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 مقدمة

ّ                ً      ً              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أعّدت بلجيكا تقريراً ثالثاً               ١٦    دة     ً      عمالً باملا  - ١                                                               
                                                                                 على الصعيد الداخلي يف تنفيذ االلتزامات الدولية اليت تعهدت هبا بتصديقها                ٢٠٠١                                      بشـأن الـتقدم احملـرز مـنذ عام          

  .         على العهد

                                                              ام الذي توليه بلجيكا حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف العامل، وعلى       ّ                       ً                  ويـدلّ إعداد هذه الوثيقة أيضاً على االهتم        - ٢
  .                                                                                                                       األمهية اليت توليها ألعمال خمتلف اآلليات التعاهدية التابعة لألمم املتحدة واليت تسهم بشكل كبري يف حتقيق هذه األهداف                 

  ،     ٢٠٠٦                           ىل األمم املتحدة خالل عام                                                                                       ويتجلى هذا االهتمام اخلاص يف تقدمي بلجيكا مخسة تقارير يف جمال حقوق اإلنسان إ             
                                                                                                               الـتقرير اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتقرير اخلاص بالتمييز العنصري، والتقرير اخلاص               :      وهـي 

                                                                                                                          بالتمييز ضد املرأة، والتقرير اخلاص مبناهضة التعذيب، والتقرير اخلاص بالربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف              
                                                                           ً       ً              كما تبدي بلجيكا متسكها الشديد مببادئ وأنشطة منظمة العمل الدولية اليت كانت عضواً مشاركاً                .                  النـزاعات املسلحة 

  .    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣                      يف جملس إدارهتا يف األعوام 

ُ                           َّ                               ويـراعي هذا التقرير املبادئ التوجيهية اليت ُوضعت إلعداد التقارير اليت تقدَّم مبوجب العهد وكذلك املالح        - ٣     ظات                                         
               ويشمل التقرير    .                                                                                                              العامـة الصادرة عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن مواد معينة من العهد              

  .    ٢٠٠٥      ديسمرب  /               إىل كانون األول    ٢٠٠١      يناير  /                            الفترة املمتدة من كانون الثاين

                                  رهتا هذه اللجنة يف إثر جلسة االستماع                                                                 وهـذا الـتقرير اجلديد، الذي يأيت يف سياق متابعة املالحظات اليت أصد     - ٤
      ً                   وتالفياً حلشو التقرير اجلديد   .                                                                                         الشفهي للتقرير الثاين املقدم من بلجيكا، يتضمن معلومات مفصلة استجابة لتلك املالحظات          
  .              ُ             ٌ                                                   بال طائل، فقد أُرفقت به وثيقةٌ تتناول التعليقات واملعلومات املتصلة مبعظم تلك املالحظات

ّ            ً              ر اجلديد مثرة تدارٍس مكثف ومتواصل بني خمتلف السلطات العامة البلجيكية اليت قّدمت، استناداً                              وجيئ هذا التقري   - ٥                                                      ٍ                 
     ُ            كما أُشرك اجملتمع     .                                                                                                 إىل االختصاصـات املسندة إليها مبوجب الدستور البلجيكي، إسهامات عديدة يف إعداد هذا التقرير             

   .              الوطين للعمل                                                  املدين يف هذه العملية من خالل املنظمات غري احلكومية واجمللس

                                                        ، حتولت الدولة البلجيكية إىل دولة احتادية تتألف من             ١٩٧٠                                                وبعـد عملـية إصالحات دستورية بدأت يف عام           - ٦
                                                                                                  وتتمتع هذه الكيانات االحتادية باستقالل ذايت تكويين واسع وتتوىل جمموعات اختصاصات أسندها إليها               .               جاليات ومناطق 
   .              الدستور اجلديد

                                                                                      لدستورية إىل ضمان أن حيظى االستقالل الداخلي للكيانات االحتادية املتمثلة يف اجلاليات                               وهتـدف األحكـام ا     - ٧
                                                                                                   واملناطق بأوسع امتداد دويل ممكن، كما هتدف من جانب آخر إىل ضمان جتانس واتساق العالقات اخلارجية للبلد بواسطة 

  .           أنسب اآلليات

                                                   الدولة االحتادية البلجيكية واختصاصات الكيانات                                                                   وتـتاح أمـام أعضـاء اللجنة مذكرة موجزة تتناول تكوين           - ٨
   .                                                املختلفة اليت تتألف منها ودورها يف العالقات اخلارجية
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 ٢املادة 

                                                                                            تـتعهد كـل دولـة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون                  - ٩ 
                                      به مواردها املتاحة، ما يلزم من                                                                                 الدولـيني، وال سـيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح           

                                                                                                            خطـوات لضـمان التمـتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل                   
  .                                         املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية

                                                                                          تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا               -  ١٠ 
                                                                                                                        العهـد بريـئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري                      

  .                                                                             السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

                         قتصادها القومي، إىل أي                                                                             للبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان وال           -  ١١ 
  .                                                           مدى ستضمن احلقوق االقتصادية املعترف هبا يف هذا العهد لغري املواطنني

              املستوى االحتادي - ١ 

        الدستور  ) أ (

     ١٩٨١      يوليه  /     متوز  ٣٠      قانون   ) ب (
     ٢٠٠٣      فرباير  /      شباط  ٢٥      قانون   ) ج (
                 الدعاوى القضائية  ) د (

                       وتعزيز مكافحة العنصرية                                            خطة العمل الوطنية الرامية إىل مكافحة التمييز     ) ه (
              املستوى األورويب  ) و (
                    تويل الوظائف احلكومية  ) ز (

                الضمان االجتماعي  ) ح (
                            جلنة التجمع الناطق بالفرنسية - ٢

                     إقليم العاصمة بروكسل - ٣ 

                التجمع الفلمندي - ٤ 

                        التجمع الناطق بالفرنسية /           إقليم والون - ٥ 

               التعاون اإلمنائي - ٦ 
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              املستوى االحتادي - ١ 

        الدستور  ) أ ( 

   ٢٤      ً   مكرراً و  ١١   و  ١١   و  ١٠      املواد 

ّ         وتنّص الفقرة   .                                                      من الدستور البلجيكي مبدأي املساواة وعدم التمييز       ١١    و   ١٠               تكرس املادتان    -  ١٢      من   ٢٤           من املادة  ٤   
      ً          مكرراً مفهوم     ١١           واملادة     ١٠              من املادة     ٣                   كما تكرس الفقرة      .                                                             الدسـتور بوضـوح على املبدأ نفسه، فيما يتعلق بالتعليم         

  .    ٢٠٠٢                                      املساواة بني الرجل واملرأة، وذلك منذ عام        احترام 

     ً                                                                                                             ووفقـاً للسـوابق القضـائية، فإن القواعد الدستورية املتعلقة باملساواة وعدم التمييز ال حتظر سبل اختالف يف                   -  ١٣
     انون                                                                                                         فهذه االختالفات تكون يف الواقع مشروعة عندما تستند إىل أساس موضوعي ومعقول فيما يتعلق مبقاصد الق                 .        املعاملة
ٍ                                            وإمنا ُينتهك مبدأ املساواة عندما ال تكون هناك عالقة تناسٍب معقولة بني الوسائل املستخدمة والغاية املنشودة  .       وآثاره                                              ُ      .  

   ٢٣      املادة 

ّ  تنّص  -  ١٤       ً                         وحتقيقاً هلذا الغرض، ينص هذا احلكم   .                                                   من الدستور على أن لكل فرد احلق يف أن حييا حياة كرمية  ٢٣     ملادة  ا  
                                                احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع         ١٣٤                                                        القانون أو املرسوم أو القاعدة الواردة يف املادة               ً               حتديداً على أن يكفل   

                                               مث تطرق هذا احلكم نفسه إىل احلقوق االقتصادية          .                                                                    مـراعاة الواجـبات املقابلـة هلا، وحيدد شروط ممارسة هذه احلقوق           
  .                                    واالجتماعية والسياسية، على حنو غري حصري

    ١٩١      املادة 

                      ً                       من الدستور تندرج مجيعاً يف الباب الثاين          ٢٤              من املادة     ٤            والفقرة     ٢٣    و      ً مكرراً    ١١    و   ١١    و   ١٠                  رغـم أن املواد      -  ١٥
               من الدستور      ١٩١        فاملادة    .                            ً     ً                   ، فإن هذه املواد تنطبق جزئياً أيضاً على األجانب         "                   البلجيكيون وحقوقهم  "                     من الدستور املعنون    

ّ                        تـنّص بـالفعل على أن                                                                    بلجيكا يتمتع باحلماية املمنوحة لألشخاص واملمتلكات، خال ما                                    كل أجنيب يوجد على أراضي       "  
   ".                         حيدده القانون من استثناءات

ّ                                                   ولذلك فإن من حق غري املواطنني أيضاً التمتع باحلماية اليت تنّص عليها هذه املواد، ما مل تكن هناك قوانني خاصة         -  ١٦                       ً                               
                     من الدستور ولكن      ٢٣            ً                    ق لألجانب مثالً التمسك باملادة       حي (                   ً                                           باألجانـب تنتقص جزئياً من احلقوق اليت تكفلها هذه األحكام           

ّ                    ُ                                                 العديد من احلقوق اليت تنّص عليها هذه املادة ال ُيسمح مبمارستها عن طريق احترام عدة شروط تتصل بوضعهم    ).        كأجانب                      

     ١٩٨١      يوليه  /     متوز  ٣٠      قانون   ) ب ( 

      ١٩٨١      يوليه  /     متوز  ٣٠               عة على قانون                 تعديالت واس      ١٩٩٤       أبريل   /        نيسان   ١٢       قانون                              على املستوى اجلنائي، أدخل      -  ١٧
                   فقد أصبح القانون      ).                                قارن بالتقرير السابق لبلجيكا    (               ً                                                        الـذي يقمـع أفعاالً معينة ترتكب بدافع العنصرية أو كره األجانب             

                                                                        املرتكبة يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو             "          التمييزية "                    ً                   البلجـيكي يعاقب صراحةً على األفعال       
   ).          املادة األوىل (                                  ي جمال آخر من جماالت احلياة االجتماعية  أ
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  :                                                                     ، تندرج يف الواقع األفعال التمييزية التالية حتت طائلة العقوبات             ١٩٩٤       أبريل   /        نيسان   ١٢                       ومـنذ اعتماد قانون      -  ١٨
                         التمييزية املرتكبة يف              ، واألفعال  ) ٢       املادة   (                                                                                      األفعـال التمييزية املرتكبة يف سياق تقدمي أو عرض خدمة أو سلعة أو التمتع هبا                

  ،  )     ً مكرراً   ٢       املادة   (                                                                                                       جمـال التوظـيف أو التدريب املهين أو عرض الوظائف أو التعيني أو تنفيذ عقد عمل أو فصل عمال                    
     ً                                                                                                                   وأخرياً األفعال التمييزية اليت يرتكبها أي مستخدم أو موظف حكومي أو ممثل للسلطة العامة أو للشرطة يف معرض ممارسة                  

   ). ٤      املادة  (       وظائفه 

                                                                                                                 وعـالوة على العقوبات اجلنائية اليت يكون مرتكبو هذه األفعال التمييزية عرضة لتوقيعها عليهم، أصبح بإمكان                 -  ١٩
       من    ٣٣                                              ً                  ، أن حيرم املدان من حقوقه املدنية والسياسية، طبقاً للمادة               ١٩٩٩      مايو   /       أيار  ٧       قانون                             القاضـي، مـنذ إصـدار       

  .              قانون العقوبات

ّ              وأخـرياً، ُعّدل قانون      -  ٢٠  ُ                   املتعلق بإنفاذ       ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ٢٠       قانون        ً            مؤخراً بواسطة        ١٩٨١       يوليه   /  وز    مت   ٣٠     ً  
ّ                             وهكذا أصبح التشريع البلجيكي املناهض للعنصرية ينّص، يف مجلة أمور، على أن          .                              تشـريعات مكافحـة العنصرية        كل    : "                                              

   ".         ً                  عد متييزاً مبفهوم هذا القانون                                                                          سلوك قوامه إرغام أي شخص على ممارسة متييز ضد شخص أو فئة أو مجاعة أو أعضائهما ي
                                                                                               من نفس القانون، اليت تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على األفعال التمييزية املرتكبة ضد                   ً مكرراً   ٢                   كما أصبحت املادة    

ّ        شـخص ما يف جمال التوظيف أو عرض الوظائف أو التدريب املهين أو التعيني أو تنفيذ عقد العمل أو فصل العمال، تنّص                                                                                                         
   َّ                                                                                                            تطـبَّق العقوبات نفسها لدى ممارسة التمييز ضد فئة أو مجاعة أو أعضائهما على أساس العرق أو اللون أو                      : "         عـلى أن  

   ".                                                   النسب أو األصل القومي أو العرقي هلؤالء األعضاء أو بعضهم

     ٢٠٠٣      فرباير  /      شباط  ٢٥      قانون   ) ج ( 

                                   ت بواعث مستمدة من العنصرية أو                                          الذي يعاقب على أفعال حمددة ذا          ١٩٨١       يوليه   /      متوز   ٣٠                      باإلضـافة إىل تشريع      -  ٢١
  ،                                 تشريع يهدف إىل مكافحة التمييز       ،      ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط   ٢٥             ُ                                    ً            كره األجانب، أُضيف للذخرية القانونية البلجيكية مؤخراً، يف         

ّ           يعّدل قانون       ٦                  ويف حكم صادر يف       .             ً                                                وينشئ مركزاً يعىن بضمان تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية            ١٩٩٣       فرباير   /       شباط   ١٥  
  .                                                             ً         ، ألغت هيئة التحكيم عدة أحكام من هذا القانون اجلديد وفسرت عدداً آخر منها    ٢٠٠٤       أكتوبر  /          تشرين األول

                                          أوسع على عدة أصعدة من نطاق تطبيق            ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط   ٢٥       املؤرخ    "                مكافحة التمييز  "                     ونطاق تطبيق قانون     -  ٢٢
  .    ١٩٨١      يوليه  /     متوز  ٣٠      املؤرخ   "                مكافحة العنصرية "      قانون 

    ً     ً حظراً صرحياً   "           غري املباشرة " و  "        املباشرة "                أشكال التمييز     ٢٠٠٣      فرباير  /      شباط  ٢٥                     فمن جهة، حيظر قانون  •
                        يسري على املستوى املدين      "            غري املباشرة  "                              بيد أن حظر أشكال التمييز         ).  ٢              من املادة     ٢    و  ١            الفقـرتان    (

  .                            ُ             فقط مبوجب حكم هيئة التحكيم املُشار إليه أعاله

                                            إال على األفعال العنصرية أو التمييزية           ١٩٨١       يوليه   /  وز    مت   ٣٠                                         ومن جهة أخرى، بينما ال يعاقب قانون         •
    ٢٥                                                                                                      املرتكـبة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي للضحية، فإن قانون                  

                                                                                  يعاقب على األفعال التمييزية القائمة على نوع اجلنس والعرق واللون والنسب                ٢٠٠٣       فرباير   /      شـباط 
                                                                              امليل اجلنسي، واحلالة املدنية، واملولد، والثروة، والعمر، واملعتقد الديين أو                                       واألصل القومي أو العرقي، و    

                             ومن اجلدير بالذكر أن هيئة       .                                                                           الفلسـفي، واحلالـة الصـحية احلالية أو املستقبلية، واإلعاقة أو الشكل           
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                            ، قائمة الدوافع هذه على         ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦                                           التحكـيم قد ألغت، يف حكمها الصادر يف         
                   حمظورة على املستوى     "            غري املباشرة  " و  "        املباشرة "                                   وبذلك أصبحت مجيع أشكال التمييز        .           ستوى املدين   امل

  .                                          املدين، بغض النظر عن الدوافع اليت تستند إليها

  ،     ٢٠٠٣      فرباير  /      شباط  ٢٥     ً                                                                      وأخـرياً، فـيما يتعلق بالسياق الذي حيدث فيه التمييز، فإن القانون املؤرخ         •
     من  ٤        فالفقرة   .                                                 ً     ً جب حكم هيئة التحكيم املذكور أعاله، يبدو أوسع نطاقاً أيضاً           ّ        ً      بصيغته املعّدلة جزئياً مبو   

ّ          من هذا القانون تنّص على أن  ٢      املادة  ّ        حيظر كل متييز مباشر أو غري مباشر إذا مّس مبا يلي "                                                      :  

                                     تقدمي أو إتاحة السلع واخلدمات للجمهور؛ -

                                قل، مبا يف ذلك معايري االختيار                                                                        شـروط احلصـول على عمل سواء كان مبرتب أو بغري مرتب أو مست              -
                         ً                                                                           الوظـيفي وشروط التعيني، أياً يكن جمال العمل وعلى خمتلف مستويات اهلرم الوظيفي، مبا يف ذلك يف                 
                                                                                                جمال الترقيات وشروط التوظيف والعمل، مبا يف ذلك شروط الفصل واألجور، سواء يف القطاع اخلاص               

          أم العام؛

               يف دائرة معينة؛                                تعيني أو ترقية موظف أو تعيني موظف  -

                                 إدراج يف وثيقة رمسية أو حمضر شفهي؛  -

                                                                                                         والوصول إىل نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف أو سياسي متاح للعامة أو املشاركة فيه أو ممارسته                  -
   ".           بأي شكل آخر

     ئيسي                ولكن العنصر الر  .                                            عناصر جديدة على الصعيدين اجلنائي واملدين        ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط   ٢٥                ويضـيف قانون     -  ٢٣
                                                                                                                       يكمـن يف أحكـام القانون املدين، أصبحت اليت تتيح لضحية التمييز املرتكب يف سياق اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف،                    

                         وميكن للمحكمة حينئذ تعليق   .                                                                                         القـيام بإجراء سريع أمام احملكمة االبتدائية، مث عند االقتضاء أمام حمكمة التجارة أو العمل      
    ٢٥                  كما يقضي قانون       ).   ٢٠       املادة   (                               ً                       احلكم بتغرمي مرتكبه إذا مل يضع حداً للتمييز املعين                                             اإلجـراء التمييزي واألمر بوقفه و     

             باالستناد إىل    )   ١٩              من املادة     ٣        الفقرة   (                       َّ                                      بنقل عبء اإلثبات إىل املتَّهم يف حالة وجود متييز مفترض                ٢٠٠٣       فرباير   /      شـباط 
       ً                                           د نظاماً يهدف إىل محاية وضع العامل الذي يقدم              ً                     وأخرياً، يضع القانون اجلدي     .                       أو البيانات اإلحصائية    "                  اختـبار للوضـع    "

   ).  ٢١      املادة  (                شكوى ضد رب عمله 

  .          من العهد ٣                                                                                       أما بالنسبة لألفعال التمييزية القائمة على نوع اجلنس، فنحيل القارئ إىل التعليقات على املادة  -  ٢٤

                 الدعاوى القضائية  ) د ( 

ّ                                                              حيـّق لكـل شـخص، وقع ضحية لتمييز، إما أن يرفع شكوى ج              -  ٢٥     ٣٠                                يف معظم احلاالت يف إطار قانون        (       نائية   
                       ومن اجلدير بالذكر أن       ).     ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط   ٢٥                يف إطار قانون     (                                   أو أن يرفع دعوى قضائية مدنية         )     ١٩٨١       يوليه   /     متـوز 

                              ولذلك فإن املساعدة القضائية      .                                                                                      املساعدة القضائية يف بلجيكا تعتمد على دخل الشخص الذي يطلبها وليس على جنسيته            
ّ                             ة ُتقّدم إىل األجانب شأهنم شأن املواطنني     اجملاني   ُ  .  
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ّ                                                      ، حيّق للمركز املعين بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية اللجوء إىل  "              ملكافحة التمييز "                           ويف إطـار القـانون اجلديد     -  ٢٦    
ٍ            كما حيّق ملؤسسات أو منظمات أخرى التقاضي يف حالة إحلاق ضرٍر             .                                                  القضاء يف اخلصومات اليت تنشأ عن تطبيق القانون                                                      ّ      

ّ                   ً                                 وحيّق لنفس املؤسسات أيضاً اللجوء إىل القضاء يف إطار قانون      ).   ٣١       املادة   (                                            األغـراض املقـررة الـيت تتكفل بتحقيقها          ب   
ّ                                                                                                    كما حيّق ملعهد املساواة بني املرأة والرجل أن يساعد يف إطار هذا القانون ضحايا التمييز القائم على                    ".                 مكافحة العنصرية  "      

  .                        اجلنس يف اإلجراءات القضائية

     ً      ً       ً             ملفاً جديداً متعلقاً بالسلوكيات    ٧٧٩                                                 ، فـتح املركز املعين بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية      ٢٠٠٣          يف عـام     و -  ٢٧
     ً       ً    ملفاً مفتوحاً      ٢٦٧                            ومن الناحية األخرى، هناك       .                                                                 يف املائة منها تتعلق مباشرة بضحايا التمييز يف سوق العمل            ١٧            التمييزية؛  

            يف املائة     ١٦                                           يف املائة تتعلق بتمييز بسبب اإلعاقة و           ٣٠,٥             صرية، منها                                                      تـتعلق حباالت متييز قائم على دوافع أخرى غري عن         
  .                تتعلق بسوق العمل

                                                                  خطة العمل الوطنية اهلادفة إىل مكافحة التمييز وتعزيز مكافحة العنصرية    ) ه ( 

     ك من                                                            ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذل        ً                                  تنفـيذاً السـتنتاجات املؤمتـر العاملي         -  ٢٨
ّ   ، أعّد   )    ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول  ٨  -       أغسطس   /     آب   ٣١                جنوب أفريقيا،    (                                           ، الـذي عقدته األمم املتحدة يف ديربان               تعصـب      

      ديسمرب  /            كانون األول ٧   ويف   .                                                                                    املركز املعين بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية مشروع خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية       
ّ                                             ، أقـّرت احلكومة البلجيكية مبادئ خطة عمل احت            ٢٠٠٠        وتتضمن   .                                                     ادية بشأن العنصرية ومعاداة السامية وكره األجانب          

                                                          ً                                                              اخلطة اختاذ تدابري ملموسة تتناول عشرة حماور رئيسية تتعلق خصوصاً بتطبيق قوانني مكافحة التمييز، ومتابعة الشكاوى،                
                  العنصرية، ومكافحة                                                                                             واسـتخدام شـبكة اإلنترنت لترويج األيديولوجيات العنصرية واملعادية للسامية، وتوزيع املنشورات      

                                                                                                                      التحـيز، ووسـائط اإلعالم، وأجهزة الشرطة، وأمن الدولة، وتدابري محاية اجلماعات املستهدفة، واستحداث أداة لتقييم                
  .             مستوى التسامح

  .                                                                                           ً                   بـيد أن مؤمتر ديربان العاملي قد أصدر توصيات تتعلق مبواضيع ال تقع ضمن اختصاص الدولة االحتادية حصراً                  -  ٢٩
                                                                                                      عات اخلاصة بالتمييز العرقي وسياسة النهوض باملساواة يف جماالت التوظيف، والتعليم، والسكن، وبصورة                             فتنفـيذ التشري  

  .                                                                                                                       أعم يف خمتلف قطاعات احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية يقتضي، يف بعض جوانبه، التعاون مع الكيانات االحتادية               
                     ُ                                    لتنفيذ هذه التوصيات، ُتعقد اجتماعات حلفز وتنسيق وضع         و  .                                                      وسـيجري تـناول هذه اجلوانب مع التجمعات واملناطق        

   .                                  خطط عمل على مستوى السلطات االحتادية

              املستوى األورويب  ) و ( 

           لالتفاقية   ١٢                    ، على الربوتوكول رقم     ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٤                            ّ               مـن اجلديـر بالذكر أن بلجيكا وقّعت يف          -  ٣٠
ّ              ، الذي ينّص على مبدأ عدم التمييز يف التمتع جبميع احلقوق اليت ينّص                سية                                  حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األسا              األوروبية                                                    ّ          

                     من االتفاقية اليت      ١٤                 على عكس املادة     (                                                                                 علـيها القـانون، دون ربط الربوتوكول املذكور بنطاق تطبيق االتفاقية نفسها             
                     للمحكمة األوروبية     ١٢    قم                                      وهكذا ينتظر أن يتيح الربوتوكول ر        ).                                                   تـتحدث عـن مجيع احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية         

ّ                                                                                                     حلقـوق اإلنسان أن تبّت يف املستقبل يف طائفة كاملة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بصورة غري مباشرة                                    
  .        على األقل
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                   تويل الوظائف العامة    ) ز ( 

      ً                  يني أوالً، مث رعايا البلدان                      ُ                                ً                           فـيما يـتعلق باألجانب، فُتح باب تويل الوظائف العامة تدرجيياً أمام املواطنني األوروب      -  ٣١
      ّ                      ً                                    وقد أكّدت احلكومة االحتادية جمدداً عزمها على حتسني عملية إسناد            .                                          ولكـن ال يزال هناك العديد من القيود         .        األخـرى 

  ،     ٢٠٠٣       يوليه   /                         زخم جديد للبلد، متوز    -                                                   اإلعالن احلكومي املعنون بلجيكا املبدعة والتضامنية        (                         الوظائف العامة لألجانب    
     ُ                                                                                     ً                     وقد فُتحت الفقرة الثانية من املادة العاشرة من الدستور أمام املراجعة، مما سيقلب املنطق احلايل رأساً على                    ).   ٨٣        الصفحة  

                    وأثناء مؤمتر وزاري     .                                                                                                    عقـب حبيـث يصبح املبدأ الرئيسي هو إتاحة الوظائف العامة أمام اجلميع بغض النظر عن اجلنسية                
                                                                   حصرية باملهام والوظائف اليت تنطوي على ممارسة السلطة العامة                             ُ ّ                                 خـاص بسياسة اهلجرة، كُلّف فريق عامل بإعداد قائمة        

  .                      ً واحملجوزة للبلجيكيني حصراً  )   ٣٩      املادة  (

                الضمان االجتماعي  ) ح ( 

                                                                                                              يهـدف تنسـيق النظم الوطنية للضمان االجتماعي يف االحتاد األورويب إىل محاية وتعزيز حرية تنقل العمال من                   -  ٣٢
 ُ                      وُتشجع يف الواقع حركة       ).                        من معاهدة أمستردام     ٣٩       املادة   (                         أسرهم بني بلدان االحتاد                                        رعايـا الدول األعضاء األوروبية و     

                                                                                                                       العاملني بني البلدان األوروبية، بوصفها حرية أساسية، عن طريق احلفاظ داخل كل دولة من الدول األعضاء على احلقوق                  
    ٧١ /    ١٤٠٨        رقم     ية     تنظيم      ُ    الالئحةُ ال      سيق                  وتكفل هذا التن    .                                                               االجتماعـية اليت حصل عليها العامل أو يوشك أن حيصل عليها          

                                      واملتعلقة بتطبيق نظم الضمان االجتماعي     ١٩٧١      يونيه  /        حزيران  ١٤    يف  )        األوروبية                 اجلماعة االقتصادية  (      اجمللس               الصادرة عن   
  .                                                                                   على العاملني بأجر أو بدون أجر وعلى أفراد أسرهم عند تنقلهم داخل بلدان اجلماعة األوروبية

     من  ٣           من املادة  ١                           من املعاهدة، وكذلك الفقرة   ٣٩            من املادة   ٢            والفقرة     ١٢            حتظر املادة                          باإلضـافة إىل ذلـك،       -  ٣٣
                            ُ                                                           ، أي متييز مباشر أو غري مباشر ُيمارس بسبب اجلنسية على حساب رعايا الدول األعضاء أو             ٧١ /    ١٤٠٨                   الالئحة التنظيمية   

               الصادرة عن     ٦٨ /    ١٦١٢                       لالئحة التنظيمية رقم         ً         وأخرياً، فإن ا    .                                                          األشـخاص الذين تنطبق عليهم الالئحة التنظيمية املذكورة       
                                 من مادهتا السابعة، تربط بني       ٢              ، يف الفقرة        ١٩٦٨        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٥   يف    )                            اجلماعة االقتصادية األوروبية   (        اجمللـس   

  .                                                                                      حرية التنقل وحظر أي متييز قائم على أساس اجلنسية يف االستفادة من املزايا االجتماعية والضريبية

    ١٤  يف   )                          اجلماعة االقتصادية األوروبية (                     الصادرة عن اجمللس        ٢٠٠٣ /   ٨٥٩                          الئحـة التنظيمـية رقم                 ومبوجـب ال   -  ٣٤
    ٧١ /    ١٤٠٨                                         ، أصبحت أحكام الالئحة التنظيمية رقم           ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران  ١                  ً        ، واليت أصبحت نافذةً يف          ٢٠٠٣      مايو   /    أيار

                                                ، باستثناء الدامنرك، على رعايا الدول األخرى                  ً                             منطبقة أيضاً يف مجيع دول االحتاد األورويب        )                            اجلماعة االقتصادية األوروبية   (
  .                                                                   املقيمني بصورة قانونية على أراضي دولة عضو عند تواجدهم يف دولة عضو أخرى

                                                                                                                  ولكـن رعايا البلدان األخرى، من غري الالجئني أو عدميي اجلنسية أو أفراد أسر العاملني من الرعايا األوروبيني،                   -  ٣٥
               عند تنقلهم     ٦٨ /    ١٦١٢                                                                أراضي االحتاد األورويب، ال تشملهم محاية الالئحة التنظيمية رقم                                            الذين يقيمون بصورة قانونية يف      

                                                                                                   داخـل االحتاد األورويب، حىت لو كان لديهم ضمان اجتماعي مبوجب قانون إحدى الدول األعضاء، إال مبوجب اتفاقات     
  .                            دولية بني االحتاد والدولة األخرى

       ولكن ال   .                                                      ئمة على االشتراكات تتضمن قواعد متييزية على أساس اجلنسية        ُ                               ومل تعـد ُنظم الضمان االجتماعي القا       -  ٣٦
                   استحقاقات املعوقني،   (                                                                                                   تـزال توجد فروق يف املعاملة يف نظم احلماية االجتماعية البلجيكية غري القائمة على االشتراكات                
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                                ل أشكال التمييز اليت ال تزال          وتشم   ).                                                                           ضمان الدخل للمسنني، املساعدات األسرية املكفولة، احلق يف اإلدماج االجتماعي         
  ،  )             تأمني البطالة  (                                                         استحقاقات فترة االنتظار واستحقاقات الفترة االنتقالية         :                                               قائمـة يف الـنظم القائمـة على االشتراكات        

ّ                                                       وتنّص اللوائح التنظيمية يف جمال البطالة على أنه يتعني            ).                                   لألجانب الذين ال ميلكون رخصة عمل      (                       واسـتحقاقات البطالة        
                               ّ                                                                     يب، الذي ساهم باشتراكات كافية متكّن من احلصول على االستحقاقات، إما أن تكون لديه كذلك رخصة                           عـلى األجن  

     ً              يوماً اليت تعقب      ٦٠                                                                  وبدون ذلك، فإنه لن حيصل على االستحقاقات إال خالل فترة ال                .           ُ                       عمل أو أن ُيعفى من هذا الشرط      
  .                 انتهاء رخصة العمل

                                                 ً                             كات فإن أوجه التمييز اليت ما زالت قائمة تتعلق خاصةً بالسياسة املتعلقة                                                     أمـا يف النظم غري القائمة على االشترا        -  ٣٧
                                                                                                               باملعوقني، وضمان الدخل للمسنني، واملساعدات األسرية املكفولة، واحلق يف اإلدماج االجتماعي، وإجراءات املساعدة يف              

         وقد صاغ    .            ً          تزال مثاراً للجدل                                                                                            احلصـول عـلى وظيفة، وإن كان هذا القطاع ال يتضمن سوى القليل من التدابري اليت ال                
      جمموعة   )   ٦٦                           املساواة والتنوع، الصفحة       (    ٢٠٠١                                                                        املركز املعين بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية يف تقريره السنوي لعام           

ٍ                                                                            مقترحات هتدف إىل وضع حٍد ألشكال التمييز املباشرة أو غري املباشرة اليت يتعرض هلا بعض األجانب                               ً   وهي تتعلق أساساً     .                     
  .                                                            ريعية أو مراسيم أو لوائح تنظيمية ميكن للسلطات املختصة اعتمادها         بتدابري تش

                            جلنة التجمع الناطق بالفرنسية - ٢ 

ٍ                      تـنّص جمموعة التشريعات اليت اعتمدهتا جلنة التجمع الناطق بالفرنسية يف امليدان االجتماعي بشكل صريٍح على                 -  ٣٨                                                                                     ّ   
ّ                  وتنّص التشريعات األحدث   .                             املعتقدات الفلسفية أو الدينية                                                       حظـر كل متييز قائم على أساس اجلنس، أو األصل العرقي، أو        

  .                                                   كذلك على حظر أشكال التمييز القائمة على امليول اجلنسية

      ً                                                                                                               وتوخـياً لتعزيز إتاحة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع، تتبع جلنة التجمع الناطق بالفرنسية منذ                -  ٣٩
                       ٌ                           وسريسخ هذه السياسات مرسوٌم جديد يتعلق بالتالحم         .           التعايش -       تماعي                                            عـدة سـنوات سياسة عنواهنا اإلدماج االج       

                       وتتمثل األهداف الرئيسية   .     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين ١                    ودخل حيز النفاذ يف     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٣            ُ      االجتماعي، اعُتمد يف 
                                  االقتصادية والثقافية واالجتماعية،                                                                          هلذا املرسوم يف تشجيع التالحم االجتماعي، وفتح اجملال أمام اجلميع للمشاركة يف احلياة

  .                                      ومكافحة أشكال التمييز واإلقصاء االجتماعي

                     إقليم العاصمة بروكسل - ٣ 

    وقد   .   ُ                                                                                                  اعـُتمدت تدابري ملموسة خمتلفة يف جمال مكافحة السلوكيات التمييزية لدى التوظيف وخالل احلياة املهنية            -  ٤٠
                                                                   ف أهايل بروكسل، وقام بتنسيقها يف معظمها فريق امليثاق اإلقليمي                                                               أعقبـت هذه التدابري توقيع امليثاق االجتماعي لتوظي       

   ):                             خطة عمل بروكسل ملكافحة التمييز (                املعين هبذا املوضوع 

 ُ                                                                                                    فُـتح يف املكتب احمللي للعمالة يف بروكسل مكتب للمعلومات بشأن أشكال التمييز املتعلق بالتعيني يف                 -
                                            ، بالتعاون مع املركز املعين بتكافؤ الفرص         ٠٣  ٢٠      مايو   /                                             تـويل الوظـائف ومزاولـتها، وذلك يف أيار        

                                                                     واملكتب األخري هو مركز معلومات متخصص يف استقبال ضحايا السلوكيات            .                    ومكافحـة العنصرية  
                                            التمييزية يف ميدان العمل ومساعدهتم ومتابعتهم؛
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         إقليم                                                                                               أجرت جامعة بروكسل احلرة وجامعة لوفني الكاثوليكية دراسة عن التمييز يف سياق التوظيف يف              -
ُ                                                                       العاصـمة بروكسـل، وُعرضت نتائج الدراسة على امليثاق اإلقليمي للعمل يف كانون األول                    ديسمرب  /                 

                                                             ً                              وكانـت الدراسـة هتـدف إىل تسليط الضوء على تطور ظاهرة التمييز مؤخراً وعلى إبراز                  .     ٢٠٠٤
     ً ؤخراً؛                                                                        اإلشكاليات اليت يتعرض هلا األشخاص املنتمني إىل أصل خمتلف الذين طرقوا سوق العمل م

   َّ                                                                                                يـنظَّم دورات تدريبـية ومحـالت توعية خمتلفة بشأن السلوكيات التمييزية، من أجل أرباب العمل                 -
                                  والعاملني وممثلي النقابات العمالية؛

                              ً                                                                      جيـري تطبـيق إجراءات إجيابية وخاصةً لصاحل الوافدين اجلدد والعاملني املنحدرين من أفريقيا جنوب                -
               الصحراء الكربى؛

                              مكافحة التمييز العرقي يف     -                               اجلميع متساوون خبصوص التوظيف      "                   تعليمي بعنوان                      جـرى إصدار دليل    -
  .                        موجه للوسطاء يف سوق العمل  "          سوق العمل

                         ويهدف إىل اختاذ إجراءات      .                                  ً     ً                                            ويـويل عقـد االقتصاد والعمالة اهتماماً خاصاً ملكافحة التمييز يف سياق التوظيف             -  ٤١
                  باإلضافة إىل ذلك،     .                                                  ن أجل تطبيق سياسة تنوع حقيقية يف سوق العمل                                                         ملموسـة مـن مجيع اجلهات الفاعلة يف امليدان م         
      يوليه  /      متوز  ٥        ً                              ، مرسوماً وافق عليه اجمللس احمللي يف            ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ١١                                            أصـدرت حكومة إقليم العاصمة بروكسل، يف        

             العامة يف                                                           ، يرمي إىل تسهيل شروط اجلنسية املطلوبة لتويل الوظائف            ٢٠٠٢       أغسطس   /     آب  ٢             ً         ، وأصـبح نافذاً يف          ٢٠٠٢
ّ          وتنّص املادة     .                         من الدستور البلجيكي     ٣٩                                    ويعاجل املرسوم مسألة تثريها املادة        .               منطقة العاصمة    :                            من املرسوم على ما يلي      ٢   

ُ                                                                                                                     ُيسـمح للمواطـنني الذيـن حيملون جنسية أخرى غري اجلنسية البلجيكية وليسوا من رعايا االحتاد األورويب أو املنطقة                    "
                                                                                               وظائف يف األجهزة احلكومية إلقليم العاصمة بروكسل واهليئات االعتبارية العامة التابعة هلا،                                        االقتصـادية األوروبية بتويل   

                                      ً                                                                                    وتـويل الوظـائف املدنـية اليت ال تتضمن مشاركةً مباشرة أو غري مباشرة يف ممارسة السلطة العامة أو الوظائف اليت ال                      
    ".  ى                                                       تستهدف محاية املصاحل العامة للدولة أو للكيانات العامة األخر

                التجمع الفلمندي - ٤ 

  Evenredige (                                                                                                  يسـتند األسـاس القـانوين للسياسـة الفلمندية يف جمال املشاركة التناسبية يف العمل والتنوع                  -  ٤٢
Arbeidsdeelname en Diversiteit − EAD (     واملتعلق باملشاركة    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ٨                             إىل املرسـوم الفلمـندي املؤرخ                    

                                                                                         هذا املرسوم إىل ضمان املساواة يف املعاملة ومنع أي شكل من أشكال التمييز القائم                    ويهدف  .                           التناسـبية يف سوق العمل    
                                                                                                                       عـلى اجلـنس أو العرق أو األصل العرقي أو القومي أو غري ذلك، يف جماالت التوجيه املهين، والتدريب املهين، والدعم                     

                   ويؤكد املرسوم هدف     .        التعليم                                                                                    الوظـيفي والتوظـيف، وكذلـك يف جمال أوضاع عمل موظفي دوائر اخلدمات العامة و              
                                                                                                                        املشـاركة التناسبية يف سوق العمل الفلمندية، ويشجع مؤسسات األعمال على اتباع سياسة املشاركة التناسبية يف العمل                 

ّ                                                    ً                                      والتنوع، وينّص على متابعة تنفيذ املرسوم والرقابة املستقلة عليه، فضالً عن معاملة الشكاوى وإمكانية فرض عقوبات             .  

                                                                          ً                          لسياسـة املنتهجة يف جمال املشاركة التناسبية يف العمل والتنوع إىل قاعدة عريضة أيضاً، حيث جيري                           وتسـتند ا   -  ٤٣
                                                                                      ً     ً                             إشـراك احلكومة الفلمندية والشركاء االجتماعيني الفلمنديني وممثلي الفئات املعرضة للتمييز إشراكاً نشطاً يف صياغة هذه                
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    ١٦      يف    )١ ( )SERV (                       االجتماعي الفلمندي    -                   اجمللس االقتصادي                    ُ                             ومن هذا املنطلق أُنشئت جلنة التنوع يف إطار         .          السياسـة 
ّ                                                                                     وتضّم هذه اللجنة ممثلي الشركاء االجتماعيني وممثلي الفئات املعرضة للتمييز على السواء             .     ٢٠٠٣       ديسمرب   /           كانون األول      .  

              وهبذه الطريقة    .           ل والتنوع                                                                                                   وهذه اللجنة هي اهليئة االستشارية املركزية ألي عملية تنظيم لسياسة املشاركة التناسبية يف العم             
  .                                               ً         ً                جيري إشراك اجلاليات األجنبية املنظمة يف فالندر إشراكاً استباقياً يف سياسة العمالة

                                                                                                                 باإلضـافة إىل ذلك، هتتم سياسة العمالة الفلمندية بإضفاء الطابع املهين على االحتادات األجنبية عن طريق متويل                  -  ٤٤
                               كما جيري إشراك االحتادات كشريك      .                                           يام مبهامهما االستشارية على النحو املالئم          َْ                                 معاوَنْين للموظفني، حبيث يتسىن هلما الق     

                        توجيه الشباب طاليب العمل  (                                                                                       نشط يف جمال املشاركة التناسبية يف العمل والتنوع، حيث تنهض مبشروع توجيه طويل األمد            
   ).                             فلمندية للتوظيف والتوجيه املهين                             ً                                       األجانب الذين هم يف وضع حرج جداً إىل مسارات اإلدماج اليت تتيحها الدائرة ال

      ٢٠١٠                      يف التوصل حبلول عام       "                                      املشاركة التناسبية يف العمل والتنوع     "                                           ويتمـثل هدف السياسة الفلمندية يف جمال         -  ٤٥
                       وفيما يتعلق باألجانب،     .                                                                                                 إىل حتقيق املشاركة التناسبية جلميع الفئات املعرضة للتمييز والناقصة التمثيل يف معدالت النشاط            

ـ                                وظيفة إضافية على األقل،      ٢     ٠٠٠                                                                            ع سيناريو واضح وملموس للنمو بغية التوصل إىل هذا اهلدف، فيتعني ختصيص             ُ    ُوض
  .                               وخيضع هذا السيناريو ملتابعة سنوية  .  )٢ (                                                       وظيفة على الوجه األمثل، ألشخاص من غري رعايا االحتاد األورويب ٥     ٠٠٠ و

        الباحثني  "                                             احلفز الوظيفي، ما يشمل تكاليف مرتبات                   ً           يورو سنوياً لسياسة    ٨     ٠٠٠     ٠٠٠ ُ                     وُيخصـص مبلغ يناهز      -  ٤٦
                                                                   وتستهدف التدابري واإلجراءات املتخذة أرباب العمل والعاملني وطاليب          .       ً   باحثاً    ١٢٥                   البالغ عددهم حنو      "                 يف جمـال التنوع   

  .       التأخري                                              تعزيز فرص العمل، ومكافحة التمييز، وإزالة أوجه   :                                                      العمـل على السواء، وتركز على ثالث جماالت متكاملة هي     
     ٩٠٠  ُ  ّ               ، ُنفّذت أكثر من         ١٩٩٨           ومنذ عام     .                            ً                                          فعـلى صعيد مؤسسات األعمال مثالً، جيري العمل على وضع خطط للتنوع           

        ، أصبح      ٢٠٠٢           ومنذ عام      ).            أو التدريب  /              أو الترقية و   /          التوظيف و  (                    ُ                                  خطة تتعلق بالتنوع، كُرس فيها اهتمام خاص لألجانب         
  .                                                                ة فيما يتعلق بتوظيف الفئات املعرضة للتمييز أو ترقيتها أو تدريبها                                      ً    ّ        مـن الـالزم أن تتضمن كل خطة للتنوع أهدافاً كميّ     

  :                                   وكانت األرقام املتعلقة باألجانب كالتايل

 ٢٠٠٤-٢٠٠٢األهداف الكمية املتعلقة باألجانب يف خطط التنوع للفترة 

 )خطة العمل(السنة  التوظيف الترقية التدريب
٢٤٠   (    ٢٠٠٢    ٨٦٠   ٤٧  ١     ٣٧٣   (  
٣٠٨   (   ٠٠٣ ٢  ١     ١٠٩    ٦٢٤  ٢     ٠٩٢   (  
٢٤٤   ( )٣ (    ٢٠٠٤    ٧٤١    ٢٧٥  ١     ٢٩٥   (  
      اجملموع  ٢     ٧١٠    ٩٦٤  ٤     ٧٦٠

  .    ٢٠٠٥      يناير  /                          إدارة العمالة، كانون الثاين  :     املصدر 

                                                      

) ١ (  Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.  
   .       دولة  ١٥                                املقصود هو االحتاد األورويب الذي يضم   ) ٢ (
                                                                                     ، ازداد تركيز خطط التنوع على الفئات املعرضة للتهميش املتمثلة يف العاملني املعوقني والعاملني     ٢٠٠٤       عام   يف  ) ٣ (

   .                               ّ        ً                                                  وقد أسهم ذلك يف تدين األهداف الكمّية نسبياً فيما يتعلق بالفئة املعرضة للتهميش املتمثلة يف األجانب  .                  املسنني وطاليب العمل
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      ُ        ً                 فقد أُجنزت مجيعاً، ويبدو أن          ٢٠٠٢             ُ                 أما اخلطط اليت ُنفذت يف عام         .                                            وال يـزال معظـم هذه اخلطط قيد التنفيذ         -  ٤٧
  .         يف املائة  ٢٠   و  ١٥                      اوزها بنسبة تتراوح بني                 ُ                ّ  األهداف الكمية مل ُتحقق فحسب وإمنا متّ جت

  .                                                         تركز بشدة على دعم املشاريع واملؤسسات واإلدارات احمللية         "                                      املشاركة التناسبية يف العمل والتنوع     "          وسياسـة    -  ٤٨
                       األهداف الكمية يف جمال     (                              ٍ                                                               وتسـعى هـذه السياسـة إىل إحداث ثورٍة عن طريق العمل يف اآلن ذاته على فتح األبواب                   

      ترسيخ  (                    واستحداث املمارسات     )                                              تقدير مجيع فئات املوظفني يف املنظمة للتغيريات       (               وتوسعة اآلفاق     )           والترقـية            التوظـيف   
    ).                               النتائج يف سياسة املوارد البشرية

                        التجمع الناطق بالفرنسية /           إقليم والون - ٥ 

                         عدم التمييز كمبدأ مستعرض  ) أ ( 

                                                        ه يف مجيع اإلجراءات اليت تتخذها إقليم والون والتجمع                                             َّ                    إن حظـر مجيع أشكال التمييز هو مبدأ معمَّم معترف ب           -  ٤٩
  .                الناطق بالفرنسية

ٍ          ويتجسد هذا املبدأ بشكل خاٍص فيما يلي                          :  

                                          ، والذي يسهم يف تنفيذ التوجيه الصادر           ٢٠٠٤      مايو   /       أيار   ٢٧                                        املرسوم الذي اعتمدته حكومة والون يف        -
                                             املعاملة بني األشخاص دون متييز على أساس                                                                عن جملس االحتاد األورويب املتعلق بتطبيق مبدأ املساواة يف        

                                                                              وحيظر هذا املرسوم كل متييز مباشر أو غري مباشر، قائم على أساس املعتقدات               .                        العرق أو األصل العرقي   
                                                                                                                   الدينـية أو الفلسفية، أو اإلعاقة أو الشكل، أو احلالة الصحية القائمة أو املستقبلية، أو السن، أو احلالة                  

                                                                                     أو نوع اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو األصل القومي أو العرقي، أو األصل أو الوضع                                   املدنية، أو اجلنس،    
             االقتصادية؛-                           العائلي أو احلالة االجتماعية 

            الرامي إىل     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ٢٥                                                               بـرنامج العمل الذي اعتمدته حكومة التجمع الناطق بالفرنسية يف      -
ّ     وهتدف التدابري اليت ينّص      .                        ثقايف واإلدماج االجتماعي                                                      تعزيـز املسـاواة بني املرأة والرجل، والتمازج ال                            

                                                                                          ً                عليها برنامج العمل هذا إىل مكافحة أشكال عدم املساواة والتمييز اليت تعرقل متتع مجيع املواطنني متتعاً                
    ً                                                                                                    فعـاالً باحلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املعترف هبا يف القوانني الوطنية والدولية،             

  :      من خالل     وذلك 

ّ                                                                                             سّن قوانني وتنفيذ التشريعات القائمة يف ميدان مكافحة أوجه عدم املساواة والتمييز يف مجيع                �  
                                                               اجملاالت اليت تقع ضمن نطاق اختصاصات حكومة التجمع الناطق بالفرنسية؛

  ؛ "    اآلخر "                                                                   اقتراح إجراءات للتوعية واإلعالم هتدف إىل دحض األفكار النمطية السائدة عن   �

  .                                                   تدابري إجيابية لضمان تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة      اعتماد  �
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                                                اإلجراءات املتخذة على صعيد إدماج املهاجرين يف اجملتمع  ) ب ( 

                      اإلطار التنظيمي واملهام 

      ١٩٩٦       يوليه   /      متوز  ٤                                                                                         يعمـل قطاع إدماج املهاجرين على تطوير مهامه بصورة رئيسية يف إطار املرسوم املؤرخ                
   ٦                                                                                   ألجانـب أو األشخاص من أصل أجنيب، واألمر التنفيذي الصادر عن حكومة والون يف                                    املـتعلق بإدمـاج ا    

  .    ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ١٩                                    ، بصيغته املعدلة باألمر الصادر عنها يف     ١٩٩٧     مارس  /    آذار

                 ويرمي إىل تعزيز     .                                                                                      ويهدف هذا املرسوم إىل صياغة سياسة متسقة إلدماج األجانب أو األشخاص من أصل أجنيب              
                                                                                                         فؤ الفرص وتشجيع قيام جمتمع حيترم التنوع الثقايف وحيرص على حتسني أوضاع التعايش القائم على الوئام                     تكـا 

  .                                                       بني السكان األصليني واألشخاص األجانب أو املنحدرين من أصل أجنيب

   ات                  ً                                                                                       ويتحقق ذلك تدرجيياً من خالل ترخيص إقامة مراكز إقليمية لإلدماج ومتويلها وكذلك منح إعانات للمبادر               
                                                                                                           امليدانية اليت تضطلع هبا بصورة رئيسية مجعيات تعمل مع السكان املنحدرين من أصل أجنيب وتستحدث منهجية                

  .             وأساليب مالئمة

                                                                                                        ويكفـل إقليم والون كذلك إدارة املشاريع املمولة بصورة مشتركة يف إطار صندوق دعم سياسة اهلجرة، باالستناد         
                                                                       يس الوزراء، كما تعمل منذ سنتني يف بعض املشاريع املستحدثة يف إطار                                                        إىل التعمـيم السنوي الصادر عن ديوان رئ       

  ،     ٢٠٠٣           ومنذ عام     .     ٢٠٠١                                                                                  الصندوق األورويب لالجئني، الذي أنشأته ونفذته مفوضية اجلماعات األوروبية يف عام            
   ).Fedasil (                                                                        أصبحت اهليئة املنسقة املستوى االحتادي هي الوكالة االحتادية الستقبال طاليب اللجوء 

              قطاعات األنشطة 

                                                            املراكز اإلقليمية إلدماج األجانب أو األشخاص املنحدرين من أصل أجنيب 

  :                                   تتمثل مهمة املراكز اإلقليمية فيما يلي 

                                 املهنية، وكذلك يف جمايل السكن      -                                                        إدراج أنشـطة اإلدماج يف اخلطط االجتماعية واالجتماعية          -
ّ                       والصحة، وُيفضل أن يتّم ذلك يف إطار اتفاقات مرب                                       مة مع السلطات احمللية والرابطات املعنية؛         ُ          

                                                                                       تشـجيع تدريب األجانب أو األشخاص املنحدرين من أصل أجنيب وموظفي الدوائر اليت تعىن               -
      ً        ً             جزئياً أو كلياً هبؤالء األشخاص؛

                                                                                          مجـع البـيانات اإلحصائية ومعاجلتها ووضع مؤشرات ونشر املعلومات الكفيلة بتيسري إدماج              -
                      املنحدرين من أصل أجنيب؛                 األشخاص األجانب أو 

                                                                      ُ                  متابعة أو توجيه األشخاص األجانب أو املنحدرين من أصل أجنيب يف مجيع مساعيهم، وُيفضل               -
ّ                                                             أن يتّم ذلك يف إطار اتفاقيات مربمة مع السلطات احمللية والرابطات املعنية؛       

   ن؛                                                                    تقييم املبادرات احمللية للتنمية االجتماعية، وإحالة التقييم إىل حكومة والو -
  .                                        تشجيع التبادالت الثقافية واحترام االختالفات -
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                                 املبادرات احمللية للتنمية االجتماعية 

                           ً    ُ          وهذه اإلعانات اختيارية وكثرياً ما ُتقدم        . ُ                                                   ٍ                  ُتخصص اإلعانات املالية للمبادرات امليدانية على أساس نداٍء للمشاريع         
                       املهين، مركز اخلدمات    -              اج االجتماعي             هيئة اإلدم  (                    ُ                                  السـتكمال اإلعانات اليت ُتمنح ضمن أطر ترخيص أخرى          

                                                    وتستند املبادرات املدعومة يف هذا اإلطار إىل أربعة           ).                                                         االجتماعية، منظمة التعليم املستمر، بيوت الشباب وغريها      
  :                               توجهات عريضة حمددة يف املرسوم، وهي

                                          الوساطة االجتماعية أو املشتركة بني الثقافات؛ -

                                                    نحدرين من أصل أجنيب على ممارسة حقوقهم وواجباهتم                                      مساعدة األشخاص األجانب أو امل     -
                    يف مجيع اجملاالت املعنية؛

        املهين؛-                  اإلدماج االجتماعي -          التدريب -        التعليم  -

                                                                                 حتسـني التفاهم والتعارف املتبادل بني السكان األصليني واألشخاص األجانب أو املنحدرين         -
  .           من أصل أجنيب

                            إطار صندوق دعم سياسات اهلجرة                               املبادرات املمولة بصورة مشتركة يف 

                                                                                                         يهدف صندوق دعم سياسات اهلجرة إىل متويل املشاريع يف إطار سياسة إدماج الشباب احلاملني جلنسية أجنبية                 
                  ُ                         ً                      وهو صندوق احتادي ُينظم مبوجب تعميم يصدر سنوياً عن ديوان رئيس الوزراء  .                             أو املـنحدرين من أصل أجنيب    

   ).    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٣ (

ّ                   وُتمّول تكاليف املوظفني     .                                                                               االعتمادات املمنوحة هلذا الصندوق من األرباح الصافية هليئة اليانصيب الوطنية                 وتتأتى      ُ 
             وتتمثل مهمة    .                                 ً       ً                                                      وسـري العمـل يف املشـاريع املختارة متويالً مشتركاً من جانب املناطق أو التجمعات السكانية               

  .             ة زمنية حمدودة                                                     الصندوق يف احلفز، وهو يهدف إىل تشجيع مشاريع حمددة خالل فتر

                                                                                                                 ويضـطلع املركز املعين بتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية بإدارة املشاريع املختارة ومتابعتها وتقييمها، بالنسبة               
                                                                                                            للجزء املمول من صندوق الدعم، فيما تضطلع سلطات التجمعات السكانية واملناطق باجلزء الذي ختتص بتمويله               

  .                     يف إطار التمويل املشترك

                                                                                                  ملشاريع باملوافقة عليها، فإهنا ينبغي أن تندرج ضمن إطار األولويات اليت حيددها املؤمتر الوزاري                            ولكـي حتظى ا    
  :                                 لسياسة اهلجرة، واليت تتمثل فيما يلي

                                                                                     اإلدماج االجتماعي واملهين وكذلك املشاركة من جانب الشباب األجانب أو املنحدرين من             -
          أصل أجنيب؛
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                                                    ياكل األساسية وهتيئة مساحات مفتوحة أمام اجلمهور ملمارسة                             تدبري التكاليف االستثمارية لله -
                                                        الثقافية اليت تليب احتياجات الشباب األجانب احلاملني        -                                   األنشـطة الرياضية أو االجتماعية      

  .                                    جلنسية أجنبية أو املنحدرين من أصل أجنيب

  .  ُ            أُخضع للدراسة       ً  مشروعاً   ١٢٩                              مشاريع يف إقليم والون من أصل    ١٠٦                  ، جرت املوافقة على     ٢٠٠٤       ويف عام 

 ُ                                                                                                                 وُتـنفذ املشاريع دون استثناء بواسطة الرابطات اليت ال تستهدف الربح، أو املراكز العامة للعمل االجتماعي أو                 
                             ُ                                    ويوىل اهتمام خاص للمشاريع اليت ُنهض بعمل حمدد يستهدف اجلمهور            .                                   الكوميونات، باالشتراك مع اجلمعيات   

   .       ملستهدف                          أو تعزز االختالط بني اجلمهور ا /         النسائي و

ّ                                   ومن املشاريع اليت متّول بصورة مشتركة يف هذا القطاع ما يلي                  :  

                                                مشاريع تتعلق باإلدماج االجتماعي، وهي تشكل أغلبية؛ -

        املهين؛-                              مشاريع تتعلق باإلدماج االجتماعي  -

                                                      مشاريع هتدف إىل مكافحة الفصل من املدرسة والتسرب الدراسي؛ -

ّ  ات الرّحل      ُ                     مشروع ُيعىن بسياسات إيواء مجاع -       .  

 VITAR-EQUAL                الشراكة اإلمنائية  

       اإلدماج   :                                                                                                       تـتكفل اإلدارة العامة للعمل االجتماعي والصحة يف إقليم والون بتنسيق الشراكة اإلمنائية حتت عنوان              
    ). EQUAL   " (       املساواة   : "                                     وتطوير الكفاءات يف إطار الربنامج األورويب

                                                       شاكل اليت يتعرض هلا األفارقة يف سوق العمل يف إقليم                                                                وهـو مشـروع جترييب يستند إىل أحباث أولية بشأن امل           
                        ً             املهين هلؤالء األشخاص انطالقاً من كفاءاهتم -                                              ويهـدف املشـروع إىل حتقـيق اإلدماج االجتماعي         .        والـون 

                                                                    وينطلق املشروع من فكرة أن من املمكن والفعال بالنسبة إىل هؤالء             .                                       ومشـاريعهم الفـردية وحـىت اجلماعية      
                                                                                         واردهم وشبكاهتم اجملتمعية، ومعارفهم الثقافية واللغوية اخلاصة، ودرايتهم وخربهتم الفنية                              األشـخاص تطويـر م    

                                                                                                                   املهنية والعلمية، يف سياق مشاريع تركز على قارهتم أو جمتمعهم األصلي، أو يف إطار مشاريع تنفذ يف بلجيكا أو                   
  .               تنطلق من بلجيكا

ّ               مركز الوساطة املعين جبماعات الرّحل يف إقليم والو    ن                            

                                                                         ، يسعى بشكل خاص إىل حتقيق أهدافه املتعلقة بتوعية اهليئات االجتماعية               ٢٠٠١                                 هـذا املركز، القائم منذ عام        
                                                                                                  املهنية، والسلطات العامة، والسكان اجملاورين أو السكان احملليني يف سياق إنشاء مناطق اإليواء              -              واالجتماعـية   

   ).                              انظر الفصل املتعلق بصندوق الدعم (
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      إلمنائي         التعاون ا - ٦ 

  :                                                                              تسعى بلجيكا إىل تعزيز ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق ما يلي -  ٥٠

ّ       واملعّدل يف    (                                      ، املتعلق بالتعاون الدويل البلجيكي          ١٩٩٩      مايو   /       أيار   ٢٥                  القـانون املؤرخ     - ١       يوليه  /      متوز   ١٩    
ّ                                                        والـذي ينّص على تركيز التعاون الثنائي املباشر على مخسة قط            )     ٢٠٠٥                            اعات حمددة وأربعة مواضيع            

  .                  مشتركة بني القطاعات

  :                               والقطاعات اخلمسة احملددة هي ما يلي 

                                                الرعاية الصحية األساسية، مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية؛ - ١ 

                  التعليم والتدريب؛ - ٢ 

                       الزراعة واألمن الغذائي؛ - ٣ 

                اهلياكل األساسية؛ - ٤ 

                                             ذلك تعزيز احترام الكرامة اإلنسانية وحقوق                                                    مـنع النـزاعات وتوطيد أسس اجملتمع، مبا يف          - ٥
  .                      اإلنسان واحلريات األساسية

                                                                 ً                                      أمـا املواضيع املشتركة بني القطاعات، واليت يتعني أن تؤخذ يف احلسبان دائماً يف مجيع أنشطة التعاون                 
ّ                                     البلجيكية اليت متّس القطاعات اخلمسة املذكورة، فهي كما يلي                :  

   ل؛                          تكافؤ الفرص بني املرأة والرج - ١  

                   احترام حقوق الطفل؛ - ٢  

               احترام البيئة؛ - ٣  

  .                االقتصاد االجتماعي - ٤  

                                               ً                                                     وهكـذا القانون املتعلق بالتعاون الدويل ال يشري صراحةً إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية               
                                                                               ً                    واالجتماعـية والثقافـية، ولكن بعض األولويات القطاعية واملشتركة بني القطاعات تؤثر قطعاً على              

                          ومن ناحية أخرى، فورقات      .                                                                         احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصورة مباشرة أو غري مباشرة         
                                                                                                االسـتراتيجية الـيت تصف بتفصيل أكرب أهداف واستراتيجيات التعاون البلجيكي يف كل واحد من               

       احلق يف                                                                                          القطاعـات واملواضيع املشتركة بني القطاعات، تستند بصراحة إىل بعض احلقوق األساسية، ك            
                                                                                                   احلصول على الرعاية الصحية األساسية، واحلق يف احلصول على التدريب والتعليم، وعدم التمييز ضد               

  .                          املرأة، واتفاقية حقوق الطفل

                   وسيكون ذلك مبثابة     .     ٢٠٠٦                                                                    ويـتعني حتديـث ورقات االستراتيجية بشكل منتظم، ال سيما يف عام             
  .                                عملية للتعاون وبعض احلقوق األساسية                                            مناسبة لزيادة توضيح الصلة بني االستراتيجيات ال
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                                     وهذه األهداف ال تغطي بالتفصيل مجيع        .                                           ، تلتزم بلجيكا باألهداف اإلمنائية لأللفية         ٢٠٠٠             ومـنذ عام     - ٢
ّ                                                                                          احلقـوق الـيت ينّص عليها العهد، ولكننا نرى أن حتقيقها لن يتسىن بدون مراعاة احلقوق االقتصادية                              

                                                         وهبذا املعىن، فإن من شأن هذه األهداف ممارسة ضغط إضايف            .      نامية                                     واالجتماعية والثقافية يف البلدان ال    
  .                                                              على احلكومات من أجل احترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                                          ويف إطـار مؤمتـر مونـتريي لتمويل التنمية، تعهدت احلكومة البلجيكية بزيادة دعمها للبلدان النامية                 - ٣
      ّ    وقد أكّدت    .     ٢٠١٠                                               يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل يف عام             ٠,٧    لغ     ليب  )                         املساعدة اإلمنائية الرمسية   (

                                                         ً                    ومن شأن هذه الزيادة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية أن تسهم أيضاً يف حتقيق               .                           احلكومة احلالية هذا الوعد   
  .                                                                    األهداف اإلمنائية لأللفية ويف مراعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                             ً    َّ               من املهم اإلشارة إىل أن ميزانية التعاون البلجيكي تتضمن مسامهات إلزامية وطوعية معاً تقدَّم                   ً    وأخرياً، ف  - ٤
              ومفوضية األمم    )         اليونسكو (                                                                                 إىل مـنظمة العمـل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافية             

  .                          املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 ٣املادة 

                                                        هد بضمان مساواة الذكور واإلناث يف التمتع جبميع احلقوق                                                تـتعهد الـدول األطـراف يف هـذا الع          
  .                                                       االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد

                                                                                                               أدرجـت تعليقات مستفيضة على هذه املادة يف تقارير بلجيكا بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                  -  ٥١
ّ                          قُـّدم التقرير األخري يف عا      (             والسياسـية    ّ   قُّدم  (                                                                    وبشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             )     ٢٠٠٣   م   ُ ُ 

   ).    ٢٠٠٢      يونيه  /             ً          ونوقشا شفهياً يف حزيران    ١٩٩٨      سبتمرب  /                                التقريران الثالث والرابع يف أيلول

              املستوى االحتادي - ١ 

                              مراجعة الباب الثاين من الدستور  ) أ (
                       تشريعات مكافحة التمييز  ) ب (
                                د املعين باملساواة بني الرجل واملرأة          إنشاء املعه  ) ج (

                       متابعة مؤمتر بكني العاملي  ) د (
              املستوى األورويب    ) ه (

                  مستوى األمم املتحدة  ) و (

  "                          تعميم مراعاة املنظور اجلنساين "                    إنشاء وحدة معنية ب    ) ز (
                          خطة العمل الوطنية للعمالة  ) ح (

                                                خطة العمل الوطنية يف ميدان مكافحة العنف ضد املرأة  ) ط (
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                            املساواة يف القوائم االنتخابية  ) ي (
             اإلصالح الضرييب  ) ك (
            إجازة األبوة  ) ل (

               إجازة الوالدية  ) م (
                          حتسني الوضع املايل للزوج املعني  ) ن (
  )DIANE   ، وELECTRONICA   ، وEVA   " (    ديان "   ، و "          إلكترونيكا "       إيفا، و   : "       املشاريع  ) س (

                     املرأة والصحة يف العمل  ) ع (
                            جلنة التجمع الناطق بالفرنسية - ٢ 
                        التجمع الناطق بالفرنسية /           إقليم والون - ٣ 

                التجمع الفلمندي - ٤ 
                     إقليم العاصمة بروكسل - ٥ 

              املستوى االحتادي - ١ 

                              مراجعة الباب الثاين من الدستور  ) أ ( 

ّ                         توخـياً إلدراج مـبدأ املسـاواة بني املرأة والرجل يف مجيع النصوص األساسية، أقّرت احلكومة يف عام        -  ٥٢                                                             ً     ٢٠٠٠      
                                                                                                               عة الباب الثاين من الدستور بغية إضافة حكم فيه يتعلق حبق املرأة والرجل يف املساواة ويشجع وصوهلما على                        ً      مقترحاً ملراج 

   ٨                                                 ويكفل هذا النص، الذي اعتمده جملس الشيوخ يف           .                           ُ                                      قـدم املساواة إىل املناصب اليت ُتشغل باالنتخاب واملناصب العامة         
            ً                                  ، يكفل صراحةً مبدأ املساواة بني املرأة والرجل         ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ٢٤                      ، وجملـس النواب يف          ٢٠٠١        مـارس    /    آذار

ّ                                      مفسحاً اجملال أمام اختاذ إجراءات يف حال تبني حدوث متييز، ويشّرع سياسة اإلجراءات اإلجيابية                                  وهكذا أصبحت املادة     .      ً                                                
ّ                       من الدستور تنّص على ضمان املساواة بني الرجل واملرأة، يف حني تنّص املادة                 ١٠                                            ّ                      ن يضمن القانون أو          ً          مكرراً على أ     ١١              

ٍ                                                              املساواة لكٍل من املرأة والرجل يف ممارسة احلقوق واحلريات، وأن يشجع               ١٣٤                                           املرسـوم أو القـاعدة املدرجة يف املادة                     
  .                                         ُ                            بشكل خاص املساواة بينهما يف تويل املناصب اليت ُتشغل باالنتخاب واملناصب العامة

                       تشريعات مكافحة التمييز  ) ب ( 

       بيد أن   .                                             على أشكال التمييز القائمة على نوع اجلنس        )  ٢             انظر املادة      (    ٢٠٠٣       يناير   /        ن الثاين        كانو   ٢٥       قانون         ينطبق   -  ٥٣
ّ             من هذا القانون تنّص على أنه    ٥         املـادة        ١٩           من املادة  ٤   و ٣         والفقرتني   )               األحكام اجلنائية (                            باستثناء أحكام الفصل الثالث  "                  

َ                                  نقل عبء اإلثبات إىل املتَهم يف حالة وجود متييز مفترض          (         َّ                                                     تظل مطبَّقة، فإن أشكال التمييز القائمة على نوع اجلنس             اليت  )                      
   ٧          ً                  ، ختضع حصراً ألحكام قانون       ٢              من املادة     ٤               من الفقرة     ٣    و  ٢                                                         والـيت تـتعلق باملواضيع املدرجة يف الفقرتني الفرعيتني          
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                 الوظائف وفرص                                                                                           بشأن املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق بأوضاع العمل والوصول إىل                 ١٩٩٩      مايو   /      أيـار 
   ".                              ُ                             الترقية وممارسة مهنة مستقلة والُنظم التكميلية للضمان االجتماعي

        كانون   ٢٠                     الصادر عن اجمللس يف       CE/96/97                                     إىل القانون احمللي فحوى التوجيه           ١٩٩٩      مايو   /       أيار  ٧       قانون         وينقل   -  ٥٤
ّ                     والذي يعّدل التوجيه رقم          ١٩٩٦       ديسمرب   /    األول          86/378/CEE    ملساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة                                املتعلق بإعمال مبدأ ا                                      

         املتعلق     ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥                        الصادر عن اجمللس يف      CE/97/80    ُ                                           يف الُنظم املهنية للضمان االجتماعي، والتوجيه       
       الوصول   :    ً      كالً من      ١٩٩٩      مايو   /       أيار  ٧                           ويشمل نطاق تطبيق قانون       .                                                       بعبء اإلثبات يف حالة التمييز القائم على نوع اجلنس        

  .                                                                                                     الوظائف، واالستفادة من فرص الترقية، وممارسة مهنة مستقلة، وظروف العمل والنظم التكميلية للضمان االجتماعي  إىل

               ً                    ، ويتضمن أحكاماً مدنية وجنائية،      "           غري املباشرة  " و  "        املباشرة "                   أشكال التمييز        ١٩٩٩      مايو   /       أيار  ٧               يستهدف قانون    -  ٥٥
                                      َّ                              ض وجود متييز، ويسمح ألي شخص لـه مصلحة مربَّرة برفع دعوى مدنية                                       َّ                   ويتيح نقل عبء اإلثبات إىل املتَّهم عند افترا       

ّ         وتنّص املادة    .             ً                                                                                                 سريعة، وأخرياً فإنه يتيح للعديد من املنظمات اللجوء إىل القضاء يف اخلصومات اليت تنشأ عن تطبيق القانون                    
                          لى أساس اجلنس، ألغراض تطبيق                                     ً  التحرش اجلنسي يف مكان العمل يعترب متييزاً ع "         على أن     ١٩٩٩     مايو  /      أيار ٧              من قانون     ٥

   ".           هذا القانون

                                                بشأن احلماية من العنف والتحرش املعنوي أو            ٢٠٠٢       يونيه   /         حزيران   ١١             ُ                         وبالـتوازي، اعـُتمد تشريع آخر يف         -  ٥٦
  .             اجلنسي يف العمل

                                          إنشاء املعهد املعين باملساواة بني الرجل واملرأة  ) ج ( 

         تشرين    ٢٦                                                 ؤ الفرص بني الرجل واملرأة، اعتمدت احلكومة يف                                                            بـناء على مقترح من الوزير املكلف بسياسة تكاف         -  ٥٧
                     ُ        وهذا القانون، الذي اعُتمد يف     .                   ً            ُ                                       مشروع قانون أولياً إلنشاء معهد ُيعىن باملساواة بني املرأة والرجل              ٢٠٠١          أكـتوبر    /    األول
  .          دة تفعيلها                                                             ويتعلق بإنشاء املعهد، يهدف إىل زيادة إبراز سياسة املساواة وزيا    ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ١٦

                                                                                                          وتشـمل املهام الرئيسية للمعهد تطوير الدراسات والوثائق اإلحصائية الضرورية، وتنسيق خمتلف االختصاصات              -  ٥٨
                                                                                                                     واملوارد املتعلقة مبجال املساواة بني الرجل واملرأة، ووضع توصيات موجهة إىل السلطات العامة، وضمان إعالم اجلمهور،                

                                                         وحيظى املعهد املعين باملساواة بني الرجل واملرأة بالشخصية          .                              التمييز القائم على اجلنس                                       واللجوء إىل القضاء يف إطار قضايا     
  .                            القانونية ومبركز اهليئة العامة

                       متابعة مؤمتر بكني العاملي  ) د ( 

                                                                             ، باعتماد القانون الذي يهدف إىل رصد تطبيق قرارات املؤمتر العاملي املعين                ١٩٩٦      مارس   /       آذار  ٦                 منذ القيام، يف     -  ٥٩
                                                                          ، أصبح على احلكومة االحتادية والوزراء أو وزراء الدولة الذين تنطوي مهامهم على  )    ١٩٩٥      سبتمرب  /             بيجينغ، أيلول (     ملرأة   با

                                                                          ً      ً                                                 سياسة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة والتعاون يف جمال التنمية، أن يقدموا تقريراً سنوياً إىل الربملان بشأن السياسة املتبعة                   
      ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٧                   ّ               وباإلضافة إىل ذلك، وقّعت بلجيكا يف      . ّ                            ّدت أربعة تقارير حىت اليوم         ُ  وقد أُع   .                 يف هذيـن اجملالني   

   .                                                       على الربوتوكول االختياري التفاقية مكافحة التمييز ضد املرأة
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              املستوى األورويب    ) ه ( 

               اقية األوروبية                                 على الربوتوكول السابع لالتف        ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ١١                               ّ               مـن اجلدير بالذكر أن بلجيكا قد وقّعت يف           -  ٦٠
                                                 منه مبدأ املساواة بني الزوجني يف جمال احلقوق          ٥                                                                  حلمايـة حقـوق اإلنسـان واحلريات األساسية، والذي تضمن املادة            

       وتعتزم   .                                                                                                             واملسـؤوليات ذات الطـابع املـدين ويف عالقتهما مع األطفال من حيث الزواج وأثناء الزواج وعند االنفصال                 
  .         ر القادمة                              التصديق على الربوتوكول خالل األشه

                  مستوى األمم املتحدة  ) و ( 

ّ                 مـن اجلدير بالذكر أن بلجيكا قد صّدقت، يف           -  ٦١                                      ، على الربوتوكول االختياري التفاقية         ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ١٧                              
ّ                                                                         وينّص هذا الربوتوكول على إنشاء وتنظيم اختصاصات اللجنة املعنية بالقضاء            .                                            القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

ـ                                                                                                        يز ضـد املرأة للنظر يف البالغات اليت يقدمها أشخاص أو جمموعات أشخاص خيضعون لوالية دولة طرف،                               عـلى التمي
  .                                                                                ويؤكدون أهنم ضحايا انتهاك من جانب هذه الدولة الطرف للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

                                             إنشاء وحدة معنية بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين  ) ز ( 

                                                            ، يف خضم سعيها لتنفيذ التدابري احملددة الرامية إىل حتقيق              ٢٠٠١       يناير   /        ن الثاين        كانو   ٢٦                     قـررت احلكومـة يف       -  ٦٢
ٍ                       املساواة بني املرأة والرجل، أن تنشئ وحدة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين تضّم أخصائيني أكادمييني بغية إدماج هنٍج يعىن                                                 ّ                                                                     

  .                 االحتادية وإجراءاهتا                                                     باملنظور اجلنساين واملساواة بني اجلنسني يف مجلة سياسات احلكومة 

  :                                                                            ويتركز عمل الوحدة املعنية بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين على أربع مهام رئيسية هي -  ٦٣

                                                                                تدريب أشخاص للتنسيق على مستوى اإلدارات، عن طريق تنظيم حلقات دراسية ونشر الوثائق؛ -

                             ملساواة من وجهة نظر تعميم                                                                             حتديـد األحكـام والتدابري اليت تتضمنها كل سياسة عامة هبدف تعزيز ا             -
                                                 مراعاة املنظور اجلنساين، وإعادة تعريفها عند اللزوم؛

                                                                 حتليل وتقييم تأثري هذه التدابري وتقدمي توصيات لتحسينها بصورة مستمرة؛ -

  .                                                          نشر املمارسات اجليدة عن طريق إبراز التدابري املتخذة يف هذا اجملال -

                               وانتهى بإعداد تقرير كامل يف       )     ٢٠٠٣            إىل عام        ٢٠٠١         من عام    (          سنوات                                          وقد امتد تنفيذ هذا املشروع على عدة       -  ٦٤
  .    ٢٠٠٣     مارس  /    آذار

                          خطة العمل الوطنية للعمالة  ) ح ( 

                                     ُ                                                                       يف إطـار خطـة العمل الوطنية للعمالة حيظى ُبعد املساواة بني املرأة والرجل مبكانة مركزية، ليس فقط كدعامة              -  ٦٥
                                                                      ورغم أن اهلدف الرئيسي يتمثل يف زيادة معدالت عمل املرأة، فإن من              .  ً اً                                 َّ            السـتراتيجيات العمالة وإمنا كهدف معمَّم أيض      

           ولكي تسهم    .                     ً      ً                       ويتضمن هذا البعد عمالً منسقاً على املدى الطويل         .           ً                                            املالئـم أيضاً ضمان الطابع الدائم للوظائف ونوعيتها       
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                                  ظيف املرأة، فقد التزمت السلطات                                                                                           مجلـة التدابري املتخذة لزيادة معدالت التوظيف العامة يف اململكة يف زيادة معدالت تو             
                                                                                                                    االحتاديـة وسلطات التجمعات السكانية واملناطق، وكذلك الشركاء االجتماعيون، بتقييم البعد اجلنساين على الدوام يف               

  .                                              سياق تنفيذ تدابري التدريب واملتابعة واخلربة املهنية

                                             خطة العمل الوطنية يف جمال ميدان العنف ضد املرأة  ) ط ( 

  ،     ٢٠٠٠      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ١٤                                                                       قرار الذي اختذه املؤمتر املشترك بني الوزارات املعين بتكافؤ الفرص يف                    وعقب ال  -  ٦٦
ّ                                                                            أُعـّدت خطـة عمـل وطنـية بلجيكية أوىل ملكافحة العنف ضد املرأة يف أيار                                              بالتعاون مع مجيع األقاليم         ٢٠٠١      مايو   / ُ 

   .     ٢٠٠٢                          ا الصدد مذكرة تعاون يف عام    ّ                       ووقّعت الكيانات املتحدة يف هذ  .                         واجلماعات اللغوية يف البلد

ّ                                                                    ، كُلّف املعهد املعين باملساواة بني النساء والرجال بتقييم اخلطة املعنية              ٢٠٠٣                 ويف هنايـة عام      -  ٦٧         ً          واستناداً إىل ذلك     .    ُ 
    وهو     .     ٢٠٠٧       إىل       ٢٠٠٤          ُ                                                                                 التقيـيم، أُعـد مشروع خطة عمل وطنية جديدة يتناول باخلصوص العنف املرتيل للفترة من                

  .                                  ذي صادق عليه يف وقت الحق جملس الوزراء         املشروع ال

  :                                                                                                         ووضـعت خطـة العمل الوطنية هذه ملكافحة العنف املرتيل على أساس ستة أهداف استراتيجية رئيسية وهي                 -  ٦٨
  .                                                                             ً        التوعية، والتدريب، والوقاية، واستقبال الضحايا ومحايتهم، والتدابري الزجرية وأخرياً التقييم

                                                                                 إنشاء فريق عامل مشترك بني اإلدارات وفريق خرباء ملتابعة األعمال بالتوازي مع                              ً            وأنيطـت باملعهد أيضاً مهمة       -  ٦٩
                                                                                           وينبغي يف مرحلة الحقة إجراء تقييم شامل جلميع األعمال اليت تتضمنها اخلطة، بغية إبراز                .                              التنسيق ومع تبادل املعلومات   

  .                                                        النتائج احملرزة يف إطار خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل

                                   التكافؤ على صعيد القوائم االنتخابية  ) ي ( 

                                 على عدد من مشاريع القوانني          ٢٠٠٠                                                                       يف إطـار تعديل الباب الثاين من الدستور، صادقت احلكومة خالل عام              -  ٧٠
   ".              قوانني التكافؤ "       ُ         قوانني ُتعرف ب      ٢٠٠٢                      واعتمدت يف صيف عام       .                                                          الرامـية إىل تعزيز حضور النساء يف القوائم االنتخابية        

                       يتجاوز الفارق، يف كل       : "                                                                               ك القوانني بقوائم املرشحني لالنتخابات اإلقليمية واالحتادية واألوروبية وتفرض أال                     وتـتعلق تل  
                                      وجيب أن يكون املرشحان األوالن من كل قائمة   .                                                ً      ً            قائمـة انتخابـية، بني عدد املرشحني من كال اجلنسني مرشحاً واحداً         

   ".                     ينتميان إىل جنسني خمتلفني

ـ    "         ودخلـت    -  ٧١                    وأثناء االنتخابات     ٢٠٠٣                                                        ألول مرة حيز التنفيذ أثناء االنتخابات التشريعية لعام        "      تكافؤ             قوانـني ال
                                    ً       ً                                    وتربز نتائج هذه االنتخابات األخرية تقدماً ملحوظاً شهده حضور النساء يف خمتلف              .     ٢٠٠٤                             األوروبـية واإلقليمية لعام     

  .                                   اجلمعيات االحتادية واإلقليمية واألوروبية

     ٢٠٠٥        ية لعام              الوثائق األساس  :      مرفقان 

   ).    ١٩٩٦     مارس  /      آذار ٦                      مبوجب القانون الصادر يف    (    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                    تقرير احلكومة للفترة 
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             اإلصالح الضرييب  ) ك ( 

                                  جلعل الضريبة وباخلصوص الضريبة اليت     ٢٠٠٠                                                           اسـتغل وزير املالية اإلصالح الضرييب الذي بدأ العمل به يف عام     -  ٧٢
                ويف هذا اإلطار،     .                                            خص صاحب الدخول وجتاه اختياراته يف احلياة                                                         تفـرض عـلى األشـخاص الطبيعيني حيادية جتاه الش         

  :  ُّ                           ً                                        اتُّخذت العديد من التدابري توخياً إللغاء أوجه التمييز القائمة على نوع اجلنس

                                              النفقات القابلة للخصم لقاء خدمات رعاية األطفال

                            مات رعاية األطفال دون سن                                                     احلد األقصى للنفقات القابلة للخصم لقاء خد           ٢٠٠١      مارس   /       آذار   ٢٣             ألغى قانون    -  ٧٣
                          ً                                                              ّ                         وال ميكن لتلك النفقات قانوناً أن تزيد عن املبلغ األقصى القابل للخصم عن كل طفل وعن كل يوم يتلقّى فيه                      .         أعوام  ٣

ُ  ّ     بيد أن املبلغ األقصى هذا قد ُرفّع من   .              خدمات الرعاية   .      يورو     ١١,٢٠          يورو إىل     ٨,٥٥                          

                                    استحداث خصم ضرييب أو الضريبة السلبية

ـ  -  ٧٤                                                                        ً                                   رب اسـتحداث اخلصم الضرييب أو الضريبة السلبية بالتأكيد أكثر اإلجراءات ابتكاراً يف جمال مكافحة أوجه                     يعت
                               املتعلق بإصالح ضريبة دخل الشخص     ٢٠٠١      أغسطس  /    آب  ١٠                                                       التميـيز بـني الرجال والنساء ضمن القانون الصادر يف       

ُ  ِّ                 وُحدِّد املبلغ األساسي     .                           ً     ، يستهدف أكثر الدخول تدنياً                 ً                                                      الطبيعي، نظراً إىل أن اخلصم الضرييب بصفته أداة للنهوض بالعمالة           
  .    ٢٠٠٤             يورو يف عام    ٤٤٠       مببلغ     ٢٠٠٢             يورو يف عام   ٧٨                            للخصم الضرييب الذي كان يساوي 

                                                التخفيض يف الضرائب مقابل التأمني الفردي على احلياة

                           تأمني على احلياة والسن                                                                                        تعديـل السـن القصوى اليت ال ميكن عند بلوغها لدافعي الضرائب االكتتاب يف عقد               -  ٧٥
ُ  ِّ                              وُرفِّعت السن القصوى، اليت كانت        .                                                              القصـوى الـيت ميكن عند بلوغها االستفادة من منافع العقد                ً                عاماً بالنسبة إىل      ٦٥ 

   .      ً                   عاماً بالنسبة إىل النساء  ٦٥     ً                        عاماً بالنسبة إىل النساء، إىل   ٦٠        الرجال و

                                             احلساب العقاري املسبق املتعلق باملمتلكات الشخصية

  ً                                                                                                        مالً مببدأ املساواة بني الرجل واملرأة، حذف احلكم الذي كان يقضي بإمكانية تسجيل احلساب العقاري املسبق                 ع -  ٧٦
  .                                          املتعلق باملمتلكات الشخصية للمرأة باسم الزوج

                                             استرداد الضرائب يف حالة التفريق حبكم من القضاء

         ُ                             زوج الذي ُيطالب بتسديد الديون الضريبية                                                                تـرتفع أصوات منذ سنوات عديدة منادية بتحسني الوضع القانوين لل      -  ٧٧
      ويقضي   .                                                                                       وبغية حتسني هذا الوضع، يهدف اإلجراء اجلديد إىل محاية الزوج املنفصل حبكم من القضاء               .                للـزوج اآلخـر   

                                                                                                                   اإلجـراء اجلديد باستحالة حتصيل الضرائب املتعلقة بالدخل اخلاضع للضريبة، بداية من السنة الثانية اليت تلي التفريق حبكم       
  ،     ٢٠٠٤                       وبداية من دخول عام       .                                                                                     مـن القضـاء، من دخول الزوج اآلخر ومن األموال اليت اكتسبها بفضل تلك الدخول              

                       ويعين ذلك أنه يف حالة      .                        ً                             ، يدرج املتعاشرون قانوناً يف عداد األشخاص املتزوجني           ٢٠٠٥                                   وميزانـية االقتطاع الضرييب لعام      
  .                                حتصيل الضرائب اليت خيضع هلا املتزوجون                                             التفريق حبكم من القضاء، فإهنم خيضعون لنفس قواعد 
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                 لـه أطفال يعيلهم  "     وحيد "                                                                    الزيادة اإلضافية يف حصة الدخل املعفية من الضريبة بالنسبة إىل دافع ضرائب 

ّ          فضالً عن األب األعزب أو األم العزباء، ّممن          )            غري املتزوجة  (                                                     كـان األب أو األم، األرمل أو األرملة غري املتزوج            -  ٧٨                               ً   
                                           وكان ذلك يثري صعوبات يف التفسري بالنسبة         .                                                                 أو أكثر، يستفيد من زيادة يف حصة الدخل املعفية من الضرائب                  ً   يعيل طفالً   

              ً                                                         ومن اآلن فصاعداً، يستفيد من الزيادة يف احلصة املعفية من الضرائب كل            .                                       ً         إىل األبويـن املطلقني اللذين ال يتزوجان جمدداً       
  .       أو أكثر                                        ً دافع ضرائب ينطبق عليه ذلك مبفرده يعيل طفالً 

          إجازة األب  ) ل ( 

   ١                    أيام بداية من       ١٠       إىل    ٣                                                                                    جـرى الـتمديد يف حق العاملني الذكور يف الغياب عن عملهم إثر ميالد طفل من                  -  ٧٩
        ُ                                                                          ً                  وميكن أن ُيستفاد من إجازة األب هذه اليت تدوم عشرة أيام بكل حرية يف موعد أقصاه ثالثني يوماً                    .     ٢٠٠٢       يوليه   /     متـوز 

                                                                                                ندرج التمديد يف إجازة األب يف إطار فلسفة ترمي إىل حتسني التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة                  وي  .                        بداية من تاريخ الوضع   
ّ                                                                                            وهي فلسفة تشّدد على زيادة إسهام الرجال عند ازدياد مولود لألسرة، وحتفزهم على االضطالع مبسؤولياهتم                 .        اخلاصـة              

  .                 األسرية يف هذا اجملال

            إجازة األبوة  ) م ( 

                             املعين بإنفاذ القانون املتعلق     ١٩٩٧       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٩                              ازة األبوة املرسوم امللكي املؤرخ                    يـنظم احلق يف إج     -  ٨٠
                                                                    وإىل حد اآلن، كان باإلمكان االستفادة من إجازة األب فقط باإللغاء             .                                                    بإجـازة األبوة يف إطار االنقطاع يف احلياة املهنية        

                                 أو عن طريق العمل على أساس التفرغ   )                   إجازة األب الكاملة    (                                                            الكـامل لعقد العمل خالل فترة ال تنقطع تدوم ثالثة أشهر          
   ).                      إجازة األبوة لبعض الوقت (                                   اجلزئي لفترة ال تنقطع تستمر ستة أشهر 

                                                                           ، ميكن االستفادة من إجازة األبوة مع التفرغ يف شكل ختفيض ساعات العمل                 ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين   ١      ومنذ   -  ٨١
                      ً                                           واهلدف يف هذه احلالة أيضاً هو تشجيع الرجال على زيادة توظيف             .    ً هراً    ش   ١٥                                        بـيوم واحـد يف األسـبوع خالل فترة          

  .                     كفاءاهتم يف احلياة اخلاصة

  )              الزوجة املساعدة (                              حتسني املركز الضرييب للزوج املساعد   ) ن ( 

                                                                                                          يندرج هذا اإلجراء يف إطار إرادة احلكومة منح حقوق واضحة على الصعيدين االجتماعي والضرييب إىل الزوج                 -  ٨٢
   ).              الزوجة املساعدة (   عد     املسا

                                                  ً                                                        وينطـبق حتسني مركز الزوج املساعد باخلصوص على املرأة نظراً إىل أن الزوج املساعد يف أكثرية احلاالت هو                   -  ٨٣
  .                                                                                                   واهلدف األساسي هو تأمني احلماية االجتماعية للزوج املساعد، وهي محاية مل يستفد منها إىل حد اآلن                 .             زوجة مساعدة 

         املواد من  (                                                    ً                              الذكر خلصوصيات الزوج املساعد على الصعيد االجتماعي أيضاً على املستوى الضرييب             ُ                     وطُبقت املراعاة السالفة  
   ).    ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٤                الربنامج املؤرخ -             من القانون   ٣٧     إىل  ٩
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 DIANE        ، وديان ELECTRONICA              ، وإلكترونيكا EVA            مشاريع إيفا   ) س ( 

                                     ، يشرف املعهد املعين باملساواة بني النساء     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٠           ويب للفترة                                          يف إطـار برجمة الصندوق االجتماعي األور       -  ٨٤
                                                ويهدف هذا املشروع إىل متكني الشركاء االجتماعيني          ).                  التقييم التحليلي    (EVA  "     إيفا "                                والـرجال عـلى تنفيذ مشروع       

   .             جتاوزها الزمن                                                                                        والقطاعات املعنية من وسائل دعم اعتماد تصنيفات جديدة للوظائف وحفز مراجعة النظم القدمية اليت 

                          ، نفذ املعهد املعين باملساواة     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٠                                                  ً                  ويف إطـار الربجمة االحتادية للصندوق االجتماعي األورويب أيضاً للفترة           -  ٨٥
  .         ً                                                    ، مشروعاً يهدف إىل حفز عمالة النساء يف قطاع التكنولوجيات اجلديدة    ٢٠٠١      مارس   /                                      بـني النساء والرجال بداية من آذار      

   .                                        بالتعاون مع رابطات التدريب يف موقع العمل  " "ELECTRONICA  "           إلكترونيكا "        ذي يدعى  ُ  ِّ               وُنفِّذ هذا املشروع ال

        إطار                                                                              ، الذي ميوله املستوى االحتادي املعهد املعين باملساواة بني النساء والرجال يف           DIANE  "     ديان "             ويضع مشروع    -  ٨٦
                           كل تنظيم املشاريع قائم على                         ً                          ، بـيانات كمـية ونوعـية فضـالً عن حتليل هليا          EQUAL                             الـربنامج األورويب إيكـوال      

  .        نوع اجلنس

                     املرأة والصحة يف العمل  ) ع ( 

 ّ                                                                                                                ملّا رأت الوزيرة املكلفة بسياسة تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء، أن من املناسب أن يندرج النظر يف موضوع                   -  ٨٧
              ، بادرت بإجناز  )    ٢٠٠١      ن عام              النصف الثاين م (                                           يف إطار الرئاسة البلجيكية لالحتاد األورويب        "                            املـرأة والصـحة يف العمل      "

ُ                                         وُعمم التقرير على نطاق واسع وصدر يف شكل كتاب  .                                                     دراسة استقصائية عن املوضوع يف البلدان األعضاء اخلمسة عشر  .  

