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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      
   ضد املرأة

مــن  ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  من الدول األطرافنا اخلامس والسادس املقدَّمان اجملمَّعان الدوريانالتقرير  

 
 *بلجيكا  

 
 

 

 

 .در هذا التقرير دون حترير رمسييص * 
 الـيت نظـرت   CEDAW/C/5/Add.53لالطالع على التقريـر األّويل املقـّدم مـن حكومـة بلجيكـا، انظـر الوثيقـة               

 CEDAW/C/BEL/2ولالطـالع علـى التقريـر الـدوري الثـاين، انظـر الوثيقـة               . فيها اللجنة يف دورهتا الـسادسة     
ولالطـالع علـى التقريـر الـدوري اجملّمـع الثالـث والرابـع،              . مسة عشرة اليت نظرت فيها اللجنة يف دورهتا اخلا      

 . اليت نظرت فيها اللجنة يف دورهتا السابعة والعشرينCEDAW/C/BEL/3-4انظر الوثيقة 
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 تصدير  
ابري ني التدابري ذات الطـابع التـشريعي والقـانوين وغـري ذلـك مـن تـد          جيمع هذا التقرير ب    

، وهو تـاريخ املرافعـة الـشفوية        ٢٠٠٢يونيه  /اعتمادها خالل الفترة املمتدة من شهر حزيران       مت
ولالطالع على حملـة شـاملة      . ٢٠٠٦املتعلقة بالتقريرين الوطنيني الثالث والرابع، حىت هناية عام         

لجيكـا والراميـة إىل القـضاء علـى أنـواع التمييـز ضـد املـرأة والقائمـة علـى                     للتدابري السارية يف ب   
أرض اململكة البلجيكية، فإن مثة جماالً مع ذلك لالطـالع أيـضاً علـى التقـارير الوطنيـة الـسابقة                    

مـة مـن خـرباء     املقدّ ألسئلة فضالً عن املسامهات الوطنية الرامية إىل الرد على ا         ،على هذا التقرير  
 .عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة امل
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 اإلطار املؤسسي لبلجيكا: ملحوظة أّولية -أوال  

 .بلجيكا دولة ملكية دستورية احتادية تتألف من دولة احتادية وجمتمعات وأقاليم 
ــاً حملــورين          ــة وفق ــة للدول ــصاصات عــرب اإلصــالحات املتعاقب ــع االخت ــد تطــور توزي وق
وقــد عرفــت بلجيكــا ثــالث لغــات  . غــة، وبالثقافــة علــى حنــو أعــم  يتعلــق األول بالل،رئيــسيني
: ومن مث فإن بلجيكـا احلاليـة تتـألف مـن ثالثـة جمتمعـات        . اهلولندية والفرنسية واألملانية  : رمسية

وهــي تقابــل جمموعــات مــن  . اجملتمــع الفلمنــدي واجملتمــع الفرنــسي واجملتمــع النــاطق باألملانيــة  
 ‘شخـصية ’تمعـات تتعلـق بـالتعليم والثقافـة واعتبـارات        ومن مث فـإن اختـصاصات اجمل      . السكان
 ).مثل بعض جوانب الصحة(أخرى 
وترجع أسس احملور الثاين إلصالح الدولة إىل التـاريخ، وبـشكل أخـص، إىل تطلعـات                 

وكـان مــن  . واألقــاليم هـي مثـرة هــذه التطلعـات   . الـبعض إىل مزيـد مــن االسـتقالل االقتـصادي    
. الـون واإلقلـيم الفلمنـدي، وإقلـيم بروكـسل العاصـمة، وإقلـيم             : يمنتيجة ذلك إنشاء ثالثة أقال    

ــيم،      ــة واالقتــصادية مثــل إدارة اإلقل ــاليم اختــصاصات يف اجملــاالت االجتماعي ومــن مث فــإن لألق
 .واإلسكان، والعمالة، والطاقة، إخل

وحتتفظ الدولة االحتادية باختصاصات تتعلق، يف مجلة أمور، بالدفاع الـوطين والقـضاء              
 .املالية والضمان االجتماعي، فضالً عـن جانـب كـبري مـن الـصحة العامـة والـشؤون الداخليـة         و

ويتم تقسيم جمموعة من االختصاصات بالتساوي بني الدولة االحتادية واألقاليم، مثل االقتـصاد             
 .والنقل والبيئة

بطريقـة  ومن مث فإن للدولة االحتادية واجملتمعات واألقـاليم مـسؤوليات خمتلفـة متارسـها                
ــستقلة ــان      . م ــإن كــل كي ــة، ف ــشؤون اخلارجي ــق بال ــا يتعل ــات   (وفيم ــة واجملتمع ــة االحتادي الدول
ولكـل مـن الدولـة االحتاديـة       .  اخلـارجي الختـصاصاته الداخليـة      العنـصر مسؤول عـن    ) واألقاليم

 نيواجملتمعات واألقاليم حكومتها اخلاصة وبرملاهنا اخلاص، فيمـا عـدا اجملتمـع واإلقلـيم الفلمنـدي      
 .حكومتيهما وبرملانيهمااللذين أدجما 

طـابع  ذات  وإمنـا هـي     ،ل سياسة املـساواة بـني املـرأة والرجـل طريقـة يف ذاهتـا              وال تشكِّ  
 وقد مت تطبيق هذه الـسياسة يف مجيـع جمـاالت العمـل فيمـا يتعلـق باختـصاصات خمتلـف          .شامل

 .واقعويعكس هيكل هذا التقرير هذا األمر ال. مستويات السلطة يف بلجيكا
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 خصائص سياسة املساواة بني املرأة والرجل -ثانيا  
  االحتاديستوىعلى امل - ١ 

 بــاإلرادة الــسياسية مــن أجــل القيــام علــى حنــو جــوهري ٢٠٠٦-٢٠٠٢تتــسم الفتــرة  
ــز        ــى اجلــنس وتعزي ــز القائمــة عل ــات املؤســسية املخصــصة ملكافحــة أشــكال التميي ــز اآللي بتعزي

 .املساواة بني اجلنسني
مث فقد مت إنشاء مؤسسة جديدة على املستوى االحتادي مبوجـب القـانون املـؤرخ               ومن   

ــسمرب / كــانون األول١٦ ــرأة     ٢٠٠٢دي ــساواة بــني امل ؛ وهــذه املؤســسة هــي املعهــد املعــين بامل
 هـي الـسهر علـى احتـرام         ددةوهو عبارة عن جهاز مستقل للقـانون العـام مهمتـه احملـ            . والرجل

 ، ومكافحة مجيع أشكال التمييز وعدم املساواة القائمة على اجلـنس        املساواة بني املرأة والرجل،   
ومـن مث فـإن املعهـد    . اجلنساينواستحداث أدوات واستراتيجيات تقوم على هنج متكامل للبعد   

ملـساعدة  وا ،مؤهل لدعم وتنسيق الدراسات واألحباث، وتوجيه توصيات إىل الـسلطات العامـة         
وإىل جانـب ذلـك، تقـوم هـذه         . مييـز القـائم علـى اجلـنس       يف حتقيق العدالـة لـضحايا أشـكال الت        

 وإعـداد تـشكيل     ،اهليئة العامة بتنظيم دعم للرابطات العاملة يف جمال املساواة بني املرأة والرجل           
وقـد انطلـق املعهـد يف واقـع         . شبكي مع خمتلف الفعاليات يف جمال املـساواة بـني املـرأة والرجـل             

ــام   ــر يف ع ــة مــ  ٢٠٠٤األم ــنح ميزاني ــدرها ؛ وم ــام  ٤ ٢٦٥ ٠٠٠ستقلة ق ــورو يف ع  ٢٠٠٤ ي
 . شخصا٣٠ً ويضم أعضاؤه حنو ،٢٠٠٥ يورو يف عام ٤ ٣٦٧ ٠٠٠ و

وإىل جانـب ذلــك، متثلــت أولويــة ثانيـة يف اســتحداث أدوات هيكليــة فّعالــة ترمــي إىل    
املـستوى  الـيت ختـص   إدماج مبدأ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات وجمـاالت العمـل     

 بنــاء علــى مبــادرة مــن الــوزير االحتــادي لتكــافؤ الفــرص، إعــداد قــانون  ،وهكــذا مت. حتــادياال
ونـشر يف    (٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٢طموح خـالل الفتـرة املعنيـة ومت اعتمـاده أخـرياً يف              

بغيــة أن يــتم إدراج التــزام يف صــلب ) ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٣اجلريــدة الرمسيــة البلجيكيــة يف 
تأخذ احلكومة االحتاديـة واإلدارات العامـة يف االعتبـار بـشكل منـتظم مبـدأ تعمـيم                  القانون بأن   

األنـشطة األخـرى    هتـدف    و .مراعاة املنظـور اجلنـساين علـى مـدى عمليـة اختـاذ القـرار والتنفيـذ                
 وإعــداد ب،تــدريالدعم والــاملتعلقــة بتنفيــذ عمليــة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين إىل تنظــيم   

يف جمــال االضــطالع بتــدابري معينــة، وخباصــة   وكــذلك ،لفعاليــات الرئيــسيةكتّيبــات خمصــصة ل
 .شتريات احلكوميةاإلحصاءات وامل

وتتألف أولوية ثالثة من القيام بعمل هام من أجل حتـسني التـشريعات القائمـة يف جمـال           
 ترمـي   ٢٠٠٢ومن ذلك إقـرار عـدة قـوانني يف عـام            . مكافحة أنواع التمييز القائم على اجلنس     

د املــرأة يف اجملــالس التــشريعية وىل إقــرار التــساوي يف القــوائم االنتخابيــة مــن أجــل تعزيــز وجــ  إ
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وإىل جانب ذلك، فإن هناك رغبة وطموحاً يف القيـام إىل حـد             . االحتادية واإلقليمية واألوروبية  
لطـابع  تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني وإضـفاء ا          رفع التقـارير املتعلقـة ب     بعيد بتعزيز االلتزام القانوين ب    

 عــن طريــق القيــام   ،املؤســسي علــى إدراج املنظــور اجلنــساين يف مجيــع الــسياسات االحتاديــة      
وأخـــرياً، عملـــت احلكومـــة . )١(١٩٩٦صـــدر يف عـــام بإصـــالحات متعمقـــة لقـــانون احتـــادي 

االحتادية على اقتراح إصالح للقـوانني املناهـضة للتمييـز لـيس مـن أجـل زيـادة فهمهـا والطـابع                      
املقدمـة لـضحايا   حتقيـق االتـساق للحمايـة     وإمنا أيضاً مـن أجـل     ،وانني فحسب التربوي هلذه الق  

وهـذه الترسـانة التـشريعية اهلامـة موضـع فحـص حاليـاً مـن جانـب               . ن الدافع إليـه   ا ك ّياالتمييز أ 
 .اجملالس التشريعية

قرنــاء، ومتّيــزت تلــك الفتــرة أيــضاً بوضــع خطــة عمــل وطنيــة ملكافحــة العنــف بــني ال     
 .معهد املـساواة بـني املـرأة والرجـل      ويتوىل تنسيقها    ،االحتاد والكيانات االحتادية    باالشتراك بني 

، نـع  والتـدريب، وامل ،التوعيـة : حول سـبعة أهـداف اسـتراتيجية كـربى هـي      خطة العمل   وتدور  
 .، والتسجيل، والتقييمالقمع وتدابري التعويضواستقبال الضحايا ومحايتهم، و

ات بناًء علـى مبـادرة مـن الـوزير االحتـادي لتكـافؤ الفـرص                وأخرياً، مت اختاذ عدة مبادر     
وتـشجيعه بـشكل     توعيـة الرجـل      ، مـن ناحيـة    ،ومعهد املساواة بـني املـرأة والرجـل بغيـة أن يـتم            

 جمتمع يتـسم   إنشاءعلى أن يكون داعية للتغيري حنو القضاء على أنواع التمييز ضد املرأة و            حمدد  
ومـن  . يـق دعوتـه إىل توقيـع ميثـاق مـن أجـل التغـيري       اصـة عـن طر  خببقدر أكـرب مـن املـساواة، و       

ــة أخــرى،   ــرد علــى املــصاعب ال يف اعــدة مــشاريع  تركّــزت ناحي ــةل ــرأة  نوعي  الــيت تواجههــا امل
 وإنــشاء مراكــز للــدعم ختــان اإلنــاث،دراســة حــول الــزواج القــسري و(األصــل األجــنيب  ذات

 ).تطبيق القانون الدويل اخلاصعن كتيبات وضع  و،القانوين
 

  الكيانات االحتاديةمستوىعلى  - ٢ 
 اإلقليم واجملتمع الفلمنديان  -ألف  

يونيـه  /يف حزيـران دية كومة الفلمناحلمت أوالً تعيني وزير مسؤول عن تكافؤ الفرص يف     
. يف احلكومــة الفلمنديــة ســنة ١١، ومــن مث فــإن سياســة تكــافؤ الفــرص وجــدت منــذ   ١٩٩٥

، أســندت اختــصاصات سياســة ٢٠٠٤يوليــه / متــوزلــت الــسلطة يفالــيت تّوهــذه احلكومــة  ويف
يتـوىل  و. ي للحـراك واالقتـصاد االجتمـاعي وتكـافؤ الفـرص          دتكافؤ الفـرص إىل الـوزير الفلمنـ       

 تكـافؤ الفـرص   هذا الوزير املسؤول عن تكافؤ الفرص، بوصفه خمتصا بالتنسيق، تطبيـق سياسـة     
_________________ 

 والــذي يرمــي إىل مراقبــة تطبيــق قــرارات املــؤمتر العــاملي املعــين بــاملرأة ١٩٩٦مــارس / آذار٦القــانون املــؤرخ  )١( 
 .١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٤ إىل ٤املنعقد يف بيجني يف الفترة من 
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.  ومـــستويات الـــسياسةحبيـــث تـــشمل مجيـــع جمـــاالت) أو تعميمهـــا أفقيـــاً(علـــى الفلمنـــديني 
لتكـافؤ الفـرص مبـا لديـه مـن       )رأسـية (جانب ذلك، فإن هذا الوزير ينتـهج سياسـة نوعيـة      وإىل

، الـيت تعمـل كوحـدة       لمنـديني واملهمة الـشاملة لتكـافؤ الفـرص يف وحـدة الف          . أولويات وموارد 
ثل يف إعـداد    ، تتم ‘خدمات لسياسة احلكومة العامة   ’ اةّم املس إدارية من وحدات اإلدارة األفقية    

 .ي املختصدوتنفيذ وتقييم سياسة تكافؤ الفرص كما يستهدفها الوزير الفلمن
الختالفـات بـني الفئـات االجتماعيـة        لية لتكافؤ الفرص اهتماماً     دوتويل السياسة الفلمن   

ضـمن هـذه اجلماعـات، مـع عـدم اسـتبعاد أي           ) التحرر( والتنمية الفردية لألشخاص     ،)التنوع(
ــرابط    ،)زعــدم التمييــ (شــخص  ــه مــسؤول عــن الت ــرد بأن  وتــسعى .)التــضامن( وشــعور كــل ف

 وتركّـز يف املقـام األول علــى   ،يـة لتكـافؤ الفــرص إىل التـصدي آلليـات التمييــز    دالـسياسة الفلمن 
هــذه الــسياسة وتــود .  وعــدم الوصــول إىل اجلــنسيــول اجلنــسيةالتمييــز القــائم علــى اجلــنس وامل

أن تكافحهــا، وأن متنــع إجيــاد آليــات جديــدة  لنقــاش، وجتعــل هــذه اآلليــات مرئيــة وقابلــة ل  أن
 . ويف إطار هذا التقرير يتم فقط شرح املنظور اجلنساين لسياسة تكافؤ الفرص.للتمييز

مت حتديـد أربعـة جمـاالت لألولويـة         ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(وبالنسبة للوالية احلاليـة للـوزارة        
ــة، والتطــور يف سياســة تكــافؤ الفــرص، وهــي    ــشئة االجتماعي ــشية،  التن ــة املعي ــوظيفي، والبيئ  ال

سألة املـ ومن الواضح أن ثالثـة مـن هـذه املواضـيع األربعـة تنطبـق علـى               . واملشاركة يف السياسة  
. التنشئة االجتماعيـة تعـين أن جيعـل املـرء نفـسه مؤتلفـاً مـع املعـايري والقـيم الـسائدة           ف. ةاجلنساني

ــة حتــدث يف خمتلــف قطاعــات اجملتمــع    ــشارعيف املــرتل، وا: وهــي عملي  واملدرســة، ومكــان  ،ل
 ....  العمل

 ألفكـــار اجلامـــدةوهتـــدف سياســـة تكـــافؤ الفـــرص إىل ختلـــيص هـــذه العمليـــات مـــن ا 
 . والتقييدية اليت تؤدي إىل عدم تكافؤ الفرص

 وبدايــة هــذا املــستقبل وتطــوره بأوجــه مــن عــدم   ملــستقبل وظيفــيويتــسم االســتعداد  
ق يف األجـور بـني الرجـل واملـرأة، والتمثيـل الزائـد              ونـشري يف هـذا الـسياق إىل الفـوار         . املساواة

للمــرأة يف قطــاع الرعايــة الــصحية وللرجــل يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت،        
وتـود سياسـة تكـافؤ الفـرص املـساعدة يف      . والتمثيـل النـاقص للمـرأة يف املناصـب اإلداريـة، إخل     

 .حتديد آليات التمييز والقضاء عليها
وهتـدف سياسـة    . املرأة نـاقص يف اخلريطـة الـسياسية       إن متثيل   قت احلايل، ف  وبالنسبة للو  

 . التناسبية للرجل واملرأة يف السياسةاملشاركة  حتقيقتكافؤ الفرص إىل
وهـذا هـو الـسبب يف أن مـن       . وحيدث التمييز يف كثري مـن جمـاالت احليـاة االجتماعيـة            

. ث تـشمل مجيـع جمـاالت الـسياسة أيـضاً          ية لتكـافؤ الفـرص حبيـ      داملهم أن تعمل السياسة الفلمن    
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اع الـسياسة   صـنّ  ودعـم    عيجناط بـه تنـسيق تـش      ي املسؤول عن تكافؤ الفرص م     دوالوزير الفلمن 
وكـان العمـل   . يف جماالت أخرى من جماالت السياسة يف اختاذ مبادرات لتعزيـز تكـافؤ الفـرص              

غـري أن   . تكافؤ الفـرص  يف املاضي على حتقيق ذلك يتم من خالل جلنة مشتركة بني اإلدارات ل            
وهــذا هــو الــسبب يف أن الــوزير اختــذ . هــذا النــهج مل يكتــب لــه قــدر كــبري مــن النجــاح دائمــاً

ويف . ضرورية لرسم سياسة لتنسيق تكافؤ الفرص علـى حنـو حيقـق املزيـد مـن النجـاح               التدابري  ال
ــه / متــوز٢٢ ــدأ علــى تطبيــق   د، وافقــت احلكومــة الفلمن٢٠٠٥يولي ــة مــن حيــث املب  أســلوبي

 ).انظر أدناه(ية لتكافؤ الفرص د بوصفه أسلوب عمل للسياسة الفلمنالتنسيق املفتوح
يــة لتكــافؤ الفــرص تعمــل أيــضاً دوإىل جانــب األنــشطة التنــسيقية، فــإن الــسياسة الفلمن 

وهـذا معنـاه أن يـتم تطـوير اخلـربة الفنيـة الـيت تـوفر               . “أنـشطتها الرأسـية اخلاصـة     ”على تطـوير    
ات املستهدفة يف سياسة تكـافؤ الفـرص، ويف مـا يواجهونـه مـن مـشكالت،                 الة اجملموع حلرؤية  

واجملتمـع املـدين مـدافع هـام عـن مـصاحل       . ويـتم تعزيـز اجملتمـع املـدين أيـضاً     . ويف احللول املمكنة 
وباإلضــافة إىل ذلــك، . لــسياساتبينــها وبــني رامســي اقــوم بالوســاطة اجملموعــات املــستهدفة وي

ويـتم أيـضاً    .  الواسـع مـن خـالل نـشر املعلومـات وشـن احلمـالت              االرتفاع بوعي اجلمهور   يتم
بغيـة إدراج وتنـسيق سياسـة        ،سلطات األقاليم استحداث صالت هيكلية مع السلطات احمللية و      
وأخرياً، حنن نتوافق مـع املـستويات االحتاديـة         . لتكافؤ الفرص داخل خمتلف مستويات احلكومة     

 .والدولية بقدر اإلمكان
 

  الفرنسياجملتمع -باء  
ــافؤ الفــرص بــني الرجــل واملــرأة إحــدى            ــت حكومــة اجملتمــع الفرنــسي مــن تك جعل
لـصاحل املـساواة بـني اجلنـسني يف عـدد متزايـد مـن        ري االضطالع تدرجييا بتـدابري     وجي: أولوياهتا
 .اجملاالت
تعزيـز املـساواة بـني املـرأة والرجـل جيـسد مبـدأ           لومن مث فـإن برنـامج العمـل احلكـومي            
 ألنــه يتــيح لكــل وزارة، يف إطــار صــالحياهتا، االرتقــاء بتعزيــز اعــاة املنظــور اجلنــساينتعمــيم مر

 .املساواة بني الرجل واملرأة من خالل مبادرات عملية
ويعمل هذا الربنامج على أن تقوم كل وزارة بتقدير قيمة هذه املوضـوعات الثالثـة يف                 

فكــار اجلامــدة مكافحــة األ: شتركةاملــألهــداف لاجملــاالت الــيت تتعلــق بــصالحياهتا واالســتجابة  
، وتعزيز املساواة واختالط اجلنسني يف ميدان التعليم، وتعزيـز        لقائم على اجلنس  وأنواع العنف ا  

أشكال التمييـز، وضـمان الوصـول إىل خمتلـف اخلـدمات      مكافحة املزيج االجتماعي والثقايف، و  
 .مجيع األعمار، إخليف لجميع ل) التعليم، والصحة، إخل(
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 :ستة أهداف شاملة يف ميدان تعزيز املساواة بني املرأة والرجلالربنامج حيدد و 
 فكار اجلامدة القائمة على اجلنسمكافحة األ • 
 قرناءمكافحة العنف بني ال • 
 تعزيز املساواة واالختالط بني اجلنسني يف التعليم اإللزامي والعايل • 
 نيةاتعزيز الدراسات واألحباث املتعلقة باجلنس • 
  للمرأة والرجل يف اختاذ القرارةنوازكفالة املشاركة املت • 
جلميـع اجلهـات     حـسب اجلـنس      وّزعـة إقامة نظام داخلي متماسك مـن اإلحـصاءات امل         • 

 اجملتمع الفرنسياملختصة يف 
 .مؤشرات للتنفيذ والنتائجيتضمن ومن املقرر أن يتم تقييم سنوي هلذا الربنامج  

 
  العاصمةإقليم بروكسل -جيم  

تركيــز علــى التــزام  ال، ٢٠٠١مت يف اإلعــالن الــصادر عــن حكومــة بروكــسل يف عــام    
 إنـشاء  ، يف إطار هذا املنظـور ،٢٠٠١ومت يف عام . بدأ تكافؤ الفرص توفري االحترام مل  احلكومة ب 
ــدأ مــن خــالل     “ لتكــافؤ الفــرص ” وحــدة ــذ هــذا املب ــة، املكلفــة بتنفي ــسلطات احمللي يف إدارة ال

 .تهدف السلطات احملليةمشروعات تس
 وتنظـيم إرادة العمـل هـذه لـصاحل          وسـيع  علـى ت   ٢٠٠٤ويعمل اإلعالن احلكومي لعام      

 .تكافؤ الفرص، يف منظور لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين والتنوع
ــة    ،وأشــار اإلعــالن احلكــومي    مثلمــا أشــار إعــالن الــسياسة العامــة للحكومــة اإلقليمي
 :سة تعمل لصاحل تكافؤ الفرص بشكل واضح إىل سيا،اجلديدة

. يسهر اإلقليم على تعزيز املساواة بني الرجـل واملـرأة عـرب جممـوع سياسـاته               ”  
سيــضطلع بدراســات استقــصائية وإحــصائية حــسب اجلــنس يف إطــار  وحتقيقــاً لــذلك، 

بتعيني مسؤول عـن املـساواة      سيقوم يف إطار اخلدمة العامة      و. مجيع صالحياته اإلقليمية  
. إقامــة التــوازن يف التمثيــل بــني الرجــل واملــرأة  مجيــع احلــاالت، علــى  وســيحرص، يف 

 عـن سياسـة تكـافؤ الفـرص         ا سـنوي  اًالربملـان تقريـر   إىل  وتلتزم احلكومة أيضاً بـأن تقـدم        
 .“املرأةو الرجل بني

الربملــان إىل  يلــزم كــل وزارة إقليميــة بــأن تقــدم  ٢٠٠٦أبريــل /مــر يف نيــسانأوصــدر  
 . يف إطار مجيع صالحياتهاليت تنتهجها يف جمال املساواةسنوياً كشفاً بالسياسة 



CEDAW/C/BEL/6
 

10 07-39544 
 

 ولكــن أيــضاً جمــاالت االت عاديــةومــن املهــم تأكيــد أن هــذه الــصالحيات تــشمل جمــ  
ــة،        ــسلطات العام ــى ال ــساواة؛ واإلشــراف عل ــدان امل ــل مــن البحــث حــىت اآلن يف مي ــها قلي مشل

لعـودة  عمـل ابتـداًء مـن اآلن علـى ا         واألمن، والعمالة، والبيئة، واحلراك، والنقـل واإلسـكان، وال        
مثـل مكـان املـرأة يف عمليـة اختـاذ القـرار، مبـا يف                إىل تناول موضوعات مألوفة أكثر من غريها،        

 ... .القرناء  والعنف بني ،ذلك يف جمال السياسة، ومكافحة عدم األمان يف احلياة العامة
ياسة املــساواة سلــ، مت ختــصيص ميزانيــات خاصــة ومطــردة الزيــادة  ٢٠٠٤ومنــذ عــام  

 .هذه
 

ــى       -ثالثا   ــرد عل ــة وال ــواد االتفاقي ــذ خمتلــف م ــة إىل تنفي ــدابري الرامي جمموعــة الت
 التوصيات املقدمة من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 
 ١املادة   

ــي          ــشريعي والتنظيم ــتوري والت ــابع الدس ــدابري ذات الط ــن الت ــانة م ــا ترس ــدى بلجيك ل
 وكفالـة احتـرام مبـدأ املـساواة بـني           ،ميـة إىل مكافحـة التمييـز القـائم علـى اجلـنس            واملراسيم الرا 

 .يف خمتلف ميادين احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية يف البلدالرجل واملرأة 
وبصفة عامة، فإن األحكام القائمة حتظر أنواع التمييز املباشر وغري املباشر، والتحـرش             

تحرش القـائم علـى اجلـنس، وكـذلك التحـريض علـى ممارسـة التمييـز القـائم علـى                     اجلنسي، وال 
ــسارية حبــق   . اجلــنس ــة ال ــضحايا يف االنتــصاف القــضائي،  وتقــضي القــوانني املختلف وفــرض ال

 .جزاءات على مرتكيب التمييز
 

 ٢املادة   
 على املستوى االحتادي -أوال  

 فحة أنواع التمييز القائم على اجلنسااللتزامات الدولية لبلجيكا يف ميدان مكا - ١ 
 من اتفاقية القـضاء علـى مجيـع         ١٥ من املادة    ٣ و   ٢م على الفقرتني    درفع التحفظ املق   ١-١

 أشكال التمييز ضد املرأة
، أخطرت احلكومة البلجيكية رمسياً األمني العام بقرارها رفـع          ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٨يف   

 .هذا التحفظ
ل االختيــاري امللحــق باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال    التــصديق علــى الربوتوكــو  ٢-١

 التمييز ضد املرأة
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ــع         ــى مجي ــة القــضاء عل ــاري امللحــق باتفاقي ــى الربوتوكــول االختي صــدَّقت بلجيكــا عل
سـبتمرب  / أيلـول ١٧ وأصـبح سـاريا يف   ٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ١٧أشكال التمييز ضد املـرأة يف     

٢٠٠٤. 
 .ا إىل السلطات البلجيكيةومل تقدم أي رسالة حىت يومنا هذ 

مللحــق باتفاقيــة  وا٢٠٠٠مــايو / أيــار٢٥املــؤرخ اإلضــايف التــصديق علــى الربوتوكــول   ٣-١
يف حقـــوق الطفـــل، واملتعلـــق مبـــشاركة األطفـــال يف النــــزاعات املـــسلحة، وذلـــك        

 .٢٠٠٢مايو /أيار ٦
رة للحـدود الوطنيـة     التصديق على اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـاب               ٤-١

وكـــذلك الربوتوكـــول االختيـــاري امللحـــق هبـــا والرامـــي إىل منـــع وقمـــع االجتـــار         
أغـسطس  / آب ١١ يف   لـك باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه، وذ         

٢٠٠٤. 
 توقيع الربوتوكول السابع امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  ٥-١

 الربوتوكـول الـسابع     ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١١عت بلجيكا يف    على الصعيد األورويب، وقَّ    
 ةاداملــ تكفـل  الـذي امللحـق باالتفاقيـة األوروبيـة حلمايــة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساســية،       

مبدأ املساواة بني الزوجني فيما يتعلق حبقوقهما ومـسؤولياهتما ذات الطـابع املـدين              منه  اخلامسة  
ومت إقـرار   . عند فسخه طفال من حيث الزواج وأثناء الزواج و      فيما بينهما ويف عالقاهتما مع األ     

على الربوتوكـول الـسابع امللحـق باالتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق             وافقة  مشروع القانون املتعلق بامل   
 ويف اجللــسة ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٤اإلنــسان يف اجللــسة العامــة جمللــس الــشيوخ يف 

 .٢٠٠٧يناير /اين كانون الث١٨العامة جمللس النواب يف 
 توقيع الربوتوكول الثاين عشر امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  ٦-١

على الربوتوكول الثاين عشر امللحق باالتفاقيـة األوروبيـة         صّدقت عدة كيانات احتادية      
 ومــن املقــرر أن تــصدق عليــه بلجيكــا يف عــام   .حلمايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية 

٢٠٠٧. 
 

 تعديل الدستور - ٢ 
ــادة          ــرأة يف امل ــني الرجــل وامل ــساواة ب ــدأ امل ــل مب ــوعي يكف ــن ١٠مت إدراج حكــم ن  م

 .٢٠٠٢فرباير / شباط٢١ يفالدستور البلجيكي 
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 مكـرراً   ١١رقم  مـل الـ   وإىل جانب ذلك، فإن مادة جديدة مـن الدسـتور البلجيكـي حت             
اصـة مبـا يكفـل تـساوي فـرص          خب، و هذه املـساواة  ضمان  تلزم املشرع باعتماد تدابري هتدف إىل       

 اعتمــاد ٢٠٠٢وصــول الرجــل واملــرأة إىل املناصــب االنتخابيــة والعامــة، وهكــذا مت منــذ عــام   
ــساواة يف اإلد    ــة ضــمان امل ــة بغي ــشريعات خمتلف ــة  ت ــوائم االنتخابي ــادة  راجــع(راج يف الق ). ٧امل

تلـف مـستويات الـسلطة      ذاته يقضي بأن تقوم الـسلطة التنفيذيـة مـن خم           كموأخرياً، فإن هذا احل   
 .بتعيني أشخاص من بني اجلنسني

 
التدابري التشريعية الرامية إىل مكافحة أنواع التمييـز القـائم علـى اجلـنس واملعتمـدة منـذ                   - ٣ 

 ٢٠٠٢عام 
 الرامي إىل مكافحة التمييـز واملعـدل للقـانون          ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٥القانون املؤرخ     ١-٣

ركز لتكافؤ الفرص ومكافحـة العنـصرية       املنشئ مل  ١٩٩٣فرباير  / شباط ١٥  يف الصادر
 .)٢٠٠٣مارس / آذار١٧جلريدة الرمسية الصادرة يف ا(
ــار القــانون املــؤرخ     ــر / شــباط٢٥وميكــن اعتب ــز  )٢(٢٠٠٣فرباي ــاً مناهــضاً للتميي  قانون

عام عقب اإللغاء اجلزئي لبعض األحكام مبوجب قرار صادر عن حمكمـة التحكـيم يف             نطاق   ذا
 .، حبظر أي حصر لدوافع التمييز املشمولة بالقانون املذكور٢٠٠٤أكتوبر / األول تشرين٦

وحيظــر هــذا القــانون بــصفة خاصــة أنــواع التمييــز املباشــر وغــري املباشــر القــائم علــى       
 : والتحريض على ممارسة التمييز يف امليادين التالية، والتحرش،اجلنس
ــى عمــل    •  ــأجر شــروط احلــصول عل ــدون ب ــايري    أوأجــرأو ب ــا يف ذلــك مع ــستقل، مب  م

االختيار الوظيفي وشروط التعيني، أّياً كان فرع النشاط وعلى مجيـع مـستويات اهلـرم               
 وشروط التوظيـف والعمـل، مبـا يف ذلـك شـروط الفـصل               الترقيةالوظيفي، مبا يف ذلك     
 ، سواء يف القطاع اخلاص أو العام؛من العمل واملكافأة

 ف موظف بأداء خدمة ما؛تعيني أو ترقية موظف أو تكلي • 
 يف وثيقة رمسية أو يف حمضر؛القيد  • 
الوصول إىل نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف أو سياسي أو املـشاركة فيـه أو أي                  • 

 .ممارسة أخرى هلذا النشاط املتاح للعامة
 .أو جنائية/وكل شخص يري أنه ضحية للتمييز لديه إمكانية رفع دعوى مدنية و 

_________________ 
 .٢٠٠٣مارس / آذار٢٧دخل حيِّز التنفيذ يف  )٢( 
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 : املدنية اليت نص عليها القانون هي كاآليتواجلزاءات 
 البطالن )١(

 .شروط العقد املناقضة ألحكام القانون تعترب باطلة 
 
 دعوى اإليقاف )٢(

يــنص بنــاًء علــى طلــب ضــحية التمييــز أو إحــدى اجلماعــات املؤهلــة لتمثيــل الــضحية،  
ــى  ــى حم    عل ــر ســواًء عل ــع دعــوى بعــرض األم ــة رف ــة  كمــة أول درجــة أو حمك إمكاني مــة عمالي

.  من خالل تقدمي طلب مـن أربـع نـسخ   ىوترفع الدعو. حمكمة جتارية حسب نوع املخالفة  أو
تشمل بيان األيام واألشهر والسنني؛ واسم ولقب الطالـب وعنـوان           يقتضي قبول الدعوى أن     و

ضــده الــدعوى؛ وموضــوع الــذي تقــام إقامتــه؛ واســم وعنــوان الــشخص الطبيعــي أو املعنــوي  
 .دميهالطلب وأوجه تق

 
 لصق إعالن قرار احملكمة )٣(

ومـن ناحيـة    . وإىل جانب ذلك، ميكن أن يقوم التعويض عن الضرر على القانون العام            
 أخرى، ينص القانون علـى ثـالث حـاالت يكـون العامـل فيهـا مـشموالً باحلمايـة ضـد الفـصل                      

 :العمل من
اً لإلجــراءات  سـواًء علــى مـستوى املؤســسة وفقـ   ،بةعنـدما يقـدم العامــل شـكوى مــسبّ    • 

القـوانني االجتماعيـة، وأن تكـون الـشكوى قائمـة علـى             إىل هيئة مراقبة    املعمول هبا أو    
فــرص الترقيــة، وشــروط رب العمــل وتتعلــق بمــن جانــب أســاس التمييــز أو العنــصرية 

وينبغــي أن تكــون الــشكوى مــسببة .  مــن العمــلمبــا يف ذلــك شــروط الفــصلالعمــل، 
 .وكتابية وتتضمن أسباب التمييز

القوانني االجتماعية بإجراء حتقيق بـشأن العنـصرية والتمييـز يف       هيئة مراقبة   عندما تقوم    • 
 .لو مل تكن هناك شكوى رمسية مسببة يستند إليها التحقيقومؤسسة، حىت 

 ،عندما يكون العامل قد رفع أو يرفع دعـوى أمـام القـضاء فيمـا يتعلـق بفـرص الترقيـة                     • 
أو فيما يتعلق بفحوى قانون مناهـضة       من العمل،   ل   أو شروط الفص   ،شروط العمل  أو

 .العنصرية وكراهية األجانب
ويف هذه احلالة ال يستطيع رب العمل إهناء العقد إال لدوافع خارجة عن الشكوى أو الـدعوى                 

 .املرفوعة أمام القضاء
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فإن عبء إثبات أن الدافع ال يرجع إىل التمييز يقـع           من العمل   وإذا ما مت فصل العامل       
ــإجراء انفــرادي       يف علــى رب العمــل؛ ونفــس الــشيء أيــضاً إذا مــا مت تعــديل شــروط العمــل ب

ــشكوى  ١٢غــضون  ــدم بال ــام رب العمــل رغــم كــل شــيء بفــصل    .  شــهراً عقــب التق وإذا ق
وينبغـي أن يقـدم الطلـب يف شـكل          . العامل، ميكن هلذا األخـري أن يلـتمس إعادتـه إىل املؤسـسة            

ــدم إىل رب العمــل خبطــاب   ــه خــالل   التمــاس مق ــار   ٣٠ موصــى علي ــالغ اإلخط ــن إب ــاً م  يوم
وينبغـي لـرب العمـل    .  أو التعـديل االنفـرادي لـشروط العمـل         ،أو الفصل دون إخطار    ،بالفصل

ــه يف   ــاً عقــب إرســال االلتمــاس  ٣٠غــضون أن يبــدي رأي ــتم عــودة العامــل إىل  .  يوم وإذا مل ت
 مقطوعـاً ويـضاً يعـادل مبلغـاً       العمل، فإنه ينبغي لرب العمل أن يدفع للعامل حـسب اختيـاره تع            

الـذي تـسبب فيـه      احلقيقـي   يعـادل الـضرر     أو تعويـضا    يوازي األجر اإلمجـايل ملـدة سـتة أشـهر،           
وهـذا  . ذلك للعامل، ويف هذه احلالة يتحتم على العامل إثبات حجـم الـضرر الـذي تعـرض لـه                  

أو تعــديل لعمــل مــن االفــصل اعتــرب إذا الّ التعــويض ال يــستحق إال إذا مل تــتم عــودة العامــل وإ 
 .ألحكام القانونخمالفا شروط العمل 

تتـراوح بـني   نص القانون علـى احلكـم بالـسجن ملـدة           لعقوبات اجلنائية، ي  وفيما يتعلق با   
كـل مـن حيـرض علـى        علـى    يـورو    ١ ٠٠٠ يـورو و     ٥٠أو بغرامـة تتـراوح بـني        /وشهر وسـنة    

ــة أو العنــف جتــاه شــخص أو مجاعــة أو    ــز أو الكراهي ــراده، بــسبب اجلــنس،  جمتمــع أوالتميي  أف
ــسية امل أو ــول اجلنـ ــروة  يـ ــد، أو الثـ ــة، أو املولـ ــة املدنيـ ــديين  ، أو احلالـ ــد الـ ــسن، أو املعتقـ ، أو الـ
 .البدنيةمن السمات الفلسفي، أو احلالة الصحية الفعلية أو املستقبلية، أو اإلعاقة أو مسة  أو
ــز  واملتعلـــق مب ٢٠٠٢مـــارس / آذار٥القانونـــان الـــصادر أحـــدمها يف    ٢-٣ ــدأ عـــدم التمييـ بـ

، ٢٠٠٢مــارس / آذار١٣يف جلريــدة الرمسيــة الــصادرة ا (املــؤقتنييتــصل بالعمــال  فيمــا
واملتعلــق مببــدأ عــدم التمييــز فيمــا يتعلــق  ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٥واآلخــر الــصادر يف 

 / حزيـران  ٢٦يف  ريـدة الرمسيـة الـصادرة       اجل(بالعمال الـذين يعملـون بعقـد حمـدد املـدة            
 ).٢٠٠٢يونيه 

وهذان القانونان حال على التوايل يف التشريعات البلجيكية حمل توجيـه اجمللـس املـؤرخ         
فيما يتعلق باالتفاق اإلطاري يف ميدان العمـل        ) CE/97/81 (١٩٨٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥

واملتعلـق باالتفـاق    ) CE/1999/70 (١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢٨وتوجيه اجمللـس املـؤرخ      املؤقت،  
 .مت إقرارمها على صعيد االحتاد األورويب، وقد عقد حمدد املدةاإلطاري للعمل ب

 فيمـا يتعلـق بـشروط العمـل، علـى       ،٢٠٠٢مـارس   / آذار ٥وينص القـانون الـصادر يف        
املوجـودين يف حالـة مماثلــة   تفـرغني  العمـال امل ؤقتـون علـى معاملـة أقـل مـن      العمـال امل حيـصل   الّأ
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دة حمددة، ما مل تكن هناك أسـباب موضـوعية   أو ملبشكل مؤقت لدافع وحيد هو أهنم يعملون    
 .تربر اختالف املعاملة

العمــال حيــصل  الّ علــى أ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٥وباملثــل، يــنص القــانون الــصادر يف  
العمـال الـذين يعملـون بعقـد غـري حمـدد       علـى معاملـة أقـل مـن     ن بعقد عمل حمدد املـدة     واملرتبط

 بـشروط العمـل، بـدافع وحيـد هـو أهنـم يعملـون               املدة والذين هم يف وضـع مماثـل، فيمـا يتعلـق           
 .مبوجب عقد حمدد املدة، ما مل تكن هناك أسباب موضوعية تربر اختالف املعاملة

ويتم حتديد األقدمية، فيما يتعلق بشروط العمل اخلاصـة بالنـسبة هلـؤالء العمـال، علـى                  
دما تكـون مـدد األقدميـة      أساس املعايري نفسها بالنسبة للعمـال بعقـود غـري حمـددة املـدة، إال عنـ                

 .املختلفة تربرها ظروف موضوعية
وفـضالً عــن ذلــك، يلــزم هــذا القــانون رب العمـل بــإبالغ العمــال بعقــود حمــددة املــدة    

حلــصول علــى وظيفــة اشاغرة يف املؤســسة، مــن أجــل أن يكفــل هلــم نفــس فــرص الــوظــائف الب
 .لعمال اآلخريناملتاحة لشاغرة 

ميكــن حتديــد حقــوق العمــال املــؤقتني أو العمــال بعقــود  ومبقتــضى هــذين القــانونني ال  
 .حمددة املدة مبا يتناسب مع مدة العمل إالّ إذا كان ذلك مناسبا

ــك، يوجــد    ــان ي أوإىل جانــب ذل ــران ملكي ــان ام ــراقبني  عطي ــشني االجتمــاعيني وامل ملفت
ــة  االجتمــاعيني  ــة مراقب ــابعني هليئ ــى    الت ــة صــالحيات اإلشــراف عل ــانون القــوانني االجتماعي الق

 ، واحتـرام هـذا القـانون الـذي يرمـي إىل مكافحـة التمييـز               ٢٠٠٣فربايـر   / شباط ٢٥الصادر يف   
ــصادر يف     ــانون ال ــسبة للق ــوز٣٠وكــذلك بالن ــه / مت ــي إىل  ١٩٨١يولي ــذي يرم ــع  ال بعــض قم

 ألمرويتعلــق األمــر بــا.  التنفيذيــةأوامــرهاألعمــال املدفوعــة بالعنــصرية أو كــره األجانــب هــو و 
القـانون  احتـرام   فني مبراقبة    بشأن تعيني املوظفني املكلّ    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٥در يف   امللكي الصا 
القـانون  الـذي يعـدِّل    الـذي يهـدف إىل مكافحـة التمييـز و       ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٥الصادر يف   

تكـــافؤ الفـــرص ومكافحـــة العنـــصرية ركـــز ل املنـــشئ مل١٩٩٣فربايـــر / شـــباط١٥الـــصادر يف 
ن  الـذي يعـيِّ    ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١٥امللكـي الـصادر يف      ألمـر   لك ا  وكـذ  ، التنفيذيـة  أوامـره و هو
 الــذي ١٩٨١يوليــه / متــوز٣٠القــانون الــصادر يف احتــرام فــني باإلشــراف علــى كلّاملوظفني املــ

 .)٣( التنفيذيةأوامرهبعض األعمال املدفوعة بالعنصرية أو كره األجانب وقمع يرمي إىل 
 
 

_________________ 
 .٢٠٠٥أغسطس / آب٢اجلريدة الرمسية الصادرة يف  )٣( 
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 والرامـي إىل مراقبـة تطبيـق قـرارات     ٢٠٠٧ينـاير  /اين كانون الث١٢القانون الصادر يف    ٣-٣
 وإدراج البعـد    ١٩٩٥سـبتمرب   /املؤمتر العـاملي املعـين بـاملرأة املنعقـد يف بـيجني يف أيلـول              

ــساين  ــسياسات االحتاديــة  اجلن ــدة الرمسيــة   يف مجيــع ال الــصادرة يف ، واملنــشور يف اجلري
 .٢٠٠٧فرباير /شباط ١٣

بادرة من الوزير االحتادي لتكافؤ الفرص خالل الفتـرة         وهذا القانون الذي مت إعداده مب      
 :املشمولة بالبحث ينص على

 بالنــسبة لكــل مــشروع قــانون تــشريعي وتنظيمــي   اينتقيــيم أثــر البعــد اجلنــس  - ١ 
ــار ا   ــة تفــادي أو تــصحيح اآلث ــاملرأة   لــسلبية تتخــذه احلكومــة بغي ــة املتعلقــة ب احملتملــة علــى احلال

 لنوعية يف االعتبار؛والرجل وأخذ احتياجاهتما ا
ينبغي أن يصحب أي مشروع للميزانيـة العامـة للنفقـات      : “امليزنة اجلنسانية ” - ٢ 
ــسانية مبــذكرة  ــة للمــساواة بــني   االعتمــادات املرصــودة ل توضــح لكــل إدارة  جن ألعمــال املواتي

 الرجل واملرأة؛
دوائر ينبغـي أن حتـرص الـ    : يف اإلحـصاءات  “ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   ” - ٣ 

العامة على أن تكون اإلحصاءات اليت تنتهجها موزعة حسب اجلنس وإنـشاء مؤشـرات تتعلـق           
 .باجلنس

حتديد أهداف استراتيجية يف بداية الدورة التشريعية تعزز املساواة بني الرجـل             - ٤ 
واملرأة يف إعالن احلكومة، ومذكرات السياسات العامة لكل وزير ومتابعة أوجه التقـدم الـذي               

 قق؛حت
: حتسني نظام تقـدمي التقـارير إىل الربملـان يف إطـار تطبيـق منـهاج عمـل بـيجني          - ٥ 

ومن مث يعمل القانون بطريقة جوهرية على حتـسني االلتـزام بتقـدمي التقـارير املنـصوص عليـه يف                    
 ؛١٩٩٦مارس / آذار٦القانون الصادر يف 

ــن شخــصي      - ٦  ــألف م ــني اإلدارات يت ــشترك ب ــسيق م ــق للتن ــشاء فري ــة إن ات رفيع
املستوى معيَّنـة مـن ِقَبـل الـدواوين الوزاريـة واإلدارات االحتاديـة بغيـة إضـفاء الطـابع املؤسـسي                      

 على عملية إدراج البعد اجلنساين؛
مناط باملعهد املعين باملـساواة بـني املـرأة والرجـل مواكبـة ودعـم عمليـة إدراج               - ٧ 

 .لعامةالبعد اجلنساين يف السياسات والتدابري واإلجراءات ا
 .والتدابري املطلوبة للتنفيذ مبوجب القانون يف طور اإلعداد 
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 الكيانات االحتادية -ثانيا  
 اإلقليم واجملتمع الفلمنديان -ألف  

، مل يــتم التــصويت علــى قــوانني جنــسانية  ٢٠٠٢منــذ التقريــر األخــري املقــدم يف عــام   
دار مرسـومني جديـدين سـوف       غري أن احلكومـة تعمـل علـى إصـ         . جديدة يف اإلقليم الفلمندي   

 .يزيدان من اجلهود املناهضة للتمييز ضد املرأة
، شرع الوزير الفلمندي لتكافؤ الفرص يف مبادرة لتوحيـد املرسـومني            ٢٠٠٥ويف عام    

ــصص   ــني باحلـ ــائمني اخلاصـ ــام  (القـ ــوم عـ ــالس   ١٩٩٧مرسـ ــصص يف اجملـ ــام احلـ ــاص بنظـ  اخلـ
 اهليئات اإلدارية للحكومـة الفلمنديـة        بشأن نظام احلصص يف    ١٩٩٨االستشارية ومرسوم عام    

وقد طرحت أسئلة كثرية يف الـسنوات املاضـية بـشأن تنفيـذ القـانونني      . يف مرسوم واحد جديد 
ــذ   وجــرت مناقــشات واســعة فيمــا بــني اهليئــات    . القــائمني، تتعلــق يف معظمهــا بإيــضاح التنفي

 وهـو مـا ميكـن أن يعتـرب     االستشارية واإلدارية حول تنفيذ مرسومي احلصص أو عدم تنفيذمها،     
غـري أنـه مـن ناحيـة أخـرى، حـدثت عمليـة ضـخمة إلعـادة                  . نوعاً مـن املقاومـة تتعلـق بالتنفيـذ        

ــها يف نيــسان    ــة يف الــسنوات املاضــية وصــلت إىل هنايت ــوزارة الفلمندي . ٢٠٠٦أبريــل /تنظــيم ال
ــع اهل        ــا م ــّين تكييــف مرســومي احلــصص ليتوافق ــذه، تع ــادة التنظــيم ه ــة إع ــات ونظــراً لعملي يئ

 .االستشارية واإلدارية اجلديدة اليت أنشئت
وسوف يؤدي إنشاء قواعد جديدة ومتماثلة لكـل مـن اهليئـات االستـشارية واإلداريـة                 

وميــر مــشروع القــانون مبرحلتــه األخــرية ومــن  . إىل قــدر أكــرب مــن الــشفافية والتنفيــذ األفــضل 
 .٢٠٠٧احملتمل اعتماده والبدء يف تنفيذه يف ربيع عام 

علــق املبــادرة القانونيــة الثانيــة بنقــل توجيهــات االحتــاد األورويب يف ميــدان مكافحــة وتت 
تدابري عامة من املقرر اختاذهـا      ) ٢٠٠٤/١١٣(ويشمل التوجيه األحدث بصفة خاصة      . التمييز

 .بشأن اجلنسانية، مما يتيح الفرصة لوضع مبادرة شاملة
سيدة كاثلني مـان برميبـت، الـوزيرة        ويف إطار عملية نقل التوجيهات األوروبية تقوم ال        

. الفلمندية املسؤولة عن تكافؤ الفرص، بإعداد قانون برملاين فلمندي بشأن املساواة يف املعاملـة             
وسوف يعمل هذا القانون الربملاين الفلمندي على سد الثغرات الـيت مـا زالـت قائمـة بعـد نقـل                  

ــة    ــة الثالثـ ــات األوروبيـ ــه (التوجيهـ ــه ، واEC/2000/43التوجيـ ــه EC/2000/78لتوجيـ ، والتوجيـ
2004/113/EC (إىل االختصاص الفلمندي. 

 :ولدى اإلقليم الفلمندي القانونان الربملانيان الفلمنديان التاليان 
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 بـشأن املـشاركة التناســبية يف   ٢٠٠٢مــايو / أيـار ٨القـانون الربملـاين الفلمنــدي املـؤرخ      
 سوق العمل؛

 بــشأن تكــافؤ الفــرص ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٢٨ القــانون الربملــاين الفلمنــدي املــؤرخ  
 .التعليمية

واملقصود بالقـانون الربملـاين الفلمنـدي بـشأن املـساواة يف املعاملـة مـلء الفجـوات الـيت                    
تاريخ متـأخر    (٢٠٠٤نشأت نتيجة للتوجيه اجلديد الصادر عن االحتاد األورويب لعام          

 .لفلمندية مجيعهاوحتقيق حل متكامل لالختصاصات ا) عن التنظيم احلايل
وسوف يتم إنشاء أساس قانوين خلطة فلمنديـة بـشأن املـساواة يف املعاملـة حيـدد معـامل                    

تدابري السياسة اليت تعتزم احلكومة الفلمنديـة ختطيطهـا يف األجلـني القـصري والطويـل، وكـذلك             
 .أحكام تقييم السياسة املنتهجة

 
 اجملتمع الفرنسي -باء  

 واملتعلــق بتنفيــذ مبــدأ  ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٩رنــسي املــؤرخ يــنص مرســوم اجملتمــع الف  
واملزمـع تعـديل   . املساواة يف املعاملة علـى حظـر أي متييـز، وخباصـة التمييـز القـائم علـى اجلـنس                 

 بغيــة تأكيــد أفــضل محايــة للمــواطنني يف مواجهــة أعمــال التمييــز  ٢٠٠٧هــذا املرســوم يف عــام 
 ...).فّعال للجزاءات، ومحاية ضد التدابري الثأرية وخباصة وجود نظام (املباشر وغري املباشر 

 .ومن املقرر القيام بتقييم للمرسوم املنقح يف ظرف سنتني بعد دخوله حّيز النفاذ 
 

 إقليم بروكسل العاصمة -جيم  
 التصديق على الصكوك الدولية - ١ 

 :قام إقليم بروكسل بالتصديق على ما يلي 
 باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                 الربوتوكول االختياري امللحق   - 

ــؤرخ   ــر املـ ــطة األمـ ــباط٧بواسـ ــر / شـ ــول   ٢٠٠٢فربايـ ــول الربوتوكـ ــن قبـ ــذي يعلـ  الـ
االختياري امللحق باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، املعتمـد يف                     

 ؛)٤(١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٦نيويورك يوم 

_________________ 
 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٤اجلريدة الرمسية الصادرة يف  )٤( 



CEDAW/C/BEL/6  
 

07-39544 19 
 

 امللحــق باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة  الربوتوكــول اإلضــايف - 
ــساء      ــة النـ ــخاص، وخباصـ ــار باألشـ ــع االجتـ ــع وقمـ ــي إىل منـ ــة والرامـ ــدود الوطنيـ للحـ

 ؛)٥(واألطفال، واملعاقبة عليه
 امللحـق باالتفاقيـة األوروبيـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات               ١٢الربوتوكول رقـم     - 

 مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق ١٤ واملوسِّــع لنطــاق تطبيــق املــادة األساســية، املعــدِّل
،بغية توسيع نطاق محاية ضحايا التمييز، وخباصة التمييز القائم علـى أسـاس             )٦(اإلنسان
ويسمح الربوتوكول سواء حبق االنتـصاف الـذايت أو االنتـصاف أمـام احملكمـة               . اجلنس

 .)٧(تصاف القضائياألوروبية حلقوق اإلنسان، وبذلك ييّسر االن
 عيةائقو بيانات - ٢ 

فربايـر  / شـباط  ٢٥بغية تأكيد االنتصاف القضائي الفعال علـى أسـاس القـانون املـؤرخ               
 داخـل مكتـب بروكـسل    ٢٠٠١ املذكور آنفـاً، أنـشأت حكومـة بروكـسل يف عـام        )٨(٢٠٠٣

ز ويفيـد أربـاب     اإلقليمي للعمالة منفذا ملكافحة التمييز من أجل طاليب العمل من ضحايا التمييـ            
 .العمل حبقوقهم وواجباهتم يف هذا اجملال

 حالـة يـتم     ٢٠٠ومـن متوسـط مـا جمموعـه         . وخيتص منفذ العمل جبميع أنـواع التمييـز        
 . يف املائة على أهنا حاالت متييز على أساس اجلنس٥حبثها يف السنة، يصنف ما يقرب من 

شر احلــق يف املــساواة يف ، مت اختــاذ عــدة مبــادرات بــشأن معرفــة ونــ٢٠٠٢ومنــذ عــام  
إقليم بروكسل، وخباصـة مت تنظـيم دورات دراسـية بـشأن احلـق يف املـساواة مـن أجـل مـوظفي                       

_________________ 
 بشأن قبول الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة          ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٣األمر املؤرخ    )٥( 

 إىل منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،   اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والرامي     
ــورك يف    ــه، واملعقــود يف نيوي ــة علي ــاين ١٥واملعاقب ــوفمرب / تــشرين الث ــة  ٢٠٠٠ن ــدة الرمسي ــشور يف اجلري ، واملن

 .٢٠٠٣أبريل /الصادرة يف أول نيسان
: تمييز، وخباصـة القـائم علـى اجلـنس         من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تقوم بتعريف وحظر ال         ١٤املادة   )٦( 

اصـة القـائم علـى      خبينبغي كفالة التمتع باحلقوق واحلريات املعترف هبا يف هـذه االتفاقيـة، دون أي متييـز، و                ”
األصـل الـوطين     وأاآلراء الـسياسية أو أي آراء أخـرى،          وأالـدين،    وأاللغة،   وأاللون،   وأالعنصر،   وأاجلنس،  

 .“، أو أي حالة أخرىأو امليالدالثروة، أو  إىل أقلية وطنية، االنتماء وأأو االجتماعي، 
 امللحــق باتفاقيــة محايــة حقــوق  ١٢ بــشأن قبــول الربوتوكــول رقــم  ٢٠٠٣فربايــر / شــباط١٣األمــر املــؤرخ  )٧( 

اجلريـدة الرمسيـة الـصادرة     (٢٠٠٠نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٤اإلنسان واحلريات األساسية، املعقود يف روما يف       
 ).٢٠٠٣مارس /ذار آ٣يف 

 .٢٠٠٣مارس / آذار١٧يف اجلريدة الرمسية الصادرة  )٨( 
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ــيم  ــيم     . اجملتمــع واإلقل ــشريعات املطبقــة يف إقل ــار الت ــدورات الدراســية يف االعتب وتأخــذ هــذه ال
 .بروكسل العاصمة، سواء كانت صادرة عن املشرع البلجيكي أو الدويل

 
 ٣املادة  
 املستوى االحتاديعلى  -أوال  
 اهليئات املكلفة بتعزيز املساواة بني املرأة والرجل - ١ 

 
 املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل  -١-١ 

 كـانون   ١٦أنشئ املعهد املعـين باملـساواة بـني املـرأة والرجـل مبوجـب القـانون املـؤرخ                    
 ذاتيــاً ومكرســة بالكامــل ملكافحــة مجيــع  ، وهــو هيئــة عامــة مــستقلة )٩(٢٠٠٢ديــسمرب /األول

ومنـذ  . أشكال التمييز القـائم علـى أسـاس اجلـنس وحتقيـق وتعزيـز املـساواة بـني املـرأة والرجـل                     
 جتمـع كـل هـذه       ٢٠٠٧-٢٠٠٥، مت إعداد خطة للتنمية للفترة       ٢٠٠٤وصول اإلدارة يف عام     

 :املهام القانونية حول األهداف االستراتيجية اخلمسة التالية
 املهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة القانونية إىل ضحايا التمييز القائم على اجلنس؛ - 
 تنفيذ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛ - 
 البحث؛ - 
 دعم الفعاليات على أرض الواقع؛ - 
 .إعداد وتطبيق قرارات احلكومة ومتابعة السياسات األوروبية والدولية - 

 وميـارس مهامـه حتـت رقابـة الـوزير املـسؤول عـن        ثنائيإدارة يقوم بإدارة املعهد جملس     
 .السياسة االحتادية لتكافؤ الفرص

 مهمة تقدمي املساعدة القانونية إىل الضحايا  ‐١‐١‐١
، فيمــا يتعلــق بتنفيــذ مهمتــه القانونيــة املتمثلــة يف تقــدمي  ٢٠٠٤ينظــر املعهــد منــذ عــام  

 احلـصول علـى املـشورة يف جمـال املـساواة بـني              املعونة إىل ضحايا التمييز، يف شكاوى ومطالب      
 شــكوى، منــها ٢٦٢، مت التقــدم بعــدد ٢٠٠٦ويف عــام . الرجــل واملــرأة مــن جانــب املــواطنني

 . شكوى قدمتها نساء١٦٤

_________________ 
 بـشأن إنـشاء املعهـد املعـين باملـساواة بـني املـرأة والرجـل،         ٢٠٠٢ديـسمرب  / كـانون األول ١٦القانون املؤرخ    )٩( 

 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١نشر يف اجلريدة الرمسية الصادرة يف 
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وبغية حتسني الطابع املهين ملعاجلة الشكاوى، وضعت قاعـدة للبيانـات وأصـبحت منـذ            
 :وهذه القاعدة تتيح ما يلي بالتايل. ختبار يف مرحلة اال٢٠٠٦نوفمرب /أول تشرين الثاين

 معاملة الشكاوى بقدر رشيد وفّعال على حنو أكرب؛ - 
إنــشاء قاعــدة لتقــدمي تقريــر ســنوي عــن األنــشطة؛ مبوجــب البيانــات املــسجلة، ميكــن    - 

للمعهد أن تتوافر لديه نظرة منهجيـة عـن عـدد الـشكاوى، ولغـة الـشكوى وتوزيعهـا                   
ــها، و  ــرايف، وطبيعت ــصة، وإغــالق    اجلغ ــسلطات املخت ــة إىل ال مراحــل املعاجلــة، واإلحال

 امللفات؛
 حتسني الكشف عن أنواع التمييز داخل اجملتمع وحلها؛ - 
 األخذ مبؤشرات مماثلة على الصعيدين األورويب والدويل؛ - 
 وضع استراتيجية بشأن العدالة يف جمال التمييز القائم على اجلنس؛ - 
اجتماعيــاً أو ( إىل األشــخاص واملؤســسات الــيت جتــري حتقيقــاً إبــالغ معلومــات مفيــدة - 

 .حول تطور املساواة بني الرجل واملرأة يف بلجيكا) قانونياً أو غري ذلك
 ٢٠٠٤ويف إطــار مهمــة تقــدمي املــساعدة القانونيــة هــذه، قــدم املعهــد أيــضاً يف عــامي   

ية القانونية للمـرأة األصـلية، مـن         الدعم إىل اإلجراءات العملية الرامية إىل توفري احلما        ٢٠٠٥ و
خالل متويل دليل خمصص للحماية القانونية للمرأة األصلية خمـصص للمهنـيني الـذين يواجهـون         

 .هذه املشكلة على الطبيعة
وإىل جانــب ذلــك مت إطــالق مــشروع ممتــد علــى ســنتني بالتعــاون مــع ديــوان الــوزير      

واملركز املعين بتكافؤ الفـرص ومكافحـة      املكلف على املستوى االحتادي بسياسة تكافؤ الفرص        
ومت حتقيـق هـذا   . ويتعلق األمر بإنشاء شبكة للدعم القانوين املوّجه إىل املرأة األصـلية       : العنصرية

وسوف يكفل عنـصر    . املشروع عن طريق املركز الفلمندي لألقليات ورابطة حقوق األجانب        
 .التدريب بالتعاون مع اجملتمعات واألقاليم

ــاملغرب يف الفتـــرة مـــن   ومت أيـــضاً   إىل ١٢ متويـــل تـــدريب مـــن املعهـــد يف مـــراكش بـ
وقــدم املعهــد إىل جانــب ذلــك دعمــاً ماليــاً  .  حــول املدونــة٢٠٠٥نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٠

 .إلنشاء مراكز معاونة للمرأة من أصل أجنيب
 األنشطة املرتبطة بتطوير وتنفيذ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين  - ١/١/٢

ــد بإعــداد        إن امل  ــى وجــه التحدي ــرأة والرجــل مكلــف عل ــساواة بــني امل عهــد املعــين بامل
 .صكوك واستراتيجيات تقوم على هنج متكامل للُبعد اجلنساين يف السياسات االحتادية
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 :وحتقيقاً لذلك، فإنه يعكف منذ إنشائه على ما يلي 
ف هــو واهلــد: “جنــسانيةإحــصاءات ومؤشــرات ”وضــع خطــة عمــل احتاديــة بعنــوان  • 

ــة      ــدائم لترســانة مــن األرقــام الدقيقــة مــن أجــل تــشخيص الــسياسة االحتادي اإلعــداد ال
وتتــوىل هــذه اخلطــة صــياغة مقترحــات  . لتكــافؤ الفــرص واإلشــراف عليهــا وتقييمهــا 

عملية بشأن الطريقة اليت ميكن هبا تنفيذ مبـدأ تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين بـشكل              
، والطريقـة   ‘ واملؤشـرات  تاإلحـصاءا ’ يف جمـال     هيكلي يف كـل مؤسـسة احتاديـة عامـة         

 .اليت يتم هبا التنسيق بينها ودعمها ونشرها وتقييمها
 .إجراءات للتوعية العامة • 
 وتدريب خمـصص لـإلدارات      “تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   ”تدريبات أساسية على     • 

 .االحتادية
ية بغيـة أن متثـل املـساواة بـني       استحداث ميثاق من جانب األحزاب السياسية الدميقراط       • 

 .الرجل واملرأة أولوية هيكلية
يف  املــسامهة يف تنفيــذ تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف اخلدمــة العامــة االحتاديــة، مبــا • 

 .ذلك إعداد تدابري إجيابية يف اخلدمة العامة االحتادية
ويلها علـى أن تكلـف    على مستوى األقاليم واالشتراك يف مت   شبكة من املنسقات  إنشاء   • 

املنسقات بتنشيط مكافحة العنف جتاه املرأة وتعزيز املساواة بـني الرجـل واملـرأة، علـى                
املستوى االجتماعي واالقتصادي، يف احلياة االجتماعية ويف الوصول إىل مراكـز اختـاذ             

 .القرار
سي وإىل جانــب ذلــك، يــرتبط املعهــد بــإجراء بعــض األعمــال النوعيــة يف اجملــال الرئيــ   
 “أيضاً” :للعمالة
ــشروع  •  ــي ( EVAم ــيم التحليل ــصنيف      ): التقي ــشأن نظــم ت ــه ب ــضطلع ب ــل امل ــو العم وه

الوظائف اليت هتدف إىل اقتراح حلـول فّعالـة مـن أجـل حـل مـشكلة عـدم املـساواة يف              
 .٢٠٠٦املرتبات، وقد أجنز املشروع يف هناية عام 

مـارس  / آذار ٨ته احلكومة االحتاديـة يـوم       التقرير املتعلق بالفوارق يف املرتبات الذي طلب       • 
٢٠٠٦. 

