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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة الثالثة واألربعون

        ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
ردود علــــى قائمــــة القــــضايا واألســــئلة املتعلقــــة بــــالنظر يف التقريــــر           

  *السادس الدوري
    

  **أملانيـا    
ــا  ســــتعرض الفريــــقا     العامــــل ملــــا قبــــل الــــدورة التقريــــر الــــدوري الــــسادس ألملانيــ

)CEDAW/C/DEU/6( 
  

  نظرة عامة    
. ومات عن عمليـة إعـداد التقريـر الـدوري الـسادس ألملانيـا             يرجى تقدمي املزيد من املعل      - ١

سـيما املنظمـات    وينبغي أن تـبني هـذه املعلومـات مـا إذا كانـت املنظمـات غـري احلكوميـة، وال              
النسائية، قد شـاركت يف إعـداد هـذا التقريـر وطـابع ومـدى مـا قدمتـه مـن مـشاركة، ومـا إذا                          

  .ىل الربملانكانت احلكومة قد اعتمدت هذا التقرير وقدمته إ
جرى إعداد التقرير حتت إشراف الـوزارة االحتاديـة املعنيـة بـشؤون األسـرة واملـواطنني                  

ــة         ــع اإلدارات األخــرى التابع ــضة م ــشاورات مستفي ــق م ــشباب عــن طري ــساء وال ــسنني والن امل
 
  

صفحات الــواردة يف قائمــة القــضايا واألســئلة هــذه إىل أرقــام الــصفحات يف النــسخة العربيــة  رقــام الــأتــشري   *  
 .التقرير من

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  **  
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ومل تـشارك املنظمـات غـري احلكوميـة يف إعـداد التقريـر الـدوري           .للحكومة االحتادية واألقـاليم   
ووفقــا لفهمنــا، فمــن األفــضل احملافظــة علــى فــصل واضــح بــني  . دس وال يف املوافقــة عليــهالــسا

وهذا يتـيح الفرصـة للمنظمـات غـري     . احلكومة واملنظمات غري احلكومية بالنسبة إلعداد التقرير   
احلكومية أن تعرب مستقلة ويف تقرير مواز عن وجهـات نظرهـا إزاء النتـائج املقدمـة يف تقريـر            

  .دها هلااحلكومة ونق
وحتبــذ احلكومــة االحتاديــة إجــراء حــوار بنَّــاء ومــستمر مــع اجملتمــع املــدين يتبــادل فيــه       

اجلانبان اآلراء، مما يسمح للحكومة االحتادية بالقيـام جبديـة بتقيـيم النقـاط الـيت جـرى انتقادهـا                    
/ يـران  حز ٦وقـد اعتمـدت احلكومـة االحتاديـة يف          . ومراعاة ذلك االنتقاد يف أعماهلـا الـسياسية       

ونـوقش التقريـر الـسادس التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع        .  التقرير الـدوري الـسادس   ٢٠٠٧يونيه  
  .٢٠٠٨مارس / آذار٧أشكال التمييز ضد املرأة يف الربملان االحتادي األملاين يف 

، عقـد املعهـد األملـاين حلقـوق اإلنـسان اجتماعـا           ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٦ويف    
 احلكوميــة عــرض يف ســياقه ممثلــو احلكومــة االحتاديــة رفيعــو املــستوى مــع ممثلــي املنظمــات غــري

  .التقرير الدوري السادس ونوقشت وجهات نظر متنوعة تتعلق باملواضيع املتصلة باملساواة
  

  االتفاقية والربوتوكول االختياريتيسري االطالع على     
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٥لقد صدقت أملانيـا علـى الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة يف                - ٢

، لــذا يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة للتعريــف باالتفاقيــة والربوتوكــول    ٢٠٠٢
االختيــاري علــى نطــاق واســع وتيــسري إمكانيــة االطــالع عليهمــا، وعلــى األخــص مــن جانــب  

ويرجــى تقــدمي معلومــات تــبني مــا إذا كانــت احلقــوق  . املهنــيني القــانونيني والــسلطة القــضائية 
املنصوص عليها يف االتفاقية قـد احـتج هبـا أو أشـري إليهـا يف احملـاكم الوطنيـة، مبـا فيهـا احملكمـة                          

