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  . بعد الظهر٣افتتحت اجللسة الساعة 
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابـع( من االتفاقية ١٨
ـــقريت   ــسادس   ـــــــ ــدوري الــــ ــا الــــ ـــت(ر أملانيــــ  )ابعـــــــ

)CEDAW/C/DEU/6                ،CEDAW/C/DEU/Q/6 ،
CEDAW/C/DEU/Q/6/Add.1(  

عـضاء الوفـد األملـاين أمـاكن        أبدعوة من الرئيسة اختـذ        - ١
  .هلم إىل طاولة اللجنة

   ٩ إىل ٧املواد 
أشــادت بالتحــسن الكــبري الــذي  : الــسيدة بوبيــسكو  - ٢

بيـد أهنـا طلبـت      . حتقق يف متثيل املـرأة علـى املـستوى االحتـادي          
ستوى الواليـات   مزيدا من املعلومـات عـن متثيـل املـرأة علـى مـ             

وأوضحت قائلة إن من املهم رصد احلصص       . واملستوى احمللي 
وتـساءلت  . أو غريها مـن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة والتوعيـة هبـا             

إن كـان القـانون العــام للمـساواة يف املعاملـة يتفــق مـع أحكــام      
ــادة  ــيم     ٨املـ ــى تعمـ ــشجيع علـ ــاك تـ ــل هنـ ــة وهـ ــن االتفاقيـ  مـ

  . املمارسات اجليدة
ــع    وســألت   - ٣ ــاون م ــشجيع التع ــدابري املتخــذة لت عــن الت

ــل     ــسياسيات بالتمويــ ــحات الــ ــدعم املرشــ ــدين لــ ــع املــ اجملتمــ
وأعربت عـن اهتمامهـا أيـضا مبعرفـة     . بالتدريب التخصصي  أو

عدد الـسفريات وهـل جتـد املـرأة العاملـة يف املكتـب الفيـدرايل                
أن العمــل بــدوام جزئــي ) وزارة اخلارجيــة(للــشؤون اخلارجيــة 

  . ا يف طريق ترقيتهايشكل عائق
   ١٤ إىل ١٠املواد 

ــي   - ٤ ــسيدة بيل ــا    : ال ــيت اختــذت فيم ــدابري ال أشــادت بالت
وسألت عما إذا كان قد أُجـري أي  . يتعلق بالتعليم والتدريب  

، إذ قـد تكـون مثـة حاجـة إىل           “يوم الفتـاة  ”تقييم الستراتيجية   

هنج أكثر دوامـا ملعاجلـة مـشكلة اآلراء النمطيـة املترسـخة منـذ               
. لطفولة املبكرة فيما يتعلق باملهن املالئمـة لكـل مـن اجلنـسني             ا

وتابعت قائلة إن من املهم أيضا التصدي للعوائق اهليكليـة الـيت            
وينبغـي  . تعزز الفصل األفقي بـني اجلنـسني يف فـرص التـدريب       

  . تعزيز حصة املرأة بني أساتذة اجلامعات
 يف واســتطردت قائلــة إن املقــرر اخلــاص املعــين بــاحلق    - ٥

التعلـــيم يـــشري إىل تفـــاوت بـــني التـــشريعات األملانيـــة املتعلقـــة  
ــيم    ــاهلجرة وحــق الالجــئني يف التعل ــن   . ب ــد م ــاك العدي وإن هن

األطفــال واملــراهقني الالجــئني يتجنبــون الــذهاب إىل املدرســة   
ا أن وجـود مراكـز الالجـئني يف    خوفا من الطرد من البلد، كم  

ــاط ــن االلت منــ ــال عــ ــصد األطفــ ــة يــ ــاقق نائيــ ــةحــ .  باملدرســ
يتعلــق باألطفــال طــاليي اللجــوء واألطفــال الالجــئني       وفيمــا

واألطفــال بــدون وثــائق رمسيــة، أوصــى املقــرر اخلــاص، علــى    
سبيل االستعجال، بتقييم اإلطار القـانوين حلمايـة وتعزيـز حـق            

. هؤالء األطفـال يف التعلـيم بوصـفه حقـا مـن حقـوق اإلنـسان        
.  هــذا الــصدد وســألت إن كانــت قــد اختــذت أي تــدابري يف    

وأوضـــحت أن الـــسكان مـــن املهـــاجرين يقطنـــون عمومـــا يف 
مناطق حمرومة اجتماعيا، واحلرمان من التعليم يـشكل حرمانـا           

  . إضافيا، خاصة للبنات
قالت إهنا تود أن تعـرف كيـف ختتلـف          : السيدة باتن   - ٦

مبادرات احلكومـة ملعاجلـة مـشكلة الفـصل األفقـي والعمـودي             
ج التوجيــه املهــين الكالســيكية الــيت  يف ســوق العمــل عــن بــرام 

تتجاهل يف غالب األحيان األفكار النمطية املترسخة اليت تـؤثر          
ومن املفيد أيضا أن نـسمع  . يف اختيار الفتيات والفتيان للمهنة   

هي التدابري اليت اُتخذت لتعزيز التوجيه املهين الـذي يراعـي            ما
التوظيـف  الفوارق بني اجلنسني والتعاون الفعـال بـني خـدمات     

وتـساءلت إن   , والوكاالت احمللية املعنية باملساواة بني اجلنـسني      
كـــان املوجهـــون املهنيـــون قـــد تلقـــوا التـــدريب علـــى مراعـــاة 
الفوارق بني اجلنسني وهل جيري إدخال حتسينات علـى املـواد           
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وحيـث أن الفجـوة يف األجـور وثيقـة          . املتعلقة بالتوجيه املهـين   
جلنـسني، سـألت أيـضا إن كانـت         الصلة بالفصل يف املهن بني ا     

احلكومـــة تفكـــر يف اختـــاذ تـــدابري أقـــوى لتـــشجيع التنـــوع يف  
اخليارات املهنية وذلك عن طريق اختاذ تدابري خاصـة مؤقتـة يف      

أو غــري ذلــك مــن حــوافز التوظيــف،  شــكل حتديــد للحــصص 
عــــن طريــــق تقــــدمي مــــنح دراســــية للبنــــات يف املواضــــيع   أو
  . التقليدية غري
ائلــة إن مبــادرة احلكومــة املتعلقــة بــإبرام واســتطردت ق  - ٧

اتفاق طوعي مع القطاع اخلاص بشأن تعزيز املساواة مل حتقـق           
ــز يف التوظيـــف    ــات التمييـ ــاح، إذ أن ممارسـ ــن النجـ ــثري مـ الكـ

ــا  زالـــت مـــستمرة يف  واألجـــور والترقيـــة واحلـــراك األفقـــي مـ
وســألت عمــا إذا كانــت احلكومــة تنظــر يف  . القطــاع اخلــاص
نون للمساواة خاص بالقطـاع اخلـاص، حتـدد         طرح مشروع قا  

وقالـت إن مـن املـشوق أيـضا أن نـسمع            . فيه احلـصص قانونيـا    
ــا ــبق يف أي وقـــت أن اقُترحـــت حـــصص    مـ ــد سـ ــان قـ إذا كـ