 ). إجازة األبوة ملدة عشرة أياموتشجيعالتوعية (“ نياآلباء النشط”مشروع  • 
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الـــذي يهـــدف إىل توعيـــة فعاليـــات قطـــاع التكنولوجيـــات “ Electronica”مـــشروع  • 
اجلديــــدة واجلمهــــور العــــريض باملــــساواة بــــني الرجــــل واملــــرأة يف الوصــــول إىل        

 .٢٠٠٣لوجيات اجلديدة، وقد أجنز املشروع يف هناية عام التكنو
وقــد أمكــن . Equal، بتمويــل مــشترك مــن الربنــامج األورويب  “DIANE””مــشروع  • 

إجراء حبث كمي ونوعي أسفر عن تقدمي رؤية للقائمات بتنظيم األعمال، واملـشروع             
، وينطـوي علـى إجابـات الحتياجـات         0be.amazone.wwwمتوافر على املوقـع الـشبكي       

 .املرأة النوعية يف جمال التدريب واإلرشاد والدعم الشبكي
، بعد أعمال حبث استمرت ثـالث       ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٣امليثاق النقايب املعتمد يف      • 

ــه اإلدارة العامــة للبحــث التابعــة لالحتــاد األورويب    ــشترك يف متويل وهــذا . ســنوات، وت
املنظمــات النقابيــة مهــم وتظهــر النتــائج يف التقيــيم “ مــؤمتر قمــة”تــزام مــن جانــب االل

أبريـل  /سـوف يـتم تـوفري هـذا التقيـيم يف نيـسان         (السنوي الـذي جيـري يف هـذا الـشأن           
٢٠٠٧.( 

إقامــة قاعــدة بيانــات ميكــن الوصــول إليهــا علــى شــبكة اإلنترنــت وتتعلــق باملمارســات  • 
 .ني الرجل واملرأة يف املؤسساتاملضطلع هبا من أجل املساواة ب

وأخــرياً، قــام املعهــد باختــاذ اإلجــراءات النوعيــة التاليــة يف إطــار مكافحــة العنــف ضــد    
 :املرأة
 ٢٠٠١تنتــهج الدولــة االحتاديــة منــذ عــام  : خطــة عمــل ملكافحــة العنــف بــني القرنــاء   • 

مـل وطنيـة   ويف هذا اإلطار، مت إقـرار خطـة ع  . سياسة نشطة ملكافحة العنف ضد املرأة    
مــن جانــب جملــس الــوزراء يف  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(ثانيــة ملكافحــة العنــف بــني القرنــاء   

 .ويكفل املعهد تنسيق هذه اخلطة. ٢٠٠٤مايو /أيار ٧
يلقـى العمـل يف جممـوع دعمـاً مـن جانـب فريـق عامـل         : الفريق العامل وشبكة اخلـرباء    • 

 .ق بينهمامشترك بني اإلدارات وفريق من اخلرباء يقوم املعهد بالتنسي
إجراءات التوعية، والتدريب، واملنع، واستقبال ومحاية الضحايا، والقمع، والتـسجيل،           • 

 .واإلحصاءات
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9(البحث  ‐٣-١-١
F

١٠( 
يف أعقاب الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة اليت قامت بتقيـيم تنفيـذ منـهاج            

عــين باملــساواة بــني املــرأة   ســنوات علــى اعتمــاده، نظــم املعهــد امل ١٠عمــل بــيجني بعــد مــرور  
 : كان هدفها ما يلي٢٠٠٦ و ٢٠٠٥والرجل مثانية لقاءات استطالعية يف عامي 

 اجلمع بني التحديات واجلوانب الرئيسية حلالة املرأة يف بلجيكا؛ • 
  وتطوراته األخرية؛١+ التذكري مبكتسبات مؤمتر بيجني  • 
 السياسية حول املسألة؛اإلسهام يف حشد مجيع الفعاليات املؤسسية و • 
، حتقيقـاً   ١٥+ حتديد برنـامج عمـل وجـدول أعمـال سياسـي مـن أجـل مـؤمتر بـيجني                     • 

للمساواة بـني املـرأة والرجـل يف بلجيكـا؛ والـدعوة إىل قيـام التـزام واضـح مـن جانـب                 
 الفعاليات السياسية على هذا األساس؛

 .حث الرجال على أداء دور فّعال من أجل حتقيق املساواة • 
 :وفيما يلي املوضوعات الثمانية اليت تناولتها اللقاءات االستطالعية  
أبريـل  / نيـسان  ٢٨(أيـن حنـن منـها اآلن؟        . احلقوق واحلريات اجلنسية واإلجنابية للمـرأة      • 

٢٠٠٥( 
يونيـه  / حزيـران  ٢٨(ما هي األدوات العملية الالزمة لتحقيـق املـساواة يف املؤسـسات؟              • 

٢٠٠٥( 
 كـانون   ١٣( حتـديات؟    ٣ حقـائق، و     ٣:  البغـاء  - االستغالل اجلنسي    - معاملة البشر  • 

 )٢٠٠٥ديسمرب /األول
 )٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٦(موضوع شامل : اجلنسانية واملسنون • 
 )٢٠٠٦فرباير / شباط٧(الكالم للمرأة : األديان • 
ــرأة والرجــل    •  ــساواة بــني امل ــة  : عــدم امل ــصكوك النوعي ــس٢٧(املــشكلة وال ــل /ان ني أبري

٢٠٠٦( 
 )٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩(وسط املخاضة؟ : املرأة والسياسة • 

_________________ 
 .ة منشورات املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل يف املرفقميكن االطالع على قائم )١٠( 
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كيــف ميكــن جتــاوز وتفكيــك الــصور واألدوار النمطيــة   : اجلنــسانية ووســائل اإلعــالم  • 
 )٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧(للمرأة والرجل؟ 

 : النقاشية، مث التطرق إىل ثالث مسائل شاملة-وبالنسبة لكل من اللقاءات   
ما هي األولويات السياسية اليت توضع موضـع التنفيـذ مـن أجـل تكـريس روح ونـص                     • 

 مكتسبات بيجني يف بلجيكا؟
بعيداً عن التقديرات الوقائعية، كيف تقـرأ التحـديات املاثلـة يف هـذه املوضـوعات مـن                   • 

 حيث العالقات االجتماعية للجنسني؟ هل نشهد ظهور حجج جديدة؟
 وم بدور نشط من أجل النهوض باملساواة؟كيف يسمح للرجل بأن يق • 
ــرأة والرجــل         •  ــشها امل ــيت تعي ــائق ال ــة احلق ــذه املوضــوعات يف مواجه ــهافت ه ــف تت كي

 والنامجة عن اهلجرة؟
وهذه احللقات الدراسـية تـشكل مـيالداً حقيقيـاً ملعـارف تتـيح إثـراء فكـر مقـرري                

قيق املساواة بني املرأة    السياسات والفعاليات املعنية من أجل مواصلة التقدم حنو حت        
 .والرجل

ــرة        ــإجراء دراســات يف الفت ــف ب ــك، مت التكلي ــب ذل  حــول ٢٠٠٥-٢٠٠٤وإىل جان
دراســة جنــسانية ” و ؛“اجلنــسانية واهلجــرة”؛ و “ والــسياسةاجلنــسانية”موضــوعات 
 .“ والصحةاجلنسانية”؛ و “ واألسرةلعصر اجملتمع

 دعم املنظمات النسائية  -٤-١-١
 رابطــات نــسائية تعمــل يف جمــال املــساواة بــني املــرأة والرجــل مــن إعانــة  تــستفيد أربــع 

أمــازون، وجملــس النــساء الناطقــات بالفرنــسية يف بلجيكــا،  هيكليــة مقدمــة مــن املعهــد، وهــي  
 .asbl Sophia و Nederlandstalige Vrouwenraad و

 عـام   ويف.  يـورو  ١ ٠٠٧ ٧٨٣، ارتفع جمموع اإلعانات اهليكلية إىل       ٢٠٠٤ويف عام    
وإىل جانب ذلك، يقدم دعـم مـايل سـنوياً          .  يورو ١ ٠١٠ ٧٥٠، ارتفع هذا املبلغ إىل      ٢٠٠٥

ــغ      ــل، مببلــــــ ــرأة والرجــــــ ــني املــــــ ــساواة بــــــ ــال املــــــ ــة يف جمــــــ ــشروعات منتظمــــــ  إىل مــــــ
 .٢٠٠٥ يورو يف عام ٣٣١ ٩٧٣,٥٠ و ٢٠٠٤ يورو يف عام ١٩٤ ٦٧٤,٥٨

 ت األوروبية والدوليةإعداد وتطبيق مقررات احلكومة ومتابعة السياسا  -٥-١-١
متــارس هــذه املهمــة حتــت رعايــة الــوزير االحتــادي لتكــافؤ الفــرص وتتركــز حــول     

 :اإلجراءات التالية
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 إعداد وتنفيذ مقررات احلكومة يف ميدان املساواة بني املرأة والرجل؛ • 
 ؛) على سبيل املثالاهليئات االستشارية(، بناء على طلب احلكومة الغريمساعدة  • 
 ؛مانة جملس تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأةأ • 
ــ املــشورة واخلــربة الفنيــة  تــوفري •  لبلجيكــا لــدى املــسؤول واملمثليــة الدائمــة  وزير لل

متثيلـي عنـد    االحتاد األورويب يف إطار متابعـة الـسياسات األوروبيـة، والقيـام بـدور               
 االقتضاء؛

ــانون األورويب    •  ــوطين لنقـــل القـ ــدويل  املـــسامهة يف التنـــسيق الـ ــانون الـ ــذ القـ وتنفيـ
 .للمساواة بني املرأة والرجل

وملزيــد مــن املعلومــات عــن أنــشطة املعهــد املعــين باملــساواة بــني املــرأة والرجــل، انظــر     
1Hhttp://www.iefh.fgov.be. 
 لس تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة  جم-٢-١

ميكنه، بناًء على طلب الوزير املختص بـسياسة تكـافؤ الفـرص          اجمللس جهاز استشاري     
ــه         ــى مبادرت ــاًء عل ــراد أو بن ــات واألف ــى التمــاس املنظمــات والتجمع ــاًء عل ــر آخــر أو بن أو وزي
ــدابري ويقــدم بيانــات ومعلومــات يف جمــال       ــاً ويقتــرح ت اخلاصــة، أن يــضع تقــارير وجيــري أحباث

إعـداد تقـارير للمجلـس الـوطين للعمـل عنـدما       وتتمثـل مهمتـه أيـضاً يف     . سياسة تكافؤ الفـرص   
وميكـن للمجلــس، لالضـطالع مبهامــه، أن جيمـع كافـة املعلومــات الالزمـة واالســتعانة      . يطلبـها 
 .خبرباء

ويعكس تـشكيل اجمللـس قاعـدة اجتماعيـة واسـعة بقـدر اإلمكـان، ويـسعى إىل حتقيـق                     
يــة أن يكفــل علــى هــذا النحــو التــوازن بــني االجتاهــات األيديولوجيــة واالجتماعيــة ألعــضائه بغ

 .التأثري واالنتشار ملشورته
، نــشر اجمللــس كتيــب معلومــات عــن مــضمون اتفاقيــة القــضاء علــى   ٢٠٠٤ويف عــام  

 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
وخباصـة بـشأن االستـشارات املقدمـة خـالل          (وملزيد من املعلومات عن أنشطة اجمللـس         

ــة   ــع الدراســـ ــرة موضـــ ــل الكتيـــــ ) الفتـــ ــايل   وترتيـــ ــرابط التـــ ــر الـــ ــاً انظـــ ــذكور آنفـــ : ب املـــ
2Hhttp://www.conseildelegalite.be. 
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 العنف ضد املرأة والطفل - ٢ 
ضـد  املرتكبـة  نح  اجلـ رائم و اجلـ ” يف البـاب الـسابع       ١٨٦٧يرد العنف اجلنسي منذ عام       

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٨ذ إعـداد القـانون املـؤرخ        ومنـ . “نظام األسر وضـد األخـالق العامـة       
 املتعلــق باحلمايــة اجلنائيــة للقــّصر، اقتــرح نقــل جــرائم االغتــصاب وهتــك العــرض إىل     ٢٠٠٠

واقتـرح  . لكي تـوائم املفـاهيم احلديثـة      “ ضد األشخاص املرتكبة  نح  اجلرائم و اجل”الباب الثامن   
وقـد تعرضـت    . فة املوضـوعية للجرميـة    أيضاً تعديل تعريف هتك العـرض ملزيـد مـن تأكيـد الـص             

هذه التغـيريات النتقـادات مـن جانـب الربملـان الـذي خـشي أن يتعـرض القـضاة لـصعوبات يف                       
. ومن مث جرى تعديل املشروع يف هذه النقاط من أجـل احلفـاظ علـى احلالـة الـسابقة                  . تطبيقها

ه أثـر علـى الطـابع    وميكن للجنة أن تطمئن إىل أن وضع هـذه اجلـرائم يف البـاب الـسابع لـيس لـ             
 .غري املقبول هلذه اجلرائم وعلى طريقة ترتيب القمع

 سياسة نشطة ملكافحة العنف ضـد املـرأة، مبـا           ٢٠٠١وتنتهج الدولة االحتادية منذ عام       
وعلــى مــستوى وزارة العــدل، مــن اجلــدير بالــذكر مالحظــة   . يف ذلــك العنــف داخــل األســرة 

ليت استحدثت أخرياً، واليت هتدف إىل تعزيز النص القـائم          جمموعة التدابري التشريعية والتنظيمية ا    
يف ميدان مكافحة هـذا النـوع مـن العنـف، وإىل االسـتجابة علـى حنـو كـاٍف للتوصـية الـسالفة                        

 .الذكر
 اإلطار العام  ‐٢‐٢
 خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل  -١-١-٢

العنـف املـرتيل يف أعقـاب قـرار     ، مت إعداد خطة العمل األوىل ملكافحة    ٢٠٠١منذ عام    
وقــررت . ٢٠٠٠نــوفمرب / كــانون الثــاين١٤املــؤمتر الــوزاري املــشترك لتكــافؤ الفــرص املــؤرخ 

ومت ألول مــرة تنــسيق . احلكومــة ألول مــرة إعــداد خطــة مــشتركة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة 
.  عليـه مجيع اإلجراءات املدرجـة يف إطـار مكافحـة العنـف ضـد املـرأة، ووضـعها بـشكل متفـق                    

وانطالقاً بصفة خاصة من تقييم خطة العمل الوطنية األوىل، مت إعداد خطة عمـل جديـدة ضـد                  
وباالتفـاق  . ، وامتـد نطاقهـا ليـشمل اجملتمعـات واألقـاليم     ٢٠٠٧-٢٠٠٤العنف املـرتيل للفتـرة    

 جتــسيد ٢٠٠٧-٢٠٠٤مــع املعهــد املعــين باملــساواة بــني املــرأة والرجــل، تقــرر بالنــسبة للفتــرة  
ــة يف جمــال واســع النطــاق، هــو مكافحــة العنــف مــن جانــب القــرين      اإلجــ راءات ذات األولوي
:  أهداف استراتيجية كربى هـي     ٦ومت إعداد خطة العمل الوطنية اجلديدة على أساس         . السابق

إعــداد تــدابري يف جمــال التوعيــة، والتثقيــف والتــدريب، والوقايــة، واســتقبال ومحايــة الــضحايا،    
، أقــر املــؤمتر الــوزاري املــشترك  ٢٠٠٦فربايــر / شــباط٨ويف . حــصاءوالقمــع، والتــسجيل واإل
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 COL 3/2006تعريفاً توافقياً للعنف داخل األسرة مياثـل متامـاً التعريـف املـستخدم يف التعمـيمني      
 ).راجع أدناه (COL 4/2006و 
 املذكرة اإلطارية لألمن املتكامل  -٢-١-٢

ــن عنا      ــاً م ــصراً هام ــة عن ــسياسة اجلنائي ــد ال ــذكرة     تع ــن احملــددة يف امل ــة األم صــر سياس
 ٣١ و ٣٠اإلطاريــة لألمــن املتكامــل الــيت التزمــت هبــا احلكومــة االحتاديــة يف جمموعهــا يــومي    

 .٢٠٠٤مارس /آذار
 :وتتضمن هذه املذكرة اقتراحا بسياسة كاملة ومتكاملة 
لفظــة واألمــن املتكامــل هــو املفهــوم الرامــي إىل التــصدي للرتعــة اإلجراميــة واألعمــال ا 

والفكـرة األساسـية يف هـذا اجملـال     . والسالمة على الطرق يف أوسع إطـار ممكـن جبميـع أنواعهـا        
 .هي االهتمام الدائم سواء باملنع والقمع أو مبتابعة اجلناة والضحايا

ــد هنــج متكامــل بعــد ذلــك       . وميكــن أن يــؤدي هــذا املفهــوم لألمــن املتكامــل إىل تولي
روري بـني مجيـع الفعاليـات املعنيـة للتوصـل إىل حـل مـشترك                والنهج املتكامل هو التعـاون الـض      

وبعبارة أخرى، ينبغي حتقيق أكرب جتانس ممكن بـني مجيـع املبـادرات وكـذلك مجيـع               . للمشكلة
 .املشاريع والصكوك والتنسيق بينها، وكأهنا تشكل جزءاً من مشروع كبري

ــذكرة اإلطار     ــة يف املـ ــتراتيجية التاليـ ــداف االسـ ــد األهـ ــل   ومت حتديـ ــن املتكامـ ــة لألمـ يـ
 :يتعلق بالعنف داخل األسرة فيما
 توعية السكان خبطورة الظاهرة؛ - 
 زيادة إرادة اإلفصاح؛ - 
 حتسني التسجيل لدى الشرطة والقضاء؛ - 
 إعداد سياسة جنائية موحدة؛ - 
 .مواصلة دعم مركز الضحية قبل اإلجراءات القضائية وأثناءها وبعدها - 
 سة العامةمذكرة السيا  -٣-١-٢

، مت  ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨يف مذكرة السياسة العامة لوزيرة العدل بتاريخ         
إدراج العنــف داخــل األســرة يف اجلــزء املخــصص للخطــوط الرئيــسية للــسياسة اجلنائيــة، وهــي  

وينبغي أن يكون مـن املمكـن تـصور الظـاهرة           . تعريف الظاهرة وترميز موحد للبلد يف جمموعه      
 .حصاءات املوثوق هباعلى أساس اإل
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  استراتيجية أخرىوتدابريتعديالت تشريعية   ‐٢‐٢
 التوجيهات  -١-٢-٢

يف جمــال العنــف داخــل األســرة، تــدخل مــؤخراً نــصان لــدعم احلكــم القــائم يف جمــال     
 :مكافحة هذا النوع من العنف

ني  والصادر عن هيئـة املـدع  ٢٠٠٦مارس / املؤرخ أول آذارCOL 3/2006التعميم رقم   
تعريف العنف داخـل األسـرة وسـوء معاملـة األطفـال            (العامني لدى حماكم االستئناف     

 ).خارج األسرة، وقيام دوائر الشرطة والنيابة العامة بفحص وتسجيل امللفات
ــم     ــؤرخ أول آذارCOL 4/2006التعمــيم املوحــد رق ــصادر عــن  ٢٠٠٦مــارس / امل  وال

ق بالــسياسة اجلنائيــة يف جمــال العنــف بــني  العــدل وهيئــة املــدعني العــامني واملتعلــةوزيــر
 .الزوجني

 يـسعيان إىل    ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٣وهذان التوجيهـان اللـذان دخـال حّيـز التنفيـذ يف              
 : حتقيق أربعة أهداف

 حتديد اخلطوط الرئيسية للسياسة اجلنائية يف جمال العنف بني الزوجني؛ )١( 
 ر الشرطة والنيابة العامة؛استحداث نظام موحد للفحص والتسجيل لدوائ )٢( 
 حتديد التدابري الدنيا اليت سوف تطبق يف مجيع الدوائر القضائية يف البلد؛ )٣( 
 .اقتراح صكوك ومرجعيات لرجال الشرطة والقضاء من أجل دعم أعماهلم )٤( 
ومــن خــالل هــذين التــوجيهني، يبــدو مــن الواضــح أن العنــف بــني الــزوجني والعنــف    

 .ل للتسامح بشأهنماداخل األسرة ال جما
 “العدوان اجلنسي”مرفق   -٣-٢

بغية ضمان جودة التحقيقـات املتعلقـة بوقـائع االغتـصاب أو هتـك العـرض، مـع احلـد                 
يف الوقـت نفـسه مـن االضــطراب النفـسي النـاجم عـن العــدوان اجلنـسي ومـن مث جتنـب وقــوع          

 هذا املرفق جمهـزا أو      ويكون. ١٩٨٩ضحايا آخرين، مت إنشاء مرفق للعدوان اجلنسي منذ عام          
واملرفق اجملهز حيتوي على التعليمات واألجهزة الطبية من أجل األطباء، والتعليمـات            . غري جمهز 

 .والتوصيات من أجل رجال الشرطة، فضالً عن املعلومات املوجهة إىل الضحية
 كـانون   ١٥ويف أعقاب تقييم التوجيه الوزاري املتعلق مبرفق العـدوان اجلنـسي املـؤرخ               
 ودخـل حّيـز   ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥، مت اعتماد توجيه جديد بتاريخ   ١٩٩٨ديسمرب  /األول
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 الــصادر عــن املــدعني   COL 10/2005التعمــيم  (٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول١التنفيــذ يف 
 ).العامني لدى حمكمة االستئناف واملتعلقة مبرفق العدوان اجلنسي

  االحتادية للقضاء العامةالدائرةمبادرات أخرى تباشرها   -٤-٢
ــؤرخ     ــانون امل ــاين ٢٨يقــضي الق ــاير / كــانون الث ــادة  ٢٠٠٣ين ــن ٤١٠ املكمــل للم  م

 ضـحية أفعـال     يقـع  للزوج أو املسكن القـانوين الـذي         األسرة بتخصيص سكن    اجلنائي،قانون  ال
وعمل التشريع نفسه، يف مجلة أمـور، علـى تغلـيظ العقوبـات يف حالـة                .  البدين من قرينه   العنف
ملـرتكيب العنـف بـني    “ املؤقـت لإلبعـاد  ”قانونيـا  “ أساسـا ”البدين بني القرينني، ويرسـي    العنف  
 . القرينني

، كان هـذا القـانون موضـع تقيـيم مـن جانـب املعهـد املعـين باملـساواة              ٢٠٠٦ويف عام    
 .بني املرأة والرجل يف إطار خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل

 مبـادرات يف جمـال عـالج مرتكـب أفعـال العنـف              ومنذ عـدة سـنوات مـضت، اختـذت         
وقامـت وزيـرة العـدل بتمويـل مـشاريع تـضع عالجـاً              . املرتيل يف إطار التدابري القـضائية البديلـة       

ويتعلق األمر بالعمل مع مرتكب العنـف مـن أجـل إذكـاء الـوعي لديـه                 . ملرتكب أعمال العنف  
 .تعامل مع اخلالفاتخبطورة أفعاله ومساعدته على االهتداء حللول خمتلفة لل

ــذين        ــدة ملرافقــة مــرتكيب العنــف ال ــل مــشروعات رائ ــة بتموي ــسلطة االحتادي وقامــت ال
وأجـرى املعهـد املعـين باملـساواة        . ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤يقدموا إىل القـضاء يف أعـوام         مل

 .بني املرأة والرجل تقييماً هلذه املشروعات الرائدة
 وزارة الدفاعيف املنفذة سياسة مكافحة العنف   ٥‐٢

، قامـت وزارة الـدفاع رمسيـاً بنـشر سياسـتها ملكافحـة العنـف                ٢٠٠٤أبريل  /يف نيسان  
وتؤكد هذه السياسة على الوقاية وشجعت منذ ذلك الوقـت إنـشاء جهـاز حقيقـي       . والتحرش
وإىل جانـب ذلـك فـإن       . وتنص هذه السياسة أيـضاً علـى إجـراء للـشكوى واجلـزاءات            . للوقاية

ويف إطـار هـذه الـسياسة أنـشئت دائـرة للمراقبـة             .  رمسي حيظى باهتمام خاص    حتديد إجراء غري  
وهلذه الدائرة صالحيات ممتـدة، وتعمـل علـى حـشد           . ٢٠٠٣والوساطة بدأت عملها منذ عام      

وتقوم سنوياً بنشر تقرير وحتليل للـشكاوى الـواردة، وهـي وثـائق تـشكل               . شبكة من الوسطاء  
 . يتضح أن ذلك ضروريأساساً لعمليات تكييف حمتملة عندما

ويــتم أيــضاً التطــرق إىل سياســة مكافحــة العنــف والتحــرش أثنــاء التــدريب األساســي     
 .للموظفني ويف التدريب السنوي جلميع املوظفني
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 طالبات اللجوء - ٣ 
 طالبات اللجوءعلى األحكام القانونية والعملية املطبقة   ‐١‐٣

 كـانون  ١٥ملعـدل للقـانون املـؤرخ      ا ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١٥ينص القـانون املـؤرخ       
 بـشأن وصـول األجانـب إىل البلـد، وإقامتـهم، واسـتقرارهم، وإبعـادهم                ١٩٨٠ديسمرب  /األول

ــوارد يف   ) مــن املقــرر أيــضا أن ينــشر يف اجلريــدة الرمسيــة  ( علــى أن أفعــال االضــطهاد بــاملعىن ال
و النفـسي، مبـا يف    من اتفاقية جنيـف ميكـن أن تـشمل أساسـا أشـكال العنـف البـدين أ            ١ الفقرة

ــق        ــارات تتعل ــراد العتب ــسي، أو أن يكــون أفعــاال موجهــة ضــد األف ذلــك أشــكال العنــف اجلن
ويقضي هذا القانون اجلديد أيضاً بأن تؤخذ فكـرة الفئـة االجتماعيـة    . جبنسهم أو ضد األطفال   

 .يف االعتبار عند تقدير دوافع االضطهاد
ماً ألعمال االضطهاد القائمة علـى أسـاس        وسلطات اللجوء البلجيكية تعري دائماً اهتما      

ــصفة        ــراف ب ــا إىل االعت ــؤدي تلقائي ــرغم مــن أن هــذه األعمــال ال ت ــسي، علــى ال االنتمــاء اجلن
 .وما من سياسة حمددة تطبق بصفة منتظمة على املرشحني للجوء. الالجئ

يـه  يول/ متـوز  ١١ مـن األمـر امللكـي املـؤرخ          ٨ من املـادة     ٢ومع ذلك، فإنه وفقاً للفقرة       
٢٠٠٣)10

F

، عندما تظهر مؤشرات تـدل علـى أعمـال اضـطهاد تتعلـق بـاجلنس، يقـوم املوظـف             )١١
بالــدائرة املختــصة يف مكتــب األجانــب بــالتحقق مــن أن الطالــب لــيس لديــه اعتــراض علــى أن  

ومبوجـب  . يستمع إليه شخص مـن جـنس آخـر غـري جنـسه، ويف هـذه احلالـة يـستجاب لطلبـه                     
وظف الدائرة املختصة يأخذ أيضاً يف اعتبـاره الظـروف النوعيـة             من األمر ذاته، فإن م     ١١املادة  

 .اليت تتعلق بطالب اللجوء، وبصفة خاصة انتماؤه إىل مجاعة ضعيفة
 من األمر ذاته، جيـري تـدريب مـوظفي مكتـب األجانـب املـؤهلني        ١٣ومبوجب املادة    

ات املختلفـة، وكـذلك     للنظر يف طلبات اللجوء على االستماع إىل طاليب اللجوء وخماطبة الثقاف          
وهنــاك أحكــام . تــوفري تــدريب أساســي هلــم حــول االحتياجــات النوعيــة للجماعــات الــضعيفة 

_________________ 
 الذي حيدد عناصر معينة لإلجراءات اليت يتعني أن يتبعهـا مكتـب   ٢٠٠٣يوليه / متوز١١األمر امللكي املؤرخ     )١١( 

 ١٩٨٠ديـسمرب  / كـانون األول ١٥األجانب املكلف ببحث طلبات اللجوء على أسـاس القـانون الـصادر يف             
 كانون  ٢٧اجلريدة الرمسية الصادرة يف     ( وصول األجانب إىل البلد، وإقامتهم، واستقرارهم، وإبعادهم         بشأن
 ).٢٠٠٤يناير /الثاين
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مماثلة مقررة بالنسبة ملوظفي املفوضـية العامـة لالجـئني وعـدميي اجلنـسية مبوجـب األمـر امللكـي                    
11(٢٠٠٣يوليه / متوز١١املؤرخ 

F

١٢(. 
لفحــص طلبــات ) اعــة لغويــةواحــدة لكــل مج(مت تعــيني منــسقتني يف مكتــب األجانــب  

 وإبـالغ هـذا املوضـوع إىل املـوظفني اآلخـرين يف مكتـب               اجلنسانيةاللجوء ذات الصلة مبشكلة     
وهاتان املنـسقتان تلقتـا أيـضاً تـدريباً يتعلـق باجلوانـب الطبيـة واالجتماعيـة والثقافيـة                   . األجانب

، “بطـال ختـان اإلنـاث   جتمع الرجال والنساء من أجل إ”كفلته رئيسة ومؤسسة خلتان اإلناث  
عرضـاً بـشأن جـرائم    أيـضا  اجلنـسية، وحـضرتا     العامة لالجئني وعـدميي فوضيةومت تنظيمه يف امل 

ومت . وتــشارك هاتــان املنــسقتان أيــضاً يف مــؤمترات تتعلــق باملوضــوع الــذي تعاجلانــه  . الــشرف
امـة لالجـئني    العاملفوضـية  يف ٢٠٠٥يوليه / متوز١٨ يوم اجلنسانيةتعيني منسقة جديدة ملشكلة     

متابعــة توجيهــات املعاجلــة النوعيــة للملفــات وهــي مكلفــة أساســا بتحديــد و. وعــدميي اجلنــسية
 .اجلنسانيةاملتعلقة مبشكلة 

ويتلقــى الــوكالء اجلــدد املكلفــون بامللفــات، يف املفوضــية العامــة لالجــئني وعــدميي          
ومت يف هـذا    . د بـاجلنس   يتـضمن علـى األقـل دراسـة حالـة تتعلـق باضـطها              تدريباً عامـاً  اجلنسية،  

ويتلقى املوظفون واملترمجـون الفوريـون اجلـدد    . التدريب إدراج تدريب نوعي يتعلق باجلنسانية    
 .مبكتب األجانب تدريبا عاماً أيضاً

عنـد بـدء    “ طلـب اللجـوء إىل بلجيكـا      ”ويوزع علـى طالبـات اللجـوء كتيـب معنـون             
دفـــة إىل الـــربح، واملنظمـــات غـــري  اإلجـــراءات يف مكتـــب األجانـــب، ويف الرابطـــات غـــري اهلا 

وهذا الكتيب متاح بعدة لغـات، وعلـى        . احلكومية، وكذلك يف أي هيئة معنية مبشكلة اللجوء       
 .“www.dofi.fgov.be”موقع مكتب األجانب على اإلنترنت 

ويف مكتــب األجانــب تتــوىل النــساء غالبــا وبقــدر املتــاح اســتجواب طالبــات اللجــوء،   
وجـرى وضـع   .  دائما امرأة، ما مل يكن هناك مترمجة شفوية هلـذه اللغـة        وتتوىل الترمجة الشفوية  

استبيان تكميلي عـن ختـان اإلنـاث حـىت يتوافـق االسـتجواب مـع املـشكلة الـيت تعيـشها طالبـة                        
 .اللجوء

.  يف املفوضية العامة لالجـئني وعـدميي اجلنـسية بالنـسبة للنـساء             مركز تنسيق ومت إنشاء    
ا هــو العمــل علــى أن تكــون املعلومــات الــيت جتمعهــا وحــدة  والغــرض مــن مركــز التنــسيق هــذ 

التوثيــق بــشأن مــشكلة أعمــال االضــطهاد املرتبطــة بــاجلنس، متــوافرة للجميــع؛ ويكفــل املركــز  
_________________ 

يوليـه  / متـوز ١١ من األمر امللكي الصادر يف ١٥ واملادة ٤ من املادة ١ والفقرة ٣ من املادة  ٢وخباصة الفقرة    )١٢( 
اجلريـدة  (ملفوضية العامة لالجـئني وعـدميي اجلنـسية وعمـل املفوضـية             ، اليت حتدد اإلجراء املتخذ أمام ا      ٢٠٠٣

 ).٢٠٠٤ كانون الثاين ٢٧الرمسية الصادرة يف 
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متابعة أحكام القضاء، ويتم الرجوع إليه يف امللفات الصعبة؛ ويتابع عن كثـب القـضايا الراهنـة           
مترات واألفرقــة العاملــة، وغــري ذلــك مــن األمــور   املتعلقــة باملوضــوع، ويــشارك يف خمتلــف املــؤ 

وجرى وضع استبيان تكميلي عن ختـان اإلنـاث حـىت يتوافـق االسـتجواب               . املتعلقة باملوضوع 
 .مع املشكلة اليت تعيشها طالبة اللجوء

وفضالً عن ذلك، فإن الشخص الذي يتوىل عـالج األمـر يقتـرح علـى طالبـة اللجـوء،                    
عايــة طبيــة أو نفـسية حمتملــة، االتــصال بالرابطــات املختــصة يف  يف حالـة اكتــشاف حاجــة إىل ر 

 .هذا الشأن
ويف جمال اإلحصاءات، قامت املفوضية العامة لالجئني وعدميي اجلنسية مؤخرا بإنـشاء             

 .قاعدة للبيانات النوعية املتعلقة مبشكلة اجلنسانية
 

 ١اجلدول 
 العامـة لالجـئني وعـدميي       فوضيةامل اللجوء، وعدد احلاالت اليت وافقت عليها        طلباتعدد  

 إىل عــدد طلبــات اللجــوء، حــسب  حــاالت املوافقــة علــى اللجــوء اجلنــسية، ونــسبة عــدد 
12(٢٠٠٤-١٩٩٩-١٩٩٤اجلنس، األعوام 

F

١٣( 
 

 السنة النسبة املوافقات الطلبات
 رجل امرأة رجل امرأة رجل امرأة

٧,٧ ١٦,٨ ٧٧٦ ٧١١ ١٠ ٠٧٨ ٤ ٢٢٧ ١٩٩٤ 

٢,٧ ٤,٨ ٦٣٦ ٥٩٩ ٢٣ ٢٩٧ ١٢ ٤٤٤ ١٩٩٩ 

١١,٩ ٢١,٩ ١ ١٦٠ ١ ١١٧ ٩ ٧٦٠ ٥ ٠٨٩ ٢٠٠٤ 
 

ــاللجوء  ١ويــبني اجلــدول    ــائج اإلجــراءات املتعلقــة ب  ١٩٩٩ و ١٩٩٤ويف أعــوام .  نت
ومـع ذلـك، فإنـه مـن حيـث       .  منح عدد من الرجال أكرب مـن النـساء مركـز الالجـئ             ٢٠٠٤ و

املقدمة من النساء بأعـداد أكـرب       النسب املئوية، متت املوافقة بشكل صريح على طلبات اللجوء          
 علـى سـبيل املثـال، حـصلت امـرأة واحـدة             ٢٠٠٤ويف عـام    . من الطلبات املقدمة مـن الرجـال      

على مركز الالجئ، مقابل واحـد مـن كـل          )  يف املائة  ٢١,٩(طالبة للجوء من كل مخس نساء       
 ). يف املائة١١,٩(عشرة رجال 

_________________ 
ــصدر )١٣(  ــسية     : امل ــدميي اجلن ــة لالجــئني وع ــة     (املفوضــية العام ــصادي يف جامع ــاعي واالقت ــد االجتم ــع املعه جتمي

صاءات ومؤشـرات جنـسانية، إصـدار       إحـ . “املرأة والرجل يف بلجيكا   ”، جدول صادر عن كتيب      )ليمبورغ
 . من النص الفرنسي٢٤، من منشورات املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل، ص ٢٠٠٦عام 



CEDAW/C/BEL/6
 

34 07-39544 
 

 استقبال طلبات اللجوء  -٢-٣
.  هــي الــيت تــستقبل طــاليب اللجــوء (Fedasil)يــة لتلقــي طلبــات اللجــوء الوكالــة االحتاد 

وعلـى الـرغم مـن أن       . وتتمثل مهمتها يف تنظيم استقبال مرن وجيد لطاليب اللجـوء يف بلجيكـا            
ــسياسي         ــصعيد الـ ــى الـ ــتغرية علـ ــة املـ ــة الدوليـ ــسب احلالـ ــاوت حـ ــوء يتفـ ــات اللجـ ــدد طلبـ عـ

شــبكة مــن الــشركاء، طاقــة الســتيعاب حنــو  واالقتــصادي، فــإن الوكالــة تكفــل، بالتعــاون مــع  
 . شخص١٥ ٥٠٠

ومنذ املرحلـة األوىل لإلجـراء الفعلـي لطلـب اللجـوء، فـإن طـاليب اللجـوء ال حيـصلون                      
ويــتم االســتقبال ســواء يف مراكــز ضــخمة  . علــى معونــة ماديــة لــسد احتياجــاهتم األساســية  إال

عن السكن والغذاء، يتلقـى     وفضالً  . لالستقبال أو يف مساكن خاصة ذات طابع شخصي أكثر        
وباسـتطاعتهم املـشاركة يف جمموعـة    . طالبو اللجوء دعماً اجتماعيا وإداريـاً ورعايـة طبيـة أيـضاً      

 .كبرية من األنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية
 

 اإلحصاءات ‐ ١-٢-٣  
نوعـة  جتمع الوكالة االحتادية الستقبال طاليب اللجوء بصفة منتظمة بيانـات إحـصائية مت        

وميكن يف أي حلظة معرفـة عـدد النـساء والرجـال احلاضـرين يف       . حيث يشكل اجلنس فئة هامة    
وعلـى املـستوى الفـردي،    . شبكة االستقبال، وكذلك ما حدث من تطورات تتعلق بوجـودهم       

يتم االحتفاظ بالبيانات املتعلقـة بـاإلجراءات اإلداريـة واجلنـسية، ومواعيـد الوصـول واملغـادرة،             
ويتـيح مجـع هـذه البيانـات اإلحـصائية للوكالـة اسـتخالص              . امة يف شـبكة االسـتقبال     ومدة اإلق 

نتائج تتعلق بالعوامل اهلامـة املتعلقـة بتنفيـذ مهمتـها وسياسـاهتا املتعلقـة باالسـتقبال، اهلادفـة إىل                    
ــرأة         ــشكل مــسألة متكــني امل ــادة جــودة ظــروف اســتقبال طــاليب اللجــوء، حيــث ت حتــسني وزي

 .يز جزءاً ال يتجزأ منهاوالقضاء على التمي
 يف املائة من جمموع األشخاص يف شـبكة         ٣٨حنو  النساء  ويف الوقت احلايل تشكل      

.  يف املائـة مـن القاصـرات   ١٦ يف املائة مـن الراشـدات و   ٢٢االستقبال، ومن هذه النسبة  
اجهـن أو أفـراد أسـرهن،يف حـني أن         النساء يف الـشبكة أزو    هؤالء  ويرافق اجلزء األكرب من     

ــة قاصــرات بــدون مرافــق ١وأقــل مــن عزبــات يف املائــة مــن النــساء   ٦ وتــشكل .  يف املائ
 الذين يعتربون  يف املائة من مجيع القصر غري املصحوبني٢٨الفتيات غري املصحوبات بأحد 

حنـو  املـصحوبني   غـري   ويقـضي القـصر     . مبوجب ذلك رعاية مناسـبة    بالغي الضعف ويتلقون    
بعد ذلك إىل مرفق االستقبال     ينتقلون   مث   ،يه واملالحظة للتوجخاصني  أسبوعني يف مركزين    
. تلقني رعايـة تبعـاً لـذلك      يـ وتعترب النـساء احلوامـل ضـعيفات أيـضاً و         . املناسب بدرجة أكرب  
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 ٤٠٠ و ٣٢٠، يف السنوات األخـرية، بتـسجيل مـا يتـراوح بـني          الوكالة االحتادية وقامت  
 .حالة والدة يف السنة يف مراكز االستقبال

 
 املوظفون  -٢-٢-٣  

ويكفلــون هلــن . لــدى مــوظفي االســتقبال وعــي متزايــد باحتياجــات طالبــات اللجــوء   
ــة والتقــدم مبختلــف الطــرق  ــادل التجــارب واملمارســات واالرتقــاء باألعمــال   . الرفاهي ــتم تب وي

 .احلسنة على وجه نشط
ــشكل خــاص         -  ــهم ب ــرين وتدريب ــوظفني اآلخ ــاعيني وامل ــدين االجتم ــالم املرش ــتم إع وي

ويــتم تنظــيم جلــسات . ســطة منظمــات لــديها خــربة فيمــا يتعلــق بطالبــات اللجــوء  بوا
إعالمية حول موضوعات حمددة تتعلق بصفة خاصة مبشكالت طالبـات اللجـوء، مثـل              

 .ختان اإلناث واحلصول على الرعاية الصحية
. ويعار اهتمام خاص إىل مسألة التوازن بـني الرجـل واملـرأة يف مـسألة تعـيني املـوظفني                    - 

وهذه املسألة ليست مدفوعة فحسب بسياسات التنوع أو التوازن بني املوارد البـشرية             
من الرجال والنساء، ولكن األمر يتعلق أيـضاً بـضمان وصـول أنثـى يف كـل وقـت إىل                    

 اعتــربت الوكالــة االحتاديــة لتلقــي طلبــات   ٢٠٠٥ويف عــام . أن تكــون مــن املــوظفني 
 .ة للمرأة ترون أكثر مؤسسة مناسب-اللجوء يف سان 

وتكفل االختصاصيات االجتماعيات حضورهن يف املساء للحديث مـع النـساء الـاليت              - 
يرتعن إىل أن يكن موجودات بقدر أكرب من السهولة يف هـذا الوقـت مـن اليـوم وأقـل                  
شعوراً بالعقدة النفسية إذا ما متت زيارهتن بدالً من أن يتعني عليهن التوجـه بأنفـسهن                

 .ة االجتماعيةإىل مكتب االختصاصي
وتقـوم االختـصاصية    : ويعار اهتمام خـاص السـتقبال النـساء العزبـات ذوات األطفـال             - 

االجتماعية بـشرح اإلجـراءات املتعلقـة بطلـب اللجـوء والنظـام الـداخلي يف جـو يتـيح                    
 .التفاعل واملناقشة

الـيت  وتبذل عناية خاصة من أجل أن يتوافر لدى املوظفني وعـي باملتطلبـات املؤسـسية                 - 
تفرض أن يعامل مجيع األفراد املقيمني يف مرافـق االسـتقبال علـى حنـو متـساو وموضـع        

 .احترام، مع حظر مجيع أنواع التمييز من عنصري أو جنسي
وال يتم التسامح مع العنـف العـائلي واإلسـاءة أو املعاملـة الـسيئة ضـد املـرأة، ويعاقـب                      - 

ىل دالئـل العنـف العـائلي وعلـى التـدخل           ويتم تشجيع املـوظفني علـى االنتبـاه إ        . اجلاين
 .بدالً من انتظار حترك املرأة
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وبقــدر اإلمكــان، يــتم تــوفري مترمجــات حتريريــات للنــساء لــدى تــوجههن إىل الــدوائر    - 
 .االجتماعية أو الطبية

وتتخـــذ عنـــد اإلمكـــان ترتيبـــات لكفالـــة الوصـــول إىل طبيبـــات أو اختـــصاصيات يف   - 
 .النساء أمراض

 
 اللوازم واملرافق  -٣-٢-٣  

ــصحية         ــة ال ــشهرية، أدوات للحماي ــساء، يف طــرد مــن األصــناف القياســية ال تتلقــى الن
 .ويتم عند الطلب تقدمي مزيالت للروائح وشفرات. والواقيات

 .وتتاح للنساء موانع للحمل عن طريق الدوائر الطبية يف مراكز االستقبال - 
 . عن مرافق الرجالواملرافق الصحية اخلاصة بالنساء منفصلة - 
 .وتنشأ قاعات لأللعاب من أجل النساء وأطفاهلن - 
 .ويف مراكز معينة تتاح للنساء حجرة خاصة ملشاهدة التليفزيون - 
 .ويف مراكز االستقبال الكربى، تقيم النساء يف األجنحة اخلاصة هبن - 
ياجـــاهتن وتـــسأل النـــساء عـــن احتياجـــاهتن مـــن حيـــث املرافـــق واللـــوازم، وتلـــيب احت   - 

 .اإلمكان بقدر
وبعــض املراكــز هتيــئ حجــرة للكــي متاحــة للنــساء فقــط؛ وباملثــل تــوفر بعــض املراكــز   - 

 .أماكن للطعام وأماكن خمصصة للحياكة وقاعات خمصصة للنساء دون غريهن
 

 األنشطة ‐ ٤-٢-٣  
 الرجـال، أو النـساء     يتم تنظيم جمموعات للمناقشة خمصصة بشكل منفصل للنساء، أو          - 

مع مهاجرات أخريـات غـري مقيمـات يف شـبكة اللجـوء، أو النـساء الوحيـدات الـاليت                    
واهلـدف الرئيـسي مـن جمموعـات املناقـشة املنفـصلة            . يتقامسن عنرباً للنـوم أو لألمهـات      

هذه هو ضمان حرية التعبري عن املشاعر والتجارب، دون خوف أو ضـغط، ومناقـشة         
 .وحل النساء أنفسهن للمشكالت املشتركة

وتتعلق هذه املعلومات بـاألمراض     : وتقدم معلومات نوعية إىل املقيمني بشكل منفصل       - 
الـيت تنتقـل عــن طريـق االتــصال اجلنـسي، واملعاملـة الــسيئة، والتجـاوزات واالنتــصاف       

 ...القانوين؛ والرعاية الصحية؛ 
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ها مـن   وتنظيم أنشطة نوعية من أجل املرأة، أو حتدد ساعات معينة متاحة للمرأة وحد             - 
أجل اللياقـة البدنيـة علـى سـبيل املثـال، ومقـاهي اإلنترنـت، وكـرة الـسلة، والـسباحة،                     
ورياضة اإليروبيك، وجلسات الشاي، وأشغال احلياكـة، ودروس الطهـي، وتـصفيف            
الشعر، وأشغال اإلبرة، وصنع احللي، وأعمال الترقيع، وأعمـال املكيـاج، إخل، والقيـام           

ام بأعمال ثقافية أخرى، فضالً عن القيام بأنـشطة مـسائية   بزيارات إىل املتاحف أو القي 
 .تتيح للمرأة االختيار بني طائفة واسعة من األنشطة

...) احلياكـة وتـصفيف الـشعر،       (وجيري تنظيم تدريبات تستهدف املرأة بوجه أخص         - 
 .ومت ختصيص بعض الدروس للمرأة

ن مركـز االسـتقبال، أو مببـادرة        وجيري تنظيم دور للحضانة، سواء بناًء على مبادرة مـ          - 
 .من األمهات أنفسهن

وتكفل املشاركة والتعاون مـن جانـب مركـز االسـتقبال يف األحـداث اإلقليميـة، مثـل                   - 
 .يوم املرأة أو يوم الالجئني

 .وجيري توفري رعاية طبية خصيصاً للنساء واملراهقات واحلوامل - 
 الــشابات وأطفــاهلن مبعرفــة مركــز  وجيــري تقــدمي معلومــات ورعايــة حمــددة لألمهــات   - 

االســتقبال أو جهــات خارجيــة، أو جيــري بــدال مــن ذلــك تبــادل املعرفــة واخلــربات يف 
 .مجاعات النقاش اليت تنظم هلذا الغرض بصفة خاصة

وغالبــا مــا تتــضمن أنــشطة التبــادل مــع املتطــوعني أو اجلــريان تنــاول وجبــات غذائيــة      - 
 .مل جذب للمقيمنيمتعددة الثقافات وتشكل بالتايل عا

 
 خامتة ‐ ٥-٢-٣  

وتعمــل الوكالــة . يتطلــب القــضاء علــى التمييــز وتعزيــز ســلطة املــرأة جهــداً متواصــالً    
وجيـري حاليـاً تنفيـذ      . االحتادية لتلقي طلبات اللجوء باستمرار على حتـسني ممارسـاهتا وتأثرياهتـا           

الـذي ينـشئ    ) EC/2003/9(مشروع ينطوي على إطار قانوين ويكفـل تنفيـذ التوجيـه األورويب             
وعنـدما يتحـول التوجيـه إىل توجيهـات عمليـة وتعليمـات          . قواعد دنيا الستقبال طاليب اللجـوء     

تصدر جلميع الشركاء النشطني يف جمال االستقبال، فإنه يـوىل اهتمـام خـاص لطالبـات اللجـوء                  
 .واحتياجاهتن النوعية
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 الكيانات االحتادية -ثانيا  
 ديانمع الفلمنتاجملواإلقليم  -ألف  

 أسلوب التنسيق املفتوح لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين - ١ 
يف الــسياسة الفلمنديــة ) تعمــيم املراعــاة(، مت تطــوير العنــصر األفقــي  ٢٠٠٥منــذ عــام  

 .وحتقيقاً لذلك، يستخدم أسلوب التنسيق املفتوح. لتكافؤ الفرص وإدراجه بشكل هيكلي
احلكومــة اســتخدام أســلوب التنــسيق املفتــوح   ، وبعــد قــرار ٢٠٠٥ويف خريــف عــام  

بوصفه أسلوب عمل، عقدت حمادثات ثنائية بـني فعاليـات الـسياسة الفلمنديـة لتكـافؤ الفـرص                  
ومت يف هـذه احلـوارات     . من ناحية وممثلي مكاتب خمتلف الـوزراء التنفيـذيني مـن ناحيـة أخـرى              

وبعـد ذلـك،    . ص كل مكتـب   مناقشة إمكانيات إدراج زاوية لتكافؤ الفرص يف جماالت اختصا        
قدم مجيع الوزراء الفلمنـديني مقترحـات تتعلـق بأهـداف اسـتراتيجية وعمليـة يف ميـدان تكـافؤ                    

. الفرص، وعلى األخص فيما يتعلق مبسائل اجلنسانية وامليول اجلنسية وإمكانية اللقاء اجلـسدي            
الفلمندية لتكـافؤ   واحدة اعتمدهتا اللجنة الوزارية     مذكرة أهداف وأدرجت هذه املقترحات يف     

مث أصــدرت هــذه اللجنــة تعليماهتــا إىل رؤســاء اإلدارات  . ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٤الفــرص يف 
 .إلنشاء جلنة جديدة لتكافؤ الفرص تضم ممثلني جملاالت السياسة الثالثة عشر

واتفـق يف   . ٢٠٠٦مـايو   / أيار ١٩وقد اجتمعت جلنة تكافؤ الفرص هذه ألول مرة يف           
قدم أعضاء اللجنة خطط عمل إداراهتم فيما يتعلق باألهداف املتفق عليهـا            ذلك اليوم على أن ي    

ويف الوقت نفـسه، قامـت جلنـة تكـافؤ الفـرص يف وحـدة الفلمنـد                 . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٥قبل  
 .اليت تدير أمانة اللجنة باستعراض اخلطط

يف وبعد ذلك، سوف جتـري حمادثـات ثنائيـة بـني ممثـل اللجنـة الرمسيـة لتكـافؤ الفـرص                   
وتتمثـل  . وحدة الفلمند وأعضاء اللجنة ملناقشة االقتراحـات الـيت ميكنـها حتـسني خطـط العمـل                

وميثل هذا اليوم البـدء     . نوفمرب/الفكرة يف استكمال صياغة خطط العمل يف أوائل تشرين الثاين         
 رمسياً يف التنفيذ، علـى الـرغم مـن أنـه يـتعني مالحظـة أن عـدداً مـن املبـادرات املبينـة يف خطـط            

 .العمل جار تنفيذها بالفعل
ــول       ــرة مــن أيل ــشهر يف الفت ــة تكــافؤ الفــرص مــرتني يف ال ســبتمرب /وســوف جتتمــع جلن
وســوف تكــون هــذه االجتماعــات مبثابــة فرصــة لتبــادل املمارســات اجليــدة، .  فــصاعدا٢٠٠٦

ة يف  واكتساب املزيد من اخلربة فيما يتعلق باجلماعات املستهدفة واملسائل ذات األمهية املركزيـ            
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مثـل مرحلـة تقـدمي التقـارير وإعـداد      (عملية التنسيق، وإعداد وبلورة املراحل القادمة يف العملية  
 ).أو خطط العمل اجلديدة/األهداف و

ومن املقرر أن يقدم أعضاء اللجنـة تقريـراً عـن التقـدم يف تنفيـذ خطـط العمـل اجلاريـة                       
أن يقـدموا أيـضاً خطـط العمـل     ويف ذلـك الوقـت، مـن املقـرر     . ٢٠٠٧يوليـه  / متـوز ١٥حبلـول  

 .املستكملة واجلديدة
 

 حنو السياساتالبحث املوجه  - ٢ 
ال غــىن عــن البيانــات العلميــة املتعلقــة بتكــافؤ الفــرص مــن أجــل انتــهاج سياســة تفــي     

والواقـع أنـه يـتعني تكييـف أهـداف سياسـة تكـافؤ             . باالحتياجات الدائمة التغري يف هـذا الـشأن       
ومن خالل البحث العلمي ميكن اكتساب رؤى ومعرفـة بـشأن           . ماعيالفرص مع الواقع االجت   

ــة،        ــة ذات األمهي ــز الفعلي ــات التميي ــشأن آلي ــستهدفة، وب ــشية ملختلــف اجلماعــات امل ــة املعي البيئ
وبشأن اإلحصاءات اليت قد تربهن على التمييز الفعلـي أو عـدم تكـافؤ الفـرص الفعلـي بالنـسبة                   

 يف أن تطـوير البحـث العملـي ميثـل أداة مـن األدوات               وهذا هـو الـسبب    . للجماعات املستهدفة 
 .البالغة األمهية يف سياسة تكافؤ الفرص يف السنوات العشر األخرية

ــول   ــذ أيل ــبتمرب /ومن ــاتني      ٢٠٠١س ــن خــالل قن ــا م ــي ثاني ــتثمار البحــث العلم ، مت اس
، مت  مركــزاً للبحــث املتعلــق بالــسياسات١٣ومــع قيــام احلكومــة الفلمنديــة بإنــشاء  . جديــدتني

وهكـذا ميثـل تكـافؤ      (أيضاً إنشاء مركز لألحباث املتعلقة بالسياسات فيما يتعلق بتكافؤ الفرص           
ــتم فيهــا حتديــدا تنظــيم أحبــاث تتعلــق        ــة عــشر الــيت ي ــادين الثالث الفــرص ميــداناً واحــداً مــن املي

 ويتم متويل هذا املركز هيكليـا مـن جانـب وزيـر التعلـيم الفلمنـدي مببلـغ سـنوي                   ). بالسياسات
، مــع مــشاركة يف التمويــل مــن جلنــة )مــن أجــل تعمــيم املراعــاة( يــورو ٦١٩ ٧٣٣,٨١قــدره 

وإىل جانـب ذلـك،     .  يـورو  ٢٤٧ ٨٩٠تكافؤ الفرص يف اإلقليم الفلمندي مببلـغ سـنوي قـدره            
 يف اإلقلـيم الفلمنـدي،      تكـافؤ الفـرص    يورو مـن ميزانيـة       ١٢٤ ٠٠٠مت ختصيص ميزانية قدرها     
 .من أجل األحباث املخصصة
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 مركز األحباث املتعلقة بالسياسات ١-٢ 
13( البحث‐ ١-١-٢  

F

١٤( 
وتـرد أدنـاه   . ٢٠٠١مت يف الوقت نفسه، استكمال بعض األحباث اليت بدأت منذ عـام             

ــة       ــرة موضــع االســتعراض واألحبــاث اجلاري حملــة عــن البحــث الــذي اســتكمل خــالل هــذه الفت
 .األخرى
 :حملة عامة

 :٢٠٠٦األحباث املنجزة يف عام  • 
أيــن مجيــع مــصففي الــشعر؟ وضــع املــرأة ذات املــستوى املتــدين مــن التعلــيم يف ســوق  ‐ 

 .العمل
 مريترت، تيني، ستيغمانز، نيكو: الباحثون - 

تتــابع املــرأة ذات املــستوى املتــدين مــن التعلــيم عــادة دورة دراســية يف قطــاع الرعايــة      
والــدورات الدراســية يف . عيــدوالرفاهيــة؛ واملهــن يف هــذا القطــاع ذات وضــع متــدن إىل حــد ب 

تصفيف الشعر شائعة بني البنات، وإن كانت مهنة، تـصفيف الـشعر، مهنـة مـن املهـن الـضيقة                    
ومن مث فإن املهنة تقـدم احتمـاالت        . وميكن للذين يتخرجون أن يبدأوا عمالً خاصاً هبم       . اجملال

.  عليهم غلقها بعد فتـرة     غري أن عدداً منهم لن يفتحوا أبواهبم أبداً أو سيكون         . يف سوق العمل  
فمــا الــذي حيــركهم؟ ومتــت مقابلــة شــهود متميــزين مــن قطــاع التعلــيم واملنظمــات القطاعيــة     
والنقابــات، ونظمــت مجاعــات اســتطالعية مــع احلالقــني ومــصففي الــشعر، ومــصففي الــشعر    

 .املقبلني والسابقني
ــي   ‐  ــى املثلــث املخمل ــز عل ــشبكات واألفكــار االســتراتيجيات د  : التركي ــشهد  ال اخــل م

 .تكافؤ الفرص الفلمندي حلركات املثليني والسحقيات
 غودمونت، جوزفني، مومتانز، جوس: الباحثون
املثلث املخملي هو مفهوم نظري ابتدعـه أليـسون وودوارد ويـشري إىل التفاعـل القـائم                  

ــدين        /و ــسائي امل ــع الن ــثالت اجملتم ــسياسات ومم ــال ال ــسائية يف جم ــات الن ــني الفعالي ــل ب  أو احملتم
ويتعلق هذا املفهـوم بنـوع حمتمـل        . واألكادمييات يف ميدان تكافؤ الفرص فيما يتعلق باجلنسانية       

وتنــاقش شــبكة . مــن احلكــم املفتــوح غــري الرمســي تكــون مــشاركة اجملتمــع املــدين فيــه جوهريــة
وأفكار واستراتيجيات املثلث املخملي مبزيد مـن التفـصيل يف مقـابالت متعمقـة ومـع مجاعـات                  

_________________ 
 . يف املرفق٢٠٠٦ - ٢٠٠٢ على قائمة منشورات الفترة ميكن االطالع )١٤( 



CEDAW/C/BEL/6  
 

07-39544 41 
 

 الفعاليات السياسية وممثلـي اجملتمـع املـدين مـن املنظمـات النـسائية ومنظمـات املثلـيني                   استطالع
 .والسحاقيات

 
 :األحباث اجلارية • 
: الباحـث  (٢٠٠٥ تقرير مؤقت يف عام      -اجلنسانية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال      - 

فؤ الفـرص   الظروف احلديـة لتكـا    : شبكة اإلنترنت يف احلياة اليومية    ). (لورنس كاليس 
 ).يف جمتمع من الربط الشبكي

ــاة    -  ــادين احلي ــني مي ــع ب ــام   . اجلم ــت يف ع ــر مؤق ــان  : الباحــث. (٢٠٠٦تقري ــان ف ماري
 )إجازة األمومة لدى العامل حلسابه: السحب القرنفلية والثلج األسود) (ايرشوت

 
 االتصاالت مع اجملتمع املدين ‐ ٢-١-٢  

جملتمع املـدين، وذلـك عـن طريـق عـدة أمـور،        يقيم مركز األحباث اتصاالت جيدة مع ا       
مــن بينــها حــضور حلقــات العمــل الــيت ينظمهــا اجملتمــع املــدين، وتنظــيم حلقــات عمــل حــول    
املؤشرات اجلنسانية يدعى إليها دائماً اجملتمع املدين واليت حيـضرها دائمـاً، وعـن طريـق التعـاون                  

 مـع مؤسـسة صـوفيا وأمـازون،         الوثيق مع مركـز تنـسيق الـدور واجملتمـع، وعـن طريـق التعـاون               
اليت تتيح ملركز األحباث اكتـساب معلومـات عـن حركـة املـرأة ونـشر معلومـات عـن أنـشطتها               
ونتائج البحث، وعن طريق االلتحاق مبـشاريع تعاونيـة مـع خمتلـف اجلامعـات ومراكـز البحـث                   

األحبـاث أن  اجلنساين، ونتيجة لذلك ميكن للطلبة توفري معلومات ملركز األحباث وميكـن ملركـز     
 .يقدم نتائج البحث إىل الطلبة

واالتــــصال، يــــتم التعــــاون وتبــــادل وتكنولوجيــــا املعلومــــات ويف إطــــار اجلنــــسانية  
ومـع مبـادرات أخـرى    “ Digitale Ontmoetingen”ومبادرة “ Atel”مع مبـــــــادرة  املعلومات

 .يةتتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصال حتققت من خالل احلركة النسائ
وهـذه  . “AOIFE”ورابطة  “ Athena”وعلى الصعيد الدويل، تشترك يف ذلك شبكة         

ــصعيد         ــى ال ــيم عل ــسانية والبحــث والتعل ــسيق ودعــم الدراســات اجلن ــى تن منظمــات تعمــل عل
ويف هــذا اإلطــار يقــوم مركــز األحبــاث بــدور قيــادي يف مــشروع جيمــع بــني صــناع  . األورويب

 .لعلميالسياسات واجملتمع املدين والبحث ا
 

 النهج املتكامل  - ٣-١-٢  
. يف مجيع وحدات األحبـاث يف مركـز األحبـاث   ) بصفتها موضوعاً للبحث(تظهر املرأة    

وهي موضع مناقشة أيضاً يف األحباث التالية اليت جتريها وحـدات األحبـاث الـيت تركـز بالدرجـة          
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والـــــسحاقيات األوىل علـــــى اجلماعـــــات املـــــستهدفة مـــــن املـــــسنني واملهـــــاجرين واملثلـــــيني 
 .اجلنس ومزدوجي
وميكــن ألعــضاء اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة أن جيــدوا مزيــداً مــن   

املعلومات عن أنشطة مركز السياسة الفلمندية لألحباث من أجـل تكـافؤ الفـرص علـى موقعهـا                  
 .www.steunpuntgelijkekansen.be) نكليزية أيضاًالباللغة ا(
 تياجات املرأة الفقرية ذات األصل األجنيبالبحث يف اح ٢-٢

ــة متعمقــة الســتراتيجيات       ــة إىل اكتــساب رؤي تــسعى سياســة تكــافؤ الفــرص الفلمندي
والـسبب يف ذلـك هـو    . البقاء، والبيئة املعيشية، واحتياجات املرأة الفقرية ذات األصـل األجـنيب        

ــل تر      ــن أصـ ــاليت مـ ــساء الـ ــني النـ ــا بـ ــا فيمـ ــراً طاحنـ ــاك فقـ ــشاف أن هنـ ــريب،  اكتـ ــي أو مغـ كـ
عقـد   ونظراً لذلك أعلـن   . يدبرن حياهتن بأنفسهن، غالبا ما يكون ذلك بسبب الطالق         والاليت

 .٢٠٠٨يوليه /متوز ١٥وينبغي إكمال الدراسة حبلول . ٢٠٠٦سبتمرب /للدراسة يف أيلول
 

 التعاون مع املنظمات غري احلكومية - ٣ 
ويعمـل اجملتمـع   .  فعالـة لتكـافؤ الفـرص   يعد اجملتمع املدين شريكاً هاماً يف وضع سياسـة   

ــز          ــواع التميي ــالغ عــن أن ــستهدفة، ال جملــرد اإلب ــسبة للجماعــات امل ــصال بالن ــدين كنقطــة ات امل
وهـذا هـو   . وحاالت األزمة، وإمنا أيـضاً لتـشكيل سياسـة تكـافؤ الفـرص واملـساعدة يف نـشرها        

ــسيا     ــذه الـ ــذ هـ ــع املـــدين يف تنفيـ ــم اجملتمـ ــن الـــضروري دعـ ــالل الـــسبب يف أن مـ ــن خـ سة، مـ
 .وغريها) املنح( اإلعانات
وخــالل الــسنوات املاضــية تطــور هــذا احلــوار والــدعم مــع اجملتمــع املــدين حنــو إنــشاء      

عـن طريـق تكـافؤ الفـرص يف         ‘ باالسـم ’مستوى هيكلي بدرجة أكرب من خـالل تقـدمي اإلعانـة            
ياسة تكــافؤ اإلقلــيم الفلمنــدي لعــدة منظمــات تنطــوي أهــدافها التــشغيلية علــى أثــر داعــم لــس   

ومن أجل جعل دعم السياسات هذا أكثر فعاليـة، جيـري الـدخول يف عـدد                . الفرص يف اإلقليم  
وتـشمل هـذه   . ‘السـم اب’من االلتزامات كل عـام بالتـشاور مـع املنظمـات الـيت تتلقـى إعانـات              

 .االتفاقات جهوداً إضافية تتعلق بتطور املنظمات
 :‘باالسم’واملنظمات الثالثة تتلقى إعانات  

  http://www.urouwerraad.beجملس نساء الفلمند  - 
وهــو منظمــة تتخــذ شــكل املظلــة وتــضم منظمــات نــسائية ذات خلفيــات فلــسفية           

وهــي تتعلــق مبنظمــات مهنيــة وكــذلك رابطــات تتــألف مــن مجاعــات    . وأيديولوجيــة متعــددة
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نظمــة عــن آرائهــا، وتعــرب امل. نــسائية مــن األحــزاب الــسياسية واالجتماعيــة والثقافيــة واملــستقلة
وتنشر كتيبات وتقارير، وحتـاول أن تـدرج موضـوعاهتا يف خمتلـف جـداول األعمـال الـسياسية                 

 .من خالل الضغط
 . يورو٤٢١ ٠٠٠: ٢٠٠٦اإلعانة يف عام  

 http://www.rosadoc.be الدور واجملتمعمركز توثيق  - 
اجملتمـع منـذ عـام      يقوم املركـز بتجميـع وإتاحـة معلومـات ووثـائق عـن وضـع املـرأة يف                    
وتقــع املنظمــة يف الــدار الفلمنديــة لتكــافؤ الفــرص حيــث تقــوم بــإدارة مكتبــة ضــخمة . ١٩٧٨

وتقــوم . وتــشكل املنظمــة أضــخم مركــز للتوثيــق فيمــا يتعلــق بــاملرأة يف بلجيكــا   . وغــري ذلــك
التـابع  “ Athena”املنظمة بانتظام بإعداد صحائف وقـائع، وتـشارك أيـضاً بنـشاط يف مـشروع       

اد األورويب مع مركز األحباث املتعلقة بـسياسات تكـافؤ الفـرص وكـذلك تكـافؤ الفـرص                  لالحت
وميكن ألعضاء اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة االطـالع                  . يف اإلقليم الفلمندي  

ــاطق        ــة لتكــافؤ الفــرص علــى املوقــع الن ــسياسة الفلمندي ــد مــن املعلومــات املتعلقــة بال علــى مزي
 .ملركز التوثيقباالنكليزية 

 . يورو٤٦٦ ٠٠٠: ٢٠٠٦اإلعانة يف عام  
 - Gynaika vzw http://www.gynaika.be  

وهـي تقـوم بـذلك مـن     . ١٩٩٤ على الفنانات منذ عـام  VZW Gynaikaتركز منظمة  
التارخيية، وتدافع مـن ناحيـة أخـرى لـصاحل مـنح الفنانـات اليـوم               /ناحية من وجهة النظر الثقافية    

وتــدير املنظمــة قاعــدة بيانــات حتتــوي علــى  . ر مثــل زمالئهــن مــن الــذكور نفــس فــرص التطــو
وتقـوم بانتظـام بتنظـيم    ) ميكـن ألي شـخص الرجـوع إليهـا    (معلومات عن مئات مـن الفنانـات     

 .أنشطة
 . يورو١٢٤ ٠٠٠: ٢٠٠٦اإلعانة يف عام  

 http://www.vrowerdag.beجلنة املشورة النسائية  - 

ية التعدديـة بتنظـيم أنـشطة ودعـم مبـادرات واالستفـسار مـن         تقوم جلنة املشورة النـسائ     
وتعـرف اللجنـة أيـضاً بأهنـا البادئـة باالحتفـال            . صانعي السياسات، وتذكي الوعي حبريـة املـرأة       

 .نوفمرب من كل عام/ تشرين الثاين١١بيوم املرأة السنوي الذي يوافق 
 . يورو٥٠ ٠٠٠: ٢٠٠٦اإلعانة يف عام  

 http://www.samu.beساء املهاجرات مركز الفتيات والن - 
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حيــاول املركــز تعزيــز حريــة النــساء والفتيــات املهــاجرات ومــشاركتهن جبعلــهن ذوات   
وحتقيقـاً لـذلك، فإنـه      . حضور يف اجملتمـع املتعـدد الثقافـات والتركيـز علـى احتياجـاهتن اخلاصـة               

 .يتعاون تعاوناً وثيقاً مع رابطات الفتيات والنساء املهاجرات
 . يورو٩٨ ٠٠٠: ٢٠٠٦نة يف عام اإلعا 
وإىل جانــب هــذا التمويــل اهليكلــي، ختــصص مــنح ملختلــف املــشروعات املقدمــة مــن     

 .املنظمات النسائية
 شبكة املنسقني اإلقليميني - ٤ 

خالل هذه الفترة املستعرضة، استمر الربط الشبكي مع املسؤولني عـن تكـافؤ الفـرص          
وكانــت الفكـرة مــن هــذه االجتماعـات هــي تبــادل   . خليــةيف املقاطعـات الفلمنديــة واملـدن الدا  

املعلومــات، والتعامــل مــع املوضــوعات املــشتركة، وتعزيــز التــشاور والتعــاون مــن أجــل القيــام   
 .مبشروعات جديدة، على سبيل املثال

ــشر            ــن أجــل ن ــة م ــاة هام ــضاً قن ــرص أي ــافؤ الف ــن تك ــون ع ــسؤولون احمللي ــشكل امل وي
بالسياسة الفلمندية لتكـافؤ الفـرص وميثلـون بـصفة خاصـة فعاليـات              املعلومات والوثائق املتعلقة    

 ٧انظــر املــادة (‘ التنــوع يف اختــاذ القــرار’هامــة يف تنفيــذ خمتلــف جوانــب خطــة العمــل املعنونــة 
وتنـدرج  . وتشكل املرأة جمموعة هامة ملناقشة هذه اإلجراءات، ولكنها ليست الوحيدة         ). أدناه

ــسمى    ــضاً حتــت م ــة    ‘ اشــيةالنقماعــات اجل’أي ــة األخــرى املمثل اجلماعــات واجلماعــات الفرعي
 .ناقصا متثيال

 
 النساء املهاجرات - ٥ 

وميـثلن  . تواجه النساء املهاجرات اليوم مشكالت اجتماعية يف خمتلـف جمـاالت اجملتمـع          
ــة لتكــافؤ الفــرص    ــسياسة اجلاري ــة يف ال ــة ذات أولوي ــة  . مجاعــة فرعي ــسياسة الفلمندي وتــسعى ال

وميثــل التحــرر . إىل دعــم كــل مــن التحــرر الــداخلي واخلــارجي للمهــاجرات   لتكــافؤ الفــرص 
ويــشري التحــرر اخلــارجي إىل التحــرر بــصفتها . الثقــايف/الــداخلي حتــرر املــرأة يف جمتمعهــا اإلثــين

ويف الـسنة األوىل مـن واليـة احلكومـة، اشـترك مقـررو الـسياسة                . مهاجرة يف اجملتمع الفلمنـدي    
 حوار تفسريي مـع اجلماعـة املـستهدفة ذاهتـا خـالل عـدة حمادثـات                 الفلمندية لتكافؤ الفرص يف   

 .غري رمسية مع خمتلف مجاعات النساء املهاجرات
 يف صـور ونـصوص بطريقـة        ٢٠٠٥وقد قـدمت نتـائج هـذه احملادثـات يف أواخـر عـام                

ومت توزيـع   .  يعرب عـن البيئـة االجتماعيـة للمـرأة املهـاجرة           ٢٠٠٦ميسورة من خالل تقومي لعام      
 . نسخة من هذا التقومي١ ٥٠٠
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.  مــع إنــشاء فريــق تفكــري للنــساء املهــاجرات٢٠٠٦واســتمرت املبــادرة يف ربيــع عــام  
أو اتـصاالهتن املهنيـة     /الثقافيـة و  /ويتألف هذا الفريق من نساء لـديهن، باعتبـار خلفيتـهن اإلثنيـة            

ــدة إىل إجــراءات      ــل األفكــار اجلدي ــة لتحوي ــساء املهــاجرات، اخلــربة الالزم  واســتعراض مــع الن
وبذلك يكون القصد من سياسـة تكـافؤ الفـرص هـو تلبيـة              . التدابري القائمة املتعلقة بالسياسات   

 .االحتياجات الفعلية للجماعة املستهدفة واكتساب دعم كاف
وســوف تــتم مناقــشة االحتياجــات احملــددة للنــساء املهــاجرات مــع الــوزراء الفلمنــديني  

 .للتنسيقاملختصني من خالل األسلوب املفتوح 
 

 ‘بالقانون الدويل اخلاصاملعين املركز ’املبادرة التدريبية  - ٦ 
ســبقت اإلشــارة إىل أن سياســة تكــافؤ الفــرص تتطلــب هنجــاً إزاء النــساء املهــاجرات     

وهذا هو السبب يف أن سياسة تكـافؤ الفـرص   . املهاجرة يركز على اجلنسانية إىل جانب اإلثنية     
ذه اجلماعة املستهدفة يقوم، من ناحية، على سياسـة جامعـة           اعتمدت هنجا مزدوجا من أجل ه     

 .ومن ناحية أخرى على سياسة نوعية كلما كان ذلك مناسباً
ويستدل بوضوح مـن جلنـة احلـوار بـني الثقافـات الـيت أنـشأهتا احلكومـة االحتاديـة يـوم                       

اجرات،  على أن من املستصوب اتباع سياسـة معينـة إزاء النـساء املهـ              ٢٠٠٤فرباير  /شباط ٢٣
والـسبب يف ذلـك هـو أن        . عندما يكون األمر معنيـا، يف مجلـة أمـور، بالقـانون الـدويل اخلـاص               

النساء املهاجرات يواجهن، علـى سـبيل املثـال، صـراعات قانونيـة بـني القـانون الـدويل لألسـرة                     
ؤكـدة  واحلالة غري امل  . واملعاهدات الدولية اليت وقعتها بلجيكا وبعض القيم األساسية يف جمتمعنا         

وعلـى أيـة حـال، مـن الـصعب          . لبعض النساء جتعل من مركزهن القانوين مزعزعا بدرجة أكرب        
أو كانــت هــذه احلقــوق /بالنــسبة للنــساء تأكيــد حقهــن إذا مل يكــّن علــى علــم هبــذه احلقــوق و

موضع جتاهل يف إطارهن الثقايف واالجتماعي وال ميكنهن احلـصول علـى أي معلومـات بـشأهنا      
 .من أية سلطة

ديــسمرب / كــانون األول١وقــد بــدأ املركــز املعــين بالقــانون الــدويل اخلــاص أعمالــه يف    
 يف إطار مركز األقليات الفلمندي، وهو مشروع ريـادي أنـشئ بنـاء علـى مبـادرة مـن                    ٢٠٠٥

والقــانون الــدويل اخلــاص هــو الفــرع  . الــوزير االحتــادي لتكــافؤ الفــرص بالتعــاون مــع األقــاليم 
اعد اليت حتدد أي قانون وطين ينطبق على أشخاص من جنسية أخـرى             القانوين الذي يضم القو   

وهـو حيـدد علـى سـبيل املثـال أي قـانون وطـين ينطبـق                 . خالف جنسية البلد الذي يقيمون فيـه      
. كان األشـخاص املختلفـو اجلنـسية يتزوجـون أو يطلقـون يف بلـد آخـر غـري بلـد جنـسيتهم                  إذا

 أن يقدم لفـرد مـن أصـل أجـنيب مـساعدة قانونيـة       وبالتايل ينبغي للمرء، من أجل أن يتمكن من     
يف حالة حمددة، أن يكون ذا إملام بالقانون البلجيكي الدويل اخلـاص وكـذلك بالنظـام القـانوين                  
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. ويتمثل اهلدف األوَّيل للمركز يف توفري مـساعدة قانونيـة ألي شـخص يطلبـها            . األجنيب املطبق 
 األطــراف ذات الــصلة املباشــرة، وهــي النــساء وتتــألف اجلماعــة املــستهدفة يف املقــام األول مــن

ذوات األصل األجـنيب أو النـساء ذوات اجلنـسية األجنبيـة، فـضال عـن اخلـدمات الوسـيطة الـيت                 
والفكـرة بالنـسبة للمركـز هـي أن يـنظم أيـضاً تـدريباً لألشـخاص الـذين                   . تواجه هـذه املـشكلة    

ملــدنيون يف ســجل املواليــد والوفيــات احملــامون، والقــضاة، واملوظفــون ا(يعــاجلون املــسألة مهنيــاً 
ــن قطاعــات         ــون م ــة، واملهني ــار املــساعدة القانوني ــانونيون يف إط ــشارون الق ــات، واملست والزجي

، مـن أجـل أن يتـاح هلـم تقـدمي مـساعدة قانونيـة سـليمة إىل         )األقليات والقطاعـات االجتماعيـة   
 .اجلماعة املستهدفة

ــة لتكــافؤ الفــرص تــدعم مال    ــسياسة الفلمندي ــوزير   وال ــة مــع ال ــادرة التدريبي ــاً هــذه املب ي
 .الفلمندي املسؤول عن اهلجرة املدنية ووزير دولة العاصمة بروكسل لتكافؤ الفرص

 احلولية اجلنسانية - ٧ 
الـسياسة الفلمنديـة   ) جزئيـا ( دمج أربعة منشورات توجهها ٢٠٠٦تقرر يف أوائل عام   

 تكافؤ الفـرص، وهـي منـشور سـنوي صـادر      وهي تتعلق يف املقام األول حبولية   . لتكافؤ الفرص 
وإىل جانـب ذلـك مت لبـضع الـسنوات نـشر مـذكرة              . عن مركز أحباث سياسات تكافؤ الفرص     

وثالثـاً، مت إصـدار     . اجلنسانية اليت تتضمن إحصاءات عن وضع املـرأة والرجـل يف سـوق العمـل              
لـب صـناع الـسياسة    وأخـرياً، ط . منشور يف إطار إجراء التنسيق املفتوح لرصد التقـدم الـسنوي   

الفلمنديــة لتكــافؤ الفــرص إعــداد مقــال لــشرح الفجــوة املتعلقــة بالعمــل مــن وجهــة النظــر           
 .للجنسانيةية داحلولية الفلمنوالعنوان العامل للمنشور املتكامل هو . اجلنسانية
 للحولية الفلمندية للجنسانية على الفجـوات املتعلقـة بـاألجر           ٢٠٠٦وتركز طبعة عام     

ويقــدم اجلــزء األول إحــصاءات عــن الرجــال والنــساء يف  . لــوظيفي بالنــسبة للنــساءواملــستقبل ا
ويتـضمن جـزء ثـان    . عدد من جماالت احلياة االجتماعية اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسوق العمـل           

واجلزء األول من إنتـاج مركـز   . أرقاماً عن املوضوع احملدد للرجل واملرأة يف هناية مرحلة العمل     
. ت تكافؤ الفرص، واجلزء الثاين من إنتاج مركـز االسـتخدام والعمـل والتـدريب              أحباث سياسا 

واجلزء الثالث من إنتاج مركز أحباث سياسات تكافؤ الفرص أيضاً، ويركز علـى الطريقـة الـيت               
. يتم هبا إضعاف مفهوم تكافؤ الفرص من جانب خمتلف اجلوانـب املتعلقـة بالـسياسة الفلمنديـة       

اجلنــسانية املقدمــة مــن خمتلــف جمــاالت الــسياسات يف إطــار أســلوب  وهــو يبــدأ مــن األهــداف 
واجلزء الرابع عبارة عن مقـال للربوفـسور الـدكتور لـوك سـيلز يعـاجل الفجـوة                  . التنسيق املفتوح 

