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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واألربعون

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

) CEDAW/C/BEL/6 (كـا نظرت اللجنة يف التقريرين الـدوريني اخلـامس والـسادس لبلجي            - ١
وتـــرد قائمـــة  .٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول٢١ املعقـــودتني يف ٨٥٣ و ٨٥٢يف جلـــستيها 

، وتـرد ردود بلجيكـا يف الوثيقــة   CEDAW/C/BEL/Q/6القـضايا الـيت أثارهتـا اللجنــة يف الوثيقـة     
CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1. 

  
  مقدمة    

يـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني اخلـامس          ها التقر تثين اللجنة على الدولـة الطـرف لتقـدمي          - ٢
 الـدورة التـابع للجنـة       بـل ق ا على أسـئلة الفريـق العامـل ملـ         التحريريةوالسادس، وترحب بالردود    

 .وباإلجابات على عدد من األسئلة اإلضافية املطروحة أثناء احلوار البناء

رب عـن أسـفها   ، لكنـها تعـ   اوفـدا كـبري   هنا أرسـلت    الدولة الطرف أل  على   اللجنة   وتثين  - ٣
 إذ مــن شــأن ذلـك أن يزيــد مــن تعزيــز احلــوار  ممــثلني سياســيني رفيعـي املــستوى،  ألنـه ال يــضم 
  . بني الوفد وأعضاء اللجنةالذي جرى

مـع  ت واجمل نييكـ  الفلمن  واجملتمـع   ممـثلني عـن اإلقلـيم      شـراك وتعرب اللجنة عن تقديرها إل      - ٤
مـع  تعـرب عـن أسـفها لغيـاب ممـثلني عـن اجمل          الناطق بالفرنسية وإقليم والـون يف الوفـد، لكنـها ت          

 .الناطق باألملانية

 الشامل الـذي يتـضمن معلومـات عـن تنفيـذ      هاقريرتثين اللجنة على الدولة الطرف لت  و  - ٥
 مـن املمارسـات الـسليمة الـيت         عـددا حتادية، وتالحظ مـع التقـدير       الكيانات ا شىت ال االتفاقية يف   
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حتقيــق املــساواة يف التمثيــل بــني  اهلــادف إىل صص معــات خمتلفــة، مثــل نظــام احلــ تجمنفــذت يف 
 .يةكالرجال والنساء يف اهليئات االستشارية واهليئات اإلدارية يف اإلدارة الفلمن

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

  
  اجلوانب اإلجيابية    

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

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

، وإدمــاج البعــد اجلنــساين ١٩٩٥ ســبتمرب/يف أيلــولالرابــع املعــين بــاملرأة الــذي عقــد يف بــيجني 
ــق     يف ــن حتقيـ ــضال عـ ــة، فـ ــسياسات االحتاديـ ــة الـ ــافؤ يفكافـ ــة    التكـ ــة نتيجـ ــوائم االنتخابيـ القـ

 .الدستور لتعديل

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

 .الوطنية حلقوق الطفل
  

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

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

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

 ومجيـع الـوزارات االحتاديـة املعنيـة،         ،إحالة هـذه املالحظـات اخلتاميـة إىل الربملـان االحتـادي           
ــاليم الناطقــة باللغــات الفلمن  تواحلكومــات والربملانــات يف اجمل  ــسية  كمعــات واألق ــة والفرن ي

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

  املالحظات اخلتامية السابقة    
عاجلـة بعـض الـشواغل الـيت أبـدهتا          اختـاذ تـدابري كافيـة مل      تعرب اللجنة عن أسـفها لعـدم          - ١٠

مع بعــد أن نظــرت يف التقريــر اجلــا) A/57/38 (Part II)انظــر (وبعــض التوصــيات الــيت قدمتــها 
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 الـشواغل  ن قبيـل م) CEDAW/C/BEL/3-4(للتقريرين الدوريني الثالث والرابع  للدولة الطرف  
والتوصيات املتعلقة بالتعريف باالتفاقية، والتنسيق الفعال للجهود اليت تبـذهلا اهلياكـل االحتاديـة              