  . للقطاع اخلاص، وإن كان قد حدث ذلك فكيف كان الرد
وقالـــت إن معـــدل العمالـــة لإلنـــاث قـــد ارتفـــع يف        - ٨

كــذلك نــصيب املــرأة يف  الــسنوات األخــرية، علــى أنــه ارتفــع  
ويف حــني أن املــرأة تفــضل غالبــا العمــل . العمــل بــدوام جزئــي

ألســباب شخــصية وعائليــة، فــإن مــن أســبابه يف  بــدوام جزئــي
كــثري مـــن األحيـــان حمدوديــة الفـــرص أو عـــبء املـــسؤوليات   

وقــد يكــون مــن نتــائج ســن قــانون يقــرر . العائليــة غــري العــادل
خـول مزيـد مـن النـساء يف         احلد األدىن لألجور أن يؤدي إىل د      

هـــي  ومـــن املهــم أن نــسمع مــا   . نظــام الــضمان االجتمــاعي   
 ،التــدابري الــيت جيــري اختاذهــا ملنــع انتــشار العمــل بــدوام جزئــي

وســـألت إن كانـــت احلكومـــة . والعمالـــة املنخفـــضة األجـــور
ترصـد إمكانيــة حــصول العــامالت بــدوام جزئــي يف القطــاعني  

 وعلـى إعــادة التــدريب  اخلـاص والعــام، علـى التــدريب الفعــال  
واإلرشــاد وخــدمات التنــسيب، وعلــى اخلــدمات الــيت تــسهل   

  . االنتقال إىل العمل بدوام كامل

قـال إن مثـة تقريـرا صـادرا عـن منظمـة             : السيد بـرون    - ٩
غــري حكوميــة ادعــى بــأن القــانون العــام للمــساواة يف املعاملــة   

ينقل بـصورة صـحيحة أحكـام التوجيـه ذي الـصلة الـصادر               ال
فالتسريح من العمل، مثال، يقـع بـشكل        .  االحتاد األورويب  عن

تنطبـق أحكـام     ويف جمال آخر، ال   . صريح خارج نطاق تطبيقه   
 وحـدة   ٥٠املساواة على املالك إذا كان األمر يتعلق بأقل مـن           

وقـال إنـه يـود      . سكنية، مما يـضع املهـاجرين يف موقـع ضـعيف          
ــا التــشريع األخــري     لالحتــاد أيــضا أن يعــرف كيــف تطبــق أملاني

األورويب الـــذي خيلـــق فرصـــة للـــربط بـــني املـــشتريات العامـــة  
ــساواة   ــضايا امل ــا ســأل كيــف  . وسياســة االســتخدام وق وختام

تعتزم احلكومة معاجلة مسألة متثيل املرأة يف جمالس العمل علـى           
  .الصعيدين الوطين واألورويب

قالـت إن ارتفـاع نــسبة   : الـسيدة موريـو دي ال فيغـا     - ١٠
تــستغل  األعمــال بــدوام جزئــي تعــين أن أملانيــا ال    النــساء يف 

فـإن املهـم أن ُيفهـم القـانون         . استغالال كامال رأمساهلا البشري   
ــا       ــة فعلي ــه سياســة للعمال ــى أن ــة عل ــساواة يف املعامل ــام للم . الع

وسألت إن كـان يوجـد يف كـل مـن الـوزارات وحـدة خاصـة                 
ــة املــرأة يف القطــاع     لــشؤون املــساواة وهــل ميكــن رصــد عمال

وتــساءلت أيــضا عــن الكيفيــة الــيت ُيعــاجل هبــا التمييــز   . اخلــاص
وقالت إنه يلـزم بـذل جهـود خاصـة          . يف مكان العمل  اجلنسي  

ــاب العمــل فيمــا ي    ــات وأرب ــساواة،  تمــع النقاب ــشريع امل ــق بت عل
وينبغي يف الوقت نفسه رصد الفجوة يف املرتبات وتشخيـصها         

املعنيــة وقــد يكــون بإمكــان الــوزارة االحتاديــة     . وتــصحيحها
بــشؤون األســرة واملــسنني والنــساء والــشباب إنــشاء آليــات       

  . للمراقبة، كما حدث يف بلدان أخرى
يقـــدم  قالـــت إن التقريـــر ال: خياوكيـــاو الـــسيدة زو  - ١١

معلومات عن املهاجرات واألقليات اإلثنيـة وطالبـات اللجـوء،        
وســألت عــن التــدابري اخلاصــة الــسارية الــيت تكفــل للمــرأة مــن  

وطلبـت  . ئات الوصول إىل اخلدمات الصحية بال متييـز       هذه الف 
  .أن تدرج هذه املعلومات يف التقرير القادم
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وتابعــت قائلــة إنــه علــى الــرغم مــن إشــارة الوفــد إىل     - ١٢
األمهية الـيت ُتـوىل لتـوفري الرعايـة الـصحية للنـساء الـاليت يقعـن                 
ضــحايا إلســاءة املعاملــة، فقــد وردت تقــارير عــن مــشاكل يف  

وسألت إن كـان مثـة تـشريع يكفـل لـضحايا سـوء              . الهذا اجمل 
ــة الوصــول إىل الرعايــة       ــساء والفتيــات إمكاني ــن الن ــة م املعامل

  .  النفسيهالصحية والتوجي
وطلبــت أيــضا مزيــدا مــن املعلومــات عــن اإلجهــاض     - ١٣

وعن اإلجراءات الـيت اختـذت يف هـذا الـصدد، خاصـة بالنـسبة        
أن نــسمع عــن املعاجلــة    ونــود أيــضا   . إىل اجملموعــات اإلثنيــة  

، وهـل تعتـرب     ةالطبية للنساء غري القادرات على احلمل والـوالد       
  . مثل هذه املعاجلة عالية التكلفة

أثنــت علــى احلكومــة :  كــاداري-الــسيدة هــالبريين   - ١٤
تبذله من اجلهود لتغيري األفكار النمطية املقولبـة فيمـا يتعلـق             ملا

واسـتدركت   .ر يف األسـرة   باجلنسني واملفاهيم املتعلقـة بـاألدوا     
قائلة إن بعض التدابري أدت عـن غـري قـصد إىل تعزيـز األفكـار                

إقامـة عـائق حيـول دون       بالنمطية فيمـا يتعلـق باجلنـسني وذلـك          
ففـي النظـام الـضرييب يكـون      . ارتباط املرأة بعمل كامل الـدوام     

ــسبة       ــث أن ن ــدخل حي ــستويني خمــتلفني لل ــار م ــزوجني اختي لل
علـــى، وهـــو عـــادة دخـــل الـــزوج،  الـــضريبة علـــى الـــدخل األ

  .أدىن تكون
وتابعــت قائلــة إن اإلعانــة احلكوميــة للعنايــة باألطفــال   - ١٥

 ميكـن أن تـصبح حـافزا        ٢٠١٣يف البيت املعتـزم تطبيقهـا عـام         
ــدال مــن العمــل خــارج البيــت      ــاء يف البيــت ب . للمــرأة إىل البق