  .الدستورية
أصدرت الوزارة االحتادية املعنية بشؤون األسرة واملواطنني املـسنني والنـساء والـشباب               

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /يف ت ــز ضــد     ” ٢٠٠٧ن ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق  كتيــب اتفاقي
االتفاقية والربوتوكـول االختيـاري ومعلومـات خلفيـة         ي  ، وحيتوي هذا الكتيب على نص     “املرأة

ويؤكد الوزير يف املقدمـة     . والكتيب مصمم بوضوح  . إضافية وبعض التوصيات العامة اجلديدة    
وجيــري تقدميــه بــصفة . وتــوزع احلكومــة االحتاديــة الكتيــب جمانــا . أمهيــة إتاحــة نــص االتفاقيــة

خلرباء يف هذا اجملال، وعلى سبيل املثـال أولئـك الـذين حـضروا االجتمـاع املـذكور                  خاصة إىل ا  
زال، هنـاك اهتمـام كـبري      وقـد كـان، ومـا     . أعاله الـذي عقـده املعهـد األملـاين حلقـوق اإلنـسان            

ــور     ــن اجلمه ــن قطــاع عــريض وشــامل م ــسادس    . بالكتيــب م ــدوري ال ــر ال ــع التقري ــد ُوِض وق
ــة القــضاء علــى مج  ” و ــز ضــد املــرأة  كتيــب اتفاقي علــى شــبكة اإلنترنــت،  “ يــع أشــكال التميي
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وتــسترعي الشخــصيات القياديــة بــالوزارات االنتبــاه . جعلــهما معــروفني علــى نطــاق واســع ممـا 
ــق          ــا يتعل ــة فيم ــة االتفاقي ــا تؤكــد أمهي ــة، كم ــة اجلمــاهري املتنوع ــد خماطب ــة عن ــرارا إىل االتفاقي م

  .بالسياسة الوطنية
  على معلومات موسعة تتعلق باالتفاقية من خالل املوقع        وفضال عن ذلك ميكن االطالع      

. )Deutsches Institute für Menschenrechte = DIMR(الشبكي للمعهد األملاين حلقـوق اإلنـسان   
وأهم واجباته، وفقا لقانونه األساسـي، تعزيـز        . وجيري متويل املعهد من خالل امليزانية االحتادية      

  .يما يتعلق حبقوق اإلنساناملعلومات والتوثيق والتثقيف ف
ويتــضمن الربوتوكــول االختيــاري عمليــة قانونيــة ميكــن مــن خالهلــا تقــدمي الــشكاوى     

ــدويل  ــانون الـ ــضى القـ ــق     . مبقتـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــاكم الوطنيـ ــن احملـ ــادرة عـ ــام صـ ــد أحكـ وال توجـ
  .بالربوتوكول االختياري

  
قـد أفـضى إىل   جلنـساين   يبني التقرير أن مفهوم تعميم مراعـاة املنظـور ا       ١٢يف الصفحة     - ٣

نشوء مقاومة ما يف بعض اجلهات، وهذا قـد أعـاق مـن اإلرسـاء املـستدام هلـدف املـساواة بـني            
لـذا يرجـى وصـف كيفيـة اإلعـراب عـن هـذه املعارضـة، ويف أي                  . اجلنسني يف بعض السياقات   

 حدث ذلك؟ وكيف ومىت ويف أي سـياق بالتحديـد أدركـت الدولـة الطـرف أن هـذا                    اجلهات
 يتـصل  اجتـاه جديـد  حتقيق هدف املساواة بني اجلنسني؟ ويف الفقرة ذاهتا يالحظ وجود          سيعوق  

مبفهوم تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين، وهـو اجتـاه مييـل إىل عـرض سياسـة املـساواة بوصـفها                        
لذا يرجى وصف هذه السياسة اجلديدة وبيـان الـسبب الـذي جيعلـها اآلن     . نتيجة لعملية وقائية  

   . من استراتيجيات النجاحاستراتيجية حقيقية وبيةأكثر جاذسياسة 
وفقا للتجارب اليت مرت هبا احلكومة االحتادية مؤخرا، كثريا ما يسيء عامة اجلمهـور                