ــة  ــددة واحمللي ــساواة يف     املتع ــدم امل ــى ق ــساء عل ــشاركة الرجــال والن ــة، وم ــذ االتفاقي  ال اجملــلتنفي
  . العام واخلاصقطاعنيالالسياسي، والتمييز يف األجور الذي تواجهه املرأة يف 

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

لتنفيذ االتفاقيـة، ومـشاركة الرجـال والنـساء علـى           املتعددة  حتادية واحمللية   تبذهلا اهلياكل اال  
 العام قطاعنيالل السياسي، والتمييز يف األجور الذي تواجهه املرأة يف          اقدم املساواة يف اجمل   

 .واخلاص، فضال عن الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية
  

  الربملانات    
ديــــة تتحمــــل املــــسؤولية األوىل،  ا أن احلكومــــة االحتاوإذ تؤكــــد اللجنــــة جمــــدد  - ١٢
ــذ الكا     وهــي ــى وجــه اخلــصوص، عــن التنفي ــسؤولة عل ــة الطــرف   م ــات الدول ــل اللتزام م

ــع        مبوجــب ــة ومجي ــروع احلكوم ــة ف ــة لكاف ــة ملزم ــى أن االتفاقي ــشدد عل ــا ت ــة، فإهن االتفاقي
وبرملانـات كيانـات    الكيانات االحتادية، وتدعو الدولة الطـرف إىل تـشجيع برملاهنـا الـوطين              

ــة، مبــا ينــسجم مــع إجراءاهتــا، وحــسب االقتــضاء، علــى اختــاذ       ــاليم واجملتمعــات احمللي األق
اخلطــوات الالزمــة لتنفيــذ هــذه املالحظــات اخلتاميــة وفيمــا يتــصل بتقريــر احلكومــة املقبــل   

  .مبوجب االتفاقية
  

  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    
ة أنه مت اعتماد طائفة واسعة من السياسات املتعلقـة باملـساواة بـني              يف حني تدرك اللجن     - ١٣

ــذ عــ     ــتم بعــد تنفي ــه مل ي ــالقلق ألن ــشعر ب ــسياسات واملــشاريع   اجلنــسني، فهــي ت دد مــن تلــك ال
 إىل مكافحـة التمييـز     لرامـي  ا ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١٠تقييمها، مثل القـانون االحتـادي املـؤرخ          أو

 املنــشئ ملركــز لتكــافؤ الفــرص ومكافحــة  ١٩٩٣ فربايــر/ شــباط١٥واملعــدِّل للقــانون املــؤرخ 
املـشاركة التناسـبية    ب املتعلـق  ٢٠٠٢مـايو   / أيار ٨ي املؤرخ   كالعنصرية؛ والقانون الربملاين الفلمن   

؛ ومــشروع )التوعيــة وتــشجيع إجــازة األبــوة(“ اآلبــاء النــشطني”يف ســوق العمــل؛ ومــشروع 
”DIANE“  ــامج األور ــه الربنـ ــارك يف متويلـ ــذي شـ ــق ب يب، و، الـ ــذي يتعلـ ــساء  والـ ــتغال النـ اشـ

  . وزارة الدفاعاستهلت يف إطارباألعمال التجارية؛ وسياسة مكافحة العنف اليت 
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تنفذ كافة السياسات املعتمدة تنفيذا كامال،      أن  وحتث اللجنة الدولة الطرف على        - ١٤
فذة بالفعل بغرض م األثر املترتب على التدابري املنتقيِّأن مثل السياسات املذكورة أعاله، و

 .إدخال حتسينات عليها يف تقريرها الدوري املقبل

 بأن الغرض من وجود عدد كبري من اهلياكل االحتاديـة واجملتمعيـة              اللجنة ويف حني تقر    - ١٥
 واإلقليمية املعنية بالنهوض باملرأة هو كفالة تركيز االهتمام على إعمال حقوق املـرأة يف البلـد،               