وفيمــا يتعلــق باملــسنني، فقــد ارتفــع ســن التقاعــد تــدرجييا إىل    
ــد أن أقــل مــن    ٦٧ ــستوفني   ٣ســنة، بي ــساء ي ــة مــن الن  يف املائ

 عامـا للحـصول علـى معـاش         ٤٥شرط دفع االشتراكات ملـدة      
 يف ٣٠تقاعدي كامل، بينما يتمكن من اسـتيفاء هـذا الـشرط        

وحىت لو أدرجت فترات تربية الطفـل     . املائة تقريبا من الرجال   
يف حـــساب ســـنوات اخلدمـــة فلـــن تتـــوفر الـــشروط املطلوبـــة   

ــن    للحــ ــل م ــل إال ألق ــاش كام ــى مع ــن  ٥صول عل ــة م  يف املائ
ــساء ــر يف إدخـــال     . النـ ــة تفكـ ــت احلكومـ ــساءلت إن كانـ وتـ

وأردفـت قائلـة إنـه حـىت إعانـات      . تعديالت على هذه الـربامج   
الرعاية االجتماعية واستحقاقات البطالة تعامل املرأة علـى أهنـا          

والـزوج، بوصـفه    . عالة على الرجل، باعتبـار األسـرة كوحـدة        
تتمتـع   املستفيد، مؤهـل لـربامج العـودة إىل العمـل، يف حـني ال             

  . الزوجة مبثل هذا االستحقاق
   ١٦ و ١٥املادتان 

ــسيدة هــالبريين    - ١٦ ــتغريات  :  كــاداري-ال ــت إن ال قال
اليت أدخلت علـى نظـام النفقـة تعـين أن املـرأة املطلقـة تـستحق                 

 ســنوات فقــط وُتــضطر بعــد  ٣النفقــة حــىت يبلــغ عمــر الطفــل  
وســألت إن كانــت احلكومــة . لــك إىل دخــول القــوة العاملــةذ

تعمل على توفري تغطية كافية فيما يتعلق مبرافق رعايـة الطفـل،         
سيما مرافق الرعاية كامل اليوم ولـساعات مرنـة، لألطفـال            ال

  .  سنوات٤ أو ٣فوق سن 
وتابعت قائلة إنه سيكون مـن املفيـد مسـاع املزيـد عـن          - ١٧

وتـساءلت  . قسريون املتعلق بالزواج ال   حمتويات مشروع القان  
إن كان شرط اإلملام باللغة األملانية املفـروض علـى األشـخاص            
الذين يدخلون أملانيا لغـرض مل مشـل األسـرة يطبـق علـى مجيـع         

ومــن الــشائق . طــاليب مل الــشمل أو علــى مــواطين بلــدان معنيــة
معرفــــــة مــــــا إذا كانــــــت هنــــــاك بيانــــــات موثوقــــــة عــــــن  

  . القسري الزواج
ــدين      - ١٨ ــراكة مـ ــد شـ ــرينني بعقـ ــان للقـ ــساءلت إن كـ وتـ

مسجل نفـس الوضـع الـذي يتمتـع بـه القرينـان بـزواج عـادي                 
ــاء واألوالد     ــضرائب والعالقــات بــني اآلب فيمــا يتعلــق بنظــام ال
ــان      ــستطيع القرين ــات التخــصيب، وهــل ي والوصــول إىل عملي

 ،بعقد شراكة مسجل، مبا يف ذلـك القرينـان مـن نفـس اجلـنس      
وبالنــسبة إىل حــضانة األطفــال، ســألت إن . األطفــالأن يتبنيــا 

كانت تتوفر أي معلومات يف هذا الصدد وعما إذا كان املبـدأ     
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وسـألت إن كانـت   . احلاكم يف هذا األمر هـو مـصلحة الطفـل       
هنــاك أي إجــراءات تتعلــق حبــاالت اآلبــاء الــذين منحــوا حــق   

  . الزيارة مع أهنم يتسمون بالعنف
قالــت إن العمــل ): أملانيــا (افــيد - الــسيدة ولــشوب  - ١٩

يشكل عائقا للترقية يف سـلك اخلدمـة املدنيـة،           ال بدوام جزئي 
لـسنوات   وأوضحت أهنا، هي نفـسها، اشـتغلت بـدوام جزئـي          

ــدة ــرة      . عدي ــإن كث ــسياسي ف ــدان ال ــرأة يف املي ــسبة إىل امل وبالن
ــساء ــدان ممــن كــن ســابقا ناشــطات يف اجملتمــع      الن يف هــذا املي

لدور اهلام الذي تلعبه العالقـة بـاجملتمع املـدين     املدين دليل على ا   
  . يف متكني املرأة من االخنراط يف األنشطة السياسية

ــة إىل ت    - ٢٠ ــة إن الدارســات الرامي ــر  ق وتابعــت قائل ــيم أث ي
دلــت علــي نتــائج مفيــدة للــشركات املــسامهة يف  ‘ يــوم الفتــاة’

ذلك اليـوم، ألن أسـئلة الفتيـات أوضـحت مـا هـو منتظـر مـن                  
 اسُتكمل بـوم الفتـاة      ٢٠٠٨ويف عام   . لعمل يف املستقبل  رب ا 

باتفاق بني احلكومة واهليئـة الـصناعية مـن شـأنه أن يزيـد عـدد              
النساء يف املهن الـيت تقـوم علـى الرياضـيات واهلندسـة والعلـوم               

  . الطبيعية واملهن التكنولوجية
وقالت، ردا على سـؤال عـن حـاالت اإلجهـاض، إن               - ٢١

 حالـة  ١٣٤ ٩٦٤ مـن    -ريا يف هذا اجملال     األرقام اخنفضت كث  
ــام  ــام  ١١٩ ٧١٠ إىل ٢٠٠١يف عـ ــة يف عـ ويف . ٢٠٠٨ حالـ

الواقع تعترب أملانيا منوذجا ألفضل املمارسات الدوليـة لنجاحهـا          
فقـد بـذلت    . يف خفض عدد حاالت اإلجهاض بني املراهقات      

جهــود وقائيــة عــن طريــق املركــز االحتــادي للتثقيــف الــصحي، 
يق برنـامج يـستهدف الفئـات الـضعيفة، مبـا يف            الذي يقوم بتطب  

  . ذلك الشابات والفتيات املهاجرات يف األصل
، ســيجري تعــديل لقــانون الــضرائب ٢٠٠٩ويف عــام   - ٢٢

ــزوجني      ــة لل ــة غــري العادل ــشكلة املعامل ــاجل م ــن شــأنه أن يع . م
وفضال عن اخليارات السابقة املتاحة للزوجني سُيضيف خيـارا         

نفـس املزايـا الـضريبية بـدون أن يـضع           آخر مـن شـأنه أن ميـنح         

ــعف   ــع أضـ ــرأة يف موقـ ــام   . املـ ــد عـ ــري منـ ــع ٢٠٠٧وجيـ  مجـ
  . اإلحصاءات عن الفجوة يف األجور بني اجلنسني