، وخباصــة لعــدم وجــود ترمجــة “تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين”فهــم املفهــوم اإلنكليــزي لـــ 
 يف املائـة مـن الـسكان يعـرف معـىن          ١٠ن  وتبني الدراسات أن أقل م    . أملانية مقبولة بصفة عامة   

وتتسبب التقـارير الـيت تتكـرر كـثريا يف الـصحافة والـيت تـصور           . تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   
وتـزعم االهتامـات احملـددة الـيت        . هذا النهج على حنو مشوه أو مبـالغ فيـه يف زيـادة هـذا التكـتم                

يولوجيــة، أو أن هــذا التعمــيم يــرفض    يــشنها النقــاد أن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين أيد     
وحيــاول بعــض النقــاد التــشهري بالــسياسات الــيت تنتــهجها الــوزارة  . االعتــراف جبنــسني خمــتلفني

ــز املــساواة        ــة تعزي ــشباب بغي ــساء وال ــواطنني املــسنني والن ــشؤون األســرة وامل ــة ب ــة املعني االحتادي
  .والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية
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ن أمهية املساواة بني اجلنسني بدال من سـؤاهلم عـن تعمـيم مراعـاة               وإذا ُسِئل السكان ع     
املنظور اجلنساين، فستوافق أغلبية كبرية منهم على أنـه ينبغـي أن حيـصل الرجـال والنـساء علـى         

  .فرص متكافئة يف اجملتمع
وإذا كان لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين أن يستمر وينفذ بنجاح مـن الناحيـة العمليـة            
وث آثار جانبية سياسية غري مرغوب فيهـا، فـسيكون مـن األفـضل اسـتبدال مـصطلح           دون حد 

بـديل مـن اللغـة        مبـصطلح  - كمـا هـو يف بلـدان أخـرى           - “تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين      ”
النـصح يف   ) GenderKompetenzZentrum(ويقدم مركز الكفاءة املتصلة بنوع اجلـنس        . الوطنية

ويوجد هنج جديد للتعريـف بفكـرة تعمـيم مراعـاة املنظـور             . اديةهذا السياق إىل احلكومة االحت    
تدرج املنظور اجلنساين بنجاح وعلى حنـو متكامـل،         ) أ(اجلنساين، مما يربر مزايا انتهاج سياسة       

تركـز بــوعي علـى النــساء والرجـال فيمــا    ) ب(وبالتـايل وقـائي، يف مجيــع جمـاالت األنــشطة؛ و    
 األسلوب يكون تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين اسـتراتيجية          ووفقا هلذا . يتعلق بسياسة املساواة  

انظــر قواعــد النظــام املــشتركة  (مــن اســتراتيجيات النجــاح تطبقهــا احلكومــة االحتاديــة بفعاليــة   
 ٢للــوزارات االحتاديــة الــيت تقــر املــساواة بوصــفها مبــدأ إرشــاديا يف األعمــال اإلداريــة، املــادة    

  ).املساواة بني املرأة والرجل
  
ــصفحات مــن    - ٤ ــساوية    ١٨ إىل ١٥يف ال ــة املت ــام للمعامل ــانون الع ــر الق ــستعرض التقري  ي

 من هذا القانون على تعريـف       ٣وتنص املادة   . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٨الذي أصبح نافذا يف     
لـذا يرجـى    . جديد ملفهوم التمييـز املباشـر وغـري املباشـر، وكـذلك التحـرش والتحـرش اجلنـسي                 

كانــت مجيــع اجملــاالت مــشمولة يف التعريــف، ســواء الــسياسية أو  مــا إذا ) أ: (توضــيح مــا يلــي
 ١االقتصادية أو االجتماعية أو املدنية أو الثقافية أو أي جمال آخر مما يتواءم مع مضمون املـادة                  

مـا إذا كـان التعريـف القـانوين     ) ب(من اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة؟         
مـا إذا  ) ج (حترشـا جنـسيا علـى الـصعيد اخلـاص أو العـائلي؟        وملـرأة   للتمييز يتضمن متييزا ضـد ا     