 .املتعلقة باملستقبل الوظيفي من وجهة نظر اجلنسانية
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. ٢٠٠٦ديـــسمرب  /وستنـــشر احلولـــة الفلمنديـــة األوىل للجنـــسانية يف كـــانون األول     
ــصدر ســنويا  ــام   . وست ــز يف ع ــسني يف األجــر    ٢٠٠٧وســيكون التركي ــني اجلن ــى الفجــوة ب  عل
 .واملستقبل الوظيفي

 
 اجملتمع الفرنسي -باء  
  متخصصةوحدة - ١ 

مــن أجــل النــهوض بديناميكيــة لتكــافؤ الفــرص يف اجملــاالت الــيت تــدخل يف اختــصاص   
وتتبــع .  إدارة متخصــصةبروكــسل -لــون اجملتمــع الفرنــسي، فــإن لــدى اجملتمــع الفرنــسي يف وا

 رئيـسة حكومـة     -دائرة تكافؤ الفرص مباشرة األمانة العامة لوزارة اجملتمع الفرنـسي والـوزيرة             
 :وتتمثل مهام اإلدارة فيما يلي. اجملتمع الفرنسي املكلفة بتكافؤ الفرص

ص اجملتمـع   تعزيز وحتريك ديناميكية لتكافؤ الفرص يف اجملـاالت الـيت تـدخل يف اختـصا               - 
 الفرنسي؛

 توفري مرجعية مهيأة للتبادل والتفكري واإلبداع؛ - 
تثقيف القطاع التعاوين، واالستماع إليه، وتقدمي املساعدة والـدعم إليـه فيمـا يقـوم بـه                  - 

 من أحباث ومساع؛
اختــاذ مبــادرات إبداعيــة يف صــاحل سياســة عمليــة لتكــافؤ الفــرص، وخباصــة عــن طريــق  - 

 .يف اجملتمع الفرنسياستحداث أدوات، 
ومن مث فإن إدارة تكافؤ الفرص بوزارة اجملتمع الفرنسي تعكـف علـى مـسألة املـساواة                  

ويتعلـق األمـر مبجـاالت ذاتيـة مثـل          . بني املرأة والرجل يف إطـار اختـصاصات اجملتمـع الفرنـسي           
والـرقص،  خمتلف مستويات وأنواع التعليم، والتربية، والبحـث العلمـي، والثقافـة، واملوسـيقى،              

ــة، وفنــون اآلداب، والتــراث الثقــايف، إخل     ــدائم، واملراكــز الثقافي ، )وفنــون املــسرح، والتعلــيم ال
والنهوض بالصحة، والرياضـة، والـشباب، ومـساعدة الـشباب، والوسـائل الـسمعية والبـصرية،               

 .ووسائل اإلعالم
 

 الشراكات ودعم اجملتمع املدين - ٢ 
محـالت التوعيـة، وإعـداد ونـشر     (ر أنشطة خمتلفـة  تعمل إدارة تكافؤ الفرص على تطوي    

ــار،      أدوات تربويــة، وتقــدمي آراء نوعيــة حــول مــسألة أخــذ البعــد املتعلــق باجلنــسانية يف االعتب
ــدويل، إخل     ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــات الثنائي ــع الوســط     )واالتفاق ــسيق م ــاون أو بالتن ــل بالتع ، وتعم

 .ةأو مع مستويات أخرى من السلط/التعاوين واجلامعات و
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كمـا يف   (أو املؤيـدة حلقـوق املـرأة        /وتعزز اإلدارة خمتلف شبكات الرابطات النـسائية و        
حيـث يـتم    ) جمال مكافحة العنف بني القرناء ويف جمـال إدراج البعـد اجلنـساين يف نظـام التعلـيم                 

ويـرتبط القطـاع التعـاوين بإعـداد محـالت للتوعيـة مـن         . إبالغ املطالبـات إىل الـسلطة الـسياسية       
 .مشاركة الشبكات الفعالة يف األفرقة العاملة التحضرييةخالل 

أو املــشاركة يف متويــل مــشروعات خمتلفــة منبثقــة عــن  /وتقــوم اإلدارة أيــضاً بتمويــل و 
 مـــشروعاً ١٤٠، مت متويـــل ٢٠٠٥ إىل عـــام ٢٠٠٢ويف الفتـــرة مـــن عـــام . القطـــاع التعـــاوين

 ). يورو٤٠٠ ٠٠٠: متوسط امليزانية السنوية املدفوعة على هيئة تربعات(
ومن ناحية أخـرى، حتـدد دائـرة التعلـيم الـدائم يف وزارة اجملتمـع الفرنـسي نـوعني مـن                       

 :التدابري املتعلقة باملساواة بني املرأة والرجل
. “سويةنـ ”املعاونة اهليكليـة للجمعيـات الـيت تنـشط يف جمـاالت ومـشروعات             - ١ 

ــة والــيت يتمثــل هــدف    ها االجتمــاعي يف املــساواة بــني املــرأة  وهــذه اجلمعيــات الــيت تتلقــى املعون
 .٢٠٠٣يوليه / متوز١٧والرجل، حيكمها املرسوم املؤرخ 

وتعزيــز ومحايــة احلقــوق األساســية وكــذلك مــسائل التحــرر حتتــل أيــضاً حمــور أعمــال   
 .التعليم الدائم

وهـدف هـذا    . ٢٠٠٣وترد هذه األهـداف صـراحة يف املـادة األوىل مـن مرسـوم عـام                  
طـوير عمـل اجلمعيـات يف حقـل التعلـيم الـدائم الرامـي إىل إجـراء حتليـل نقـدي              ت”املرسوم هـو    

اختـاذ مبـادرات دميقراطيـة ومجاعيـة، وتطـوير املواطنـة النـشطة، وممارسـة                إىل  للمجتمع، واحلفز   
احلقــوق االجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة واالقتــصادية يف منظــور مــن التحــرر الفــردي واجلمــاعي  

ويتأكـد هـذا اهلـدف      . شاركة الفعالة للجمـاهري املـستهدفة والتعـبري الثقـايف          امل ، بتعزيز للجماهري
ــار، إىل     مـــن خـــالل تقـــدمي الـــدعم إىل اجلمعيـــات الـــيت هتـــدف، وبـــصفة رئيـــسية لـــدى الكبـ

 :وتطوير تعزيز
 الوعي واملعرفة االنتقادية حبقائق اجملتمع؛ )أ( 
 القدرات على التحليل واالختيار والتصرف والتقييم؛ )ب( 
ــيت جتاهــات اال )ج(  ــة    ال ــاة االجتماعي ــشطة يف احلي ــشاركة الن ــسم باملــسؤولية وامل تت

 .واالقتصادية والثقافية والسياسية
 بغيـة   ،ويندرج سـعي اجلمعيـات املـستهدفة يف إطـار مـن املـساواة والتقـدم االجتمـاعي                  

 الثقافـات مـن   حيبـذ اللقـاء بـني   وإقامة جمتمع يتميز بقدر أكرب من العدل والدميقراطية والتضامن        
 . مواطنة نشطة وانتقادية ودميقراطية ثقافيةخلقخالل 
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 مــن اجلمعيــات املعتــرف  ٦٧توجــد كانــت ، ٢٠٠٥  و٢٠٠٤  و٢٠٠٣ويف أعــوام  
. واملستفيدة من اإلعانـات اهليكليـة    “ النسائية”هبا يف جمال التعليم الدائم، والنشطة يف املشاريع         

مبوضـوعها االجتمـاعي،    بت االعتـراف هبـا مـن متيزهـا          اكتسوالعديد من اجلمعيات املعترف هبا      
 .غ يف إطار مكافحة العنف ضد املرأةواملص

 للجمعيــات الــيت تــنظم حــدثا أو نــشاطا  املنتظمــةاإلعانــة املنتظمــة للمــشاريع   - ٢ 
 الــيت تــستهدف حتقيــق املــساواة بــني املــرأة املنتظمــة وحيكــم دعــم املــشاريع .يتركــز حــول املــرأة
ــصادر يف والرجــل التعمــيم  ــار١٥ ال ــايو / أي ــشاريع   ٢٠٠١م ــات اخلاصــة بامل ــق باإلعان ، واملتعل

 . للتعليم الدائم واإلبداعاملنتظمة
 يــورو يف إطــار ٣٨ ٧٥٠ مــنح مبــالغ قيمتــها ٢٠٠٤وعلــى ســبيل املثــال، مت يف عــام   

حد عشر مشروعاً تـرتبط إىل      أتتعلق ب ”دعم مشروعات منتظمة جلمعيات حول أنشطة نسائية        
، ٢٠٠٥يونيــه /ويف حزيــران.  جبمعيــات للنــساء املهــاجرات أو بأنــشطة تــستهدفهن حــد بعيــد

 يف املائــة تتعلــق ٥٠ منــها ً، مــشروعا٢٣املــستبقاة تــشمل قائمــة املــشروعات املنتظمــة  كانــت 
 .بالنساء املهاجرات

14(سياسة البحث - ٣ 
F

١٥( 
 :٢٠٠٢دارة تكافؤ الفرص عدة أحباث منذ عام إأجرت  

مــصدر لعــدم املــساواة بــني الرجــل واملــرأة : عايــة األطفــال املرضــىأمــراض الطفولــة ور - 
)٢٠٠٣( 

 )٢٠٠٢( وصول الشابات إىل الدراسات اجلامعية العلمية والتقنية -“ نيوتونيا” - 
ــا” -  ــوم     “٢ نيوتوني ــوم والعل ــة يف العل ــشابات إىل الدراســات اجلامعي ــز وصــول ال ، تعزي

 )٢٠٠٣(التطبيقية 
دراسة استقـصائية   خيار من أجل احلياة؟     : الزواج” القسري   حبث حول مسألة الزواج    - 

 )٢٠٠٤(“ تطلعات وتوقعات الشباب من الزواجل
 )٢٠٠٦( اإلعالم لدراسة حول قيام الشباب بإدماج أمناط جنسية تروِّج هلا وسائ - 

، هناك دراسة كمية ونوعيـة جاريـة تتعلـق بـالعنف يف             ٢٠٠٦سبتمرب  /ومنذ أيلول  
 . على احلب بني الشبابالعالقات القائمة

_________________ 
 .ميكن االطالع على منشورات إدارة تكافؤ الفرص يف املرفق )١٥( 
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، تقريـراً   ٢٠٠١وإىل جانب ذلك، تنشر إدارة  تكافؤ الفرص كل عام، منذ عـام               
أولوياهتا، ومهامها، وأنشطتها، وآفاق عملها، وكذلك جمموع       : عن األنشطة اليت تقوم هبا    

 .أحباث ومشاريع اجملتمع املدين اليت متوهلا اإلدارة بقروض
 :سيمنشورات وزارة اجملتمع الفرن

وجه من عدم املساواة بـني      : رعاية األطفال املرضى  ”: ٦ رقم    ومنجزات، العدد  وقائع - 
 .٢٠٠٢، “املرأة والرجل

 .٢٠٠٢، “البنات واملستقبل العلمي والتقين”: ٧رقم ومنجزات، العدد وقائع  - 
 .٢٠٠٤، “الدراسات واملستقبل العلمي للمرأة” ١٢رقم ومنجزات، العدد وقائع  - 
ــائ -  ــدد  ع وقــ ــزات، العــ ــم ومنجــ ــزواج  ”: ١٥رقــ ــار، الــ ــزواج باالختيــ ــسريالــ : القــ

 .٢٠٠٤، “الشباب؟التحديات اليت يواجهها  ما
ــائع  -  ــدد  وقـ ــزات، العـ ــم ومنجـ ــة  ”: ٢٢رقـ ــشباب يف مواجهـ ــساين يف  الـ ــز اجلنـ التحيـ

 .٢٠٠٦، “التليفزيون
 ومعلمـــي ، وثيقـــة لتوعيـــة املعلمـــني“نـــبين مـــستقبالً يقـــوم علـــى املـــساواة... معـــاً ” - 

 .٢٠٠٣أبريل /املستقبل، نيسان
 ســنة، ١٥-١٢يــستهدف الفئــة العمريــة “ الرجــال يف العــامل/النــساء”: دليــل تربــوي - 

 .٢٠٠٤مارس /آذار
داة لوقايــة وتوعيــة بــني الــشباب فيمــا يتعلــق   أ“ ، العنــف يــضر احلــب بــشدة أحبــك” - 

ــالعنف يف العالقــات القائمــة علــى احلــب،    ــب ــة ت ــة العمري  ســنة، ٢٤-١٥ستهدف الفئ
٢٠٠٤. 

 السياسة احمللية لتكافؤ الفرص - ٤ 
، يتـدخل اجملتمـع الفرنـسي يف املـشاركة يف           ات اإلقليميات يف إطار نشاط شبكة املنسق     

حتـت  ( النـشطني يف إطـار تنـسيق حملـي           اإلقليمـيني متويل رواتب ومكافآت املنسقني واملنسقات      
شروعات سـنوية   مبـ  القيـام  إطار الدعوة إىل     ويف دعم املشروعات املقدمة يف    ) رقابة الوفد الدائم  

 . واملنسقاتإىل اجلمعيات من خالل املنسقنياملوجهة 
 يف إطـار صـالحيات كـل        ،)الدولة االحتادية واجملتمع واإلقليم   (يعمل خمتلف الشركاء    و 
 :على متابعة وتنسيق سياستهم احمللية للمساواة بني املرأة والرجل على النحو التايل منهم،
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ــي      - ١  ــسيق اإلقليم ــم التن ــق دع ــن طري ــان  (ع ــسقتان متفرغت ــواله من يف كــل ) وتت
 .مقاطعة ناطقة بالفرنسية

إىل القيــام مبــشروعات هــدفها دعــم مــشاريع  ســنوي عــن طريــق توجيــه نــداء   - ٢ 
املقاطعـات اخلمـس   ملـرأة والرجـل علـى الـصعيد احمللـي يف      رائدة يف إطـار سياسـة املـساواة بـني ا      

 .الناطقة بالفرنسية
العمــل علــى ضــمان انــسجام بــني املــشاريع الــيت تتعلــق باإلطــار االجتمــاعي      - ٣ 

 .واالقتصادي واليت يقوم املنسقون اإلقليميون بالتنسيق بينها
 مكافحة أعمال العنف ضد املرأة يف اجملتمع الفرنسي: سياسة حمددة - ٥ 

تعلــق ت رتيلاملــمــن اجلــدير بالــذكر أن صــالحيات اجملتمعــات يف جمــال مكافحــة العنــف   
 .بصفة رئيسية بالوقاية

، الـــيت أطلقـــت يف تـــشرين اخلطـــة الوطنيـــة ملكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة تـــشترك يفو 
ويف هـذه   . ، الدولة االحتادية واألقاليم واجملتمعات على خمتلـف املـستويات         ٢٠٠١نوفمرب  /الثاين

 .تغالل األدوات القائمة التشريعي، وإمنا حتسني اساجلهازاملرحلة، فإنه ليس من املقترح تعزيز 
الثقافـات  التفاعل بـني    وبرنامج العمل احلكومي لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل          يعبِّر 

ــاعي  ــاج االجتم ــاده يف  ،واإلدم ــذي مت اعتم ــر / شــباط٢٥ ال ــة  ٢٠٠٥فرباي ، عــن إرادة حكوم
 .سياسيةاجملتمع الفرنسي جبعل مكافحة أنواع العنف ضد املرأة أولوية 

، على أن يسهم اجملتمـع الفرنـسي بنـشاط يف تنفيـذ            نامج العمل، بوجه خاص   وينص بر  
وباعتبــــار هــــذه . ٢٠٠٧-٢٠٠٤املــــرتيل للفتــــرة خطــــة العمــــل الوطنيــــة ملكافحــــة العنــــف 

الصالحيات، فإن احملاور الثالثة املمكنة لتدخل اجملتمع الفرنـسي يف إطـار خطـة العمـل الوطنيـة            
 .واملنعوالتدريب  هي التوعية املرتيلملكافحة العنف 

 التوعية: ١اهلدف   
بالدرجـة  تنفـذ  ، احلـب العنف يف العالقات القائمة علـى  بمحلة لتوعية وإعالم الشباب،    • 

 األوىل يف املدارس واملراكز الرياضية والثقافية ومراكز الشباب؛
  وموجهة إىل اجلمهور العام؛املرتيلمحلة حكومية للتوعية بأعمال العنف  • 
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مبــا يتــيح هلــؤالء معاجلــة بــني القرنــاء  اإلعــالم مبــسألة العنــف ل الفنــيني يف وســائإعــالم • 
يف هـذا اجملـال وعـرض       تكـرار األفكـار اجلامـدة       املسألة على حنو كاف، واالمتناع عن       

 صورة إجيابية للمرأة والرجل؛
 ؛توعية الشباب بظاهرة العنف بني القرناء يف إطار التثقيف اجلنسي والعاطفي • 
 ع قائمة بأدوات التوعية القائمة يف اجملتمع الفرنسي ونشرها بني املعلمني؛وض • 
 تنظيم مائدة مستديرة بشأن العنف بني القرناء لدى الشباب؛ • 
 .توعية الشباب مرتكيب العنف يف إطار مساعدة الشباب • 

 التدريب: ٢اهلدف   
تـدريب معلمـي املـستقبل علـى        /تدريب أوَّيل للمعلمني على املساواة بني املرأة والرجل        • 

 مفاهيم املساواة بني املرأة والرجل وعلى األفكار اجلامدة املتحيزة؛
 ؛اجلنسانيةتدريب مستمر للمعلمني وتدريب مالك املوظفني يف جمال  • 
علـى املـساواة بـني املـرأة        يف الفـرق اجملتمعيـة النفـسية والطبيـة          تدريب مستمر للعـاملني      • 

 ؛ اجلامدة املتحيزةاألفكارعلى ووالرجل 
15(إدراج فكــرة املــساواة بــني الفتيــات والفتيــان • 

F

 اخلالفــاتإدارة / يف تــدريبات العنــف)١٦
 .يف أثناء العملاليت يقترحها معهد التدريب 

 املنع: ٣اهلدف   
مبـا يف   ( يف عملية وضع العالمات على الكتب املدرسية والوثائق          اجلنساينإدراج البعد    • 

 ؛)نات اخلاصة بذاكرة القراءة فقطذلك دعائم االسطوا
 يف اخلطـوط العريـضة للمنـشورات بغيـة          القائم على اجلـنس   إدراج مسألة أنواع العنف      • 

 الرســائل اإلعالنيــة الــيت تعكــس صــورة إجيابيــة للمــرأة   وضــععلــى مؤلفيهــا مــساعدة 
 والرجل؛

شور أو برنـامج   ُتمنح باشتراك اجملتمع الفرنسي والفنـيني، ألي منـ    ،إنشاء جائزة سنوية   • 
 إلنـاث ر وا ومسعي بصري أو إذاعـي يـسهم يف تغـيري الـصور التقليديـة عـن أدوار الـذك                  

 وتعزيز مبدأ املساواة بني اجلنسني؛

_________________ 
 .ب يف أثناء العملمعهد التدري )١٦( 
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 .امللحقة هباتطوير توعية النساء والرجال يف إدارة اجملتمع الفرنسي والدواوين  • 
يف العالقــات  أنــواع العنــف”وبعــد مــرور ثــالث ســنوات علــى نــشر الكتيــب املعنــون  

16(٢٠٠٤نـوفمرب  /، فـإن دائـرة تكـافؤ الفـرص أطلقـت يف تـشرين الثـاين           “القائمة على احلـب   
F

١٧( 
وهـذه احلملـة    . اصة فيما بـني الـشباب     خب و بني القرناء،  من العنف    محلة جديدة للتوعية والوقاية   

 تقيـيم احلملـة   اسـتفادت مـن نتـائج       “  العنف يضر احلـب بـشكل خطـري        .أحبك”الثانية املعنونة   
17(الفريـــق العامـــلاألوىل والتعليقـــات الـــصادرة عـــن الرابطـــات اجملتمعـــة يف  

F

 نـــص يف وضـــع )١٨
 .الكتيِّب

ــة   ــراوح ســنه بــني    ،وهــذه احلمل ــيت  ســنة و٢٥ و ١٥ املوجهــة إىل مجهــور يت ــق ال تتعل
العنـف اللفظـي والنفـسي والبـدين     ، وهـو موضـوع   زال من احملرمات إىل حـد بعيـد      مبوضوع ما 

 القائمة على احلب لدى الـشباب، ختاطـب الـضحية واملعتـدي واحملـيطني               واجلنسي يف العالقات  
 .هبما

 :وهي تتوخى عدة أهداف 
أن يتاح للشباب معرفة دالئـل العنـف النفـسي والبـدين واجلنـسي يف عالقـاهتم القائمـة                    - 

 على احلب والعالقات القائمة مع احمليطني هبم؛
ــشباب     -  ــن ال ــضحايا م ــصح إىل ال ــف،     إىل وأإســداء الن ــن العن ــواع م ــذه األن  شــهود ه

  على مساعدة؛الالزمة للحصولوموافاهتم بالعناوين وأرقام اهلاتف 
 الـيت حتـيط بالعالقـات القائمـة علـى احلـب والعنـف               فكار اجلامدة واخلرافـات   حماربة األ  - 

 .والقضاء عليها
 مــع الوســط شــراكات خمتلفــةإجيــاد ومــن ناحيــة أخــرى عمــل اجملتمــع الفرنــسي علــى    

 :تعاوينال
 ؛“الشبكة البلجيكية الناطقة بالفرنسية للقضاء على العنف بني القرناء” - 
إهناء أعمال العنـف ضـد   ”احلملة الوطنية والدولية ملنظمة العفو الدولية حول موضوع       - 

 . العنف األسري ويف الوسط االجتماعي والعنف الذي ترتكبه الدولةبشأن “املرأة
_________________ 

 واليـوم   ٢٠٠٤نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ٢٥محلة نظمت يف إطار اليـوم الـدويل ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة يف                   )١٧( 
 .٢٠٠٤نوفمرب / الثاينتشرين ١١الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة يف بلجيكا يف 

تمـع، مركـز منـع أنـواع العنـف املـرتيل            مركـز املـرأة واجمل    : شكلت الرابطـات التاليـة جـزءاً مـن الفريـق العامـل             )١٨( 
ــواء          ــساء وإي ــضامن الن ــة ت ــف األســري واالســتبعاد، منظم ــواع العن ــاعي ملناهــضة أن واألســري، املركــز اجلم

 .محلة الوشاح األبيض ،Praxis, Magenta, Garanceاملضروبات،  
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: “الوقاية من العنف املرتكـب ضـد املـرأة        ” يف إطار مشروعها     مجعية التضامن النسائية   - 
الربنـامج األورويب   وذلـك يف إطـار   ،“املتحيزتعليم غري التدريب معلمي املستقبل على   

 ).DAPHNE(ملكافحة العنف ضد الطفل واملراهق واملرأة 
اإلنـاث  ختان  فضالً عن ذلك، قدم اجملتمع الفرنسي دعماً ألعمال خمتلفة تتعلق مبسألة             

 ) وأدوات تربوية هتدف إىل توعية الشباب بصفة خاصة، إخل،ندوات(
18( والطفولة املواليدومن ناحية أخرى، قام مكتب       

F

 ،، بغية مكافحة العنف ضـد املـرأة       )١٩
 :مبا يلي
 .“ يف مواقع العمليالتحرش األخالقي واجلنسب” ُتعىن وحدةإقامة  • 
 .يف أماكن االستشارات الطبية لألطفاللصق إعالنات للتوعية بالعنف ضد املرأة  • 
املـستفيدين مـن خـدمات    إصدار كتيبات للتوعية بالعنف ضد املرأة وجعلها يف متناول    • 

 .واألطفالمكتب املواليد 
إىل بناًء على دعـوة مـن حكومـة اجملتمـع الفرنـسي      و، وعلى الصعيد السمعي والبصري    

ت املتعلقـة حبـاالت العنـف املرتكـب ضـد      توصـيات بـشأن معاملـة املعلومـا    إبداء الـرأي ووضـع     
19(املرأة، قام جممع الرأي باجمللس األعلى للوسائل السمعية والبـصرية         

F

 بـإدراج هـذه املـسألة يف        )٢٠
املساواة وتعـدد الثقافـات واإلدمـاج االجتمـاعي       ” بعنوان   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٤رأيه الصادر يف    

 النص املتكامل للرأي علـى موقـع اجمللـس    انظر(“  ومتثيل املرأة يف دوائر البث اإلذاعي      وجود ‐
ــى العنــــــوان         ــت علــــ ــبكة اإلنترنــــ ــصرية علــــــى شــــ ــسمعية والبــــ ــائل الــــ ــى للوســــ األعلــــ

3Hhttp://www.csa.be/avis/caavis.asp(،          مع توصية حمرري هذه الـدوائر وغريهـم مـن ممثلـي قنـاة 
ية حلاالت العنف ضد املـرأة،      فرية بتدابري خمتلفة يف جمال املعاجلة الصح      املنوعات السمعية والبص  

 .بني القرناءمبا يف ذلك العنف 
، مت اختاذ تدابري خمتلفة أو وضعها موضـع التنفيـذ           املؤسسات العامة حلماية الشباب   ويف   

 :اصة فيما يتعلق بالعنفخب و،من أجل تأكيد حقوق املرأة وحرياهتا

_________________ 
ها يف أن تكفـل، يف إطـار مـن    مكتب املواليد والطفولة دائرة عامـة تابعـة للمجتمـع الفرنـسي،  وتتمثـل مهمتـ           )١٩( 

احترام التشريعات السارية ووفقاً للمهمة العملية املستهدفة، املوافقة على اسـتقبال الطفـل دون الثانيـة عـشرة                  
 .املوجود خارج وسطه العائلي واملساعدة يف االستقبال وتنظيمه واملشاركة فيه واإلشراف عليه وتقييمه

لسمعية والبصرية يف تنظيم قطاع الوسـائل الـسمعية والبـصرية، ويتحقـق مـن      يشترك اجمللس األعلى للوسائل ا   )٢٠( 
 .تنفيذ هذا التنظيم، ويعاقب على املخالفات إن حدثت
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ــام   -  ــذ ع ــة      مت إدخــال االخــتالط يف ،٢٠٠٢من ــة حلماي ــة باملعاهــد العام ــرق التعليمي الف
 ومن املالحظ أن هذا االختالط كان موجوداً منـذ عـشرات الـسنني يف فـرق      .الشباب
 .اجملتمعية النفسية والطبيةفرق الاإلدارة و

العامــة اإلدارة ويف إطــار الوقايــة مــن العنــف يف املعاهــد العامــة حلمايــة الــشباب، فــإن     - 
ــاعي العاجــل        ــسي واالجتم ــدخل النف ــرة الت ــع دائ ــة م ــشباب عقــدت اتفاقي ــة ال . ملعاون

 العنــف اللفظــي أو  ضــحايااصــةخبوالفتيــات املــسجالت، واملوظفــات وأصــبح بوســع 
 . طلب هذه اخلدمة من الصليب األمحر البلجيكي،البدين أو األخالقي

 رعايـة هـذه اجللـسات     وتتـوىل .  املؤسسات جلـسات للتربيـة العاطفيـة واجلنـسية         وتعقد - 
 :دوائر تنظيم األسرة

ــة الــشباب إجــراء دراســات  وطلبــت اإلدارة  -  ــشأن  ونظمــت  ،العامــة ملعاون ــدريبات ب ت
لقُــصَّر لبغيــة التأكيــد علــى تــوفري قــدر أكــرب مــن الرعايــة  مــرتكيب اإلســاءات اجلنــسية، 

 .الذين عهد هبم إىل املعاهد العامة حلماية الشباب ومن مث جتنب املعاودة
 مــن اجلــدير بالــذكر أن الــشباب املــسجل يــستفيدون مــن املــساعدة الــيت  وأخــرياً، فــإن 

 يتطـرق عـادة إىل هـذه    تعليماًأيضا يقدمها املستشارون الدينيون أو األخالقيون الذين ميارسون    
 .املوضوعات

 
  إقليم والون -جيم  

 الفقر - ١ 
 يف حـني    ،يف املائـة بالنـسبة للمـرأة       ١٨ الفقر إىل    طرالنسبة املئوية خل  يف والون   ارتفعت   
ميكـن اعتبـار أن التـدابري املتخـذة بغيـة تـشجيع       لـذلك  و.  يف املائـة بالنـسبة للرجـل      ١٢أهنا تبلـغ    
لـى حـق ممارسـة حيـاة تتفـق وكرامـة اإلنـسان تـسهم         ع األشخاص املزعزعني اقتـصادياً   حصول

 .يف احلد من التمييز ضد املرأةبشكل ما 
 تتألف من معونـة ماليـة تقـدم إىل األشـخاص     ، اليتنقل واإلجيارلاوهكذا، فإن إعانات     

خيرجون من حالة انعدام املأوى أو من مـسكن غـري صـحي إىل مـسكن صـحي، تـذهب                    الذين  
اصـة  خبومن األمثلة األخرى التـدابري املتخـذة يف قطـاع الطاقـة، و    . النساء يف غالبية احلاالت   إىل  

تعوهلـا  ، الـيت  بـوين اصة األسـر الوحيـدة األ  خبو(ملنخفض اإلعانة املقدمة إىل األسر ذات الدخل ا     
 واقتـصادات الطاقـة والطاقـة املتجـددة،     ،من أجل تعزيز االسـتخدام الرشـيد للطاقـة     ) غالباًاملرأة  

 .احملرومنيفئات األشخاص لاألدىن من الكهرباء والغاز والتوفري املضمون للحد 
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 مكافحة أنواع العنف ضد املرأة - ٢ 
يات إقلــيم والــون يف جمــال مكافحــة العنــف ضــد املــرأة بــشكل أساســي   تتعلــق صــالح 

 .بوظائف احلماية والتعويض
 واملتعلـق باسـتقبال وإيـواء ومرافقـة         ،٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ١٢ويتيح املرسـوم املـؤرخ       

ــة   ــذين ميــرون مبــصاعب اجتماعي ــة  األشــخاص ال ــة وملجــأين   ١٣، اعتمــاد ومعاون داراً لألموم
لالنتقـال والتـأجري    إعانـات   وفـضالً عـن ذلـك، يـتم أيـضاً تقـدمي             . ملـرتيل ا ضحايا العنـف     للنساء

 .لتسهيل إسكان الضحايا
داخــل املــرتيل ويــل مركــز الســتقبال ضــحايا العنــف     مويقــوم إقلــيم والــون أيــضاً بت    
 إىل جانــب مبــادرات متنوعــة عامــة أو خاصــة ترمــي إىل مرافقــة الــضحايا أو توعيــة ،مستــشفى

 ساعدةوتقـدم دوائـر مـ     . مع املدين بـضرورة مكافحـة أنـواع العنـف هـذه           السلطات العامة واجملت  
 . للضحايامعنويا املتقاضني يف إقليم والون دعماً إدارياً و

اصـة  خب، و املـرتيل وطنيـة ملكافحـة العنـف       العمل  الويشارك إقليم والون بنشاط يف خطة        
 .ية لتكافؤ الفرصعمال تنسيق إقليمألعن طريق التمويل املشترك لعالج مرتكيب العنف و

ــة       اإلدارةويف   ــة ومحاي ــاز لوقاي ــيم جه ــف أق ــدريب املهــين والتوظي ــة للت ــة الوالوني  العام
. والتحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل املعنــوي العمــال والعــامالت يف جمــال العنــف والتحــرش  

 يف أول كــانون يبــدأ ســرياهنا(اإلدارة يف الالئحــة اجلديــدة للعمــل يف ومهمــة اجلهــاز أن تــدرج 
تـشمل  و أو اجلنـسي يف العمـل        املعنـوي تعليمات تتعلق بـالعنف والتحـرش       ) ٢٠٠٦ يناير/الثاين
 :ما يلي
 إعالن مبادئ؛ • 
 ريف واإلطار القانوين؛االتع • 
 إعالن سياسة الوقاية واحلماية؛ • 
 ؛املنشأ اجلهاز وصف • 
ــرر ات اإلجــراءوصــف •  ــربو    املق ــذين يعت ــدربون ال ــا املوظفــون واملت ن أنفــسهم أن يتبعه

أو مـن   ) الـداخليني ( آخرين أو متدربني     موظفنيلعنف أو التحرش من جانب      لضحايا  
 ؛)خارجيني(جانب أشخاص آخرين 

 ؛)الداخليني(خمطط إلجراءات التعامل مع شكاوى املوظفني  • 
  اإلجراءات التأديبية واجلزاءات؛وصف • 
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 العناوين املفيدة؛ • 
 اص الذين يستمع إليهم؛وعناوين االتصال باألشخبيانات  • 
 . الوثائق املتاحةوصف • 

 ويف املتنــاول بالنــسبة جلميــع املــوظفني علــى موقــع  ة ميــسورا يف جمموعهــاتواإلجــراء 
 . على اإلنترنتاإلدارة

 املهاجرات - ٣ 
 بـشأن إدمـاج األجانـب أو األشـخاص          ١٩٩٦يوليـه   /متوز ٤ينظم املرسوم الصادر يف      

وينص أيضا على تقـدمي املـساعدة إىل      . وافقة سبعة مراكز إقليمية   املنحدرين من أصول أجنبية م    
 .املبادرات احمللية للتنمية االجتماعية

ــستهدف          ــاعي ت ــدة للتحــرر االجتم ــدابري عدي ــون ت ــيم وال ــدعم إقل ــار ي ــذا اإلط ويف ه
وهتــدف هــذه التــدابري إىل متكــني هــؤالء  . املهــاجرات، وال ســيما اآلتيــات مــن أوســاط شــعبية 

استيفاء الـشروط الـدنيا الالزمـة لالخنـراط يف عمليـة االنـدماج االجتمـاعي واملهـين،                  النساء من   
ــة       ــة والثقافي ــة، واكتــساب املعــارف االجتماعي ــسية باعتبارهــا لغــة أجنبي عــن طريــق تعلــم الفرن

وجيــري كــل عــام تقــدمي املــساعدة إىل مــا يقــرب مــن مائــة    . الكافيــة عــن البيئــة املــستقبلة هلــن 
 .ومخسني مبادرة

 
 إقليم بروكسل العاصمة -ال د 

 قائعيةبيانات و - ١ 
تؤكد إعالنات حكومـة بروكـسل منـذ عـدة سـنوات علـى املـساواة وتتعـاظم العمليـة                     

20(مبوجب هذا التشريع  
F

ولتأييد إدراج تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين فـإن اإلقلـيم خـصص               . )٢١
 .له عدة آليات

_________________ 
 سياســاته يف ربعــاإلقلــيم علــى تعزيــز املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يعمــل ”: ٢٠٠٤اإلعــالن احلكــومي لعــام  )٢١( 

ة وإحــصائية حــسب اجلــنس يف مجيــع اختــصاصاته  ومــن أجــل ذلــك، يقــوم بدراســات استقــصائي . جمموعهــا
 .اإلقليمية

ويتــوىل، عــن طريــق اخلدمــة العامــة، تعــيني مــسؤول عــن املــساواة ويهــتم يف مجيــع اجملــاالت بإجيــاد تــوازن يف    
 .التمثيل بني الرجل واملرأة

 .“بني الرجل واملرأةوتعمل احلكومة أيضاً على أن تقدم إىل الربملان تقريراً سنوياً عن سياسة تكافؤ الفرص   
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 اخلـارجي و علـى الـصعيد الـداخلي        عدة دوائر مـسؤولة عـن هـذا اجملـال         ولدى الوزارة    
 .معا

مكلفة بالنهوض باملـساواة والتنـوع      وحدة  املوارد البشرية وتكافؤ الفرص     إدارة  ولدى   
علـى التوعيـة   املـوظفني  اقتـراح عـدة إجـراءات لتـدريب     داخليـا  ويـتم كـل عـام      . داخل الـوزارة  

 .املعلومات ذات الطابع القانوينب خاصة ، وتزويدهم بصفةواالتصال
 واملتعلــق ١٩٩٠فربايـر  / شــباط٢٧ امللكـي املـؤرخ   األمــرعمـل الـوزارة علــى تطبيـق    وت 

ويف هـذا اإلطـار،      .بالتدابري الرامية إىل تعزيز تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف الدوائر العامـة            
إعـداد تقريـر حتليلـي حيتـوي علـى بيانـات            وجيري بانتظام    بتكافؤ الفرص،    ة مكلف ةموظفعينت  

 .مرافقةلل جلنة داخلية أنشئت باملوظفني، وحتقيق خطة عمل لتكافؤ الفرص، وجنسية تتعلق
 . مــشروعات يف هــذا اجملــالوضــع دعمــاً ماليــاً للرابطــات الــيت تقــوم ب الوحــدةوتقــدم  

 على أن يقوم إقلـيم بروكـسل        املرتيل، بتنسيق مكافحة العنف     ة مكلف ة موظف الوحدةعمل يف   تو
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤فترة لل املرتيلحة العنف باالشتراك يف خطة احتادية ملكاف

 قائمـة باملبـادرات املتخـذة       تضع الوحدة وتطبيقاً للتوصيات الصادرة عن مؤمتر بيجني،        
 للتنــسيق يف إدارة الــسلطات احملليــة وحــدة ٢٠٠١أنــشئت يف عــام و .يف إطــار أهــداف املــؤمتر

 ويف إطـار تعمـيم مراعـاة        .مسؤولة عن تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة علـى املـستوى البلـدي            
 بنــشاط يف اإلدارة اإلقليميــة بغيــة ضــمان مراعــاة البعــد الوحــدةاملنظــور اجلنــساين، تعمــل هــذه 

 جيـري تـوفري  ويف هـذا اإلطـار،      .  الـسلطات احملليـة    حتـت إشـراف    املنفذةيف السياسات   اجلنساين  
 احمللـيني واإلقليمـيني   لمـوظفني لدراسات وتدريبات تتعلق باحلق يف املساواة بـني الرجـل واملـرأة         

 مبــا يف ، بغيــة إتاحــة نــشر األحكــام القانونيــة الوطنيــة والدوليــة،٢٠٠٢دون انقطــاع منــذ عــام 
 .وما زال الربنامج جارياً. ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ميزانيتــه يف بنـــد   يــورو يف  ٥٩٠ ٠٠٠، أدرج اإلقلــيم مــا جمموعـــه   ٢٠٠٥ويف عــام   
ــرص   اإل ــافؤ الف ــام إلدارة تك ــاق الع ــإلرادة      . نف ــة ل ــة نتيجــة منطقي ــذه امليزاني ــادة ه وجــاءت زي

وميكــن مــع ذلــك مالحظــة اخللــط  . ٢٠٠٤ يف اإلعــالن احلكــومي لعــام وردتالــسياسية الــيت 
ومـن شـأن    . ، وهـو مـصطلح متعـدد املعـاين يف ذاتـه           “تكافؤ الفـرص  ”الذي يفهم من مصطلح     

امليزنـة  يف إطـار    املوضـوعة   أن وإمكانية التـصرف يف امليزانيـات         هياكل خمتلفة يف هذا الش     وجود
اصــة فيمــا يتعلــق بــاجلمهور    خب و؛ حتــسني فهــم سياســة املــساواة   املراعيــة للمنظــور اجلنــساين  

 .املستهدف
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 القرارات التشريعية - ٢ 
اواة احلكوميـة    قرار يتعلق بقيام احلكومة بإعداد تقرير سنوي لتقييم سياسة املـس           اعتمد 

21(٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٢٠ يف املــرأة والرجــل بــني 
F

ويقــضي القــرار بــأن تقــوم حكومــة     . )٢٢
ــة   بروكـــسل  ــان عـــن تابعـ ــنويا بتقـــدمي بيـ ــاهت سـ ــؤمتر بـــيجني يف سياسـ األهـــداف  (اأهـــداف مـ
 .ويودع هذا التقرير يف الربملان اإلقليمي). ، إخل التقييم، الوسائل املالية،االستراتيجية

اصة علـى الـصعيد     خبباملساواة على مستوى بروكسل، و    ومت إصدار عدة مواثيق تتعلق       
 .البلدي

 حيــث النــساء هــو، و٢٠٠٥ديــسمرب /يف كــانون األول“ ميثــاق للمــرأة يف بروكــسل” 
متثيـل متـساو    والـسعي إىل حتقيـق       ويشاركن بنشاط يف احلياة السياسية احملليـة،         يترابطنعلى أن   

 . الوسائل البشرية واملالية الكافيةهتوفر ل من أجل املساواة قضاء، وإقامة البلدياتيف 
تكافؤ الفرص بني املرأة والرجـل يف احليـاة         ”جملس البلديات واألقاليم األوروبية     ميثاق   
 الذي يؤكد لـيس فقـط علـى مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة، وإمنـا أيـضاً                        ،“احمللية

. للــسلع واخلــدماتمقــدما و بوصــفها صــاحب عمــل  ،علــى دور البلــديات يف جمــال املــساواة 
 .اعتمدت عدة بلديات يف بروكسل هذه املواثيقو

 مـزة ويتعلق األمر مع ذلك بالتزامات ذات طبيعة عامة، وصكوك غـري ملزمـة وغـري مر                
 .لزاموخيلو تطبيقها من أي وسيلة إ. يصعب تقيميهاو

ؤرخ ، منــذ اعتمــاد القــانون املـــ    واجلنــسي، قــام اإلقلــيم   املعنــوي ويف جمــال التحــرش    
 ،، بتنظيم عدة تدريبات تتعلـق حبمايـة العمـال مـن العنـف يف العمـل                ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ١١

 .ملوظفي البلدياتمع التأكيد على اجلنس بالنسبة 
، عــن طريــق التنــسيق اإلقليمــي  ٢٠٠٢وفــضالً عــن ذلــك، يــشارك اإلقلــيم منــذ عــام    

والتنــسيق املقــام يف هــذا . رتيلاملــملكافحــة العنــف، يف تنــسيق اخلطــة االحتاديــة ملكافحــة العنــف  
ــة        ــسيق اخلطــة اإلقليمي ــة مــن الطــراز األول ويعمــل علــى تن ــشأن جيمــع بــني خــدمات اإلغاث ال

 .تشجيع أعمال التوعية والوقايةب
22(الفرنــسية إلقلــيم بروكــسل العاصــمةاجملتمعيــة وعلــى صــعيد اللجنــة  

F

، فــإن املرســوم )٢٣
املـشتبه   ومـن ناحيـة أخـرى إىل        أقارهبم،الضحايا و املتعلق خبدمات املعونة املقدمة من ناحية إىل        

_________________ 
 .٢٠٠٦مايو / أيار٩اجلريدة الرمسية الصادرة يف  )٢٢( 
) الناطق بالفرنـسية والفلمنـدي    (تنظم اللجنة اجملتمعية املشتركة وتدير املسائل اجملتمعية املشتركة بني اجملتمعني            )٢٣( 

 .يف اإلقليم
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ــيهم ــراحهم وإىل املــسجونني الــسابقني و   ف ــارهبم واملطلــق س ــضالً عــن االعتــراف   ،، يتــيحأق  ف
 اعترافـاً باخلـدمات النوعيـة ألنـواع معينـة مـن             ، اليت تعاجل مجيع أنواع املخالفات     الدوائر العامة ب

ن اخلـدمات يف انتظـار املوافقـة، نـوع بالنـسبة            ومن مث فإنه يتم اسـتهداف نـوعني مـ         . املخالفات
 .للضحايا ومرتكيب االغتصاب، والنوع اآلخر بالنسبة للضحايا ومرتكيب العنف املرتيل

. واملرســوم املتعلــق بــدور االســتقبال يتــيح اســتقبال األشــخاص مــن غــري ذوي املــسكن 
ضـحية  ) مـع أطفاهلـا  (وهكـذا، فـإن داراً تـستقبل املـرأة     . لنـساء وأسـرهن  لويويل اهتمام خـاص   

يف فتــرة ن ه، وتــستقبل)الــشابات( للنــساء احلوامــل ختــصص فقــط، ودوراً أخــرى املــرتيلالعنــف 
وإىل جانــب االســتقبال، فــإن هــذه الــدور مكلفــة مبــساعدة . احلمــل والعنايــة األوليــة ألمومتــهن

 .املنتفعات منها على اكتساب أو استعادة استقالهلن الذايت
 ق باألملانية اجملتمع الناط -هاء  

املمولــة بواســطة اجملتمــع النــاطق باألملانيــة،   غــري اهلــادة إىل الــربح،Prismaتــنظم رابطــة  
 .اتواجهن صعوبيمركز لإلرشاد ودار للجوء للنساء الاليت عمل 

 تقبال النساء الاليت يواجهن صعوباتاس - ١ 
 مركز اإلرشاد  -١-١

 : إىل حتقيق األهداف التاليةتاواجهن صعوبيلنساء الاليت ايسعى مركز إرشاد  
أو /مـررن حبـاالت مـن العنـف اجلنـسي، والعنـف البـدين و             الـاليت   االستماع إىل النساء     • 

 ؛ ومساندهتنالنفسي
 إعداد حلول للحاالت املتصلة بعالقات بالغة الصعوبة، • 
 االنفصال؛ وأمساندة املرأة يف حاالت الطالق  • 
 ت أو الترمل أو الفقد أو املرض؛مساندة املرأة اليت تواجه املو • 
 ظروفها املعيشية؛ واليت تسعى إىل إحداث تغيري يف املأزومةمساندة املرأة  • 
 .شن محالت لإلعالم والتوعية • 

 دار اللجوء -٢-١  
 .تستضيف دار اللجوء النساء وأطفاهلن عندما تتطلب احلالة ذلك 
 .يف دار اللجوء طفالً ١٥  امرأة و١٦ تفي، استض٢٠٠٥وخالل عام  



CEDAW/C/BEL/6  
 

07-39544 61 
 

 امـــرأة للمقابلـــة ١٧٩(“ Prisma”رابطـــة امـــرأة ٢٢٦، استـــشارت ٢٠٠٥ويف عـــام  
 ).حمدد امرأة ملتابعة عالج ١٤  و؛ امرأة من أجل معلومات قانونية٣٣  و؛الفردية

 سـنة وفـوق   ٢٥قـل مـن     أليـة   عمروعلى مستوى العمر، لوحظـت زيـادة يف الـشرحية ال           
 .سنة ٥٠
 

 للجوء ااستقبال طاليب - ٢ 
 اللجــوء ليبايعــين مكتــب اللجــوء بالــصليب األمحــر للمجتمــع النــاطق باألملانيــة بطــ         

ــئني  ــع أنـــواع الـــصعوبات،       الـــسياسيني والالجـ ــذين ميـــرون جبميـ ــاجرين واألجانـــب الـ واملهـ
، وبــشكل خــاص املــرأة ســواء كانــت ) تطبيقــاً التفاقيــة جنيــفوذلــك(احملــرومني واألشــخاص 

 .نازحة أو أصلية
ــشرو   ــدف مـــ ــاين  ويهـــ ــانون الثـــ ــق يف كـــ ــد يطلـــ ــاير  /ع جديـــ ــوان ٢٠٠٧ينـــ  بعنـــ

”Frauenerzählcafé “وتوســــيع نطــــاق ،إىل حتــــسني االتــــصاالت االجتماعيــــة بــــني النــــساء 
 والقضاء على مجيع أنواع التحيُّز والقلق والتجاهـل عـن طريـق تـوفري مكـان للقـاء                  ،“الشبكة”

 .بالنسبة للنساء األجنبيات والبلجيكيات
 

 ٤املادة  
 على املستوى االحتادي -ال أو 

 يف اخلدمة العامة االحتادية - ١ 
 بـشأن التـدابري الراميـة إىل تعزيـز          ،١٩٩٠فربايـر   / شباط ٢٧ امللكي املؤرخ    ألمريطبق ا  

دوائر اصـة الـ  خب عامـة، و دوائـر  العامـة، علـى عـدة    دوائرتكافؤ الفرص بـني الرجـل واملـرأة يف الـ       
ــة    ــة واملؤســسات العلمي ــة االحتادي ــة العام ــات العام ــة باختــاذ     . واهليئ ــرة عام ــزم كــل دائ ــو يل وه

تنفيـذ خطـط    من خالل ،تؤثر على فرص املرأةالفعلية اليت إجراءات لعالج أوجه عدم املساواة  
 .تكافؤ الفرصل

وصـف  و ،تـصحيحها يـتعني   وهذه اخلطـة حتتـوي بـصفة خاصـة علـى وصـف حلـاالت                 
ــة مــستهدفة  ــة   مــسؤولني عــن اخلطــة عــني تو. إلجــراءات إجيابي ــذ هــذه اإلجــراءات اإلجيابي  تنفي

 ،عفـي هـؤالء بـصفة جزئيـة مـن أعمـاهلم           يو. والطرائق املتعلقة بالتقييم الدوري والنهائي للخطة     
وفضالً عن ذلك، مت إنشاء جلنـة       .  العاملني يف املؤسسة، حىت يتفرغوا ألداء هذه املهمة        يف ضوء 

خطـة تكـافؤ الفـرص، وتقيـيم       يفرأي  الـ داخلية للمرافقـة يف كـل دائـرة عامـة مـن أجـل إسـداء                 
 . وممارسة الرقابة على تنفيذ اإلجراءات اإلجيابية،اإلجراءات اإلجيابية
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وشهد تنفيذ اإلجراءات اإلجيابية يف القطاع العام االحتادي تطوراً هامـاً مـع ذلـك منـذ                 
23(١٩٩٠فربايـر   / شـباط  ٢٧امللكي املؤرخ ألمر  نشر ا 

F

فؤ  بـشأن التـدابري الراميـة إىل تعزيـز تكـا           )٢٤
ت احلكومـة االحتاديـة     بـدأ  منـذ أن     ، وبـصفة أخـص    العامـة دوائر  الفرص بني الرجل واملرأة يف ال     

 .إدماج املنظور اجلنساين يف جمموع السياسات املضطلع هبا
إدمـاج التـدابري    جـدوى   تقيـيم انتـهى إىل      لاملـشار إليـه     ألمر  النظام الذي أنشأه ا   خضع  و 

أجــل العــاملني يف اخلدمــة العامــة االحتاديــة يف جمــال  املتخــذة مبوجــب اإلجــراءات اإلجيابيــة مــن  
وعلـى حنـو أكثـر      . وزيـر اخلدمـة العامـة     شؤون املـوظفني الـيت تنفـذ حتـت إشـراف            سياسة إدارة   

املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف مـشروع           إدراج عنصر   اً، فإن هذا اإلدماج يتم عن طريق        دحتدي
ويــرد وصــف هــذا املــشروع  .  االحتاديــةالــذي جيــري تنفيــذه داخــل اخلدمــة العامــة “ التنــوع”

 . من االتفاقية٢بالتفصيل يف الفرع املتعلق باملادة 
دوائر ، أتـاح حـدث وطـين يتعلـق بـالتنوع يف الـ             ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ويف   
ــنظمــه موظفــو العامــة،  ، ملمثلــي جممــوع اإلدارات االحتاديــة،  العامــة االحتاديــة دوائروتنظــيم ال

األخـرى،  يدة املوحية   إلقليمية واجملتمعية، تعزيز اإلجراءات واملمارسات اجل     وكذلك اإلدارات ا  
 . العامةدوائريف جمال التنوع يف ال

ة وحـد ، إقامـة    دوائر العامـة االحتاديـة    تنظـيم الـ   موظفـو و   شهد   ٢٠٠٥ومن مث فإن عام      
ــدائم  ــوع ال ــيت    ،للتن ــالتنوع ال ــر اخلدمــة ال هــاطلقأ يف إطــار خطــة العمــل املتعلقــة ب ــة وزي  يف عام
لتجميـع  يف كـل إدارة احتاديـة،   مـوظفي االتـصال   ومت تشكيل شبكة من   . فرباير/منتصف شباط 

 .إجراءات التوعية
الـدوائر العامـة    يف “اإلجـراءات اإلجيابيـة  ”وبغية توخي الفاعليـة، فـإن شـبكة مـوظفي            
 مت تنظيمـه    وخـالل اجتمـاع   .  مت إدماجها يف شبكة املوظفني املواكبني ملشروع التنـوع         االحتادية

إطـالع  اجلديـد، و  “ مـشروع التنـوع   ”طالع أعضاء الشبكة علـى      إ، مت   ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣يف  
ــشبكة   ــتحقني بــأي  أعــضاء هــذه ال ــة، علــى    غــري املل ــة عامــة احتادي ــة أو هيئ خدمــة عامــة احتادي

ومت نـشر  . شـبكة التنـسيق اإلقليمـي واجملتمعـات أيـضاً     الـيت تنفـذها     معلومات متعلقة باملبادرات    
اإلجــراءات ” املعنيــة مــن أجــل أن يتــاح ألعــضاء شــبكة دوائر املعلومــات بالتعــاون مــع الــهــذه

وضـوعة علـى مـستوى      املبـادرات امل  االشـتراك يف    “ شـبكة التنـوع   ”غري املنـضمني إىل   “ اإلجيابية
 .سلطتهم

_________________ 
اميــة إىل تعزيــز تكــافؤ الفــرص بــني الرجــل  بــشأن التــدابري الر١٩٩٠فربايــر / شــباط٢٧األمــر امللكــي املــؤرخ  )٢٤( 

 .١٩٩٠مارس / آذار٨واملرأة يف الدوائر العامة، نشر يف اجلريدة الرمسية الصادرة يف 
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 .التنوعقيمة  من أجل إعالء ٢٠٠٧‐٢٠٠٥خطة العمل للفترة  -١-١
 ثــالث التنــوعقيمــة  مــن أجــل إعــالء ٢٠٠٧‐٢٠٠٥خطــة العمــل للفتــرة تــستهدف  
املعوقـون، واألشـخاص ذوو األصـل األجـنيب، واملـرأة الـيت تعمـل يف وظـائف يكـون                    : مجاعات

 .متثيلها فيها متدنياً
وتقترح هذه اخلطة إجراءات حمـددة جتـاه املـرأة يف القطاعـات الـيت يكـون فيهـا متثيلـها                      

لوظـائف تقنيـة أو إداريـة والبحـث النـشط عـن             متدنياً، مبا يف ذلك حـث املـرأة علـى أن تتقـدم              
النساء الاليت ميكن أن يكن أعضاء يف هيئات احمللفني املختـارين، والتحقـق مـن التحيـز حـسب                   

، وحتديــد هــدف رقمــي يبلــغ  “روســيل”اجلــنس يف االختيــار املــسبق للمــديرين لــدى مؤســسة  
ت يف وظـائف اإلدارة علـى       ويزيد معدل النساء العامال   . الثلث من النساء املنتدبات يف وظائف     

 .٢٠٠٦يوليه / يف املائة يف متوز١٤,٣حنو بطيء، وبلغ 
لتــشجيع املــرأة علــى الترشــح  “ املــرأة علــى القمــة ”ومت تنظــيم محلــة إعالميــة بعنــوان   

ــة ضــمن اإلدارة  ــداخل أوالً، مــع بعــث رســالة يف    . لوظــائف إداري ــة يف ال وقــد مت تنظــيم احلمل
ساء املوظفـات يف املـستوى ألـف، ونـشر ملـصقات مـزودة مبرايـا         إىل مجيع الن   ٢٠٠٥مايو  /أيار

 .“!يكفـي الـتفكري فيهـا للحـصول عليهـا         أ؟  علـى القمـة يف املـستقبل      امرأة  ”حتمل رسالة تقول    
ويف . ويف املرحلة الثانيـة، مت تنظـيم احلملـة يف اخلـارج أيـضاً مـع إعالنـات منـشورة يف اجملـالت                      

فقد ازدادت النسبة املئويـة للنـساء الـاليت    . اجتاه إجيايب أعقاب هذه احلملة، أمكن مالحظة أول       
سجلن أمسـاءهن الختيـارهن يف الوظـائف العليـا والوظـائف اإلداريـة، عقـب احلملـة الداخليـة،                    

ــا ــادل  مب ــسبة مــن   ٢يع ــة يف املتوســط، وازدادت الن ــة إىل ٣٣ يف املائ ــن  ٣٥ يف املائ ــة م  يف املائ
 ٢٠٠٥سـبتمرب   /الـيت مت إغالقهـا يف أيلـول       (“ الرابعـة ة  املوج”النساء املرشحات يف اجملموع يف      

ــداخل واخلــارج   ــة للمرشــحات خــالل  ). وهــذه أرقــام املرشــحات يف ال وازدادت النــسبة املئوي
، أي بعـد احلملـة اخلارجيـة، لتبلـغ يف اجملمـوع             )٢٠٠٥ديـسمرب   /كانون األول (املوجة األخرية   

لتــشجيع املرشــحات ينبغــي أن تتواصــل،  وغــين عــن القــول إن اجلهــود املبذولــة  .  يف املائــة٤٢
 .وستتواصل

ويعار اهتمام كبري أيـضاً لتوعيـة املـوظفني ومـديريهم باحتمـاالت التحيـز علـى أسـاس                    
أوصــاف حمايــدة للوظيفــة، كتابــة  (اجلــنس وكــذلك بالنــسبة لتعزيــز احليــاد مــن حيــث اجلــنس   

 ).عروض للعمل حمايدة من حيث اجلنس، إخل
احلياة اخلاصـة واحليـاة املهنيـة يف االعتبـار عـن طريـق مـشروع            وميكن أخذ التوازن بني      

أو قليلـة الفعاليـة وعـرب تنفيـذ مـشاريع رائـدة عـن               /رائد بشأن مـشكلة االجتماعـات املتـأخرة و        
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وتتوىل وحدة التنوع، الـيت أنـشئت لـضمان متابعـة خطـة العمـل، تنفيـذ                 . طريق العمل عن بعد   
 .التدابري السالفة الذكر

 اختاذ القرار السياسييف جمال  - ٢ 
مت اختــاذ تــدابري خاصــة ترمــي إىل التعجيــل بإقامــة املــساواة الواقعيــة بــني الرجــل واملــرأة  

ــسلطة    ــع مــستويات ال ــة -املــستوى االحتــادي  (علــى مجي ــات االحتادي ــز  )  الكيان مــن أجــل تعزي
 .مشاركة املرأة يف اختاذ القرار السياسي

لــى وجــود املــرأة يف املؤســسات الــسياسية      وتــرد هــذه التــدابري التــشريعية وأثرهــا ع     
 . من هذا التقرير٧البلجيكية يف املادة 

 من أجل احلث على القيام بإجازة األبوة - ٣ 
، محلـة إعالميـة ومحلـة       ٢٠٠٢نظم املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل، منذ عـام            

ستقبل عــن طريــق قنــوات ونــشرت مطويــة بــأربع لغــات آلبــاء املــ. توعيــة تتعلــق بإجــازة األبــوة
أصـحاب  (ومن أجل توعيـة عـامل العمـل        . عديدة للغاية، منها البلديات، وعلى مواقع اإلنترنت      

، أعــدت أداة للرســوم املتحركــة علــى املــسرح  )العمــل يف القطــاعني العــام واخلــاص والنقابــات 
 ).DVD(ومتوافرة أيضاً بلغتني على أجهزة الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية

إعداد جدول بترتيـب إجـازة األبـوة مبعرفـة الـسلطات احملليـة، وقـد أثبـت اجلـدول                   ومت   
 .ضرورة اختاذ املبادرة يف هذا الشأن

 ميثاق الرجال العاملني يف جمال حتقيق املساواة بني املرأة والرجل - ٤ 
، اقتــرح الــوزير االحتــادي ٢٠٠٦مــارس / آذار٨مبناســبة حلقــة دراســية مت تنظيمهــا يف  
بتكافؤ الفرص أن يوقِّع الرجال بإمضائهم على وثيقة موجهة إليهم بصفة خاصـة بغيـة               املكلف  

والوثيقة متاحـة علـى موقـع املعهـد املعـين باملـساواة بـني املـرأة                . العمل بنشاط يف حتقيق املساواة    
 .والرجل

 
  الكيانات االحتادية-ثانياً  

 اجملتمع الفرنسي
 يف  ٢٠(يف االحتـادات واجلمعيـات الرياضـية        اعتمد مرسوم يهـدف إىل متثيـل اجلنـسني           

 ٣١وحبلــول . ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٢٠يف ) املائــة علــى األقــل مــن النــساء يف أجهــزة اإلدارة 
 يف املائــة، تفــي بــشرط متثيــل  ٣٧,٥ احتــاداً، بنــسبة ٢٤، كــان ٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول

 .املرأة يف جمالس إدارهتا
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ــوم واعتمــدت حكومــة اجملتمــع الفرنــسي أيــض    ــه / متــوز١٧ا، ي ، مرســوماً ٢٠٠٢يولي
 .يهدف إىل تعزيز املشاركة املتوازنة للرجل واملرأة يف األجهزة االستشارية

 :وينص هذا املرسوم بصفة خاصة على ما يلي 
ينبغــي أن يوجــد رجــل واحــد وامــرأة واحــدة علــى األقــل ضــمن املرشــحني األصــليني   - 

 واالحتياطيني يف األجهزة االستشارية؛
 يف املائة مـن األعـضاء مـن كـل جـنس كحـد               ٣٥ينبغي أن تضم األجهزة االستشارية       - 

 أدىن؛
 .تقدم احلكومة كل عامني إىل جملس اجملتمع الفرنسي تقييماً هلذا املرسوم - 

وبغيـــة إدراج مـــسعى يتعلـــق باملـــساواة بـــني اجلنـــسني يف إعـــداد األحكـــام التـــشريعية   
االهتمــام العــام، أدرج منــودج معــني بــشأن تكــافؤ والــسياسات والــربامج واملــشروعات موضــع 

 . يف مدرسة اإلدارة العامة٢٠٠٧-٢٠٠٦الفرص يف خطة التدريب للفترة 
 

 ٥املادة  
 على املستوى االحتادي -أوالً  
 صورة املرأة والرجل - ١ 

 يف اإلعالن -١-١
يكي يـوم   بغية حتسني مكافحة األفكار اجلامدة عن اجلنسني، اختذ جملس الشيوخ البلج           

وقـد طلـب إىل املعهـد       .  قراراً يتعلق بصورة املرأة والرجل يف اإلعالن       ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥
املعين باملساواة بني املـرأة والرجـل وجلنـة اإلعالنـات هبيئـة حمكمـي أخالقيـات اإلعـالن يف هـذا                     

 .القرار حتليل ودراسة املوضوع وتنفيذ إجراءات حمددة، كل يف جمال اختصاصه
 “Electronica”روع مش -٢-١

ــشجيع     ٢٠٠٠يف عــام   ــى ت ــة عل ــة االحتادي ــشبونة، عكفــت الدول ، ويف أعقــاب قمــة ل
ــصال     ــات واالت ــا املعلوم ــرأة والرجــل إىل تكنولوجي ــساواة يف وصــول امل ــار،  . امل ــذا اإلط ويف ه

اضـــطلعت إدارة تكـــافؤ الفـــرص يف الـــدائرة العامـــة االحتاديـــة لالســـتخدام والعمـــل والتـــشاور 
 بالتمويــل املــشترك مــع الــصندوق االجتمــاعي األورويب، مبــشروع بــشأن هــذا        االجتمــاعي،
، أتــاح إعــداد وتنفيــذ محلــة توعيــة “Electronica”وهــذا املــشروع، ويعــرف باســم . املوضــوع

للجمهور العـريض؛ وإعـداد أربـع أدوات للتوعيـة والقـضاء علـى األفكـار اجلامـدة فيمـا يتعلـق                      
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ــرأة والرجــل إىل املهــن وإ   ــصال؛    بوصــول امل ــات واالت ــات املعلوم ــى تكنولوجي ــدريب عل ىل الت
وإجــراء دراســة نوعيــة للــصعوبات الــيت يــصادفها الطــالب مــن اجلنــسني يف اختيــار الدراســات  

وقد أهنى هذا املـشروع، الـذي اضـطلع بـه           . واملهن املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات واالتصال    
 .٢٠٠٣مع شركاء من املؤسسات واجلمعيات، يف أواخر عام 

 “العامة لألسراجملالس ” - ٢ 
بناء على مبادرة من وزارات الدولة لشؤون األسر واملعوقني اليت توالت خـالل الفتـرة                

، جتمـع   ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٤فيمـا بـني عـامي       “ عامـة لألسـر   جمالس  ”املشمولة بالتقرير، مت تنظيم     
ليـات امليدانيـة الـيت يتمثـل        بني الفعاليات املؤسسية االحتادية واجملتمعية واإلقليمية، وكذلك الفعا       

وسينـشر التقريـر املتعلـق هبـذه        . “فهم وحتسني مـساندة األسـرة يف مجيـع أوضـاعها          ”هدفها يف   
ــام     ــضمن توصــيات خــالل ع ــة واملت ــه    ٢٠٠٧اجملــالس العام ــشبكة عنوان ــى ال ــع عل ــابع موق  ويت

4Hwww.lesfamilles.beعلقة باملعلومات ونشر النتائج األعمال املت. 
 