قالـــت إن املـــرأة متثـــل ): أملانيـــا (تاينشالـــسيدة أوغـــ  - ٢٣
ــات، حيــث   ٣٣وســطيا  ــة مــن أعــضاء برملانــات الوالي  يف املائ

.  يف املائـة   ٤٥يف املائـة و      ٢٢,٢تراوح نسبة النساء فيهـا بـني        
وتنخفض هذه النسب على الصعيد احمللـي بيـد أن هنـاك محلـة              

 يف ٥ويف الوقت احلاضـر، متثـل املـرأة       . لتشجيع مشاركة املرأة  
ــيت وضــعها        ــسفراء ولكــن خطــة التكــافؤ ال ــن ال ــة فقــط م املائ
املكتـــب الفـــدرايل للـــشؤون اخلارجيـــة ســـتحدث تغـــيريا يف      

  .الصدد هذا
ــرار    وتابعـــت   - ٢٤ ــد إىل قـ ــل بعـ ــتم التوصـ ــه مل يـ ــة إنـ قائلـ
إذا كانــت أملانيــا قــد نفــذت بطريقــة ســليمة توجيهــات   مــا يف

ــساواة   ــة بامل ــول   . االحتــاد األورويب املتعلق ــا للمث ــدع أملاني ومل ُت
  . كمة العدل األوروبية يف هذا الصددأمام حم
ــحت أن       - ٢٥ ــل، أوضـ ــن العمـ ــصل مـ ــق بالفـ ــا يتعلـ وفيمـ

يتعــرض هلــذا املوضــوع  ة يف املعاملــة الالقــانون العــام للمــساوا
ــثرية      ــوانني أخــرى ك ــز مدرجــة يف ق ــدم التميي . ألن أحكــام ع

فقـانون احلمايـة مـن التـسريح يـوفر محايـة كافيـة مـن التــسريح         
التمييـزي، إال يف حالــة الــشركات الــصغرية، إذ ُتطبــق يف هــذه  

وفيمـا يتعلـق مبعاملـة املهـاجرين        . احلالة األحكام املدنيـة العامـة     
ينطبـــق حـــد   معاملـــة غـــري متـــساوية يف أجـــور الـــسكن، ال    

  .وحدة سكنية يف حالة التمييز العنصري أو اإلثين ٥٠ الـ
وتابعــت قائلــة إن جمــالس العمــل ملزمــة، وفقــا حلكــم    - ٢٦

قــانوين، مبراعــاة تعــادل اجلنــسني بــني أعــضائها، وإن مل يطبــق   
تمييـز  وهناك هيئات ملناهـضة ال    . ذلك دائما من الناحية العملية    

على مستوى الواليات ومـن احملتمـل إنـشاء مثـل هـذه اهليئـات              
وهناك مفوضون معنيـون باملـساواة      . الحقا على الصعيد احمللي   

 املـستوى الفيـدرايل     –على كافـة مـستويات اإلدارة احلكوميـة         
  . ومستوى الواليات والبلديات
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وقالــت إن الرعايــة الــصحية واخلــدمات الــصحية يف       - ٢٧
 ســــوء املعاملــــة، ولكــــن هــــؤالء الــــضحايا  متنــــاول ضــــحايا

. يذكرون دائما ملعاجليهم الطبيني سبب مشاكلهم الـصحية        ال
وأوضحت أن مثة مشروعا واسع النطاق إلذكاء وعي األطبـاء          
يف هذا الصدد ومساعدهتم على التعرف علـى حـاالت العنـف            

  . والتعاون مع مراكز الدعم
تعلــق حبقــوق وتابعــت قائلــة إن املــشاكل تنــشأ فيمــا ي   - ٢٨

تكـون حمكمـة     الزيارة لآلباء الذين يتسمون بـالعنف عنـدما ال        
ــارة علــى علــم بــأي      األســرة الــيت تنظــر يف قــضايا حقــوق الزي

وسوف تعاجل هـذه    . حكم صادر حبق األب من حمكمة أخرى      
املسألة عن طريـق القـانون املـدين بـإعالم حمـاكم األسـرة دائمـا         

  . باألحكام الصادرة من هذا القبيل
ــز   - ٢٩ ــسيد تـ ــا (الفتالـ ــي  ): أملانيـ ــات هـ ــال إن الواليـ قـ

املــسؤولة عــن تــوفري التعلــيم ألبنــاء املهــاجرين احلاصــلني علــى   
رخــصة اإلقامــة، علــى أن احلكومــة الفدراليــة تتعــاون بــصورة   

ــة  . وثيقــة مــع الواليــات يف هــذا الــصدد   وتركــز اخلطــة الوطني
ــدريب بوصــفهما عــاملني    ــيم والت ــدمج املهــاجرين علــى التعل  ل

وتـــنص . أساســـيني لتحقيـــق الـــدمج االجتمـــاعي للمهـــاجرين 
اخلطــة أيــضا بوجــه التحديــد علــى أن مــن واجــب الواليــة أن    
ــاجرين إىل متوســـط    ــال املهـ ــستوى التعليمـــي ألطفـ تـــصل باملـ
ــك       ــق ذل ــذ، ولكــن مل يتحق ــع التالمي ــستوى التعليمــي جلمي امل

ــة يف املدرســة وخــارج    . اهلــدف حــىت اآلن  ــيم اللغ ــوفر تعل ويت
ففـي عـام    . سة، مث إن الـدمج مـسألة سياسـة عامـة شـاملة            املدر

 مليون يورو لتدابري الدمج، منـها       ٧٥٠ مبلغ، ُخصص   ٢٠٠٨
أما املهاجرون بـدون    . مبلغ كبري للتدابري اخلاصة املتعلقة باملرأة     

تشملهم التدابري اخلاصة بالـدمج ألن املفتـرض         رخصة إقامة ال  
حـال حيـق جلميـع     وعلى أي   . هو أن وجودهم يف أملانيا مؤقت     

  . أوالد املهاجرين االلتحاق باملدرسة

وتــابع قــائال إن اجتيــاز امتحــان اللغــة األملانيــة أصــبح     - ٣٠
ــذ آب ــسطس /منـ ــى   ٢٠٠٨أغـ ــة علـ ــشروط املفروضـ ــن الـ  مـ

واحلــد . األزواج األجانــب الــذين يطلبــون تأشــرية مــن اخلــارج
ــة هــو     ــه مــن اللغــة األملاني  كلمــة، ٦٥٠األدىن املطلــوب معرفت

وهنــاك .  كلمــة يــستطيع املمــتَحن اســتعماهلا فعــال ٣٠٠ا منــه
أيـــضا اســـتثناءات، منـــها اســـتثناء املرضـــى واألشـــخاص ذوي 

أن يكــون : والغايــة مــن امتحــان اللغــة ذات شــقني    . اإلعاقــة
. مشجعا لالندماج يف اجملتمع األملاين وعائقـا للـزواج القـسري          

ون أكثـر   فاملرأة اليت لديها علـى األقـل إملـام أساسـي باللغـة تكـ              
يـضاف  . استقالال ويقـل احتمـال كوهنـا ضـحية زواج قـسري           
 ســنة ١٨إىل ذلــك أن عمــر الزوجــة القادمــة جبــب أن يكــون   

