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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣-٥جنيف، 
 

 ارير املقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التق
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 بلجيكا

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث لبلجيكا بشأن              -١
 ٤١فـي جلساهتا ) E/C.12/BEL/3(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصـادية واالجتمـاعية والثقـافية تنفيذ العهد 

، واعتمدت يف   )E/C.12/2007/SR.41-43 (٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثانـي  ١٣ و ١٢، املعقودة فـي    ٤٣ و ٤٢و
، )E/C.12/2007/SR.54-55 (٢٠٠٧نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٢١ و ٢٠، املعقودتـني يف     ٥٥ و ٥٤جلسـتيها   

 .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة-ألف 

كما ترحب  . ترحـب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثالث لبلجيكا وبالردود اخلطية على قائمة املسائل             -٢
بـاحلوار املفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف املؤلف من خرباء يف خمتلف امليادين املشمولة بالعهد، إضافة إىل                  

 .من حكومات اجملتمعات احمللية واملناطق يف الدولة الطرفممثلَني 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ترحـب اللجـنة باملشاركة الفعالة ملنظمات اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الدوري للدولة الطرف ويف                 -٣
 .التشاور بشأن متابعة مالحظات اللجنة اخلتامية وتوصياهتا املتعلقة بالتقرير السابق
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كمـا ترحـب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف مؤخراً ملكافحة التمييز، مبا فيها اعتماد قوانني           -٤

 . تضع إطاراً شامالً ملنع مجيع أشكال التمييز واملعاقبة عليها٢٠٠٧مايو / أيار١٠جديدة يف 

ية الصحية يف الدولة الطرف،     وتالحظ اللجنة بارتياح اجلودة الفائقة لنظاَمي الضمان االجتماعي والرعا         -٥
 .وطابعهما الشامل وتغطيتهما للجميع تقريباً

 .كما تالحظ اللجنة بارتياح تدين الرسوم الدراسية املطبقة يف النظام اجلامعي للدولة الطرف -٦

الربوتوكول اإلضايف وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على امليثاق االجتماعي األورويب املنقح وعلى  -٧
 .للميثاق االجتماعي األورويب الذي ينص على نظام للشكاوى اجلماعية

 .وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أعربت عن تأييدها لوضع بروتوكول اختياري للعهد -٨

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

 . بفعالية يف بلجيكاتالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات متنع تنفيذ العهد -٩

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

تالحـظ اللجـنة أن نقص املعلومات املفصلة عن النتائج العملية ملختلف التدابري التشريعية والسياساتية                -١٠
املعـتمدة من السلطات املختصة واملعلومات املتباينة عن اجلهود املبذولة على صعيد االحتاد واملناطق واجملتمعات               

ـ   ية مل يسـمح هلـا بـأن تقيم تقييماً شامالً التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات اليت واجهتها                   احملل
 .عند تنفيذ العهد

 من مالحظاهتا اخلتامية السابقة     ٥وتكرر اللجنة اإلعـراب عن أوجه القلق التـي عربت عنها يف الفقرة             -١١
)E/C.12/1/Add.54 (     ئمة وفعالة لضمان االمتثال اللتزامات الدولة الطرف يف        واملـتعلقة بعدم وجود آليات مال

 .إطار العهد على صعيد االحتاد واملناطق واجملتمعات احمللية

 من دستور الدولة الطرف ٢٣وتالحظ اللجنة بقلق أن معظم أحكام العهد، فضالً عن بعض أحكام املادة  -١٢
والثقافية لكنها تترك إعماهلا للتشريعات الوطنية، ليس هلا        اليت تشري إىل عدد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية         

أثر قانوين مباشر مبوجب القانون الوطين، ومن مث فمن النادر أن ُيحتج هبا منفصلةً أمام احملاكم الوطنية وغريها من 
 .ةًاهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية، كما أن هذه احملاكم واهليئات والسلطات ال ُتعملها مباشر