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

 .النتائج لدى تنفيذ االتفاقية

كل ا، من خـالل التنـسيق الفعـال للـهي         تكفلحتث اللجنة الدولة الطرف على أن       و  - ١٦
 اجملاالت، حتقيق االتساق يف النتائج لدى تنفيذ االتفاقيـة يف           مجيعستويات ويف   على كافة امل  

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

  .واإلقليمي واجملتمعي
  

   القانوين لالتفاقيةركزامل    
 صـــكا ملزمـــا بوصـــفهان االتفاقيـــة مل متـــنح مكانـــة مركزيـــة ألالقلق بـــاللجنـــة تـــشعر   - ١٧
لنـهوض  ا للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة و              اصكوك حقوق اإلنسان وأساس    من

 والقـضاة املتقاضـني واحملـامني     يـساورها القلـق ألن      ويف هـذا الـصدد،      . باملرأة يف الدولة الطـرف    
ــادا   ال ــدون اعتم ــريعتم ــى امباش ــة، اال عل ــم أن تفاقي ــرغ ــن    أحكامه ــق املباشــر م ــة للتطبي ا قابل

  .املبدأ حيث
باعتبارها الصك القـانوين    االتفاقية  بوتشجع اللجنة الدولة الطرف على االعتراف         - ١٨

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

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

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

  . إىل االتفاقية
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  ة السياسية والعامةاملشاركة يف احليا    
 مـشاركة املـرأة يف احليـاة        علـى صـعيد    بـاهر تقـدم   مبـا أحـرز مـن        اللجنـة  يف حني تسلِّم    - ١٩

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

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

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

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

 املـشاركة علـى     مـن  املـرأة والرجـل      متكـني  إىل كفالـة  وتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٢٠
 علـى   وحتـث الدولـة الطـرف     . الـشؤون العامـة للدولـة     يف   يف اجملال السياسي و    قدم املساواة 

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

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

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

  
  التمثيل الدبلوماسي    

، إذ ال متثِّـل النـساء   لك الدبلوماسـي متثيـل املـرأة يف الـس   نقـص  القلق إزاء باللجنة  تشعر    - ٢١
   . يف املائة من الدبلوماسيني١٣,٥سوى 
املـرأة يف الـسلك     لتعزيـز متثيـل     وحتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودهـا           - ٢٢

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

يف علـى هـذا الـصعيد       التقـدم احملـرز     ب وعلى اإلفـادة   اجلامعات،    يف طالباتالاليت تستهدف   
  . تقريرها الدوري املقبل
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  القوالب النمطية    
ــة عــن قلقهــا     - ٢٣ ــة  ألنتعــرب اللجن ــرأة املتعلقــة القوالــب النمطي ــدور امل ــزال قائمــة   ب  ال ت
ــال يف اإلعالنــ   تتجلــى، حيــث اجملتمــع يف ــد أل اإلعــالم، وات ووســائطعلــى ســبيل املث ن العدي
 هــذه القوالــب النمطيــة مل تــسفر الدراســات واحلمــالت والــربامج الراميــة إىل القــضاء علــى مــن
ويف هـذا الـصدد، تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار القوالـب                  . قـف اواملتغري كبري يف     عن

تنقـيح  وعـدم   موجهـة ضـدها،  عـدم وجـود بـرامج تعليميـة     وإزاء  ،الـشباب صفوف  يفالنمطية  
قــضاء علــى هــذه مــن أجــل ال ،تــدريب للمدرســنيال تــوفري وعــدم ،املنــاهج والكتــب املدرســية

  . القوالب النمطية
 الراميـة إىل القـضاء علـى الـصور        هـا  تعزيز جهود  إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٢٤

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

شاركة مبــ تــصمم ،ت توعيــةمحــالتنفيــذ  و،تــدريب املدرســنيب الدراســية اخلاصــة واملنــاهج
.  الفتيـات والفتيـان واآلبـاء والنـساء والرجـال          ، وتـستهدف   اإلعالم واجملتمع املدين   طوسائ

