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عتــرب ممتلكــات خاصــة   ت: نــة مــن هــذه القاعــدة األخــرية    يــد أنــه مثــة اســتثناءات معيّ   ب 
ألحــد مــستحقات املعاشــات التقاعديــة، واجلرايــات العمريــة أو املــستحقات املماثلــة األخــرى   

يعتــرب خاصــا ســوى احلــق يف      ال- قــانون مــدين  ،٤ الفقــرة، ١٠١املــادة (الــزوجني مبفــرده  
 ) ضــمن املمتلكــات املــشتركةات، للــزوج املعــيننــدرج املــدفوعت يف حــنياملعاشــات التقاعديــة، 

التــأمني علــى احليــاة الــذي يتعاقــد بــشأنه أحــد الــزوجني حلــسابه  ، يف ظــروف معّينــة، وكــذلك
 مــشتركا إذا دفــع أثنــاء قيــام  األصــليكــون :  قــانون مــدين،٧ ، الفقــرة١٤٠٠املــادة (اخلــاص 

 ).زواجفسخ الالروابط الزوجية وخاصا إذا مت الدفع بعد 
يتوقـف  :  بالنـسبة للمـستقبل    أحكامـه ويف حالة إلغـاء النظـام القـانوين، يتوقـف العمـل ب             
الـيت ميكـن أن حيققهـا    داخيل  الزوجني يف املمتلكات املشتركة وينتهي اعتبـار املـ     مداخيلإدراج  

وجـد بالتـايل آليـة لالشـتراك يف ملكيـة          ت  وال .حد الزوجني جزءا مـن الرصـيد الواجـب تقامسـه          أ
 .فسخ الزواج أو املمتلكات املكتسبة يف وقت الحق لاخيلدامل

ــه الالنظــام القــانوين تفاقــات تعــّدلال  الــزوجنياعتمــاد  القــانونيــزوجي   أي يــزجي ، لكن
قـانون  ال  مـن ،١٤٥١املـادة   (شتركةو املـ أاستثناء من القواعد املتعلقة بإدارة املمتلكات اخلاصة     

 .)دينامل
 خاصـة   بـصورة تبـاع نظـام آخـر غـري النظـام القـانوين و            ا للـزوجني    أيـضا  القـانون    يزوجي 

 ومدخراتــهمبداخيلــه نظــام لعــدم االشــتراك يف املمتلكــات حيــتفظ فيــه كــل واحــد مــن الــزوجني 
 ).ديناملقانون ال من، ١٤٦٦املادة  (ملكا خاصا به

 توجد يف هذه احلالة األخـرية ممتلكـات مـشتركة أو إمكانيـة االشـتراك بـصورة آليـة                    ال 
مـن القـانون     ٢٢٤   إىل ٢١٢املـواد مـن      (ساسـي  بيـد أن قواعـد النظـام األ        .لكات القـرين  يف ممت 
:  تظل منطبقة وتنظم نوعـا مـن التـضامن بـني الـزوجني             على مجيع األزواج،  ، اليت تنطبق    )املدين

مجيع الديون املتعاقد بـشأهنا لتلبيـة احتياجـات         ، املسؤولية عن    زوجني معا وذلك مثال بتحميل ال   
 ). من القانون املدين٢٢٢املادة (عيشية وتعليم األطفال األسرة امل

 نفـاذ   ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول  ١بـدأ يف    ،  فيما يتعلق باجلراية املعيشية الناجتة عن الطالق       - ٢
اجلريـدة الرمسيـة بتـاريخ      ( املتضمن إصالحا إلجراءات الطـالق       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧قانون  

يتعلــق باجلرايــة  انون بعــض التعــديالت فيمــا وقــد أدخــل هــذا القــ ). ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ٧
وهكـذا، فـإذا    ).  من القانون املدين   ٣٠١  و ٢٢٩سيما املادتان    وال(املعيشية فيما بني األزواج     

 القاضـي، يف إطـار الطـالق        ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢٧يوجد اتفاق بني الطرفني، خيّول قانون        مل
ناء على طلبه، جرايـة معيـشية يـدفعها         رجعة فيه، سلطة منح الطرف احملتاج، ب       بسبب شقاق ال  

وقد اختار املشّرع إعطاء هذا احلق نطاقا موّسعا ألنه متاح للقرين الـذي يكـون               . الزوج اآلخر 
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نتفـاء هـذا احلـق يف      الكـن، جيـوز     . رجعـة فيـه    قد طلب الطالق وحصل عليـه بـسبب شـقاق ال          
أ جـسيما جعـل مواصـلة       جراية معيشية إذا أثبت الدافع االحتمايل أن الطالب قـد ارتكـب خطـ             

ميكــن ملرتكــب أعمــال العنــف الزوجــي أن   علــى ســبيل املثــال، ال (العــيش املــشترك مــستحيلة  
وبالتايل فإذا كان القانون اجلديد يـسمح للقاضـي بإيقـاع الطـالق             ). حيصل على جراية معيشية   

ية املترّتبـة   يتعلق بالنتائج املال   يستبعد كل إشارة إىل خطأ فيما      دون احلكم بوجود خطأ، فهو ال     
 .على الطالق

ــزوج          ــة احتياجــات ال ــة لتغطي ــيت جيــب أن تكــون كافي ــة ال حيــّدد القاضــي قيمــة اجلراي
وميكنــه أن يعــدهلا تبعــا لالختيــارات  . تتجــاوز ثلــث دخــل الــزوج الــذي يــدفعها  وأالاملــستفيد 

لـزوج  االقتصادية اليت قام هبا الطرفان أثناء عيـشهما معـا وذلـك، باخلـصوص، لتجنـب معاقبـة ا                  
 .الذي تكون حياته املهنية قد تضررت من جراء احلياة الزوجية

ميكـن   ويتعلق جانب جتديدي آخر للقانون يف وضع حد زمين للجراية املعيشية الـيت ال        
 .أن تتجاوز مدة الزواج إال يف حاالت استثنائية

 التفاقية من ا٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة   
 ،٢٠ت الدولة الطرف تنظـر يف قبـول التعـديل للمـادة             يرجى اإلفادة عما إذا كان     - ٣٠

 . من االتفاقية١ الفقرة
، إن بلجيكا، إدراكا منها ألمهية أعمال اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة          

قد اشتركت مثـل غريهـا مـن بلـدان االحتـاد األورويب، يف تقـدمي مـشروع قـرار اجلمعيـة العامـة                       
مجلـة أمـور أخـرى، بـأن تعقـد اللجنـة مخـس دورات يف أثنـاء فتـرة                     الذي يـأذن، يف      ٦٢/٢١٨

  منها ثالث دورات يف غرف موازية لكي تتمكن مـن تـدارك التـأخري              ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني
 .املتراكم يف النظر يف التقارير

تنفـك تؤيـد     يبـدأ نفاذهـا بعـد فـإن بلجيكـا مل            مل ٢٠ من املـادة     ١ ونظرا لكون الفقرة   
وتنظـر بلجيكـا حاليـا يف    . يت متكّن اللجنة من أداء وظائفها على النحو املرضي        احللول البديلة ال  

وهـي تـدرك ضـرورة    .  أو تعديلـها ٢٠ من املـادة  ١الشروع يف إجراءات للتصديق على الفقرة    
 .هـب إتاحة مزيد من الوقت للجنة لكي تؤدي دورها على أساس مستدام وقابل للتنبؤ

 