وتالحظ اللجنة أنه رغم وجود هيئات عدة هلا صالحية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا فيها احلقوق                 -١٣
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإنه ال توجد يف الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان منشأة               

 ).، املرفق١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠  املؤرخ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (طبقاً ملبادئ باريس 

وتالحظ اللجنة أنه رغم التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لالرتقاء بآلياهتا القانونية واملؤسسية الرامية               -١٤
إىل مكافحـة التمييز العنصري، فإن التمييز حبق األجانب واألشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية وقومية، ال سيما                 
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املهاجـرين وأفراد أسرهم وأفراد اجلالية املسلمة والغجر، ال يزال منتشراً يف واقع األمر بني بعض فئات          العمـال   
 .السكان، وخباصة يف جماالت التوظيف والسكن وارتياد األماكن العامة مثل املطاعم واحلانات

 تباين األجور بني الرجال     ويظل القلق يساور اللجنة بشأن ارتفاع معدالت البطالة بني النساء واستمرار           -١٥
 والنسـاء وتـدين النسـبة املـئوية للنسـاء يف املناصـب العلـيا يف العديد من امليادين، اليت من بينها اإلدارة                       

 .العامة والتعليم اجلامعي

وتظـل اللجـنة قلقـة ألنـه رغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيادة فرص العمل أمام الشباب                    -١٦
 سنة واملقيمني األجانب، فإن معدالت بطالة األشخاص املنتمني إىل هذه           ٥٥ين تتجاوز أعمارهم    واألشخاص الذ 

 .الفئات ال تزال أعلى كثرياً من املعدل املتوسط السائد يف االحتاد األورويب

عمل وتالحظ اللجنة بقلق العوائق الكبرية أمام ممارسة احلق يف اإلضراب، ومرد هذه العوائق بدء أرباب ال -١٧
برفع دعاوى قانونية قصد احلصول على منع بعض األنشطة اإلضرابية، ومردها أيضاً احتمال فصل العمال نتيجة                

 .ملشاركتهم يف اإلضراب

وتالحظ اللجنة أنه رغم كون العنف بني الشركاء يشكل ظرفاً مشدداً لبعض اجلرائم املنصوص عليها يف                 -١٨
تشريعات اجلنائية للدولة الطرف ما زالت ال تعترب العنف العائلي جرماً           القـانون اجلـنائي للدولة الطرف، فإن ال       

 .حمدداً

 وتالحـظ اللجـنة أن عقـاب األطفـال بدنـياً داخـل األسـرة مل يـدرج بعد يف القانون اجلنائي                     -١٩
 .بوصفه جرماً حمدداً

مداد بوحدات السكن   وتظـل اللجـنة قلقـة، رغم شىت املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيادة اإل               -٢٠
االجـتماعي، إزاء اسـتمرار نقص وحدات السكن االجتماعي لألسر ذات الدخل املنخفض وغريها من األفراد                

 .والفئات احملرومة واملهمشة، وإزاء استمرار ارتفاع اإلجيار يف قطاع اإلجيار اخلاص

ة واحملرومة، مثل العمال    وتالحـظ اللجـنة بقلـق أن وصول األشخاص املنتمني إىل الفئات املستضعف             -٢١
املهاجرين بال أوراق هوية وأفراد أسرهم، إىل مرافق الرعاية الصحية وحصوهلم على السلع واخلدمات حمصور يف                

 .تلقي الرعاية الطبية الطارئة

وتظـل اللجنة قلقة إزاء استمرار التفاوت يف أداء النظام التعليمي للدولة الطرف وعدم وجود اآلليات                 -٢٢
 .بة اليت هتدف إىل ضمان التوحيد يف تطبيق املعايري التعليميةاملناس

 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم االعتراف الرمسي باألقليات داخل إقليم الدولة الطرف -٢٣
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  االقتراحات والتوصيات-هاء 