ما إذا كان قد مت فحـص األحكـام القانونيـة           ) د(كان القانون يضع حدا زمنيا لتقدمي شكوى؟        
  واإلدارية ذات الصلة للتأكد من تواؤمها مع القانون اجلديد؟

 باعتمـــــــــاد القـــــــــانون العـــــــــام للمعاملـــــــــة املتـــــــــساوية ): أ(بـــــــــشأن النقطـــــــــة   
)Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz – AGG (      جـرى تنفيـذ التوجيهـات األوروبيـة احلاليـة

يونيــه / حزيــران٢٩ املــؤرخ EC/2000/43توجيــه مناهــضة العنــصرية (األربعــة ملكافحــة التمييــز 
ــة  ٢٠٠٠ ــار العمالـ ــه إطـ ــؤرخ EC/2000/78، وتوجيـ ــاين ٢٧ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ، ٢٠٠٠نـ

، وما يـدعى    ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٣ املؤرخ   EC/2002/73ة يف املعاملة    وتوجيه تعديل املساوا  
للمساواة يف املعاملة فيما يتعلق بإمكانية احلصول على الـسلع واخلـدمات            “ توجيه اجلنسني ”بـ  
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2004/113/EC ــؤرخ ــسمرب / كــانون األول١٣ امل ــة   ). ٢٠٠٤دي ــام للمعامل ــانون الع ــق الق ويطب
قـانون العمـل والقـانون االجتمـاعي، فـضال عـن القـانون املـدين،                املتساوية يف املقام األول على      

 مـن القـانون العـام للمعاملـة املتـساوية           ٢وتـنص املـادة     . وذلك وفقا ألحكـام القـانون األورويب      
وذلـك بغـض النظـر عـن مبـدأ املـساواة املطبـق يف مجيـع اجملـاالت األخـرى                     . على اجملال العام له   

  ). من القانون األساسي٣ة املاد(على أساس القانون األساسي 
حيمـــي القـــانون العـــام للمعاملـــة املتـــساوية املـــرأة مـــن التمييـــز  ): ب(وبـــشأن النقطـــة   

ومـن ناحيـة أخـرى ال يطبـق هـذا      . يف مكـان العمـل واملعـامالت التجاريـة       ) اجلنسي(والتحرش  
ائم ومع ذلك جيري توقيـع العقوبـة علـى ارتكـاب جـر            . القانون على الصعيد العائلي أو اخلاص     

 ١٨٥املـادة   (التحرش اخلطرية يف إطار القانون اجلنائي عندما تعترب شـكال مـن أشـكال اإلهانـة                 
  ).من القانون اجلنائي

حيق للضحية، يف حاالت خمالفة حظر التمييـز، املطالبـة بـرد احلـق              ): ج(وبشأن النقطة     
ن املـدين للـضحايا     وعالوة علـى ذلـك، يـسمح القـانو        . مبقتضى القانون العام للمعاملة املتساوية    

ــه        ــز والكــف عن ــر مــن احملكمــة بإيقــاف اســتمرار التميي ــى أوام . بالتقــدم بطلــب للحــصول عل
ومبقتــضى قــانون العمــل، فــإن حــق رفــض أداء الواجبــات واخلــدمات يكــون حقــا اختياريــا يف   

ووفقـا للقـانون العـام للمعاملـة املتـساوية، مـن املتوقـع أن               . حاالت التحرش والتحـرش اجلنـسي     
ومـع ذلـك، ال حيـسب هـذا احلـد      . إنفاذ هذه الشكوى يف حـد زمـين ال يتعـدى شـهرين           جيري  

الزمين إال من الوقت الذي تشعر فيـه الـضحية بـالتمييز وميكنـها حتديـد مقـدار التعـويض الـذي                      
فلـن ينـتج عـن      . وحىت إذا مل يعلم مقدم الطلب حبالة متييز إال بعد أكثر من شـهرين             . تطالب به 

 ب مــن قــانون حمــاكم العمــل موعــدا هنائيــا لتقــدمي ٦١وحتــدد املــادة . نيــةذلــك أيــة أضــرار قانو
وتنص هذه املادة على وجـوب الـدفاع يف احملـاكم عـن الـشكاوى املقدمـة مبوجـب            . الشكاوى