                            جلنة التجمع الناطق بالفرنسية - ٢ 

         وتدرب    ".                                        معهد بروكسل الفرانكوفوين للتدريب املهين       "    ١٩٩٤                                                 أنشـأت جلنة التجمع الناطق بالفرنسية يف عام          -  ٨٨
  .             باحث عن عمل ٥     ٠٠٠                   كل سنة ما يربو على   " "Bruxelles-Formation      اهليئة 

  .                   يف املائة من الرجال    ٥١,٤                     يف املائة من النساء و    ٤٨,٦                    ، كانت نسبة املتدربني     ٢٠٠٣       ويف عام  -  ٨٩

              ات التدريبية                                                                                                 وحدث هذا التطور نتيجة لسلسلة من األعمال امللموسة، ومتثلت يف تيسري مشاركة املرأة يف الدور               -  ٩٠
                                                                                                                          بعد متكينها من إيداع أطفاهلا يف بعض دور احلضانة أثناء تلقيها التدريب، وتكييف أوقات التدريب حبيث يراعي العوائق                  

   .                                                                                            اليت تواجهها املرأة، وإيالء عناية حمددة لالحتياجات اخلاصة باملرأة يف جمال االلتحاق بالدورات التدريبية

      ً           مرسوماً يتعلق مبنح           بالفرنسية                 التجمع الناطق    جلنة         ، اعتمدت     ١٩٩٥      أبريل  /  ان     نيس  ٢٧    ً                 وفضـالً عـن ذلك، ويف     -  ٩١
                                                                                                         اعـتماد لبعض هيئات اإلدماج االجتماعي واملهين ولتمويل أنشطتها يف جمال التدريب املهين بغية الزيادة يف فرص الباحثني   

                                 إطار الترتيبات املنسقة لإلدماج يف                                                                  ً             عـن عمـل العاطلني وذوي املؤهالت احملدودة على الظفر بعمل أو الظفر به جمدداً يف         
  .                       احلياة االجتماعية واملهنية
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ّ                       ويسـتهدف املرسـوم الباحـثني عن عمل من العاطلني يف إقليم العاصمة بروكسل الذين يتعذر عليهم الترّشح                   -  ٩٢                                                                                       
        بسبب                                                                                                           لعـروض العمل املتوفرة يف سوق العمالة بسبب ضعف أو عدم امتالك مؤهالت مهنية، وحرماهنم االجتماعي أو                

   .                                                  التمييز الذي يستهدف اجملموعة احملددة اليت ينتمون إليها

                                        َّ                                                             ويف إطار عمليات اإلدماج االجتماعي واملهين، متوَّل اجلمعيات اليت تضع دورات تدريب مهين تستهدف اإلناث                -  ٩٣
   ).    إخل                                                                                    املرأة املتدنية املستوى التعليمي، والقليلة التأهيل، ومن أصل أجنيب والعائدة إىل سوق العمل، (

                        التجمع الناطق بالفرنسية /           إقليم والون - ٣ 

                        التجمع الناطق بالفرنسية

                                  برنامج عملها للنهوض باملساواة بني     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ٢٥                                               اعـتمدت حكومـة التجمع الناطق بالفرنسية يف        -  ٩٤
   .               النساء والرجال

                                   واملشاركة، يتضمن هدف املساواة بني                                                                               ويوضـح هـذا الربنامج أنه باإلضافة إىل املساواة يف إمكانية االستفادة              -  ٩٥
                                                                                              ً           النساء والرجال التساوي يف املزايا، أي التساوي يف تلبية حاجات ومصاحل األفراد من اجلنسني حىت يتمكنوا فعالً من النماء 

  .                يف مجيع جماالت احلياة

                     ناطق بالفرنسية هي                                                                                            واألهـداف املـتعلقة بالنهوض باملساواة بني النساء والرجال يف إطار صالحيات التجمع ال              -  ٩٦
  :      ما يلي

                                                                                                     مقاومـة التحيز القائم على نوع اجلنس، وذلك من خالل التشاور مع اجمللس األعلى للوسائل السمعية                 -
                                                                                                       والبصرية، ومع العاملني يف وسائط اإلعالم، والدعاية من أجل التصدي ملسألة التحامل القائم على نوع               

                   لفزيونية واإلذاعية؛                                     اجلنس يف اإلعالنات التجارية ويف الربامج الت

ّ                     مقاومـة أشكال العنف ضد املرأة على النحو املكمل ملساعي مستويات السلطة األخرى، وخاّصة عن                -                                                                            
                                                                                                  طـريق التعاون الوثيق مع أوساط اجلمعيات هبدف توعية مجيع الشرائح السكانية، وبذل جهد دؤوب               

                             ك على الدور الذي ميكن أن                                                                             للتصـدي للعـنف يف العالقات الغرامية بني الشباب، أو باالعتماد كذل           
                                                               يضطلع به املدرسون واملشرفون يف استكشاف حاالت العنف وإرشاد الضحايا؛

                                                                       النهوض باملساواة وتشجيع االختالط بني اجلنسني يف مرحليت التعليم اإلجباري والعايل؛ -

                                         النهوض بالدراسات والبحوث املتعلقة باملرأة؛ -

                    رجال يف اختاذ القرار؛                                ضمان املشاركة املتساوية للنساء وال -

                                                                                             إرسـاء نظام داخلي ومتسق لإلحصاءات املبوبة حسب نوع اجلنس يف اجملاالت ذات الصلة بكفاءات                -
                         التجمع الناطق بالفرنسية؛

  .                                                                                  وضع نظام تقييم لسياسات التجمع الناطق بالفرنسية يراعي هدف املساواة بني النساء والرجال -
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            إقليم والون

  .                                                                         دة على التشريعات الوالونية ترمي إىل ضمان مزيد من املساواة بني النساء والرجال ُ               أُدخلت تعديالت عدي -  ٩٧

                                   الذي يضمن تساوي حضور النساء          ٢٠٠٣      مايو   /       أيار   ١٥                                                       وجتـدر اإلشارة يف البداية إىل اعتماد املرسوم املؤرخ           -  ٩٨
  .                                                       والرجال يف اهليئات االستشارية لكل مؤسسة عامة يف إقليم والون

                                  ً        الذي أنشأت مبوجبه حكومة والون جملساً           ٢٠٠٣       يوليه   /      متوز   ١٠                               شارة إىل األمر اإلداري املؤرخ                    كمـا جتدر اإل    -  ٩٩
  .       ً                           والونياً للمساواة بني النساء والرجال

                                                                                                             ومهـام اجمللـس االستشاري الذي يهدف عامة إىل اإلسهام يف القضاء على مجيع أشكال التمييز املباشر أو غري                    -   ١٠٠
ّ                   املباشر ضّد الرجال والنساء تت   :            مثل فيما يلي        

                                                                     صياغة آراء وتوصيات تتناول كل مسألة تتعلق باملساواة بني الرجال والنساء؛ -

                                                  اقتراح الوسائل الواجبة التنفيذ لالضطالع بتلك املهمة؛ -

  .                                   إبداء آراء تتعلق بالتدابري التنظيمية -

                        للعمال وأصحاب العمل،                                     منهم تعينهم املنظمات املمثلة        ١٢     ً     عضواً،     ٢٥                                  ويـتألف اجمللـس االستشـاري من         -   ١٠١
  .                                                    من الرابطات النشطة يف جمال املساواة بني الرجال والنساء  ١٣ و

  .                                                                                                                   وتدعـم إقليم والون بانتظام العديد من املبادرات اليت هتدف إىل احلد من أوجه التمييز القائم على نوع اجلنس                   -   ١٠٢
                                             د البغايا، واألمهات املدمنات على املخدرات،                                                                                  وجيـدر بالذكـر، عـلى سبيل املثال، الدعم املقدم إىل املنظمات اليت تساع             

ّ                                                واألمهات العوازب إخل، وإىل مبادرات املنظمات النسائية اليت تشّجع على حتقيق قدر أكرب من املساواة بني الرجال والنساء                                                        .  

     شخاص                                         املتعلق باستقبال وإيواء ومرافقة األ         ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط   ١٢                                            كمـا اعتمدت إقليم والون املرسوم املؤرخ         -   ١٠٣
                                                                                                              الذيـن يواجهـون صعوبات اجتماعية، وتنظيم قطاع استقبال هؤالء األشخاص إىل جانب توخي اعتراف خاص بدور                 

  .                                                                    األمهات وباملؤسسات املتخصصة يف استقبال ورعاية ضحايا العنف املرتيل من النساء

                            سيق إجراءات مقاومة العنف                                                                                         ومـن جهة أخرى، تدعم إقليم والون هيئات التنسيق اإلقليمية املنوطة هبا مهمة تن              -   ١٠٤
  .                                                                                              املرتيل إضافة إىل اإلجراءات اهلادفة إىل احلد من أوجه انعدام املساواة يف جمال االستفادة من التدريب والعمالة

                                                                                                          ويف إطـار املـدة النيابـية للهيئة التشريعية احلالية، تعهدت حكومة والون مبتابعة النهوض باملساواة الكاملة بني      -   ١٠٥
  :                                 ء، وباخلصوص من خالل التدابري التالية             الرجال والنسا

                                                مكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس يف سوق العمل؛ -

                            حفز تنظيم املشاريع النسائية؛ -
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ُ                                                تطوير وتنويع ُدور استقبال الصغار ومؤسسات االستقبال خارج املدرسة؛ -               

                             وذلك بوسائل منها إضفاء                                                                                   تعزيـز مقاومـة العنف ضد املرأة، بالتعاون مع التجمع الناطق بالفرنسية،            -
                                                                                            الطابع املهين على مراكز االستقبال والزيادة يف عددها والتمويل املستدام هلا، وعن طريق التمويل اخلاص  

  .                                                              بالرابطات اليت تقاوم االجتار باألشخاص وتستقبل الضحايا يف اخلط األمامي

             ً                                    لوالوين مرسوماً يتعلق بتعديل قانون الدميقراطية                         ، اعتمد الربملان ا       ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٣٠     ً         وأخـرياً، ويف     -   ١٠٦
                                                                                                                   ويفرض املرسوم التكافؤ بني الرجال والنساء يف كل قائمة انتخابية بلدية أو إقليمية، ويفرض أن يكون املرشحان                   .        احمللـية 

  .                                                                                األوالن يف كل قائمة من جنسني خمتلفني وأن تضم اجملالس البلدية واإلقليمية أعضاء من كال اجلنسني

  ي د      الفلمن       التجمع  - ٤ 

      تتصدى        خمتلفة               ُ                         تكافؤ الفرص وأُنشئت آليات مؤسسية             سياسات      ١٩٩٥                                احلكومة الفلمندية منذ عام              اعـتمدت  -   ١٠٧
   .                         ختلف التحديات يف هذا اجملال مل

             وملتابعة هذا    .       بيجينغ        عمل        منهاج          تنفيذ       بشأن                              ً      ، اعتمد الربملان الفلمندي مرسوماً         ٩٩٨ ١        مـايو    /      أيـار     ١٣    ويف -   ١٠٨
  يف                 عمل بيجينغ         منهاج                           التقدم احملرز يف تنفيذ          بشأن          الفلمندي                       ً       ً                   احلكومة الفلمندية سنوياً تقريراً إىل الربملان            تقدم   ،        املرسـوم 

  .         الفلمندية                                                            كما تدرج يف ذلك التقرير أعمال وأنشطة خمتلف املنظمات غري احلكومية   .          االختصاصات     خمتلف 

                 جلنة تعىن بتكافؤ         ندر، ال                     التابعة لوزارة ف          التنسيق       إدارة          ُ          فالندر، أُنشئت يف       يف                    لتكافؤ الفرص        وحدة             وإىل جانـب   -   ١٠٩
  .                                  اليت جيري االضطالع هبا يف خمتلف اإلدارات      األعمال                  الفرص لتنسيق خمتلف 

             يف الوزارة    اين          نظور اجلنس   امل        مراعاة         تعميم                                             ، اعـتمدت احلكومة الفلمندية خطة عمل ل           ٢٠٠٥         يولـيه    /     متـوز     ويف -   ١١٠
          تشكل خطة   س                     كل ميدان يف وثيقة                 ة العامة ل      سياس  ال          أهداف    ُ   َّ       ً  وُتجمَّع حالياً   .  "         ق املفتوح              أسلوب التنسي  "            من خالل              الفلمندية،

  .       تقييمها ل   ُ   ّ وُتعّد            خطة العمل        وستتابع  .     ٢٠٠٦                      جلنة تكافؤ الفرص يف عام      تعيني        وسيعاد   .      العمل

          صيغت خطة       وقد    .                     منذ سنوات عديدة        ولوية  األ    ات            اختاذ القرار        عملية             املرأة و          مسألة                    احلكومـة الفلمندية         تـويل    -   ١١١
              واعتمد الربملان   .        التشريع                                   ووضعت أهداف ذات أولوية جديدة هلذا     ٢٠٠٤       إىل       ٢٠٠٠  ُ                       وُنفذت يف الفترة من                  اسـتراتيجية 

      يوليه  /     متوز  ١٥                                احلصص يف اجملالس االستشارية املؤرخ       بنظام                املرسوم املتعلق    (                                            الفلمـندي قـانونني يتعلقان بنظام احلصص        
              ضطالع بأكثرية   ال       وجيري ا    ).     ١٩٩٩      مايو   /       أيار   ١٨          ة املؤرخ    ي   دار  اإل      يئات    اهل   يف         احلصص              املتعلق بنظام               ؛ واملرسـوم        ١٩٩٧

     يف         املتخصصني                                                          بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية والباحثني اخلارجيني           ات         القرار             وعملية اختاذ        املرأة   ب       اخلاصة          األنشـطة   
  .          هذا املوضوع

      مركز     وحيقق   .        سنوات       يدوم مخس   قد    ع    مبوجب                               مركز أحباث سياسات تكافؤ الفرص     ٢٠٠١          عـام     يف         وأنشـئ  -   ١١٢
                                 يف جمال التمييز ويضع مؤشرات            أساسية            ً     املركز أحباثاً     ُ   ّ وُيعّد  .      ختلفة  امل        ستهدفة    امل       شرائح    ال                                   األحباث هذا يف آليات التمييز ضد       

                                       آليات التمييز اليت تستهدف جمموعات            مقارنة    أي            اجلوانب،         املتعدد                                       ومن ميزاته اخلصوصية اهتمامه بالبحث        .         وإحصاءات
  .              اجملتمع الفلمندي  يف      تنوع   ال                          استراتيجيات جديدة إلدارة         بغية وضع     لفة،   خمت
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     ورغم   .                              من أجل التساوي يف األجور            املكافحة      ٢٠٠٦    ام      ع                               األولويات اجلديدة يف سياسات          إحـدى           وسـتكون  -   ١١٣
                   ذلك، يبدو أن        إىل       وإضافة  .                                                                                           اإلجـراءات العديـدة اليت اختذهتا حكومات خمتلفة، ال تزال فجوة املساواة يف األجور قائمة              

      ٢٠٠٦              حبث جديد يف عام       إعداد        وسيجرى   . ̀       املهنية                  الفجوة يف احلياة    ̀      ب                   فيما يدعى       ّ                                مسـّبباهتا ينـبغي البحـث عـنها       
  .                              اإلجراءات الالزمة يف جمال السياسات        حىت تتخذ                   يف احلياة املهنية،       الفجوة                                    الستكشاف خمتلف اآلليات اليت تؤدي إىل هذه 

                     إقليم العاصمة بروكسل - ٥ 

     أهايل         لعمالة             االجتماعي         امليثاق      ٢٠٠٢           ن يف عام     و           االجتماعي        واألطراف                        إقليم العاصمة بروكسل         حكومة       أبرمت -   ١١٤
                                    التمييز، ال سيما يف جمال تكافؤ            أشكال                أي شكل من        حظر          ، وخباصة      تهم                                     بروكسل الذي يهدف إىل النهوض بعمال            مدينة  

                                                   ليف اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبهمة إجراء دراسة                 على تك          االجتماعي        امليثاق      وينص    .                             الفـرص بني الرجال والنساء    
           الدراسة      وهذه  .       بروكسل      أهايل                                                                       أوجه انعدام املساواة يف معاملة الرجال والنساء يف سوق عمالة                 باألخص           تتناول            استقصائية

           العمالة       سياسة " و  "                                                     املرأة يف سوق العمالة يف إقليم العاصمة بروكسل            حالة "                             الشعبتان األوليان املعنونان     (     شعب          ثالث      ذات
  ،  )                                       مرصد بروكسل لسوق العمالة واملؤهالت          أجنزمها  "                                                                  والتدريـب املهين يف إقليم العاصمة بروكسل من زاوية نوع اجلنس          

  .                                                              كن اجمللس من وضع خطة عمل حمددة تشجع على املساواة بني النساء والرجال مت     أن   جيب

                    االجتماعي واملهين،          االندماج                           لة إلقليم بروكسل يف جمال                                                       الشراكة اليت يتعهد هبا املكتب اإلقليمي للعما           إطار    ويف -   ١١٥
       املرأة                                                 البحث النشط عن فرص عمل أو كذلك مرافقة             على                                 لربح بالقيام بأعمال للمساعدة      ا           ال تستهدف                  تـتعهد منظمات    

    .  إخل  ،  ة         أو األجنبي /               ً   اليت ترعى أطفاالً و       الوحيدة   أو  /                 املؤهالت احملدودة و  ات ذ

      عمل   عن                         إلقليم بروكسل على الباحثني         للعمالة        اإلقليمي       لمكتب ل                 يت األطفال التابع          ، يقترح ب    ١٩٩٢     عام      ومنذ -   ١١٦
                 الذين تتراوح         لألطفال  "         رعاية     مركز   "       نظام   أو  )                          لفترة أقصاها ثالثة أشهر      " (        حضانة    دار "                                أمـاكن اسـتقبال، ضمن نظام       

                                      ال إىل إزالة العوائق اليت حتول دون                                          توفري أماكن االستقبال هذه لألطف          ويهدف  .             وثالثة أعوام                 ما دون العام                   أعمـارهم بني    
                                للصندوق االجتماعي األورويب يف           الثالث      اهلدف                  املقدم يف إطار         دعم    ال                    وحيظى هذا اإلجراء ب     .           عن عمل         الباحثني         إدمـاج   

       بني ما           أعمارهم   (          ألطفال        أماكن    كة   شري            دار حضانة       ١٤   ص   ِّ صِّ خت                  وإضافة إىل ذلك،      .                                برجمة إقليم العاصمة بروكسل        إطار
          البحث عن   (                                              باإلجراءات الالزمة يف إطار مسار االندماج              القيام                               لباحثني عن عمل لتمكينهم من       ا   )           ثالثة أعوام  و            دون العام   

          االجتماعي                     تدريبية لالندماج     ة                                                           حلقة عمل تعىن بالبحث النشط عن فرصة عمل أو يف دور            يف         املشاركة     و أ              فرصـة عمل،    
        الثالث      اهلدف                  املقدم يف إطار         دعم    ال    من  "    عمل           باحثني عن                     استقبال أطفال ال           من أجل            الشراكة "         وتستفيد       ).      ، إخل        واملهـن 

  .        بروكسل                                     للصندوق االجتماعي األورويب إلقليم العاصمة

 ٦ املادة

                                                                                       تعترف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق                 - ١  
  .                                 م باختاذ تدابري مناسبة لصون هذا احلق                                                 ه إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوـ            يف أن تتاح ل

                                                                                           جيـب أن تشمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا العهد لتأمني املمارسة                 - ٢  
                                                                                                                الكاملة هلذا احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني، واألخذ يف هذا اجملال بسياسات وتقنيات من                

                                                                               ية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل شروط تضمن للفرد احلريات                              شأهنا حتقيق تنمية اقتصاد   
  .                           السياسية واالقتصادية األساسية
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                   البطالة يف بلجيكا      مكافحة          وسياسات  ة        العمال   طور ت -     ألف

         االحتادي      املستوى - ١ 
            إقليم والون - ٢ 

         الفلمندي       التجمع  - ٣ 
       بروكسل        العاصمة       إقليم  - ٤ 

                 والتدابري األساسية    ات      السياس -     باء

         االحتادي      املستوى - ١ 
        التدريب  ) أ (
     هم                    لباحثني عن عمل وإدماج            توفري الدعم ل  ) ب (

           كلفة العمل ت                   الضريبية واحلد من       احلوافز  ) ج (
                   التنقل يف سوق العمل /      املرونة  ) د (
                بعمالة املسنني       النهوض    ) ه (

         االجتماعي                        القطاعية يف إطار التشاور         التدابري   ) و (
       لتمييز ل        التصدي  ) ز (

            إقليم والون - ٢ 

          التمييز   عدم  ) أ (
                  النهوض بالعمالة     سياسة  ) ب (
                      التدريب التقين واملهين     برامج  ) ج (

                التجمع الفلمندي - ٣ 
                     إقليم العاصمة بروكسل - ٤ 
               التعاون اإلمنائي - ٥ 

 البطالة يف بلجيكامكافحة  العمالة وسياسة تطور - ألف

         االحتادي      املستوى - ١ 

                                    بداية من النصف الثاين من عام          ّ وحلّ  .  ة           االقتصادي      لظروف  با                           بقى عرضة للتأثر البالغ                   البلجيكي ي              سوق العمالة     إن   -   ١١٧
              مبا نسبته      ٢٠٠٣                    اقتصادي يف عام       منو     حتقق          ؛ حيث       ٢٠٠٢    و  ١   ٢٠٠            يف عامي         النمو                              انـتعاش طفيف حمل تباطؤ           ٢٠٠٣
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   ومل   .            يف املائة     ٠,٩      نسبة             الذي بلغ         ورويب           االحتاد األ           النمو يف                                  ، أي أكثر بقليل من متوسط                      على أساس سنوي               يف املائة       ١,١
         باالعتماد     ها    نشاط   يف         زيادة    ال                          املؤسسات جتنح إىل مواجهة             إذ إن     .           يف العمالة                حىت اآلن بنمو           احملدود                 هذا االنتعاش     م ج ر    يـت 

     إىل  ٢   ٢٠٠              يف الفترة من     نقطة     ٠,٣       مبقدار       بلجيكا   يف    ة    عمال  ال       اخنفضت     ً            وتبعاً لذلك، فقد    .      لديها        لعاملني                       عـلى زيادة أداء ا    
           جممل االحتاد     يف                            االجتاه الطفيف حنو النمو                         ً             مما جعلها تتباين شيئاً ما مع          ،      ٢٠٠٣     عام                يف املائة يف         ٥٩,٦                لتبلغ نسبة        ٢٠٠٣
         مسجلة          يف املائة      ٣,٥      نسبة   ب         العمالة          ظ زيادة     َ الَح ُ ُت   ،      ١٩٩٣           ومنذ عام      ).            يف املائة      ٦٢,٩         ، حنـو             نقطـة     ٠,١     (+       األورويب
                   وال تزال نسبة عمالة   .     ٢٠٠٣      يف عام         يف املائة       ٥٩,٣   و    ١٩٩٨     عام            يف املائة يف     ٥٧,٤        ائة إىل      يف امل ٨ ,  ٥٥     نسبة   ال         ً  ازدياداً يف

  يف       ٢٢,٥       من       اخنفض ف                                                                 غري أن الفارق يف نسبة العمالة بني النساء والرجال قد تقلص              .       الرجال                              النساء أقل من نسبة عمالة      
  .    ٢٠٠٣        يف عام        يف املائة      ١٥,٥     إىل     ١٩٩٣      يف عام       املائة 

 ١ اجلدول
 ٢٠٠٣-١٩٩٣ ، يف بلجيكاالعمالة نسبة

١٩٩٣ ١٩٩٨ ٢٠٠٣  

 الفئة العمرية اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء

  سنة٦٤-١٥ ٥٥,٨ ٦٧,٠ ٤٤,٥ ٥٧,٤ ٦٧,١ ٤٧,٦ ٥٩,٦ ٦٧,٣ ٥١,٨
  سنة٢٤-١٥ ٢٩,٠ ٣١,٤ ٢٦,٦ ٢٦,٨ ٣٠,٤ ٢٣,٠ ٢٧,٤ ٢٩,٩ ٢٤,٧
  سنة٥٤-٢٥ ٧٣,٠ ٨٦,٦ ٥٩,٠ ٧٤,٣ ٨٥,٦ ٦٢,٨ ٧٦,٥ ٨٥,٠ ٦٧,٨
  سنة٦٤-٥٥ ٢١,٩ ٣٢,٤ ١٢,٠ ٢٢,٩ ٣٢,١ ١٤,٠ ٢٨,١ ٣٧,٨ ١٨,٧

  .                               املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية  :     املصدر 

        معروف،          وكما هو     .                                            الضعف اهليكلية لسوق العمالة البلجيكية         أوجه          ً   تباطؤ جمدداً                          االجتاه االقتصادي إىل ال          ويؤكد -   ١١٨
ّ  سّجل  ُ  ُي      األورويب   ً             أداًء داخل االحتاد       األفضل                                           رق يف نسبة العمالة بني بلجيكا والبلدان                 فـإن الفا      ة حي      الشر     ة ضمن ص ا خ    صفة    ب 

               ورغم أنه ال ميكن   .      ً                    عاماً فأكثر، من جهة أخرى  ٥٥    من         العمرية         الشرحية    لدى     ً              عاماً من جهة، و     ٢٤       إىل     ١٥               العمـرية من    
                                  ونسبة املشاركة العالية يف التعليم     ً عاماً    ١٨                      زامية للدراسة حىت بلوغ                                            ضعف نسبة العمالة لدى الشباب، فإن السن اإلل     إنكار

                 ويف املقابل، فإن     .                                    أو على األقل حتظى بأولوية أقل                 تطرح مشكلة                   جعل هذه القضية              حيول دون                               العام يفسران السبب الذي     
              عن املتوسط      ً جداً            ائة بعيدة           يف امل      ٢٨,١                         وهذه النسبة اليت تبلغ       .           ِّ                املسنني تولِّد مشاكل أكرب          العمال                        تـدين نسـبة عمالـة       

                يف املائة من      ٥٠                 املتمثل يف بلوغ                     اهلدف املنشود      عن                                             يف املائة، وهي نسبة بعيدة يف حد ذاهتا              ٤٠,٢                      األورويب الـذي يبلغ     
  .    ٢٠١٠       عام       اآلن وحىت

  .              سوق العمل    إىل       لوصول      يف ا         اآلخرين   ب             أكرب مقارنة       شاكل   مل                ً      غري أوروبية دوماً       ات       جنسي   من        األشخاص        ويتعرض -   ١١٩
  .       املواطنني              عمالة غريهم من           مقارنة ب    نقطة      ٢٧,١       مبقدار             وتقل عمالتهم 

 ٢ اجلدول
      ً عاما ٦٤-١٥ ،نسبة عمالة غري املواطنني من غري بلدان االحتاد األورويب

١٩٩٣ ١٩٩٨ ٢٠٠٣  
       الرجال ٤٢,٣     ٣٩,٧     ٤٥,٠
       النساء ١٥,٠     ١٧,٠     ٢٠,٦
      اجملموع ٢٩,٩     ٢٨,٧     ٣٢,٥

  .                 للجماعات األوروبية              املكتب اإلحصائي   :     املصدر  
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        هلم بغري          مقارنة      نقطة      ١٧,٤       مبقدار        تقل       ٢٠٠٢           يف عام           عمالتهم                                  يتعلق بالعمال املعوقني، كانت           وفيما       ً   وأخـرياً،  -   ١٢٠
   ).    ١٤,٣   (                   مقارنة بإقليم والون  )     ١٧,٨ (         ويف فالندر   )     ٢٣,٢ (              فارق يف بروكسل         تفاقم ال    مع  ،       املعوقني

      ٢٠٠٢               يف الفترة من          نقطة       ٠,٨       مبقدار         فارتفعت                     أكرب يف البطالة،           ازدياد       إىل                         ً     باحلالة االقتصادية أيضاً         التأثر      وأدى -   ١٢١
            أسرع من          ً ازدياداً        ميثل     مما   ،      ٢٠٠٠                    عليها قبل عام         كانت                                            يف املائـة، مسـجلة بذلك النسبة اليت             ٨,١         لتـبلغ       ٢٠٠٣    إىل  

ّ          ً  سّجل ارتفاعاً          الذي         األورويب                متوسـط االحتاد                   من جهتها        الشباب            بطالة لدى              نسبة ال   ت    وبلغ  .            يف املائة     ٩,١       إىل      ٨,٩       من    
  .    ٢٠٠٣                يف املائة يف عام     ٢١,٥

 ٣ اجلدول
 ٢٠٠٣-١٩٩٣ ،نسب البطالة ونسب بطالة الشباب يف بلجيكا

١٩٩٣ ١٩٩٨ ٢٠٠٣  

              الفئة العمرية اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء

٨,٦    ٦,٧     ١١,٥    ٩,٣    ٧,٧     ١١,٦    ٨,١    ٧,٨    ٨,٥    
       لبطالة   ا    نسبة
              سنة فما فوق  ١٥

٢٠,٧     ١٩,٦     ٢٢,٠     ٢٢,١     ٢٠,٢     ٢٤,٥     ٢١,٥     ٢٢,٦     ٢٠,١     
                     البطالة لدى الشباب    نسبة
      سنة  ٢٤-  ١٥

  .                               املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية  :     املصدر 

        ً         جغرافياً كان أو        العمال،        انتقال           ذلك أن     .         مرونة     أكثر                                       نسبة العمالة يف بلجيكا سوق عمل              ازدياد       ّ      ً    ويتطلّـب أيضاً   -   ١٢٢
  .    ً           ً    ً هنياً، يظل حمدوداً جداً م

          املرتفعة          االشتراكات     بسبب    بل                 األجور املرتفعة         إمجايل              ال بسبب    -                                       أخرى، فإن تكاليف العمل املرتفعة          جهة     ومن -   ١٢٣
        االحتراز                                   رغم أنه جيب، على هذا الصعيد             بلجيكا،                    خلق فرص العمل يف           أمام            ً       ً      تظل عائقاً هيكلياً     -                       املدفوعـة على األجور     

            ؛ وإضافة إىل  ه                                                  صندوق الضمان االجتماعي، تستخدم بطبيعة احلال لتمويل يف          االشتراكات    أن     ذلك   :   نب         أحادي اجلا     هنج   من
ِ     يستدلّ من َمثَِل          ذلك،           ورغم ذلك    .      عمالة  ال      نسبة        ارتفاع                       تعارض بالضرورة مع     ي           األعباء ال           ارتفاع                          بعض الدول األعضاء أن          ّ     َ َ

                                                احلد من االشتراكات االجتماعية وعن طريق اإلصالح                  يف جمال          الوقت،                          اجلهود املبذولة منذ بعض          بأن             االعـتقاد        سـود    ي
        هي تلك   و   ،           اليت اشتهرت   "           العمالة      أفخاخ "          ُ                           الفائتة، ُبذلت جهود للتخلص من             األعوام      فخالل    .                  جيب أن تتواصل           الضـرييب 
        أساس     على (        العامل       وضع                           من منحة اجتماعية إىل             املستفيد     وضع      من        فيها       ً           عملياً االنتقال                         ال ينفع أو ال ينفع              اليت          احلـاالت 

    ).                      التفرغ الكلي أو اجلزئي

            إقليم والون - ٢ 

                           العمل يف املنطقة الوالونية   سوق             إحصائية عن       بيانات
  )       واإلحصاء     ّ     والتنّبؤات                       املعهد الوالوين للتقييم   :      املصدر (

   وم      مبفه          عن العمل ة        العاطل                      القوى العاملة النشطة                         املقارنات الدولية؛         ألغراض          املستخدمة       النسب   (            البطالة       نسبة  ١-     ألف
  )      النشطني       السكان     عدد      جمموع  /                مكتب العمل الدويل
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  )              بالنسبة املئوية   (              حسب نوع اجلنس       التوزيع  ١- ١-     ألف

 السنة الرجال النساء اجملموع
١٩٩٣ ٨,٦ ١٤,٨ ١١,١ 
١٩٩٨ ١١,٤ ١٧,٥ ١٤,٠ 
٢٠٠٣ ١٠,١ ١١,٩ ١٠,٩ 

  )              بالنسبة املئوية   (     والسن               حسب نوع اجلنس        التوزيع  ٢- ١-     ألف

 السنة السن الرجال النساء اجملموع
٢٤-  ١٥     ٢٦,٦     ٣٢,٥     ٢٩,٢   
٤٩-  ٢٥    ٧,٠     ١٣,٢    ٩,٦   
٥,٩    ٤,٦ 

 )متدنية املوثوقيةبيانات (
٤,٠ 

 )متدنية املوثوقيةبيانات (
٦٤-  ٥٠   

١٩٩٣ 

٢٤-  ١٥     ٣١,٠     ٣٨,٧     ٣٤,٤   
٤٩-  ٢٥     ١٠,٠     ١٦,٤     ١٢,٨   
٦٤-  ٥٠    ٦,١    ٧,٤    ٦,٥   

١٩٩٨ 

٢٤-  ١٥     ٣١,٤     ٣٢,٣     ٣١,٨     
٤٩-  ٢٥    ٩,٠     ١١,١    ٩,٩   
٦٤-  ٥٠    ٤,٠    ٤,٤    ٤,٢   

٢٠٠٣ 

              السكان الذين   /              السكان النشطني      عدد                     الدولية؛ جمموع            املقارنات       ألغراض                 النسب املستخدمة    (              نسبة النشاط     ٢-     ألف
  )    ً عاماً    ٦٤   و  ١٥                  تتراوح أعمارهم بني 

  )              بالنسبة املئوية   (                    التوزيع حسب نوع اجلنس  ١- ٢-     ألف
 السنة الرجال النساء اجملموع
١٩٩٣ ٦٩,٠ ٤٨,٤ ٥٨,٧ 
١٩٩٨ ٧١,٥ ٥٢,٤ ٦٢,٠ 
٢٠٠٣ ٧٢,٩ ٥٦,٩ ٦٤,٩ 

  )              بالنسبة املئوية   (    اجلنس                حسب السن ونوع        التوزيع  ٢- ٢-     ألف

 السنة السن الرجال النساء اجملموع
  ٢٤-١٥   ٣٥     ٢٩     ٣٢ 

٤٩-٢٥     ٩١,٦     ٦٨,٧     ٨٠,٣ 
٦٤-٥٠     ٤٤,٩     ١٩,٧     ٣١,٩ 

١٩٩٣ 

٢٤-١٥     ٣٤,٨     ٢٨,٢     ٣١,٦ 
٤٩-٢٥     ٩٢,٥     ٧١,٩     ٨٢,٣ 
٦٤-٥٠     ٥١,٣    ٦,٨ ٢     ٣٨,٨ 

١٩٩٨ 

٢٤-١٥     ٣٤,٣     ٢٦,٤     ٣٠,٥ 
٤٩-٢٥     ٩٠,٨     ٧٣,٤     ٨٢,١ 
٦٤-٥٠     ٥٤,٩     ٣٣,٢     ٤٣,٣ 

٢٠٠٣ 
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       السكان      عدد        جمموع   /                      القوى العاملة النشطة                         املقارنات الدولية؛         ألغراض                 النسب املستخدمة    (            العمالة        نسـب   ٣-     ألف
      ً  عاماً  ٦٤   و  ١٥     بني        أعمارهم             الذين تتراوح 

  )              بالنسبة املئوية   (  نس            حسب نوع اجل       التوزيع  ١- ٣-     ألف

 السنة الرجال النساء اجملموع

١٩٩٣ ٦٣,١ ٤١,٣ ٥٢,٢ 
١٩٩٨ ٦٣,٤ ٤٣,٢ ٥٣,٣ 
٢٠٠٣ ٦٣,٥ ٤٧,٤ ٥٥,٤ 

  )              بالنسبة املئوية   (    اجلنس       ونوع     السن      حسب        التوزيع  ٣- ٣-     ألف

 السنة السن الرجال النساء اجملموع

٢٤-  ١٥ ٢٥,٧ ١٩,٦ ٢٢,٧   
٤٩-  ٢٥ ٨٥,٢ ٥٩,٧ ٧٢,٦   
٦٤-  ٥٠ ٤٣,٢ ١٨,٦ ٣٠,٤   

١٩٩٣ 

٢٤-  ١٥ ٢٤,٠ ١٧,٣ ٢٠,٧   
٤٩-  ٢٥ ٨٣,٣ ٦٠,١ ٧١,٨   
٦٤-  ٥٠ ٤٨,٢ ٢٤,٩ ٣٦,٢   

١٩٩٨ 

٢٤-  ١٥ ٢٣,٦ ١٧,٩ ٢٠,٨   
٤٩-  ٢٥ ٨٢,٦ ٦٥,٢ ٧٤,٠   
٦٤-  ٥٠ ٥٢,٧ ٣١,٧ ٤٢,٠   

٢٠٠٣ 

                التجمع الفلمندي - ٣ 

                العمل يف فالندر    لسوق           اإلحصائية         البيانات

            مبفهوم مكتب                                      القوى العاملة العاطلة عن العمل                           املقارنات الدولية؛         ألغراض       تخدمة   املس       النسب   (            البطالة       نسبة  ١-     ألف
         النشطني      السكان    عدد      جمموع  /           العمل الدويل

  )              بالنسبة املئوية   (              حسب نوع اجلنس       التوزيع  ١- ١-     ألف

 السنة الرجال النساء اجملموع
١٩٩٣ ٣,٨ ٨,٠ ٥,٥ 
١٩٩٨ ٤,٠ ٧,١ ٥,٣ 
٢٠٠٣ ٥,٢ ٦,٣ ٥,٧ 
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  )              بالنسبة املئوية   (     والسن               حسب نوع اجلنس        التوزيع  ٢- ١-     ألف

 السنة السن الرجال النساء اجملموع
٢٤-  ١٥     ١٠,٤     ١٣,٣     ١١,٨   
٤٩-  ٢٥    ٣,١    ٧,٥    ٤,٩   
٦٤-  ٥٠    ٢,٩    ٤,٥    ٣,٤   

١٩٩٣ 

٢٤-  ١٥    ٧,٤     ١١,٠    ٩,٠   
٤٩-  ٢٥    ٣,٦    ٦,٨    ٥,٠   
٦٤-  ٥٠    ٣,٩    ٥,٨    ٤,٥   

١٩٩٨ 

٢٤-  ١٥     ١٥,٦     ١٥,٣     ١٥,٥   
٤٩-  ٢٥    ٤,٤    ٥,٥    ٤,٩   
٦٤-  ٥٠    ٣,٠    ٣,٨    ٣,٣   

٢٠٠٣ 

             جمموع السكان   /                                                                النسب املستخدمة ألغراض املقارنات الدولية؛ جمموع السكان النشطني        (                  نسـبة النشـاط       ٢-     ألف
  )     ً  عاماً  ٦٤   و  ١٥                        الذين تتراوح أعمارهم بني 

  )              بالنسبة املئوية   (              حسب نوع اجلنس       التوزيع  ١- ٢-     ألف

 السنة الرجال النساء اجملموع

١٩٩٣ ٧٢,٠ ٥٠,٦ ٦١,٤ 
١٩٩٨ ٧٤,٤ ٥٥,٧ ٦٥,٢ 
٢٠٠٣ ٧٤,٦ ٥٨,٧ ٦٦,٨ 

  )              بالنسبة املئوية   (        نوع اجلنس        السن و     حسب       التوزيع  ٢- ٢-     ألف

 السنة السن الرجال النساء اجملموع

٢٤-  ١٥ ٣٥,٩ ٣٥,٦ ٣٥,٨   
٤٩-  ٢٥ ٩٥,٠ ٧١,٦ ٨٣,٦   
٦٤-  ٥٠ ٤٨,٤ ١٧,٠ ٣٢,٥   

١٩٩٣ 

٢٤-  ١٥ ٣٩,٢ ٣٢,٥ ٣٥,٩   
٤٩-  ٢٥ ٩٥,٠ ٧٧,٥ ٨٦,٥   
٦٤-  ٥٠ ٥٤,١ ٢٥,١ ٣٩,٦   

١٩٩٨ 

٢٤-  ١٥ ٤١,٥ ٣٥,٤ ٣٨,٥   
٤٩-  ٢٥ ٩٤,٦ ٨٠,٢ ٨٧,٥   
٦٤-  ٥٠ ٥٥,٩ ٣١,٠ ٤٣,٥   

٢٠٠٣ 
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     جمموع  / ني        العامل ني ط ش            السكان الن          ؛ جمموع عدد                  املقارنات الدولية     ألغراض               النسب املستخدمة  (          العمالة    نسب  ٣-     ألف
  )     ً  عاماً  ٦٤   و  ١٥     بني        أعمارهم                    السكان الذين تتراوح     عدد 

  )              بالنسبة املئوية   (              حسب نوع اجلنس       التوزيع  ١- ٣-     ألف

 السنة الرجال النساء اجملموع

١٩٩٣ ٦٠,٨ ٤١,١ ٥١,١ 
١٩٩٨ ٧١,٤ ٥١,٧ ٦١,٧ 
٢٠٠٣ ٧٠,٧ ٥٥,٠ ٦٢,٩ 

  )              بالنسبة املئوية   (    اجلنس                حسب السن ونوع        التوزيع  ٣- ٣-     ألف

 السنة السن الرجال النساء اجملموع

٢٤-  ١٥ ٢٨,٩ ٢٧,٧ ٢٨,٣   
٤٩-  ٢٥ ٨٠,٤ ٥٨,٨ ٦٩,٧   
٦٤-  ٥٠ ٤١,٥ ١٤,٢ ٢٧,٧   

١٩٩٣ 

٢٤-  ١٥ ٣٦,٣ ٢٨,٩ ٣٢,٧   
٤٩-  ٢٥ ٩١,٦ ٧٢,٣ ٨٢,١   
٦٤-  ٥٠ ٥١,٩ ٢٣,٧ ٣٧,٨   

١٩٩٨ 

٢٤-  ١٥ ٣٥,٠ ٣٠,٠ ٣٢,٦     
٤٩-  ٢٥ ٩٠,٤ ٧٥,٨ ٨٣,٢   
٦٤-  ٥٠ ٥٤,٢ ٢٩,٨ ٤٢,١   

٢٠٠٣ 

                     إقليم العاصمة بروكسل - ٤ 

 ٤ اجلدول
 ٢٠٠٣-١٩٩٣ ،نسب العمالة يف إقليم العاصمة بروكسل

١٩٩٣ ١٩٩٨ ٢٠٠٣ 

 الفئة العمرية اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء

٦٤-١٥ ٥٣,٦ ٦٠,٧ ٤٦,٨ ٥٣,٢ ٥٩,٤ ٤٧,١ ٥٣,٢ ٥٩,١ ٤٧,٤ 

٢٤-١٥ ٢١,٣ ٢٠,٧ ٢٢,٠ ١٧,٢ ١٨,٠ ١٦,٥ ١٩,١ ٢١,٠ ١٧,٣ 
٤٩-٢٥ ٧٠,٥ ٧٧,٧ ٦٣,٣ ٦٩,٨ ٧٦,٣ ٦٣,٢ ٦٦,٣ ٧٢,٦ ٥٩,٩ 
٦٤-٥٠ ٣٩,٩ ٥٢,٤ ٢٨,٥ ٤١,٠ ٥٠,٠ ٣٢,٧ ٣٥,٥ ٤٢,٦ ٢٩,١ 

  .                                          الدراسة االستقصائية املعنية بالقوى العاملة-               الوطين لإلحصاء      املعهد    :      املصدر 
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                          كانت نسبة العمالة يف         وإذا  .  ة       ضعيف     نسبة     وهي   ،           يف املائة      ٥٣,٢                           يف إقليم العاصمة بروكسل              العمالة        نسبة        تـبلغ  -   ١٢٤
                                    الصعيد الوطين، فإهنا تعادل نفس                         كما هو الشأن على      ،      ٢٠٠٣        عام   إىل      ٢٠٠٢        عام       ً      اخنفاضـاً من                    بروكسـل سـجلت     

  .                           الرجال والنساء على السواء  إىل                                                 املستوى الذي كانت عليه قبل مخسة أعوام وذلك بالنسبة 

   يف    حظ      ُ   اليت ُتال                    مقارنة بالنسب     ً اً        منتظم            ً  هابطة هبوطاً                                                 العمالـة يف بروكسل حسب السن ونوع اجلنس                ونسـب  -   ١٢٥
        ً                    ارتفاعاً مقارنة باملتوسط     ة         العمال    جمال                                                                                  املنطقـتني األخريني باستثناء شرائح املسنني اليت تشهد فيها النسبة يف بروكسل يف              

ّ       ً أشّد تدنياً                         لدى الذكور ولدى اإلناث        العمالة       بني نسب     ّ   املسّجلة                               ومن جهة أخرى، فإن الفوارق       .      الوطين               يف بروكسل منها   
   .                 على الصعيد الوطين

       عالية                    هذه املنطقة كثافة              تتركز يف                                                          إذا كانت نسبة العمالة ضعيفة يف إقليم بروكسل،           ،   أنه ب                  املفيد التذكري         ومـن  -   ١٢٦
                            يف املائة من العمالة يف        ١٦      نسبة            ما ميثل      أي                                   شخص يعملون يف إقليم بروكسل،          ٦٥٠     ٠٠٠               ذلك أن زهاء      .            لفرص العمل 

                      فرصة عمل، يشغل نسبة    ٦٥٠     ٠٠٠           ومن بني ال    .              سكان بلجيكا            يف املائة من   ٩,٦             تلك املنطقة  يف                    بلجـيكا يف حني يقيم   
ّ   ً      ً                   سكان يترددون غّدواً وروحةً على بروكسل،                            يف املائـة منها          ٥٤,٠                                                    أو بعبارة أخرى فإن أقل من نصف فرص العمل يف                        

  .       العاصمة     سكان         ساكن من               بروكسل يشغلها 

 ٥ اجلدول
  ٢٠٠٣-١٩٩٣ ، يف إقليم العاصمة بروكسلالبطالةنسبة 

١٩٩٣ ١٩٩٨ ٢٠٠٣ 

 الفئة العمرية اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء

٦٤-  ١٥ ١٥,٠ ١٤,٢ ١٦,٠ ١٦,٥ ١٥,٩ ١٧,٣ ١٥,٨ ١٦,١ ١٥,٣   

٢٤-  ١٥ ٢٨,٨ ٣٣,٣ ٢٤,٠ ٣٥,٥ ٣٧,٣ ٣٣,٦ ٣٥,١ ٣٨,١ ٣١,١   
٤٩-  ٢٥ ١٤,٤ ١٣,١ ١٥,٩ ١٦,٠ ١٥,٤ ١٦,٦ ١٥,٦ ١٥,٦ ١٥,٥   
٦٤-  ٥٠ ١٠,٢ ١٠,٠ ١٠,٤    ٩,٦    ٩,١ ١٠,٤    ٧,٣    ٧,٥    ٧,٠   

              القوى العاملة                     املقارنات الدولية؛      ألغراض          املستخدمة      النسب  (          العاملة  ى                                 الدراسة االستقصائية املعنية بالقو-               الوطين لإلحصاء      املعهد  :     املصدر
   ).      النشطني       السكان     عدد      جمموع  /                      مبفهوم مكتب العمل الدويل         عن العمل                النشطة العاطلة 

ـ  -   ١٢٧                     يف املائة يف عام         ١٥,٨                       ، حيث كانت تصل إىل                                         بروكسل أعلى نسبة بطالة يف البلد              العاصمة              إقلـيم     يف   د      ويوج
         الشرائح     مجيع     ً                                    شيئاً ما عن نسبة بطالة الرجال يف            تقل                                 بروكسل أن نسبة بطالة النساء               العاصمة               يف إقليم         ويالحظ  .     ٢٠٠٣

        الشرحية                  نسبة بطالة لدى          أعلى         وتالحظ    .           ة بالرجال                                       على صعيد البلد نسبة أعلى مقارن            النساء                          العمـرية يف حـني تسجل       
      ً               نسبياً لفترة عشر          مستقرة           ألول وهلة         تبدو                 نسبة البطالة         كانت        وإذا    ).           يف املائة      ٣٥,١ (     ً    عاماً     ٢٥         دون سن           ملن هم          العمرية  

  يف    ط           مث هبو      ١٩٩٨        عام      إىل     ١٩٩٣                       يف الفترة من عام           طفيفة                           ن من الوقوف على زيادة                     ً      ً   ّ         سـنوات، فـإن حتليالً سنوياً ميكّ      
   .     ٢٠٠٣ و      ٢٠٠٢       يف عامي                   تاله ارتفاع جديد     ٢٠٠١         إىل عام     ١٩٩٨      عام   من                               نسبة البطالة يف بروكسل يف الفترة 

  الرئيسية والتدابريالسياسات - باء
              املستوى االحتادي - ١ 

   ان         سواء ك     اخلاص،                                                                           مجيع السياسات االحتادية يف جمال العمالة دعم ديناميات العمالة يف القطاع            وضع          يسـتهدف  -   ١٢٨
  .     ً               أجوراً أو للحساب اخلاص   ل م  عم  ال
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  :                                   العمالة يف بلجيكا حتديات عديدة منها   سوق        وتواجه -   ١٢٩

                                 عمالة متدنية، وخباصة لدى املسنني؛    نسبة -

  ؛     عالية   ة ل ا    عم      تكاليف -

        لعمالة؛      لصاحل ا                      كفاية احلوافز املالية    عدم -

  ؛                على امتداد العمر                                    كفاية اجلهود املبذولة يف جمال التدريب    عدم -

  . ة ل ا                                تعزيز املرونة ودينامية سوق العم     ضرورة -

     فرص                              من امليادين هتدف إىل حفز          عدد                وضع سياسات يف         على                        منذ سنوات عديدة              البلجيكية         السلطات         وعكفت   -   ١٣٠
                                    املتخذة، حنيل القارئ إىل الرد على                          عرض شامل للتدابري                 ولالطالع على     .                              لتحديات اليت تواجهها بلجيكا    ا         ومواجهة       العمل  

ُ                      خمتلف خطط العمل الوطنية البلجيكية اليت ُوضعت يف إطار                   وكذلك إىل            من العهد    ٦       املادة      من    )  ب ( ٩          لفرعـية       ا  ة     فقـر   ال                                       
  .                 املعنية بالعمالة        األوروبية            االستراتيجية 

        التدريب  ) أ ( 

       األجر       املدفوعة          التعليم      إجازة

          اإلجازة       وترمي  .     اخلاص              يف القطاع                                                                           نظام إجازة التعليم املدفوعة األجر هو الترقية االجتماعية للعاملني           من      اهلدف -   ١٣١
                         بعض الدورات التدريبية      حلضور                   ً      الذين يبذلون جهوداً           العمال                      اإلرهاق اليت يتحملها              ومستويات                            التخفـيف من األعباء        إىل

                                    على سبيل التفرغ اجلزئي، بيد أنه                             بعض فئات العاملني         ١٩٩٩       سبتمرب   /        أيلول  ١              بداية من          النظام     ومشل    .      عملهم      جانب      إىل  
   .                           على أساس التفرغ اجلزئي كذلك                 فئات عمال أخرى     ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول ١  ذ   من       انضافت 

                                    توفري الدعم للباحثني عن عمل وإدماجهم   ) ب ( 

         اإلدماج    مسار

     ذوي        الشبان      من                                                     البطالة الطويلة املدى ومتكني الباحثني عن عمل               مكافحة                       اإلدمـاج عامة إىل            مسـار         يهـدف  -   ١٣٢
      ً                وحتقيقاً لتلك الغاية،     .        األوىل      العمل                                              ق العمالة وباخلصوص عن طريق اتفاقية فرصة                             من االندماج يف سو          احملدودة        املؤهالت  

  :                    يهدف املسار إىل ما يلي

                      تقدمي الدعم احملدد هلم             من خالل          العمالة                 إلدماجهم يف سوق        ً  سعياً                                قـدرات الباحثني عن عمل              زيـادة  -
                           لإلدماج واختاذ تدابري معينة؛ 

   .                      املتعلقة بالوظيفة األوىل       تفاقية   اال      إطار          وخباصة يف  ً اً           دماجهم مهني إل      ً سعياً                      جهود الباحثني عن عمل    دعم -
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ِ    وأُبـِرم  -   ١٣٣       عن          والتعويض             الصيغ هذه،           لتنفيذ      ً  سعياً    )  ة          والبلدي  ة           واإلقليمي  ة      االحتادي   (  ات              خمتلف السلط    بني                 اتفاق تعاوين    ُ 
                               مية واالحتادية على السواء، يف             اإلقلي        السلطات              وعليه، سهرت     .                                                 ً        ساعات التدريب واحلصول على نتائج أفضل وأكثر اتساقاً       

  .                        إدماج العاطلني عن العمل    تعزز               على توخي حوافز                     العمالة اليت وضعتها،            إطار برامج 

                 ختم دورة تدريبية      عالوة

      تدريب          االلتحاق ب      على       احملدودة                                                      إىل تشجيع الباحثني عن عمل من الشبان ذوي الكفاءات            التدبري       هـذا         يهـدف  -   ١٣٤
                                          املهين، الذي تنظمه أو تدعمه الدائرة             تدريبه     خيتم                 حث عن عمل أن      ا          الشاب الب      على      جيب     وة،              ولتلقي العال   .         واختتامه     مهين  

            التابعة                                  دوائر العمالة أو هيئة التدريب       و أ                                هيئة العمالة والتدريب املهين،        و أ           والعمالة،                                        العامـة الوالونـية للتدريـب املهين        
  .          عن شهرين   يقل                              تدريب لبعض الوقت على األقل وأال               وجيب أن يكون ال  .  ُ            ُتعىن باإلدماج                يف إطار اتفاقية       لربوكسل،

     املهين       اإلدماج      بشأن         تفاقية  اال

            اإلشراف على              التدبري إىل        هذا           ، يهدف     ها      احترام                                                     جمموعة من الشروط الدنيا املتعلقة بالعمل والواجب            إىل         ً استناداً -   ١٣٥
                إشراف أدىن على             أو ضمان    /          قائم و                     ضع ألي إطار قانوين    خت   ال                  ، وهي ممارسات              املؤسسات  يف         املهين          التدريب          ممارسـات   

  ،      مهامه                        فيها شخص، يف إطار           يتلقى                                     يستهدف هذا التدبري كل احلاالت اليت                          وعلى هذا النحو،      .                   التدريـب القائمة         صـيغ   
  .             ً ذلك الشخص عمالً     أداء     عند                                      بعض املعارف أو املهارات لدى صاحب العمل 

                      املساعدة على العمالة      وتدابري        يف اجملتمع         اإلدماج

              دنيا باحلق يف                                         احلصول على ما يفي بأسباب العيش ال                             ، استعيض عن احلق يف          ٢٠٠٢        أكتوبر   /              تشرين األول   ١     منذ -   ١٣٦
     ّ                          ً                                                       ومـن مثّ، لكل شخص كان حيق لـه سابقاً احلصول على األسباب املذكورة أو يستويف شروط                 .                     اإلدمـاج يف اجملـتمع    

  .   ِّ          ميكِّنه من ذلك        أو دخل                عن طريق فرصة عمل               إدماجه يف اجملتمع              ينتفع باحلق يف                احلصول عليها أن 

  )       البطالة                تفعيل استحقاقات    (     إلدماج        لغرض ا          االجتماعي       االقتصاد

            وذلك عن      عمل      فرصة          الظفر ب       يف       كبرية                                                                التدبري إىل إدماج العاطلني عن العمل الذين يالقون صعوبات              هذا      يهدف -   ١٣٧
    على                               منذ مخس سنوات على األقل        ،   فهم    توظي        عند         حيصلون،                             فالعاطلون عن العمل الذين       .        البطالة                  تفعيل استحقاقات         طريق  

                                                              وحصلوا يف أفضل احلاالت على شهادة الثانوية العامة الدنيا أو         مماثل                                          البطالة أو الذين جيدون أنفسهم يف وضع                   استحقاقات  
         ساعات     على                                مل بواسطة عقد عمل خطي ينص        ا      الع ُ   َّ ُيعيَّن         وجيب أن     .                        يف إطار ذلك التدبري      وا           أن يوظف     ميكن   ،              مـا يعادهلـا   

      الصايف        املرتب       ً        جزءاً من           للعمالة                     ويدفع املكتب الوطين      .                            على أساس التفرغ اجلزئي                                لـيت جيب أال تقل عن العمل                العمـل ا  
                         كما يستفيد صاحب العمل      .     بأجر                      االجتماعي للعاملني          للضمان                 اإلدارة الشاملة                     اليت تتيحها لـه                             للعمـال بفضل الوسائل     

     ً  ، أياً       ً   إمجاالً        الوظيفة         يف إطار                      م هاتان املنحتان     ُ   َّ وُتقدَّ  .         ب العمل                      املستحقة على أربا           االجتماعي       لضمان   ا             اشتراكات      خفض    من  
  .         كانت مدهتا

          بالبحث         واإللزام       بطالة    ال       تعويض                                                                    جديد ملتابعة العاطلني عن العمل يعزز الصلة بني االستفادة من                 لنظام            التدرجيي            االعـتماد 
  .                 عن فرصة عمل مالئمة

  .  ١٢             على املالحظة     الرد      انظر -   ١٣٨
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  ة ل ا         كلفة العم      وخفض ت      ريبية      الض      احلوافز  ) ج ( 

           االجتماعي      الضمان                 املتصلة باشتراكات     ات     تخفيض  ال

      ختفيض و  .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                                     االشتراكات االجتماعية بصفة هامة يف            ختفيض           نظام          تبسـيط        جـرى  -   ١٣٩
           وإضافة إىل    .  يل    تناز            على حنو     ، "            األجر املنخفض  "                     بسبب أمهية عنصر      ،           ُ      ختفيض هيكلي ُيطبق       على        ً  مبدئياً         ينطوي             االشـتراك   

  .    ٢٠٠٤       من عام                ً املرتبات اعتباراً       أعلى     لصاحل                  بدأ العمل بتخفيض      ذلك، 

        ختفيضان            فقد اعتمد     .         معينة                                                                    التخفيض اهليكلي، جرى ترشيد ختفيضات خمتلفة لصاحل فئات مستهدفة           إىل        وإضافة -   ١٤٠
  .                     ال ميكن اجلمع بينهما     )        يورو  ١    ٠٠ ٠         مببلغ        واآلخر                             يورو عن كل ثالثة أشهر          ٤٠٠         مببلغ        أحدمها (                     ممكنان يف االشتراكات    

  :                                        التخفيضان لصاحل الفئات املستهدفة التالية   ُ   واعُتمد

  ؛    دودة  احمل       كفاءات      وو ال ذ  ن      الشبا -

  ؛        املسنون ل ا    العم -

ّ   املأجورون ألول مّرة  -   ؛                     الذين ينتدهبم صاحب عمل              

ـ  - ّ   العّم       أسبوع          يف إطار             العاملون           العمل أو           لساعات        ماعي                ميارس اخلفض اجل           نظام             يف إطار             املشتغلون   ال   
  ؛         ربعة أيام  األ

  .           لفترة طويلة         عن العمل           العاطلون -

      تنظيم                    مؤسسة قيد إعادة        من                           فئة العمال القادمني         ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ١       من        بداية                 الفـئات اآلنفة           إىل    ت       وأضـيف  -   ١٤١
  .         عمل أخر    صاحب            ويعملون لدى         هياكلها 

      العمل                  الفترة اليت ميكن        طول   و                    التخفيض املمنوح     سبة      حتدد ن        معينة                    مستهدفة، قواعد       فئة       كل     إىل         بالنسبة          وهـناك،    -   ١٤٢
  .              ً     ً  وهو أبسط فهماً أيضاً   قبل                           مقارنة بالنظم القائمة من  ً اً     كبري ً اً       إداري ً اً                    النظام اجلديد تبسيط     ويتيح  .   هبا

      اإلمجايل     رتب        من امل     املائة    يف      ١٣,٠٧   إىل               أكثرية العمال             تصل يف حالة                               باالشتراكات الشخصية اليت          يتعلق         وفـيما  -   ١٤٣
  .     نخفضة  امل                           يتمتع به العمال ذوو األجور    ً      أيضاً ختفيض  ُ    ُيتاح       شهري،   ال

                 ختفيضات جديدة يف     ّ       متكّن من                                                           اجلدول، ستتاح وسائل إضافية خالل السنوات القادمة             مـن           يسـتفاد         وكمـا  -   ١٤٤
ّ   ُسّن     ،                    وعالوة على ذلك    .                          التخفيض اهليكلي لألعباء     اد    ويزد  .                        الضـمان االجـتماعي              اشـتراكات           يف أعباء           جديد       ختفيضُ 

                                 الشخصية يزيد عن طريق نظام               االشتراكات                            ومن جهة أخرى، فإن ختفيض        .                              َ              ملؤسسـات القائمـة بإعادة تنظيم هَياكلها       ا
  .       العمل     عالوات
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 ٦ اجلدول
 ) اليوروبآالف ( اشتراكات الضمان االجتماعييفالتخفيض 

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ *٢٠٠٤ *٢٠٠٥ *٢٠٠٦  

       لألعباء         اهليكلي     اخلفض  ٢     ٧٧١     ٢٨٠  ٢     ٩٥٤     ٨٢٠  ٣     ٣٩٢     ٢١٢  ٣     ٧٣٦     ٨٠٧  ٣     ٨٤٩     ٤٢٧

   :          مستهدفة    فئات              األعباء لصاحل    خفض    ٢٢٦     ٣٩٠    ٢٢٨     ٢٦٠    ٢٧٧     ٢٨٦    ٣٠٠     ٨١٢    ٣٠٣     ٣٨٠

       املسنون       العمال          منها -      ٧١     ٢٧٠   ٩٠     ٣٤٠   ٩٠     ٣٨٤
                              القائمة بإعادة تنظيم هياكلها       ؤسسات   امل      منها    -      ١٨     ٧٥٠   ٥٠     ٠٠٠   ٥٠     ٠٠٠

  :      حمددة      ختفيضات    ٢٢٩     ٢٩٠    ٢٣٣     ٥٦٠    ٢١٨     ٦٧٠    ٢١٥     ٢٣٣    ٢١٩     ٩٦٩

           والتعليم               البحث العلمي     منها    -    ٣٨     ٥٠٠   ٦٠     ٥٨٠   ٦٢     ٧٤٠   ٦٤     ١٨٠   ٦٥     ٥٩٢

       مباشرة              خلق فرص عمل     منها    -     ١١٦     ٤٩٠    ١١٠     ٥٠٠    ١١٣     ٥٠٠    ١١٦     ١٠٨    ١١٨     ٦٦٤

        العمل     أصحاب           اشتراكات       ختفيضات  ٣     ٢٢٦     ٩٦٠  ٣     ٤١٦     ٦٤٠  ٣     ٨٨٨     ١٦٨  ٤     ٢٥٢     ٨٥٢  ٤     ٣٧٢     ٧٧٦

                   االجتماعي والثقايف      القطاع        أعباء     ختفيض    ٢٦٥     ٥٢٤    ٣٦٩     ٨٦١  ٣  ٤١     ٧٩٠    ٤٩١     ٢٩٠    ٤٩١     ٢٩٠

        الشخصية            االشتراكات     ختفيض    ١٠٠     ٦٧٠    ١٤٤     ٣٤٠    ١٦٢     ٢٣٠    ٢٢٢     ٥٢٦    ٦٢١     ٥٨٠

       األعباء         ختفيضات     جمموع  ٣     ٥٩٣     ١٥٤  ٣     ٩٣٠     ٨٤١  ٤     ٤٦٤     ١٨٨  ٤     ٩٦٦     ٦٦٨  ٥     ٤٨٥     ٦٤٦

  )            من االشتراكات     ئوية   امل       بالنسب  (           االشتراكات        ختفيضات ١١,٢٦ ١٢,١١ ١٣,٣٥ ١٤,٥٦ ١٥,٨٣

  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٤                                     ، املكتب الوطين للضمان االجتماعي للفترة     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢      لسنتني       فترة ا                       العرض العام للميزانية ل  :     املصدر 

  .       تقديرات  * 

    ات    ختفيض و   ،      ٢٠٠٥            من عام         بداية                   حمل فائض الضرائب          ً  تدرجيياً    "                          مكافأة العاطل عن العمل      "    نظام        اعتماد      حيـل  -   ١٤٥
ّ              ً   أشّد األجور اخنفاضاً                         الضمان االجتماعي على          نظام        يف            الشخصـية              االشـتراكات           لبطالة             الستحقاقات ا                     والعالوة املكملة      
  .                      من االشتراكات الشخصية    واحد       بتخفيض                       على أساس التفرغ اجلزئي   ني   مل               بالنسبة إىل العا

                                      بالنسبة إىل العمال ضحايا إعادة التنظيم           االشتراكات    ات    ختفيض

ـ  -   ١٤٦        َ     تنظيم هَياكل                                            االجتماعي بالنسبة إىل العمال ضحايا إعادة           الضـمان    يف                الشخصـية               االشـتراكات     ات      ختفيض
      حالة                     الضمان االجتماعي يف       يف                          الشتراكات أصحاب العمل              اليت متنح            ً                         جيدون عمالً والتخفيضات املؤقتة            والذين         مؤسستهم  
  .          ؤالء العمال هل                صاحب عمل جديد      توظيف

       اخلدمات       سندات

        وخدمات                                           دف من جهة إىل تشجيع الطلب على اخلدمات املرتلية  هت                    هـي دعم لالستهالك           اخلدمـات          سـندات  -   ١٤٧
  .    ّ   املقّنع            فيها العمل    يكثر                                                         من جهة أخرى، إىل احلفز على العمل يف إطار رمسي يف القطاعات اليت  و       اجلوار، 

       مؤسسة    من                أن يشتري            للمستفيد     ميكن                      وبفضل السند هذا،      .                   يورو يف الساعة       ٦,٧٠         املستفيد         السندات       وتكلف -   ١٤٨
    أجر        ً            ند أيضاً من دفع             ّ    هذا السّ   ن   ّ وميكّ   ).   ها    ّ  و كيّ     أ            غسل الثياب            البيت،        تنظيف (                       للقيام بأعمال مرتلية                 ساعة واحدة             معـتمدة 

               مؤسسات خدمات،   ك  ُ     ُتعتمد          وميكن أن     .       التنقل                                 العمومي ملن هم أقل قدرة على            النقل           دفع مثن          أو             املشـتريات          خدمـات   
                 ، ومؤسسات قطاع    )                                       مؤسسات العمل املؤقت أو قطاع التنظيف              قطاع     إىل                  على سبيل املثال         تمي    تن (                      مؤسسات جتارية قائمة    
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      ٦,٧٠     ال                       صاحب العمل إضافة إىل       ويتلقى  .                                                              االجتماعي أو اخلدمات العامة مثل اخلدمات احمللية للعمل االجتماعي         االقتصاد
  .          شروط السوق ل      ً وفقاً                    من دفع أجر العامل     متكنه                يورو يف الساعة      ١٤,٣٠        قدرها     منحة     يورو 

        وجوب     على                                                          ن من استثناء قاعدة قانون العمل البلجيكي الذي ينص                                   ّ       عمل حمدد لسندات اخلدمات ميكّ      د  عق    ُ  ّ وأُعّد -   ١٤٩
         ً                       ميكن أيضاً اخلروج يف ظل هذا          كما  .                  على سبيل التفرغ                           ثلث فترة فرصة عمل       ن                                       أن تساوي كل فرصة عمل ما ال يقل ع        

  .               املدة املتتالية  دة   ّ احملّد                      احلايل املتعلق بالعقود        التقييد           النظام على 

  يف          االحتادية            السلطات      رغب                        وبفضل سندات اخلدمات، ت     .     ٢٠٠٣                                     هبذا النظام اجلديد يف هناية عام             العمل        وبـدأ  -   ١٥٠
        ساعة     ١١٨     ٠٠٠         مت أداء      ،      ٢٠٠٤       يناير   /     الثاين           ويف كانون     .     ٢٠٠٧                                       فرصة عمل من اآلن وحىت هناية عام           ٢٥     ٠٠٠     خلق  

            يف املائة       ٦٦,٧           ما نسبته       ّ      ومتّ أداء   .        ساعة    ٦٧٣     ٠٠٠            توبر فبلغ     أك /       األول      تشرين                                              يف إطار النظام اجلديد؛ وزاد هذا الرقم يف         
          املنطقة   يف             يف املائة        ١٤,٣                      يف منطقة فالندر، و        ٢٠٠٤                    شهر األوىل من عام      أ            خالل الستة           املقدمة           الساعات               من جمموع عدد    

     ر أن                 ّ  عنيني، ميكن أن نقدّ                     تشغيل األشخاص امل       فترة        ً                           واستناداً إىل فرضية واقعية بشأن        .                       يف املائة يف بروكسل        ١٩,١    و  ة      والوني  ال
  . ً اً   شخص   ٥     ٤٥٠             يعادل تشغيل                عدد الساعات هذا 

        االنتقال /      املرونة  ) د ( 

              ساعات العمل    ختفيض

         كانون   ١       من        بداية                ونوعية احلياة،          العمل                           املتعلق بالتوفيق بني         ٢٠٠١       أغسطس   /     آب   ١٠          املؤرخ          القانون         اعـتمد  -   ١٥١
                    وينطبق هذا اإلجراء     .              ً    ساعة أسبوعياً    ٣٨          لتكون         العمل       لساعات                                      ، إجراء يتعلق بتخفيض عام إجباري         ٢٠٠٣       يناير   /       الـثاين 

ـ  ح             وبصفة خاصة     (     ً جتارياً      ً       ً         نشاطاً صناعياً أو         تؤدي                                 على مؤسسات القطاع العام اليت       و      اخلاص  ً                       راً على مؤسسات القطاع        ص
  . ة ي    الصح     ظافة    الن                      والوقاية من األمراض و     صحية،  ال      رعاية   ال                       املؤسسات اليت توفر خدمات     على  و  )                       املؤسسات العامة املستقلة

        تقل عن   ل                               اجلماعي الطوعي لساعات العمل                                     هناك اإلجراء املتعلق بالتخفيض               اإلجباري،          اإلجراء          هذا       جانب     وإىل -   ١٥٢
   /              تشرين األول   ١                 حيز التنفيذ يف              اإلجراءان              ودخل هذان     .                                            اإلجراء املتعلق بأسبوع أيام العمل األربعة                   إضافة إىل     ،       ساعة   ٣٨

        إال على        كالمها             وال ينطبق     .                  طابعهما طوعي حبت         بل          ً إلزامياً              ً     يكتسيان طابعاً     ال          أي أهنما      ي                   وهلما طابع اتفاق        ٢٠٠١        أكتوبر  
   .                                                العاملني يف القطاع اخلاص ويف املؤسسات العامة املستقلة و       العمل      أصحاب 

  .                 شتراكات االجتماعية ال                                     التخفيضات يف ساعات العمل نظام ختفيض ا   هذه        ويرافق -   ١٥٣

                على سبيل التفرغ                                    من سنوات العمل واحلد من أداء العمل         والتقليل   ،        ً مل مؤقتاً                      إمكانية االنقطاع عن الع      نظام

      كاملة                   بصورة جزئية أو                       التوقف عن العمل                 ن العمال من      ِّ مكِّ ُ ُي     كان                               ، استعيض عن النظام الذي          ٢٠٠٢       عـام    يف -   ١٥٤
  .                شركاء االجتماعيني            أبرم بني ال     اتفاق                     وكان هذا النظام موضع   .                   استحقاق وقت العمل        هو                                لفـترة من الوقت بنظام جديد     

             بعاطل عن            عن العمل      وقف   ت                                           إلغاء وجوب االستعاضة عن الشخص الذي         يف                                                ويكمـن الفارق الكبري مقارنة بالنظام القدمي        
   :      وهي         للعاملني ّ  شّتى   ً اً            اجلديد حقوق      النظام       ويضمن  .      العمل
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     وميكن   .      ملهنية                                       الوقت لفترة سنة يف كامل احلياة ا           لبعض                             ً             يف االنسحاب من سوق العمل هنائياً أو              احلـق  -
                         سنوات على أقصى حد؛                  حبيث يصبح مخس                     متديد هذا احلق           يقرروا    أن   ني          القطاعي  ني           االجتماعي        للشركاء

  ؛   ً فعالً                  أكثرية القطاعات               وهو ما قامت به

                 احلياة املهنية              على امتداد        سنوات                    اخلمس لفترة مخس             ه بنسبة                        يف خفـض ساعات عمل                العـامل    ّ   حـقّ  -
         بأكملها؛

     ً             عاماً خفض مدة      ٢٠         تقل عن      ال                           والذين عملوا لفترة         ً عاماً    ٥٠       جتاوزا               املني الذين                      بالنسبة إىل الع        احلـق  -
  .     حمدودة        بصفة غري      وذلك       اخلمس     نسبة  ب         النصف أو      نسبة        عملهم ب

       املائة      يف    ٥          أكثر من                   من هذه احلقوق                ً                                                           النظام قابالً للتطبيق بالنسبة إىل صاحب العمل، تقرر أال يستفيد                ّ   لـيظلّ  و -   ١٥٥
                     ً           أشخاص أن ترفض مبدئياً هذا        ١٠                  فيها أقل من         يعمل                          وبإمكان املؤسسات اليت     -              ال بالتزامن                            عـلى أقصى حد من العم     

  .           داخل القطاع    يربم       ً                ف أيضاً على أساس اتفاق   َّ كيَّ     ُ  أن ُت   هذه          يف املائة  ٥    ال             وميكن لعتبة   .      الطلب

  :                       باالنقطاع املؤقت عن العمل           أخرى تتعلق  ّ   شّتى                  ذلك، توجد حقوق     جانب     وإىل -   ١٥٦

ـ         إجـازة  -    ٣                  سوق العمل لفترة          ينسحبا من                   ميكن لألبوين أن          أعوام،                            حىت يبلغ الطفل سن أربعة        :   وة        األب
  ؛        مس الوقت               يف حالة الدوام خل     ً  شهراً   ١٥   أو              الدوام اجلزئي        أشهر  ٦       كامل، و  ال      لدوام         يف حالة ا     أشهر 

         أفراد       ً               شهراً لرعاية أحد     ٢٤     ً         ً             شهراً أو جزئياً لفترة        ١٢       لفترة       عمل             ً          أن ينقطع كلياً عن ال                 للعـامل         ميكـن  -
  ؛                     أسرته يعاين من مرض خطري

                              أن متدد مرة واحدة، للعناية          على           شهر،        لفترة              ة عن العمل          أو جزئي                      االنقطاع بصفة كلية                للعاملني       حيـق  -
   .              مشرف على اهلالك     مبريض 

ّ      ويتوّخى دفع -   ١٥٧   .                 يف مجيع هذه احلاالت ً اً               االحتادية تعويض      السلطة      

               بعمالة املسنني      النهوض    ) ه ( 

      ً  عاماً  ٤٥           عمرهم عن    ّ يقلّ                  للعاملني الذين ال    ملهين ا         اإلدماج      إعادة

    سنة     ٤٥         من العمر    ن                         العمال الذين يبلغو         ملساندة       تدابري              أن يتخذوا                                                    يرمي هذا اإلجراء إىل إرغام أرباب العمل على          -   ١٥٨
  .       العمل                   أو أكثر ممن فصلوا من

  )                          خلية توظيف العمال ذوي اخلربة (                     خلية توطيد فرص العمل 

                            لذا، اختذت احلكومة االحتادية     و  .     لقلق ا      ً    كثرياً من      سنة      ٥٠                        الذين تتجاوز أعمارهم            لجيكيني   الب            معدل نشاط          يـثري    -   ١٥٩
  .                         اخللية يف هذا السياق      ئت   أنش     وقد    .              قبل األوان              حلياة املهنية                       للحد من حاالت ترك ا                                          من التدابري االستباقية والوقائية          ً   عـدداً 

                     هبذه اإلشكالية، وكذا                  اجلهات املعنية                          اخلدمة وتوعية مجيع      ء     انتها                   ً                                     وتتمـثل مهمتها أساساً يف تقدمي معلومات عن إشكالية          
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                            والشركات اليت تواجه مشاكل                                                                                وميكن للخلية، بعد فترة تقوم خالهلا بتحليل االحتياجات، أن تقدم للعمال              .       شبكتها       تعزيز  
  .                                      أجوبة تتناسب مع حالة كل عامل أو شركة                إدارة هناية اخلدمة

        العمل      ستئناف      عالوة ا

  .       العمل      ستئناف     على ا   ة                                  عن العمل واملستفيدين من عالوة األقدمي    ً متاماً                         اإلجراء إىل حفز العاطلني         يرمي هذا -   ١٦٠

                   العاطلون كبار السن

      ٢٠٠٢       يوليه   /   متوز   ١                    حيز التنفيذ يف      ت                                                   إىل زيادة نسبة توظيف العمال كبار السن، دخل              اهلادفة                  يف إطار السياسة     -   ١٦١
          عن العمل                             فقد كان بإمكان العاطلني       .                                       لني كبار السن للعودة إىل سوق العمل                                                  الئحة تنظيمية جديدة تتعلق باستعداد العاط     

  "                عاطل كبري السن   "                                                وفق بعض الشروط، أن يطلبوا احلصول على وضع                                       سنة أو أكثر، حىت اآلن، و        ٥٠                   الـبالغ عمـرهم     
                    سجلني بوصفهم باحثني                                                أال يضطروا إىل أن يكونوا يف سوق العمل وم                      من بينها     ،                                           ويسـتفيدوا بالتايل من العديد من املزايا      

  "           حديث العهد "            ً          فالعاطل متاماً عن العمل   .     ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز ١                                       وأصبحت شروط تطبيق اإلعفاء خمتلفة منذ       .            عـن عمـل   
                               ً             ً            ً            إعانة يفقد املزايا املذكورة آنفاً، إذ يظل مسجالً بوصفه باحثاً              ٣١٢                         سنة والذي حصل على        ٥٠                        الذي ال يقل عمره عن      

                          ً       ً                                               يف سوق العمل وأن يقبل عمالً مناسباً ويرد على استدعاءات الدائرة املعنية                                      ً              عـن عمـل، وجيـب أن يكـون موجوداً         
  .           بشؤون العمل

          ولالستزادة   .     ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين ١                                                                    ويـرد أدناه أهم السياسات والتدابري اليت نفذهتا احلكومة االحتادية منذ       -   ١٦٢
  :          ات التالية                                                     من املعلومات املتعلقة هبذه التدابري، حنيل القارئ إىل املنشور

- Conseil supérieur de l’emploi, «Inventaires des mesures en faveur de l’emploi», juin 

  ؛2003

- Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, «Plan d’action national 

pour l’emploi 2004 - Belgique», septembre 2004.  

                                 القطاعية يف إطار احلوار االجتماعي       التدابري  ) و ( 

ّ             فّصـل البند     -   ١٦٣                                                                    اليت اختذهتا اللجان املشتركة من أجل تعزيز فرص العمل املتاحة                                           من التقرير السابق اإلجراءات      ٣٠ 
                   ويف إطار االتفاقات      ".                        الفئات املعرضة للمخاطر   "                                    ويتعلق األمر بالتدابري اخلاصة ب          .                                لألشـخاص احملرومني يف سوق العمل     

                                     وقد أنشئت يف بلجيكا هيئات مبتكرة        .                                                                                 نية اليت توالت منذئذ، تكررت هذه التدابري يف معظم اللجان القطاعية املشتركة              امله
  ُ                                        وُتنشأ هذه الصناديق مبوجب اتفاقيات عمل         ".                         صناديق تأمني سبل العيش    "                                                لتطبيق هذه السياسات القطاعية بفعالية، وهي       

      ١٩٥٨       يناير   /               كانون الثاين   ٧       قانون   (         ً                            تويف شروطاً قانونية وضعها القانون                                                    مجاعـية للجان القطاعية املشتركة وجيب أن تس       
                                                                              وال تقتصر جماالت عمل هذه الصناديق على مشكلة قابلية تشغيل العمال الذين               ).                                      املـتعلق بصـناديق تأمني سبل العيش      

                                ية، واملكافآت واملزايا املتنوعة؛                                               ً                                                 ينـتمون إىل الفئات املعرضة للمخاطر بل تشمل أيضاً املبالغ املدفوعة قبل املعاشات التعاهد             
                                                           وينبغي أن تتضافر جهودها مع جهود املكتب الوطين للضمان           .                                                        كمـا تشمل، يف قطاع البناء، السالمة والصحة املهنيتني        

  .><http://www.vsi-ais.be  :                                           وميكن االطالع على إحصاءات مفيدة يف املوقع التايل  .         االجتماعي
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               مكافحة التمييز  ) ز ( 

                                           ً      ً       ً                                            إذا كان تكافؤ الفرص بني اجلنسني قد أصبح تقريباً واقعاً ثقافياً يف بلجيكا، فإن األطراف االجتماعية أدرجت يف      -   ١٦٤
                                     ً         واملتعلقة بتوظيف العمال واختيارهم شرطاً يرمي إىل   "                 اجمللس الوطين للعمل "              اليت أبرمت يف   ٣٨                            اتفاقية العمل اجلماعية رقم   

ـ                                                    على رب العمل أن يعامل مجيع املترشحني على قدم          "                               ففي أثناء إجراءات التوظيف،       .                                   تبعاد أشـكال املعاملة التمييزية        اس
                                                                                                   وال حيـق لـه التمييز على أساس عناصر شخصية عندما ال يكون هلذه العناصر أي عالقة بوظيفة املؤسسة أو            .          املسـاواة 

                      ً                 ال جيوز لرب العمل مبدئياً أن يـمارس        "        وهكذا،    .                   أو تفرضه عليه                                                        بطبيعـتها، ما مل ترخص لـه األحكام القانونية ذلك        
                                                                                                                              التمييز على أساس العمر أو اجلنس أو احلالة املدنية أو املاضي الطيب أو العرق أو اللـون أو النسب أو األصـل القـومي                     

           من هذه       ً مكرراً   ٢       املادة     " (          املنظمات                                                                                             أو اإلثين أو املعتقدات السياسية أو الفلسفية أو االنتماء إىل منظمة نقابية أو غريها من              
   ).                االتفاقية اجلماعية

        الدائرة       داخل    "                                 خلية املؤسسات املتعددة الثقافات    "               خلية امسها        ٢٠٠١       يوليه   /      يف متوز                            وعـلى صعيد آخر، أنشئت       -   ١٦٥
          ف يف جمال                                                                                                          العامة االحتادية لشؤون التوظيف والعمل واحلوار االجتماعي، وذلك بغرض تنظيم محالت توعية وإعالم وتثقي             

  .                                                                               التمييز العرقي يف سوق العمل بغية تعزيز املساواة يف معاملة العمال ذوي األصول األجنبية

  :                            وتتمثل مهامها الرئيسية يف اآليت -   ١٦٦

                                                                                                        توعـية ودعـم القطاعات املهنية يف جمال إبرام اتفاقيات مجاعية ملكافحة عدم املساواة يف املعاملة املبنية             -
          على األصل؛

                                                                                                    دريـب مفتشي هيئة مراقبة القوانني االجتماعية وهيئة مراقبة الرفاهية التابعتني للدائرة العامة                        توعـية وت   -
                                                                                                    االحتادية لشؤون التوظيف والعمل واحلوار االجتماعي يف جمال معاجلة الشكاوى املتعلق بالتمييز العرقي             

                                          والتوعية هبذه اإلشكالية وبشىت أشكال التمييز؛

  .                                                           لتمييز العرقي يف سوق العمل ودعمها يف تنفيذ سياسة تتسم بالتنوع                      توعية مؤسسات األعمال با -

  :                                                                   ولتجسيد املهام املبينة أعاله، نفذت اخللية مبادرات شىت مع القطاعات املعنية -   ١٦٧

  :                                                                             يف إطار توعية وتدريب مفتشي هيئة مراقبة القوانني االجتماعية وهيئة مراقبة الرفاهية

                               رة التمييز العرقي يف سوق العمل؛                          محلة إعالمية تتعلق بوجود ظاه - 

  ؛ )٤ (                                       وضع وإصدار دليل كشف حاالت التمييز العرقي - 

                                                      

                   فاملفتشون خمتصون يف     .                                            اقبة القوانني االجتماعية يف مهمتهم اجلديدة                                              وضـع هذا الدليل لدعم مفتشي هيئة مر         ) ٤ (
             من قانون   ١-  ٢١    و   ١٧         املادتان   (                                                         ً                                  الـنظر يف هـذه املشـكالت ومعاجلتها، مثلها مثل كل مسألة تتعلق أصالً مبجال اختصاصهم                 

                      اليت تنص على قمع         ١٩٨١ / ٧ ٠ /  ٣٠      ً               ثالثاً من قانون          ً مكرراً   ٥                                                        اللـتان تنصان على مكافحة التمييز، وكذا املادة              ٢٠٠٣ /  ٠٢ /  ٢٥
   ).                                        بعض األفعال املرتبطة بالعنصرية وكره األجانب
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  ؛ )٥ (                                         تدريب مفتشي هيئة مراقبة القوانني االجتماعية - 

   ".       باختصار    ...                           احلماية من التمييز يف العمل  "            توزيع مطوية  - 

                                    يف إطار إعالم اللجان املشتركة وتوعيتها

                                   بنود تنص على عدم التمييز يف                                          بواسـطة التشجيع على االتفاق على                                      التوعـية بـاحلوار االجـتماعي        -
                                            االتفاقيات القطاعية اجلماعية أو إدراجها فيها؛

  "                              الوضع على صعيد القطاعات    -                                                 منع ومكافحة التمييز العرقي يف احلياة املهنية         "                          وضـع وثيقة تتعلق ب         -
  .                           لفائدة أعضاء اللجان املشتركة

                  ل بالتمييز العرقي                         يف إطار توعية مؤسسات األعما

                               فإضافة إىل التشريعات املتعلقة      .                                                                               تـتم توعية مؤسسات األعمال بالتمييز العرقي من خالل النهوض بالتنوع فيها            -   ١٦٨
  .                                                                                                                              مبكافحـة التمييز العرقي، متثل إدارة التنوع العرقي أداة فعالة لضمان تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف سوق العمل                  

   ".               التنوع يف املؤسسة    ...               مفاتيح من أجل  "                                             وع يف مؤسسات األعمال، يف مرحلة أوىل، بتوزيع نشرة   ُ  َّ            وُتنفَّذ إدارة التن

                                  ومما ال شك فيه أن تنفيذ سياسة         .                    ً                                                    والنشـرة موجهة أساساً ملسؤويل مؤسسات األعمال ومديري املوارد البشرية          -   ١٦٩
                          ويعترب تنوع موارد الشغل        ...                         ر والتدريب والترقية،                           سياسة التوظيف واالختيا    :                                                إدارة التـنوع يرتبط بإدارة املوارد البشرية      

   .      ً                                  مصدراً للمزايا يف وضع سياسة من هذا القبيل

  :                                      وهتدف هذه النشرة إىل حتقيق األهداف التالية -   ١٧٠

                                                                                                  تلخيص املبادئ األساسية إلدارة التنوع يف ضوء املسؤولية االجتماعية ملؤسسات األعمال والتركيز على              - ١
                                               اليت ميكن أن حتدثها هذه اإلدارة على سري عمل املؤسسة؛              اآلثار اإلجيابية 

                                                                         اقتراح جمموعة من التدابري من مستويات شىت لتنفيذ سياسية حقيقية يف جمال التنوع؛ - ٢ 

  .                                                                             تقدمي عدد من التجارب واألدوات يف متناول أرباب العمل الراغبني يف تنفيذ سياسة للتنوع - ٣ 

                                                      

  :       ً                                                                                   استناداً إىل دليل كشف التمييز العرقي، مت التطرق إىل املسائل التالية أثناء هذه الدورات التدريبية  ) ٥ (
                                          مسار ممارسات التمييز العرقي يف جمال التوظيف؛ -  
                                  فحة التمييز العرقي يف جمال التوظيف؛                                النظر يف التشريع اجلديد املتعلق مبكا -  
                                                          مدى اختصاصهم اجلديد املنصوص عليه يف األحكام التشريعية اجلديدة؛ -  

  .                               كشف املمارسات التمييزية ومعاجلتها -
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            إقليم والون - ٢ 

            عدم التمييز  ) أ ( 

                                         واملتعلق باملساواة يف املعاملة يف جمال           ٢٠٠٤      مايو   /       أيار   ٢٧                                                      يساهم املرسوم الذي اعتمدته حكومة إقليم والون يف          -   ١٧١
      ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران   ٢٩                         الذي أصدره اجمللس يف      CE/2000/43                                                       التوظـيف والتدريـب املهين، يف تغيري األمر التوجيهي          

  CE/2000/78                                                             س دون متييز بسبب العرق أو األصل اإلثين، واألمر التوجيهي                                                            واملـتعلق بتنفيذ مبدأ املساواة يف معاملة النا       
                                                                 والذي ينص على وضع إطار عام للمساواة يف املعاملة يف جمال                ٢٠٠٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧                        الـذي أصدره اجمللس يف      

                               ينية أو الفلسفية، أو اإلعاقة أو                                                                وهذا املرسوم مينع كل متييز مباشر أو غري مباشر على أساس املعتقدات الد  .               التوظيف والعمل
                                                                                                                           أي خاصية جسدية، أو الوضع الصحي احلايل أو املقبل، أو العمر، أو احلالة املدنية، أو اجلنس، أو النوع، أو امليل اجلنسي،                 

  .                                                                      أو األصل القومي أو اإلثين، أو النسب أو الوضع العائلي أو االجتماعي االقتصادي

                                                                         سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص، يف جمال التوجيه املهين وتوظيف                                             وينطـبق املرسوم على كل شخص،        -   ١٧٢
                                                                                                                 العمـال ومـنح املسـاعدات اخلاصـة بالـنهوض بالتوظيف واإلدماج االجتماعي املهين والتدريب املهين، مبا يف ذلك                  

  .             إقرار الكفاءة

                                      والوين للتقييم والتوقعـات واإلحصاءات                    ً                                   ِّ                    وينص املرسوم أيضاً على إنشاء إدارة معنية باملصاحلة ويكلِّف املعهد ال           -   ١٧٣
) IWEPS (                 ،بتجميع وتركيز ونشر الدراسات أو التحاليل أو املعلومات املتعلقة باملساواة يف املعاملة، واليت أصبحت مغفلة                                                                                                                

  .                                                              كما ينص على رفع تقارير منتظمة عن حالة مكافحة التمييز إىل احلكومة

                                                                ، ما يعين التركيز على مراعاة تنوع االحتياجات أكثر منه على التنفيذ  "     لتنوع       إدماج ا "                           وتتجه السياسة الوالونية إىل  -   ١٧٤
                                                                           بيد أنه ميكن للحكومة الوالونية، لكي حتقق املساواة التامة بني العمال،             .                                                املنهجي لترتيبات موجهة بالتحديد جلمهور بعينه     

                                             ابية ترمي إىل إزالة احلرمان الذي تعانيه الفئات                                                                  سواء أكان لديهم عمل أو ال، أن تبقي أو تعتمد تدابري حمددة وإجراءات إجي
  .               ً                                 اليت تعيش أوضاعاً صعبة يف سوق العمل، أو التعويض عنه

  :               على النحو التايل  ) FOREM (                                                                    وتتجلى هذه السياسة يف الدائرة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف  -   ١٧٥

            تكافؤ الفرص

                                                       الذي وضعته الدائرة العامة الوالونية للتدريب املهين         "              عقـد اإلدارة   "                                    تتجـلى السياسـة الوالونـية يف         
                                    الدائرة العامة تبتغي االجتاه احملدد        "               منه على أن     ٣٨                         والذي ينص يف املادة          ٢٠٠٥-    ٢٠٠١                      والتوظـيف للفـترة     

                                                                                                      املسـتوى األورويب يف جمـال املسـاواة اجلنسانية وتكافؤ الفرص وتتوىل اختاذ إجراءات حمددة اهلدف حبسب                 
   ).  ٣٨      املادة    " (                    تضعها اجلهة الكفيلة            األولويات اليت

                                                    احلصول على خدمات االندماج االجتماعي املهين والتدريب املهين

                    ً                  أن يتسجل بوصفه باحثاً عن عمل لدى         )            ً                                   مل يعد ملزماً بالدراسة ويقيم إقامة قانونية       (               ميكن لكل شخص     
                        باخلصوص، ميكن ألي شخص من     ٢٠٠٣      مارس   /          ومنذ آذار   .                                                      الدائـرة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف      
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                                                                       ً                                           أصـل أجنيب، من غري مواطين االحتاد األورويب، حيوز وثيقة إقامة قانونية أو قدم طلباً لتسوية وضعه القانوين أو                   
             ً    ً                                                                       ً                 طلب جلوء مقبوالً شكالً، أن يتسجل يف الدائرة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف بوصفه باحثاً عن عمل          

             وكان بإمكان    .                     أو تلقي تدريب مهين    /                                                دون متييز، من خدمات اإلدماج االجتماعي املهين و                      ً      واالسـتفادة، جماناً و   
                                                                              ً                     هـؤالء األشـخاص يف السـابق احلصـول على رخصة عمل أو ترخيص مؤقت عندما يقدم رب العمل طلباً                 

  .                                                                         لصاحلهم، إال أنه مل يكن مبقدورهم التسجل بوصفهم باحثني عن عمل وال تلقي تدريب مهين

                ميع لكنه متمايز           عرض يشمل اجل

   غري   .                                                                                         العروض اليت تقدمها اإلدارة تشمل كل شخص مسجل بانتظام، دون متييز، وعلى أساس طوعي              
                ويف هذا اإلطار،     .                                                                                        أن هـذه العروض ميكن أن تكون متمايزة ومكيفة حبسب االحتياجات احملددة لفئات بعينها             

                                           يف جمال املساندة واملساعدة على االندماج                           أنشطة تثقيف وتدريب    )               ومعظم شركائها  (   َّ                       تـنظَّم ملستشاري الدائرة     
                                         التدريب على العالقات الثقافية من أجل       (                                                                     ليسـتطيعوا اسـتيعاب احتياجات تلك الفئات وتلبيتها بشكل أفضل           

                                                                                                           حتسني التواصل والعالقة مع السكان األجانب أو ذوي األصول األجنبية، والتدريب على إدماج املعاقني، وتبادل               
      ...).                                                                        ندة السجناء أو من كانوا سجناء، واستحداث أدوات ووثائق تدعم عمل املستشارين                اخلربات يف جمال مسا

                         مكافحة التمييز يف التوظيف

                                                  ً                                              ويتجـلى االهتمام باملساواة يف جمال الشغل، بشكل عملي جداً، يف املكافحة املنهجية ألي شكل من                 
                                      شارون يف جمال التوظيف توعية أرباب العمل           ويتوىل املست  .                                                    أشـكال التمييز يف عروض العمل اليت تنشرها الدائرة     

                                                                                                                    الذيـن يرغـبون يف أن تنشر الدائرة عروض العمل اليت يقدموهنا بواسطة أي قناة من القنوات مببدأ املساواة يف                    
                                                       سواء كان يقوم على املعتقدات الدينية أو الفلسفية،         (                                                                املعاملة، الذي حيظر اللجوء إىل أي معيار من معايري التمييز           

                                                                                                              اقة أو أي خاصية جسدية، أو الوضع الصحي احلايل أو املقبل، أو العمر، أو احلالة املدنية، أو اجلنس، أو                          أو اإلع 
  .                                                                                            النوع، أو امليل اجلنسي، أو األصل القومي أو اإلثين، أو النسب أو الوضع العائلي أو االجتماعي االقتصادي

                     سياسة تعزيز التوظيف   ) ب ( 

            عقد املستقبل

   َّ                                              اجملدَّد الذي وضعته، إىل جعل إقليم والون يقترب          "             عقد املستقبل  "                          احلكومة الوالونية، يف            ، هدفت     ٢٠٠٤        يف عام    
     يف    ٧٠              ً                                يف املائة سنوياً وأن يبلغ معدل التوظيف            ١,٥    (+    ٢٠١٠                                                     من معدل توظيف يعادل األهداف األوروبية حبلول عام         

   ).               يف املائة لإلناث  ٦٠              املائة للذكور و

                                                                                الون تنفيذ سياسية اقتصادية استباقية تتوخى إنشاء أنشطة مبتكرة وفرص عمل                                              ولـبلوغ هذا اهلدف، بدأ إقليم و       
  :               وترمي إىل ما يلي
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                                                                                                   زيـادة عـدد مؤسسات األعمال يف إقليم والون، مع مساندة االنتقال من الفكرة إىل املشروع ومن                  -
        الستكشاف                                   ُ                                                        املشـروع إىل إنشـاء املؤسسة، وتيسري تناقُل الشركات وتطوير التجارة الدولية وتعزيز ا             

                           واستقبال املستثمرين األجانب؛

                                                                                                  دعم تطوير مؤسسات األعمال والقطاعات حبفز دينامية هذه املؤسسات ومساعدهتا على التوقع واغتنام              -
ِ               فـرص السوق وحتديث القطاعات التقليدية واملراهنة على القطاعات املبِدعة                                   التكنولوجيات األحيائية   (                                                            

                                             عن طريق تشجيع إنشاء التكتالت التكنولوجية        )               دقيقة والفضاء                                      والنانوتكنولوجـيات واإللكترونيات ال   
َ    ودعم الفوائد العَرضية                                                        االقتصاد االجتماعي، واستغالل السياحة ودعم الزراعة بقوة؛                 ، وإضفاء قيمة على                

                    وتأخذ هذه املبادرة     .                                                                              تيسري احلصول على وظيفة، تظل مكافحة البطالة إحدى أهم األولويات اإلقليمية           -
                                                                                           بوجه خاص مواطن الضعف الوالونية فيما يتعلق بنسبة توظيف الشباب والنساء والعمال                         يف االعتـبار  

  ُ                                                    وُتتناول إشكالية التوظيف يف إقليم والون حبسب استراتيجيتني   .      سنة  ٥٥                             الذيـن تـتجاوز أعمـارهم      
  :              متكاملتني اثنتني

                                                إجياد فرص عمل عن طريق دعم تطوير النشاط االقتصادي؛ - 

  .                                       م باحتياجات سوق العمل يف إجراءات التدريب               املزيد من االهتما - 

                              اإلعانات املقدمة لتعزيز التوظيف

                                                            األول، مكافحة البطالة بفعالية، والثاين إجياد فرص عمل يف           .                                               تـرمي هـذه اإلعانـات إىل حتقيق هدفني اثنني          -   ١٧٦
                       امل االنتعاش االقتصادي                                                                                              القطاعـات اليت تليب احتياجات السكان بتدعيم التماسك االجتماعي، وهو عامل مؤكد من عو             

ّ                    وحتّسـن نوعـية احلياة                                                                                            وهذا الترتيب يساعد على توظيف الباحثني عن عمل يف اهليئات احمللية واإلقليمية واجملتمعية، ويف        .   
   .                                                                             ً                      القطاع غري التجاري ويف التعليم ويف القطاع التجاري بواسطة إعانة سنوية تدعم جزئياً الرواتب املقدمة للعمال

ِ            وتـدِرج اإلعانا                                                                                                  ت املقدمة لتعزيز التوظيف جممل برامج القضاء على البطالة يف ترتيب واحد بسيط وشفاف، يف                  
                       ومن الناحية العملية،     .                                                                                                   الوقت الذي تضمن فيه احلفاظ على التدخالت يف إطار برامج القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف              

         ومكتسبات   .                                   مة يف إطار نظم املساعدة السابقة      ُ                                                                    ُمنح كل صاحب عمل إعانة عامة تساوي أو تفوق جممل املساعدات املقد           
  :                    هذا اإلصالح هي كما يلي

                                 تبسيط اإلجراءات القائمة وتوحيدها؛ -

                      َّ   الشفافية واإلدارة املنسَّقة؛ -

                                إدامة املشاريع واستقرار الوظائف؛ -

                             مساواة مجيع العمال يف املعاملة؛ -

  .                                        ضمان اإلبقاء على اإلعانات والوظائف القائمة -

  .      عامل  ٤٠     ٠٠٠          ، أكثر من     ٢٠٠٣               ُ          ا اإلجراء، الذي ُنفذ يف عام        ويعين هذ
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                   برنامج التحول املهين

                                                        ً          ُ                                          يـرمي هـذا الترتيب إىل فسح اجملال أمام توظيف أشخاص عاطلني متاماً عن العمل ُتمنح هلم إعانات ولديهم                    -   ١٧٧
                              جزافية متنح لرب العمل، كما                                                                                            مؤهـالت بسيطة أو متوسطة يف اهليئات احمللية ويف القطاع غري التجاري من خالل إعانة                

َ          ً                                       يرمي إىل تلبية احتياجات اجملتمع اجلماعية اليت ال تالَحظ إال قليالً أو بصورة غري كافية يف سوق العمل النظامية                                              .  