 التــدابري مــن أجــل حتديــد تلــكىل إجــراء تقيــيم ألثــر إكمــا تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف  
 يف هــاتقــدمي معلومــات مفــصلة عــن نتائج   إىل  تبعــا لــذلك، و هاحتــسينو، هاقــصور أوجــه
  . املقبل هارتقري
  

  العمالة والتمكني االقتصادي     
العـــامالت و العـــاملنيالقلق إزاء اســـتمرار الفجـــوة يف األجـــور بـــني  بـــاللجنـــة تـــشعر   - ٢٥
العــزل املهــين القــائم علــى نــوع اجلــنس، اســتمرار و،  علــى الــسواءالقطــاعني العــام واخلــاص يف

طوعيــة  بــصورة  مؤقتــةوظــائفو بــدوام جزئــي الالئــي يــشغلن وظــائفوارتفــاع عــدد النــساء 
 القلـق   كما يساورها . املرأةلدور  وهي أمور تدل مجيعا على وجود قوالب منطية         طوعية،   وغري

 يتعلـــق وال ســـيما فيمـــاالـــضمان االجتمـــاعي،  مـــسائل إزاء التمييـــز الـــذي تواجهـــه املـــرأة يف
  . استحقاقات البطالةب

لكفالـة شـغل املـرأة      تتخـذها  اليتوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف التدابري     - ٢٦
 وحتقيـق املـساواة يف األجـر عـن العمـل ذي القيمـة               ،وظـائف دائمـة   وبدوام كامـل    وظائف  
تنفيــذ التــدابري الراميــة إىل تغــيري  بــأن تواصــل وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف  . املتــساوية

ة على قدم أداء املرأالقوالب النمطية االجتماعية اليت تشجع على التمييز ضد املرأة وتعيق 
.  يف اجملتمع، وال سيما مـن خـالل التعلـيم والتـدريب ومحـالت التوعيـة                املساواة مع الرجل  
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 الـضمان    يف مـسائل   املرأةالذي تواجهه   التمييز  حتلل    أن وحتث اللجنة الدولة الطرف على    
معلومات مفـصلة عـن التـدابري املتخـذة          يف تقريرها املقبل  أن تدرج    و ، وتعاجله، االجتماعي

  . على املرأةها لتأثريا دقيقوحتليالذا الصدد، يف ه
  

  القوانني التمييزية    
تشعر اللجنة بالقلق ألن قانون الدولة الطرف املتعلق باألمسـاء العائليـة فيـه متييـز مباشـر               - ٢٧

أن تعطـي امسهـا   ضد املرأة إذ ال يسمح للمرأة املتزوجة أو املـرأة املقترنـة برجـل حبكـم الواقـع بـ                   
  .دهاالعائلي ألوال

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعـديل تـشريعاهتا املتعلقـة باألمسـاء العائليـة متـشيا          - ٢٨
ــادة   ــع امل ــرأة والرجــل        ١٦م ــني امل ــوق ب ــساواة يف احلق ــضمان امل ــك ل ــة، وذل ــن االتفاقي  م

  . يتعلق بإعطاء امسيهما العائليني ألوالدمها فيما
  

  العنف ضد املرأة    
ــة اإلعــراب   - ٢٩ ــسابقة إزاء    تكــرر اللجن ــة ال ــه يف مالحظاهتــا اخلتامي  عــن قلقهــا الــذي أبدت

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

 بغيـة وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تكثيـف جهودهـا لتعـديل القـانون اجلنـائي                    - ٣٠
  .  جرمية خملة باألخالقالنسي جرمية من جرائم العنف  االعتداء اجلاعتبار
ويف حني ترحب اللجنة مبختلف التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة العنـف                     - ٣١

ضد املرأة والقضاء عليه، مثل اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحـة العنـف بـني الـزوجني، فإهنـا           
ات عـن أحكـام اإلدانـة والعقوبـات الزاجـرة للعنـف             ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلوم       

ــرأة  ــيني شــاملني       . ضــد امل ــامج وطن ــق عــدم وجــود اســتراتيجية وبرن ــة مــع القل وتالحــظ اللجن
  . ومنسقني ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إعطــاء األولويــة الختــاذ تــدابري شــاملة ملعاجلــة    - ٣٢
وتــدعو اللجنــة .  املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة١٩ ضــد املــرأة وفقــا للتوصــية العامــة العنــف