وقد تبني من حتليل أويل أن عدد طلبـات التأشـرية           . على األقل 
ــق      ــر تطبي ــع األول إث مــن زوجــات يف اخلــارج اخنفــض يف الرب

   .النظام اجلديد ولكنه عاد إىل االرتفاع بعد ذلك
ــا (رزالــسيدة كــاي  - ٣١ ــسياسة املتعلقــة  ): أملاني قالــت إن ال

بسوق العمل كانت موجهة يف السابق حنو دعم العـاطلني مـن         
العمــل ولكــن مــن أهــدافها احلاليــة التغلــب علــى الفــصل بــني    

وقد أعيد النظـر بكـثري      .اجلنسني يف التدريب ويف سوق العمل     
من املعلومات املهنية اليت تقدم إىل الشباب بغيـة توسـيع نطـاق          

ــسواء   ــات علـــى الـ ــان والفتيـ ــة للفتيـ ــارات املهنيـ ــوفر . اخليـ ويتـ
ــية،    التوجيـــه املهـــين اآلن يف وقـــت مبكـــر مـــن الـــسنة الدراسـ

  . بتمويل من الواليات
اتـسعت   وتابعت قائلة إن فـرص العمـل بـدوام جزئـي            - ٣٢
، حينمـا أصـبح هـذا العمـل حقـا قانونيـا             ٢٠٠١ا يف عـام     كثري

وأصـبح  .  يف املائـة   ٦٥ إىل   ٥٥وارتفع معدل عمالة املـرأة مـن        
كــان عليــه،  ضــعف مــا معــدل الرجــال العــاملني بــدوام جزئــي

وهو اجتاه سامهت فيه عـالوات األبـوة وتغـري املفـاهيم املتعلقـة              
توفيـق  لل ويفضل بعض العمال العمـل بـدوام جزئـي        . باجلنسني

  . بني واجباهتم العائلية والعمل
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واســتدركت قائلـــة إن اإلصـــالح الـــذي أُدخـــل عـــام    - ٣٣
 على الدعم األساسـي للبـاحثني عـن عمـل، وإن يكـن              ٢٠٠٥

قد عـزز تبعيـة املـرأة ماليـا، هـو تغـري يف الـسياسة يعـين أن غـري                 
املستفيدين من هذا الدعم ميكنـهم احلـصول علـى املـساعدة يف          

وجتــري اآلن . التــدابري املتعلقــة بــسوق العمــل إطــار كــثري مــن  
دراســـة مـــدهتا ثـــالث ســـنوات للنظـــر يف نتـــائج وتـــأثري هـــذا   

  .٢٠٠٩الربنامج وستكتمل هذه الدراسة عام 
ــستوفون       - ٣٤ ــذين يـ ــال الـ ــدد الرجـ ــة إن عـ ــت قائلـ وتابعـ

شروط احلصول على معاش تقاعـدي كامـل هـو بالفعـل أكـرب              
ــام     ــن النظـ ــساء، ولكـ ــدد النـ ــن عـ ــثري مـ ــع  بكـ ــى دفـ ــوم علـ يقـ

وتراعـــي يف . يتـــضمن حـــوافز علـــى العمـــل االشـــتراكات وال
ــة     ــاء يف رعاي حــساب مــدة اخلدمــة الفتــرات الــيت يقــضيها اآلب

 يف ٣٣اســتوىف  ،٢٠٠٤ومــن بــني املتقاعــدين عــام  . األطفــال
 يف املائـة مـن النـساء شـروط احلـصول           ١١ املائة من الرجـال و    

تتغري مـع   على معـاش تقاعـدي كامـل، ولكـن هـذه النـسب سـ              
  . الزمن، ومع تغري اخليارات املهنية

يوجــد يف أملانيــا حــد أدىن لألجــور  وأوضــحت أنــه ال  - ٣٥
على املستوى الفيدرايل، بيد أنه جيري النظر حاليا يف مـشروع       
قانون من شـأنه أن يـسمح بتطبيـق بعـض االتفاقـات اجلماعيـة               

والعديـــد مـــن . علـــى كامـــل القطـــاع الـــيت يـــتم فيـــه االتفـــاق 
اعات اليت تتأثر هي القطاعات اليت يسودها الرجـال، بيـد           القط

أن القطاعات األخرى، مبا فيها قطاعات تقدمي الرعايـة، تـضم           
  . عددا كبريا من العامالت

ــالكونريي  - ٣٦ ــا (الـــسيدة فـ قالـــت إن األهـــداف ): أملانيـ
الرئيــسية للــسياسة األســرية هــي إبقــاء األطفــال يف حممــى مــن   

ــيم   ــر، وحتـــسني التعلـ ــز   الفقـ ــوالدات وتعزيـ ــدل الـ ــادة معـ وزيـ
املــساواة بــني الرجــل واملــرأة، وتــسهم هــذه الــسياسة أيــضا يف  
التوفيق بني العمل واحلياة العائلية، ومن مث ازدياد عـدد النـساء            

وباإلضـــافة إىل املنـــافع املاليـــة، تـــوفر . الـــاليت ميكنـــهن العمـــل

الــسياسة األســرية جمموعــة كــبرية مــن التــدابري تــشمل توســيع    
. ق رعايـــة األطفـــال واهلياكـــل األساســـية املتـــصلة هبـــا     مرافـــ
يتعلق باستحقاق تربيـة األطفـال، قالـت إهنـا فكـرة حمـل               وفيما

سـكندنافية  إلخالف يف أملانيا، إذ كان من تأثريهـا يف البلـدان ا   
أن أطفــاال كــثريين يتلقــون الرعايــة يف البيــت بــدال مــن املرافــق 

ســتعراض هــذه علــى أنــه ســيجرى ا. اخلاصــة لرعايــة األطفــال
ومــن اجلوانــب اهلامــة يف . ٢٠١٣القــضية مــرة أخــرى يف عــام 

ــات غــري املتزوجــات يف ســوق       ــج األمه ــسياسة األســرية دم ال
 مليون أم عازبـة ولـديها ولـد         ١،٦العمل، حيث أن هناك حنو      

  .  سنة من العمر١٨واحد على األقل دون 
توافـق علـى أن إصـالح قـانون          وقالت إن احلكومة ال     - ٣٧
وأوضحت أن اإلصـالح    . ة يضع املرأة يف موضع الضعف     النفق

فيه اخلري لألطفال وأن األم اليت تقوم بتربية طفـل        ركز على ما  
 ســنوات، مهمــا تكــن حالتــها الزواجيــة،     ٣عمــره أقــل مــن   

  .ليست مضطرة إىل العمل
وفيمــا يتعلــق بــالقرينني بعقــد شــراكة مــسجل، قالــت    - ٣٨

لـيت ُيعامـل هبـا الزوجـان        إهنم يعـاملون عمومـا بـنفس الطريقـة ا         
ــشريعات     املتزوجــان فيمــا يتعلــق باألســرة واملــرياث وســائر الت