                                                                                                                  وعـلى رب العمل أن يقترح دورات تدريبية على العمال، إما للتوفيق بني مؤهالهتم ووظيفة مقبلة وإما لتعزيز                   -   ١٧٨
   ".                  برنامج التحول املهين "                              االندماج بعد العقد املربم يف إطار                حظوظهم يف إعادة 

                                                                                                                  ولـئن كان برنامج التحول املهين يسمح بالقيام مبهام للصاحل العام، فإنه يرمي قبل كل شيء إىل تشجيع إدماج                    -   ١٧٩
  .              الباحثني عن عمل

                           خطة التدريب من أجل اإلدماج 

                                                        لفرصة أمام الباحثني عن عمل ليكتسبوا، بواسطة تدريب                                                             تـرمي خطـة التدريب من أجل اإلدماج إىل إتاحة ا           -   ١٨٠
ُ                                                                                                                   ُيجرى لدى رب عمل أو متعهد تدريب أو مركز تدريب معتمد، املهارات املهنية الالزمة ملمارسة نشاط مهين لدى رب                   

              وتتـراوح مدة    .                                                                                 وميكـن بذلك لرب العمل نفسه أن يدرب موظفيه وخيفض تكاليفه بفضل حافز مايل               .               العمـل هـذا   
     ويلي   .        ً                ُ                                                                  أسبوعاً، وتساعد الدائرةُ العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف على وضع برناجمه             ٢٦            أسابيع و   ٤    بني           التدريب  

                               ً      ً               وأثناء التدريب، تعني الشركة وصياً واحداً أو أكثر         .                                                                 التدريـب توظيف مبوجب عقد عمل ال تقل مدته عن مدة التدريب           
          وإضافة إىل   .                                                    َ   ، يظل املتدرب يتلقى إعانات البطالة أو االنتظار أو الكَفاف            وعند االقتضاء  .                             يكلفون مبتابعة املتدرب ومالزمته

                                                                                                         ذلك، يتلقى كل متدرب مكافأة تشجيعية وبدل نفقات مهمة يتحمله رب العمل، وكذا بدل نفقات السفر وبدل تعويض      
  .              يورو يف الشهر   ١٢٤  )     ألجور                                االنتظار أو البطالة أو احلد األدىن ل (                                                تتحمله الدائرة عندما ال تتجاوز النفقات التعويضية 

        ً   مستفيداً؛  ٥     ٥٣٨  :     ١٩٩٨ (         ً                حيقق جناحاً ال يفتأ يتزايد     ١٩٩٨                                             وهـذا الترتيـب الذي دخل حيز التنفيذ يف عام     -   ١٨١
        ً    مستفيداً؛   ٨     ٢٢٥  :     ٢٠٠٢        ً     مستفيداً؛    ٧     ٨٤٢  :     ٢٠٠١        ً       مسـتفيداً؛     ٧     ٣٦٢  :     ٢٠٠٠                مسـتفيدين؛     ٦     ٤١٠  :     ١٩٩٩
   ).        ً  مستفيداً ٨     ٣٥٠  :     ٢٠٠٣

              التقين واملهين             برامج التدريب  ) ج ( 

                       وحتقق هذا اإلصالح بوجه      .                                     ً                                           أعـيدت هيكلة سوق اإلدماج والتدريب كلياً يف إقليم والون يف السنوات األخرية             -   ١٨٢
                                                                                                   بإعادة تشكيل كاملة للدائرة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف وتنفيذ ترتيب حقيقي                 ٢٠٠٣                 اخلصـوص يف عام     

  .                           متكامل لإلدماج االجتماعي املهين

                                     الترتيب املتكامل لإلدماج االجتماعي املهين

                 مساندة مكيفة حسب   )                                       ً لكن مع إيالء األولوية للفئات األشد حرماناً (  ّ                                    يؤّمـن هذا الترتيب لكل باحث عن عمل      -   ١٨٣
                                                   وهو يقوم على إجراءات متكاملة ومنسقة بني خمتلف           ).                                   تتكلل بعقد إدماج ال يتعدى سنتني      (                          الشـخص وفعالـة وجيدة      

                                                            ومن مهام القسم االستشاري لدى الدائرة العامة الوالونية          .                                             يب واإلدماج، سواء منهم احملليون واإلقليميون                    مـتعهدي التدر  
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                                                            ّ                                                       للتدريـب املهين والتوظيف، املكلف بتوجيه وتنسيق الترتيب بوصفه القّيم، تنظيم وتنشيط شبكة األطراف واملسامهة يف                
              كما جيب عليه     .                                            اهلياكل اليت وضعت يف جممل اإلقليم الوطين                                                                 جعـلها شبكة مهنية وربط عالقات الشراكة بينها يف إطار         

  .                                    توفري مرجع وحيد لكل مستفيد من الترتيب

                                                                                                              واألطـراف املشاركة فـي الترتيب هي قسم التدريب يف الدائرة العامة الوالونية للتدريب املهنـي والتوظيف،                -   ١٨٤
                                                  ملهين، واملهام اإلقليمية، ومراكز إقرار الكفاءات،                                                                      ومؤسسـات التدريب من خالل العمل، وهيئات اإلدماج االجتماعي ا         

                                                                                                                 ومعهـد التدريـب والتدريـب بالتناوب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، واملراكز العامة للعمل االجتماعي، ووكاالت               
  .                                                                                                    األحياء، والوكالة الوالونية إلدماج املعاقني، ومؤسسات الرعاية االجتماعية، ومراكز التعليم والتدريب بالتناوب

                                                                                    ولالســـتزادة مـــن املعلومـــات عـــن جممـــل العـــرض يف إقلـــيم والـــون، انظـــر   -   ١٨٥
http://www. leforem.be/informer/se_former/seformer_forem_carrefour.htm.  

                                                                                                           وإلجيـاد الظروف املالئمة لتلقي التدريب، من جهة، وحلل مشكلة عدم املساواة يف معاملة املتدربني، من جهة                  -   ١٨٦
ّ        أخرى، وّحدت حك                                وهكذا، يستفيد كل باحث عن       .                                                                  ومة والون الوضع اإلداري واملايل للمتدرب يف إطار التدريب املهين                

                                                                                                                            عمل يتدرب يف قسم التدريب التابع للدائرة العامة الوالونية للتدريب املهنـي والتوظيف أو غريه من املتعهدين املعتمدين                 
ٍ        لدى إقليم والون واملتعاقدين مع الدائرة، من وضٍع إداري    :                                           فريد طيلة مسار إدماجه ويتلقى املزايا التالية                                            

                                        عقد تدريب ينص بوضوح على حقوقه وواجباته؛ -

                               يورو عن كل ساعة تدريب فعلية؛ ١             مكافأة قدرها  -

                  سداد نفقات السفر؛ -

  .                                            تغطية النفقات الفعلية للحضانة أو روضة األطفال -

                                                        ندة املهنية التابعون لقسم املشورة لدى اإلدارة العامة                                            ، تكفل املستشارون املتخصصون يف املسا         ٢٠٠٣           ويف عـام     -   ١٨٧
  .                           عقد اعتماد من أجل االندماج  ٣٧     ٠٠٠                                   الوالونية للتدريب املهين والتوظيف ب  

                 نشر عروض التدريب

                    العشرة، على مستوى     "   َ                      ملَتقيات العمل والتدريب   "                     ً                  األربعون املوجودة حالياً يف املقاطعات و       " ُ            ُدور التوظيف  "      تقدم   -   ١٨٨
 .                                                                                                        التوظـيف، املعلومـات واملشـورة بشـأن التوظـيف والتدريـب إىل مجيع الراغبني من الباحثني عن عمل                           مراكـز   

<http://www.leforem.be/informer/se_former/seformer_forem_carrefour.htm>.  

             التوجيه املهين

                                    التوجيه املهين، إما بنفسه وإما                                                                                       يتوىل قسم املشورة لدى اإلدارة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف أنشطة           -   ١٨٩
   ).                       ال سيما على أساس املناقصة (                                                                  عرب جهات خارجية متوهلا اإلدارة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف 
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                        ً                                      ً                                         وحيـق لكـل باحث عن عمل، أياً كان مستواه االجتماعي املهين، أن حيصل جماناً على عرض خدمة يف جمال                     -   ١٩٠
  .       أو طلبه /         تياجاته و                        التوجيه املهين مكيف حسب اح

  .                       أو وحدات فردية أو مجاعية /                                                             وميكن أن يشتمل هذا العرض على حتديد خطة عمل أثناء مقابلة فردية و -   ١٩١

                                                                                                             ويـرمي هذا العرض إىل مساعدة الباحث عن عمل على اختيار توجه مهين أو التحول إىل مهنة أخرى، وحتديد                    -   ١٩٢
   ).                 ال بل ضمان إقرارها (              وحتديد كفاءاته   )              وضع خطة مهنية       ال سيما  (                              مشروعه املهين وإدارة مساره املهين 

                                                                                          التدريب املهين الذي يتواله قسم التدريب التابع للدائرة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف

  ،     ٢٠٠١       يناير/     الثاين          كانون    ١     منذ                                                                                   قـام قسم التدريب التابع للدائرة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف،             -   ١٩٣
          ة واملرحلة      ثانوي         املرحلة ال (        خمتلفة       تربوية       قطاعات  ٣          عادة يف                      ً كان التدريب املهين منظماً    فقد  .     مهمة              إعـادة تنظيم           بعملـية  
                   على مهام التدريب                      القسم اهتمامه       ركز   ،      ٢٠٠١                                  وبعد توقيع عقد اإلدارة يف عام          ).               االجتماعي املهين             والتوجـيه            الثالـثة 

                                                  وتزامنت إعادة تركيز املهام هذه مع العزم على          .                        التدريب االجتماعي املهين               التوجيه و            دير أنشطة  ي           بالتايل   عد ي               التأهيلي، ومل   
   .                                         أن يكون القسم يف متناول احملتاجني إىل التدريب

  -        البناء   (           ً               منظمة حالياً حسب اجملاالت       )       سنة   ١٨     فوق   (                                                       وعروض التدريب املقدمة للباحثني عن عمل من البالغني          -   ١٩٤
                                    قطاع الفنادق واملطاعم واملقاهي،     -                         املعلوماتية واالتصاالت    -                     القطاع غري جتاري     -     يات                      الـنقل واللوجست   -           الصـناعة   

  )                    اإلدارة والتجارة  -                                                                                                     التنظـيف احلـريف واحلراسة، اجلودة واألمن والبيئة، اللغات وتقنيات التواصل، اإلدارة والسكرتارية              
  .            وحدة تدريب   ٨٠٠     ة عرب      حرف   ١٥٠    ً                         خطاً من خطوط اإلنتاج ألكثر من   ٤٤                 وميثل يف تلك اجملاالت 

                                                                                              ً                    ويقـوم قسم التدريب لدى الدائرة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف بالتدريب بنفسه، ولكن أيضاً عرب                 -   ١٩٥
           اتفاقية    ١٦              وأبرم القسم      ).                                مبا يف ذلك داخل االحتاد األورويب      (                                                       شـراكات مع جمموع القطاعات املهنية وهيئات التدريب         

  . ر                    قطاعية تتجدد باستمرا

                                      وقد حصلت مراكز التدريب هذه يف تشرين      .       ً                              موقعاً يف مجيع أحناء إقليم والون        ٥٢                            وتشـمل شـبكة الـتوزيع        -   ١٩٦
  .                                 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي    ٩٠٠١                                    على شهادة تثبت أهنا مطابقة للمعيار     ٢٠٠٠       أكتوبر  /    األول

                                ت العمال اليت تبعدها آليات السوق                                   ً                              وكـل عـروض التدريب متاحة للعمال جماناً على أساس فردي ولبعض فئا     -   ١٩٧
َ                          بصفة منتظمة عن أنشطة التدريب اليت توفرها الشركات واليت ال ُيَشك يف أهنا تصب يف الصاحل العام  ُ                                                       .  

        املنتجات  (                                                                                    تعزيز تكييف األجوبة حسب األشخاص من حيث املنتجات واخلدمات املقترنة باملنتجات              :       األساليب -   ١٩٨
                                                    ، ووضع نظام توجيه على طول املسار، والتناوب بني         )                                    والربامج املرنة والتدريب واملشورة                                  املعـيارية، وحتليل االحتياجات،   

  .                                                      التدريب والعمل، والتدريب الذايت بإشراف، والتدريب عن بعد

                                                                                                     إنشاء مراكز حملية للتدريب الذايت بإشراف، وإنشاء مراكز لدعم الزبائن يف كل منطقة مهمتها األساسية          :       التنظيم -   ١٩٩
ّ                         وتزّود قسم التدريب التابع      .                                                                                لية االلتحاق بأنشطة التدريب ومتابعة الربنامج وتقدمي املساعدة يف جمال اإلدماج                     تنظـيم عم      
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                                                  ً                                                                       لـإلدارة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف أيضاً مبراكز لالتصال اهلاتفي تتوىل اإلعالم والترويج لعروض التدريب                
  .           أشهر وسنة ٦                        وكذا متابعة املتدربني بعد 

                                                                                                          ولالسـتزادة مـن املعلومـات عـن كامل عروض قسم التدريب التابع لإلدارة العامة الوالونية للتدريب املهين             -   ٢٠٠
  .<http://www.leforem.be/informer/se_former/seformer_forem_formation.htm>               والتوظيف، انظر 

                               الشبكة الوالونية ملراكز الكفاءة

                           ً      وقد قام إقليم والون، إدراكاً منها   .                      ً              والون مفهوم جديد متاماً يف جمال التدريب                                   مراكـز الكفـاءة اليت أنشئت يف         -   ٢٠١
                           من أجل زيادة مردودية                            واالستثمارات غري املادية    )                                  ال سيما بسبب ظهور حاالت اختناق      (                           ألمهـية الكفاءات واملؤهالت     

                                   ة منفتحة ومتعددة الوظائف تستند                                                 مراكز من اجليل اجلديد ترمي إىل وضع مقارب                                               الشركات والقدرة على اإلبداع، بإنشاء      
  :         إىل ما يلي

                                  فقد أنشئت املراكز يف مناطق ذات        .                                                                     االرتـباط الوثـيق بالبيئة االجتماعية االقتصادية للمنطقة الفرعية         -
                                                                                                  إمكانات كبرية يف جمال التنمية تشجع على استحداث منتجات جديدة والدراية العملية والتدريب؛ وهلا           

                 يف إقليم والون؛                       دور يف التنمية االقتصادية

    ٣٣     ٠٠٠                                                                 ، قدمت مراكز الكفاءة حنو مليوين ساعة تدريب لصاحل أكثر من                ٢٠٠٣        يف عام    (         التدريب   -
                                ّ                                   دورات تدريبية، حسب القائمة أو مكّيفة حسب االحتياجات الشخصية،           .               ونشر التقنيات   )         مسـتفيد 

                       ان التدريب، والتطوير                                                                              بالتزامن مع مشورة يف جمال التدريب، ورصد تطور احلرف واالحتياجات يف ميد           
                                                                       والبحث عن أدوات تربوية، وأنشطة إعالم وتوعية يف جمال استعمال التكنولوجيات؛

ِ            مراكـز املـوارد مـتعددة املستخِدمني       -                            وجمهزة مبعدات حديثة متاحة                                      هي مراكز تقنية ذات أداء جيد         .                          
            جهة إىل مجهور                                                 والدورات التدريبية اليت تقدمها تلك املراكز مو       .                                ملؤسسـات التدريـب والشـركات     

                                                                        موظفو الشركات، والباحثون عن عمل، والعمال، واملتدربون، واألساتذة، والطلبة؛  :      متنوع

                                                                   إن مراكز الكفاءة هي وليدة شراكات بني إقليم والون، والدائرة            .                                   شـراكة بني القطاعني العام واخلاص      -
                         لتناوب للمؤسسات الصغرية                                                                              العامـة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف، ومعهد التدريب والتدريب با         

           وتتجسد هذه   .                                                                           واملتوسـطة، والشـركاء االجتماعـيني للقطاعات املهنية، ومراكز البحث واجلامعات    
                                                                               إقليم والون والدائرة العامة الوالونية للتدريب املهين والتوظيف، والصناديق           :                        الشراكات بتمويل مشترك  

   ).FSE, FEDER (                 اهليكلية األوروبية                                                  القطاعية اليت يديرها الشركاء االجتماعيون والصناديق 

                           قصد ضمان اتساق اإلجراءات     (      ً                                            مركزاً هلا عالمات جتارية ومنظمة يف شكل شبكة            ١٩                         وهناك يف الوقت الراهن      -   ٢٠٢
       النقل،   :     َّ                                                                       وموزَّعة يف املنطقة حبسب معايري اجتماعية اقتصادية وتغطي القطاعات التالية           )                                  وتنسيق عمل خمتلف مراكز الكفاءة    

                                                                                                  ت، والتجميع، واألمتتة الصناعية، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وصناعة اخلشب، واملالحة اجلوية،                       واللوجسـتيا 
                                                                                      وهي تقوم بدورات تدريبية مشتركة مثل التدريب عن بعد، ورصد التطور التكنولوجي،              .                               والكهـرباء، واملـواد اجلديدة    
                                 الصيانة الصناعية، وصناعة التصميم   :                   ون امليادين التالية                               وتشمل شبكة مراكز الكفاءة يف وال   .                            وإدارة اجلـودة، وسوى ذلك    
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                                                                      واملواد املتعددة، واهلندسة الصناعية اآللية والتكنولوجيا الكهربائية،         )                                              مبـا فيها إعداد امللفات الرقمية والطباعية       (          الشـكلي   
                     ات وصيانة املركبات،                                                                                             وأسـاليب التجمـيع، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، واملالحة اجلوية والنقل، واللوجستي          

                                                                                                                        واخلشـب، وصـناعات السـيارات، وصناعة الزجاج، واإلدارة، والتجارة والبيع، والبيئة، والزراعة والبستنة، والبناء،               
  .                                    والصباغة الصناعية، والزراعة الغذائية

           ز الكفاءة        ً            مركزاً من مراك     ٣٠                               ُ                                                  وهناك مراكز أخرى يف شكل مشاريع ُيتوخى منها أن تضم الشبكة الوالونية حنو               -   ٢٠٣
  .    ٢٠٠٦      يف عام 

ــية ملراكــز الكفــاءة، انظــر   -   ٢٠٤                                                                                                   ولالســتزادة مــن املعلومــات عــن العــرض الكــامل للشــبكة الوالون
<http://www.centresdecompetence.be/hp/fr/hp.asp?Navigateur=IE>.  

                التجمع الفلمندي - ٣ 

                                          إىل توفري انطالقة جديدة لكل باحث عن                                                                             الـنهج الفلمندي يف جمال مكافحة البطالة هنج استباقي ووقائي يرمي           -   ٢٠٥
                                             وهذا النهج الوقائي مستلهم من استراتيجية        .                                       قبل دخول سوق العمل يف األجل الطويل           ...)                   مشـورة، تدريب،     (       عمـل   

                           ويف املؤمتر الوطين البلجيكي      .                                                                                             التوظـيف األوروبية، وقد نفذ يف السياسة الفلمندية يف جمال التوظيف منذ هناية التسعينات             
                                                                                   ، اتفقت احلكومة االحتادية واملناطق واجملتمعات احمللية والشركاء املهنيون على زيادة               ٢٠٠٣                    لتوظـيف يف عـام               بشـأن ا  

    أقل  (                           ً                    ً          ويف إطار مقاربة تدرجيية ابتداًء من أصغر الفئات سناً            .                                                           االستثمار يف تدريب الباحثني عن عمل وتقدمي املشورة إليهم        
              ولتنفيذ منوذج    .     ٢٠٠٧                                              ل سنة حبيث تكون التغطية شاملة حبلول عام                                               ، يتم توسيع نطاق النهج الوقائي ك       )      سنة   ٣٠      مـن   

               مببلغ إضايف قدره   ) VDAB (       ً                                                                        استناداً إىل النهج املتفق عليه، أمدت احلكومة الفلمندية مكتبها العام للتوظيف                     خدمات جديد   
  .    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٤                    مليون يورو يف عامي     ٣٣,٥

  .                                                            مل وتقدمي املشورة إليهم آثار إجيابية واضحة على العاطلني                                                          وكـان لزيادة االستثمار يف تدريب الباحثني عن ع         -   ٢٠٦
                                                                                يف املائة من الباحثني عن العمل الفلمنديني يف حالة من البطالة الطويلة األمد دون فرز   ٥                 ، كان أقل من         ٢٠٠٤            ففـي عام    

           أن عدد    ١    ول           ويبني اجلد   .     ١٩٩٩                     يف املائة يف عام        ١١                                                          مـن مكتب التوظيف العام، يف حني بلغت هذه النسبة                    وتصـفية 
                                   وزاد التنفيذ التدرجيي لنموذج اخلدمات   .     ٢٠٠٣   و    ٢٠٠٠                                                                املسـتفيدين من املشورة املهنية وبرامج التدريب زاد بني عامي          

                                                  ، ال سيما فيما يتعلق بالعاطلني عن العمل ملدة             ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤                                                          اجلديد من تعزيز االستثمار يف التدريب واملشورة يف عامي          
     ٤٠٠ و  ) IBO (                                          برنامج إضايف للتدريب يف مكان العمل           ٤٠٠                     كان إضايف للتدريب و       م  ٣     ٠٠٠                          طويلـة، من خالل إنشاء      

   ).+WEP (                                مكان جديد يف برنامج اخلربة العملية 

                                                                                                             ومن االجتاهات األخرى املهمة يف سياسة التوظيف الفلمندية استحداث تدابري ترمي إىل عالج آثار إعادة اهليكلة                 -   ٢٠٧
                                                                             ك وبرامج اخلربة املهنية، وقد أدت هذه األخرية باحلكومة الفلمندية إىل اختاذ                                                      وتقلـص عـدد التالميذ يف التدريب املشتر       

             ً                            ُ                               ويتقلص تدرجيياً عدد الوظائف يف القطاعات اليت ُتستحدث فيها عادة فرص             .                                       إجراءات لتحسني صورة الربامج ونوعيتها    
  .                     سوق العمل االعتيادية                                                                     عمل مباشرة، لتحل حملها برامج اخلربة املهنية اليت ترمي إىل إدماج املستفيدين يف
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 ٧اجلدول 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٠عدد املستفيدين من التدابري الرئيسية لسوق العمل اليت تديرها احلكومة الفلمندية، 

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
  )                          عدد الباحثني عن عمل العاطلني (                       الفئة السكانية املرجعية  ١٦٩ ٦٥٦ ١٦٩ ٦٥١ ١٨٧ ٠٢٣ ٢٠٧ ٨٠٦
                                  مشورة مهنية مكثفة واستيداع املوظفني - ١ ٦١ ٥٩٣ ٦٧ ٧٩١ ٧٤ ٨١١ ٧٢ ٣١٦
                                 مشورة مهنية مكثفة للباحثني عن عمل ٦١ ٥٩٣ ٦٧ ٧٦٧ ٧١ ٨٥٢ ٧١ ٧٣٨
                                    استيداع بعد الفصل بسبب إعادة اهليكلة - ٢٤ ٢ ٩٥٩ ٤٦٤
        التدريب - ٢ ٢٥ ٥٠٨ ٢٦ ٦٢٦ ٢٧ ٠٦٨ ٣٠ ١٨٢
                   طط عمل مكيفة حسب                          ً          وحدات تدريب بوصفها جزءاً من خ      ١٦ ٢٣٣ ١٧ ٩٠٨ ١٨ ٢٤٥ ٢١ ٦٤٤

                  الباحث عن عمل
           ً              بوصفها جزءاً من التعليم    (                                  تدريب مشترك وبرامج خربة مهنية       ٩ ٢٧٥ ٨ ٧١٨ ٨ ٨٢٣ ٨ ٥٣٨

  )           الثانوي
                         إدماج املعاقني يف سوق العمل - ٣ ١٦ ٢٨٢ ١٦ ٨٨٨ ١٧ ٠٨٣ ١٧ ٥٨٦
               أماكن عمل حممية ١١ ٦٩٤ ١١ ٨٦٧ ١١ ٧٩٠ ١١ ٨٨٤
  )CBO (          يب مهنيان           مشورة وتدر ٨٧٦ ٨٧٤ ٨٧١ ٨٨٤
  )VIP،   CAO26 (                      إعانات استخدام املعاقني  ٣ ٧١٢ ٤ ١٤٧ ٤ ٤٢٢ ٤ ٨١٨
                    إجياد فرص عمل مباشرة - ٤ ٥٥ ٣٤٧ ٤٥ ١٢٩ ٤٢ ٣١١ ٤١ ٩٢٢
 (DAC)                       دورة االستخدام الثالثة  ٩ ٨٧٦ ٢ ٨٨٩ ١ ٩٦٨ ١ ٢٧١

  )PBW (                                حماكاة استخدام يف القطاع غري الرحبي  ٢ ٥٨٧ - - -
  )GESCO's (                             املتعهدون الذين يتلقون إعانات  ٣٧ ٥٤١ ٣٧ ٢٧١ ٣٥ ١٢٥ ٣٤ ٥٦٤
                      أماكن العمل االجتماعية ١ ٩٩٣ ٢ ٠٢٤ ٢ ١٠٧ ٢ ٧١٢
                           شركات اإلدماج وأقسام اإلدماج  ٩١ ٦١ ١٥١ ٣١٦
  )+WEP (                   برنامج اخلربة املهنية  ٣ ٢٥٩ ٢ ٨٨٤ ٢ ٩٦٠ ٣ ٠٥٩
      اجملموع ١٥٨ ٧٣٠ ١٥٦ ٤٣٤ ١٦١ ٢٧٣ ١٦٢ ٠٠٦

            اصمة بروكسل         إقليم الع - ٤ 

  :                مالحظتان متهيديتان -   ٢٠٨

  .              التدريب املهين ً اً                                                                      يتعلق الوصف الوارد أدناه باالختصاص اإلقليمي، أال وهو التوظيف وال يتناول إذ - ١

                     ، تتسم على الصعيد         بلدية    ١٩          تألف من    ي   ي   ذ      وال     ١٩٨٩                 ي أنشئ يف عام      ذ     ، ال                        وإقليم العاصمة بروكسل   
         مبا فيها   (                                   فأما املواد االجتماعية االقتصادية       .                ا ثنائي اللغة                                        املؤسسي بنوعني من االختصاص بسبب وضعه     

                               وأما املواد املرتبطة بالتدريب      .                                                           تدخل ضمن االختصاصات اإلقليمية وهي بالتايل ثنائية اللغة        ف  )        التوظيف
                                                                                                          املهـين أو التعليم أو استقبال األطفال خارج املدرسة أو الثقافة أو الصحة فتعود إىل املؤسسات احمللية                 

  .                                                               طقة بالفرنسية أو باهلولندية أو املشتركة إن كانت املادة تعين املنطقتني    النا
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                                           ، وهو هيئة إقليمية تدار إدارة مشتركة، يطبق  "       للتوظيف       ربوكسلي                 املكتب اإلقليمي ال "                وهكـذا، فـإن     
        الدائرة  " و  "      وكسلي                  مركز التدريب الرب   "                                                              سياسـة التوظـيف، يف حني أن سياسة التدريب املهين ينفذها            

ـ                                                      ً                  التابعة للدائرة العامة للتوظيف، وكلتامها يديرمها أيضاً الشركاء          "                    كسلية للتدريب املهين   و       ية الرب         اإلقليم
  .          االجتماعيون

                         وجممل املؤسسات العامة     ،                                                                 هـنا احملاور الرئيسية لتطور سياسة التوظيف منذ إنشاء املنطقة         ُ          ُتتـناول       ومل   - ٢
                                            لسياسة اإلقليمية باالستراتيجية األوروبية يف                 وروابط ا   ،                                           واهليئات االستشارية املختصة يف جمال التوظيف     

 L’Europe et "                             وحنيل القارئ املهتم إىل الوثيقة   .                                      وما تقدمه الصناديق اهليكلية األوروبية ،           جمال التوظيف

l’emploi … ça me regarde "   التوظيف يف إقليم                        امليثاق اإلقليمي من أجل "                       اليت ميكن ترتيلها من موقع                
   ).><www.pactbru.irisnet.be/FR/actua_fr.htm#études   ( "              العاصمة بروكسل

           زيادة فرص          ، حول                        على سبيل األولوية    ،                                               السياسـة اإلقليمية الربوكسلية يف جمال التوظيف                 وتـتمحور    
           إجياد وظائف  ب                                    ة هو توظيف أكرب عدد من األشخاص                                      واهلدف الذي ترمي إليه املنطق      .                      توظـيف سكان بروكسل   

          ، ويف كل       ...)                      واإلعانات احلكومية     ،                         خطط القضاء على البطالة    (                                             مباشـرة تلبـية لبعض االحتياجات اجلماعية        
                     اخلاصة والشركات على  م                                                                  إجياد أفضل الظروف ملساعدة كل من الباحثني عن عمل على تلبية احتياجاهت  ،      األحوال

  .     العمل      ميدان                          عدد أكرب من سكان بروكسل يف       إبقاء      وعلى         التوظيف 

                                                            بـاملؤهالت وباجلنسـية أو األصل األجنيب وبالثنائية اللغوية                    ً       ترتـبط أساسـاً                                تعـاين بروكسـل مشـاكل        و -   ٢٠٩
                          خمتلف اآلليات اليت وضعتها           تطوير                               وترمي السياسة املنتهجة إىل         ...                             وباالنعزال االجتماعي األسري      )         اهلولندية /          الفرنسـية  (

       وجعلها                                                                    وجيدة إىل كل الراغبني من الباحثني عن عمل أو أرباب العمل                  ألشخاص                        قدمي خدمة مكيفة حسب ا                املـنطقة لت  
  .         ًً           ً أيسر مناالًً وأشد ظهوراً

                                   كل من حكومة املنطقة واملنظمات          ٢٠٠٢       يونيه   /            يف حزيران                                   االجتماعي لتوظيف سكان بروكسل          َ امليثاَق     برم    َ وأَ -   ٢١٠
  :                                          وهكذا، يقدم امليثاق توجيهات يف اجملاالت التالية  .                          ة واملنظمات اليت متثل العمال                                   اليت متثل أرباب العمل والطبقات املتوسط

                                                                     حتديد وجهة املساعدات االقتصادية املقدمة إىل الشركات وإبرام اتفاقات بشأهنا؛ -

                                            تعزيز اخلدمات العامة يف جمايل التوظيف والتدريب؛ -

                                   حظر كل ممارسة متييزية يف جمال التوظيف؛ -

                                         راكز مرجعية مهنية للحرف يف االقتصاد احلضري؛       إنشاء م -

   ٣                                                     مبا يف ذلك يف إطار الربجمة اإلقليمية واحمللية واالحتادية للهدف  (                               آليات إدماج الباحثني عن عمل           عزيز   ت -
  ؛ )                       للصندوق االجتماعي األورويب

              تدريب العمال؛      تعزيز  -

                      تنفيذ حافظة الكفاءات؛ -

  .                            مكافحة التمييز يف جمال التوظيف -
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                   فذلك االتفاق الذي    .         ً                   استمراراً للميثاق االجتماعي    ) C2E   (                     االقتصـاد والتوظـيف    ب        اخلـاص          العقـد            ويعتـرب    -  ١١ ٢
              دى مخس سنوات   ـ     ً                 جماالً للعمل على م      ٢٧    ً                                 رافاً اجتماعية من بروكسل يف جتسيد       ـ  ُ          ُيشرك أط      ٢٠٠٥      مارس   /            وقع يف آذار  

  :                لألهداف التالية      تستجيب  )     ٢٠١٠-    ٢٠٠٥ (

                          كسل عن طريق إجياد فرص عمل؛                      خفض معدل البطالة يف برو -

                                                             زيادة فرص سكان بروكسل للحصول على عمل عرب تكريس عملية التدريب؛ -

  .                                 وضع الشركة يف صميم اهتمامات املدينة -

 ُ                                                                         َّ                      وُترمجت إرادة انتهاج سياسة شاملة يف خدمة التوظيف بوضع أدوات ترمي إىل إدارة منسَّقة للسياسة اإلقليمية يف  -   ٢١٢
  :           جمال التوظيف

                        بتنظيم اإلدارة املشتركة    "                                                 ، صوتت حكومة بروكسل على قانون جديد يتعلق             ٢٠٠٣       يونيه   /          في حزيران  ف -
ُ                          وُصوت على مرسومني يتعلقان       ).                                                    اسـتجابة لالتفاقية الدولية ملنظمة العمل الدولية         ( "               لسـوق العمـل     

   ذا      ِّ           وسيعدِّل تنفيذ ه    .     ٢٠٠٥      مارس   /        وآذار     ٢٠٠٤       أبريل   /                                           بـاإلدارة املشـتركة لسوق العمل يف نيسان       
                                                                                                        القـانون املسامهة يف السياسة اإلقليمية يف جمال التوظيف اليت تتبعها الدائرة العامة للتوظيف ووكاالت               

                                    واملتعهدون احملليون لإلدماج االجتماعي      )                                   وكاالت العمل املؤقت ومكاتب الفرز     (                    التوظـيف اخلاصـة     
           ملا ينص       ً وفقاً                    اج االجتماعي املهين                                              إعادة النظر يف الترتيب املتعلق باإلدم                          ً   وبالتحديد، جيري حالياً    .     املهين

                                     الذي يسمح ملكتب بروكسل اإلقليمي          ١٩٩١ /  ٠٦ /  ٢٧                                              علـيه مرسـوم احلكومة اإلقليمية الصادر يف         
  .   عمل                              رص الباحثني عن عمل يف احلصول على  ف                                         للتوظيف بأن يربم اتفاقات شراكة بغرض زيادة 

          اخلاصة                    ستراتيجية األوروبية                                                                      وجتـدر اإلشـارة إىل أن سياسـة التوظـيف اإلقليمي تندرج ضمن اال              -
                                                                       ، تشارك إقليم العاصمة بروكسل يف صياغة ومتابعة خطة العمل الوطنية             ١٩٩٨           فمنذ عام     .          التوظـيف  ب

                           ً                                                      هذه الوثيقة، اليت توضع سنوياً برعاية وزير العمل االحتادي، تصف الكيفية اليت             و  .                   مـن أجل التوظيف   
                                  موضع التنفيذ على الصعيد الوطين   -         توجيهية             املبادئ ال  -                                 التوجيهات األوروبية املشتركة            هبـا        توضـع 

        ، وضعت      ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢    و     ٢٠٠٢           ويف أعوام     .                                                   قصد املسامهة يف حتقيق أهداف االستراتيجية األوروبية      
                                        بالتشاور مع كل من األطراف االجتماعية        ) PARE (                                                  املـنطقة خطة العمل اخلاصة هبا يف جمال التوظيف          

                     اإلجنازات الرئيسية يف     :                        حول ثالثة حماور، هي       ٠٠٣ ٢                            وتدور خطة العمل لعام       .                    ومـع حكومة املنطقة   
                                                         والتوجهات الرئيسية لسياسة التوظيف والتدريب للسنوات         ٢٠٠٣                            والتدابري املتوقعة لعام         ٢٠٠٢       عـام   
٢٠٠٦-    ٢٠٠٤    .  

                                                                                                        وعلى صعيد آخر، جيري إعداد أدوات أخرى ترمي إىل تنسيق جهود األطراف الربوكسلية على أساس أنشطتها                 -   ٢١٣
  :                            وميكن اإلشارة إىل ما يلي باخلصوص  .           أو الشركات /                       خدمة الباحثني عن عمل و         امللموسة يف

                         املكتب اإلقليمي الربوكسلي                                     يتعلق األمر بفتح قواعد بيانات         ): RPE   (                      مؤسسات التوظيف احمللية         تطوير   -
                                                                          جمال التوظيف واإلدماج االجتماعي املهين بغرض تطوير أوجه التآزر بني مجيع                                  للتوظيف أمام شركائه    

ـ                           الباحثني عن عمل وأرباب     (                                                      ويتعلق األمر يف هناية املطاف بالتقريب بني املستعملني           .             ذه األطـراف     ه
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    وقد   .                                                                          واخلدمات املوجهة إليهم وحتسني اخلدمة عن طريق التنسيق بني الشركاء أعضاء الشبكة    )        العمـل 
          ت الشريكة       واهليئا  .                            ً       على مراحل لتشمل شركاء جدداً         ٢٠٠١                                         توسعت الشبكة اليت بدأت عملها يف عام        

     مجعية     ١٨    و  ،         يف املنطقة      جلنة      ١٩                                                   اللجان العامة للرعاية االجتماعية البالغ عددها                     ً          يف الشـبكة حالياً هي      
                                 معتمدة معنية باإلدماج االجتماعي                مجعية غري رحبية      ٦١                                    معتمدة معنية بالبحث عن وظائف، و               غري رحبية   

   )Bruxelles-formation (     ريب              بروكسل للتد                         لساعات حمدودة، ومؤسسة                       مراكز تعليمية     ٦    و  ،      املهـين 
  .                                         الدائرة اإلقليمية الربوكسلية للتدريب املهين-                           والدائرة الفلمندية للتوظيف 

                                                                     إن إنشاء مراكز مرجعية مهنية هو وليد شراكة بني اهليئات العامة للتوظيف  .                           إنشاء مراكز مرجعية مهنية    -
       وتشارك   .                               جات من اليد العاملة املؤهلة             ها احتيا    لدي                                                 والتدريب املهين وقطاعات االقتصاد الربوكسلي اليت       

                                                                  وترمي هذه املراكز إىل اجلمع يف فضاء واحد بني جمموعة من معدات              .          ً                     فـيها أيضـاً شبكات التعليم     
                                                                                                       التدريـب املـتقدمة اليت جيب أن تفيد يف التدريب األويل للشباب يف التعليم التقين واملهين، والتدريب                 

                                                             باحثني عن عمل، والتدريب املستمر للعمال، إضافة إىل تدريب                                               بالتناوب، واإلدماج االجتماعي املهين لل    
                        ً                               ومن مهام تلك املراكز أيضاً تنظيم اختبارات التأهيل          .                 ني داخل الشركات   ِ ِم                      ِّ    املدربني وتأطري وتدريب قيِّ   

   اع ـ              ي اللغة لقط  ـ     ثنائ  ال   ي  ـ         ز املرجع ـ      فاملرك  .                                                      املهـين وإقـرار كفـاءات الباحثني عن عمل والعمال         
                   بدأ أنشطته يف عام  )+ IRIS TECH" " (         ي بروكسل ـ                         والصناعة التكنولوجية ف                  املصـنوعات املعدنية 

   إذ                                                                      فرد العقد اخلاص باالقتصاد والتوظيف ورشة لتطوير املراكز املرجعية                          ُ    وعالوة على ذلك، يُ     .     ٢٠٠٤
  .                                                      على إنشاء مخسة مراكز مرجعية مهنية أثناء الوالية احلالية        ً ينص خاصةً

                        تداخل السياسة االقتصادية  ل        املوالة             ُ  تتجسد األمهيةُ .                   قليم العاصمة بروكسل                           امليثاق اإلقليمي للتوظيف يف إ  -
                       احلكومة ووزارة املنطقة    (                                         يف املشاركة الطوعية للشركاء الربوكسليني                     ، بشكل خاص،                   وسياسة التوظيف 

           ومتعهدي                                    اللجان العامة للرعاية االجتماعية       و         املقاطعات    و                                      املكتـب اإلقلـيمي الربوكسلي للتوظيف      و
                                            وشركة تنمية إقليم العاصمة بروكسل وشركة                                               والشـركاء االجتماعـيني وميناء بروكسل                  التدريـب   

               ويرمي امليثاق،    .                                                    يف امليثاق اإلقليمي للتوظيف إلقليم العاصمة بروكسل        )                             بروكسـل اإلقليمية لالستثمار   
  ة                                   ، إىل التنسيق بني هذه األطراف اإلقليمي ٣         اهلدف  ،                                            الـذي حيظى بدعم الصندوق االجتماعي األورويب      

                  وتدور خطة العمل     .           التوظيف          يف جمال       بتكرة  امل        جراءات    لإل                   االسـتخدام األمثل                      بغـرض االنسـجام و    
         فريق عمل  (      العمل       يف جمال              العرض والطلب        تالقي    حتسني  :            حماور هي   ٦        على       ٢٠٠٦-    ٢٠٠١         للسنوات  

          ة بالنمو                           ، وحفز القطاعات الواعد    )          فريقا عمل  (                                                   ، ودعم التنمية احمللية وتأطري االقتصاد االجتماعي         )    واحد
                        ، وتعزيز تكافؤ الفرص     )          فريق واحد  (                       إنشاء مشاريع األعمال               ، وتشجيع    )          فريقا عمل  (                 وفـرص العمـل     

   ).         فريق واحد (       األعمال      وضوح    ، و )      فريقان (

      من   ٦                مبوجب املادة        ٢٠٠٣                   َّ                  وهي إجراء مبتكر ميوَّل منذ عام         .                                         الدائرة الربوكسلية املعنية بأرباب العمل     -
       واملكتب       احمللية        املهمات               مثرة شراكة بني        تعترب                             لصندوق االجتماعي األورويب،                                  الالئحة التنظيمية املتعلقة با   

  "                      ق للشركات الربوكسلية    َّ نسَّ  امل        ستكشاف           ملشروع اال                  واألهداف العامة     .                           اإلقليمي الربوكسلي للتوظيف  
  :  هي                                  املكتب اإلقليمي الربوكسلي للتوظيف،           الذي يديره     هذا، 

                                      بروكسل بسرعة أكرب وبصفة منهجية ومنسقة؛                                   تلبية احتياجات أرباب العمل يف إقليم  - 



E/C.12/BEL/3 
Page 61 

                                                                                إتاحة زيادة فرص العمل أمام الباحثني عن عمل وتقليل احتماالت التمييز يف جمال التوظيف؛ -

                                                                                        االتصـال بكل رب عمل قصد اكتشاف مجيع إمكانات التوظيف لديه وتلبية احتياجاته من               -
  .            اليد العاملة

                                                                   الحات الرامية إىل تيسري الوصول إىل األدوات أو التدابري املتوافرة                                                    وعـالوة عـلى ذلك، جرى العديد من اإلص         -   ٢١٤
  :                    وفيما يلي اثنان منها  .               للباحثني عن عمل

                            الوكالء املتعاهدون املدعومون    (                  دمج تدابري قدمية      :     ٢٠٠٢                                               تنقـيح برنامج القضاء على البطالة يف عام          -
                                        ثة للعمل وصندوق امليزانية املشترك بني                    الدائرة الثال                                                    لدى السلطات العامة يف إقليم العاصمة بروكسل، و       

                                                                       الوكالء املتعاهدون املدعومون لدى السلطات العامة، وتوسيع نطاق شروط           :              يف تدبري واحد    )       األقسام
     مارس  /                  وظيفة بني آذار      ٢٥٠         استحداث   (                                                         احلصـول عـلى وظـائف مـن هـذا النوع واستحداثها             

                                     ت اليت تعىن باملعاقني، وقطاع مكافحة                                             يف قطاعات الطفولة املبكرة، واملنظما         ٢٠٠٤       يونيه   /         وحزيـران 
  ؛ )                 االستبعاد االجتماعي

                    عالوة متنح للمؤسسات      (    ٢٠٠٤                                                               توسـيع نطـاق شروط احلصول على عالوة التحول املهين يف عام              -
                                                       اليت يوجد مقرها أو مقر ألنشطتها يف بروكسل واليت                                                      الصـغرية و املتوسـطة واجلمعيات غري الرحبية       

                                         ً                   عن عمل احملرومني وتدرهبم داخل الشركة تدريباً تعترف به                                               توظـف فـئات معيـنة مـن الباحثني        
   ).            اهليئة املختصة

                    ُ                                                                                    ويف اخلـتام، تتـبىن سياسةُ اخلدمات اليت ينتهجها املكتب اإلقليمي الربوكسلي للتوظيف هدف توفري مساندة                 -   ٢١٥
                        حديث ميكن األخذ به،                       وهناك تدبري ملموس    .                                                               لكل من زبائنه، سواء أكانوا باحثني عن عمل أو أرباب عمل            "        شخصانية "

   ".               عقد املشروع املهين "    وهو 

                            التزام الباحث عن عمل بتنفيذ   :                                                                           وهذا العقد هو أداة شاملة ملساندة الباحثني عن عمل، وهو جتسيد اللتزام مزدوج      -   ٢١٦
         مي بدعمه                      ، والتزام املكتب اإلقلي )                                         باالتفاق مع املكتب اإلقليمي الربوكسلي للتوظيف (                                املشـروع املهين الذي حدده لنفسه    

                      ّ                              إىل عالقة طوعية بني املوقّعني والتزام حقيقي ومكيف حسب       ٢٠٠٤      مايو   /                                ويفضي العقد الذي وضع يف أيار       .           يف مسـعاه  
  .                                                                احتياجات الباحث عن عمل وحيترم اختياراته ويهتم حبقيقة املشروع وجدواه

  :                             وقد وضعت ثالثة حماور رئيسية، هي -   ٢١٧

                 مستشارو التوظيف   (                                         يمي، ال سيما من حيث املوارد البشرية                                                 تعزيـز اخلدمـات الداخلية للمكتب اإلقل       -
  ؛ )                                                       واملستشارون يف جمال البحث النشط عن فرص الشغل والتوجيه احملدد

                                                                           توسيع نطاق إمكانات احلكومة اإللكترونية املتاحة للباحثني عن عمل األكثر استقاللية؛ -

                                      ث عن فرص العمل واملهام احمللية لكي                                                                     تدعيم إمكانات بعض الشركاء، ال سيما الشركاء يف شبكة البح          -
  .                                                يتمكن هؤالء من تنفيذ اإلجراءات املقررة يف إطار العقد
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               التعاون اإلمنائي - ٥ 

      ويعزى   .                                                     ً                                      جيـب التأكـيد، بداية، على أن التعاون البلجيكي ليس قائماً إال يف عدد حمدود من القطاعات           - ١
      الصحة   :               قطاعات فقط   ٥     على    )     لدويل                 قانون التعاون ا     (    ١٩٩٩                                         ذلـك إىل أنـه أصبح ينصب، منذ عام          

         فالتعاون       إذن،    .                                                                                      األولـية، والتعليم األساسي، واألمن الغذائي، والبىن األساسية الصغرية، وتوطيد اجملتمع          
  .                                                         مثل الصناعة واخلدمات والزراعة التصديرية وسوى ذلك        "      املنتجة "                    ً                  البلجيكي مل يعد قائماً يف القطاعات       

                                                     من العهد، مثل سياسة التوظيف والتمييز يف جمال          ٦               يها يف املادة                                       وعليه، فإن بعض احلقوق املنصوص عل     
  .                                                     التوظيف، ليست مشمولة يف مشاريع التعاون البلجيكي وبراجمه

                                                                                            وعـلى العكـس مـن ذلك، فإن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هي إحدى النقاط       - ٢
                  وهو أحد املواضيع    (                               املساواة بني الرجل واملرأة                                                          املرجعـية األهم يف املذكرة االستراتيجية بشأن موضوع       

   ).                                                        األربعة املشتركة بني القطاعات للقانون املتعلق بالتعاون الدويل

                            ً                                                                         ويدعـم الـتعاون البلجـيكي عـدداً مـن األنشطة يف هذا اجملال، إما عرب شركاء متعددي األطراف                    
  .  ١٨                             ثنائية يف البلدان الشريكة ال                   وإما عرب الربامج ال  )                                    مثل صندوق األمم املتحدة للنهوض باملرأة (

 "Strengthening :                                                                        ولعـل أهـم الربامج هو الربنامج املشترك مع صندوق األمم املتحدة للنهوض باملرأة   

economic governance: Gender analysis applied to Government budgets" .     ويتمـثل هـذا               
        هل هذه   (                               انيات الوطنية لبعض البلدان                                                                  الـربنامج، مـن جهـة، يف تشخيص السياسات القطاعية وامليز          

         ومن جهة     ).                                                                                       السياسات تقضي على التمييز ضد املرأة؟ وهل تضمن حصول املرأة على اخلدمات العامة؟            
                             ً        ومتول بلجيكا هذا الربنامج حالياً يف        .        ُ                                                           أخرى، ُيلزم الربنامج الوزارات بتحسني سياساهتا القطاعية وامليزنية       

   ).                  ال وإكوادور واملغرب                  هي موزامبيق والسنغ (            أربعة بلدان 

ِ                                        كمـا جيب التأكيد على أن التعاون البلجيكي، يف إدارته املوارَد البشرية، ُيعِمل بصرامة احلقوق املتعلقة                 - ٣   ُ           َ                                                       
                                           ً                        فعلى سبيل املثال، أزال التعاون البلجيكي متاماً الشروط املرتبطة            ).                  التوظـيف واملهنة   (                   بعـدم التميـيز     

ّ                      َّ             وهذا يعين أنه ميكن ملترّشحني من أي جنسية أن يوظَّفوا            .        التقنية                                           مبسـاعدته الثنائـية، مبا فيها املساعدة                             
  .                                                        كمساعدين تقنيني يف مشاريع التعاون البلجيكي وبراجمه الثنائية

 ٧املادة 

                                                                                      تعـترف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية       
   :               تكفل على اخلصوص

  :                 ع العمال، كحد أدىن               مكافأة توفر جلمي  ) أ ( 

                                                                                    ، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي متييز، على أن يضمن للمرأة                       ً  أجر منصفاً  ̀  ١̀ 
                                                                           ً                 خصوصـا متتعها بشروط عمل ال تكون أدىن من تلك اليت يتمتع هبا الرجل، وتقاضيها أجراً               

  ؛                               يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل
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  ؛              حكام هذا العهد   أل               ً  هلم وألسرهم طبقاً     ً  كرمياً    ً عيشاً ̀  ٢̀ 

  ؛                           ظروف عمل تكفل السالمة والصحة  ) ب ( 

                                                                                 اجلميع يف فرص الترقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال          ي    تساو  ) ج ( 
  ؛                        العتباري األقدمية والكفاءة

                        جازات الدورية املدفوعة    إل                                                                 االسـتراحة وأوقات الفراغ، والتحديد املعقول لساعات العمل، وا          ) د ( 
  .                                      جر، وكذلك املكافأة عن أيام العطل الرمسية  األ

              املستوى االحتادي - ١
          حتديد األجر  ) أ (
                          نظام احلد األدىن لألجر الشهري  ) ب (

            الصحة واألمن  ) ج (
             أوقات الراحة  ) د (
          مدة العمل    ) ه (

             العمل الليلي  ) و (
              عطلة يوم األحد  ) ز (

               التعاون اإلمنائي - ٢

              املستوى االحتادي - ١

          حتديد األجر  ) أ ( 

                                                                                                               توجـد يف هـذا اجملـال جداول قانونية دنيا، حتدد مبوجب اتفاقيات مجاعية يكون هلا السبق على عقود العمل                     -  ١٨ ٢
       ويف هذه   :                                                             عليها يف هذه العقود وتتعارض مع االتفاقيات اجلماعية تكون باطلة                                     ً   الفردية، إذ أن األحكام اليت يكون منصوصاً  

                                            املعايري الدنيا لألجور عند التوقيع على          ّ       ً  وتطّبق أيضاً   .                      يف االتفاقيات اجلماعية                                 منها األجور املنصوص عليها                    ً   احلالة تطبق بدالً  
  .                                                             عقد ال ينص صراحة على األجر أو عندما يكون من الصعب حتديد هذا األجر

                                    ً                                                                              وفيما يتعلق بكبار املوظفني الذين غالباً ما يكونون خارج نطاق تطبيق االتفاقيات اجلماعية فيما يتعلق باألجور                 -   ٢١٩
  .                                                           وط العمل، فإن القاعدة هي أن حيدد مبلغ األجر خالل مفاوضات فردية   وشر

                                          من حيث املبدأ الشركاء االجتماعيون ال        ا           لألجور حيدده                احلدود الدنيا                                            وجتـدر اإلشـارة يف هذا الصدد إىل أن           -   ٢٢٠
                    هنية اليت أوصت هبا                االتفاقات امل                          عقد الشركاء االجتماعيني                                            ومع ذلك فإن الظروف االقتصادية وعدم         .                  السـلطة احلكومية  
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                                                           ، تنظيم الطريقة اليت تكيف هبا األجور تبعا ملؤشر أسعار             ً أوالً  :                        اختاذ نوعني من التدابري                        فعا هذه األخرية إىل                    احلكومـة قد د   
  .                                  ، وضع سياسة تستهدف االعتدال يف األجور               ً االستهالك، وثانياً

   ُ                         ، ُربطت األجور بالتغريات يف      )      التضخم (      عملة                                                                     ولـتعويض اخلسـارة يف القوة الشرائية النامجة عن ختفيض قيمة ال            -   ٢٢١
        ، الذي   "           مؤشر الصحة  "                      مؤشر األجور من خالل             حيدد       ١٩٩٤       يناير   /               كانون الثاين   ١           وبدءا من     .                       مؤشـر أسعار االستهالك   

                                    ومع ذلك، ال ميكن أن يترتب على استخدام   .  )              والتبغ والوقود      لكحول  ا (                                               يطـابق املؤشر السابق مع حذف بعض املنتجات         
                                                                                   والعقوبة املطبقة يف حالة عدم مراعاة هذه الطريقة يف حتديد املؤشر ميكن أن تصل                .                       اجلديد اخنفاض يف األجور               هذا املؤشر   

  .               وبة سجن تأديبية     إىل عق

                                              كان معناه أنه ال جيوز النص يف أي عقد عمل فردي      ١٩٩٦-    ١٩٩٤                                          إن حتقيق االعتدال يف األجور خالل الفترة       -   ٢٢٢
                  والعقوبات املنصوص    .                                                             ى زيادة يف األجر أو أي مزية أخرى، بأي شكل من األشكال                                               وال يف أي اتفاقـية عمل مجاعية عل       

       على      ١٩٩٦       يوليه   /   متوز    ٢٦                                             وينص قانون االعتدال يف األجور الصادر يف        .                   من النوع التأدييب                                علـيها يف هـذا الشأن هي        
     تبلغ  و  .                      ذلك للسنتني القادمتني      و  ،                                     ً                                                 هـامش أقصى للزيادة يف تكاليف األجور نظراً لزيادة تكاليف األجور يف بلدان مرجعية             

  .                                                        موزعة على سنتني وتشمل حتديد املؤشر والزيادات يف جدول األجور ،         يف املائة   ٦,١                         نسبة الزيادة يف األجور إىل

           ويتعني على    .                                                                                                  واستعيض عن نظام االعتدال يف األجور بنظام للحذر مقارنة بالوضع التنافسي مع البلدان اجملاورة              -   ٢٢٣
  ُ   وُينص   .                                                                          ً                    ني أن يراقبوا الوضع االقتصادي البلجيكي يف هذا الصدد وأن حيددوا بعد ذلك معياراً لألجور                               الشركاء االجتماعي 

                                                               ً       ً                                    عـندئذ عـلى هـذا املعـيار يف اتفاق مهين ليس اتفاقية عمل مجاعية وإمنا نصاً مرجعياً غري رمسي عبارة عن دليل جململ       
                                                      ن احلكومة، مثل تكييفها التشريعات حبيث تسهل تطبيق                                                                     املفاوضـات اجلماعية ويترجم ما تنتظره األطراف االجتماعية م        

          املتعلق      ١٩٩٦       يوليه   /      متوز   ٢٦       قانون   (                                                                            ويتمـثل املبدأ يف احلفاظ على القدرة التنافسية، وقد نص عليه القانون               .         االتفـاق 
   ).                                                           بتشجيع التوظيف واحلفاظ على القدرة التنافسية على سبيل الوقاية

                                                                   يضم ممثلني لألطراف االجتماعية وخرباء، مكلف باخلصوص بدراسة وضع                                         واجمللـس املركزي لالقتصاد، الذي     -   ٢٢٤
                   وفيما يتعلق جبانب     .                                                                         وله دور مهم، على صعيد آخر، يف سري الدميقراطية االجتماعية االقتصادية            .                        بلجـيكا يف هذا اإلطار    

 Rapport technique du Secrétariat sur les marges maximales  "                                       األجـور، يرجى االطالع على آخر تقرير، وهو  

disponibles pour l’évolution des coûts salariaux) "   يف موقعه على اإلنترنت حيث   )     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٤                        
  .>http://www.acerb.fgov.be< :                                                                  ميكن الوقوف على العديد من املواضيع املتصلة بامليثاق حمل نظر هذا التقرير

              ويغطي االتفاق    .                                                                                       وتـندرج هذه اإلشكالية، من ناحية أخرى، ضمن سياسة االحتاد األورويب يف جمال التوظيف              -   ٢٢٥
  .                            فيجري إعداد صيغته النهائية    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                                                املهين يف بلجيكا سنتني؛ أما االتفاق الذي يشمل الفترة 

                                            بتطور تكلفة املعيشة، ميكن االطالع يف املرفق         )       املطبقة              ً           ويف الغالب أيضاً األجور      (                              ولتوضيح عالقة األجور الدنيا      -   ٢٢٦
                  مبا يف ذلك النقطة   ٤٣                                تطبيق اتفاقية العمل اجلماعية رقم    (    ٢٠٠٥      يناير  /              كانون الثاين  ١                               عـلى جدولني جيسدان الوضع يف       

    ٢٤                  وم امللكي الصادر يف                                                                                             من التقرير السابق واالتفاقيات اجلماعية القطاعية املربمة يف إطار االتفاق املهين السابق واملرس         ٧٢
   ).                                     فيما خيص العالقة بني األجر ومؤشر األسعار    ١٩٩٣      ديسمرب  /          كانون األول

  .                                  ً                     وجيوز أن تنص االتفاقيات اجلماعية أيضاً على املشاركة يف األرباح -   ٢٢٧
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                          نظام احلد األدىن لألجر الشهري  ) ب ( 

                                            د األدىن لألجور أو ضمان أجور العاطلني عن                                                                       لضمان أجر أدىن للعمال، يوجد يف بلجيكا ترتيبات شىت مثل احل           -   ٢٢٨
  .                               ً           العمل طوال الوقت الذين جيدون عمالً بدوام جزئي

               احلد األدىن لألجور

                ، حتديد أجر أدىن      ١٩٧٥        يف عام     "                                       متوسط احلد األدىن لألجر الشهري املضمون      "                               اخـتارت بلجيكا، باستحداثها      -   ٢٢٩
  .                                              يطبق على مجيع عمال القطاع اخلاص الذي يعملون بأجر

    ٢١       ً                            تنفيذاً التفاقية العمل اجلماعية رقم     ١٩٧٥      يناير  /                                                       وقـد استحدث هذا احلد األدىن يف األول من كانون الثاين          -   ٢٣٠
                                                 وهذا احلد األدىن هو الدخل األدىن املتأيت من العمل الذي    .                                   اليت أنشأها اجمللس الوطين للعمل         ١٩٧٥      مايو   /       أيار   ١٥        املؤرخة  

                    ولتحديد مدى تقيد رب   .                                                  ضمانه يف شهر، كمتوسط، لعامل يشتغل بدوام كامل                                         يتعني على رب العمل يف القطاع اخلاص      
  .                          ً                               العمل هبذا الواجب، جيب دائماً حساب متوسط الدخل الشهري للعامل

                                وميكن للجان املشتركة نفسها أن       .                                                                                 ومن املهم اإلشارة إىل أن األمر يتعلق هنا بالدخل، وهو مفهوم أوسع من األجر              -   ٢٣١
َ                            َّ                     فإن مل يَربم أي اتفاق يف هذا اخلصوص، يطبَّق خمطط ثانوي            .     فهوم                  حتدد حمتوى هذا امل                                     ويشمل متوسط الدخل الشهري إذن       .        

                                 ً        ً                                       فهو يشمل على سبيل املثال األجر نقداً أو عيناً ، واألجر الثابت أو املتغري،                .                                                مجـيع عناصـر األجـر املتعلقة بالعمل العادي        
                                               بيد أن بعض عناصر األجر أو مكوناته تستثىن،          .                          ل العادي الذي يقوم به                                                          والعالوات أو املزايا اليت حتق للعامل على أساس العم        

                                                                                                                             مـثل دفع مثن الساعات اإلضافية وخمتلف املزايا مثل العالوة النقابية والتعويض املزدوج للعطل أو تقدمي الوجبات يف مطاعم                   
  )                         نفقات السفر وزي العمل            تدخل يف    (                                       كما ال تؤخذ يف احلسبان مكافآت أخرى          .                                         الشـركات بسـعر أقل من سعر التكلفة       

   ).                           بسبب املرض أو البطالة اجلزئية (                                                               وكذلك خدمات اجتماعية قانونية وتكميلية تقدم إثر تعليق عقد العمل 

    على  ( ُ                        وُيحسب إذن متوسط شهري       .                                                                   وتضاف هذه املكونات لسنة تقوميية حبيث يتم احلصول على دخل سنوي           -   ٢٣٢
      ُ                                       ً                     كذا، ُيتوصل إىل متوسط دخل شهري ميكن مقارنته الحقاً مبتوسط احلد             وه   ).                                           أساس عدد األشهر اليت اشتغل فيها العامل      

                                       ويرتبط متوسط احلد األدىن لألجر الشهري        .                                        ورب العمل ملزم بتغطية الفارق احملتمل       .                             األدىن لألجـر الشهري املضمون    
                 ذا احلد األدىن خارج                           وعلى صعيد آخر، ميكن زيادة ه  .                                                             املضمون مبؤشر الصحة حسب األساليب املتبعة يف اللجنة املشتركة       

  .                                                                           آلية حتديد األجور يف حد ذاهتا باتفاقية عمل مجاعية تربم على مستوى اجمللس الوطين للعمل

  .      يورو ١     ٢١٠       أكتوبر  /            تشرين األول ١                                            ويبلغ متوسط احلد األدىن لألجر الشهري املضمون منذ  -   ٢٣٣

                 إعانة ضمان الدخل

  .                                                              لبطالة، إعانة ضمان الدخل، للعمال الذين يشتغلون بدوام جزئي                        ً                             هـناك ترتيب ينص حالياً على إعانة تكميلية ل         -   ٢٣٤
                                                                                                              ويتلقى هذه اإلعانة العاطلون الذين يقبلون وظيفة بدوام جزئي بأجر زهيد لكنهم يكونون مستعدين لاللتحاق بعمل بدوام    

         ويضاف إىل   .      عاطلني                                                                                   ويتوقف مبلغ هذه اإلعانة على كل من األجر الذي يتلقونه ومستوى إعانة البطالة لو ظلوا      .       كـامل 
                                         ً                                                                                     هـذه اإلعانـة مـبلغ جزايف حبيث يكون العمل دائماً أكثر جاذبية من الناحية املالية؛ ويتوقف هذا املبلغ ليس على عدد                      
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  ،     ٢٠٠٥                 ابتداء من عام      "            منحة العمل  "                                    ومع األخذ التدرجيي بالنظام اجلديد        .                                             ساعات العمل وإمنا على الوضع العائلي فقط      
                  يورو لرب البيت    ٢,٥          ً                                                       ضايف جزافياً لكنه سيحسب على أساس عدد ساعات العمل الفعلية، أي                                   لـن يعـود هذا املبلغ اإل      

                                                   ولن مينح هذا املبلغ اإلضايف إال إىل العمال الذين           .                           يورو ملن يعيش مع غريه      ١                                 يـورو لشـخص يعيش مبفرده و           ١,٧٥ و
                                لعامل على مستوى األجر الصايف الذي                                        وإضافة إىل ذلك، سيقتصر صايف الدخل اإلمجايل ل  .                            يعملون ثلث الوقت على األقل  

  .                                                    كان ميكن أن يطالب به لو أنه زاول نفس العمل بدوام كامل

                                  ً                                                                               ومن الناحية اإلحصائية، ميكن، استناداً إىل مسح قوى العمل، تقدير عدد العمال الذين يعملون بدوام كامل ويف                  -   ٢٣٥
ٍ                                                 الوقت نفسه هلم عمل ثاٍن يتراوح فيه عدد ساعات العمل العادية ا                   ، كان      ٢٠٠٢          ففي عام     .        ساعة   ٩٧    و   ٧٣             ملتراكمة بني                       

       ُ                                                فإن مل ُينتق سوى العمال الذين يعملون بدوام كامل ويف وظيفة   .     ٢٠٠٣        يف عام  ٤     ١٠٢     ً               شخصاً يف هذه احلالة و ٣     ٥٩٥
  .                                ساعة، حصلنا على أرقام أقل بكثري  ٣٢                                  ثانية يتجاوز عدد ساعات العمل فيها 

            الصحة واألمن  ) ج ( 

                                   الرفاهية يف العمل، وينص عليه              مفهوم                 ً          تصور أوسع نطاقاً، وهو      عرب           يف بلجيكا                  صحة يف العمل  ُ                 ُيفهـم األمن وال    -   ٢٣٦
                                                            وينطبق هذا القانون واملراسيم التنفيذية املقترنة به على          .                                         ومجيع املراسيم التنفيذية املتعلقة به         ١٩٩٦       أغسطس   /     آب  ٤       قانون  

               واألشخاص الذين                                    م وغريهم من العاملني يف املنازل                   َ  باستثناء اخلدَ             يستخدموهنم،                                           مجـيع العمـال وأربـاب العمل الذين         
  .      التحرش   من                     محاية األمومة واحلماية                           وهذا االستثناء ال ينطبق على   .          يستخدموهنم

   ،    ٢٠٠٢       يونيه   /         حزيران   ١١     منذ       ً  حتديداً                                                                            والواقع أن مشكلة العنف والتحرش املعنوي أو اجلنسي يف العمل يتناوهلا             -   ٢٣٧
                                                       وهكذا، توجد آليات للوقاية من أعمال العنف أو التحرش       .                       بالرفاهية يف العمل            املتعلق     ١٩٩٦         أغسـطس    /     آب  ٤         قـانون   

  .                                                وكذا محاية األشخاص الذين يتعرضون لنفس هذه األعمال ،                       املعنوي أو اجلنسي يف العمل

    ً باً      تقري                     قد حتولت كل هذه األحكام   و .           األمن والصحة ب         املتعلقة         األحكام      جتمع                               وكانت الالئحة العامة حلماية العمل -   ٢٣٨
                                  فاملراسيم امللكية اجلديدة هي إذن       .                                        مهيئة لتشكل مدونة الرفاهية يف العمل         هي      و  ،               إىل مرسوم ملكي                        يف الوقـت الـراهن    

                                    ً                                       ومن بني املراسيم امللكية هذه، هناك أيضاً املراسيم اليت تدرج يف القانون              .     ١٩٩٦       أغسطس   /     آب  ٤                         مراسيم تنفيذية لقانون    
  .                    ة بصحة العمال وأمنهم                                  البلجيكي التوجيهات األوروبية املتعلق

                                                              ، جتدر اإلشارة على سبيل املثال، إضافة إىل األحكام املتعلقة              ٢٠٠١                                          ومـن بني مجيع األحكام اجلديدة منذ عام          -   ٢٣٩
                                          والتدابري املتعلقة بأماكن عمل بعينها، مثل  ،                               ً                                     مبختلف أشكال التحرش املذكورة آنفاً، إىل التدابري املتصلة مبراقبة صحة العمال

                                                                                                         ؤقـتة واملتحركة والتنسيق يف جمال األمن، وتنسيق األحكام املتصلة بالتعرض لعوامل كيميائية أو األحكام                            الورشـات امل  
  .               ومحاية املتدربني              العاملني بنوبات   و           ً العاملني ليالً                        احملددة املتعلقة حبماية صحة 

                        ل وصحتهم يف العمل من                                   يف العمل ومحاية أمن العما          الصحة              نظام حفظ                                     وقد اختذت مجيع هذه التدابري لتحسني      -   ٢٤٠
  .                                                 من األمراض املهنية باخلصوص واحلد من عدد حوادث الشغل       وقايتهم    أجل 
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             أوقات الراحة  ) د ( 

                                   وحتدد مدة هذه االستراحة وترتيبات       .                 فترة استراحة           العامل                                               عندما يتجاوز وقت العمل ست ساعات، جيب منح        -   ٢٤١
                                عدم وجود اتفاقية مجاعية، مينح          عند   و  .                          أو على مستوى الشركة                                                             منحها باتفاقية عمل مجاعية تربم إما على مستوى القطاع        

  .                                                                    العامل ربع ساعة استراحة عندما تبلغ مدة العمل ست ساعات على أقصى تقدير

  .               ساعة متتالية  ١١                    توقف عن العمل ملدة        أن ي                                         ساعة، أي بني كل يومني من العمل،           ٢٤                        وحيق لكل عامل، يف كل       -   ٢٤٢
                 ساعة متتالية     ٣٥                                             ساعة حبيث يتوقف العامل عن العمل ملدة           ١١                         والتوقف اليومي ملدة                                     وجيـب أن جتتمع عطلة يوم األحد      

                                  عدم اقتران هذا التوقف بالعطلة      ب             ساعة أو      ١١                                  بالتوقف عن العمل ملدة أقل من                        يف بعـض احلاالت      ُ        وُيسـمح     .        ً   أسـبوعياً 
  .  .)                                            حاالت القوة الظاهرة، والعمل نوبات متتالية، إخل (         األسبوعية 

                                                    نصف ساعة على األقل عندما تصل مدة العمل إىل                     أن يسترحيوا         سنة     ١٨    عن         عمرهم      قل   ي          ل الذين               وحيـق للعما   -   ٢٤٣
                                                                                      فإن جتاوزت مدة العمل ست ساعات، كانت فترة االستراحة ساعة، منها ما ال يقل عن                 .          الساعة                    أربـع ساعات ونصف   
  .                  ساعة بني فتريت عمل  ١٢                                                   وعالوة على ذلك، حيق هلم احلصول على فترة راحة ال تقل عن  .                  نصف ساعة تؤخذ مجلة

                                                          على أحكام يف هذا الشأن فيما يتعلق باألشخاص الذين               ً   أيضاً       تنص                 الالئحـة العامة                            وجتـدر اإلشـارة إىل أن        -   ٢٤٤
  .                          يتعرضون لدرجات حرارة عالية

          مدة العمل    ) ه ( 

               اتفاقيات مجاعية      مثة  ،       ومع ذلك  .                                                                           حيـدد القـانون مدة العمل بثماين ساعات يف اليوم وأربعني ساعة يف األسبوع           -   ٢٤٥
  .                         تنص على مدة أقصر من ذلك )                                               اليت أصبحت إجبارية مبوجب املراسيم امللكية أو غريها     تلك    سواء (     كثرية 

                                        ً                بني العمل ونوعية احلياة، جيب أن تتقلص جمدداً فترة               توفيق              املتعلق بال      ٢٠٠١       أغسطس   /     آب   ١٠    ً            طـبقاً لقانون     و -   ٢٤٦
      يناير  /               كانون الثاين   ١ (                                  القانوين السابق لفترة العمل            لتخفيض         ة عند ا        ساع   ٣٩                                            العمـل األسبوعية اليت كانت قد قلصت إىل       

                                        وينطبق هذا النظام على شركات القطاع        .     ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين   ١                                  سـاعة عـلى أقصى تقدير يف           ٣٨    إىل    )     ١٩٩٩
            فعلي إىل       ختفيض     إما   (         حبرية        تخفيض       هذا ال        طرائق        وحتدد    .                                       ً       ً         ً         اخلاص واملؤسسات العمومية اليت تزاول نشاطاً صناعياً أو جتارياً        

ٍ        مساٍو، وذلك         ختفـيض                سـاعة أو       ٣٨                                                      ساعة على مدى فترة مرجعية حمددة مع منح فترة            ٣٨                                بالتقيد بفترة أسبوعية من         
    ٣٨     من    أقل                     ً                                                      وينص هذا القانون أيضاً على نظام يهدف إىل حفز الشركات على خفض مدة العمل إىل       ).                 استراحة تعويضية 

  .             نات االجتماعية                  االشتراك يف التأمي              ساعة يف شكل خفض

             العمل الليلي  ) و ( 

َ                                                     ً يزاَول العمل الليلي بني الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً -   ٢٤٧   .               ً وهو ممنوع مبدئياً  .    

  :                                           ويوجد يف التشريعات نوعان من نظم العمل الليلي -   ٢٤٨

       سنة؛  ١٨                     العمال الشباب دون سن  - 

  .     ا فوق        سنة فم  ١٨            ً     ً                      العمال، رجاالً ونساًء، الذين تبلغ أعمارهم  - 
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  :                                               وهناك ثالثة أنواع من االستثناءات للعمل الليلي، هي -   ٢٤٩

َ      ً                          االستثناءات التلقائية اليت ينص عليها القانون، وتتعلق باألنشطة اليت متاَرس ليالً حبكم طبيعتها                ) أ (          الفنادق  (                                                                 
  ؛  .)                                                 ومؤسسات الرعاية الصحية واملخابز ومعاهد التعليم، إخل

              يف احلاالت اليت    و  .                                                    م ملكي؛ فإن مل يوجد مرسوم ملكي فبمقتضى قانون                                   االسـتثناءات املمنوحة مبرسو     ) ب ( 
         ، يتطلب   )                                     العمل يف أفرقة، ومواد سريعة التلف      (                                            عن خيار اقتصادي أو ضرورات اقتصادية                                   ً       يكـون فيها العمل الليلي نامجاً     

                                                         األمر صدور مرسوم ملكي بعد استشارة اهليئة التمثيلية املختصة؛

  :                                                        ملمنوحة مبوجب مرسوم ملكي بعد استشارة اللجنة املشتركة املختصة                  االستثناءات األخرى ا  ) ج ( 

                                          إما يف بعض فروع النشاط أو الشركات أو املهن؛ -

                         وإما للقيام ببعض األعمال؛ -

                                اتفاقية العمل اجلماعية للمجلس     (                                               ُ                    االسـتثناءات املمـنوحة يف إطار نظم العمل اجلديدة اليت ُتستحدث              ) د ( 
   ).    ١٩٨٧      يونيه  /        حزيران ٢    رخة      املؤ  ٤٢                الوطين للعمل رقم 

                  ً                                ً                  ً      ً                                 ويعترب العاملون ليالً والعاملون بنوبات، من اآلن فصاعداً، أهنم ميارسون نشاطاً حمفوفاً مبخاطر حمددة وخيضعون                -   ٢٥٠
                                                                                وجيب إجراء حتليل املخاطر احملددة حبيث تؤخذ يف احلسبان خماطر تتعلق بنوع معني من              .                                 للمراقـبة الصـحية اإلجـبارية     

                                                             ً                                            ترات البدنية أو النفسية النامجة عن بعض األنشطة، اليت تتسبب جمتمعةً يف تراكم املخاطر مقارنة باخلطر                                  النشـاط، والـتو   
    َّ                                                                                               وتنظَّم مراقبة للصحة العامة، أو اخلاصة، حسب املخاطر املالحظة، وتقع مسؤولية اختاذ مجيع التدابري                .                    األويل للعمل الليلي  

  .                                           بنفس احلماية الصحية اليت حيظى هبا العمال اآلخرون                                         على رب العمل لكي حتظى هذه الفئة من العمال 

              عطلة يوم األحد  ) ز ( 

  :                                            ومع ذلك هناك ثالثة أنواع من االستثناءات        .                                                           مـن احملظـور مـن حيث املبدأ تشغيل أي شخص يوم األحد             -   ٢٥١
                         ليت تسري على بعض أيام                                                                                                        االستثناءات العامة، اليت تسري على مجيع أيام األحد أو على اليوم كله؛ واالستثناءات اجلزئية، ا              

  .                                                    استثناءات يف املراكز السياحية، اليت جرى توسيع قائمتها         ً ومتنح أيضاً  .                                         األحد أو على جزء من اليوم؛ والعمل يف أفرقة

                                                     فإن تصادف يوم عطلة مع يوم أحد أو يوم عمل عادي،         .                                                       وال جيـوز تشـغيل العامل عشرة أيام عطلة يف السنة           -   ٢٥٢
    فإن   . ُ                                              ُ                                      ُيسمح بالعمل أثناء أيام العطلة يف مجيع احلاالت اليت ُيسمح فيها بالعمل يوم األحد                  وقد    . ُ                      ُعـوض بيوم عمل عادي    

َ                            اشتغل العامل يوم عطلة، َحق لـه التعويض عنه بيوم عطلة   .                                    وجيب منح هذه العطلة يف غضون ستة أسابيع  .                        

  .             م راحة تعويضي                                                                      وحيق للعامل تلقي أجر عن كل يوم عطلة أو كل يوم بديل مل يعمل فيه وعن كل يو -   ٢٥٣
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               التعاون اإلمنائي - ٢ 

                                                                                                        ال بـد مـن اإلشارة، بادئ ذي بدء، إىل أن وكالة التعاون البلجيكية ال تنشط إال يف عدد حمدود من                     - ١
                القانون املتعلق     (    ١٩٩٩                                            ُ                       ومـرد ذلك أن التعاون البلجيكي أصبح، منذ أن اعُتمد يف عام               .           القطاعـات 

                                  الرعاية الصحية األولية والتعليم      :                      ر يف مخسة قطاعات هي           ً                   ، لـزاماً عليه أن ينحص      )                   بالـتعاون الـدويل   
              مل تعد وكالة    و  .                                                                            األساسـي واألمن الغذائي واهلياكل األساسية الصغرى وحتسني األوضاع االجتماعية         

                                                 من قبيل الصناعة واخلدمات والزراعة التصديرية وما  "       إنتاجية "                                      التعاون البلجيكية إذن تنشط يف قطاعات   
                                  من العهد باالهتمام يف مشاريع       ٧                                             ال حتظى بعض احلقوق املنصوص عليها يف املادة                   وبالتايل،    .        إىل ذلك 

  .                               وكالة التعاون البلجيكية وبراجمها

                       ، وال سيما من خالل دعمها                بشكل غري مباشر                                                           وتدعم وكالة التعاون البلجيكية هذه احلقوق االقتصادية         - ٢
                              دة سنوات أنشطـة حتسيس بالتجارة                      فهي متول بالفعل منذ عـ  . (Fair Trade)  "                   للـتجارة املنصـفة   "

                                على وجه اخلصوص وبصرامة إعمال       "                التجارة املنصفة  "              وتكفل هيئات     .                             املنصـفة للفاعلني البلجيكيني   
                                                  وكما هو الشأن يف البلدان األوروبية األخرى فإن          .             من العهد   ٧                                    احلقـوق املنصـوص عليها يف املادة        

   .                                  نصيب سوق هذه املنتجات آخذ يف التوسع

     يف   ٧                                                                                        برامج التعاون الثنائي الوحيدة اليت متس بشكل مباشر احلقوق املنصوص عليها يف املادة                        وتـندرج    - ٣
ّ                                                            وهتّم هذه الربامج إىل جانب مسائل أخرى املرتبات وظروف العمل           .                               جمـال إصالح الوظيفة العمومية        .  