الدولة الطرف إىل ضمان تنفيذ كامل التشريعات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة، فـضال عـن                   
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا، متشيا مـع مالحظاهتـا اخلتاميـة       . حماكمة اجلناة وإدانتهم  

إىل اعتمـاد وتنفيـذ اسـتراتيجية وطنيـة موحـدة ومتعـددة اجلوانـب           ،  ٢٠٠٢السابقة للعـام    
للقــضاء علــى العنــف ضــد النــساء والفتيــات، علــى أن تــشمل تلــك االســتراتيجية عناصــر 
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ــة   ــة واجتماعي ــة ومالي ــة وتعليمي ــدريب    . قانوني ــرامج الت ــشطة وب ــادة أن ــة بزي وتوصــي اللجن
فو إنفاذ القوانني واملدرسون ومقـدمو      للربملانيني والقضاة واملوظفني العامني، وال سيما موظ      

اخلدمات الصحية، وذلك لتوعيتهم جبميـع أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات وتقـدمي                  
وتوصــي بتوســيع نطــاق احلمــالت العامــة إلذكــاء الــوعي جبميــع  . الــدعم الكــايف للــضحايا

ز وتطلـب اللجنـة أيـضا إىل الدولـة الطـرف أن تعـز             . أشكال العنف ضد النـساء والفتيـات      
وتطلـب  . تعاوهنا مع املنظمات غـري احلكوميـة العاملـة يف جمـال مكافحـة العنـف ضـد املـرأة                  

اللجنة أيضا أن تضّمن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عـن عـدد               
ــواع        ــها، وعــن اإلدانــات الــيت صــدرت وأن ــرأة املبلــغ عن وطبيعــة حــاالت العنــف ضــد امل

  . ناة، وعما قُدم للضحايا من مساعدات وتعويضاتالعقوبات اليت فُرضت على اجل
  

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
تعرب اللجنـة عـن أسـفها ألن البلـد، علـى الـرغم مـن التوصـية الـواردة يف مالحظاهتـا                         - ٣٣

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

انظـــر قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (وتعزيزهـــا، وفقـــا للمبـــادئ املتعلقـــة مبركـــز املؤســـسات الوطنيـــة 
  ). ، املرفق٤٨/١٣٤
وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف ضمن إطار زمين واضح مؤسـسة وطنيـة                - ٣٤

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

  
  الفئات الضعيفة من النساء    

تعرب اللجنة عن قلقها من أن حظر احلجاب يف املـدارس قـد يزيـد مـن التمييـز الـذي                       - ٣٥
ــساواة يف    ــد يعـــوق املـ ــة وقـ ــة والدينيـ ــه الفتيـــات املنتميـــات لألقليـــات العرقيـ  احلـــصول تواجهـ

  . التعليم على
ــة الطــرف اهتمامــا خاصــا الحتياجــات الفتيــات       - ٣٦ ــأن تــويل الدول ــة ب وتوصــي اللجن

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

  . حظر احلجاب يف املدارس هبدف التوصل إىل هنج مشترك إزاء خلهاودا
ويف حني ترحب اللجنة بعدة تـدابري اُتخـذت لـضمان احلمايـة لطالبـات اللجـوء، مثـل                     - ٣٧

، فإهنـا   “معلومـات للمـرأة طالبـة اللجـوء       : املرأة يف إطار إجراءات اللجـوء     ”نشر كتيب بعنوان    
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لجوء، خاصة وأهنـن كـثريا مـا ال يـتلقني املـساعدة مـن           تشعر بالقلق إزاء حالة النساء طالبات ال      
موظفــات يف اخلدمــة العامــة، وكــثريا مــا يقــوم بالترمجــة الــشفوية يف املقــابالت مترمجــون مــن     

وتشكل هذه املعطيات عوائق خطرية أمام النـساء طالبـات اللجـوء عنـد احلـديث عـن                  . الرجال
  . االعتداء اجلنسي