 من القانون العام للمعاملة املتساوية يف ظرف ثالثة أشـهر مـن التـاريخ الـذي قـدمت                   ١٥املادة  
  .فيه الطلبات حتريريا

جرى استعراض ضرورة التنفيذ يف أعقـاب التوجيهـات األوروبيـة           ): د(نقطة  وبشأن ال   
األربعة ملناهضة التمييز يف إطار القانون العام للمعاملـة املتـساوية، ويعـرف هـذا القـانون معـايري               
السلوك اليت حددهتا تلك التوجيهات على حنو موحد من أجـل النظـام القـانوين األملـاين، وهـي                   

وبالتايل، ال توجد حاجة إىل الفحص الفـردي جلميـع األحكـام        . عايري القائمة تؤثر على مجيع امل   
  .القانونية
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ــصفحة    - ٥ ــستعرض ال ــد الــضحايا       ١٧ت ــدابري املتخــذة لتيــسري تأكي ــذا التقريــر الت  مــن ه
مـاذا كـان األثـر الفعـال هلـذه التـدابري؟ وهـل        . سيما احلق يف نقل عبء اإلثبـات  حلقوقهن، وال 

 نـوع اجلـنس، منـذ أن دخـل      أود شـكاوى للتمييـز الـيت تـستند إىل اجلـنس             طرأت زيادة يف عـد    
  ؟٢٠٠٦أغسطس /القانون حيز النفاذ يف آب

ال يوجد لدى احلكومـة االحتاديـة إحـصاءات عـن تـواتر الـشكاوى أو عـن الـشكاوى                      
  .داخل فرادى الشركات

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
ــز        - ٦ ــشاء مكتــب مناهــضة التميي ــساوية إىل إن ــة املت ــام للمعامل أفــضى اعتمــاد القــانون الع

(ADS)*   ــة بــشؤون األســرة ــة املعني ــوزارة االحتادي ــساء والــشباب واملــواطنني يف ال .  املــسنني والن
س لديه والية تنص صراحة على تلقي الـشكاوى ومعاجلتـها،           أن مكتب مناهضة التمييز لي     ومبا

يت يلجـأن إىل مكتـب مناهـضة التمييـز بـأهنن            يرجى توضـيح كيفيـة طمأنـة ضـحايا التمييـز الـال            
ويـنص  . سيحصلن على وسائل انتصاف أو سيتمكن مـن الوصـول إىل سـبل السـترداد حقهـن                

لتمييـز وتعـيني أعـضاء اجمللـس        التوظيـف يف مكتـب مناهـضة ا       ، على أن    ١٨التقرير يف الصفحة    
فهل جرى استقدام املوظفني وهـل مت تعـيني أعـضاء           . ٢٠٠٧االستشاري سيستكمل أثناء عام     

اجمللس االستشاري؟ وما هي التدابري اليت اختذت لـضمان اسـتقاللية وفعاليـة وشـفافية املكتـب،                 
  واستقاللية رئيس املكتب بوجه خاص؟

ة املتـساوية نافـذا، قامـت الـوزارة االحتاديـة املعنيـة             عندما أصـبح القـانون العـام للمعاملـ          
بشؤون األسرة واملواطنني املسنني والنساء والـشباب بإنـشاء الوكالـة االحتاديـة ملناهـضة التمييـز                 

)FADA (   وحيظـى رئـيس    .  من القانون العام للمعاملة املتـساوية      ٢٥ من املادة    ١مبقتضى الفقرة
ما يتعلق بالقانون العـام، وميكنـه أداء الواجبـات علـى حنـو        هذه الوكالة بعالقة وظيفية خاصة في     

 ينـدرج  والوال خيضع هذا الرئيس لنفوذ الدولـة     . مستقل مع عدم اخلضوع إال للقيود القانونية      
  .ضمن هياكل هرمية وال يتلقى أوامر فيما يتعلق بالنواحي املوضوعية

 موظفـا، جيـري     ٢١مـل هبـا     وترأس الوكالـة االحتاديـة ملناهـضة التمييـز مـديرة، كمـا يع               
  .٢٠٠٨ منصبا دائما منها يف ميزانية عام ١٧متويل 