ية الكربى عن    من العهد، جتدد تأكيدها على أن املسؤول       ٢٨إذ تضـع اللجنة يف اعتبارها أحكام املادة          -٢٤
وبناء عليه، حتث اللجنة احلكومة االحتادية للدولة الطرف . تنفيذها تقع على عاتق احلكومة االحتادية للدولة الطرف

 .على إجياد اآلليات املناسبة والفعالة على مستوى االحتاد واملناطق واجملتمعات احمللية لضمان تنفيذ العهد

بشأن التطبيق احمللي للعهد، وتوصي ) ١٩٩٨ (٩ف إىل تعليقها العام رقم وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطر -٢٥
 من مالحظاهتا اخلتامية السابقة، بأن تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة وفقاً    ٢٠الدولـة الطرف، كما أشري يف الفقرة        

كما تطلب اللجنة . رة من العهد، لضمان انطباق أحكام العهد يف نظامها القانوين احمللي مباش٢ من املادة ١للفقرة 
 .من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابري املعتمدة يف تقريرها الدوري القادم

 وتوصـي اللجـنة بـأن تـنظر الدولـة الطـرف يف إنشـاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان                     -٢٦
 .طبقاً ملبادئ باريس

 يف املائة من ناجتها     ٠,٥دولة الطرف ختصص أصالً     ويف الوقـت الذي تالحظ فيه اللجنة بارتياح أن ال          -٢٧
 يف املائة،   ٠,٧احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية، فإهنا توصي الدولة الطرف بزيادة هذه النسبة لتصل إىل               

 .بناء على توصية األمم املتحدة، واالستمرار يف تدعيم أنشطتها يف جمال التعاون الدويل

. أن تواصل الدولة الطرف تقوية آلياهتا القانونية واملؤسسية الرامية إىل مكافحة التمييز       وتوصـي اللجنة ب    -٢٨
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عما َخلصت إليه املبادرات 

أفراد األقليات اإلثنية والقومية،    املـتخذة ملكافحة العنصرية وكره األجانب وتعزيز التسامح واحترام األجانب و          
 .فصالً عن بيانات حمدَّثة عن عدد احملاكمات واإلدانات بسبب اجلرائم اليت يكون الباعث عليها إثنياً

وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف يف تعزيز جهودها الرامية إىل تدعيم املساواة بني الرجل واملرأة                 -٢٩
ة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن    وتطلب اللجن . يف أمـاكن العمـل    

الـتدابري املتخذة لتحسني معدل توظيف النساء، وتقليص التفاوت يف األجور بني الرجال والنساء، وزيادة النسبة       
 .املئوية للنساء يف املناصب العليا، يف القطاعني العام واخلاص على السواء

ـ    -٣٠ نة الدولـة الطـرف على تكثيف جهودها اهلادفة إىل تقليص معدالت بطالة الشباب              وتشـجع اللج
 سنة واملقيمني األجانب باختاذ تدابري حمددة اهلدف، مبا فيها فرص التدريب ٥٥واألشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 

يت تستخدم األشخاص   املهين والتدريب من أجل إعادة التوجيه والتوجيه الوظيفي واحلوافز الضريبية للشركات ال           
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم . الذيـن ينتمون إىل هذه الفئات املستهدفة  

معلومـات مفصـلة، مبا فيها إحصاءات جمزأة، عما متخضت عنه التدابري املتخذة لتحسني فرص عمل األشخاص        
 .املنتمني إىل هذه الفئات
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دولة الطرف على ضمان أن ينفذ أرباب العمل تنفيذاً سليماً التشريعات اخلاصة باحلق يف              وحتث اللجنة ال   -٣١
 . من العهد٨اإلضراب، حبيث تكفل متشيه، قانوناً وممارسةً، مع أحكام املادة 

كما تطلب اللجنة   . وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات حمددة جتّرم أفعال العنف العائلي            -٣٢
دولـة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابري املعتمدة من الدولة الطرف        إىل ال 

ملـنع العنف على املرأة، ومعلومات عن عدد حاالت العنف العائلي املبلغ عنها وطبيعتها، وعن اإلدانات وأنواع                 
 . إىل الضحاياالعقوبات املفروضة على اجلناة، وعن املساعدة والتعويض املقدمني