والتحيــزات يف فكــار اجلامــدة مكافحــة بعــض أنــواع الــسلوك االجتمــاعي والثقــايف واأل   - ٣ 
 وزارة الدفاع

مت يف وزارة الـــدفاع، يف إطـــار تنفيـــذ اخلطـــة االســـتراتيجية للتنـــوع، اختـــاذ تـــدابري يف   
ك االجتمــاعي والثقــايف جمــاالت التــدريب والتوظيــف، بغيــة القــضاء علــى بعــض أنــواع الــسلو  

 .واألفكار اجلامدة والتحيزات
 مسرح التنوع -١-٣

ــام   ــسكريني     ٢٠٠٦يف ع ــدريب الع ــدى ت ــالتحيزات ل ــوع وب ــسرح للتن ــيم م . ، مت تنظ
ومت أيـضاً   . ويتمثل اهلدف يف توعية العسكريني بوجود أفكار جامدة وبـالتحيزات بـصفة عامـة             

ة املـشكالت النامجـة عـن التحيـزات أو األفكـار       التطرق إىل بعض األساليب الراميـة إىل مواجهـ        
 .اجلامدة يف جلسات مسرح التنوع

 التدريب على التنوع -٢-٣
فضالً عن مسارح التنوع املتاحة للعسكريني خالل تدريبـهم األساسـي، أرادت وزارة            

 .الدفاع أيضاً عرض إمكانيات التدريب على مجيع العسكريني، والبعض منهم أكثر استهدافاً
حللقــات الدراســية املفتوحــة هــي، كمــا يــدل عليهــا امسهــا، مفتوحــة أمــام مجيــع           وا 

وهدف احللقة الدراسية املفتوحة اخلاصة بالتنوع هو التعريف مبوضـوع التنـوع يف             . العسكريني
، وتوعيــة املــشتركني بــالثروة الكامنــة يف .األصــل اإلثــين، واجلــنس، والعمــر، إخل: مجيــع جوانبــه



CEDAW/C/BEL/6  
 

07-39544 67 
 

ويـتعلم املـشتركون أيـضاً كيـف يعيـشون          . كالت اليت ميكن أن يـصادفوها     التنوع، وأيضاً باملش  
 .التنوع يف مكان العمل

ويـتم التطـرق مبزيـد      . “للتنوع”ويشمل تدريب الوسطاء احملليني للدفاع أيضاً منوذجاً         
 .من العمق يف هذا النموذج إىل ظواهر مثل األفكار اجلامدة والتحيزات

 ية املشتركة يف جمال املعايري والقيماملهارات الفردية األساس -٣-٣
هذه املهـارات هـي االجتاهـات واالختـصاصات األساسـية الـيت يـتعني أن يبـديها مجيـع                     

ــرام اآلخــرين”ويــشكل جــزءاً مــن ذلــك  . العــسكريني ــرام تنــوعهم (“ احت ). مبــا يف ذلــك احت
درج يف هـذه    ويـ ). ٣انظـر أيـضاً املـادة       (ويتعلق موضوع ثان هبذه املهارات بالعنف والتحـرش         

 .املهارات أيضاً سياسة مكافحة االجتار بالبشر
 خلق صورة -٤-٣

تريد وزارة الدفاع بوضوح أن تـبني أن للمـرأة مكانـا بالكامـل مثـل الرجـال يف مجيـع                      
وأثنــاء محــالت التوظيــف، تظهــر أيــضاً إعالنــات يف اجملــالت األســبوعية        . املناصــب القائمــة 

 .ضاً أن الناطق باسم وزارة الدفاع امرأةويذكر أي. تستهدف مجهوراً نسائياً
 

 الكيانات االحتادية -ثانيا  
 اإلقليم واجملتمع الفلمنديان -ألف 
ي داختراق األمناط التقليدية املتعلقة باألدوار من خالل السياسة الرأسية للوزير الفلمن - ١ 

 املسؤول عن تكافؤ الفرص 
افؤ الفـرص بـني الرجـل واملـرأة ومـا مت      هناك فجوة بني الذي حتقق قانوناً من حيث تك       

وعلــى الــرغم مــن التقــدم الــضخم الــذي حتقــق منــذ جمــيء احلركــة  . حتقيقــه أو قبولــه اجتماعيــاً
النــسائية، فمــا زال الرجــل واملــرأة غــري متمــتعني يف الواقــع بتكــافؤ الفــرص يف خمتلــف جمــاالت   

إىل االختالفـات بـني الرجـل    وفـضالً عـن ذلـك، فـإن مـن املهـم اإلشـارة لـيس                 . احلياة اجملتمعيـة  
وتوجـد خـصائص وآليـات      . واملرأة وحـدها، وإمنـا أيـضاً إىل االختالفـات بـني النـساء أنفـسهن               

جنــسانية تــسفر عــن مجاعــات معينــة مــن الفتيــات والنــساء الــاليت يــتخلفن مــن حيــث متوســط  
حلالـة مـن   وهذه ا. مستوى التعليم والعمل ومن حيث املشاركة االجتماعية والثقافية والسياسية   

بني حاالت أخرى تتعلق باألمهات الوحيدات، والنساء الكبريات يف السن، والنساء والفتيـات             
وأخـرياً، فـإن األخطـار املتعلقـة باحلـديث عـن تكـافؤ الفـرص قـد ضـاقت بـسهولة                      . املهاجرات

ويواجــه الرجــال أيــضاً حتيــزات وفرصــاً غــري متكافئــة . “ذات الفــرص للرجــل واملــرأة”لتــصبح 
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وهـذا هـو الـسبب يف أن حماربـة األفكـار اجلامـدة املتعلقـة بالرجـل                  .  من تطـوير أنفـسهم     متنعهم
 .والتمييز الناجم عن ذلك هي من الشواغل املهمة يف والية هذه احلكومة

 
محلة عرب وسائط اإلعالم بشأن تكافؤ الفرص واألمناط املتعلقة باألدوار يف جمال العمل  - ٢ 

 ويف األسرة 
ــش   ــار األنـ ــسألة   يف إطـ ــشأن مـ ــيعية بـ ــساين   ’طة املواضـ ــور اجلنـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ ‘ تعمـ

، بــادرت الــسياسة الفلمنديــة لتكــافؤ الفــرص ) يف الــصندوق االجتمــاعي األورويب٥ األولويــة(
، للــصندوق االجتمــاعي األورويب، ٥بــإطالق محلــة للتعريــف باملنتجــات الناجتــة عــن األولويــة  

وبالتعــاون مــع وزيــر العمــل الفلمنــدي، مت  . اركةســواء للجمهــور العــريض أو للفعاليــات املــش 
توجيه نداء جديـد إىل الـشركات والـشركاء االجتمـاعيني ومنظمـات اجملتمـع املـدين مـن أجـل                     
استحداث مشاريع رائدة مبتكرة فيما يتعلق هبذه املـشكالت املـشتركة، يف إطـار خطـة العمـل                  

 .االستراتيجية بشأن تكافؤ الفرص بالنسبة للرجل واملرأة
وتريد السياسة الفلمندية لتكـافؤ الفـرص أن تـدرج  اجلمـع بـني العمـل واألسـرة علـى                    

جدول األعمال العام بطريقـة جديـدة ومعاصـرة مـن خـالل محلـة مـصورة واسـعة النطـاق عـرب              
ومن خالل األحاديث يف املـدارس الفلمنديـة سـيجري تـشجيع الـشباب علـى                . وسائل اإلعالم 

وجيري أيضاً تشجيع هـذا التبـادل لألفكـار    . اط املتعلقة باألدوارالتفكري يف تكافؤ الفرص واألمن    
ويف إطار هذه احلملـة، سـوف يـتم اسـتخدام عـدة قنـوات إعالميـة، مثـل                   . يف جمتمع املهاجرين  
وجيري أيضاً دعم هذه احلملة عن طريق موقع على اإلنترنت وعن طريـق             . اإلذاعة والتليفزيون 
 .منشورات خاصة

 
  اإلعالملة والشباب والرياضة ووسائإدارة الثقاف - ٣ 

من حيـث الـسياسة املتعلقـة بـاملوظفني، فـإن جمـال سياسـة الثقافـة والـشباب والرياضـة                      
اإلجـازة  (ووسائل اإلعالم يطبق تدابري مطبقة بصفة عامة جتذب املرأة وتتيح هلا شـغل منـصب                

لمـات املتعلقـة بـإجراءات      األبوية، واملرونة يف الوقت، واالستخدام احملايد من حيث اجلنس للك         
ــدة لالختـــصاصات،    ــة، واإلدارة اجلديـ ــفات الوظيفـ وحـــضر بعـــض ...). التوظيـــف، ومواصـ

، علــى ســبيل املثــال، مزيــداً مــن بــرامج التــدريب بــشأن موضــوع  “بلوســو”مــوظفي مؤســسة 
 ).٢٠٠٢(والتوازن بني اجلنسني ) ٢٠٠٥(سياسة املوظفني الواعية لقضايا اجلنسني 
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 ك احلميمعنف الشري - ٤ 

ـــ   ٢٠٠٦يف عــام    ١٤، مت تعزيــز مراكــز العمــل العــام للرفاهيــة يف اإلقلــيم الفلمنــدي ب
ويبلــغ ذلــك . موظفــا بــدوام كامــل ملعاجلــة مــسألة عنــف الــشريك احلمــيم مبزيــد مــن الفعاليــة   

 . يورو٦٦٤ ٥٤٨استثماراً سنوياً قدره 
ــشكل وث      ــشاركة ب ــع األطــراف امل ــه مجي ــل يف توجي ــق إىل وجــود  وهــذه الفكــرة تتمث ي

جديـد أو أفـضل بـدون عنـف، ويـتم ذلـك باملـشاركة مـع الـشرطة ومكاتـب النائـب                       ) تعايش(
 .العام واحملاكم القانونية وغري ذلك من مرافق الرعاية والصحة األخرى

ويتفق هذا النهج مع التعميم املشترك لوزير العدل وهيئة املدَّعني العـامني بـشأن عنـف                 
 .طة العمل الوطنية ملكافحة عنف الشريك احلميمالشريك احلميم، ويوائم خ

 
 اجملتمع الناطق بالفرنسية -باء  

ــرأة والرجــل، والتفاعــل بــني         ــساواة بــني امل ــز امل ــامج العمــل احلكــومي لتعزي ــنص برن ي
الثقافات، واإلدماج االجتماعي على االضطالع بتفكري مشترك بني حكومة اجملتمع الفرنـسي،            

السمعية والبصرية، والفنـيني يف وسـائل اإلعـالم واإلعـالن، مـن أجـل          واجمللس األعلى للوسائل    
 .األفكار اجلامدة اجلنسانية يف وسائل اإلعالمالتصدي ملسألة 

واضــطلعت إدارة تكــافؤ الفــرص بدراســة مرجعيــة لآلليــات القائمــة يف هــذا الــشأن،      
رويب، بغيـة إرسـاء     وكشفت عن املمارسات اجليـدة املطبقـة يف الـدول األعـضاء يف االحتـاد األو               

 .التضافر بني خمتلف هذه الفعاليات
ومت االهتداء هكذا يف اجملتمـع الفرنـسي، إىل عـدة نـصوص تتحـدث عـن الكرامـة                     

 :أو محاية القُصَّر؛ وهذه النصوص هي/اإلنسانية، والعنف و
 مرسوم بشأن البث اإلذاعي، - 
 بالفرنسية،عقد إلدارة اإلذاعة والتليفزيون البلجيكيني الناطقني  - 
 ،تلف القنوات يف اجملتمع الفرنسيمدونة للسلوك بتوقيع خم - 
 مدونة باألخالقيات يف جمال اإلعالنات، - 
 .مدونة باألخالقيات يف جمال اإلعالنات السمعية والبصرية املوجهة إىل األطفال - 

ديـــسمرب /ومـــن ناحيـــة أخـــرى، شـــرعت إدارة تكـــافؤ الفـــرص، يف كـــانون األول 
.  اإلعالملتروجها وسائألفكار جامدة جنسانية الشباب اعتناق  دراسة حول ، يف٢٠٠٥
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 ٢٠٠٦ديـسمرب   /واألهداف املتوخاة من هذه الدراسة الـيت اسـتمرت حـىت كـانون األول             
 :ج، هتدف إىل ما يلييبواسطة فريق من جامعة لي

 حتليل مدى ترويج وسائل اإلعالم لألفكار اجلامدة اجلنسانية؛ - 
ــد  -  ــل م ــذه       حتلي ــصفة خاصــة هل ــشباب ب ــاق ال ــالم يف إدراك واعتن ــأثري وســائل اإلع ى ت

 األفكار اجلامدة اجلنسانية، وآثارها على متثيل اجلنسني لدى الشباب؛
اقتــراح طــرق، عنــد االقتــضاء، للحــد مــن تــأثري هــذه األفكــار اجلامــدة علــى الــشباب،   - 

 .موضمان تساوي اجلنسني يف التمثيل الذي تروج له وسائل اإلعال
ــشاء      ــضاً إن ــل أي ــامج العم ــن برن ــنوية  وأعل ــع    جــائزة س ــشتركة اجملتم ــصفة م ــدمها ب يق

الفرنــسي والفنيــون إىل إعــالن وبرنــامج، مسعــي وبــصري أو إذاعــي، يــسهم يف تعــديل التمثيــل  
وبغيـة إعـداد أسـاس إنـشاء        . التقليدي ألدوار الذكر واألنثى ويعزز مبدأ املـساواة بـني اجلنـسني           

ذ شراكة بني إدارة تكافؤ الفرص ودائرة الوسائل الـسمعية والبـصرية يف اجملتمـع          اجلائزة، مت تنفي  
 .الفرنسي
) بـاجمللس األعلـى للوسـائل الـسمعية والبـصرية     (وتطور أيضاً مشورة اهليئة االستـشارية    

املذكورة أعاله موضوع صـورة ومتثيـل املـرأة يف وسـائل اإلعـالم، وتفـضي إىل عـدة توصـيات                      
الستــشارية إىل حمــرري الــدوائر وإىل الفعاليــات األخــرى يف سلــسلة القــيم صــدرت عــن اهليئــة ا

وتدعو اهليئة إىل التـيقظ إزاء انتـشار األفكـار اجلامـدة اجلنـسانية وإىل متثيـل                 . السمعية والبصرية 
أفضل لتنوع األدوار والوظائف لدى الرجل واملرأة، وذلك يف صحف البث اإلذاعي والـربامج              

.  أو املطلوبـة، وبـرامج األطفـال وكليبـات الفيـديو واملسلـسالت املتلفـزة               ذات اإلنتاج املـشترك   
وتعمل أيضاً اهليئة االستشارية على تشجيع قطاع اإلنتـاج اإلعـالين وقطـاع التـدريب علـى أن                  

 .ينتبها للمسائل املتعلقة بصورة املرأة وصورة اجلنسني بصفة عامة
تتيح بصفة خاصة تقييم حضور املـرأة     وتنص اهليئة يف هذه املشورة على أدوات خمتلفة          

 .ومتثيلها يف الدوائر اإلذاعية
وإىل جانب ذلك، فإن التوصية الصادرة عن هيئـة التـرخيص والرقابـة بـاجمللس األعلـى                  

ــصَّر     ــة القُ ــة حبماي ــصرية واملتعلق ــسمعية والب ــى للوســائل    (للوســائل ال ــع اجمللــس األعل انظــر موق
ـــ  ت علـــــــــــــى العنـــــــــــــوان الـــــــــــــسمعية والبـــــــــــــصرية علـــــــــــــى شـــــــــــــبكة اإلنترنــــــــــ

5Hhttp://www.csa.be/AVIS/cac_recommandations.asp(،      يونيـه  / حزيـران  ٢١ اليت اعتمـدت يف
، حتدد أمهية اختصاص اجمللس األعلى للوسائل السمعية والبصرية يف جمال محاية القـصر              ٢٠٠٦

 .إلعالمية فيما يتعلق بالعنف واجلنس يف خدمات البث اإلذاعيوتطبيق املواد ا
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وبغيــة مكافحــة األفكــار اجلامــدة املرتبطــة بــاجلنس وتــشجيع التثقيــف األســري، فــإن     
. ويف عالقتـه هبمـا   وبيئتـه االجتماعيـة   يوالطفولة يالزم الطفل يف وسـطه األسـر    املواليد  مكتب  

وهــذه الطريقــة . عــم األبــوة وتعزيــز الــصحة يــضاً يف االضــطالع بــإجراءات د وتتمثــل مهمتــه أ
 بـشأن إصـالح   ٢٠٠٢يوليه / متوز١٧اجلديدة لضبط مهام املكتب، احملددة يف املرسوم الصادر   

 .مكتب املواليد والطفولة، تتأكد يف دور اهليئة املكلفة مبجمل محاية األم والطفل
ـــ      ــشاورات قب ــم املـ ــيم ودعـ ــرار وتقيـ ــؤدي باملكتـــب إىل إقـ ــام تـ ــذه املهـ ــوالدة وهـ ل الـ

واملــشاورات املتعلقــة باألطفــال الــيت جتــري مببــادرة مــن جلنــة املتطــوعني، وميكــن أن يكــون هــو 
ــة     ــسلطات احمللي ــامل الرابطــات أو ال ــسه نتاجــا لع ــة    . نف ــشاورات دوري ــضاً م ــنظم املكتــب أي وي

 .وكذلك جوالت احلافالت الصحية اليت ختدم املناطق الريفية
طبـاء أمـراض النـساء والقـابالت يف املـشاورات قبـل             وتعقد جلسات التشاور بواسطة أ     

ــافياً، أو بواســـطة أطبـــاء أطفـــال يف     ــاء عمـــوميني مـــدربني تـــدريباً إضـ الـــوالدة وبواســـطة أطبـ
ويتعاون املكتب مـع    . املشاورات املتعلقة باألطفال أو املشاورات الدورية أو احلافالت الصحية        

لني الـصحيني واالجتمـاعيني، وهـم       مـن العـام    ٧٥٠ويـساعد أكثـر مـن       . أكثر من ألـف طبيـب     
ممرضون أو مساعدون اجتماعيون، األطباء ويكفلون دعمـاً لألسـر مبناسـبة جلـسات التـشاور،              

 .يف إطار الدوام أو يف الزيارات املرتلية
يقدم املكتب هذه اخلدمات باجملان إىل مجيع األسر اليت تود االسـتفادة منـها وال تتـسم             

 مــن أمهــات ١٢ ٥٣٠، مت حــديثا تــسجيل ٢٠٠٥ويف عــام . بــأي طــابع إلزامــي أو إكراهــي 
 مـن األطفـال اجلـدد    ٥١ ٦٠٨املستقبل اجلدد يف املشاورات قبل الوالدة، ومت مـؤخرا تـسجيل            

 مــن األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم ١٣٧ ٩٧٥يف املــشاورات املتعلقــة باألطفــال وتــسجيل 
 .بني صفر وست سنوات

 ٢٠٠٥وبعد املعلومات امليدانية، أتاح عـام       . ع، أجرى إصالح للقطا   ٢٠٠٤ويف عام    
وكان أيضاً فرصة لتنفيـذ بعـض جوانـب اإلصـالح           . تعميق التفكري امليداين داخل فرق التشاور     

ومت إجـراء تقيـيم هلـذا       ...). حتسني املواقع، الربنـامج الـسنوي للنـشاط، ودمـج واملـشاورات،             (
وسـيجري  . ح يف الكـثري مـن اجلوانـب       وثبتـت إجيابيـة اإلصـال     . ٢٠٠٦اإلصالح يف أوائل عـام      

إعـالم الفـرق   ( بشأن تطور املشكالت املعلقـة  ٢٠٠٦تقييم جديد لتنفيذ هذا اإلصالح يف عام       
. ، وحالــة أعمــال التنــسيق الــيت جتــري ميــدانيا، وعائــدات مــشاريع صــحة اآلبــاء)بــصفة خاصــة

والوقايــة الطبيــة وتتعلــق هــذه املــشاريع بــاإلجراءات الــيت هتــدف إىل حتــسني النــهوض بالــصحة  
ــه،      ــصادي واالجتمــاعي، وثقافت ــسه، ومركــزه االقت ــة للطفــل، مهمــا كــان جن ...  واالجتماعي

ــوة    ــدم إىل األب ــدعم املق ــة     . وكــذلك ال ــة بالطفول ــات املعني ــف الفعالي ــشمل اإلجــراءات خمتل وت
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املبكرة، سواء كانـت تنتمـي إىل مكتـب املواليـد والطفولـة أو تتعـاون معـه واالهتمـام الرئيـسي             
ــسي         ــع الفرن ــيم اجملتم ــيمني يف إقل ــن املق ــل وأســرته م ــو الطف ــا ه ــات مجيع ــذه الفعالي ــذه . هل وه

اإلجــراءات تكمــل اإلجــراءات الــيت تتواصــل ممارســتها يف مهمــة املرافقــة املكلــف هبــا املكتــب    
الكشف املبكر على النظر والـسمع، املـشاورات قبـل الـوالدة، املـشاورات              (ضمن مهام أخرى    
 ...).ات املتعلقة بالطفل،الدورية، املشاور

ــة   ــال الرياضـ 24(ويف جمـ
F

ــة     )٢٥ ــن الناحيـ ــة مـ ــري قائمـ ــسني غـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــإن املـ ، فـ
وجيـب  . وجيب مع ذلك العمـل علـى وصـول اجلميـع إىل النـشاط الرياضـي               . الفسيولوجية

التفكري يف املبادرة مبشروعات وتنفيذ سياسات تتعلق بأعمال هتـدف إىل تـشجيع مـشاركة             
 .يع مستويات املمارسة الرياضية والقيام بذلكاملرأة على مج

وإىل جانــب الرياضــيات مــن النــساء وظــروف أو صــعوبات ممارســتهن للرياضــة، فإنــه   
ــة واالحتــادات الرياضــية، واحلكــام        ينبغــي أيــضاً العمــل علــى وجــود املــرأة بــني مــديري األندي

 .واحملكمني، والصحفيني، وأعضاء خمتلف جلان الرأي، إخل
 :االضطالع باإلجراءات التالية يف اجملتمع الفرنسيوهكذا مت  

ــاً         ــدريبات الرياضــية املنظمــة داخلي ــشابات إىل معظــم الت ــات وال تــشجيع وصــول الفتي
ومـن شـأن حريـة      . وخارجياً، نظراً ألن اجلزء األكـرب مـن التـدريبات خمتلطـة أو أنثويـة              

وفــة بــشكل الوصــول هــذه أن تقــضي علــى أفكــار جامــدة معينــة وعلــى ممارســات مأل 
 .جزئي

ومن أجل تطـوير الرياضـة النـسائية وتوعيـة النـساء مـن مجيـع األعمـار، يباشـر اجملتمـع                        
أو تروحييــة تتعلــق مبمارســة الرياضــة /الفرنــسي ويعمــل علــى تطــوير أنــشطة رياضــية و 

بالنــسبة للجميــع، والرياضــة العائليــة، والرياضــة املدرســية، وبــرامج التطــوير الرياضــي، 
 . لإلجازات الصيفية، إخلوقضاء الشباب 

وهتم الرياضة النسائية وسـائل اإلعـالم والرعـاة بدرجـة معتدلـة، إال عنـدما تـضم هـذه                      
وتعمــل اإلدارة ). مثــل التــنس وألعــاب القــوى (الرياضــة رياضــيني مــن مــستوى عــال  

العامة للرياضة، يف أنشطتها التروجيية، على إدراج ونشر صور خمتلطة أو صـور لنـساء               
 ... .رياضيات 

_________________ 
، وأصـبح يـسمى رابطـة التربيـة البدينـة      ١٩٥٥تأسس املعهد الوطين للتربية البدنية واأللعاب الرياضية يف عام       )٢٥( 

، أصبحت اإلدارة العامة للرياضة واحدة من اإلدارات        ١٩٨٣عام  ويف  . ١٩٦٤واأللعاب الرياضية منذ عام     
ــة        ــة البدني ــسي، وأنيطــت هبــا االختــصاصات الــيت كانــت لرابطــة التربي العامــة الــست يف وزارة اجملتمــع الفرن

 .وتشترك هذه الرابطة يف تعزيز وتطوير وحتريك عدد دائم الزيادة من األنشطة الرياضية. واأللعاب الرياضية
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وهتـدف هـذه املبـادرة    . ٢٠٠٥أغـسطس  /إطالق عملية الصك الرياضي منـذ أول آب    
ــني        ــارهم بـ ــراوح أعمـ ــذين تتـ ــشباب الـ ــشاركة الـ ــساب ومـ ــشجيع إدراج وانتـ إىل تـ

 سنة من الضعفاء اجتماعياً واقتصادياً يف اهلياكل الرياضية يف اجملتمـع            ١٨سنوات و    ٦
 .الفرنسي

ــتم ســنوياً مجــع بيانــات إحــص     ــردد    وي ــدريبات فيمــا يتعلــق بت ائية عــن االشــتراك يف الت
املراحـــل الـــسنية وإجـــراءات دائـــرة الرياضـــة للجميـــع، واالنـــضمام إىل االحتـــادات        

 .واجلمعيات الرياضية املعترف هبا
، فإن خمتلف جلان أدوات التقييم يف اجملتمع الفرنسي تعمل علـى            التعليموعلى مستوى    

رب إنتـاج أدوات التقيـيم، وخباصـة باسـتبعاد األفكـار اجلامـدة             ترويج صورة غري منطيـة للمـرأة عـ        
كــذلك فإنــه يف أعقــاب املرســوم املتعلــق بقبــول ونــشر الكتــب   . اجلنــسانية مــن مجيــع إنتاجهــا 

املدرســية وغريهــا مــن األدوات التربويــة داخــل مؤســسات التعلــيم اإللزامــي، واملعتمــد يف عــام  
عمـل يف األشـهر املقبلـة علـى ضـمان عـدم قيـام               ، فإن جلنة اإلرشـاد يف التعلـيم سـوف ت          ٢٠٠٦

ــة ضــمان      الكتــب والوســائل املدرســية اخلاضــعة ملوافقتــها بتــرويج أفكــار جامــدة جنــسانية بغي
 .احترام املساواة بني الرجل واملرأة

 دعمـاً نـشطاً للجمعيـات    ٢٠٠٣يوليـه  /، يتيح املرسوم املؤرخ متـوز التعليم املستمرويف   
 وإعـالم اجلمهـور العـام، هبـدف تطـوير الـسلوكيات والعقليـات بـشأن                 اليت تتخذ تدابري لتوعيـة    

ــة     ــة والدميقراطي ــة واملواطن ــال الثقاف ــة     . التحــديات يف جم ــصحة املعروف ــز ال ــشط مراك ــضاً تن وأي
ــسائية        ــاهري الن ــة اجلم ــثرية يف خدم ــان ك ــستمر يف أحي ــيم امل ــة يف جمــال التعل ــة . واملدعم والوقاي

ات يضطلع هبا عدة مجعيات للتعليم املستمر على حنو موجـه           والتوعية مبشكلة اإليدز هي إجراء    
 ...).اخلدمة الدولية للبحث والتعليم والعمل االجتماعي واجلمعية النسائية، (للنساء 

  إقليم والون-جيم  
يقــوم إقلــيم والــون كــل عــام بــدعم ومــساعدة املبــادرات الــيت يتخــذها العــامل التعــاوين   

.  إىل حماربة التحيزات واملمارسات القائمـة علـى األفكـار اجلامـدة            السلطات احمللية، والرامية   أو
وتصبح هذه املبادرات موضع تقييم، وترد يف التقارير السنوي املقدم من جانب حكومة إقلـيم               

 .والون إىل برملان والون
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 إقليم بروكسل العاصمة -دال  
األول إىل مكافحــة مت إقـرار خطـط ومواثيــق متنوعـة يف جمــال العمالـة هتــدف يف املقـام       

وعلى الرغم من أن التعلـيم لـيس يف دائـرة اختـصاص اإلقلـيم، فإنـه يـتم               . أنواع التمييز املتعددة  
 .االضطالع بإجراءات للتوعية بالتنوع ومكافحة األفكار اجلامدة

ــول  ــدوة     ٢٠٠٥ســبتمرب /ويف أيل ــيم بروكــسل ن ــة إلقل ــسلطات احمللي ، نظمــت إدارة ال
صصة لدور الرجل يف حتقيق املساواة بـني الرجـل واملـرأة، بالتعـاون            مفتوحة للجمهور العام وخم   

وعاجلـت النـدوة املفتوحـة للجمهـور العـام، علـى       . مع املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجـل  
 .التوايل، مشكلة ذاتية الذكر واألنثى ودور الرجل يف سياسات املساواة

 
 ٦املادة  
 ي على املستوى االحتاد -أوالً  
 االجتار بالبشر وهتريبهم - ١ 

 ســنوات، اختــارت بلجيكـا هنجــاً متعـدد االختــصاصات للمــشكلة   ١٠منـذ أكثــر مـن    
وينحو هـذا النـهج حنـو إدمـاج بعـد قمعـي وبعـد إنـساين معـا ملكافحـة                . املتعلقة باالجتار بالبشر  

 .هذه الظاهرة
بـشر، ولكـن بلجيكـا      وتشكل محاية الطفل جزء ال يتجزأ من هذه املكافحة لالجتار بال           

ومـن مث فـإن مـشكلة االجتـار باألطفـال تنـدرج يف              . ليس لديها مع ذلـك ترتيـب حمـدد خيـصهم          
 .اإلطار العام ملكافحة االجتار بالبشر

 على املستوى الدويل -١-١
ــوم    ــاين ١٧وقَّعــت بلجيكــا ي ــشرين الث ــوفمرب / ت ــم  ٢٠٠٥ن ــة رق  جمللــس ١٩٧ االتفاقي

ــشأن مكافحــة االجتــار با   ــا ب ــوم  أوروب ــشر، املعتمــدة ي ــار١٦لب ــايو / أي واإلجــراءات . ٢٠٠٥م
 .املتعلقة بالتصديق على االتفاقية جارية

، صــدَّقت بلجيكــا علــى الربوتوكــول االختيــاري     ٢٠٠٦مــارس / آذار١٧ويف يــوم  
امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل واملتعلــق ببيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد   

 .٢٠٠٠مايو / أيار٢٥تمد يف نيويورك يف اإلباحية، املع
 على املستوى الوطين  -٢-١
 لتطور التشريعي يف جمال مكافحة االجتار بالبشرا ‐١-٢-١
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، املعــدِّل لعــدة أحكــام هبــدف   ٢٠٠٥أغــسطس / آب١٠مت إحــالل القــانون املــؤرخ   
بق املــؤرخ تــشديد مكافحــة االجتــار بالبــشر ومكافحــة املــالّك االســتغالليني حمــل القــانون الــسا  

 الــذي يتــضمن أحكامــاً هتــدف إىل قمــع االجتــار بالبــشر واســتغالل   ١٩٩٥أبريــل /نيــسان ١٣
اجلريـدة الرمسيـة   (األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية، فيما يتعلق باإلحكام املتصلة باالجتار بالبشر     

 ).٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢الصادرة يف 
ا تتفق مـع األحكـام األوروبيـة والدوليـة         واهلدف األول هلذا القانون هو جعل تشريعاتن       

يف هــذا اجملــال، وخــصوصا الربوتوكــولني اإلضــافيني امللحقــني باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 
ــع وقمــع االجتــار         ــة، ومهــا الربوتوكــول الرامــي إىل من ــابرة للحــدود الوطني ــة املنظمــة الع اجلرمي

الربوتوكـول املتعلـق مبكافحـة االجتـار        باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال واملعاقبـة عليـه، و          
غري املشروع باملهاجرين يف الـرب والبحـر واجلـو، ومجيـع الربوتوكـوالت موقعـة يف بـالريمو يـوم                     

 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥
وهاتـان اجلرميتـان   . ويقيم القـانون اجلديـد متييـزاً واضـحاً بـني االجتـار بالبـشر وهتريبـهم                 

القــانون : وضــوح وختــضعان للقمــع علــى أســاس األحكــام احملــددةأصــبحتا منــذ اآلن حمــددتني ب
 مكـرراً مـن القـانون الـصادر         ٧٧واملـادة اجلديـدة     )  خامسا ٤٣٣املادة  (اجلنائي بالنسبة لالجتار    

ــانون األول١٥يف  ــسمرب / كــ ــهم،    ١٩٨٠ديــ ــد، وإقامتــ ــول األجانــــب إىل البلــ ــشأن وصــ  بــ
 ).“قانون األجانب”(واستقرارهم، وإبعادهم، فيما يتعلق بتهريب البشر 

ففـي املقـام األول، يـشمل       . والتجرمي اجلديد لالجتار بالبـشر مت تعديلـه بدرجـة متعمقـة            
مــع نقــل الــضحية مــن بلــده األصــلي إىل بلــد   (التجــرمي، عــالوة علــى االجتــار العــابر للحــدود   

 .ود، االجتار داخل احلدود الوطنية املرتكب على األرض البلجيكية دون اجتياز للحد)املقصد
وجترمي االجتار بالبـشر ال يؤكـد، علـى فكـرة إسـاءة معاملـة الـضحية كمـا كـان يفعـل                        

 .، ولكن على استغالهلا١٩٩٥أبريل / نيسان١٣القانون الصادر يف 
فهنــاك . ومثــة ابتكــار آخــر يف القــانون اجلديــد يكمــن يف حتديــد الغايــة مــن االســتغالل  

اســتغالل بغــاء (االســتغالل اجلنــسي : لنحــوالعديـد مــن أشــكال االســتغالل الــواردة علــى هــذا ا 
العمـل  (، واستغالل التسول، واالستغالل عن طريـق العمـل   )األطفال وإنتاج مواد إباحية عنهم  

، واالســتيالء غــري الــشرعي علــى األعــضاء، وارتكــاب  )يف ظــروف مناقــضة للكرامــة اإلنــسانية
وينبغـي  .  مطلوبـاً ستغالل لـيس ومن أجل ارتكاب جرمية االجتار بالبشر، فإن حتقيق اال     . اجلرائم

مع ذلك إثبات أن شكالً من أشكال االستغالل املبينة أعاله كان مستهدفاً حلظة إمتـام التجنيـد         
 .وهذه بصفة عامة العناصر الفعلية اليت تتيح إثبات نية االستغالل. اإليواء وأالنقل  وأ
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: الثــة مــستوياتويأخــذ هــذا القــانون أيــضاً بظــروف مــشدِّدة خمتلفــة ومقــسمة علــى ث  
الظروف املشددة املرتبطة بنوعية الضحية واجلاين؛ والظروف املشددة املرتبطـة بوسـائل الفعـل،            
ــائي      وظــروف الفعــل، ونتــائج اجلرميــة؛ وأخــرياً الظــروف املــشددة املرتبطــة بإشــراك تنظــيم جن

 .الضحايا/واملوت احملتمل غري املقصود للضحية
 تكييف اجلزاءات، حسب خطورة اجلرائم املتعلقة وأخرياً، يتوىل هذا القانون أيضاً 

وينص القانون تبعاً لذلك على املعاقبة على اجلرمية البسيطة لالجتار بالبشر . باالجتار بالبشر
وغرامــة ) كمـا هــي احلـال حاليــاً  (بعقوبـة ســالبة للحريـة تتــراوح بـني ســنة ومخـس ســنوات     

 بغيـة زيـادة القمـع وتناسـباً مـع            يورو، ٥٠ ٠٠٠ يورو و    ٥٠٠مرتفعة للغاية تتراوح بني     
 .املكاسب املتولدة عن أشكال اإلجرام هذه

أن قمــع اللجنــة بــالقلق أيــضاً مــن  تــشعر ” الــيت مبقتــضاها ٣٥وفيمــا يتعلــق بالتوصــية  
دف جتنب جزاءات على صعيد املعاشرة ميكـن أن يـؤدي إىل تـسهيل اسـتغالل                هبالقوادة  جرمية  
 مـن  ٤ مـن املـادة   ٤ والفقـرة  ٤ واملـادة  ٣٨٠ من املـادة    ١قرة  ، فإنه ينبغي تأكيد أن الف     “البغاء

الفجـور علـى     القانون اجلنائي تنطوي على مدى واسع من حيث أهنا تقمـع اسـتغالل البغـاء أو               
 .أي حنو كان

 ألغى جترمي معاشـرة البغـي، فإنـه مل يكـن يقـصد مـن                ١٩٩٥وإذا كان املشرع يف عام       
فهـو يأمـل يف أال يزيـد مـن     . انب شريكها يف املعاشرة ذلك إضفاء شرعية على استغالهلا من ج      

إعاقة تطور عالقة عاطفية مستقرة من جانب بغي، وهذا عامل ميكـن أن حيثهـا علـى الـتخلص                   
وإذا قام الـشخص املـشارك يف املعاشـرة باسـتغالل البغـي بعـدم إسـهامه يف تكـاليف                  . من البغاء 

 أن يعتـرب أن مثـة وجـوداً السـتغالل           ، فـإن قاضـي املوضـوع ميكـن        “اعلى نفقتـه  ”البيت وعاش   
 .البغاء
 تدابري أخرى ترمي إىل قمع االجتار بالبشر  ‐٢‐٢‐١

ومــن . مثــة أدوات متنوعــة أخــرى تــستهدف ضــمان املكافحــة الفعالــة لظــاهرة االجتــار  
 :ذلك ما يلي

، ويعـرف   التوجيه الوزاري املتعلق بـسياسة البحـث واملالحقـة يف جمـال االجتـار بالبـشر                
 الذي يهدف إىل تنسيق سياسة البحث واملالحقة يف جمال مكافحة االجتـار  Col 10/2004باسم 

ومت مـع ذلـك اعتمـاد توجيـه جديـد مـن أجـل التوافـق مـع األحكـام                     . رض الواقع أبالبشر على   
. ٢٠٠٧فربايــر /وســوف يــدخل هــذا التوجيــه حيــز التنفيــذ يف أول شــباط. التــشريعية اجلديــدة

املعيـنني يف كـل     “ االجتـار بالبـشر   ”ة دور قضاة اإلحالة يف جمال       وهذا الصك حيدد بصفة خاص    
 .دائرة قضائية
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، الــيت تــضم مجيــع الفعاليــات الوحـدة املــشتركة بــني اإلدارات ملكافحــة االجتــار بالبــشر   
وهــي تــضطلع يف الوقــت . االحتاديــة العاملــة يف جمــال مكافحــة الظــواهر اآلنفــة الــذكر 

مكافحـة االجتـار بالبـشر وهتريبـهم وصـياغة توصـيات            نفسه مبهمة تنسيق وتقييم نتائج      
 .عند االقتضاء

 توعية اجلهات الفاعلة - 
تتــوىل مــدارس الــشرطة إجــراء تــدريب يف جمــال االجتــار بالبــشر يف إعــداد رجــال     

ــدريبات متعمقــة لرجــال الــشرطة العــاملني يف الوحــدات الــيت تعــىن      باالجتــار الــشرطة، وت
 . رجال الشرطةوالتهريب ويتم تشكيلها مبعرفة

وقد عمل اجمللس األعلى للقـضاء أيـضاً علـى وضـع برنـامج للتـدريب ملـدة يـومني                     
 .٢٠٠٦ وتكررت يف عام ٢٠٠٥وهذه التدريبات جرت يف عام . موجه إىل القضاة

 تدابري لصاحل الضحايا  -٣-٢-١
 منح احلق يف إقامة حمددة  )أ(

ــذين   يتــيح النظــام البلجيكــي ملكافحــة االجتــار بالبــشر يف    ــه اإلنــساين للــضحايا ال  جانب
يتركــون الوســط االســتغاليل، والــذين يتعــاونون مــع الــسلطات القــضائية ويقبلــون املرافقــة مــن  

ــة احملــددة       ــوق لإلقام ــاع حبق ــب مركــز متخــصص لالســتقبال االنتف ــت احلــايل،  . جان ويف الوق
، ١٩٩٧م   ويف توجيهـات عـا     ١٩٩٤يوليـه   /أوردت هذه األحكام يف تعمـيم بتـاريخ أول متـوز          

 .وقد وردت آليات احلماية هذه بالتفاصيل يف التقرير السابق. ٢٠٠٣املعدلة يف عام 
25(ويف إطــار نقــل التوجيــه األورويب 

F

، فــإن هــذا اإلجــراء املتعلــق مبــنح حقــوق لإلقامــة )٢٦
 املعــدل للقــانون ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١٥احملــددة أدرج يف قــانون، هــو القــانون الــصادر يف  

ــصادر يف  ــسمرب /انون األول كــ١٥ال ــهم    ١٩٨٠دي ــد وإقامت ــب إىل البل ــشأن وصــول األجان  ب
أكتـــوبر / تـــشرين األول٦واســـتقرارهم وإبعـــادهم، املنـــشور يف اجلريـــدة الرمسيـــة الـــصادرة يف 

ويقـدم هـذا اإلجـراء الـذي        . ، والذي من املقرر أن يصبح سارياً يف موعد حيدده امللـك           ٢٠٠٦
 خامـساً مـن   ٤٣٣ة االجتار بالبشر باملعىن الوارد يف املـادة         مل يتغري هذه احلماية إىل ضحايا جرمي      

وميكن لقـانون احلمايـة أن ينطبـق    . القانون اجلنائي وإىل ضحايا بعض أشكال هتريب املهاجرين      
 .على رعايا الدول األعضاء يف االحتاد األورويب مثلما ينطبق على رعايا البلدان األخرى

_________________ 
 بـشأن اإلقامـة املتاحـة       ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ٢٩ جمللس االحتاد األورويب املؤرخ يف       CE/2004/81توجيه رقم   ال )٢٦( 

لرعايا البلدان األخرى الذين هم ضـحايا االجتـار بالبـشر أو الـذين حـصلوا علـى مـساعدة يف اهلجـرة الـسرية                         
 .ويتعاونون مع السلطات املختصة
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، ميكـن للـضحية أن يتخـذ        ) يومـاً  ٤٥(تـرة الـتفكري     وهكذا فإنه يف املرحلة األوىل من ف       
ــاموا           ــذين ق ــشبكات ال ــق باألشــخاص أو ال ــا يتعل ــه فيم ــن عدم ــشأن إصــدار إعــالن م ــراراً ب ق

 .باستغالله، أو ميكنه أن يستعد للعودة إىل بلده األصلي
ولدى تقدمي شكوى أو اإلدالء ببيانات، فإن الضحية يـدخل املرحلـة الثانيـة مـن مهلـة               
ويف هـذه احلالـة، يـدرج يف سـجل األجانـب وحيـصل علـى                .  ويصرح له باإلقامة مؤقتـا     التفكري

 .وثيقة إقامة صاحلة ملدة أقصاها ثالثة أشهر
وعندما يقدم الـضحية شـكوى أو يـديل ببيانـات مباشـرة ضـد مـرتكيب اجلرميـة، ميكـن                      

دوبـه علـى   بناء علـى طلـب مـن مركـز االسـتقبال املكلـف مبرافقتـه أن حيـصل مـن الـوزير أو من                   
ــة أشــهر    ــة األوىل غــري   . وثيقــة إقامــة صــاحلة ملــدة أقــصاها ثالث ــة، تكــون املرحل ويف هــذه احلال

 .ضرورية يف الواقع
وخالل املرحلة الثانيـة مـن فتـرة الـتفكري، فـإن وكيـل امللـك أو منفـذ القـوانني اخلاصـة                       

التعـاون مـن    بالعمل سوف يبت يف مواصـلة التحقيـق أو اإلجـراء القـضائي، وكـذلك يف إرادة                  
 .جانب الضحية وقطع عالقاته مع مرتكيب اجلرمية

مل يتم بعد إغالق التحقيـق أو اإلجـراء        (وعندما يفي الضحية بالشروط اجلمعية الثالثة        
، فـإن   )القضائي، وأظهر الشخص املعـين إرادة واضـحة للتعـاون، وقطـع عالقاتـه مـع املـستغلني                 

 . أشهر٦حل األجانب صاحلة ملدة الوزير أو مندوبه يقدم شهادة بإدراجه يف س
وحتدد شروط إعطاء وثائق وحقـوق اإلقامـة ومـّد أجلـها وجتديـدها وسـحبها حـسب                   

وعنـدما يقـر وكيـل امللـك يف طلباتـه          . تطور اإلجراء القضائي والوفاء بالشروط اجلمعية الثالثـة       
ة بعـد أن يكـون      منع إحدى اجلرائم املعنية، ميكن منح الضحية احلـق يف اإلقامـة ملـدة غـري حمـدد                 

 .هذا الضحية قد قدم إسهاما هاما يف التحقيق
 

 دور مراكز االستقبال املتخصصة )ب( 
، تـشترك   ١٩٩٥مت إنشاء ثالثة مراكز متخصصة يف استقبال ومرافقة الضحايا يف عام             

وهـذه املراكـز هـي      ). اجملتمعـات واألقـاليم   (يف إعانتها احلكومـة االحتاديـة والكيانـات االحتاديـة           
”Pag-Asa “)بروكسل( ؛ و”Sürya “)   إقلـيم والـون( ؛ و”Payoke “)   ولـدى  ). إقلـيم الفلمنـد

، وموجودة يف عنوان سـري، وهلـا كـذلك          ) سريرا ١٥ إىل   ١٠من  (هذه املراكز هيكل لإليواء     
 .مقر اجتماعي يتوىل تنظيم مجيع االتصاالت مع الشركاء اخلارجيني
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املربــون، (صات الــيت تتــألف منــها   ومهمــة هــذه املراكــز والفــرق املتعــددة االختــصا      
ــة   ــاء اجلرميـ ــاعيون، علمـ ــحايا   ...) املرشـــدون االجتمـ ــة إىل ضـ تقـــدمي خمتلـــف أشـــكال املرافقـ

 :بالبشر االجتار
 مـــساعدة الـــضحايا علـــى التغلـــب علـــى احلالـــة الـــيت يعيـــشوهنا :ةمرافقـــة ســـيكولوجي 

ريقـة مثلـى ومـشاركتهم يف       والصدمات اليت يعانوهنا، ومحلـهم علـى االعتنـاء حبيـاهتم احلاليـة بط             
 وضع مشروع ملستقبل واقعي؛

 مرافقـة الـضحية يف سـعيه للحـصول علـى حقـوق خمتلفـة لإلقامـة؛ وإذا            :مرافقة إداريـة   
قــرر الــضحية العــودة إىل بلــده األصــلي، يقــوم املركــز املتخــصص باالتــصال باملنظمــة الدوليــة     

 للهجرة وتنظيم العودة الطوعية للضحية إىل بلده؛
 ة طبية؛رافقم 
 يتمثل هدف املراكز يف كفالـة الـدفاع عـن حقـوق الـضحية ومـصاحله                 :قانونيةمرافقة   

أثنــاء اإلجــراء القــضائي فيمــا يتعلــق بوقــائع االجتــار الــذي ذهــب ضــحيته، مــن خــالل إعالمــه    
وميكن ملراكز االستقبال فضال عن ذلك االدعاء باحلق املـدين سـواء           . واقتراح أن يستعني مبحام   

وهلذا القبول أمهية كبرية يف هذا اجملـال حيـث يكـون الـضحايا أحيانـا           .  باسم الضحية  بامسها أو 
 .مترددين يف االدعاء باحلق املدين، وبصفة خاصة خوفا من االنتقام

ــواء   لــدى املراكــز أيــضا دار لالســتقبال حيــث ميكــن للــضحايا إذا لــزم األمــر أن     :اإلي
 . ذلك تكون املرافقة غري ثابتةوبعد. يتوافر هلم مكان لإليواء، لفترة حمددة

ما يقرب مـن  ، مت قيام مراكز االستقبال مبرافقة ٢٠٠٥ و١٩٩٩وفيما بني عامي    
26( ضــحية٩٠٠

F

 يف املائــة، وضــحايا االســتغالل ٣٤وميثــل ضــحايا االســتغالل اجلنــسي   :)٢٧
 يف املائــة، والــضحايا الــذين كــانوا أوال ١٩ يف املائــة، وضــحايا التــهريب ١٨االقتــصادي 

 . يف املائة٢١ع هتريب مث موضع استغالل موض
ولدى تعامل املراكز الثالثة املعترف هبا مع ضحايا قـصر لالجتـار بالبـشر، فإهنـا تطلـب                   

وتقدم هذه املراكز مساعدة نوعية وتتفق مـع حالـة       . مساندة املراكز املتخصصة يف إيواء القصر     
ر غـري املـصحوبني، فـإن مهـام     وإىل جانب ذلك، ومع إقامـة نظـام للوصـاية علـى القـص             . القصر

_________________ 
الواقع ألنه مل تكن توجد لدى مجيع املراكز قاعـدة بيانـات فيمـا بـني عـامي      هذا الرقم أكرب كثريا يف على أن   )٢٧( 

ــة يف جمــال     . ٢٠٠٣ و ١٩٩٩ ــر مركــز تكــافؤ الفــرص ومكافحــة العنــصرية، والــسياسة البلجيكي انظــر تقري
وميكـن الرجـوع إىل هـذا التقريـر علـى العنـوان          . ٢٠٠٥نوفمرب  /ظالل وأضواء، تشرين الثاين   : االجتار بالبشر 

  وأقام املركز مع مراكز االستقبال الثالثة قاعدة بيانات مشتركة تتيح وضـع بيانـات      www.diversite.be: التايل
 .عن الضحايا الذين تعتين هبم هذه املراكز
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ويف الواقـع، مـن     . املساعدة أصـبحت اآلن موزعـة بـني الوصـي ومراكـز االسـتقبال املتخصـصة               
، يعـّين وصـي   ٢٠٠٢ديـسمرب  / كانون األول٢٤اجلدير بالذكر أنه منذ صدور القانون املؤرخ     

لقانونيـة ويف   للقاصر األجنيب غري املصحوب، ومهمة الوصي متثيل القاصر يف مجيع اإلجراءات ا           
وللوصـي أيـضا اختـصاصات نوعيـة فيمـا يتعلـق            . اإلجراءات اليت ينص عليهـا قـانون األجانـب        

دائـرة  ”وهـو ميـارس مهمتـه حتـت مراقبـة           . حبماية القاصر وفيما يتعلق بالبحث عن أفراد أسرته       
ــار    (“ الوصــاية ــول يف أول أي ــارية املفع ــيت أصــبحت س ــايو /ال ــا   )٢٠٠٤م ــوم أساس ــيت تق ، وال
ق مما إذا كان القاصر مستوفيا للشروط القانونية لالستفادة من نظام احلمايـة، وإذا كـان            بالتحق

 .كذلك تقوم بتعيني وصي عليه
 اءــالبغ - ٢ 

والنظـام البلجيكـي    . ٢٠٠٢ال يوجد تطور تشريعي فيما يتعلـق بالبغـاء منـذ عـام               
ن أشـكال اسـتغالل     يقع دائما ضمن منظور اإللغاء، نظرا ألن من احملظور قيام أي شكل م            

 ). وما يليها يف القانون اجلنائي٣٨٠راجع املادة (البغاء أو الفجور 
وقمــع جتــرمي معاشــرة البغــى لــيس مــن هدفــه إضــفاء الــشرعية علــى اســتغالل مــن    

يعاشرها هلا، بل هدفه عدم إعاقة تطور عالقة عاطفية مستقرة بواسطة بغي، وهو عامل قد 
ام املعاشر باستغالل البغي بعدم قيامـه باملـسامهة يف مـصاريف          وإذا ق . يدفعها إىل ترك البغاء   

، فإنــه ميكــن لقاضــي املوضــوع اعتبــار أنــه يوجــد اســتغالل  “علــى نفقتــها”املــرتل والعــيش 
 .للبغاء

 
 الكيانات االحتادية -ثانيا  
 إقليم والون -ألف  

يف جمـال   يتدخل إقليم والون مبوجب اختـصاصاته يف أوسـاط البغـاء واألعمـال الـسرية                 
ويــدعم إقلــيم والــون برناجمــا للتطعــيم ضــد التــهاب الكبــد لــدى  . الــصحة والعمــل االجتمــاعي

 .النساء البغايا يف أماكن عملهن ذاهتا
ويقــيم إقلــيم والــون أيــضا مراكــز اجتماعيــة هتــدف إىل اســتقبال ومرافقــة أي شــخص   

ل هـذا النظـام قريبـا     وسـوف يـستكم   . يقيم يف اإلقليم، مبن يف ذلك الذين يقيمون بـصفة سـرية           
بإنشاء مراكـز صـحية هتـدف إىل كفالـة الرعايـة األساسـية ألي شـخص، أيـا مـا كانـت حالتـه                         

 .اإلدارية أو املالية
وعلى صعيد اللجنة اجملتمعية الفرنسية إلقليم بروكسل العاصـمة، فـإن املرسـوم املتعلـق                

. وإعانتها من أجل رعايـة البغايـا     مبراكز العمل االجتماعي أتاح املوافقة على إنشاء دائرة نوعية          
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وتساعد هـذه الـدائرة ممارسـي الـدعارة مـن النـساء والرجـال الـذين يـودون أو ال يـودون تـرك                         
 .وسط البغاء، كما تساعد ضحايا االجتار بالبشر الذين يوجدون يف هذا الوسط

 ٧املادة   
الـسياسية والعامـة    يف بلجيكا، كما يف العديد من البلدان، فـإن وجـود املـرأة يف احليـاة                  

، يـضمن الدسـتور     ٢٠٠٢ينـاير   /ومنـذ شـهر كـانون الثـاين       . أدىن من وجود الرجل بصفة عامة     
، ويلزم املشرع باختاذ تـدابري هتـدف إىل         )١٠املادة  (البلجيكي رمسيا املساواة بني املرأة والرجل       

ساواة إىل  كفالة هذه املساواة، وذلك بصفة خاصة بتشجيع وصول الرجل واملرأة على قـدم املـ              
 ). مكررا١١املادة (املناصب االنتخابية والعامة 

 
 على املستوى االحتادي -أوال  

حتقيــق املــساواة علــى القــوائم االنتخابيــة ونتــائج ذلــك يف االنتخابــات االحتاديــة    - ١ 
 واألوروبية

يف أعقاب تعديل الدستور، مت اختاذ العديـد مـن القـوانني علـى املـستوى االحتـادي مـن                     
ــة     أجــل ــة واألوروبي ــة واإلقليمي ــشريعية االحتادي ــرأة يف اجملــالس الت ــز وجــود امل 27( تعزي

F

ــذه . )٢٨ وه
القوانني متنع األحزاب السياسية بالتايل من اقتراح قوائم انتخابيـة يكـون فيهـا الفـرق بـني عـدد                    

وتــنص هــذه القــوانني إىل . لكــل جــنس أكثــر مــن واحــد ) األصــليني واالحتيــاطيني(املرشــحني 
وأتـاح  . لى أن يكون أول مرشحني اثنني يف كل من القـوائم مـن جـنس خمتلـف                جانب ذلك ع  

ترتيب مؤقت مع ذلك أال يكون املرشحون الثالثة األوائل لكل قائمـة مـن نفـس اجلـنس لـدى              
ــة     ــوانني املختلفـ ــريان القـ ــب سـ ــات تعقـ ــام  (أول انتخابـ ــشريعية لعـ ــات التـ  - ٢٠٠٣االنتخابـ

ــة واإلقليميــة لعــا  وعــدم احتــرام هــذه األحكــام مــن جانــب   ). ٢٠٠٤م واالنتخابــات األوروبي
 .األحزاب السياسة يؤدي إىل عدم صحة القوائم املقدمة

ومت تطبيــق املــساواة يف القــوائم االنتخابيــة للمــرة األوىل يف االنتخابــات التــشريعية الــيت  
ويف أعقـــاب هـــذه االنتخابـــات، ارتفعـــت النـــسبة املئويـــة . ٢٠٠٣مـــايو / أيـــار١٨جـــرت يف 
_________________ 

ى قـوائم املرشـحني    وجودا متساويا للرجـال والنـساء علـ        ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٧يكفل القانون الصادر يف      )٢٨( 
ــان األورويب   ــات الربمل ــصادرة يف   (النتخاب ــة ال ــدة الرمسي ــانون  )٢٠٠٢أغــسطس / آب٢٨اجلري ــل الق ؛ ويكف

 وجودا متساويا للرجال والنساء على قوائم املرشـحني النتخابـات اجملـالس    ٢٠٠٢يوليه / متوز١٨الصادر يف  
؛ )٢٠٠٢أغـسطس  / آب٢٨ريدة الرمسية الـصادرة يف  اجل(التشريعية االحتادية وجملس اجملتمع الناطق باألملانية      

 وجودا متساويا للرجال والنساء على قوائم املرشـحني         ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٨ويكفل القانون اخلاص املؤرخ     
اجلريـدة الرمسيـة    (النتخابات جملس إقليم والون وجملـس اإلقلـيم الفلمنـدي وجملـس إقلـيم بروكـسل العاصـمة                   

 ).٢٠٠٢رب سبتم/ أيلول١٣الصادرة يف 
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ــ ــواب    ٣٤,٧ات إىل للمنتخب ــستوى جملــس الن ــى م ــة عل ــاب  ١٩,٣٦( يف املائ ــة يف أعق  يف املائ
 يف املائـــة يف أعقـــاب ٣٠( يف املائـــة يف جملـــس الـــشيوخ ٣٧,٥وإىل ) ١٩٩٩انتخابـــات عـــام 

ووصلت نسبة النساء املنتخبات يف االنتخابات األوروبيـة الـيت جـرت          ). ١٩٩٩انتخابات عام   
ــران١٣يف  ــه / حزي ــسبة يف      ٢٩,١٧ إىل ٢٠٠٤يوني ــن الن ــيال م ــل قل ــسبة أق ــي ن ــة، وه  يف املائ

 ). يف املائة٣٢ (١٩٩٩أعقاب انتخابات عام 
 مـن الـشيوخ يف جملـس الـشيوخ، أي بنـسبة             ٧١ مـن بـني      ٢٨ويبلغ عدد النساء حاليا      
 من النـواب يف جملـس النـواب، أي بنـسبة           ١٥٠ امرأة من بني     ٥٣ يف املائة، وبلغ العدد      ٣٩,٤
 ). يف املائة٣٧,٥( من النواب يف الربملان األورويب ٢٤ نساء من بني ٩ة، و  يف املائ٣٥,٣

وبصفة عامة، يالحظ حتـسن صـاف يف وجـود املـرأة يف اجملـالس التـشريعية يف أعقـاب                     
وجدير بالـذكر أن التعـديالت األخـرى الـيت أجريـت علـى القـانون                . “قوانني املساواة ”تطبيق  

قـد أسـهمت يف زيـادة    ) نتخابية معنية أو حتديـد عتبـة لألهليـة        وخباصة توسيع دوائر ا   (االنتخايب  
 .عدد النساء يف اجملالس

 
 حتقيق االختالط يف األجهزة التنفيذية - ٢ 

وبـالتوازي مـع حتـسني التـدابري الراميـة      )  مكـررا ١١املـادة  (يف أعقاب تعديل الدسـتور    
إىل ضـمان وجـود أشـخاص مـن     إىل تعزيز وجود النساء يف اجملالس، اختذ املشرع تـدابري ترمـي           

28(جنس خمتلف يف مجيع حكومات البلد
F

٢٩(. 
وعلــى املــستوى االحتــادي، فــإن الدســتور هــو الــذي يــضمن مباشــرة وجــود أعــضاء       

 عـضوا يف احلكومـة   ٢١ نساء مـن بـني       ٥ويبلغ العدد حاليا    . خمتلفني يف اجلنس داخل احلكومة    
ء يف هــذه احلكومــة منــصب الــوزير   يف املائــة وتــشغل ثــالث نــسا ٢٣,٨االحتاديــة، أي بنــسبة 

 .واثنتان منصب وزير دولة
 

_________________ 
 الذي يكفل وجود أشخاص من اجلنسني يف احلكومة الفلمنديـة،           ٢٠٠٣مايو  / أيار ٥القانون اخلاص املؤرخ     )٢٩( 

وحكومة اجملتمع الفرنـسي، وإقلـيم والـون، وحكومـة إقلـيم بروكـسل العاصـمة، وضـمن الـوزراء اإلقليمـيني                      
، ويكفـل القـانون وجـود       )٢٠٠٣يونيـه   /ن حزيـرا  ١٢اجلريدة الرمسية الصادرة يف     (إلقليم بروكسل العاصمة    

يونيـه  / حزيـران  ١٢اجلريـدة الرمسيـة الـصادرة يف        (أشخاص من اجلنسني يف حكومـة اجملتمـع النـاطق باألملانيـة             
٢٠٠٣.( 
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 اهليئات االستشاريةاملرأة يف بوجود التشريع االحتادي املتعلق  - ٣ 
، الذي يهدف إىل تعزيـز الوجـود املتـوازن للرجـل            ٢٠٠٣مايو  / أيار ٣القانون املؤرخ    

29(واملرأة يف األجهزة املؤهلة لتقدمي املشورة     
F

يوليـه  / متـوز  ٢٠لقانون املؤرخ   ، عّدل مرة أخرى ا    )٣٠
 : عن طريق خلق أدوات هتدف إىل حتسني تطبيق القانون١٩٩٠

 وضع قائمة رمسية باألجهزة الداخلة يف جمال تطبيق القانون؛ 
إنــشاء جلنــة مهمتــها إســداء مــشورة عامــة بــشأن الــسياسة الراميــة إىل تعزيــز الوجــود     

تــشارية ومــشورة تتعلــق بتطبيــق األحكــام   املتــساوي بــني الرجــل واملــرأة داخــل األجهــزة االس  
 .١٩٩٠يوليه / متوز٢٠التشريعية الواردة يف القانون الصادر يف 

علـى الـصعيد    ) إنـشاء اللجنـة ووضـع القائمـة الرمسيـة         (جيري حاليا تطبيق هذا التشريع       
 .االحتادي

 
 املرأة داخل اإلدارة االحتاديةوجود  - ٤ 

يكيــة علــى أســاس أربعــة مــستويات تقابــل درجــات  يــتم تنظــيم اإلدارة االحتاديــة البلج 
 :الكفاءة املختلفة

املوظفون الذين حيملـون دبلومـا جامعيـا أو دبلـوم دراسـات عليـا ذات                : املستوى ألف  
 طابع طويل؛

 املوظفون احلاصلون على دبلوم للتعليم العايل ذي طابع قصري؛: املستوى باء 
  التعليم الثانوي؛املوظفون احلاصلون على دبلوم: املستوى جيم 
املوظفــون الــذين أهنــوا الــدورة األوىل للدراســات الثانويــة دون اقتــضاء  : املــستوى دال 

 .احلصول على دبلوم
 يف  ٣٧,٢، كانت نسبة النساء الشاغالت ملنصب من املـستوى ألـف            ٢٠٠٦ويف عام    

ن املـستوى    يف املائة، والشاغالت ملنـصب مـ       ٤٥,٨املائة، والشاغالت ملنصب من املستوى باء       
ويتحـدد توزيـع   .  يف املائـة ٥١,٤ يف املائة، والشاغالت ملنـصب مـن املـستوى دال        ٥٩,٥جيم  

 يف املائــة ٤٩,٩ يف املائــة للرجــال و٥٠,١الرجــال والنــساء يف اجملمــوع يف اإلدارة االحتاديــة بـــ 
 الـوظيفي   وتشري هذه األرقام إىل أن نسبة النساء تقل أوال بأول بقدر علوهن يف السلم             . للنساء
ــة عنــد      . اإلداري ــة عنــد املــستوى ألــف، وأقلي ــساء يــشكلن بوضــوح أقلي ومــن الواضــح أن الن

_________________ 
 .٢٠٠٣يونيه / حزيران١٢اجلريدة الرمسية الصادرة يف  )٣٠( 
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وهـذا  . املستوى باء، يف حني أهنن يشكلن غالبية عند املستويني جيم ودال يف اإلدارة االحتاديـة              
االجتاه ليس خطيا بالكامـل، نظـرا لوجـود أكثريـة نـسبية مـن النـساء عنـد املـستوى جـيم تزيـد                         

، وهـي الوظـائف   )30F٣١(“لوظـائف اإلدارة واملـالك   ”وبالنـسبة   . ى وجودهن عند املـستوى دال     عل
 وظيفـــة مـــن بـــني ٢٣ذات املــستوى األعلـــى يف اإلدارة االحتاديـــة البلجيكيـــة، تـــشغل النـــساء  

 ). يف املائة١٢,٥ (١٨٤الوظائف املعنية وعددها 
تلــف مــستويات اإلدارة وتــود التــدابري املتخــذة للنــهوض بوجــود املــرأة وتعزيــزه يف خم   

 . من االتفاقية٢االحتادية البلجيكية يف اجلزء املتعلق يف هذا التقرير باملادة 
 

 التوعية والبحث املتعلق مبوضوع مشاركة املرأة يف اختاذ القرار - ٥ 
ــق    ــاب تطبيـ ــساواة ”يف أعقـ ــوانني املـ ــرت يف   “ قـ ــيت جـ ــشريعية الـ ــات التـ يف االنتخابـ

ــار ١٨ ــة يف  ، ولــدى ٢٠٠٣مــايو /أي ــران١٣إجــراء االنتخابــات اإلقليمي ــه / حزي ، ٢٠٠٤يوني
طلب املعهد املعـين باملـساواة بـني املـرأة والرجـل مـن مجاعـات خمتلفـة للبحـوث اجلامعيـة تنفيـذ                        

 .دراسات تتعلق مبوضوع مشاركة املرأة يف احلياة السياسية يف بلجيكا ٣
، تـدور   ٢٠٠٦يـسمرب   د/وهذه الدراسات الثالث، اليت نشرت يف شـهر كـانون األول           

مشاركة الرجل واملرأة يف السياسة البلجيكيـة، ومـسارات املـرأة يف الـسياسة              على التوايل حول    
 .يف بلجيكا، وإدراج البعد اجلنساين يف األحزاب السياسية البلجيكية

وقد نشر جملس تكافؤ الفرص بني الرجل واملـرأة، وهـو جهـاز استـشاري احتـادي، يف                   
وتـرد  . استشارات تتعلق مبوضوع مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة        إطار أنشطته، عدة    

 .يف املرفق قائمة باالستشارات اليت قدمها اجمللس
 

 االحتادية الكيانات  -ثانيا  
 اإلقليم واجملتمع الفلمنديان -ألف  

 الـذي يكفـل وجـودا       ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ١٨يف أعقاب تطبيق القانون اخلاص املؤرخ        
يونيــه / حزيــران١٣اويا للرجــل واملــرأة يف قــوائم املرشــحني لالنتخابــات اإلقليميــة بتــاريخ متــس

 يف املائــــة ٣١,٥، بلغــــت النــــسبة املئويــــة للنــــساء املنتخبــــات يف الربملــــان الفلمنــــدي ٢٠٠٤
ــام   ١٩,٥( ــة عقـــب انتخابـــات عـ ــا ). ١٩٩٩يف املائـ ــان حاليـ ــرأة مـــن بـــني  ٣٩ويف الربملـ  امـ

 وزراء ١٠ نــساء بــني ٣ويف حكومــة اجملتمــع الفلمنــدي حاليــا ). ائــة يف امل٣١,٥(نائبــا  ١٢٤
 ). يف املائة٣٠(

_________________ 
 .املدير العام واملدير ومدير دائرة املالكبالنسبة لإلدارة االحتادية، تعين هذه املصطلحات وظائف الرئيس و )٣١( 
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 التشريع - ١ 

ويفيــد نقــص . يــشكل اإلقلــيم الفلمنــدي مــن الناحيــة العمليــة جمتمعــا متنوعــا بالفعــل    
واملبـادرة الـيت    . التنوع يف اختاذ القرار أنه يوجد عدم تكافؤ يف الفرص يف اختاذ القرار السياسي             

ــشؤون       ا ــوزير الفلمنــدي املــسؤول عــن ال ــة لتكــافؤ الفــرص، هــي وال ــسياسة الفلمندي ختــذهتا ال
31(الداخليــة، لتعــديل قــانون االنتخابــات البلديــة واإلقليميــة 

F

 بغيــة اجتــذاب املزيــد مــن النــساء، )٣٢
 .٢٠٠٦انتهت إىل نتيجة مشجعة يف عام 

واإلقليمـي تتـألف   ونتيجة لـذلك، كانـت قـوائم املرشـحني النتخابـات اجمللـس البلـدي          
ينبغــي أال يزيــد الفــرق بــني عــدد ”. ( يف املائــة مــن الرجــال٥٠ يف املائــة مــن النــساء و٥٠مــن 

ومشــل ). “مرشــحي كــل جــنس عــن واحــد يف كــل قائمــة مــن قــوائم املرشــحني لالنتخابــات   
ينبغـي  ”(املرشحون الثالثة األول الـواردة أمسـاؤهم يف كـل قائمـة أشخاصـا مـن كـال اجلنـسني                 

 ).“ن املرشحون الثالثة األول يف كل قائمة من نفس اجلنس كلهميكو أال
 

 زاد على عددهن ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٨عدد النساء املنتخبات بعد انتخابات  - ٢ 
32(٢٠٠٠يف عام 

F

٣٣( 
وأظهـرت النتـائج عـددا    . ٢٠٠٦أكتـوبر  / تشرين األول٨جرت االنتخابات احمللية يف     

 يف املائـة    ٣٣,٤ويف اجملموع، مت انتخـاب      . عظم املدن الفلمندية  أكرب من النساء املنتخبات يف م     
 يف  ٣٦,٧، و )٢٠٠٠ يف املائـة مـن النـساء انـتخنب يف عـام              ٢٧(من النـساء يف اجملـالس البلديـة         

 ).٢٠٠٠ يف املائة من النساء انتخنب يف عام ٢٩(املائة للمجالس اإلقليمية 
 .6Hwww.vlaanderenkiest.beنترنت جع موقعنا على شبكة اإلوملزيد من املعلومات را 

 
 خطة العمل املتعلقة بالتنوع يف اختاذ القرار - ٣ 

 إصدار قوانني جديدة، محلة من أجل التصويت من أجل التنوع،    تالأطلقت، فيما    
رار الـيت جـرى إعـدادها يف        وهي فقط أحد أعمال خطة العمل املتعلقة بالتنوع يف اختاذ الق          

 .٢٠٠٥عام 
_________________ 

ــسق يف     )٣٢(  ــة، املن ــات البلدي ــانون االنتخاب ــان    ١٩٣٢أغــسطس / آب٤ق ــانون الربمل ــة بواســطة ق ــصيغته املعدل ، ب
 املعــدل لقــانون االنتخابــات البلديــة وقــانون التــصويت اآليل ٢٠٠٦فربايــر / شــباط١٠ الــصادر يف الفلمنــدي

 . رصد املصروفات االنتخابيةأنالفلمندي بشوقانون الربملان 
 Verkiezingen van 8،٢٠٠٦ديـسمرب  / اليت ستصدر يف كانون األولBinnenBandمقتطفات من مقال يف جملة  )٣٣( 

oktober 2006, Wie is verkozen: enkele trends, Katie Heyse. 
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وكانـت  ) بفكـر جامـد   ، وال تصوت    بشكل جامد ال تفكر   ”وأطلق على احلملة اسم       ‐١‐٣
 .تبني للجمهور أن التنوع قيمة مضافة هليئات اختاذ القرارإىل أن ترمي 

 
 يل؟هي ة، هل اإلقليميالسياسات   -٢-٣

، بــدعم مــن الــسياسة لفلمنديــةا، اســتحدثت رابطــة املــدن والبلــديات  ٢٠٠٥يف عــام  
. “لية، هل هـي يل    احملالسياسات  ”لتكافؤ الفرص، املشروع والكتيب املرافق املعنون       الفلمندية  

 منظمـات اجملتمــع املــدين،  احملليــة،اإلدارات (وكانـت الفكــرة تـشجيع األطــراف املهتمــة بـاألمر    
باجلماعات السكانية املمثلـة    على سبيل األولوية    االهتمام  مع  على تنظيم دورات إعالمية،     ) إخل

وخــالل الــدورات اإلعالميــة، مت شــرح . حاليــا متثــيال ناقــصا يف هيئــات اختــاذ القــرار الــسياسي 
ــسياسية عمــل  ــسلطات ال ــوع يف      ،ال ــرار ذات التن ــات اختــاذ الق ــضافة هليئ  فــضال عــن القيمــة امل
 .املشاركة وتشجيع الناس على ،علوماتامل وتوفري ،وكان اهلدف إذكاء الوعي. تركيبها

اإلقلـيم الفلمنـدي    تكـافؤ الفـرص يف      هيئـة    هـذا املـشروع، فـإن        ذومن أجل تعزيز تنفيـ     
 ).٤ الرقم ،٤-٣انظر أيضا املادة  (نيتعاونت تعاونا وثيقا مع مسؤويل التحرر اإلقليمي

لــف امل اشــتراكا وثيقــا، علــى ســبيل املثــال، يف إعــداد   قــد اشــترك هــؤالء املــسؤولون و 
عـن طريـق مجاعـة توجيهيـة         ٢٠٠٥يف عام   “ ؟ يل هي، هل   احملليةالسياسة  ” اإلرشادي املعنون 

امللف، قـاموا بتنظـيم عـدد مـن الـدورات           هذا  وعلى أساس   . اجتمعت ثالث مرات يف اجملموع    
 .٢٠٠٥اإلعالمية يف إقليمهم يف عام 

 :ما يلي من أهدافحتقيق وكانت هذه األعمال هتدف إىل  
 طالعية املمثلة حاليا متثيال ناقصا؛زيادة مشاركة اجلماعات االست  
تــضمني جــدول األعمــال الــسياسي املــسائل الــيت هتــم اجلماعــات االســتطالعية بــصفة     

 خاصة؛
 .إقناع اجملتمع بالقيمة املضافة للحكم السياسي املتنوع يف تركيبه  

 
 اإلجراء الثالث كان احملادثات على موائد الغذاء  -٣-٣

سات الفلمنديـة لتكـافؤ الفـرص، قامـت عـدة منظمـات           بناء على طلـب مقـرري الـسيا        
ــرار       ــوع يف اختــاذ الق ــشأن مــسألة التن ــد الغــداء ب ــات علــى موائ ــة بتنظــيم حمادث ويف هــذه . معان

املعـوقني والنـساء    (االجتماعات مت اجلمع بني املندوبني احملليني وممثلـي اجلماعـات االسـتطالعية             
ملناقـشة كيفيـة إدراج زاويـة تتعلـق بتكـافؤ           ) نساملهاجرات واملثلـيني والـسحاقيات وثنـائيي اجلـ        

ويف حـني أن احلملـة      . الفرص جتاه اجلماعات االستطالعية املذكورة يف السياسة احمللية اجلديـدة         



CEDAW/C/BEL/6  
 

07-39544 87 
 

تعزيــز (كــان هلــا هــدف كمــي  “ ال تفكــر بــشكل جامــد وال تــصوت بفكــر جامــد ”املعنونــة 
ات علـى مائـدة الغـداء هـدف         ، فقـد كانـت للمحادثـ      )التنوع يف هيئات اختـاذ القـرار الـسياسي        

إجيــاد مزيــد مــن االهتمــام لالحتياجــات اخلاصــة للجماعــات االســتطالعية النوعيــة يف    (نــوعي 
 ).السياسة املتبعة

نظمــت حمادثــة ”حقــوق متــساوية ألي شــخص معــوق ”ويف هــذا اإلطــار، فــإن هيئــة  
ــداء حــضرها    ــدة الغ ــى مائ ــن خمتلــف     ١٢عل ــيني واإلقليمــيني م ــسياسيني احملل األحــزاب  مــن ال

وحتـدثوا إىل عـدد مــن اخلـرباء يف ميـدان التعويــق حـول إمكانيــات      . الـسياسية وخمتلـف األقــاليم  
 .إيالء مزيد من االهتمام للمعوقني يف السياسة اإلقليمية واإلقليمية

 ٤وقام أيضا جملس النـساء الفلمنـديات بتنظـيم حمادثـات علـى مائـدة الغـداء فيمـا بـني                
قاطعـة فلمنديـة وأعـد ألول مـرة مـذكرة تتعلـق بالـسياسة اإلقليميـة         سبتمرب يف كل م / أيلول ٨و

وخالل احملادثات علـى مائـدة الغـداء اختـربت هـذه املـذكرة              . لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة    
 . يف ضوء ممارسة وجتربة املندوبني البلديني واإلقليميني

 والنـساء املهــاجرات  وبعـد انتخابـات اجملـالس البلديــة واإلقليميـة، نظـم مركــز الفتيـات       
وسيقوم احتـاد املثلـيني   ). أنتويرب وغنت وبروكسل(حمادثات على مائدة الغداء يف ثالث مدن    

ــات        ــد االنتخاب ــداء بع ــدة الغ ــى مائ ــات عل ــضا بتنظــيم حمادث ــائيي اجلــنس أي ــسحاقيات وثن . وال
والفكـــرة وراء هـــذه احملادثـــات هـــي أيـــضا إيـــالء مزيـــد مـــن االهتمـــام علـــى الـــصعيد احمللـــي   

 .لالحتياجات اخلاصة للجماعات االستطالعية يف سياسة تكافؤ الفرص
 

 قوانني احلصص - ٤ 
ــوانني           ــة بق ــضا إىل اإلجــراءات املتعلق ــشري أي ــا ن ــرار، فإنن ــد احلــديث عــن اختــاذ الق عن

وكما سـبقت اإلشـارة، سـوف يقـدم مـشروع القـانون             . ٢احلصص اليت سبق ذكرها يف املادة       
وإىل جانب ذلك، مت استحداث سياسـة تكميليـة   .  فترة السياسة املقبلةإىل الربملان الفلمندي يف  

ويف هـذا اإلطـار     . جلعل القانون اجلديد موضع قبول كلي يف خمتلف جماالت السياسة الفلمندية          
سيتم إعداد مزيد مـن الوثـائق القانونيـة، مثـل األمـر الـوزاري فيمـا يتعلـق بـاإلجراء االسـتثنائي                       

 يتم أيضا حبث كيفية مجع معلومات عن تكوين اهليئـات الفلمنديـة             وسوف. والتعميم الوزاري 
وأخريا، ستتم دراسـة كيفيـة تعـديل        . االستشارية واإلدارية وإدارة هذه املعلومات بطريقة مثلى      

 .تكوين اهليئات الفلمندية االستشارية واإلدارية اليت مل يتم تكوينها حسب أحكام القانون
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 اجملتمع الفرنسي -باء  

 نائبـا الـذين يتـألف منـهم     ٩٣ امرأة من بـني الــ        ٢٤م برملان اجملتمع الفرنسي حاليا      يض 
 وزيـــرات مـــن أصـــل ٤وتتـــألف حكومـــة اجملتمـــع الفرنـــسي مـــن ).  يف املائـــة٢١,٥(الربملـــان 

الرئاســة، التعلــيم اإللزامــي، : واحلقائــب الــيت تــشغلها النــساء هــي التــايل ).  يف املائــة٦٦,٧( ٦
ــة، الثقافــة والوســائل الــسمعية والبــصرية، النــهوض    التعلــيم العــايل وال بحــث، العالقــات الدولي
 .بالصحة والطفولة

وفــضال عــن ذلــك، حتظــى مــشروعات عديــدة هتــدف إىل النــهوض مبــشاركة املــرأة يف   
 .السياسة بدعم مايل كل سنة، يف إطار السياسة اإلقليمية لتكافؤ الفرص وإعانة اجلمعيات

ــسي، يف وأقــرت حكومــة اجملتمــع الف   ــه / متــوز١٧رن ــستهدف  ٢٠٠٢يولي ، مرســوما ي
اجلريـدة الرمسيـة الـصادرة    (النهوض باملشاركة املتوازنة للرجـل واملـرأة يف األجهـزة االستـشارية       

ويقــضي هــذا املرســوم بــصفة خاصــة بــأن رجــل وامــرأة علــى ). ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١٣يف 
ارية، وأن تــضم هــذه األجهــزة األقــل بــصفة عــضوين أصــليني واحتيــاطيني يف األجهــزة االستــش

 . يف املائة من كل جنس٣٥ال يقل عن  ما
وبغية إلقاء مزيد من الضوء على االلتزام بالتمثيـل املتـوازن للرجـل واملـرأة يف األجهـزة                

 كتيبا إعالميـا يوضـح خمتلـف        ٢٠٠٤االستشارية، أعدت إدارة تكافؤ الفرص ونشرت يف عام         
 .٢٠٠٢يوليه / متوز١٧لصادر يف االلتزامات املنبثقة عن املرسوم ا

وينص املرسوم أيضا على وجوب تقدمي احلكومة تقريرا عن تقييم املرسوم إىل الربملـان               
، بــإجراء تقيــيم ٢٠٠٥/٢٠٠٦وهكــذا، قامــت إدارة تكــافؤ الفــرص، يف الفتــرة  . كــل ســنتني
املـذكور، بيـان    وأتاح هذا التقييم، فضال عن االسـتجابة لاللتـزام الـوارد يف املرسـوم               . للمرسوم

العقبات والعوائق العمليـة املوجـودة يف التطبيـق الفعـال هلـذا املرسـوم يف األجهـزة االستـشارية،                    
ــذ، والتقــدم مبقترحــات إلجــراء تنقــيح احتمــايل للمرســوم،       ــات القائمــة يف التنفي ــل العقب وحتلي

ميـة إىل حتقيـق     واستخالص دروس بغية التوسع يف هناية األمر يف تطبيق التـشريعات النوعيـة الرا             
وجيري حاليـا دراسـة     . التمثيل املتوازن للرجل واملرأة يف أجهزة اختاذ القرار يف اجملتمع الفرنسي          

 .٢٠٠٦يونيه /التقرير املتعلق بالتقييم واملقدم يف حزيران
وعلى مـستوى اإلدارة العامـة للمـوظفني واخلدمـة العامـة، ميكـن مالحظـة أن الوجـود                    

ــة يف  ــرم بدق ــوازن حيت ــرغم مــن أن  .  جملــس التــدريباملت ــوازن بــني  ”وعلــى ال ــدأ التمثيــل املت مب
، فـإن مـشاريع أوامـر خمتلفـة تتجـه حاليـا إىل          ١٩٩٨ينطبق تلقائيـا بالفعـل منـذ عـام          “ اجلنسني