وعينت الوزارة االحتادية املعنية بـشؤون األسـرة واملـواطنني املـسنني والنـساء والـشباب                  
ــشرين األول    ــشاري يف ت ــس االست ــضاء اجملل ــوبر /أع ــة    ٢٠٠٧أكت ــديرة الوكال ــع م ــاق م  باالتف

مـــن لني عــن احلكومــة االحتاديــة والربملـــان االحتــادي األملــاين      االحتاديــة ملناهــضة التمييــز وممـــث   
 
  

 . منذ إنشاء الوكالة وسيستخدم فيما بعد)FADA(“  ملناهضة التمييزالوكالة االحتادية”أدخل االسم   *  
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ن خمتلـف اجملموعـات     عـ ويتكـون اجمللـس االستـشاري مـن ممـثلني           . سؤولني عن تلـك املـسائل     امل
  .واملنظمات االجتماعية، فضال عن خرباء فيما يتعلق مبسائل التمييز

ــة االحتاد        ــدمها الوكال ــيت تق ــشورة ال ــى خــدمات امل ــر الطلــب عل ــيت ميكــن   ويكث ــة، ال ي
. للضحايا اإلتصال هبا على حنو غري رمسي عن طريق اهلاتف أو كتابـة أو عـرب شـبكة اإلنترنـت                   
ــذييل هــذه الوثيقــة      . ونــشري يف هــذا الــصدد إىل اإلحــصاءات املتعلقــة باملــشورة املوجــودة يف ت

 إجـراء   وميكن أن حييط املكتب الضحايا علما بالشكاوى اليت حيق هلم تقدميها وخيـارات اختـاذ              
ــة         ــسعى يف هناي ــشورة، أو ي ــدم امل ــضحايا إىل مؤســسات أخــرى تق ــة ال ــه إحال ــانوين، أو ميكن ق
املطاف إىل التوصل إىل اتفاق ودي بني األطراف املعنية، وذلك يف إطار خدمات املشورة الـيت                

وتقـدم هـذه الوكالـة أيـضا، باإلضـافة إىل املـشورة،            . تقدمها الوكالة االحتادية على حنو مستقل     
ــيت        ــضحايا وعــن اخلطــوات ال ــستحقه ال ــا ت ــة عم معلومــات عــرب اإلنترنــت ويف دورات تدريبي

وجيـري حاليـا إعـداد كتيـب      . ميكنهن اختاذها بغية احلـصول علـى حقـوقهن يف حـاالت التمييـز             
  .موسع

  
 مـن قـانون     ٨ قواعـد احلـصص الـواردة يف املـادة           نادرا مـا تطبـق عمليـا      يبني التقرير أنه      - ٧

 أولوية يف اجملاالت الـيت يكـون متثيلـهن فيهـا دون     النساءاليت تنص على منح  (ادي  املساواة االحت 
فمـا هـو الـسبب يف أن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة              ). املستوى املطلوب، بشرط تـساوي املـؤهالت      

ورة زيــادة عــدد النــساء يف املواقــع الــيت رنــادرا مــا تطبــق يف املمارســة العمليــة رغــم اإلقــرار بــض
العامة؟ وإذا أُِخذ يف االعتبار تـردد اإلدارة يف اختـاذ           مبسؤوليات قيادية يف اإلدارة     يضطلعن فيها   

  تدابري خاصة مؤقتة، فهل هناك تدابري أخرى يتوخى اختاذها لتحقيق هذه املساواة؟
 مـن قـانون املـساواة االحتـادي عنـدما تكـون املـرأة أفـضل، بـل تطبـق              ٨ال تطبق املـادة       

وبالتايل فهذه املـادة تـدبري      . ؤهلة فيما يتعلق باألداء والقدرة والكفاءة     فقط عندما تكون املرأة م    
  .عام يطبق على حنو إضايف

 مـن قـانون   ٩ مـن املـادة   ٢ويف هذا السياق، ينبغـي األخـذ يف االعتبـار بأنـه يف الفقـرة              
ارنـة  املساواة االحتادي جرى تعريف املعايري حبيث ال ميكن احلكم عليها سلبا يف التقييمـات املق              