وكــذلك، فــإن األحكــام املتعلقــة بالنفقــة والــضمان      . تقريبــا
االجتماعي واألحكام املتعلقة باملواطنني األجانـب هـي نفـسها          

ــا احلــالتني  ــضريبة،    . يف كلت ــروق يف ال ــاك بعــض الف ــد أن هن بي
ني من هـذا القبيـل يف أملانيـا أفـضل عمومـا             ولكن معاملة القرين  

ويف حالـة هـؤالء يـستطيع واحـد         . مما هي يف البلـدان األخـرى      
منهما فقط أن يتبىن طفال، إذ أن االتفاق األوريب الصادر عـام            

ــرينني   ١٩٧٦ ــد علــــى أن القــ ــبين يــــنص بالتحديــ  بــــشأن التــ
. يستطيعان أن يتبنيا طفال معا إال إذا كانـا متـزوجني رمسيـا              ال
هناك تعـديل ُيعتـزم إجـراؤه ولكـن مل ُيجـدد حـىت اآلن إطـار           و

زمــين العتمــاده، مــن شــأنه، إذا اعُتمــد، أن ميكــن كــل واليــة   
على حدة من أن تقرر ما إذا كان بإمكان القـرينني علـى هـذا               

وسـيجري إعـالم اللجنـة بـأي تغـيري          . النحو أن يتبنيا طفال معا    
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جتــــري وقالــــت إن وزارة العــــدل . حبــــدث يف هــــذا الــــصدد
استقصاء للحالة اليت يعيش فيها األطفال يف األسر املكونة مـن           
قرينني نفس اجلنس، هبدف اإلعداد ملناقشة يف مسألة الـسماح          
للقــــرينني بعقــــد شــــراكة مدنيــــة مــــسجل بــــأن يــــشتركا يف  

  . الطفل تبين
ــسيد بريغـــر   - ٣٩ ــا (الـ ــات    ):أملانيـ ــام املعاشـ ــال إن نظـ قـ

ت يف رعايـة األطفـال دون       حيتسب الفتـرات الزمنيـة الـيت قُـضي        
سنوات من العمـر عنـد النظـر يف االسـتحقاقات التقاعديـة،              ٣

. ممــا يــشكل مــسامهة كــبرية يف املعاشــات التقاعديــة للنـــساء      
وكذلك أدت عالوة األطفـال إىل حتـسني حالـة األطفـال وإىل             

 . زيادة استقالل املرأة ماليا

  أسئلة متابعة
بــــات الــــسياسية  قالــــت إن الترتي: إميلــــنيالــــسيدة   - ٤٠

واملؤسسية جماالت أساسية لتحقيق تقدم يف تطوير الـسياسات         
املتعلقـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني، وجيـــب إن بكـــون اهليكـــل  

وســألت عمــا إذا كــان النقـــاش    . الفيــدرايل معينــا يف التنفيــذ   
اجلــاري حاليــا يف موضــوع املــساواة بــني اجلنــسني يف أملانيــا       

 الــسياسية أو يف اهليئــات جيــري يف الــصحافة، أو يف األحــزاب 
وتــساءلت أيــضا إن كانــت أملانيــا تطبــق مفهــوم      . احلكوميــة

املساواة علـى كـل القـضايا االجتماعيـة واالقتـصادية يف سـياق        
ومما سيفيد يف هذا الصدد معرفـة       .  االقتصادي لإلنعاشخطتها  

ــر      ــضعيف لألسـ ــع الـ ــسبان الوضـ ــذ يف احلـ ــان يؤخـ ــا إذا كـ مـ
  . يدة األب أو األمحالو
وجهت االنتبـاه إىل منـشور جديـد        : يلالسيدة بيمينت   - ٤١

 سنة من املقرر اخلاص لألمم املتحدة عـن العنـف           ١٥” بعنوان
ــه   ــرأة، أســبابه وعواقب ــرأة   “ضــد امل ــشري إىل العنــف ضــد امل ، ي

ولعـــل هـــذا التقريـــر يلـــهم . ألســـباب تتعلـــق باهلويـــة اجلنـــسية
ساهتا احلاليـة   احلكومة األملانية فيدفعها إىل حتسني قوانينها وسيا      

فيمــا يتعلــق جبميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، نظــرا لألفكــار  
  . اجلنس واهلوية اجلنسيةبالنمطية القائمة فيما يتعلق 

ســألت إن كانــت االتفاقيــة ُتطبــق : الــسيدة جيــسينغ  - ٤٢
تلقائيا يف القانون الداخلي أم أن مثـة حاجـة إىل تـشريع خـاص           

ــذها ــا إذا ك  . لتنفي ــضا عم ــساءلت أي ــساواة   وت ــت ضــمان امل ان
ينطبق على الفاعلني غري الدولة وهل أقيمت أي دعاوى لـدى           
حمكمة العدل األوروبية تقـوم علـى أسـاس أن ضـمان املـساواة           

  . يبدو غري مطبق يف القطاع اخلاص
وأوضـــحت قائلـــة إن مثـــة تقـــارير بديلـــة تقـــول بـــأن    - ٤٣

ن الفجـوة الكـبرية يف األجــور بـني اجلنــسني تعـزى جزئيــا إىل أ    
اتفاقات املساومة اجلماعية بني أرباب العمل والعـاملني لـديهم          

ومـن الـشائق تلقـي      . تضع يف حسباهنا املساواة بني اجلنسني      ال
معلومــات عــن متثيــل اجلنــسني يف مواقــع القيــادة يف نقابــات       
العمال وعن مشاركة املـرأة يف عمليـة املـساومة الـيت يـتم فيهـا                

  .إبرام هذه االتفاقات
قــال إن التــسريح ألســباب متييزيــة هــو :  بــرونالــسيد  - ٤٤

ــل       ــرأة يف ســوق العم ــشارا ضــد امل ــز انت ــر أشــكال التميي . أكث
يزال من غري الواضح إن كان قانون احلماية مـن التـسريح             وال

  . حيظر بصورة صرحية التمييز على أساس نوع اجلنس
قـــال إن إنـــشاء وكالـــة فيدراليـــة : الـــسيد فلينترمـــان  - ٤٥

وسأل عـن مـدى     . ز كان خطوة هامة إىل األمام     ملناهضة التميي 
هـي   العلم بوجـود هـذه الوكالـة، وهـل هـي قويـة وفعالـة ومـا                

  .املوارد املتاحة هلا
قالــت إن اهليكــل الــسابق املــشترك  : الــسيدة نويبــاور  - ٤٦

، وتـساءلت إن    ٢٠٠٤بني الوزارات توقف عن الوجـود عـام         
رات كــان ســيجري إنــشاء آليــة جديــدة لتنــسيق جهــود الــوزا  

والحظـــت أن التعـــاون بـــني الـــوزارات يبـــدو غـــري . االحتاديـــة
  . كاف، إذ مل ترد أي معلومات من وزارة العدل
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ــا       - ٤٧ ــة، وفق ــوزارات ملزم ــة إن كــال مــن ال وتابعــت قائل
للقـــانون الفيـــدرايل املتعلـــق باملـــساواة، باعتمـــاد خطـــة عمـــل  