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات حمددة ملنع مجيع أشكال العقوبة البدنية املمارسة على                -٣٣
 .األطفال داخل األسرة

بشأن احلق يف السكن الالئق، بأن تعتمد الدولة        ) ١٩٩١ (٤وتوصي اللجنة، متشياً مع تعليقها العام رقم         -٣٤
ناسبة على صعيد االحتاد واملناطق واجملتمعات احمللية لضمان حصول األسر ذات الدخل            الطـرف مجيع التدابري امل    

املنخفض وغريها من األفراد والفئات احملرومة واملهمشة على سكن الئق، وذلك عرب وسائل منها ختصيص موارد                
، مثل إعانات   كافـية لـزيادة عرض وحدات السكن االجتماعي عليهم، وتوفري أشكال مناسبة من الدعم املايل              

 .اإلجيار، وضمان التكافؤ بني إجيار املساكن ونوعيتها

بشأن احلق يف أعلى املعايري الصحية املمكنة، ) ٢٠٠٠ (١٤وإذ تأخذ اللجنة يف احلسبان تعليقها العام رقم  -٣٥
مستضعفة حتـث الدولـةَ الطرف على اعتماد مجيع التدابري املناسبة لضمان وصول األشخاص املنتمني إىل فئات                 

وحمرومة، مثل العمال املهاجرين بال أوراق هوية وأفراد أسرهم، إىل مرافق الرعاية الصحية وحصوهلم على السلع                
 .واخلدمات على قدم املساواة مع املقيمني الشرعيني يف الدولة الطرف

 لكنها تود    يف جمال التعليم،   بتفويض اختصاصات خالصة للجماعات اللغوية الثالث       على علم  واللجـنة  -٣٦
وبناء عليه، . تنفيذ العهد على الصعيد الوطينعن التذكري بأن احلكومة االحتادية لبلجيكا تتحمل املسؤولية الرئيسية 

حتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا فيها وضع آليات مالئمة لرصد املعايري التعليمية                  
 .األداء يف النظام التعليمي للدولة الطرف ين تبالتخلص من، لهاوضمان توحيد

اللغوية الرئيسية الثالث، فإهنا توصي     ماعات  وإذا كانت اللجنة تدرك أن الدستور االحتادي يعترف باجل         -٣٧
الدولـة الطرف رمسياً بأن تعترف بضرورة محاية التنوع الثقايف جلميع األقليات املقيمة يف إقليمها، طبقاً ألحكام                 

وتشجع اللجنة يف هذا الصدد الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية اإلطارية              .  من العهد  ١٥ املادة
 .جمللس أوروبا حلماية األقليات الوطنية

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على أوسع نطاق بني مجيع شرائح                  -٣٨
دولة والقضاء ومنظمات اجملتمع املدين عموماً، وإبالغ اللجنة جبميع اخلطوات     اجملـتمع، ال سـيما بني مسؤويل ال       

 الطرف على االستمرار يف إشراك املنظمات غري كما تشجع الدولةَ. املـتخذة لتنفيذها يف تقريرها الدوري القادم      
 . الدوري املقبلاحلكومية وأفراد اجملتمع املدين يف عملية النقاش على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها
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  األشخاص ذوي اإلعاقة   وتشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق              -٣٩

 .وبروتوكوهلا االختياري

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال  -٤٠
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

 ي التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية       ـمـا تشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على النظر ف           ك -٤١
) ١٩٦٢ (١١٨بشأن األهداف واملعايري األساسيـة للسياسة االجتماعيــة، واالتفاقية رقم ) ١٩٦٢ (١١٧رقم 

 .بشأن املساواة يف املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعي

مبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية طبقاً لل          -٤٢
 ).HRI/GEN/2/Rev.4 (٢٠٠٦مشتركة لعام 

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع حبلول  -٤٣

- - - - - 