وعلـى سـبيل املثـال فهـذه املعـايري هـي انقطاعـات يف          . ألهنا تفيد املرشحني الذكور بصفة عامـة      
وهـذه القاعـدة   . العمالة املدرة للدخل وسنوات اخلدمـة الفعليـة وختفيـضات يف سـاعات العمـل        

يب اليت سبق تطبيقها على تقييم مستويات األداء والقدرة والكفاءة، كثريا ما يكون هلـا أثـر إجيـا         
ــادة      ــذلك، ال توجــد حاجــة إىل االســتعانة بامل ــرأة؛ ونتيجــة ل ــصاحل امل ــساواة  ٨ل ــانون امل  مــن ق

  .االحتادي
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  التوفيق بني العمل واحلياة األسرية    
املــرأة تــشكل أغلبيــة العــاملني لــبعض الوقــت، حيــث    أن ٦٥يــبني التقريــر يف الــصفحة    - ٨

الحظات ختامية قدمتها سـابقا عـن القلـق         وقد أعربت اللجنة يف م    .  يف املائة  ٨٣,٩تشكل نسبة   
 فهـل طـرأ     .)A/59/38 مـن الوثيقـة      ٣٨٨الفقـرة   ( النساء العامالت لبعض الوقت      زيادة عدد   إزاء  

 اخلتاميـة   أي تغري على نسبة النساء إىل الرجال ممن يعملون لبعض الوقت منذ صدور املالحظات             
  ة من العمل لبعض الوقت؟السابقة؟ وهل يعتزم وضع حوافز لتشجيع الرجال لالستفاد

تـــشجع القواعـــد الـــواردة يف قـــانون العمالـــة لـــبعض الوقـــت والعمالـــة احملـــددة املـــدة     
)Teilzeit und Befristungsgesetz = TzBfG (        الرجـال علـى االسـتفادة أيـضا مـن خيـار العمـل

  .وميكن لكل من الرجل واملرأة االستفادة من هذا القانون. لبعض الوقت
مي معلومــات إضــافية، جــرى حتــديث أرقــام العمالــة لــبعض الوقــت  وحرصــا علــى تقــد  

 ٦-١١(الــواردة يف التقريــر الــسادس التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة    
مكتـب اإلحـصاءات االحتـادي، تعـداد سـكان مـصغر       (يف الـنص التـايل   ) العمالة لـبعض الوقـت    

٢٠٠٧:(  
 مليـون عامـل تقريبـا ليـصبح إمجـايل      ٢,٤رها زاد عدد العاملني لبعض الوقت زيادة قد    
 مليون عامل، وذلك منذ أن دخل قانون العمالـة لـبعض الوقـت والعمالـة احملـددة                  ٨,٨عددهم  

وبالتــايل زادت نــسبة حــصص العمــل لــبعض الوقــت مبقــدار . ٢٠٠١املـدة حيــز النفــاذ يف عــام  
ــصبح   ٦,٥ ــة لت ــام  ٢٦,٣ نقطــة مئوي ــة يف ع ــب اإلحــصا  (٢٠٠٧ يف املائ ءات االحتــادي، مكت

ويعــود تزايــد نــسبة العمالــة لــبعض الوقــت يف املقــام األول إىل ). ٢٠٠٧تعــداد ســكان مــصغر 
وشكلت النـساء العـامالت لـبعض الوقـت         . العدد الكبري من النساء الاليت يعملن لبعض الوقت       

وهـذا الـرقم يزيـد بنـسبة     . عـامالت  يف املائـة مـن جممـوع ال   ٤٦,٢ ما يقرب من   ٢٠٠٧يف عام   
 يف املائـة تقريبـا مـن النـساء     ٥٣ويف هـذا الـصدد، فـإن    . ٢٠٠٠ املائة تقريبـا عنـه يف عـام        يف ٨

وتــستمر نــسبة الرجــال . الــاليت عملــن لــبعض الوقــت فعلــن ذلــك ألســباب شخــصية أو أســرية
فارتفعـت حـصة العمـل لـبعض الوقـت بالنـسبة هلـم              . العاملني لبعض الوقت يف االرتفـاع أيـضا       