               يق مع برنامج                                                                                           وقد بدأنا ضمن مجلة أمور برنامج إصالح يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بالتعاون الوث            
                                                                           فمن املهم يف هذا النوع من الربامج العمل مع هيئات األمم املتحدة بوصفها             .                         األمـم املـتحدة اإلمنائي    
  .                    ضامنة للحقوق الدولية

 ٨املادة 
 احلقوق النقابية

   :                                             تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي - ١ 

                             االنضمام إىل النقابة اليت       ويف    ين                                                        حـق كـل شخص يف تكوين النقابات باالشتراك مع آخر            ) أ ( 
        وال جيوز    .                                                                                                   خيتارها، دومنا قيد سوى قواعد املنظمة املعنية، قصد تعزيز مصاحله االقتصادية واالجتماعية ومحايتها            

                                                                                                           إخضـاع ممارسـة هـذا احلق ألية قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع                    
                                                   قومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم؛                       دميقراطي، لصيانة األمن ال

                               ، وحق هذه االحتادات يف تكوين                  حالفية قومية                                               حـق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات           ) ب ( 
                                      منظمات نقابية دولية أو االنضمام إليها؛

            قانون وتشكل                                                                      حـق النقابات يف ممارسة نشاطها حبرية، دومنا قيود غري تلك اليت ينص عليها ال    ) ج ( 
                                                                                               تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم؛
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  .                            ً                  حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانني البلد املعين  ) د ( 

     ارات                                                                                        ال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي اإلد               - ٢ 
  .                                           احلكومية لقيود قانونية على ممارستهم هلذه احلقوق

                                                                                               ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام               - ٣ 
                                                                                                                  بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري تشريعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة                     ١٩٤٨

  .                                                 شأهنا، أن ختل بالضمانات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية   من 

              املستوى االحتادي - ١ 
               التعاون اإلمنائي - ٢ 

              املستوى االحتادي - ١ 

                                                      فال يزال النص األساسي الذي ينظم عالقات العمل اجلماعية       .                                                    مل يـتغري الوضع الذي مت وصفه يف التقرير السابق          -   ٢٥٤
                            املتعلق باتفاقيات العمل        ١٩٦٨       ديسمرب   /              كانون األول   ٥                           القتصادي اخلاص، هو قانون                                          يف بلجـيكا، فيما يتعلق بالقطاع ا      
         املؤسس     ١٩٥٢      مايو   /       أيار   ٢٩                                                      وينبثق النظام األساسي جمللس العمل الوطين من قانون           .                                اجلماعـية والـلجان املشـتركة     

  .         لذلك اجمللس

                                              ة للعمالة والعمل واحلوار االجتماعي معلومات                                                                       وتوجـد على املوقع اإللكتروين للدائرة البلجيكية االحتادية العام         -   ٢٥٥
                                                                                                                    وافرة بشأن األحكام القانونية واللجان املشتركة ونصوص اتفاقيات العمل اجلماعية وكذلك وصالت للمواقع اإللكترونية              

  .<http://www.meta.fgov.be>  :                                    للمنظمات املمثلة للعمال وأرباب العمل

                                                                        الوطين معلومات ال تتعلق باالتفاقيات اجلماعية املربمة فحسب بل كذلك                                             ويقدم املوقع اإللكتروين جمللس العمل     -   ٢٥٦
  .<http://www.cnt-nar.be>  :                                            باآلراء والتقارير اليت تقدمها هذه اهليئة املهمة

                                                                                                  لقد أدت عوملة االقتصاد إىل استفحال ظاهرة ترحيل املؤسسات التجارية إىل مناطق أخرى، مع ما ينتج عن ذلك      -   ٢٥٧
   َّ                          وعقَّد هذا األمر ظروف احلوار       .                                                                         ل من خسارة هائلة ملناصب العمل، وإىل تفاقم املشاكل املتصلة بالتنافس                         بطبـيعة احلـا   

                    وتعني تعزيز احلق يف      .                                                                               وكانـت املشاكل املتصلة بإعادة هيكلة املؤسسات التجارية مصدر نزاعات مجاعية            .           االجـتماعي 
                                                            يف هذا الصدد االطالع على التقارير اليت قدمتها بلجيكا                ونقترح  .                                    ُ               احلصول على املعلومات وحق العمال يف أن ُيستشاروا       

                                                                                                                       يف إطار اإلعالن الثالثي املتعلق بالسياسة االجتماعية للشركات املتعددة اجلنسيات الذي اعتمده جملس إدارة منظمة العمل                
  .>http://www.ilo.org<  :                                                 وهي متاحة على املوقع اإللكتروين ملنظمة العمل الدولية  .                    فهي تصف حاالت ملموسة  .        الدولية

      قاعدة  (                                                                                                           كما ترد على نفس املوقع املعلومات ذات الصلة بتصديق بلجيكا على االتفاقيات الدولية املتعلقة بالعمل                 -   ٢٥٨
   ).ILOLEX                البيانات املسماة 

   ).          جملس أوروبا (                  ً                            وصادقت بلجيكا أيضاً على امليثاق االجتماعي األورويب  -   ٢٥٩
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ّ                                                 وتسّوى الرتاعات اجلماعية يف بلجيكا عن طريق املصاحلة        -   ٢٦٠                                                      ذلك أن اإلدارة العامة لعالقات العمل اجلماعية تضع          :    
  ُ                   وُينشأ مكتب للتوفيق يف   .                              وهم عادة رؤساء اللجان املشتركة  .                                                       رهن تصرف األطراف هيئة من وسطاء التوفيق االجتماعيني       

                                        وينبغي تأمني اخلدمات الضرورية يف إطار         ).                 ً     املشار إليه سلفاً       ١٩٦٨    مرب     ديس /              كانون األول   ٥       قانون   (                   كـل جلنة مشتركة     
                                                                                             املتعلق بتقدمي اخلدمات ذات املنفعة العامة وقت السلم، الذي ينص على أن حيدد الشركاء                   ١٩٤٨       أغسطس   /     آب  ٩       قانون  

  .                                          االجتماعيون هذه املهام يف إطار اللجان املشتركة

  .                         ات العمل اجلماعية يف بلجيكا                             وترد يف املرفق إحصاءات بشأن عالق -   ٢٦١

               التعاون اإلمنائي - ٢ 

       ، وافق     ٢٠٠٢       ويف عام   .                                                                      مـنذ عـدة سنوات، تنشط وكالة التعاون البلجيكية يف حقل احلقوق النقابية    - ١
                                                                                                            جملس الوزراء على متويل األنشطة النقابية يف البلدان النامية، وحيتل دعم العمل النقايب مبعناه الواسع يف                

                                                                                   نة مركزية ويسهم يف الرقي باجملتمع، وذلك بتعزيز عملية الدمقرطة وتشجيع احلوار                               هـذه العملية مكا   
  .             ً                              االجتماعي طبقاً للقانون املتعلق بالتعاون الدويل

                                           ومت إبرام اتفاق مع املعهد الدويل لتثقيف         .     ٢٠٠٢       سبتمرب   /                                                     انطلقـت املفاوضـات املتعلقة هبذا التعاون يف أيلول        
  .                          النقايب وحركة التضامن الدويل                            العمال واملعهد الدويل للتدريب 

  .                                      ً                                وميكن هلذه املؤسسات أن تنشئ كل عام برناجماً يغطي عدة بلدان وأنواع من األنشطة

  .                                                                                كما دعمت بلجيكا برنامج تعزيز احلوار االجتماعي يف أفريقيا التابع ملنظمة العمل الدولية - ٢ 

                      ويغطي جمموعة واسعة من    .                  احلكومة البلجيكية              ً     ومولته أساساً        ١٩٩٨                                             وقـد انطلق هذا الربنامج اإلقليمي يف عام         
   ).               ً زهاء عشرين بلداً (        البلدان 

                                                                                                                   ويتمـثل هدف هذا الربنامج الرئيسي يف مساعدة البلدان األفريقية الفرانكفونية يف تعزيز هياكل التعاون الثالثي                
                  قييم نظام احلوار                                                                                         األطراف على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي ومتكني احلكومات والشركاء االجتماعيني من ت           

       ويتمثل   .                                                                        ً                      االجتماعي والتعاون الثالثي األطراف وحتليل اإلصالحات والتغيريات والتحسينات إمجاالً عند االقتضاء          
  .                                                                                      اهلدف الرئيسي للربنامج يف اجلوانب املؤسسية والتنظيمية آلليات التشاور والتفاوض الثالثية األطراف

                                                                          الوضع وتعزيز اهلياكل وتدعيم قدرات التداول والتفاوض والقيام بأنشطة                                                  ويساعد الربنامج البلدان املعنية يف تقييم     
  .                                                                البحث وإنشاء شبكة لألخصائيني واخلرباء يف جمال احلوار االجتماعي يف أفريقيا

               وهو حيظى بدعم      ).                            مجهورية الكونغو الدميقراطية   (                                                          ويوجـد مـثال حديث العهد ألنشطة الربنامج بلومومباشي          
                                                                             يتعلق األمر بتنظيم ثالث حلقات عمل تدريبية لتحسني ظروف العمل يف القطاع              :    كية                          وكالـة الـتعاون البلجي    

  .                املنجمي يف كاتانغا
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 ٩املادة 

                                                                                                تقـر الـدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمينات                    
  .         االجتماعية

              املستوى االحتادي - ١ 

                يله ووجوب توفريه                         تنظيم الضمان االجتماعي ومتو  ) أ ( 
                  التعويضات عن املرض  ) ب (

                           حوادث العمل واألمراض املهنية  ) ج (
                  املعاشات التقاعدية  ) د (
        البطالة        ) ه (

                التجمع الفلمندي - ٢ 
                        التجمع الناطق بالفرنسية /           إقليم والون - ٣
               التعاون اإلمنائي - ٤

              املستوى االحتادي - ١

   ريه                                      تنظيم الضمان االجتماعي ومتويله ووجوب توف  ) أ (  

                              التوفيق بني العمل وجودة املعيشة

                                                                  املتعلق بالتوفيق بني العمل وجودة املعيشة ألرباب العمل ختفيضات يف          ٢٠٠١       أغسطس   /     آب   ١٠                ميـنح قـانون      -   ٢٦٢
                                 ساعة يف األسبوع واعتماد خمطط        ٣٨                                                                          املسـامهات يف الضـمان االجـتماعي لتشجيعهم على خفض ساعات العمل إىل              

  .                                             يص مدة املشوار املهين وخفض ساعات العمل غري املتفرغ                          للتوقف املؤقت عن العمل وتقل

  .                       ّ  أيام كإجازة أبوة أو تّنب  ١٠                                                            ويقر القانون املشار إليه أعاله كذلك احلق يف التوقف عن العمل مدة  -   ٢٦٣

            وضع املتطوعني

              عي إذا كانت                                                                                               يتمتع املتطوعون واملنظمات اليت تستفيد من خدماهتم باإلعفاء من دفع مسامهات الضمان االجتما             -   ٢٦٤
                                                                                                                     أنشطة املتطوع ختدم مصلحة اآلخرين ومصلحة منظمة ال تستهدف الربح، وإذا كان التعويض الذي يتلقاه املتطوع مقابل                 

                                             يورو يف السنة وإذا كان املتطوع ال يقوم بأنشطة  ١        ٠٩٤,٧٩                  يورو يف اليوم أو      ٢٧,٣٧                               النشاط الذي يقوم به ال يتجاوز   
  .  مة                           أخرى مدفوعة األجر يف نفس املنظ
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                        مشروع اإلدارة اإللكترونية

                                                                                                       يهـدف مشـروع اإلدارة اإللكترونية للضمان االجتماعي، أي مشروع إدارة الضمان االجتماعي، إىل حوسبة                -   ٢٦٥
       وينقسم   .                                                                                                             اإلجـراءات اإلدارية بغية التقليل إىل حد كبري من استمارات التصريح وتيسري االحتفاظ باملستندات االجتماعية              

  :           ثة حماور كربى                هذا املشروع إىل ثال

  )DIMONA (                                          تعميم إجراء التصريح الفوري عن تعيني العمال   ) أ ( 

            ً                                                               ، أصبح لزاماً على مجيع أرباب العمل، سواء يف القطاع العام أو اخلاص،                 ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين   ١       ً      اعتباراً من    -   ٢٦٦
  .                                     ً                               إبالغ املكتب الوطين للضمان االجتماعي فوراً بأي حالة تعاقد أو إهناء عقد عمل

                                                                                                             وقد أفضى هذا الشكل من أشكال التصريح إىل تبسيط ذي شأن لإلجراءات اإلدارية؛ فلم يعد رب العمل يقدم                   -   ٢٦٧
       ً      ً                                                                                                            إال عدداً حمدوداً من البيانات إىل اهليئات العامة تتمثل يف رقم تسجيله يف املكتب الوطين للضمان االجتماعي ورقم السجل                   

  .                                         خ التحاق العامل بالعمل وتاريخ مغادرته لـه                                      الوطين للعامل ورقم اللجنة املشتركة وتاري

                                                                  تعميم تصريح إلكتروين ومتعدد االستعماالت للمكتب الوطين للضمان االجتماعي  ) ب ( 

          فيما يتصل                             لمكتب الوطين للضمان االجتماعي                   ، إصدار التصرحيات ل    ٢٠٠٣      يناير  /                 كـانون الثاين    ١              بـدأ مـنذ      -   ٢٦٨
  .                              ً باملرتبات وفترة العمل إلكترونياً

                                              ً                                                                تشـمل عملـية اإلبـالغ هذه اليت جتري كل ثالثة أشهر جرداً بالرموز جلميع البيانات املتعلقة بفترة العمل                    و -   ٢٦٩
  .                                                                                        وحساب اقتطاعات املكتب الوطين للضمان االجتماعي وحساب رصيد أيام اإلجازة وحساب اقتطاعات التقاعد

                                   ادة تقدمي نفس املستندات واملعلومات                                                          ً                وبفضـل هذا الشكل من أشكال التصريح، مل يعد رب العمل مضطراً إلع             -   ٢٧٠
  .                                     عدة مرات إىل املؤسسات االجتماعية املختلفة

                     ُ   َ                                                                                مل تعـد املعلومات منذئذ ُتطلَب سوى مرة واحدة من خالل التصريح اإللكتروين املتعدد االستعماالت للمكتب                 -   ٢٧١
  .             ضمان االجتماعي                                                                    الوطين للضمان االجتماعي، وحتال حسب االختصاص إىل الفروع املعنية يف مؤسسات ال

                                      حوسبة عملية اإلبالغ عن املخاطر االجتماعية  ) ج ( 

                                                                                                            يف حالة املرض طويل األمد أو حادث العمل أو التسريح، حتتاج هيئات الضمان االجتماعي إىل معلومات إضافية                 -   ٢٧٢
                        م إليها هذه املعلومات                                                      ُ   َّ          ويف هذه احلاالت، تطلب هيئة الضمان االجتماعي املعنية أن ُتقدَّ           .                             للتصـريح املتعدد االستعماالت   

  .                                                                       اإلضافية بواسطة استمارة املخاطر االجتماعية اخلاصة باحلالة اليت جيري اإلبالغ عنها

                                املؤسسات التجارية العامة املستقلة

                                                                                                             أصـبح املوظفـون املتعاقدون مع املؤسسات التجارية العامة املستقلة خيضعون للنظام العام للضمان االجتماعي                -   ٢٧٣
                                                                                                   لقطـاع اخلاص، يف حني ال يزال املوظفون الدائمون خيضعون لنظام الضمان االجتماعي اخلاص الساري يف                    َّ         املطـبَّق يف ا   
  .            القطاع العام
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                                                                                                             وبالـتايل، فإن املوظفني املتعاقدين مع هذه املؤسسات تابعون ألجهزة الضمان االجتماعي اخلاضعة للنظام العام                -   ٢٧٤
  .               للعمال املأجورين

  م                       النظام اخلاص بعمال املناج

                                                 النظام اخلاص بعمال املناجم يف النظام العام            ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٤                                يدمـج القـانون األول املؤرخ        -   ٢٧٥
  .                      للضمان االجتماعي للعمال

                                                                                                    وبعد هذا اإلدماج للنظام العام للضمان االجتماعي للعمال والنظام اخلاص بعمال املناجم، أصبح عمال املناجم يف    
  .                             ن فيما يتعلق بالضمان االجتماعي                      نفس وضع العمال املأجوري

                                        وضع الفنانني فيما يتعلق بالضمان االجتماعي

  .                                                             ً     ً      ، صارت القرينة القاطعة لوضع العامل املأجور بالنسبة للفنانني مشوالً قابالً للنقض    ٢٠٠٣      يوليه  /     متوز ١    منذ  -   ٢٧٦

                                   مان االجتماعي إذا أثبت أن شروط                                                                                      وميكـن للفنان منذئذ أن خيتار التمتع بوضع العامل املستقل فيما يتعلق بالض             -   ٢٧٧
  .                                              عالقته مبن يتبع لـه ال تشبه عالقة العامل برب العمل

                                                                                لتوعـية الفـنانني حبقوقهم وإسداء املشورة أو إصدار تصاريح العمال املستقلني             "        فـنانني  "                    ومت إنشـاء جلـنة       -   ٢٧٨
  .           لفترة حمدودة

                           على ختفيض يف مسامهات أرباب      ٢٠٠٣     نيه    يو /         حزيران   ٢٣                                                وباإلضـافة إىل ذلك، ينص مرسوم ملكي صدر يف           -   ٢٧٩
                                                                              ويتمثل هذا التخفيض يف إعفاء من مسامهات أرباب العمل املتعلقة جبزء جزايف من أجر        .                                    العمـل فيما يتعلق بعمل الفنانني     

  .                        العامل باليوم أو بالساعة

                                                           مواءمة نظم ختفيضات املسامهات يف صندوق الضمان االجتماعي وتبسيطها

ـ  -                 نـص القـانون      -   ٢٨٠                                   على مواءمة عدد معني من نظم           ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٤                    ربنامج األول املؤرخ           ال
  .                                  ختفيضات مسامهات أرباب العمل وتبسيطها

                                                            من ناحية، ختفيض يف املسامهة العامة يسمى التخفيض اهليكلي وخيتلف      :                                      ويـتألف هـذا التخفـيض من جزأين        -   ٢٨١
                                                     يف املسامهة يهم فئة حمددة ويتمثل يف مبلغ جزايف يتوقف على                                                 حسـب األجر املرجعي للعامل، ومن ناحية أخرى، ختفيض   

  .                   أو العامل استيفاؤها /                               معايري خمتلفة يتعني على رب العمل و

  :                                  والفئات املستهدفة املعنية هي التالية -   ٢٨٢

                سنة على األقل؛  ٥٨                           العاملون البالغون من العمر  -

                                الباحثون عن عمل منذ فترة طويلة؛ -
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   ة؛               العاملون ألول مر -

                 العاملون الشباب؛ -

                                                                   املشمولون بالتخفيض العام لوقت العمل واعتماد أسبوع العمل ألربعة أيام؛ -

  .                                            العاملون املسرحون كنتيجة إلعادة هيكلة مؤسسة ما -

                                            وضع حراس األطفال فيما يتعلق بالضمان االجتماعي

  .                  اس األطفال املرخص هلم                       محاية اجتماعية دنيا حلر    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ١٩           ُ      يكفل إصالح أُجري يف  -   ٢٨٣

  .                                                                         ، يستفيد العاملون يف مؤسسات استقبال األطفال من الرعاية االجتماعية املالئمة       ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان  ١        ومـنذ    -   ٢٨٤
                                                                                                                  فهـم يتمـتعون بالتغطية يف حاالت املرض والعجز عن العمل واألمراض املهنية وحوادث الشغل وحيق هلم احلصول على                   

                                                       ً      وعالوة على ذلك، حيق هلم احلصول على تعويض مبجرد غياب طفل يوماً ما     .        لتقاعدي                              خمصصـات األسرة وعلى املعاش ا     
                                                                  ً         ويـتوقف مبلغ التعويض على عدد األطفال الذين يستقبلهم الشخص املعين عادةً وعدد     .    ً                            أيـاً كانـت أسـباب غـيابه       

  .              األطفال املتغيبني

                                             لق باستقبال األطفال من ناحية واالستفادة من                                      احلفاظ على استقالليتهم فيما يتع      :                                 ويوفـق هذا القانون بني أمرين      -   ٢٨٥
  .                                               الرعاية االجتماعية على الوجه األكمل من ناحية أخرى

                                                                                                           احلفاظ على حق االستفادة من بعض التخفيضات يف مسامهات أرباب العمل يف صندوق الضمان االجتماعي يف حاالت                 
                               االندماج واالنفصال وتغري رب العمل

                                    على استمرار االستفادة من ختفيض          ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٧             لثاين املؤرخ                الربنامج ا  -                يـنص القانون     -   ٢٨٦
  .                                                                املسامهات لفائدة الفئة املستهدفة يف حالة تغري اهليكل القانوين لرب العمل

                                                                                                           وبعـبارة أخرى، جيوز ألرباب العمل يف حاالت االندماج واالنفصال والعمليات املماثلة فيما يتعلق بالشركات                -   ٢٨٧
                                                 ُّ                                                        حيازة شركة لألصل التجاري لفرد مستقل أو يف حالة تشكُّل شخص اعتباري ال يستهدف الربح عقب تفكك                          ويف حالة 

                                                                                                               وتصـفية أشخاص اعتباريني آخرين ال يستهدفون الربح، املضي يف االستفادة من ختفيضات املسامهات اليت كان اهليكل                 
  .                          القانوين السابق يستفيد منها

ّ                   الرقم املوّحد املميز للمؤسسات ا         لتجارية         

         وحتديث                                 مصرف بيانات املؤسسات التجارية                      املتعلق بإنشاء        ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ١٦                       يـنص القانون املؤرخ      -   ٢٨٨
                                                                         ً                                              السجل التجاري وإنشاء شبابيك للمؤسسات التجارية املرخص هلا والذي يتضمن أحكاماً خمتلفة أخرى على إلزامية استعمال               

  .                                                                  ع السلطات اإلدارية والقضائية وكذلك يف عالقات هذه السلطات ببعضها البعض          يف عالقاهتا م  "                    رقم املؤسسة التجارية "

                                                     ، التعرف على أي مؤسسة جتارية، يف أي مراسلة مع              ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين   ١        ً         ً            وميكـن فعـالً، اعتباراً من        -   ٢٨٩
   ).                            مصرف بيانات املؤسسات التجارية    رقم  (                                   السلطات، بفضل الرقم املوحد املميز هلا 
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ـ  -   ٢٩٠                                                                                                ن بالـتايل االطـالع على البيانات األساسية ألي مؤسسة جتارية من خالل مصرف بيانات املؤسسات                     وميك
                                                                                                         ويف هناية املطاف، سيصبح هذا الرقم رقم التعريف الوحيد للمؤسسة التجارية وسيحل حمل رقم التسجيل يف                  .           الـتجارية 

  .                           املكتب الوطين للضمان االجتماعي

                الضمان االجتماعي                               وضع العمال املستقلني فيما يتعلق ب

               ُ                 ً       ً        قرينة قانونية ُيعترب مبوجبها قريناً مساعداً           ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٤                   الربنامج املؤرخ    -                   اسـتحدث القانون     -   ٢٩١
                                                                                                                      زوج العـامل املستقل الذي ال ميلك حق االستفادة من تعويضات يف إطار نظام إلزامي للمعاش وخمصصات األسرة والتأمني                   

  .                                                                              من حيث القيمة على األقل اخلدمات املقدمة للعمال املستقلني من صندوق الضمان االجتماعي                     ضد املرض واإلعاقة تعادل

                           ً                                             ، خيضع القرين املساعد إلزامياً لنظام التأمني ضد املرض واإلعاقة فيما               ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين   ١        ً        واعتـباراً من     -   ٢٩٢
                                          ر األخرى املكونة لنظام الضمان االجتماعي           ً        وطوعياً للعناص   )                                مبـا يف ذلـك تعويضات األمومة       (                       يـتعلق بالتعويضـات     

   ١                       ً        ً       وسيصبح هذا األمر إلزامياً اعتباراً من     (                                                                                 للعمـال املسـتقلني، أي تأميـنات الـتقاعد والرعاية الصحية ورعاية األسرة              
   ).    ٢٠٠٥      يوليه  /   متوز

  .                                                                         ويتعني دفع مسامهات للضمان االجتماعي عن القرين املساعد لقاء استفادته من خدماته -   ٢٩٣

  :                                    فيما يتعلق باقتطاعات الضمان االجتماعي و -   ٢٩٤

                                    ذلك أن نسبة االقتطاع أصبحت تشمل        .                                                        مت تبسيط حساب االقتطاعات املستحقة من العمال املستقلني        - 
                                                                                                   اخلصم اإلمجايل واملسامهة اجلزافية؛ ومت تكييف احلدود الدنيا والقصوى بطريقة حتول دون أي آثار هلذه               

              واجب دفعها؛ و                            التعديالت على مبلغ املسامهات ال

    ٣١                          واملرسوم امللكي املؤرخ         ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٢                   الربنامج املؤرخ    -      ً               تطبـيقاً للقـانون      - 
                                                  ، حتديد مبلغ االقتطاع املستحق على الشركات حسب            ٢٠٠٤            ً             ، مت، اعتباراً من عام          ٢٠٠٤       يوليه   /   متوز

  .                        حجم الشركات امللزمة بدفعه

                  التعويضات عن املرض  ) ب ( 

   ون             العمال املستقل

                        ُ   َ                            مدة العجز األولية اليت ال ُيدفَع عنها التعويض من              ٢٠٠١       يناير   /               كانون الثاين    ١٥                             قلـص املرسوم امللكي املؤرخ       -   ٢٩٥
  .                     ثالثة أشهر إىل شهر واحد

                                                             مبلغ تعويضات العجز عن العمل املمنوحة للعمال املستقلني             ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ١٠                            ورفع املرسوم امللكي املؤرخ      -   ٢٩٦
  .                                                                 ألولية ومبلغ تعويضات اإلعاقة عقب إغالق املؤسسة أو التوقف التام للنشاط               خالل مدة العجز ا
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                           حوادث الشغل واألمراض املهنية  ) ج ( 

                                احلد األقصى لألجور حلساب االستحقاقات

      سبتمرب  /        أيلول  ١   ُ                           ً           ، أُعيد تقييم احلد األقصى اعتباراً من            ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ٩                   الربنامج املؤرخ    -                  مبقتضـى القانون     -   ٢٩٧
  .                                                   ومت توحيده مع احلد األقصى املنطبق يف جمال التأمني على املرض      ٢٠٠٤

                                                                                           وصـندوق حـوادث الشـغل، وليس مؤسسات التأمني، هو من حتمل عبء ارتفاع االستحقاقات الناجم عن       -   ٢٩٨
   .           ذلك اإلجراء

  .                                     ً                  وتنطبق إعادة تقييم احلد األقصى هذه أيضاً على األمراض املهنية -   ٢٩٩

                        التعويض على رسوم التنقل

                                                                                                           مت تكييف املبلغ األقصى الذي حيق للضحية احلصول عليه من مؤسسة التأمني كتعويض عن رسوم التنقل كنتيجة                  -   ٣٠٠
                           رفع مبلغ هذا التعويض         ٢٠٠٤                                                                                       حلـادث شغل كلما اضطر لذلك وإذا استدعى األمر دفع رسوم اإلقامة؛ وقد مت يف عام                 

  .                     يورو لليلة كحد أقصى    ٧,٢٧ ٢                 إىل مقدار أقصاه     ١٩٧٢                            الذي مل خيضع ألي تعديل منذ عام 

                                        املشروع الريادي للوقاية من األمراض املهنية

                                                                                            مشروع ريادي مهم للوقاية يهدف إىل احليلولة دون تفاقم أمراض الظهر لدى العاملني يف                   ٢٠٠٤                 انطلـق يف عام      -   ٣٠١
                            اليت ينبغي أن يستوفيها                              وحيدد هذا املشروع الشروط     .                                                                بعض املستشفيات ومؤسسات الطب النفسي ودور االستراحة والرعاية       

  .                                                                                                      من يرغبون يف متابعة برنامج للوقاية واملؤسسات اليت يعملون فيها وطريقة سري املشروع وطرائق متويل الربنامج وتسيريه

                  املعاشات التقاعدية  ) د ( 

                  ضمان الدخل للمسنني

            ضمان الدخل   (             دخل للمسنني                                                                                     اسـتعيض عـن النظام املتعلق بالدخل املضمون للمسنني بالنظام املتعلق بضمان ال             -   ٣٠٢
                       ً                                           ويبقى اهلدف املنشود واحداً، أال وهو كفالة ما يكفي للمسنني من              ).     ٢٠٠١      مارس   /       آذار   ٢٢                           للمسـنني، القانون املؤرخ     

                                                                                             وحيقق النظام املتعلق بضمان الدخل للمسنني املساواة يف املعاملة من حيث السن وقواعد حساب                .                        املـوارد للعيش بكرامة   
ُ  ِّ       وُحدِّدت الس   .      الدخل    ومت   .       سنة   ٦٢                                                                                          ن الدنيا لبدء سريان احلق يف االستفادة بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء بواقع                

                       ومل يعد املبلغ املمنوح      .     ٢٠٠٩                سنة يف عام       ٦٥    و     ٢٠٠٦                سنة يف عام       ٦٤           ، وستصبح       ٢٠٠٣                سنة يف عام       ٦٣           رفعها إىل   
  .                      يتوقف على احلالة املدنية

                                                                   يف نفس حمل اإلقامة الرئيسي املطالبة باملبلغ األساسي لضمان موارد                                                 وجيـوز بالتايل لكل شخص ممن يشتركون         -   ٣٠٣
   ويف   .            يف املائة    ٥٠                                                     وجيوز ملن يعيش وحده املطالبة باملبلغ األساسي زائد            ).                                      إضفاء الصبغة الفردية على هذا احلق      (         العـيش   

                              اإلقامة الرئيسي لتحديد القدر                                                                            حالة املعاشرة، تؤخذ يف االعتبار مجيع موارد الشخص املعين ومجيع من يشاركونه نفس حمل  
  .               املستحق من الدخل
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                  األجر اليومي اجلزايف

ِ               ، نص إجراء اتُِّخذ يف عام        "                    دون احلصول على عمل    "                                    بغـية حتاشـي العراقيل اليت حتول         -   ٣٠٤                   واكتمل يف عام        ٢٠٠١             ُّ
                    سيما يف حالة إعادة                                                                                عـلى أن األجر اليومي اجلزايف، يف بعض احلاالت وفيما يتعلق حبساب املعاش التقاعدي، وال       ٢٠٠٤

                                                                                           سنة من العمال الذين مت تسرحيهم، حيل حمل األجر احلقيقي الذي يتلقاه العامل، إذا كان                ٥٠                             تشغيل من تقل أعمارهم عن      
  .                دون املستوى املالئم

               صندوق الشيخوخة

        النفقات        ً                                            صندوقاً للشيخوخة هبدف إجياد احتياطيات ملواجهة            ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول  ٥                          أنشـأ القـانون املؤرخ       -   ٣٠٥
  .                                                   اإلضافية لنظم التقاعد عقب الشيخوخة يف السنوات القادمة

                         املداخيل املهنية املسموح هبا

                                                                                               ، مت رفع املبالغ القصوى للدخل املهين الذي ميكن للمستفيدين من معاش التقاعد أو الشيخوخة                   ٢٠٠٢          يف عـام     -   ٣٠٦
               ويتمثل هدف هذا   .          يف املائة  ٥٠                 احلصول عليها بنحو   )             سنة للنساء  ٦٣              سنة للرجال و  ٦٥ (                                 الذين بلغوا سن املعاش القانوين     

                                                            وارتفعت احلدود القصوى ملعاشات املتقاعدين الذين مل يبلغوا          .                                                         اإلجـراء يف تيسري مشاركة أكرب للمسنني يف احلياة العامة         
              هبا للمتقاعدين         ً                                  ، مت جمدداً رفع مبالغ املداخيل املهنية املسموح      ٢٠٠٤         ويف عام     .            يف املائة   ٢                                سـن املعـاش، بدورها، بنسبة       

  .                                                               يف املائة، وذلك فقط لصاحل املتقاعدين الذين بلغوا سن املعاش القانوين  ٢٥      بنسبة 

                                    استيعاب فترات التوقف املؤقت عن العمل

                                                         استيعاب فترات التوقف املؤقت عن العمل فيما يتعلق             ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ٢١  َّ                      عدَّل مرسوم ملكي مؤرخ      -   ٣٠٧
                                                                                  وبالتايل، تنحصر مدة االستيعاب اجملاين لفترات التوقف املؤقت عن العمل على أساس              .    راء                          حبسـاب معاش العاملني األج    

                                                      ويف حالة ختفيض املدفوعات مبقدار اخلمس، يستمر االستيعاب اجملاين   .      ً  شهراً  ٣٦     أو   ١٢                                  التفرغ أو العمل لبعض الوقت يف      
                                                  اب جماين حىت سن املعاش بالنسبة للعاملني البالغني                                                       وكما كان األمر يف النظام القدمي، فإن االستيع         .      ً   شهراً   ٦٠             مدة أقصاها   

  .                       يف املائة أو مبقدار اخلمس  ٥٠                                             سنة أو أكثر والذين خفضوا أوقات عملهم بنسبة   ٥٠         من العمر 

                           صندوق معاش الركيزة الثانية

                                                            إىل تشجيع إنشاء صندوق معاش الركيزة الثانية يف إطار              ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٨                           يهـدف قـانون صـدر يف         -   ٣٠٨
                                                                                                                تفاقـيات العمل اجلماعية القطاعية وإىل تيسري اقتطاع االشتراكات فيه من احلد األدىن لألجور، وذلك بغية إضفاء الطابع          ا

                          ً                           ً                         فهي من حق اجلميع وليست حكراً على بعض العمال، وليست حكراً على الكوادر               .                                   الدميقراطي على املعاشات التكميلية   
                                                   بق يف أكرب املؤسسات التجارية يف قطاع ما فحسب بل كذلك يف                                                 واملوظفـني وإمنـا تشـمل العمـال كذلك، وال تنط       

  .                                املؤسسات التجارية الصغرى واملتوسطة
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                     رفع املعاشات وتكييفها

     ضمان  (                                                                                                       متـيزت الفترة املشمولة باالستعراض منذ التقرير السابق باحلرص من ناحية على رفع املعاشات الصغرية                 -   ٣٠٩
                         ِ    ً                                    وعلى تكييف املعاشات األكثر ِقدماً وفق مستوى الرفاه من ناحية            )          ً  تقاعد معاً                                        الدخـل للمسنني واحلد األدىن ملعاشات ال      

  .                      أخرى، أي وفق تغري األجور

                   التعويض عن البطالة        ) ه ( 

                                                                                                                الـنص الـوارد أدناه مستمد بكامله من منشور الدائرة االحتادية العامة للضمان االجتماعي الصادر يف تشرين                  -   ٣١٠
ُ  ِّ                والذي ُخصِّص فيه فصل ملسألة   "                                                  كل ما كنتم دوما تودون معرفته عن الضمان االجتماعي   "            واملعنون       ٢٠٠٤        أكتوبر   /    األول       

  .                  التعويض عن البطالة

                                                      ً                                             ويف الـنص التايل، جيري تناول قطاع التعويض عن البطالة أساساً من حيث دوره الرئيسي املتمثل يف توفري دخل       -   ٣١١
                                  ويشمل القطاع يف نفس الوقت جمال        .                           يبحثون عنه على حد سواء                                                               بديل يف حالة البطالة الكاملة للباحثني عن عمل وملن ال           

          التوقف عن  (                   ً                                                               فهو يقدم الدعم أيضاً يف حالة البطالة املؤقتة ويف حالة التوقف اجلزئي أو الكلي عن العمل    :                عمل أوسع بكثري  
                    استقبال األطفال؛                                                                       ويف حالة استئناف العمل بشكل جزئي وللمتدربني والعاملني يف مؤسسات           )                   التوقف املؤقت عنه   /     العمل

  .                                                                           كما أن القطاع حيفز الفئات املهددة على استئناف العمل ويدعم تطوير اخلدمات عن قرب

                            وال جيوز على اإلطالق للعمال       .               ُ                                ً                               مـن حيـث املـبدأ، ُيعىن قطاع التعويض عن البطالة حصراً بالعمال األجراء              -   ٣١٢
                          وجيوز، مع ذلك، ملن فقد منهم   .                     عون االشتراكات الالزمة                                                                املسـتقلني الـلجوء إىل نظام التعويض عن البطالة ألهنم ال يدف           
                                        أن يستفيد، بشروط معينة، من تعويضات        )            ً   أو كان عاطالً   (                           ً      ً                         عملـه وكـان، قبل أن يصبح عامالً مستقالً، يعمل كأجري            

         اطلني عن                                                                                                         وال يساهم موظفو الدولة بدورهم يف هذا النظام ألن تعييناهتم دائمة وال ميكن، بالتايل، أن يصبحوا ع                  .          الـبطالة 
              ً     ً                                  ً                                                     ولكن أصبح ممكناً أيضاً تسرحيهم، لذلك مت إنشاء نظام خاص جداً يتيح هلم بدورهم حق االستفادة من تعويضات                 .      العمل
   .                              وينطبق نظام مماثل على العسكريني  .        البطالة

              ق االستفادة من                                                                                                  وبعبارة أخرى، يتيح العمل املأجور اخلاضع لنظام اقتطاعات التأمني على البطالة إمكانية التمتع حب          -   ٣١٣
                             وعقود الطالب وعمال املنازل،      "                  العمل غري املنتظم   "                                              وليس األمر كذلك على سبيل املثال فيما خيص           .                   تعويضـات البطالة  

                                                                                                         ويسـتثىن مـن هذا احلق من يعملون يف البيوت وال يقيمون لدى رب العمل وال يعملون أكثر من أربع ساعات يف اليوم       
  .                                 و أكثر يف األسبوع لدى عدة أرباب عمل        ساعة أ  ٢٤                       لدى رب العمل الواحد أو 

                           شروط القبول وشروط االستفادة

                                                                                                        ال يكفـي اخلضـوع لـنظام الضمان االجتماعي وحده بصفة عامل أجري للتمتع حبق االستفادة من تعويضات                   -   ٣١٤
              ي مما مياثلها                       ً                                     ً                                         فعلى الشخص املعين أيضاً أن يثبت على وجه اخلصوص أنه استوىف عدداً من أيام العمل أو ما يكف                   .          الـبطالة 

                         ويتوقف عدد أيام العمل      .                                                                والفترة املرجعية هي تلك اليت تسبق طلب التعويض عن البطالة           .                            خـالل فـترة مرجعية حمددة     
  :                                ً                                                   املستوفاة ومدة الفترة املرجعية معاً على السن، كما يشري إىل ذلك الرسم البياين الوارد أدناه
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 الفئة العمرية فاة أو ما مياثلهاعدد أيام العمل املستو )باألشهر(الفترة املرجعية 
      سنة  ٣٦       أقل من  ٣١٢ ١٨
      سنة  ٥٠              سنة وأقل من   ٣٦     ً     ابتداًء من  ٤٦٨ ٢٧
            سنة فأكثر  ٥٠ ٦٢٤ ٣٦

                                                                                  ُ            ً                 وإذا مل يستوف شخص الشروط املفروضة على فئته العمرية واستوىف شروط فئة عمرية أعلى، فإنه ُيعترب مستوفياً                  -   ٣١٥
                                                                                          سنة، ميكن الرجوع إىل أيام العمل أو ما مياثلها يف السنوات العشر السابقة للفترة                ٦ ٣        ً                   واعتباراً من تاريخ بلوغ       .       للشروط
  .                                                           وميكن متديد الفترة املرجعية املذكورة يف الرسم البياين ألسباب خمتلفة  .        املرجعية

َ                         وُيقَصـد باأليـام املماثلـة      -   ٣١٦             ازات وأيام                                                                        األيام املشمولة بالتأمني على الرعاية الصحية والتعويضات، وفترة اإلج          :  ُ  
   .                  اإلضراب وما إىل ذلك

                                                                                                                 ويتعني على من عمل على أساس عدم التفرغ على سبيل التطوع أن يثبت أنه راكم نفس العدد من أنصاف أيام                     -   ٣١٧
                                                    وقد نص القانون على استثناءات تتيح اعتبار بعض          .                                                                     العمـل خالل الفترة املرجعية املذكورة أعاله تضاف إليها ستة أشهر          

  .                        ً       فرغ على سبيل التطوع عماالً متفرغني               من عملوا بدون ت

  .                ونوردها فيما يلي  .                                                                                  وللتمتع حبقوق تعويضات البطالة، هناك عدد من شروط االستفادة احملددة اليت ينبغي استيفاؤها -   ٣١٨

                         عدم االستفادة من أي تعويض - ١ 

                          ه متعلق باإلخطار بالطرد                                                                                         ال جيـوز أن يتمتع هبذه احلقوق العامل الذي ال يزال يستفيد من تعويض من رب عمل                 -   ٣١٩
  .          أو التسريح

              عدم ممارسة عمل - ٢ 

                       ً                                                                                      ال جيوز لعاطل أن ميارس عمالً حلسابه اخلاص يتعدى إطار اإلدارة العادية ملمتلكاته اخلاصة وميكن أن يندرج يف                   -   ٣٢٠
         ً     عليه دخالً أو                              ً                                           وال جيوز ل ـه كذلك أن يزاول عمالً، من أي شكل، لفائدة طرف ثالث يدر             .                           إطـار املبادالت االقتصادية   

                         وإذا كان الشخص يعمل حلساب   .                  ُ                            وعلى سبيل املثال، ُيمنع عليه بناء مرتله اخلاص      .                                         يعـود عليه أو على أسرته بنفع مادي       
 ُ     وُيسمح   .                                     ً     ً             وينبغي له أن يثبت العكس أو يقدم سلفاً طلباً للقيام بذلك   .           ُ                                شخص ما، اعُترب أن ذلك يعود عليه ببعض الفوائد

                                          ً                                          بعض املهن الثانوية اليت يتعني التصريح هبا سلفاً، شريطة أن يكون الشخص قد مارسها ثالثة                                  يف هنايـة املطـاف مبمارسة       
                   وباإلضافة إىل ذلك،     .                                                                                                    أشـهر عـلى األقل قبل تقدمي طلب االستفادة من التعويضات وذلك أثناء مزاولة مهنة مقابل أجر                

  .           ً ستثناة كلياً                     ساعات وبعض األنشطة م ٧        ساعة و  ١٨                             ً    ينبغي مزاولة هذا النشاط أساساً بني 

                   ً     ً          أن يصبح الشخص عاطالً رغماً عن إرادته - ٣ 

  ُ    وُتبحث   .                                                                                                      ال ميكن يف معظم احلاالت أن يستفيد عامل تسبب يف بطالته من التعويضات إال بعد فترة من االستبعاد                  -   ٣٢١
  .                    هذه املسألة حالة حبالة
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                                             أن يكون الشخص على استعداد لاللتحاق بسوق العمل - ٤ 

ّ                                                               حث عن العمل جيب أن يسّجل نفسه يف الدائرة العامة للتدريب املهين والعمالة يف                                 معىن هذا أن البا    -   ٣٢٢   )             إقليم والون  (                    
            وأن يقبل أي   )             إقليم بروكسل (                                  أو املكتب اإلقليمي للبحث عن العمل يف   )                   يف املنطقة الفلمندية (                         أو مكتب التدريب والعمل   

   ُ     ، ُتتابع     ٢٠٠٤         ومنذ عام   .                      ً          نه ينبغي أن يبحث جدياً عن عمل                                         ويعين هذا األمر، باإلضافة إىل ذلك، أ        .              ً       عمل يعد مالئماً لـه   
      أو ال    "                     البحث اجلدي عن عمل    "                                                          ً                         هـذه املسألة بشكل منهجي، ويتعرض للعقوبة الشخص الذي يرفض عقداً يفرض عليه              

  .                       ً                                             وسيحل هذا النظام تدرجيياً حمل نظام اإلقصاء على أساس البطالة الطويلة األمد  .      يتقيد

                 القدرة على العمل - ٥ 

  .                               ً                                                                             ال جيـوز أن يكـون الشخص املعين مريضاً إذ ميكنه يف هذه احلالة أن يستفيد من تعويضات املرض أو العجز                     - ٣  ٣٢
  .                              ً          وينبغي إذن أن يكون الشخص قادراً على العمل

                    قبول اخلضوع للمراقبة - ٦ 

                     رة إقامته االعتيادية،                                                                                        على العموم، جيب على العاطل عن العمل أن يتوجه مرتني يف الشهر إىل مكتب املراقبة يف دائ          -   ٣٢٤
                                                                  وينبغي أال ختضع بعض الفئات من العاطلني عن العمل، مثل املسنني             .                                                       أي اليوم الثالث واليوم السادس والعشرين من الشهر       

  .                                                 ُ   َ              ً                       للمراقبة على صعيد الدائرة إال مرة واحدة يف الشهر وُيعفَون من ذلك متاماً بشروط معينة             )       سنة   ٥٠     ً         ابـتداًء من     (        مـنهم   
          فهناك فئة    ":             اإلعفاء الكلي "                       الذي ينبغي متييزه عن      "              اإلعفاء اجلزئي  "                                   لعـاملني املسنني، يسمى هذا األمر                           ففـيما يـتعلق با    

  .         ً                                              حمدودة جداً من العاملني املسنني الذين مل يعودوا مستعدين للعمل

                اإلقامة يف بلجيكا - ٧ 

                                  عون باإلعفاء الكلي ومن هم على             ً                                                                        اعتـباراً مـن سن الستني، يكفي أن يقيم العاطلون املسنون والعاطلون املتمت             -   ٣٢٥
  .                 ً                            وشك التقاعد فعلياً أطول فترة من السنة يف بلجيكا

   ّ                                  أالّ يبلغ الشخص السن القانونية للتقاعد - ٨ 

                                                                                                 ً                 مل يعد من حق من بلغوا السن القانونية للتقاعد من العاطلني عن العمل االستفادة من تعويضات البطالة ابتداًء من              -   ٣٢٦
    ٦٣                       سنة، وبالنسبة النساء   ٦٥                    وهي بالنسبة للرجال،   .                                     ذي يلي الشهر الذي بلغوا فيه تلك السن                         الـيوم األول من الشهر ال  

            انظر الفصل    (    ٢٠٠٩                سنة يف عام       ٦٥        وإىل       ٢٠٠٦                سنة يف عام       ٦٤                         ُ                         سـنة يف الوقـت احلـايل، ولكـنه سـُترفع إىل             
    ").       املعاشات "       املعنون 

                                فمن هم على وشك املعاش ليسوا وحسب   .        ىل بعضها               وقد متت اإلشارة إ  .                                  وهناك استثناءات عديدة هلذه الشروط  -   ٣٢٧
                                                                           ً                                        معفـيني مـن شرطي اخلضوع للمراقبة واالستعداد لاللتحاق بسوق العمل، وإمنا مل يعد لزاماً عليهم كذلك االستظهار                  

  م                                                                                                              ببطاقة املراقبة، وبإمكاهنم االحتفاظ بالتعويضات يف حالة العجز عن العمل وميكنهم، بشروط معينة، مزاولة نشاط حلساهب      
                                                                  أو بدء مهنة ثانوية مل ميارسوها باملوازاة مع عمل مدفوع األجر             )                   بناء مرتل خاص هبم     :    ً مثالً (                          اخلـاص ال يستهدف الربح      

  .                                            كما جيوز إعفاء العاطلني املسنني من الشرطني األخريين  .              خالل ثالثة أشهر
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         اإلعانات 

                                البطالة بعد عمل على أساس التفرغ - ١ 

  .                                                                                           ميكن للعامل املتفرغ أن يستفيد من إعانات عن كل أيام األسبوع، باستثناء يوم األحد                                         يف حالـة البطالة التامة،     -   ٣٢٨
                                                                                      أن تعادل مدة عقد العمل العادية مدة العمل القصوى يف املؤسسة وأن يعادل املرتب                :                                  ويعين العمل بتفرغ استيفاء شرطني    

                                          عن متوسط الدخل الشهري األدىن املقبول        ُ                                                  وُيعد العامل الذي يتوقع احلصول على مرتب ال يقل          .                      أجر أسبوع عمل كامل   
                                                                                 وميكن للعاطل عن العمل الذي يستفيد من حق احلصول على إعانات عن مجيع أيام                .           ً       ً   بدوره عامالً متفرغاً    )             انظـر أعاله   (

                                               ويف هذا الصدد، يكفي تقدمي طلب للتمتع بوضع          .                                                                األسـبوع االحـتفاظ هبذا احلق حىت بعد استئناف عمل غري متفرغ           
             وباإلضافة إىل    .                                                         أثناء فترة مباشرة إجراءات استئناف العمل بدون تفرغ         "                               تفرغ مع احلفاظ على احلقوق                     العـامل بـدون    "

  .                                                                                                ذلك، ميكن أثناء ممارسة هذا العمل بدون تفرغ، وبشروط معينة، احلصول إىل جانب املرتب على إعانة ضمان الدخل

 ً       ً                                        الً متفرغاً أو الشروط الالزمة للحصول على وضع                                                                  وميكن للعامل الذي ال يستويف الشروط الالزمة العتباره عام         -   ٣٢٩
                  ويف حالة البطالة     .                                                                    ً                               العـامل غري املتفرغ مع االحتفاظ باحلقوق، أن يستفيد من اإلعانات بوصفه عامالً غري متفرغ متطوع               

  ى                                                    وينبغي أن يتعلق األمر بعمل بدون تفرغ مدته عل          .                                                               التامة، ميكنه احلصول على تعويضات خمفضة حسب مدة عقد العمل         
                                                   ً                   ويف حالة استئناف العمل لعدد أقل من الساعات، ميكن أيضاً االحتفاظ             .                                     ساعة أو ثلث وقت العمل املتفرغ        ١٢        األقـل   

  .                   بعدد معني من اإلعانات

              مبلغ اإلعانات  - ٢ 

                                                                                                            يـتوقف مبلغ اإلعانات على احلالة االجتماعية ومدة البطالة ومتوسط املرتب اليومي الذي حصل عليه الشخص                 -   ٣٣٠
  .  جري       كعامل أ

  :                                                      ويف النظام املتعلق بالبطالة، ال بد من التمييز بني عدة فئات -   ٣٣١

                                                        يف حالة البطالة، يفقد دخل األسرة الوحيد يف حني لـه            .                                         العـامل األجـري الذي يتحمل عبء أسرة        -
               أشخاص معالون؛ 

                                             يفقد دخله الوحيد، ولكن ليس لـه أشخاص معالون؛  .             الشخص املنفرد -

  .              األسرة الوحيد          ال يفقد دخل  .      العشري -

ُ                   وقد ُحدد أقصاه بواقع      .                                     يف املائة من متوسط األجر اليومي        ٤٠                                                يصـل املبلغ األساسي للتعويض عن البطالة إىل          -   ٣٣٢     
               يف املائة، ميكن   ٤٠                                              وعالوة على هذه النسبة املئوية األساسية املتمثلة يف   .     ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول ١         يورو يف      ٦٥,٧٥

  .                          فية حسب الفئة ومدة البطالة                        احلصول على نسبة مئوية إضا

  :                              ونشدد على النسب املئوية التالية -   ٣٣٣

                                  يف املائة من التعويض اخلاص بالتكيف  ١٥  ) أ ( 
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                                                                                 ُ                              خالل السنة األوىل من البطالة، حيصل العاملون الذين هلم أعباء عائلية واألشخاص املنفردون املُعاشرون على هذا                 
  .             التعويض اإلضايف

                        ض عن خسارة الدخل الوحيد     كتعوي  )          يف املائة ٥ (  ) ب ( 

                                                                                                             يسـتفيد مـن هذا التعويض التكميلي العامل الذي يتحمل أعباء عائلية واألشخاص املنفردون، وهو غري حمدد                  
   .                                  يف املائة بالنسبة لألشخاص املنفردين  ١٠                      ُ  َّ                           وبعد سنة من البطالة، ُيثبَّت هذا التعويض التكميلي عند   .      الزمن

                     حمل األعباء العائلية          إضافية لت  )          يف املائة  ١٥     نسبة  (  ) ج ( 

             وللتعويض عن    .            يف املائة    ١٥                                                                                       بعد سنة من البطالة، يفقد العاطلون عن العمل التعويض اخلاص بالتكيف الذي يبلغ               
  .                           يف املائة لتحمل أعباء األسرة  ١٥                                                               هذه اخلسارة، حيصل من لديهم أسر من العمال على نسبة إضافية مقدارها 

                                   وليس هلا حد فيما يتعلق بالفئتني        .                                               لة حيز النفاذ بعد السنة األوىل من البطالة                   من البطا                     املـرحلة الثانـية           تدخـل    -   ٣٣٤
  .                                        وتتحدد هنايتها حسب املسار املهين للشخص       .                                           ّ                                 األوليني من العاطلني عن العمل؛ فهي ال تنتهي إالّ فيما يتعلق باملتعاشرون           

                       مبا يف ذلك األيام املماثلة  (             الشخص كأجري                                                                         ومدهتـا ثالثـة أشهر، زائد ثالثة أشهر عن كل سنة من الفترة اليت عمل فيها      
                يورو، يرتفع        ١٤,٩٧                                                                  ً       ً                     وبعد هذه املرحلة، ينتقل العاطل العشري إىل املرحلة الثالثة ويتلقى مبلغاً جزافياً مقداره                 ).            أليام العمل 

   ).    ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول ١               املبلغ املعتمد يف  (       يورو      ١٩,٦٤               بشروط معينة إىل 

                                                                                          ارد أدناه النسب املئوية ملتوسط األجر اليومي الذي ميكن أن حتصل عليه خمتلف الفئات يف                                   ويتضـمن اجلدول الو    -   ٣٣٥
  .                  خمتلف مراحل البطالة

 الفئات السنة األوىل من البطالة املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
                                العاملون الذين هلم أعباء عائلية  ٦٠ ٦٠ ٦٠
                 األشخاص املنفردون  ٦٠ ٥٠ ٥٠

  يورو١٤,٩٧
 ) يورو١٩,٦٤رفع إىل    ُ قد ت (

          املتعاشرون ٥٥ ٤٠

                               التعويض التكميلي اخلاص باألقدمية  ) د ( 

                                                                                                       بعد انقضاء السنة األوىل من البطالة، ميكن للعاطلني عن العمل يف سن اخلمسني أو أكثر أن يستفيدوا من تعويض          -   ٣٣٦
  :                                              تكميلي خاص باألقدمية إذا استوفوا الشروط التالية

            سنة كأجراء؛    ٢٠                 أثبتوا أهنم عملوا  -

  .                                                                        مل يستفيدوا من معاش سابق مبوجب اتفاق أو معاش بوصفهم عاملني يف املناطق احلدودية -

  .                                                                                                ويتحدد مبلغ هذا التعويض التكميلي حسب فئة احلالة االجتماعية اليت ينتمي إليها العاطلون عن العمل وسنهم -   ٣٣٧
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                                  وهي خمصصة للشباب الذين يلتحقون       .             ضات االنتظار     تعوي    ً                                      ً         وفضالً عن التعويضات اليت ورد ذكرها، هناك أيضاً          -   ٣٣٨
                                         ويف هذه احلالة، يتلقون تعويضات انتظار خيتلف   .                    ُّ                                                 بعامل البطالة بعد خترُّجهم وانقضاء فترة من انتظارهم احلصول على عمل       

  .                                 مبلغها حسب سنهم وحالتهم االجتماعية

       اإلجراء - ٣ 

     ً                            ً                       ني أوالً على الشخص املعين أن يقدم طلباً إىل هيئة صرف                        ذلك أنه يتع    .   ُ                            ً           ال ُتمـنح تعويضـات الـبطالة تلقائياً        -   ٣٣٩
        الصندوق  "                                                                         ويتعلق األمر إما هبيئات تابعة للنقابات أو هبيئة عامة لصرف تلك اإلعانات         .                                  تعويضـات الـبطالة اليت خيتارها     
   ".                           الفرعي لصرف تعويضات البطالة

                      حاالت احلرمان والعقوبات

  :                          واألسباب الرئيسية حلرمانه هي  .                                    ن العمل من حقه يف اإلعانات أو معاقبته                              ميكن يف بعض احلاالت حرمان العاطل ع -   ٣٤٠

               اختيار البطالة  ) أ ( 

  :                                     تعترب البطالة اختيارية يف احلاالت التالية 

                          ترك العمل بدون سبب شرعي؛  -

                                                       تسريح يشكل نتيجة منطقية ملوقف خاطئ من جانب العامل األجري؛ -

                                    وة من دوائر الشغل أو رفض عمل مناسب؛                                عدم التوجه إىل رب عمل بعد تلقي دع -

                                                عدم التوجه إىل دائرة العمل والتدريب املهين املختصة؛ -

                               رفض خطة دعم أو إخفاق هذه اخلطة؛ -

  .                                                 التقييم السليب للجهود املبذولة من أجل احلصول على عمل -

  :                                     إبداء عدم االستعداد لاللتحاق بسوق العمل  ) ب ( 

                                                 يها الضرورة مثل إجازة ما قبل الوالدة أو ما بعدها؛                          عقب ترتيب قانوين أو حالة متل -

  .                              ً             العاطل عن العمل الذي يضع شروطاً إلعادة تشغيله -

                     البطالة الطويلة األمد  ) ج ( 

          وحيدد هذه    .                 ً                                     سنة ويساكن شخصاً آخر وتتعدى بطالته مدة معينة          ٥٠                                          العـاطل عن العمل الذي يقل عمره عن          -   ٣٤١
  .                              راعاة جنس العاطل عن العمل وسنه                             املدة املكتب املعين بالبطالة مع م
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           بالنسبة      ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ١       ً      اعتباراً من     :                                                       ً               وهـذا املـربر للحرمان من احلق يف التعويض آخذ يف الزوال تدرجيياً             -   ٣٤٢
    ٤٠                            بالنسبة ملن تقل أعمارهم عن     ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز ١              ً     سنة، واعتباراً من   ٣٠                                      للعاطلني عن العمل الذين تقل أعمارهم عن 

ـ                                         وقد استعيض عنه مبسألة مراقبة مدى        .       سنة   ٥٠                                  بالنسبة ملن تقل أعمارهم عن           ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز  ١    ً      باراً من                 سـنة، واعت
                                       أن يكون الشخص على استعداد لاللتحاق       "            انظر أعاله    (                                                            جديـة الشخص يف البحث عن عمل مع إمكانية فرض عقوبات            

    ").          بسوق العمل

                                             تقدمي تصريح خاطئ أو منقوص أو استخدام                                                                إغفـال تصـريح إلزامي أو التأخر يف تقدمي تصريح أو            ) د (
               مستندات مغلوطة

  .                                                                                       ميكن أن يؤدي إىل استعادة اإلعانات احملصلة بغري وجه حق وإىل احلرمان من احلق يف اإلعانات لفترة معينة

  .         ً                                      وميكن أيضاً إذا ثبتت نية التزوير فرض عقوبة جنائية -   ٣٤٣

                                       من هم على وشك التقاعد والشبان املتخرجون

ـ  -   ٣٤٤                               فإذا كانوا يف فترة ما قبل        .                                                                                  م الفـئة اخلاصـة املتمثلة يف من هم على وشك التقاعد العمال األجراء املسنني                 هت
                                                        يف املائة من احلد األقصى ملرتبهم إىل أن حيصلوا على             ٦٠                                                              الـتقاعد، حيق هلم احلصول على إعانات بطالة تصل إىل نسبة            

  .                            ً       ً                  اإلضافة إىل ذلك، يتلقون تعويضاً إضافياً من رب عملهم القدمي  وب  .                                             التقاعد، وذلك بصرف النظر عن حالتهم االجتماعية

                     ً                                فال بد من أن يقضوا أوالً فترة انتظار يكون خالهلا            .                               ً                             ال يتلقى الشبان املتخرجون تعويضاً عن البطالة على الفور         -   ٣٤٥
                      ً    حسب السن، يتلقون مبلغاً                                          وبعد فترة االنتظار تلك اليت تتحدد         .                                                        مـن حقهم االستمرار يف االستفادة من اإلعانات العائلة        

  .      ً                                                                       جزافياً كتعويض عن فترة االنتظار، وهو مبلغ يتوقف بدوره على احلالة االجتماعية والسن

                    تدابري متعلقة بالعمل

                 ونذكر منها على     .                                                                                              بغـية التشجيع على العمل وتقليص معدل البطالة، مت يف السنوات األخرية اختاذ تدابري خمتلفة               -   ٣٤٦
           وتشكل هذه    .                                                                         يبيل االجتماعي واالتفاقيات املتعلقة بأول عمل ومواءمة إجراءات التعيني                                     وجـه اخلصـوص بـرنامج مار      

                                                                                                         السلسـلة من التدابري على وجه اخلصوص وسيلة لتشجيع بعض أرباب العمل على تعيني بعض الفئات من العمال، وذلك       
  .           ً                           مبنحهم ختفيضاً يف اشتراكات الضمان االجتماعي

ِ                    واتُِّخذت لفائدة العاطلني   -   ٣٤٧                 ومنها على وجه    (                                                                       عن العمل ملدة طويلة تدابري أخرى لتنشيط قطاع تعويضات البطالة               ُّ
        ويف هذا    .                                                                                 ، وتقريب اخلدمات وأماكن العمل، وبرنامج التحول املهين ووكاالت التشغيل احمللية           "activa "            اخلصوص خمطط   

  .                                     ً        اإلطار، يتحمل املكتب الوطين للعمالة جزءاً من األجر

                                                                                ت األقاليم املختلفة بعض برامج العمالة املوجهة بشكل رئيسي إىل العاطلني عن العمل                               وفـيما بعـد، اسـتحدث      -   ٣٤٨
  .         ملدة طويلة
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                 التجمع الفلمندي  - ٢ 

                                                           على املرسوم املتعلق بتنظيم قطاع التأمني على الرعاية             ١٩٩٩      مارس   /       آذار   ٣٠                               صـادق الـتجمع الفلمندي يف        -   ٣٤٩
                                                                               األوامر التنفيذية قانون التأمني على الرعاية الصحية الفلمندي الذي دخل                 َّ                                  وقد فعَّل هذا املرسوم وما يتصل به من         .       الصحية

  .    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول ١             حيز النفاذ يف 

       مساعدة  "                                                                                                    ويف إطـار إعـادة توزيـع الصـالحيات يف بلجـيكا، مسي التأمني على الرعاية الصحية الفلمندي                    -   ٣٥٠
                                               وعلى صعيد القانون األورويب، كان التأمني على         .         الفلمندي                                                  ، وتعـود الصالحية فيما يتعلق به إىل التجمع           "        األشـخاص 

             وهلذه األسباب     ".       ً           تأميناً على املرض   "                                   ً                                                 الـرعاية الصحية على الدوام يعترب جزءاً من الضمان االجتماعي، وال سيما بوصفه              
  .                                                                        اعتربنا أنه من املفيد تقدمي توضيح مقتضب للتأمني الصحي الفلمندي يف هذا التقرير

          مني الصحي؟          ما هو التأ - ١ 

                                                                                                            ينص قانون التأمني الصحي الفلمندي على تقدمي مبلغ جزايف يغطي األتعاب غري الطبية لألشخاص الذين يعانون                 -   ٣٥١
                                                                          وميكن منح املبالغ اجلزافية اآلنفة الذكر لتغطية الرعاية الصحية املقدمة            .                                              من تقص مطول وخطري يف اعتمادهم على أنفسهم       

  .                              والرعاية الصحية داخل املستشفيات                        على الصعيد احمللي ويف املرتل 

                            من املستفيد من التأمني الصحي؟ - ٢ 

        االنتساب  ) أ ( 

  :        سنة ممن  ٢٥                                                              ضرورة االنتساب إىل صندوق للتأمني الصحي بالنسبة ملن تتجاوز أعمارهم  -   ٣٥٢

                                   يعيشون يف املنطقة الناطقة باهلولندية؛ -

                                      روبية عدا بلجيكا أو سويسرا ويستفيدون،                                                        يعيشـون يف دولـة أخرى عضو يف املنطقة االقتصادية األو         -
                                  ، من التأمني االجتماعي البلجيكي       ٧١ /    ١٤٠٨     رقم    )                                   قانون اجلماعة االقتصادية األوروبية    (    ً           طبقاً للقانون   

  .                 ً                                 حبكم القانون ونظراً لعملهم يف التجمع الناطق باهلولندية

ّ   سنة ّممن  ٢٥                                         إمكانية االنتساب الطوعي ملن تتجاوز أعمارهم  -   ٣٥٣      :  

                                        ن يف إقليم العاصمة بروكسل املزدوجة اللغة؛     يعيشو -

           ويستفيدون،                                                                                   يعيشـون يف دولـة أخرى عضو يف املنطقة االقتصادية األوروبية عدا بلجيكا أو سويسرا          -
                                  ، من التأمني االجتماعي البلجيكي       ٧١ /    ١٤٠٨     رقم    )                            اجلماعة االقتصادية األوروبية         قانون   (       قانون   ل    ل     ً طبقاً

  .               املزدوجة اللغة                    إقليم العاصمة بروكسل           لعملهم يف                  ً حبكم القانون ونظراً

  :                                                          عدم ضرورة االنتساب، وعدم وجود إمكانية االنتساب الطوعي لألشخاص -   ٣٥٤
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                                                                                                          الذين يعيشون يف املنطقة الناطقة باهلولندية أو يف إقليم العاصمة بروكسل املزدوجة اللغة والذين يسري                -
                                           عدا بلجيكا، عضو يف املنطقة االقتصادية                                                                عليهم حبكم القانون نظام الضمان االجتماعي لدولة أخرى،       

  ؛  ٧١ /    ١٤٠٨    رقم   )                                قانون اجلماعة االقتصادية األوروبية (                      ً              األوروبية أو سويسرا بناًء على القانون 

                                                                             ً               الذين ميكنهم التحجج مبعاهدة دولية أو اتفاقية دولية انضمت إليها بلجيكا ومتنح إعفاًء يف جمال الضمان  -
  .        االجتماعي

        اإلعانات  ) ب ( 

                                                                                                          ميكـن تقـدمي خدمـات يف إطار التأمني الصحي الفلمندي لألشخاص املنتسبني إىل صندوق للتأمني على الرعاية                  -   ٣٥٥
  .                                                                               سنة ممن يعيشون يف التجمع الناطق باهلولندية أو إقليم العاصمة بروكسل املزدوجة اللغة  ٢٥                          الصحية وملن تقل أعمارهم عن 

        التمويل - ٣ 

                                                                              لفلمندي من جهة هببة مصدرها املوارد العامة ومن جهة أخرى عن طريق حتصيل             ُ   َّ                          ُيموَّل صندوق التأمني الصحي ا     -   ٣٥٦
                                                                                  يورو على أساس سنوي ما عدا بالنسبة ملن حيق هلم احلصول على تعويض التأمني                 ٢٥                   ويصـل املبلغ إىل       .            االشـتراكات 

                                القانون املتعلق بالتأمني الصحي           من     ٣٧              من املادة      ١٩            والفقرة    ١                                                               اإلضـايف املشار إليه يف الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة           
    ١٠                                             وفيما يتعلق هبؤالء األشخاص، يصل املبلغ إىل          .     ١٩٩٤       يوليه   /      متوز   ١٤                                             اإلجباري والتعويضات الصادر أمر تنفيذه يف       

  .                  يورو على أساس سنوي

        اإلعانات - ٤ 

           ً           يورو شهرياً مقابل      ٩٠                                                               ُ                         فـيما يتعلق بتقدمي خدمات الرعاية الصحية على الصعيد احمللي ويف املرتل، ُيصرف مبلغ                -   ٣٥٧
  .           ً                                     يورو شهرياً خلدمات الرعاية الصحية داخل املستشفيات   ١٢٥

        التنظيم - ٥ 

                              الصندوق الفلمندي للتأمني الصحي  ) أ ( 

  :                                 ِ                      أنشئ صندوق فلمندي للتأمني الصحي أسِندت إليه املهام التالية -   ٣٥٨

                                 منح إعانات لصناديق التأمني الصحي؛ -

                                                       مالية ترمي إىل تغطية االلتزامات يف املستقبل يف جمال النفقات؛                             إنشاء وإدارة صناديق احتياطية  -

                                                                                                       دون مسـاس باملراقبة اليت تقوم هبا دائرة مراقبة صناديق التأمني ودائرة مراقبة التعاونيات، رصد ومراقبة         -
                                                إدارة صناديق التأمني الصحي وسريها وحالتها املالية؛

  .          تأمني الصحي                                       مجع ومعاجلة البيانات الواردة من صناديق ال -
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                    صناديق التأمني الصحي  ) ب ( 

  :                                                 هناك مثانية صناديق للتأمني الصحي تتوىل املهام التالية -   ٣٥٩

                                               دراسة الطلبات واختاذ القرارات بشأن حاالت التكفل؛ -

                               السهر على تنفيذ قرارات التكفل؛ -

                                                       تسجيل البيانات املتعلقة باملنتسبني والطلبات وحاالت التكفل؛ -

              اكات املنتسبني؛         حتصيل اشتر -

  .                                   إدارة احتياطياهتا املالية عند االقتضاء -

                   التشريعات الرئيسية - ٦ 

                   اململكة البلجيكية،   (                                        املتعلق بتنظيم قطاع التأمني الصحي           ١٩٩٩      مارس   /       آذار   ٣٠                     املرسـوم الصادر يف      -
ُ  ِّ      ، ُعدِّل مبوجب )    ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ٢٨   :  

  )    ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٣٠  ،           يدة الرمسية   اجلر   (    ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٢             املرسوم املؤرخ  -

  )    ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين  ١٣  ،              اجلريدة الرمسية   (    ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول ٨             املرسوم املؤرخ  -

  )    ٢٠٠١     مارس  /      آذار  ٢٧  ،              اجلريدة الرمسية   (    ٢٠٠١     مارس  /      آذار  ١٣                       أمر حمكمة التحكيم املؤرخ  -

  )    ٢٠٠١      يوليه  /     متوز  ٢٨  ،       الرمسية       اجلريدة    (    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ١٨             املرسوم املؤرخ  -

  )    ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١  ،              اجلريدة الرمسية   (    ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠             املرسوم املؤرخ  -

  )    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران ٩  ،              اجلريدة الرمسية   (    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ٣٠             املرسوم املؤرخ  -

                                     ق بتنظيم الصندوق الفلمندي للتأمني                  الذي يتعل      ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران  ٨                                قرار احلكومة الفلمندية املؤرخ      -
  .                                                           الصحي ويسوي مسأليت إدارته وسري عمله، وقد خضع للتعديل عدة مرات

                        التجمع الناطق بالفرنسية /           إقليم والون - ٣ 

                                                          ً     ً                                                   مل ينشـئ إقليم والون والتجمع الناطق بالفرنسية يف بلجيكا جهازاً مماثالً لذلك الذي أنشأه التجمع الفلمندي،                  -   ٣٦٠
  .                                                          الضمان االجتماعي من االختصاصات اليت تنفرد هبا احلكومة االحتادية          حيث يعتربان

      ديسمرب  /              كانون األول   ٣                                                                                          وقـرر الـتجمع الناطق بالفرنسية وإقليم والون بالتايل تقدمي طعن ضد هذا اجلهاز يف                 -   ٣٦١
               صالحات املؤسسية                                                                                                  هبـدف إلغائـه، وذلك بدعوى انتهاكه ملواد خمتلفة من الدستور وللقانون اخلاص املتعلق باإل                   ٢٠٠٤
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    ٢٥    و   ٢٠    و   ١٩    و   ١٨    و   ١٣    و  ٣    و  ٢                                                         وملواد خمتلفة من معاهدة املفوضية األوروبية وللمواد             ١٩٨٠       أغسطس   /     آب  ٨       املؤرخ  
ِ             الصادر عن اجمللس الذي ُعِقد يف          ٧١ /    ١٤٠٨                                                      مـن قـانون اجلماعـة االقتصادية األوروبية رقم             ٢٨ و  ُ       يونيه  /         حزيران   ١٤                     

                                                                             اعي على العمال األجراء والعمال غري األجراء وأفراد أسرهم الذين يتنقلون                                                  واملتعلق بانطباق نظم الضمان االجتم         ١٩٧١
  .           داخل اجلماعة

  .                                                  وال تزال هذه املنازعة بانتظار التسوية يف حمكمة التحكيم -   ٣٦٢

         كانون    ١٧                                                                                                 وجتـدر اإلشـارة مـن جهـة أخـرى إىل أن املفوضية األوروبية استفسرت الدولة البلجيكية يف                    -   ٣٦٣
                  املتعلق بتنظيم       ١٩٩٩      مارس   /       آذار   ٣٠                                                            بشأن موافقة أحكام مرسوم الربملان الفلمندي الصادر يف              ٢٠٠٢         ديسـمرب    /    األول

  .                ، لقانون املفوضية    ٢٠٠١     مايو  /      أيار  ١٨                                                   قطاع التأمني الصحي، يف صيغته املعدلة باملرسوم الصادر يف 

                       حكام ذلك املرسوم ال تتفق                         ً      ً     دوائرها أشارت إىل أن عدداً معيناً من أ "                                وأوضحت املفوضية على وجه اخلصوص أن  -   ٣٦٤
                                                                                                                 وقوانـني املفوضـية فـيما يتعلق على وجه اخلصوص مبعيار االنتساب اإلجباري والشروط املتصلة بالتكفل فيما خيص                  

   ".  ٧١ /    ١٤٠٨                      األشخاص اخلاضعني للقانون 

       املرسوم               مرة أخرى        ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٣٠       ً                                                          ومتابعةً هلذا االستفسار، عدلت التجمع الفلمندي مبرسوم صادر يف           -   ٣٦٥
  .    ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ٣٠         الصادر يف 

               التعاون اإلمنائي - ٤ 

                                                                                                     تشـكل خدمـات الرعاية الصحية األولية على الدوام أحد القطاعات اليت حتظى باألولوية يف التعاون                 
                                                       اليت أعدهتا اإلدارة العامة للتعاون ألغراض التنمية يف          "               الصحة األساسية  "                             وتستند املذكرة االستراتيجية      .         البلجيكي

                                                                                  ، ضمن أشياء أخرى، إىل احلق العام يف الصحة األساسية، وتشري إىل خمتلف اإلعالنات                  ٢٠٠٢         أغسـطس    /  آب
                                                               بلجيكا تشاطر أمل اجملتمع الدويل يف أن تتمكن البلدان األطراف من         : "                                  ّ          واالتفاقـيات الدولـية اليت جاء فيها أنّ       

      ...".                                   توفري حد أدىن من اخلدمات الصحية للجميع

                                                                              املبدأ املتمثل يف أن كل شخص من حقه التمتع باخلدمات الصحية وأن من لديهم                                  وتدافـع بلجيكا عن      
  .                                                         ُ    َ               نفس االحتياجات، بغض النظر عن إمكانياهتم املالية، من حقهم أن ُيعاَملوا نفس املعاملة

                                                                                                      ونتـيجة ذلـك أن الوسـائل املالية وغريها من الوسائل ينبغي رصدها على سبيل األولوية للخدمات                  
  .                                                        ً ة اجليدة املتاحة للجميع، مبن فيهم أشد الشرائح السكانية فقراً             الصحية األساسي

                                                                                                      وبغـية تعزيـز إمكانية االستفادة من اخلدمات الصحية األساسية، تساند بلجيكا فكرة تقليص املقابل                
                                 ً     ً           وتظهر التجربة أن األشخاص األشد عوزاً كثرياً ما          .                                                        املباشر املؤدى عن اخلدمات الصحية األساسية إىل أدىن حد        

    ...                                                                                          يستفيدون من اخلدمات الصحية األساسية ألهنم يتعذر عليهم دفع املقابل عندما حيتاجون للرعاية الصحية ال

                                                                                                    ويف هـذا اإلطار، تدعم بلجيكا يف عدة بلدان تعزيز آليات الضمان االجتماعي لكي تصل، على وجه                  
  .                          ً اخلصوص، إىل أشد الشرائح فقراً



E/C.12/BEL/3 
Page 90 

 

               وأدوات مكافحة               استراتيجيات   "                               يف هذا امليدان هو برنامج                                                 وأهـم بـرنامج يدعمه التعاون البلجيكي       - ١
                                    وهو برنامج عاملي ملكافحة االستبعاد       .                              التابع ملنظمة العمل الدولية     "                                 االسـتبعاد االجـتماعي والفقـر     

                                                                                                          االجـتماعي والفقـر يندرج يف إطار متابعة مؤمتري القمة العامليني املتعلقني بالتنمية االجتماعية اللذين               
ِ         ُعِقدا يف كوب   .           نهاغن وجنيفُ 

ِ                  وخالل مؤمتر العمل الدويل الذي ُعِقد يف حزيران          ُ                                   ، توصلت احلكومات ومنظمات أرباب         ٢٠٠١       يونيه   /                           
                                                                                                          العمـل ومـنظمات العمال إىل توافق يف اآلراء بشأن ضرورة حتسني الضمان االجتماعي وتوسيع نطاق تغطيته                 

      ٢٠٠٣       يونيه   /                             مة العمل الدولية يف حزيران                               ويف هذا اإلطار، أطلقت منظ      .                                      لتشمل مجيع من هم حباجة إىل الرعاية      
                            استراتيجيات وأدوات مكافحة    "        برنامج   و  .                                                                       احلملـة العاملـية املتعلقة بالضمان االجتماعي وتوفري التغطية للجميع         

                                      ويهدف إىل توسيع نطاق الرعاية االجتماعية   .                                 هو أداة التنفيذ األساسية للحملة "                             االسـتبعاد االجـتماعي والفقر   
                                                              ً         ويقوم بأعمال ميدانية وأنشطة البحث والتدريب ونشر املعارف استجابةً           .              د االجـتماعي                      ومكافحـة االسـتبعا   

  .                                                                             للهدف االستراتيجي املتمثل يف توسيع نطاق الرعاية االجتماعية وزيادة فعاليتها للجميع

                                      استراتيجيات وأدوات مكافحة االستبعاد     "        برنامج                                                    ويف مواجهة مشكلة ضعف التغطية االجتماعية، يضع         
      ويعمل    .                                       ً                                                استراتيجيات وآليات ابتكارية ترمي حتديداً إىل تغطية املستبعدين من النظم القائمة            "            ماعي والفقر       االجـت 

              آليات الضمان    )                            ال سيما التعاونيات الصحية    (                                                                   على وضع نظم الرعاية االجتماعية اليت تستمد مقوماهتا من اجملتمع           
                                 كما يعمل على التنسيق بني هذه        .               ؤسسية املناسبة                                                             االجـتماعي اخلاصـة الرامية إىل خدمة املستبعدين واألطر امل         

                             وحيظى هذا املكون على وجه اخلصوص   .                                                                     اآللـيات املختلفة حلماية املستبعدين والنظم الوطنية للرعاية االجتماعية    
   .                      بدعم التعاون البلجيكي

     حنو  "                                                      استراتيجيات وأدوات مكافحة االستبعاد االجتماعي والفقر     "        برنامج                               ويف الوقـت الـراهن، ميول        
  .           ً ثالثني مشروعاً

  :                                        وفيما يلي مثال حديث العهد على ذلك        .                                                            كما تشارك بلجيكا يف هذا اجملال من خالل التعاون الثنائي          - ٢
              فنظام الضمان    .                                                                 ، قـررت بلجـيكا دعـم صندوق التأمني الصحي الشامل يف بريو                ٢٠٠٥          يف عـام    

                              ، وال سيما يف الوسط الريفي                                                    ً                        االجـتماعي الـرمسي هناك ال يصل إىل الشرائح األشد فقراً من السكان            
                                                                         ويسعى برنامج التأمني الصحي الشامل إىل إنشاء صندوق للضمان االجتماعي لفائدة     .               ومـدن الصفيح  

  .                                        وتركز مسامهة بلجيكا خباصة على الوسط الريفي  .                    هؤالء السكان الفقراء

 ١٠املادة 

  :                                   تقر الدول األطراف يف هذا العهد مبا يلي 

                                                                  تشكل الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع، أكرب قدر                                  وجـوب منح األسرة، اليت     - ١ 
                              ً                                                                            ممكن من احلماية واملساعدة، وخصوصاً لتكوين هذه األسرة وطوال هنوضها مبسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين               

  .                                                             وجيب أن ينعقد الزواج برضا الطرفني املزمع زواجهما رضا ال إكراه فيه  .      تعوهلم
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                  وينبغي منح األمهات   .                                                     ية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده                    وجوب توفري محا   - ٢ 
  .                                                                                         العامالت، أثناء الفترة املذكورة، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية

                                                                                      وجـوب اختاذ تدابري محاية ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال واملراهقني، دون أي متييز               - ٣ 
ـ                                                               ومن الواجب محاية األطفال واملراهقني من االستغالل االقتصادي          .                           ب أو غـريه مـن الظروف                    بسـبب النس

     ضرار   اإل                                                                                       كما جيب جعل القانون يعاقب على استخدامهم يف أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو                  .          واالجتماعي
          ً        تفرض حدوداً دنيا                  ً        وعلى الدول أيضاً أن       .                                                                  بصـحتهم أو هتديد حياهتم باخلطر أو إحلاق األذى بنموهم الطبيعي          

  .                                                                       للسن حيظر القانون استخدام الصغار الذين مل يبلغوها يف عمل مأجور ويعاقب عليه

              املستوى االحتادي - ١ 
           محاية األسرة  ) أ (

         محاية األم  ) ب (
               العامالت األجريات  ) ١ (
                العامالت املستقالت  ) ٢ (

            إجازة التبين  ) ٣ (
            محاية األطفال  ) ج (

          التشريعات  ) ١ (

     سرية            التعويضات األ  ) ٢ (
                                محاية األطفال والعمال الصغار السن  ) ٣ (

               التعاون اإلمنائي - ٢ 

              املستوى االحتادي - ١ 

           محاية األسرة  ) أ ( 

                                         من التقريرين املتعلقني بتطبيق العهد        ٢٤    و   ٢٣                                                                  حتـيل احلكومة هنا إىل املعلومات اليت قدمتها بلجيكا يف املادتني             -   ٣٦٦
                    وعرضه الشفوي يف        ٢٠٠٣                                           تقرير املكتوب الذي يعود تارخيه إىل عام          ال (                                              الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنية والسياسية         

    ُ                                                                                                          كما ُنحيل هنا إىل التقارير البلجيكية املتعلقة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وبتطبيق اتفاقية القضاء على                  ).     ٢٠٠٤       يوليه   /   متوز
  .                          مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  .       يها هنا                                           غري أن العناصر التالية جديرة بتسليط الضوء عل -   ٣٦٧

  .                                                                      مت اإلقدام على عدة مبادرات تشريعية يف السنوات األخرية بغرض تعزيز محاية األسرة -   ٣٦٨
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                               من مدونة القانون القضائي        ٩٣١                      ، والذي عدل املادة         ١٩٩٤       يونيه   /         حزيران   ٣٠                القانون املؤرخ               َّ     وبصفة عامة، غيَّر     -   ٣٦٩
    ٢٠                    القانون الصادر يف              َّ      ، والذي كمَّله     )    ١٩٩٤       يوليه   /  وز    مت   ٢١                 اجلريدة الرمسية،    (                                         واألحكـام املـتعلقة بإجـراءات الطالق        

                                                                                           ً                الذي عدل مدونة القانون القضائي والقانون املدين فيما يتعلق بإجراءات الطالق، هذه اإلجراءات تغيرياً                   ١٩٩٧      مايو   /      أيـار 
  .     ً                                 جذرياً بغرض تبسيطها وجعلها أكثر إنسانية

ِ     ويدِخل يف   .                                      إىل مكافحة العنف يف احلياة الزوجية       ٩٩٧ ١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٤                    القانون الصادر يف             ويهـدف    -   ٣٧٠    
                                                                   ً    ِّ  ً                                             قانون العقوبات مفهوما اجلرمية واجلنحة املرتكبتني يف حق الزوج بوصفهما ظرفاً مشدِّداً للجنح املنصوص عليها يف املواد                  

  .                                                       املتعلقة بالقتل العمد غري املوصوف وباجلروح اجلسدية املتعمدة   ٤٠٥     إىل    ٣٩٨

      يناير  /               كانون الثاين   ١                               ، والذي دخل حيز النفاذ يف           ١٩٩٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣          لصادر يف               القـانون ا          وأقـر    -   ٣٧١
                                ويتعلق األمر باحلالة اليت يعيش        ).                     من القانون املدين       ١٤٧٩       إىل       ١٤٧٥       املواد   (                                        ، بـدوره، مسألة املساكنة القانونية           ٢٠٠٠

      ُ   َّ               ُّ                       مكتوب ُيسلَّم مقابل وصل تسلُّم إىل ضابط احلالة                ً                                                               فـيها معاً شخصان يصرحان باملساكنة القانونية، وذلك بواسطة إقرار           
                                          ّ                               وينبغي أن يتمتع الطرفان بأهلية التعاقد وأالّ يرتبطا بعقد زواج أو             .                                                       املدنـية الذي يقع داخل دائرة سلطته املسكن املشترك        

                 يف حالة ثبوت                                                                                    ويتحقق ضابط احلالة املدنية من أن الطرفني يستوفيان الشروط القانونية ويقوم،            .                        مسـاكنة قانونية أخرى   
                                                                                   وتنتهي املساكنة القانونية عندما يتزوج أحد الطرفني أو يتوىف أو عندما ينهيها              .                                      ذلك، بتسجيل التصريح يف سجل السكان     

                                              ويتعني على املساكنني املسامهة يف تكاليف احلياة         .                                               وينظم القانون املدين مسألة محاية مسكن األسرة         ).         أو كالمها  (       أحدمها  
  -                                                                                                ما ومجيع ما يتعاقد بشأنه أحدمها لتلبية احتياجات احلياة املشتركة واألطفال الذين يربياهنما                                     املشـتركة حسـب قدراهت    

     وإذا   .                                        يلزم من باب التضامن املساكن اآلخر      -                                                                                  باستثناء ما يعد من قبيل األشياء املفرطة التكلفة بالنظر إىل موارد املساكنني             
                                                                  حدمها اللجوء إىل قاضي الصلح الذي يتخذ، لفترة حمددة، التدابري                                        ً     ً                عـرف التوافق بني املساكنني اضطراباً خطرياً، جاز أل        

                                                                                                                      العاجلـة املؤقـتة املـتعلقة بشغل حمل اإلقامة املشترك وبشخص املساكنني وممتلكاهتما واألطفال، وبااللتزامات القانونية                
  .                                     وكذلك األمر يف حالة االنفصال لفترة حمدودة  .                    والتعاقدية للمساكنني

      ١٢٧٠                              من القانون املدين واملواد         ٢٣٢                     الذي عدل املادة         ٢٠٠٠       أبريل   /        نيسان   ١٦              الصادر يف           القانون         ويقلـص    -   ٣٧٢
                                                                                            من مدونة القانون القضائي من مخس سنوات إىل سنتني مدة االنفصال الفعلي الالزمة لطلب                   ١٣١٠    و     ١٣٠٩ و     ً    مكـرراً   

                               الذي ميكن أن يتحول بانقضائه                                                              كما يقلص هذا القانون من ثالث سنوات إىل سنتني األجل             .                         الطـالق على هذا األساس    
  .                    االنفصال اجلسدي إىل طالق

                                                     املتعلق بالوساطة يف األمور األسرية يف سياق إجراء قضائي،     ٢٠٠١      فرباير  /      شباط  ١٩                   القانون الصادر يف            ويتـيح    -   ٣٧٣
      للذين                                                       ، طريقة لتسوية الرتاعات تقوم على تعاون الطرفني ا            ٢٠٠١        أكتوبر   /              تشرين األول   ١                                والـذي دخـل حيز النفاذ يف        

ٍ     ً                                                                              يقـبالن، يف إطـار إجراء قضائي جاٍر أصالً، تعيني شخص ثالث، وهو الوسيط، وشخص حمايد، يتسم تدخله بالسرية                                                .  
                                                           يف هذه احلالة وبعد احلصول على رأي وكيل امللك فيما يتعلق          .                                                      ويتمـثل اهلدف املتوخى يف حصول اتفاق جزئي أو كلي         

                                                   وميكن لقاضي الصلح اختاذ مجيع التدابري للتحقيق يف          .                 اة مصاحل األطفال                                                     بتطبيق األحكام القانونية، يتثبت القاضي من مراع      
  .                                                احلالة األسرية واألخالقية واملادية للقاصر وظروف حياته

                         من قانون العقوبات، على    ٤١٠                    ، والذي يكمل املادة      ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ٢٨                    القانون الصادر يف            ويـنص    -   ٣٧٤
                   ويشدد نفس القانون،   .                                                       ن القانوين الذي وقع ضحية ألفعال العنف اجلسدي لشريكه                                         منح املسكن األسري للزوج أو املساك     
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            ملقتريف العنف   "             اإلبعاد املؤقت "          القانوين يف   "    احلق "                                                           يف مجلـة أمور، العقوبات يف حالة العنف اجلسدي بني الشريكني ومينح   
  .          بني الشريكني

       ، اجملال     ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران  ١                   حيز النفاذ يف                  ، والذي دخل      ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط   ١٣                    القانون الصادر يف           فسـح    -   ٣٧٥
                                                                              وتتمثل احلجة الرئيسية هلذا التعديل التشريعي يف املساواة يف معاملة األزواج املثليني      .                                   لـزواج مـن هـم من نفس اجلنس        

          األزواج                                                                     ً              وهكذا، أضحت القوانني املتعلقة بإبرام الزواج وفسخه وآثاره تنطبق قانوناً على            .                                والغرييـني فيما يتعلق بالزواج    
     ً                                           وخدمةً لألزواج املثليني يف احلاالت اليت ال يكون فيها أحد   .                                                   ومع ذلك، ال تزال هناك اختالفات فيما يتعلق بالبنوة     .       املثليني

          املتعلق      ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز   ١٦                           من القانون الصادر يف        ٤٦              من املادة     ٢                                                      الشـريكني على األقل بلجيكيا، تقر الفقرة الفرعية         
                                                     ً                                            اص نفس احلق يف الزواج عندما يكون أحد الشخصني املعنيني حامالً جلنسية دولة يسمح قانوهنا احمللي                                   بالقانون الدويل اخل  

                                              وينبغي تطبيق هذا احلكم باالقتران مع املادة         .                                                                              بذلك النوع من الزواج أو يقع حمل إقامته االعتيادي يف أراضي تلك الدولة            
َ                                                             كن أن ُيَربم يف بلجيكا إذا كان أحد الزوجني املرتقبني بلجيكيا أو                                                                     من القانون املشار إليه اليت تنص على أن الزواج مي            ٤٤  ُ      

  .                                 يقيم يف بلجيكا وقت االحتفال بالزواج

                                                                                        ، اعتمدت احلكومة، فيما يتعلق هبذا التشريع، مذكرة إطارية للضمان الكامل واملتكامل                ٢٠٠٤                 ويف ربـيع عام      -   ٣٧٦
  .                                                           ري تنسيق مكافحتها امللموسة مع جمموع اإلدارات الوزارية املعنية                                                      حتدد الظواهر اإلجرامية اليت حتظى باألولوية واليت سيج       

  .                                                                         ومن بني هذه الظواهر، مت التركيز بشكل خاص على العنف داخل األسرة واالحنراف اجلنسي

      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٤                                             على املذكرة املتعلقة خبطة العمل للفترة            ٢٠٠٤      مايو   /       أيار  ٧                                    كما سجل جملس الوزراء موافقته يف        -   ٣٧٧
  :                                                       وقد مت وضع هذه اخلطة على أساس ستة أهداف استراتيجية كربى هي  .                                لعنف الزوجي وعلى اخلطة املرفقة هبا        ملكافحة ا

               تدابري التوعية؛ - ١ 

                  التعليم والتدريب؛ - ٢ 

         الوقاية؛ - ٣ 

                         استقبال الضحايا ومحايتهم؛ - ٤ 

                   القمع وأحكام أخرى؛ - ٥ 

  .       التقييم - ٦ 

                                                                      رجل املشار إليه أعاله مبهمة إقامة فريق عامل من اخلرباء مشترك بني                                                          ومت تكلـيف معهـد املسـاواة بني املرأة وال          
                           وبعد ذلك، من املفروض أن       .                                                                                            اإلدارات مكلف، إىل جانب التنسيق وتبادل املعلومات، مبتابعة الصياغة امللموسة هلذه األهداف           

  .                                                                     ترى النور خطة عمل شاملة على صعيد بلجيكا تشمل صالحيات املقاطعات واألقاليم

      ً                        ً      ً                                                                          وخـتاماً، من املفيد توضيح أن عدداً معيناً من برامج تدريب القضاة واملتدربني القضائيني حيرص على توعيتهم                  -   ٣٧٨
  .                                  وتدريبهم يف جمال محاية املرأة من العنف
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         محاية األم  ) ب ( 

               العامالت األجريات - ١ 

   ٩                        القانون اإلطاري الصادر يف                                                                               مت إجـراء ثالثـة تعديـالت على اللوائح املتعلقة بالعامالت املأجورات مبوجب              -   ٣٧٩
  :    ٢٠٠٤      يوليه  /   متوز

                                                                                     ً                     مت تقلـيص مـدة إجازة ما قبل الوالدة بأسبوع واحد بينما زيدت مدة إجازة ما بعد الوالدة أسبوعاً                    -
                                   إجازة ما قبل الوالدة ومدهتا ستة       (       ً    أسبوعاً     ١٥                                                وتبقى املدة اإلمجالية إلجازة األمومة حمددة ب            .      ً   واحـداً 
  ؛ )                                        وإجازة ما بعد الوالدة ومدهتا تسعة أسابيع-                       اختيارية وأسبوع إجباري              مخسة أسابيع -       أسابيع 

                أسابيع؛ أما    ٨                                                                       ً                       ويف حـال توقع والدة أكثر من مولود واحد، فإن إجازة ما قبل الوالدة حمددة مسبقاً ب                     -
                                                                                                       اجلديـد يف ذلـك فيكمن يف إمكانية متديد إجازة ما بعد الوالدة أسبوعان آخران بطلب من العاملة؛                  

       ً   أسبوعاً    ١٧     عوض   (       ً    أسبوعاً     ١٩                                                                       لـتايل ميكن للعاملة االستفادة من إجازة أمومة تبلغ مدهتا اإلمجالية               وبا
   ).                     كما كان األمر يف السابق

                                                                                                        ويف حال اضطرار املولود للبقاء يف مؤسسة استشفاء بعد مرور سبعة أيام على والدته، فإنه ميكن متديد                  -
                                                            ملدة تساوي مدة البقاء يف املستشفى اليت تلي السبعة أيام                                                             إجـازة ما بعد الوالدة بناء على طلب العاملة          

   .        ً  أسبوعاً  ٢٤                               غري أنه ال جيوز أن يتجاوز التمديد   .     األوىل

      ً           وابتداًء من تلك     .          َّ                                                               ً                  وحاملـا يـبلَّغ صاحب العمل حبالة احلمل، يصبح نوع خاص من احلماية من التسريح سارياً                -   ٣٨٠
                       وتبقى هذه احلماية من      .                                           يرمي إىل إهناء عالقة العمل بسبب احلمل                                                            الـلحظة، ال جيـوز لصاحب العمل القيام بأي إجراء         

ِ                           ويتعني على صاحب العمل الذي يقِدم على تسريح عاملة           .                                                               التسـريح سارية حىت انقضاء شهر بعد إجازة ما بعد الوالدة                                       
  .                                     ً                             حامل بسبب حالة احلمل أن يدفع هلا تعويضاً يساوي ستة أشهر من األجر اإلمجايل

                                                     ً                                        غ صـاحب العمل حبالة احلمل، يصبح من حق العاملة احلامل أيضاً التغيب عن العمل مع استمرار                     َّ      وحاملـا يـبلَّ    -   ٣٨١
                                                                                                                      حصوهلا على أجرها طيلة الوقت الذي يستغرقه الذهاب إلجراء الفحوص الطبية قبل الوالدة وذلك فقط يف حال استحالة                  

  .                                 إجراء تلك الفحوص خارج ساعات العمل

     وإما                       أشهر قبل الوالدة      ٣       أو        شهرين        ملدة               ً    إما تلقائياً                           ً      امل أن تطلب عدم العمل ليالً                          ، جيـوز للعاملة احل          ً   وخـتاماً  -   ٣٨٢
  .    ُ                                                  كما ُيمنع على النساء احلوامل أو املرضعات القيام بعمل إضايف  .                      فيما عدا تلك الفترة                 بتسليم شهادة طبية

             تقييم املخاطر

  )     ١٩٧١      مارس   /       آذار   ١٦                  العمل الصادر يف        ِّ           املعدِّل لقانون      (    ١٩٩٥       أبريل   /        نيسان  ٣                              يكفـل القـانون الصادر يف        -   ٣٨٣
      وبفضل   .                                                  محاية صحة العامالت احلوامل واملرضعات والنفساء          ١٩٩٥      مايو   /       أيار  ٢                                          واألمـر التنفيذي املتعلق به الصادر يف        

                           طبيب العمل، يتم حتديد     -                                                                                             تقيـيم املخاطـر الـذي جيب على صاحب العمل إجراؤه، بالتعاون مع املستشار يف الوقاية                 
                                             ويتعني تطبيق تدابري وقائية نذكر من بينها         .          ً                                                   متثل خطراً على هؤالء العامالت أو األنشطة املمنوعة عليهن                        األنشـطة الـيت   



E/C.12/BEL/3 
Page 95 

  .                                                                     ً                                      اإلبعـاد عـن موقع العمل مبا جينب التعرض خلطر ما ويتم تكييف تلك التدابري بناًء على فحص طيب جيريه طبيب العمل        
  .                                                        ها نشاطهن والتدابري الواجب تطبيقها يف حال حدوث محل                                                               وجيـب إطالع مجيع العامالت على املخاطر اليت ينطوي علي         

           وترد قوائم   .                                                                                                        وجيـب عـلى صـاحب العمل احترام قرار طبيب العمل فيما يتعلق باحلد من القدرة على العمل أو عدمها              
  .    ١٩٩٥     مايو  /      أيار ٢                                                    املخاطر واألنشطة املمنوعة يف مرفقات األمر امللكي الصادر يف 

                                                   إلجراء الفحوص الطبية قبل الوالدة اليت ال ميكن              لذهاب          من أجل ا                        التغيب عن العمل       ً ضاً                عاملة احلامل أي   ل       حيـق ل   -   ٣٨٤
  .                        إجراؤها خارج أوقات العمل

                                                                       ً                                           لـذا فإنـه مـن مصـلحة العاملـة احلـامل أن تبلغ صاحب عملها بوضعها لتستفيد أيضاً من محاية مناسبة                       -   ٣٨٥
  .              لصحتها ولطفلها

                العامالت املستقالت - ٢ 

ـ    -   ٣٨٦       يناير  /             كانون الثاين  ١٣                              ، نص القرار امللكي الصادر يف                                       امالت املسـتقالت وللزوجات املساعدات                    بالنسـبة للع
  :            على ما يلي    ٢٠٠٣

 ُ                                                 وُيمنح أسبوع راحة إضايف يف حال والدة توأمني أو           .          أسابيع  ٦       إىل    ٣                                 رفـع مـدة إجازة األمومة من         -
                  ا املهين االعتيادي                                                                         وخـالل تلـك الفترة، جيب على صاحبة احلق أن تتوقف ليس عن نشاطه               .       أكـثر 

                              فحسب وإمنا عن أي نشاط مهين آخر؛

                                                                                                  رفـع إمجـايل مبلغ تعويض األمومة وحتديد مدة التدريب، بالنسبة للزوجات املساعدات، بستة أشهر                -
  .                                 وألغى شرط االنتساب أثناء فترة دنيا

            إجازة التبين - ٣ 

      ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ٩                      اإلطاري الصادر يف     ُ                                                                ُوضـعت لوائح جديدة أمشل فيما خيص إجازة التبين مبوجب القانون           -   ٣٨٧
                                                                         وتبلغ مدة إجازة التبين ستة أسابيع كحد أقصى إذا كان الطفل، عند أخذ اإلجازة،   .                                    بالنسـبة للعاملني املأجورين وأمثاهلم  

                   ويسقط احلق يف أخذ      .                                                                                                         مل يـتجاوز بعد سن الثالثة، وأربعة أسابيع كحد أقصى إذا كان الطفل قد بلغ بالفعل سن الثالثة                 
َ                                                         ً          وتضاَعف املدة الزمنية القصوى إلجازة التبين عندما يكون الطفل مصاباً            .                  ً                                   إجازة التبين دائماً عندما يبلغ الطفل سن الثامنة            

  .                             يف املائة على األقل أو مبرض خطري  ٦٦                            بعجز بدين أو عقلي تبلغ نسبته 

                   يورو يف اليوم كحد      ٨٤,٦٦        أي مبلغ    (                                يف املائة من إمجايل األجر حمدد السقف  ٨٢                     ً       ومتنح التعاونية تعويضاً يعادل  -   ٣٨٨
  .                       مبقدار ستة أيام يف األسبوع  )     ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول ١           حىت تاريخ -     أقصى 

            محاية األطفال  ) ج ( 

          التشريعات - ١ 

  :                          ً                                  وفيما خيص محاية األطفال حتديداً، ميكن أن نذكر هنا التغيريات التالية -   ٣٨٩
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                         اليت سبقت اإلشارة إليها      )  ب (  ٢٢                            ور مادة جديدة هي املادة               إىل الدست       ٢٠٠٠      مارس   /       آذار   ٢٣      انون   ق       ضـاف  أ -   ٣٩٠
  .                                                                                          وتكرس هذه املادة يف القانون األساسي مبدأ احترام سالمة األطفال األخالقية والبدنية والنفسية واجلنسية  .     أعاله

            إلشارة إليه                الذي متت ا       ٢٠٠٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                                                         القانون املتعلق حبماية القاصرين من العقاب الصادر يف          -   ٣٩١
    ١٣                                                  ، أدخل تصويبات خمتلفة على القانون الصادر يف             ٢٠٠١       أبريل   /        نيسان  ١     ً                                        مـراراً أعـاله والذي دخل حيز النفاذ يف          

                                                                                                فـيما خيص األحكام الرامية إىل قمع االجتار يف األشخاص واملواد اإلباحية اليت يستغل األطفال                    ١٩٩٥         أبـريل    /       نيسـان 
  .         يف إنتاجها

                                             ُ                                          جلديد جيعل النظام املتعلق باالعتداءات اجلنسية اليت ُترتكب حبق قاصرين أكثر دقة وأشد                                     وهكـذا فإن التشريع ا     -   ٣٩٢
                                                                                                         كفـاءة فـيما خيص أوجه حظر ممارسة احملكوم عليهم بسبب أعمال منافية لألخالق أنشطة يف ميدان الشبيبة كما يوسع        

           ً               نحرفني جنسياً وكذلك شروط                                                                                     نطـاق اشتراط احلصول على رأي مسبق من مصلحة متخصصة يف جمال إرشاد وعالج امل              
  .                                                                  متابعة إرشاد وعالج األشخاص املعنيني ليشمل فرضيات أخرى غري اإلفراج املشروط

                       ً     ً               باجلديد عندما أدخل حكماً خاصاً بتشويه           ٢٠٠٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                                   ومـن ناحـية أخرى، أتى قانون         -   ٣٩٣
                                                  املطلعني على سر مهين وقواعد خاصة تتعلق بتسجيل                                                                      األعضـاء التناسلية ومنح حق الكالم احملدود واملشروط لألشخاص          

ٌ    َّ                                                   جلسـات االسـتماع بالصوت والصورة اليت يديل فيها بشهاداهتم أشخاٌص قصَّر من ضحايا أو شهود خمالفات متنوعة                                                                          .  
  .                                          ً                      وجيوز عرض ذلك التسجيل عوض مثول القاصر شخصياً أمام سلطة النطق باحلكم

   ١                              الذي دخل حيز النفاذ يف           ٢٠٠١       أبريل   /        نيسان   ٢٩       قانون                                                      عـلى الصـعيد املـدين، ينـبغي أن نشـري إىل            -   ٣٩٤
                         من القانون املدين واملواد    ٤٧٥     إىل    ٣٨٩                                                           والذي أصلح نظام الوصاية بالصيغة اليت نظمته هبا املواد               ٢٠٠١         أغسـطس    /  آب

  .                    من القانون القضائي    ١٢٣٧     إىل     ١٢٣٢

  :                                    وفيما يلي احملاور األساسية إلصالح الوصاية -   ٣٩٥

                                       لسلطة األبوية يف حال وفاة أي من األبوين؛             اإلبقاء على ا -

   ؛  )                                          مع استشارة أفراد العائلة املقربة عند اللزوم (                إلغاء جملس األسرة  -

                                                 توسيع مهمة قاضي الصلح وتعيني وصي من قبل هذا األخري؛ -

                                                        مع وضعه يف االعتبار ظروف القضية قيد النظر ومصلحة القاصر؛  -

                     واحلق يف رفض الوصاية؛  -

                                               ث اإلدارة وإعادة القيمة لوظيفة املشرف على الوصي؛    وحتدي -

  .                              واالهتمام املتزايد بالشخص القاصر -

              ً                                                               ً                                   ومن اآلن فصاعداً، أصبحت الوصاية ممكنة إذا تويف األب واألم أو كانا جمهويل اهلوية قانوناً أو يستحيل عليهما                   
  .                                                   بصورة أكرب يف تنظيم الوصاية ويف طريقة عملها         ُ                          ً     وُيشرك القاصر، من اآلن فصاعداً،      .                                   بصفة دائمة ممارسة السلطة األبوية    