وبـصفة عامـة، يــشكل الـسعي إىل التمثيـل املتـوازن جــزءا يف      . األخـذ هبـذا املبـدأ بــشكل رمسـي    
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نسي، مثلما يتعلـق األمـر بتعـيني أعـضاء حمـتملني جيلـسون يف               حقيقة األمر من ثقافة اجملتمع الفر     
الـــسلطة إىل جانـــب ممثلـــي ) ممـــثالت(غـــرف الـــنقض، أو يف االجتماعـــات الـــيت تـــضم ممثلـــي 

 .املنظمات النقابية) ممثالت(
ــستويات والرتــب         ــوظفني، موزعــة حــسب امل ــإن إحــصاءات امل ــك، ف وفــضال عــن ذل

 . تطبقها اإلدارة العامةواجلنس، تعرب عن احترام املساواة اليت
 

  إقليم والون-جيم  
، والـذي يكفـل     ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ١٨يف أعقاب تطبيـق القـانون اخلـاص الـصادر يف             

 ١٣وجــودا متــساويا للرجــل واملــرأة يف قــوائم املرشــحني لالنتخابــات اإلقليميــة الــيت جــرت يف 
 يف املائيـة    ١٠,٧( يف املائة    ١٨,٧، ارتفعت النسبة املئوية للمنتخبات إىل       ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

 ).١٩٩٩يف أعقاب انتخابات عام 
 نائبـا الـذين يتـألف منـهم         ٧٥ امرأة من بني الـ      ١٦ويضم جملس والون اإلقليمي حاليا       

 وزراء تتـألف منـهم   ٩ نـساء مـن بـني    ٣وتضم حكومة إقلـيم والـون حاليـا         ).  يف املائة  ٢١,٣(
 ). يف املائة٣٣,٣(احلكومة 
، أقرت حكومة والون أحكامـا تـشريعية وتنظيميـة          ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢ وفيما بني عامي   

 .جديدة تسهم يف احلد من أنواع التمييز ضد املرأة على املستوى اإلقليمي
 بـشأن متابعـة قـرارات مـؤمتر األمـم           ٢٠٠٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢املرسوم املؤرخ    

 املتحدة املعين باملرأة يف بيجني؛
 واليت تعزز الوجود املتـوازن للرجـل واملـرأة          ٢٠٠٣مايو  /يار أ ١٥املراسيم الصادرة يف     

 يف األجهزة االستشارية؛
 بـشأن إنـشاء جملـس للمـساواة         ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١٠أمر حكومة والـون الـصادر يف         

 .بني الرجل واملرأة يف والون
وعلــــى املــــستوى اجملتمعــــي، تــــسهم عــــدة أحكــــام لقــــانون الدميقراطيــــة اإلقليميــــة   

، الــذي اعتمدتــه حكومــة والــون، يف كفالــة وجــود متزايــد للمــرأة علــى مــسرح    والالمركزيــة
 .السياسة اإلقليمية

ويف القوائم االنتخابية، فـإن الفجـوة بـني عـدد املرشـحني مـن كـل جـنس ال ميكـن أن                       
وإىل جانــب ذلــك فــإن املرشــحني االثــنني األولــني يف كــل قائمــة   . تزيــد علــى شــخص واحــد 

 .اجلنسميكن أن يكونا من نفس  ال
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ــة يف والــون    ــة علــى املــستوى اجملتمعــي  (واهليئــات اجملتمعي ينبغــي أن ) األجهــزة التنفيذي
وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، فــإن االلتــزام بوجــود متــوازن   . تتــشكل مــن أعــضاء خمتلفــي اجلــنس 

 .للجنسني يف القوائم االنتخابية، وكذلك على مستوى اهليئات اإلقليمية، مطبق أيضا
ــات   ــت يف  ويف االنتخاب ــيت أجري ــشرين األول٨ال ــوبر / ت  يف ٣٢، انتخــب ٢٠٠٦أكت

 يف املائة يف أعقـاب انتخابـات عـام          ٢٦وكانت النسبة   (املائة من النساء على املستوى اجملتمعي       
ــة ) ٢٠٠٠ ــي   ٣٨وقرابـ ــستوى اإلقليمـ ــى املـ ــة علـ ــسبة  ( يف املائـ ــت النـ ــة يف ٢٩وكانـ  يف املائـ

 ).٢٠٠٠انتخابات عام 
الس االستــشارية الــيت ينــشئها اجمللــس اجملتمعــي أيــضا مــن ثلثــي   وينبغــي أن تتــألف اجملــ 

ويف حالة عدم احترام هذا الشرط، فإن مـشورة اجمللـس           . األعضاء من اجلنس ذاته كحد أقصى     
واملخالفات هلذا الـشرط ميكـن للمجلـس اجملتمعـي أن           . املعين ال تكون صادرة بطريقة صحيحة     

رابطـة  (أن يضم جملس اإلدارة املـشترك بـني اجملتمعـات           وينبغي  . يوافق عليها وفقا إلجراء حمدد    
أيـضا عـضوا مـن كـل جـنس          ) للمجتمعات مهمتها حتقيق هـدف مـن أهـداف املـصلحة العامـة            

 .على األقل
 

 إقليم بروكسل العاصمة -دال  
 والــذي يكفــل ٢٠٠٢يوليــه / متــوز١٨يف أعقــاب تنفيــذ القــانون اخلــاص الــصادر يف   

 ١٣أة على قـوائم املرشـحني لالنتخابـات اإلقليميـة الـيت جـرت يف               وجودا متساويا للرجل واملر   
ــران ــه /حزي ــات إىل    ٢٠٠٤يوني ــة للمنتخب ــسبة املئوي ــة ٤٦,٠٧، ارتفعــت الن ــت ( يف املائ وكان
 ).١٩٩٩ يف املائة يف أعقاب انتخابات عام ٣٤,٦٧النسبة 

 الـذين   ٨٩ امـرأة مـن بـني النـواب الــ          ٣٦ويضم برملان إقليم بروكسل العاصـمة حاليـا          
 نساء مـن بـني    ٣وتضم حكومة إقليم بروكسل العاصمة حاليا       ).  يف املائة  ٤٠,٤(يتألف منهم   
 ). يف املائة٣٧,٥( الذين تتألف منهم ٨ الوزراء الـ

 
 القوانني التشريعية - ١ 

33(٢٠٠٥منــذ عــام  
F

، ال جيــوز أن يزيــد الفــرق بــني عــدد املرشــحني مــن كــل جــنس، )٣٤
 االنتخابيـة املقدمـة يف إطـار االنتخابـات اجملتمعيـة، علـى واحـد،         املدرجني على كل من القوائم    

واألحزاب املختلفة ملزمة بـذلك     . وينبغي أن يكون املرشحني األولني االثنني من جنس خمتلف        
_________________ 

ــصادر يف   )٣٤(  ــر / شــباط١٧األمــر ال ــساويا للرجــل   ٢٠٠٥فرباي ــذي يكفــل وجــودا مت ــات   ال ــرأة يف االنتخاب وامل
 ).٢٠٠٥مارس / آذار٩اجلريدة الرمسية الصادرة يف (اجملتمعية 
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واحلــث علــى التوافــق مــع ذلــك، يف نظــام لفحــص   . بــأن تــشكل قــوائم مرشــحيها بالتــساوي  
 . هذه األحكام يؤدي إىل بطالن القائمةالقوائم، فعال للغاية، نظرا ألن عدم احترام

، كــان أكثــر مــن ٢٠٠٦أكتــوبر /ويف أعقــاب االنتخابــات اجملتمعيــة يف تــشرين األول  
، يف حـــني كانـــت ) يف املائـــة٤٢,٢٣( يف املائــة مـــن املنتخـــبني يف بروكـــسل مـــن النـــساء  ٤٢

 .٢٠٠٠ يف املائة يف أعقاب انتخابات عام ٣٨نسبتهن 
ألعــضاء علــى األكثــر يف األجهــزة االستــشارية اإلقليميــة مــن   وينبغــي أن يكــون ثلثــا ا  

34(وعدم احترام هذه القاعدة يؤدي إىل بطالن املشورة املقدمة. اجلنس ذاته
F

٣٥(. 
 للوزراء ووزراء الدولة بشأن حالة متثيل املـرأة         ٢٠٠٤ويشري استجواب جرى يف عام       

تشاريا إقليميا مت احلصول علـى       جهازا اس  ٢٢والرجل يف األجهزة االستشارية، إىل أنه من بني         
ومل يكن أي من األجهزة التـشريعية يـضم الثلـث علـى             .  منها باألمر  ١١أرقام بشأهنا، مل يلتزم     

وبعـض  . األقل مـن الرجـال، ولكـن النـصف مـن بينـها كـان يـضم أقـل مـن الثلـث مـن النـساء                          
35(األجهـــزة االستـــشارية كانـــت ال تـــضم حـــىت امـــرأة واحـــدة بـــني أعـــضائها  

F

واخـــر ويف أ. )٣٦
، قـــدم وزيـــر الدولـــة لتكـــافؤ الفـــرص تقريـــرا إىل الربملـــان حـــول هـــذا ٢٠٠٥ســـبتمرب /أيلـــول

وليس من املعروف بطريقـة     . وأشار إىل أن معظم اجملالس االستشارية يفي بالشروط       . املوضوع
ــثني       ــة إىل االســتفادة مــن خــرق قاعــدة الثل ــسببة الرامي ــات امل ــة عــدد الطلب ــة . منهجي ويف غالبي

 .ن نقص املرشحات هو السبب املتذرع به اللتماس خمالفة القاعدةاحلاالت، كا
 مكــررا مــن القــانون اجملتمعــي اجلديــد علــى أن باســتطاعة اجمللــس   ١٢٠وتــنص املــادة   

ــشارية   ــصائح است ــي إســداء ن ــارة   . اجملتمع ــن عب ــم م ــشارية ”ويفه ــع ”“ اجملــالس االست أي جتم
. “أن مـسألة أو عـدة مـسائل حمـددة         ألشخاص يطلب إليه اجمللـس اجملتمعـي إعطـاء مـشورة بـش            

والقواعد الرامية إىل تعزيز وجود املـرأة يف اجملـالس االستـشارية اجملتمعيـة هـي نفـسها املوصـوفة                     
ثلثــا األعــضاء علــى األكثــر مــن اجلــنس ذاتــه، (أعــاله بالنــسبة لألجهــزة االستــشارية اإلقليميــة، 

وتـشري  ). الفـة بـشرط وجـود دافـع     ومشورة باطلة يف حالة عـدم احتـرام احلـصة، وإمكانيـة املخ            
 إدارة الـسلطات احملليـة إىل أن هـذه املـادة     ٢٠٠٢-٢٠٠١دراسة استقـصائية أجرهتـا يف الفتـرة      

 .حتظى إال بقدر ضئيل من االحترام ال

_________________ 
 بـــشأن األخـــذ بتمثيـــل متـــوازن للرجـــل واملـــرأة يف األجهـــزة  ١٩٩٥أبريـــل / نيـــسان٢٧األمـــر الـــصادر يف  )٣٥( 

 )..٢٠٠٢أبريل / نيسان٩اجلريدة الرمسية الصادرة يف (االستشارية 
 .٤٢، العدد )٢٠٠٤-٢٠٠٣(عاصمة، نشرة االستجوابات واألسئلة الشفوية جملس إقليم بروكسل ال )٣٦( 
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36(، جــرى يف جملــس اللجنــة اجملتمعيــة الفلمنديــة ٢٠٠٥يونيــه /ويف حزيــران  
F

 تــصويت )٣٧
وأخـذت هيئـة اللجنـة    . واملرأة يف األجهزة االستـشارية على أمر بشأن متثيل أكثر توازنا للرجل       
الئحــة مــن أجــل إنــشاء وتكــوين وتــشغيل ’  بـــ٢٠٠٥اجملتمعيــة الفلمنديــة مــن جانبــها يف عــام 

. )37F٣٨(‘اجملــالس االستـــشارية واألفرقـــة العاملـــة للثقافــة والتعلـــيم والعمـــل االجتمـــاعي والـــصحة  
يقة تعددية وتتجـه إىل قيـام تـوازن مـرض بـني             وتتكون اجملالس االستشارية واألفرقة العاملة بطر     

 .املرأة والرجل
 

 بيانات وقائعية - ٢ 
، عمال بتوصـيات جملـس أوروبـا يف هـذا           ٢٠٠٢أنشأت إدارة السلطات احمللية يف عام         

اجملال بصفة خاصة، شبكة من املنتخبات البلديات املهتمات مبشكلة تكافؤ الفرص بـني الرجـل        
جــراء تــدريبات علــى اإلدارة اجملتمعيــة تــضم بــشكل منــتظم املنظــور    ويــتم كــل عــام إ . واملــرأة
 .، أصبحت التدريبات تقدم جلمهور خمتلط من املنتخبني٢٠٠٦ومنذ عام . اجلنساين
ــن          ــشاء شــبكة م ــة، مت إن ــسياسة اجملتمعي ــار يف ال ــة حتــسني أخــذ اجلــنس يف االعتب وبغي

وتلقــت هــذه . ا وكيــل لكــل بلديــة؛ ويوجــد حاليــ٢٠٠٢الــوكالء املكلفــني باملــساواة يف عــام 
38(الشبكة تـدريبا حمـوره إدارة شـؤون املـوظفني الـذين يعملـون علـى إدمـاج اجلـنس                   

F

وجتتمـع  . )٣٩
 .الشبكة مرة واحدة كل ثالثة أشهر لتبادل املعلومات

 

_________________ 
 )٣٧( Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Ontwerp van verordening houdende de invoering van een meer 

evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, Stuk 312 (2004-2005) – Nr.2.. 
 )٣٨( Collegebesluit nr. 05/263, 19 mei 2005. 
تـدريب يـستهدف أعـضاء دوائـر        . سياسة للموظفني حمورهـا املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف القطـاع العـام                ” )٣٩( 

ــة بروكــسل العاصــمة     ــة يف منطق ــاإلدارات اإلقليمي ــوظفني ب ــشرين األولGSW-CEFESOC، “امل ــوبر /، ت أكت
٢٠٠٣. 
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  وجود املرأة يف اهليئات العامة يف بروكسل  
 

 العدد الكلي الرجال النساء اهليئات

 ١ ٤٤٣ ٪٤٨ ٪٥٢ روكسل العاصمةوزارة إقليم ب
 ١ ٩٤١ ٪٩٥ ٪٥ الوكالة اإلقليمية للنظافة

 ١٥٤ ٪٧٧ ٪٢٣ مركز املعلومات إلقليم بروكسل
 ٦١٧ ٪٦٨ ٪٣٢ معهد بروكسل إلدارة البيئة

 ٦٠٥ ٪٣٠ ٪٧٠ مكتب إقليم بروكسل لالستخدام
 ١٢٩ ٪٧٠ ٪٣٠ ميناء بروكسل

 ١٢٤ ٪٤٩ ٪٥١ مجعية تنمية إقليم بروكسل العاصمة
 ١ ١٣١ ٪٩٣ ٪٧ خدمات احلريق واملعونة الطبية العاجلة

 ٨٤ ٪٤٢ ٪٥٨ مجعية اإلسكان يف إقليم بروكسل
 ٦ ٦٢٨ ٪٧٢ ٪٢٨ اجملموع

 
 .مرصد االستخدام  :املصدر     

  
 توزيع الرجال والنساء على خمتلف مستويات إدارة بروكسل  

 
 العدد الكلي الرجال النساء املستويات

 ١ ١٤٦ ٪٦١,٣٤ ٪٣٨,٦٦ ستوى ألفامل
 ٥٧٢ ٪٤٧,٢٠ ٪٥٢,٨٠ املستوى باء
 ١ ٠١٧ ٪٤٧,٥٩ ٪٥٢,٤١ املستوى جيم
 ١ ٣١٢ ٪٨٠,٠٣ ٪١٩,٩٧ املستوى دال
 ٢ ١٨١ ٪٩١,٣٣ ٪٨,٦٧ املستوى هاء

 ٦ ٢٢٨ ٪٧٢,٢٤ ٪٢٧,٧٦ اجملموع
 

 .مرصد االستخدام  :املصدر     
عن وزارة إقليم بروكـسل العاصـمة يظهـر أن           والصادر   ٢٠٠٤والتقرير التحليلي لعام     

ــشغلها الرجــال    ــة ي ــة ألــف  (الوظــائف القيادي ــف ٧الرتب ــف ٦ أل ــساء  )٥ وأل ، يف حــني أن الن
 يف املائـة مـن املـوظفني،        ٨,٠٥، أي بنـسبة     )مـديرة /مـدير  (٣األوليات يوجدن يف الرتبـة ألـف        

 يف املائـة    ٤٩,٢٣مجـايل هـو      يف املائة من الرجال، يف حني أن عدد املوظفني اإل          ٩١,٩٥مقابل  
وإذا مل يتوقـف عـدد النـساء عـن االزديـاد، مبـا يف               .  يف املائة مـن الرجـال      ٥٠,٧٧من النساء و    

ذلك على مستوى املناصب اجلامعيـة، فـإن وصـول املـرأة إىل الوظـائف اإلشـرافية سـوف يظـل                
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توى الدراسـات   ضئيال للغاية يف املناصب العامة يف بروكسل، وهذا على الرغم من ارتفاع مس            
 .ومل يتخذ حىت اآلن أي تدبري إجباري يهدف إىل تصحيح هذه احلالة. لدى املرأة

 
  ٨املادة   
   على املستوى االحتادي-أوال  
 يف الدائرة العامة االحتادية للشؤون اخلارجية“ اخلارجية”متثيل املرأة يف املناصب  - ١ 

قنصلي وامللحق يف جمال التعاون من أجـل        يتبدى متثيل املرأة يف السلك الدبلوماسي وال       
 :التنمية على أساس التوزيع حسب الفئة اإلدارية على النحو التايل

 
 )٢٠٠٦نوفمرب /احلالة يف أول تشرين الثاين(الدبلوماسي السلك   -١-١
 

  من النساء٪ اجملموع امرأة رجل الرتبة

١٦ ١٩ ٣ ١٦ ١ 
٩ ١٠٩ ١٠ ٩٩ ٢ 
١٧ ١٠٩ ١٨ ٩١ ٣ 
١٥ ١٥٠ ٢٣ ١٢٧ ٤ 

 ٢٠ ٢٧ ٥ ٢٢ *متدربون
 ١٤ ٤١٤ ٥٩ ٣٥٥ اجملموع

 
 .سابقةمن دفعة ورجل واحد )  نساء٥ رجال و٢١ (٢٠٠٦دفعة عام  من ٢٦ * 

  
وعلــى .  يف املائــة١٤، مــا زالــت نــسبة النــساء إىل اجملمــوع ٢٠٠٢وفيمــا يتعلــق بعــام  

 . يف املائة٢٠مستوى املتدربني ارتفعت هذه النسبة إىل 
 
 )٢٠٠٦نوفمرب /احلالة يف أول تشرين الثاين( القنصلي السلك  -٢-١
 

 من النساء%  اجملموع امرأة رجل الرتبة

٤٠ ١٠ ٤ ٦ ١ 
٣٠ ٦٢ ١٩ ٤٣ ٢ 
٢٥ ٣٥ ٨ ٢٧ ٣ 
٣٢ ٦٥ ٢١ ٤٤ ٤ 

  صفر صفر صفر متدربون
 ٣١ ١٧٢ ٥٢ ١٢٠ اجملموع 
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 يف املائــــة يف ٢٨ملائــــة مقابــــل  يف ا٣١والنــــسبة املئويــــة للنــــساء تبلــــغ يف اجملمــــوع   
 .٢٠٠٢ عام
ــة   يف جمــال ال امللحقــني ســلك  -٣-١ ــن أجــل التنمي ــاون م ــاين  (تع ــشرين الث ــة يف أول ت  /احلال

 )٢٠٠٦ نوفمرب
 
 من النساء%  اجملموع امرأة رجل الرتبة

 صفر ٦ صفر ٦ ١
١١ ٢٠ ٢ ١٨ ٢ 
١٧ ٢٧ ٤ ٢٣ ٣ 

 ١٤ ٨ ١ ٧ املتدربون
 ١٣ ٦١ ٧ ٥٤ اجملموع

  
 .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٦,٧ يف املائة مقابل ١٣وتبلغ نسبة النساء يف اجملموع  
تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة     ” إطالق خطة عمـل عامـة مـن أجـل            ٢٠٠٣وقد مت يف عام      
هتدف إىل مراعاة تعميم املنظور اجلنساين يف سياسة الدائرة العامة االحتاديـة للـشؤون         “ والرجل

ــة والتعــاون مــن أجــل التنميــة  اخلارجيــة والتجــارة  وتــستجيب خطــة العمــل للهــدف  . اخلارجي
ــالء اهتمــام خــاص         ــع إي ــة، م ــرأة إىل املناصــب اخلارجي ــرص وصــول امل ــادة ف االســتراتيجي لزي
إلجراءات التوظيـف وسـري العمـل الـوظيفي، والتوفيـق بـني احليـاة املهنيـة واحليـاة اخلاصـة، مـع                       

 .العمل أيضا على تغيري العقليات
وهـي  . ٢٠٠٥يونيـه   /نشاء وظيفة مسؤول لألسرة، وتـشغلها امـرأة منـذ حزيـران           ومت إ  

تتعلــق بــشخص موضــع ثقــة يكــون مهــزة وصــل بــني مــوظفي الــسلك الدبلوماســي وأزواجهــم  
وجيب عليـه االسـتماع إىل املـشكالت        . وأفراد أسرهم من ناحية وبني اإلدارة من ناحية أخرى        

 مــن نــصائح، واملــسامهة يف البحــث عــن حلــول   ذات الطــابع األســري، واملــساعدة مبــا يــسديه 
 .بالتضافر مع دوائر اإلدارة

 ١٦ وظيفة، أي بنـسبة      ١٩ نساء يف رتبة السفري من الدرجة األوىل من بني           ٣وعينت   
 ). يف املائة٨، أي بنسبة ٢٠٠٢ وظيفة يف عام ١٣مقابل امرأة واحدة من بني (يف املائة 
بلغـراد، كاركـاس، هافانـا، ليمـا،     (رجـة سـفري     امرأة وظيفة رئيس بعثة بد     ١١ومتارس   

، مـن   )الـدار البيـضاء، مونتريـال، نيويـورك       (أو قنصل عام    ) نريويب، نيقوسيا، تل أبيب، زغرب    
ــني  ــسبة  ١١٠ب ــة ١٠ مناصــب، أي بن ــل ( يف املائ ــام    ٦مقاب ــات يف ع ــن رؤســاء البعث ــساء م  ن

 ). يف املائة٥، أي ٢٠٠٢
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ائف ذات مـسؤولية عاليـة ومتثيـل دويل يف     وفضال عن ذلك، متارس نساء أخريات وظـ        
الــدائرة العامــة االحتاديــة للــشؤون اخلارجيــة، ومنــها وظيفــة املــديرة العامــة للتعــاون مــن أجــل      

، وأيـضا   ١٣٣التنمية، واملديرة العامة املساعدة للشؤون األوروبية بدرجة سفري ورئيس اللجنة           
هام خاصة مثل املبعوث اخلـاص للـهجرة        وظيفة املديرة باألمم املتحدة؛ وكلفت دبلوماسيات مب      

 .وسياسة اللجوء، والسفري اخلاص بالسياسة جتاه البلدان اجملاورة
وتعمل الـدائرة العامـة االحتاديـة للـشؤون اخلارجيـة يف مجيـع الظـروف علـى تأكيـد أن                      

ويتـبني  . العمل يف السلك الدبلوماسي يتم بـشروط صـارمة مـن حيـث املـساواة للرجـل واملـرأة                  
لوضع يف مجلة أمور يف احلمالت اإلعالمية عن السلك الدبلوماسـي الـيت توجههـا الـدائرة        هذا ا 

إىل املؤســسات اجلامعيــة واملنظمــات املعنيــة األخــرى، وأيــضا يف املــشاركة املنتظمــة يف أســواق  
يقـوم مكتـب التعـيني التـابع للـسلطة االحتاديـة وامللحـق بـوزارة                . (العمالة املوجهة إىل اجلمهـور    

 ). العامة بتنظيم املسابقات الدبلوماسيةاخلدمة
 

مشاركة النساء يف املسابقات الـيت ينظمهـا مكتـب التعـيني التـابع للـسلطة االحتاديـة مـن                     - ٢ 
 أجل الوظائف اخلارجية للدائرة العامة االحتادية للشؤون اخلارجية

ــام     ــني ع ــا ب ــرة    ٢٠٠٢فيم ــة، والفت ــرة املرجعي ــو الفت ــنظم ٢٠٠٦- ٢٠٠٥، وه ، مل ت
وتعكــس البيانــات أدنــاه . لــدائرة العامــة االحتاديــة للــشؤون اخلارجيــة أي مــسابقات لاللتحــاقا

 .احلالة يف أعقاب املسابقات األخرية
 
 السلك الدبلوماسي  -١-٢
 

 الفرنسية الفرنسية الفرنسية اهلولندية اهلولندية اهلولندية بيان اللغة
 اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال 

 ٪٢ ٠٥٨ ٨٣٨ ١ ٢٢٠ ١ ٦٦٨ ٦٠٦ ١ ٠٦٢ التسجيل
٪١٠٠ ٪٤٠,٧٢ ٪٥٩,٢٨ ٪١٠٠ ٪٣٦,٣٣ ٪٦٣,٦٧٪ 

 ١٦ ٤ ١٢ ١٧ ٢ ١٥ الفائزون
٪ ١٠٠ ٪٢٥ ٪٧٥ ٪١٠٠ ٪١١,٧٦ ٪٨٨,٢٣٪ 
٪ 

 ٠,٧٨ ٠,٤٨ ٪٠,٩٨ ٪١,٠٢ ٪٠,٣٣ ٪١,٤١ التسجيل/الفائزون
 

 . مكتب التعيني التابع للسلطة االحتادية:املصدر
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ــني تـــشرين األول       ــت املـــسابقة الدبلوماســـية فيمـــا بـ /  ومتـــوز٢٠٠٥أكتـــوبر /أجريـ
 .٢٠٠٦ يوليه

 
 السلك القنصلي  -٢-٢
 

الفرنسية الفرنسية الفرنسية اهلولندية اهلولندية اهلولندية بيان اللغة
 اجملموع لنساءا الرجال اجملموع لنساءا لارجال 

٣ ٣٩٩ ١ ٣٩٦ ٢ ٠٠٣ ١ ٢٦٦ ٥٥٨ ٧٠٨ التسجيل
٪١٠٠٪٤١,٠٧ ٪٥٨,٩٣ ٪١٠٠ ٪٤٤,٠٨ ٪٥٥,٩٢٪ 

 ٨ ٥ ٣ ١٠ ٥ ٥ الفائزون
٪ ١٠٠ ٪٦٢,٥ ٪٣٧,٥ ٪١٠٠ ٪٥٠ ٪٥٠٪ 
٪ 

٪٠,٢٤ ٪٠,٣٦ ٪٠,١٥ ٪٠,٧٩ ٪٠,٨٩ ٪٠,٧١التسجيل/الفائزون
 

 .التعيني التابع للسلطة االحتاديةمكتب  :املصدر
  

 وتـشرين  ٢٠٠٦مـارس  /ذارأجريت املسابقة فيما يتعلق بالـسلك القنـصلي فيمـا بـني آ          
 .٢٠٠٦أكتوبر /األول

 
  بالتعاون من أجل التنميةيف جمالامللحق   -٣-٢
 
 الفرنسية الفرنسية الفرنسية اهلولندية اهلولندية اهلولندية بيان اللغة

 اجملموع لنساءا الرجال اجملموع لنساءا الرجال 
 ٨٨٧ ٣٦٠ ٥٢٧ ٣٣٨ ١٣٥ ٢٠٣ التسجيل

٪١٠٠ ٪٤٠,٦٠ ٪٥٩,٤٠ ٪١٠٠ ٪٤٠ ٪٦٠٪ 
 ٦٦ ٢١ ٤٥ ٤٥ ٩ ٣٦ قبول الطلب

 ٦ ١ ٥ ٩ ١ ٨ الفائزون
٪ ١٠٠ ٪١٦,٧ ٪٨٣,٣ ٪١٠٠ ٪١١,١ ٪٨٨,٩٪ 
٪ 

 ٪٠,٦٨ ٪٠,٢٨ ٪٠,٩٥ ٪٢,٦٦ ٪٠,٧٤ ٪٣,٩٤ التسجيل/الفائزون
 

 .مكتب التعيني التابع للسلطة االحتادية :املصدر
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تعاون مـن أجـل التنميـة يف الفتـرة بـني            أجريت املسابقة فيما يتعلق بامللحقني يف جمال ال        
 .٢٠٠٦أبريل / ونيسان٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

 
 يف املنظمات الدولية) البلجيكية(وجود املرأة  - ٣ 

 األمم املتحدة  -١-٣
وفقا للمعلومات اليت أرسلتها األمانة العامة لألمـم املتحـدة، ارتفـع عـدد املـوظفني                 

ــا، مــن بينــهم  ٢٣١ إىل ٢٠٠٥البلجيكــيني يف عــام  )  يف املائــة٤٩( امــرأة ١١٤ بلجيكي
 ). يف املائة٥١( رجال ١١٧ و
 

 :يتم توزيع الرجال والنساء، حسب املستوى، يتم على النحو التايل  
 اجملموع لاالرج النساء املستوى

 ٩ ٪)٦٦ (٦ ٪)٣٣ (٣ )٢-دم و١-دم(مستوى املدير 
 ٧٢ ٪)٥٨ (٤٢ ٪)٤٢ (٣٠ )٥-ف إىل ١-من ف(مستوى الفنيني 

 ٢٢ ٪)١٨ (٤ ٪)٨٢ (١٨ مستوى اخلدمات العامة
 ٥ )٪٨٠ (٤ ٪)٢٠ (١ اخلدمة امليدانية
 ٤٥ ٪)٣٦ (١٦ ٪)٦٤ (٢٩  املبتدئونناملوظفون الفنيو
 ١ صفر ٪)١٠٠ (١ إلعالمشؤون امساعدون ل

 ٥٩ ٪)٥٤ (٣٢ ٪)٤٦ (٢٧ متطوعو األمم املتحدة
 ١٧ ٪)٧٦ (١٣ ٪)٢٤ (٤ )خبري(املستوى ل 

 ١ صفر ٪)١٠٠ (١ )مدرس لغات(ستوى ل ت امل
 خرباء مساعدة تقنية

 موظفو أمن
 موظفو صيانة

 ليست هناك بيانات متاحة هلذه الفئات الثالث

  
 بيةوة األوراملفوضي  -٢-٣

وفقــا إلحــصاءات املفوضــية األوروبيــة، فــإن املــوظفني والــوكالء املــؤقتني البلجيكــيني    
 :٢٠٠٦أكتوبر /لكانوا كاآليت يف تشرين األو
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 اجملموع لارجال لنساءا الرتبة

 ٢ ٢ - )مدير عام (١٦إداري 
 ٢١ ١٨ ٣ )مدير؛ مدير عام (١٥إداري 
 ٦٦ ٥٩ ٧ )إداري؛ رئيس وحدة؛ مدير (١٤إداري 
 ٧٥١ ٥٨٧ ١٦٤ )رئيس وحدة؛ إداري (١٣ إداري - ٩إداري 
 ٣٤٨ ٢٤١ ١٠٧ )إداري (٨ إداري - ٥إداري 
 ١ ١٨٨ ٩٠٧ ٢٨١ اجملموع

 ١٠٠ ٦٧,٣٥ ٢٣,٦٥ نسبة اإلداريني البلجيكيني
 ١٠٠ ٦٥,٧٥ ٣٤,٢٥  األوروبيةفوضيةنسبة اإلداريني بامل

 ٤٦٦ ٣٤٣ ١٢٣ ١١ مساعد - ١مساعد 
 ٣ ٢٨٨ ١ ٠٥٦ ٢ ٢٣٢ )أمني، كاتب( ٧ مساعد - ١مساعد 
 ٣ ٧٥٤ ١ ٣٩٩ ٢ ٣٥٥ اجملموع
 ١٠٠ ٣٧,٢٧ ٦٢,٧٣ نييين البلجيك للمساعد٪
 ١٠٠ ٣٧,٧٠ ٦٢,٣٠  األوروبيةفوضية املساعدي مل٪

   
 

 .١٠/٢٠٠٦ ، اإلحصائيةCOMREFنشرة  :املصدر
  

 :، عينت نساء أيضا يف وظائف هامة يف جمال الدفاع٢٠٠٥ويف عام  
 عينت امرأة ألول مرة يف وظيفة ملحق عسكري يف الصني؛  
 عينت امرأة يف وظيفة قائد للعنصر الطيب برتبة جنرال؛  
 .عينت امرأة قائدا ملقر الرعاية  

 
 الكيانات االحتادية -ثانيا  
 اجملتمع الفلمندي -ألف  

ــادين         ــة مي ــى أربع ــة عل ــشؤون اخلارجي ــة لل ــسياسة الفلمندي ــال ال ــوي جم ــشؤون : حيت ال
 .اخلارجية؛ التعاون الدويل؛ السياحة؛ االستثمارات والتجارة الدولية

 على التمييز ضد املرأة يف الشؤون اخلارجيـة تقـع يف            ومعظم املبادرات املتعلقة بالقضاء    
 .جماالت السياسة العامة للسياسة اخلارجية والتعاون الدويل
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 السياسة اخلارجية - ١ 
 القضاء على التمييز ضد املرأة يف مكان العمل  -١-١

ن يؤيد إقليم الفلمند مشروعا ملنظمة العمل الدوليـة يتعلـق بـالتمييز ضـد املـرأة يف مكـا                   
ومتثـل املـشاركة التناسـبية للمـرأة يف سـوق العمـل جانبـا هامـا                 . العمل يف وسط وشرق أوروبا    

ويباشـر إقلـيم الفلمنـد أيـضا سياسـة تتعلـق باملـشاركة التناسـبية وتـستهدف                  . يف سياسة العمالة  
ــل،         ــستوى الدراســي اهلزي ــوظفني ذوي امل ــسن وامل ــار ال ــاجرين وكب ــل امله ــة مث ــات خمتلف مجاع

وميثـل اجلمـع بـني العمـل واألسـرة رابطـة هامـة لزيـادة مـشاركة                  . عوقني، واملرأة واألشخاص امل 
املرأة يف مكان العمل، وعلى سبيل املثال عن طريق توفري مرافـق كافيـة لرعايـة الطفـل والراحـة        

ويقدم االقتراح املتعلق باملشروع حتليال واضحا للمشكالت واجلماعة املـستهدفة          . بعد املدرسة 
 .وتضمن مشاركة النقابات احلصول على اخلربة الفلمندية. يا لألنشطةوبرناجما عمل

  واالجتماعية يف اجلمهورية التشيكيةيةوالتعليماحلصول على اخلدمات الصحية   -٢-١
، مت متويـل مـشروع يقـوم علـى أسـاس املثـال الفلمنـدي ويتعلـق بتنميـة                    ٢٠٠٣يف عام    

. لني يف جمـال اجلـنس يف اجلمهوريـة التـشيكية          اخلدمات الـصحية واالجتماعيـة والتعليميـة للعـام        
واهلدف من املشروع توزيع مبادئ توجيهية عامة فيما بني العاملني يف جمال اجلنس فيما يتعلـق                

اإليـدز  /مبكافحة األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعـة البـشرية           
شروع مبرحلــة جتريبيــة يف بــراغ، ومت وابتــدأ املــ. وغــري ذلــك مــن األمــراض ذات الــصلة بــذلك 

 .تقييمه من أجل مواصلته مع دعم حملي
 
 تكافؤ الفرص يف اخلدمة املدنية يف جنوب أفريقيا  -٣-١

 موليكييت، وزيـرة شـؤون اخلدمـة املدنيـة، كجـزء مـن إصـالح                -وقّعت السيدة فريزر     
ــدر     ــدويل للت ــا مــع املركــز ال ــا، اتفاق ــة يف جنــوب أفريقي ــابع ملنظمــة العمــل  اخلدمــة املدني يب الت

وتريد الوزيرة زيادة طاقة وزارهتـا علـى عـرض فـرص متكافئـة علـى الرجـل واملـرأة يف              . الدولية
اخلدمة املدنية، وزيادة الصالحيات املتعلقة بتحليـل قـضايا اجلنـسانية، وتقـدمي خـدمات مناسـبة                 

 أكادميي يف جمـال املـساواة       أو خبري /وأمكن لإلدارة الفلمندية لتطوير املوظفني و     . للرجل واملرأة 
 .بني اجلنسني العمل كشريك تقين يف هذا املشروع
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 التعاون الدويل - ٢ 
  مسألة تشمل خمتلف القطاعاتا بصفتهانيةاجلنس  -١-٢

، مــسألة تــشمل خمتلــف القطاعــات يف التعــاون ٢٠٠٢أصــبحت اجلنــسانية، منــذ عــام  
ويف موزامبيـق  . املشاريع املتعلقة بـالتعليم اإلمنـائي  اإلمنائي إلقليم الفلمند مع البلدان الشريكة، و  

وجنــوب أفريقيــا ومــالوي، يــتم تنفيــذ مــشروعات وبــرامج خمتلفــة تــشكل فيهــا املــرأة مجاعــة     
وتتركـز األنـشطة حـول الوضـع الـضعيف للمـرأة فيمـا يتعلـق مبـشكلة فـريوس                    . مستهدفة هامة 

وهـذه هـي احلـال بالنـسبة     . ة اإلجنابيـة اإليدز وحقوق املرأة يف جمال الصح/نقص املناعة البشرية 
وتعتــرب املــرأة مجاعــة مــستهدفة حمــددة أيــضا يف . لكــل مــن الــربامج الثنائيــة واملتعــددة األطــراف

ــق           ــرص عمــل عــن طري ــذائي وإجيــاد ف ــاألمن الغ ــة ب ــا املتعلق ــوب أفريقي ــاون يف جن ــرامج التع ب
 .املؤسسات الصغرية والصغرى

 يـتم تعمـيم الـسياسة اجلنـسانية جلنـوب أفريقيـا             ويقوم إقلـيم الفلمنـد أيـضا برصـد هـل           
وميكـن اعتبـار الـسياسة      . وتنفيذها يف املشروعات اليت يدعمها اإلقلـيم يف جنـوب أفريقيـا أم ال             

اجلنــسانية جلنــوب أفريقيــا متــسمة بقــدر مــن الــصراحة أكــرب ممــا يتــسم بــه القــانون الفلمنــدي     
 .والبلجيكي املتعلق بالقضايا اجلنسانية

، متــت املوافقــة علــى مــشروع لربنــامج األمــم املتحــدة املعــين بفــريوس ٢٠٠٤ويف عــام  
اإليدز بالنسبة ملوزامبيق، حيث مت االضـطالع بالـدعوة مـن أجـل القـضاء               /نقص املناعة البشرية  

 .على أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف قانون الوراثة يف موزامبيق
ــري احل      ــات غــ ــشروعات للمنظمــ ــم مــ ــرب، مت دعــ ــالل الفتــــرة  ويف املغــ ــة خــ  كوميــ
وأُعـري اهتمـام خـاص لزيـادة        .  تركز على حقوق املرأة ووضع املرأة يف اجملتمع        ٢٠٠٦-٢٠٠٣

 .استفادة املرأة من التعليم والصحة وإجياد فرص عمل للمرأة
ــرة مــن    ــة    ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٢ويف الفت ــدعم مــشروع ملنظمــة العمــل الدولي ، حظــي بال

 النـسائية علـى تنظـيم املـشاريع يف املغـرب عـن طريـق وضـع           يهدف إىل املسامهة يف إمناء القدرة     
 .استراتيجية وطنية وتعزيز منظمات العامالت، من خالل التدريب يف تورينو

 
 السياحة - ٣ 

، بدأت عملية فحص تتعلـق باسـتراتيجية االسـتدامة للوكالـة الفلمنديـة             ٢٠٠٤يف عام    
م مــدى تقــدير مــوظفي الوكالــة ألمهيــة ويف هــذا التقريــر، قــدمت نتــائج تتعلــق بتقيــي. للــسياحة

وأظهرت النتـائج أن هـذه املـسألة تعتـرب بالغـة األمهيـة يف         . املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة     
 ).٥وأعلى درجة هي  (٤نظر املوظفني، وأن الوكالة حصلت على درجة 
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 التمثيل الدويل إلقليم الفلمند - ٤ 

 .ية يف اخلارج ومجيعهم ذكوريوجد تسعة ممثلني للحكومة الفلمند 
 

 اجملتمع الفرنسي -باء  
للمفوضـية العامـة للعالقـات الدوليـة     “ اخلارجي”التمثيل بني الرجل واملرأة يف السلك   

التابعة للمجتمع الفرنسي، ووكالة والون للتـصدير واالسـتثمارات األجنبيـة، وشـعبة العالقـات               
ارجية بـوزارة إقلـيم والـون، ومجعيـة النـهوض بتعلـيم           الدولية التابعة لإلدارة العامة للعالقات اخل     

 . رجال٩٧ امرأة و ٣٤: وتدريب األجانب، يتوزع كاآليت
 

 إقليم بروكسل العاصمة -جيم  
 . امرأة٢٤ رجال و ٦٥: عدد امللحقني واملمثلني اإلقليميني 

 ٩املادة  
 على املستوى االحتادي -أوال  

 مـن االتفاقيـة فيمـا يتعلـق بالتـشريع      ٩ة يف املادة   جتيب بلجيكا على املتطلبات املطروح     
ــسية  ــصل باجلن ــام      . املت ــذي حــدث يف ع ــة ال ــسية البلجيكي ــانون اجلن ــذ اإلصــالح الكــبري لق ومن

، أقامت بلجيكا يف الواقع مـساواة متكاملـة بـني املـرأة والرجـل يف جمـال تغـيري اجلنـسية                     ١٩٨٤
 حالــة تغــيري القــرين اآلخــر جلنــسيته   واالحتفــاظ هبــا، وذلــك ســواء يف حالــة الــزواج مثلمــا يف  

وميكن لكل قرين أن يغـري جنـسيته أو يكتـسب جنـسية أخـرى دون أن جيـب عليـه              . فقداهنا أو
وإىل جانب ذلك، فإن األطفال الذين يكونون قـصرا عنـد           . احلصول على موافقة القرين اآلخر    

اء كـان ذلـك الـزوج       االكتساب يستفيدون تلقائيا باجلنسية الـيت يكتـسبها أحـد الـزوجني، سـو             
 .هو األب أو األم

واحلصول على اجلنسية البلجيكية عملية مشلها التعـديل مخـس مـرات خـالل الـسنوات               
املزيــد مــن (وكــان الــشاغل الرئيــسي هلــذه التعــديالت هــو دائمــا التحــسني  . العــشرين األخــرية

والتعـديل األخـري    . يف احلصول علـى اجلنـسية البلجيكيـة       ) السرعة والسهولة والبساطة والفاعلية   
 ٢٠٠٠مـارس  /يف جمال احلصول على اجلنسية البلجيكيـة أتـى بـه القـانون الـصادر يف أول آذار                 

ويتضمن ذلك القـانون    . الذي يهدف إىل تشجيع إدماج األجانب عن طريق اكتساب اجلنسية         
 :ثالثة مستحدثات رئيسية

 لتجنس؛أن من شأنه ختفيف شروط احلصول على إعالن مبنح اجلنسية وا )١( 
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أنه يعمل علـى تـسريع وتـسهيل سـري مجيـع إجـراءات احلـصول علـى اجلنـسية                     )٢( 
ــهر واحــد         ــة إىل ش ــة احملكم ــف مبعرف ــرة فحــص املل ــيض فت ــة بتخف ــب  (البلجيكي ــة مكت ومبعرف

، والــنص علـى نظــام ثالثـي متسلــسل لتبــديل   )األجانـب وأمــن الدولـة يف حالــة طلـب التجــنس   
 شهادة امليالد؛

القـانون يلغـي التـدقيق يف إرادة االنـدماج فيمـا يتعلـق بإعالنـات                وأخريا، فـإن     )٣( 
: ومن شأن األخذ هبذا اإلجـراء افتـراض وجـود هـذه اإلرادة أصـال         . االختيار وطلبات التجنس  

فلـم يعـد االسـتبيان املتعلــق بـالتجنس يـشمل أســئلة عـن معرفـة الــشخص املعـين للغـات أو عــن          
 .طالب التجنس أُلغي هو اآلخرمهنته، كما أن حتقيق الشرطة يف اندماج 

 أي أثـر    ١٩٨٥وفيما يتعلق بالزجيات املختلطة بصفة أخص، مل يعد للزواج منـذ عـام               
) أو قرينـة البلجيكـي    (فعلى العكس من ذلك، فإن قرين البلجيكيـة         . بقوة القانون على اجلنسية   

وذلك بعـد ثـالث     ميكن أن حيصل على اجلنسية البلجيكية عن طريق اإلجراء املتعلق باإلعالن،            
سـتة أشـهر     أو(سنوات من اإلقامة بصفة رئيـسية ومـشتركة يف بلجيكـا مـع القـرين البلجيكـي                  

من احلياة املشتركة يف بلجيكا، إذا كان القرين األجنيب، وقـت اإلعـالن، قـد أذن لـه أو رضـي                    
 ).كااالستقرار يف بلجي هو، منذ ثالث سنوات على األقل، باإلقامة ألكثر من ثالثة أشهر أو

وهــذه الــشروط املتعلقــة باإلقامــة وكــذلك باحليــاة املــشتركة لفتــرة دنيــا تنحــو بــصفة     
 .خاصة حنو جتنب الزجيات الومهية اليت هدفها احلصري تسهيل اكتساب اجلنسية
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 ١٠املادة  
 يف بلجيكا، كل ما له عالقة بالتعليم يكون من اختصاص اجملتمعات 
 ب مستوى التدريب سنة حس٢٥السكان البلجيكيون فوق  
39(والسن واجلنس، أرقام مطلقة 

F

٤٠( 

 
  سنة فما فوق٥٥  سنة٥٤ إىل ٤٥من   سنة٤٤ إىل ٣٥من   سنة٣٤ إىل ٢٥من  مستوى التأهيل

 الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء 

 ٧٨٠ ١٥٦٩ ١٧٧ ٧٠٤ ٣٠٢ ٨٩٨ ٣١٣ ٤١٥ ٢٥٣ ٧٨٠ ٢٢١ ٢٥٧ ١٥١ ١٥٣ ١٢٧ ٦٣٥ قليل التأهيل

 ٢٨٠ ٦٧٤ ٢٨٤ ٥١٣ ٢٣٩ ٩٨٥ ٢٢٩ ٠٥١ ٣٠٢ ٩٠٢ ٢٨٦ ٦٧٧ ٢٩٥ ٥٣٦ ٢٤٦ ١٧٩ متوسط التأهيل

 ٢١٧ ٢٤٥ ١٦٥ ٨٢٦ ١٩١ ٠٨٠ ١٧٨ ١٧٥ ٢٥٣ ٨٩٧ ٢٧٨ ٦٨٩ ٢٥٤ ٤٥٨ ٣٠٩ ٣٩٣ عايل التأهيل

١ ٢٧٨ ١٤٨٨ ٦٢٨ ٧٣٣٠٤٣ ٧٢٠٩٦٣ ٨١٠٦٤١ ٧٨٦٥٧٩ ٧٠١٦٢٣ ٦٨٣١٤٧ ٢٠٧ اجملموع 
  

 ســنة ٥٥تعلــيم هــي األدىن لــدى النــساء البلجيكيــات البالغــات مــن العمــر    ودرجــة ال 
هــذه الفئــة حــصلن يف األكثــر علــى دبلــوم )  يف املائــة٧٢,٣(وقرابــة ثالثــة أربــاع . فــوق مــا أو

)  يف املائـة  ٦١,١( سـنة فمـا فـوق        ٥٥التعليم الثانوي األدىن وغالبية الرجال البالغني من العمـر          
) ١٠,٢(وحتمـل امـرأة أكـرب سـنا مـن كـل عـشر نـساء فقـط                   . ة التأهيـل  ينتمون إىل الفئة القليل   

 يف املائــة ملــن بلغــوا اخلامــسة ١٧,٠دبلــوم تعلــيم عــال، وتــصل هــذه النــسبة لــدى الرجــال إىل  
 .واخلمسني أو ما فوق

“ أقـل تـأهيال  ” سـنة أيـضا، فـإن النـساء     ٥٤ و ٤٥ويف الفئة اليت تتراوح أعمارها بني      
 يف املائـة    ٤١,٣ يف املائـة مـن النـساء و          ٤٣,٥وحتمـل نـسبة     . ن الرجـال  يف كثري من األحيان م    

 ســنة علــى دبلــوم للتعلــيم الثــانوي األدىن ٥٤ و ٤٥مــن الرجــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني 
 يف ٦٨,٧ يف املائة من هؤالء النساء مل حيصلن على تعلـيم عـال، مقابـل    ٧٥,٣و  . على األكثر 

 .نة من العمر س٥٤ و ٤٥املائة من الرجال بني 

_________________ 
، طبعـة   “إحصاءات ومؤشـرات حـسب اجلـنس      . كتيب النساء والرجال يف بلجيكا    ”جداول مستخرجة من     )٤٠( 

 . من النص الفرنسي٧٨، من منشورات املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل، ص ٢٠٠٦عام 
 ثـانوي  =تعليم ابتدائي، وثانوي مـنخفض أو عـدم احلـصول علـى الـدبلوم؛ متوسـط التأهيـل                  = قليل التأهيل     

 .تعليم عال= عال؛ عايل التأهيل 



CEDAW/C/BEL/6  
 

07-39544 105 
 

إذ يبلغ عدد النساء األقـل      . وبالنسبة للبلجيكيني من اجليل األخري، فإن احلالة معكوسة        
وهـذه النـسبة املئويـة      .  يف املائـة   ١٨,٧ سـنة نـسبة      ٣٤ إىل   ٢٥تأهيال يف الفئة البالغة من العمـر        

. كثر حتديـدا  يف املائة على وجه أ    ٢١,٦ يف املائة، وهي     ٢٠بالنسبة للرجال ما زالت أعلى من       
 يف املائة من النـساء      ٤٥,٣إذ إن حنو    : والفرق أكرب كثريا إذا تناول البحث الفئة األعلى تأهيال        

ــراوح أعمــارهن بــني   ــا، مقابــل    ٣٤ و ٢٥الــاليت تت ــة علي  ســنة حــصلن علــى دراســات جامعي
ولدى النساء الشابات بـصفة عامـة   .  سنة٣٤ إىل   ٢٥ يف املائة فقط من الرجال يف سن         ٣٦,٣

 .دريب أعلى من الرجالت
 

 اإلقليم واجملتمع الفلمنديان -ألف  
 اإلدارة الفلمندية للثقافة والشباب والرياضة واإلعالم - ١ 

اهتمامـا خاصـا   “ االسـتهاليل ”يني يف تدريبـها  داملـدربني الفلمنـ  تبدي مدرسـة   : الثقافة 
ي يتلقـاه املـشتركون     والربنـامج الـذ   . كيفية خلق أكرب نسبة من فرص املشاركة للجميـع        لتعليم  

. النــساء/ إىل مبــدأ التمييـز املتعلــق بالبنــات - حينمـا يقتــضي األمــر  -يـؤدي مــن حيــث التعلــيم  
النـساء  /فيمـا يقدمـه مـن تـدريب مـع اخلـصائص النمائيـة للبنـات               “ املدرب باء /املعلم”ويتعامل  

 .وما يتصل بذلك من جوانب تتعلق بالتدريب
 

 التدريباإلدارة الفلمندية للتعليم و - ٢ 
 مشروع تكافؤ الفرص  -١-٢

ــصندوق االجتمــاعي        ــذي ينفــذه ال ــديون داخــل هــذا املــشروع ال ــاء الفلمن يقــوم القرن
 :األورويب، والذي يشمل شركاء من اخلارج، بوضع الطرائق التالية

 أداة لتخطيط النماء الشخصي وثقافة العمل من خالل التقييم الذايت؛  
علقة خبط سري احلياة العملية للباحثـات يف االحتـاد األورويب           إعداد قائمة بالدراسات املت     

 حىت يسفر ذلك عن أداة مناسبة للجامعات الفلمندية؛
 حتليل سياسة التنقل واحلياة العملية؛  
 .حبث املسار بالنسبة لألكادمييات  

 .ويتمثل اهلدف يف استحداث أدوات حتول دون التسرب وحتسني تنقل الباحثات 
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 احلياة العملية للطالب يف التعليم الثانوي الفين: حثالب  -٢-٢
باعتبار العدد الصغري نسبيا من التالميذ يف التعلـيم الثـانوي الفـين الفلمنـدي، فـإن هـذا                  

ونظرا هلذا النطاق الصغري، فـإن    . الشكل من التعليم يقوم فقط بدور طفيف يف النظام التعليمي         
غـري أن   . دائـرة االعتبـار يف البحـث التعليمـي الفلمنـدي          التعليم الثـانوي الفـين غالبـا خيـرج عـن            

احليـاة العمليـة التعليميـة      ) ١(إعداد هيكل تعليمي للتعليم الفين يتطلـب فهمـا شـامال لكـل مـن                
ويــشمل هــذا الفهــم . انتقــاهلم إىل التعلــيم العــايل أو إىل ســوق العمــل) ٢(للتالميــذ املعنــيني، و 

تعلقـة بـالتعليم الثـانوي الفـين جبوانـب أخـرى مـن التعلـيم                وجوب أن ترتبط البيانـات املتاحـة امل       
الفين، مثـل الفـروع املوجهـة حنـو الفنـون أو الدراسـة يف جمـال التعلـيم الـتقين واملهـين، والتعلـيم                      

واستنادا إىل دراسة لألدب، وحتليل لقواعد البيانـات        . الفين العايل، والتعليم الفين لبعض الوقت     
رباء، وإجراء مسح شامل، فـإن هـذه الدراسـة هتـدف إىل مجـع هـذه                 القائمة، واملقابالت مع اخل   

وفيما يتعلق هبذه الدراسة، فإن من اجلدير بالذكر ارتفـاع معـدل اخنـراط الفتيـات يف                 . البيانات
 .التعليم الثانوي الفين

 الرياضيات يف التعليم املدرسي الثانوي: البحث  -٣-٢
ــدور ال      ــل ل ــراء حتلي ــة إج ــذه الدراس ــتم يف ه ــع     ي ــن مجي ــة م ــار الطلب رياضــيات يف اختي

 .من التعليم الثانوي) املرحلة األوىل(املسارات يف 
ويف اجلـزء الثــاين تقـاس املعتقـدات واالجتاهــات    . ومت االتـصال مبـدارس ثانويــة فلمنديـة    

حنو الرياضيات فيما بني الـزمالء مـن الطلبـة، واآلبـاء، واملدرسـني، واملستـشارين مـن خـدمات                    
وهذه التدابري يـرتبط أحـدها بـاآلخر وبنتـائج اجلـزء األول مـن هـذا البحـث                   . ليميةاإلرشاد التع 

ومت حتليـل   ). إىل مجاعة من األقليات ونوع املدرسـة      ) من عدمه (مبا يف ذلك اجلنس، واالنتماء      (
ــدات واالجتاهــات حنــو          ــاجلنس واملعتق ــرتبط ب ــه ي ــى أن ــة إىل دراســة الرياضــيات عل ــع الطلب داف

مقارنة للدافع واالهتمام بالرياضيات مـع الـدافع إىل دراسـات أخـرى يف          وأجريت  . الرياضيات
وأظهرت هذه الدراسة أن اجلنس يقوم بدور هام فيما يتعلق باالجتـاه والثقـة أو عـدم                 . الربنامج

 .اليقني، والطموحات املتعلقة بالرياضيات لدى املدرسني واآلباء والطلبة
 

 أعباء العمل لدى املدرسني: البحث - ٣ 
يهــدف هــذا البحــث إىل احلــصول علــى صــورة موضــوعية وممثلــة ألعبــاء العمــل لــدى   

املدرسني وتنوع مهامهم، فضال عن الطريقة اليت يقضون هبا زمن العمـل الـذي يقومـون بـه يف                
واملـسائل املتعلقـة بـاجلنس    ). ويرتبط ذلك بأساليب عملهم املختلفة   (التعليم االبتدائي والثانوي    

 .وامل أخرى، تقوم بدور هام يف أعباء عمل الدرسواألسرة، من بني ع
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 أفضليات سوق العمل وآفاق اخلرجيني من الربامج التدريبية للمدرسني: البحث - ٤ 
يريد هذا البحث حتديـد املـتغريات االجتماعيـة والشخـصية، وكـذلك مـتغريات سـوق                  

م لتـأخري هـذا االلتحـاق       العمل اليت تقوم بـدور يف اختيـار اخلـرجيني لقطـاع التعلـيم أو اختيـاره                
حلني أن جيمعوا بعض التجارب املتعلقة بالعمل خارج دائرة التعليم، أو يف هناية األمر، بالنـسبة                

وعلــى وجــه املزيــد مــن التحديــد، يــتم . الختيــارهم عــدم انتقــاء وظيفــة مــدرس علــى اإلطــالق
يف املـدارس  التدقيق يف آثار كل مـن تـدريب وفـرص اخلـرجيني علـى حركـات املـسار الـوظيفي           

ومن املمكن، هكذا، حتديـد     . ينطوي عليه ذلك من أثر على البقاء يف التعليم أو ترك التعليم            ملا
مدى ما ينطوي عليه املرسوم املتعلق بربامج تدريب املدرسني من أثر إجيـايب علـى تيـسري عمـل                   

 .ر هذا العملوتبني هذه الدراسة دوافع الرجال والنساء الختيا. املدرس وارتباطه هبذا العمل
ــسنوات األخــرية          ــت موضــع البحــث يف ال ــيت كان ــني املوضــوعات األخــرى ال ــن ب وم

 :يلي ما
حول املـسائل اجلنـسانية يف التعلـيم        (االختالف يف نتائج الدراسة بني الفتيان والفتيات         

 ؛)ودور األسرة، والقضاء على األفكار اجلامدة، إخل
) اجلديــدة التكــوين أو األســر حــدهلــا والــد واواألســر املعيــشية الــيت يع (اجلديــدةاألســر  

يعيـشون   تكـافؤ الفـرص بالنـسبة لألطفـال الـذين ال          (واملشاركة يف التعليم يف اإلقليم الفلمندي       
ــذ          ــو التالمي ــدارس حن ــا امل ــصرف هب ــيت تت ــة ال ــية، والطريق ــائجهم املدرس ــة، ونت يف أســرة تقليدي

 )).ثري من احلاالت، إخلحيث ال يوجد سوى األم يف ك(املنحدرين من أسر جديدة 
 

 “فينوس” مشروع  - ٥ 
يف حماولـة االسـتفادة مـن االختالفـات بـني           “ وسنـ في”يتمثل اهلدف الرئيسي ملـشروع       

والغايـة الرئيـسية هـي إعطـاء مجيـع التالميـذ أقـصى فــرص        . الفتيـات والفتيـان يف ميـدان التعلـيم    
. ار وحيـركهم بقــدر اإلمكــان وحيـدد املــشروع ويؤكــد تنـوع اهتمامــات الــصغ  . الـتعلم والنمــاء 

ويتعني، من خالل التنوع الواسـع يف أسـاليب التعلـيم، أن تتـاح للتالميـذ فـرص واحـدة للـتعلم             
ويــدعم . ومتثــل الرؤيــة التعليميــة طــول احليــاة أمــرا أساســيا يف اهلــدف مــن املــشروع   . والنمــاء

 واالتـصاالت   املدرسـني ومستـشاري التوجيـه بـأداة لتكنولوجيـا املعلومـات           “ فينوس”مشروع  
 .ودليل تكميلي

 :ومثة جزآن، منهما جزء نظري مع  
 .إيالء اهتمام لتنمية شخصية املراهقني  
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 .التركيز على االختالفات يف التعليم بني الفتيات والفتيان  
 .العمل بأساليب التعليم  
 .تقدمي مقترحات وأفكار إىل املدرسني عن كيفية العمل مع املنتجات  

 :لي مع أداة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتواجلزء العم 
 .الكتشاف أسلوب املرء يف التعلم وأسلوب التعلم املفضل لدى املرء  
 .اكتشاف أسلوب التعلم لدى مجيع التالميذ  
يف احلـديث مـع املـراهقني       ) من أنت وماذا تود أن تكون     (من خالل اختبار للشخصية       

 .حول شخصيتهم
 

 ات بشأن إجازة األمومة ومحاية موظفي التعليمتعديل التشريع - ٦ 
اختذت احلكومة الفلمندية قرارا رمسيا بتعديل التشريع املتعلـق بإجـازة األمومـة ومحايـة                

ــاين     ــيم يف كــانون الث ــوظفي التعل ــسبة مل ــة بالن ــاير /األموم ــن املمكــن   . ٢٠٠٥ين واآلن أصــبح م
الدة، واحتمال إطالة أمد إجازة ما بعـد        التحول من إجازة ما قبل الوالدة إىل إجازة ما بعد الو          

أبريـل  /ويف نيـسان  . الوالدة عندما يكون على الطفل البقاء يف املستشفى ألكثـر مـن سـبعة أيـام               
  إىل٣فقــد أطيــل أمــد اإلجــازة العارضــة ملــوظفي التعلــيم مــن        :  أجــري تغــيري آخــر  ٢٠٠٦

 . أيام عمل١٠
 

يف املناصـــب ) ات احملرومـــة األخـــرىواجلماعـــ(االلتـــزام بوجـــود عـــدد أكـــرب مـــن النـــساء   - ٧ 
 العليا ميةلالع

التزم وزير التعليم الفلمندي بأن يبحث مع مؤسسات التعليم العايل إمكانيات تـسهيل            
ويتمثل اهلدف يف التأكد من أن يصل املزيد مـن النـساء            . وحتسني فرص احلياة العملية للعاملات    

 .معةووقف تسرهبن من اجلا) أستاذ(إىل املناصب العليا 
 

 تنقيح املؤهالت الدنيا للمدرسني - ٨ 
وتتمثل املـؤهالت الـدنيا للمدرسـني يف جممـوع      . مت حتديث املؤهالت الدنيا للمدرسني     

ُيـدرج  ‘ التعـايش بـني الثقافـات     ’وكـان   . املعرفة واملهارات اليت ميكن توقعها من مدرس مبتدئ       
ومـن أمثلـة ذلـك املعرفـة الداعمـة          . ضمنا يف املؤهالت الدنيا، ولكنه أصبح اآلن يدرج صراحة        

وميكــن للمــدرس أن يتعــرف علــى ذاتيــة . “للحــث علــى حريــة التلميــذ” ومهــارات املدرســني
املـتعلمني وفئـات اجملتمـع، وطرحهـا للنقـاش مــع املـتعلمني، واسـتخدامها لتعزيـز التطـور الــذايت          
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الـشبابية املتنوعـة   ومـن املطلـوب معرفـة الثقافـات االجتماعيـة و       . واالندماج االجتماعي للصغار  
 .واالختالفات الثقافية بني فئات اجملتمع

 
ــائق املواضــيعية يف   - ٩  ــاء، و“ Klass”الوث ــسنة  (“ Yeti”للمدرســني و“ Klass”لآلب لتالميــذ ال

ــدائي  ــيم االبتـ ــة يف التعلـ ــاكس”و ) الثالثـ ــة يف   (“ املـ ــسنة الثالثـ ــة والـ ــسنة الثانيـ ــة الـ لطلبـ
 )الثانوي التعليم

 Klassيف اجملتمــع الفلمنــديتــصاالت أطلقتــه إدارة التعلــيم والتــدريب  هــو مــشروع ا .
، أعـد   ٢٠٠٢مـايو   /ويف أيـار  . ويستهدف املشروع مجيع فعاليات التعليم يف اإلقلـيم الفلمنـدي         

واملوضـوعات  .  ملفا شامال عن تكافؤ الفرص للفتيان والفتيات والرجال والنـساء          Klassحمررو  
 .توقعات املختلفة حنو كال اجلنسنيهي االختالفات الثقافية والنهج وال

 
 ١٠ - Klassملف النمط األول:  للمدرسني 

فتح هذا املشروع خريطة وثائقية حول خمتلف املوضوعات مثل إساءة معاملة الطفـل،              
وتـوفر  . واألسـر احلديثـة التكـوين، إخل      /، والطـالق  )اجلـنس (واملثلية اجلنسية، والفتيان والفتيات     

 ...ساسية، وعناوين، وأساليب عمل هذه اخلريطة معلومات أ
 

 يف مشروع التعليم العايل‘ التناوب بني التعليم والعمل’ - ١١ 
يستهدف هـذا املـشروع املـرأة املهـاجرة واملـرأة احملرومـة اللـتني تريـدان احلـصول علـى                      

وهاتان املرأتان حتصالن علـى بـرامج       . دبلوم للتعليم العايل ولكن الظروف االجتماعية تعوقهما      
وهـذا مـسار بـديل يـؤدي إىل احلـصول           . دراسة يعقبها تدريب داخلي يف القطاع املنـتج للـربح         

 ).خيار التسويق، واحملاسبة، وعلوم احلاسوب التطبيقية(على عن درجة يف إدارة األعمال 
 

 ‘تلفاالختيار على حنو خم’مشروع  - ١٢ 
و مهنـة يف قطـاع      أ/يريد هـذا املـشروع حـث الفتيـان والـشبان علـى اختيـار تـدريب و                  

والغــرض العــام هــو التغلــب علــى التقــسيم بــني اجلنــسني يف جمــال التعلــيم، . التمــريض والرعايــة
ولتأكيد هـذا االختيـار املختلـف، أعـدت مـواد تعليميـة             . والتدريب، واملهن يف قطاع التمريض    

 ...مثل االختبار املوجز، والنشرة املطوية، وموقع على اإلنترنت، وشريط فيديو 
 

 Pak & Goمشروع  - ١٣ 
يهــدف هــذا املــشروع إىل توعيــة وإعــالم الفتيــات والــشابات عــن التــدريب أو فــرص   

. العمــل يف القطاعــات الذكوريــة التقليديــة، مثــل صــناعة الفنــون الترســيمية علــى ســبيل املثــال   
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ويعتــزم املــشروع، باإلضــافة إىل ذلــك، إعــالم أصــحاب العمــل واملــوظفني عــن القيمــة املــضافة  
 .ع يف مكان العملللتنو

 
 يف جملس التعليم الفلمندي) للرجل واملرأة(اإلجياد الواضح للتمثيل املتساوي  - ١٤ 

علــى أن يتــألف ) ٢٠٠٤أبريــل /نيــسان(يــنص املرســوم املتعلــق باملــشاركة يف التعلــيم   
 .جملس التعليم الفلمندي حبيث يكون ثلثه على األقل من النساء

 
 اجملتمع الفرنسي -باء  

دما يتعلـق األمـر بـالتعليم، فـإن األهـداف االسـتراتيجية الـيت ينبغـي حتديـدها يف                   عن 
 األقـسام،  -جمال تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل تتعلـق أوال بالوصـول إىل الدراسـات             

 . والنجاح يف هذه الدراسات-وخيارات التعليم الثانوي، واجتاهات خمتلفة للتعليم العايل 
ة أن اختيار املسارات يف التعليم الثانوي يكون له تـأثري حاسـم             وقد أثبتت أحباث خمتلف    

وتنطوي هـذه احلالـة بالتـايل علـى تنـسيق بـني خمتلـف مـستويات                 . على اختيار الدراسات العليا   
ومـن هـذا املنظـور،      . التعليم وعلى اهتمام مشترك وتكميلي ومتماسك بـني الـوزراء املختـصني           

ة املرتبطـة بـبعض املـسارات، وذلـك يـتم بـصفة خاصـة          من الضروري منع دوام األفكار اجلامـد      
 .عن طريق توعية املعلمني بآليات عدم املساواة اليت تقوم عليها هذه األفكار

، أطلقت اإلدارة مسابقة لألحبـاث موجهـة إىل طلبـة           ٢٠٠٢أكتوبر  /ويف تشرين األول   
علـيم الثـانوي العـايل     مدرسـة للت ٨٠٠(الصفني اخلامس والسادس الثانويني يف اجملتمع الفرنـسي      

. “النــساء يف التــاريخ، مــن الظــل إىل النــور؟”: يف املوضــوع التــايل) ومجيعهــا شــبكات خمتلطــة
 :وأهداف هذه املسابقة ترمي إىل التايل

توعيــة الــرأي العــام مــن الــشباب بــدور املــرأة يف التــاريخ الــسياسي واالجتمــاعي     
ــا     ــا وأوروبـــ ــي يف بلجيكـــ ــصادي والعلمـــ ــايف واالقتـــ ــادة يف   (والثقـــ ــود عـــ ــري موجـــ غـــ

 ؛)املدرسية الكتب
محل الشباب وأسـاتذهتم علـى الـتفكري يف هـذا املوضـوع وتقيـيم أثـر تطـور مكانـة                      

 .املرأة يف اجملتمع على واقعنا اليومي
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ــاين  ــانون الثـ ــاير /ويف كـ 40(، قامـــت ســـت رابطـــات ٢٠٠٢ينـ
F

ــه )٤١ ــشأن  بتوجيـ ــداء بـ نـ
 إىل وزراء التعلـيم والـوزير املكلـف         يمراعاة املنظور اجلنساين يف النظـام التعليمـ        تعميم
 .الفرص بتكافؤ

 :ويطالب هذا النداء مبا يلي 
ــشكيل    ــيم    ”ت ــان يف التعل ــات والفتي ــني الفتي ــساواة ب ــة للم ــشورة  “جلن ــدم امل ــشأن تق  ب

  وتقييم السياسات املتخذة؛،مشروعات اإلصالح، والتقدم مبقترحات
لمني بالبعد اجلنـسي، سـواء يف الدراسـات         األخذ يف التدريب األويل واملستمر هليئة املع        

 النظرية املقدمة أو يف اإلعداد العملي للمهنة؛
املساواة بني مجيع أجهزة ومؤسسات الربجمـة واختـاذ القـرار واملراقبـة واملـشورة، فـضال                   

 عن وصول النساء على قدم املساواة إىل مجيع مناصب التوجيه واملسؤولية؛
اءات أخــرى، موزعــة إلزاميــا حــسب اجلــنس، ملعرفــة إجــراء دراســات، مــن بــني إحــص  

اختيـار الدراسـات،    (حالة الفتيات والفتيان يف جمال التعليم وتطور االلتحاق باملدرسـة           
، ووجود ممارسات للعنـف القـائم علـى اجلـنس،           )واالختيارات، ونوع التدريب العايل   

 والتكلفة االجتماعية ألنواع التمييز، إخل؛
يف الوســـط املدرســـي مـــع مراعـــاة     مـــن العنـــف ومكافحتـــه   إقامـــة جهـــاز للوقايـــة   

 .اجلنسي بعده
 الــرئيس املكلــف بتكــافؤ الفــرص، ووزيــر الطفولــة املكلــف   -وقــد اســتجاب الــوزير   

بالتعليم العادي األساسي، ووزير التعليم الثانوي والتعليم اخلاص، ووزير التعليم العـايل وتعلـيم            
مــن الرابطــات الــذي هــدف إىل جــذب انتبــاههم إىل  الرقــي االجتمــاعي، لنــداء هــذه اجملموعــة 

ضرورة تعزيز املساواة بني املرأة والرجل يف التعليم، من خـالل إنـشاء مكتـب مـشترك مكلـف                   
 .بدراسة املشكلة

وقد تقرر، منذ ذلك الوقت، إطالق مناقشة مع املعلمات واملعلمني من أجل الوصـول               
وتعـاون  . ة بـني الفتيـات والفتيـان يف املدرسـة         إىل تفكري صريح مبين على احلجـة بـشأن املـساوا          

للنـداء املتعلـق بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف             خمتلف الوزراء مع قطـاع الرابطـات املوقِّعـة          
_________________ 

ــود   )٤١(  ــسواز كل ــو  )احلــصيفات االشــتراكيات (فران ــابيني دوربول ــة (؛ ف ــك  )ســرية أنثوي ــسوار هي ــة (؛ فران اجلامع
؛ نــادين بالتــو ) محلــة الـشريط األبــيض -شــبكة الرجـال مــن أنــصار حقـوق املــرأة   (؛ روالن مــايرل )النـسائية 

، شــــارع بالنــــش، ٢٩الرابطــــة (؛ آن تونغليـــه  )ت حقــــوق املــــرأةصـــوفيا، الــــشبكة البلجيكيــــة لدراســـا  (
 ).النسائية احلركات
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ــي  ــام التعليم ــداد النظ ــي   يف إع ــوي إعالم ــب ترب ــبري     كتي ــول إىل حــد ك ــع اجمله ــذا الواق ــن ه  ع
 .اآلن حىت

 كتيـب موجـه إىل   ٣٠ ٠٠٠ ملـصق و  ٢٥ ٠٠٠وهتدف هذه احلملة، اليت تتألف من   
املعلمـــني واملعلمـــات ومعلمـــي ومعلمـــات املـــستقبل يف اجملتمـــع الفرنـــسي، إىل االشـــتراك مـــع  
الفعاليــات امليدانيــة مــن اجلنــسني يف دراســة وتقيــيم القيــاس الــدقيق لألفكــار اجلامــدة اجلنــسية     

ت والطلبــــة أو بــــني املــــستمرة يف املدرســــة، وخباصــــة يف العالقــــات بــــني املعلمــــني واملعلمــــا
 .أنفسهم الطلبة