ــنوات  ــع سـ ــل أربـ ــساواة كـ ــل  . للمـ ــساءلت إن كانـــت كـ وتـ
ــ ــوزارات اعتمـ ــا الـــذي   الـ ــل، ومـ ــذا القبيـ ــا مـــن هـ دت خططـ

ســيحدث لــو أن إحــدى الــوزارات مل تفعــل ذلــك، وإىل مــن    
ــيت       ــات ال ــا وعــن العقب ــا عــن إجنازاهت ــوزارات تقاريره ــدم ال تق

وطلبت معلومـات عـن خطـط    . تواجهها يف تنفيذ هذه اخلطط 
العمــل وهــل هــي ذات طبيعــة عامــة أم أن هلــا أهــدافا أكثــر        

احلـصول علـى معلومـات عـن أي         وسيكون من املفيد    . حتديدا
  .جهود تبذل لتنفيذ خطة وضع ميزانية للمساواة بني اجلنسني

عــادت إىل موضــوع : كــاداري - الــسيدة هــالبريين  - ٤٨
األحكــام املتعلقــة بالنفقــة مــشرية إىل أنــه، علــى الــرغم مــن أن  
ــسبان القـــدرة علـــى الكـــسب        ــذه األحكـــام تـــضع يف احلـ هـ

أخــذ يف االعتبـــار الفـــروق  والرأمســال البـــشري مـــستقبال، مل ت 
الكـــبرية بـــني الـــزوجني فيمـــا يتعلـــق بالقـــدرة علـــى الكـــسب  

ــشري  ــال البـ ــا    . والرأمسـ ــر فيهـ ــالة ُنظـ ــت أن أول رسـ والحظـ
مبوجب الربوتوكول االختيـاري امللحـق باالتفاقيـة هـي رسـالة            

وحـني  . قدمها مواطن أملاين تتضمن ادعاء يتـصل هبـذه القـضية     
إلمكانية احلـصول علـى النفقـة       وضع قانون النفقة اجلديد حدا      

بعد الطالق، ازداد ابتعادا عـن املـساواة يف تكلفـة الـزواج بـني               
وســـألت إن كـــان ُيعتـــزم اختـــاذ تـــدابري إضـــافية يف . الـــزوجني

  .اجملال هذا
ــسكو   - ٤٩ ــسيدة بوسبيـ ــسفراء   : الـ ــدد الـ ــن عـ ــألت عـ سـ

العاملني يف السلك اخلارجي، وعدد النساء يف املناصـب العليـا           
ــا ــدد     يف حكوم ــو ع ــا ه ــات ويف القطــاع اخلــاص وم ت الوالي

وإذا كانــت . النــساء املهــاجرات يف األصــل يف هــذه املناصــب 
هــذه املعلومــات غــري متاحــة اآلن فينبغــي إدراجهــا يف التقريــر   
ــوطن        ــستوى ال ــى م ــوع اجلــنس عل ــصلة حبــسب ن ــادم، مف الق

  . والواليات واملستويات احمللية

لــت إهنــا تــود أن  قا: زيــرداين - الــسيدة بيلميهــوب  - ٥٠
ميكـن االحتكـام إىل االتفاقيـة مباشـرة يف النظـام             تعرف ملاذا ال  

. الـــوطين، مـــع أن أملانيـــا صـــدقت االتفاقيـــة بـــدون أي حتفـــظ
ــشريعاهتا اخلاصــة، تظــل خاضــعة      ــا ت ــات، وإن يكــن هل فالوالي

  .لسلطان القانون الفيدرايل، ومن مث للقانون الدويل
قالـت إن أملانيـا     ): انياأمل ( ديفا - السيدة ويلسكوب   - ٥١

تقــوم حاليــا بتحليــل جتارهبــا الــسابقة، وتنظــر إىل النمــوذجني،  
النمساوي واالسكندينايف، لالسترشاد هبما مـن أجـل اسـتنباط          
ــسياسة للمــساواة مــن      ــدابري خمتلفــة ل خطــة عمــل جتمــع بــني ت

 إذا تـوفر    ٢٠١٠وسـوف يبـدأ العمـل عـام         . منظور موضوعي 
بات الفدرالية اليت سـتجري يف      دعم سياسي كاف بعد االنتخا    

  . ٢٠٠٩خريف 
وتابعت قائلة إن أملانيا ختطط لقانون شامل للمـساواة           - ٥٢

ــها تنظــر يف إدخــال تغــيريات خمتلفــة     يف القطــاع اخلــاص ولكن
حمـــددة يف التـــشريع وتوســـيع املدونـــة األملانيـــة اخلاصـــة حبكـــم 
الـــشركات لتـــشمل املـــساواة بـــني اجلنـــسني بوصـــفها معيـــارا  

أمــــا واجبـــات اإلبــــالغ املفروضـــة علــــى   . الرشـــيد للحكـــم  
  .الشركات فمبينة يف املدونة التجارية

ــة      - ٥٣ ــة إن مــن املهــم جــدا، يف األزمــة املالي وأردفــت قائل
احلاليـــة، كفالـــة عـــدم ازديـــاد تعـــرض األســـر الوحيـــدة األب  

وتــــشكل املــــساواة يف األجــــر عــــامال هامــــا  . األم للفقــــر أو
وقـــد أصـــدرت الـــوزارة . اواالتفاقـــات اجلماعيـــة مهمـــة جـــد

االحتاديــة املعنيــة بــشؤون األســرة واملــسنني والنــساء والــشباب   
ــراف يف     ــساعدة األطـ ــر ملـ ــساواة يف األجـ ــق باملـ ــشورا يتعلـ منـ
املساومة اجلماعية على وضـع هـذا العامـل يف حـساهبا يف كـل                

مث إن إجــراء تقيــيم لألعمــال علــى أســاس حتليلــي  . مفاوضــاهتا
وقالت إن عدد النـساء     .  النجاحات أكرب أدى إىل حتقيق بعض    

  .املشتركات يف عملية املساومة هو فعال غري كبري



CEDAW/C/SR.881
 

10 09-27838 
 

وأشارت إىل أن اهليكل املشترك بـني الـوزارات الـذي             - ٥٤
ــان قائمــا حــىت عــام      أدى إىل نــشر مفهــوم تعمــيم   ٢٠٠٤ك

ويف الوقت احلاضر، تعمل الوزارة االحتاديـة       . ور اجلنساين ظاملن
واملـــسنني والنـــساء والـــشباب مـــع    املعنيـــة بـــشؤون األســـرة   

املفوضـــني املعنـــيني باملـــساواة الـــذين يقومـــون بتقيـــيم وتقـــدير 
التقـــارير املتعلقـــة باملـــساواة الـــيت جيـــري إعـــدادها كـــل أربـــع  

ــنوات ــائج يف    . ســ ــن النتــ ــاين عــ ــر الثــ ــداد التقريــ ــيتم إعــ وســ
  . ٢٠١٠ عام
وذكرت، فيما يتعلق بإعداد امليزانية اخلاصة باملـساواة          - ٥٥
ــة    بــني ــه مت التوصــل إىل اتفــاق واضــح حــول أمهي  اجلنــسني، أن