 ُ                                                                                                                وُيسـتمع إىل رأيـه حاملـا يـبلغ سن الثانية عشرة يف اإلجراءات اليت ختص شخصه وحاملا يبلغ سن اخلامسة عشرة يف                  
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                                                   فإذا كانت مصلحة القاصر تقتضي ذلك، جيوز لقاضي          .                             وحتظى مصلحة الطفل باألولوية     .                             اإلجـراءات اليت ختص ممتلكاته    
           وجيوز لقاضي   .                                                                                                     أن يأمـر بنقل الوصاية من حمل املخابرة مع الوصي أو من حمل إقامته إىل حمل املخابرة مع الطفل                      الصـلح 

  .                                                                                    الصلح أن يتخذ مجيع اإلجراءات لالستعالم عن وضع القاصر األسري واألخالقي واملايل وعن ظروف معيشته

            ِّ           القانون املعدِّل لقانون      (    ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٤      يف      ُ                                 ، أُجريت تغيريات هامة يف التشريعات           بالتبين                وفـيما يتعلق     -   ٣٩٦
                    ورمت تلك التغيريات      ).                                                      القانون املعدل للقانون القضائي فيما يتعلق بالتبين         ) (    ٢٠٠٣        مـايو    /         أيـار    ١٦   ،  MB  -         التـبين   

  .                               التشريعية إىل حتقيق غايتني أساسيتني

    ٢٩           املؤرخة يف                                 تلزمها تنفيذ اتفاقية الهاي                                                                          مـن جهة، تقدم تلك التغيريات للقانون البلجيكي التعديالت اليت يس           -   ٣٩٧
                                      وجيب أن يستند كل إجراء للتبين على         .                                                                    بشأن محاية الطفولة والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل              ١٩٩٣      مايو   /    أيار

   هبا                                                                                                       أسـباب عادلـة وال ميكن حصوله إال خدمة ملصلحة الطفل العليا ويف إطار احترام احلقوق اإلنسانية اليت يعترف لـه     
      وأودع   .                                                                                              وكان التصديق على االتفاقية ميثل مرحلة هامة على طريق احترام هذه احلقوق ومنع انتهاكها               .                 القـانون الدويل  

   ١                                                                   وجنم عن ذلك دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لبلجيكا يف                ٢٠٠٥      مايو   /                                         صـك التصـديق عـلى االتفاقية يف أيار        
                                                                أهنا ال تسري يف عالقاتنا مع الدول األخرى املتعاقدة إال بالنسبة                                   غـري أنـه جتدر اإلشارة إىل        .     ٢٠٠٥         سـبتمرب    /       أيلـول 

ُ                         إجراءات التبين اليت ُشرع فيها بعد حلول         (                  لإلجراءات اجلديدة          ً                         وابتداًء من ذلك التاريخ، جيب        ).     ٢٠٠٥       سبتمرب   /        أيلول  ١                  
ٍ                                                                                  أن يؤطَّـر كـل تٍنب من قبل هيئة تعتمدها اجملتمعات احمللية أو، يف حال عدم وجودها، من ق                                                بل السلطة املركزية اجملتمعية          َّ      

  .    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول ١                     ً                                وهكذا فإنه مل يعد ممكناً البدء يف أي إجراء للتبين احلر منذ   .      احمللية

                                                             سد بعض الثغرات يف القانون السابق ويف حتديث قانون التبين                                                       ومن جهة أخرى، يتمثل الغرض من اإلصالح يف          -   ٣٩٨
   ً                                                       مثالً، فتح اجملال يف التبين التام أمام شخصني غري متزوجني من جنسني    (   ه                                                وإدخـال عـدد معـني من األمور اجلديدة علي         

                                                              ً                                                      خمتلفني ال جتمعهما صلة قرابة وتربطهما صلة عاطفية دائمة ويسكنان معاً منذ ثالث سنوات على األقل حني الشروع يف                   
 َّ                               دَّر بالقياس إىل احلقوق األساسية                                                                                              اإلجـراءات القضائية بغرض التبين؛ وكون التبين يستند إىل مصلحة الطفل العليا اليت تق             

    .).    َّ                          املكرَّسة لـه يف القانون الدويل، إخل

                                                        اآلنف ذكره، مت إنشاء سلطة مركزية احتادية خمتصة يف              ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٤       ً                          وتطبـيقاً للقـانون الصادر يف        -   ٣٩٩
  .                        القانونان السالف ذكرمها                                    وهي الفترة اليت دخل فيها حيز النفاذ    ٢٠٠٥      سبتمرب  /                              التبين على الصعيد الدويل يف أيلول

     خمتلف                                   ذلك االتفاق إىل تنسيق ممارسة          هدف                                                                   وجيـري يف الوقت الراهن عقد اتفاق تعاون مع اجملتمعات احمللية وي            -   ٤٠٠
  .                                                             شأن وإىل تنظيم شروط الدراسة االجتماعية وإحداث جلنة تشاور ومتابعة                  االختصاصات يف هذا ال

                 ، يف الفصل منه        ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٧                 طاري الصادر يف                                              باإلضـافة إىل ذلـك، يـرمي القانون اإل         -   ٤٠١
   ٦                              وكذلك القانون الصادر يف          ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ٢٠                                     ً                            املخصـص للعدالـة، والقانون املتضمن أحكاماً خمتلفة الصادر يف           

                 والواقع أن هذه     .     ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٤                                           ، إىل إجـراء بعض التعديالت على قانون             ٢٠٠٥         ديسـمرب    /             كـانون األول  
                                 ً                                                                                    تشـريعات تـدرج يف هـذا القانون أحكاماً انتقالية وحتدد شروط الطعن يف قرارات السلطة املركزية االحتادية بشأن                     ال

                            وهي يف األخري تنظم االعتراف       )           طلب أحادي  (                                                                        االعتراف حباالت التبين اليت تتم يف اخلارج وتغري صيغة تقدمي طلب التبين             
  .                                             بغية تبنيه واليت تتم يف بلد أصلي ال يعرف التبين                                        باإلجراءات اليت تسمح بنقل طفل ما إىل بلجيكا
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               غري أنه ينبغي     .        املصحوبني                                                 اإلشكالية اخلاصة املتعلقة بالقاصرين األجانب غري                                       قـد سـبقت اإلشارة أعاله إىل         و -   ٤٠٢
    نون                                                                                                                الـتذكري هنا بأن هؤالء القاصرين حيظون باهتمام خاص يف إطار مكافحة االجتار يف األشخاص وأهنم، منذ صدور قا                  

                                                                           ، يصاحب القاصر األجنيب غري املصحوب وصي تتلخص مهمته يف متثيل القاصر يف                 ٢٠٠٢         ديسـمرب    /                كـانون األول     ٢٤
           ً                             وللوصي أيضاً صالحيات حمددة فيما يتعلق        .                                                                       مجـيع األعمال القضائية ويف اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون األجانب          

    اليت    " (               مصلحة الوصايات  "                             وهو يقوم مبهمته حتت إشراف        .  ه                                                           حبمايـة شخص القاصر وفيما يتعلق بالبحث عن أفراد أسرت         
                     ً                                                                وهي مصلحة تقوم، أساساً، بالتحقيق يف ما إذا كان القاصر يليب الشروط القانونية               )     ٢٠٠٤      مايو   /       أيار  ١                بدأت عملها يف    

  .                                     ً                  لالستفادة من نظام احلماية وتعني لـه وصياً يف حال ثبوت أهليته

        ً                                                                    ال دولياً، جتدر اإلشارة إىل أن وزارة العدل قد اختذت تدابري مشتركة على                                    عمليات انتقال األطف              وفـيما خيص   -   ٤٠٣
  .                     الصعيدين الدويل والوطين

              اإلضايف امللحق     ٢٠٠٠     مايو  /      أيار  ٢٥                                           ينبغي أن نشري إىل التصديق على بروتوكول          ،          الـدويل          املسـتوى         وعـلى    -   ٤٠٤
    ١١                                        يف الرتاعات املسلحة وإىل التصديق يف                                 املتعلق مبشاركة األطفال       ٢٠٠٢      مايو   /       أيار  ٦                                باتفاقـية حقـوق الطفـل يف        

                                                                                                  عـلى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكول اإلضايف امللحق هبا                   ٢٠٠٤         أغسـطس    /  آب
  .                                                               الرامي إىل منع وقمع ومعاقبة االجتار يف األشخاص ال سيما النساء واألطفال

                                                                        ختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالهلم يف                                             وجيـري التصديق على الربوتوكول اال      -   ٤٠٥
  .                       البغاء ويف املواد اإلباحية

               اإلعانات األسرية - ٢ 

                                أطفال العاملني من املناطق احلدودية

     رقم  )                        االحتاد االقتصادي األورويب   (                                                                           كان أطفال األشخاص الذين يعيشون يف بلجيكا، والذين ينطبق عليهم نظام             -   ٤٠٦
                                                                                                               املـتعلق بتطبيق أنظمة الضمان االجتماعي على العاملني املأجورين وعلى العاملني غري املأجورين وعلى أفراد                  ٧١ /    ١٤٠٨

                                                                                                                   أسـرهم الذيـن يتـنقلون داخل حدود االحتاد األورويب، والذين يشتغلون يف دولة عضو أخرى من الفضاء االقتصادي                   
                                                                   ومني من احلق يف اإلعانات األسرية يف احلاالت اليت كان فيها النظام                                                             األورويب كعـاملني من املناطق احلدودية، كانوا حمر       

                                                                  َّ  ً                                                  القانوين الساري يف الدولة العضو يف ذلك الفضاء حيث يكون الشخص املعين مؤمَّناً ال ينص على منح إعانات أسرية عن                    
     ً                     أيضاً دون منح إعانات                                                                                                   بعـض األطفال أو بعض فئات األطفال وعندما يكون انعدام تأمني ما يف النظام البلجيكي حيول               

      ٢٠٠١      مارس   /       آذار   ١٣                           والقرار امللكي الصادر يف       .                                   َّ                                 بلجيكـية ألولئك األطفال إذا كانوا يربَّون خارج احلدود البلجيكية         
    ّ                 ، حالّ بصورة هيكلية        ١٩٩٩       يوليه   /      متوز  ١                            ، اللذين أصبحا ساريني يف          ٢٠٠١      مارس   /       آذار   ١٥                             والقرار الوزاري الصادر يف     
                              عن أطفال العاملني يف املناطق       )                                                إعانة الوالدة ومكافأة التبين واإلعانات األسرية      (                 سرية البلجيكية                            مسـألة منع اإلعانات األ    

                                                             ً                                                     احلدوديـة يف دولـة عضـو يف الفضـاء االقتصادي األورويب الذين مل يكن ممكناً إثبات أي حق هلم يف احلصول على                      
  .            إعانات أسرية
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               األطفال املعوقون

                            يف نظام اإلعانات األسرية           ً   جذرياً       ً   تغيرياً     ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٤      ر يف                                 أحـدث القانون اإلطاري الصاد     -   ٤٠٧
  ،     ١٩٩٦       يناير   /               كانون الثاين   ١                              ً                                      والنظام السابق، الذي يظل سارياً بالنسبة لألطفال املولودين قبل            .                       املدفوعة عن طفل معوق   

                          ومبقتضى النظام اجلديد، الذي   .       ى األقل              يف املائة عل    ٦٦                                                                     يسـتند إىل وجود إعاقة تؤدي إىل عجز بدين أو عقلي تبلغ نسبته              
       ويتعلق   .                                               ، فإنه يتم تقييم تبعات اإلعاقة على الطفل           ١٩٩٦       يناير   /               كانون الثاين   ١                                           يقتصر تطبيقه على األطفال املولودين بعد       

   ري                             وبتبعات ذلك على احمليط األس      )  ٢         الركيزة   (                        وبنشاط ومشاركة الطفل      )  ١         الركيزة   (                                       األمـر باإلعاقة البدنية أو العقلية       
                                 ً                                                                     وقـد دخل حيز التطبيق من اآلن فصاعداً معياران جديدان ومها إما احلصول على ست نقاط على األقل                     ).  ٣           الركـيزة    (

  .                          ً                                           بالنسبة للركائز الثالث مجيعاً أو أربع نقاط على األقل بالنسبة لركيزة واحدة

                                     باإلعانات األسرية املقدمة للعاملني                                   يف القوانني املنسقة املتعلقة          ً      أحكاماً أخرى                           ً          وقـد غـري القانون املذكور أيضاً         -   ٤٠٨
  :                                        ً      ولن نذكر هنا سوى التغيريات اليت تنشئ حقوقاً جديدة  .         املأجورين

                                               ً                                               ألغـراض حتديد الرتبة، يؤخذ يف االعتبار من اآلن فصاعداً األطفال الذين حيصلون على إعانات أسرية           -
   ١                    ذ بصورة رجعية يف                                    ويدخل هذا التعديل حيز النفا     (                                                 مـن دول أخـرى بـناء على اتفاقيات دولية           

  ؛ )    ٢٠٠١      يوليه  /   متوز

                                                                                                أعـيدت صياغة احلكم الذي يتيح للجدين ولوالدي اجلدين احلق يف إعانات أسرية ألحفادهم وألوالد                -
                                              وأصبح هؤالء املخصص هلم يف احلصول على إعانات          .                                           أحفـادهم عندما يوضع هؤالء يف مؤسسة ما       

                                                  رعاية، شريطة أن يكون األطفال املشار إليهم قد                                                            أسرية أمام هؤالء األطفال إذا مت وضعهم يف مؤسسة          
                                   ومت توسيع نطاق إمكانية أن يفتح        .                                                                  عاشـوا معهـم يف نفـس البيت قبل إيداعهم يف مؤسسة الرعاية            

             ً                            ِّ                                                          املخصـص لــه حقـاً لفائدة أطفال الشخص الذي يكوِّن معه أسرة أو األطفال الذين يتبناهم أو                  
                                               أو األطفال الذين يتبناهم أو خيضعون لوصايته لكي                                               املوضـوعون حتت وصايته أو أطفال الزوج السابق     

                                                          تشمل احلالة اليت يكون فيها هؤالء األطفال مودعني يف مؤسسة رعاية؛

                                                                                          وألغـي الشرط املتمثل يف إثبات اإلقامة يف بلجيكا مدة مخس سنوات على األقل بالنسبة ملواطين الدول      -
                                          دميي اجلنسية وملواطين الدول غري األعضاء يف                                                         األعضـاء يف الفضاء االقتصادي األورويب ولالجئني ولع       

                                                                   الفضاء االقتصادي األورويب الذين صدقت دوهلم على امليثاق االجتماعي األورويب؛

                                                                                                      ويف الوقـت احلاضـر، يـنص التعميم الوزاري على إمكانية تلقي إعانة أسرية يف حال تعرض الطفل                   -
                                        حدد أمر ملكي من جيوز اعتبار أهليته          وسي  .                                          وباتـت هذه اإلمكانية مكرسة يف القانون        .          لالخـتطاف 

                                               لإلعانة ومدة االستفادة منها واملقصود باختطاف طفل؛

                                  وبالتحديد ملتلقي اإلعانة الذي     -  ُ                                                               وأُحدثت إعانة جديدة وهي اإلعانة اجلزافية املخصصة ألسرة الطفل           -
         عندما  -     اية                                                                                        كـان حيصل على اإلعانات األسرية قبل اختاذ إجراء أو إجراءات الوضع يف مؤسسة الرع              

 ُ                                                     وُتدفع هذه اإلعانة هلذا املتلقي كتكملة ملبلغ اإلعانات         .                 ً                              يكـون الطفـل مودعـاً لدى فرد من األفراد         
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                       مبلغ اإلعانة اجلزايف        ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران   ١١                             حيدد األمر امللكي الصادر يف       (                        املدفوعة لألسرة احلاضنة    
  ؛ )             وشروط إسنادها

   َّ                                                ملؤمَّن االجتماعي ومدته ثالث سنوات بأجل جديد مدته         ُ                                          اسـُتعيض عـن األجل احملدد للتقادم لصاحل ا         -
        ما عدا   (                                                                          وهبذه الطريقة، صارت آجال التقادم احملددة لصاحل هيئات اإلعانات األسرية             .            مخـس سنوات  
  .                  َّ                  وتلك املتعلقة باملؤمَّنني االجتماعيني موحدة  )          حاالت الغش

                                                 قائمة األشخاص املعفيني من تلبية شرط اإلقامة             ً                                       ُ               وأخـرياً، يف إطـار نظام اإلعانات األسرية املضمونة، أُكملت          -   ٤٠٩
                                                                                                                      الفعلـية بال انقطاع طيلة اخلمس سنوات األخرية على األقل اليت تسبق مباشرة تقدمي الطلب بإضافة الشخص املنتمي إىل                   

  .                                    دولة صدقت على امليثاق االجتماعي األورويب

                التعايش القانوين

                                                             أحكام القوانني املنسقة املتعلقة بالعالوات األسرية لفائدة            ٢٠٠٤     ليه    يو /      متوز  ٩                                 عدل القانون اإلطاري الصادر يف       -   ٤١٠
                                                                                     ُ                                 العاملني املأجورين اليت تتناول العالقات اليت جيب أن تربط بني املخصص لـه وبني الطفل املستفيد حىت ُتؤخذ يف االعتبار                   

                               بط الضروري الواجب قيامه بني                                                                                            فكـرة الـتعايش القـانوين اليت تصبح، يف بعض احلاالت األسرية، جديرة بأن متثل الرا               
  .                                                                املخصص لـه والطفل املستفيد حىت يتحقق احلق يف احلصول على اإلعانات األسرية

             تغيريات خمتلفة

                                        تغيريات متنوعة على القوانني املنسقة          ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٧                                       وأدخـل القـانون اإلطاري الصادر يف         -   ٤١١
  :                                تناولت، بالتحديد، النقاط التالية

                                              ِّ                                                           سياق تطبيق تلك القوانني، كان من نتائج زواج املورِّث الباقي على قيد احلياة أو الزوج الباقي على                    يف   -
    خمصص   )  ة (                              العامل املتوىف وبالنسبة البن       )  ة (                             ُ                                  قيد احلياة بعد وفاة زوجه فقدانُ درجة اليتم بالنسبة البن           

                       وبالنسبة لزوج خمصص                                                                            لـه معوق وسقوط صفة املخصص لـه عن املستفيد من معاش استمرار احلياة           
            ولكن احلقوق    .                                                                                          لـه الباقي على قيد احلياة بعد وفاة زوجه مبا مينح احلق يف تلقي إعانة كطفل مستفيد               

                                                                                                    تعود إىل نصاهبا حاملا حتل عقدة الزواج أو عندما يعني القاضي حمل إقامة منفصل للزوجني على وشك                 
                                               ودة إثر عقد الزواج أو العيش مع شخص آخر                                                        أما يف الوقت احلاضر فإن استعادة احلقوق املفق         .      الطالق

           ُ                                                                                      حبكم الواقع ُتستعاد حال حدوث االنفصال يف حال ثبوهتا باإلقامة يف حملني منفصلني أو، على األقل،                
                                          بتقدمي أدلة رمسية على وجود حملي إقامة خمتلفني؛

                      لي أو إقليم احلصول،                                         ً      ً                                     ومل يكـن حيق للشباب الذين يتابعون تدريباً مهنياً يف املقاوالت ينظمه جمتمع حم              -
                ً                                 ومن اليوم فصاعداً حيق هلؤالء الشباب احلصول على          .                                               بتلك الصفة، على إعانات أسرية لصاحل أطفاهلم      

  .                                                                                                         إعانات أسرية إذا كانت تربطهم اتفاقية تدريب مع املقاولة تضع قواعدها اجملتمعات احمللية أو األقاليم              
                                                       وال نظام العاملني املستقلني ينص على أي حق مقترن                                                            غري أنه ال النظام الساري على العاملني املأجورين       
  .                                     به سواء بفعل الشاب أو بفعل أي شخص آخر
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                           محاية األطفال والشباب العامل - ٣ 

                                            والذين ال يزالون خاضعني لواجب التمدرس                                                        تشغيل األطفال القاصرين دون سن اخلامسة عشرة           ً موماً        حظـر ع   ُ ُي -   ٤١٢
       ُ                                                              غري أنه ُيسمح لألطفال باألنشطة اليت تدخل يف إطار تعليمهم أو تدريبهم أو       .   مل ع               ُ                        بدوام كامل كما ُيحظر السماح هلم بال      

   ً                                                 مثالً، مشاركة طفل كممثل أو ممثل صامت أو مغن يف           (                                                             باألنشـطة الـيت يـتم، لغرضها، احلصول على استثناء خاص            
                ى استثناء، جيب                     ويف حال احلصول عل      ).                                                                        تظاهرات ذات طابع ثقايف ومشاركة طفل كعارض يف عرض من عروض األزياء           

  .                                                                      االلتزام بتوفري ظروف عمل خاصة من حيث مدة األنشطة وتواترها وأوقات االستراحة

                                                                                                               والعـاملون الشباب هم العاملون الذين يبلغون من العمر مخس عشرة سنة على األقل الذين مل يعودوا خيضعون                   -   ٤١٣
                                      تتجاوز مدة عمل هؤالء مثاين ساعات يف اليوم            وال جيوز أن     ).                                     اإللزامي حىت بلوغ سن الثامنة عشرة      (                    لواجـب الدراسـة     

        وال جيوز     ).                                ما عدا يف ظرف القوة القاهرة      (                                                وال جيوز للعاملني الشباب العمل ساعات إضافية          .                        وأربعني ساعة يف األسبوع   
            وهلم احلق يف     .                                                                                                               مـن حيـث املـبدأ أن يعمل الشباب العامل دون سن الثامنة عشرة يف يوم من أيام العطل أو يوم األحد                     

                       ً                                وعندما يعمل الشباب يوماً من أيام األحد أو يف يوم            .                                                                حلصول على يوم راحة إضايف جيب أن يكون إما السبت أو االثنني            ا
       ما عدا  ( ُ                             ً      وُيمنع تشغيل الشباب العاملني ليالً        .        ساعة   ٣٦                                                                  الراحة اإلضايف، فإن مدة وقت الراحة التعويضي جيب أال تقل عن            

   ).                             قوة القاهرة أو مبوجب قرار ملكي                                  حني احلصول على إذن استثنائي يف حال ال

                مبوجب القرار        العمل       ميدان                               املتعلق حبماية الشباب يف          ١٩٩٩      مايو   /       أيار  ٣                                        ومت تغـيري القـرار امللكي الصادر يف          -   ٤١٤
  .                ً       ً                     الذي يتضمن أيضاً أحكاماً حمددة تتعلق باملتدربني    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ٢١              امللكي املؤرخ يف 

                                ، مراقبة الصحة العامة كغريهم      ني              والطالب العامل           واملتمرنني     ن   ي         القاصر  ني              ل، أي العامل               الشباب العام  ُ   َّ          وُتطـبَّق على     -   ٤١٥
     ً                      ً                          عاماً وإذا كانوا يعملون ليالً أو يقومون بنشاط           ١٨                                                                      مـن العـاملني أو مراقبة صحية خاصة إذا كانت أعمارهم تقل عن              
  .           ً                              ً               حمظور مبدئياً على الشباب العامل وميثل أخطاراً حمددة هتدد صحتهم

                                         تلميذ أو طالب يقوم بالفعل بعمل لدى         "      متدرب "                واملقصود بكلمة     .                                    ايـة املـتدربني مكفولة هي األخرى        ومح -   ٤١٦
                                                                          وجيب على صاحب العمل هذا إجناز دراسة للمخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا               .                                       صـاحب عمل يف إطار برناجمه التعليمي      

                                               ملتدربون، حسب اللزوم، من مراقبة صحية عامة                                                                  وكما هي احلال بالنسبة للشباب يف مكان العمل، يستفيد ا           .           املـتدربون 
  .                                 َّ         ً                                مناسبة أو من مراقبة صحية حمددة تنفَّذان واقعاً بواسطة تقييم صحي يسبق أول تدريب

                    على اتفاقية منظمة     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ٨                                        جتدر اإلشارة إىل أن بلجيكا صدقت يف                            وعلى املستوى الدويل،      ً     أخـرياً،    -   ٤١٧
  .                                                      أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها          بشأن منع   ١٨٢                  العمل الدولية رقم 

               التعاون اإلمنائي - ٢ 

                                                                           ً                     مل حيدد القانون املتعلق بالتعاون الدويل قطاعات التخصص اخلمسة فحسب، بل اشترط أيضاً السعي،               - ١
      لنساء                                                                                                يف سـياق التعاون البلجيكي بصدد مجيع األنشطة املذكورة، لتعزيز حقوق الطفل واملساواة بني ا              

  .       والرجال
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  .                                                                                    وبلجيكا، اليت انضمت إىل هاتني االتفاقيتني، تعد تقارير منتظمة تقدمها للجان واهليئات املتخصصة - ٢

  :                                                                         وفيما يتعلق حبقوق األطفال، تساند وكالة التعاون البلجيكية، من مجلة برامج أخرى - ٣

  ؛ )    ٢٠٠٤        منذ عام  (    فال       ً                                                 برناجماً لليونيسيف يف منطقة غرب أفريقيا يتعلق باالجتار يف األط -
            ابتداء من   (      ً                                                                        بـرناجماً لليونيسـيف يف بـريو يف جمال محاية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي                -

  ؛ )    ٢٠٠٦    عام 
                مجهورية الكونغو   (      ً                                                                  بـرناجماً ملكافحـة عمـل األطفال يف املناجم احلرفية يف جنوب كاتانغا               -

  ؛ )          الدميقراطية
                                   املسرحني من اخلدمة يف مجهورية الكونغو     جلنود                                             عـدة برامج إلعادة تأهيل وإدماج األطفال ا        و -

   ).               منذ سنوات عديدة (                                   الدميقراطية ويف أوغندا ويف رواندا، إخل 
  :                                                                                 وفيما خيص املساواة بني الرجال والنساء، دعمت وكالة التعاون البلجيكية، يف مجلة أمور أخرى - ٤

  :                      يز اإلدارة االقتصادية     تعز "                                                       صـندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة الذي حيمل اسم                    بـرنامج    -
  ؛ ) ٦           انظر املادة    " (                                          التحليل اجلنساين املطبق على امليزانيات احلكومية

   عن  (                                                  تقدمي القروض الصغرى الحتاد النساء الفييتناميات                                                تعزيـز الكفاءات يف جمال إدارة برامج         -
  ؛ )                    طريق التعاون الثنائي

                             ت واليونيسيف ومفوضية األمم                                                               بـرنامج مشترك بني اللجنة االستشارية املشتركة بني الوكاال         -
                منع العنف اجلنسي  "                                                                             املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يتعلق ب             

َ                                      الذي مياَرس حبق املرأة والشباب واألطفال والرد عليه   ؛ )    ٢٠٠٤        منذ عام    " (       
 La Defensoría   شعب            الدفاع عن ال                    التعزيز املؤسسي هليئة  "                               واملشروع الثنائي الذي حيمل عنوان  -

del Pueblo يف بريو الذي يهدف إىل محاية   "                                           مـن أجل تعزيز حقوق املواطنني والدفاع عنها                        
                                                                       ً                حقوق اإلنسان األساسية وإىل مكافحة االنتهاكات اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان عموماً عن             

           نوع الثقايف                                                                                 طريق تعزيز العدل بني الرجال والنساء وقيام الدولة بعمل فعال وشفاف يعترف بالت      
         يف البالد؛

                                                            ً         الربملانات التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تساند بلجيكا جزءاً                                    ويف إطـار بـرنامج دعم        -
    ً                                                                                             حمـدداً من ذلك الربنامج هدفه تعزيز العدل بني اجلنسني والتمثيل الربملاين للمرأة والتوعية هبذا               

  .                   اجلزائر والنيجر وبنن     َّ                            وسينفَّذ هذا النشاط يف كل من املغرب و  .            النشاط وذاك
 ١١املادة 

  ،          ه وألسرته ـ     ل                                                         ٍ             تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوى معيشي كافٍ             - ١ 
              وتتعهد الدول    .                                                                                             يوفـر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية              

                                                                ق، مع االعتراف يف هذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل                                                        األطراف باختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احل      
  .                      القائم على االرتضاء احلر
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                                                                             مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع، تقوم الدول األطراف يف هذا                 ً   واعـترافاً  - ٢ 
  :              والالزمة ملا يلي   سة                                                                  وعن طريق التعاون الدويل، باختاذ التدابري املشتملة على برامج حمددة ملمو      فرادى        العهد، 

       املعارف     من             الكلية                                                                          حتسـني طـرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية، عن طريق االستفادة             ) أ ( 
                                                                                                                  التقنية والعلمية، ونشر املعرفة مببادئ التغذية، واستحداث أو إصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل               

                                       أفضل إمناء للموارد الطبيعية وانتفاع هبا؛

      عتبار   اال                               يف ضوء االحتياجات، يضع يف            ً   عادالً                                          ً          تـأمني توزيـع املوارد الغذائية العاملية توزيعاً         ) ب ( 
  .     لسواء                                                           املشاكل اليت تواجهها البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة هلا على ا

                ٍ مستوى معيشي كاٍف -    ألف 

              املستوى االحتادي 

                                 التجمعية يف جمال املساعدة االجتماعية         السياسات  -    باء 

                 الناطق بالفرنسية       التجمع  - ١ 

              إقليم والون - ٢ 

               ناطق بالفرنسية  ال       التجمع     جلنة  - ٣ 

                         التجمع الناطق بالفلمندية - ٤ 

      السكن -    جيم 

            إقليم والون - ١ 

                     إقليم العاصمة بروكسل - ٢ 

                         التجمع الناطق بالفلمندية - ٣ 

               التعاون اإلمنائي - ٤ 

              مبادئ التغذية -    دال 

                        التجمع الناطق بالفرنسية - ١ 

                         التجمع الناطق بالفلمندية - ٢ 

               التعاون اإلمنائي - ٣ 

                     أمن السلسلة الغذائية -    هاء 

              املستوى االحتادي 
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ٍ  مستوى معيشي كاف -ألف                  

              املستوى االحتادي 

                                          ً                                                                   مع أن بلجيكا متلك آلية قوية تضمن للجميع دخالً يناسب الكرامة اإلنسانية، فإن بعض املستجدات قد طرأت                   -   ٤١٨
  .               يف السنوات األخرية

ـ  -   ٤١٩                                                                   اخلمس عشرة األعضاء األوائل يف االحتاد األورويب، وضعت بلجيكا خطة عمل وطنية               ا مـن الدول    هت ال ي      وكمث
                                                 وتتضمن هاتان اخلطتان املتعاقبتان جمموع التدابري        .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٣            ، مث فترة        ٢٠٠٣-    ٢٠٠١                          لإلدماج االجتماعي للفترة    

                                                          واإلقليمية البلجيكية بغرض بلوغ اهلدف األورويب املتمثل يف                                                                 السياسـية الـيت خططت هلا السلطات االحتادية واجملتمعية          
                              وميكن االطالع على اخلطتني وعلى       .                                                                وتنسق اإلدارة الفيدرالية وضع اخلطط وكذلك متابعتها وتقييمها         .                   القضاء على الفقر  

       على      ٢٠٠٦          بة لعام                    وآفاقها بالنس      ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٣                                                                            الـتقرير اخلاص بتنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة املمتدة ما بني عامي             
  .<http://www.mi-is.be/FR/Themes/AB/index.html>  :                             شبكة اإلنترنت عرب الرابط التايل

                                                                                                      املستوى االحتادي، كان التغيري األهم على األرجح هو ذاك الناجم عن القانون املتعلق باحلق يف االدماج                 -   ٤٢٠
         املتعلق     ١٩٧٤                        والذي حيل حمل قانون عام  ٢   ٢٠٠       أكتوبر  /            تشرين األول ١                                  االجـتماعي الذي دخل حيز النفاذ يف   

                                                       ً             وينص هذا القانون اجلديد على منح األشخاص الذين ال ميلكون دخالً إعانة تسمى   .                         باحلد األدىن من وسائل العيش
                              ومل يعد اهلدف يقتصر على منح دخل   .         مع حتسينه  "                        احلد األدىن من وسائل العيش "           الذي حيل حمل   "            دخل االندماج "

 ً                                                                                       اً يف منح األشخاص إمكانية كسب عيشهم بأنفسهم ومن مث املشاركة بصورة تامة يف احلياة                  أيض                 وإمنـا يتمـثل   
                                ً                                                                   وأريد لذلك القانون أن يكون مالئماً أكثر للوقائع اجلديدة االجتماعية واالقتصادية واألسرية، وهو               .          االجتماعية

      قانون    . (                        لقانون عناية خاصة للشباب      ويويل ا  .                                                          يرمي قبل كل شيء إىل تعزيز استقاللية األفراد يف روح من الشراكة
  )     ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ٣١                 العدد الصادر يف -  Le Moniteur belge  -           البلجيكي           ، املراقـب     ٢٠٠٦       مـايو   /        أيـار   ٢٦

<http://www.mi-is.be/FR/Themes/MI/Règlementation.htm>.  

        يورو        ٦١٣,٣٣    ر و                                         يورو لشخص يقتسم سكناه مع شخص آخ             ٤٠٨,٨٩                            ً          وتـبلغ قـيمة دخل االندماج حالياً         -   ٤٢١
                 قبل أربع سنوات     "          احلد األدىن  "               ً                    يف املائة تقريباً مقارنة مببلغ           ١٣,٧                                                    لشـخص يعـيش وحـده، وهو ما ميثل زيادة مبعدل            

<http://www.mi-is.be/NL/content/BMREEELEBEDRAGEN.pdf>.  

                            نات للمراكز العامة للعمل                                                                                      ومن بني التحسينات األخرى اليت طرأت يف اآلونة األخرية، نستطيع أن نذكر منح إعا              -   ٤٢٢
                                              والواقع أنه جرت العادة يف بلجيكا على أن          .    ُ                                                   كـي ُتستخدم يف دفع املصاريف املتعلقة بضمانات اإلجيار           )٦ (          االجـتماعي 

                                    ً            ً                                                                       يطلـب املالكون من املستأجرين اجلدد ضماناً يساوي عموماً ثالثة إجيارات من أجل تغطية التكاليف اليت قد تترتب على                   
                                                                                                    خاص الذين تقصر يدهم عن تقدمي مبلغ يعادل إجيار أربع أشهر مرة واحدة، تقترح املراكز العامة                    ولألش  .             شـغل املسكن  

                                                                                                                         للعمل االجتماعي يف أحيان كثرية أن تكون هي الضامنة وتفي هبذا االلتزام مبجرد رسالة يكون على املستأجر تسليمها إىل                   
                                             فإن رفض املركز العام للعمل االجتماعي دفع         .            لبون باملال           ً                                          غري أن كثرياً من املالكني يرفضون هذه الطريقة ويطا          .        املـالك 

                                                      

  .                              توجد هذه املراكز يف كل مجاعة حملية  ) ٦ (



E/C.12/BEL/3 
Page 105 

         ومن هنا    .                                                              أما إذا قبل املركز دفع املال، فإنه يعرض ميزانيته للخطر           .                                                      املال، تعذر االستئجار وتعرض طالبه للبقاء بال مأوى       
             ، الصادر يف                 راقب البلجيكي   امل   ،      ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ١٨                          القرار امللكي الصادر يف      (                                         تنـبع فكرة اإلعانة الفيدرالية احملددة       

  .<http://www.mi-is.be/FR/content/circ%2013-09-04.pdf>  )     ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز  ١٦

                                                                                                    وألن احلـق يف السـكن واحلق يف الكرامة قد يتعرضان للضرر بسبب كلفة النفقات املرتبطة باإلجيار،                  -   ٤٢٣
                                             العامة للعمل االجتماعي مبهمة اإلرشاد وتقدمي                                  ً       ً                               اعتمدت احلكومة البلجيكية أيضاً قانوناً يرمي إىل تكليف املراكز          

                              ويستجيب هذا القانون لضرورة      .                                                          ً                   املعونـة االجتماعية املالية ضمن إطار تزويد األشخاص األشد حرماناً بالطاقة          
                                                                                                                    مواجهة نتائج حترير سوق الغاز والكهرباء من ناحية ولطلبات املساعدة املتزايدة املتعلقة بفرط تراكم الديون من                

                                                                                           وجييز القانون للمراكز العامة للعمل االجتماعي مساعدة األشخاص الذين يواجهون صعوبات يف              .    خرى          ناحـية أ  
                        ً                            ُ                   وصار تنفيذ القانون ممكناً بعد إنشاء صندوق متوله ضريبة ُتجىب على             .                                             سـداد فواتري الغاز والكهرباء املتعلقة هبم      

 )    ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨           صادر فـي                          ، املراقب البلجيكي ال       ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول  ٤           القـانون    (                 نقـل الطاقـة     
<http://www.mi-is.be/documents/Reglementering%20en%20Rechtspraak/WET%ELEKTRICITEIT%20EN 

%20GAZ/circulaire%203-4-2003.pdf>.  

                                                                                                        ومن أجل متكني األسر ذات الدخل الضعيف من سد حاجاهتا من التدفئة خالل فصل الشتاء، قررت احلكومة يف                  -   ٤٢٤
                                                  وكان الغرض يتمثل يف متكني املراكز العامة للعمل          .                                                               لة أوىل اعـتماد تدبـري احتـياطي يتعلق باحملروقات النفطية               مـرح 

      ، مسح      ٢٠٠٥       يناير   /                            ومنذ األول من كانون الثاين      .                                                       ً                االجتماعي من دفع إعانات خاصة بالتدفئة لألسر اليت متأل شروطاً معينة          
-http://www.mi-is.be/NL/content/BS-Mon31-12>  .          ا التدبري                                                    إنشـاء الصـندوق االجتماعي للمازوت باستدامة هذ       

04.pdf, http://www.mi-is.be/FR/content/ALLOCATIONDECHAUFFAGE.pdf>.  

                         ويف واقع األمر، حيق لكل       .                                                     أن املساعدة الطبية الطارئة مضمونة يف مجيع األحوال                                     وجتدر اإلشارة، يف اخلتام، إىل       -   ٤٢٥
                 والطبيب هو املخول   .                                                                    ة بصفة قانونية أو غري قانونية االستفادة من العناية الطبية العاجلة                                    شـخص مقـيم يف إقلـيم اململك       

                       املنظم للمراكز العامة    ١٩٧٦      يوليه  /     متوز ٨                       من القانون الصادر يف    ٥٧    و  ١         املادتان   (                                     بالشـهادة عـلى حالـة االستعجال        
   ).              للعمل االجتماعي

 اعيةيف جمال املساعدة االجتمالسياسات اجملتمعية  -باء 

                 الناطق بالفرنسية       التجمع  - ١ 

ّ                                  اعـتمدت حكومـة الـتجّمع الناطق بالفرنسية يف           -   ٤٢٦                                      برنامج العمل الذي وضعه لتعزيز          ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط   ٢٥                 
  .               اإلدماج االجتماعي

ّ                       واألهداف املوضوعة يف هذا الشأن يف إطار اختصاصات التجّمع الناطق بالفرنسية هي  -   ٤٢٧   :      كالتايل                                                

                                                                    العلم جلميع الناس على اختالف أعمارهم خاصة عن طريق مكافحة االنقطاع عن                 ضمان السبيل لطلب -
                                                                                               املدرسة وعن طريق وضع سياسات اجتماعية ترمي إىل كفالة وصول أكرب عدد ممكن من السكان إىل                

  .                                                                              التعليم العايل أو عن طريق حصول األشخاص املعوقني على التعليم األساسي والثانوي والعايل
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  .                    دأ املساواة يف املعاملة             ضمان تنفيذ مب -

                                                                                            تشجيع مشاركة األشخاص الذين يواجهون صعوبات، خاصة الشباب منهم، وإدماجهم يف اجملتمع عن              -
               ً                                                          ً         ً                    طـريق الدفع قدماً مبشاريع رائدة ترمي إىل زيادة إقبال األشخاص الذين يعيشون وضعاً اقتصادياً غري                

  .                               مستقر على ممارسة الرياضة البدنية

                                                                           ء على عمل عن طريق إنشاء دور حضانة لصغار السن من األطفال، يف مجلة                                    تشـجيع حصـول النسا     -
  .          وسائل أخرى

                                                                                                     مسـاندة األبويـن ومنع حدوث سوء املعاملة عن طريق إنشاء بىن لالستشارات الطبية قبل الوالدة يف                  -
  .                                            ً          األحياء بغية مرافقة األمهات اللوايت يعشن أوضاعاً غري مستقرة

                                                                على الرعاية الصحية مع وضع تنوع احتياجات األفراد يف احلسبان عن طريق                         كفالة املساواة يف احلصول    -
   ".               للسكان املستضعفني "                                          زيادة اإلمكانيات املالية املخصصة لربامج موجهة 

            إقليم والون - ٢

                                                                     التدابري املتخذة من أجل حتقيق االندماج االجتماعي ومكافحة فرط تراكم الديون

                          مصلحة الوساطة بشأن الديون 

                                             ً                                                            انـت إقلـيم والـون أول كيان يف االحتاد يصدر مرسوماً يتناول الترخيص ملؤسسات متارس الوساطة فيما                  ك -   ٤٢٨
  .             يتعلق بالديون

                                                                                                       ويتـلخص عمـل مصـلحة الوساطة بشأن الديون هذه يف أهنا تضع مشروع ميزانية مبساعدة الشخص الذي                   -   ٤٢٩
                                                   اك على الدائنني بغرض التفاوض بشأهنا مث املوافقة         ُ                       وُتعرض هذه اخلطة بعد ذ      .                                         تراكمت عليه الديون وتضع خطة لسدادها     

  .                                                                                                وجيب أن يتم سداد الديون ضمن حدود إمكانات املدين مع ضمان متتعه هو وأسرته حبياة تليق بالكرامة اإلنسانية  .      عليها

                                                                       واالستدانة، وهو هيئة معترف هبا مبوجب القرار الوزاري الصادر يف              قراض إل ل      مرصد        يوجد                     عـالوة على ذلك،      -   ٤٣٠
     علقة                                                                            ، مكلفة جبمع البيانات اإلحصائية وبدراسة تطور التشريعات واملمارسات املت             ١٩٩٩         ديسـمرب    /                كـانون األول     ٣١
               ً                                                                               ذات الصـلة وأيضاً بتنظيم منع تراكم الديون املفرط ونشر معلومات مفيدة وتبليغها للناس ويف                       وباملشـاكل            إلقـراض    ا ب

                                       ً                ومن جهة أخرى، تتم استشارة املرصد تلقائياً من قبل           .          و اإلقراض                                                    صـفوف املهنيني العاملني يف جمال العمل االجتماعي أ        
  .                                                                                أعوان مصاحل الوساطة الذين يطلبون معلومات أو نصائح تتعلق مبمارستهم أو باحلقل القانوين

                                        املراكز املرجعية ملصاحل الوساطة بشأن الديون 

                                  ون املرخص هلا على صعيد القانون                                                                            مت ترخـيص مراكـز مرجعية ملساعدة خمتلف مؤسسات الوساطة بشأن الدي            -   ٤٣١
  .                                                    وميكن أن تشمل هذه املساعدة حتمل نفقات أشد احلاالت استعصاء  .                                    وعلى صعيد ممارسة الوساطة بشأن الديون
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                      خدمات اإلدماج االجتماعي 

  .                                                      ِ                                                       يـتعلق األمـر بوضـع سياسة اجتماعية حتافظ على القدرات املواِطنة واالجتماعية وتعترف هبا وتعطيها قيمة                 -   ٤٣٢
                                                        ، يهدف اإلدماج االجتماعي إىل حتسني الوضع االجتماعي الذي يعيشه     ٢٠٠٣      يوليه  /     متوز  ١٧                      حسب املرسوم الصادر يف    و

                                                 ويتعلق األمر بالتزام بتوفري الوسائل ال بتحقيق         .                                                                       أشخاص ليسوا قادرين على االستفادة من آلية اإلدماج االجتماعي واملهين         
                                                                     ال فك العزلة االجتماعية والتمكني من املشاركة يف احلياة االجتماعية                                              وجيـب أن يكون اهلدف من تلك األعم         .          النـتائج 

      اآلثار  و  .                                                                                                            واالقتصادية والسياسية والثقافية وتشجيع االعتراف االجتماعي وحتسني الرفاه ونوعية احلياة وتشجيع االستقاللية           
               ً هذا، وإن أنواعاً   .     ٢٠٠٥      يناير  /        ون الثاين     كان ١           ً       ستظهر ابتداًء من                                             املنشأة مبوجب املرسوم ومبقتضى اللوائح                      الكاملة لآلليات 

  .                                                      من خدمات اإلدماج االجتماعي قد حصلت بالفعل على الدعم املايل

               مدارس املستهلكني 

       وآليات   .                                                                                             تـرمي مدارس املستهلكني إىل منع حدوث فرط تراكم الديون عن طريق تشجيع االستهالك املسؤول               -   ٤٣٣
  . ً      ً                                              ً اً خمتلطاً على أن األولوية متنح لألشخاص الذين يواجهون مأزقاً                                        التدريب والوقاية واإلدماج تلك تستقبل مجهور

                          قراءة فاتورة طاقة، وضع      :                                                                                   ويف تلـك املـدارس يتعلم الناس كيف يواجهون مشاكل تدبري شؤون احلياة اليومية              -   ٤٣٤
                         ما يتعلق بعقود اإلجيار،                                                                                                         ميزانية للبيت، التعامل باليورو، االستعالم عن شركات التأمني، التفكري يف الغذاء، فهم القانون في             

  .                                          معرفة خمتلف اإلدارات واملهام املوكلة إليها، إخل

                                                           ِّ                                                        اإلعانات املالية املقدمة للمراكز العامة للعمل االجتماعي اليت تشغِّل مستفيدين من دخل االندماج االجتماعي أو من                
  .                  ن اكتساب خربة مهنية                                                                         مساعدة اجتماعية تعادل ذلك الدخل لتمكينهم من احلصول على إعانات البطالة أو م

                                                                               من القانون التنظيمي اخلاص باملراكز العامة للعمل االجتماعي، فإنه عندما             ٦٠              من املادة     ٧       ً                اسـتناداً إىل الفقرة      -   ٤٣٥
                                                                                                                     يكـون عـلى شـخص ما تقدمي ما يثبت أنه عمل لفترة ما كي حيصل على بعض اإلعانات االجتماعية كاملة أو لكي                       

                                                                                          من املراكز العامة للعمل االجتماعي أن يتخذ مجيع التدابري اليت من شأهنا أن تساعده يف                                              يكتسب خربة مهنية، جيوز ملركز      
                                                              ً                                         وعند االقتضاء، يقدم املركز هذا النوع من املساعدة االجتماعية متصرفاً هو نفسه كصاحب عمل بالنسبة                 .            إجيـاد عمل  

                                           ماعي أن يوظف مستفيدين من دخل االندماج                                                              وهكذا فإنه جيوز ملركز من املراكز العامة للعمل االجت          .                  للفـترة املقصودة  
                                                                                                                 االجتماعي أو من املساعدة االجتماعية حلساهبم أو لوضعهم حتت تصرف اجلماعات أو اجلمعيات غري املستهدفة للربح أو                 
                                                                                                                 مصـاحل توفري اخلدمات املشتركة بني اجلماعات اليت يكون هلا هدف اجتماعي أو ثقايف أو بيئي أو شركات ذات غرض                    

                                                                                                                 و مجعـية بـاملعىن الوارد يف الفصل الثاين عشر من القانون أو شريك مبقتضى اتفاقية مع أحد املراكز العامة                               اجـتماعي أ  
  .              للعمل االجتماعي

                        آليات الطوارئ االجتماعية 

                      املراكز العامة للعمل    (                                                                                  ، قدم إقليم والون املساعدة املالية لستة من املراكز العامة للعمل االجتماعي                 ١٩٩٤          منذ عام    -   ٤٣٦
  .                                     من أجل إنشاء آليات الطوارئ االجتماعية  )                                                             الجتماعي يف شارلروا ويف ال لوفيري ويف لييج ويف مون ويف نامري ويف فريفيي ا
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                                                                                                                           وجيـب أن تشتمل آلية الطوارئ االجتماعية املنشأة داخل تلك املراكز، واليت ميوهلا إقليم والون مباشرة أو متوهلا األبدال                   
  :                     االجتماعية، على ما يلي

                                                          هاتفي على مدار الساعة ينظمه املركز العام للعمل االجتماعي؛    دوام -

                                                                                           إمكانية اللجوء إىل خدمات عامل قادر على أن يكفل متابعة خدمات الطوارئ على مدار الساعة وعلى     -
  .                                                                    أن يضمن للمستغيث، لفترة قصرية، املساعدة الضرورية مبا فيها السكن والغذاء

                 األبدال االجتماعية 

                                                                                                           بدل االجتماعي على بنية للتنسيق من أربعة أقطاب ميثل كل واحد منها آلية تليب احتياجات حمددة للفئة                          يستند ال  -   ٤٣٧
  :                 السكانية املستهدفة

                  ً قطب االستقبال هناراً -

                 ً قطب االستقبال ليالً -

                    قطب العمل يف الشوارع -

  .                     قطب الطوارئ االجتماعية -

  .                        تلف اخلدمات العامة واخلاصة     ً                                      وأخرياً، فالبدل االجتماعي هو بنية للتنسيق بني خم

                                 وإىل جانب دوره التنسيقي، يكلف       .   َ                                                                     إذَن، فالـبدل االجتماعي ميثل احللقة األوىل يف سلسلة تؤدي إىل االندماج            -   ٤٣٨
                                                                                                                       البدل االجتماعي بإجراء دراسات ومسك إحصائيات من أجل إعادة توجيه اآللية، عند االقتضاء، بغية حتقيق فعالية أكرب                 

  .                                    جل إدماج تلك الفئة املستهدفة من الناس             يف الكفاح من أ

                           املساعدة االجتماعية للمتقاضني 

         كانون    ٢٠                 والون املؤرخ يف                     وقرار حكومة        ٢٠٠١       يوليه   /      متوز   ١٨              الصادر يف                     ُ       هـذه املسـألة املرسومُ       ّ     يـنظّم    -   ٤٣٩
                   فة بتقدمي املساعدة                                                                                  اللـذان ينظمان منح التراخيص واإلعانات املالية للمصاحل الثالث عشرة املكل               ٢٠٠١         ديسـمرب    /    األول

  .                                                                  ُ                 النفسية واالجتماعية لضحايا املخالفات ولألشخاص املدانني وللسجناء الذين أُطلق سراحهم وألسرهم

  .                                                                ً  أخصائي نفساين ومساعد اجتماعي بغية إجناز مهام املساعدة املذكورة آنفاً                كل مصلحة خدمات   عرض  وت -   ٤٤٠

   غري   .                                                      وبعده وكذلك طيلة الفترة اليت يستغرقها ذلك اإلجراء              لقضائي                                                 وتقدم املساعدة ملن يطلبها قبل متام اإلجراء ا        -   ٤٤١
  .                                                                            أنه إذا أفضى التكفل باألعباء إىل عالج، وجب عندئذ توجيه الشخص إىل مصلحة خمتصة أكثر

 ً                            اً بالفاعلني ضمن إطار مهام          ً       ملفاً خاص     ٦٢٨     ً     ً                ملفاً خاصاً بالضحايا و     ٢     ٩٥٧                ، متـت معاجلة         ٢٠٠٤           ويف عـام     -   ٤٤٢
  .               تماعية للمتقاضني           املساعدة االج
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                      مراكز اخلدمة االجتماعية 

                                                                                                  تلـك املراكـز مكلفة بتقدمي املساعدة االجتماعية لألشخاص واألسر كل حسب حالته وذلك بغرض حتسني                 -   ٤٤٣
  .                                                       الظروف احلرجة اليت حتول دون منائهم أو التغلب علي هذه الظروف

  :                                         وتتمثل مهمة مركز اخلدمة االجتماعية يف ما يلي -   ٤٤٤

                                                                                     االسـتقبال ألول مرة، ضمن إطار اجملتمع احمللي، ملن يواجه من األشخاص واألسر الظروف                      ضـمان    -
                     احلرجة السابقة الذكر؛

                 ً                                           صياغة أكثر وضوحاً، مع املعنيني، للمشاكل االجتماعية اليت يعيشوهنا؛ -

ّ   ً                                        جعل الوصول إىل املؤسسات واملساعدات االجتماعية ميّسراً للمعنيني عن طريق إعالمهم وتوجي            -      ههم،                                             
                                 ً                                         عند االقتضاء، إىل مؤسسات أكثر ختصصاً أو أشخاص أكفاء لتسوية أوضاع حرجة بعينها؛

                                                                                                 تقدمي اإلرشاد الالزم لألشخاص ولألسر بغية اندماجهم األمثل يف الوسط الذي يعيشون فيه وإشراكهم               -
                          بشكل أكثر فعالية يف احلياة؛

  .            يف اجملتمع احمللي                                               إخطار السلطات املختصة باملشاكل والثغرات اليت تظهر  -

                                         دعم اخلدمات اخلاصة من أجل االندماج االجتماعي 

                                                                                                         هـذه املسـاعدات املالية الثانوية، وغري املتكررة عادة، موجهة جلمعيات هي يف األصل مجعيات خاصة وتعىن                  -   ٤٤٥
  :                                بأشخاص يعانون من اإلقصاء االجتماعي

  ؛ "       ملتقيات "                          خلق فضاء جمتمعي قريب منهم و -

  ؛ )                                           لتبادل األفكار والتجارب وللتدريب والتفكري، إخل (            إنشاء ورشات  -

  .                      املشاركة يف جتديد مساكنهم -

  .               حيز النفاذ      ٢٠٠٣       يوليه   /   متوز    ١٧                                                         ، دخـل املرسوم املتعلق باالندماج االجتماعي الصادر يف              ٢٠٠٥           ويف عـام     -   ٤٤٦
                             ماكن لالستقبال والتالقي، عن                        والغاية هي توفري أ     .                                                                ويتـيح هـذا املرسوم الترخيص ملصاحل خدمات االندماج االجتماعي         

                                                                                                              طـريق تلـك املصاحل، لألشخاص الذين تراكمت عليهم املشاكل االجتماعية والصحية من خالل تنظيم ورشات إعادة                 
  .                                                                      إدماج يف اجملتمع تشجع ظهور حركة تضامنية داخل اجملموعة واستعادة الثقة بالنفس

                                              ً      أو جمتمعية لإلدماج االجتماعي من شأهنا أن تؤدي دوراً                                                     مهمة مصاحل اإلدماج يف تطوير أعمال مجاعية              مـثل    وتت -   ٤٤٧
  .       الفردية      صاحبة   امل      ً         ً       وقائياً أو عالجياً يساند 
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                                     مساندة املبادرات يف جمال العمل االجتماعي 

                                                                                                           هـذه املساعدات املالية الثانوية، وغري املتكررة من حيث املبدأ، موجهة جلمعيات هي يف األصل مجعيات خاصة                  -   ٤٤٨
  :                                                                        ين االجتماعية والثقافية االجتماعية والطبية االجتماعية يف جمال اإلدماج االجتماعي            تنشط يف املياد

                      أو تدريب اجتماعي مهين؛ /              البحث عن عمل و -

  ؛  .)                                       العاطلون عن العمل واملدمنون واملومسات، إخل (                                              إدماج الفئات السكانية املهمشة أو إعادة تأهيلها  -

           املوجهة إىل    )              خاصة الوقاية  (                                 ة والقضائية وبالرعاية الصحية                                               املعلومـات املـتعلقة باإلجـراءات اإلداري       -
                            أشخاص مستضعفني أو غري متعلمني؛

                            األنشطة االجتماعية والثقافية؛ -

  ؛ )                             املساعدة يف التنقل، شراء األغراض (                                   عرض اخلدمات الضرورية للحياة اليومية  -

                 اإلعانة الغذائية؛ -

  ؛ )                     ية باجملان أو بثمن زهيد                     مالبس، أثاث، أجهزة مرتل (               املساعدة املادية  -

                                                   ً املساعدة املؤقتة يف احلصول على سكن لألشخاص املستضعفني جداً؛ -

  .                                                            مساعدة األشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية يف تدبري شؤوهنم املالية -

                                                      اخلطة االستراتيجية إلقليم والون املتعلقة باإلدماج االجتماعي

  .                          من أجل اإلدماج االجتماعي                                       حكومة والون اخلطة االستراتيجية               ، اعتمدت     ٢٠٠٥          أكـتوبر    /                يف تشـرين األول    -   ٤٤٩
  :                            وتتمحور هذه اخلطة حول ست نقاط

  )          انظر أدناه (                    توفري سكن الئق للجميع   : ١     احملور  

                            جمتمع يلقى فيه املسنون القبول  : ٢     احملور  

   سني                                                                   يورو لتشجيع املسنني على البقاء يف بيوهتم يف ظروف جيدة ولتح            ١     ٠٠٠     ٠٠٠ُ               ُخصـص مـبلغ      -
                              تنسيق خدمات املساعدة والرعاية؛

                                                                         يورو من املساعدات املالية لتحديث البىن األساسية الطبية واالجتماعية             ١٥١     ٠٠٠     ٠٠٠           خصص مبلغ    -
                                                           يف إقليم والون ولزيادة عدد األماكن املتاحة يف مؤسسات االستقبال؛

  .                                         يورو لتشديد مكافحة سوء معاملة كبار السن   ٦٠٠     ٠٠٠         خصص مبلغ  -
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                                      األشخاص املعوقون مواطنون بكل معىن الكلمة  : ٣     حملور ا 

  .                                                            يورو لتحسني وتنويع العرض يف جمال استقبال وإيواء األشخاص املعوقني  ١٠     ٠٠٠     ٠٠٠ُ         ُخصص مبلغ  -

                                                   وظيفة إضافية لفائدة األشخاص املعوقني يف شركات           ٤٠٠                يورو إلنشاء     ٦     ٦٠٠     ٠٠٠             خصـص مبلغ     -
         ً       ً توفر عمالً مناسباً؛

                                       ن املعرضون للتشرد هم مواطنون جتب مساندهتم       املواطنو  : ٤     احملور  

                                                                 يورو ملساعدة األشخاص الذين يعيشون يف ضائقة شديدة يف املدن الكربى،     ٢     ٩٨٠     ٠٠٠ُ           ُخصص مبلغ    -
       جديدة؛  "               أبدال اجتماعية "            وذلك بإنشاء 

                                                                              يورو لزيادة إمكانية الوصول إىل مراكز تنظيم األسرة واالستشارات األسرية              ٩٩٠     ٠٠٠ُ           ُخصص مبلغ    -
                                                     ً والزوجية والتردد عليها من قبل الشباب وأشد الناس فقراً؛

                                                          يورو ملضاعفة اإلمكانيات املخصصة ملساعدة املدمنني على املخدرات؛ ٢     ٢٥٠     ٠٠٠         خصص مبلغ  -

  .                   يورو ملكافحة األمية ٤     ٥٥٠     ٠٠٠         خصص مبلغ  -

                                        األشخاص األجانب هم مواطنون بكل معىن الكلمة  : ٥     احملور 

  .                                                               يورو لتعزيز مراكز اإلدماج اإلقليمية واألعمال اليت متليها روح املواطنة   ٢     ١٠٠     ٠٠٠ُ         ُخصص مبلغ  -

                                      الباحثون عن عمل أشخاص جتب مواكبة منائهم  : ٦     احملور 

                                                         يورو لتشجيع خلق فرص عمل لألشخاص ذوي املؤهالت املتدنية يف      ١٠     ٦٨٤     ٠٠٠ُ               ُخصـص مـبلغ      -
               مؤسسات اإلدماج؛

                              لعمل اجملتمعي يف األحياء املتأزمة؛                  يورو إلحداث فرص ا ٤     ٣٠٨     ٠٠٠ُ         ُخصص مبلغ  -

                                                             يـورو الستيعاب املزيد من األشخاص الذين يتقاضون دخل االندماج     ٣     ٦٤٠     ٠٠٠ُ               ُخصـص مـبلغ      -
                      االجتماعي يف سوق العمل؛

                                                        يورو لزيادة عدد حاالت تشغيل األشخاص األبعد عن سوق العمل؛ ١     ٨٠٠     ٠٠٠ُ         ُخصص مبلغ  -

                                                   اقلة طاليب العمل ذوي األوضاع اهلشة من خالل حتمل                            يورو للنهوض مبن    ٢     ٠٠٢     ٠٠٠ُ             ُخصـص مبلغ     -
  .                 نفقات النقل العام
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ّ         جلنة التجّمع الناطق - ٣              بالفرنسية        

ّ                                                                      لقد متحورت سياسة جلنة التجّمع الناطق بالفرنسية يف جمال املساعدة االجتماعية حول ثالثة حماور              -   ٤٥٠              إبقاء الناس    :                         
  .                                               لك بتحديد املشاكل واملوارد واحلشد اجلماعي لإلمكانيات                                           يف الوسط الذي يعيشون فيه، حتقيق وقاية أفضل وذ

             دور االستقبال

         وميكن أن    .        ً                                           مرسوماً يتعلق مبراكز استقبال األشخاص الراشدين          ١٩٩٩      مايو   /       أيار  ٣                            اعتمدت اللجنة املذكورة يف      -   ٤٥١
                       الذين يعيشون يف عزلة                       استقبال الراشدين     :    َّ                                                                      يـرخَّص بـدور االسـتقبال للوفاء حباجيات فئات خمتلفة ميكن اجلمع بينها            

                                  وتتلخص مهامها يف استقبال املستفيدين   .                                                                       واسـتقبال الراشـدين الذيـن يعيشون يف عزلة ممن هلم أطفال واستقبال األسر    
                                                                                                                       وإيوائهـم وتقـدمي املسـاعدة النفسية هلم من أجل تشجيعهم على االستقالل بذواهتم وعلى حتقيق الرفاه البدين وإعادة                   

                                                                                          وز االستفادة منها للراشدين وللقاصرين املأذون هلم بالتصرف ولألمهات القاصرات وللحوامل             وجت  .                    االندمـاج يف اجملتمع   
                                                                                                                    القاصرات ولألطفال املكفولني الذين يعانون من وهن عاطفي على صعيد العالقات أو على الصعيد االجتماعي أو املادي                 

  .                                          فيجدون أنفسهم عاجزين عن العيش بصورة مستقلة

                      الوساطة اخلاصة بالديون

                                                                                                                أمام الظواهر املقلقة املتمثلة يف استشراء التسول وتراكم الديون على األسر يف الوسط احلضري، اعتمدت اللجنة                 -   ٤٥٢
  .       ً                                                        مرسوماً ينظم الترخيص للمؤسسات اليت متتهن الوساطة املتعلقة بالديون    ١٩٩٦      يوليه  /     متوز  ١٨  يف 

ُ  ِّ وُرخِّ -   ٤٥٣ ِ                ضع شروط لتسديد الدين املستحق على املستعِمل مبنية         و                                                  ص ملؤسسات متارس الوساطة املتعلقة بالديون بغية                                               
  .    ً         ً                                    كلياً أو جزئياً على عقد اقتراض واحد أو على عدة عقود

                           مراكز العمل االجتماعي العام

ّ                            قرت جلنة التجّمع الناطق بالفرنسية يف        أ                                                                  أمـام تطـور االحتياجات واملمارسات املتعلقة بالعمل االجتماعي،           -   ٤٥٤             ٧   
  . ا                      ومنح املساعدات املالية هل         ً                                       مرسوماً ينظم ترخيص مراكز العمل االجتماعي العام  ٩٧  ١٩      نوفمرب  /           تشرين الثاين

                  تياجات االجتماعية   ح                                                                                           وتتمـثل األهداف اليت يرمي هذا املرسوم إىل حتقيقها يف إعادة تركيز عمل املراكز على اال                -   ٤٥٥
  .                      جلديدة اجلماعية واجملتمعية                                        من الناس وإعطاء األفضلية ألشكال التدخل ا                           وجعلها يف متناول أكرب عدد ممكن

           استقبال        التكفل                                                                                             وتتـلخص مهمـة مراكز العمل االجتماعي العام يف تطوير العمل االجتماعي العام عن طريق                 -   ٤٥٦
                            ومتارس هذه املراكز أنشطتها      .                                                           وحتليل وضعهم اإلشكايل وتوجيههم ومرافقتهم ومتابعة أحواهلم                  ألول مـرة                ملسـتفيدين    ا

  .        جمتمعية                       بصورة فردية أو مجاعية أو

ّ                        ً                                    وتدعم جلنة التجّمع الناطق بالفرنسية أيضاً املشاريع اخلالقة اليت تنفذها            -   ٤٥٧                                        بعض اجلمعيات بغية تيسري إعادة إدماج                    
                             ً                                                                                         من كانوا ميارسون الدعارة سابقاً وملنع العنف بني الزوجني والعنف األسري وللقضاء على سوء معاملة األطفال وملساعدة                 

  .                    على أن حتترم حقوقهم                ً      ً أشد الناس حرماناً وفقراً



E/C.12/BEL/3 
Page 113 

                     خدمات الرعاية يف املرتل

ّ                           اعـتمدت جلـنة التجّمع الناطق بالفرنسية يف     -   ٤٥٨        ً                            مرسوماً يتعلق بترخيص ومنح مساعدات     ١٩٩٩     مارس  /      آذار  ١٢               
  .                          مالية خلدمات الرعاية يف املرتل

                    ين يعيشون يف عزلة                                                                                             تتمـثل هـذه اخلدمـات يف تشجيع البقاء يف املسكن والعودة إليه بالنسبة لألشخاص الذ                -   ٤٥٩
                                                                                                                 واألشـخاص املسنني واملعوقني واملرضى واألسر اليت متر بضائقة عن طريق مواكبة منائهم ومساعدهتم يف القيام بنشاطات                 

  .                                                                                احلياة اليومية بالتشاور والتنسيق مع احمليط األسري واحمليط احمللي ويف التمتع باستقاللية أكرب

                            ى أساس الرأي السياسي أو                   ودون متييز عل                          لألسر وللمسنني وللبيوت        ؤقتة   م            مساعدات       تقدمي                   وتتلخص مهمتها يف     -   ٤٦٠
                                                                                                                            الفلسفي أو الديين ملن هم يف أمس احلاجة إليها الذين يعانون أشد احلرمان على الصعيد املايل وعلى صعيد الصحة البدنية                    

                         نوع اجلنس املنصوص عليها                                                    وإىل جانب منع مجيع أشكال التمييز على أساس           .                                       والنفسية وكذلك على الصعيد االجتماعي    
ّ                                                               يف تشـريعات جلـنة الـتجّمع الناطق بالفرنسية فيما يتعلق باجلانب االجتماعي                                                   األعمال االجتماعية واألسرة والتكافل     (                  

  .                                                                     ، ترمي بعض التشريعات إىل تشجيع األعمال اإلجيابية اليت ختدم املساواة بني اجلنسني )        االجتماعي

                  مراكز تنظيم األسرة

                    ً     ً     ً                                                                     تنظيم األسرة هي أيضاً دوراً هاماً يف تشجيع تصرف النساء باستقاللية يف ما يتعلق باإلجناب عن                              تـؤدي مراكز   -   ٤٦١
      وترمي   .                                                                     ً                                     طـريق حصوهلن على وسائل منع احلمل وبواسطة أعمال توعوية ختاطب الشباب أساساً، الرجال منهم والنساء               

                                                    اء يف اجملتمعات اليت تكون فيها درجة تلك املساواة                                                                              أعمال التكافل االجتماعي كذلك إىل تعزيز املساواة بني الرجال والنس         
  .                أقل ألسباب ثقافية

                      املرصد الصحي واالجتماعي

                                                                                                     مت إنشـاء مرصـد صـحي واجـتماعي تتـلخص مهمـته يف مجـع وحتلـيل ونشر املعلومات الضرورية                      -   ٤٦٢
  .                                                                                                                لوضـع سياسـات متناسـقة يف جمـال الصـحة العامـة ومكافحـة الفقـر خاصـة بإقلـيم العاصمة بروكسل                      

<http://www.oservatbru.be/fr/default.asp>.  

ّ           التجّمع الفلمندي - ٤       

                            السياسة االجتماعية بصفة عامة

                                                                                  ، صدق الربملان الفلمندي على املرسوم املتعلق بنوعية الرعاية املقدمة يف مؤسسات                ١٩٩٧       أبريل   /          نيسـان    ١٦   يف   -   ٤٦٣
                                                               اجتماعية إجناز مهامها جبدية، فإنه سيكون عليها أن تتبع                                                   وينص املرسوم على أنه إذا أرادت مؤسسة        .                   املساعدة االجتماعية 

                                         ويسري املرسوم على مجيع مؤسسات املساعدة        .                                                                     سياسـة جـيدة وأن تقدم ملستعمليها خدمة ومساعدة هلما ما يربرمها           
            تزم باملرسوم         ً                            ً      وجيب أيضاً على املؤسسات اليت تطلب ترخيصاً أن تل  .                                              االجتماعية املرخص هلا من قبل اجملتمع احمللي الفلمندي

  .                                                   وينطبق هذا على عدد مؤسسات إمجايل يقارب ثالثة آالف مؤسسة  .                    فيما يتعلق بالنوعية
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                      فهو يوجب على كل مؤسسة   .                                                                           يتسـم جمـال تطبـيق هذا املرسوم املتعلق بالنوعية باالتساع والتنوع الشديدين      -   ٤٦٤
                           وهلذه الغاية، تضع املؤسسة      .                ِ    متها جتاه املستعِملني                                                                         اجتماعـية توخي املساواة يف تقدمي املساعدة واخلدمات أثناء قيامها مبه          

  .                       سياسة حمددة بشأن النوعية

َ  ومن املهم أن تضمن سياسة النوعية اليت تنتهجها مؤسسة ما يف كون املساعدة واخلدمات اليت تعَرض -   ٤٦٥                                                                                 :  

        اخلاصة                                                                                           حتـترم احلقـوق االجتماعـية األساسية، أي احترام الكرامة اإلنسانية وكرامة السلوك واحلياة           -
                                                                                              والقـناعات اإليديولوجـية أو الفلسـفية أو الدينية واحلق يف تقدمي شكاوى وضماهنا إعالم املستعمل         

                                                    ومشاركته وأخذها يف االعتبار السياق االجتماعي للمستعمل؛

                   وتكون مالئمة للغرض؛ -

                 وتتسم بالفعالية؛ -

  .                            ويتاح اللجوء إليها بشكل دائم -

                                                                    صـدق الربملان الفلمندي على املرسوم املتعلق بنوعية مؤسسات الصحة             ،    ٠٣  ٢٠          أكـتوبر    /                 ويف تشـرين األول    -   ٤٦٦
                                                                                                والغرض من إصدار املرسوم هو تنسيق مجيع املراسيم املتعلقة بالنوعية يف جمال الرفاه االجتماعي                .                      واملسـاعدة االجتماعية  

  .       ُ                                              وهكذا أُلغيت املراسيم السابقة ولكن مبادئ النوعية مل تتغري  .       والصحة

                                       ً                         فبينما ال يزال تطبيق معايري الترخيص سارياً، ال ميكن االحتفاظ            .                                       د يف األمر هو العقوبات احملتمل فرضها           واجلدي -   ٤٦٧
  .                                                              بالترخيص أو متديده ما مل تتوفر متطلبات املرسوم اجلديد بشأن النوعية

                         املساعدة االجتماعية العامة

      يوليه  /      متوز   ٢١                               ومة الفلمندية املرسوم املؤرخ                 ، تنفذ احلك      ١٩٩٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢١                                بـناء على القرار الصادر يف        -   ٤٦٨
                                                                          ويضم هذا املرسوم ستة من أشكال املساعدة االجتماعية املتنقلة وشكلني من             .                                       املتعلق باملساعدة االجتماعية العامة        ١٩٩١

  .                            ً                                           أشكال املساعدة اليت تقدم جزئياً يف حمل اإلقامة وأربعة من أشكال املساعدة املقيمة

ـ    ١٩    ويف   -   ٤٦٩                                                                    ، صدق الربملان الفلمندي على مرسوم جديد الغرض منه رسم اخلطوط               ١٩٩٧       ديسمرب   /  ول        انون األ       ك
                                                وهو يستخلص النتائج من اخلطوط العريضة ملرسوم         .                                                                 األوىل إلطار قانوين جديد للمساعدة االجتماعية العامة يف فالندريا        

  :              وأهدافه كالتايل  .                                       يوليه املتعلق باملساعدة االجتماعية العامة /     متوز  ٢٤

                                                         ريف املساعدة االجتماعية العامة ضمن القطاع االجتماعي الشامل؛  تع - ١

                                             متميزة من البىن املوزعة واليت يسهل الوصول                                                               تنظـيم املساعدة االجتماعية العامة يف شبكة متماسكة و         - ٢
                       إليها على النحو األمثل؛

  .             تماعية العامة                                 رخص هلا اليت تقدم خدمات املساعدة االج                                 تنسيق اإلطار التنظيمي جلميع البىن امل - ٣



E/C.12/BEL/3 
Page 115 

  َّ                       ُ                    جممَّعات منظمة وسهلة اإلدارة ُتجمع فيها عدة                                                                    وتشكل مراكز املساعدة االجتماعية العامة املتعددة التخصصات         -   ٤٧٠
  .                                       ً                                   بىن قدمية حبيث تعرض مساعدة وخدمة أشد تنوعاً بناء على خطة تنظيم وخطة عمل فريدتني

                                                   اع أي دور الرابط بني خدمات املساعدة االجتماعية                            الذي يقوم به القط          اجلديد       دور                            حيـدد املرسـوم بوضوح ال      -   ٤٧١
          ً                    ُ                 ويتوجه أوالً لألشخاص والفئات اليت ُيحتمل بشكل         .                                                                األساسـية من جهة وبني قطاعات الرعاية الصحية من جهة أخرى          

  .                                    كبري أن تتعرض حظوظها االجتماعية للتقلص

  :                       التنظيم اجلديد هي كالتايل                والعناصر األهم يف  -   ٤٧٢

                        ساعدة االجتماعية العامة؛              مهمة وأهداف امل -

                                     مهام مراكز املساعدة االجتماعية العامة؛ -

            بنية اهليئة؛ -

       الربجمة؛ -

  .                     مظاريف اإلعانات املالية -

  :                                                                                             وبسبب االختالفات الواضحة يف طريقة عملها أو يف طريقة تنظيمها، فإن املرسوم مييز بني ثالثة أنواع من البىن -   ٤٧٣

                    وهذه املراكز موجهة     .                                               جد حىت يومنا هذا مخسة مراكز من هذا النوع          تو  :                           مراكـز االستقبال عن بعد     -
                                                                                                     جلمـيع السـكان غري أهنا تعمل عرب اهلاتف وميكن االتصال هبا طيلة أيام األسبوع وعلى مدار الساعة                  

     وبلغ   .                      يف األوقات احملددة فقط     )                                           عرض املساعدة عرب االتصال املباشر باإلنترنت      (     ً                 وأيضـاً عرب اإلنترنت     
  ؛    ٢٠٠٤             يورو يف عام  ١     ٥٨٥        ٩٠٨,٩٠   و    ٢٠٠٣             يورو يف عام  ١     ٥٥٠        ٥٦٥,٥٤       يزانية        إمجايل امل

      ً            مركزاً من هذا      ٣٥                      يوجد حىت يومنا هذا       :                                                             مراكز املساعدة االجتماعية العامة التابعة إلحدى التعاضديات       -
                       ً                                                                         وتشكل هذه املراكز جزءاً من التعاضديات على صعيد التنظيم أو ميكن اعتبارها كذلك من حيث                .      النوع

                                                                                       وتلك املراكز مفتوحة أمام اجلميع غري أهنا تقدم خدماهتا باألساس لألعضاء يف التعاضدية               .               طـريقة عملها  
                                                                                                    وهـي هبذا املعىن موجهة بالتحديد لألشخاص الذين يواجهون أو الذين من احملتمل أن يواجهوا مشاكل                

                            يت تقوم هبا مراكز املساعدة                               وهي تقوم بنفس املهام ال      .                                                     دائمـة أو مؤقتة بسبب السن أو املرض أو اإلعاقة         
                          وبلغت ميزانيتها اإلمجالية     .                                                  َ                            االجتماعـية املسـتقلة غـري أن الفئة اليت تستهدفها ومشاكلَها حمدودة أكثر            

  ؛    ٢٠٠٤             يورو يف عام   ١١     ٢١٨        ٥١٢,٤٤   و    ٢٠٠٣             يورو يف عام   ١٠     ٩٨٢        ٢٦٧,٦٥

    وهي   .    ً                كزاً من هذا النوع        مر   ٢٧                      يوجد حىت يومنا هذا       :                                               مراكـز املسـاعدة االجتماعية العامة املستقلة       -
            ً                                                                                   موجهـة مبدئياً جلميع السكان غري أهنا هتتم بصورة أخص باألشخاص واألسر وفئات السكان الذين                

                                        وميكن طرح كل أنواع األسئلة على هذه املراكز   .                                              يتعرضـون الحـتمال تقلص رفاههم على حنو أشد      
                                سرة واإلدارة االجتماعية واملسكن                                                                         ومـنها األسـئلة املتعلقة باملشاكل النفسية والعالقات والتعليم واأل         

       ٢٠٠٣                 يورو يف عام       ٤٩     ٣٢١        ٣١٩,١٣                           وبلغت ميزانيتها اإلمجالية      .                               ووسـائل الترفيه والصحة، إخل    
  .    ٢٠٠٤             يورو يف عام   ٥٢     ٤٢٦        ١١٠,٠٣ و
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  .<http://www.wvc.vlaanderen.be/algemeenwelzijnswerk>  :       انظر                  للمزيد من املعلومات -   ٤٧٤

              ى الصعيد احمللي                    السياسة االجتماعية عل

   ":                       السياسة االجتماعية احمللية "                          يراد من وراء املشروع املسمى  -   ٤٧٥

                                               إسناد دور أكرب للحكومات احمللية على صعيد التنسيق؛ -

                                                               حتقيق مزيد من االندماج يف جمال املساعدة االجتماعية املتسمة بتشظ بالغ؛ -

                                            توفري خدمة اجتماعية تتاح للمواطنني بشكل أيسر؛ -

  .                                                                حة فرص مشاركة حقيقية للمنظمات واملواطنني يف وضع سياسة اجتماعية حملية   إتا -

                   وال ينص هذا األخري      .     ٢٠٠٤      مارس   /       يف آذار   "                          السياسة االجتماعية احمللية   "                                    وصدق الربملان الفلمندي على مرسوم       -   ٤٧٦
  .                     ّ                                     إال على إطار وذلك ليتسّنى حتديد تلك السياسة بصورة واقعية أكثر

  .                                                                              من هذا املرسوم يف إزالة عدم املساواة فيما يتعلق باحلصول على احلقوق األساسية وممارستها     اهلدف     مثل  ت  وي -   ٤٧٧

  .<http://www.wvc.vlaanderen.be/lokaalsociaalbeleid>  :       انظر                  للمزيد من املعلومات -   ٤٧٨

             مكافحة الفقر

               وسياسة مكافحة    .             كافحة الفقر                          على املرسوم املتعلق مب        ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ١٢                              صـدقت احلكومة الفلمندية يف       -   ٤٧٩
  .                          الفقر هي سياسة إدماج منسقة

        وقد وضع    ). Vlaams Actieplan Armoede (                                           جرى تنفيذ خطة العمل الفلمندية ملكافحة الفقر                ويف هذا السياق،  -   ٤٨٠
ٌ                                                                   هـذه اخلطـة أشخاٌص يعيشون يف الفقر ومنظمات غري حكومية ناشطة يف هذا اجملال                                              وتنطوي هذه اخلطة على تدابري      .              

  .                                                                                  سياسية على املدى القصري واملدى الطويل وعلى طرائق التقييم اليت ستتبعها احلكومة الفلمندية

  .<http://www.wvc.vlaanderen.be/armoede>  :       انظر                  للمزيد من املعلومات -   ٤٨١

                       تيسري احلصول على الثقافة

              ً               ص احملرومني مشجعاً بذلك جانب                                                                               يـويل اجملـتمع الفلمندي عناية خاصة للمشاركة الثقافية من جانب األشخا            -   ٤٨٢
                                                                             وعالوة على ذلك، تعلق السلطات الفلمندية أمهية كبرية على الثقافة بوصفها             .              على حد سواء    "        املشاركة " و  "          املشـاطرة  "

ّ                                            وليس احلق يف الثقافة جمّرد التزام من جانب السلطة وإمنا هو فرصة متاحة   .      ً                                      عنصراً ال غىن عنه لكي تكون املشاركة ناجحة                           
  .               للمشاركة فيها        للمواطنني
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      ً                       ابتداًء من الوزير وانتهاء     (                                                                                    والتشـاور القـائم جيمـع يف كـل سـنة بني مجيع احللقات يف السلسلة العمودية                   -   ٤٨٣
    ُ      وقد ُنشرت    .                                                                  وهذا االجتماع هو قبل كل شيء حلظة خمصصة لإلصغاء لصوت الفقراء             ).                             بذات األشخاص املعنيني بالفقر   

ــة ال    ــندية ملكافحـ ــل الفلمـ ــة العمـ ــراً خطـ ــر      ً                                                مؤخـ    "Vlaams Actieplan Armoede"       فقـ
>http://www.wvc.vlaanderen.be/armoede/brochure/vap2005-2009/SC_definitie%20VAP_20051222.pdf<.  

                       وهي خطة موجهة باخلصوص "Actieplan Interculturalitijd"       ً         رع أيضاً يف تنفيذ                  ُ       ومـن ناحـية أخـرى، شُ    -   ٤٨٤
  .http://www.socius.be/webinvoer/files/File/diversiteit/ Toespraak.pdf              لألشخاص احملرومني 

ّ                                   ال تتوّخى الربح بناء على عقد إدارة       Welzijnsschakels                                            إدارة الثقافة إعانة مالية سنوية جلمعية               تقـدم    -   ٤٨٥      وضمن   .       
                       ً                 بإجناز ذلك العقد إدارياً وبإسناد اإلعانة "Fonds voor Cultuurparticipatie"                                   تلـك اجلمعـية، يقوم الصندوق املسمى   

  .     فقري  ١١     ٠٠٠                                  تم بالفقراء الذين يبلغ عددهم زهاء          منظمة هت   ١٧٠            َ                وتطلب مساعدةَ هذا الصندوق حنو   .        املمنوحة

                                                                                                              وهكذا فإن املعروض الثقايف صار يف متناول الفقراء أكثر من ذي قبل وذلك من خالل تنظيم أنشطة ومن خالل                    -   ٤٨٦
ــلى التكالــيف    ــتأثري ع ــاريف الــنقل، إخل      (                            ال ــجيل، ومص ــول، رســوم التس ــات الدخ     .)                                                                بطاق

<http://www.armoede.be/fondscultuurparticipatie/>.  

                        ، تقدمي شيكات كهدايا،     "kansenpas "  :                                                                على املستوى احمللي، تنشط خمتلف اجلمعيات وتقوم بإجنازات ملموسة         -   ٤٨٧
                                                                                                                   تنظيم زيارات إىل املراكز الثقافية وشرح مطويات برامج تلك املراكز واحلصول على ختفيضات أسعار الدخول إىل بعض                 

  .                                                                       نية يف إطار أسبوع فنون اهلواة ويتم ذلك بالتعاون مع اإلدارات احمللية يف كل مرة                                 قاعات السينما ومشاريع اجتماعية وف

      ً                                                                                                       ودائمـاً عـلى الصعيد احمللي، جتدر اإلشارة إىل مبلغ الدعم الرمزي ومقداره يورو واحد عن كل ساكن ميكن                    -   ٤٨٨
                                   صيص هذا املال للتوجيه وجلعل تلك             وميكن خت    ".                               دعم املبادرات اخلاصة واملبتكرة    "                                     للمجتمع احمللي احلصول عليه من أجل       

  .                                                 وحتتفظ اجملتمعات احمللية باستقاللية كبرية على هذا الصعيد  .                      األنشطة يف متناول اجلميع

  .                                                                                      ، يـتم دعـم مشـاريع اجتماعـية واقتصـادية مبقتضـى املرسـوم املتعلق بالفنون                    ٢٠٠٦               ومـنذ عـام      -   ٤٨٩
<http://www.wvc.vlaanderen.be/cultuur/kunsten/sociaal-artistieke_projecten/index.htm>.  

                                                       الـذي يتـيح الـرد على طلبات املساعدة وهو موجه لفئة       "           دي لوطـو   "          ً                          وهـناك أيضـاً الـنظام املسـمى          -   ٤٩٠
 /http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/reglementen/algemeen>  .                           حمـددة من األشخاص احملرومني    

part_exp_bijz_hobby.htm#participatie_experimenteel>.  