ــوان     ٢٠٠٤ويف عــام   ــوي بعن ــشر ملــف ترب ، أعــدت إدارة تكــافؤ الفــرص وقامــت بن
 سـنة واحملـيطني هبـم     ١٢/١٥، يهدف إىل متكني البالغني من العمر        “النساء والرجال يف العامل   ”

 .يلمن أن يكون لديهم إدراك أفضل حلالة وحقوق املرأة على املستويني الوطين والدو
العـامل  وجرى حترير حمتوى الكتيب بصورة مشتركة بني اجملتمـع الفرنـسي ومنظمـة        

ويعرض الكتيب مخسة موضوعات يتناول كل منـها احلالـة يف           .  غري احلكومية  حسب املرأة 
 :الشمال واجلنوب

أوجه التقدم وعدم املساواة يف التعلـيم،       : من املساواة يف املدرسة إىل املساواة يف العمل        • 
 اختيار الدراسات، واختيار العمل؛و

 الدفاع عن املصاحل املشتركة للنساء واحلركة النسائية؛!: النساء املتضامنات • 
العنـــف يف العالقـــات القائمـــة علـــى احلـــب، وجـــرائم الـــشرف، وختـــان !: ال للعنـــف • 

 اإلناث؛
 التحيز اجلنسي يف النشرات الدعائية؛: الدعاية، معاناة أو عشق؟ • 
املراهقة، الشذوذ اجلنـسي، العالقـات بـني الفتيـان     : ة العاطفية والقائمة على احلب احليا • 

 .والفتيات، الوقاية من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي، منع احلمل
ــهر آذار     ــشر يف شــ ــب وُنــ ــذا الكتيــ ــدر هــ ــارس /وصــ ــشطة  ٢٠٠٤مــ ــار أنــ ، يف إطــ

ومت . ات التعلـيم الثـانوي يف هـذا اجملتمـع         مارس يف اجملتمع الفرنسي، يف جمموع مؤسـس       /آذار ٨
 ملــصق يف إطــار هــذه احلملــة ومت توزيعهــا عــرب   ١٠ ٠٠٠ كتيــب تربــوي و ٢٥ ٠٠٠إنتــاج 

ــني          ــن املعلمـ ــبري مـ ــب كـ ــن جانـ ــادرة عـ ــات صـ ــاب طلبـ ــصال ويف أعقـ ــدة لالتـ ــوات عديـ قنـ
 .التعاوين والوسط
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بـإطالق قائمـة،     ٢٠٠٦أكتـوبر   /وأخريا، ستقوم إدارة تكافؤ الفرص يف تـشرين األول         
ــوافرة يف اجملتمــع الفرنــسي حــول      ــة املت ــاملوارد التربوي ــة، ب ــة أو صــورة إلكتروني يف صــورة ورقي

 .مسائل املساواة بني املرأة والرجل، والتعايش بني الثقافات، واالندماج االجتماعي
ال يقـل عـدد     (، فإن احلالـة مرضـية علـى املـستوى الكمـي             التعليم العايل وعلى مستوى    

ات عن عدد الفتيان يف الدراسات العليا، وبـصفة عامـة فـإن معـدل جنـاح الفتيـات أحـسن                     الفتي
ومـع ذلـك، ال بـد مـن مالحظـة أن هنـاك، علـى املـستوى النـوعي،                    ). من معدل جنـاح الفتيـان     

نسبة ضعيفة لألسف بني الفتيات يف الدراسـات ذات الطـابع العلمـي والتكنولـوجي، وكـذلك                 
والواقع أنـه ُيالحـظ تنـاقص النـسبة         .  يف الوظائف اجلامعية للنساء    ظاهرة تتعلق بالفصل الرأسي   

 .املئوية لإلناث كلما ارتفع مستوى الدراسة والصعود يف السلم الوظيفي هليئة التدريس
وإحدى املشكالت اليت تواجهنا أردنا املضي يف التحليل من حيث املـساواة بـني املـرأة           

وتأمــل وزيــرة التعلــيم العــايل والبحــث  . جلــنسوالرجــل هــي نقــص البيانــات املفــصلة حــسب ا 
العلمي مع ذلك إحراز تقدم يف هذا اجملال، وبوجه خاص مع االسـتناد إىل ميـدان آخـر يـدخل                

وتـشكل مـسامهتها يف إجيـاد أداة تتـيح حتليـل جمتمـع الطـالب يف                 . يف اختصاصها، وهو البحث   
وإىل جانـب ذلـك، فـإن       .  أوليـا  بلجيكا الناطقة بالفرنـسية مـن زوايـا وصـفية ومـستقبلية تقـدما             

متويل األحباث اليت تعاجل املـشكلة، مـن قريـب أو بعيـد، تعكـس الرغبـة يف معرفـة العوامـل الـيت                       
ويتـيح فهـم هـذه العوامـل معاجلـة      . تتسبب يف عدم املساواة بني املرأة والرجـل يف هـذا القطـاع            

ى إدراج البعـد اجلنـساين يف       ومن هذا املنظور، تعمـل الـوزيرة علـ        . أسباب التمييز وحماولة وقفه   
ويتشجع منذ اآلن الذين يعملون على النـهوض باألحبـاث اجلاريـة            . املشاريع اليت تقوم بتمويلها   

 .بالفعل على العناية بتوجيه أعماهلم مع أخذ هذا البعد يف االعتبار أيضا
ــإن     ــك، ف ــب ذل ــات وإىل جان ــنح اإلعان ــام     م ــات دراســية أو أي ــن أجــل تنظــيم حلق  م
أو ندوات ساعدت على التفكري يف مكانة املرأة يف اجملتمع يؤكد أيضا االهتمام الـذي           للدراسة  

 .يوليه اجملتمع الفرنسي هلذه املشكلة
ديـسمرب  /ويضم جمموع النصوص التنظيميـة، الـيت مت إعـدادها منـذ شـهر كـانون األول                 
يتعــذّر حتريــر وعنــدما . ، البعــد اجلنــساين أيــضا التعلــيم الفــين، والــيت اقترنــت بإصــالح  ٢٠٠٢

، )توخيـا للتوضـيح  (األلقاب والوظـائف يف نـص مـن النـصوص بـصيغة املـذكر وصـيغة املؤنـث            
فإن وزيرة التعليم العايل والبحث العلمـي حتـرص علـى أن تـدرج بطريقـة منتظمـة عبـارة مماثلـة            

ذكر  بـصيغة املـ  أقـر الـنص تُ هـذا  مجيـع األلقـاب والوظـائف املـذكورة يف         ”للعبارة أعاله، وهـي     
وإىل جانب ذلك، تراعي النصوص اليت تستهدف إقامة هيئات التعلـيم الفـين             . “ثيغة املؤن وص
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التقـسيم  ) جلنة التجربـة املفيـدة، وجلنـة اسـتيعاب الـدروس، وجلنـة االعتـراف بالـشهرة                (الثالث  
 .٢٠٠٢يوليه / متوز١٧الذي يتطلبه املرسوم الصادر يف 

ــصادر      ــسي ال ــع الفرن ــاين للمجتم ــوز٢٠يف واملرســوم الربمل ــه / مت ــدل ٢٠٠٥يولي  واملع
بالتــدريب األويل للمعلمــني  واملتعلــق ٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول١٢للمرســوم الــصادر يف 

 مـن   ٢ و ١، يـنص يف فقرتيـه       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٥، الذي دخل حيز التنفيذ يف       واألساتذة
لتنــوع هنــج نظــري وعملــي ل” ســاعة، علــى أســاس ٣٠ علــى النــشاط التعليمــي ملــدة ٣مادتــه 

 .“الثقايف؛ والبعد اجلنساين
 

التدابري الرامية إىل متابعة تطور مشكلة اجلنسانية يف التعليم العايل خـارج اجلامعـة والـيت                 
 تتيح تقييم السياسات املنتهجة يف هذا اجملال

 ســنة، مــول اجملتمــع عــدة أعمــال اشــترك يف االضــطالع هبــا جملــس رؤســاء      ١٢منــذ  
ــة بالفرنــ  ــانني جــامعيني واإلدارة   اجلامعــات الناطق ــضم كي ــق حبــث ي وأتاحــت هــذه  . سية وفري

األعمــال إجيــاد أداة لتحليــل اجملتمــع الطــاليب يف بلجيكــا الناطقــة بالفرنــسية مــن زوايــا وصــفية    
ــيم العــايل      . ومــستقبلية ــرة التعل ــسنوات األخــرية وزي ــل األعمــال يف هــذه ال واشــتركت يف متوي

ــام   والبحــث العلمــي، وأدت هــذه األعمــال إىل ظ   ــوان ٢٠٠١هــور مؤلــف يف ع جمتمــع ” بعن
 .“وتطّور وآفاق مواصفات ‐الطالب 
ــة حــسب          ــامللتحقني باجلامع ــة ب ــه للجوانــب املتعلق ــن حتليل وخــصص املؤلِّــف جــزءا م

وهـذا املؤلّـف   . اجلنس، والسن، والدراسـة الثانويـة، وكـذلك الـتفكري يف معـدل جنـاح الفتيـات         
وقاعـدة  . خاص املهـتمني بتطـور جمتمـع الطـالب        يعد بوجه خـاص وثيقـة مرجعيـة جلميـع األشـ           

البيانات الواردة فيه حتتوي على معلومـات حـول الطـالب يف نظامنـا التعليمـي حـسب خمتلـف                    
 .املتغريات، ويتيح بالتايل تقدمي بيانات مفصلة حسب اجلنس، وخباصة يف إطار أحباث أخرى

ثيـق مبتابعـة عمـل الفريـق     ، كلفت الوزيرة إدارة قواعد البيانات والتو٢٠٠٢ومنذ عام    
، شـاركت اإلدارة ذاهتـا وشـعبة اإلحـصاءات التابعـة            ٢٠٠٣ومنذ عام   . املشترك بني اجلامعات  

ملؤسسة التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصال يف إدارة قاعدة البيانات املتعلقة بطـالب            
ة خمصـصة، مـن ناحيــة   وتنـشر البيانــات اجملمعـة يف تقـارير سـنوي    . التعلـيم العـايل خـارج اجلامعـة    

للتحليل، الوصفي جملتمعات الطالب واحلاصلني على الدبلومات، ومن ناحيـة أخـرى، لدراسـة         
ومن بني املـتغريات الرئيـسية الـيت تناوهلـا البحـث، املـتغري              . معدالت النجاح واإلعادة والتسرب   

 علــــــى املوقــــــع ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢وتتــــــاح تقــــــارير أعــــــوام . املتعلــــــق بــــــاجلنس
7Hwww.enseignement.be/infosup حتت العنوان SATURN. 
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 التدابري املتعلقة بدراسة مشكلة اجلنس والتوعية هبذه املشكلة
 :متويل األحباث

قام اجملتمع الفرنسي بتمويل عدد معني من األحباث الكفيلة بإلقاء الضوء علـى ظـواهر                
وتتعلـق  . إجياد أشكال لعدم املساواة بني الرجل واملرأة علـى مـستوى التعلـيم العـايل              تعمل على   

هذه األحباث أو تعلقت بصفة خاصة، مبكانة املرأة يف املناصب األكادميية أو بوصول الـشابات               
 :إىل الدراسات اجلامعية

 “متثيل املرأة يف البحث داخل املؤسسات اجلامعية يف اجملتمع الفرنسي” « 
 “حتليل احلالة املهنية للدكاترة أصحاب الرسائل يف اجملتمع الفرنسي يف بلجيكا” « 
ــة  - NEWTONIAمــــشروع ” «  ــة العمليــ  وصــــول الــــشابات إىل الدراســــات اجلامعيــ

 النـهوض بوصـول الـشابات إىل الدراسـات اجلامعيـة      - NEWTONIA 2” و“والتقنيـة 
 “يف العلوم والعلوم التطبيقية

ــة االهتمــام علــى ســبيل حتليــل مجاعــة مــع  . التعليم العــايلمــسار االلتحــاق بــ ” «   األولوي
 “احملددات والضغوط ذات الطابع االجتماعيب

جناح أو فشل الطالب املدرجني يف الترشيح األول للدرجات العلمية يف املؤسـسات             ” « 
 “اجلامعية والذين يستفيدون من منحة للدراسات يف اجملتمع الفرنسي

 :الشراكات
علـى التعلـيم غـري املتـسم      واملعلمات تدريب املعلمني” مائدة مستديرة بعنوان   مت تنظيم  

، بواسـطة إدارة تكـافؤ الفـرص وخمتلـف          ٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ٢٠، يف   )41F٤٢(“بالتحيز اجلنساين 
ــون   ــشركاء يف املــشروع املعن ــرأة   ”ال ــة مــن العنــف ضــد امل ــدريب : الوقاي  معلمــي ومعلمــات ت

ملكافحـة   الربنـامج األورويب يف إطار  املنفّذ ،“نساينم بالتحيز اجلاملتستعليم غري   الاملستقبل على   
(DAPHNE)العنف ضد الطفل واملراهق واملرأة 

)42
F

٤٣(. 
مجعيـة تـضامن     ٢٠٠٥-٢٠٠٢ويهدف هذا املشروع، الذي اضـطلعت بـه يف الفتـرة             
ملعهــد واالنــسائية يف إســبانيا واملؤســسة يف اجملتمــع الفرنــسي، الــيت ال هتــدف إىل الــربح   النــساء

 يف ليل بفرنـسا، إىل قيـام خمتلـف الـشركاء يف املـشروع، بوضـع أداة            اجلامعي لتدريب األساتذة  
_________________ 

 .٣انظر الربنامج يف املرفق  )٤٢( 
 من الـنص الفرنـسي ميكـن        ٢١-٢٠ الصادر عن إدارة تكافؤ الفرص، ص        ٢٠٠٤راجع تقرير األنشطة لعام      )٤٣( 

 .“ة وتقاريرأنشط”، حتت عنوان http://www.egalite.cfwb.beتنـزيله من املوقع 
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ويـدعم  . وطرائق جتريبية وتقوميية مشتركة عـن طريـق مجـع التجـارب وحتليـل األدوات القائمـة                
 .العمل اللجان التربوية احمللية اليت يقودها كل من الشركاء

 :روع، يف اجملتمع الفرنسي، هي كما يليوالنتائج النهائية هلذا املش 
ــالتحيز          ــسم ب ــيم غــري املت ــى التعل ــستقبل عل ــدريب معلمــي ومعلمــات امل وضــع نظــام ت

 اجلنساين؛
 جتريب هذا النظام عن طريق مدرسة ريادية؛  
 تقييم النظام؛  
 ؛8H(http://www.educ-egal.org)دليل التدريب واملوقع على اإلنترنت   
 .تعميم النتائج على السلطات العامة املعنية  

 موجَّـه إىل معلمــي ومعلمـات املـستقبل يــوم    يــوم للتـدريب ويف هـذا اإلطـار، مت تنظـيم     
الـتفكري حـول اجلنـسانية يف       يم يـساهم    فـ ” يف موضـوع     ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاين  ٢٧اجلمعة  

 وهـذا   )43F٤٤(.“ بورينـاج  -مـونر   ” درسـة اإلقليميـة العليـا ملركـز       ، بالتعاون مع امل   “نوعية التعليم؟ 
وكان اهلدف هـو أن نـبني       . اليوم كان موجها إىل مدريب ومدربات معلمي ومعلمات املستقبل        

 .هلم أمهية األخذ مبنظور جنساين يف خمتلف فروع التعليم
 .وانتهى املشروع بتقييم للتجربة اخلارجية 
 من أجل تنظـيم احللقـات الدراسـية أو          اإلعاناتددا من   ومنح اجملتمع الفرنسي أيضا ع     

ــائج موضــع اهتمــام يف جمــال       ــام الدراســية أو النــدوات الــيت تقــدم، بطريقــة أو بــأخرى، نت األي
 .املساواة بني املرأة والرجل

وتـوفّر دائـرة التقييمـات اخلارجيـة املـشتركة بـني الـشبكات أيـضا، منـذ نـشأهتا، نتـائج             
 خمتلف فروع العلم موضع االختبار، وهو ما تفعلـه أيـضا التقييمـات              التالميذ حسب اجلنس يف   

 على استحداث عدة صـفحات خمصـصة        /9Hhttp://www.enseignement.beوعمل املوقع   . الدولية
وية اليت تتفـق مـع   ملشكلة التمييز بني الرجل واملرأة، وذلك، يف مجلة أمور، بواسطة املوارد الترب       

الذي تضطلع بـه منظمـة   “ objective venus”على سبيل املثال مشروع (اخلط الذي استحدثه 
وحييل املوقع أيضا يف عدة نقاط حنو الصفحات اليت قامـت باسـتحداثها مواقـع               ). العفو الدولية 

 ).إدارة تكافؤ الفرصوعلى سبيل املثال موقع (أخرى بشأن هذا املوضوع 

_________________ 
 .وبالتعاون مع جلنة التعليم يف جملس املرأة الناطقة بالفرنسية يف بلجيكا )٤٤( 
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، أنشئت أومسة رياضـية نـسائية ووزعـت عنـد تـسليم             األلعاب الرياضية ى  وعلى مستو  
ومنحت أيضا إعانة لدى إنشاء جلنـة النـهوض         . جائزة االستحقاق الرياضي للمجتمع الفرنسي    

 .بالرياضة النسائية، يف إطار االحتادات واجلمعيات الرياضية املعترف هبا
، بطريقـة مركزيـة أو      املـستمر  التعلـيم جمـال   وتتناول غالبية اجلمعيات النسائية املعانة يف        

 .هامشية، هذه املسائل يف صورة التعليم غري الرمسي وبرامج حمو األمية
ويتنـاول هـذا الربنـامج علـى        . ويستحدث التعليم املستمر برناجما هامـا ملكافحـة األميـة          

يـز، سـيعطي   ومـن حيـث التجه  ). حنو كبري إىل حد بعيد حمو أمية النساء ومن بينهن املهاجرات          
االتفــاق األخــري املــشترك بــني الــوزارات، املــربم بــني اجملتمــع الفرنــسي وإقلــيم والــون واللجنــة     

ولكــن يف الوقــت احلــايل، ال تتــوافر . اجملتمعيــة الناطقــة بالفرنــسية، هلــذا الربنــامج دفعــة جديــدة 
 .بيانات إحصائية موزعة حسب اجلنس عن حمو أمية املرأة

ــى مــستوى    ــصحةوعل ــه، منــشورا بعنــوان      ، أصــدرال ــسي، حتــت رعايت  اجملتمــع الفرن
44(يف والــون وبروكــسل دراســة مرجعيــة. النــشاط اجلنــسي والــصحة اإلجنابيــة: املراهقــات”

F

٤٥(“ 
يتطــرق إىل توصــيات معينــة مــن حيــث حــصول املراهقــات علــى معلومــات يف اجملــال اجلنــسي   

 .والعاطفي
 

 إقليم بروكسل العاصمة -جيم   
 درسةارتداء احلجاب يف امل

فيما يتعلـق مبـسألة ارتـداء احلجـاب يف املدرسـة، وهـي مـسألة بالغـة اخلـصوصية، فـإن                       
والــسماح . مــدارس بروكــسل ومــدارس ســائر أقــاليم البلــد تتنــاقش حــول منعــه أو عــدم منعــه  

45 (بارتداء احلجاب أو عدم ارتدائه أمر تقرره املؤسسات التعليمية مبقتضى نظامهـا الـداخلي             
F

٤٦( .
 مؤســسة الـيت تــضمها شــبكة اجملتمــع  ١٣٠ يف املائـة مــن الـــ  ٧٠مرفــوض يف وارتـداء احلجــاب  

، ويف  )٢٠٠٠ يف املائـة بالكـاد مـن هـذه املـدارس ترفـضه يف عـام                  ٤١يف حني كـان     (الفرنسي  

_________________ 
 سـتروبانت،  -راجع دوشان بيغان وكلودين كويبنس وكاترين لوسيه، وصمويل نداميه وغودليف ماسـوي            )٤٥( 

ــباط   ــل بييـــــــت، شـــــ ــاس، ودانييـــــ ــه ســـــ ــر /وأندريـــــ ــع : ٢٠٠٦فربايـــــ ــن املوقـــــ ـــزيله مـــــ : ميكـــــــن تنـــــ
http://www.ulbac.be/esp/promes. 

 عن حالة احلريـات األساسـية يف بلجيكـا، الـذي وضـعته جمموعـة مـن اخلـرباء علـى                   ٢٠٠٥يتناول تقرير عام     )٤٦( 
وال . العـام املستوى األورويب، هذه املسألة من زاوية حرية الفكر واملعتقد والدين، وكذلك من زاويـة األمـن                 

يعترب التقرير هذه املسألة متييزا من الناحية اجلنسانية، ونادرا ما حتلل املسألة هبذه الكيفية، بل حتلل مـن زاويـة                    
 .التمييز اإلثين أو الديين
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 مؤســسات تعليميــة يف شــبكة ٨ويف بروكــسل تقبــل .  يف املائــة مــن املــدارس الكاثوليكيــة ٨٠
46(تيات احملجبات مؤسسة الف١١١اجملتمع الفرنسي من بني 

F

٤٧(. 
ــيم بروكــسل العاصــمة   وعلــى صــعيد    ــسية إلقل ــة الفرن ــة اجملتمعي ــنص املرســوم  اللجن ، ي

صـراحة علـى وجـوب العمـل علـى تعزيـز         ) ٢٠٠٤(الصادر مؤخرا بشأن التالحم االجتمـاعي       
ويف إطـار هـذا املرسـوم،       . املساواة بني املرأة والرجل، واالختالط، ومكافحة أي شكل للتمييز        

وهـذا الـدعم    . لجنة اجملتمعية الفرنسية العديد من مؤسسات االستقبال خـارج املدرسـة          تدعم ال 
واملبـادئ الـيت يقـوم      . يشكل واحدا من مصادر التمويل الرئيسية هلذه املؤسـسات يف بروكـسل           

عليها دعم هذه املؤسسات، على غرار دعم اجلمعيات األخرى يف جمـال الـتالحم االجتمـاعي،       
 .واملساواة، واالختالطهي مكافحة التمييز، 

وفضال عن ذلك فإن مراكز تنظيم األسرة تويل اهتماما خاصا للمرأة، وال سـيما فيمـا          
ــة  ــاة اجلنــسية والعاطفي وتــشمل مهــام هــذه املراكــز التثقيــف العــاطفي واجلنــسي،    . يتعلــق باحلي

ف واحلصول على وسائل منع احلمل، واإلسقاط الطوعي للحمل، وتوعية الشباب باختـاذ موقـ             
 .يقوم على االحترام املتبادل بني القرينني

 
 اجملتمع الناطق باألملانية -دال   

 Arbeitsgemeinschaft fürيتـــــوىل اجملتمـــــع النـــــاطق باألملانيـــــة متويـــــل رابطـــــة  

Suchtvorbeugung und Lebensbewältigung    ــوفر املعلومــات ــيت ت ــربح، ال ــة إىل ال  غــري اهلادف
ة الوالــد أو الوالــدة، لتحــسني القــدرات التعليميــة اخلاليــة مــن لألبــوين، وخباصــة لألســر الوحيــد

 .أشكال العدوان والعنف، وتعلم وتطبيق أساليب حل املشاكل اليومية
وتتصل املسائل املطروقة أكثر مـن غريهـا بقـيم وأهـداف التعلـيم، وكيفيـة تعزيـز الثقـة                     

 ظروفـا صـعبة، وكيفيـة       بالنفس لدى األطفال، وطريقة مساعدة ودعم األطفال الذين يعيـشون         
 .التعبري عن احلاجة، والعثور على حلول للمشاكل العائلية

 .“قوة األطفال من قوة الوالدين”وترتكز فلسفة هذا العمل على شعار  
 

_________________ 
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٣، Swardado، وردت يف ‘املدرسة ختلع احلجاب’إيزابيل لومال،  )٤٧( 

  http://www.swardado.be/rubriques/keskia/page5548.361152.shtml . 
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 ١١املادة   
   على املستوى االحتادي-أوال   
 العمالة - ١  

ص واملـساواة يف املعاملـة       املتعلقـة بتكـافؤ الفـر      ١٥٦اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم         ١‐١
 ١٩٨١العمال ذوو املسؤوليات األسرية، : بني العمال والعامالت

، وجممـل   ١٥٦جتري اآلن عملية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             
 .مستويات السلطة البلجيكية على وشك التصديق على النص

 
 التدابري التشريعية واتفاقيات العمل اجلماعية ٢‐١

رد قامة بالتدابري االحتادية اهلادفة إىل ضمان املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف جمـال            ت 
العمالــة والعمــل يف التقريــر البلجيكــي الثالــث عــن تطبيــق العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 

، وكـذلك جممـل التـدابري املتعلقـة بتـوفري          )٦انظر املادة   (االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 ).٧انظر املادة (لة ومواتية ظروف عمل عاد

 املتعلـــق باحلمايـــة مـــن العنـــف  ٢٠٠٢يونيـــه / حزيـــران١١إن القـــانون املـــؤرخ  ١-٢-١
يونيــه / حزيــران٢٢اجلريــدة الرمسيــة الــصادرة يف   (والتحــرش املعنــوي أو اجلنــسي يف العمــل    

 .يتضمن العديد من تدابري الوقاية من التحرش اجلنـسي ومحايـة ضـحايا هـذا التحـرش                ) ٢٠٠٢
 بــشأن ٢٠٠٢يوليــه / متــوز١١وقــد فُــّصلت أحكــام هــذا القــانون يف األمــر امللكــي الــصادر يف 

 ١١احلماية من العنـف والتحـرش املعنـوي أو اجلنـسي يف العمـل، وكـذلك يف التعمـيم املـؤرخ                  
 . بشأن محاية العمال من العنف والتحرش املعنوي أو اجلنسي يف العمل٢٠٠٢يوليه /متوز

ــانون ا   ــدرج القـ ــؤرخ وينـ ــران١١ملـ ــه / حزيـ ــؤرخ  ٢٠٠٢يونيـ ــانون املـ  ٤ يف القـ
ومـن هنـا فـإن احلمايـة        .  املتعلق برعاية العمال عند قيـامهم بعملـهم        ١٩٩٦أغسطس  /آب

من العنف والتحرش املعنوي أو اجلنسي تعد جزءا من مفهوم الرعاية، مثل محاية الـصحة،               
قطاع اخلاص أو القطاع ولذلك يتعني على كل رب عمل، سواء يف ال  ... وسالمة العمل،   

 .العام، أن يتخذ يف مؤسسته التدابري الالزمة لتعزيز هذه احلماية
ولذلك تنـدرج هـذه التـدابر يف سياسـة الوقايـة الـيت تتبعهـا املؤسـسة وسـيكون هـدفها                      

 :حتقيق ما يلي
 جتنب أي عنف وحترش، وهذا سيتطلب حتليال للعوامل املسببة هلما؛  )١( 
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ويـشتمل التـشريع علـى إجـراءات        . يف حالـة وقـوع هـذه األفعـال        جتنب األضـرار     )٢( 
داخلية ال بد للمؤسسة من إدراجها، وهدفها األساسـي البحـث عـن حـل داخلـي يف املؤسـسة                  

 .عن طريق التوفيق، أو بعد فحص الشكوى املسببة اليت يقدمها العامل
ر يف وجيــب علــى كــل رب عمــل أن يــستعني يف وضــع وتنفيــذ هــذه التــدابري مبستــشا    

شؤون الوقاية متخصص يف اجلوانب النفـسية واالجتماعيـة للعمـل وللعنـف والتحـرش املعنـوي                 
ومستـشار شــؤون الوقايـة هــذا يعـد جــزءا مـن الــدائرة الداخليـة للوقايــة      . أو اجلنـسي يف العمــل 

ونـص املـشّرع البلجيكـي أيـضا علـى محايـة خاصـة              . واحلماية يف العمل، أو من دائرة خارجيـة       
لألشـخاص الـذين يـشرعون يف اختـاذ اإلجـراءات      “ من العمل على سبيل االنتقـام    الفصل  ”من  

 .، أو يدلون بشهادهتم، أو يشرعون يف اختاذ إجراءات قضائية)يف مرحلتها الرمسية(الداخلية 
 

 :أنشطة التوعية واإلعالم والبحث )أ( 
ــاعي،        ــق االجتم ــة والعمــل والتواف ــة للعمال ــة االحتادي ــدائرة العام ــن  نظمــت ال ــدعم م ب

وأنـشأت الــدائرة  . الـصندوق االجتمـاعي األورويب، دورات إعالميـة عديــدة يف هـذا املوضـوع     
أيضا شبكات من أشخاص حمل ثقة ومن مستشارين يف شؤون الوقاية متخصـصني، ووضـعت               
دراسات جامعية متنوعة هتدف إىل الوقوف علـى مسـات العنـف يف العمـل وعوامـل اخلطـر فيـه             

ــوفري  ــه، وإىل ت ــتعني توســطهم    وعواقب ــذين ي ــب عــن   ( أدوات حمــددة لألشــخاص ال ــها كتي ومن
 ).الوسيط الذي يواجه حاالت اخلالف والتحرش والشقاق يف العمل

 
 :االختصاص )ب( 

ــانون     ــام القـ  ميكـــن أيـــضا االطـــالع علـــى اختـــصاص حمـــاكم العمـــل يف تطبيـــق أحكـ
ــة مــــن العنــــف والتحــــرش يف ا  ١٩٩٦أغــــسطس / آب٤املــــؤرخ  ــل،، املتعلــــق باحلمايــ  لعمــ

ــاعي علـــى اإلنترنـــت      ــق االجتمـ ــل والتوافـ ــة والعمـ ــة للعمالـ ــة االحتاديـ ــدائرة العامـ ــع الـ يف موقـ
)10Hhttp://www.emploi.belgique.be.( 

 :التقييم )ج( 
 وميكن االطالع على تقرير التقيـيم يف موقـع  . ٢٠٠٤جرى تقييم هلذا التشريع يف عام   

وقــد أتــاح هــذا التقيــيم الفرصــة للــتفكري يف   . الــدائرة العامــة االحتاديــة للعمالــة علــى اإلنترنــت  
ومن املقرر دخول هـذه التعـديالت حيـز النفـاذ           . التعديالت الواجب إدخاهلا على هذا التشريع     

 .٢٠٠٧يف غضون عام 
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ئحــة  تعــديالت علــى الال٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩تــضّمن القــانون اإلطــاري املــؤرخ  ٢-٢-١
املتعلقــة بالعــامالت األجــريات فيمــا يتــصل مبــدة اإلجــازة الــسابقة للــوالدة والتاليــة هلــا وإجــازة  

 .التبّني
ــصادر يف      ــر امللكــي ال ــّدل األم ــل ع ــاين ١٣وباملث ــاير / كــانون الث ــذه  ٢٠٠٣ين ــدة ه  م

انظــر التقريـر البلجيكــي الثالـث عــن تطبيـق العهــد    (اإلجـازات بالنـسبة إىل العــامالت حلـساهبن    
 ).محاية األمومة : ١٠ املادة -الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

اجلريـدة الرمسيـة الـصادرة يف        (٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٥تضّمن أمر ملكي صادر يف       ٣-٢-١
بعض التعديالت املهمة على الئحة إجازة الوالدية املطبقة علـى عمـال        ) ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٨

 بـشأن   ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩األمر امللكي الصادر يف     (اع اخلاص   ومستخدمي القط 
وتتصل التعديالت بشروط عمـر     ). إدراج احلق يف إجازة الوالدية يف إطار االنقطاع عن العمل         

ومل تعــدل مــدة   . الطفــل، وطرائــق القيــام باإلجــازة، وإخطــار رب العمــل، واالســتحقاقات      
 .اإلجازة

ــديالت امل    ــن التع ــسري     واهلــدف م ــة وتي ــنح احلــق يف إجــازة الوالدي ــة التوســع يف م دخل
. احلصول عليه أكثر بعدة سبل، منها مثال الـسماح بـاجلمع بـني خمتلـف أشـكال هـذه اإلجـازة                    

وهذا يتيح للعمال إمكانيات أوسع لالختيار مبا يساعد على اجلمـع بـني احليـاة األسـرية وحيـاة                   
ى ذلـك، جعـل إجـازة الوالديـة أكثـر جاذبيـة             وتستهدف التعديالت املدخلة، عالوة عل    . العمل

 .للعمال حىت ينهضوا بشطر من األعباء العائلية
 

 :عمر الطفل )أ( 
ومل يــتغري .  أعـوام ٦ أعـوام، وارتفــع اآلن إىل  ٤كـان احلـد األقــصى للعمـر فيمــا سـبق      

نـا مـن    أعوام يف حالة الطفـل املتبنَّـى أو الطفـل الـذي بلـغ مـستوى معي                ٨احلد األقصى احملدد بـ     
 .اإلعاقة

 
 :طرائق القيام بإجازة الوالدية )ب( 

 .هناك أربع طرائق مستجدة للقيام بإجازة الوالدية 
 أشهر متصلة يف حالة خفـض االسـتحقاقات         ٦أوال ألغى االلتزام بالقيام باإلجازة ملدة        

 ، أصـبح مـن املمكـن جتزئـة فتـرة الـستة            ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٨إىل نصف الوقت؛ واعتبارا من      
 .أشهر هذه إىل فترات طول كل منها شهران على األقل
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ويتعلق التعديل الثاين خبفض استحقاقات العمل بنسبة اخلمس، حيث زاد احلـد األدىن              
 . أشهر٥ أشهر إىل ٣للمدة من 
. ويتعلق التعديل الثالث بإمكـان االنتقـال مـن شـكل إلجـازة الوالديـة إىل شـكل آخـر                    

إمــا االنقطــاع التــام، أو (ق ســوى شــكل واحــد هلــذه اإلجــازة فلــم يكــن أمــام العامــل فيمــا ســب
، ومل )خفض االسـتحقاقات إىل نـصف الوقـت، أو خفـض اسـتحقاقات العمـل بنـسبة اخلمـس               

فقد أصبح من املمكن، من اآلن فـصاعدا، اجلمـع بـني خمتلـف أشـكال                . يعد األمر كذلك اآلن   
 .إجازة الوالدية، مع التقيد دائما باملدة القصوى لإلجازة

وفيما يتعلق بإخطار رب العمـل بإجـازة الوالديـة، فـإن املتبـع حـىت اآلن االلتـزام مبهلـة                      
واعتبـارا  ). مع إمكانية اتفاق رب العمل والعامـل علـى مهلـة أقـصر    (  أشهر ٣إخطار حمددة بـ   

فعلى العامـل إخطـار رب العمـل مـسبقا          : ، أصبح يطبق إجراء أيسر    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٨من  
اسـتبقيت إمكانيـة اخلـروج علـى هـذه          (ن على األقل وثالثة أشهر على األكثر        يف غضون شهري  

وميكـن عـن طريـق إخطـار طلـب احلـصول علـى إجـازة والديـة ملـدة                    ). القاعدة باتفاق مـشترك   
 .واحدة متصلة

 
 :استحقاقات االنقطاع عن العمل يف حالة إجازة الوالدية )ج( 

 ١٠٠زيــادة :  زيــادات٣تطّبــق اآلن فيمــا يتعلــق باســتحقاقات االنقطــاع عــن العمــل،  
 يــورو يف حالــة خفــض االســتحقاقات إىل نــصف  ٥٠يــورو يف حالــة االنقطــاع التــام، وزيــادة  

ــذين تقــل أعمــارهم عــن    ــادة ٥٠الوقــت للعمــال ال ــة خفــض  ٣٨,٥ عامــا، وزي  يــورو يف حال
ده يقــصد بالعامــل املنفــرد الــذي يعــيش مبفــر (االســتحقاقات بنــسبة اخلمــس للعمــال املنفــردين  

 . عاما٥٠الذين تقل أعمارهم عن ) ويعول طفال أو أكثر
اجلريـدة الرمسيـة الـصادرة يف        (٢٠٠٥يوليـه   / متوز ١٥أدخل أمر ملكي صادر يف       ٤-٢-١

بعض التعـديالت علـى نظـام االنقطـاع عـن العمـل ملـساعدة أو رعايـة         ) ٢٠٠٥يوليه / متوز ٢٨
 للعمــال وأربــاب العمــل يف القطــاع فــرد يف األســرة املعيــشية أو األســرة مــريض للغايــة، وذلــك

 املنشئ للحق يف االنقطاع عن العمـل      ١٩٩٨أغسطس  / آب ١٠األمر امللكي املؤرخ    ( اخلاص  
 ).ملساعدة أو رعاية فرد يف األسرة املعيشية أو األسرة مريض للغاية

وتتيح هذه التعديالت للعمال االنقطاع املؤقت عن العمل بشكل أيـسر عنـدما يكـون                
 . األسرة املعيشية أو األسرة مريضا للغايةأحد أفراد
؛ واملقـصود   )األسر الوحيدة الوالد أو الوالـدة     ( بالعمال املنفردين    األولويتعلق التعديل    

ــن أبنــائهم           ــي مــع واحــد أو أكثــر م ــشون بــشكل حــصري وفعل ــال الــذين يعي ــذلك  العم . ب
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د مـن األبنـاء ال يزيـد        ويضاَعف هلؤالء العمال رصيد اإلجازات يف حالـة املـرض الـشديد لواحـ             
 شـهرا مـن االنقطـاع    ١٢ومـع أن رصـيد هـذه اإلجـازة يتمثـل عـادة يف         .  عامـا  ١٦عمره على   

 شهرا من خفض االستحقاقات بنسبة اخلمس أو إىل نصف الوقت عـن كـل فـرد       ٢٤التام، أو   
نفـردين  مريض للغاية يف األسرة املعيشية أو األسرة، فإن هذه املدد تزيد، بالنـسبة إىل العمـال امل                

ــل، إىل    ــن قبـ ــة مـ ــة املبينـ ــام و  ٢٤يف احلالـ ــاع التـ ــن االنقطـ ــهرا مـ ــن خفـــض  ٤٨ شـ ــهرا مـ  شـ
وعلـى العامـل املنفـرد الـذي يـود االسـتفادة            . االستحقاقات بنسبة اخلمس أو إىل نصف الوقت      

من فرصة املضاعفة هذه أن يقدم إىل رب العمل، عالوة على شهادة طبية من الطبيب املعـاجل،                 
ن أسرته املعيشية مـن خـالل شـهادة مـن الـسلطة اجملتمعيـة توضـح أن العامـل، عنـد                      إثباتا لتكوي 

 .الطلب، يقيم بشكل حصري وفعلي مع واحد أو أكثر من أبنائه
 باســتحقاقات االنقطــاع عــن العمــل ويــستهدف مجيــع العمــال  الثــاينويتعلــق التعــديل  

زيـادة  : ثـالث زيـادات   وبـشكل أكثـر حتديـدا، طبقـت         . الذين حيصلون على مثل هذه اإلجـازة      
ــادة   ١٠٠ ــام، وزي ــة االنقطــاع الت ــة خفــض االســتحقاقات إىل  ٥٠ يــورو يف حال  يــورو يف حال

 يورو يف حالـة خفـض   ٣٨,٥ عاما، وزيادة ٥٠نصف الوقت للعمال الذين تقل أعمارهم عن   
يقــصد بالعامــل املنفــرد الــذي يعــيش مبفــرده  (االســتحقاقات بنــسبة اخلمــس للعمــال املنفــردين  

 . عاما٥٠الذين تقل أعمارهم عن )  طفال أو أكثرويعول
ــادة          ٥-٢-١ ــا يف امل ــشار إليه ــز امل ــوانني مكافحــة التميي ــضمون شــىت ق ــى م ــالوة عل  ٢ع
، والقـانون   ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٥، والقانون املـؤرخ     ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٥القانون املؤرخ   (

عـاله، حتقـق تقـدم يف املـساواة     والقوانني التشريعية املذكورة أ   ) ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٥املؤرخ  
 .بني الرجل واملرأة يف العمل من خالل إبرام اتفاقيات مجاعية للعمل

واتفاقيات العمل اجلماعية هي اتفاقات تربم بني واحدة أو أكثر مـن منظمـات العمـال      
وواحدة أو أكثر من منظمات أرباب العمل أو واحـد أو أكثـر مـن أربـاب العمـل، ومبقتـضاها           

عالقات الفردية واجلماعية بـني أربـاب العمـل والعمـال يف املؤسـسات أو يف فـرع مـن           تتحدد ال 
 .فروع النشاط، وتنظَّم حقوق وواجبات األطراف املتعاقدة

ــل       ــانون العم ــم يف ق ــصدر مه ــة م ــل اجلماعي ــة العم ــذه   . واتفاقي ــضمون ه ــم أن م ورغ
ألحكــام املناهــضة للمــصادر االتفاقيــات يتعلــق باحلريــة التعاقديــة للــشركاء االجتمــاعيني، فــإن ا

 .تعترب باطلة والغية...) االتفاقات الدولية، القوانني، املراسيم (القانونية العليا 
ــة العمــــل اجلماعيــــة رقــــم     ــانون ١٩ مكــــررا املؤرخــــة ٢٥وقــــد َعــــّدلت اتفاقيــ  كــ
أكتــوبر / تــشرين األول١٥ املؤرخــة ٢٥ اتفاقيــة العمــل اجلماعيــة رقــم  ٢٠٠١ديــسمرب /األول
ن املساواة يف األجور بني العمال والعامالت، اليت هتـدف إىل حتقيـق مبـدأ املـساواة                  بشأ ١٩٧٥
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مـن معاهـدة إنـشاء    )  اآلن١٤١املادة  (١١٩يف األجور بني العمال والعامالت الوارد يف املادة        
 .اجلماعة األوروبية

 مــن االتفاقيــة بوجــه خــاص علــى أن املــساواة يف األجــور بــني العمــال ٣وتــنص املــادة  
والعامالت جيب أن تتأكد يف مجيـع مفـردات  وشـروط األجـر، مبـا فيهـا نظـم تقيـيم الوظـائف               

وال جيـوز بـأي حـال مـن األحـوال أن تـؤدي نظـم تقيـيم الوظـائف إىل التمييـز،                       . عند تطبيقهـا  
ــردات األجــر         ــيم مف ــديل حــدود تقي ــام تب ــا، أو يف نظ ــايري، أو يف توازهن ــار املع . ســواء يف اختي

ة يف األجور، لقاء العمل ذاته أو العمل املتساوي القيمة، القضاء على أي متييـز               وتستتبع املساوا 
 .قائم على اجلنس

وألغراض العالنية، يالحظ أن نص اتفاقية العمل اجلماعية هذه جيب أن يرفق بالئحـة               
 .العمل يف املؤسسة

 ١٩٨٣ديــسمرب / كــانون األول٦ املؤرخــة ٣٨إن اتفاقيــة العمــل اجلماعيــة رقــم   ٦-٢-١
 ٢٩ مكـررا املؤرخـة      ٣٨املعدلة باتفاقيـات العمـل اجلماعيـة رقـم          (بشأن تعيني واختيار العمال     

 ٣٨، ورقــم ١٩٩٨يوليــه / متــوز١٧ ثالثــا املؤرخــة ٣٨، ورقــم ١٩٩١أكتــوبر /تــشرين األول
ديـسمرب  / كـانون األول ٢١ خامـسا املؤرخـة   ٣٨، ورقـم  ١٩٩٩يوليـه   / متوز ١٤رابعا املؤرخة   

وحتـدد هـذه االتفاقيـة أيـضا التزامـات          . ضع قواعد لتعيني واختيـار العمـال      ترمي إىل و  ) ٢٠٠٤
 .األطراف املوقعة فيما يتعلق بالتقيد بعدد معني من قواعد السلوك

وترسي هذه االتفاقية بصفة خاصة املبدأ القاضي بأن رب العمـل الـذي يعـيِّن ال جيـوز               
ن هــذه العمليــة، جيــب علــى رب ويف غــضو. لــه معاملــة املرشــحني بطريقــة تنطــوي علــى متييــز 
ــة متــساوية   ــة مجيــع املرشــحني معامل ــه التفريــق علــى أســاس عناصــر   . العمــل معامل وال جيــوز ل

شخصية إذا كانت هذه العناصر ال تتصل بعمل املؤسسة أو طبيعتها، إال إذا مسحـت األحكـام                 
ق علـى أسـاس     ومن هنا ال جيوز لرب العمل مـن حيـث املبـدأ التفريـ             . القانونية بذلك أو فرضته   

عمر املعوق، أو جنسه، أو حالته املدنية، أو تارخيه الطيب، أو عرقه، أو لونه، أو نسبه أو أصـله                   
القـومي أو اإلثــين، أو آرائــه الــسياسية أو الفلــسفية، أو انتمائــه إىل منظمــة نقابيــة أو غريهــا، أو  

 .ميوله اجلنسية
ة والرجـل، عـالوة علـى ذلـك، علـى      ويعكف اآلن املعهد املعين باملساواة بني املرأ      ٧-٢-١

إنــشاء قاعــدة بيانــات للممارســات املــضطلع هبــا لتعزيــز املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف ميــدان  
تنظـيم أوقـات    (ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتديد ممارسات مبتكـرة داخـل املؤسـسات              . العمل

والتـدريب أو تـشجيع وصـول       العمل، التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة اخلاصة، ترتيبات التنقل          
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ــة    ــن الرجالي ــة أو إىل امله ــائف القيادي ــساء إىل الوظ ــى    )الن ــور عل ــها للجمه ــا، وإتاحت ، وجتميعه
 .اإلنترنت
واملعهــد ممثــل أيــضا يف جلــان املرافقــة التــسع ملــشاريع الــصندوق االجتمــاعي األورويب    

وهــذه . التوافــق االجتمــاعيألنــسنة العمــل، التابعــة لــإلدارة العامــة االحتاديــة للعمالــة والعمــل و
 ٥٠تــشغيل مــن يزيــد عمــرهم علــى   (CAPA، )الوظــائف اجملتمعيــة (Proxima: املــشاريع هــي

، العمــل عــن بعــد، اإلجهــاد، التحــرش، توعيــة املــزارعني مبخــاطر حــوادث العمــل، آالم  )عامــا
 ).يةاألخطار النفسية واالجتماع (Sobane، )السلع اخلطرة(القَطَن، التدريب على السميات 

 
 اإلحصاءات والتعليقات املتصلة حبالة املرأة والرجل يف جمال العمل يف بلجيكا ٣‐١
 

47(٢٠٠٤معدل النشاط والعمل والبطالة حسب اجلنس،  
F

٤٨( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٤ و١٥ درجــة نــشاط الــسكان الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني معــدل النــشاطيقــيس  
ويـشري  . ذين يعملـون أو يبحثـون عـن عمـل         عاما يف سوق العمـل، وبعبـارة أخـرى الـسكان الـ            

معـدل  ويـشري   .  إىل الذين يعملون بالفعـل مـن الـسكان الـذين هـم يف سـّن العمـل                  معدل العمل 

_________________ 
الدائرة العامـة االحتاديـة لالقتـصاد، اإلدارة العامـة لإلحـصاءات واملعلومـات االقتـصادية، مؤسـسات                  : املصدر )٤٨( 

، رسـم بيـاين مـستمد       ) االجتماعي واالقتصادي يف جامعـة ليمبـورغ       جتميع املعهد (التدريب عن طريق العمل     
، مـن   ٢٠٠٦، طبعة عـام     “إحصاءات ومؤشرات جنسانية  . النساء والرجال يف بلجيكا   ”من الكتيب املعنون    

 . من النص الفرنسي٣٢منشورات املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل، ص 
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ويف كـل مـن     .  إىل عدد األشخاص يف سوق العمل الذين ال جيدون عمال أو ال يعملون             البطالة
رغـم املـشاركة املتزايـدة      و. هذه البارامترات الثالثـة توجـد فـروق واسـعة بـني الرجـال والنـساء               

 نقطة عن معـدل نـشاط الرجـال         ١٥,٢للنساء يف العمل، فإن معدل نشاطهن كان يقل مبقدار          
 .٢٠٠٤يف عام 

  
48(٢٠٠٤‐١٩٩٥تطور معدل البطالة الطويلة األجل حسب اجلنس، 

F

٤٩( 

 
 يف املائـة مـن الناشـطات يف بلجيكـا دون عمـل منـذ أكثـر        ٧,٧، كـان   ١٩٩٥يف عام    

وفيمـا بـني عـامي      .  يف املائـة مـن الرجـال الناشـطني مهنيـا           ٤,٥ر شـهرا، يف مقابـل       من اثين عش  
 يف املائــة لــدى الناشــطات  ٤,٣، اخنفــض معــدل البطالــة الطويلــة األجــل إىل  ٢٠٠٢ و١٩٩٥

ــدى الناشــطني  ٣,٤و ــة ل ــام .  يف املائ ــة األجــل إىل أدىن    ٢٠٠١ويف ع ــة الطويل  وصــلت البطال
وظل الفرق بني معدل البطالة الطويلة األجـل لـدى النـساء            . امعدالهتا لدى الرجال والنساء مع    

ويبــدو أن . ٢٠٠١ و١٩٩٥ومعــدهلا لــدى الرجــال يتنــاقص بــشكل منــتظم فيمــا بــني عــامي    
 .الفرق ظل ثابتا منذ ذلك احلني

 

_________________ 
، رســم بيــاين مــستمد مــن ٢٠٠٥ج االجتمــاعي، املرفــق، املؤشــرات، خطــة العمــل الوطنيــة لإلدمــا: املــصدر )٤٩( 

، مـن   ٢٠٠٦، طبعـة عـام      “إحـصاءات ومؤشـرات جنـسانية     . النـساء والرجـال يف بلجيكـا      ”الكتيب املعنـون    
 . من النص الفرنسي٧٤منشورات املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل، ص 

نســـــاء
رجـــال
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49(٢٠٠٤-١٩٨٣تطور معدل العمل لبعض الوقت حسب اجلنس، 
F

٥٠( 
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ومـع  . مل لبعض الوقـت زيـادة كـبرية لـدى اجلنـسني علـى مـّر الـسنني                 ازداد معدل الع   
وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن النـساء والرجـال           . ذلك ما زال هناك فرق كبري بني النـساء والرجـال          

 .يعملون لبعض الوقت ألسباب خمتلفة
 

50(٢٠٠٥متوسط األجور اإلمجالية الشهرية باليورو،  
F

٥١(  
 جورالفرق يف األ النساء الرجال البيان

)٪( 
 ٣٠ ٢ ٤٥٤,٧ ٣ ٤٨٣,٨ املستخَدمون

 ٢١ ١ ٦٧٠,٤ ٢ ١١٩,٦ العمال
 ٥ ٢ ٨٣٣,٠ ٢ ٩٧٦,١ املوظفون

 

_________________ 
أجريـت احلـسابات    (حتادية للعمالة والعمل والتوافـق االجتمـاعي        الدائرة العامة اال  : ٢٠٠٢-١٩٨٣: املصدر )٥٠( 

ــدائرة العامــة   : ٢٠٠٤-٢٠٠٣؛ )علــى أســاس التــدريب عــن طريــق العمــل   التــدريب عــن طريــق العمــل، ال
، )جتميـع املعهـد االجتمـاعي واالقتـصادي يف جامعـة ليمبـورغ      (االحتادية لالقتـصاد، اإلدارة العامـة لإلحـصاء         

، “إحـصاءات ومؤشـرات جنـسانية     . الرجـال والنـساء يف بلجيكـا      ”الكتيـب املعنـون     رسم بيـاين مـستمد مـن        
 . من النص الفرنسي٤٦، من منشورات املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل، ص ٢٠٠٦طبعة عام 

). ٢٠٠٦(أودوركـاي  . و س. املكتـب الـوطين للـضمان االجتمـاعي، أجـري احلـساب مولـدرز، د             : املصدر )٥١( 
ــشور  ‘ألجــور بــني اجلنــسني يف بلجيكــا  فجــوة ا’ ــر غــري من ــرأة    (، تقري ــع املعهــد املعــين باملــساواة بــني امل جتمي

إحــصاءات ومؤشــرات  . النــساء والرجــال يف بلجيكــا  ”، جــدول مــستمد مــن الكتيــب املعنــون     )والرجــل
الـنص   مـن  ٦٦، من منشورات املعهد املعين باملـساواة بـني املـرأة والرجـل، ص           ٢٠٠٦، طبعة عام    “جنسانية
 .الفرنسي

رجال نساء
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ــّدى   ــة، الفــرق يف األجــور يتب ــصفة عام ــة     ، ب ــا للفــرق يف متوســط األجــور اإلمجالي تبع
وتعكس األجور الـصافية إىل حـد مـا تـدخل مـصلحة الـضرائب واملراجعـات                 . للرجال والنساء 

والفرق بني متوسط األجر اإلمجايل للرجل ومتوسط األجـر اإلمجـايل للمـرأة أكـرب           . يةاالجتماع
بكثري يف القطاع اخلاص منه يف القطاع العام، حىت إن نصيب العامالت يف القطـاع العـام يـؤثر          

وال يـزال هنـاك يف القطـاع اخلـاص فـرق واسـع بـني أجـور                  . على حـساب الفجـوة يف األجـور       
 وقد ُحـسبت األرقـام الـواردة أعـاله اسـتنادا إىل بيانـات املكتـب الـوطين          .العمال واملستخَدمني 
 .ومل يرد أي تصحيح فيما يتعلق بالعمل لبعض الوقت. للضمان االجتماعي

 
 الضمان االجتماعي - ٢  

النظام البلجيكي للضمان االجتماعي نظام واسع يهدف إىل توفري احلماية االجتماعيـة             
 .٢٠٠٢ه التعديالت املهمة اليت كانت ذات أثر بعد عام وترد أدنا. جلميع السكان

 
 معاشات التقاعد والبقاء ١‐٢

 إصــالح نظــام املعاشــات التقاعديــة للعمــال املــأجورين،  ١٩٩٧يوليــه / متــوز١بــدأ يف  
 .الذي يهدف أساسا إىل االنتهاء من حتقيق املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة

 ٣١ إىل ٢٠٠٠ينـاير  / عاما للمرأة من كانون الثـاين     ٦٢اعد  وكانت السّن العادية للتق    
ــانون األول ــسمرب /كـ ــاين  ٦٣، و٢٠٠٢ديـ ــانون الثـ ــن كـ ــا مـ ــاير / عامـ ــانون ٢٠٠٣ينـ  إىل كـ

 إىل كـــانون ٢٠٠٦ينـــاير / عامـــا مـــن كـــانون الثـــاين٦٤، وهـــي اآلن ٢٠٠٥ديـــسمرب /األول
تكون الــسن العاديــة ، ســ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١واعتبــارا مــن . ٢٠٠٨ديــسمرب /األول

 . عاما للمرأة والرجل معا٦٥للتقاعد 
ـــ       ــة بـ ــل الكاملـ ــدة العمـ ــددت مـ ــك حتـ ــوازاة ذلـ ــىت  ٤٢ويف مـ ــا حـ ــانون ٣١ عامـ  كـ
ديـسمرب  / إىل كـانون األول    ٢٠٠٣ينـاير   / عاما من كـانون الثـاين      ٤٣، و ٢٠٠٢ديسمرب  /األول
ديـــسمرب /ألول إىل كـــانون ا٢٠٠٦ينـــاير / عامـــا مـــن كـــانون الثـــاين٤٤، وهـــي اآلن ٢٠٠٥
 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١ عاما اعتبارا من ٤٥وستكون . ٢٠٠٨

ومع ذلك سـيظل مـسموحا بالتقاعـد للرجـل واملـرأة عنـد بلـوغ سـن الـستني، بـشرط                       
ـــ       ــة، حتــددت ب ــدة عمــل معين ــضاء م ــات ق ــام  ٣٠إثب ــا يف ع ــام  ٣٢، و٢٠٠٢ عام ــا يف ع  عام

 .٢٠٠٥ من عام  عاما اعتبارا٣٥، و٢٠٠٤ عاما يف عام ٣٤، و٢٠٠٣
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وباإلضافة إىل ذلك فإن الـسّن الـدنيا احملـددة حلـصول املـرأة العاملـة علـى اسـتحقاقات                  
 عامـا، علـى نفـس وتـرية         ٦٥البطالة والعجز ترتفع تدرجييا حىت تصل إىل السن املوحدة البالغة           

 .الزيادة يف سن التقاعد املذكورة أعاله
ــار      ــدخل املــضمون لكب  الــسن فقــد حتــددت هــي األخــرى  أمــا ســّن احلــصول علــى ال

 . عاما للرجل واملرأة معا٦٥بـ 
ــستفيدات با     ــسبة إىل امل ــسن بالن ــدريج مــن  وارتفــع شــرط ال ــا ٦١لت ــارا مــن  ( عام اعتب

ــه /متــوز ١ ــارا مــن كــانون الثــاين  ٦٢، و١٩٩٧يولي ــاير / عامــا اعتب  عامــا مــن ٦٣، و٢٠٠٠ين
ــاين  ــانون الثـ ــاير /كـ ــانون األول٢٠٠٣ينـ ــسمرب / إىل كـ ــانون  ٦٤و، ٢٠٠٥ديـ ــن كـ ــا مـ  عامـ

ينـاير  / كانون الثـاين   ١يف  ( عاما   ٦٥إىل  ) ٢٠٠٨ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٦يناير  /الثاين
، وفــق نظــام انتقــايل حتــدد قياســا علــى نظــام املعاشــات التقاعديــة، مــع احملافظــة علــى    )٢٠٠٩

 .احلقوق املكتسبة
دام املـساواة املوجـود     ويرسي هذا اإلصالح تدابري تعويضية هتدف إىل القضاء على انعـ           

 :بالفعل ضد املرأة يف جمال العمل واألجر، ومنها
ضمان احلصول على حد أدىن من املعاش التقاعدي عـن كـل سـنة عمـل وفـق شـروط           
 معينة؛

حبـد أقـصى    (مراعاة فترات االنقطاع عن العمل لتربية طفـل دون الـسادسة مـن العمـر                 
 .مة للتقاعد املبكرعند احتساب مدة العمل الالز)  شهرا كاملة٣٦

 بـشأن   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٣وباإلضافة إىل ذلك، وتنفيذا للقانون املؤرخ        
 ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٢٨ميثــاق التــضامن بــني األجيــال، صــدر أمــران ملكيــان مؤرخــان        

ــد      ( ــع بع ــيت تق ــد ال ــى حــاالت التقاع ــان عل ــشرين األول١ينطبق ــوبر / ت ــال ) ٢٠٠٦أكت يف جم
 .دية الدنيااملعاشات التقاع

أي األجـر   ( يف املائـة احلـق األدىن عـن كـل سـنة عمـل                ١٧ويزيد التـدبري األول بنـسبة        
 ).السنوي األدىن الذي يؤخذ يف االعتبار، بشروط معينة، عند احتساب املعاش التقاعدي

وييــّسر التــدبري الثــاين احلــصول علــى املعــاش التقاعــدي األدىن، فرياعــي العمــل لــبعض    
بشرط مدة العمل املطلوبة، يف حني أن التفرغ للعمل كان هو الـذي يراعـى مـن             الوقت للوفاء   

 .ويف هذه احلالة حيسب املعاش التقاعدي األدىن وفقا ملدة العمل اإلمجالية. قبل
ويــأيت هــذان التــدبريان بعــد سلــسلة مــن أربعــة مــؤمترات تناولــت موضــوعا حمــددا هــو   

ديــسمرب / كــانون األول١٤لتقاعديــة بــدءا مــن  وعقــدها وزيــر املعاشــات ا “ املــرأة والتقاعــد”
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وتطرقت هـذه املـؤمترات إىل احلالـة احملـددة للمـرأة فيمـا يتعلـق باملعاشـات التقاعديـة،                    . ٢٠٠٥
فأشارت إىل أن املعاشات التقاعدية للمرأة تقل بوجه عام عن معاشات الرجل، وذلـك أساسـا                

ــرة اللجــوء إىل العمــل بعــض الوقــت      ــل، وكث ــسبب معــدل عمــل أق ــرة  ب ــل، وكث ، ودخــول أق
ويــضاف إىل ذلــك أن املــرأة تــزاول يف الغالــب أعمــاال غــري متجانــسة،  . االنقطــاع عــن العمــل

ومن شـأن التـدبريين اللـذين سـلفت     . ولذلك ال تستحق غالبا احلد األدىن من املعاش التقاعدي 
تـايل يقـل    اإلشارة إليهما أن يزيدا بوجه خاص عدد املستحقات للمعاش التقاعدي األدىن، وبال           

 .عدم املساواة الفعلي الذي تعانيه املرأة
وجدير بالذكر أيضا أن قواعد اجلمع بني معاش البقاء ونشاط مهين مـسموح             

وسيـساعد التجـاوز عـن      . به ستعدَّل، مع وضع الـدخل الـشامل للمتقاعـد يف االعتبـار            
معـاش  احلدود الثابتة للنشاط املسموح به على أن يتمكن الشخص الذي حيـصل علـى               

صغري للبقاء من أن حيصل على أكثر مما حيصل عليه شخص حيظى مبعـاش أكـرب، وهـو            
ويف حالة جتاوز املبلغ الكلي، ال يوقف صـرف         . أمر مربر أكثر من الناحية االجتماعية     

وهبـذه  .  يف املائة من الزيادة    ٥٠املعاش التقاعدي، بل خيفض بنسبة التجاوز بعد إعفاء         
 .عين دائما احلصول على عائد صاف من أنشطته املهنيةالطريقة يتاح للشخص امل

ومن ناحية أخرى سيكون هناك استثناء واحد من مبدأ منع اجلمع بني معـاش التقاعـد             
ففــي حالــة املــرض أو البطالــة املــدفوع عنــها إعانــة، ميكــن للمــستفيد اجلمــع بــني : ودخــل آخــر

املعدل األساسي لـضمان    (شهريا   يورو   ٤٤٧,٠٩معاش البقاء الذي حيصل عليه، وهو حمدد بـ         
 . شهرا إمجاال١٢، ودخله اآلخر، وذلك ملدة )الدخل للمسنني

وأخريا، قرر وزير املعاشات التقاعديـة إطـالع الـشابات علـى مـا ميكـن أن يـنجم عـن                       
 أعـد موقـع علـى اإلنترنـت         ٢٠٠٦ويف عام   . اختيار مهن معينة من أثر على تقاعدهن مستقبال       

 .11Hhttp://www.femmeetpension.beومات معينة للنساء، انظر وكتيب حيتوي على معل
 
 محاية األمومة ٢‐٢

 أتـى   ١٩٨٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢جدير بالتـذكري أن القـانون اإلطـاري املـؤرخ            
ب التــأمني املتــصل بتــأمني جديــد لألمومــة حيتــل مكانــا مناســبا يف تــأمني التعويــضات، إىل جانــ 

وتـدور األهـداف املنـشودة يف إطـار         . بالعجز عن العمل واإلعانـات املتـصلة مبـصاريف اجلنـازة          
 :إنشاء تأمني األمومة حول احملاور الثالثة التالية

ضرورة حتقيق التضامن يف التكلفة اليت يتحملـها رب العمـل عنـد دفـع األجـر                  )١( 
 ة احلمل أو الوالدة؛يف حال) ملدة أسبوعني أو شهر(املكفول 
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حتقيق مساواة أفضل يف املعاملة للمشتغالت املنتميات إىل جمموعـة الناشـطات             )٢( 
 ؛)العامالت، املستخَدمات(

احلرص على إنشاء استحقاق حمدد بالفعـل، يف ضـوء طبيعـة الظـرف املغطـى،                 )٣( 
 .مع العمل مع ذلك على إدراج تأمني األمومة يف اهلياكل املؤسسية القائمة

. ومبقتــضى هــذا القــانون اإلطــاري، أصــبح التكفــل بالتــأمني حيــل حمــل األجــر املكفــول 
واعتبـارا  .  يف املائـة مـن األجـر املطلـق       ٨٢وتدفع االستحقاقات عن الثالثني يومـا األوىل بواقـع          
.  يف املائــة مــن احلــد األقــصى لألجــر ٧٥مــن اليــوم احلــادي الــثالثني، تزيــد االســتحقاقات إىل  

عمــول بــه يف التــأمني هــو املوعــد املفتــرض للــوالدة، ومل يعــد هــو التــاريخ احلقيقــي   والتــاريخ امل
 .وميكن أن يترتب على ذلك تعديل حلساب اإلجازة السابقة للوالدة. للوالدة

 
 مدة إجازة الوالدة ١-٢-٢

).  أسـبوعا يف حالـة تعـدد املواليـد         ١٧( أسـبوعا    ١٥املدة الكاملة إلجازة الوالدة  هي        
يوليـه  / متـوز  ١ أسـابيع قبـل      ٧( أسـابيع    ٦ه اإلجـازة إىل إجـازة قبـل الـوالدة مـدهتا             وتنقسم هـذ  

٢٠٠٤)51
F

). ٢٠٠٤يوليــه / متــوز١ أســابيع قبــل ٨( أســابيع ٩، وإجــازة بعــد الــوالدة مــدهتا  ))٥٢
) ٢٠٠٤يوليــه / متــوز١ أســابيع قبــل ٦( أســابيع اختياريــة ٥وتــشمل اإلجــازة الــسابقة للــوالدة 

ملــا بعـد الــوالدة، وأســبوعا إجباريـا ال ميكــن ترحيلــه إذا مل   )  بعــضهاكلـها أو (ميكـن أن ترّحــل  
فــإذا متــت الــوالدة بعــد املوعــد الــذي حــدده الطبيــب، فــإن اإلجــازة الــسابقة   . تؤخــذ اإلجــازة

 أسابيع إجبارية بعـد     ٩وتشمل اإلجازة التالية للوالدة     . للوالدة متتد إىل املوعد احلقيقي للوالدة     
 . أسابيع٥إليها اإلجازة احملتملة السابقة للوالدة ومدهتا الوالدة ميكن أن تضاف 

 
 متديد إجازة ما بعد الوالدة ٢-٢-٢

، بالنـسبة إىل إجـازة مـا بعـد الـوالدة الـيت              ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ١أصبح من املمكن منذ      
جرت إطالتها جبزء اإلجازة السابقة للوالدة غري املأخوذ، أن متدد أيضا بأسبوعني علـى األكثـر                

 أسـبوعا علـى األكثـر يف حالـة          ١٩وميكـن إلجـازة الـوالدة أن متتـد إىل           .  حالة تعدد املواليـد    يف
 .تعدد املواليد

_________________ 
، ٢٠٠٤يوليــه / متــوز١٥اجلريــدة الرمسيــة الــصادرة يف    (٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩القــانون اإلطــاري املــؤرخ    )٥٢( 

 ).٢ الطبعة
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يوليــه أيــضا، فــإن إجــازة مــا بعــد الــوالدة ميكــن، إذا احتــاج املولــود إىل / متــوز١ومنــذ  
 ٢٤البقــاء يف املستــشفى، أن متــدد بعــد األيــام الــسبعة األوىل مــن مولــده، وذلــك حبــد أقــصى    

 .أسبوعا
، وبالنـسبة إىل حـاالت الـوالدة الـيت تـتم اعتبـارا              ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلول ١واعتبارا من    

من هذا التاريخ، فإن إجازة ما بعد الوالدة احملـددة بتـسعة أسـابيع ميكـن، بنـاء علـى طلـب مـن                        
صاحبة الشأن، أن تزاد أسبوعا آخر إذا كانـت صـاحبة الـشأن قـد عجـزت عـن العمـل طـوال                       

أو فتــرة الثمانيــة أســابيع إذا كــان مــن  (أســابيع الــسابقة للموعــد احلقيقــي للــوالدة  فتــرة الــستة 
 ).املتوقع تعدد املواليد

 
 استحقاقات األمومة ٣-٢-٢

 ٨٢يف الثالثني يوما األوىل تدفع شركة للتأمني التضامين االستحقاقات الـيت تـصل إىل       
 مـن اليـوم احلـادي والـثالثني ويف حالـة      واعتبـارا ). املطلـق (يف املائة من األجـر اليـومي اإلمجـايل     

52( يف املائـة مـن احلـد األقـصى لألجـر اليـومي اإلمجـايل               ٧٥التمديد، تصل االستحقاقات إىل     
F

٥٣( .
ومع ذلك ال ميكـن أن      ( يف املائة من األجر الضائع       ٦٠وحتصل العاطالت يف بطالة كاملة على       

 يف املائـة    ٦٠وتـستكمل هـذه الــ       . )53F٥٤()يزيد املبلغ على إعانة البطالة املقبوضة حىت هذا التاريخ        
 يف ١٥ يف املائــة يف الــثالثني يومــا األوىل، مث تــصبح  ١٩,٥بنــسبة مئويــة مــن األجــر تــصل إىل  

 .املائة
54(حتويل إجازة الوالدة إىل إجازة لألبوة ٤-٢-٢

F

٥٥( 
ميكن لوالـد الطفـل، يف حالـة دخـول األم إىل املستـشفى، أن حيـصل علـى إجـازة أبـوة                   
را من اليوم الثامن من والدة الطفل، بشرط أن تزيد فترة بقاء األم يف املستشفى علـى              تبدأ اعتبا 

وتنتهي اإلجازة خبـروج األم مـن املستـشفى         .  أيام وأن يكون املولود قد خرج من املستشفى        ٧
ــا إىل          ــد دخوهل ــتوفتها عن ــد اس ــيت ال تكــون األم ق ــوالدة ال ــهاء إجــازة ال ــصاه انت ــد أق ويف موع

 يف املائـة مـن األجـر        ٦٠ل الوالد يف هذه اإلجازة على استحقاقات تصل إىل          وحيص. املستشفى
_________________ 

) ٢٠٠١أبريـل   / نيـسان  ١٠اجلريـدة الرمسيـة الـصادرة يف         (٢٠٠١مارس  / آذار ١٣ألغي األمر امللكي املؤرخ      )٥٣( 
 الـيت حـددت اإلعانـة املدفوعـة يف إجـازة الـوالدة             ١٩٩٦يوليـه   / متـوز  ٣ من األمر امللكي املـؤرخ       ٢١٨املادة  

 . يف املائة من احلد األقصى لألجر اإلمجايل٦٠املمددة بـ 
 ).٢٠٠٣مارس / آذار١٨اجلريدة الرمسية الصادرة يف  (٢٠٠٣فرباير / شباط٩األمر امللكي املؤرخ  )٥٤( 
 كــانون ٣١اجلريــدة الرمسيــة الــصادرة يف    (٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٧القــانون اإلطــاري املــؤرخ    )٥٥( 

اجلريـدة الرمسيـة الـصادرة يف     (٢٠٠٥مايو / أيار٤ األمر امللكي املؤرخ    -) ٢، الطبعة   ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
 ).٢٠٠٥مايو / أيار٢٦
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ويف حالة وفاة األم، ميكن لوالد الطفل احلصول على إجـازة أبـوة ال تزيـد مـدهتا علـى                . الضائع
وحيـصل الوالـد    . اجلزء الذي ال تكون األم عند وفاهتـا قـد اسـتوفته مـن إجـازة مـا بعـد الـوالدة                     

 .ناء هذه اإلجازةعلى استحقاقات يف أث
 
 إجازة األبوة وإجازة التبين ٥-٢-٢

55( أيــام١٠حيــق للوالــد، عنــد والدة طفلــه، احلــصول علــى إجــازة مــدهتا    
F

 حيــددها يف )٥٦
وميكنــه احلـصول علــى هـذه اإلجــازة مـرة واحــدة أو    . غـضون ثالثـني يومــا مـن تــاريخ الـوالدة    

ويف األيـام   . يام الثالثة األوىل منها   ويف هذه اإلجازة، حيتفظ الوالد بأجره يف األ       . بشكل متفرق 
يف إطـار التـأمني ضـد املـرض والعجـز،           ) اسـتحقاقات األبـوة   (السبعة التالية، حيصل علـى إعانـة        

وتـصل اسـتحقاقات إجـازة األبـوة        . متاثل اإلعانة اليت حتصل عليها األم يف إطار تـأمني األمومـة           
 ).احلد األقصى( يف املائة من األجر الضائع ٨٢إىل 

56(احلـق يف إجـازة للتـبين   ) رجـال كـان أو امـرأة    (كل عامـل    ول 
F

 لكـي يـضم الطفـل    )٥٧
وهـذه اإلجـازة، الـيت ينبغـي أخـذها كاملـة يف غـضون شـهرين مـن قيـد                     . املتبنَّى إىل أسـرته   

إذا كـان الطفـل دون      (الطفل يف اجلهة اإلدارية احمللية، تصل إىل ستة أسـابيع علـى األكثـر               
إذا بلـغ الطفـل الثالثـة مـن عمـره علـى             (أسـابيع علـى األكثـر       وإىل أربعة   ) الثالثة من العمر  

أمــا يف األيــام التاليــة فإنــه . وحيــتفظ العامــل بــأجره كــامال يف األيــام الثالثــة األوىل ). األقــل
 .حيصل على استحقاقاته من شركة التأمني التضامين التابع هلا

57(فترات اإلرضاع ٦-٢-٢
F

٥٨( 
مـن حـق العـامالت الوالـدات احلـصول علـى            ، أصـبح    ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١اعتبارا من    

وتــدفع شــركة التــأمني التــضامين اســتحقاقات عــن ســاعات  . فتــرات لإلرضــاع بــشروط معينــة
 يف املائة من إمجايل األجر الضائع املستحق عن ساعات أو أنـصاف             ٨٢فترات اإلرضاع بواقع    

و اســتدرار وميكــن للعاملــة التوقــف عــن عملــها إلرضــاع طفلــها أ . ســاعات فتــرات اإلرضــاع
_________________ 

، ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٢٩اجلريـدة الرمسيــة الـصادرة يف    (٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١١األمـر امللكــي املـؤرخ    )٥٦( 
 ).١ة الطبع

، ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٢٩اجلريـدة الرمسيــة الـصادرة يف    (٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١١األمـر امللكــي املـؤرخ    )٥٧( 
 ).١الطبعة 

، الطبعــة ٢٠٠٢أغــسطس / آب٢٩اجلريــدة الرمسيــة الــصادرة يف  (٢٠٠٢أغــسطس / آب٢القــانون املــؤرخ  )٥٨( 
 تـــشرين ٣٠ريـــدة الرمسيـــة الـــصادرة يف اجل (٢٠٠٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٥األمـــر امللكـــي املـــؤرخ ). ٢

نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٢٧ الصادر يف   ٨٠اتفاقيات العمل اجلماعية، العدد     ). ٢، الطبعة   ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين
٢٠٠١. 
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وللعاملة الـيت تقـضي سـبع سـاعات ونـصف الـساعة علـى        . وفترة اإلرضاع نصف ساعة   . لبنها
ومـن حيـث املبـدأ، تتحـدد     . األقل يف عملـها احلـق يف فتـرتني، إمـا مـرة واحـدة أو علـى مـرتني             

الفترة الكلية اليت حيـق فيهـا للعاملـة احلـصول علـى فتـرات لإلرضـاع بـسبعة أشـهر اعتبـارا مـن                         
 .ةالوالد

 
 الوضع االجتماعي للزوج املعاون ٣‐٢

الرجل واملرأة متساويان يف احلمايـة املـوفرة للـزوج الـذي يعـني شخـصا يعمـل حلـسابه                 
 .والواقع أن املرأة هي اليت تستفيد يف الغالب من هذا الوضع. اخلاص

 بدأ سـريان نظـام جديـد يتعلـق بالوضـع االجتمـاعي           ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١ويف   
والزوج املعاون هو من يكون متزوجا مـن شـخص يعمـل حلـسابه              . لألزواج املعاونني ) ايلوامل(

اخلاص؛ وال تكون له حقوق خاصة يف الضمان االجتماعي تكون مساوية على األقـل حلقـوق                
ويعـاون بـشكل    ) لشخص يعمل حلسابه اخلـاص    (من يعملون حلساهبم اخلاص؛ ويكون شريكا       

 .فعلي ومنتظم يف املشروع
 

 :قد أُدرج النظام اجلديد على مرحلتنيو  
، أصبح األزواج املعاونون مـدرجني إجباريـا يف         ٢٠٠٣يناير  /فاعتبارا من كانون الثاين    

). “الوضـع األدىن ”(التأمني ضد العجز عن العمل الذي يسري على العاملني حلساهبم اخلـاص     
مــاعي الكامــل للعــاملني وميكــن باإلضــافة إىل ذلــك أن ينــضم هــؤالء األزواج إىل الوضــع االجت

 ).“الوضع األقصى”(حلساهبم اخلاص، فيما عدا التأمني ضد اإلفالس 
، أصبح األزواج املعاونون من حيث املبـدأ منـضمني          ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١واعتبارا من    

وميكــن أيــضا لــألزواج املعــاونني  . إىل الوضــع االجتمــاعي الكامــل للعــاملني حلــساهبم اخلــاص  
، منـضمني   ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١ أن يظلـوا، بعـد       ١٩٥٦ينـاير   /نون الثـاين   كـا  ١املولودين قبـل    

 .“الوضع األدىن”فقط إىل 
املعاش التقاعـدي، الرعايـة     : ويوفر الوضع األقصى محاية أوسع مما يوفره الوضع األدىن         

وجيـب علـى    ). فيمـا عـدا التـأمني ضـد اإلفـالس         (الصحية، العجز عن العمل، اإلعاقة، األمومـة        
 االنــضمام إىل صــندوق التأمينــات االجتماعيــة الــذي  ١٩٥٦عــاون املولــود قبــل عــام  الــزوج امل

وبـذلك يكـون مؤّمنـا    . يشارك فيه الزوج اآلخر، وذلك للحـصول علـى حـد أدىن مـن احلمايـة             
والواقـع أنـه ال ميلـك، فيمـا يتعلـق           . واإلعاقـة ) مبا يف ذلك األمومـة    (عليه ضد العجز عن العمل      
فـإذا مـرض، فإنـه ميكـن اعتبـاره يف           . تمدة مـن حقـوق الـزوج اآلخـر        هبذه األخطار، حقوقا مس   

 .كفالة الزوج اآلخر يف إطار تأمني الرعاية الصحية
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 مــــن الزوجــــات ٤ ٨٠١، انــــضمت ٢٠٠٢ديــــسمرب / كــــانون األول٣١ويف  
 كــــانون ٣١ويف . املعاونــــات إىل هــــذا التــــأمني االختيــــاري ضــــد العجــــز عــــن العمــــل 

 .٤٨ ٦٧٦دهن إىل ، ارتفع عد٢٠٠٥ديسمرب /األول
 

 الكيانات االحتادية -ثانيا   
 اجملتمع الفلمندي -ألف   

ورد يف املقدمــة أن الــوزير الفلمنــدي لتكــافؤ الفــرص يعطــي األولويــة ملــسألة التطــوير    
 .الوظيفي اليت تكون هناك خطة عمل هلا

 
 خطة عمل للفجوة يف فرص العمل/الفجوة يف األجور بني اجلنسني - ١  

فــأجر املــرأة يقــل يف .  يظــن أن الفــرق يف األجــور بــني اجلنــسني قــد انتــهى خيطــئ مــن 
ويـضاف إىل ذلـك أن املهـاجرات حيـصلن علـى            .  يف املائة عن أجـر الرجـل       ١٢املتوسط مبقدار   
إن سـد الفجـوة يف األجـور وفـرص          . ‘الغربيـات ’ يف املائة عن أجـر النـساء         ١٠أجر يقل بنسبة    

 - بتوجيــه مــن الــسياسة الفلمنديــة لتكــافؤ الفــرص -زي العمــل هــو املوضــوع اجلنــساين املركــ
وهنـاك عـالوة   . الذي سيجري تناوله من خالل طريقة التنـسيق العلنيـة يف فتـرة الواليـة الراهنـة               

على ذلك عدد من املبادرات النوعية اليت تضطلع هبـا أيـضا الـسياسة الفلمنديـة لتكـافؤ الفـرص                
 .يف هذا السياق

 
 البحث ١‐١

، جرى منح عقد دراسة ملركز أحباث العمل والعمالـة والتعلـيم            ٢٠٠٥يف خريف عام     
استكشاف منط معني للوظائف ووضع توصـيات  ’ حتت عنوان Vlerick Hogeschoolوملؤسسة 

وقد استند عقد الدراسـة هـذا إىل اسـتنتاج مفـاده أن             . ‘لإلصالح وحتسني التسجيل اإلحصائي   
النسبة إىل الرجل واملرأة ما دامـا يـستفيدان مـن           هناك وظائف عديدة تشري إىل اجتاه تصاعدي ب       

غـري أنـه حـدث يف       . فرص الترقي ويكونان على استعداد لالستثمار أساسا يف تطوير وظائفهما         
واستمرا بـذلك يف أداء عملـهما الـراهن، وإن كانـا            ‘ وظائف ضيقة ’بعض األعوام أهنما اختارا     

‘ اللحـاق باملوجـة الـسائدة     ’جدا عليهمـا    ال يتنافسان من أجل الترقية، ولذلك فإن من الصعب          
وينطبـق ذلـك أيـضا علـى مـن خيتـارون العمـل بعـض         . والبدء من جديـد يف إجيـاد وظيفـة تكـرب       

الفكـرة القائلـة إن علـى املـدير         (‘ واقع ثقـايف  ’وتعزى هذه املشكلة إىل     . الوقت لفترة من الزمن   
ومـع  . ّس الرجـل واملـرأة معـا      وهـذه املـشكلة متـ     ). الكفء أن جيعل بيئة العمل يف صـميم مهنتـه         

، وراء ‘اختيــار’فمــن الــشائع عــدم الــسعي، عــن إرادة أو : ذلــك فــإن هنــاك فرقــا بــني اجلنــسني
 .الترقية، وخباصة لدى النساء ذوات األبناء
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وسـتتحدد اخلطـوات التاليـة      . ٢٠٠٦ديـسمرب   /وستنجز هذه الدراسة يف كانون األول      
 .على أساس هذه النتائج

 
 عمل الفلمنديةإدارة ال - ٢  

 )٢٠٠٥‐٢٠٠٢(حالة املرأة يف سوق العمل الفلمندية  ١‐٢
إىل ) ١٩٩٩يف عـام  ( يف املائـة  ٥٢,٩ازداد معدل عمل املرأة يف اإلقليم الفلمندي من    
: ٢٥ -االحتـاد األورويب  (، وهو ما يفوق املتوسـط األورويب       )٢٠٠٥يف عام   ( يف املائة    ٥٧,٨
ــة٥٦,٣ ــة املاضــية    وظــل معــدل عمــل ).  يف املائ ــا طــوال األعــوام القليل -٢٠٠٢( الرجــل ثابت
، مما يـدل علـى أن ازديـاد مـشاركة املـرأة يف سـوق العمـل           ) من النقاط املئوية   ٠,٢: + ٢٠٠٥

وقـد أصـبح هـذا    . هو احلافز األساسي إىل الزيادة الشاملة يف معدل العمل يف اإلقليم الفلمنـدي   
ويف الفتـرة   . ٢٠١٠ يف املائـة حبلـول عـام         ٦٠دد بــ    اإلقليم قريبا من بلوغ اهلدف األورويب احملـ       

 نقــاط ٤,١، اخنفــض الفــرق يف العمــل بــني اجلنــسني بواقــع  ٢٠٠٥ إىل عــام ١٩٩٩مــن عــام 
 .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٤مئوية، ووصل إىل 

وهنــاك مالحظــة مهمــة تتــصل بعمــل املــرأة، وهــي االختالفــات الواســعة بــني الفئــات    
 يف ٢٠,١ عامــا، يــصل معــدل عمــل املــرأة إىل ٦٤-٥٥لفئــة العمريــة ففــي ا. العمريــة املختلفــة

 يف ٧٩,٤ عامــا، يــصل املعــدل إىل ٤٩-٢٥، ويف الفئــة العمريــة )٢٠٠٥يف عــام (املائــة فقــط 
ــة  ــة تــؤدي دورا   ). ٢٠٠٥يف عــام (املائ ــة والدميغرافي وهــذا يــشري إىل أن االجتاهــات االجتماعي
للمــرأة الداخلــة إىل ســوق ‘ الفئــة العمريــة’ عامــل +التحــصيل الدراســي العــايل للمــرأة (مهمــا 

 ).العمل والباقية فيها



CEDAW/C/BEL/6  
 

07-39544 137 
 

 
 )٢٠٠٥‐١٩٩٩(معدل عمل املرأة يف اإلقليم الفلمندي 
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 .الدراسة االستقصائية للقوة العاملة األوروبية: املصدر
 

 )٢٠٠٥-٢٠٠٢(تطور معدل العمل يف اإلقليم الفلمندي  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 يف الفترةالتطور 
٢٠٠٥‐٢٠٠٤* 

 التطور يف الفترة
٢٠٠٥‐٢٠٠٢* 

 ١,٤+  ٠,٦+   ٪٦٤,٩  ٪٦٤,٣  ٪٦٢,٩  ٪٦٣,٥  عاما٦٤-١٥
 ٠,٢+ ٠,٢+   ٪٧١,٨  ٪٧١,٦  ٪٧٠,٧  ٪٧١,٦ الرجال
 ٢,٦+  ١,١+   ٪٥٧,٨  ٪٥٦,٧  ٪٥٥,٠  ٪٥٥,٢ النساء

       
 ٢,٦ - ١,٠ -  ٪٣١,٨  ٪٣٢,٨  ٪٣٢,٦  ٪٣٤,٤  عاما٢٤-١٥

 ٣,٢ - ١,٣ -  ٪٣٣,٨  ٪٣٥,١  ٪٣٥,٠  ٪٣٧,٠ الرجال
 ١,٩ - ٠,٧ -  ٪٢٩,٧ ٣٠,٤  ٪٣٠,٠  ٪٣١,٦ النساء

       
  عاما٢٤-١٥

 ٣,٠ - ٠,٧ -  ٪٧٨,٩  ٪٧٩,٦  ٪٧٨,٠  ٪٨١,٩ )دون تالميذ(
 ٢,٩ - ١,٦ -  ٪٨٠,٧  ٪٨٢,٣  ٪٨٠,٢  ٪٨٣,٦ الرجال
 ٢,٩ - ٠,٤+   ٪٧٧,٠  ٪٧٦,٦  ٪٧٥,٣  ٪٧٩,٩ النساء

       
 ١,٤+  ٠,٧+   ٪٨٥,٦  ٪٨٤,٩  ٪٨٣,٢  ٪٨٤,٢  عاما٤٩-٢٥

اإلقليم الفلمندي بلجيكا ٢٥ -االحتاد األورويب 

اإلقليم الفلمندي
بلجيكا

٢٥ -األورويب  االحتاد
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 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 يف الفترةالتطور 
٢٠٠٥‐٢٠٠٤* 

 التطور يف الفترة
٢٠٠٥‐٢٠٠٢* 

 ٠,٣ - ٠,٤ -  ٪٩١,٦  ٪٩٢,٠  ٪٩٠,٤  ٪٩١,٩ الرجال
 ٣,١+  ١,٩+   ٪٧٩,٤  ٪٧٧,٥  ٪٧٥,٨  ٪٧٦,٣ النساء

       
 ٥,٣+  ٢,١+   ٪٤٥,٩  ٪٤٣,٨  ٪٤٢,١  ٪٤٠,٦  عاما٦٤-٥٠

 ٤,٣+  ٢,٦+   ٪٥٧,٦  ٪٥٥,٠  ٪٥٤,٢  ٪٥٣,٣ الرجال
 ٦,٤+  ١,٧+   ٪٣٤,١  ٪٣٢,٤  ٪٢٩,٨  ٪٢٧,٧ النساء

       
 ٥,٣+  ١,٢+   ٪٣٠,٧  ٪٢٩,٥  ٪٢٦,٥  ٪٢٥,٤  عاما٦٤-٥٥

 ٥,٧+  ١,٩+   ٪٤١,٢  ٪٣٩,٣  ٪٣٦,٧  ٪٣٥,٥ الرجال
 ٤,٣+  ٠,٥+   ٪٢٠,١  ٪١٩,٦  ٪١٦,٤  ٪١٥,٨ النساء

 
 . الدراسة االستقصائية للقوة العاملة األوروبية:املصدر. معرب عنه بالنقاط املئوية*
 

ــة باجملموعــات األخــرى املــستهدفة، يتــضح أن وضــع املــرأة يف ســوق العمــل       وباملقارن
واألولوية األساسـية للحكومـة الفلمنديـة هـي زيـادة معـدل العمـل للمـسنني ومجاعـات                   . أوطد

ثريا عـن معـدل العمـل اإلمجـايل     األقليات والقليلي املهارة واملعوقني، ألن معدل عملـهم يقـل كـ           
 .للرجال والنساء

 القـــوانني التـــشريعية اجلديـــدة عـــن القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة   ٢‐٢
)٢٠٠٦‐٢٠٠٢( 

ــساواة      ــة عــن امل ــة الفلمندي ــوفر مرســوم احلكوم ــؤرخ   ي يف العمــل يف ســوق العمــل، امل
والتنــوع يف العمــل، وينــيط   ، أساســا قانونيــا وطيــدا لــسياسة املــساواة     ٢٠٠٢مــايو  /أيــار ٨

وقــد . بــاإلدارات الفلمنديــة والوســطاء يف ســوق العمــل دورا نــشطا يف بلــوغ هــذه األهــداف   
حــّول هــذا املرســوم التوجيهــات األوروبيــة بــشأن عــدم التمييــز إىل نظــم فلمنديــة، واســتهدف   

مــا ضــمان املــساواة يف املعاملــة، مانعــا أي شــكل مــن أشــكال التمييــز علــى أســاس اجلــنس، أو  
يــسمى العــرق، أو األصــل اإلثــين، أو اجلنــسية، إخل، يف جمــاالت التوجيــه الــوظيفي، والتــدريب  
املهــين، واإلشــراف الــوظيفي، والوســاطة يف العمــل، وكــذلك يف جمــال ظــروف عمــل مــوظفي  

ويؤكــد املرســوم هــدف املــساواة يف العمــل يف ســوق العمــل الفلمنديــة،  . احلكومــة واملدرســني
ترطه التوجيهــات األوروبيــة، وحيــث الــشركات علــى انتــهاج سياســة   متجــاوزا بــذلك مــا تــش 

وحيدد املرسوم، عالوة على ذلـك، طرائـق رصـد املرسـوم وتقييمـه              . املساواة والتنوع يف العمل   
 .املستقل، وإجراءات التعامل مع الشكاوى وإمكانية توقيع جزاءات
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 )٢٠٠٦‐٢٠٠٢(مبادرات السياسة جتاه املرأة  ٣‐٢
 املساواة يف العملسياسة  ١-٣-٢

، أصــبح للــسياسة الفلمنديــة للمــساواة يف العمــل أســاس قــانوين   ٢٠٠٤يف هنايــة عــام  
راسخ، ودعم واضـح مـن أصـحاب املـصاحل، وهـدف واضـح، وتـصور حمـدد للنمـو مـن أجـل                        

 .واتُّخذت أيضا خطوات مهمة جلعل هذه السياسة متكاملة وهيكلية. بلوغ هذا اهلدف
ن األدوات علـى خمتلـف الـصعد مـن أجـل تنفيـذ سياسـة نـشطة                  وأُعّد خليط متوازن م    

وعلـى املـستوى الفلمنـدي الكلـي، بـدأ تنفيـذ مـشاريع طويلـة األجـل مـع                    . للمساواة يف العمل  
ــات، هبــدف حتــسني التناســب بــني العــرض       ــشركاء االجتمــاعيني ومنظمــات مجاعــات األقلي ال

ثلـــي املـــشاريع الـــصغرية والطلـــب، واحلـــصول علـــى العمـــل والتـــدريب، ودعـــم التنـــوع يف مم 
وجيـري تـشجيع تبـادل اخلـربات فيمـا بـني الـشركات ومعهـا مـن                  . واملتوسطة وممثلـي املـوظفني    
: وعلى املستوى املتوسط، أبرمت اتفاقات مع القطاعـات املختلفـة     . خالل شىت مشاريع التنوع   

ولــدى الــشركاء االجتمــاعيني . جــرى تــدبري مستــشارين لوضــع خطــة عمــل للتنــوع القطــاعي 
الــشركات واملؤســسات (اإلقليمــيني شــبكة مــن واضــعي املــشاريع الــذين يــدعمون املنظمــات    

وأخـريا ولـيس آخـرا، تقـوم احلكومـة      . يف تنفيـذ سياسـتها يف جمـال التنـوع        ) واحلكومات احملليـة  
الفلمندية على الصعيد اجلزئي للشركات بدعم خطـط وأفـضل ممارسـات التنـوع يف املنظمـات               

 .كة من املستشارينومساندهتا من خالل شب
واجلماعــات الرئيـسية الـثالث املـستهدفـــة بـسياســة املـساواة يف العمـــل هـي املـسنون                   

ورغـم أن املـرأة ال تنـدرج يف أي مـن            . ، ومجاعات األقليـات اإلثنيـة، واملعوقـون       ) عاما ٥٠(+ 
جلماعـات  اجلماعات الرئيسية املستهدفة، فإن املسألة اجلنـسانية حاضـرة بـشكل شـامل داخـل ا               

ويف بعض التدابري ميكن أن يكـون التركيـز األساسـي علـى وضـع املـرأة يف                  . الرئيسية املستهدفة 
 .سوق العمل، ومن ذلك مثال خطط أو مشاريع معينة للتنوع اجلنساين تستهدف املهاجرات

 
 اجلمع بني العمل واحلياة األسرية ٢-٣-٢

ية الطفـل لزيـادة مـشاركة الرجـل         عمدت احلكومة الفلمندية إىل التوسع يف مرافق رعا        
 يف ٣٤,٤ وصــلت النــسبة يف اإلقلــيم الفلمنــدي إىل ٢٠٠٥ويف عــام . واملــرأة يف ســوق العمــل

 ٣٣، وهـو إنـشاء مرافـق لرعايـة الطفـل لــ              ٢٠١٠املائة، متجاوزة بالفعل املعيار األورويب لعام       
قلـيم مـن االسـتثمار يف مرافـق         ويف األعوام القادمـة سـيزيد اإل      . يف املائة من األطفال دون الثالثة     

 .٢٠٠٨ مكان جديد بنهاية عام ٦ ٠٠٠رعاية الطفل ملن هم دون الثالثة، بتوفري 
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االنقطـاع عـن    /وتضاف حوافز التشجيع الفلمندية إىل النظام االحتادي للرصـيد الـزمين           
والواقـع  .  موظـف مـن حـوافز التـشجيع الفلمنديـة        ٤٣ ٠٠٠، اسـتفاد    ٢٠٠٥ويف عام   . العمل

هن الاليت يستخدمن هذا النظام لرعايـة صـغار   ) ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٨٢(النساء أساسا  أن  
 .األطفال أو فرد مريض يف األسرة، إىل جانب العمل

 
 اجملتمع الفرنسي -باء   

اختــذ مكتــب املواليــد والطفولــة عــدة تــدابري لــتمكني الرجــل واملــرأة مــن التوفيــق بــني      
 .ات العملاملسؤوليات العائلية ومسؤولي

 
 استقبال صغار األطفال -١  

ــباط  ــر /يف ش ــذ  ٢٠٠٣فرباي ــدأ تنفي ــق األوىل ”، ب ــدرج يف إطــار   “ خطــة اللقل ــيت تن ال
 أعوام يف موعـد     ٣ - مكان الستقبال األطفال يف سّن صفر        ١٠ ٠٠٠إعداد  : األهداف التالية 

. رايف للعـرض  ، والعرض املتنـوع، واسـتمرار العـرض اجليـد، واالتـساق اجلغـ             ٢٠١٠أقصاه عام   
 علـــى ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣وأطلقـــت ثـــالث دعـــوات عامـــة لتنفيـــذ املـــشاريع يف أعـــوام 

بني اإلقليم املنوط بـه تطـوير العمالـة واجملتمـع الفرنـسي      “ السياسات املتالقية ”وبفضل  . التوايل
 مكانـا جديـدا يف جمـال االسـتقبال          ٩١٣املسؤول عن إجياد أماكن استقبال جيدة، أمكـن فـتح           

 . مكانا جديدا لالستقبال يف املنازل يف اجملتمع الفرنسي١ ٠٤٥ي، واجلماع
ــام    ــل ع ــذ     ٢٠٠٦ويف أوائ ــدأ تنفي ــذه، ب ــآزر ه ــات الت ــق  ”، وبفــضل عالق خطــة اللقل
.  أعـوام ٣ -، يف متابعة لتحقيق أهداف إعداد أماكن الستقبال األطفال يف سـن صـفر       “الثانية

 مكانـا جديـدا يف      ١ ٦٤٨ بفـتح    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وستسمح الدعوة إىل تنفيـذ مـشروع الفتـرة          
ــازل  ٥٧٢جمــال االســتقبال اجلمــاعي و  ــدا لالســتقبال يف املن ــا جدي وفيمــا يتعلــق بعــامي  .  مكان

 .، ستنشأ أيضا عالقات تآزر مع السياسات املسؤولة عن اهلياكل األساسية٢٠٠٩ و٢٠٠٨
 

 االستقبال خارج املدرسة - ٢  
د بشأن االستقبال خـارج املدرسـة،        على مرسوم جدي   ٢٠٠٣جرى التصويت يف عام      

 .٢٠٠٤وبدأ تطبيقه يف عام 
واشتركت بلدات عديدة يف تنفيذ هـذا املرسـوم عـن طريـق إنـشاء هيئـة حمليـة لتنـسيق                      

االستقبال، وتقدمي برنامج عن التنسيق احمللي مـن أجـل الطفولـة إىل مكتـب املواليـد والطفولـة،                 
وأصدر مكتـب املواليـد   .  املعنية بتنسيقه وتنظيمهوهو برنامج الستقبال األطفال تقوم األطراف 

ــة يف عــام  ــرامج التنــسيق احمللــي مــن أجــل     ٢٠٠٥والطفول  عــددا كــبريا مــن املوافقــات علــى ب
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الطفولة وعلى منفذي االستقبال، فضال عن تقدمي إعانة إىل هذه البلدات، وهيئـات التـدريب،               
 .٢٠٠٥ل يف عام  بلدة على إعانة تشغي١٩٦وقد حصلت . ومنفذي االستقبال

 جرى التصويت على املرسـوم املتعلـق بـاالعتراف مبـدارس الواجبـات              ٢٠٠٤ويف عام    
 مـن مواقـع    ٣٠٢، جـرى االعتـراف بــ        ٢٠٠٤ويف عـام    . ودعمها، وبـدأ تنفيـذه يف العـام ذاتـه         

، جـــرى االعتـراف     ٢٠٠٥ويف عـام    .  موقعـــا  ٢٩٢مدارس الواجبات، وتقــدمي اإلعانـات إىل       
 . موقعا٢٩٢واقع مدارس الواجبات، وتقدمي اإلعانات إىل  من م٣٠٢بـ 

وكـان  . وعلى صعيد مراكز العطلة، ظلت الزيادة ثابتة يف عدد مراكز العطلة املعتمـدة             
 .هناك اهتمام خاص بنوعية االستقبال املتوخى، وخصوصا مؤهالت املشرفني

 
 االستقبال املتخصص للطفولة املبكرة - ٣

ــد وا    ــب املوالي ــق خبــدمات االســتقبال      حــرص مكت ــف النظــام املتعل ــى تكيي ــة عل لطفول
املتخصص، بأن مسح ألولياء األمور الذين يعجزون مؤقتا عـن تـوفري احلـضانة الفعليـة ألطفـاهلم              

 .ببذل مساعٍ شخصية أو األخذ باملشورة العائلية
 
 متديد فترات انتداب الباحثني القائمني بإجازة والدة أو إجازة أبوة - ٤

لبحثي لنيـل الـدكتوراه هـو الفتـرة الـيت تـسبق إيـداع ومناقـشة حبـث عـام لنيـل                       العمل ا  
وحرصــا علـى عــدم حرمــان  . والفتــرة النموذجيـة هلــذا البحــث أربعـة أعــوام  . درجـة الــدكتوراه 

البــاحثني الــذين يتطلعــون إىل القيــام بإجــازة للــوالدة أو إجــازة أبــوة، فــإن وزيــر التعلــيم العــايل  
فتـرة هـذه اإلجـازة ومتديـد فتـرة انتـداهبم أو             “ حتـصني ”ن املناسـب    والبحث العلمي رأى أن م    

واهلـدف مـن ذلـك أال تتـأثر         . عقد عملهم أو املنحة املرتبطة بالضمان االجتماعي ملدة مـساوية         
 .مدة العمل الفعلية هلؤالء الباحثني الشبان بإجازة الوالدة أو األبوة

 املتعلـق باملـّد التلقـائي لفتـرات     ،٢٠٠٣ديـسمرب  / كـانون األول ١٧إن املرسوم املؤرخ   
 كـانون  ٣١اجلريدة الرمسيـة الـصادرة يف   (انتداب الباحثني القائمني بإجازة قبل الوالدة وبعدها   

 .، ميّد تلقائيا فترة البحث عندما يأخذ الباحث إجازة والدة أو أبوة)٢٠٠٣ديسمرب /األول
 

 إقليم والون -جيم   
 على التمييز ضد املـرأة يف جمـال العمـل، جيـدر بالـذكر               يف إطار التدابري املتخذة للقضاء     

، للمرسـوم املتعلـق باملـساواة يف    ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ٢٧يف املقام األول اعتماد إقلـيم والـون، يف    
 .املعاملة يف جمال العمل والتدريب املهين
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لونيـة  وسنشري من جديد أيضا إىل التدابري التالية اليت ختص بالتحديد الدائرة العامـة الوا              
 .للتدريب املهين والتوظيف

 
 بشأن تشكيل خمتلف أجهزة الدائرة ٢٠٠٣أبريل / نيسان١أحكام بدأ نفاذها يف  - ١

 العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف
يتعني أن تتشكل جلنة إدارة الدائرة ومكتبـها التنفيـذي وكـذلك األجهـزة االستـشارية                 

 .لى األكثر من ممثلي جنس واحداملوجودة يف الدائرة من الثلثني ع
 
 بــشأن مــنح مزايــا معينــة ٢٠٠٢فربايــر / شــباط٨أمــر احلكومــة الوالونيــة املــؤرخ  - ٢

 للمتدربني الذين يتلقون تدريبا فنيا
ميكــن لــبعض املتــدربني يف التــدريب الفــين الــذين يعولــون أطفــاال احلــصول علــى بــدل    

الرعايـة النهاريـة، أو دار األطفـال،    ) وظفةم(إضايف لتغطية نفقات مرفق االستقبال، أو موظف       
واملــسامهة يف نفقــات مرفــق االســتقبال والرعايــة النهاريــة ودار األطفــال . أو احلــضانة املدرســية

أما املسامهة يف نفقات احلـضانة املدرسـية فتـصل إىل           .  يورو يف اليوم للطفل الواحد     ٤تصل إىل   
 . يورو يف اليوم للطفل الواحد٢
 

إدارة الـــدائرة العامــــــة الوالونيــــــة للتـــدريب املهـــين والتوظيـــف للفتـــرة عقــــــد  - ٣  
٢٠١٠-٢٠٠٦ 
تـبين الـدائرة جممـل      ”على أن   “ العالقة مع العمالء  ” منه   ٨ينص عقد اإلدارة يف املادة       

وتعكس الدائرة بشكل شـامل،     . عرضها للخدمات على مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي اجلنسني       
 .“حسب املقتضى، السياسات اإلقليمية واالحتادية يف هذه املسألةأو يف األنشطة املعنية 

 
 إنشاء دائرة لألخالق والتنوع - ٤  

، الـيت   ٢٠٠٣يف إطار عمليـة إعـادة التنظـيم الـداخلي للـدائرة العامـة الوالونيـة يف عـام                     
 كيانــات تكميليــة هــي دوائــر املــشورة والتــدريب والــدعم، أنــشئت دائــرة لألخــالق   ٣مشلــت 
وأنــشئت يف هــذه الــدائرة وظيفــة دائمــة ملــدير . وع يف إطــار دائــرة الــدعم بالــدائرة العامــةوالتنــ

 .مشروع للمساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين
 
إدراج هدف ذي أولوية لألخالق والتنوع ينطـوي علـى البعـد اجلنـساين يف خطـة                  - ٥

لــدائرة العامــة الوالونيــة للتــدريب املهــين  األعمــال االســتراتيجية الداخليــة واخلارجيــة يف ا 
 والتوظيف
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حتدد خطـة األعمـال االسـتراتيجية الداخليـة واخلارجيـة يف الـدائرة اسـتراتيجيتها لفتـرة                 
وتوضـح هـذه    .  أعـوام، سـواء فيمـا يتعلـق باألهـداف اخلارجيـة أو الداخليـة               ٥ و ٣تتراوح بـني    

ة، والتدابري ذات األولوية املطلـوب اختاذهـا    اخلطة احملاور االستراتيجية، واألهداف ذات األولوي     
وجيري حتديث اخلطة سنويا ملراعـاة تطـور        . على املدى الطويل بتخطيط سنوي ونصف سنوي      

 .البيئة اخلارجية والداخلية
ــذ آذار  ــضمن، يف    ٢٠٠٦مــارس /ومن ــة تت ــدائرة العام ، أصــبحت خطــة األعمــال يف ال

امة الوالونيـة للتـدريب املهـين والتوظيـف مـن           جعل الدائرة الع  ”، هدف   ١حمورها االستراتيجي   
، وهـدفا لـه األولويـة يف جمـال إدراج     “عناصر التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية يف إقلـيم والـون         

العمـل، يف الـداخل وباالشـتراك مـع اخلـارج،        ”: ُبعد األخالق والتنوع املتضمن البعد اجلنساين     
ة مـع اسـتراتيجية الـدائرة العامـة الوالونيـة           على وضع استراتيجية لألخالق والتنوع تكون متسق      

 .“للتدريب املهين والتوظيف
 

ــة لــشبكة لألخــالق والتنــوع تــشمل النــهج اجلنــساين      - ٦   ــة التوجيهي تــشكيل اللجن
وتعمــيم مراعــاة البعــد اجلنــساين وُتنــشأ داخــل الــدائرة العامــة الوالونيــة للتــدريب املهــين 

 والتوظيف
دائرة العامة الوالونية للتـدريب املهـين والتوظيـف جلنـة           ، شكلت ال  ٢٠٠٦مايو  /يف أيار  

توجيهية أنيط هبا تشكيل شبكة اخلربة والتكنولوجيا يف جمـال التنـوع، الـوارد وصـفها يف خطـة       
األعمال االستراتيجية الداخلية واخلارجية يف الدائرة العامـة الوالونيـة، وتوجيـه وتنـسيق أعمـال                

وينبغـي تـشكيل هـذه اللجنـة التوجيهيـة حبيـث       . ية الـدائرة هذه الشبكة مبـا يتـسق مـع اسـتراتيج      
 .يكون معظم أعضائها من جنس واحد

 
 أنشطة التدريب والتوعية بالبعد اجلنساين - ٧  

إدراج منوذج للتوعية بالبعد اجلنـساين يف التـدريب األّويل للمـدربني واملـدربات اجلـدد                 ° 
 تدريب املهين والتوظيف؛يف دائرة التدريب بالدائرة العامة الوالونية لل

تضمني قائمة عـروض التـدريب املـستمرة يف دائـرة التـدريب بالـدائرة العامـة الوالونيـة                     ° 
 : أيام يف املسائل التالية٣دورة تدريبية ملدة 

    هنج األفكار اجلامدة؛•  
    االستدالل؛•  
 ؛   االتصاالت املراعية لقضايا اجلنسني والفوارق بينهما بشكل عام•  
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 :للدائرة العامة الوالونية) اإلنترانت(نشر ما يلي يف الشبكة الداخلية  ° 
   كراســة عــن مــسألة العنــف املــرتيل، هبــدف توعيــة مجيــع املــوظفني باملــشاكل الــيت    ▪  

 يصادفها ضحايا هذا العنف؛
   ملزمة عن إيواء األشخاص الضعاف بسبب وضعهم االجتماعي، تتنـاول مـشاكل              ▪  

واألسـر الوحيـدة األبـوين، مـع تنظـيم حلقـات نقاشـية يف خمتلـف                 “ ئداتالنساء العا ”
اإلدارات اإلقليميــة للــدائرة العامــة الوالونيــة تطــرح للمناقــشة شــىت التوصــيات الــواردة   
يف امللزمـــة، وحتـــدد مـــسار تنفيـــذها مـــن خـــالل تبـــادل اخلـــربات أو مـــسامهة اخلـــرباء  

 واخلبريات؛
التـشريع، اإلعـالن عـن      (اواة بني املـرأة والرجـل          مقاالت متنوعة عن موضوع املس       ▪  

 ).عقد حلقات دراسية، أو ندوات، أو مؤمترات، إخل
وحتليـل  “ اسـتقبال األطفـال   ”حتليل إمكانية إنشاء بوابة إلكترونيـة والونيـة باسـم            - ٨  

 فكرهتا
، قامت دائرة األخـالق والتنـوع ودور األطفـال     “التكافؤ، املقرنس ”يف إطار مشروع     

بعة للدائرة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف، بالتشارك مع املركـز املنـسق للطفولـة               التا
يف مدينة شاتليه، ومدينة شاتليه، وبلدة غريبني، بتحليل إمكانية إنشاء بوابـة إلكترونيـة والونيـة                

شـأهنا  ، مـن    ٢٠٠٦وهذه البوابة، اليت بدأ تشغيلها منذ مطلع عـام          . “استقبال األطفال ”باسم  
 :أن تساعد على بلوغ اهلدف املزدوج التايل

إرشاد الوالدين الباحثني عن عمل ممـن يبحثـون عـن مكـان السـتقبال أطفـاهلم، وهـذه                    ° 
 املعلومة ميكن أن ينقلها، عند االقتضاء، القائمون على عملية اإلدماج؛

واالسـتقبال  إدارة العرض والطلب يف مكان االسـتقبال العاجـل، واالسـتقبال العـادي،               ° 
 .خارج املدرسة، بالنسبة إىل بلدات إقليم والون املشتركة يف البوابة اإللكترونية

وستساعد هذه األداة أيضا، يف مجيـع أحنـاء إقلـيم والـون ويف البلـدات، علـى التعريـف                   
ويف هــذا .  عامــا، وحتليــل احتياجــات الــسكان١٢ -بعــرض اســتقبال األطفــال يف ســن صــفر  

ألداة يف النهايـة تطبيـق سياسـات اسـتقبال األطفـال الـيت تلـيب االحتياجـات         الوقت ستتيح هذه ا   
 .احملددة
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 التدابري املتصلة بالقضاء على التمييز يف اجملال املهين - ٩
سامهت دائرة التدريب يف الدائرة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيـف، بوصـفها            • 

ــافؤ   ــشروعني للتكـ ــريكة، يف مـ ــد التع”(شـ ــبمرصـ ــافؤ األول  “ اقـ ــشروع التكـ يف مـ
يهدفان بصفة خاصة إىل إدمـاج املـرأة        ) يف مشروع التكافؤ الثاين   “ التنوع يف البناء  ”و

 .يف مهن البناء
ويف إطار مـشروع التكـافؤ الثـاين، أصـبحت كيانـات الـدائرة العامـة الوالونيـة تـشترك                     

 .يف شارلروا ولييج“ ناءالنساء يف مهن الب”اآلن يف أنشطة ميدانية يضطلع هبا برناجما 
وأصبحت كل دائرة يف الدائرة العامة الوالونية هتتم بـإعالم املـرأة وتوجيههـا وتدريبـها                 

تــشترك بنــشاط يف الــربامج   ) التبلــيط واملقايــسة والطــالء  (وإدماجهــا يف مهــن البنــاء الــثالث    
رة والتـدريب التابعتـان     واألفرقة العاملة املختلفة املوجودة يف املشروع، مبا يف ذلك دائرتا املـشو           

 .للدائرة العامة الوالونية وذواتا العالقة مع املؤسسات
وينفَّذ هذا املشروع بالتشارك مع معهد تدريب املؤسسات الصغرية واملتوسطة واحتـاد             

البناء يف والون وصندوق التدريب على البنـاء، وتـضاف  إىل ذلـك، يف إطـار الـربامج، الغـرف                    
 .والقائمون احملليون على عملية اإلدماجواالحتادات والنقابات 

وقد دخلت دائرة التدريب يف الدائرة العامة الوالونية أيضا يف عالقة تشاركية أوروبيـة               • 
مــع مــشروع التكــافؤ األول لتحــسني متثيــل املــرأة يف مهــن نقــل البــضائع واألشــخاص  

خـاص، الـيت    وكـان ممـا انتـهت إليـه هـذه العالقـة التـشاركية بوجـه                 . ومهن اإلمدادات 
انــضمت إليهــا رابطــة تطــوير التــدريب املهــين يف جمــال النقــل ومعهــد التــدريب علــى     
أســـاليب التركيـــب واملناولـــة يف فرنـــسا، واالحتـــاد الـــوطين للنقـــل الـــربي للبـــضائع يف 

 تعديال ملـضمون االختبـار الـذي ال    CE/96/26الربتغال، وضع مذكرة لتضمني التوجيه   
ــه األشــخاص مــ    ــد مــن أن خيــضع ل ــستقبال مــسؤولية    ب ــذين ســيتولون م ــسني ال ن اجلن

وتطالب هـذه املـذكرة بـأن       . املؤسسات يف قطاعات النقل الربي للبضائع واألشخاص      
تضاف إىل االختبار حمتويات مفاهيمية عن مبادئ وقواعد القانون اجملتمعـي يف مـسألة              

 .تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل
 من دائـرة التـدريب يف الـدائرة العامـة الوالونيـة             وترد يف مجيع عروض التدريب املقدمة      • 

، وجيري بقدر اإلمكـان جتنـب اسـتخدام صـيغة املؤنـث أو املـذكر يف                 “ن/ر”اإلشارة  
 .احلديث عن املهنة
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يف “ مجيـع معلوماتنـا متاحـة للرجـال والنـساء     ”، عبارة   ٢٠٠٢وترد بانتظام، منذ عام      • 
ب يف الدائرة العامة الوالونية يف الفترة مـن         احلمالت اإلعالمية اليت تنظمها دائرة التدري     

ــام  ــام ٢٠٠٢ع ــات  ٢٠٠٦ إىل ع ــام و  ( يف شــكل كتيب ــب واحــد ع ــة ١٢كتي  كراس
تقدم جممل عروض التدريب اليت تتيحها مراكز التدريب يف الـدائرة           ) مطوية مواضيعية 
 .العامة الوالونية

 
 املساواة بني املرأة والرجل يف جمال االتصال - ١٠  

 مديرية االتصال والتسويق يف الدائرة العامة الوالونيـة للتـدريب املهـين والتوظيـف               تقوم • 
ــسماة     ــة املؤســسية امل ــضمني رســالتها اإلخباري ــدريب  ”بت ــشغيل والت ــى الت  نظــرات عل

، مقــاالت عـن املــساواة بــني  ٢٠٠٣ديـسمرب  /، الــيت تـصدر منــذ كــانون األول “املهـين 
ــسياسات الداخل     ــن ال ــرأة والرجــل تتحــدث ع ــع     امل ــشارك م ــدابري املتخــذة بالت ــة والت ي

 .اخلارج
 تشترك مديرية االتـصال كـل عـام، مـع دائـرة األخـالق والتنـوع يف                  ٢٠٠٤ومنذ عام    • 

الدائرة العامة الوالونية، وجملس مون يف الدائرة العامة، والربنـامج احمللـي الـذي وضـعته               
 إطـار اليـوم الـدويل       هيئة تنسيق تكافؤ الفرص يف إقليم إينو، يف تنظـيم حـدث يقـام يف              

 .للمرأة
وتشترك الدائرة العامة الوالونية يف هـذا احلـدث بإلقـاء الـضوء علـى شـىت التـدابري الـيت                      

ويف مناسبة هذا احلدث يقـدم موظفـو وموظفـات          . اختذهتا يف مسألة املساواة بني املرأة والرجل      
ربات الالزمة لكـل مـن يبحـث    دائرة املشورة ودائرة التدريب يف الدائرة العامة الوالونية كل اخل  

 .عن عمل أو تدريب، ولكن بوجه أخص للمرأة، نظرا إىل مناسبة احلدث
 

تعمــيم مراعــاة املــساواة بــني اجلنــسني يف إدارة املــوارد البــشرية يف الــدائرة العامــة    - ١١
 الوالونية للتدريب املهين والتوظيف

اعـاة املـساواة بـني      تعمـيم مر   -يف إطار مشروعي تعميم مراعاة املـساواة بـني اجلنـسني             
ــر ) ٢٠٠٠-١٩٩٩(اجلنـــسني  ــة   -) ٢٠٠١(ودمييتـ ــة الوالونيـ ــدائرة العامـ ــذمها الـ ــذين تنفـ  اللـ

للتــدريب املهــين والتوظيــف يف إطــار برنــامج العمــل اجملتمعــي الرابــع املتوســط األجــل لتكــافؤ     
بـني اجلنـسني    تعمـيم مراعـاة املـساواة       ”الفرص بني املرأة والرجل، شكلت جلنة توجيهية باسـم          

، أدت إىل تعزيـــز وضـــع خطـــة للمـــساواة املهنيـــة يف الـــدائرة العامـــة “وإدارة املـــوارد البـــشرية
 .الوالونية
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ويف مرحلة أوىل من العمل، أجريـت دراسـة استقـصائية بـني جممـوع مـوظفي املكتـب                    
تناولت إحساسهم مبسألة املساواة بني اجلنـسني، وبوجـه أخـص مبـسألة ظـروف العمـل، وبيئـة                   

لعمل، وتنظيم الوقت اخلاص ووقت العمل، واألمن، والتفرقة األفقية والرأسية، واملساواة بـني             ا
اجلنسني، واحلـصول علـى املعلومـات والتـدريب املـستمر، واسـتقبال األطفـال وتقاسـم األعبـاء                   

التـــدابري ”املرتليـــة، واملـــرور بالتسلـــسل اإلداري، إخل، وذلـــك وفقـــا خلطـــة االســـتبيان املعنـــون 
املوجـود حينئـذ لـدى مديريـة تكـافؤ الفـرص يف وزارة العمالـة والعمـل الـشريكة يف                     “ ابيةاإلجي

 .هذا العمل
للـدائرة العامـة    ) اإلنترانـت (وجرى حتليل للنتـائج نـشرت نتائجـه يف الـشبكة الداخليـة               
وســيجري قريبــا إدراج التــدابري الــيت تــضم البعــد اجلنــساين والتنــوع يف إدارة املــوارد  . الوالونيــة

لبشرية بالدائرة العامة الوالونية يف جدول أعمـال اللجنـة التوجيهيـة لـشبكة األخـالق والتنـوع                  ا
 ).٦ و٥انظر النقطتني (املنشأة حديثا 

 
 إقليم بروكسل العاصمة -دال   

اعُتمدت مبادرات عديدة علـى صـعيد بروكـسل للتـصدي للمـشاركة الناقـصة للمـرأة           
واملقـصود بوجـه عـام نـصوص غـري          . ه يف هذه الـسوق    يف سوق العمل وللتمييز الذي تتعرض ل      

ملزمة، واملقـصود يف حالـة التنـوع أدوات جيـري فيهـا حتليـل وضـع النـساء باعتبـارهن جمموعـة                       
 .نوعية بدال من حتليل هذا الوضع يف إطار شامل

 عن احلقوق األساسية عدم كفاية مشاركة املـرأة يف سـوق            ٢٠٠٥ويوضح تقرير عام     
58(لذي تتعرض له  العمل والتمييز ا  

F

وُخّصـصت يف مكتـب بروكـسل اإلقليمـي للعمالـة نافـذة             . )٥٩
وهذه النافذة خمصـصة ألربـاب العمـل وللبـاحثني عـن عمـل        . لالستعالم عن التمييز يف التشغيل    

 املـساعدة يف حتليـل حالـة        التعيني، فـإن بإمكـاهنم طلـب      ويف حالة تعرض هؤالء للتمييز يف       . معا
59(ة يف النهايةالتمييز والشروع يف املقاضا

F

٦٠(. 
وقد اعتمد اقتراح بقرار يتعلق مبساواة الرجل واملـرأة يف املعاملـة فيمـا يتـصل بظـروف                   

العمل، واحلصول على عمل، وفرص الترقي، وكـذلك احلـصول علـى مهنـة مـستقلة يف سـوق                    

_________________ 
تقريـر عـن حالـة احلقـوق األساسـية يف           ’شبكة االحتاد األورويب للخرباء املستقلني يف جمال احلقوق األساسية؛           )٥٩( 

ــه دي شــوتر، شــبكة اخلــرباء املــستقلني يف جمــال احلقــوق األساســية،     ‘ ٢٠٠٥بلجيكــا يف عــام  قدمــه أوليفيي
 .http//:cridho.cpdr.ud.ac.be؛ ٢٠٠٥بلجيكا، 

 . من االتفاقية٢ملزيد من املعلومات انظر مسامهة إقليم بروكسل العاصمة يف املادة  )٦٠( 
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60(العمل بإقليم بروكسل  
F

ويدعو هذا االقتراح إىل اختاذ سلسلة من التدابري لتحسني الوضـع،           . )٦١
 .خباصة يف جمال املعلومات، ومراعاة التمييز الذي تتعرض له املهاجرات بالذات، إخلو

ــاعيون         ــشركاء االجتم ــد ال ــشغيل الربوكــسليني، تعه ــاعي لت ــاق االجتم ــار امليث ويف إط
بتشجيع تشغيل الربوكسليني من خـالل مكافحـة أي شـكل للتمييـز، والعمـل بـشكل أساسـي                   

ــني الرجــل     ــز تكــافؤ الفــرص ب ــى تعزي ــرأةعل ــصادي    .  وامل ــاط اجمللــس االقت ــذا اإلطــار أن ويف ه
واالجتماعي إلقليم بروكسل العاصـمة مبرصـد بروكـسل لـسوق  العمـل واملـؤهالت النظـر يف                   

 .وضع املرأة يف سوق العمل بربوكسل
. وقد خلصت دراسة أوىل اخلطوط العريضة لوضع املرأة يف سوق العمـل يف بروكـسل               

يــل ملــشاركة املــرأة والرجــل يف التــدابري املتعلقــة بالعمــل والتــدريب ويف املنــشور الثــاين، ورد حتل
وسـتكون نتـائج هـاتني الدراسـتني عونـا      . املهين، وكذلك يف تدابري مرافقـة البـاحثني عـن عمـل       

للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي إلقلـيم بروكـسل العاصـمة يف وضـع خطـة عمـل ترمـي إىل              
 .تشجيع تكافؤ الفرص بني اجلنسني

، اقترح وزير العمـل يف بروكـسل ميثاقـا للتنـوع يف             ٢٠٠٥ديسمرب  /نون األول ويف كا  
ويساعد مكتب بروكسل اإلقليمي للعمالـة املؤسـسات علـى االمتثـال هلـذا امليثـاق              . املؤسسات

 .من خالل املساعدة اليت يقدمها املستشارون يف جمال التنوع
 

 ١٢املادة   
 على املستوى االحتادي -أوال   
ــ - ١   -٢٠٠٢دابري املواتيــة للمــرأة املتخــذة يف جمــال الرعايــة الــصحية يف الفتــرة   الت

٢٠٠٦ 
نــص التــأمني ضــد املــرض علــى ســداد التكــاليف يف التخصــصني : ٢٠٠٢مــارس /آذار 

Menopurو Metrodinاللذين يعاجلان مشاكل اخلصوبة . 
ح  أصبح الربنامج الوطين للكشف عن سـرطان الثـدي يـسم        ٢٠٠٢يونيه  /منذ حزيران  

 عامــا باالســتفادة مــن الفحــص اجملــاين للثــدي مــرة كــل   ٦٩ و٥٠ملــن تتــراوح أعمــارهن بــني  
 .وقد أطلقت الدولة االحتادية هذا الربنامج بالتعاون مع اجملتمعات. عامني

ميكن للعامالت الوالـدات، بـشروط معينـة، احلـصول علـى فتـرات         : ٢٠٠٢يوليه  /متوز 
 .حقاقات فترات اإلرضاعوتتوىل شركة التأمني دفع است. لإلرضاع

_________________ 
 .A-179/1-04/05الوثيقة  )٦١( 
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يـرّد التـأمني ضـد املـرض تكـاليف فحـص الثـدي بـإبرة                : ٢٠٠٢نـوفمرب   /تشرين الثـاين   
وهبذه اإلبرة ميكـن احلـصول علـى نـسيج حـي مـن الثـدي دون احلاجـة                   . mammotomeبطريقة  

وبذلك ميكـن للمـرأة تفـادي البقـاء يف املستـشفى، والنـدوب الـيت        . إىل عملية أكرب هلذا الغرض  
وما دام التأمني اإلجباري ضد املرض يـرد التكـاليف، فـإن     . م عن هذه العملية أصغر بكثري     تنج

 .معىن ذلك أن مجيع النساء حيصلن على هذا العالج
مــن املتوقــع اســتجابة تــأمني : ٢٠٠٥ينــاير / إىل كــانون الثــاين٢٠٠٣مــارس /مــن آذار 

أو /ذين يعـاجلون كيميائيـا و  الرعاية الصحية يف حـاالت جراحـات الترقيـع الدقيقـة للمرضـى الـ           
، واملرضــى الــذين يتــساقط الــشعر  ) يــورو كــل عــامني ١٢٠يــرّد التــأمني اإلجبــاري  (إشــعاعيا 

أو يـصابون   /، و )بعد إصابتهم مبرض جريبات الشعر    ( يف املائة    ٣٠لديهم يف مساحة تزيد على      
د مـساحته  بالصلع النديب الناجم عن سبب جسدي كيميائي أو جراحي أو التـهايب، الـذي تزيـ               

 شـهرا  ٢٤وميكن أن تتجدد االستجابة بعد انقـضاء  ).  يورو١٨٠يرّد مبلغ ( يف املائة   ٣٠على  
 .على االستجابة السابقة

ميكــن للنــساء الــاليت يلجــأن إىل اإلخــصاب األنبــويب اســترداد       : ٢٠٠٣يوليــه /متــوز 
 يــورو ١ ١٨٢ويتحمــل التــأمني ضــد املــرض هــذه التكــاليف حبــد أقــصى . التكــاليف املختربيــة

 .أما تكاليف االستشارة فتتحملها املريضات. لكل فحص
 يـورو لكـل فحـص،       ١ ١٨٢ولالنتفاع باسترداد تكـاليف اإلخـصاب األنبـويب بواقـع            

 عامـا؛ زرع عـدد حمـدود مـن      ٤٢أال يزيـد العمـر علـى        : يشترط وفـاء املطاِلبـات بعـدة شـروط        
 فحـوص علـى األكثـر لكـل مريـضة؛           ٦املُضغ وفقا لعمر املريضة وترتيب الدورة؛ رّد تكـاليف          

 . مركزا١٨التوجه إىل واحد من املراكز املتخصصة املعتمدة وعددها 
أصبح من اختصاص املعهد الوطين للتأمني ضـد املـرض والعجـز            : ٢٠٠٤أبريل  /نيسان 

منذ اآلن إبرام اتفاق مع شركات التأمني لتمويل تكلفة شـراء النـساء دون الواحـدة والعـشرين                
. واهلـدف مـن ذلـك التـصدي للحمـل غـري املرغـوب فيـه          . لبعض وسائل منـع احلمـل     من العمر   

 .وتواكب هذه التدابري محالت تدريب وتوعية
يف إطــار اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة التــسمم بــالتبغ، ُيتوقــع  : ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين 

دمها مراكز معينـة    استجابة تأمني الرعاية الصحية للمساعدة واخلدمات املتعلقة باألدوية اليت تق         
 .إلقالع احلوامل وأقراهنن عن التدخني

يستجيب تأمني الرعايـة الـصحية خلـدمتني جديـدتني تـساعدان،            : ٢٠٠٦فرباير  /شباط 
يف الثلــث األول مــن فتــرة احلمــل، علــى حتديــد العوامــل املنطويــة علــى خطــر اإلصــابة باملغوليــة 

 ).متالزمة داون(
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رام اتفاق، رهنا بالوفـاء بـشروط معينـة، بـني جلنـة        ميكن اآلن إب  : ٢٠٠٦يونيه  /حزيران 
التأمني يف دائرة الرعاية الصحية التابعـة للمعهـد الـوطين للتـأمني ضـد املـرض والعجـز واملراكـز                      
املتخصــصة، مبقتــضاه يــشترك التــأمني اإلجبــاري للرعايــة الــصحية يف متويــل عــالج املــستفيدات 

 . احلديثHerceptinار أو بعق/املصابات بسرطان الثدي بعقار مساعد و
تنفيــذا للقــرار املتعلــق بتمديــد إجــازة الــوالدة الــذي اختــذه جملــس : ٢٠٠٦يوليــه /متــوز 

ــوزراء يف االجتمــاع الطــارئ املعقــود يف   ــرة  ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٠ال ــزاد أســبوع علــى فت ، ي
بـدأ  إجازة الوالدة عندما تعجز العاملة، نتيجة ملرض أو حادث، عن العمـل طـوال الفتـرة الـيت ت          

ويـتعني  . من األسبوع السادس السابق ملوعد الوالدة، أو من األسبوع الثامن عند تعدد املواليـد             
 .على العاملة أن تطلب هذا التمديد

 
 الدراسات اليت أجراها املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل يف جمال الصحة - ٢  

قريرا عـن احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة،         وضع املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل ت        
بناء على طلب موجه من جملس أوروبا إىل وزير الصحة االحتـادي بـشأن كيفيـة إدراج تعمـيم                   

 .مراعاة البعد اجلنساين يف السياسات الصحية
وقــد أجــرى املعهــد العلمــي للــصحة العامــة الدراســة االستقــصائية الــصحية يف أعــوام     
 شـــخص مـــوزعني ١٠ ٠٠٠ذه الدراســـة أكثـــر مـــن ومشلـــت هـــ. ٢٠٠٤ و٢٠٠١ و١٩٩٧

وتضّمنت الدراسة أسئلة عن احلالـة الـصحية، ومنـط احليـاة،            . حسب اإلقليم واملقاطعة واجملتمع   
وتألفـت الدراسـة االستقـصائية      . والوقاية، واالستفادة من اخلدمات الصحية، والصحة واجملتمع      

 مبعلومـات عامـة عـن األسـرة، وتتعلـق      القائمـة األوىل تتعلـق  :  قوائم مـن األسـئلة    ٣الصحية من   
القائمة الثانية بأفراد األسرة الذين ختطّوا اخلامسة عشرة من العمر والذين يتعني أن جييبوا علـى                

ومنــهم (األســئلة بأنفــسهم، وأخــريا تــرد أســئلة القائمــة الثالثــة املوجهــة إىل مجيــع أفــراد األســرة 
 ).بالطبع من هم دون اخلامسة عشرة من العمر
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 األرقام واإلحصاءات املتعلقة بصحة البلجيكيات - ٣  
النسبة املئوية للنـساء الناشـطات جنـسيا الـاليت اسـتخدمن إحـدى وسـائل منـع احلمـل                     ١‐٣
61(٢٠٠٤يف العام املاضي، حسب الفئة العمرية، ) هّن أو القرين(

F

٦٢( 
 

 ال نعم العمر
 ١٦,٥ ٨٣,٥  عاما١٩‐١٥
 ١٣,٦ ٨٦,٤  عاما٢٤‐٢٠
 ١٧,١ ٨٢,٩  عاما٢٩‐٢٥
 ٢٨,١ ٧١,٩  عاما٣٤‐٣٠
 ٢٦,٠ ٧٤,٠  عاما٣٩-٣٥
 ٣٠,٩ ٦٩,١  عاما٤٤‐٤٠
 ٣٦,٦ ٦٣,٤  عاما٤٩‐٤٥

 
فقــد اســتخدمت . تتراجــع النــسبة املئويــة ملــستخدمات وســيلة ملنــع احلمــل مــع الــسن    
 عامـا،  ٢٤ و١٥ يف املائة من الفتيات الناشطات جنـسيا، الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني       ٨٣,٩
 يف املائـة يف الفئـة   ٦٣,٤وتنخفض هـذه النـسبة إىل   .  وسائل منع احلمل يف العام السابق  إحدى

ئـة العمريـة الـصغرى والفئـة العمريـة األكـرب منـها هـو                والفـرق بـني الف    .  عامـا  ٤٩-٤٥مرية  الع
أما الفروق يف اسـتخدام وسـيلة ملنـع احلمـل بـني النـساء الـاليت حـصلن                   . وحده الذي له مغزى   

 .يب خمتلف فال تكون كبرية بعد تعديل األعمارعلى مستوى تدر
 

_________________ 
، طبعـة   “إحـصاءات ومؤشـرات جنـسانية     . النساء والرجـال يف بلجيكـا     ” املعنون   جدول مستمد من الكتيب    )٦٢( 

 . من النص الفرنسي١٣٦، من منشورات املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل، ص ٢٠٠٦عام 
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ــدل        ٢‐٣ ــسن وعــدد حــاالت اإلجهــاض ومع ــسبة حــاالت اإلجهــاض حــسب ال عــدد ون
62(٢٠٠٣اإلجهاض حسب السن، 

F

٦٣(  

 الفئات العمرية

ــدد  عــــــــــــــ
ــاالت  حــــــــ
 اإلجهاض

النصيب مـن   
حـــــــــــاالت 
 اإلجهاض

 عدد حاالت اإلجهاض
 ) امرأة١ ٠٠٠لكل (

 معدل اإلجهاض
 )ل حالة مح١٠٠لكل (

٧٣,٠١ - ٠,٤ ٦٥ ١٤‐١٠ 
٣٩,٠٨ ٧,٣١ ١٣,٥ ٢ ٠٩٧ ١٩‐١٥ 
١٦,٢ ١٢,٦١ ٢٥,٩ ٤ ٠٢٣ ٢٤‐٢٠ 
٧ ١٠,٥٢ ٢١,٩ ٣ ٤١١ ٢٩‐٢٥ 
٧,٨ ٨,٢ ١٩,٣ ٣ ٠٠١ ٣٤‐٣٠ 
١٤,٦٧ ٥,٣٣ ١٣,٥ ٢ ١٠٧ ٣٩‐٣٥ 
٢٧,٧٨ ٢,٢١ ٥,٢ ٨١٠ ٤٤‐٤٠ 

< ٠,٤ ٦٨ ٤٥ - - 
 ١٢,٩٢ ٧,٩ ١٠٠,٠ ١٥ ٥٩١ اجملموع

 
وكـان متوسـط   .  حالـة إجهـاض إمجـاال يف بلجيكـا         ١٥ ٥٩٥رت  ، جـ  ٢٠٠٣يف عام    

 عامـا   ٣٠ و ٢٠وتتراوح أعمار النساء الاليت خيترن اإلجهاض بني        .  عاما ٢٧أعمار اجملهضات   
 ). يف املائة٤٧,٥(
عدد ونسبة البلجيكيني الـذين أصـيبوا بعـدوى فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، حـسب                    ٣‐٣

  )63F٦٤()٢٠٠٤ديسمرب /األول كانون ٣١(اجلنس والفئة العمرية 
 النصيب العدد

 اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء العمر
١٠٠,٠ ٦٩,٠ ٣١,٥ ٥٤٨ ٣٧٨ ١٧٠ ٢٤‐١٥ 
١٠٠,٠ ٨١,٢ ١٨,٨ ١ ٨٩٤ ١ ٥٣٧ ٣٥٧ ٣٤‐٢٥ 
١٠٠,٠ ٨٤,٩ ١٥,١ ١ ٩٤٤ ١ ٦٥١ ٢٩٣ ٤٩‐٣٥ 
١٠٠,٠ ٨٢,٩ ١٧,١ ٧٨٩ ٦٥٤ ١٣٥  +٥٠ 

 ١٠٠,٠ ٨١,٥ ١٨,٥ ٥ ١٧٥ ٤ ٢٢٠ ٩٥٥ اجملموع
 

_________________ 
جتميع املعهد االجتماعي واالقتـصادي يف جامعـة ليمبـورغ واملعهـد املعـين باملـساواة             (٢٠٠٤،  CRZ: املصدر )٦٣( 

إحصاءات ومؤشـرات   . النساء والرجال يف بلجيكا   ”، جدول مستمد من الكتيب املعنون       ) املرأة والرجل  بني
 مـن الـنص     ١٤١، من منشورات املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل، ص           ٢٠٠٦، طبعة عام    “جنسانية
 .الفرنسي

، طبعـة   “اءات ومؤشـرات جنـسانية    إحـص . النساء والرجـال يف بلجيكـا     ”جدول مستمد من الكتيب املعنون       )٦٤( 
 . من النص الفرنسي١٤٢، من منشورات املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل، ص ٢٠٠٦عام 
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ــع مــرات علــى عــدد        يزيــد عــدد املــصابني بعــدوى فــريوس نقــص املناعــة البــشرية أرب
ــانون األول. املـــصابات ــالفريوس ٢٠٠٤ديـــسمرب /ويف أواخـــر كـ  رجـــال ٤ ٢٢٠، أصـــيب بـ

 عامــا، وبــني النــساء ٣٤-٣٠والفئــة العمريــة األكثــر تــضررا بــني الرجــال هــي  .  امــرأة٩٥٥و
 . كان حاملو الفريوس أصغر سّنا كان نصيب النساء أكربوكلما.  عاما٢٩-٢٥
 

 الكيانات االحتادية -ثانيا   
 اإلقليم واجملتمع الفلمنديان -ألف   
ــرة     - ١   ــؤون األسـ ــصحية وشـ ــة الـ ــة والرعايـ ــة للرفاهيـ ــة -اإلدارة الفلمنديـ  الوكالـ

 الفلمندية للرعاية والصحة
 تشكيل اهليئات االستشارية ١‐١

 رمسيـا متثـيال متوازنـا للجنـسني، وذلـك        ١٩٩٠يوليـه   / متـوز  ٢٠ املـؤرخ    أرسى القانون  
ــشاري     ــات ذات االختــصاص االست ــرأة يف اهليئ ــوازن للرجــل وامل ــشجيعه للوجــود املت ومــن . بت

جديد نص قانون إنشاء اجمللس االستشاري الفلمندي وقانون إنشاء جملس الـصحة الفلمنـدي،              
عـضاء علـى األكثـر مـن جـنس واحـد، وعلـى أن               بشكل واضح، على إمكان أن يكون ثلثـا األ        

 .يكون نواب الرئيس من جنس خمتلف
 
 الكشف عن سرطان الثدي ٢‐١

ــه /يف حزيــران  ، بــدأ تنفيــذ برنــامج مــنظم للكــشف عــن ســرطان الثــدي،    ٢٠٠١يوني
 عامـا إىل فحـص الثـدي كـل عـامني           ٦٩ و ٥٠بدعوة مجيع النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني        

وهؤالء النساء إما أن حييلهن املمارس العام أو طبيـب أمـراض النـساء، أو               . يبالتصوير اإلشعاع 
ــة     ــوة مكتوب ــد اســتالمهن دع ــسهن بع ــدمن بأنف ــة    . أن يتق ــصحية احمللي ــشبكات ال ــستعان بال وي

وإىل جانــب الوحــدات . لتــشجيع اجلماعــة املــستهدفة علــى تلبيــة هــذه الــدعوات إىل الفحــص  
ــيت   ــدي ال ــصوير اإلشــعاعي للث ــة للت ــاء أشــعة معتمــدين   الثابت ــضم أطب ــة و٤٤( ت  ١٦٨ يف البداي

، فإن يف اإلقليم الفلمندي وحدتني متنقلتني للتصوير اإلشعاعي للثدي ميكن اسـتدعاؤمها             )اآلن
ويــصل معــدل . إىل املنــاطق الــيت ال توجــد فيهــا ســوى أعــداد قليلــة جــدا مــن هــذه الوحــدات   

 . اجلماعة املستهدفة يف املائة تقريبا من مجيع النساء يف٣٥املشاركة إىل 
 
 الصحة اجلنسية واإلجنابية ٣‐١

تنفذ احلكومة الفلمندية سياستها يف جمال الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة بالعمـل مـع عـدد                  
 ).  أعوام٥(من املنظمات ذات اخلربة اليت أبرمت معها اتفاقات طويلة األجل 
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نـسية والرعايـة، وهـي     الناشـطة يف جمـال الـصحة اجل   vzw Sensoaوأهم هذه املنظمـات   
ــشرية       ــة الب ــريوس نقــص املناع ــق بف ــا يتعل ــل    /مركــز ذو خــربة فيم ــيت تنتق ــراض ال ــدز واألم اإلي

ومــن شــىت اجلماعــات احملــددة املــستهدفة الــيت تركــز عليهــا هــذه املنظمــة    . باالتــصال اجلنــسي
اعـة  الشباب، املثليـون، الـسحاقيات، ثنـائيو اجلـنس، املهـاجرون، املـصابون بفـريوس نقـص املن                 (

فالكتيبات على سبيل املثال تركز بـصفة خاصـة   . ، حتظى النساء بالطبع باهتمام خاص     )البشرية
وجيـري  . على تنظيم النسل، وبعض أجزاء املوقع على اإلنترنت موضوع خصيـصا للنـساء، اخل             

، إنــشاء موقــع علــى اإلنترنــت ‘مركــز دعــم الفتيــات والنــساء املهــاجرات’اآلن ، بالتعــاون مــع 
 .سلمللشباب امل
ملدينـة   (pro@GHو) لشرق وغرب اإلقليم الفلمندي (vzw Pasopوقد رمست منظمتا  
لنفـسيهما صـورة مميـزة باعتبارمهـا منظمـتني تقومـان بأعمـال ميدانيـة تتـصل بالوقايـة             ) أنتويرب

وحتـصل  . وهنا ال نكـاد جنـد إال النـساء        . واملشورة، وتتوجه بصفة خاصة إىل املشتغلني باجلنس      
وختـصص املنظمتـان    . ظمتان على إعانات لتعزيز الـصحة اجلنـسية للمـشتغلني بـاجلنس           هاتان املن 

أوقاتا لالستشارة ميكن خالهلا للمشتغلني باجلنس احلصول علـى معلومـات أو التقـدم للفحـص           
ويف عـام  . وحيقن كل مشتغل بلقاح ضد التـهاب الكبـد بـاء، مث ُتتـابع حالتـه بعـد ذلـك                   . الطيب

 . من املشتغالت باجلنس يف اإلقليم الفلمندي١ ٧٢٥ زارت املنظمتني ٢٠٠٥
 
 الدعم قبل الوالدة وبعدها ٤‐١

 الطفل واألسرة، وهي مؤسسة فلمندية عامة تقدم املـساعدة          هذا الدعم توفره مؤسسة    
ومهمـة املؤسـسة اختـاذ التـدابري الالزمـة للوقايـة مـن              . واملشورة يف جمال رفاهية الطفـل ورعايتـه       

حول الوالدة والوالدة املبتـسرة، وتعزيـز منـاء الطفـل داخـل األسـرة واجملتمـع،                 الوفاة يف فترة ما     
ويف ســياق هــذه املهمــة . ودعــم الوالــدين، وال ســيما صــحة األم يف فتــرة احلمــل وبعــد الــوالدة
 .يكرَّس االهتمام لتوفري الرعاية الوقائية، سواء قبل الوالدة أو بعدها

ت إعالميــة آلبــاء وأمهــات املــستقبل ينــصّب ويف ســياق مــا قبــل الــوالدة، تعقــد أمــسيا 
وتقـدم اإلعانـات أيـضا إىل مكاتـب         . االهتمام فيهـا، يف مجلـة أمـور، علـى منـط احليـاة الـسليمة               

االستشارات السابقة للوالدة اليت تقدم املساعدة املتعلقة باحلمل، وخباصة يف املناطق الـيت تـضم               
 .أعدادا كبرية من األسر احملرومة

بعد الوالدة، تزور ممرضة من مؤسـسة الطفـل واألسـرة الوالـدات حـديثا      ويف سياق ما    
 ٤كمــا تقـوم ممرضــة إقليميـة بزيــارة مجيـع املواليــد يف منـازهلم بواقــع     . يف مـستوصفات الـوالدة  

ــدأ    ــارات مــن حيــث املب ــود األول (زي ــة املول ــايل  (٣و) يف حال ــود الت ــة املول يف غــضون ) يف حال
. املواليـد اجلـدد تقريبـا     ) آباء وأمهات (ويشمل ذلك مجيع    .  للوالدة األشهر الثالثة األوىل التالية   
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وتوفر املؤسسة، عالوة على ذلـك، فحوصـا وقائيـة وطبيـة ونفـسية واجتماعيـة للطفـل الـصغري                    
مـن حيـث املبـدأ    (لقياس ووزن صغار األطفال حىت بلوغ الثالثة من العمر على فترات منتظمـة        

وحتـرص  . ، مـع متابعـة ممرضـة وطبيـب حلالتـهم          ) األول  مرات يف العـام    ٧عشر مرات إمجاال، و   
ــى التأكــد مــن حتــصني صــغار األطفــال      ــضا عل ــاه (املؤســسة أي ــع هــذه  ). انظــر أدن وتقــدم مجي

ــوين  ــا إىل األب ــضا، مــن خــالل مؤســسة الطفــل     . اخلــدمات جمان ويعتــرف اجملتمــع الفلمنــدي أي
وتتوقـف التكـاليف    . األسـرة  الـيت ُضـّمت إىل منظمـات رعايـة           رعاية األمومـة  واألسرة، مبراكز   

الرعايـة النهاريـة    وتعترف مؤسسة الطفل واألسرة أيضا مبراكز       . ذات الصلة على دخل األبوين    
 .وهنا أيضا تتوقف التكاليف على دخل األبوين.  اليت تدعمها احلكومة الفلمنديةلألطفال

 
 اجملتمع الفرنسي -باء   

ل الـسياسات املتبعـة يف إطـار أمـر حكومـة      يرد ُبعد املساواة بني املـرأة والرجـل يف جممـ      
، الــذي يتــضمن الربنــامج اخلمــسي لتعزيــز ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٣٠اجملتمــع الفرنــسي املــؤرخ 

 الـذي حيـدد     ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٠، واألمر املؤرخ    ٢٠٠٨-٢٠٠٤الصحة للفترة   
 .الربنامج اجملتمعي للتشغيل

يع ذات أولويــة وتنظيمهــا يف الربنــامج وجــرى يف اجملتمــع الفرنــسي حتديــد ســتة مواضــ  
الوقاية من أمراض القلب واألوعيـة الدمويـة، الوقايـة مـن الـسرطان، الوقايـة                : اجملتمعي للتشغيل 

من اإليدز واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنـسي، الوقايـة مـن الـسل، التحـصني، الوقايـة مـن                    
، وإن كانـت هنـاك أولويـات معينـة،     وتستهدف هذه الربامج جمموع السكان . احلوادث املرتلية 

راجـع احلملـة    (مثل الوقاية من أنواع حمـددة مـن الـسرطان، تتـصل بـصحة املـرأة بوجـه أخـص                     
اليت أطلقها أمر حكومة اجملتمع الفرنـسي املـؤرخ         “ الوقاية من سرطان الثدي   ”اجلديدة املعنونة   