ــضها        ــائع بع ــة الوق ــدال مــن جمــرد مقارن ــساواة ب ــار امل ــاس آث قي
وأن الوزارة االحتادية للـشؤون للماليـة تقـوم بتحـديث           . ببعض

  . امليزانية وتوجيهها حنو حتقيق األهداف
ة املواءمـة بـني     ر وقالت إن هناك بالفعل إدراكا لضرو       - ٥٦

النفقة وقانون العمل وغريمها مـن القـوانني االجتماعيـة،          قانون  
. مبا يف ذلك تقاسم حقوق املعاش التقاعـدي يف حالـة الطـالق            

وتعمـــل الـــوزارة االحتاديـــة املعنيـــة بـــشؤون األســـرة واملـــسنني 
العمـل والعـدل يف      والنساء والشباب، بتعاون وثيق مع وزاريت     

  . صدد هذه القضية
ة يف الواليـات،    ار يف مناصـب اإلد    وفيما يتعلـق بـاملرأة      - ٥٧

قالت إن مثة أطلسا للمساواة يف أملانيا جيري إعـداده مـن شـأنه       
بعـة  ومـن املنتظـر أن تظهـر الط   . أن يقدم البيانات يف هذا اجملال   
  .٢٠٠٩مارس /األوىل هلذا األطلس يف آذار

قالـت إن االتفاقيـة تطبـق        ):أملانيا (السيدة أوغشتاين   - ٥٨
علــى أن بعــض أحكامهــا    . يــا منــذ تــصديقها  مباشــرة يف أملان

ــنح       ــضا متـ ــرى أيـ ــها، وأخـ ــة بطبيعتـ ــرى برناجميـ ــضائية وأخـ قـ
وبنــاء علــى ذلــك قــد يلــزم  . صــالحيات سياســية للحكومــات

عقد حلقة دراسية قانونية لتحديد األحكام اليت تستطيع املـرأة          
  . االحتكام إليها مباشرة واألحكام اليت حتتاج إىل هنج خمتلف

 مــن القــانون األساســي  ٣ت قائلــة إن املــادة وأوضــح  - ٥٩
حتظـر التمييـز، بيـد أن القـانون العـام للمـساواة يف املعاملـة هـو         
الذي يتضمن أحكاما تسمح للمرأة برفع دعـوى قانونيـة ضـد            
شــركة مــن القطــاع اخلــاص إذا شــعرت بأهنــا كانــت ضــحية     

ويــستطيع معظــم األطــراف يف املــساومة اجلماعيــة أن . للتمييــز
ــوا  ــز غــري املباشــر    يقول إن اتفاقــاهتم غــري متييزيــة، بيــد أن التميي

فـبعض العوامـل الـيت      . مستمر ومـن الـصعب حتديـده ومعاجلتـه        
روعيت يف عملية تقييم العمل موجهة بدرجة أكـبري إىل املهـن         
اليت تعترب عموما مهنا رجالية، ومن مث كان تقييمها أعلـى مـن             

  . األعمال النسائية
 زالـت  مـا  الفدرالية ملناهضة التمييز     وقالت إن الوكالة    - ٦٠

فقـد  . جديدة نسبيا ومع مرور الزمن ستزداد معرفـة النـاس هبـا           
ــة حنــو    ــام    ٤٠٠٠تلقــت الوكال ــانون الع ــق بالق ــسار يتعل  استف
وتلقى عـدد كـبري مـن األفـراد اإلرشـاد،           . للمساواة يف املعاملة  

وكانــت . خاصــة فيمــا يتعلــق باإلعاقــة ونــوع اجلــنس والعمــر  
 شــكاوى مــن التمييــز بــسبب املعتقــدات أو الــدين هنــاك بــضع

 مــستخدما وميزانيتــها يف عــام ٢٣وتــضم الوكالــة . اجلــنس أو
مليـون يـورو     ٢,٨  ماليني يـورو، وكانـت     ٣ ستكون   ٢٠٠٩

وجيري حاليـا تقيـيم لتبيـان مـا إذا كـان مـستوى              . ٢٠٠٨عام  
  .مواردها احلايل مناسبا

ــه ال   - ٦١ ــا ي   وأوضــحت أن ــشاكل فيم ــق وجــود ألي م تعل
فقـد مت فعـال االتـصال بـوزارة العـدل           : بالتعاون بني الـوزارات   

ــدمت بعـــض     ــرأة وقـ ــها املـ ــرائم الـــيت ترتكبـ ــضية اجلـ ــشأن قـ بـ
وأجريــــت عــــدة دراســــات يف . الــــصدداملعلومــــات يف هــــذا 

ديـسمرب  /وقام مركز علم اجلرمية يف كـانون األول       . امليدان هذا
وسيـصدر    بتنظيم مـؤمتر يتعلـق باجملرمـات مـن النـساء،        ٢٠٠٨

  . عما قريب تقرير ذلك املؤمتر هبذا الشأن
ون األساســي املتعلقــة حبقــوق وقالــت إن أحكــام القــان  - ٦٢
. نــسان مطابقــة عمليــا لألحكــام الــواردة يف القــانون الــدويلاإل
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وإذا وجد أي تباين بني القانونني، يفسر القانون الـوطين علـى            
وإذا . التفاقيـة حنو جيعله متفقا مع الصكوك الدوليـة، مبـا فيهـا ا           

ــة أكثــر مشــوال يفــسر القــانون الــوطين     كانــت األحكــام الدولي
  .هلا وفقا
ــا (فــاي د-الــسيدة ويلــسكوب   - ٦٣ أعربــت عــن ): أملاني

ــام       ــثرية لالهتمـ ــئلة املـ ــن األسـ ــه مـ ــا طرحتـ ــة ملـ ــكرها للجنـ شـ
وقالــت إن وفــدها سيواصــل عملــه لكفالــة التنفيــذ  . واملتحديــة

  . الكامل لالتفاقية يف أملانيا
شكرت لوفد أملانيا مشاركته يف حـوار بنـاء         : الرئيسة  - ٦٤

وقالــت إن اللجنــة تتطلــع إىل  . وتقدميــه تقريــرا ممتــازا يف حينــه 
تلقــي معلومــات مــستقبال عــن عــدد النــساء يف املناصــب العليــا 

واألشـخاص  . وعن نتائج الدراسات املتعلقة بـالزواج القـسري       
ــوا إىل اجلــنس اآلخــر واألفكــار ا    ــذين حتول ــة ال ــة املقولب . لنمطي

ــة     وينبغــي إيــالء مزيــد مــن االهتمــام للنــساء املهــاجرات لكفال
وقالت إن املنظمـات غـري   . املعاملة املتساوية وغري التمييزية هلن  

احلكوميــة واجملتمــع املــدين قــد أســهما بتقــارير مفيــدة وأعربــت 
ــة الطــرف يف تواصــلها مــع هــذه     ــها أن تــستمر الدول علــى أمل

  . اهليئات يف املستقبل
  .بعد الظهر ٠٥/٥عة رفعت اجللسة السا

  
  