      ، وهي  "Kunst en Democratie "      حتررها   " Over (Cultuur) participatie  "                      ، هناك نشرة هامة تسمى      ً   وأخـرياً  -   ٤٩١
  .</http://www.cdkd.be>                                           مجعية ال تتوخى الربح تدعمها احلكومة الفلمندية 

                                           إىل أن إدارة الثقافة متنح إعانات مالية                                                                                  وإذا اعتـربنا أن األجانـب يشكلون فئة حمرومة، فإن من اجلدير اإلشارة               -   ٤٩٢
  .                                  هيكلية للجمعيات اليت ينشئها مهاجرون
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 السكن -جيم 

        والون     إقليم - ١ 

       أكتوبر  /              تشرين األول    ٢٩                          مبقتضى املرسوم الصادر يف                                                            قانون إقليم والون املتعلق بالسكن الذي مت اعتماده                حيـدد    -   ٤٩٣
َ          منه، األهداَف املتوخاة ٢          يف املادة     ٢٠٠٣    سمرب   دي /            كانون األول  ١٨                      ، ومت تعديله آخر مرة يف     ١٩٩٨             :   

                                                                                             يقوم اإلقليم والسلطات العامة األخرى، كل ضمن إطار اختصاصاته، بإعمال احلق يف مسكن الئق                 : " ١        الفقرة   
   ".           ً                                            بوصفه مكاناً للعيش واالنعتاق والنماء بالنسبة لألفراد واألسر

                                                     لتماسك االجتماعي عن طريق التحفيز على إجراء إصالحات                                                       ومتـيل اإلجراءات اليت تتخذها إىل التشجيع على ا         -   ٤٩٤
   .                                                                   على الرصيد العقاري وتنويع وزيادة املعروض من املساكن يف املراكز السكنية

                                         ً                                                     يهدف هذا القانون إىل ضمان نظافة املساكن فضالً عن إتاحة املساكن على سبيل األولوية لألسر                "   : ٢          الفقـرة    
   ".                ش يف أوضاع متقلبة          تدنية وتعي  امل        الدخول            املعيشية ذات 

        الدخول                                                                   ً                                  ويف الواقع، فإن سياسة إقليم والون يف جمال احلصول على السكن تستهدف أساساً األسر املعيشية ذات                  -   ٤٩٥
  .     تدنية  امل         ستقرة أو   امل   غري 

                   يسري على التزويد     ٢٠٠٣      فرباير  /      شباط  ٢٥                                                           على أنه يالحظ أن القانون االحتادي اخلاص مبكافحة التمييز املؤرخ    -   ٤٩٦
                         سواء كانت قائمة على أساس  (                                                                                السـلع واخلدمات، ويدخل يف ذلك بالتايل السكن، ويعاقب على مجيع ممارسات التمييز          ب

                                                                                                                      اجلنس، أو لون البشرة، أو األصل القومي، أو السن، أو احلالة الصحية، أو امليل اجلنسي، أو احلالة املدنية، أو املعتقد الديين        
     وجييز   .                                                                                  كون املعاملة متييزية إذا مل يكن هلذه املعاملة ما يربرها من الناحية املوضوعية                                    فبموجب هذا القانون، ت      ).            أو الفلسفي 

   .                                                                  هذا القانون للمحاكم املدنية املختصة تطبيق مبدأ حتميل اخلصم عبء اإلثبات

  )    ٢٠٠١                      عن املعهد الوطين لإلحصاء  (                                        بعض األرقام عن حالة اإلسكان يف إقليم والون 

     ١,٣               يقدر بنحو     ً اً        عقاري  ً اً            ً          نسمة تقريباً، رصيد    ٣     ٣٠٠     ٠٠٠                          اليت يصل عدد سكاهنا إىل                             متلـك مقاطعة والون،      -   ٤٩٧
   .                          ، بينما الثلث الباقي مؤجر      املساكن                        ويشغل املالك أكثر من ثلثي   .                 مليون وحدة سكنية

      إىل ما         ونصفه     ١٩١٩                          ن ثلثه يعود إىل ما قبل عام  إ                                                 ً    ومتوسط عمر احتياطي املساكن يف إقليم والون مرتفع جداً إذ  -   ٤٩٨
   .     ١٩٤٠        قبل عام 

                                                                                                      بـيد أن ترمـيمات جذرية أجريت خالل السنوات العشر األخرية على مسكن واحد من كل عشرة مساكن                   -   ٤٩٩
  .        يف اإلقليم

     ً     أيضاً أن      ويقدر  .            ً  يورو شهرياً   ٤٩٦         أقل من       إجيارها                   يف إقليم والون          املؤجرة      ساكن    امل                   يف املائـة من          ٩٠,٩       ومثـة    -   ٥٠٠
  .                                  يتعذر ترميمها أو تتطلب إصالحات كبرية                    يف املائة من املساكن    ٥,٣
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  .      يورو   ١٩٠     ٠٠٠     ٠٠٠                                             ميزانية مقاطعة والونيا املخصصة للسكن يف حدود     كانت  ،     ٢٠٠٤       ويف عام  -   ٥٠١

               السكن االجتماعي - ١ 

  )    ٢٠٠١                   املعهد الوطين لإلحصاء  (           بعض األرقام  - ١ 

                يف املائة من      ٢٥                     وحدة سكنية، أي       ٠٢ ١     ٠٤٥                                             اليت عرضها قطاع السكن االجتماعي لإلجيار              املساكن          بلغ عدد    -   ٥٠٢
         كانون    ٣١    ويف    .                   يف إقليم والون         املساكن                       يف املائة من جمموع       ٨           والون و       إقليم                                         الرصـيد العقـاري املعـروض لإلجيار يف         

   .       يورو   ١٨٨               جتماعي يف والون   اال      لمسكن  ل                         ، بلغ متوسط اإلجيار الشهري     ٢٠٠٣      ديسمرب  /    األول

                                ً                                                 لإلحصاء، بلغ متوسط الدخل، استناداً إىل بيانات الدخل يف والون للسنة املالية                 ً                          ووفقاً إلحصائيات املعهد الوطين      -   ٥٠٣
        التصريح                                                                         أما بالنسبة للسكن االجتماعي، فيقدر متوسط الدخل السنوي على أساس             .        يورو   ٢٣     ٢٦٥               ما مقداره      ٢٠٠٢

    ).     قطاع                                  الطبيعة االجتماعية احلقيقية هلذا ال             وهذا يشهد على (       يورو   ١٣     ٢٠٠                  بيانات الدخل مببلغ  ب

     ما     ٢٠٠٣                                                                                       ولتوضيح العمل الذي تضطلع به شركة والون للسكن، باالستعانة ببعض األرقام، يالحظ بالنسبة لعام  -   ٥٠٤
   ):    ٢٠٠٣                                           من تقرير شركة والون للسكن عن أنشطتها يف عام  (    يلي 

              وحدة للبيع؛  ٦٢              وحدة لإلجيار و   ٦٣٢       منها      للسكن                  وحدة سكنية عرضت    ٦٩٤  ن  أ - 

            اجتماعية       مساكن                       املعروضة لإلجيار هي        ٦٣٢      ال                                   ة من جمموع الوحدات السكنية                   وحدة سكني     ٦١٦    أن   - 
            املتوسطة؛       املساكن              وحدة من فئة   ١٦ و

  ؛ )           بدأت األشغال (ُ             ُشرع يف جتهيزها   "        مستحدثة "              وحدات سكنية    ٧٠٨   أن  - 

  ؛ ) ل                      جيري التحضري النطالق األشغا (                        وحدة سكنية جديدة مربجمة    ٨٣٠   أن  - 

  .               وحدة سكنية   ٨     ٣٦٠                   قد أجريت على           املساكن                 لترميم رصيد        ٢٠٠٣            زت يف عام                 شغال اليت أجن    األ    أن   - 
  .            مليون يورو  ٣٩    ّ  وظّفت                         وتصل قيمة االستثمارات اليت 

        املساكن             يف املائة من   ٧٤                              سب كل فئة مهنية، ميكن مالحظة أن  حب        ً                                       واسـتناداً إىل توزيع املستأجرين أرباب األسر         -   ٥٠٥
  :    هؤالء   بني     ومن   .                                                 شخاص غري عاملني مستفيدين من إيرادات بديلة عن الدخل   أ    ٢٠٠٢                           االجتماعية كان يشغلها يف عام 

                                           يف املائة من املتقاعدين أو على وشك التقاعد؛     ٣٢,٩٥ - 

                               يف املائة من العاطلني عن العمل؛     ٢٥,٤٧ - 

                                                    يف املائة من املستفيدين من احلد األدىن لإليراد االندماجي؛  ٤٧ , ٧ - 

  ؛                   يف املائة من املعوقني    ٢,٢٨ - 

  .      اإلعاقة  -        املرض   على                                           يف املائة من املستفيدين من استحقاقات التأمني     ٥,٩٢ - 
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     يف    ٨٠      ً     طالباً،     ٤٨     ٥٨٢                      اجتماعية يف حدود          مساكن                                                        ويقدر عدد طاليب االستئجار الذين ينتظرون احلصول على          -   ٥٠٦
  .           أوضاعها هشة                      املائة منهم أسر معيشية 

                         احلصول على السكن االجتماعي  ٢- ١ 

                      قطاع السكن االجتماعي    ل      وضعت                                             إتاحة الفرصة للجميع للحصول على سكن،                           املسـعى الرامي إىل              يف إطـار   -   ٥٠٧
                                    االستئجار حمكوم بتلبية شرط سقف           طلبات       فقبول    :                                                               قواعـد للحصـول على السكن لصاحل األسر املعيشية األقل حظوة          

                ً            ت منح السكن وفقاً لألوضاع                        النقاط حيدد أولويا             قائم على                          املتاحة خيضع لنظام             املسـاكن                               اإليـرادات كمـا أن مـنح        
  . )٧ (          االستئجار           ألصحاب طلبات                  االجتماعية احلقيقية 

           السكن اخلاص - ٢ 

  :                                                                     لتسهيل احلصول على السكن اخلاص، متنح مقاطعة والونيا شىت أنواع املساعدات مثل -   ٥٠٨

         جتديدها-              لترميم املساكن      عالوة  - 

            إعادة تصميم     عالوة  - 

      لبناء ل     عالوة  - 

            عالوة للشراء - 

              قروض اجتماعية - 

        التشييد     عالوة  - 

                عالوة ألشغال اهلدم - 

                        تأمني جماين ضد فقدان الدخل - 

  "      للشباب "     قروض  - 

                                ضمان ممنوح لتسديد السلف العقارية - 

  .                  إعانة للنقل ولإلجيار - 

 

                                                      

  .    ١٩٩٩      فرباير  /      شباط ٥                             قرار حكومة إقليم والون املؤرخ   ) ٧ (
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         دات، مع                                 حتدد احلكومة طريقة حساب املساع     "                                          من قانون إقليم والو اخلاص بالسكن،          ٢٤                      وكمـا تـبني املادة       -   ٥٠٩
  :             مراعاة ما يلي

                        سيما وجود أطفال ومعوقني؛                          تشكيلة األسرة املعيشية، وال - ١ 

                                      اإليرادات اليت حتصل عليها األسرة املعيشية؛ - ٢ 

                           موقع البناية، عند االقتضاء؛ - ٣ 

   ".                        مبلغ األشغال، عند االقتضاء - ٤ 

  )   ٠٠٣ ٢                                        تقرير أنشطة شركة إقليم والون للسكن لعام  (                  مشاريع بناء جديدة  - ٣ 

  .                                 ً          ً                             ، اعتمدت حكومة إقليم والون برناجماً استثنائياً لالستثمار لصاحل السكن االجتماعي    ٢٠٠٣      يوليه  /     متوز ٣  يف  -   ٥١٠

               وحدة سكنية     ٣٦     ٣٥٣           البالغ                   املساكن املستأجرة                                                                ويهدف هذا الربنامج إىل كفالة األمن والنظافة الصحية لرصيد           -   ٥١١
  .      يورو ١     ٠٥٣     ٠٠٠     ٠٠٠                 باستثمارات قدرها 

                                                      عالوة على ذلك الربنامج اإلقليمي لالستثمارات الذي            ٢٠٠٣      مايو   /       أيار   ١٣             والون يف         إقليم                وأقـرت حكومة     -   ٥١٢
                              وحدة سكنية عمومية جديدة يف        ٢     ٧٠٠                               ويهدف هذا الربنامج إىل إجناز         ).     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤ (                        يسـتغرق ثـالث سنوات      

   .       يورو   ٢٢٧     ١٦٢     ٠١٤           ارات قدره                            بلدية، مببلغ إمجايل من االستثم   ٢٦٢                                من بلديات إقليم والون البالغة    ٢٠٩

                                       عقد من أجل املستقبل للوالونات والوالونني - ٤ 

                                                   الذي قدمته للوالونات والوالونني، وهو عبارة عن         "       املتجدد "            املستقبل            إطار عقد                                حددت حكومة إقليم والون، يف       -   ٥١٣
                                           يف إطار اهلدف املنشود املتمثل يف كفالة                                                                                             خطـة استراتيجية حقيقية للتنمية اإلقليمية يف إقليم والون، حماور عملها الرئيسية           

   :                            سكن الئق للجميع، وهي كما يلي

                    وحدة سكنية إضافية      ٢     ٠٠٠                      ويتمثل اهلدف يف طرح       .                                            زيـادة العرض من الوحدات السكنية لإلجيار       -
            واليت تساعد                                                                                      لإلجيار يف السوق كل عام، تليب االحتياجات املتباينة لطاليب املساكن االجتماعية، واملؤقتة،         

  ؛                                             عن طريق تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص     وذلك                       على اإلدماج، واملتوسطة، 

  ؛                        الشاغرة يفرض على مالكها      املساكن                                    السماح للبلديات بإقرار رسم رادع على  -

  ؛                                                                            حث السلطات العمومية احمللية على إعادة ختصيص مبانيها غري املسكونة خلدمة سياسة السكن -

  ؛                التماسك االجتماعي     حتقيق           ً     إلسكان حرصاً على                 دعم اختالط فئات ا -
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       يعانون                                              للتملك مع إيالء األولوية للسكان الذين              املسخرة                   لإلجيار واملساكن          املسخرة                  اجلمع بني املساكن     -
                                ، واألسر املعيشية اليت تعيش يف                   وحيدة الوالد                           املسنون واملعوقون، واألسر      :       ، وهم                   من هشاشة أوضاعهم  

              صعبة طارئة؛     ظروف 

  ؛                                      وزيادة قيمة املساعدات يف املناطق احملرومة       بترميمه                                ص الضريبة املرتبطة بشراء مسكن أو     تقلي -

                                                                                       إعـادة الـنظر يف شروط احلصول على املساعدات اإلقليمية لتيسري ملكية أول مسكن من أجل حسن        -
  ؛                               تلبية احتياجات ذوي الدخل املنخفض

                                   ة سكن الئق للجميع وذلك بتوزيع خمصصات                                                    تشجيع البلديات اليت تطبق سياسة إسكان ترمي إىل كفال    -
  ؛              صندوق البلديات

                                                                                                    السـهر على أن يليب اإلسكان العمومي متطلبات تطور اجملتمع الذي نعيش فيه من حيث توفري أنواع                  -
   ن،  و   عوق  امل     ن، و  و  سن  امل                   يعيشون يف عزلة، و          الذين        شخاص    األ    ، و              وحيدة الوالد     سر    األ (                   جديدة من املساكن    

  .                                            ً        أن تكون هذه املساكن قليلة االستهالك للطاقة مثالً            على            مع احلرص     )  د        األفرا                  سـر كـبرية عدد      األ و
                                                                                                وينـبغي أن يندرج السكن، عالوة على ذلك، يف إطار حركية متكاملة لإلدماج االجتماعي واملهين،               

  ؛                                                                               وذلك بالتعاون بوجه خاص مع املراكز العمومية للمساعدة االجتماعية ومنظمات اجملتمع املدين

          من االختالط  و                                     قدر أكرب من العدالة االجتماعية            إقرار                               إجراءات منح املساكن من أجل                     حتسـني معايري و    -
  .               أو األسرية امللحة /                                          االجتماعي، بغية تلبية االحتياجات االجتماعية و

                     إقليم العاصمة بروكسل - ٢ 

     ١٩٩٩                                                  جوانب التطور الرئيسية يف سياسة اإلسكان منذ مطلع عام 

      يوليه  /      متوز   ١٧      ؤرخني    امل       رسومني    امل     ً      ً            إصالحاً جذرياً باعتماد      )     ٢٠٠٤-    ١٩٩٩ (   ة                               شهدت الفترة التشريعية األخري    -   ٥١٤
                                                                         قـانون إقليم بروكسل اخلاص باإلسكان؛ وقد مسح اعتماد هذا القانون على وجه       ب      ٢٠٠٤         أبـريل    /          نيسـان   ١    و     ٢٠٠٣

        ً      ومية فضالً عن                                                                                                    اخلصـوص بالتكريس اإلقليمي للحق يف سكن الئق ووضع أدوات جتسيده، ال سيما احلق يف اإلدارة العم                
    ومسح   .                                                                                                              املعايري اجلديدة اخلاصة مبسائل األمن والنظافة الصحية واملعدات ذات الصلة باملساكن املوجودة يف إقليم بروكسل              

                                                                                                              هـذا القانون، من جهة أخرى، بإجراء عملية توحيد عامة ملختلف النصوص اليت تنظم اجلهات املعنية أو اآلليات اإلقليمية      
                                                                                     تماعي، وصندوق اإلسكان، والوكاالت العقارية االجتماعية، ومجعيات ال تسعى للكسب تعىن                           قطاع السكن االج    :    وهي

                                                                                                           باإلدمـاج عـن طـريق اإلسكان، واجمللس االستشاري لإلسكان، وخمتلف النظم املوجهة لألشخاص الطبيعيني يف جمال                 
  .                                                                اإلسكان، ومركز اإلعالم بشأن اإلسكان، واملرصد اإلقليمي املعين باإلسكان، إخل

                                                                                                            ولكـن ال ميكنـنا مع ذلك أن حنصر يف هذا القانون خمتلف التطورات اهلامة احلاصلة يف جمال سياسة اإلسكان                     - ٥  ٥١
                                 ّ                                                                                 اإلقليمية رغم أن هذا اإلصالح اهلام مكّن إقليم العاصمة بروكسل من أداة كان اإلقليمان اآلخران يتمتعان هبا منذ النصف          

   .                   الثاين من التسعينات
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                                                                                 يف جمال اإلسكان على وجه التحديد، وإىل جانب االحتفاظ باألنشطة املتكررة اليت                   اإلقليم       سياسة                 وفيما يتعلق ب   -   ٥١٦
                                                                                                                      تضـطلع هبـا خمتلف األجهزة واآلليات وتطوير تلك األنشطة، فإن الفترة التشريعية األخرية مسحت، ال سيما فيما يتعلق                   

                                              ع املايل، ومبشاركة املستخدمني، وبتطوير اخلدمات                                                                       بقطاع اإلسكان االجتماعي، بتحقيق عدة تطورات كبرية تتعلق بالوض        
   :                              ولنا أن نذكر هبذا الصدد ما يلي  .                                                                       االجتماعية، وبإعمال خمتلف األدوات اليت تسمح بإدارة القطاع مبزيد من املوضوعية

                           عد إقليم العاصمة بروكسل     ي                                                                    انقضـاء دين اإلقليم جتاه صندوق استهالك قروض السكن االجتماعي؛ و           -
             املزيد من              أن يرصد                                 وهو ما من شأنه أن ميكنه من        .                                    وحـيد الذي صفى دينه هبذا اخلصوص                  اإلقلـيم ال  

                                 اإلمكانيات لسياساته يف جمال اإلسكان؛

                                                                      تنصيب جمالس استشارية للمستأجرين لدى اجمللس اإلداري لشركات السكن االجتماعي؛ -

                               الطلب على السكن االجتماعي                ً             يسمح مستقبالً مبعرفة حجم     "                التسجيل املتعدد  "                         تنفيذ نظام يطلق عليه      -
             معرفة دقيقة؛

   من                                                                                      سـجل عقـاري بنوعـية املـباين مبا يسمح حبصر احتياجات قطاع السكن االجتماعي                      وضـع  -
   ؛        الترميم      أشغال 

      دائرة                                    مشاريع التماسك االجتماعي، إنشاء       :           الذي يشمل                                            تكثـيف العمل االجتماعي يف هذا القطاع،         -
                ساكن االجتماعية؛                           الدعم االجتماعي ملستأجري امل     لتقدمي

              سكن االجتماعي؛                                        تنفيذ نظام لإلشراف على عمليات الطرد من امل -

  .                 املمتلكات العقارية                           تثمني االستثمارات يف جمال إصالح  -

               صندوق اإلسكان       ّ فيما خيّص

         من قروض          قرض      ٧٠٠                        نه بات مينح أكثر من       إ                    زيادة كبرية إذ                  العمل واإلجناز                          زيـادة قدرتـه عـلى        -
       ً  سنوياً؛        الرهونات

          الطابع               ً   من اآلن فصاعداً              وهكذا زال     .           املمنوحة         الرهونات                                        إصـالح شروط االستفادة من نظام قروض         -
                                                                               وبات من املمكن التعامل مع جممل حاالت األسر املعيشية يف هذا اجملال من جماالت                           هلذا النظام          األسري  

         يرادات؛                 ً                               األمر يتوقف دائماً على الوفاء بالشروط املتعلقة باإل       على أن               نشاط الصندوق، 

                          ينطوي على فائدة كربى هلؤالء؛         وهو نظام   "       للشباب "       املخصصة                   تنفيذ نظام القروض  -

      يعادل       الذي       بلغ    امل                                                                                  تطوير نظام ضمان اإلجيار الذي يسمح لألسر املعيشية اليت تواجه صعوبات باقتراض              -
            ضمان اإلجيار؛   من       قسطها 
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 ً     اً مبا                              ً            صندوق اإلسكان واليت متثل حالياً رصيد                                        املباين املخصصة ملساعدة اإلجيار يف                 املمتلكات من          تنمـية    -
   .                                                         وحدة سكنية، مؤجرة بشروط أقرب ما تكون إىل السكن االجتماعي   ٩٠٠          يزيد على

                           الوكاالت العقارية االجتماعية ب             وفيما يتعلق

  ر           ً    يوجد حالياً أكث  :                                                                               التوسـيع والتنمية الكمية لرصيد املساكن اليت تديرها الوكاالت العقارية االجتماعية    -
              وحدة سكنية؛ ١     ٠٠٠   من 

                                                     زادت الوسائل املالية املخصصة هلذه الوكاالت زيادة كبرية؛         هلذا الغرض -

               بإدارة إجيارات                اآلنفة الذكر                         تكليف إحدى الوكاالت                            الذين يؤجرون مساكنهم                         يـتعني عـلى املالك       -
   .                                                 مساكنهم للحصول على عالوات كمساعدة يف أشغال اإلصالحات

                التجمع الفلمندي - ٣ 

                                         وتتألف سوق املساكن يف اإلقليم الفلمندي        .                أسرة معيشية   ٢     ٣٨٥     ٥٣٠                          ، بلغ تعداد الفلمنديني         ٢٠٠١        يف عام    -  ١٧ ٥
     وشغل   .                                                       أصحاهبا، واالستئجار من اخلواص، واالستئجار االجتماعي                         املساكن اليت يشغلها    :                            مـن ثالث أسواق فرعية هي     

                      يف املائة من األسر       ٧٢                                      لمندي منذ عهد قدمي، حيث يسكن حنو                                 لإلسكان يف اإلقليم الف          الرائج              هو الشكل           ملساكنهم      املالك  
                                                                 أما سوق االستئجار من اخلواص فهو ثاين أكرب هذه األشكال، حيث يسكن         .                                             املعيشـية الفلمندية يف مساكنها اليت متلكها      

    يف  ٦            جتماعي بنحو                                    ويستأثر قطاع اإلسكان باالستئجار اال     .       املساكن               ً                                        يف املائـة تقريباً من األسر املعيشية يف مثل هذه              ٢٢
  .                               املائة من األسر املعيشية الفلمندية

     ُِ           وقد أُِقر قانون      ".                        قانون اإلسكان الفلمندي   "                                        سياسة اإلسكان يف اإلقليم الفلمندي هو        ل                           واإلطـار التشريعي العام      -   ٥١٨
     سكان                             وهو يشكل األساس لسياسة اإل      )                                عدة مرات منذ ذلك التاريخ           تعديله      وجرى     (    ١٩٩٧       يوليه   /                   اإلسكان هذا يف متوز   
  :                                     وحيتوي هذا القانون على العناصر التالية  .                  يف اإلقليم الفلمندي

        العامة؛                  األحكام والتعريفات  - ١ 

  ؛                                    أهداف سياسة اإلسكان يف اإلقليم الفلمندي - ٢ 

  ؛                                األحكام اخلاصة مبراقبة نوعية اإلسكان - ٣ 

  ؛                  تنظيم سياسة اإلسكان - ٤ 

    ؛        يت تتيحها                                        منظمات اإلسكان االجتماعي، مهمتها والفرص ال - ٥ 

  ؛                          األدوات املتاحة يف جمال اإلسكان - ٦ 

  .           االجتماعية      املساكن                      األحكام اخلاصة باستئجار  - ٧ 
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             وتتمثل نقطة    .                                                                                                    وتـنفذ احلكومـة الفلمندية هذا اإلطار التشريعي العام باختاذها عدة قرارات وقوانني هبذا الصدد               -   ٥١٩
                              وهذا احلق يف السكن مكرس يف دستور   .                   ق يف سكن الئق للجميع                                                 االنطالق العامة لسياسة اإلسكان الفلمندية يف كفالة احل 

                 السكن الالئق ذي                  يف املتوفر من           زيادة    ال                                   وإلعمال هذا احلق يف السكن، يتعني         .                                        بلجـيكا ويف قـانون اإلسكان الفلمندي      
             جاهدة إلعطاء                                   وتسعى سياسة اإلسكان الفلمندية       .                مع أمن املساكن                                            يدة، وبيئة معيشية الئقة، وبأجر ميسور         اجل         نوعـية     ال

  .                                                                       دفعة هلذا احلق، مع إيالء عناية خاصة بالسكان الذين هم يف مسيس احلاجة للمساعدة

                                                                                                                فسياسـة اإلسـكان الفلمندية تعمل، يف إطار احلدود املالية للميزانية، على هتيئة الظروف إلعمال هذا احلق يف                   -   ٥٢٠
  :                                              السكن الالئق، وذلك باختاذ التدابري العامة التالية

  ؛         السائدة           االجتماعية            يف كنف األوضاع                              مؤجرة وعقارات يشغلها أصحاهبا      مساكن     توفري  -

  ؛         ً                                                املضي قدماً يف أشغال ترميم، أو حتسني، أو هتيئة الرصيد من املساكن -

                                                                     تقدمي الدعم يف جمال السكن لألسر املعيشية اليت هي يف أمس احلاجة إىل هذا الدعم؛ -

   .                              للتأثري على األسعار ومراقبتها                                   انتهاج سياسة خاصة باألراضي والعقارات -

                                   ً     ً                                                                     وتـويل سياسـة اإلسكان الفلمندية اهتماماً خاصاً باألسر املعيشية اليت هي يف أمس احلاجة إىل املساعدة، مثل                   -   ٥٢١
                                                           والعنصر اآلخر املهم هو السعي للمزج االجتماعي يف مشاريع             ...                                                   الفـئات ذات الدخل املنخفض، واملسنني، واملعوقني،        

        عن طريق                                                      يف البنية اإلسكانية احمللية ويف اجملتمعات احمللية، و             مندجمة                                       لك بتنفيذ مشاريع سكنية صغرية احلجم                    اإلسـكان، وذ  
ّ          وتنجز مشاريع اإلسكان االجتماعي يف اجملّمعات        .                 وامللكية السكنية                     اخلاص واالجتماعي         االجتار                        مشاريع خمتلطة جتمع بني                                       

                          ً                                                   قع املساكن يف بيئة تتيح فرصاً مناسبة لنسج عالقات اجتماعية ولتنقل األسر              وت  .                                           السكنية القائمة أو مبحاذاهتا قدر اإلمكان     
                     وحتاول سياسة اإلسكان     .                                             ً                                  ويكتسي ذلك أمهية لتحسني نوعية احلياة والعيش معاً يف وحدات سكنية اجتماعية             .          املعيشـية 

                           ك ببناء املساكن وترميمها                                                                                                    الفلمـندية التحفـيز عـلى استخدام مواد وأساليب البناء اإليكولوجي ودعم هذا التوجه وذل              
   .                 وتكييفها وحتسينها

               السكن االجتماعي

              شركات اإلسكان   (                                                                                         ويبلغ عدد املساكن االجتماعية اليت يديرها قطاع اإلسكان االجتماعي يف اإلقليم الفلمندي              -   ٥٢٢
      ديسمرب  / ل             كانون األو    ٣١                          وحدة سكنية متاحة يف         ١٣٤     ٤٢٢   ،   )                                                  االجـتماعي املعترف هبا والشركة الفلمندية لإلسكان      

  .                  كانت مؤجرة بالفعل  )          يف املائة  ٩٥ (             وحدة سكنية    ١٢٧     ٦٠٧                                         ومن هذا الرصيد من املساكن االجتماعية، هناك   .     ٢٠٠٤
     ً            أساساً إىل أشغال        ذلك                                                                                                 وكانت هناك نسبة مئوية ضئيلة من رصيد املساكن االجتماعية غري مؤجرة يف ذلك الوقت، يعزى                

                     ، ولكن هذه املساكن    ̀                  املساكن االجتماعية ̀           ً      ً        ً         احمللية أيضاً رصيداً متواضعاً من                       وتدير البلديات     .                            الترمـيم اليت كانت مقررة    
  .                                           ليست مدرجة يف املعلومات الواردة يف هذا التقرير

                           وتقوم هذه الشركات ببناء      .                                           شركة حملية معترف هبا لإلسكان االجتماعي        ٩٨                                 يوجـد يف اإلقلـيم الفلمـندي         -   ٥٢٣
        العادي                 ً                         ويكون اإلجيار دائماً أقل من سعر السوق          .                    اإلسكان االجتماعي                               ً              املسـاكن االجتماعـية وتأجريها وفقاً لشروط      
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                               وقد وصل متوسط اإلجيار الفعلي       .                                                                                         ويتوقف على دخل املستأجر، وعدد أفراد األسرة املعيشية، وتكلفة البناء، وعمر البناية           
           قد وصل       ٢٠٠٤        ر عام                                                     وكان عدد طاليب استئجار مساكن اجتماعية يف أواخ         .                  يورو يف الشهر      ١٩٨       إىل       ٢٠٠٤          يف عـام    

        تشرين   ٢٠                           ً                                         وتؤجـر املسـاكن االجتماعية وفقاً ألحكام قرار احلكومة الفلمندية املؤرخ       .                   مـن الطالـبني      ٨٨     ٢٠٢    إىل  
                   املتعلق بضبط نظام     )     ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠                                          املعـدل بقرار احلكومة الفلمندية املؤرخ          (    ٢٠٠٠          أكـتوبر    /    األول

                                                                          ماعي الذي تعرضه الشركة الفلمندية لإلسكان أو شركة من شركات اإلسكان                                               اإلجيـارات االجتماعـية لإلسكان االجت     
   .                                    االجتماعي للتأجري أو للتأجري من الباطن

                                                                                                       وللحصـول على إجيار اجتماعي، من الضروري التسجيل يف قائمة طاليب استئجار سكن اجتماعي لدى شركة                 -   ٥٢٤
  :                  تويف الشروط التالية                                   وعلى طالب استئجار سكن اجتماعي أن يس  .                لإلسكان االجتماعي

                               أن يكون قد بلغ السن القانونية؛ -

   :                    أن يكون دخله أقل من -

                                      يورو بالنسبة للشخص الوحيد غري املعيل؛  ١٦     ٢٦١ - ١  

ّ    يورو بالنسبة للشخص الوحيد املعّوق؛  ١٧     ٦١٦ - ٢                                  

  .                               يورو لكل معال، بالنسبة لآلخرين ١     ٣٥٦                   يورو، يضاف إليها   ٢٤     ٣٩١ - ٣  

  :                                                 من املالك للحصول على سكن مناسب لالستئجار إال إذا كان        بالقبول                  طالب سكن اجتماعي      حيظى   وال  -   ٥٢٥

     ً                                مسجالً يف سجل طاليب استئجار سكن اجتماعي؛ -

      ً                                    ملبياً لشرط الدخل عند وقت احلصول على السكن؛ -

   ً     تعاً حبق                                                ً                                                  ال ميلـك ال هو وال أحد من أفراد أسرته املعيشية مسكناً ميلكه ملكية كاملة وبكامله وال متم                  -
                        والسكن يف خميم واقع يف       .                                                                         انتفاع كامل عند وقت احلصول على السكن، سواء داخل البلد أو خارجه           

   .                                                    اإلقليم الفلمندي ال يدخل يف احلسبان عند تطبيق هذا الشرط

   :                                          عن الشرط املتعلق بامللكية يف احلاالت التالية     اخلروج     ويقع  -   ٥٢٦

                                                          برتع امللكية، غري الئق أو غري مناسب للسكن، أو أنه غري                                                          إذا تقـرر أن السـكن، الذي هو حمل قرار            -
           الذي يطلب        نفسه                        ً                                            بـد أن يكون السكن واقعاً يف اإلقليم الفلمندي ويشغله الشخص                وال  .        مناسـب 

                     استئجار سكن اجتماعي؛

      ً                    عاماً ويشغل املسكن بنفسه؛  ٥٥                                              إذا كان عمر طالب استئجار سكن اجتماعي ال يقل عن  -
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ّ   ً      ً                                          ار سكن اجتماعي معّوقاً ومسجالً للحصول على سكن من مساكن احملتاجني                                  إذا كـان طالب استئج     -                  
   .                                   لتلقي مساعدة يف أنشطة احلياة اليومية

                                                                                                            على أنه جيب بيع العقار يف ظرف عام واحد من منح سكن اجتماعي أو تأجريه لشركة اإلسكان االجتماعي أو                    -   ٥٢٧
  .       سنوات ٩                              وضعه حتت تصرفها لفترة ال تقل عن 

                             السكن االجتماعي، مع مراعاة          تأجري                       ً                                           املساكن االجتماعية وفقاً للتسلسل الزمين للتسجيل يف سجل طاليب                ومتنح   -   ٥٢٨
  :                        جتماعي حسب التسلسل التايل  اال    سكن   ال                           تنمح األولوية لطاليب استئجار   .                     قواعد األولوية امللزمة

                        فقط إذا كان السكن                                                                                        مـن كان يعاين بنفسه من إعاقة أو كان أحد أفراد أسرته يف هذه احلالة، ولكن                - ١
             ً                                                    املتاح مناسباً إلسكان أسرة يعاين أحد أفرادها أو أكثر من هذه اإلعاقة؛ 

  ؛ ٨                      ً       ً     ً        من اعترب استئنافه مقبوالً وصحيحاً وفقاً للمادة  - ٢ 

                                  من وجب نقله من مكانه الذي هو فيه؛ - ٣ 

                           نحه سكن يف إطار برنامج حمدد؛         املطالبة مب         يستطيع       من كان - ٤ 

    شغل  ل         املنطقية       قواعد    ال                                          لنفس شركة اإلسكان االجتماعي وال يليب         ً اً      ً        مسكناً تابع                ً       مـن كـان مستأجراً     - ٥
                                                املسكن، ويرغب يف االنتقال إىل مسكن يليب هذه القواعد؛

  :                                                                  من كان مقر سكنه الرئيسي يف اإلقليم الفلمندي وهو يف إحدى احلاالت التالية - ٦ 

  ؛    ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين ١                     يقيم يف خميم قبل تاريخ  -

                                   قانون البلديات اجلديد، ويتعني إخالؤه؛   من      ١٣٥                                  ً        يقيم يف مسكن اعترب غري صاحل للسكن وفقاً للمادة  -

      ، أو                 العيش الفلمندي               من قانون      ١٥                                            ً                      يقـيم يف مسكن اعترب غري صاحل أو غري الئق للسكن وفقاً للمادة               -
            من قرار    ٢                          فقرة الثانية من املادة                                   ً        لدى اجلهات الرمسية اإلقليمية طبقاً لل              املتوفرة            ً                اعتـرب، وفقاً للمعلومات     

                                        بشأن التأمني النوعي واحلق يف الرفض           ١٩٩٨        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦                              احلكومـة الفلمـندية املؤرخ      
                                                                                                    األول، واحلـق االجتماعي يف إدارة اإلقامة، أنه غري الئق أو غري صاحل للسكن نتيجة لثالث فئات من                  

                          وفوق ذلك، يتعني إخالء املبىن؛  .                                         املشاكل على األقل تتعلق باالستقرار والرطوبة

   .                                                                يقيم يف مسكن كان يشغله يف التاريخ الذي كان فيه حمل قرار برتع ملكيته -

                                                                                                            وبعـد تطبيق قواعد األولوية امللزمة، قد تقرر شركة اإلسكان االجتماعي منح األولوية لطالب استئجار سكن                 -   ٥٢٩
   :                       ملدة ثالث سنوات على األقل                                                  اجتماعي كان، وملدة ست سنوات قبل ختصيص مسكن له، يسكن 

                                                          إما يف اجملتمع احمللي الذي يقع فيه السكن الذي ينتظر منحه إياه؛ - 
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  .                                                                 أو يف جمتمع حملي يقع يف منطقة داخلة يف نطاق أنشطة شركة اإلسكان االجتماعي - 

                          للسكن عند ختصيص مسكن                                                                                        على أنه تتعني املراعاة الدائمة ملسألة شغل املساكن بطريقة عقالنية وصالحية املباين            -   ٥٣٠
                                                                                                       واملقصود بصالحية املباين للسكن هو االنشغال بتوفري الصالحية املثلى ملقومات الوحدات السكنية بوجه عام                .   ما

          االختالط        لتحقيق                                                            وميكن أن تشمل هذه الصالحية املثلى، يف مجلة أمور، السعي             .                                   ولفـرادى هذه الوحدات بوجه خاص     
  .               االجتماعي املنشود

                                  االجتماعية وتوزيعها يف اإلقليم            باملساكن                                                              القواعـد املشار إليها أعاله مسألة تطبيق اإلجراءات اخلاصة                  وحتكـم    -   ٥٣١
  .     ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ١                                                         وجيري إعداد أحكام جديدة ويتوقع املوافقة عليها حبلول           .                              الفلمـندي يف الوقـت احلاضر     

  .                          اإلسكان االجتماعي وللبلدية                                                  وستقضي األحكام اجلديدة مبنح قدر أكرب من املسؤولية لشركة

                  سوق اإلجيارات اخلاصة

                                                                               املؤجـرة يف إطار نظام اإلسكان االجتماعي، يتجه االهتمام أكثر فأكثر إىل سوق                  املسـاكن          توافـر             إىل جانـب     -   ٥٣٢
             يد من األسر                                                         املؤجرة يف إطار نظام اإلسكان االجتماعي، فإن العد              املساكن     ً                  ً         فنظراً للعدد احملدود نسبياً من        .               اإلجيارات اخلاصة 

                                                                         مسكن يف سوق اإلجيارات اخلاصة اليت تنطوي بالنسبة هلا على املزيد من                      للبحث عن                                     املعيشية ذات الدخل املنخفض مضطرة      
         على جزء    `               مسحة اجتماعية    `     إضفاء                                                                        وحتاول سياسة اإلسكان الفلمندية، عن طريق مكاتب اإلجيارات االجتماعية،            .       املتاعب

                 وال يزال املعروض     .                              والقدرة على حتمل تكلفتها          املساكن                خاص بنوعية          اهتمام             ، مع إيالء     ن     املساك                          مـن السوق اخلاصة إلجيار      
  .    مسكن   ٣     ٥٠٠                                      ً      ً             التابعة ملكاتب اإلجيارات االجتماعية حمدوداً نسبياً ويصل إىل حنو       املساكن   من 

              الدخل املنخفض            ً                                                                                    وهـناك أيضـاً إعانـة اإلجيار ومنحة االستقرار على سبيل الدعم املايل لألسر املعيشية ذات                  -   ٥٣٣
                           أن يفي بالشرط املتعلق         يلزم                                                               ولكي يستحق املرء احلصول على إعانة اإلجيار ومنحة االستقرار،            .                     السـتئجار مسكن جيد   
  .                                                        ّ             أقصى لإلجيار، وأن ينتقل من بيت يف حالة سيئة إىل بيت جيد ومكّيف الحتياجاته ً اً                     بالدخل، وأال يتجاوز حد

                                                                           قانونية وتوجيهات للمستأجرين بشأن مجيع اجلوانب املتعلقة بعملية استئجار                                            وتقدم نقابات املستأجرين معلومات      -   ٥٣٤
   .               مسكن من املساكن

                                                                     يف اآلونة األخرية بشأن السياسات موجهة هي األخرى للنهوض بنوعية                    اليت اختذت                              ومثـة العديد من املبادرات       -   ٥٣٥
                                       قانون اإلسكان الفلمندي على معايري السالمة        فقد نص   .                         سيما مساكن اإلجيارات اخلاصة            املساكن، ال             القائم من           رصـيد     ال

   ،                   على سبيل املثال    ،       من ذلك  (                                ً                                                     والصـحة ونوعية املساكن وأورد نصوصاً خمتلفة لتحسني نوعية اإلسكان وقضى بتنفيذها             
  .                                 فثمة تدابري داعمة وأخرى زاجرة       ).                                                                                  اشتراط شهادة املطابقة، وفرض رسوم على املساكن غري املشغولة أو البيوت املهملة           

                                         شغال التحسني واملواءمة وذلك لتوفري دعم       أل      تقدم                              القطاع اخلاص، هناك عالوة        من                                   النسـبة لألسر املعيشية املستأجرة        وب
          ويدقق قسم   .                                                                       وقد أنشئ، ضمن الدائرة الفلمندية لإلسكان، ما يسمى بقسم التفتيش اإلسكاين     .                        مايل إلجناز أشغال حمدودة   

                                                                  املتعلق بالنوعية الرديئة لإلسكان ويسعى إىل إدخال حتسينات سواء                                                         التفتـيش اإلسـكاين على وجه اخلصوص يف اجلانب          
  .                   بالتحفيز أو بالعقاب
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     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٤                               املقاصد الرئيسية يف سياسة اإلسكان 

                                                                                             ، قدم وزير اإلسكان مشروع قانون سياسته يتضمن مقاصد السياسة العامة للفترة التشريعية                 ٢٠٠٤              يف هناية عام     -   ٥٣٦
  :     اآلتية                                          وأهم مقاصد سياسة اإلسكان لألعوام القادمة هي   .     ٢٠٠٩       ية عام        إىل غا    ٢٠٠٤            احلالية لعام 

                                      جه االهتمام إىل ملكية املساكن، وسوق       و   وسي  .                                                   التركيز احملوري على النهوض باحلق يف املسكن الالئق        -
  ؛                               اإلجيارات اخلاصة، واإلسكان االجتماعي

                                       املقدور على تكاليف إجياراهتا والتحفيز                                                                     اختـاذ تدابري لزيادة توافر قطع األرض املخصصة لبناء املساكن            -
                      وسيتوجه االهتمام هبذا     .                                                                               عـلى الشراء والترميم وبناء األفراد مساكنهم اخلاصة هبم وتقدمي الدعم لذلك           

                                                                                                   الصـدد إىل تقـدمي املنح ألشغال الترميم الكربى، وإصالح النظم القائمة بشأن القروض االجتماعية،               
  ؛       جتماعية  اال       ملساكن ا                              واحلق يف الشراء بالنسبة ملستأجري 

                                                                   اخلاص الرامية لتعزيز الفرص املتاحة للحصول على مساكن مؤجرة                      مساكن اإلجيار      سوق          الدعم ل        تدابري   -
             وسيعدل نظام    .                                                                                    ذات نوعية جيدة مقدور على إجياراهتا، وال سيما لألسر املعيشية ذات الدخل املنخفض            

                             صندوق مركزي لضمان اإلجيارات                         بحث إمكانيات إجياد                  ُ   وسع نطاقه، وستُ                   ُ       عـالوة االسـتئجار وسيُ    
                                                                                              وسيوضع موضع التنفيذ، وسيوسع جمال نشاط نقابات املستأجرين ليشمل املزيد من البلديات يف اإلقليم        

                                                                      اإلجيار اخلاص، ستتخذ باملثل تدابري حمفزة فيما يتعلق باملالك وكذلك                مساكن                ولزيادة توافر     .         الفلمندي
  ؛     ماعية                                     لتوسيع نطاق عمليات مكاتب اإلجيارات االجت

       ذلك،     جبانب  .                                  الستثمارات يف قطاع اإلسكان االجتماعي      من ا                                   احلفـاظ عـلى املستوى العايل              سـيتم  -
ّ                    ً                                                                   ستبّسـط اإلجـراءات اليت كثرياً ما كانت معقدة ومستغرقة للوقت والرامية إلجناز مشاريع                        املساكن   

ـ     اال     كما   .     ضمار          يف هذا امل       أكرب                                                    لقى على عاتق شركات اإلسكان االجتماعي مسؤولية         ُ ُت               جتماعـية وس
        وباملثل،   .                                                ً                              سـيوجه االهـتمام لتحسـني العالقات اجملتمعية والعيش سوياً يف جممعات سكنية اجتماعية    

      دقيق                                                                                     ستخضـع احلالـة املالـية ملشاريع اإلسكان االجتماعي ولشركات اإلسكان االجتماعي لبحث            
  ؛                     لشركات إسكان مسؤولة       السليمة     دارة   اإل                           وستوضع مقترحات من أجل حتقيق 

  .               اإلجيار اخلاص       مساكن                                                                          مبتابعة أكثر منهجية للشأن املتعلق بنوعية اإلسكان، ال سيما يف سوق                     القـيام  -
                                                                      القدرة على مراقبة التفتيش اإلسكاين الذي ميكن من خالله، يف مجلة                                      بذل جهـد يف سبيل تنمية        ُ   وسـيُ 

                        تعلق بالنوعية الرديئة                      تطوير اجلانب امل             فاملزيد من   .                                                    أمور، معاجلة قضية املغاالة يف اإلجيارات معاجلة جدية       
            ألسر املعيشية  ا           لفائدة                                          ً                                     للمسـاكن املؤجرة يف السوق اخلاصة سيكون مقروناً باختاذ تدابري الدعم الالزمة           

  ؛                       تحسن حبق حالتها اإلسكانية ت             املعنية، كيما 

ِ                                                                                     سـتحظى الِصالت بني اإلسكان وعدد من اجملاالت األخرى من جماالت السياسة العامة، مثل الرفاه،                -         
            ، ليس على    ً اً      كبري                    ً    إذ يؤثر السكن تأثرياً     .             بعناية خاصة     ...                                          من الفقر، والتخطيط العمراين، والبيئة            واحلد  

                                 ومن الضروري إجراء جوالت كافية       .                                                       ً          حياة فرادى األسر املعيشية فحسب بل على احلياة اجملتمعية أيضاً         
                لبلدية وغريها من                               أما على املستوى احمللي، فإن ا      .                                                  مـن املشـاورات لتحقيق سياسة متكاملة ومنسجمة       

                                               أفضل ميكنها من بلوغ سياسة منسقة لتقييم الوضع                            هي اليت تكون يف مركز                               مـنظمات اإلسكان احمللية     
  .                            احمللي واالحتياجات يف جمال اإلسكان
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               التعاون اإلمنائي - ٤ 

    امج                                                                                                     فـيما يتعلق باحلق يف السكن، عملت اجلهات البلجيكية املعنية بالتعاون على تطوير شراكة مع برن                -   ٥٣٧
     جدول   ("                            ينفذ يف املدن الثانوية       ً اً                                 فنحن ندعم يف املقام األول برناجم       .      املوئل  -                                   األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     

    ").  ٢١             أعمال القرن

                                                       ويتيح الربنامج للجماعات احمللية ولشركائها الدعم على         .     ١٩٩٥                                                  وقد أطلق هذا الربنامج لتعزيز القدرات يف عام          -   ٥٣٨
             فالدعم املقدم   .                         والربنامج من أجل اإلسكان  ٢١                                          هيل تنفيذ العمليات احمللية جلدول أعمال القرن                        مـدى سنوات عديدة لتس   

      ويهدف   .                      برامج الدعم الدولية       وتفندها                    ً                      ً                              للـربنامج يسـتهدف حتديداً املدن املتوسطة اليت كثرياً ما تعاين من ضعف قدراهتا      
   .                                           خطط عمل بيئية قائمة على الشراكة وتنفيذها                                                      الربنامج إىل النهوض باإلدارة احلضرية الرشيدة وذلك بدعم وضع

                                                           جية الربنامج على ضرورة االشتراك يف رؤية واحدة للتنمية وملستقبل  ي     سترات ا                                       ففـيما يـتعلق بكـل مدينة، تركز          -   ٥٣٩
        زز هذه         ومما يع   .                                                                                                 وباملوازاة مع ذلك، تعاجل املشاكل امللحة بالتخطيط لألعمال اليت تنفذ وبتسوية الرتاعات البيئية              .         املديـنة 

                                                      وتتركز اجلهود الرامية إىل تعزيز القدرات على حتديد          .                                                                 املسـاعي إطالق عملية تشاورية دائمة قائمة على أساس املشاركة         
                                                                                                                  أولويـات العمـل، وتنمية موارد بشرية حمددة، وتعزيز املؤسسات، واستحداث أدوات وتكييفها، وتشجيع الشراكات،               

  .                       اليت تواجه مشاكل مماثلة                                   وحشد املوارد، وتكثيف املبادالت بني املدن

  .                                               وتدعم بلجيكا أنشطة تنفذ يف املغرب وكوبا وفييت نام -   ٥٤٠

 مبادئ تغذوية - دال

                        التجمع الناطق بالفرنسية - ١ 

                            نشر املعرفة باملبادئ التغذوية

         يم مبادئ                                                  الناطق بالفرنسية والون وبروكسل يتمثل يف تعل           للتجمع                                             مثـة حمور جوهري يف إعالن السياسة اجملتمعية          -   ٥٤١
         تشرين    ١٢                         الناطق بالفرنسية يف           التجمع                                              ولتنفيذ هذا البند من اإلعالن، قررت حكومة          .         الصغر  ذ                         الـتغذية الصـحية مـن     

                        يندرج يف إطار اخلطة                   التجمع املذكور                                                            وضع خطة استراتيجية للتشجيع على التغذية الصحية يف              ٢٠٠٤         نوفمـرب    /       الـثاين 
                                                                     ملعنية بإدارة هذه اخلطة االستراتيجية يف املرحلة األوىل بوضع قائمة باملبادرات                  وقد كلفت اللجنة ا  .                        الوطنية للتغذية والصحة 

  .                                            اليت اختذت يف هذا اجملال وتفقد قاعات األكل املدرسية

       أكتوبر  /                  إىل تشرين األول       ٢٠٠٠       نوفمرب   /                                                         أحدث املبادرات اليت اختذت يف الفترة من تشرين الثاين                    عـلى صعيد   و -   ٥٤٢
                                                              وقد دعيت اجلهات الفاعلة والشركاء يف احلقل املدرسي والنهوض           .           إىل املدارس                              ، وجهـت مخسـة تعمـيمات            ٢٠٠٣

                  خطط عمل يكون          وتنفيذ                                                                                            بالصحة إىل أن حتشد قواها، بإشراك التالميذ واآلباء ومسؤويل الوجبات واجملتمع احمللي، لوضع              
  .                                   اهلدف منها حتسني الغذاء املقدم يف املدارس

  .                                           املدرسية بإرسال استبيان إىل املؤسسات التعليمية       املطاعم         يم حالة                            وسيجرى يف املستقبل القريب تقي -   ٥٤٣
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           الفلمندي      التجمع - ٢ 

        التجمع                                                                                                       لقـد اعترب التثقيف التغذوي أحد األهداف الصحية يف االستراتيجية بشأن الوقاية والنهوض بالصحة يف                 -   ٥٤٤
  .    ١٩٩٨         رت يف عام  ّ طّ         ُ ية، كما ُس د              الناطق بالفلمن

                    غذية قليلة الدهون     األ                  زيادة يف استهالك      ال         الدهون و  ب        الغنية      غذية    األ                  اخنفاض يف استهالك    ̀                       وكان اهلدف هو حتقيق      -   ٥٤٥
   .̀             غنية باأللياف  ال و

                           فقد وضع على سبيل املثال       .                                                                       واملعهد الفلمندي للنهوض بالصحة مكلف بوضع أساليب التثقيف التغذوي         -   ٥٤٦
       ولغرض   س   ر                         لتثقيف التغذوي، يف املدا       يف ا         تخدامه                     عدد من األدوات الس    و   ،   "                 هرم دليل األغذية   "        ل                    صيغة الفلمندية   ال

       نترنت  إل                 وموقـع عـلى ا       ؛   ) ن                                      مـثل الفـئات احملـرومة، واملهاجـرو        (                              فـئات أخـرى مسـتهدفة                       الـتعامل مـع   
) >http://fedpyr.lsi-e.be/start.aspx?lid=2و   www.vig.be<( .  

                                                                                                                وتقع مهمة تنفيذ اإلجراءات اليت يضعها املعهد الفلمندي للنهوض بالصحة على عاتق املنظمات احمللية العاملة يف                 -   ٥٤٧
                                                                                   ، اليت تنهض مبهمة حمددة هي تنفيذ األهداف الصحية لإلقليم الفلمندي على املستوى             ̀ LOGÒ                        جمـال النهوض بالصحة     

     جبوالت  "                          ً         من األنشطة يف املدارس وانتهاًء                                                      ً        ائفة كبرية من األعمال املتعلقة بالغذاء الصحي، بدءاً           ط           تتوىل أداء      فهي    .       احملـلي 
                                                 مبادرات للتشجيع على محاية املياه باعتبارها                                  ً     ومعظم هذه املنظمات اختذت أيضاً      .                 يف املتاجر الكربى    "                بصـحبة مرشدين  

  .                   حاجة للشرب يف املدارس

  :             ى املستوى احمللي              أخرى اختذت عل     تدابري          وفيما يلي  -   ٥٤٨

                                                                         ، وهي عبارة عن محلة للتوعية موجهة للجمهور العام بشأن احلمية الصحية والنشاط  "                 للياقة للفلمنديني  ا " -
  ؛ )    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣ (      البدين 

        ً   عاماً   ١٢    و  ٦                            الذين تتراوح أعمارهم بني                                    تزويد املدارس بالفواكه لألطفال        : "                       اإلكـثار مـن الفواكه     " -
  ؛ )    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥ (

  .                                                                    ة صحية مدرسية متكاملة، بالتعاون مع منسق ألنشطة النهوض بالصحة يف املدارس            جيري وضع سياس -

   .      شركة ٢     ١٩١ و        مدرسة  ٢     ٧٤٢                                 ، أجري تقييم للسياسات التغذوية يف     ٢٠٠٣       ويف عام  -   ٥٤٩

      دارسـ   امل   يف      السن   يـ  ف        التقدم    مع       يتقلص       ولكنه         املناهج،   يف       مكانة         التغذوي         التثقيف      يشغل           املـدارس،       فـي  ف -   ٥٥٠
      الزاد         على                                   ً      وإن اختذت إجراءات، فهي تركز أساساً       .                                        العمل، فوجود السياسات التغذوية حمدود                     أمـا يف أماكن      .  ية       لـثانو  ا

                                         الثقافة التغذوية، فإن مبادرات النهوض      ب            بعض اإلملام             فيما يبدو                                                قلة قليلة من الناس يف الشركات لديهم            أن     ورغم  .        الغذائي
  .    ٢٠٠٦                ه الدراسة يف عام          وستكرر هذ  .                              بالصحة يف مكان العمل تبقى حمدودة

 



E/C.12/BEL/3 
Page 132 

 

               التعاون اإلمنائي - ٣ 

                                        فقد وضعنا عدة مشاريع تندرج يف إطار         .                     التعاون البلجيكي            يتكثف فيه                                          يعد األمن الغذائي أحد القطاعات الذي        -   ٥٥١
             يف املناطق               اليت تنفذ          املتكاملة                 ، لدعم الربامج    ̀              صندوق البقاء ̀                                             وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ الربملان البلجيكي       .                 التعاون الثنائي 

   .                                            القاحلة واملهمشة يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى

  ،  "                    النداء ملكافحة اجلوع    -        للبيان "                                         مبادرة أطلقها الربملان وترمي لالستجابة                 عبارة عن                             وصندوق البقاء البلجيكي     -   ٥٥٢
                      صودق على قانون قضى       ،      ١٩٨٣        أكتوبر   /    األول          تشرين  ٣    ويف     .                                   جبائزة نوبل يف مطلع الثمانينات           ً   فائزاً   ٧٧               الـذي أطلقه    

                                             ، صدر قانون جديد بشأن صندوق البقاء البلجيكي،     ١٩٩٩      فرباير  /      شباط ٩   ويف    ".                         صندوق البقاء للعامل الثالث "         بإنشـاء  
  .    ١٩٨٣                     ألغي مبوجبه قانون عام 

  .                       ً  يف البلدان األكثر حرماناً                                                                      ً ومهمة صندوق البقاء البلجيكي هي حتسني األمن الغذائي لفئات السكان األشد ضعفاً -   ٥٥٣
               لبقاء بالنسبة                                    مزمن، من أجل احلفاظ على فرص ا               بشكل        ً   غذائياً                                             ً         ل هذا الصندوق برامج يف البلدان اليت تواجه نقصاً           ِّ   وميـوِّ 

    .                                                  لذين تتهددهم اجملاعة، وسوء التغذية، والفقر، واإلقصاء ل

                  ذوي لألسر واجملتمعات                                                                           وتعطي هذه الربامج هبذا اخلصوص األفضلية لنهج متكامل بغية حتسني األمن الغذائي والتغ -   ٥٥٤
   :                        باألبعاد األربعة التالية     ً  خاصاً                   ً حضرية، وتويل اهتماماً  )    شبه (                     احمللية يف بيئة ريفية، و

                                                                توافر ما يكفي من األغذية لتلبية احتياجات األسر يف البلدان الشريكة؛ -

        تضمن هلم    ليت  ا                                           وذلك مبد السكان املعنيني بالوسائل الالزمة          ً   وكيفاً                 ً   تغذية مناسبة كماً                  احلصـول عـلى    -
   ؛                                                 ً الكفاف مع إيالء عناية خاصة بفئات السكان األشد ضعفاً

                                      كفالة حصول اجلميع على األغذية يف أي وقت؛ -

                                             ، واملياه الصاحلة للشرب، والتعليم األساسي،       ة        الصحي        الرعاية                                          حتسـني البنية األساسية القاعدية يف جمال         -
  .                 واملعدات االجتماعية

     سيما             الكربى، وال                                      البلدان األفريقية جنويب الصحراء          لفائدة                   ً   لجيكي أنشطته حصراً                               ويكـرس صـندوق البقاء الب      -   ٥٥٥
  .             على مشاريعه                 ً  مليون يورو سنوياً  ٢٠                          ويبلغ متوسط إنفاق الصندوق   .                                 البلدان الشريكة يف التعاون احلكومي

 أمن السلسلة الغذائية -هاء 

              املستوى االحتادي

      إدارة       بشأن           الذي ثار            إثر اجلدل      على   ،    ٢٠٠٠                بلجيكا يف عام     يف          الغذائية         السلسلة     ألمن         االحتادية         الوكالة       أنشئت -   ٥٥٦
  .                         ا البلد يف أواخر التسعيناتـ    ض هل                       َّ األزمات الغذائية اليت تعرَّ
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                                                                                     مع روح التشريعات األوروبية، إجياد هيئة احتادية مستقلة تقع حتت مسؤولية وزير                                     ً    فقد أرادت السلطات، متاشياً    -   ٥٥٧
   .          بكاملها          الزراعية                    رصد السلسلة الغذائية                      الصحة، هدفها العام هو 

        يعكفون       الذين           واإلداريني،          والفنيني،          العلميني،        واخلرباء         املوظفني،    من   ١     ٣٠٠    حنو          الغذائية           الوكالـة       ِّ   وتشـغِّل  -   ٥٥٨
         التكامل      مبهام     ذلك    عن     ً فضالً       مكلفة     وهي  .        التراخيص     منح    عن     ً فضالً           وتوزيعها،         إنتاجها         وعمليات         املنتجات        مراقبة   ىـ   عل
  .     املرفق     نظر ا           التفاصيل،    من       وملزيد  .        مراقبتها     على      تعكف     اليت        األغذية     على        املطبقة        التعقب     نظم    ضع  وو

 ١٢املادة 

                                                                                           تقـر الـدول األطـراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة                   - ١ 
   .                         اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه

                                                  يف هذا العهد اختاذها لتأمني املمارسة الكاملة                                                      تشـمل التدابري اليت يتعني على الدول األطراف        - ٢ 
   :                                  هلذا احلق، تلك التدابري الالزمة من أجل

  ؛     ً  صحياً                                                                    ً العمل على خفض معدل موتى املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمني منو الطفل منواً  ) أ ( 

  ؛                                     حتسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية  ) ب ( 

  ؛                                            توطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها                              الوقاية من األمراض الوبائية وامل  ) ج ( 

   .                                                                       هتيئة ظروف من شأهنا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض  ) د ( 

              املستوى االحتادي - ١ 

            وفيات الرضع  ) أ (

                التغطية بالتحصني  ) ب (

             العمر املتوقع  ) ج (

        ملبادرات ا  ) د (

     األمن و      الصحة     ) ه (

                   الناطق بالفرنسية     ُّ التجمُّع - ٢ 

            اخلطط اخلمسية  ) أ (

               بيانات إحصائية  ) ب (

                                      فئات السكان املستضعفون والتدابري املتخذة  ) ج (

                                    تدابري تعليمية وتربوية للنهوض بالصحة  ) د (
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     الون و      إقليم  - ٣ 

          بالفرنسية        الناطق       ُّ التجمُّع     جلنة - ٤ 
                  الناطق باألملانية     ُّ التجمُّع - ٥ 

   ية د                الناطق بالفلمن     ُّ التجمُّع - ٦ 

                                       تنظيم الرعاية الصحية يف اإلقليم الفلمندي  ) أ (

         امليزانية  ) ب (

                الفئات املستضعفة  ) ج (

        التدابري  ) د (

                                 اآلثار املترتبة على التدابري املتخذة    ) ه (

                                 تقليص وفيات الرضع وتنمية الطفولة  ) و (

     احمليط        حتسني صحة   ) ز (

         األمراض     اتقاء      تدابري   ) ح (

               الوقاية واإلعالم  ) ط (

  ي             التعاون اإلمنائ - ٧ 

              املستوى االحتادي - ١ 

  ،    ٢٠٠١    ، و     ١٩٩٧   يف   (                                                                                       تقـدم الدراسـات االستقصـائية الصحية اليت أجراها املعهد العلمي للصحة العمومية               -   ٥٥٩
                ويتمثل اهلدف يف     .  )                          الفلمندي، والون، وبروكسل   (                                                      للحالة الصحية لسكان بلجيكا يف األقاليم الثالثة               ً    ، وصـفاً   )    ٢٠٠٤ و

                            ىل اخلدمات الصحية العالجية،     إ    ون   أ                                            هبا البلجيكيون بصحتهم، وإىل أي حد يلج                                             مجـع معلومـات عن الطريقة اليت يعىن       
  :      املرجع (   .                                                                                                        والكيفـية اليت يرعون هبا شؤون صحتهم يف أسلوب حياهتم ويف استعماهلم خدمات الصحة الوقائية أو غريها                

<www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm>( .  

                                   وهكذا، فقد أحيلت نتائج الدراسة       .                                      االستقصائية إىل منظمة الصحة العاملية                                 أحيلت نتائج هذه الدراسات           قـد    و -   ٥٦٠
           املتعلقة         املخاطرة               مراقبة عوامل    "                                               إىل منظمة الصحة العاملية يف إطار برنامج             ٢٠٠١                                      االستقصائية الصحية اليت جرت يف عام       

                           ائمة خمتارة من مؤشرات منط                                                                   ، حيث ذكر على وجه اخلصوص أوجه انتشار حمددة حسب السن لق            "           غري السارية          باألمراض  
    ومن   )                   الوزن، وضغط الدم   (                          ، ومن عوامل فسيولوجية      )                                                        اسـتهالك التـبغ والكحول، واألنشطة البدنية، والتغذية        (         احلـياة   

                    العاملية التابعة         علومات                              هذه البيانات يف قاعدة امل      ت   درج أ و  .  )                                            إصـابات بأمراض قلبية، والسرطان، والسكري      (          األمـراض   
                                            مراقبة عوامل املخاطرة املتعلقة باألمراض          بشأن      األول         التقرير   :     املرجع (  .                           عن األمراض غري السارية                           ملـنظمة الصحة العاملية   

   ).    ٢٠٠٣                                                    الوضع الراهن للبيانات العاملية، منظمة الصحة العاملية،   :          غري السارية



E/C.12/BEL/3 
Page 135 

                  املكتب اإلحصائي                                                  يف مجع البيانات املتعلقة بالصحة اليت يضعها                                              ً        ويشـارك املعهد العلمي للصحة العمومية أيضاً       -   ٥٦١
                                                                                                                          للجماعات األوروبية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وذلك يف إطار العملية اجلارية للحصول                

                 وتشمل عملية مجع      .                                                   املستوى األورويب يف جمال إحصاءات الصحة العمومية          تها        ة ملقارن  ي    قابل      أكثر                            عـلى بيانات استقصائية     
                                                      بشأن الصحة أو السكان أجريت يف دول أعضاء وبلدان                 متنوعة                  من استقصاءات         ً   مستمداً        ً   موضوعاً   ١٨                     البيانات قائمة من    

                                        املشاكل الصحية املزمنة، التقييم الذايت        :     هي   ١٨      ال              واملواضيع    .     ٢٠٠٠    و     ١٩٩٧                                          الـرابطة األوروبـية للتجارة احلرة بني        
                                                       الفردية للرعاية، الصحة العقلية، وقف مفاجئ لألنشطة                                                                           للصحة، تقييد النشاط، القيود الوظيفية البدنية واحلسية، األنشطة         

     طبية   ال                                                    ، األنشطة البدنية، العالج يف املستشفى، االستشارات                        ً       ً    استهالك التبغ ماضياً وحاضراً                                    املعـتادة، القامـة والـوزن،       
            الك األغذية،                                                                                                             واالستشـارات لدى أطباء أسنان، الرعاية الصحية الوقائية، تعاطي العقاقري، تناول املخدرات، عادات استه             

          للجماعات         اإلحصائي       املكتب   ،      ٢٠٠٠-    ١٩٩٧                                  النتائج املستخلصة من الفترة      -                  الصحة يف أوروبا     :     املرجع (  .             نوعية احلياة 
  . )ISBN 92-894-6628-9   ،    ٢٠٠٤          األوروبية، 

      عاملية                                            يف الدراسة عن األوبئة ملنظمة الصحة ال                                                              ً          أما فيما خيص الصحة العقلية للسكان، فقد شاركت بلجيكا أيضاً          -   ٥٦٢
 ,Bruffaerts R :     املرجع (    ).ESEMeD (  `                                                             الدراسـة األوروبـية عن انتشار األوبئة بسبب االضطرابات العقلية  ̀          بعـنوان  

Bonnewyn A, Van Oyen H, Demarest S, Demyttenaere K. (Prevalence of pure and comorbid mental 

disorders in Belgium) Rev Med Liege 2003; 58(12):741-750).  

                                                               على حق كل فرد يف الضمان االجتماعي، ويف احلماية الصحية،             ٢٣                    صراحة يف مادته             البلجيكي       دستور    ال      وينص   -   ٥٦٣
                                                                   فبلجيكا تعترب تقدمي رعاية نوعية، متاحة للجميع، وبأسعار مقدور           .         القضائية         املساعدة                          االجتماعية والطبية و            الـرعاية     ويف  

ّ     مهّمة من      عليها    .                           مسؤولياهتا جتاه سكان بلجيكا ن          ومسؤولية م                 مهامها األساسية   

                   العناية اليت حيظى هبا    :                   املفاهيم الرئيسية هي   إن    ، ف )                املستشفيات باألساس (                   مبرافق الرعاية                     ً         وفـيما يـتعلق حتديـداً      -   ٥٦٤
                                             ، واالنسجام والتكامل، والتركيز الذي ينصب                                                                         الطب القائم على الوقائع والسياسة الصحية القائمة على الوقائع                  املـريض،   

        التمويل    ،                                   ً       خمتلف التخصصات بربامج الرعاية، وأخرياً            واقتران                                                        مرار الرعاية قبل وأثناء وبعد الدخول إىل املستشفى،                 على است 
                            من مفهوم التضامن، فإن            ً وانطالقاً  .        املسؤولة         واألنشطة       وجيهة       مربرات     وفق                       الدخول إىل املستشفيات        حاالت      أساس     على

ّ  يعّرف                           املفهـوم اجلديد للمستشفى                                        حيث تقدم رعاية طبية متخصصة يف إطار                  ذات طابع عام      مؤسسة     أنه                   هذا األخري على       
                                           عن البنية التقليدية للمستشفيات ليحل                         ً   مركزية هرمية مبتعداً                           وهو وضع فريد أحدث ال      .                          منسـجم ومتعدد التخصصات   

  .                                                                 حملها هنج متعدد األبعاد، ومتعدد التخصصات، وهو فوق ذلك يركز على املريض

        التعاون       منظمة  :       بيانات (          يف املائة    ٩,١                                           من الناتج احمللي اإلمجايل املكرسة للرعاية الصحية                         وتـبلغ النسـبة املئوية    -   ٥٦٥

  . )        االقتصادي       امليدان  يف         والتنمية

            وفيات الرضع  ) أ ( 

         ً   مولوداً    ١١٦     ٢١٣                                                     حالة وفاة ألطفال دون عام من العمر من جمموع              ٦٤٧               لت يف بلجيكا        ّ  ، سجّ     ١٩٩٧        يف عام    -   ٥٦٦
  يف                    وهذا املعدل أعلى     . ) ١     ٠٠٠ /    ٥,٥٧   (            مولود حي   ١     ٠٠٠           من كل        ٥,٥٧      مبعدل          الرضع           وفيات      يعادل    ما       وهو   .   ً   حـياً 
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    ). ١     ٠٠٠ /    ٥,٠٩ (                                   مما هو عليه يف اإلقليم الفلمندي         )  ١     ٠٠٠ /    ٦,١٠ (                 وإقليم والونيا     )  ١     ٠٠٠ /    ٦,٣٣ (                 إقلـيم بروكسل  
    أما   .             عام من العمر       هم دون     ممن  )  ١     ٠٠٠ /    ٥,٠٩ (              عدد الفتيات     من      أعلى  )  ١     ٠٠٠ /    ٦,٠٢ (       ميوتون       الذين                 وعـدد الفتيان  

    وغري   )  ١     ٠٠٠ /    ٥,٥٤ (                                                                                            عـن جنسيات املتوفني، فليس هناك فرق كبري يذكر بني وفيات الرضع بني األطفال البلجيكيني                
                                                                   ، كـان معـدل وفيات الرضع أعلى عند أطفال األسر ذات الوضع                 ١٩٩٤           ويف عـام        ). ١     ٠٠٠ /    ٥,٦٩ (             البلجيكـيني   

  .̀       الوسطى̀                              مرة مما هو عليه عند الطبقات     ١,٨٥   ب                   هذه الفئة أعلى  يف                     فاحتمال وفاة الرضيع   .                    االجتماعي واملهين املتدين

   ̀         بالوفيات         املتعلقة          البيانات        لتحليل        املوحدة          اإلجراءات   `      بعنوان            التفاعـلي            الـربنامج       مـن           مسـتقاة           بـيانات  ( -   ٥٦٧
) >www.iph.fgov.be/epidemio/spma< (  لإلحصاء       الوطين       املعهد        يقدمها     اليت          البيانات         ً   استناداً إىل      ( .  

                التغطية بالتحصني  ) ب ( 

 )بالنسبة املئوية (املعدالت املرجحة حبسب السكان

 التغطية بالتحصني السنة االستقصاء التقديرات الرمسية
                             اجلرعة األوىل من اللقاح الثالثي  ٢٠٠٠   ٩٦,٦

                    من اللقاح الثالثي           اجلرعة األوىل ٢٠٠٣     ٩٨,٦    يا     والون 
  )     جرعات     ثالث (                               اجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي  ٢٠٠٠   ٩٥,٠
  )         ثالث جرعات (                               اجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي  ٢٠٠٣     ٩٨,٢    يا     والون 
  )         ثالث جرعات   (   باء             التهاب الكبد  ٢٠٠٠   ٦٠,٠
  )         ثالث جرعات   (   باء             التهاب الكبد  ٢٠٠٣     ٦٤,٨    يا     والون 
  "   باء "          لة الرتفية    الرت ٢٠٠٠   ٨٦,٢
  "   باء "             الرتلة الرتفية  ٢٠٠٣     ٩٤,٨    يا     والون 
                              اجلرعة األوىل من اللقاح ضد احلصبة ٢٠٠٠   ٨٢,٢
                              اجلرعة األوىل من اللقاح ضد احلصبة ٢٠٠٣     ٨٢,٥    يا     والون 
  )         ثالث جرعات (           شلل األطفال  ٢٠٠٠   ٩٥,٧
  )         ثالث جرعات (           شلل األطفال  ٢٠٠٣     ٩٧,٩    يا     والون 

           ، آخر حتديث G. Hanquet  .     ٢٠٠٠-    ١٩٩٩                                                                          يانات اليت مجعها املعهد الوطين للصحة العمومية من البيانات االستقصائية اجملتمعية   الب    :     املصدر 
  .    ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب  ١٠       بتاريخ 

         الفلمندي  و            والونيا         أقاليم                                                   تقديرات شاملة لبلجيكا بترجيح نتائج استقصاءات           عن        ٢٠٠٠                  بـيانات عام           وتعـرب  -   ٥٦٨
                       على أن معدالت اإلصابة      .          ت مستقرة   ظل                                                   ديرات ال تزال صاحلة حىت هذه الساعة ألن املعدالت                      وهـذه التق     .        بروكسـل  و

                                      نة باللقاحات األخرى يف تلك الفترة،       و                                   مل تقدر حق قدرها إذ مل تكن مقر            باء                                                 بالـتهابات اإلنفلونـزا الرتفـية من النوع         
   .                   ة التزويد باللقاحات             النتظام عملي   باء                                               وكذلك الشأن بالنسبة ملعدالت اإلصابة بالتهاب الكبد 
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                  قليم الفلمندي مل              ذلك أن اإل    .  )        االستقصاء (                                              ، فاملعدالت املتوفرة ختص إقليم والونيا فقط            ٢٠٠٣                    أما بالنسبة لعام     -   ٥٦٩
       أقرب    باء                                      بالتهابات اإلنفلونزا الرتفية من النوع     ّ اخلاّص                        ويف هذه احلالة، فإن املعدل   .                              بعد من االستقصاء الذي يقوم به   نته ي

  .    ٢٠٠٣                                      قع بسبب استعمال اللقاح الثالثي منذ عام        إىل الوا

         املتوقع           متوسط العمر  ) ج ( 

       ٧٤,١٧            للنساء و       ً   عاماً      ٨٠,٥٥         ، حبساب      ً   عاماً      ٧٧,٤١                          العمر املتوقع يف بلجيكا            متوسط          ، كان       ١٩٩٧          يف عـام     -   ٥٧٠
                     يم العاصمة بروكسل،            يف إقل       ً   عاماً      ٧٧,٣٦                       يف اإلقليم الفلمندي، و          ً   عاماً      ٧٨,٢٦        بلغ                           وكان متوسط العمر املتوقع      .      للرجال

  .                 يف إقليم والونيا     ً  عاماً     ٧٥,٩٥ و

ـ  ( -   ٥٧١    `                                                      اإلجراءات املوحدة لتحليل البيانات املتعلقة بالوفيات     ̀                                                       يانات مسـتقاة مـن الـربنامج التفاعـلي بعنوان              ب
) >www.iph.fgov.be/epidemio/spma<(   بيانات اليت قدمها املعهد الوطين لإلحصاء    ال       ً   استناداً إىل                                   ( .  

                                   هي إحدى األولويات الرئيسية للسلطات    إمنا       عليها   ر     مقدو        وبأسعار        للجميع،                صحية جيدة، تتاح       رعاية         إن تقدمي -   ٥٧٢
    هبذا        اجلهود     نـ  م       املزيد    ذلـ  ب      هـي ت  و       كفاءة      أكثر      نظام       إعمال    إىل         ً دائماً         السلطات      تسعى      ذلك،         ولتحقيق   .           البلجيكـية 

  .          بعض الفئات     لصاحل       الصدد 

         املبادرات  ) د ( 

                         ال يتحدثون الفرنسية وال           الذين          ل املرضى  ج     من أ               بني الثقافات    ط       الوسي      مهمة         استحداث       لذلك،        ً تبعاً           لقد جرى،  -   ٥٧٣
  .                      الرعاية يف املستشفيات         ملقدمي          الثقافية            ن اجلذور     ع      ً   كبرياً                       ً   جذورهم الثقافية اختالفاً               الذين ختتلف    و أ                         اهلولـندية وال األملانية     

                                                         الترمجة الفورية والوساطة بني الثقافات، وتقدمي املساعدة          :          ما يلي      منها   ،                     متنوعة إىل حد كبري                               ومهـام هـؤالء الوسـطاء       
                                                                                                            واملعلومات امللموسة لألجانب املقيمني بصفة شرعية يف بلجيكا، اإلصغاء إليهم ودعمهم أثناء إجراء املقابالت، التوسط يف      

  .    ، اخل        مصاحلهم                                 الرتاعات، الدفاع عن حقوق املرضى وعن

          اإلمكانيات            اخلاصة ب        يزانية  امل       من  ٨               الباب الفرعي                                                                  ومثة مبادرة أخرى لصاحل فئة حمددة من السكان تتعلق بإدماج            -   ٥٧٤
                     ممن يعانون من احلرمان    رضى      من امل        رواده       غالبية                                      ، الذي يغطي التكاليف احملددة ملستشفى      )           أي التمويل  (                    املالية للمستشفيات   

  ن     ً   فقراً م                                   إعانة عن فئات من املرضى األشد                                           وبعبارة أخرى، قد يتلقى املستشفى        .             ي واالقتصادي                       عـلى املستوى االجتماع   
                                                                   ويتمثل اهلدف يف أن تكفل السلطات على هذا النحو إمكانية حصول              .                فرت بعض املعايري   ا              إذا ما تو                       الناحـية االجتماعية  

  .                             هذه الفئات على الرعاية الصحية

            يراعي بوجه            باألطفال،     خاص         للرعاية             وضع برنامج               ً  وجيري حالياً   .              رعاية لألطفال   ال                              ومثة ملف ثالث يتعلق بتقدمي       -   ٥٧٥
                         ضور شخص إلدارة األلعاب،                    اختذ ما يلزم حل          وهكذا     .         من املرضى           املستضعفة                                           خـاص االحتـياجات احملـددة هلذه الفئة         

  .    ، اخل      عمارية            ض عدة شروط                         اآلباء عن كثب يف العالج، وفر               والتطلع إلشراك            من أطفاهلم،                            السماح لآلباء بالنوم بالقرب و

    وقد   .                يف املستشفيات                                 الوالدة على املستوى اإلقليمي           ما حول                                 مقدم الرعاية الصحية يف فترة                        واسـتحدثت مهمة     -   ٥٧٦
ّ    رّخص                  احلمل احملفوف          يف حاالت                                          ً       وتتيح هذه الوظيفة رعاية صحية متخصصة جداً         .                                 ست عشرة وظيفة مماثلة يف بلجيكا      ل 

  .           ديثي الوالدة حب         املركزة         والعناية        باملخاطر 
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                السياسة يف جمال           لتنسيق                   اللجنة البلجيكية      ضمن   "                  بالصحة االستشفائية           بالنظافة   "                فريق عمل معين            أنشـئ         قـد    و -   ٥٧٧
                                  ومكافحتها من أجل حتسني نوعية       ى      املستشف      عدوى                الوقاية من               يهدف إىل                     وهذا اإلطار االحتادي    .                    املضـادات احلـيوية   

                                                                     ت أمهية يف تقليص املراضة والوفيات بني املرضى أثناء وجودهم يف املستشفى أو                                               الـرعاية املقدمة للمرضى وحتقيق نتائج ذا      
                                                                       ، أطلقت أول محلة وطنية فعالة للترويج لنظافة األيدي إذ يعد ذلك                ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط   ١٥    ويف     . هـ                    بعـد مغـادرهتم ل    

     إلطار  ا    ات     مبادر      إحدى             ً  حلملة أيضاً             وتعد هذه ا    .           املستشفى     عدوى                                                            بالفعل إحدى التدابري األكثر فعالية واألقل كلفة للوقاية         
  .                 بالصحة االستشفائية            االحتادي املعين 

        املتالزمة       وباء                     ه، يف حالة تفشي                                        ِ       برام اتفاقية مع مستشفى بعينه هبدف اختاذِ        :                                  وجيـدر ذكـر مبادرتني أخريني مها       -   ٥٧٨
                      شترك بني الوزارات املعين                مل ضمن املؤمتر امل ا                  ، وإنشاء فريق ع         ً مرجعياً          ً  ، مستشفىً  )      سـارز  (                                التنفسـية احلـادة الوخـيمة       

   .                                                               باألمراض املعدية حيث تبحث التدابري اليت ميكن أن تتخذ إىل جانب كل ذلك

  :                         املبادرات الرئيسية التالية    ذكر      كذلك    ر د جي و -   ٥٧٩

                                                                                               تكثـيف احلملة على حاالت احلمل غري املرغوب فيه عند الشابات بإتاحة فرص أفضل للحصول على                 -
                                                            دون العشرين تذهب إىل صيدلية ومعها وصفة القتناء مانع محل تستفيد            فكل فتاة     .                   وسـائل منع احلمل   

   ؛              يورو يف الشهر ٣            من خصم قدره 

  ،  )                    نظر الفقرة السابقة   ا (                                                                               تكثـيف اجلهـود الوقائية اليت تبذل مع السكان بوسائل منع احلمل من جهة                -
    جهة     من        البشري                                   االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة                عن طريق                  مراض املنقولة                       وباحلمايـة مـن األ    

                              االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة         عن طريق               مراض املنقولة                                 وفـيما يتعلق باحلماية من األ       .       أخـرى 
                                             للتعاونيات والصيدليات لتوعية املريض مبسائل            اإلمكانيات                                          البشـري، تقـرر املسـتوى االحتادي منح         

    ؛                        سيما بشأن استعمال الرفال                          احلماية على وجه اخلصوص، وال

     جمال   يف          الثالث         السكانية          واجملموعات         االحتادية        الدولة    بني         تعاون      إجياد    إىل        يـرمي         وتوكول    بـر          إبـرام  -
               أطلقـت محـالت      أخرى     جهة     ومن  .        اإلشعاعي          بالتصوير       الثدي       سرطان      عـن           اجلمـاعي          الكشـف 

   ؛        السرطان    من       النوع     هذا    عن       الكشف        برنامج      بشأن       إعالمية 

                                            ر باألشعة يف إطار الكشف املنظم عن سرطان                                                            ويغطـي تـأمني الرعاية الصحية أتعاب فحص التصوي         -
     ً                    عاماً والالئي مل يسبق       ٦٩       إىل     ٥٠ ُ                      ً                                     وُيقدم الفحص باألشعة جماناً كل سنتني للنساء البالغات من            .      الثدي

                           ُ                    أن عوجلن من سرطان الثدي وال ُيجرين فحوصات منتظمة؛

 ٦٩ إىل ٥٠ من اتالبالغ النساء تشمل حبيث الكشف عملية توسيع جرى الربوتوكول، ذاهب     ًوعمال  -
 ؛سنتني كل الكشف عملية وتتكرر .طويلة لفترات املستشفيات يف عوجلن الالئيو     ًعاما 

         السحايا         والتهاب   ،̀    باء̀        الكبد        التهاب (       األخرية         السنوات    دىـ  م   ىـ   عل         للتلقيح     محالت     عدة        وأجريت -
   ).̀    باء   `      الرتفية        والرتلة   ،̀    جيم̀ 

       مبنع   ً اً       مكلف     ً هيكالً   ،      ٢٠٠٠                                بالصحة العمومية، منذ عام          املعين     ادي                                               ومـن جهـة أخرى، أنشأ القطاع العام االحت         -   ٥٨٠
                                          آلية ملتابعة مصادر املعلومات الوطنية            الكيان     هذا          وقد أعد     .                               أو لطوارئ الصحة العمومية                                      اآلثـار الصـحية لألوبئة الناشئة     
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          اليقظة                          يكل املذكور الذي يتوخى     اهل      ندرج    وي  .                لتدابري املناسبة  ل         واقتراح                   تقييم للمخاطر                   عند الضرورة     جيرى و  .             ً  والدولية معاً 
                                 حالة تأهب يف أبكر وقت ممكن           إعالن                                                                         يف إطار دويل لتنسيق التدابري اليت تكفلها املفوضية األوروبية لضمان                       ً  الصحية أيضاً 

  .           تفشي األوبئة  يف                                         يف سياق بات فيه التنقل الدويل عامل حاسم   ات     ستجاب             كفالة أنسب اال و

          فرص احلصول       زيادة    إىل     هدف  ي  "                                   املبلغ األقصى الذي ميكن املطالبة بدفعه "          امة نظام                                 ومثة حافز آخر مهم متثل يف إق       -   ٥٨١
                                                                                              واملبدأ الذي يقوم عليه هذا احلافز هو أنه مبجرد جتاوز املشاركة املالية الشخصية للمستفيد                .              رعاية الصحية                 على التمويل لل  

   .    ملة                                  ، تسدد للمعين مبالغ حصته الشخصية كا      ً  معيناً                      ً من الرعاية الصحية سقفاً

                                        منها النظام االجتماعي، ونظام املداخيل        " (                                       املبلغ األقصى الذي ميكن املطالبة بدفعه      "                            وهناك عدة أصناف من نظم       -   ٥٨٢
           نظر املوقع   ا                      وملزيد من املعلومات،       .                                              بـد مـن تلبية شروط معينة لالستفادة منها            وال    ).                                املتواضـعة، والـنظام الضـرييب     

www.inami.fgov.be.secur/fr/maf> <http:// 

                وتشهد على ذلك     .                          سياسة الرعاية الصحية         يف جمال                                              عريق يف جمال التعاون مع القطاع الصحي              تقليد            ولبلجـيكا    -   ٥٨٣
               القطاع هبمة يف                       وباإلضافة إىل ذلك، يشارك  .                             يف مطلع كل دورة تشريعية          الوزير      ظمها    ين                                  احلوارات يف القضايا الصحية اليت      

     األوىل                     دى اإلدارة العامة     ل       يوجد،         وبالتايل    .                                                                          وضـع سياسة الرعاية الصحية باحلضور يف عدد كبري من األجهزة االستشارية           
                                         ىل الوزير بشأن السياسة اخلاصة باملستشفيات    إ                                                         ، اجمللس الوطين لتجهيزات املستشفيات الذي يسدي املشورة                      بوزارة الصحة 

  ّ                مسّيرو املستشفيات،   (                                                                           ق بالسياسة اخلاصة باملستشفيات الذي يوجد به ممثلون عن األطراف الثالثة                                   واإلطـار الثالثي املتعل   
                                   عن طريق االستقصاء الوطين بشأن            ً متواصالً                         ، يبقى االتصال باجملتمع          ً وأخرياً  .  )                                       واملـنظمات املهنية، ومؤسسات التأمينات    

                         نظر موقع املعهد العلمي     ا (                        ددات واملؤشرات الصحية                                                                    الصحة، الذي جيرى كل أربع سنوات ويدرس اجملموعة الكاملة للمح         
   ).>www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm<                           للصحة العمومية على العنوان 

         ، ومنظمة ة                  منظمة الصحة العاملي   (                                                    املستوى الدويل، فهناك تعاون تقين كبري مع منظمات دولية شىت      عـلى        أمـا   -   ٥٨٤

   .                                     ، حيث جيري تناول املواضيع املذكورة أعاله  .)                           االقتصادي، واالحتاد األورويب، إخل       امليدان  يف         والتنمية        التعاون

            الصحة واألمن    ) ه ( 

        العمل،      مكان   يف        الراحة       منظور    هو       أوسع،       منظور    من        بلجيكا   يف       العمل      مكان   يف        والصحة      األمن   ا     مسألت        تعـاجل  -   ٥٨٥
         القانون     هذا       ويسري  .  ه      بتنفيذ         املتعلقة          القرارات     مجيع   يف   و      ١٩٩٦       أغسطس /  آب   ٤       املؤرخ         القانون   يف          تناوله     جرى          الـذي 

  .           ومستخدميهم        املنازل   يف         العاملني    من       وغريهم      اخلدم          باستثناء             ومستخدميهم،        العمال     مجيع     على         بتنفيذه         املتعلقة           والقرارات
  .      التحرش     جمال   يف       حلماية  وا        األمومة      محاية      يشمل   ال          االستثناء      وهذا

ـ      -   ٥٨٦     ١١            العمل منذ       مكان   يف        اجلنسية           والتحرشات         املعنوية           واملضايقات       العنف       مشكلة       تناول       الفعل                 فقـد جـرى ب
       وهكذا  .      العمل      مكان   يف         بالراحة      اخلاص      ١٩٩٦       أغسطس /  آب   ٤       املؤرخ         القانون                 بشكل حمدد يف         ٢٠٠٢       يونيه /        حزيـران 
    انـ   مك   يف        اجلنسية          التحرشات    أو   ةـ       املعنوي          املضايقات    أو       العنف       أعمال   نـ  م        األعمال     هذه     مثل     ملنع       آليات    اك  ّ مذّ      وضعت
   .       األعمال     هذه     ملثل         يتعرضون       الذين        األشخاص       حلماية       وكذلك        العمل،



E/C.12/BEL/3 
Page 140 

 

     مجيع      حتولت     وقد  .     العمل      مكان   يف        والصحة       باألمن         املتعلقة        األحكام       العمل       حبماية   ة    اخلاص        العامة        الالئحة        وتتضمن -   ٥٨٧
                      بشأن الراحة يف مكان             قانونية      مادة      تشكل    أن    هو      منها       الغرض       ملكية       أوامر    إىل        احلاضر،       الوقت   يف   ،      ً تقريباً        األحكام       هـذه 
    ذهـ  ه    بني   نـ   وم  .     ١٩٩٦       أغسطس /  آب   ٤       املؤرخ         القانون        بتنفيذ        قرارات    هي        اجلديدة        امللكية        األوامر     فإن         وبالتايل  .      العمل

   .         البلجيكي         القانون   يف        وأمنهم        العمال      بصحة       تتعلق         أوروبية         تعليمات        بإدراج      تقضي     اليت        األوامر      هناك         األوامر،

       أشكال   فـ     مبختل         املتعلقة     تلك   ىـ   عل      عالوة   ،    ٢٠٠١     عام     منذ      اختذت     اليت        اجلديدة        األحكام      جمموع    بني       ومـن  -   ٥٨٨
   لـ   مث    ة،ـ     معين        عمل         بأماكن         املتعلقة          والتدابري         العمال،     صحة      برصد         املتعلقة         التدابري       أعاله،         إلـيها          املشـار     اتـ         املضـايق 

   يف          كيميائية      موادـ  ل         بالتعرض   ةـ     اخلاص        األحكام        وتنسيق       األمين،      اجملال   يف          والتنسيق          واملتنقلة        املؤقتة         ألشـغال  ا         ورشـات 
   .        املتدربني       ومحاية          النوبات،       بنظام   نيـ        والعامل       الليل ب      عمال  ال     صحة       حبماية       اخلاصة       احملددة        األحكام       وكذلك        العمل،      مكان

ـ  -   ٥٨٩       مكان   يـ  ف        وصحتهم        العمال     أمن       ومحاية        العمل،      مكان   يف      صحاح  اإل     حتسني     هبدف         التدابري     هذه     مجيع     تخذ ُ   وُت
  .     العمل       حوادث     عدد    من      واحلد        املهنية        األمراض    من         للوقاية      سيما    وال        العمل،

                   الناطق بالفرنسية      التجمع - ٢ 

            اخلطط اخلمسية  ) أ ( 

          للفترة                            الناطق بالفرنسية، األوىل            يف التجمع                 للنهوض بالصحة                متعاقبـتان                                     لقـد وضـعت خطـتان مخسـيتان          -   ٥٩٠
                                                      وتشري هاتان اخلطتان بوضوح إىل مبادئ النهوض بالصحة          .     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤                               ، والثانـية لفترة السنوات          ٢٠٠٣-    ١٩٩٨

                                                               ترتيب األولويات من الناحية االستراتيجية واملواضيعية واجلمهور        ل             اخلطـتان            وتتصـدى   .                                الـواردة يف ميـثاق أوتـاوا      
        القائمة        للخطة            احمللية          املشاريع                وقد جرى حتفيز      .               حيظون باألولوية                      فاملستضعفون والشباب     .                    الفعاليات امليدانية  /         املسـتهدف 
  .            مبادرات حملية    من         النابعة   و           على املشاركة

                                               اور لتحديد أولويات سياسة النهوض بالصحة يف        حم          بثالثة       ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤                                  وبذلـك يـأخذ الربنامج اخلماسي        -   ٥٩١
                                                  ف الفاعلة ذات األولوية، واإلشكاليات ذات األولوية              ، واألطرا           أسس للعمل   :                                              اجلماعـة البلجيكية الناطقة بالفرنسية، وهي     

  .              املتعلقة بالصحة

               سبعة أسس للعمل

  .                                                          اعتماد استراتيجيات ملواجهة أوجه انعدام املساواة يف اجملال الصحي - ١

  .                                                      إدماج استراتيجيات الطب الوقائي يف إطار هنج للنهوض بالصحة - ٢

  .                                       يني يف تصميم وإجناز وتقييم األعمال اليت ختصهم                                        تعزيز مشاركة املواطنني، وإشراك السكان املعن - ٣

  .                                       تطوير العمل الشبكي والشراكة بني القطاعات - ٤

  .                            تطوير إجراءات لتأمينات نوعية - ٥

                               للنهوض بالصحة وذلك عن طريق                                                         ً           زيـادة كفاءات خمتلف اجلهات والسكان وقدراهتم على العمل دعماً          - ٦
   .                        التعليم املستمر والتدريب

  .            لعمل السياسي       األخرى ل    االت    واجمل                    لتحرك للنهوض بالصحة            توضيح جمال ا - ٧
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                         أطراف فاعلة ذات أولوية    ثالثة

   ).  إخل                                األسر، واملدارس، وأماكن االستقبال،  (                                 األطراف الفاعلة يف البيئات احلياتية  - ١

  .       احمللية       اجملتمعات      أعضاء  - ٢

   .     ً ضعفاً       السكان     أشد                 جهات االتصال لدى  - ٣

  ة                         إشكاليات صحية ذات أولوي   عشر

  .                         الوقاية من اإلدمان بأنواعه - ١

  .                          الوقاية من السرطان بأنواعه - ٢

  .                        الوقاية من األمراض املعدية - ٣

  .                                 الوقاية من الصدمات والنهوض بالصحة - ٤

  .                        التشجيع على النشاط البدين - ٥

  .                        النهوض بصحة الفم واألسنان - ٦

   .                          النهوض بصحة القلب والشرايني - ٧

  .   يتني                           النهوض بالراحة والصحة العقل - ٨

  .                          النهوض بصحة الطفولة املبكرة - ٩

  .                  النهوض ببيئة سليمة -  ١٠

               بيانات إحصائية  ) ب ( 

                  معدالت وفيات الرضع

ّ              سـّجل يف عام      -   ٥٩٢      حالة      ١٦٢   ه    جمموع   ما   )                              باستثناء إقليم العاصمة بروكسل (                   الناطق بالفرنسية       التجمع        لدى       ١٩٩٧ 
  .                                 وفاة قبل بلوغ عام واحد من العمر   ١٨٤                              من املواليد األحياء كان منها  ٣٥     ٥٣٤                  وفاة عند الوالدة، و

    ١٦٢  =             عدد الوفيات   .       والدة ١     ٠٠٠        من كل     ٤,٥٤    =              املواليد املوتى     معدل   ) أ ( 

        من كل     ٧,٥٦   ):                    وفيات مبكرة للمواليد  +               املواليد املوتى  (                                        معـدل املواليد املوتى أثناء احلمل والوالدة    ) ب ( 
    ٢٤٨  =             عدد الوفيات   .      والدة ١     ٠٠٠

    .      والدة ١     ٠٠٠        من كل     ٢,٤٢   : )      أيام ٧  -       الوالدة  (                  املبكرة للمواليد             معدل الوفيات  ) ج ( 
   ٨٦  =             عدد الوفيات  
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  .                   من املواليد األحياء ١     ٠٠٠        من كل     ٠,٨٧   ):   ٢٨  -       أيام  ٧ (                              معدل الوفيات املتأخرة للمواليد   ) د ( 
   ٣١  =             عدد الوفيات   

  .        األحياء         ن املواليد م   ١     ٠٠٠        من كل     ٣,٢٩   ):     ً  يوماً  ٢٨  -       الوالدة  (                   معدل وفيات املواليد     ) ه ( 
    ١١٧  =             عدد الوفيات   

     من  ١     ٠٠٠           من كل        ١,٨٩    ):            عام واحد  -   ً اً      يوم   ٢٨ (          العمر                      يف مرحلة مبكرة من                         معدل وفيات املواليد      ) و ( 
   ٦٧  =             عدد الوفيات   .          ليد األحياء ا   املو

  .      والدة ١     ٠٠٠        من كل     ٩,٧٩   ):           وفيات الرضع  +               املواليد املوتى  (                        معدل وفيات األجنة والرضع   ) ز ( 
    ٣٤٦  =             عدد الوفيات   

                           معدالت وفيات الرضع حسب اجلنس

                    وبعبارة أخرى، فإن     .      ١,٠٣٧       كقيمة   ً اً                                                                 عـدد املواليد األحياء من الذكور باملقارنة بعدد الفتيات حمسوب          - ١
                       باستثناء إقليم العاصمة  (                   الناطق بالفرنسية       التجمع    يف     ١٩٩٧                            ً             عـدد الفتـيان الذين ولدوا أحياًء يف عام    

  .         يف املائة   ٣,٧                       ً        د الفتيات املولودات أحياًء بنسبة           قد جتاوز عد  )       بروكسل

                              على أنه يالحظ أن وفيات املواليد   .                                                           ويـبني اجلدول أدناه أن اجلنس ال يؤثر على وفيات األجنة والرضع    - ٢
  .     اإلناث                                 وبعد ذلك، تصبح الوفيات غالبة عند   .          الفتيان  بني                                       ً والوفيات املبكرة للمواليد أكثر انتشاراً

  الناطق بالفرنسية التجمع - احلمل جنس املولود ونتيجة
 ١٩٩٧ ،)بروكسلالعاصمة باستثناء إقليم (

احلد األعلى 
  الثقةملدى

نسبة 
 األرجحية

احلد األدىن 
 األحياء اجملموع  الثقةملدى

وفيات 
األجنة 
 والرضع

وفيات 
يف املواليد 

 عمر مبكر

وفيات 
متأخرة 
 للمواليد

وفيات 
مبكرة 
 للمواليد

وفيات 
 نساجل املواليد

    ذكر ٨٤ ٤٥ ١٣ ٣٠ ١٧٢   ١٨     ٠٠٢   ١٨     ١٧٤ ٠,٧٧ ٠,٩٥ ١,١٨

     أنثى ٧٨ ٤١ ١٨ ٣٧ ١٧٤   ١٧     ٣٤٨   ١٧     ٥٢٢  ١     

      اجملموع ١٦٢ ٨٦ ٣١ ٦٧ ٣٤٦   ٣٥     ٣٥٠   ٣٥     ٦٩٦   

                                                  معدالت وفيات الرضع حسب الفئات االجتماعية واالقتصادية

    وقد   .                                                    اوهلا األب أو تزاوهلا األم إن كانت هي اليت تعمل                                                                    يبني اجلدول أدناه العالقة بني نتيجة احلمل واملهنة اليت يز          -   ٥٩٣
َ        ستخَدمني من    امل                                                                                                   صنفت املهن، كما وردت على شهادات امليالد أو الوفاة، إىل أرباب عمل، والعاملني حلساهبم اخلاص، و                   

  .             من جهة أخرى         واملساعدين     عمال   ال      جهة، و

  .                ذه الفئة الثانية                                                 ويالحظ أن خطر وفاة اجلنني والرضيع ليست أعلى بكثري يف ه -   ٥٩٤

     عمل،   ال     رباب          بالنسبة أل                                  ن ال مهنة هلم، أعلى بكثري مما هو       مل         بالنسبة                                            وعـلى العكـس من ذلك، فإن هذا اخلطر،           -   ٥٩٥
َ   والعاملني حلساهبم اخلاص، واملستخَدمني                             .   
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  الناطق بالفرنسية التجمع -ونتيجة احلمل ) األم(مهنة األب 
 ١٩٩٧، )بروكسلالعاصمة باستثناء إقليم (

احلد األعلى 
  الثقةملدى

نسبة 
 األرجحية

احلد األدىن 
 األحياء اجملموع  الثقةملدى

وفيات 
األجنة 
 والرضع

وفيات املواليد 
 يف عمر مبكر

وفيات 
متأخرة 
للمواليد

وفيات مبكرة 
 للمواليد

وفيات 
 املهنة املواليد

   ل،ـ   عم    ال  ابـ    أرب ٦٠ ٣٠ ٨ ٢١ ١١٩ ١٦ ٢٥٢ ١٦ ٣٧١  ١ 
                والعاملون حلساهبم

َ    واملستخَدمون       اخلاص،        
          واملساعدون       العمال  ٤٣ ٢٧ ١٠ ١٨ ٩٨ ١٢ ٨٠٢ ١٢ ٩٠٠ ٠,٨٠ ١,٠٥ ١,٣٧
          بدون مهنة ٥٧ ٢٧ ١٢ ٢٤ ١٢٠ ٦ ٠٥٧ ٦ ١٧٧ ٢,١٠ ٢,٧١ ٣,٤٩

  ة        غري معروف ٢ ٢ ١ ٤ ٩ ٢٣٩ ٢٤٨   

      اجملموع ١٦٢ ٨٦ ٣١ ٦٧ ٣٤٦ ٣٥ ٣٥٠ ٣٥ ٦٩٦   

                           عدل وفيات الرضع حسب اجلنسية م

       ً         متزايداً للغاية     ً اً                             ويبني هذا املؤشر أن مثة خطر       .                                                        دول أدناه العالقة بني جنسية األب أو األم ومآل احلمل                  يـبني اجل   -   ٥٩٦
  .            غري البلجيكيني       يواجهه 

 الناطق بالفرنسية التجمع  -ونتيجة احلمل ) األم(جنسية األب 
 ١٩٩٧ ،)بروكسلالعاصمة باستثناء إقليم (

احلد األعلى 
  الثقةملدى

نسبة 
 األرجحية

حلد األدىن ا
 األحياء اجملموع  الثقةملدى

وفيات 
األجنة 
 والرضع

وفيات 
يف املواليد 

 عمر مبكر

وفيات 
متأخرة 
 للمواليد

وفيات 
مبكرة 
 للمواليد

وفيات 
 يةاجلنس املواليد

           البلجيكيون ٩٠ ٥٧ ١٨ ٥٢ ٢١٧   ٢٧     ٧٨٧   ٢٨     ٠٠٤  ١ 

             غري البلجيكيني ٧٢ ٢٩ ١٣ ١٥ ١٢٩  ٧     ٥٦٣  ٧     ٦٩٢     ١,٧٥     ٢,١٨     ٢,٧٢

      اجملموع ١٦٢ ٨٦ ٣١ ٦٧ ٣٤٦   ٣٥     ٣٥٠   ٣٥     ٦٩٦   

                                              معدل الوالدات ووفيات الرضع حسب املناطق اجلغرافية

                                                                       الوالدات لكل ألف من السكان ومعدل وفيات األجنة والرضع لكل ألف من         ل                          اجلـدول أدنـاه معـد            يـورد  -   ٥٩٧
   .        الوالدات