 خــالل حــضور موظفــات ومترمجــات علــى كفالــة وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف    - ٣٨
  . اليت تتعلق بطالبات اللجوءإجراءات الطلب والطعن، 

وتـــشعر اللجنـــة بـــالقلق إزاء اســـتمرار التمييـــز ضـــد النـــساء املهـــاجرات والالجئـــات     - ٣٩
واملنتميات لألقليات، إذ يعانني أشكاال متعددة من التمييز على أساس نوع اجلـنس أو االنتمـاء                

وتأسـف اللجنـة لكـون      . أو الـديين، سـواء يف اجملتمـع ككـل أو ضـمن جمتمعـاهتن احملليـة                العرقي  
املعلومـــات املقدمـــة يف التقـــارير حمـــدودة للغايـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالعنف ضـــد النـــساء والفتيـــات 

  . املهاجرات والالجئات واملنتميات لألقليات
ء علـى التمييـز ضـد       وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري فعالـة للقـضا                 - ٤٠

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

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

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

  
  االجتار بالبشر    

ــى        - ٤١ ــة الطــرف عل ــصديق الدول ــة بت ــشيد اللجن ــا ت ــار    بينم ــع االجت ــع وقم بروتوكــول من
التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         املكمـل    باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه     

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

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

ريح إقامـة حمـددة ملـن يتعـاونون مـع الـسلطات القـضائية مـن ضـحايا االجتـار                 بلجيكا متـنح تـصا    
  .بالبشر فقط
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وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التــصديق علــى اتفاقيــة جملــس أوروبــا بــشأن     - ٤٢
، ومواصـلة اختـاذ كافـة التـدابري         ٢٠٠٥ املوقعـة يف عـام       إجراءات مكافحة االجتـار بالبـشر     
.  مـن االتفاقيـة    ٦الجتار بالنساء واألطفال متشيا مع املادة       الالزمة للتصدي جلميع أشكال ا    

ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تركـز ال علـى اختـاذ تـدابري العدالـة            
ــهم       ــة ضــحايا االجتــار وتأهيل ــل علــى محاي ــشر فحــسب ب ــاجرين بالب ــة وحماكمــة املت . اجلنائي

سـباب اجلذريـة لالجتـار، وتعزيـز      وتشجع الدولة الطرف على زيادة جهودهـا للتـصدي لأل         
التعاون الدويل، وخباصة مع البلدان األصلية لكفالة احملاكمـة الفعالـة، ومـساعدة الـضحايا                

) البـشرية واملاليـة  (من خالل مبـادرات تقـدمي املـشورة والتأهيـل وضـمان ختـصيص املـوارد         
 على ضمان توفري وحتث اللجنة الدولة الطرف. الكافية للسياسات والربامج يف هذا اجملال

خــدمات الــدعم الكافيــة للــضحايا، مبــا يف ذلــك ملــن ال يتعــاونون مــع الــسلطات، وتــدعو   
  .الدولة الطرف إىل إيالء االعتبار ملنح ضحايا االجتار تصاريح مؤقتة للبقاء يف البلد

  
  احلياة األسرية    

ه ضــمن يف حــني تالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف أدرجــت مــسألة الــزواج بــاإلكرا    - ٤٣
ــا يف         ــرت قانون ــا أق ــة املاضــية وأهن ــسنوات القليل ــسياسي خــالل ال ــا ال ــارس / آذار١٠برناجمه م

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

  .طاق ظاهرة الزواج باإلكراه يف بلجيكااملمارسات وإزاء ن
تطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تواصـــل جهودهـــا للقـــضاء علـــى تلـــك  و  - ٤٤

املمارســات وأن تــضمِّن تقريرهــا املقبــل بيانــات ومعلومــات حمــددة عــن الــزواج بــاإلكراه    
  .وتقييما ألثر تلك التدابري