عن سرطان الثـدي    ، الذي حيدد بروتوكول برنامج الكشف       ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠
 ).يف اجملتمع الفرنسي

كمــا أن وضــع اســتراتيجيات ملكافحــة مجيــع أشــكال التمييــز يــرد ضــمن معــايري مــنح    
 .إعانات ملشاريع تعزيز الصحة

 
 مشاريع التربية اجلنسية والعاطفية - ١  

يــود اجملتمــع الفرنــسي أن يــشجع، ابتــداء مــن املدرســة االبتدائيــة، التربيــة العاطفيــة           
سية اليت تضع الفرد والعالقات اإلنـسانية يف صـميم الـشواغل، والـيت تـوّعي بأمهيـة احلـب                    واجلن

 .والنضج العاطفي واجلنسي للفرد واحترام الغري، مع إيالء اهتمام خاص الحترام املرأة
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ويف إطار العمل يف جمال البحـث العملـي الـذي بـدأ تنفيـذه مـن قبـل يف جمـال تـدريس                         
ية يف املدرسة، يتضح أن هـذا التـدريس جيـب أن يـتم بالتـدريج يف مجيـع                   احلياة العاطفية واجلنس  

وُيـسند تـدريب    ). املرحلتـان االبتدائيـة والثانويـة والتعلـيم املتخـصص         (مدارس اجملتمع الفرنسي    
. الـــّرواد يف تـــدريس احليـــاة العاطفيـــة واجلنـــسية أساســـا إىل احتـــادات مراكـــز تنظـــيم األســـرة  

 . أخص للمشاكل اجلنسانيةوسيكرَّس منوذج للتدريب بوجه
 

حبث عملي يف مراعـاة اجلنـسانية يف الوقايـة مـن األمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال                     - ٢  
 اجلنسي
ــهج           ــاول الن ــوام يتن ــة أع ــه ثالث ــي مدت ــشروعا للبحــث العمل ــسي م ــع الفرن ــّول اجملتم مي

راض الــيت وبالــذات مــن األمــ(اجلنــساين والفــروق يف امليــول اجلنــسية، يف إطــار العمــل الوقــائي  
ويهـدف هـذا املـشروع إىل توعيـة         . الـذي يؤديـه العـاملون امليـدانيون       ) تنتقل باالتصال اجلنـسي   

 .الرواد هبذه املسائل ليدرجوها يف عملهم الريادي يف جمال تدريس احلياة العاطفية واجلنسية
 

 طبعات الكتيبات اإلعالمية النوعية - ٣  
ملفات إعالمية عـن منـع احلمـل؛    ) إعادة طبع(استمرارا لألنشطة السابقة، ُيقترح طبع      

 .؛ واحلمل؛ وصحة الشواذ جنسيا من النساء)“مذكر ومؤنث”(واجلنسني 
وأخريا فإن مكتب املواليد والطفولة، عمـال منـه علـى متكـني املـرأة مـن احلـصول علـى                  

ســبة وتزويــدها باخلــدمات املنا) مبــا يف ذلــك مــا يتــصل منــها بتنظــيم األســرة (اخلــدمات الطبيــة 
 .يف فترة احلمل، قد شرع يف تنفيذ عدة مبادرات) اجملانية عند احلاجة(

 
 االستشارات قبل احلمل •

وهنـاك  .  أطلق املكتب محلـة تـستهدف التـشجيع علـى الزيـارة قبـل احلمـل                ٢٠٠٥يف عام    
مشروع رائد لترتيب الزيارات اجملانية قبـل احلمـل يف إطـار االستـشارات الـسابقة للـوالدة الـيت                    

 .ظمها املكتبين
 
 االستشارات قبل الوالدة •

وتتوجـه  . ينظم املكتب استشارات جمانية قبل الوالدة يف إقليم اجملتمع الفرنـسي قاطبـة             
ويف . هذه السياسة يف جمال الوقاية الصحية، على أساس طوعي، إىل مجيع أمهات املستقبل            

ــرّد املكتــب أيــضا تكــاليف الف    ــارة الــسابقة للــوالدة، ي ــة لألمهــات  إطــار الزي حــوص الطبي
 .املتسمات برقة احلال
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 خدمة االتصال •
املرشدون االجتماعيون التابعون للمكتب بزيارة مجيـع الوالـدات         /يقوم العاملون الصحيون   

وهلـذه الزيـارات دور     . واملقترح أيضا القيام بزيارة مرتليـة أو أكثـر        . حديثا يف مستشفى الوالدة   
 .لية الصحية لألم والطفليف اإلعالم والدعم، ومتابعة احلا

 
 إقليم بروكسل العاصمة -جيم   
 احلالة الصحية للمرأة - ١  

 قام مرصـد الـصحة واجملتمـع، وهـو مؤسـسة مرتبطـة باللجنـة اجملتمعيـة                  ٢٠٠٤يف عام    
ــه مجــع وحتليــل ونــشر املعلومــات الالزمــة لوضــع سياســات منــسقة يف جمــال       املــشتركة ومهمت

 يف أراضي إقليم بروكـسل العاصـمة، بنـشر سـجل متكامـل عـن                الصحة العامة ومكافحة الفقر   
وحيتوي هـذا الـسجل علـى عـدد كـبري مـن البيانـات املرقمـة املوزعـة حـسب اجلـنس،                       . الصحة

. وخصوصا عن أسباب الوفاة، واألمراض املزمنة، وحـاالت العـدوى، وإدمـان املخـدرات، إخل          
تايل يورد بعض األرقام عن صحة النـساء        ، وبال ‘تعدد الثقافات ’ويهتم هذا املنشور أيضا بعامل      

 .األجنبيات األصل
 

 الفقر - ٢  
ــصحة         ــضعها مرصــد ال ــة الفقــر يف بروكــسل، الــيت ي ــسنوية عــن حال تــشري التقــارير ال

واجملتمع، إىل حدوث زيادة كـبرية يف النـسبة املئويـة للنـساء املفتقـرات إىل مـأوى يف بروكـسل                     
ــن ( ــة إىل ١٠مـ ــة٥٠ يف املائـ ــتنتاجات    ). يف املائـ ــسل اسـ ــان بروكـ ــى برملـ ــت علـ ــد ُعرضـ  وقـ

ــاع       ــوجز اجتم ــر، وم ــة الفق ــق حبال ــر املتعل ــذي ضــم يف    واقتراحــات التقري ــستديرة ال ــدة امل املائ
ــشرين األول ١٢ ــوبر /ت ــن       ٢٠٠٤أكت ــسلة م ــات لوضــع سل ــراد واهليئ ــن األف ــيني م ــع املعن  مجي

 .فيذهاوقد ُرفعت هذه التوصيات إىل خمتلف مستويات السلطة لتن. التوصيات
 

 السرطان - ٣  
املعــدل (الــسرطانات هــي الــسبب األول للوفــاة املبكــرة للنــساء وبنــسبة أكــرب للرجــال   

ومــا زال ســرطان الثــدي أكــرب مــسبب لوفــاة النــساء، وتــصل  ).  مــن املــرات١,٨يزيــد بواقــع 
ــة ســنويا يف بروكــسل ٢٣٧حــاالت الوفــاة يف املتوســط إىل   وقــد اخنفــض معــدل الوفــاة  .  حال

، ١٩٩٢ يف عـام     ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٥٥(ا السرطان قليال يف األعوام العشرة األخرية        بسبب هذ 
 يف املائــة ١٨,٧علــى أن ذلــك ال ميثــل إال ). ٢٠٠٢ يف عــام ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٤٩يف مقابــل 
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لــيس هنــاك اآلن لألســف ســجل ميــداين للــسرطان يف ”. مــن وفيــات النــساء بــسبب الــسرطان
 .)64F٦٥(“اصمةبلجيكا يتضمن بيانات إقليم بروكسل الع

ــسة    ــد أطلقــــــت مؤســــ ــسماة  Brussels Gezondheidsoverlegوقــــ ــادرة املــــ  املبــــ
Boezemvriendin .        يف موضـوع سـرطان الثـدي      )غـري الطبيـة   (وتنظَّم خمتلـف األنـشطة الثقافيـة :

ــدارس، إخل   ــساء    . مــسارح، معــارض، أنــشطة يف امل ــة الن واهلــدف مــن ذلــك هــو إعــالم وتوعي
 .‘صديقات ألثدائهن’رة الكشف عنه حىت يصبحن واحمليطني هبن هبذا املرض وضرو

 
 محالت التوعية والكشف - ٤  

ــذلت جهــود كــبرية يف األعــوام األخــرية لتحــسني الكــشف عــن ســرطان الثــدي يف       ُب
، بدأ تنفيذ برنامج منتظم وجماين للكـشف تولـت تنـسيقه            ٢٠٠٢يونيه  /ويف حزيران . بروكسل
يتمثل هذا الربنامج يف إجراء فحص للثـدي كـل          و.  غري اهلادفة إىل الربح    Brumammoمؤسسة  

ولـن تتـضح النتـائج املترتبـة علـى الربنـامج إال       .  عاما٦٩ و٥٠عامني ملن تتراوح أعمارهن بني      
وتؤكــد .  يف املائــة٧٠ أعــوام علــى بدئــه وبعــد أن يزيــد معــدل التغطيــة علــى    ١٠بعــد مــرور 

ملــشتركة بــني شــركات التــأمني   وتقريــر للوكالــة ا٢٠٠١الدراســة االستقــصائية الــصحية لعــام 
65(التضامين

F

ومـع  .  أن معدل التغطية يف إقليم بروكسل العاصمة يفوق معدل األقاليم األخـرى          )٦٦
 ٨٦(ذلك فإن النساء ذوات املستوى العايل من التعليم هن من يشاركن أكثر يف هذه الـربامج                 

 يف  ٥٩ يف مقابـل      عامـا مـن احلاصـالت علـى تعلـيم عـال،            ٦٩-٥٠يف املائة من الفئـة العمريـة        
ــدائي     ــيم ابت ــى تعل ــن احلاصــالت عل ــة م ــور    ). املائ ــاع اجلمه ــذ اآلن يف إقن ــل التحــدي من ويتمث
وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن الكــشف عــن األنــواع . املتذبــذب باالشــتراك يف هــذا الربنــامج أيــضا

األخرى من السرطان والوقاية منها مـسألة تتـصل بالنـساء أيـضا، حيـث إن هـذه األنـواع متثـل                   
 .  يف املائة من حاالت الوفاة بالسرطان٨٠أكثر من 
وهنـاك بروتوكــول التفـاق تعــاون بـني اجملتمعــات فيمـا يتــصل بالكـشف عــن ســرطان       

 .الثدي عن طريق التصوير الشعاعي للثدي
 

_________________ 
 . من النص الفرنسي٤٣ص . ٢٠٠٤إقليم بروكسل العاصمة، . السجل املتكامل للصحة )٦٥( 
ــدي     )٦٦(  ــن ســرطان الث ــامج الكــشف ع ــان . برن الوكالــة :  بروكــسل،٢٠٠٣-٢٠٠٢ و٢٠٠١-٢٠٠٠الفترت

 . من النص الفرنسي١٠١، ص ٢٠٠٥املشتركة بني شركات التأمني التضامين، 



CEDAW/C/BEL/6  
 

07-39544 159 
 

66(اإلسقاط الطوعي للحمل - ٥  
F

٦٧(  
 يف املائــة مــن حــاالت اإلســقاط الطــوعي ٢٣,٢٨جيــري يف إقلــيم بروكــسل العاصــمة  

 يف املائة يف اإلقليم الفلمنـدي       ٤٣,٢٣يف مقابل    (٢٠٠٣ حالة يف عام     ٣ ٦٢٨للحمل، بواقع   
 يف املائة من حاالت اإلسـقاط       ٣٢,٢٧وتقع يف بروكسل    ).  يف املائة يف إقليم والون     ٣١,٠٥و

ومعظـم  .  يف املائـة نتيجـة للـضيق الفـردي    ٢٢,٣٨الطوعي للحمل نتيجة العسر االجتمـاعي، و   
إســقاط احلمــل هــذا مل يــستخدمن أي وســيلة ملنــع احلمــل أو أســأن اســتخدام   مــن يلجــأن إىل 
 يف املائـة مـن حـاالت اإلجهـاض يف مراكـز خـارج               ٨١وجيـري يف بروكـسل      . العازل أو احلبـة   
 .املستشفيات

 
 ١٣املادة   
 على املستوى االحتادي -أوال   
 اإلدماج االجتماعي - ١  

مة من املراكز العامة للمـساعدة االجتماعيـة إىل         يشري التحليل اإلحصائي للبيانات املقد     
تـشكل النـساء قرابـة      (أن النساء ما زلن أكرب مـستفيد مـن املـساعدة الـيت تقـدمها هـذه املراكـز                    

 ). يف املائة من املستفيدين من املساعدة االجتماعية٦٠
ففـي  . وهذا الوضع نـاجم عـن الفـروق بـني الرجـل واملـرأة يف جمـال التـدريب والعمـل                     

وساط احملرومة تعول نساء كثريات أقراهنن أو يزاولن أعماال مؤقتة ال متـنحهن مجيـع حقـوق        األ
 .ويف حالة االنقطاع عن العمل جيدن أنفسهن غالبا دون مورد. الضمان االجتماعي والبطالة

 
 دخل اإلدماج االجتماعي ١‐١  

ــام       ــذ عـ ــدم منـ ــة للتقـ ــه هامـ ــة أوجـ ــت ثالثـ ــا ٢٠٠٢حتققـ ــل اإلدمـ ــسألة دخـ ج  يف مـ
 .االجتماعي

ويــذهب نــصف  . أصــبح احلــق يف دخــل اإلدمــاج االجتمــاعي ميــنح بــشكل فــردي        - 
 .مدفوعات هذا الدخل إىل الرجل والنصف اآلخر إىل املرأة

 .حتصل األسر الوحيدة األبوين والزوجان على نفس اإلعانة“ رب األسرة”يف فئة  - 

_________________ 
 بـشأن إسـقاط   ١٩٩٠أبريـل  / نيـسان ٣تقرير مرفوع إىل الربملـان مـن اللجنـة الوطنيـة لتقيـيم القـانون املـؤرخ                )٦٧( 

لــس النــواب، جم: ، بروكــسل)٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٣١ - ٢٠٠٢ينــاير / كــانون الثــاين١(احلمــل 
 . من النص الفرنسي٦٥، ص )1324-51الوثيقة  (٢٠٠٤
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 .غاتأصبحت اليوم فئة القاصرات احلوامل متاثل فئة البال - 
 

 خطة العمل الوطنية للشمول ٢‐١  
 اإلدمـاج االجتمـاعي مـسؤولة عـن     - أصبحت الدائرة العامـة للربجمـة       ٢٠٠١منذ عام    

تنسيق ومتابعة خطة العمل الوطنية للشمول وتقييمها بـشكل عـام، مـن خـالل دائـرة مكافحـة                   
مــة االحتاديــة وتــضم خطــة العمــل هــذه عــدة تــدابري تولــت ختطيطهــا احلكو   . الفقــر التابعــة هلــا 

 -ومـن مهـام الـدائرة العامـة للربجمـة      . واجملتمعات واألقاليم لاللتقاء هبدف اإلدماج االجتمـاعي     
اإلدماج االجتماعي التأكد من متاسك اخلطة، ووجود صـلة باملوضـوع يف أنـشطتها املنفـذة يف                 

، علـى   ضوء جمموعة مـن األهـداف الفرعيـة الـيت حتـدَّد بالتـشاور مـع شـىت الـسلطات الـشريكة                     
ــة    ــة الراهن ــة،   . أســاس حتليــل اجتمــاعي واقتــصادي للحال ــاء علــى طلــب املفوضــية األوروبي وبن

واستنادا أيـضا إىل التقـديرات املنبثقـة عـن تقيـيم خطـيت العمـل األولـيني، تقـرر زيـادة االهتمـام                 
 .باملرأة يف خطط العمل املتعلقة بالشمول

 للـدائرة العامـة للربجمـة، يف مطلـع          ومن املفروض أن تضع دائـرة مكافحـة الفقـر التابعـة            
، قائمــة ُيطلــب إىل خمتلــف اإلدارات أن توضــح فيهــا بانتظــام التقــدم الــذي حتققــه  ٢٠٠٦عــام 

 .أنشطتها، عالوة على بيانات كمية ونوعية عن أثر هذه األنشطة من الناحية اجلنسانية
 

 سياسة املدن الكربى - ٢  
ــة للمــدن الكــربى،     ــسياسة االحتادي ــوىل ال ــذ عــام  تت ــامج لتقــدمي  ٢٠٠٠ من ــل برن ، متوي

ولــدى املــدن املعانــة مــشاريع للتنميــة املــستدامة يف   . اإلعانــات خلمــس عــشرة مدينــة بلجيكيــة 
وتتـضمن عقـود    . األحياء احلضرية احملرومة، يف إطار عقود مربمـة بـني املـدن والدولـة االحتاديـة               

ملتكاملة ألحيـاء املدينـة، االقتـصاد       التنمية ا ): أو أهداف استراتيجية  (املدن هذه مخسة مكونات     
وتلتـزم الـسلطات احملليـة أيـضا        . والعمالة احمللية، التالحم االجتماعي، الصحة والبيئة، اإلسكان      

التنميـة املـستدامة، التنـوع والتعـايش بـني الثقافـات،         : بدمج األولويـات الـشاملة اخلمـس التاليـة        
 .اواة بني الرجل واملرأةمشاركة السكان، اإلدماج االجتماعي واملهين، املس

وتتمثـل أنـشطة الفتـرة      .  أعـوام  ٣، تـربم ملـدة      ٢٠٠٥وأصبحت هذه العقود، منذ عـام        
 أساسا يف متويل الدراسات أو الندوات اليت تتنـاول البعـد اجلنـساين، أو متويـل       ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 .اجلمعيات امليدانية العاملة يف ميدان املساواة بني املرأة والرجل
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 املشاريع املواتية للمساواة بني اجلنسني: ٢٠٠٧‐٢٠٠٥ للفترة الربجمة ١‐٢
ــساء         ــيح للن ــاء يت ــدبري مكــان للق ــع شــريبيك يف بروكــسل إىل ت ــع جمتم وخباصــة (يتطل

علـى أرض ميلكهـا اجملتمـع تقـع يف احلـي            “ دار املـرأة  ”وسـتقام   . تبادل اخلـربات  )رقيقات احلال 
ماج االجتماعي واملهين للمرأة وتعزيز تكـافؤ       الكائنة فيه مجعيات أخرى تعمل بالفعل على اإلد       

وســتتراوح اخلــدمات املقترحــة بــني الــدعم النفــسي واإلدمــاج املهــين، مــرورا بنــصائح . الفــرص
 .تتعلق بالصحة وتربية األطفال

ويف أنفرس يتيح الدعم االحتادي جلمعية غـابرو غـري اهلادفـة إىل الـربح أن تـوفر للبغايـا                     
يـة مـن األمسـاء، مـن خـالل ترتيـب مكـان لالستـشارة هلـن يقـع يف                  رعاية جمانيـة متخصـصة خال     

يتنقــل بــني البــارات ) طبيــب وممرضــتان(قلــب احلــي املقيمــات بــه وفريــق مــن ثالثــة أشــخاص   
 .والنوادي
ويف مركز لييج، افتتح مرفق للرعاية لفترة قـصرية خـصص أساسـا ألطفـال العـاطالت                  

ويف لييج أيضا نظمـت املدينـة، فيمـا بـني     . مليف فترة تدريبهن أو يف مقابالت احلصول على ع      
، مخـسا وعــشرين مـسرية استكــشافية يف األحيــاء   ٢٠٠٥أبريــل / ونيـسان ٢٠٠٤أبريــل /نيـسان 

وقـد أتاحـت هـذه املـسريات        . الثمانية ذات األولوية املدرجة يف برنـامج سياسـة املـدن الكـربى            
األمــن، : ر يف عــدة أبعـاد حلـوايل مائـة امــرأة فرصـة اإلعـراب عــن وجهـة نظــرهن يف بيئـة احلـض       

 .التنقل، األلفة، املصاحل املادية
 
 وحبث عملي“ املرأة واملدينة”يوم دراسي  ٢‐٢

ــسان    ــة يف ني ــل /ُعرضــت هــذه التجرب ــدة مــستديرة عقــده   ٢٠٠٥أبري  يف اجتمــاع مائ
مـسؤولو  (وقـد مجـع هـذا اليـوم الدراسـي مائـة شـخص               . “املـرأة واملدينـة   ”الوزير يف موضوع    

ملناقـشة ثالثـة   ) ملشغلون امليدانيون، الباحثون، املنسقون، الناشطون يف عقود املدينة       اجلمعيات، ا 
 ).التنقل، األمن، املشاركة(مواضيع 
واملفروض أن تفضي خالصة األفكار واخلـربات املتقامسـة إىل دعـم أوضـح مـن الـوزير                   

حبـث عملـي    وهكـذا أنـيط إجـراء       . املعروضـة “ املـشاريع اجليـدة   ”أو  “ للممارسات الـسليمة  ”
ويتـصل هـذا البحـث بترتيـب ومتابعـة مـسريات استكـشافية              . بفريق من جامعة بروكسل احلرة    

واملتوقــع . يف ســت مــدن بلجيكيــة، وإعــداد أداة منهجيــة تــساعد علــى تكــرار هــذه التجــارب  
 .٢٠٠٦ديسمرب /ظهور نتائج البحث يف كانون األول
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 ٢٠٠٧‐٢٠٠٦ األنشطة املخططة للفترة ‐التوقعات  ٣‐٢
 ويف يوم دراسي خمصص للسمات العامة، عقـدت حلقـة عمـل             ٢٠٠٦مارس  /يف آذار  

يف عقـود املدينـة     “ ممارسـات سـليمة   ”يف موضوع املساواة بني اجلنسني سـاعدت علـى عـرض            
 .وعقود اإلسكان

وأتيحـت  . “وجـود املـرأة يف املدينـة    ”وأخريا أطلـق نـداء لتقـدمي مـشاريع يف موضـوع              
و لكــل جمموعــات الــسكان املقــيمني يف إحــدى املــدن واجملتمعــات  املــشاركة لكــل اجلمعيــات أ

الــسبعة عــشر الــواردة يف الربنــامج، وكــل جمتمعــات إقلــيم بروكــسل، وكــل املــدن البلجيكيــة    
 ٧ ٠٠٠وقـدمت عـشر إعانـات مببلـغ     .  نسمة٦٠ ٠٠٠األخرى اليت ال يقل عدد سكاهنا عن      

أة وتلــيب احتياجاهتــا مــن حيــث اســتغالل  يــورو إىل املــشاريع املبتكــرة الــيت تعــزز مــشاركة املــر  
 .األماكن العامة وإدارة إيقاع احلياة

 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٠برجمة الصندوق االجتماعي األورويب للفترة  - ٣  

 ٤,٥تنص الربجمـة الراهنـة للـصندوق االجتمـاعي األورويب علـى غـالف سـنوي مببلـغ                    
ــع املــشاريع   ــورو جلمي ــشجيعا يف هــذه الربجمــة وجيــد ُبعــد املــساواة بــني اجلنــس  . ماليــني ي . ني ت

وتوَصى املراكـز العامـة للمـساعدة االجتماعيـة الـيت تطـرح مـشاريع بـأن تقتـرح تـدابري للتمييـز                       
فإذا مل يكن هناك مشروع يستهدف املرأة بوضوح، فإن اجلماعـات           . اإلجيايب الذي خيدم املرأة   

 مـن خـارج اجملتمـع،       الثالث اليت تكون هلا األولوية هـي الـشباب، واألشـخاص الـذين أصـوهلم              
واملعروف، دون أن تكون هناك أرقـام دقيقـة، أن النـساء هلـن              . وأرباب األسر الوحيدة األبوين   

 .هيمنة واضحة على اجلماعة الثالثة
 

 احلصول على املمتلكات واخلدمات  - ٤  
ــر / شــباط٢٥جيــدر بالــذكر أن القــانون املــؤرخ    ــز  ٢٠٠٣فرباي  بــشان مكافحــة التميي

ــساوي ا  ــل ت ــق        يكف ــا يتعل ــى أســاس اجلــنس فيم ــز عل ــة، وحيظــر التميي ــرأة والرجــل يف املعامل مل
 .باحلصول على املمتلكات واخلدمات، مبا يف ذلك اخلدمات التأمينية واملصرفية
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 الكيانات االحتادية -ثانيا   
 اإلقليم واجملتمع الفلمنديان -ألف   
 ائل اإلعالماإلدارة الفلمندية للثقافة والشباب والرياضة ووس - ١  

هتــدف إىل تعزيــز ‘ الرياضــة للجميــع’ينتــهج اإلقلــيم الفلمنــدي سياســة نــشطة عنواهنــا   
وقـد جتـاوز اشـتراك      . مشاركة الرجال والنـساء واألطفـال وكبـار الـسن يف اإلقلـيم يف الرياضـة               

املرأة يف الرياضة مرحلة املشاكل، ويرجع ذلك يف جزء منه إىل احلمالت الواسـعة النطـاق الـيت       
ومل . ظمت يف الـسبعينات والثمانينـات، والـيت شـجعت نـساء كـثريات علـى ممارسـة الرياضـة                   ن

 أي تـدبري إضـافية فيمـا يتـصل بـاملرأة بـصفة خاصـة، حيـث إن سياسـة                    ٢٠٠٢ُتتخذ منـذ عـام      
وحتظـى املـرأة بفـرص للمـشاركة يف الرياضـة مـساوية             . تليب احتياجاهتا أيضا  ‘ الرياضة للجميع ’

 على املستوى احمللي، ويوفر قطاع الرياضة أنشطة وتـدابري ترمـي إىل             لفرص الرجل، وخصوصا  
مثل املمارسـة النهاريـة     (هتيئة الظروف الالزمة لكي تصبح العتبة العملية ملمارسة املرأة للرياضة           

 .أخفض ما ميكن...) للرياضة 
لة، وملا كان اشتراك املـرأة يف األعمـال املتعلقـة بالثقافـة والـشباب ال يـشكل أي مـشك            

 .فإنه مل ُتتخذ أي تدابر حمددة يف هذا الشأن
وفيمــا يتعلــق باملــشاركة يف الثقافــة، فــإن احتمــال مــشاركة الرجــل تقــل عــن احتمــال    

وفيمـا  . وال يـْصدق ذلـك علـى مجيـع األشـكال الفنيـة         .  مـن املـرات    ١,٤مشاركة املـرأة بواقـع      
اضـا كـبريا يف احتمـال مـشاركة         يتعلق باملشاركة العارضة، نالحظ من الناحيـة اإلحـصائية اخنف         

ــرقص،    /الرجــل يف احلفــالت املوســيقية  ــسرحية أو ال ــة، والعــروض امل ــات غــري التقليدي املهرجان
وفيما يتعلق باملشاركة املتكـررة، يالحـظ قلـة احتمـال مـشاركة الرجـل يف             . واألحداث األدبية 

ــرقص   ــد   . العــروض املــسرحية أو حفــالت ال ــائج مــع احلــضور الزائ  للمــرأة يف وتتفــق هــذه النت
العروض املسرحية وحفالت الرقص الذي كثريا مـا توضـحه الدراسـات االستقـصائية جلمهـور              

 .احلاضرين
 

 ما يتصل عموما حبقوق الطفل والتمييز ضد املرأة - ٢  
، ناقـشت جلنـة حقـوق الطفـل التابعـة لألمـم املتحـدة التقريـر                 ٢٠٠٢يونيه  /يف حزيران  

 مــن االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل املبــدأ ٢ملــادة وتتــضمن ا. البلجيكــي ووضــعت توصــيات
وكون هذا املبدأ أساسيا يعين وجوب التقيـد بـه يف تطبيـق مجيـع أحكـام          . األساس لعدم التمييز  

 .االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، مثل احلق يف التعليم، واحلق يف الثقافة والراحة
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فلمندية تقدم تقريرا سـنويا إىل الربملـان        ويف الفترة املشمولة بالتقرير، كانت احلكومة ال       
وكـان التقريـر    . الفلمندي ومفـوض حقـوق الطفـل عـن تطبيـق مبـدأ عـدم التمييـز يف سياسـتها                   

ُيطرح بعـد ذلـك للمناقـشة يف اللجنـة الربملانيـة املختـصة يف الربملـان الفلمنـدي، باالشـتراك مـع                       
قـوق الطفـل، واملفـوض الفلمنـدي        الوزير الفلمندي املسؤول عن تنـسيق الـسياسة الفلمنديـة حل          

 .حلقوق الطفل الذي يرصد االلتزام باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف اإلقليم الفلمندي
وتنفيذا لاللتـزام بوضـع تقريـر عـن األثـر املترتـب علـى الطفـل ملـشاريع قـوانني الربملـان               

املوظـف املـدين   الفلمندي املتصلة بوضوح مبصلحة الطفل، وضعت منهجية يقوم على أساسـها        
املختص بدراسة مـشروع القـانون األّويل يف ضـوء مراعـاة حقـوق الطفـل وأثـر املـشروع علـى                      

 .ومطلوب يف هذه الدراسة أيضا تطبيق مبدأ عدم التمييز. وضع الطفل
تـشجيع وتنظـيم وتطـوير األنـشطة املتعلقـة          ’واملقصود باإلعانات املقدمة إىل مبـادرات        

حتـالف  ”واسع لالتفاقيـة الدوليـة حلقـوق الطفـل، مـن خـالل إعانـة                ، إجياد دعم    ‘حبقوق الطفل 
 .يف جامعة غنت“ مركز حقوق الطفل”و“ حقوق الطفل

فربايــر / شــباط٧وميكـن يف هــذا الــصدد اإلشــارة إىل قــانون الربملـان الفلمنــدي املــؤرخ    
 ، الذي وافق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال                  ٢٠٠٣

مــايو / أيــار٢٥واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد اإلباحيــة، الــذي وضــع يف نيويــورك يف   
٢٠٠٠. 

عـامل صـاحل    ’ويشترك اإلقلـيم الفلمنـدي أيـضا يف تنفيـذ خطـة العمـل العامليـة لألطفـال                    
وينفذ اإلقليم الفلمندي هذه اخلطـة مـن خـالل خطـة      . اليت تويل اهتماما فائقا للطفلة    ‘ لألطفال

، ٢٠٠٤أبريـل  / نيـسان ٢عمل الفلمندية حلقوق الطفـل الـيت اعتمـدهتا احلكومـة الفلمنديـة يف              ال
 ٢٠٠٩-٢٠٠٦والــيت جتــسدت أكثــر يف اخلطــة الفلمنديــة الثانيــة لــسياسة الــشباب للفتــرة         

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخة 
 اجملتمع الفرنسي -باء   

يوليـه  / متـوز  ١٧لفرنسي يدعمه املرسـوم املـؤرخ       الوصول إىل احلياة الثقافية يف اجملتمع ا       
 بشأن اإلعانات املقدمـة إىل املـشاريع        ٢٠٠١مايو  / أيار ١٥، والتعميم الوزاري املؤرخ     ٢٠٠٣

 .احمللية للتعليم املستمر واإلبداع، ومتويل مراكز التعبري واإلبداع
ملّتـسمني برقـة    إىل تعزيز اسـتفادة الـسكان ا      “ ٢٧املادة  ”ويؤدي الدعم املباشر جلمعية      

 .احلال اجتماعيا واقتصاديا من برامج البث الثقايف
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وميكــن أيــضا تقــدمي مــساعدات ماليــة لــدعم إدمــاج الفتيــات عــن طريــق الرياضــة يف      
وتقــدم هــذه املــساعدات إىل مجعيــات تــشجيع الرياضــة النــسائية، ســواء يف   . اجملتمــع الفرنــسي

 .ية اليت تفتقر إىل األنشطة الرياضيةاألحياء املوصوفة باهلشة، أو يف املناطق الريف
 

 ١٤املادة   
تتمتع النساء املقيمات يف املناطق الريفية بنفس ما يتمتع به سـائر املـواطنني املقـيمني يف        

 .بلجيكا من حقوق وخدمات واستحقاقات
 

 الكيانات االحتادية  
 اجملتمع الفرنسي -ألف   

ــيم املــستمر وكــذلك إدارة ت    ــرة التعل ــدعم دائ ــصّب   ت ــدة ين ــات عدي كــافؤ الفــص مجعي
 .عملها، مركزيا أو حمليا، على النساء

 
 إقليم والون -باء   

يف إطـار التــدابري املتخـذة للتعامــل مــع املـشاكل اخلاصــة الــيت تعانيهـا القرويــات، جيــدر      
ــق         ــة، واملتعل ــس الدول ــى جمل ــروض اآلن عل ــون املع ــيم وال ــشروع األّويل ملرســوم إقل ــذكر امل بال

 .ملشترك على احلقوق واألنصبة املتاح لألزواج املعاوننيباحلصول ا
 

 اجملتمع الناطق باألملانية -جيم   
 يف اجملتمـــع النـــاطق باألملانيـــة، وهـــي منظمـــة خاصـــة AGRA-femmesتتـــوىل منظمـــة  

 .بالريفيات، وخباصة من يساعدن يف الزراعة، تدريب النساء
 

 ١٥املادة   
 .ا اجملالليس هناك يف بلجيكا متييز يف هذ 

 ١٦املادة   
 على املستوى االحتادي -أوال   
 الزواج - ١  

 ١نفـــاذه يف  الـــذي بـــدأ (٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول٣ القـــانون املـــؤرخ عـــّدل ١-١
 من القانون املـدين لتبـسيط إجـراءات إعـالن الـزواج وكـذلك               ٦٤املادة  ) ٢٠٠٦فرباير  /شباط
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 ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٦نظـر التعمـيم املـؤرخ    ملزيـد مـن التفاصـيل، ا   (املعاشرة القانونية   
 ).٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٥بشأن القانون املؤرخ 

وبذلك أصبح القـانون اجلديـد يـوفر منـذ اآلن ملوظـف األحـوال املدنيـة قاعـدة قانونيـة                
إذا اتــضح أنــه ال تتــوافر فيــه الــصفات  )  مــن القــانون املــدين١٦٧املــادة (لــرفض عقــد الــزواج 

ويف حالـة رفـض   . شروط املطلوبة، أو إذا رأى أن عقد الـزواج ينـاقض مبـادئ النظـام العـام               وال
 .عقد الزواج، ميكن ألصحاب الشأن التقدم بطعن إىل احملكمة االبتدائية يف غضون شهر

ويتضمن القانون أيـضا حالـة الـزواج املعقـود هبـدف احلـصول علـى مزايـا فيمـا يتـصل                       
 رغم صدور املوافقات الرمسية، إذا اتضح من ظروف خمتلفة أن نيـة            وال يعقد الزواج،  . باإلقامة

واحد على األقل من الزوجني ليست معقودة على بناء حياة مشتركة دائمـة، بـل التطلـع فقـط                   
 مكــررا مــن ١٤٦املــادة (إىل احلــصول علــى مزايــا فيمــا يتعلــق باإلقامــة تتــصل بوضــع الــزوج    

ميكن أن يطعن فيه الزوجان ذاهتما، أو كل من يكـون           وهذا النوع من الزواج     ). القانون املدين 
 ). من القانون املدين١٨٤املادة (هلم مصلحة فيه، أو النيابة العامة 

وباإلضافة إىل ذلك، وقـع وزيـر الداخليـة ووزيـرة العـدل تعميمـا مـشتركا يـنص علـى            
التعمـيم  ويـنص هـذا     . نظام لتبادل املعلومـات بـني موظـف األحـوال املدنيـة ومكتـب األجانـب               

، مـن ناحيـة، علـى تبـادل املعلومـات يف حالـة إعـالن زواج                 ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٣املؤرخ  
أجين يقيم بطريقة غري مشروعة يف اململكة، ومن ناحية أخـرى علـى تبـادل املعلومـات املتعلقـة                   

وال تنـتقص هـذه التـدابري مـن احلـق           . برفض موظف األحوال املدنية عقد زواج شخص أجـنيب        
 . من أجنيب مقيم بطريقة غري مشروعة، بل هتدف إىل جتنب عقد زواج املصلحةيف الزواج
 ٢١الذي بـدأ نفـاذه يف      (٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٢القانون املؤرخ   وأخريا، عّدل    
 بـــشأن وصـــول ١٩٨٠ديـــسمرب / كـــانون األول١٥القـــانون املـــؤرخ ) ٢٠٠٦فربايـــر /شـــباط

الفقـرة  ( مكـررا    ٧٩إبعادهم، بأن أضاف إليه املـادة       األجانب إىل البلد وإقامتهم واستقرارهم و     
يتعلـق باإلقامـة تتـصل بوضـع        فيما  كل من يتزوج بغرض احلصول على مزايا        ” :ومبقتضاها) ١

 يعاقب بـاحلبس لفتـرة تتـراوح بـني مثانيـة وثالثـة              ) مكررا من القانون املدين    ١٤٦املادة  (الزوج  
وكل من حيصل على مبلـغ مـن املـال          . ة يورو أشهر، أو بغرامة تتراوح بني ستة  وعشرين ومائ        

هبدف دفعه لقاء عقـد مثـل هـذا الـزواج يعاقـب بـاحلبس لفتـرة تتـراوح بـني مخـسة عـشر يومـا                           
وكل مـن يـستعمل العنـف أو التهديـد       . وسنة، أو بغرامة تتراوح بني ستة وعشرين ومائة يورو        

راوح بني شـهر وسـنتني،      إزاء شخص حلمله على عقد مثل هذا الزواج يعاقب باحلبس لفترة تت           
 .“أو بغرامة تتراوح بني مائة ومخسمائة يورو
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يونيـه  / حزيران١، الذي بدأ نفاذه يف      ٢٠٠٣فرباير  / شباط ١٣القانون املؤرخ    وقد أتاح    ٢-١
، فرصة الزواج لألشخاص من نفس اجلنس، لضمان املساواة يف املعاملـة للـزوجني مـن                ٢٠٠٣

ن القواعـد املتـصلة بعقـد الـزواج وفـسخه وآثـاره أصـبحت        وبـذلك فـإ   . املثليني وخمتلفي اجلنس  
ففيمـا  . ومع ذلك ال تزال هناك فروق فيما يتعلق بـالبنوة . تطبق أيضا على الزوجني من املثليني    

 مـن   ٢يتعلق بالزوجني من املثليني اللذين يكون أحدمها على األقل غـري بلجيكـي، فـإن الفقـرة                  
، الـذي يعكـس القـانون الـدويل اخلـاص،           ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ١٦ من القانون املؤرخ     ٤٦املادة  

تنص على حق واحد يف الزواج عندما يكون واحد من الشخصني املعنيني حيمل جنـسية دولـة                 
ويـتعني تطبيـق هــذا   . أو تكـون إقامتـه العاديـة يف دولـة جييــز قانوهنـا الـداخلي مثـل هــذا الـزواج        

ص علـى إمكـان عقـد  الـزواج يف بلجيكـا           من هذا القـانون الـيت تـن        ٤٤احلكم باالقتران باملادة    
عندما يكون أحد الزوجني املقبلني بلجيكيا، أو يكون مقيما يف بلجيكا عند عقـد الـزواج، أو                 

وميكن حلـاالت االقتـران املـسجلة       . يكون قد أقام إقامة عادية يف بلجيكا ألكثر من ثالثة أشهر          
. شروط احملـــددة يف القـــانونيف اخلـــارج أن تعامـــل معاملـــة الـــزواج بـــشرط الوفـــاء بـــبعض الـــ 

وسُيــسمح يف بلجيكــا بــزواج املثلــيني فيمــا بــني األجانــب، أو بــني البلجيكــيني واألجانــب أيــا   
 .كانت جنسيتهم

 وافق جملـس الـوزراء، مـن أجـل جتـرمي الـزواج القـسري،                ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٠ويف   ٣-١
عنـف أو التهديـد      يـنص علـى معاقبـة األشـخاص الـذين يـستعملون ال             مـشروع قـانون أّويل    على  

وورد يف املشروع األّويل أن كـل مـن يـستعمل العنـف أو التهديـد             . حلمل شخص على الزواج   
حلمل شخص على الزواج يعاقب باحلبس لفترة تتراوح بـني شـهر وسـنتني، أو بغرامـة تتـراوح             

ويعاقـب  ).  يـورو  ٢ ٥٠٠ و ٥٠٠، فتتراوح بالتايل بـني      ٥تضرب يف   ( يورو   ٥٠٠ و ١٠٠بني  
الشروع يف عقد الزواج القسري باحلبس لفترة تتراوح بني مخسة عشر يوما وسـنة،              أيضا على   

 ١ ٢٥٠ و٢٥٠، فتتـراوح بالتـايل بـني     ٥تـضرب يف    ( يـورو    ٢٥٠ و ٥٠أو بغرامة تتراوح بني     
 ).يورو

وملــا كــان الــزواج القــسري يــشكل اعتــداء علــى حقــوق اإلنــسان حيظــره العديــد مــن    
ّويل يهـــدف إىل محايـــة حـــق الـــضحية يف زواج يرتـــضيه  القواعـــد الدوليـــة، فـــإن املـــشروع األ

وعـالوة علـى ذلـك خيـّول املـشروع األويل         . باختياره، ومحاية حريته وكرامته وسـالمته البدنيـة       
والواقـع أن النيابـة العامـة ال متلـك اآلن اختـاذ      . النيابة العامة سلطة املقاضاة ملنع الزواج القسري     

 .التدخل يف إجراءات اإلبطال اليت يتخذها أحد الزوجنيفكل ما تستطيعه هو : هذه املبادرة
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 عدم االعتراف بفسخ الزواج بالطالق - ٢  
فيما يتعلق بفسخ الزواج، جيدر بالذكر بيان موقـف الدولـة البلجيكيـة مـن مبـدأ عـدم                    ١-٢

 .االعتراف بالطالق
ــادة   ــانون الـــدويل اخلـــاص   ٥٧فاملـ ــة القـ ــا يف  ( مـــن مدونـ ــدأ نفاذهـ ن  تـــشري١الـــيت بـ
وهــذا الــنص املطبــق علــى مجيــع أشــكال . ترســي مبــدأ عــدم االعتــراف) ٢٠٠٤أكتــوبر /األول

ــا علــى       الطــالق يكــون تطبيقــه تقييــديا علــى هــذا النظــام الــذي تعتــربه الدولــة البلجيكيــة غريب
سـبتمرب  / أيلـول ٢٣انظـر التعمـيم املـؤرخ    (مفهومنا للقانون وملبـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة             

، الـذي يعكـس مدونـة القـانون         ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ١٦جبوانب القانون املؤرخ     اخلاص   ٢٠٠٤
 ).٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٨الدويل اخلاص بشأن املركز الفردي، اجلريدة الرمسية الصادرة يف 

.  هـو مبـدأ عـدم االعتـراف، مـع االسـتثناء            ٥٧وبذلك يكون املبدأ الذي ترسـيه املـادة          
ستثناء، االعتراف بالطالق إذا اسـتوىف شـروطا معينـة تنطبـق           ومن هنا فإنه ميكن، على سبيل اال      

 .بشكل شامل وتتحقق منها السلطة اليت ُيلتمس االعتراف أمامها
 :وهذه الشروط الشاملة اخلمسة هي ما يلي 
 أن يكون العقد قد ُسّجل لدى إحدى احملاكم يف الدولة احملرر فيها؛ )١( 
جيل، حـامال جلنـسية دولـة ال يعتـرف          أال يكون أي مـن الـزوجني، عنـد التـس           )٢( 

ولـذلك ال ُيعتـرف بـالطالق الواقـع بـني زوجـني يكـون               . قانوهنا هبذا الشكل من فـسخ الـزواج       
فـإذا كـان هـذا الـزوج        . أحدمها على األقل بلجيكيا أو من مواطين دولة ال تعترف هبـذا النظـام             

ُتــستبقَى : ه املدونــة مــن هــذ٣مــزدوج اجلنــسية، كــأن يكــون بلجيكيــا ومغربيــا، تطبــق املــادة   
 مـن اتفاقيـة     ٣مبـدأ يتفـق مـع املـادة         (اجلنسية البلجيكية إذا كانـت مـن اجلنـسيات الـيت حيملـها              

 ويف هذه احلالة ال ُيعترف بالطالق يف بلجيكا؛). ١٩٣٠أبريل / نيسان١٢الهاي املؤرخة 
يل، مقيمــا بــشكل طبيعــي يف دولــة أال يكــون أي مــن الــزوجني، عنــد التــسج )٣( 

ونتيجـة ذلـك عـدم االعتـراف بـالطالق الـذي            . عترف قانوهنا هبذا الشكل من فسخ الزواج      ي ال
ال تعـرف   ) مثـل فرنـسا   (يقع بني زوجني يكـون أحـدمها مقيمـا يف بلجيكـا أو يف دولـة أخـرى                   

 وال يهم كثريا، يف هذا الصدد، أن تعترف هذه الدولة أو ال تعترف هبذا الطالق؛. هذا النظام
. وجة قد وافقت بشكل مؤكد ودون ضـغط علـى فـسخ الـزواج    أن تكون الز  )٤( 

فـإذا كـان   . ومن السهل التحقق مـن هـذا الـشرط إذا كانـت الزوجـة هـي الـيت تطلـب الطـالق               
الزوج هو الذي يطلب االعتراف بالطالق الذي رمبا يكون قـد وقـع منـذ عـدة أعـوام ويكـون                      

وعلـى كـل حـال      . د تكـون صـعبة    طرفه اآلخر زوجة ال تقيم يف بلجيكا، فإن عملية اإلثبات ق          
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فإنه يتعني على الزوج تقدمي كل أدلة اإلثبات اليت ميكن االعتداد هبا وكذلك، بقدر اإلمكـان،                
 حتديد حمل إقامة الزوجة املتخذ اإلجراء ضدها؛

 من مدونـة القـانون      ٢٥أال يكون هناك سبب للرفض منصوص عليه يف املادة           )٥( 
 .ن أسباب الرفض هذه التعارض الواضح مع النظام العاموم. الدويل اخلاص يعوق االعتراف

 
 محاية احلياة العائلية - ٣  

 السلطة األبوية ١‐٣
، الذي يسعى إىل تعزيـز الرعايـة املتـساوية    ٢٠٠٦يوليه / متوز ١٨القانون املؤرخ   ينص   
رمسيـة  اجلريـدة ال ( املنفصل  أبواه، والـذي يـنظم التنفيـذ اجلـربي يف مـسألة رعايـة الطفـل                 للطفل

، علـى   ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١٥، والذي بدأ نفـاذه يف       )٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٤الصادرة يف   
أنه يتعني على القاضي الـذي ينظـر يف انفـصال الـزوجني أن يعطـي األولويـة مـن اآلن فـصاعدا                       

وميكن اآلن للطفل الذي انفـصل أبـواه أن يقـيم لـدى والـده قـدر              . للمسؤولية األبوية املشتركة  
 .لدى والدتهإقامته 
 التبين ٢‐٣

ــة يف        ــشريعية مهم ــريات ت ــالتبين، حــدثت تغ ــق ب ــا يتعل ــسان٢٤فيم ــل / ني  ٢٠٠٣أبري
مـارس  / آذار ١٣، ويف   )٢٠٠٣مايو  / أيار ١٦قانون تعديل التبين، اجلريدة الرمسية الصادرة يف        (

 ١انونني يف   وقد بدأ نفاذ هـذين القـ      ). القانون املعدِّل للمدونة القانونية اخلاصة بالتبين      (٢٠٠٣
. وكانت هـذه التعـديالت التـشريعية ترمـي إىل حتقيـق هـدفني أساسـيني       . ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

فهي من ناحية تنقل إىل القـانون البلجيكـي التعـديالت الالزمـة لتنفيـذ اتفاقيـة الهـاي املؤرخـة                     
 . بــشأن محايــة األطفــال والتعــاون يف جمــال التــبين علــى الــصعيد الــدويل  ١٩٩٣مــايو / أيــار٢٩

فالتبين جيب أن يقوم على دوافع سليمة، وال ميكن أن يـتم إال مبـا حيقـق املـصلحة العليـا للطفـل               
وكــان التــصديق علــى االتفاقيــة . وحيتــرم احلقــوق األساســية املعتــرف لــه هبــا يف القــانون الــدويل

وقد أودعت وثيقـة التـصديق علـى        . مبثابة خطوة مهمة على طريق هذا االحترام ومنع االنتهاك        
، وجنم عن ذلك دخول االتفاقية حيـز النفـاذ بالنـسبة إىل بلجيكـا               ٢٠٠٥مايو  /تفاقية يف أيار  اال
على أن اجلدير بالذكر أن هذه االتفاقية ال تنطبق، يف عالقاتنا مـع الـدول               . سبتمرب/ أيلول ١يف  

مرب سـبت / أيلـول ١عمليات التبين اليت تبـدأ بعـد   (املتعاقدة األخرى، إال على اإلجراءات اجلديدة     
ــة توافــق عليهــا       ). ٢٠٠٥ ــبين حتــت إشــراف هيئ ــتم الت ــاريخ، جيــب أن ي ــارا مــن هــذا الت واعتب

وبـذلك ميتنـع،    . اجملتمعات أو، يف حالة عدم وجودها، حتت إشراف السلطة املركزيـة اجملتمعيـة            
 .، اختاذ أي إجراء للتبين احلر٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١اعتبارا من 
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ل هو سـّد الـنقص يف التـشريع الـسابق، وحتـديث             ومن ناحية أخرى فإن هدف  التعدي       
مثل السماح بـالتبين العـام لشخـصني غـري      (قانون التبين، وإدخال عدد من األمور اجلديدة عليه         

متزوجني من جنس خمتلف ليست بينهما صلة قرابة، بل تربطهمـا صـلة عاطفيـة دائمـة، وكانـا                   
راءات التـبين؛ وضـرورة اسـتناد تـبين      يتساكنان منذ ثالثة أعوام على األقل قبـل الـشروع يف إجـ            

 ).الطفل إىل مصلحته العليا من حيث احلقوق األساسية اليت يكفلها له القانون الدويل؛ إخل
ــة يف       ــصل املخــصص للعدال ــك أن الف ــضاف إىل ذل ــؤرخ   وي ــاري امل ــانون اإلط  ٢٧الق

كامــا  واملتــضمن أح٢٠٠٥يوليــه / متــوز٢٠، والقــانون املــؤرخ ٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول
 املعدِّل لـبعض أحكـام التـبين، هتـدف          ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٦خمتلفة، والقانون املؤرخ    

ــها إىل إدخــال بعــض التعــديالت علــى القــانون املــؤرخ     ــسان٢٤كل ــل / ني فهــذه . ٢٠٠٣أبري
القــوانني تــضيف أحكامــا انتقاليــة إىل هــذا القــانون، وحتــدد طرائــق الطعــن يف قــرارات الــسلطة  

حتاديــة فيمــا يتعلــق بــاالعتراف حبــاالت التــبين الــيت تــتم يف اخلــارج، وتعــدل طريقــة  املركزيــة اال
، وأخريا تنظم االعتراف باإلجراءات اليت تـسمح بنقـل الطفـل    )طلب فردي(تقدمي طلب التبين  

 .إىل بلجيكا من أجل تبنيه واليت تتخذ يف بلد للمنشأ ال يعرف التبين
 ٢٠٠٦مــايو / أيــار١٨القــانون املــؤرخ   ، بــدأ نفــاذ ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ويف  

ــزوجني مــن جــنس واحــد        ــالتبين ل ــبعض أحكــام القــانون املــدين مــن أجــل الــسماح ب املعــدِّل ل
وقد ُحـذفت مـن القـانون       ). ٢، الطبعة   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٠اجلريدة الرمسية الصادرة يف     (

حكـام خاصـة فيمـا يتعلـق     املدين اإلشـارة إىل املتبـنني املنـتمني إىل جنـسني خمـتلفني، وأدرجـت أ             
 .باسم املتبنَّى، سواء يف التبين البسيط أو العام

وفحوى هذا املبـدأ أن الـزوجني أو املتعاشـرْين مـن نفـس اجلـنس اللـذين يتبّنيـان طفـال                 
وسـيطلق هـذا اإلسـم علـى األطفـال الـذين            . جيب أن حيددا مـن منـهما سيتـسمى الطفـل بامسـه            

 .سيتبنياهم فيما بعد
 

 لطفلاسم ا - ٤  
على الرغم من عدم ظهور مشروع القانون الذي أعدته احلكومة االحتاديـة، فـإن عـدة          

اقتراحات بقوانني قدمت يف الدورة التشريعية احلالية من أجل النص أساسـا علـى املـساواة بـني           
 :األبوين يف تسمية الطفل، ومنها

تـسمية الطفـل،     مـن القـانون املـدين بـشأن          ٣٣٥اقتراح بقـانون لتعـديل املـادة         )١( 
 ؛٠٠١/٠٨٩، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، جملس النواب، الدورة العادية الوثائق الربملانية
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، الوثـائق الربملانيـة   اقتراح بقـانون لتعـديل القـانون املـدين فيمـا يتعلـق باللقـب،                 )٢( 
 ؛٠٠١/٠٢٤٨، ٢٠٠٤-٢٠٠٣جملس النواب، الدورة العادية 

ــرة     )٣(  ــاء الفق ــانون إللغ ــراح بق ــد  ٢اقت ــن البن ــدين،    ٣ م ــانون امل ــن الق ــائق م الوث
 ؛٠٠١/٠٣٣٨، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، جملس النواب، الدورة العادية الربملانية

اقتراح بقانون لتعديل القانون املدين فيما يتعلق بآثار البنوة والتـبين علـى اسـم                )٤( 
 ؛٠٠١/٠٧٢٤، ٢٠٠٥-٢٠٠٤، جملس النواب، الدورة العادية الوثائق الربملانيةالطفل، 
 بقانون لتعديل القانون املدين فيما يتعلق بـإطالق اسـم األسـرة لـضمان               اقتراح )٥( 

، جملـس النـواب، الـدورة    الوثـائق الربملانيـة  انتقال هوية األسرة عن طريق محل االسـم املـزدوج،         
 ؛٠٠١/٢٠٣٧، ٢٠٠٦-٢٠٠٥العادية 

 اقتراح بقانون لتعديل القانون املدين فيما يتعلق بإطالق اسم األسرة من أجـل             )٦( 
، جملــس الوثــائق الربملانيــةإثبــات البنــوة لــألم بوضــوح، مــع اإلبقــاء علــى حقيقــة البنــوة لــألب،  

 .٠٠١/٢٥٠٧، ٢٠٠٦-٢٠٠٥النواب، الدورة العادية 
 

 الكيانات االحتادية -ثانيا   
 اجملتمع الفرنسي -ألف   
 دعم  الوالدية - ١  

ور الـذي تؤديـه، وحـدة       أنشأ مكتب املواليـد والطفولـة، مـن أجـل دعـم األسـر يف الـد                 
 .لدعم الوالدية تتمثل مهمتها األساسية يف توفري املرافقة يف أماكن التقاء الوالدين باألطفال

ــام     ــب يف ع ــد أعــد املكت ــوان  ٢٠٠٥وق ــرا بعن ــدْين ” دفت ــصبحا وال ــو أداة “أن ت ، وه
لة تـوي علـى املعلومـات ذات الـص    جديدة لدعم الوالدية تـوزع علـى مجيـع الوالـدين اجلـدد وحت           

 :يلي مبا
 املرافقة الوقائية الساعية إىل حتقيق رفاهية الطفل؛ - 
 املعلومات املتعلقة بالتربية الصحية؛ - 
 مسؤولية الوالدين وحقوق الطفل؛ - 
 .خمتلف التدابري واملساعي احمليطة بالوالدة - 

). بـرامج تلفزيونيـة قـصرية    (وقد استمر إعالم الوالدين عن طريق إعداد بـرامج سـريعة             
ويشترك املكتب وهيئة اإلذاعة والتلفزيون النـاطقني بالفرنـسية يف إنتـاج هـذه الـربامج الـسريعة                  
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وهذه الربامج املوجهـة إىل الوالـدين تنـدرج         . ، ومدهتا دقيقتان  “على اهلواء مع األسرة   ”بعنوان  
ذه ومـن هنـا فـإن أول مـا تطمـح إليـه هـ              . يف إطار مهمة دعم الوالدية اليت يـضطلع هبـا املكتـب           

الربامج السريعة اليومية هو تعريف األسر بشكل أفضل باخلدمات اجملانيـة العديـدة الـيت يتيحهـا              
 عامـا   ١٢هلا املكتب، وكذلك إطالعها على ما يتصل بصحة وتنشئة األطفال فيما بني صفر و             

 .من العمر
ويدخل أيضا يف عداد دعم الوالدية ما يقوم به املكتـب مـن محـالت مواضـيعية سـنوية                  

ــع ع ــاق واسـ ــام . لـــى نطـ ــة ٢٠٠٤ويف عـ ــة الـــدخول يف دار احلـــضانة ” بـــدأت محلـ ، “مرافقـ
ــام   ــتمرت يف عـ ــريض       . ٢٠٠٥واسـ ــور العـ ــة اجلمهـ ــو توعيـ ــة هـ ــذه احلملـ ــدف هـ ــان هـ وكـ

 عنـــد دخـــول دار - والوالـــدين -واملتخصـــصني يف الطفولـــة املبكـــرة بأمهيـــة مرافقـــة الطفـــل  
 .احلضانة

 
 الزواج القسري - ٢  

ــ٢٠٠٣يف عــام   ــد مــن رؤســاء       طل ــاء علــى طلــب العدي ــانوي، بن ــيم الث ــر التعل ب وزي
ــسألة         ــت يف م ــى الب ــساعد عل ــر ي ــرص وضــع تقري ــافؤ الف ــزواج ”املؤســسات، إىل إدارة تك ال

يف اجملتمـــع الفرنـــسي، وإعـــداد تـــصور لالحتمـــاالت املمكنـــة ملـــساعدة الـــشابات   “ القـــسري
 .املعنيات
ــات ا     ــاب املعلوم ــر اإلدارة إىل غي ــد أشــار تقري ــشأن يف    وق ــذا ال ــة يف ه ــة والنوعي لكمي

 :اجملتمع الفرنسي، وقام ببحث استطالعي يف هذه املسألة لتحقيق األهداف التالية
 عامـا فيمـا يتعلـق     ١٨ و ١٥دراسة قيم وتطلعات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بـني           
  وحياة الزوجني؛جبالزوا

يهـا هـذا الـزواج حتـت     رصد معرفتهم بالزواج القسري وخصائص احلاالت الـيت يـتم ف         
 الضغط وما يترتب عليه من آثار؛

االستعانة هبذه املالحظـات يف حتليـل العوامـل الـيت تنـشأ وحتـدد تطـور هـذا النـوع مـن                        
 السلوكيات؛

اقتراح املسارات اليت تساعد على منع حدوث هذه الظـاهرة وتـوفري املـساعدة للـشبان       
 .لظاهرةوالشابات من القّصر والبالغني من ضحايا هذه ا

وللعمـل أيـضا علـى      . ٢٠٠٤وقد أُبلغت النتائج األولية للدراسة إىل الـصحافة يف عـام             
، يف كــانون ســلوكيات مــن ١٥نــشر نتــائج هــذه الدراســة االســتطالعية، عــرض العــدد رقــم    
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أي : الزواج الطوعي، الـزواج املفـروض     ”، النتائج الرئيسية حتت عنوان      ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
 .“الشباب؟جمازفة يتعرض هلا 

ومن ناحية أخرى، وعمال على تعزيز الروابط بـني شـىت اجلهـات الفاعلـة واتبـاع هنـج                    
نـدوة   ٢٠٠٥ينـاير   /منسق وشامل يف هذه املسألة ، فقد واكبت هذا املنشور يف كـانون الثـاين              

 : استهدفت ما يليعن مشكلة الزواج القسري
 نشر نتائج وتوصيات الدراسة؛ 
 وتـدابري منـسقة، سـواء لـدى الـشباب أو البـالغني، للحيلولـة                اقتراح مـسارات للـتفكري     

 دون حدوث الزواج القسري؛
إظهــار االحتياجــات ذات األولويــة مبــا يــساعد الــشباب املعرضــني هلــذا النــوع مــن          
 .الظواهر
 يف مبـاين وزارة اجملتمـع الفرنـسي         ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢١وجرى هذا اللقاء يف      

. الوسط احمللـي، اإلدارة، البـاحثون، املدرسـون، إخل       : ت الفاعلة امليدانية  وكان موجها إىل اجلها   
ــشتركات     ــشتركني وامل ــن امل ــة م ــال مائ ــدوة    . وســاهم يف األعم ــائع الن ــث وق ــشر وب وجــرى ن

 .والتوصيات الصادرة عن حلقات العمل
وقــد عــرض هــذا املنــشور، بــشكل واضــح وخمتــصر، نتــائج البحــث، مبــا يف ذلــك            

يات املنظمــات الوســيطة ووصــف جمــال نــشاطها، وبــذلك فقــد ســاعد    وإحــداث“ســلوكيات”
على تعميم أوسع نطاقـا لنتـائج البحـث، وأصـبح يعـّد أداة إعالميـة حقيقيـة                  ) يزال يساعد  وال(

 .للمهتمني هبذه املشكلة من احملترفني واجلهات الفاعلة امليدانية
ل احلكـومي لتعزيـز     برنـامج العمـ   وال تعد مشكلة الزواج القسري جـزءا ال يتجـزأ مـن              

ومــع ذلــك فــإن . املــساواة بــني املــرأة والرجــل والتعــايش بــني الثقافــات واإلدمــاج االجتمــاعي  
اجملتمع الفرنسي مستمر يف املسامهة يف منع هذه الظاهرة، وال سيما بدعم مبـادرات اجلمعيـات          

 .وغريها من السلطات يف هذا الشأن
، كمـا   )مدينة بروكسل، إخل  (جماالت شىت   وبذلك فإن نتائج الدراسة اجملراة تعرض يف         

حـصل مـن   ) مركز لتنظيم األسـرة لـه نـشاطه يف اجملتمـع الفرنـسي     (أن جمموعة جوزافا الصحية    
 يورو من أجل مـشروعه      ٣١ ٨٣٠ إلدارة تكافؤ الفرص على إعانة قدرها        ٢٠٠٥ميزانية عام   

 .“طريق ذو اجتاهني: الزواج”املسمى 
.  عامــا٢٥لتنظــيم األســرة يعمــل يف شــاربيك منــذ  وجمموعــة جوزافــا الــصحية مركــز  

واهتماما منه مبشكلة الزواج املفروض أو املرتب، فقد تطلـع إىل العمـل، وخـصوصا مـع متديـد                   
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طريـق ذو   : الـزواج ”الندوة  اليت نظمتها اإلدارة، على وضع أداة مانعة يف هذا الـصدد تـسمى                
دات لرجـال ونـساء مـن أصـل أجـنيب           وهذه األداة وثيقة مسعية بـصرية تتـضمن شـها         . “اجتاهني

 .تزوجوا يف إطار ملّ مشل األسرة
 

 إقليم بروكسل العاصمة -باء   
 عقــدت وزارة إقلــيم بروكــسل العاصــمة دورة للتــدريب علــى  ٢٠٠٦يف مطلــع عــام  

قـــانون األســـرة املغـــريب ملـــوظفي األحـــوال املدنيـــة ودوائـــر الـــسكان واألجانـــب يف جمتمعـــات 
ــذي يتعلــق بقطــاع واســع مــن الــسكان        بروكــسل، إلطالعهــم علــى    تطــور هــذا القــانون ال

 .البلجيكيني ذوي األصل املغريب يف العاصمة
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 املرفقات  
 على املستوى االحتادي -أوال   
 )٢٠٠٦-٢٠٠٢(منشورات املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل   

 للميزانيـة مـن حيـث       حتليل). ٢٠٠٣(أين كورنيه وإيزابيل سيتشيين وناتايل هولفويت        • 
امليزانيـة املراعيـة    ’ تقريـر عـن مـوجز  مـشروع           ‐اجلنسانية واملساواة بني الرجل واملرأة      

 الــوزارة االحتاديــة للعمالــة   -إدارة تكــافؤ الفــرص  : بروكــسل، ‘للمنظــور اجلنــساين 
 .والعمل

 )متاح أيضا باهلولندية(  
ــايي  •  ــوال بـ ــرر(نيكـ ــسياسية للمـــ ). ٢٠٠٤) (حمـ ــشاركة الـ ــات املـ ــد انتخابـ  ١٨رأة بعـ

 .املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل: ، بروكسل٢٠٠٣مايو /أيار
 )متاح أيضا باهلولندية(  
توم كوبينس ونيكو ستيغمانس ومارجان فـان أيرشـوت وسـتيفاين بـوت ومييـك فـان                  • 

 ‐إحصاءات ومؤشـرات جنـسانية      . النساء والرجال يف بلجيكا   ). ٢٠٠٦(هاغندورن  
 .املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل: ، بروكسل٢٠٠٦ عام طبعة

 )متاح أيضا باهلولندية(  
الطرائــق واملمارســات اجليــدة إلدراج البعــد . املــرأة يف النقابــات). ٢٠٠٦(أومــا ديــن  • 

ــساين ــابع لنقابــات    : ، بروكــسلاجلن ــسالمة الت معهــد األحبــاث والتثقيــف والــصحة وال
 .عهد املعين باملساواة بني املرأة والرجلامل/العمال األوروبية

 )متاح أيضا باهلولندية واإلنكليزية(  
تــصنيف الوظــائف احملايــدة مــن ). ٢٠٠٦(املعهــد املعــين باملــساواة بــني املــرأة والرجــل  • 

 .املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل: ، بروكسلالتشغيلطريقة . حيث اجلنس
 )ةمتاح أيضا باهلولندي(  
 الرجـل واملـرأة   مـشاركة ). ٢٠٠٦( بينوا بيليه  -ستيفان فريس وإيلي سيفرانك وجان       • 

 .املعهد املعين باملساواة بني املرأة والرجل: ، بروكسليف السياسة البلجيكية
 )متاح أيضا باهلولندية(  
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ــي فــان أويــتفن         •  ــيربس وســاندرين ديبــون وأنيم ــتيفان فــريس وســارة ش ). ٢٠٠٦(س
املعهــد املعــين باملــساواة بــني املــرأة : ، بروكــسلرأة يف الــسياسة البلجيكيــةمــسارات املــ

 .والرجل
 )متاح أيضا باهلولندية(  
). ٢٠٠٦(بيترا ميري وبينوا إيهو وسيلفيا إيرزيل وأنوك لورين وفريجيين فان إنغلجـوم              • 

ج تطـور بطـيء ولكـن أكيـد؟ حتليـل إدمـا          : األحزاب البلجيكية واملساواة بني اجلنـسني     
املعهد املعين باملساواة بـني     : ، بروكسل البعد اجلنساين يف األحزاب السياسية البلجيكية     

 .املرأة والرجل
 )متاح أيضا باهلولندية(  

 
 الكيانات االحتادية -ثانيا   
 منشورات اإلقليم واجملتمع الفلمنديني ١‐٢  

 املؤلف العنوان
  احلولية األوىل
  احلولية الثانية

  لثالثةاحلولية ا
 نيكو ستيغمانس ومارجان فان أيرشوت مؤشرات تكافؤ الفرص يف اإلقليم الفلمندي

 لورنس كاليس أن تكوين امرأة يف جمتمع رقمي
 أستريد يانسنس كيف نتواصل؟

 مارجان فان أيرشوت M/Wمهندسون ! : مطلوب 
احلواجز اهليكليـة والثقافيـة وعوامـل النجـاح يف حيـاة            

 ألكسيس ديويل قياتاملثليني والسحا
 نويل كليك املهاجرون ومجع األنباء

 نيكو ستيغمانس التفرقة  يف التعليم العايل يف اإلقليم الفلمندي
حتليـل نقـدي لتعمـيم      : تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   

مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين كمفهـــوم نظـــري وأداة     
 سونيا سيب وبلوم فان رومبورغ للسياسة

 مارجان فان ايرشوت احلياتية طوال احلياةمزج اجملاالت 
 يتعلـق  مـا دينميات الـزواج يف جمتمعـات املهـاجرين في       

 نويل كليك بتسهيل عوامل العنف داخل األسرة
 ديفيد شومنيكرز موضع تقدير أم ال؟: التركيز على كبار السن
ــسنون   : ال ورد دون شــوك ــسحاقيات امل ــون وال املثلي

 جوزفني غودمونت اهتم اخلاصةوبيئتهم االجتماعية واحتياج
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 املؤلف العنوان
وصـــول شـــباب املهـــاجرين فيـــاإلقليم الفلمنـــدي إىل 

 إيلس ديفرو وديتري دريسن وفريدا سايس وسائل اإلعالم اجلديدة واستفادهتم منها
 إيلس دي بروين كبار السن والسياسات

 ستيفن لينرس حتليل كمي: جتربة تكافؤ الفرص يف احلياة
 املـسلمني يف التعلـيم العـايل        التجربة اإلسالمية لشباب  

 كاترين فان در هيدن يف اإلقليم الفلمندي
 نويل كليك وبول ماهيو وإينا لودويكس حالة أنتويرب: الزعامة واملساواة يف املدرسة

ــانون    ــدي املع ــيم الفلمن ــشباب يف اإلقل املهــاجرون وال
 ملشاكل نفسية وسلوكية

تـــر لـــودويكس، إينـــا ويانـــسنس، أســـتريد وإيـــسايب، بي 
 وتيمرمان، كريستيان

ــة   ــرص حقيقي ــي أم ف ــسانية يف جمتمــع  : وهــم ختّيل اجلن
 كاليس، لورنس وسيب، سونيا التواصل الشبكي

دراســـة استقـــصائية للمـــسنني يف العمـــل التطـــوعي     
 باإلقليم الفلمندي

غودمونت، جوزفني وغويفارتس، كـارين ومارينيـسن،       
 رودي

 زفني ومومتانس، جوزغودمونت، جو التركيز على املثلث املخملي
 فان أيرشوت، مارجان ...السحابات الوردية 

 مريتنس، تني وستيغمانس، نيكو أين ذهب مصففو الشعر مجيعا؟
االشــتراك مــع املنظمـــات النــسائية يف إنــشاء شـــبكة     

 ويركس، جوك ووودوورد، أليسون )دولية(وطنية 
 

 )٢٠٠٦‐٢٠٠٢(املنشورات يف اجملتمع الفرنسي  ٢‐٢  
فتيــات يف مواجهــة الدراســات العلميــة والنجــاح يف املدرســة وانعــدام املــساواة يف        ال  

، ماتيو أاللوف، جناة إمياتوشان، بيري ماراج، سـريج بـاهو، روبـرتني سـانفورا،              التوجيه
 .٢٠٠٢آن فالكينريز، أديندا فاهنريسوينغلس، مطبوعات جامعة بروكسل احلرة، 

ــأي جــنس للبحــث اجلــامعي؟   درس وجــريوم دي إينــو، مطبوعــات قــسم  ، دانييــل مول
 .٢٠٠٣االقتصاد التطبيقي يف جامعة بروكسل احلرة، 

 .٢٠٠٣ كراسات التعليم املستمر، أي جنس للمساواة؟  
، مـاتيو أاللـوف، جنـاة       املرأة واملهن العلمية، الشهادات اجلامعيـة واحلـصول علـى عمـل             

، آن فــالكينريز، مطبوعــات إمياتوشــان، بــيري مــاراج، ســريج بــاهو، روبــرتني ســانفورا  
 .٢٠٠٤جامعة بروكسل احلرة، 

جمموعة أدوات الربنامج األورويب ملكافحة العنف ضد الطفل واملراهـق واملـرأة، مـوارد         
 .٢٠٠٤، City and Shelter، ملكافحة العنف ضد الطفل والشاب واملرأة



CEDAW/C/BEL/6
 

178 07-39544 
 

 أعـوام   ٨ بـني    وجهـة نظـر األطفـال فيمـا       : أثر آليات نقـل املعـايري علـى تكـافؤ الفـرص             
 .٢٠٠٥، مؤسسة فرانسواز دولتو،  عاما من العمر١٢و

 .٢٠٠٥ بوليه، - هيدويغ بيمانس جاذبة؟... أسر   
 .٢٠٠٥، منظمة العفو الدولية، خمتلف أشكال العنف ضد املرأة  
 .٢٠٠٦ رابطة حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان، حقوق املرأة؟  
 ترييـز   -، مـاري    روف احليـاة والـضعف والـصحة      ظ: املرأة الوحيدة األبوين يف بلجيكا      

 .٢٠٠٦ بوليه، -كامسان، مارجوري نيبونا، هيدويغ بيمانس 
 .٢٠٠٦، صوفيا، ماجنس املعرفة؟: املعارف اجلنسانية  
 .٢٠٠٥، Ex Aequo، )أسئلة عن اهلوية اجلنسية(عامل وليم   
  Joli ciel هل قلت ،Logiciel٢٠٠٦ن عمل،  دائرة تدريب وتوجيه الباحثات ع؟. 
 .٢٠٠٦، املركز العلماين للوسائل السمعية والبصرية، طريق املرأة الطويل  
 .٢٠٠٦، رابطة حقوق اإلنسان، احلجاب وغريه  
 .٢٠٠٦، صندوق اإلعانات الصغرية، لييج، املرأة ختتار الدميقراطية  
 .٢٠٠٧، ال بغايا وال خانعات، الدليل إىل االحترام  
 .٢٠٠٧ بإدارة صويف ستوفل وإشراف صويف برييرا، ،املرأة والسلطة  

 
 