ّ    سّجل         والدات    لل      معدل            أن أضعف            ، يالحظ           املقاطعات              فعـلى صعيد     -   ٥٩٨        واملعدل   )  ١     ٠٠٠ /   ٦,٥ (                  برابنت والون     يف 
                                                                      أما فيما يتعلق مبعدل وفيات األجنة والرضع فيالحظ أن مقاطعة لييج               ). ١     ٠٠٠ /     ١٢,٠٦ (           لكسمربغ         مقاطعة          األعلى يف   

  . ١     ٠٠٠      لكل   ١٠          أعلى من     ً معدالً   لت       ّ اليت سّج   هي       وحدها 
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 ب املقاطعاتـع حسـمعدل الوالدات ومعدل وفيات األجنة والرض
 ١٩٩٧ ،)بروكسلالعاصمة باستثناء إقليم ( طق بالفرنسية الناالتجمع

 املقاطعة معدل الوالدات معدالت وفيات األجنة والرضع
             برابنت والون ٦,٥٠ ٧,٦٦
      هاينو ١١,١٩ ٨,٨٤
     لييج ١١,٣٤ ١١,٩٩
       لكسمربغ ١٢,٠٦ ٧,٥٢
      نامور ٩,٨٩ ٩,٧٠
                   الناطق بالفرنسية      التجمع ١٠,٦٥ ٩,٧٩

ّ   قُّدرت     كما     ،   )                                باستثناء إقليم العاصمة بروكسل    (                              للتجمع الناطق بالفرنسية     -       ً   شهراً   ٢٤           طفال دون                         التغطية باللقاحات لأل   ُ   
     ٢٠٠٣      يونيه  /        يف حزيران

          يف املائة    ٩٢,٧  :      اخلناق -

          يف املائة    ٩٢,٧  :       الكزاز -

          يف املائة    ٩٢,٧  :              السعال الديكي -

          يف املائة    ٨٢,٥  :      احلصبة -

          يف املائة    ٩٢,٣  :           شلل األطفال -

  .               يشمله التقييم مل   :    السل -

   ).               باستثناء بروكسل (                              األرقام تشمل اجلنسني ومجيع املناطق 

                                      فئات السكان املستضعفون والتدابري املتخذة  ) ج ( 

            وهذه الفئات   .       اهلشاشة                                                                                        هـناك يف إقلـيم والون وإقليم بروكسل فئات من السكان تعيش يف حالة من البؤس أو                -   ٥٩٩
                         هاينو، ومرصد بروكسل          مقاطعة                         مرصد الشؤون الصحية يف      (             عدة تقارير                                                 ليست حمددة على هذا النحو ولكنها ذكرت يف         

                الصحة، والسكن،    :            تالزمة، وهي   امل               ختلف عناصرها    مب        اهلشاشة                            وتؤكد هذه التقارير حالة       .  )                          للشؤون االجتماعية والصحية  
   .                                يف إطار استراتيجية للنهوض بالصحة و      مشويل       على حنو                 وتربز أمهية التحرك   ،                 والعمل، والتعليم

   ً فعالً                                                ، هي اخلطة اخلمسية للنهوض بالصحة حيث حتظى                                                     ً            واملرجعـية يف جمـال النهوض بالصحة، كما رأينا آنفاً          - ٠  ٦٠
  .               الشباب باألولوية    فئة                  الفئات املستضعفة و
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  :        ما يلي        ّ بوجه أخّص    ددة   احمل     عمال   لأل  ُ                   ُيذكر على سبيل املثال و -   ٦٠١

                              مراكز النهوض بالصحة يف املدرسة؛ -

                                                       ة حيث توىل األولوية للمشاريع اليت تستهدف السكان املستضعفني؛       ض بالصح و          مشروع النه -

                                     ن ملكتب الوالدات والطفولة عن طريق       و         ن التابع  و           ن االجتماعي  و                                       العمـل الذي يضطلع به العمال الصحي       -
  ؛                             يف املنازل لصاحل األمهات والرضع               اخلدمات اليت تقدم

  .                                                  برنامج النهوض بالصحة املرتبط بالوفاة املفاجئة للرضيع -

                                    تدابري تعليمية وتربوية للنهوض بالصحة  ) د ( 

  :                                    التربوي يف إطار النهوض بالصحة، ما يلي /                                  التدابري املتخذة على الصعيد التعليمي   بني    من  -   ٦٠٢

      إخل؛                                          األمهية اليت توىل لإلعالم، واملشاركة، والتدريب،     يربز                            القرار اخلاص بالنهوض بالصحة  أن -

   أي  (                                                     األولوية املتمثلة يف تنمية مهارات األطراف الفاعلة           ِّ    تذكِّر ب    ة                                  الربامج اخلمسية للنهوض بالصح       وأن -
      وكذلك   )   إخل                                                                     سواء على الصعيد الصحي أو االجتماعي أو الثقايف أو التعليمي                                 اجلهـات الـيت تتدخل    

  ؛                    أصناف اجلمهور املستهدف

                            هبدف وضع مشاريع للنهوض                          قد صيغت من جديد                                                 مهـام مراكـز النهوض بالصحة يف املدرسة           وأن -
    ؛                                                      بالصحة مبشاركة األسرة التعليمية بكاملها، مبن فيهم التالميذ

                                لتحسني نوعية برامج العمل الرامية      وضعت         احلقل           رواد هذا                                         أداة إلعـداد مشـاريع يسـتخدمها            وأن -
                         للنهوض بالصحة وللوقاية؛ 

   من  "         على أن        تنص      ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط   ٢٧                                                   من القرار املتعلق باإلذاعة والتلفزيون املؤرخ         ٦          املادة      وأن -
                                                عالجات طبية أو ملشروبات كحولية أن يضعوا حتت         ل           ألدوية أو    ل        لترويج   ا                   مقدمـي خدمات           واجـب 

                                            بعد التشاور مع مقدمي اخلدمات املعنيني، فترات      عليها                   لألساليب اليت يتفق                  ً       تصـرف احلكومـة، وفقاً    
          التروجيية      النات                                                                           تستغل لبث محالت تعليمية للنهوض بالصحة، تعادل الفترات املخصصة لإلع                  إعالنـية 

                             للمنتجات أو اخلدمات املذكورة؛ 

ّ         رّخص بقيام                       الناطق بالفرنسية             أن اجملتمع  -             على املستوى           التنسيق              من أجل                                مراكز حملية للنهوض بالصحة     
                      ً    وهذه املراكز تليب أيضاً     .                                                              عملـية وضع الربنامج اخلماسي واخلطط اجملتمعية للنهوض بالصحة         ل        احملـلي   

  .               واليتها اإلقليمية ب         املشمولة   لة                       مطالب مجيع األطراف الفاع
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     الون و      إقليم  - ٣ 

      يف جمال            الترتيبات      من                          ً     وهبذه الصفة، فهو ميلك عدداً      .                                       الون باالختصاص يف جمال الرعاية الصحة      و                  يتمـتع إقلـيم      -   ٦٠٣
   .                                                       الرعاية والعالج يف اجلوانب املختلفة للصحة البدنية والعقلية

              الصحة العقلية

                الصحة العقلية     دوائر        ألوبئة يف  ا ب        املتعلق               تنفيذ االستقصاء  

             ذات الطابع                إىل بيانات            ً   استناداً     ٢٠٠٣                              الذي انطلق يف مطلع عام        ،                       االستقصاء عن األوبئة        جعـل                لقـد تقـرر      -   ٦٠٤
      يناير  /               كانون الثاين   ١       من    ً اً                                                                          مبا يف ذلك تسجيل البيانات اليت تعرف ببيانات التشريح، وذلك اعتبار            ً اً        إجـباري    ،          االجـتماعي 

      واختذت   .                                                                                         هذا االستقصاء هو إعطاء صورة عن إدخال البيانات اليت ترد إىل أقسام الصحة العقلية                              والغـرض من      .    ٢٠٠٤
                      االستقصاء عن األوبئة          ومضمون                  تنظيمي لطرائق     ال             يوفر األساس       ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين    ٢٢      يف                    ً     حكومـة والون قراراً   

  . ٦   ١٩٩      أبريل  /       نيسان ٤                  من القرار املؤرخ  ٩                 يستند إىل املادة     الذي

                          عهد الوالوين للصحة العقلية  امل 

                                                                                                           يهـدف املعهد الوالوين للصحة العقلية إىل جتميع األطراف الفاعلة يف امليدان والعاملة يف حقل الصحة العقلية من           -   ٦٠٥
                                                                                                                      أجـل دعـم البحث املتواصل يف إشكاليات الصحة العقلية كما تواجه يف اجملتمع، والتشجيع على إجراء استبيان بشأن                   

                                                                                             دة يف جمال الصحة العقلية، واملشاركة يف املساعي الرامية إىل النهوض بالصحة يف اإلقليم، ومعاجلة املسائل                  املمارسات السائ 
  .                  األخالقية يف هذا اجملال

                                                                               املبادرات اخلاصة املتخذة لصاحل مجاعات مستهدفة من السكان بالتركيز على منهجيات شبكية  

         أفرقة    ١٠ (                                                 متخذة ملعاجلة مرتكيب اجلرائم ذات الطابع اجلنسي                                                       مت االعـتراف حـىت يومنا هذا مببادرات خاصة           -   ٦٠٦
  .                                  يف إطار خدمات الصحة العقلية املوجودة  )        أفرقة ٧ (                    واملدمنني على املخدرات   )            صحية متخصصة

                                                                                  يف طلبات مقدمة إلقرار مبادرات خاصة جديدة وحصلت هذه املبادرات مجيعها على                 ٢٠٠٣                   ومت النظر يف عام      -   ٦٠٧
  .    ٢٠٠٤   ام               متويل هيكلي يف ع

                                                  ثالث مبادرات لصاحل األشخاص املسنني يف إطار شبكات          :                                                  وتتمـيز املبادرات بتنوع العرض وتصنف كما يلي        -   ٦٠٨
                                                                                                                    الصحة العقلية؛ وثالث مبادرات أخرى لرعاية الالجئني ضحايا العنف؛ ومبادرة واحدة لصاحل املصابني بالصمم تتمثل يف                

                                                                              ب البقاء يف املستشفى وتتاح يف مجيع أرجاء إقليم والون؛ ومبادرة متاحة يف                                                         تقدمي خدمات يف جمال الصحة العقلية ال تتطل       
                                  أفراد األسرة والقائمون بالرعاية     (                                                                                إطـار منهجـية شـبكية لدعم األشخاص الذين يصطحبون املصابني بأمراض نفسية              

  .       ً                         ؛ وأخرياً مبادرة شبكية خمصصة لألطفال )      الصحية

                                   مركز أحباث الدفاع االجتماعي يف تورنيه

                                                                                                            يسـتهدف هذا املركز اكتساب مكانة كبرية يف بلدان أوروبا الناطقة باللغة الفرنسية يف جمال التقييم التشخيصي            - ٩  ٦٠
  .             املوحد للمجرمني
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ُ                                                            وتوفر أعمال هذا املركز دعماً حبثياً يساعد على اختيار الُنُهج الواجب اتباعها ملعاجلة املرضى يف مركز مستشفى                  -   ٦١٠  ُ                    ً     ً                          
   ".Les Marronniers "                     األمراض العقلية املسمى 

                                                                       ً     ً                                         وهذا اجلهاز، الوحيد من نوعه يف املنطقة الناطقة باللغة الفرنسية، يشغل مركزاً هاماً على الصعيد الدويل يف جمال                   -   ٦١١
                                                                                                              عـلم اجلرمية السريري الذي يشمل جمموعة من االختصاصات كالطب النفسي الشرعي، وعلم اجلرمية، والطب النفسي                 

  .         ً ساسي أيضاً                        اجلنائي، بل وعلم النفس األ

                                                                                                   وتقوم األنشطة اليت يضطلع هبا مركز أحباث الدفاع االجتماعي على حماور أربعة ال ميكن فصل أحدها عن اآلخر          -   ٦١٢
                                                                                     التثبت من سالمة إجراءات التشخيص يف جمايل الطب النفسي وعلم األمراض النفسية على               :                           عـلى املسـتوى الطيب وهي     

                                                                           ة املعايري املستخدمة لتقييم املخاطر وتدبريها يف جمال علم اجلرمية السريري،                                                 مستوى األشخاص اجملرمني، والتثبت من صح     
  .                                                                                                     واألحباث التجريبية املتعلقة مبختلف الفئات الفرعية للمجرمني، واملعايري البيولوجية املتصلة بأشكال السلوك العنيف

                         البيانات اإلحصائية املتصلة                                                                               ويـتعاون املركـز مـع وحدة علم الطب النفسي الشرعي على وضع جدول لتسجيل            -   ٦١٣
                                                                                                                       مبرتكيب اجلرائم ذات الطابع اجلنسي الذين يعاجلون يف أقسام الصحة العقلية املعترف هبا كأفرقة صحية متخصصة، وذلك يف                  

  .                                                   بشأن إرشاد مرتكيب اجلرائم ذات الطابع اجلنسي ومعاجلتهم    ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٨                          إطار اتفاق التعاون املربم يف 

                      الطب النفسي الشرعي         وحدة علم

                                                                                                                وحـدة عـلم الطـب النفسـي الشرعي هي املركز الوالوين الذي يوفر الدعم املنهجي والعلمي لألفرقة الصحية                    -   ٦١٤
  .             ً                                                                                وهو يؤدي أيضاً دور املدرب لتلك األفرقة ويعد، على وجه التحديد، دراسة استقصائية إحصائية لدى األفرقة  .        املتخصصة

                      مراكز املساعدة اهلاتفية

  .                                                مراكز للمساعدة اهلاتفية، وهي تقدم هلا الدعم املايل ٥                              وافق اإلقليم الوالوين على إنشاء  -   ٦١٥

                والقاعدة املتبعة   .       ساعة  ٢٤      ً            يومياً وعلى مدار    ١٠٧                                                      وميكـن االتصال بتلك املراكز عن طريق الرقم اهلاتفي اجملاين     -   ٦١٦
                 ً       واملستمعون هم مجيعاً من      .                                على حد سواء مراعاة كاملة                                                                    يف تشغيل تلك املراكز تقضي مبراعاة سرية هوية املتصل واملستمع         

  .       ً       ً  مستمعاً متطوعاً  ٦٠                 ً          ويضم كل مركز عدداً ال يقل عن   .                                    املتطوعني الذين يدربون حتت إشراف مهنيني

                                                                                                                  أما مهمة تلك املراكز فهي ضمان لكل متصل مير بأزمة أو بصعوبات نفسية وجود من يستمع إليه باهتمام ويرد                    -   ٦١٧
                                                                                                     ليه املشورة، إن اقتضى األمر ذلك، على أفضل وجه ممكن ملعاجلة الوضع أو الصعوبات اليت دفعته إىل                                   علـيه ويسـدي إ    

                                          ، الذي يؤدي مهمة ذات طابع عام قبل كل شيء    ١٠٧          ً         شخص سنوياً بالرقم    ١٠٠     ٠٠٠              ويتصل أكثر من   .       االتصال

                                   مراكز تنسيق الرعاية واخلدمات املرتلية

      وكلفت   .       ً                                                             مركزاً لتنسيق الرعاية واخلدمات املرتلية وهي تقدم الدعم املايل هلا         ٥١      نشاء                               وافق اإلقليم الوالوين على إ     -   ٦١٨
   .                                                                                                تلك املراكز مبهمة تنسيق الرعاية واخلدمات املرتلية املوفرة لألشخاص الذين ال ميكن هلم القيام حباجاهتم بأنفسهم
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                              خدمات الرعاية املرتلية املتكاملة

ُ                        النموذجـية الـيت ُشـرع فيها عام                                             متـت مواصـلة الـتجارب األربـع          -   ٦١٩                              مبوافقة اجلهة املسؤولة عن        ٢٠٠٢              
   .                اخلدمات املتكاملة

    َّ                                                                           َّ                                       وتعـرَّف خدمة الرعاية املرتلية املتكاملة بأهنا الرعاية الصحية اليت تدعم يف جمال رعاية معيَّن جممل الرعاية املوفرة                   -   ٦٢٠
                                                     ر الرعاية املرتلية واليت تستوجب تدخل ممارسني مهنيني                                                                           للمرضـى بطرق من بينها التنظيم العملي للخدمات املتاحة يف إطا          

  .                                         من اختصاصات خمتلفة، واإلشراف على تلك اخلدمات

  .                                                                                  واهلدف العام املنشود هو إتاحة الرعاية الصحية اجليدة للمرضى بأكثر ما ميكن من يسر ومالءمة -   ٦٢١

                     مجعيات الصحة املتكاملة

                                                              فيها الرعاية فريق خط أمامي متعدد االختصاصات يف اجملاالت                                                      مجعـيات الصـحة املـتكاملة هي هيئات يوفر         -   ٦٢٢
  .                                                                     ويتألف هذا الفريق، على األقل، من طبيبني عامني ومدلك طيب وممرض وقسم استقبال  .            االجتماعية-          النفسية -       الطبية 

           بت وإعادة                                                                                                    ومهمـة مجعيات الصحة هي إدماج األنشطة العالجية والوقائية وأنشطة التثقيف الصحي وإعادة التث              -   ٦٢٣
  .                                        التأهيل يف قسم واحد للرعاية الصحية األولية

                                                                                         يف املائـة مـن االستشارات الطبية اإلمجالية يف اإلقليم الوالوين تتم يف إطار مجعيات                  ٢,٥                     ويقـدر أن زهـاء       -   ٦٢٤
  .              الصحة املتكاملة

                                                    شبكات املساعدة والرعاية واخلدمات املتخصصة يف جمال اإلدمان

                                                      بشأن االتفاق على إنشاء شبكات املساعدة والرعاية            ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧   يف                       دخل املرسوم الصادر     -   ٦٢٥
                                                                                                                   واخلدمـات املتخصصـة يف جمال اإلدمان وتقدمي التمويل لتلك الشبكات، حيز النفاذ باعتماد األمر التنفيذي اخلاص هبذا               

  .    ٢٠٠٤    تمرب   سب /       أيلول  ١٣                            وأصبحت أحكام املرسوم نافذة يف   .     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار ٣         املرسوم يف 

                                                                                               ويهدف هذا التشريع اجلديد إىل إتاحة متويل متجدد ملوفري تلك اخلدمات املتخصصة يف جمال اإلدمان والتشجيع      -   ٦٢٦
  .                                                                                                 على إنشاء شبكات تسمح بتوفري جمموعة كاملة ومتكاملة من املساعدة والرعاية لألشخاص الذين يعانون من اإلدمان

                            جلنة التجمع الناطق بالفرنسية - ٤ 

                                                                                                           متكنـت جلـنة التجمع الناطق بالفرنسية منذ تاريخ تأسيسها من وضع سياسة هتدف، يف جمال اختصاصها، إىل                   -   ٦٢٧
                                                                           وتقضي تلك السياسة بتوفري خدمات أساسية يف جمال الرعاية كما تقضي خبلق              .                                        تعزيز الصحة يف إقليم العاصمة بروكسل     

  .                      ظروف مؤاتية لصون الصحة
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                                                                                  جلنة التجمع الناطق بالفرنسية يف جمال الصحة إىل متكني كل شخص معتل أو خمتل                                           وهتدف السياسة اليت تتبعها    -   ٦٢٨
                                                                                                       الصـحة أو مهـدد باختالل توازنه من احلصول على رد مناسب الحتياجاته واهتمام مالئم لوضعه كما هتدف إىل تعزيز      

  .                                   وصون النمو الصحي األمثل لسكان بروكسل

                                                            ً          ملبادرات اليت تكافح اإلقصاء االجتماعي واليت متكن أكثر الناس حرماناً                                                      ويـتم من هذا املنطلق دعم املشاريع أو ا         -   ٦٢٩
  ،  )                                        األسرة وبيئة املدرسة وبيئة العمل واحلي      (                                      ً                                        من احلصول على الرعاية الصحية وتشجع أيضاً توفري الدعم للبيئة االجتماعية            

                                 ة مستنرية كما متكنهم من تقييم                                                                                           ومتكـن األفـراد مـن حتمل مسؤولياهتم الصحية الذاتية واختاذ قراراهتم الصحية بصور             
  .                                 واستخدام اخلدمات الصحية بصورة أفضل

                              املساعدة الطبية يف إقليم بروكسل

    َّ                                                                                                                تتجلَّى السياسة اليت تتبعها جلنة التجمع الناطق بالفرنسية يف جمال املساعدة الطبية، من حيث التطبيق امليداين، يف                  -   ٦٣٠
                                                                        فر الرعاية اخلارجية على وجه األولوية ويف تأمينها الدعم املايل لتلك                                                              موافقـتها على إنشاء مؤسسات الرعاية وهيئات تو       

                                                                                             وتنفذ سياسة اخلدمات الصحية اخلارجية واألولية بعرض خدمات متنوعة وأساسية يف إطار سياسة               .                 املؤسسات واهليئات 
  .                                                                        صحة عامة تقترح اتباع هنج إقليمي شامل، متعدد االختصاصات ومتكامل يف جمال الصحة

            عاية الطبية       دور الر

                                                                                                               توفر هذه الدور خدمات الرعاية الصحية األولية بتكلفة مقبولة بالنسبة إىل اجملتمع احمللي، وال سيما باالضطالع                 -   ٦٣١
         وهي تدبر   .                                                                                                           مبهـام عالجـية ووقائـية ومهام تتعلق بصون صحة اجلالية والقيام بوظيفة املرصد الصحي يف اخلط األمامي                 

                                                                                          ة الرعاية الصحية وذلك باتباع هنج شامل يأخذ يف االعتبار الفرد والصحة، وهنج متكامل                          ً                   أنشطتها وفقاً ملعايري تكفل جود    
                                                                                                                      يف جمـال الـرعاية الصحية، وهنج متواصل يف جمال الرعاية الصحية، وبوضع خدمات الرعاية الصحية يف متناول اجلميع،                   

  .                    وتأمني الكفاءة واألداء

                    خدمات الصحة العقلية

                                                                                       لية، بوصفها من خدمات الصحة العامة، إىل زيادة رفاه الفرد واجملتمع وتنمية أنشطة                                    هتدف خدمات الصحة العق    -   ٦٣٢
                                                                                                               طبـية تشمل االستقبال، وتقييم الطلب، وتوفري اإلرشاد املالئم إن وجب، والتشخيص، واملعاجلة، وأنشطة وقائية ودعائية         

  .                   يف جمال الصحة العقلية

                                                                  افة إىل تلك املهام العامة، بوضع مشاريع حمددة، وال سيما لصاحل                                                       وميكن خلدمات الصحة العقلية أن تقوم، باإلض       -   ٦٣٣
                                                                                                               األشخاص الذين يعانون من عزلة اجتماعية كاملسنني، ولصاحل األطفال الذين يواجهون صعوبات يف التعلم، واألشخاص               

                   دم كفاية مستواهم                                                                                                     الذين ال يستطيعون االستفادة من إمكاناهتم بسبب عدم استقرار أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية وع            
  .                التعليمي والثقايف

                                       اخلدمات النشطة يف جمال اإلدمان على املخدرات

                                                                                                       يعـود وضـع األشـخاص املدمنني على املخدرات إىل تراكم املشاكل الصحية بل واالجتماعية والقضائية يف                 -   ٦٣٤
  .           أغلب األحيان
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                        ً            من طرف جهات متخصصة متاماً، وعلى هذا                                                        وجيب، بالتايل، أن يتم استقبال هؤالء األشخاص يف هياكل الرعاية -   ٦٣٥
  .                                                                                           األساس أنشئت خدمات تستجيب، من خالل مهام املرافقة والرعاية والوقاية اليت أنيطت هبا، الحتياجات خاصة

                                                                                                                وتقـوم تلـك الدوائـر بتنسـيق أنشطتها فيما بينها ومع اجلهات الفاعلة األخرى يف شبكة الرعاية الصحية                    -   ٦٣٦
  .          واالجتماعية

              ساعدة اهلاتفية        مراكز امل

                                                                                                         تتجلى إحدى خصائص إقليم العاصمة بروكسل يف توسع ظاهرة عدم االندماج االجتماعي اليت تتميز على وجه                 -   ٦٣٧
                                                                                                                 اخلصـوص بتفكك العالقات االجتماعية واألسرية، وانقطاع أواصر الصلة االجتماعية، مما يؤدي إىل االنعزال واالنطواء               

                                                               َّ            لناطق بالفرنسية على إنشاء مجعيات بغرض االستجابة حلاالت الطوارئ، وقدَّمت                                     ولقد وافقت جلنة التجمع ا      .           على النفس 
                                أيام يف األسبوع على األشخاص       ٧          ساعة و    ٢٤                                                                             الدعـم املايل لتلك اجلمعيات اليت تتألف من مراكز هاتفية ترد على مدار              

  .                      الذين ميرون بأزمة نفسية

                              مرصد الصحة والشؤون االجتماعية 

ـ      -   ٦٣٨                 مجع وحتليل ونشر    "                                                               مة بروكسل تأسيس مرصد للصحة والشؤون االجتماعية كلف مبهمة                                مت يف إقلـيم العاص
ـة الفقر ـة ومكافح ـة العام   .<http://www.observatbru.be/fr/default.asp>  ".                                                                     املعلومات الالزمة لوضع سياسات منسقة يف جمال الصح

                             التجمع الناطق باللغة األملانية - ٥ 

  .                                               غة األملانية باختصاص يف جمال التثقيف الصحي والوقاية                        يتمتع التجمع الناطق بالل -   ٦٣٩

  :                                                                         ولقد تطور هذا اجملال إىل حد كبري يف السنوات القليلة املاضية واختذت مبادرات خمتلفة -   ٦٤٠

 DKF                     بأنشطـة يف الـمدارس ويف  "                        أحب الشمس ولكن أمحي بشريت "                      فتم االضطالع يف إطار محلة  -

(Dienst für Kind und Familie)؛  

                                                                                               وكانـت احلملـة موجهة إىل الكبار عن طريق التوعية من خالل وسائط اإلعالم واحلمالت املنظمة                  -
      ً                     سنوياً للكشف عن سرطان اجللد؛

                                                                     للكشف عن سرطان الثدي توعية وحتفيز نساء اجملموعة املستهدفة عن                                           ومت يف إطـار الـربنامج االحتادي       -
                                              عالمية وتبادلية يف إطار اجلمعيات النسائية احمللية؛                                               طريق وسائل من بينها عقد منتديات وتنظيم أمسيات إ

                                                              تنظيم محلة واسعة يف كافة حمافظات اجلالية للتوعية مبخاطر              ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢                           ومت يف الفـترة بني عامي        -
                                        وأتاح هذا االتصال املباشر فرصة إلسداء        .                                                     أمـراض القلـب والشرايني والكشف عن حاالت اإلصابة        

                     ق احملافظة على الصحة؛                           مشورة فردية ومالئمة خبصوص طر
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                             وتعقد يف ذاك الشهر أمسيات        ،                                          تنظـيم شهر الصحة بالتعاون مع احملافظات            ٢٠٠٤                 مت مـنذ عـام       و -
  ؛ )                ً كترقق العظام مثالً (                                                      مواضيعية وتتخذ إجراءات عملية، وال سيما للكشف عن األمراض 

                   ة على نطاق واسع                                ، وال سيما اإلجراءات املتخذ     "        وك اخلطر  ل   الس   "      محلة                   إجـراءات يف إطار            واختـذت    -
                                                                                                    بالتعاون مع أصحاب املقاهي والتجار والعاملني امليدانيني والشرطة بشأن تعاطي الكحول لدى الشباب             

  .     ً  عاماً  ١٦       دون سن 

  :                                           ومت تعزيز مشاريع أخرى موجودة من قبل، وال سيما -   ٦٤١

                الصحي يف املدارس؛                                                 زيادة ساعات عمل املوظفني الطبيني بغية تعزيز التثقيف  ب  :                    يف جمال الصحة املدرسية -

                                                                                         املـدارس عـلى مفاهيم الصحة الشاملة، وتبادل اآلراء حول هذا املوضوع وحول املشاريع                     طـالع  إ -
         املدرسية؛

                                                                بتنظيم أنشطة توعية يف املدارس وإجراء فحوص منتظمة لدى طبيب األسنان؛  :                      يف جمال العناية باألسنان -

  .               بشأن اللقاحات       معلومات      إتاحة  -

    ندي            التجمع الفلم - ٦ 

                                   تنظيم الرعاية الصحية يف إقليم فالندر  ) أ ( 

                وإتاحة إمكانية    .                       تكون يف متناول اجلميع     "                     رعاية مكيفة للحاجة   "                                                اهلدف املنشود من السياسة الفلمندية هو توفري         -   ٦٤٢
  ى                                              وجيب حيثما وجد تفاوت يف إمكانية احلصول عل         .                                                                     احلصـول على الرعاية للجميع هو جزء ال يتجزأ من الرعاية اجليدة           

  .                                            تلك الرعاية أن تبذل جهود إضافية لتصحيح الوضع

                                               واهلدف املنشود من الربوتوكول املربم بني احلكومة         .                                                     الـرعاية الصحية األولية هي أساس الرعاية الصحية        -
                                                                                                          االحتاديـة واجلاليات واملناطق خبصوص الرعاية الصحية األولية هو إتاحة الرعاية اجليدة للمرضى بأكثر ما               

                                                          ً                 والتجمع الفلمندي حريصة على تعزيز الرعاية الصحية األولية عمالً بتوصية            .      مالءمة                   ميكـن مـن يسر و     
     ولقد   .                                                                                                    مـنظمة الصـحة العاملية، وذلك بتشجيع التعاون بني اجلهات املوفرة لتلك الرعاية يف املقام األول               

     بشأن       ٢٠٠٤      مارس   /       آذار  ٣                   املرسوم الصادر يف     (                                                       وافقـت احلكومة الفلمندية على مرسوم يف هذا الصدد          
                               ومتت املوافقة على إنشاء مكتب        ).                                                                        الـرعاية الصـحية األولية والتعاون بني اجلهات املوفرة لتلك الرعاية          

                             بغية تعزيز إمكانية احلصول على   ) Social Huis         يف إطــار  (                                     اسـتعالمات على الصعيد احمللي يف البداية  
                          ملساعدة للتوجه إىل هياكل                                                            وتدعـى اجلهـات املوفـرة للرعاية إىل إرشاد  طاليب ا             .                    الـرعاية الصـحية   

  .              الرعاية الصحية
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ٍ        هياكل خط ثاٍن متوهلا  "Centra voor geestelijke gezondheidszorg   "                   مراكز الصحة العقلية      وتشكل  -             
                                                                               وجيب، على صعيد الصحة العقلية، أن تفضي اتفاقات التعاون املربمة بني اجلهات              .                   الـتجمع الفلمندي  

  .                                   إىل توفري مستوى أفضل من الرعاية       )                       خل املستشفيات وخارجها    دا (                                   املوفـرة ملخـتلف أنواع الرعاية       
        بشأن      ٢٠٠٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٧                                                             وتسري على مراكز الصحة العقلية أحكام املرسوم الصادر يف          

  .                                                    جودة اهلياكل املوفرة للرعاية الصحية واملساعدة االجتماعية

                                       قدمي اإلعانات واملوافقة، مما يسمح بسد              بسلطة ت                                            السلطات الفلمندية، فيما خيص املستشفيات،             تتمتع   و -
                                                           واإلدارة الفلمندية املكلفة بشؤون الرعاية الصحية مسؤولة         .                                          الـثغرات املوجودة يف التشريعات االحتادية     

                    وتسهر السلطات، عن     .                                                                                عـن املوافقـة على هياكل الرعاية الفلمندية وتتمتع باختصاص يف هذا الشأن            
                                           ويهدف املرسوم الصادر بشأن توفري الرعاية        .                الرعاية املتاحة                                             طـريق هـذه  املوافقة، على حتقيق جودة          

        السلطات       وحتدد    .                                                                                      املتكاملة يف إطار هياكل الرعاية إىل تشجيع تلك اهلياكل على اتباع سياسة متكاملة            
                                                                                              ، مبوجب املرسوم املتعلق باجلودة، إطار الرعاية املقبولة، وسلسلة من املسائل املتصلة باجلودة                        الفلمـندية 

                                                                                               تسم باألمهية على املستوى االجتماعي وتتوقع أن تنتهج هياكل الرعاية سياسة قائمة على حتقيق                     واليت ت 
ّ                    ً     ً            ً                                             وتعّد هياكل الرعاية دليالً خاصاً باجلودة وخطةً لتحقيق اجلودة تقوم اإلدارة بتقيمهما             .             جودة ملموسة      .  

  .           اكل الرعاية                                أصبح إلقرارمها تأثري على إقرار هي    ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين ١        ً    واعتباراً من 

      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ٢١                    فاملرسوم الصادر يف      .                                                     وللتجمعات اختصاص يف جمال الرعاية الصحية الوقائية       -
      ويهدف   .                                                                                           بشأن سياسة الصحة الوقائية حيدد األنظمة العامة للمنطقة الفلمندية فيما خيص الوقاية               ٢٠٠٣

                                يد حتسني صحة السكان الفلمنديني                                                                    هـذا املرسوم إىل حتسني مستوى الصحة العامة، وعلى وجه التحد          
                                                                            وتتبع احلكومة الفلمندية يف هذا الصدد سياسة وقائية يف جمال الصحة وتضع              .                         بغية رفع مستوى املعيشة   

                                                                وتتجلى السياسة الوقائية اليت تتبعها احلكومة الفلمندية يف جمال الصحة   .                            أسس سياسة ذات أوجه عديدة   
  .             يف هذين اجلانبني

         امليزانية  ) ب ( 

       ١٢,٧٦                                       لتحقيق الرفاه والصحة؛ وميثل ذلك           ٢٠٠٤                 يورو يف عام      ٢     ٣٢٣     ٠٠٠     ٠٠٠                     مت ختصيص مبلغ قدره      -   ٦٤٣
            يورو أي    ١     ٦٤٦     ٠٠٠     ٠٠٠          يعادل       ١٩٩٩                                              ولقد كان املبلغ املرصود هلذا الغرض يف عام           .                                  يف املائة من امليزانية الفلمندية    

   .                                        يف املائة من امليزانية الفلمندية اإلمجالية     ١٠,٧٦

            ئات الضعيفة   الف  ) ج ( 

                                                                                ً     ً              تتبع السلطات الفلمندية سياسة عدم اإلقصاء، وهي تويل، على مستوى سياسة الصحة، اهتماماً خاصاً               -
                                         مجيع املوطنني من أصل أجنيب، والالجئون والغجر،  (           الثقافية -                 األقليات اإلثنية     :                          للفئات املستهدفة التالية  

ُ                                            وكذلـك األجانـُب غري املنتمني إىل الفئات املذكورة وامل                                                وجودون يف بلجيكا بدون ترخيص قانوين                 
  .        والفقراء  )                                            باإلقامة والذين يطالبون باستقباهلم أو مساعدهتم
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      ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢١           الصادر يف                                                            وتـتعهد احلكومة الفلمندية يف املرسوم الفلمندي اجلديد          -
               ولفئات السكان    )  ٢ (   ،                       لفئات السكان احملرومة    )  ١ (                                                   بشأن سياسة الصحة الوقائية، بإيالء اهتمام خاص        

        وسيتجلى   .                                                      ولتيسري احلصول على الرعاية الصحية الوقائية املتاحة        )  ٣ (                              املعرضـة صحتهم ملخاطر أكرب،      
                                                                                                 أسـلوب االهـتمام بالرعاية الصحية الوقائية املوفرة لألشخاص احملرومني من خالل املؤمترات الصحية              

  .        يف امليدان                                                   وعقود اإلدارة اليت ستربم مع منظمات شريكة ومنظمات نشطة 

   حق  "                                 بشأن مكافحة الفقر، اعتبار          ٢٠٠٣      مارس   /       آذار   ٢١                                                      وباإلضافة إىل ذلك، مت لدى تنفيذ املرسوم الصادر يف           
                                      ً                                 وجيب على احلكومة الفلمندية أن تبلغ سنوياً يف خطة العمل الفلمندية              ".           كحق أساسي    " "                             احلصـول على الرعاية الصحية    

  .                                                     ليت ستضمن مبوجبها حق الفقراء يف احلصول على الرعاية الصحية                                      ملكافحة الفقر بطبيعة التدابري السياسية ا

                                                     بشأن الرعاية الصحية األولية والتعاون فيما بني            ٢٠٠٤      مارس   /       آذار  ٣                                        ويقضـي املرسـوم الفلمندي الصادر يف         
         الصحية                                                   ِّ                                              اجلهـات املوفرة للرعاية بأن تسعى تلك اجلهات جاهدة لتيسِّر إىل أقصى حد ممكن إمكانية احلصول على الرعاية   

                  مبعناه الواسع ويف     "                     تيسري إمكانية احلصول   "                      وجيب أن يؤخذ مفهوم       .                                                   األولـية ، وال سيما بالنسبة إىل األشخاص احملرومني        
                                                   ويفترض ذلك السهر، لدى توفري الرعاية، على أخذ          .                                         اليت تعتزم السلطات الفلمندية انتهاجها      "                    سياسة تكافؤ الفرص   "      إطار  

    ُ                       وأخذُ تلك العوامل يف االعتبار   .                                                  و تنوع يشمل عوامل شىت من بينها الثقافة والوضع املايل                              التـنوع البشري يف االعتبار، وه  
                                                            وال يستبعد اللجوء إىل تدبري التمييز اإلجيايب لتحقيق تكافؤ            ".                        الرعاية املكيفة للحاجة   "                                    وفـرض مراعاهتا أمر مطابق لفكرة       

                                                    ون يف جمال الرعاية الصحية األولية لتيسري إمكانية                                        على أن تسعى مبادرات التعا      ٩              من املادة     ٣                وتـنص الفقرة      .        الفـرص 
                       على أن تتناول الشروط  ٧           من املادة  ٣            وتنص الفقرة   .                                                              احلصول على تلك الرعاية إىل أقصى حد ممكن بالنسبة إىل احملرومني       

            ، واالختصاص                                                           ً                                                  احملـددة لعقـد شراكات يف جمال توفري الرعاية الصحية األولية، أموراً من بينها الشكل القانوين، والدوام                
                         ويوضح بيان األسباب أنه      .                                                                          َ             الوحـيد أو تعدد االختصاصات، وإمكانية االطالع على امللف، واجملموعة املستهدفة، واملقَر           

                                                                                                                  جيـوز اآلن ملراكـز الصـحة يف األحياء أن حتصل على دعم مايل للهياكل األساسية شريطة أن تكون نسبة املستحقني                     
                             املتعلقة بالتأمني اإللزامي      ٣٧                                                  من طرف التأمني، حسب املنصوص عليه يف املادة                                              واملستحقني املستفيدين من تسديد إضايف    

                                                ، إىل العدد اإلمجايل للمستحقني املسجلني يف املركز            ١٩٩٤       يوليه   /      متوز   ١٤                                                اخلاص بالرعاية الطبية والتعويضات واملعدلة يف       
  .                  ً            توحيد املعايري وفقاً للسن واجلنس                                                             تتجاوز املتوسط الوطين احملسوب للتأمني اإللزامي ضد األمراض والعجز بعد

        التدابري  ) د ( 

          املوفرة                                  فهوم الرعاية املتكاملة واملنسقة    مب  )           انظر أعاله  (                                                    يـأخذ املرسـوم املتعلق بالرعاية الصحية األولية          -
                                                                                            بالـتعاون مـع اجلهات احمللية املتعددة االختصاصات؛ ومن املهم يف هذا الصدد أن تشرك يف مبادرات         

                                                                                      يف جمـال الـرعاية الصحية األولية مراكز اخلدمات احمللية واملراكز العامة للنشاط                                 الـتعاون املـتخذة   
  .             ً االجتماعي أيضاً

                                 الرعاية الصحية األولية، كمراكز                                                                         املوافقـة عـلى املبادرات اليت تسهم يف تيسري إمكانية احلصول على              -
  .                                الصحة يف األحياء، وتوفري التمويل هلا
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  .                               لتسديد تكاليف الرعاية غري الطبية  )     ٢٠٠١        أكتوبر /          تشرين األول   ١  ً    راً من      اعتبا (                 الرعاية الصحية  ني م أ ت -

   ).     أدناه    )  ه (            انظر الفقرة  (                                    املعاينة اجملانية لألطفال الصغار يف السن  -

  .                              اللقاحات األساسية اجملانية لألطفال -

  .     ً  عاماً  ٦٩   و  ٥٠                              ً           فحص الثديني باألشعة السينية جماناً للنساء بني  -

                 اليت تسعى لبلوغ     ) Logos (                                                  على الصعيد احمللي عن طريق شبكات الصحة احمللية                 وقائية                     الرعاية الصحية ال   -
                                                                                                أغراض الصحة الفلمندية وتضطلع يف ذاك اإلطار بأنشطة خاصة ملساعدة احملرومني واملواطنني من أصل              

  .                                                                أجنيب، كاألنشطة املتصلة بالتغذية السليمة والوقاية من االكتئاب النفسي

             آثار التدابري    ) ه ( 

                                                                                                  يوجـد بـني الناس من مل يكتتب حىت اآلن يف أحد صناديق التأمينات اخلاصة بالرعاية على الرغم من               -
        يوروهات   ١٠ (         يورو     ٢٥                                            وينبغي لالكتتاب تسديد اشتراك سنوي قدره         .                    ً         كـون االكتـتاب إلزامـياً     

       ً  اس، فضالً                                          ، وهو مبلغ كبري بالنسبة إىل بعض الن        )                                                 للمشـتركني يف التأمني املستفيدين من تسديد إضايف       
                                                                     يورو يف الشهر للرعاية املرتلية والرعاية القريبة، وهو مبلغ ال             ٩٠                                      عـن أن التعويض املدفوع ال يتجاوز        

  .                                                                                   يكفي لتغطية تكاليف الرعاية األساسية اليت يتطلبها األشخاص احملتاجون إىل قدر كبري من الرعاية

                  للحوامل واألطفال Kind en Gezin                                                 مـنظم األسر الشابة من اخلدمات املتيسرة اليت توفرها         سـتفيد   ت -
                                                                             ويـتم عن طريق تلك االستشارات توفري معلومات أساسية فيما يتعلق بالصحة              .                    الصـغار يف السـن    

                   ويتم بنفس األسلوب     .                                                                              والـرعاية ومتابعة وضع األطفال على مستويات شىت من بينها النمو واألمراض           
   .                     ً    ً        ل معدل التلقيح عالياً جداً يف بلدنا            ً                                   االهتمام أيضاً بتلقيح األطفال الصغار يف السن؛ مما جيع

                                                                        نسبة النساء اللوايت يلجأن إىل فحص الثديني باألشعة السينية أو يف             :                            الكشف عن اإلصابات بالسرطان    -
                                                                                                محـالت الكشف عن اإلصابات بسرطان عنق الرحم بزيارة طبيب األمراض النسائية أو الطبيب العام،             

  .      لبسيطة                                   أدىن بكثري لدى النساء ذوات الكفاءات ا

                    ونالحظ بالتايل وجود     .                 َّ          األشخاص احملرومني إالَّ بصعوبة       إىل                                 ال تصل محالت الوقاية العادية        :          الوقايـة  -
                                                                                                 عـدد أكرب من املصابني بالسمنة واملدخنني بني فئة أصحاب الكفاءات البسيطة كما نالحظ أن هؤالء                

                                مزيد من املبادرات على مستوى                                وجيب ملعاجلة هذا املشكل اختاذ      .                                 األشخاص ال ميارسون متارين رياضية    
  .          ً             أصغر، حملياً وبصورة هادفة
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                                           خفض معدل وفيات الرضع، والسهر على منو الطفل   ) و ( 

       بيانات

                 معدل وفيات الرضع 

                        مولود حي يف املنطقة      ١     ٠٠٠                    حالة وفاة لكل        ٤,٣       إىل      ٥,١                            ً       ً           اخنفض معدل وفيات الرضع اخنفاضاً ملموساً من         -   ٦٤٤
                                                               ويعود ذلك إىل االخنفاض الكبري املسجل يف معدل وفيات الرضيعات            .     ٢٠٠٣    و     ١٩٩٨         عامي                             الفلمندية خالل الفترة بني   

                   حالة وفاة لكل       ٣,٨       إىل       ١٩٩٨                        مولودة حية يف عام       ١     ٠٠٠                    حاالت وفاة لكل      ٥                                          دون العام الواحد من العمر، أي من          
     ٥,١                   ور أقل أمهية، أي من                                             ، وكان االخنفاض املسجل يف معدل وفيات الرضع الذك     ٢٠٠٣                          مولـودة حية يف عام        ١     ٠٠٠

  .          مولود حي ١     ٠٠٠                حالة وفاة لكل    ٤,٨              مولود حي إىل  ١     ٠٠٠              حالة وفاة لكل 

وفيات األجنة 
  الرضع-

وفيات 
 الرضع

وفيات املواليد 
 املتقدمني يف العمر

وفيات املواليد 
 املتأخرة

وفيات املواليد 
 املبكرة

وفيات املواليد 
 املواليد املوتى املخاضية

ت عدد الوالدا
 السنة اإلمجايل

١٩٩٨ ٦٢ ٨٦١ ٣,٩ ٦,٣ ٢,٤ ٠,٨ ١,٩ ٥,١ ٩,٠     
١٩٩٩ ٦٢ ٠٦١ ٤,٣ ٦,٧ ٢,٤ ٠,٦ ١,٨ ٤,٨ ٩,٢     
٢٠٠٠ ٦٢ ٥٧٦ ٣,٩ ٦,١ ٢,١ ٠,٧ ١,٩ ٤,٧ ٨,٧     
٢٠٠١ ٦١ ١١٩ ٤,٠ ٦,٣ ٢,٣ ٠,٦ ١,٧ ٤,٥ ٨,٦     
٢٠٠٢ ٦٠ ٤٥٩ ٤,٢ ٦,٠ ١,٨ ٠,٧ ١,٨ ٤,٣ ٨,٥     
٢٠٠٣ ٦٠ ٧١٧ ٤,٥ ٦,٥ ٢,٠ ٠,٨ ١,٥ ٤,٣ ٨,٩     

  :        التعاريف

  ≥             غرام أو       ٥٠٠  ≥                                                     عدد الوالدات اإلمجايل من األطفال، امللص أو األحياء،           =                      عدد الوالدات اإلمجايل     -
  .                 فترة انقطاع الطمث       ً     أسبوعاً من   ٢٢

  .                 فترة انقطاع الطمث       ً     أسبوعاً من   ٢٢  ≥          غرام أو    ٥٠٠  ≥     امللص   =             وفيات األجنة   =               املواليد املوتى  -

  .                    وفيات املواليد املبكرة  +               املواليد املوتى   =      اضية                  وفيات املواليد املخ -

  .                                 غرام، قبل اليوم الثامن من والدته   ٥٠٠  ≥              وفاة مولود حي   =                      وفيات املواليد املبكرة  -

                                                          غرام، بني اليوم الثامن واليوم الثامن والعشرين من            ٥٠٠  ≥                 وفاة مولود حي      =                          وفيات املواليد املتأخرة     -
  .     والدته

                                              غرام، بني اليوم التاسع والعشرين واليوم          ٥٠٠  ≥                 وفاة مولود حي      =                 قدمني يف العمر                       وفيات املواليد املت   -
  .                                    اخلامس والستني بعد الثالث مائة من والدته

  .                                 غرام يف غضون السنة األوىل من حياته   ٥٠٠  ≥              وفاة مولود حي   =             وفيات الرضع  -

   .              املواليد املوتى  +             وفيات الرضع   =       الرضع -           وفيات األجنة -
  .Flemish health indicators, Ministry for the Flemish Community, Health care unit  :     املصدر



E/C.12/BEL/3 
Page 156 

 

  :    ٢٠٠٤                          أحدث البيانات املتصلة بعام 

 ) حي( مولود ١ ٠٠٠العدد بالنسبة املئوية لكل " = النسبة"

             عدد الوفيات             معدل الوفيات الذكور اإلناث
               املواليد املوتى  ٢٦٢ ٤,٢ ٤,٤ ٣,٩
                     وفيات املواليد املبكرة ١٣٦ ٢,٢ ٢,٣ ٢,٠
                      وفيات املواليد املخاضية ٣٩٨ ٦,٤ ٦,٧ ٥,٩

 tudy centre for perinatal epidemiology (SPE), "Perinatal activities in Flanders" (IPerinatale  :        املصـدر  

activiteiten in Vlaanderen), 2004.  

         التدابري 

 " Kind en Gezin"  

          ومهمة هذه   .                                                 املساعدة واملشورة لتحقيق رفاه األطفال وتأمني صحتهم                       مؤسسة فلمندية عامة توفر  
                                                                                              املؤسسة هي اختاذ التدابري الالزمة للحيلولة دون وفاة املواليد وقت املخاض والوقاية من الوالدات املبتسرة 

       ً   ألم صحياً                                                                                                  ودعم منو الطفل يف إطار األسرة واجملتمع، والقيام يف جمال الدعم املقدم إىل الوالدين مبساعدة ا               
                                                              وتشمل هذه املهمة توفري العناية الوقائية قبل الوالدة وبعدها على     .                                      وال سيما يف فترة احلمل وبعد الوالدة      

    َّ                                                                          ً               وتنظَّم يف الفترة السابقة للوالدة أمسيات إعالمية لآلباء واألمهات الذين يترقبون مولوداً،              .           حـد سواء  
                  ومتول هذه املؤسسة     .                          بينها طرز احلياة السليم                                                            ويسـترعى االنتـباه يف هذه األمسيات إىل أمور شىت من            

                                                           السابقة للوالدة بغية توفري املساعدة للحوامل، وال سيما يف املناطق                                 مكاتب خمصصة لالستشارات خالل الفترة 
                                 بزيارة النساء بعد الوالدة يف دور Kind en Gezin         ممرضات من  /           ويقوم ممرضون  .                          اليت تعيش فيها األسر احملرومة

   ٤                                                                       ممرضات من املنطقة بزيارة الرضع يف منازهلم، ويبلغ عدد هذه الزيارات عادة      /              يقوم ممرضون       كمـا   .          التولـيد 
           ويتم إيالء    .                                      خالل األشهر الثالثة األوىل بعد الوالدة       )             للطفل التايل  (             زيـارات     ٣    أو    )              للطفـل األول   (          زيـارات   

      النوم  "                          اجئ وذلك بفضل إرشادات                                                                                    األولوية يف هذه الزيارات جلملة أمور من بينها الوقاية من موت الرضيع املف            
                                                  يف إطار املعلومات األساسية املتاحة للوالدين عن طريق Kind en Gezin                     الـيت توفـرها مؤسسة     "           باطمئـنان 
       ً      مستلقياً على   (                                                                وتكون تلك اإلرشادات عملية وتتصل بوضع الرضيع أثناء النوم            .                  ممرضـات املـنطقة    /      ممرضـي 
  .                                                            ، وعدم التدخني يف مكان وجود الرضيع أو على مقربة منه           ) ة             درجة مئوي    ٢٠-  ١٨   ] (      الغرفة [           ، وحبرارة    )     الظهر

  .   ِّ                                                   ً                          وميكِّن هذا النشاط من الوصول إىل كافة اآلباء واألمهات تقريباً من الذين لديهم مولود جديد

               اجتماعية ألجل -                                                                     وتـنظم هـذه املؤسسات باإلضافة إىل ذلك استشارات وقائية طبية ونفسية         
                                                 ممرضات وأطباء بقياس طول ووزن الطفل ومتابعة أوضاعه  /        هلا ممرضون                           الطفل الصغري يف السن، يقوم خال

    كما   .         أعوام  ٣        حىت سن     )                               من بينها خالل السنة األوىل      ٧                        استشارات يف اجملموع،       ١٠        عـادة    (           بانـتظام   
  .                         ً          وتوفر مجيع تلك اخلدمات جماناً للوالدين   ).           انظر أدناه (                          يقومون بتلقيح هؤالء األطفال 
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 Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)  :   يذ                      مراكز اإلشراف على التالم

        واخلدمات   ) MST (                                          إدماج خدمات الفحوص الطبية املدرسية           ٢٠٠٠       سبتمرب   /        أيلول  ١          مت مـنذ      
      ً                مركزاً لإلشراف على      ٧٥                                  املوجودة يف املنطقة الفلمندية يف        ) PMS (              االجتماعية   -             الطبـية    -           النفسـية   

                                    املمرضات يف تلك املراكز مع علماء النفس  /           ية واملمرضون                         ويتعاون أطباء الصحة املدرس   ). CLB (        التالميذ 
  .                                                   واملربني وخرباء آخرين لدعم املدارس يف اإلشراف على التالميذ

  :                           ويتم اإلشراف يف اجملاالت التالية 
                 التمهن والدراسة؛ -
               احلياة املدرسية؛ -
                               خدمات الرعاية الصحية الوقائية؛ -
  .                          الوظائف النفسية واالجتماعية -

                                                                                     إلشراف بناء على طلب التالميذ والوالدين واملدارس، باستثناء ما يتعلق باالستشارات                    ويـتم ا   
             وتقوم إدارة    .                                     ُ                                                               العامة اهلادفة والتدابري الوقائية اليت ُيلزم الوالدان والتالميذ واملدارس بالتعاون على تطبيقها           

  .                                                التعليم بتمويل مراكز اإلشراف على التالميذ وتدعيمها

                                                                            لمندي املختص يف جمال السياسة الصحية يف احلملة الوقائية اليت تستهدف صون                                   ويسـاهم الوزيـر الف     
     مارس  /       آذار   ١٧                                                  األمر التنفيذي الصادر عن احلكومة الفلمندية يف         (                             ولقد مت إصدار أمر تنفيذي        .              صـحة الشباب  

       مجيع                                            لتطبيق سياسة الصحة الوقائية اجلماعية يف       )                                                      لـتحديد بعـض مهام مراكز اإلشراف على التالميذ             ٢٠٠٠
  .                                                                     مراكز اإلشراف على التالميذ بصورة موحدة على أساس فحوص معينة حتدد حسب السن

                                                                                                   ويطـبق برنامج سياسة الصحة الوقائية املتبعة جتاه الشباب يف مراكز اإلشراف بإجراء فحوص صحية                
               علومات الصحية                                                                                         وتشمل هذه الفحوص املعاينة واملتابعة ومراقبة الطول والنمو البدين والعقلي ونشر امل             .        دوريـة 

                                ويشمل الفحص الطيب الدوري حصر       .                                                                     واإلبالغ باإلصابات املرضية أو باالختالالت أو العوامل اليت هتدد الصحة         
                                                                                                         السـوابق املرضية، وإجراء فحص طيب وقائي للكشف عن األمراض، وفحص كيفية النمو وطرز احلياة، وإعطاء                

  .                              حالة إن لزم إىل هيئات خمتصة أخرى                                               معلومات بشأن الصحة، وإسداء املشورة، واإلشراف، واإل

                                      والغرض املنشود من االستشارات العامة       .                                                              وجترى الفحوص الطبية يف املراكز بتنظيم معاينة عامة وهادفة         
                                          أما االستشارات اهلادفة فهي عبارة عن فحوص      .                                                             هـو إجراء فحص وقائي عام يف مراحل حامسة من منو الشباب           

                    ويتم حتديد العناصر     .                                            ى بغرض الكشف عن األمراض يف أغلب األحيان                                             تقيـيم مرحلي جلوانب صحية معينة جتر      
         وجيري هذه   .                                                                                             اليت ينبغي أن يشملها الكشف حسب السن سواء يف االستشارات العامة أو يف االستشارات اهلادفة            

                                                                       والطبيب هو الذي يتحمل مسؤولية اختاذ القرار وعليه تقع املسؤولية            .                                     االستشـارات طبيـب أو مسـاعد طيب       
  .         ً ائية أيضاً    النه
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     وحيمل   .                                                                                                 ويتـناول األمر التنفيذي التدابري الوقائية اليت ينبغي اختاذها لدى ظهور بعض األمراض املعدية              
  .                                                            األمر املعين تواقيع وزراء التعليم والرفاه، والصحة، وتكافؤ الفرص

                     حتسني النظافة البيئية   ) ز ( 

                              ولكن البيانات الفعلية حمدودة يف   .                       ه، تأثري هام يف الصحة                                                            قـد يكون للعوامل البيئية، سواء داخل املرتل أو خارج          -   ٦٤٥
                          وإىل تكاليف تلك الدراسة      )                              األسباب وتراكم التفاعالت، اخل    (              ً                                             هذا الصدد نظراً إىل صعوبة إجناز دراسة عن هذا املوضوع           

                ل تلك النواقص                                     ولقد قررت التجمع الفلمندي تناو       ).                                                 ضرورة إجناز دراسات واسعة النطاق وطوعية املدة       (            ً     الـباهظة أيضاً    
                  بيئيني يف إطار    -                            إنشاء مركز خلرباء طبيني          ٢٠٠١        أكتوبر   /                       ومت يف شهر تشرين األول      .                                   بـتكوين شبكة من اخلرباء البيئيني     

                                                                                   ويكلـف هؤالء اخلرباء مبهمة إعداد وتنفيذ السياسة احملددة يف هذا اجملال كما يكلفون بوظيفة       .                           إدارة الـرعاية الصـحية    
                                                                    وتقع على عاتق السلطات الفلمندية مسؤولية املوافقة على الدوائر           .                    شبكات الصحة احمللية                              املستشـارين لدى السلطات و    

  .                                                                     الطبية املعنية باملؤسسات واملكلفة جبملة وظائف من بينها مراقبة صحة العاملني

                        تدابري الوقاية من األمراض  ) ح ( 

              األمراض املعدية           اإلبالغ عن -                 التدابري الوقائية 

             ِّ          اجلهة اليت تبلِّغ عن         ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول   ٨                              ن احلكومة الفلمندية بتاريخ                          يوضح األمر الصادر ع    
                                            وحيدد هذا األمر جمموعتني يسري عليهما واجب         .                                                           املرصـد وماهـية املرض املبلغ عنه، واملهلة احملددة لإلبالغ         

        ُ    وجيب أن ُتبلغ   .                                                                                         اإلبـالغ عـن كافة ما يصل إىل علمهما من أمراض، ومها جمموعة األطباء وجمموعة املختربات              
                         وأن تؤكد اإلصابة هبا      )٨ ( ١                                                ً                                      دوائـر التفتيش الصحي التابعة للتجمع الفلمندي فوراً باألمراض املشمولة يف الفئة             

  .      ساعة  ٤٨         يف غضون  )٩ ( ٢                                              ساعة؛ وجيب أن يبلغ عن األمراض املشمولة يف الفئة   ٢٤    ً        خطياً يف غضون 

                      اإلصابة بداء الفيلقيات                 تدابري الوقاية من 

                                                                                          االت اإلصابة املسجلة بداء الفيلقيات أثناء انعقاد معرض جتاري يف كابيلني يف أواخر عام                           مت نتـيجة ح    
      يوليه  /     متوز ٦                       ويهدف املرسوم الصادر يف    .                                                            ، وضـع تنظـيمات لـتفادي مثل تلك املشاكل يف املستقبل               ١٩٩٩

                                                      

                                            ُ           ً            راجعة، والسعار، وداء الفيلقيات، والربداء اليت ُنقلت احتماالً إىل                                        التسـمم الوشـيقي، واحلمى ال       :      وهـي   ) ٨ (
                                                                                                                                األراضـي البلجيكـية، والتهابات الدم أو السحايا باملكورات السحائية، والطاعون، وشلل األطفال، واحلمى الرتفية اليت تسببها                 

                                ض معدي آخر خطري غري مذكور يف                                                                                           فريوسـات إيبوال والسا وماربرغ أو فريوسات شبيهة أخرى، والتيفوس الطفحي، وأي مر            
  .                                                القائمة من األمراض اليت حيتمل أن يكون هلا طابع وبائي

                                                                                                 احلمى املتموجة، واحلمى التيفية البطنية، والكولريا، واخلناق، واحلمى الصفراء، والسيالن، وفريوسات             :    وهي  ) ٩ (
                                                  ة، والشهاق، وداء اللولبيات، وداء الليستريات،                                                                                        هنـتا، والتهاب الكبد ألف، وباء، وجيم، والتهاب السحايا املسبب باحلمى الرتفي           

                                                                                                                                واحلمـى الفحمية، والتهابات اجلهاز العصيب املركزي اليت تسببها كائنات وحيدة اخللية، واحلمى الببغائية، وداء الريكتسيات غري                 
                           االلتهابات املعوية املعدية إن                                                                                         احلمى التيفية الطفحية، واجلرب، وداء الشيغالت، والزهري، والكزاز، وداء الشعريات، والسل، ومجيع 

  .                                                                                                 أصيب هبا ثالثة أشخاص على األقل يف نفس اجملتمع ويف ظرف أسبوع واحد وتكون اجلرثومة اليت سببتها من نفس الفصيلة
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       إىل متكني   ) MB, 3.08.2001 (                                                                      بشـأن الوقايـة األولـية من آثار العوامل البيولوجية الضارة باإلنسان        ٢٠٠١
                                                وصدر يف إطار هذا املرسوم أمر جديد بشأن داء          .                                                                السلطات الفلمندية من اختاذ تدابري ضد عوامل بيولوجية معينة        

                         بشأن الوقاية األولية من     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢                                                 الفيلقيات، وهو األمر الصادر عن احلكومة الفلمندية يف 
                                    وحيدد هذا األمر أنظمة تسري على األماكن    ). MB 31.12.2002 (     عامة          األماكن ال                            اإلصـابة بـداء الفيلقيات يف  

  .           ً                        ً                العامة إمجاالً، وتدابري خاصة أكثر تشدداً تسري على املعارض

              سياسة التلقيح

                                                                 ً                                            يـتم تلقيح مجيع األطفال يف املنطقة الفلمندية بصورة تلقائية وجمانية وفقاً خلطة التلقيح األساسية املبينة                 
              ً                         هذه اخلطة سنوياً ليصدق عليها الوزير        )             هيئة احتادية  (                                     للقاحات التابعة جمللس الصحة األعلى                    وتقدم شعبة ا    .      أدناه

  .                                       املختص بالشؤون الصحية يف املنطقة الفلمندية

    وهي   .                                                                           ً               وتضـع السلطات مجيع اللقاحات املقررة يف خطة التلقيح األساسية حتت تصرف امللقحني جماناً              
                                                                ، واخلناق، والكزاز، والشهاق، واحلمى الرتفية من الفصيلة باء          )  ون              لقاح معطل حمق   (                         لقاحات ضد شلل األطفال     

                                                                                              ، والتهاب الكبد من الفصيلة باء، واحلصبة، والنكاف، واحلصبة األملانية، واملكورات السحائية             )             لقاح ال خلوي   (
        ً  د قانوناً                                                      واللقاح ضد شلل األطفال هو اللقاح اإلجباري الوحي          ).     ٢٠٠١                منذ هناية عام     (                          من الفصيلة املصلية جيم     

  .        يف بلجيكا

                    ومراكز اإلشراف على Kind en Gezin                        ً                         وميكـن أن يلقـح األطفال جماناً عن طريق خدمات مؤسسة    
                                                          ً     ً                   وميكن أن حيصل األطباء العامون وأطباء األطفال على اللقاحات جماناً أيضاً لتلقيح               ).               انظـر أعـاله    (           التالمـيذ   

  .                           األطفال لدى االستشارات الطبية

                                                                                 بب الزيادة املسجلة يف اإلصابات باملكورات السحائية من الفصيلة املصلية جيم يف                                  ولقد قرر الوزير، بس    
                               سنة من العمر باحلصول على        ١٨                                                                ، تنظيم محلة مسحت جلميع األطفال والشباب بني السنة الواحدة و              ٢٠٠١     عام  

                جلميع األطفال     ٠١  ٢٠                 ًً                  وكان اللقاح متاحاًً يف هناية عام         .                                            ً           لقـاح جماين متعدد يف غضون فترة زمنية قصرية نسبياً         
                                                      وللمراهقني يف الصفوف الثالث والرابع واخلامس والسادس من     ٢٠٠٠   و    ١٩٩٦                            والشـباب املولودين بني عامي   

  .                                                                التعليم الثانوي، وهي فئات العمر املعرضة أكثر من غريها لتلك اإلصابات

   )      اإليدز (    تسب                      متالزمة نقص املناعة املك /                                              األنشطة املضطلع هبا ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري

                                                                                                  وافقـت التجمع الفلمندي على إنشاء املركز الفلمندي للخدمات واخلربات يف جمايل الصحة التناسلية               
  .                   وقدمت الدعم املايل له  ) SENSOA (                        وفريوس نقص املناعة البشري 

                                                                         بوضع برامج لتلبية احتياجات جمموعات مستهدفة معينة على أفضل وجه           SENSOA                 ويقـوم مركـز      
                                                                                لك الربامج جمموعات مستهدفة هلا احتياجات خاصة يف جمال الصحة التناسلية أو جمموعات ينبغي      وختص ت  .    ممكن

              ً               املزدوجني جنسياً، واملواطنني    -              السحاقيات   -              ً     ً                                         إيالؤها اهتماماً خاصاً، كمجموعة الشباب، وجمموعة اللواطيني        
                           وتطور هذه الربامج بعض      .                                                                            مـن أصـل أجـنيب، واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري، والبالغني            
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                        فيستصوب يف بعض األحيان      .                                                                   ً            املنتجات أو توفر خدمات ملموسة، بل وتتخذ اإلجراء على مستوى هيكلي أيضاً           
  .                                                                                        اختاذ تدابري هيكلية أو تطوير مواد ميكن للوسطاء الذين يعملون مع اجملموعة املستهدفة أن يستخدموها

  ، SENSOA (                                           باملوافقة على منظمات معنية بالوقاية                                                        وتقـوم السـلطات الفلمندية، باإلضافة إىل ذلك،        
                                                                                       وبتقدمي التمويل لتلك املنظمات اليت تركز على الوقاية من األمراض املنقولة باالتصاالت              )                      معهد األمراض املدارية  

                   كما تركز على تعزيز   )      اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                                         اجلنسية ومن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري
   ِّ                                                                                  ومتكِّن هذه املنظمات من الوصول إىل فئات حمرومة كاملهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب               .                   صـحة التناسـلية     ال

  .                                                  الصحراء الكربى، والقادمني اجلدد، واملواطنني من أصل أجنيب

     عدية                             ُ الوقاية من اإلصابة بأمراض غري ُم

                 لة منظمة للكشف       مح     ٢٠٠١       يونيه   /                    بدأت يف شهر حزيران     :                                    الكشف عن اإلصابات بأمراض السرطان     
    ٦٩    و   ٥٠                                                                         ويتم يف هذه احلملة استدعاء كافة النساء اللوايت تتراوح أعمارهن بني              :                           عن اإلصابات بسرطان الثدي   

  .     ً                                                                                                  عاماً إلجراء فحص للثديني باألشعة السينية كل عامني، ويسدد التأمني الصحي تكاليف تلك الفحوص بالكامل            
                                                                    العام أو عن طريق طبيب األمراض النسائية أو يأتني بناء على                                                            وحتال هؤالء النساء للفحص إما عن طريق طبيبهن       

                                                                          وتتدخل شبكات الصحة احمللية لتوعية اجملموعة املستهدفة وحثها على القيام            .                                  استدعاء خطي يتلقينه هلذا الغرض    
                                                                                                  وتوجد يف املنطقة الفلمندية وحدتان متنقلتان للكشف عن سرطان الثدي باألشعة السينية باإلضافة              .         بالكشـف 

    يف   ٤٤ (                                                                                                    إىل الوحـدات الدائمـة املتخصصة يف هذا اجملال واليت يعمل فيها أخصائيو األشعة السينية املعترف هبم              
                                                                                      ويتم اللجوء إىل الوحدتني املتنقلتني عندما يكون العدد املتوافر من وحدات الكشف غري               ).       ً   حالياً    ١٦٨            الـبداية،   

  .                كاف يف بعض املناطق

               الوقاية واإلعالم ̀  ١̀  

                                                                                                  املبادرات املتصلة باملعلومات الصحية يف إطار عملية تعزيز الصحة والوقاية من األمراض يف املنطقة الفلمندية     تتخذ -   ٦٤٦
                                                                واخلط املوجه للسياسة اليت تتبعها السلطات الفلمندية هو مبدأ           .     ً                                                        وفقاً لسياسة الصحة الوقائية اليت تتبعها التجمع الفلمندي       

                                                              على أساس مؤشرات صحية من بينها معدالت الوفيات واإلصابات باألمراض،    َّ              وحتدَّد تلك األهداف    .                 األهـداف الصحية  
  .                                                                  وخباصة املعدالت اليت تبني أسباب الوفاة اخلمسة الرئيسة يف املنطقة الفلمندية

  :                               أهداف صحية تتسم باألولوية، وهي ٥                              ً        وحددت احلكومة الفلمندية استناداً إىل ذلك  -   ٦٤٧

                                                        يف املائة سواء لدى النساء أو لدى الرجال، وبصفة            ١٠              مندية بنسبة                                    خفض عدد املدخنني يف املنطقة الفل      - ١
  .               خاصة لدى الشباب

                                                                                                        خفض نسبة األغذية الدهنية املتناولة إىل حد ملموس سواء لدى الرجال أو لدى النساء والتعويض عنها                 - ٢
  .                                بأغذية قليلة الدهون وكثرية األلياف

  .   وسة                        ُ              حتسني الوقاية من األمراض املُعدية بصورة ملم - ٣



E/C.12/BEL/3 
Page 161 

                                     وينبغي أن تصل نسبة املستفيدات من        .                                                           حتسـني فعالـية محالت الكشف عن سرطان الثدي لدى النساء           - ٤
     ً        عاماً، إىل     ٦٩    و   ٥٠                                                                             محـالت الكشف يف اجملموعة املستهدفة، وهي جمموعة اللوايت تتراوح أعمارهم بني             

  .         يف املائة  ٧٥               املستهدفة لتبلغ                                                     وجيب أن تزداد نسبة النساء املعنيات يف تلك اجملموعة اخلاصة   .          يف املائة  ٨٠

  .         يف املائة  ٢٠                                                              جيب خفض عدد احلوادث املميتة يف إطار احلياة اخلاصة وحوادث السري بنسبة  - ٥

                           ً                                                                      ً                وتقوم التجمع الفلمندي حتقيقاً هلذه األهداف بإبرام اتفاقات تعاون مع منظمات نشطة يف امليدان ومدعومة مالياً                 -   ٦٤٨
  .                                                                           ت خمتلفة دور الوسيط هبذا األسلوب بني سياسة السلطات الفلمندية والسكان                      وتؤدي منظما   .                       لـبلوغ تلـك األهداف    

                                                                               املتخصصة املكلفة بتحديد املنهجية وبتقدمي الدعم ملختلف تلك األمور، وتوجد من             "                 املنظمات الشريكة  "                فتوجد من جهة    
                              ات التشاور والتنظيم يف جمال                                                                                               جهة أخرى شبكات الصحة احمللية، وهي عبارة عن اتفاقات تعاون تقوم بدور حافز يف عملي              

                                                                                    وتشمل املهام اليت أنيطت بتلك الشبكات توعية الفلمنديني باملسائل املتصلة بالتدخني             .                                الصـحة عـلى املستوى اإلقليمي     
  .                                               والتغذية واحلوادث والكشف عن سرطان الثدي والتلقيح

                    وتوجد يف كل منطقة      .               شبكة يف اجملموع      ٢٦                                                                     ولقـد بلغ عدد شبكات الصحة احمللية املنشأة يف املنطقة الفلمندية             -   ٦٤٩
                               وتعمل، يف الوقت احلاضر، شبكة       .                     نسمة شبكة واحدة      ٤٠٠     ٠٠٠    و    ١٠٠     ٠٠٠                                       جغرافـية متواصلة يتراوح سكاهنا بني       

               بشأن سياسة       ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢١                                   ولقد مت، مبوجب املرسوم الصادر يف         .                                  يف بروكسل ويف كل حمافظة فلمندية     
          ويوفر هذا   .                                              ً                                          ء تلك الشبكات احمللية اإلقليمية يف النظام اعترافاً بأمهيتها يف سياسة الصحة الفلمندية                                   الصـحة الوقائـية إرسا    

        وميكن أن   .             ً        ً      ً                                                                           املرسـوم أساسـاً قانونياً متيناً ملهمة تلك الشبكات يف املستقبل من حيث تعزيز الصحة والوقاية من األمراض        
  .                                        مع السلطات الفلمندية وإصدار أوامر وزارية                                                  يسفر استمرار عمل تلك الشبكات عن عقد اتفاقات إدارة 

      ً                           ُ                                                                       وحتقيقاً لألغراض الصحية اآلنف ذكرها، ُتقيم الشبكات صالت وثيقة مع املنظمات النشطة يف امليدان واجلهات                -   ٦٥٠
                                                                                                                        املقدمـة خلدمات الرعاية الفردية من بني اجلهات اليت تود الشبكات التعاون معها بصورة منسقة لتحقيق أقصى قدر من                   

ـ  ّ                                                          وتِعّد، عن هذا الطريق، مبادرات قائمة على أساس األهداف الصحية      .                                              نافع الصـحية يف املنطقة املشمولة باختصاصها          امل  ِ  
ِ                                                                                                           الفلمندية ُتشِرك فيها جهات مثل األطباء العامني، ومراكز اإلشراف على التالميذ، وأقسام طب العمل، والسلطات احمللية،                   ُ          

                        وتوجه شبكات الصحة احمللية   .                                         الصحة والرعاية االجتماعية، وما شابه ذلك                   الثقافية، ومؤسسات-                     واجلمعيات االجتماعية   
                                           ويسمح هذا النهج بوضع مجيع أهداف الصحة         .                                                                  أعماهلـا خلدمة املدارس واملؤسسات ومجعيات األحياء، وما شابه ذلك         

  .                                                                   اخلاصة مبنطقة معينة يف احلسبان بغية التمكن من الوصول إىل بعض فئات السكان

      إلمنائي         التعاون ا - ٧ 

               وحنن ندعم أنشطة   .                                                                                قطاع الرعاية الصحية األولية هو أحد القطاعات اليت يركز عليها التعاون البلجيكي      - ١
                                                                                                       يف كـل بلـد مـن البلدان الشريكة يف هذا احملال، وذلك يشمل يف مجلة أمور، برامج تدعيم املناطق                    

                فريوس نقص املناعة  (   ية                                                                    الصـحية، ودعـم مستشـفيات املراجعة، والربامج املخصصة لألمراض املتفش      
                           ، والدعم املؤسسي لوزارات     )                         ، والربداء، وما إىل ذلك     )     اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /      البشري
  .                       ، والدعم املقدم للمختربات )                          يف جمال التخطيط ويف جماالت أخرى (      الصحة 

                    تكلفة ممكنة للسكان                                                                                        واهلـدف الرئيسي املنشود هو إتاحة إمكانية احلصول على خدمات الصحة اجليدة بأدىن              
  .     ً  أيضاً ٩                          انظر الرد املقدم على املادة   .       احملرومني
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                       ً                                                                                     وتوفـر بلجيكا الدعم أيضاً عن طريق منظمة الصحة العاملية لألحباث اليت جترى إلجياد أدوية ولقاحات جديدة                 
  .               ً                                               وهي تدعم برناجماً لتمكني البلدان النامية من احلصول على أدوية نوعية  )               لألمراض املدارية (

                                أحد القطاعات اخلمسة اليت يركز      (                                                                واحملـور األساسـي للتعاون البلجيكي يف قطاع اهلياكل األساسية            - ٢
  .                                                هو إتاحة إمكانية احلصول على املياه العذبة والتصحاح  )                       عليها التعاون البلجيكي

                                                             ً     ً                                  وتركـز اسـتراتيجية التعاون البلجيكي يف جمال اهلياكل األساسية تركيزاً خاصاً على إمكانية حصول                
                                                  وبالفعل، تكمن أمهية اهلياكل األساسية بصفة خاصة         .                                                          الفئات احملرومة يف البلدان النامية على اخلدمات األساسية       

                   ، ويف حتقيق النمو     )                                                إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية ودر الدخل       (                                       يف أثـرها يف مكافحة الفقر من جهة         
           مع أخذ   -  )                               ة إمكانية الوصول إىل األسواق                                       در الدخل، وتنشيط اإلنتاجية وإتاح     (                           االقتصـادي من جهة أخرى      

               ويتم عن طريق     .                                                                                               متطلبات محاية البيئة وتدعيم تكافؤ الفرص واملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف االعتبار             
                            ً                                                                                      الـتعاون الثنائي القائم حالياً متويل مشاريع يف كل من اجلزائر واملغرب ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسنغال               

  .                       والنيجر وبريو وإكوادور       ورواندا

 ١٣املادة 

                 متفقة على وجوب   هي و  .                                                                 تقـر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف التربية والتعليم       - ١ 
                                                                                                                 توجيه التربية والتعليم إىل اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية واحلس بكرامتها وإىل توطيد احترام حقوق اإلنسان               

                                                                      كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم متكني كل شخص من اإلسهام                     متفقة     هي و  .                 واحلريات األساسية 
   أو        عرقية                                                                                                          بـدور نافع يف جمتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم وخمتلف الفئات ال                

  .                                                                         اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة من أجل صيانة السلم

  :                                                             لدول األطراف يف هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامة هلذا احلق يتطلب      وتقر ا - ٢ 

  ؛        للجميع             ً  وإتاحته جماناً                            ً جعل التعليم االبتدائي إلزامياً  ) أ ( 

                                                                                       ً              تعميم التعليم الثانوي مبختلف أنواعه، مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقين واملهين، وجعله متاحاً               ) ب ( 
  ؛                مبجانية التعليم                    ً وال سيما باألخذ تدرجيياً   ،                            للجميع بكافة الوسائل املناسبة

     وال  ،      ملناسبة ا                         للكفاءة، بكافة الوسائل                              ً   للجميع على قدم املساواة، تبعاً                        ً    جعل التعليم العايل متاحاً     ) ج ( 
  ؛                مبجانية التعليم                 ً سيما باألخذ تدرجيياً

              ين مل يتلقوا                                                                                   تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها، إىل أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذ              ) د ( 
  ؛                               أو مل يستكملوا الدراسة االبتدائية

     ٍ واٍف        مدرسية                                                                                 العمل بنشاط على إمناء شبكة مدرسية على مجيع املستويات، وإنشاء نظام منح               )  ه  ( 
  .                                                   بالغرض، ومواصلة حتسني األوضاع املادية للعاملني يف التدريس
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                         األوصياء عند وجودهم، يف              باء، أو    آل                                                         تـتعهد الـدول األطراف يف هذا العهد باحترام حرية ا           - ٣ 
                                                                                                                 اختـيار مـدارس ألوالدهـم غري املدارس احلكومية، شريطة تقيد املدارس املختارة مبعايري التعليم الدنيا اليت قد                  

  .     اخلاصة           ملعتقداهتم      ً  وفقاً       ً  وخلقياً                          ً مني تربية أولئك األوالد دينياً أ                           تفرضها أو تقرها الدولة، وبت

             حبرية األفراد                 ً      أنه يشكل مساساً                     جيوز تأويله على                                               لـيس يف أي مـن أحكـام هذه املادة ما             - ٤ 
                             باملبادئ املنصوص عليها يف                                                      ً        يف إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً                               واألشـخاص االعتـباريني     

  .                                                                      خبضوع التعليم الذي توفره هذه املؤسسات ملا قد تفرضه الدولة من معايري دنيا                   ً  من هذه املادة ورهناً ١       الفقرة 

                     جمع الناطق بالفرنسية   الت - ١ 
                       التجمع الناطق باألملانية - ٢ 
                التجمع الفلمندي - ٣ 

               التعاون اإلمنائي - ٤ 
                                                                                                           بلجـيكا دولـة احتاديـة مكونة من جتمعات وأقاليم، وهي تتألف من ثالث جتمعات هي التجمعات الناطقة                    -   ٦٥١

                       وتعترف بلجيكا، باإلضافة   .                    فلمند وإقليم بروكسل                                                                   بالفرنسية والفلمندية واألملانية ومن ثالث أقاليم هي إقليم والون وإقليم 
                                                                                                                                إىل ذلـك، بـأربع أقاليم لغوية يف دستورها، وهي األقاليم الناطقة بالفرنسية واألقاليم الناطقة باهلولندية، وإقليم العاصمة                

  .                                             بروكسل الناطق باللغتني واإلقليم الناطق باألملانية

            ، وكذلك يف                                        باختصاصات حصرية يف الشؤون الثقافية                     رنسية واألملانية                                             وتتمتع التجمعات الناطقة باهلولندية والف     -   ٦٥٢
  .                            ، باستثناء ثالثة عناصر أساسية       التعليم    جمال 

                                                                                                             وتوجـد اآلن يف بلجـيكا، كنتـيجة منطقية ملا سبق، ثالثة نظم مدرسية، هي النظام الفلمندي ونظام خاص                    -   ٦٥٣
  .       األملانية                                                    بالسكان الناطقني بالفرنسية وآخر خاص بالسكان الناطقني ب

     حرية  "                                                      ً                                                وتوجـد اخـتالفات عديـدة بني النظم املدرسية ولكنها تشترك مجيعاً يف مبدأ أساسي واحد هو مبدأ                    -   ٦٥٤
      ميثاق    "-               على قانون        ١٩٥٩      مايو   /      ً                                                                   وضـماناً هلـذا املبدأ املقدس وافقت غرفتا الربملان باإلمجاع يف شهر أيار               ".          التعلـيم 

       وأصبحت   .                                                                دفع إىل إرسائه يف الدستور البلجيكي قبل زهاء عشر سنوات                                             وكـان هـذا املبدأ من األمهية ما          ".         املـدارس 
  .                                                                                        السلطات احلكومية ملزمة نتيجة لذلك بإتاحة الشروط الالزمة لتمكني اجلميع من اختيار مدارسهم حبرية

                                                                                                              ولكـن تتمـتع السـلطات احلكومية يف نفس الوقت بسلطة حتديد املضمون العام للربامج التعليمية، وإن كان                  -   ٦٥٥
  .                                                         األسلوب الذي تقرر به ممارسة تلك السلطة خيتلف باختالف التجمعات

                                                                                                            وتتمـتع املـدارس احلكومية واملدارس اخلاصة، الكاثوليكية يف أغلب األحيان، كما تتمتع مدارس اجلاليات أو                 -   ٦٥٦
                      ية املدارس واجب التحقق              ويقع على مفتش  .                                                                             املدارس احلضرية املدبرة يف إطار شبكاهتا اخلاصة، بدرجة معينة من االستقاللية          

                                                                          ومقارنة باملستويات الدولية، أي باالستعراضات اليت جتريها منظمة التعاون           .                                             مـن أن التعليم يليب مستوى اجلودة املطلوب       
  .                                                        ً والتنمية يف امليدان االقتصادي على سبيل املثال، نبلي بالء حسناً
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                        التجمع الناطق بالفرنسية - ١ 

                                                    ً     ً الناطق بالفرنسية لضمان متتع الفرد حبقه يف التعليم متتعاً كامالً                          التدابري اليت اختذهتا التجمع 

              ويف اجلزء الثاين   )      دال ٥   ، و ٤- ١      باء  ٢        باء، و ١      الباب  (                                                        الردود املقدمة على هذا املوضوع مدرجة يف اجلزء األول           -   ٦٥٧
                                 م املتحدة للتربية والعلم والثقافة                                                        من التقرير الذي قدمته التجمع الناطق بالفرنسية ملنظمة األم  )  ١        باء    ٥         ألف و   ٢    و  ١       الباب   (
                   وميكن احلصول على هذا    ). Développement de ľ éducation (                         حتت عنوان تنمية التعليم     ٢٠٠٤      يف عام   )           اليونسـكو  (

 Direction des Relations (                                                                                        الـتقرير مـن موقـع مديـرية العالقـات الدولية التابعة لوزارة التجمع الناطق بالفرنسية      

Internationales du Ministère de la Communauté française ) (   <http://www.dri.cfwb.be/publications.asp>.(   

                                       الدراسة اإللزامية ونسبة االلتحاق باملدارس

    ٢٤              من املادة     ٣              فتنص الفقرة     .                                                                                      يتسم احلق يف التعليم بأمهية خاصة بالنسبة إىل التجمع الناطق بالفرنسية البلجيكية            -   ٦٥٨
                     والتعليم جماين حىت هناية   .                                                              حيق لكل فرد أن حيصل على التعليم مع مراعاة احلريات واحلقوق األساسية "  ه                  من الدستور على أن

  .          من العمر  ١٨                                  وتنتهي فترة الدراسة اإللزامية يف سن    ".                       مرحلة الدراسة اإللزامية

                         بدأ باحلضانة، اليت يلتحق                                  ً                                                           ونسـبة االلتحاق باملدارس عالية جداً، بالتايل، وتظل عالية طوال فترة الدراسة، وهي ت              -   ٦٥٩
   ٥                                  ً             وتكون نسبة االلتحاق باملدارس اعتباراً من سن         .         أعوام  ٣       ً          اعتباراً من سن      )            يف املائة       ٩٧,١٥ (                    ً       هبـا مجيع األطفال تقريباً      

               أن التالميذ       ١٩٩٢                                     ويظهر هذا الوضع املستقر منذ عام         .                      يف املائة باستمرار      ١٠٠                  سنة أعلى من       ١٥                  سـنوات وحىت سن     
                                            ً                                                                  ف التجمعات البلجيكية بل والبلدان اجملاورة أيضاً وأنه تترتب على ذلك نتائج إجيابية بالنسبة إىل التجمع                                يتنقلون بني خمتل  

                 يف املائة حىت      ٧٠                           ولكنها تبقى أعلى من        ١٦                              ً        ً                     وتبدأ تلك النسب باالخنفاض تدرجيياً اعتباراً من سن ال              .                    الـناطق بالفرنسية  
  .  ٢٠       سن ال  

            يات التعليم                              تكافؤ الفرص لاللتحاق مبختلف مستو

                                                                                     من التقرير الذي قدمته التجمع الناطق بالفرنسية ملنظمة األمم املتحدة للتربية               ١١٩       إىل      ١١٣                 انظـر الصفحات     -   ٦٦٠
          ، وهي تصف  )Développement de ľ éducation (                         حتت عنوان تنمية التعليم     ٢٠٠٤      يف عام   )         اليونسكو (                والعلم والثقافة 

  .                       بالفرنسية يف جمال املساواة                                التدابري اليت اختذهتا التجمع الناطق 

             حرية التعليم

                                          َّ                ، التعليم حر؛ حيظر اختاذ أي تدبري مانع؛ ال ينظَّم قمع            ١        الفقرة    :                               مـن الدستور على ما يلي        ٢٤                تـنص املـادة      -   ٦٦١
  .           َّ                                                       املخالفات إالَّ مبوجب قانون أو مرسوم، يضمن التجمع حرية االختيار للوالدين

            ويؤكد النص    .                                                     من خالل وجود مدارس تابعة جلهات متنوعة يف بلجيكا                                      ً            ويتجـلى مـبدأ حـرية التعليم عملياً          -   ٦٦٢
     ولكن   .                                      ً                          وميكن، بالتايل، إنشاء مدارس مستقلة متاماً عن السلطات العامة           ".                             ال جيوز اختاذ أي تدبري مانع        : "               الدسـتوري أنه  

  .                                                                                 ً األغلبية الساحقة من املدارس هي إما مدارس تؤسسها اجلالية أو مدارس تدعمها اجلالية مالياً
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                       التجمع الناطق باألملانية - ٢ 

                                   لتمكني املؤسسات املدرسية من التأهب      ٢٠٠١                                                                    شـرع التجمع الناطق باألملانية يف تطبيق برامج متنوعة منذ عام             -   ٦٦٣
  .                                                 بصورة أفضل لتلبية احتياجات خاصة ببعض فئات التالميذ

                                  التالميذ القادمني اجلدد باملدارس إىل              بشأن التحاق    ٢٠٠١      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧                      ويهدف املرسوم الصادر يف  -   ٦٦٤
                      فيجب أن يتعلم هؤالء      .                                                                                                  متكـني املـدارس العادية من توفري تعليم هلؤالء التالميذ يركز قدر املستطاع على احلياة العملية               

  .                                                              التالميذ لغة التعليم وأن يندجموا يف احلياة اليومية على وجه األولوية

                                                                           أو عقلي أن يدرسوا يف مدارس مزودة مبعدات خاصة، أي مدارس التعليم                                               وميكـن للتالميذ املصابني بعوق بدين      -   ٦٦٥
                        وتوجد باإلضافة إىل ذلك      .                       ً      ً               ً                                                   املتخصـص الـيت توفر تعليماً مالئماً لألطفال اعتباراً من احلضانة وحىت هناية التعليم الثانوي              

                            د تكللت بعض املشاريع على        ولق  .                                                                                مبادرات هتدف إىل التشجيع على إدماج األشخاص املعوقني يف صفوف التعليم العادي           
  .       ً        تلميذاً حىت اآلن   ١٥٠                                               مستوى املدارس االبتدائية بنجاح كبري حيث أدمج زهاء 

                                                                                                               ويوفـر الـتجمع الـناطق باألملانية موارد بشرية إضافية ملساعدة األطفال الذين يواجهون صعوبات يف التعلم                  -   ٦٦٦
   ).                ليم الثانوي املهين                                              كاملوظفني اإلضافيني املستخدمني يف املرحلة األوىل من التع (

                التجمع الفلمندي - ٣ 

                                                               اختذت احلكومة الفلمندية يف إطار سياستها العامة تدابري عديدة بشأن     ٢٠٠٤   و    ٢٠٠١                      خـالل الفترة بني عامي    -   ٦٦٧
                                                                                                    وسـيتطلب وصف مجيع هذه التدابري والرد على كل سؤال مطروح يف إطار املبادئ التوجيهية اليت قدمتها جلنة           .          التعلـيم 
                                  لذا اخترنا التركيز على مرسومني       .                       ، إعداد وثيقة موسعة    )١٠ (                                                       ملتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            األمم ا 

    .).                                   للتالميذ والطالب واملعلمني والوالدين إخل (                                   تكافؤ الفرص واملشاركة يف جمال التعليم    ":              احلق يف التعليم "          هامني بشأن 

                   التعليم يف املنطقة    "                                          ً              فية واإلطالع على دراسة استقصائية أجريت مؤخراً بشأن                                           وميكـن احلصـول على معلومات إضا       -   ٦٦٨
  .<http://www.ond.vlaanderen.be/publicities/2005/educationinflandersbroadview.pdf>  :                 من العنوان التايل  "          الفلمندية

                          تكافؤ الفرص يف جمال التعليم - ١ 

                                على السهر على حتقيق تكافؤ                                  املدارس االبتدائية والثانوية          سعينات                                               سـبق لـلحكومة الفلمندية أن شجعت يف الت         -   ٦٦٩
ُ       وُشرع يف    .                   ً                                            فمنحت املدارس مزيداً من املوارد واإلمكانيات اإلشرافية والدعم         .                                         الفـرص جلمـيع األطفال يف جمال التعليم         

  .                   َّ   هتمام بالغجر والرحَّل                                                                                                تطبـيق مشاريع لتحقيق األولويات التعليمية، وتوسيع اخلدمات، وتلبية االحتياجات اخلاصة، واال           
  .                                         ولكن كانت مجيع هذه املشاريع تتسم بطابع مؤقت

                                                      

  . E/C.12/1991/1       الوثيقة  )  ١٠ (
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                                                       ً     ً             عن مجيع هذه املشاريع املؤقتة بتدبري دعم متكامل يويل اهتماماً خاصاً                ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول  ١                واسـتعيض منذ     -   ٦٧٠
                              لتمكينهم من التعلم والتطور                                                                     وينص هذا التدبري اجلديد على حتقيق تكافؤ الفرص جلميع األطفال             .                      ألطفـال األسر احملرومة   

   .                                         والتصدي للتهميش والفصل االجتماعي والتمييز

  :                                                                   املتعلق بتكافؤ الفرص يف جمال التعليم على ثالثة مبادئ رئيسية تقضي مبا يلي  )       املرسوم (             وينص القانون  -   ٦٧١

          َّ                للمدرسة إالَّ يف عدد حمدود              وال جيوز      ).         الوالدان (                                تلميذة االلتحاق مبدرسة خيتارها      /              ً                 أنـه حيق، مبدئياً، لكل تلميذ      - ١
                               وجيب على جملس أو هيئة إدارة        .                                                                              للغايـة من احلاالت رفض التسجيل أو إحالة التلميذ اجلديد إىل مدرسة أخرى            

                                                                 وتعزز احلكومة، باإلضافة إىل ذلك، املساءلة احمللية بإنشاء هيئات           .                                        ً         املدرسـة تربير قرار الرفض أو اإلحالة كتابياً       
                                                                          وجيوز للتالميذ أو الوالدين أن يرفعوا شكوى إىل جلنة حقوق التالميذ إن              .            لطة التوسط                          استشارة حملية تنيطها بس   

  .           ً             رأوا إجحافاً يف قرار الرفض

                                                    أن تضمن حق االلتحاق، وتقوم بدور الوسيط يف حال           :                                                    إنشـاء حمافل استشارة حملية تكلف بثالث مهام، هي         - ٢
          وجيمع احملفل   .                                 ىل حتقيق تكافؤ الفرص يف جمال التعليم                                                       ظهـور اختالفات، وتتعاون على تنفيذ سياسة حملية رامية إ    

         البلديات  (                           اليت تسهم على الصعيد احمللي -                                          وال سيما ممثلني عن اجملموعات املستهدفة        -                        خمـتلف اجلهات الفاعلة     
َ                                                      وتلَزم مجيع املدارس ومراكز اإلشراف على التالميذ املوجودة         .                                       يف حتقيق تكافؤ الفرص يف جمال التعليم        )       ً مبدئياً      يف     

                 فاملسامهة يف احملفل     .                                                                                      املنطقة املشمولة يف اختصاص حمفل االستشارة احمللي باالشتراك بصورة بناءة يف االستشارات           
  .                                                                        االستشاري والتعاون يف إطاره مها بالفعل شرطان للحصول على التمويل والدعم املايل

         وخيصص هذا   .                     تستهدف األطفال احملرومني                 ِّ                                       إتاحة دعم إضايف ميكِّن املدارس من وضع تدبري لتوسيع اخلدمات اليت  - ٣
                                                                                                الدعـم للمدارس اليت يوجد فيها عدد كبري من التالميذ الذين يستوفون شروط بعض املؤشرات اليت تتسم بطابع   