  
  املنظمات غري احلكومية    

لى الدولة الطرف ألهنا صاغت تقريرها بعـد أن اجتمعـت مبختلـف             بينما تثين اللجنة ع     - ٤٥
الفاعلني يف اجملتمـع املـدين، وخباصـة الرابطـات النـسائية والنقابـات، فـإن القلـق يـساورها لعـدم                      

  .كفاية املشاورات اليت أجريت مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان
ف أن تكفـل إجـراء مـشاورات منتظمـة مـع املنظمـات              وهتيب اللجنة بالدولة الطر     - ٤٦

غري احلكومية لدى إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني             
ــري احلك     ــات غـ ــع املنظمـ ــوارا مـ ــام حـ ــيم بانتظـ ــا    وأن تقـ ــياغة تقريرهـ ــصوص صـ ــة خبـ وميـ

  .املقبل الدوري
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  مجع البيانات وحتليلها    
تقريــر الدولــة الطــرف كــان مــشفوعا مبرفقــات مستفيــضة، لكنــها   تالحــظ اللجنــة أن   - ٤٧

  .تشعر بالقلق لعدم كفاية البيانات اإلحصائية املوزعة حسب اجلنس يف التقرير
وتوصي اللجنة بعملية شاملة جلمـع وحتليـل البيانـات ذات الـصلة موزعـة حـسب                   - ٤٨

  .اجلنس يف إطار السلطات االحتادية واجملتمعية واإلقليمية
  

  عالن ومنهاج عمل بيجنيإ    
حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تـستفيد اسـتفادة تامـة، لـدى تنفيـذ التزاماهتـا                     - ٤٩

ــة،       ــيجني، اللــذين يعــززان أحكــام االتفاقي ــة، مــن إعــالن ومنــهاج عمــل ب مبوجــب االتفاقي
  .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات هبذا الشأن

  
  هداف اإلمنائية لأللفيةاأل    

تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لتحقيـق                 - ٥٠
وتدعو إىل مراعـاة املنظـور اجلنـساين وأخـذ أحكـام االتفاقيـة يف               . األهداف اإلمنائية لأللفية  

تطلـب إىل الدولـة   احلسبان يف كافة اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة و          
  .الطرف أن تدرج معلومات هبذا الصدد يف تقريرها الدوري املقبل

  
  التصديق على معاهدات أخرى    

صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية      تالحظ اللجنـة أن انـضمام الـدول إىل           - ٥١
.  يعزز متتـع النساء حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع منـاحي احليـاة                  )١(التسعة

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

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

  
_________________ 

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

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

ية حقـوق األشـخاص     وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاق          
  .ذوي اإلعاقة
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  النشر    
تطلــب اللجنــة أن ُتنــشر علــى نطــاق واســع يف بلجيكــا هــذه املالحظــات اخلتاميــة     - ٥٢

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

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة    . طوات اإلضافية الالزمة يف هـذا الـصدد   والفعلية للمرأة، واخل  
الطـــرف أن تعـــزز التـــدابري، وخباصـــة يف أوســـاط املنظمـــات النـــسائية ومنظمـــات حقـــوق 
اإلنسان، لنشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج 

املرأة عـام  ”ة والعشرين للجمعية العامة املعنونة      عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالث     
  .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠

  
  متابعة املالحظات اخلتامية    

ــة        - ٥٣ ــة الطــرف أن تقــدم يف غــضون عــامني معلومــات خطي ــة إىل الدول تطلــب اللجن
  . أعاله٣٠ و ٢٨فقرتني مفصلة عن تنفيذ التوصيتني الواردتني يف ال

  
  تاريخ التقرير املقبل    

ــذه      - ٥٤ ــها يف هـ ــة الطـــرف أن تراعـــي الـــشواغل املعـــرب عنـ ــة إىل الدولـ تطلـــب اللجنـ
ــادة         ــيقدم مبوجــب امل ــذي س ــل ال ــدوري املقب ــا ال ــة يف تقريره ــن ١٨املالحظــات اخلتامي  م

بع كمـا هـو مقـرر       وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الـسا         . االتفاقية
  .٢٠١٢أكتوبر /يف تشرين األول

  