                                                               ويتألف هذا الدعم اإلضايف من فترات تدريس إضافية أو ساعات            .                              اقتصـادي يف أغلب األحيان     -           اجـتماعي   
                                                                       ملدرسة األهداف اليت تود بلوغها على أساس حتليل للوضع األساسي، وحتدد                   وختتار ا   .                         تدريس إضافية لكل معلم   

  .                                                  ِّ                                       األسلوب الذي تود اتباعه لتحقيق تلك األهداف وكيف ستقيِّم إجنازاهتا يف غضون السنة الدراسية التالية

                ويساعد هؤالء    .                 ً       ً                                                                     وتوفـر احلكومـة عدداً إضافياً من املوظفني خلدمات اإلرشاد التربوي التابعة لشبكات التعليم              -   ٦٧٢
                                     وتستفيد خدمات اإلرشاد التربوي كما       .                                                                               املستشارون التربويون املدارس على تطبيق سياسة تكافؤ الفرص يف جمال التعليم          

                                                                                                                               تستفيد اهليئات املركزية املمثلة يف حمافل االستشارة احمللية، من املوارد البشرية والتنفيذية اإلضافية املتاحة هلا لدعم املدارس                 
  .                                                                               احملليني يف األنشطة اليت يضطلعون هبا يف إطار حمافل االستشارة احمللية واإلشراف على تلك األنشطة        واملمثلني 

                                                                                                           وختصـص موارد مستقلة للمدارس وأكادمييات الفنون اليت توفر التعليم الثانوي بدوام غري كامل وللمؤسسات                -   ٦٧٣
                                                      ادة من تعليم الفنون بدوام غري كامل عن طريق مشاريع                             أو املهاجرين من االستف    /                                         الثقافـية بغـية متكني القصر احملرومني و       

  .                 تلقني مبادئ الفنون

                       وتتمتع كليات التعليم     .                          ً                                       اختاذ عدد من التدابري أيضاً لتعزيز تكافؤ الفرص بني الطالب                        التعليم العايل               ويتم يف جمال     -   ٦٧٤
                                 ؤهالت املكتسبة يف أماكن أخرى بتطبيق                                                                   العايل واجلامعات بصالحيات كبرية تسمح هلا باالعتراف بالشهادات األجنبية وامل

                                               ً                           وتكون كليات التعليم العايل واجلامعات مسؤولة، أيضاً، عن توفري الوسائل            .                                            شروط قبول استثنائية وتقليص مدة الدراسة     



E/C.12/BEL/3 
Page 167 

  ب                                                                                                                          املاديـة وغري املادية لتيسري قبول طالب من خلفيات معينة أعدادهم يف مرحلة التعليم العايل أقل بكثري من أعداد الطال                   
  .                     املنتمني إىل خلفيات أخرى

          وختصص تلك    .                                                                                                وتوجـد يف نظام التعليم الفلمندي صفوف استقبال للقصر الذين ليست اهلولندية لغتهم األصلية              -   ٦٧٥
  :                                                                            الصفوف للتالميذ املسجلني يف مدارس التجمع الفلمندي ممن يستوفون الشروط املبينة أدناه

      ً           عاماً من العمر؛  ١٨             أن كونوا دون  -

                                          نوا حائزين للجنسية البلجيكية أو اهلولندية؛      أال يكو -

   َّ                                       أالَّ يكونوا من املولودين يف بلجيكا أو هولندا؛ -

   َّ                            أالَّ تكون اهلولندية لغتهم األصلية؛ -

   َّ                               ً      ً                      أالَّ يكونوا ملمني بلغة التعليم إملاماً كافياً ملتابعة دراستهم بنجاح؛ -

  .                                   لدراسة يف مدرسة تدرس باللغة اهلولندية  َّ                                              أالَّ يكونوا، خالل سنة دراسية كاملة، قد واظبوا على ا -

                                                                      ً     ً                                    وخـالل فترة االستقبال اليت تدوم سنة مدرسية واحدة يتلقى هؤالء التالميذ تعليماً خاصاً يساعدهم على اإلملام                  -   ٦٧٦
   ظم   ُ                   ومتُنح املدارس اليت تن     .                                                                                                  باللغـة اهلولـندية واإلطالع على نظامنا التعليمي ويتم إدماجهم فيما بعد يف الصفوف العادية              

                                                              وال يغطي تعليم اللغة اهلولندية املكثف يف املدارس االبتدائية           .                                                        صـفوف االستقبال ساعات تدريس وموارد تشغيلية إضافية       
  َّ     ً                                                                           ً                                إالَّ جـزءاً مـن سـاعات الـتدريس فيقضي األطفال معظم وقتهم مع زمالئهم يف الصفوف العادية تشجيعاً لالندماج                    

                                ً       ً                                        دارس الثانوية إىل حد كبري بل وكلياً تقريباً بلوغ مستوى الكفاءة يف اللغة                                              وباملقابل، يستهدف التعليم يف امل      .           االجـتماعي 
     وميكن   .                                      َّ                    ً                                                وال ميكـن للتلمـيذ أن يتابع خمتلف املواد إالَّ إذا بلغ مستوى معقوالً من الكفاءة يف اللغة اهلولندية                    .           اهلولـندية 

  .                                   يسجلوا أنفسهم يف مدارس تعليم البالغني                                                                  لألشخاص اللذين بلغوا سن الرشد والذين ليست اهلولندية لغتهم األصلية أن 

  .                                ً      ً              ومن جهة أخرى، ليس حق التسجيل حقاً مطلقاً، وإن مت تعزيزه -   ٦٧٧

                                                                                                              والـتجمع الفلمندي إذ يدافع عن حق الشباب وآبائهم يف اختيار مدرسة التسجيل لكنه يبحث يف نفس الوقت                   -   ٦٧٨
                                                    رغوب فيها، كما يبحث عن وسائل فعالة تشجع على                                                                             عـن إمكانيات تفادي ما قد يترتب على هذا احلق من آثار غري م             

  .                        التنوع االجتماعي يف املدارس

               بشأن تكافؤ       ٢٠٠٢                           املرسوم الصادر يف عام          ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ١٦                                     ويعـدل مشـروع املرسوم املعتمد يف         -   ٦٧٩
                         يق سياسة تنوع اجتماعي                                                          ومن املتوقع أن يشجع النظام اجلديد املدارس على تطب          .      ً      ً  تعديالً جذرياً   ) GOK (                   الفرص يف التعليم    

                                                                                                                      فعلـية، وهو حيتفظ باألولوية املمنوحة لالخوة واألخوات ولكن اجلديد فيه هو أنه يسمح للمدارس بإتاحة مهلة تسجيل                  
                             ، وهم أطفال عائالت مهاجرة      )                                                    األطفال املنتفعني من تدابري تكافؤ الفرص يف التعليم        (                                 تعطـي األولوية لألطفال احملرومني      

     وجيوز   .                                                                                            هم األصلية وال حتمل أمهاهتم شهادات تعليم ثانوي أو يضطر والداهم إىل العيش مبورد بديل                                   ليسـت اهلولندية لغت   
  .                                                      للمدرسة أن حتدد بنفسها عدد املقاعد اليت ختصصها هلؤالء األطفال
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         ك إال على           ً                                                                             وجيوز، أيضاً، إيالء األولوية ألطفال غري منتفعني من تدابري تكافؤ الفرص يف التعليم ولكن ال ينطبق ذل -   ٦٨٠
                    وال شك يف أن معدل       .            يف املائة    ١٠                                                                                         املدارس اليت نسبة األطفال املنتفعني فيها من تلك التدابري تتجاوز معدل املنطقة مبقدار              

          بل أصبحت    "                              ليست اهلولندية لغتهم األصلية    "                      ً                                                       املنطقة سيكون أعلى نظراً إىل أنه ما عاد حيسب باالعتماد فقط على معيار              
   .                                          معايري أخرى من معايري تكافؤ الفرص يف التعليم                   تؤخذ فيه يف االعتبار 

                                     إن مل يلب شروط القبول، إن مل يبق         :                                       َّ                                  وكمـا يف الـنظام احلايل، ال جيوز رفض تلميذ إالَّ ألحد األسباب التالية              -   ٦٨١
   ).        الثانوية (                                          مكان يف املدرسة، أو إن طرد من قبل من املدرسة 

ِ                        ً           ولقـد أُبِطلـت األسباب اليت حتمل حالياً عل       -   ٦٨٢      ً             وعوضاً عن ذلك أصبح   .                                    ى إعادة توجيه التلميذ إىل مدارس أخرى      ُ 
                          ً   ِّ                                                                                        جيـوز للمدرسة أن ترفض تلميذاً وجِّه إىل التعليم املخصص إن رأت أن إمكانياهتا غري كافية لتلبية احتياجات ذاك التلميذ            

                    عين مبساعدة التالميذ                                                                                          ولكـن جيب، مع ذلك، أن يتخذ قرار الرفض بالتشاور مع األبوين وأن يكون املركز امل                 .            التعليمـية 
) CLB (    ويسمح الرفض املستعاض به عن إعادة التوجيه بتجنب تسجيل التالميذ ومواظبتهم على الدراسة               .               قد أبدى رأيه                                                                                              

  .                                                                                      لبضعة أسابيع يف إحدى املدارس واندماجهم فيها إلرغامهم من مث على تركها والتوجه إىل مدرسة أخرى

                                  فيجوز للمدارس أن تعطي األولوية       .                                           على الناطقني باللغة اهلولندية نظام مالئم                                       ونظام األولوية املطبق يف بروكسل       -   ٦٨٣
       وإن مل    .                                  قد حددت النسبة املئوية املقبولة      ) LOP (                                                                           لألطفـال الناطقني باللغة اهلولندية شريطة أن تكون هيئة املشورة احمللية            

  .                                     ائة من األطفال الناطقني باللغة اهلولندية      يف امل  ٢٥                                                        حتدد اهليئة تلك النسبة، جيوز للمدرسة أن تعطي األولوية لنسبة 

        املشاركة - ٢ 

  .                                                                                  مت اختاذ مبادرات قانونية على الصعيدين املركزي واحمللي للتشجيع على املشاركة يف جمال التعليم -   ٦٨٤

          وجيوز هلذا    .     ١٩٩١                                        بأنشطته على الصعيد املركزي منذ عام         ) VLOR (                                         ولقـد اضـطلع جملس التعليم الفلمندي         -   ٦٨٥
                                                                                                          أن يقـوم بدراسات ويناقش مواضيع ويسدي املشورة بشأن مسائل تعليمية، مببادرة منه أو بناء على طلب وزير               اجمللـس 

                                                                        ويسدي اجمللس مشورته بشأن كافة مشاريع القوانني وصكوك السياسة العامة املتصلة    .                                     التعلـيم أو احلكومـة الفلمـندية      
   ٢                                                                ن االلتحاق باملدرسة وبقرار جملس التعليم الفلمندي املعقود يف                     الصادر بشأ   )       املرسوم (          ً              ولقد مت عمالً بالقانون       .           بالتعلـيم 
                وهذا هو السبب     .                                                                               ، حتويل اجمللس إىل جملس للمشورة االستراتيجية يف جمال سياسة التعليم والتدريب               ٢٠٠٤       أبريل   /     نيسان

                           ات املعلمني، والرابطات اليت                          كاهليئات اإلدارية، وهيئ   (                              فباإلضافة إىل األقسام احلالية       .                                    الـذي أدى إىل تعديل تكوين اجمللس      
  .                                                 ِّ                  ً     ً سيمنح موظفو املدرسة اإلداريون املنتخبون مباشرة واملعلِّمون املختارون مقعداً أيضاً  )          متثل اآلباء

                                                                                                        وال بـد من وجود هياكل حملية قوية لدعم ما تتمتع به املؤسسات التعليمية من استقالل ذايت كبري وما يقع على          -   ٦٨٦
  .                        عاتقها من مسؤوليات واسعة
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                                                                                                                  ويقـوم جملـس املدرسـة، على الصعيد احمللي، بتنظيم مشاركة كافة اجلهات الفاعلة املعنية بالتعليم يف التعليم                   -   ٦٨٧
  .                                                                 ً                        ويتمتع هذا اجمللس حبق عام يف احلصول على املعلومات ولـه اختصاص حمدد متاماً يف جمال النصح واملشورة      .  )١١ (       الطائفي

                                                                            عضاء يتم اختيارهم من القطاعات احمللية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية                                                      ويـتألف اجمللس من أعضاء ينتخبهم اآلباء وأ       
                                          وحيضر مدير املدرسة اجتماعات جملس املدرسة        .      ً                                                              وأخـرياً، مـن أعضـاء من موظفي املدرسة ينتخبهم زمالؤهم مباشرة           

              ن فيه اآلباء                                                                     ولكل جمموعة من املدارس جملس إداري يف جمال التعليم الطائفي يكو            .                                 ويكـون لــه صـوت استشـاري       
                   وتساعد هذه اجملالس     .                                                                                       ً             واملوظفـون وأفرقة إدارة املدارس والقطاعات احمللية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ممثلني أيضاً           

  .                                                                                               على البت يف شؤون اإلدارة املادية واملالية للمدرسة سواء فيما يتصل مبسائل التعليم أو فيما يتصل باملوظفني

   ١            ولقد مت يف      .                                                                        باملشاركة األمور املتصلة باملشاركة واملشاورة يف جمال التعليم املدعوم                               وحيـدد اجمللـس املعـين      -   ٦٨٨
ٍ                                                   حتويل هذا اجمللس إىل جملس مدرسة يتألف من عدد متساٍو من ممثلني عن اآلباء واملوظفني العاملني يف                  ٢٠٠٥       أبريل   /     نيسان                                              

   ).           لثانوية فقط          يف املدارس ا (                                       املدرسة ومن ممثلني عن اجملتمع احمللي والتالميذ 

                                                 وهو يتمتع بسلطات استشارية واسعة وبسلطة استشارية    .                                                 وجمللـس املدرسة حق عام يف احلصول على املعلومات         -   ٦٨٩
                                                                                                                         حمـددة بدقـة فيما يتصل بالسياسة اليت تتبعها املدرسة، وله واجب إعالمي جتاه املوظفني والتالميذ واآلباء بشأن كيفية                   

                         وجترى املشاورة يف اجتماع      .                                              رسة اجتماعات اجمللس ويكون لـه صوت استشاري                     وحيضر مدير املد    .                 استخدام السلطات 
  .                                  مشترك بني اهليئة اإلدارية وجملس املدرسة

                                                        أصبحت تسري على كافة املدارس االبتدائية والثانوية            ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان  ٢                                  ومنذ أن صدر قانون املشاركة يف        -   ٦٩٠
                                                                      لتعليمية وجمالس اآلباء وجمالس التالميذ، وذلك بغض النظر عن الشبكة                                                            جمموعـة واحدة من القواعد فيما يتصل باجملالس ا        

                                                                                                     وجيوز للموظفني العاملني يف املدارس االبتدائية أو الثانوية وللتالميذ يف املدارس االبتدائية أو آلباء                .                           اليت ينتمي إليها التعليم   
                                                شاء جملس تعليمي وجملس للتالميذ وجملس لآلباء يف                                                                                  األطفـال يف املـدارس االبتدائية والثانوية أن يطلبوا، على التوايل، إن           

                                                                                                            وتوجد بعض الشروط اليت ينبغي تلبيتها إلنشاء تلك اجملالس الثالثة املخولة سلطات استشارية واسعة واملكونة                 .         املدرسـة 
  .               من أعضاء منتخبني

                                                      

   ثل                                               ويف حاالت عديدة تقوم هذه الشبكات، بصفتها رابطة مت  .                                          توجد يف املنطقة الفلمندية ثالث شبكات تعليمية  )  ١١ (
                           وذلك يعين أن اهليئات اإلدارية   .                                   فتضع مناهجها وجداوهلا الزمنية اخلاصة  .                                                   اهليئات اإلدارية، بتأدية بعض مسؤوليات اهليئات اإلدارية

                                                  هو التعليم الذي تنظمه اهليئة العامة املعروفة هبيئة                 والتعليم الطائفي  .                                                      املعنية تتنازل عن شئ من استقالهلا الذايت لصاحل تلك الشبكات
          وذلك يعين    .                                                      ً          وينص الدستور على أن التعليم الطائفي جيب أن يكون حيادياً           .                          بإشراف التجمع الفلمندية    "                        تعليم التجمع الفلمندي   "

      تعليم  (                                    املدعوم هو تعليم تنظمه البلديات        )      العام (          والتعليم    .                                                                           وجوب مراعاة معتقدات اآلباء والتالميذ الدينية أو الفلسفية أو الفكرية         
                                               هو تعليم تنظمه جهات خاصة من أفراد أو               املدعوم  )     اخلاص (          والتعليم     ).                  تعلـيم املقاطعات   (                 رات املقاطعـات           أو إدا   )           الـبلديات 
                                        وتتألف مدارس التعليم اخلاص من مدارس         ). vwz (                                                               وتكون هيئة اإلدارة مؤسسة ال تستهدف الربح يف أغلب األحيان             .       منظمات

  .                                                          روتستانتية ويهودية وأرثوذوكسية وإسالمية، ومدارس أخرى مشاهبة                            وتوجد باإلضافة إىل ذلك مدارس ب  .                      كاثوليكية بصفة رئيسية
                                                                                                           كما توجد مدارس غري تابعة ألي دين على وجه التحديد، ومن بينها مدارس فرينت، ومدارس مونتيسوري، ومدارس شتاينر وهي 

                                 دد قليل من املدارس اليت ال تعترف هبا                               ويوجد يف املنطقة الفلمندية ع       ".                 باملدارس املنهجية  "                                   ً       تطبق أساليب تربوية معينة وتعرف أيضاً       
  .                                                                احلكومة، وهي مدارس يقال إهنا خاصة وال حتصل على متويل أو دعم من احلكومة
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                                 على أساس طوعي، بتنظيم األنشطة                                                                                          ويقـوم اآلباء يف أغلبية املدارس االبتدائية والثانوية بإنشاء رابطة آباء تقوم،              -   ٦٩١
                     ً                                                        ويوجد تفاوت كبري حالياً بني هذه اللجان من حيث الرؤيا والفلسفة والنهج              .                                       املدرسـية املصـممة عادة جلمع األموال      

  .                                      وميكن إنشاء جلنة اآلباء إىل جانب جملس اآلباء  .        واألنشطة

 َّ                                             ثَّل املوظفون والطالب يف كافة اهليئات اإلدارية        مي  :                                                             وهـياكل املشـاركة احمللية يف جمال التعليم العايل هي كاآليت           -   ٦٩٢
َ                                      وُينتَخب الطالب الذين يتمتعون حبق التصويت يف     .                                                                       وهيئات اإلدارة املشتركة يف كليات التعليم العايل واجلامعات الفلمندية           ُ  

               قوم اجمللس مرة                                                           وإذا مل يوجد يف اجمللس أي طالب يتمتع حبق التصويت، ي            .                                     ِّ        اجمللس عن طريق انتخابات مباشرة أو متدرِّجة      
  .                                                               واحدة على األقل يف السنة مبناقشة التنظيم العام والعمل مع جملس الطالب

                                                            بشأن املركز القانوين للطالب واملشاركة يف التعليم العايل             ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ١٩                                ولقد أفاد القانون الصادر يف       -   ٦٩٣
                                              ورصد إصالح التعليم العايل، يف تعزيز وحتديد                                                                                   وإدمـاج بعـض أقسـام التعليم العايل املستمر يف كليات التعليم العايل              

  .            مشاركة الطالب

               التعاون اإلمنائي - ٤ 

                                    ، يف قطاع التعليم، إجياد السبل املالئمة  )                                        اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف     (                      حـاول اجملتمع الدويل      - ١
                          عت مبادرة املسار السريع            وهكذا وض   .                                                                 لإلسـراع يف التقدم احملرز لبلوغ أهداف األلفية يف جمال التعليم          

) EFA FTI (  يف جمال التعليم للجميع                    .  

                                      أنه ال ميكن إدخال حتسينات ملموسة يف         :                                                                واملـبدأ الذي تقوم عليه املبادرة املذكورة مبدأ بسيط مفاده          
                                                                  فمسؤولية البلدان الشريكة هي وضع خطط تعليمية جديرة بالثقة،           .               َّ                               جمـال التعليم إالَّ يف إطار مسؤولية متبادلة       

                                                                ً                                اختـاذ موقـف ريـادي يف إعداد تلك اخلطط وإعماهلا ويف تنسيق املساعدة، وأخرياً، يف حتقيق نتائج مبوجب           و
                                                                            وتتعهد اجلهات املاحنة من طرفها بزيادة مساعدهتا بل وأهم من ذلك، تتعهد              .                               مؤشـرات كمية ونوعية أساسية    

                                                عدة اليت ستقدم، كما تتعهد بالتقيد بأولويات                                                                               بـتعديل ممارساهتا لتعزيز فعاليتها، أي لزيادة إمكانية التنبؤ باملسا         
  .                                 ً                                                                  البلد الشريك وبتنسيق مساعدهتا وفقاً خلطط التعليم الوطنية وبالتقيد قدر املستطاع باإلجراءات املتبعة يف البلد

  .                                                     يف مبادرة املسار السريع يف جمال التعليم للجميع            ٢٠٠٢                                              وتعترب بلجيكا جهة مشاركة أساسية منذ عام         
  .    ٢٠٠٦      يوليه  /       و متوز    ٢٠٠٥      يوليه  /                              ترؤس هذه املبادرة بني شهري متوز           وهي تشترك يف

     ٢٠٠٣                                                      وقد أسهم التعاون البلجيكي يف هذا اإلطار بالذات ومنذ عام  

    مايل  (   )١٢ (                                                          يف تعزيز دعمه خلطط التعليم الوطنية يف البلدان الشريكة          :                         عـلى الصـعيد الثنائي     -
      ً تعزيزاً   )                                  ستعداد ألجل فييت نام ورواندا                                                            والنـيجر وترتانـيا وبوركينا فاسو وإثيوبيا مع اال        

  .           ً  يورو سنوياً ١     ٠٠٠     ٠٠٠                                  وكانت مسامهته يف هذه البلدان يف حدود   .     ً كبرياً

                                                      

                                                                                                             عـدم توافـر خطـة تعليمية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية جعل تقدمي هذا النوع من املساعدة الربناجمية                    )  ١٢ (
                                                                   ذ الصفني الرابع واخلامس االبتدائيني بالكتب املدرسية يف كافة أرجاء              ً                                                    مسـتحيالً، لـذا قدمت بلجيكا التمويل لتزويد مجيع تالمي         

  .                                                              وهلذا اإلجراء أثر ال يستهان به يف نوعية التعليم على أجل قصري للغاية  .      القطر
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           ً                يورو سنوياً يف الصندوق      ١     ٠٠٠     ٠٠٠            مببلغ قدره     :                                   وعـلى الصـعيد املـتعدد األطراف       -
                ملساعدة البلدان                                                           َّ                    التحفيزي ملبادرة املسار السريع يف جمال التعليم للجميع الذي ختصَّص أمواله            

  .             َّ                         اليت ال جتتذب إالَّ القليل من املوارد اخلارجية

                                                                                                 وهتـدف بلجـيكا، باإلضافة إىل زيادة املوارد املخصصة لقطاع التعليم، إىل حتقيق مستوى أكرب من                 
                             يف الدعم الذي توفره، وذلك       "                     متعدد األطراف املاحنة   "              ً                                              الفعالـية، أيضـاً، يف استخدام املوارد باتباع هنج منسق           

                                                                                                          االضـطالع مع اجلهات املاحنة األخرى يف هذا القطاع بعمليات تقييم على أساس النتائج احملققة، وباستخدام                  ب
  .                                                                     أساليب متويل مالئمة تتمشى والربامج واإلجراءات املعمول هبا يف البلدان الشريكة

              قطاب اجلامعية                                    ً                                                          وتدعـم هيـئة الـتعاون البلجيكية  أيضاً التعليم العايل، وذلك يف إطار شراكة مع األ                 - ٢
                                                    ويقدم هؤالء الشركاء برامج متعددة السنوات ألغراض          ). VLIR    و CUD (    ية   د                       الفرنكوفونـية والفالمن  

                                                                                            وتدعم هيئة التعاون باألخص تعزيز املراكز اجلامعية يف البلدان الشريكة بواسطة برنامج منح             .          الـتمويل 
   ).                                   منح للدراسة يف بلجيكا أو منح إقليمية (       دراسية 

 ١٥املادة 

ّ                                           تقّر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد - ١    :  

                           أن يشارك يف احلياة الثقافية،  ) أ ( 

                                          أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،  ) ب ( 

  .                                                                                أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو أديب من صنعه  ) ج ( 

                                                               العهد، يف التدابري اليت ستتخذها بغية ضمان املمارسة الكاملة                               الدول األطراف يف هذا     ي      تـراع  - ٢ 
  .                                                                               هلذا احلق، أن تشمل تلك التدابري اليت تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإمناؤمها وإشاعتهما

                                                                                              تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحترام احلرية اليت ال غىن عنها للبحث العلمي والنشاط                - ٣ 
  .       اإلبداعي

                                                                                     لـدول األطراف يف هذا العهد بالفوائد اليت جتىن من تشجيع وإمناء االتصال والتعاون                      تقـر ا   - ٤ 
   .                               الدوليني يف ميداين العلم والثقافة

              املستوى االحتادي - ١ 
                        التجمع الناطق بالفرنسية - ٢ 

                            حق املشاركة يف احلياة الثقافية  ) أ (
                                       حق االستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته  ) ب (
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                             م والثقافة وإمناؤمها وإشاعتهما          صيانة العل  ) ج (
                                                 احترام احلرية الالزمة للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي  ) د (
                                                                                              التسليم بالفوائد الناجتة عن تشجيع وتطوير التعاون الدويل والعقود الدولية يف جمال العلم                     ) ه (

  ة       والثقاف
                التجمع الفلمندي - ٣ 

                         املصروفات الثقافية العامة  ) أ (

                ألقليات الثقافية             أحكام خاصة با  ) ب (
                                                                                 تدابـري تشريعية وتدابري حكومية أخرى هتدف إىل ضمان إعمال حق كل فرد يف املشاركة            ) ج (

                 يف احلياة الثقافية

              تدابري تشريعية - ١ 
                             مرسوم السياسة الثقافية احمللية  ) أ (
                 مرسوم فنون اهلواة  ) ب (

             مرسوم الفنون  ) ج (
             مرسوم التراث  ) د (

           تدابري أخرى - ٢ 

                  ذو الوجهة العملية    لمي          البحث الع  ) أ (
                             إعادة توزيع املسؤوليات العامة  ) ب (
                               تأكيد نظام مراكز الدعم وتعزيزه  ) ج (

                                                                 تشجيع املشاركة الثقافية بواسطة قاعدة البيانات الثقافية على الشبكة  ) د (
                                                                                    تدابـري تشـريعية وتدابري حكومية أخرى هتدف إىل تشجيع وتطوير التعاون واالتصاالت                 ) ه (

            يدان الثقايف            الدولية يف امل

                               تقارير أخرى بشأن سياسة الثقافة        ) و (
                   الناطقة باألملانية      اجملموعة - ٤ 
               التعاون اإلمنائي - ٥ 
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              املستوى االحتادي - ١ 
                                                                        املتعلق بتنسيق جوانب معينة من حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جمتمع              ٢٩ /    ٢٠٠١   ة          األوروبي       اجلماعة                  تطبـيق توجـيه     

     جيكي                       املعلومات يف القانون البل

                                          اإلنترنت واألقراص املضغوطة بذاكرة مقروءة      (                       يف البيئة الرقمية            املماثلة                                      تطـور تطبـيق حـق املؤلف واحلقوق          -   ٦٩٤
  .     ً       ً                                                               تطوراً ملحوظاً يف السنوات األخرية وأثار العديد من األسئلة القانونية اهلامة واملعقدة  )                       وأقراص الفيديو الرقمية

                                      وقد تغري الواقع االجتماعي واالقتصادي       .                                بدورها وتتخذ أمهية متزايدة     ى                                    وميس هذا املوضوع مصاحل عديدة تتنام      -   ٦٩٥
  .       املماثلة                         املتعلق حبق املؤلف واحلقوق     ١٩٩٤      يونيه  /        حزيران  ٣٠                ً     ً                  والتكنولوجي تغرياً كبرياً منذ اعتماد قانون 

   غري   .                 والثقافة ونشرمها                                                                                          وميكن أن يتوخى حق املؤلف واإلنترنت يف هناية األمر اهلدف ذاته، أال وهو خدمة املعرفة                 -   ٦٩٦
    فحق   .                            للمواد احملمية حبق املؤلف     ة         ُ         ً                       ، ميكن أن ُتعترب خطراً على السوق احلالي        ة                            ً              أن شـبكة اإلنترنـت، بوصفها سوقاً جديد       
       ومن مث    .                                                                       لذا يتعني إجياد التوازن السليم بني تطبيق القانون وتطبيق التقنيات           .                                           املؤلـف ال ميكنه كبح تطور شبكة اإلنترنت       

   .                                      أن يتطابق هذا الواقع واإلطار القانوين             بات من الواجب

                                                                                                       ودارت يف جملـس االحتاد األورويب ويف الربملان األورويب نقاشات صاخبة بشأن هذه املسائل أفضت إىل اعتماد                  -   ٦٩٧
                             واملتعلق بتنسيق جوانب معينة     ٢٠٠١      مايو   /       أيار   ٢٢          املؤرخ     ٢٩ /    ٢٠٠١   ة       األوروبي        اجلماعة         توجيه   ب      يعرف                توجـيه أورويب    

   .                  يف جمتمع املعلومات       املماثلة            ملؤلف واحلقوق        من حق ا

         كانون    ٢٠                                                             حمتوى معاهديت املنظمة العاملية للملكية الفكرية املؤرختني              ترسيخ                         ً           ويـرمي التوجيه املذكور آنفاً إىل        -   ٦٩٨
  ى      وتتوخ  .                                                                                      واملتعلقـتني حبـق املؤلف وبفناين األداء والفونوغرامات يف قانون اجلماعة األوروبية                ١٩٩٦         ديسـمرب    /    األول

                                                       وكان ينبغي تطبيق هذا التوجيه يف القانون البلجيكي          .                             معينة يف البيئة الرقمية         مماثلة                                     املعاهدتان محاية حقوق املؤلف وحقوق      
          املتعلق      ١٩٩٤       يونيه   /         حزيران   ٣٠                  َ                   ويستتبع هذا التوجيَه تعديل قانون        .     ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٢                 يف أجـل أقصاه     

        ّ                            َ                        الذي يطّبق يف القانون البلجيكي التوجيَه األورويب املؤرخ             ١٩٩٨       أغسطس   /     آب   ٣١           وقانون          املماثلة                   حبق املؤلف واحلقوق    
   .                                            واملتعلق باحلماية القانونية لقواعد البيانات    ١٩٩٦     مارس  /      آذار  ١١

               حق النسخ وحق     :                        على النقاط التالية         تعديالت                                                                  ومقارنـة بالقانون البلجيكي املتعلق حبق املؤلف، يدخل التوجيه           -   ٦٩٩
  .                                               املؤلف والتدابري التقنية واإلعالم بشأن نظام احلقوق              واالستثناءات من              وحق التوزيع               النشر والتعميم

                                                          ً    ً                           ً                   ويهـدف مشـروع القانون الذي سيجري التصويت عليه يف الربملان قريباً جداً إىل جعل التشريع احلايل مطابقاً                  -   ٧٠٠
         ً                                 ، استناداً إىل التوجيه الذي خيول الدول                   حق املؤلف                      استثناءات جديدة من             ً          ويتوخى أيضاً إضافة      .                        حملـتوى التوجيه املذكور   

     ً                          ً                                                وأخرياً، يتوخى مشروع القانون أيضاً تطبيق عقوبة جزائية يف حال خرق أي من               .                                     إدراج هذه احلاالت يف تشريعها الوطين     
  .                                                                       التدابري التقنية الفعالة قصد منع أو تقييد األفعال اليت ال جييزها أصحاب احلقوق
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                        التجمع الناطق بالفرنسية - ٢ 

                            حق املشاركة يف احلياة الثقافية  ) أ ( 

                                   ومبا أن املدرسة هي الفضاء األمثل        .                                                                         توجد برامج عمل عديدة هتدف إىل توعية كل الفئات العمرية واالجتماعية           -   ٧٠١
                                                                                                                     لتحقـيق تكافؤ الفرص، توجد برامج من قبيل األغنية يف املدرسة، واملسرح يف املدرسة، واملكتبات اجلوالة، وأيام الشباب              

                                                                     وتنضاف إىل ذلك اخلدمات التربوية للمتاحف، ومسارح الشباب، وخدمات             ...                                      سيقية، والشباب والفنون التشكيلية      املو
                                                                                                                      االسـتقبال يف املكتـبات، ومراكز التعبري واإلبداع، واألكادمييات، اليت تشارك يف حتقيق املطمح ذاته، وهو إضفاء طابع                  

  .                   دميقراطي على الثقافة

                                          ً                                  هم كل ميدان فين ترعاه املنطقة الفرنسية عموماً يف تيسري سبل وصول املواطنني إىل احلياة                    وعالوة على ذلك، يسا  -   ٧٠٢
        نرعاها                                                                                                          غري أن من احملال ذكر مجيع األنشطة اليت نقوم هبا بصورة مباشرة أو غري مباشرة عن طريق اجلمعيات اليت                      .         الثقافية

    ").                  ائم اخلاصة بالسجناء                ورشة التعليم الد "   ، و "      قراطية             الثقافة والدمي "   ، و "  ٢٧      املادة   ("

  :                           مبادرات باب املشاركة، منها ة    عد    تفتح  ،     ً  مثالً           ميدان املسرح   ويف  -   ٧٠٣

  )                                                     بأنشطته القائمة على املشاركة يف ورشات أو منتديات مسرحية   (              املسرح التفاعلي - 

                                    املصاحل التربوية املوجودة داخل املؤسسات - 

  )     ورشات  ال            ملدارس وتنظم            تتعاون مع ا (      اليت                           مراكز مسرح الطفولة والشباب - 

  )                                                                 ميس احلياة الثقافية بصورة مباشرة بتعبئة اجلمهور احمللي حول خمرج مسرحي (      الذي          مسرح اهلواة - 

                                                                                                     إدارة الـترويج اليت تدعم بصفة خاصة املشاركة يف احلياة الثقافية مبساندة املنظمني عن طريق جوالت                 - 
                                                         راقية النوعية وتوسيع نطاق الوصول إليها بفضل سياسة        ُ                                  ُيراد بذلك تيسري تنقل األعمال ال        (            الفن واحلياة 

  ؛                        املعنية باملسرح يف املدرسة       التشاور     وجلنة   )                 تعريفية دميقراطية

  .                            ً                        للتعريف باملسرح اليت تسمح جماناً مبشاهدة عرض واكتشاف مكان  "               األبواب املفتوحة "       مبادرة  - 

                                               تشغيل مكتبات ومتاحف جوالة وإنشاء مراكز                                       ، يتجسد الوصول إىل الثقافة يف                             مـيدان الكتـب واآلداب        ويف   -   ٧٠٤
                                          مبادرات من بينها معارض متنقلة جمانية،        ) CLPCF (                           التجمع الناطق بالفرنسية               العامة          املطالعة                  كذلك ينظم مركز      .         ثقافـية 

   ).                                                           التعدد الثقايف، والرواية التارخيية، والفيلم الوثائقي، والتراث (                              مشفوعة بفهرس يضم مواضيع خمتلفة 

                                                                                       ، فيمكن إبراز أن حق كل شاب من املنطقة الفرنسية يف املشاركة يف احلياة الثقافية                                      ميدان األنشطة الشبابية          أما يف  -   ٧٠٥
   ،                                                                                                                   مكـرس يف املرسومني اللذين ينظمان هذا امليدان باألساس، ومها املرسوم املتعلق باالعتراف باملنظمات الشبابية ودعمها               

      كل          طرق عمل                                                    وجدير بالذكر أن هذين املرسومني ينصان، يف سياق           .    مها                                             واملرسوم املتعلق باالعتراف مبراكز الشباب ودع     
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                               اللجنة االستشارية املعنية بدور        تتمثل يف                                                                                 مـن مراكـز الشباب واملنظمات الشبابية، على إنشاء هيئات استشارية قطاعية،            
   .                                                                  ومراكز الشباب وجلاهنا الفرعية واجمللس االستشاري املعين باملنظمات الشبابية

                                                                                                         املرسومان إىل احترام املبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق                    ويشري -   ٧٠٦
                                                           ّ                               مبا أهنما يرميان إىل تيسري مشاركة الشباب الفردية واجلماعية بتعلّم املواطنة املسؤولة              ،                                  االجتماعـية واالقتصادية والثقافية   

    ً                                                                         أيضاً أن إسناد املساعدات االستثنائية ميكن أن يغطي مبادرات وقتية تستهدف                  ونضيف    .             واملتضامنة           والـناقدة            والنشـطة   
  .                                                 باألخص موضوع املشاركة يف احلياة الثقافية وتالقي الشعوب

         ً                                                                                                    وجيدر أيضاً إبراز أن املرسوم املتعلق مبراكز الشباب ينص على إدماج خطط عمل دور الشباب يف آليات خاصة                   -   ٧٠٧
       عليها                                دور الشباب يف هذه اآللية،            تنخرط     وكي    .       الثقايف  -                                    تكافؤ الفرص يف اجملال االجتماعي                                  منها اآللية املتصلة بسياسة   

  .                                                        أقل حظوة من غريه يف ظروفه االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                ً أن تتخذ مبادرة خاصة تستهدف مجهوراً

                                    إىل املعلومات وجمانيتها ونوعيتها                                                             ّ                      وتركـز سياسة إعالم الشباب اليت تنفذها املنطقة الفرنسية على تّيسر الوصول            -   ٧٠٨
   .                                       عن ضرورة مشاركة اجلهات املعنية يف وضعها   ً فضالً  )  "       توصيفها " (

                                   يف هذا الصدد أن بلدان االحتاد           ٢٠٠١                                                                         وقـد أبرز الكتاب األبيض الصادر عن املفوضية األوروبية يف هناية عام              -   ٧٠٩
                                            باب إىل املعلومات ونوعيتها ومشاركة اجلهات                                 مشتركة كتحسني وصول الش     ً اً         وأهداف  ً اً                            اعـتمدت أسلوب تنسيق موحد    

  .                      املعنية يف وضعها وتروجيها

                   ً                 ً     ً   الفرنسية ستقر قريباً دخول املتاحف جماناً يوماً يف                التجمع الناطق ب                                ً         ويف ميدان املتاحف، ميكن اإلشارة أيضاً إىل أن    -   ٧١٠
                                باالعتراف باملتاحف وغريها من              املتعلق     ٢٠٠٢       يوليه    /       متوز   ١٧                                          أمـرها احلكومـي القاضي بتنفيذ مرسوم         "             الشـهر، يف    

   ".               املؤسسات املتحفية

          ً                                                                                                       وتـتخذ أيضاً إجراءات عديدة إلقامة وتيسري أوجه التآزر بني حقل التعليم وحقل الثقافة يف منطقتنا، كمبادرة                  -   ٧١١
         السنوي                 إضافة إىل الربنامج   ، "                         جائزة طالب املعاهد الثانوية "   ، و "MUS-e " و  " Caméra enfants admis   " "            كامريا األطفال "

                                                       إىل تشجيع التقارب بني احلقلني الثقايف واملدرسي يف األوساط     ة         الرامي                  اإلجراءات اإلجيابية                                 ملسـاعدة املدارس املستفيدة من      
   .       احملرومة

                                             املسمى قانون امليثاق الثقايف، الذي يكفل           ١٩٧٣       يوليه   /      متوز   ١٦                                               وعـالوة على ذلك، من املفيد التذكري بقانون          -   ٧١٢
                                                                                                          إليديولوجية والفلسفية، والذي اعتمد عند تقسيم الدولة إىل مناطق ومن مث إقرار مبدأ مشاركة العاملني                               محاية االجتاهات ا  

                                  وجيري على هذا النحو إشراكهم يف        .                                                                                    يف اجملـال الثقايف على أساس التعددية يف وضع جمموعة السياسات الثقافية وتنفيذها            
                                            ويقوم ممثلو األوساط الفنية هؤالء، وهم يضطلعون    .              يئة استشارية           ً       جلنة وجملساً وه     ٣٨                                      عملية صنع القرار السياسي يف زهاء       

          ً                           وميكن عموماً االطالع على خالصة عملهم        .                                ً       ً                                  بواليـات حمدودة املدة، باإلبالغ سنوياً وعلنياً بعملهم وآرائهم وأفكارهم         
   .                                        على موقع إدارهتم املختصة على شبكة اإلنترنت
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 ) ما مل ينص على خالفةنسب(

           يف بلجيكا                       للتجمع الناطق بالفرنسية                          ية العامة للثقافة التابعة      املدير ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

  )                       التجمع الناطق بالفرنسية            مبا يشمل جلنة  (      املبلغ  ١٦٦ ٩٦١ ٠٠٠ ١٨٦ ٥٣١ ٠٠٠

                    إدارة الشؤون العامة   ٢٢      ٢٠,٢٦

                  الفنون االستعراضية   ٤٢      ٣٦,٧١

                       التعليم الدائم والشباب   ٢٣      ٢٨,٥٧
             الكتب واآلداب   ١٠  ٨
                    ث والفنون التشكيلية     الترا  ٧    ٦,٧

                                         حق التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته  ) ب ( 

                 ل الذي اعتمدته    س ك و  بر  -                                                                                    جيدر التذكري بأن جمتمع املعرفة مذكور يف صلب ميثاق املستقبل اخلاص بإقليم والون             -   ٧١٣
  .    ٢٠٠١      سبتمرب  /         يف أيلول                       التجمع الناطق بالفرنسية      حكومة 

  :                      ال الثقايف، منها ما يلي                      واختذت تدابري عديدة يف اجمل -   ٧١٤

           وترمي هذه     ). <www.culture.be> (                                                          الفرنسية منذ مدة بوابته الثقافية على شبكة اإلنترنت                          التجمع الناطق ب        أنشأ   -   ٧١٥
                                                                    وجيد املستعمل يف هذه البوابة، عالوة على املراجع القانونية ملختلف            .            الوظيفية         بالدوائر                                    البوابة إىل جتميع املعلومات اخلاصة      

                                                                       املسندة وأساليب تدخل اإلدارات، وبصفة عامة أي معلومات قد ترشد                  اإلعانات                                   ات، قائمـة املسـتفيدين وقائمة            اإلدار
  .                                                املستعمل فيما يتعلق باملمارسات وأساليب عمل اإلدارات

    فن                 والقائمني على ال                                                                                              ويساهم هذا املوقع اجلديد يف التعريف على حنو أفضل بأنشطتنا ومؤسساتنا، وبعمل الفنانني               -   ٧١٦
  .       لفرنسية                التجمع الناطق با   من 

  :        ما يلي                                                                           وتتيح هذه البوابة الوصول املباشر إىل مواقع خمتلف اإلدارات وتقترح خدمات من بينها -   ٧١٧

           القطاعية       الدوائر                      حمرك حبث عرضي خاص مبواقع  - 

          الثقافة     أحداث - 

                                            واالتفاقيات والعقود الربناجمية اخلاصة باملشغلني       اإلعانات - 

                            التطبيقية واألسئلة الشائعة        البطاقات         خمتارة من       جمموعة  - 

                   للمواقع الثقافية       مواضيعي     دليل  - 

             وثائق مرجعية - 

  .         وصالت هامة - 
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                    لدى التجمع الناطق                ً                                                                              وسـيجري مسـتقبالً وضع قاعدة بيانات ثقافية مركزية، ترتبط بقواعد البيانات املوجودة               -   ٧١٨
       قاعـدة   ل ـ             وميكن أن تتمث   ).   ونـ                         وفهـارس مكتـبات مارمي  La Bellone و  <Muséesenwallonie.be>   (           بالفرنسـية 

             وستوفر أداة    .                                                                                        يف أدوات عديدة منها دليل للمستعملني واملؤسسات على اختالف القطاعات، وأجندة ثقافية                          البيانات هذه   
                             والغرض من ذلك جعل قاعدة      .                                                                للقطاع برمته وستغطي املستجدات الثقافية على أمشل حنو ممكن               ً   رئيساً           ً      البحـث دعمـاً   

  .                ً                                   البيانات مستجمعاً للمعلومات الثقافية املتاحة للمواطنني

                   وجيري إعداد دراسة     .                                 ً                                                            وتعكـف اإلدارة العامة للثقافة أيضاً على حبث مسألة احملافظة الدائمة على التراث الثقايف              -   ٧١٩
                           لدولية اليت تتيح التفاعل                                                                                                     تـرمي إىل جرد التراث املرقمن والالزم رقمنته، وتقدمي منوذج رقمنة يراعي املعايري واملواصفات ا              

   .                                       فيما بني قواعد البيانات النصية والرمزية

  .                        ً                                     الفرنسية البلجيكية أيضاً على حتديث شبكة التثقيف العمومية                       التجمع الناطق ب       عمل   ي                             ويف سـياق التثقيف العام،       -   ٧٢٠
                             ق وأعمال اإلبداع األديب على                                                                                            وتسعى يف هذا اإلطار إىل حتويل املكتبات إىل فضاء عمومي للوصول إىل املعلومات والوثائ             

    ).                    مبا يف ذلك املعلوماتية (            اختالف صيغها 

                                            ضمان صيانة العلم والثقافة وإمناؤمها وإشاعتهما  ) ج ( 

          اجلمعية      ٢٠٠٥       يونيه   /             إىل حزيران      ٢٠٠٤       ديسمرب   /                  من كانون األول                            التجمع الناطق بالفرنسية                 نظمـت حكومة     -   ٧٢١
     ُ            ً واعُتمد، استناداً  .                                                     نيني واملتطوعني وممثلي اجلمعيات واجلمهور اإلفصاح عن تطلعاهتم                                     العامة للثقافة اليت أتاحت للفنانني وامله

ُ                 وُخصص جزء ال يستهان   .                                                                                       إىل هذه العملية االستشارية الواسعة، برنامج يعرض أولويات السياسة الثقافية الواجب انتهاجها  
   ".     اجلميع          ومشاركة     وصول "                        به من هذا الربنامج لتيسري 

  :                         زء على العديد من احملاور هي            ويقوم هذا اجل -   ٧٢٢

  :                            ويشمل هذا احملور تدابري من قبيل  .                                  توسيع قاعدة اجلماهري وحقوق املستعملني - ١ 

                                                وضع ميثاق ألخالقيات العمل الثقايف لفائدة املستعملني؛ -  

                                              وتعمل هذه اجلمعية على توعية اجلمهور وتيسري          ".   ٢٧       املادة   "                               توطيد عرى الشراكة مع مجعية       -  
  .                                                    أو اقتصادية عسرية إىل كل شكل من أشكال الثقافة         /                              ل من يعيش حالة اجتماعية و            وصول ك 

                                                                                  وهكذا، تقترح اجلمعية على من يواجهون صعوبات اجتماعية اقتصادية إمكانية حضور العديد   
                                                                                       من احلفالت املوسيقية والعروض السينمائية وغريها من العروض واملتاحف واملهرجانات بسعر           

  ؛     تذكرة    ٤٠     ٠٠٠     على          ما يزيد  ُ            ً وُيستعمل سنوياً  .  و     يور    ١,٢٥           زهيد يعادل 

                                                                 تعزيز التشاور مع مجعيات املعوقني قصد حتسني ظروف دخول األماكن الثقافية؛ -  

  .                          يسلمها أصحاب العمل للموظفني  "             شيكات ثقافية "        استحداث  -  

  .                                      املبادرات املشتركة بني الثقافة والتعليم   حفز - ٢ 



E/C.12/BEL/3 
Page 178 

 

                                                                 فزيون احمللية، بطرق منها بث نشرات أخبار التلفزيونات احمللية على                                          دعـم عنصـر القرب يف قنوات التل        - ٣
  .       اإلنترنت

                                                                                             قدرة املتاحف على اجتذاب اجلمهور، بتمكني كل اجملموعات املدرسية واملنظمات الشبابية ودور                  تطوير - ٤
       شهر                                                                     ً        ً                     الشـباب وطـالب األكادميـيات أو املعاهد الفنية من دخول املتاحف املتعاقدة جماناً اعتباراً من               

  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول

  .                                      تطوير عمل اجلمعيات يف حقل التعليم الدائم - ٥ 

  .                        ومع سائر القطاعات الفنية                                                حفز التثقيف العام بتنمية أوجه التآزر مع اجلمعيات  - ٦ 

                    اجلماهري الشبابية      أخذ                                                                               اعـتماد مرسوم جديد بشأن املنظمات الشبابية يرمي يف مجلة أهداف إىل تيسري               - ٧
  .         االعتبار     بعني      احملرومة

  .                                  إصالح جملس الشبيبة الناطقة بالفرنسية - ٨ 

  .                                        هتيئة البىن األساسية اخلاصة باألنشطة الشبابية - ٩ 

                                                                                                          التثقيف يف جمال وسائط اإلعالم بطرق من بينها تعزيز املبادرات املدرسية والثقافية الرامية إىل تنمية احلس              -  ١٠
  .                                      النقدي فيما يتعلق بالصورة ووسائط اإلعالم

  .                              تطبيق الالمركزية يف اإلعالم الشبايب -  ١١ 

  .                       تثبيت قطاع مراكز الشباب -  ١٢ 

                                                  احترام احلرية الالزمة للبحث العلمي واألنشطة اإلبداعية  ) د ( 

  .                               لدى التجمع الناطق بالفرنسية                                                                                       تسـاهم اإلدارة العامة للثقافة يف توفري ظروف بيئة مالئمة لتطوير اإلبداع الفين               -   ٧٢٣
                                                                                              ض وسائل لدعم اإلبداع بواسطة املنح أو اجلوائز أو مساعدات املشاريع أو مرافق اإلقامة أو                                         وقـد وضـعت هلـذا الغر      
  .                         ً           وتسند إدارة دعم اآلداب مثالً منحة سنوية  .                           املشتريات أو الطلبات العامة

            بداع ذاهتا،                           يف حتقيق غاية دعم اإل                                                               ً       ً             وحـق املؤلف يف احلماية املعنوية واملالية املنصفة ألعماله يشكل أيضاً إسهاماً            -   ٧٢٤
  .                            رغم أنه ليس من اختصاص املناطق

                                 وتستفيد الفرق املسرحية أو فرق       .                                                                              وخيصـص نصـيب كبري من امليزانيات الثقافية للهيئات املعنية بتنمية اإلبداع            -   ٧٢٥
      عن                    ملزيد من املعلومات   (                                                                                                  الـرقص واملراكز الدرامية واملهرجانات ومراكز الفن املعاصر من عقود برناجمية متعددة السنوات              

  .><www.culture.be   :       اإلنترنت          التايل على     وقع   امل            ، ميكن زيارة              خمتلف القطاعات
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                                                                                                    التسـليم بـالفوائد الـناجتة عـن تشـجيع وتطويـر التعاون الدويل والعقود الدولية يف جمال                          ) ه (
               العلم والثقافة

  .                                                                                      هلذا الغرض هيئة معنية بسياستها اخلارجية، هي املفوضية العامة للعالقات الدولية                                    التجمع الناطق بالفرنسية        أنشأ   -   ٧٢٦
  .                                                 ، دائرة العالقات الدولية ووكالة التصدير الوالونية           إقليم والون                                                     وتـندرج هذه اهليئة العامة ضمن جمموعة أوسع تشمل، يف      

                                                 الت شاملة ومتناسقة مع شركائنا، وتعزيز العمل                                             ً                                    ويتيح هذا التنسيق على هذا النحو، بعيداً عن التفتيت املؤسسي، ربط ص           
  .                                     كسل، وإقامة عالقات تعاون مثمرة لكل طرف و  بر  -         والون     إلقليم      الدويل 

                              لفرنسية البلجيكية تدير الشؤون                 التجمع الناطق با                                                           وإىل جانب املفوضية العامة للعالقات الدولية، جيدر التذكري بأن     -   ٧٢٧
           كسل، ومجعية  و  بر  -                          كسل للشباب، ومسرح والونيا  و  بر  -                   كالة كيبك والونيا                      املكتب الدويل للشباب، وو                 الدولـية مـع     

  .                     ل ومركز االتصال الثقايف س ك و  بر  -                 املوسيقى لوالونيا 

          ً                       ويقوم أيضاً مقام هيئة فرعية تابعة   .                                                                            ويـتوىل املكتـب الدويل للشباب إدارة وتنفيذ برامج تبادل خاصة بالشباب            -   ٧٢٨
  .                         امج الشبابية لالحتاد األورويب                                للمفوضية األوروبية تعىن بإدارة الرب

        ا كيبك   هت                       فهي هيئة ثنائية أنشأ     )                               التابعة للمكتب الدويل للشباب    (             كسل للشباب    و  بر  -                             أمـا وكالة كيبك والونيا     -   ٧٢٩
                                           وتعىن بإدارة برنامج تبادل وتدريب مشترك       .     ١٩٨٤         يونـيه    /                           البلجيكـية يف حزيـران                                     والـتجمع الـناطق بالفرنسـية     

  .       اجملموعتني   بني 

          الفرنسية،                تجمع الناطق ب                                                            كسل فهو هيكل إعالم وترويج خاص بالفنون االستعراضية لل         و  بر  -                  ا مسرح والونيا     وأم -   ٧٣٠
  .              املسرح والرقص                  كسل الفرنسية يف جمايل و  بر  -           والونيا     إقليم                                              يتوىل اإلسهام يف التعريف على الصعيد الدويل بإبداع 

                      ، وتيسري مشاركة أكرب     "               برنامج الثقافة  "       ترويج    )      لشباب                        التابع للمكتب الدويل ل      (                    مركز االتصال الثقايف           ويكفـل    -   ٧٣١
    كسل  و  بر  -                              أما مجعية املوسيقى لوالونيا       .                                                                                   عدد ممكن من املهنيني فيه، وتأمني التداول مع املؤسسات الوطنية املعنية بالثقافة           

                     ل على اخلارج واالندماج               كسل على اإلطال   و  بر  -            والونيا        إقليم                                                              فيه هيئة ترمي إىل مساعدة الفنانني واملنتجني والناشرين من          
  .                        املوسيقي على الصعيد الدويل  -         الثقايف       النشاط  يف 

                                                تتوىل تنسيق امللفات الدولية، وتشارك يف حلقات         :               ً                                     الثقافة عملياً يف السياسة الدولية بأساليب شىت        ة            وتشارك إدار  -   ٧٣٢
                                    رويب، ومنظمة األمم املتحدة للتربية               االحتاد األو  (                                                                         الـتفكري وتوجـيه السياسات الدولية، كما تشارك يف أفرقة عمل كثرية             

                           التجمع الناطق بالفرنسية         تشارك        هكذا   و   ).         نكوفونية ا            ووكالة الفر                                                          والعلم والثقافة، وجملس أوروبا، ومنظمة األمم املتحدة،        
          الشباب                                                                                                             أفرقة العمل التابعة جمللس االحتاد األورويب املعنية بالشؤون الثقافية؛ كما تشارك يف جلنة الثقافة وجلنة                      أنشـطة    يف  

   ).                قائمة غري مستوفاة  ال (                    التابعتني جمللس أوروبا 

  ، )                    القطاع السمعي البصري   (Media  :                                  ً                                     وحيظـى التعاون الثقايف بالتشجيع أيضاً عن طريق الربامج األوروبية ومنها       -   ٧٣٣
   ،  )          دريب املهين              التعليم والت    (Leonardo    و Socrates و   ،   )                                            ً        إنـتاج األعمال الرقمية األوروبية واستغالهلا جتارياً         (eContent و
  .MINERVA   ، و +Leader   ، وInterreg   ، وJeunesse و
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                             وتندرج االتفاقات الدولية يف      .                           ُ                                                       ويف إطار العالقات الثنائية، ُتوقع اتفاقات مع دول وكذلك مع أقاليم ومقاطعات            -   ٧٣٤
                اطقة بالفرنسية                                                      وتشمل الشراكات ذات األولوية جمموعة من الدول الن         .               تقارب لغوي        وروابط                  تارخيية دولية         روابط      سياق  
                  مرشحة لالنضمام        وأخرى                    ً                                      وبلدان قريبة جغرافياً، وبلدان أعضاء يف االحتاد األورويب                                         فرنسا وكيبك وبلدان أفريقية،     :    مثل

                              ورغم أن التعاون داخل الفضاء     .  خل إ                                        أملانيا وهولندا وإيطاليا وبولندا،                           ومن بني هذه البلدان                                      مـن أوروبـا الغربية والشرقية       
           ً                                                                                            األهم حالياً، فإن العمل الدويل آخذ يف التوسع حبيث يشمل جمموعة من دول أمريكا الالتينية وآسيا                             نكوفوين يبقى  ا      الفـر 

                    وجتسد مشاريع تباشرها   .                                          فرد كل اتفاق تعاون بأهدافه وأولوياته      ن                      وعلى صعيد التطبيق ي      ).                                 اتفاق تعاون مع شيلي وبوليفيا     (
                                                          يع، يف اجملال الثقايف، ميادين الفنون االستعراضية واآلداب                         وتغطي هذه املشار    .                                      جهـات خاصة وعامة االجتاهات املعتمدة     

  .    إخل                واللغة الفرنسية،

  ي د      الفلمن       التجمع  - ٣ 

  )           بآالف اليورو   (                        املصروفات الثقافية العامة  ) أ ( 

              إدارة الثقافة ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

                الشباب والرياضة   ٤٤     ٣٤٨   ٤٧     ٥٧٦   ٤٩     ١٩٣   ٤٨     ٦٦٨

                        التعليم اجملتمعي واملكتبات    ١١١     ٢٧٤    ١٢٧     ٧٩٨    ١٣٣     ٤٩٢    ١٣٢     ٣٠٥

                      الفنون املرئية واملتاحف   ٢٠     ٦٧٩   ٢٢     ٥٣٤   ٢٦     ٤٤١   ٢٩     ١٨٧
                          املوسيقى واألدب وفنون األداء   ٩٣     ٥٥٣    ١٠٨     ١٩٣    ١٠٧     ٥١٥    ١١٢     ٧٤٣
                     سياسة الثقافة العامة   ٤٠     ٩٦٥   ٤٧     ٤٧٤   ٦١     ٠٧١   ٦٨     ٨١٢
                   جمموع إدارة الثقافة    ٣١٠     ٨١٩    ٣٥٣     ٥٧٥    ٣٧٧     ٧١٢    ٣٩١     ٧١٥

                         خاصة باألقليات الثقافية     أحكام  ) ب ( 

  .                                                   يف سياق آخر، هو سياق األقليات اإلثنية الثقافية         "      أقلية " ُ               وُيستخدم مصطلح     .                                 ال توجد يف بلجيكا أقليات رمسية      -   ٧٣٥
  )     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ٢٨ (            ويصف املرسوم   .     ١٩٩٨                                ي مرسوم سياسة يف هذا اجملال يف عام   د                            واعـتمد الـربملان الفلمـن     

                                                                                           أهنا عامة الغرباء والالجئني والرحل وجمموعات األجانب املقيمني يف بلجيكا دون تصريح إقامة              ب   ة                            األقلـيات اإلثنية الثقافي   
  :      هي                                                                وتقوم سياسة األقليات املعتمدة يف هذا املرسوم على ثالثة حماور           .                                                 شرعية وملتمسي اإلغاثة أو املعونة ألسباب طارئة      

  .                     استقبال، وسياسة إغاثة                                          تركز على إدماج اجملموعات املستهدفة، وسياسة    حترر      سياسة 

      ٢٠١٠   و    ٢٠٠٤                                         سياسة املتعلقة باألقليات للفترة ما بني عامي   ال         وتربز خطة   .                              وتغري مسار السياسة منذ ذلك احلني -   ٧٣٦
       غري أن    .                                                      وهذه العملية ذات أولوية يف جمايل العمالة والتعليم         .              التأخري احلاصل   )       وتفادي (                                   ضرورة تنفيذ عملية تدارك ملعاجلة      

                                      وتنطلق سياسة األقليات، بصورة أوضح،       .                الشعب برمته         يف صفوف            التنوع      كنف                           يتمثل يف دعم التعايش يف                  اهلدف األول   
  .      ميقراطي   الد       تسامح و  امل      نفتح و  امل    تمع   اجمل                      ّ   من القيم املشتركة اليت متّيز 
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         معاجلة                                                                                                            وتتمـثل نقطـة البداية يف اتباع هنج إدماجي يقوم على املساواة يف املعاملة، لكن التركيز سينصب على                  -   ٧٣٧
       يف صفوف          التنوع    كنف                دعم التعايش يف     )  ١   : (  ُ                                                 وتُترجم هذه اإلرادة يف اهلدفني االستراتيجيني التاليني        .                   الفـوارق برشـاد   

  .                           عتاق األقليات املقيمة يف بلدنا  ان                             حتقيق التناسب يف املشاركة وتيسري   )  ٢ (             الشعب برمته و

                                                      ت املدعومة كي تكون قادرة على معاجلة التنوع حبلول                                                              ويتطلب اهلدف األول تنظيم احلكومة الفلمندية واملؤسسا       -   ٧٣٨
                ُ                        أما اهلدف الثاين فُيحتم تنويع العرض الثقايف   .                                                       ، ما معناه إعداد املوظفني واإلدارة يف قطاعي االتصال واخلدمات    ٢٠١٠    عام 

   .                                                          ، حبيث يتسىن لألقليات اإلثنية الثقافية ملس معامل هويتها يف العرض    ٢٠١٠                 مبا يكفي حبلول عام 

                                                                                               الـتعدد الـثقايف والكفـاءة الثقافية مفهومني رئيسيني يف وثيقة السياسة الثقافية للفترة                ّ          كـلّ مـن              ويشـكل    -   ٧٣٩
                 وتوجد عالوة على     .                                                                                  وجيري دعم التعدد الثقايف والتنوع الثقايف كهدفني مهمني جلميع القطاعات الثقافية            .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٤

ُ                                            مثالً، ُرصدت أموال للمشاريع االجتماعية الفنية           ٢٠٠٠           فمنذ عام     .              هلذا الغرض                              ً         ذلـك تدابـري سياسية موجهة خصيصاً         ً    
                                          ويوفر مرسوم الفنون للمنظمات االجتماعية       .                                                                                الرامـية إىل زيـادة إعتاق وإدماج جمموعات معينة بواسطة الكفاءة الثقافية           

            اه إىل دعم     ُ                         وكُلفت مراكز الدعم باالنتب     .                  مساعدات للمشاريع       تقدمي         عن       ً   فضالً  ،                                        الثقافـية مساعدات هيكلية طويلة األمد     
                                                                                                                ويركز مرسوم السياسة الثقافية احمللية على قيام املراكز الثقافية واجملتمعية بدعم التنوع الثقايف والعمل مع                 .                 التـنوع الثقايف  

  .                    جمموعات مستهدفة معينة

                                  وال يوجد سوى القليل من البحوث بشأن   .                  ً    ليست واضحة حالياً                     النوايا السياساتية         هذه       حتقيق                    وكيفـية مـتابعة      -   ٧٤٠
  .                                                           ً وكيفية ومدى تقييم املؤسسات املدعومة يف هذا الصدد غري واضحني أيضاً  .             الوضع الراهن

                                                                                                 التدابري التشريعية والتدابري احلكومية األخرى الرامية إىل ضمان إعمال حق كل فرد يف املشاركة يف               ) ج ( 
               احلياة الثقافية

                  التدابري التشريعية - ١ 

  :                            وتتمثل املبادئ اهلامة فيما يلي  .                                    وام على إدخال إصالح شامل على التشريع                               عملت احلكومة الفالمندية ، طيلة أع -   ٧٤١

           ي املراسيم   د                 الربملان الفالمن          يقترح                 قترح احلكومة أو   ت و  .                                              اسـتبدال أكرب عدد ممكن من اللوائح مبراسيم        - 
   .               كي يوافق عليها ل  ي  د                  إىل الربملان الفالمن           هذه األخرية ُ    وُتقدم

                                                                  املستطاع، ألهداف منها إضفاء املزيد من االتساق والتكامل على                                           مكافحـة الـتفكك التنظيمي قدر      - 
                                                            يف هذا املضمار مرسوم الفنون ومرسوم السياسة الثقافية                الوجيهة               وتشمل األمثلة     .                      السياسـة الثقافـية   

                                        ً       ً                                             ومـع ذلـك تتضـمن مراسيم التنسيق اجلديدة أيضاً أحكاماً تتعلق بالقطاعات الفرعية أو                 .        احمللـية 
  .                                           يراعي مميزات القطاع أو جمال التخصص وقوانينه                التخصصات، على حنو

                                                   ُ                                                سـيغدو نظـام املساعدة طويلة األمد اخلاصة باملنظمات، الذي ُيطبق بالفعل يف عدة قطاعات، مبدأ                 - 
                                                     ً       ويقوم النظام على اخلطط السياسية للمنظمات، اليت ختضع أيضاً         .       ً                             مشـتركاً على مستوى القطاع برمته     
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       وستجري   .                                          وميكن عالوة على ذلك تقدمي مساعدات إىل املشاريع  .  م                                 للتحديـث والتقييم على حنو منتظ    
   .                                         زيادة أشكال الدعم املقدم إىل فرادى الفنانني

  :                                وميكن اإلشارة إىل أمثلة حديثة العهد -   ٧٤٢

                             مرسوم السياسة الثقافية احمللية  ) أ ( 

   ّ            جّيدة النوعية               ثقافية حملية                          املتعلق حبفز سياسة         ٢٠٠١       يوليه   /      متوز   ١٣       مرسوم   "                    ً             يسـمى هـذا املرسـوم رمسـياً          -   ٧٤٣
   ".        ومتكاملة

                         النقطة الرئيسية يف هذا          تمثل   ت و  .                                                                                 وتـروم احلكومـة الفلمندية ، هبذا املرسوم، حفز سياسة ثقافية حملية متكاملة             -   ٧٤٤
                أن حتدد هذه          وينبغي  .                                                                                                   يف جتميع الفعاليات الثقافية يف اجملتمع احمللي، أي املكتبات واملراكز الثقافية واملبادرات احمللية                   املرسوم

  .                                  مسار احلياة الثقافية يف اجملتمع احمللي             ً الفعاليات معاً

 ُ                                                                                                       وُيـترك للسـلطات احمللـية، هلذا الغرض، حرية كبرية يف وضع السياسات، وتتحمل هذه السلطات مسؤولية                  -   ٧٤٥
  .                     املكتبات العمومية        وتشغيل  )          جملس ثقايف  (                                                           ويشمل املرسوم التزامات يف جمال تنظيم املشاركة والتشاور           .                  سياستها الثقافية 

                                                                                      من قبيل صياغة أو تنفيذ خطة سياسة ثقافية، وإنشاء مركز ثقايف أو مركز جمتمعي،                   ُ                                  فـيما ُتعتـرب اختيارية مسائل أخرى        
                                        نشر الثقافة والتنمية اجملتمعية وتشجيع       :                                                  وتضطلع املراكز الثقافية بثالث وظائف رئيسية هي        .                               والـتعاون فيما بني البلديات    

  .                                        حبسب نطاق املركز والوظيفة اإلقليمية     -                    ألف وباء وجيم     -                                        وتوجد ثالث فئات من املراكز الثقافية         .  ة                  املشـاركة الثقافي  
                                                                                                                    وتـتلقى هـذه املراكـز مساعدة أساسية ثابتة لتغطية تكاليف املوظفني حبسب الفئة، ومساعدة تتفاوت قيمتها حبسب                  

  .                      ليس وظيفتها الرئيسية           نشر الثقافة         اهبة، لكن                 وتضطلع بوظائف مش  .           ً                      وتوجد أيضاً عدة مراكز جمتمعية أصغر  .       األنشطة

   .            من احلكومة      ً  مالياً                           ً وميكن أن تتلقى البلديات دعماً -   ٧٤٦

                 مرسوم فنون اهلواة  ) ب ( 

                                        ال حتظى سوى منظمة واحدة يف كل ميدان          )     ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٢ (                                 منذ اعتماد مرسوم فنون اهلواة       -   ٧٤٧
                                    وتتمثل السمة األساسية ملرسوم فنون       .                                               سوم اجلديد ما يلزم من منو وحتسن يف النوعية                  ويكفل املر   .                       فين باالعتراف واملساعدة  

   ٣     ٩١٩                    جمموعة فنانني هواة       ٧     ٤٩٣                 ، مشلت املساعدة        ٢٠٠٤         ويف عام     .                                              اهلواة يف اجلمع بني العنصرين الفين واالجتماعي      
            ، واملوسيقى     ٣٠٠           ، والرقص      ٨١٩     تية                   ، واملوسيقى الصو     ٣٣٣                 الثقافة املرئية     :                            توزعت على النحو التايل     ،    ٢٠٠٠          يف عـام    
  .    ٢٤٧                           ، وموسيقى الفولك واجلاز        ١٢٥                       ، والفنون التشكيلية       ٧٨٦           ، واملسرح    ٣     ٧٥٥                   وموسيقى البوب     ، ١     ١٢٥         املعزوفة  

ـ             االعـتراف ب       ً    حالـياً           وجيـري                                وميثل ميدان فن اهلواة ككل      .                             الفنون األدبية وفنون السريك     :                        ربني مـن الفـنون مها        ض
   .    نفر     ١٦٥     ٠٠٠   حنو 

          وم الفنون   مرس  ) ج ( 

                                                                                       املرسوم املتعلق بتقدمي املساعدات إىل املنظمات الفنية والفنانني ومنظمات التعليم الفين              "                    ً    يسمى هذا املرسوم رمسياً    -   ٧٤٨
   ".                                                                  واملنظمات االجتماعية الفنية واملبادرات الدولية واملنشورات ومراكز الدعم
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                   حمل املرسوم القائم     )                     بالنسبة للموسيقى      ٢٠٠٧        عام     من       ً  اعتباراً   و   (    ٢٠٠٦     ّ                   ً                وسـيحلّ هذا املرسوم اعتباراً من عام         -   ٧٤٩
                                                                   فن األداء، واملوسيقى، والفنون املرئية والسمعية البصرية، واألدب،          :                                                     والعديـد مـن اللوائح فيما يتعلق مبجاالت شىت هي         

      خمتلفة                                    ويقر مرسوم الفنون جوانب جديدة        .                                                                      واهلندسة، والتصميم، ووسائط اإلعالم اجلديدة، ومجيع ضروب الفن اهلجينة        
  .                                      ً        ً                                               تتعلق باملعايري واإلجراءات، كما يضع إطاراً قانونياً لبعض األنواع الفنية اليت مل يكن هلا تشريع يف ما مضى

                            ً               ويتمثل أحد أكثر اجلوانب جتديداً يف مرسوم         .            ألوان الفن                                                       لكـن من أبرز ما يالحظ ختفيف احلواجز القائمة بني            -   ٧٥٠
                                                                  وعلى سبيل املثال، كانت هناك قوانني ولوائح خمتلفة فيما يتعلق            .               يع ضروب الفن                                           الفنون يف النهج اإلدماجي املتبع إزاء مج      

      الفئة   "         مهرجانات "           ُ ّ                أما اآلن، فُيّتبع هنج أوحد إزاء   .                                                                    مبهـرجانات املوسيقى واملسرح والفنون السمعية البصرية وما إىل ذلك        
                                     يف بعض الشروط الواجب على املنظمات                                                    ً          ومع ذلك، يأخذ املرسوم يف احلسبان وجود اختالفات مثالً            .                    الفنـية الواحـدة   

     ُ                                    ً                                             إذ ال ُيرتقب من مهرجان للفنون التشكيلية مثالً أن حيقق اإليرادات ذاهتا اليت حيققها                .                                 اسـتيفاؤها للحصـول على متويل     
   .              مهرجان موسيقي

                     عامة اليت يتعني على                            على خطة السياسة ال           ً     وتركيزاً أكرب                              أقل على املعايري الكمية                                ً     ، يركز قانون الفنون تركيزاً          ً وثانياً -   ٧٥١
  .                                   ً                ، ميكن للمشاريع الفنية التجارية أيضاً أن حتصل على متويل      ً وثالثاً  .                                املنظمات إعدادها للحصول على متويل

             مرسوم التراث  ) د ( 

                                             وتود احلكومة وضع قوائم جرد وتنفيذ أنشطة         .       ً   سريعاً                                                   ً          تـتطور سياسة التراث الثقايف يف املنطقة الفلمندية تطوراً         -   ٧٥٢
   .               رة ومشاركة وحبث          حمافظة وإدا

            الفلمندية       التجمع                       سلطات حملية ومع جلنة     ١٠                                 عهود منوذجية خاصة بالتراث مع                    املصادقة على                  ، حىت اليوم،       ومتت -   ٧٥٣
                            أو الشراكات على مستوى     -                لكافة اجملموعات   )     ٢٠٠٤      مايو   /       أيار  ٧ (                                  ويتـيح مرسـوم التراث الثقايف         .      كسـل  و     يف بر 

  .            الفلمندية       التجمع                                         نسمة فرصة التصديق على عهد خاص بالتراث مع     ٢٠     ٠٠٠     على                  اليت تضم ما يزيد -         اجملموعات

           تدابري أخرى - ٢ 

  :                                                                            إىل جانب هذه اإلصالحات التشريعية، جتدر اإلشارة إىل االجتاهات السياسية اجلديدة التالية -   ٧٥٤

                  ذو الوجهة العملية             البحث العلمي   ) أ ( 

                    يف جمال الثقافة،                      وما انفكت تستثمر    .                    ذي الوجهة العملية        علمي                              مندية أمهية كبرية للبحث ال     ل   الف        احلكومة          تعطـي    -   ٧٥٥
                 وتلتقي يف رحابه "Re-Creatief Vlaanderen"                                       إلنشاء مركز دعم مشترك بني اجلامعات يسمى        ً ، أمواالً    ٢٠٠١        منذ عام 

               باملشاركة يف                                                                       ومشروع البحث الرئيسي هلذا املركز هو الدراسة االستقصائية املتعلقة          .                                  أكـرب جمموعات البحث الفلمندية      
  .     فالندر  ال                                                                                   احلياة الثقافية، اليت ستكون أول دراسة تقدم معلومات مفصلة عن املشاركة الثقافية يف منطقة 
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                             إعادة توزيع املسؤوليات العامة  ) ب ( 

            وتتضمن بعض    .                                                                                        خيـتلف توزيع املسؤوليات بني احلكومة الفلمندية واملقاطعات والبلديات باختالف القطاعات           -   ٧٥٦
              ً        وينطبق ذلك مثالً على      .                         على نظام حصص مالية                                              ً           واضـحة بشأن توزيع الوظائف، قد تنطوي أحياناً               ً     أحكامـاً           املراسـيم 

   .                                                             املسارح احمللية واملراكز الثقافية واملكتبات والعهود اخلاصة بالتراث

          تفاق على               وينص هذا اال    .                   إىل اتفاق بلدي       ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٥                                             وخلص النقاش املتعلق باملسؤوليات العامة يف        -   ٧٥٧
                                                            وبغية التوصل إىل توزيع جيد للمسؤوليات، ستتفاوض احلكومة          .                                                       إشـراك املقاطعات والبلديات يف عملية تعديل القانون       

   أو  /              أو اإلقليمي و   /    ي و  د          أو الفلمن  /                                                                                         الفلمـندية مـع املنظمات اجلامعة اليت متثل البلديات واملقاطعات بشأن الطابع الدويل و             
                                  والفنون املهنية والعمل االجتماعي     )                  املادي وغري املادي   (                          شـطة يف ميادين التراث                                         احملـلي للمؤسسـات واملـنظمات الن      

   .               الثقايف والشباب

                               تأكيد نظام مراكز الدعم وتعزيزه  ) ج ( 

                                  املنشأة للقيام بأنشطة حمددة من شأهنا   "            مراكز الدعم "                                                     أقرت احلكومة، خالل الفترة التشريعية املاضية، جمموعة من    -   ٧٥٨
      ّ       وقد وقّع كل     .                           ً                                                     قطاعات وأنواع اإلجراءات فضالً عن مجع البيانات وإجناز البحوث وتوفري التحاليل                                 أن تدعـم فـرادى ال     

   .                ً                                       مركز دعم اتفاقاً مع احلكومة ملدة تتراوح بني أربع ومخس سنوات

                                                   ً                                                           وتـتفاوض احلكومـة الفلمندية والبلديات واملقاطعات، حالياً، بشأن توزيع جديد للمسؤوليات فيما بينها مما                -   ٧٥٩
  .                             فضي إىل التصديق على بعض العهود  ُ سُي

                                                                 تشجيع املشاركة الثقافية بواسطة قاعدة البيانات الثقافية على الشبكة  ) د ( 

ّ    مركز لالتصال ُسّمي     ٢٠٠١               أنشـئ يف عـام    -   ٧٦٠  ُ              "CultuurNet Vlaanderen" .   ويهدف هذا املركز إىل تشجيع                         
                                                                 املتعلقة باألنشطة الثقافية، وإعالم الناس هبذه األنشطة، ودعم                                                                        املشـاركة الثقافية وتعزيز املعرفة الثقافية، وجتميع املعلومات       

                                                                                                    وسيعمل هذا املركز يف إطار التعاون الوثيق مع مراكز الدعم القائمة يف خمتلف امليادين الثقافية                 .                           األنشطة الثقافية يف اخلارج   
   .                                                           ومع مراكز االتصال العاملة بالفعل على الصعيد اإلقليمي أو احمللي

                                                                                                           إحدى الوظائف الرئيسية اليت يضطلع هبا هذا املركز يف إنشاء قاعدة بيانات على الشبكة، تغطي أنشطة                       وتتمثل -   ٧٦١
                        فباستطاعة كل من يبحث عن   :                                   ً      ً             ويتوخى هذا املشروع واسع النطاق هدفاً طموحاً رغم بساطته    .                            املـنطقة الفلمندية برمتها   

      قاعدة  "                    وهلذا الغرض، تتيح      .                          ى ضالته بسهولة ويف احلني                أن يعثر عل    )             كشراء تذاكر  (                                      معلومات ثقافية أو خدمات ذات صلة       
      وتيسر   .                      ً                                                  وتوزع البيانات انطالقاً من هذه النقطة املركزية على قنوات عامة شىت            .                        لكل فرد إدراج أنشطته     "                  بـيانات الثقافة  

           وهذه أفضل    .        لبيانات                                                                 ً    ُ                                    قاعدة بيانات الثقافة على هذا النحو تعميم املعلومات الثقافية انطالقاً من ُمدخل واحد على قاعدة ا               
  .                                                                        طريقة تكفل أن يكون باستطاعة اجلمهور إجياد هذه املعلومات بواسطة قنوات متنوعة

                              ويعمل يف هذا الصدد من أجل        .                 ً                                                              ويـرمي املركز أيضاً إىل إضفاء طابع دويل على مشروع قاعدة بيانات الثقافة             -   ٧٦٢
  .                                                 إقامة شراكات منصفة مع فعاليات دولية يف احلقل الثقايف
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                                                                                                   الـتدابري التشـريعية وغريها من التدابري احلكومية الرامية إىل تشجيع وتطوير التعاون والعالقات                ) د ( 
                      الدولية يف جمال الثقافة

     ويأيت   .                                                                                         فالندر عدة اتفاقيات دولية واتفاقات تعاون واتفاقات ثقافية مع بلدان ومناطق خمتلفة             ال                  أبرمـت منطقة     -   ٧٦٣
                                                                  ً            األولويات، ال من حيث التبادل والتعاون فيما بني البلدين فحسب، بل أيضاً من أجل                                          التعاون الثنائي مع هولندا يف صدارة     

                                                  ً                  وتشمل الشراكات الرئيسية األخرى البلدان املنضمة حديثاً إىل االحتاد           .                                              العمـل املشـترك يف جمـال العالقات اخلارجية        
         والتعاون   .                             ، من العالقات ذات األولوية     ٩   ١٩٨                                                                  كما يبقى التعاون الوثيق بني كيبك وفالندر، الذي بدأ يف عام              .       األورويب

                                                          ويشكل هذا التعاون أفضل فرصة لتجسيد البعد الثقايف يف          .                                             ً                املهـم بـني جـنوب أفريقـيا وفالندر جدير بالذكر أيضاً           
   .               التعاون اإلمنائي

          ر والبلد                                                 ويضطلع هؤالء مبسؤولية التعاون بني منطقة فالند        .                                                  وميـثل احلكومـة الفلمندية يف اخلارج تسعة ممثلني         -   ٧٦٤
                                                                            ويبقى التعاون متعدد األطراف مسألة رئيسية، ال سيما فيما يتعلق باالحتاد             .                                              الشـريك يف شىت امليادين مبا يف ذلك الثقافة        

                                                                                                                        األورويب وجملـس أوروبـا ومـنظمة األمـم املـتحدة للتربية والعلم والثقافة والشبكات غري الرمسية كالشبكة الدولية                  
  .                 للسياسات الثقافية

               وتتنوع إمكانات   .                                                                  فالنـدر أمهية كبرية لألنشطة الدولية اليت تنفذ مببادرة من القطاع الثقايف   ال         مـنطقة            وتعطـي    -   ٧٦٥
         وترد هذه   .                                                                        نح العمل وإعانات تكاليف املشاريع ومساعدات تكاليف السفر والنقل وما إىل ذلك ِ ِم  :                      الـتدخل املايل، ومنها  

   ).         انظر أعاله (                              اإلمكانات يف مرسوم الفنون اجلديد 

                                   معلومات أخرى بشأن السياسة الثقافية  )    ه    ( 

       بتحديث                                  املتعلقة مبجمل البيانات اجملامع،                                          فالندر، يف سياق أنشطة جملس أوروبا         ال                ، قامت منطقة        ٢٠٠٤          يف عـام     -   ٧٦٦
  .>http://www.culturalpolicies.net< .                                     ويرد يف القسم اخلاص ببلجيكا شرح بنود شىت  .                                   املعلومات املتعلقة بسياساهتا الثقافية

                الناطق باألملانية       التجمع  - ٤ 

                             االختصاصات الثقافية بصفة عامة

  :             األملانية وتشمل ب                اجملموعة الناطقة                                تدخل الشؤون الثقافية ضمن اختصاص  -   ٧٦٧

                                 فية والتراث غري املادي والفنون                                                 محاية اللغة والفنون اجلميلة واملراكز الثقا       :                               الشؤون الثقافية باملعىن الضيق    -
                                               الشعبية والتراث املعماري واملتاحف والبحث التارخيي

                                  وسائط اإلعالم والقطاع السمعي البصري -

  )                        مبا يشمل الورشات اإلبداعية (               التدريب الدائم  -

                                     التراث غري املادي ومحاية املباين واحلفريات -

       الشباب -
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                          الرياضة واألنشطة الترفيهية -

  ة      السياح -

  .                            التعاون اخلارجي يف هذه امليادين -

                                                          الناطقة باألملانية أن تكفل للجمهور وملستعملي بناها األساسية       اجملموعة                                     وجيـب عـلى املـنظمات اليت تدعمها         -   ٧٦٨
  .                                               الوصول إىل عروضها دون أي متييز على أسس أيديولوجية

                     الثقافة ووسائط اإلعالم

                             تدابري تيسري الوصول إىل الثقافة 

                                                                     املتعلق باعتماد مؤسسات فنون اهلواة ومساعدهتا إىل تشجيع مشاركة              ١٩٨٨       يونيه   /         حزيران   ٢٨          ف مرسوم      يهد -   ٧٦٩
       التقرب                                                                                                         مجهـور عـريض يف ممارسة الفنون االستعراضية ودعم اجلمعيات الثقافية الطوعية وحث الشباب باألخص على                 

  .        الفنون  من

                                                         ادرات والعروض الثقافية املوجهة بصورة واضحة إىل مجهور                                     باألملانية عالوة على ذلك املب                    التجمع الناطق        دعم   ي و -   ٧٧٠
                                                                         ً                                        وترمي هذه التدابري إىل تنمية إدراك اهلوية الثقافية لدى الشباب بصفة خاصة، فضالً عن تشجيعهم على املشاركة                   .    شاب

  .                                  يف احلياة االجتماعية واألنشطة الثقافية

                                                      ألمر مشاركة نشطة يف العديد من األنشطة اإلبداعية يف                                     ً                            وتقترح الورشات اإلبداعية علناً مشاركة كل من يهمه ا         -   ٧٧١
                                                   املتعلق بدعم الورشات اإلبداعية على أن يعادل            ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ١٦             وينص مرسوم     .                         امليدان الثقايف أو احلريف   

             ات اجتماعية                                                                يف املائة من جمموع األنشطة، وأن تليب بقية العروض احتياج            ٧٥                                           أدىن عـدد من العروض اإلبداعية املطلوبة        
ّ     ثقافية مل تلّب بعد             .   

                                                              باألملانية عمليات التبادل الفين الدولية بواسطة هياكل ثقافية كبرية               التجمع الناطق        شـجع    ي                     وإضـافة إىل ذلـك       -   ٧٧٢
  .              واالطالع عليها              الثقافات األخرى                                      معترف هبا وتساهم على هذا النحو يف ترويج 

                                       ً                  ؤهلة للحصول على مساعدات، أن تستويف شروطاً من بينها                                                        وجيـب على مشاريع البىن األساسية، كي تكون م         -   ٧٧٣
   ).                        املتعلق بالبنية األساسية    ٢٠٠٢     مارس  /       آذار   ١٨      مرسوم  (                                 تلك املتعلقة بإمكانية وصول املعوقني 

  .                         نتيجة للمبادرات التالية       ً  ملموساً                           ً وحتسن الوصول إىل الثقافة حتسناً -   ٧٧٤

           ارج الشبكة                                      يف جمال الوسائط القابلة لإلعارة واملشغلة خ - ١ 

          للمجموعة                                    خزانة الوسائط االفتراضية التابعة      /                            فهرس مركزي خاص باملكتبة        ٢٠٠٣                 وضـع يف عـام        
  -                                                                   وهذا الفهرس موجه يف املقام األول إىل السكان الناطقني باألملانية              ). <www.mediadg.be> (                   الناطقة باألملانية   

  .                                          بالنظر إىل تركيبة حمتوياته ونطاق تغطية شبكته
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  :                                                   اء الشبكة إدماج العناصر التالية يف فهرس افتراضي واحد         ويتيح إنش 

      وسيط     ٨٠     ٠٠٠ و    ١٠     ٠٠٠                                                        حمتويات املكتبات العمومية الرئيسية األربع، أي ما يتراوح بني  -

                         تشغل اثنتان منها بصفة       (    ٢٠٠١                                          ً                   حمـتويات خزانات الوسائط املدرسية املنشأة حديثاً منذ عام           -
  )                    فعلية وست بصفة مؤقتة

  .                                                   انة الوسائط املتخصصة التابعة للمعهد البيداغوجي األعلى         حمتويات خز -

  .                                                                                              وباسـتطاعة مـن يهمه األمر أن يبحث يف اجملموعات على شبكة اإلنترنت بواسطة حاسوبه املرتيل                 
                         خزانة وسائط عمومية من     /                                                                               وميكـنه بعـد ذلك طلب الوسائط أو حجزها إن كانت معارة وسحبها يف مكتبة              

  .       اختياره

  :          على الشبكة           أو املتوفرة  /                            ائط السمعية البصرية املذاعة و          يف جمال الوس - ٢ 

                             ويستهدف هذا الربنامج باألساس       ً  ثانياً       ً  إذاعياً       ً  برناجماً    ٢٠٠٢                                      باشر مشغل البث اإلذاعي العمومي يف عام     ) أ ( 
     ختلف                                                                                                  باألملانـية حبكـم لونـه املوسيقي وبراجمه األسبوعية اليت جيري إثراؤها باستمرار واليت تبث مب                      ً     ناطقـاً       ً   مجهـوراً 

  ؛           هلجات املنطقة

                                                                                                        أصـبحت برامج التليفزيون العمومي والقناة املفتوحة، اليت كانت تبث على قناة مشتركة، تذاع اليوم                 ) ب ( 
                                                               ويسمح ذلك بزيادة إقبال اجلمهور على الربامج املختلفة ويرسي           .                                داخل شبكة البث التليفزيوين           منفصلتني                عـلى قـناتني     

                                                                              ومن املزمع يف هذا الصدد إعادة بعض الربامج وتكييفها أو إقامة شراكات مع جهات         .  ل                                   دعائم التوسيع والتنويع يف املستقب    
  .             بث إذاعي أخرى

                 اهلوية الثقافية    حتديد           تدابري تيسري  

   .                         اهلوية الثقافية بامتياز    حتديد                                                           تشكل اللغات واملتاحف والبحوث التارخيية والفنون الشعبية عناصر  -   ٧٧٥

   :          ام اللغات                        وتنظم مراسيم عديدة استخد -   ٧٧٦

                                        املتعلق بتنظيم اللغات يف التعليم االبتدائي      ١٩٨٢     مارس  /      آذار  ٢٩            مرسوم قانون  -

                                                      الرامي إىل تشجيع استخدام اللغة األملانية بعناية يف املدارس      ١٩٨٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٢١      مرسوم  -

                                 املتعلق بإمالء اللغة األملانية اجلديد      ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦      مرسوم  -

                             املتعلق بتسمية الطرق العمومية      ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ١٠      مرسوم  -

                                                     املتعلق بنقل املعارف اللغوية واستخدام اللغات يف التعليم      ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ١٩      مرسوم  -
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                                                                                          الناطقة باألملانية جوائز ترمي إىل تشجيع استخدام اللغة األملانية وترويج األدب احمللي                   اجملموعة                  ويسـند بـرملان      -   ٧٧٧
  .                                ف املتصلة باإلقليم الناطق باألملانية      واملعار

                                                                                               وتتمـثل الوسـائل املسـتخدمة لضمان معرفة التراث بصفة عامة يف دعم املتاحف، وباألخص يف تدابري لتقدمي      -   ٧٧٨
  .                                                                                           اجملموعات واملشاريع املعروضة بوضوح وإعادة إدارهتا ودعم املنشورات التارخيية وتشجيع التقاليد الشعبية

        ، بفضل    ً ياً        متنام    ّ       ً  ومتكّن مجهوراً                                                                    األعمال الفنية للمنطقة الناطقة باألملانية قاعدة للفنانني احملليني                         وتشـكل جمموعة     -   ٧٧٩
               على الفنون            من االطالع    ،   )                                                                 معارض ومنشورات ومبادرات داخلية والتحضري للترويج على اإلنترنت        (                    مبادرات ترويج شىت    

  .                        التشكيلية والتراث املعاصر

               التعاون اإلمنائي - ٥ 

                                                                                               التعاون البلجيكي يف اجملال الثقايف مبادرات كثرية يف بلجيكا تقدم منتجات ثقافية من اجلنوب،                      يدعـم    - ١
          الع الشعب   ط                              ويهدف ذلك يف جزء منه إىل إ        .                                                    مـنها األفـالم واملعـارض واحلفالت املوسيقية وغريها        

        الفنانني                                                      كذلك يدعم التعاون البلجيكي بواسطة هذه املشاريع          .                                        البلجـيكي عـلى عامل متعدد الثقافات      
   .                          املنتمني إىل البلدان الشريكة

     الذي   "          أفريكاليا "                              يف هذا الصدد هو برنامج            ً   حمدداً                                           ً           وعـالوة عـلى ذلك يدعم التعاون البلجيكي برناجماً         
  :       يهدف إىل

                                                دمج البعد الثقايف على مجيع مستويات التعاون اإلمنائي -

                              بغية تيسري احلوار بني الثقافات                                                    االعتراف بالقيم واهلويات الثقافية ودعمها واحملافظة عليها -

                                                                             االعتراف بالتراث الثقايف وتثمينه واحملافظة عليه ودعم تنمية القدرات يف هذا القطاع  -

                                                                                             تطوير الصناعات الثقافية وحتسني إمكانات النفاذ إىل السوق فيما يتعلق باملمتلكات واخلدمات             -
                 الثقافية والفنية

                                                                    ميزانية سنوية تعادل مليون يورو، بدعم عدد كبري من املشاريع يف                      الذي لـه                                ويقـوم برنامج أفريكاليا،      
   . (Zvishamiso Arts)  "       و آرتس س       جفيشامي "                              وتشمل األمثلة احلديثة دعم مشروع   .        أفريقيا

                                                                             ً     ً                   وهذا املشروع من إجناز فنانني شبان من زمبابوي ويتعلق بالتدريب يف ميدان الرقص أساساً، فضالً عن                 
     ومتثل   .      هراري          بالعاصمة                      ً                           دف هذا التدريب أطفاالً حمرومني من حي مباري              ويسته  .                  املسـرح واملوسيقى  

                                             ة يف املدارس بفضل العروض املتمخضة عن هذا         ذ                                                     مكافحـة السيدا املوضوع األساسي حلملة التوعية املنف       
  .         لزمبابوي                                                                            وقد مسح تأثريها اإلجيايب على الشباب لسبعة منهم باالنضمام للباليه الوطين              .                التدريـب الفين  

ـ                                                                                                رص هذا املشروع على استكشاف وسائل التعبري الفين املختلفة سواء داخل زمبابوي أو خارجها،                  وحي
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                               سيما مع فرقة سوويتو للرقص من         ال  ،                                                                  وتيسـري عملـيات التبادل الثقايف والتقين فيما بني بلدان اجلنوب          
   ).    حمتمل                          قصد العمل على إنتاج مشترك  (             جنوب أفريقيا 

                                                 ففي سياق التعاون متعدد األطراف، ندعم الفريق         .                       ث العلمي بطرق خمتلفة                                   ويدعـم التعاون البلجيكي البح     - ٢
                   ال سيما مشاريع يف     (                                                                                        االستشاري املعين بالبحث العلمي الدويل ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            

   ).      ملشاطئة        املناطق ا                           ال سيما مشاريع حبث بشأن تلوث  (                           وبرنامج األمم املتحدة للبيئة   )                 جمال إدارة األحراج

                 ً                                                                                                وتدعـم بلجـيكا أيضاً، بواسطة براجمها اجلامعية وبرامج املراكز العلمية، تعزيز عمليات التبادل الدولية وتوطيد             -   ٧٨٠
                 وقواعد البيانات    )                              كما يف قطاع التنوع األحيائي     (                                                دعم يف مجلة أمور تطوير نظم مراكز املعلومات          ت          كمـا     .          الشـراكات 

   ).                                                         ار تعاون مباشر مع الشبكة الدولية لتحسني املوز واملوز األفريقي                             كتلك املتعلقة بزراعة املوز يف إط (

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