؛ وأثنـاء نفـس الفتـرة،    ١٩٩١أبريـل  / يف املائة منـذ نيـسان      ٨,٩ لتصبح    نقطة مئوية  ٦,٨مبقدار  
.  يف املائـة ١٨,١ يف املائـة إىل     ٨,٥ارتفعت نسبة الرجال بني مجيع العاملني لبعض الوقـت مـن            

 يف املائــة ٨١,٩وتــشكل النــساء إمجــاال أغلبيــة العــاملني لــبعض الوقــت، حيــث تبلــغ نــسبتهن    
  ).٢٠٠٧د سكان مصغر مكتب اإلحصاءات االحتادي، تعدا(

وتؤكد هذه األرقام أن قانون العمال لبعض الوقت قد عزز أيضا املـساواة بـني الرجـل             
  .واملرأة، كما عزز أيضا التوفيق بشكل أفضل بني العمل واحلياة األسرية
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وتسمح األهداف املالئمة لألسرة اليت حتققها تلك القواعـد للنـساء والرجـال بـالتوفيق                 
  .العمل واحلياة األسرية والتوصل على حنو أفضل إىل فرادى خطط حياهتمبشكل أفضل بني 

  
 اختـذت  ‐  يف املائـة ٥جمـرد    ‐نظرا الخنفاض نسبة اآلباء الذين يأخذون إجازة والدية           - ٩

يرجـى تقـدمي   .  مـن التقريـر  ١١٢ و ١١١تدابري أخـرى علـى النحـو املـشار إليـه يف الـصفحتني        
  . وأثرهامعلومات عن فعالية هذه التدابري

، وميكن احلصول عليهـا ملـدة       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١أدخلت العالوة الوالدية يف       
لـة ملـدة شـهرين مـن هـذه الـشهور            ومـع ذلـك فـال ميكـن احلـصول علـى هـذه اإلعا              .  شهرا ١٤
إذا قام الوالد الذي ال يرعى الطفل بصفة رئيسية بتويل أمره مع التخفيض يف نفـس الوقـت                   إال

  .الذي يستغرقه يف العملمن الوقت 
وثبتت فعالية هذه العالوة الوالديـة، وخباصـة إدخـال شـهور الـشريك هـذه، علـى حنـو                

ــا يف كــانون         ــذ إدخاهل ــك من ــال، وذل ــة األطف ــاء يف رعاي ــشاركة اآلب ــادة م ــثري الدهــشة يف زي ي
، ٢٠٠٧ يف املائة من آبـاء األطفـال املولـودين عـام     ١٥فقد اختارت نسبة   . ٢٠٠٧يناير  /الثاين

  . طفل، احلصول على العالوة الوالدية٦٨٥ ٠٠٠البالغ عددهم 
ويزيــد احتمــال تقــدمي طلــب الــشريط بــصفة خاصــة إذا مل يوجــد أطفــال أكــرب ســنا        

وكانت األم عاملة أثنـاء العـام الـسابق لـوالدة الطفـل وكـان األب متعلمـا تعليمـا جيـدا ويزيـد                     
وة الوالديـة، حتـصل األمهـات علـى إجـازة           وعندما ينتفع اآلبـاء أيـضا بعـال       .  سنة ٣٠عمره عن   

لرعايــة الطفــل ملــدة تقــل بــشهر ونــصف، يف املتوســط، عــن األمهــات الــاليت ينــتفعن مبفــردهن   
وفضال عن ذلك، فإن احتمال عمـل األم يف ظـرف سـنة ونـصف مـن والدة                 . بالعالوة الوالدية 

ويف هــذا الــصدد يــستفيد .  يف املائــة إذا انتفــع األب بــالعالوة الوالديــة ١٢الطفــل يزيــد بنــسبة 
األب مبرونة العالوة الوالدية، أي خمتلف احتماالت تقسيمها، عالوة على خيار العمـل لـبعض                

ويشكل الرجال الذين يعملون لبعض الوقت نـسبة        . الوقت أثناء احلصول على العالوة الوالدية     
لتــايل ســيتغري يف وبا.  يف املائــة مــن الرجــال الــذين ينتفعــون بــالعالوة الوالديــة  ٢١,٥جمموعهــا 

املستقبل القريب املوقف إزاء العمل لبعض الوقت، فحىت اآلن يعترب العمل لـبعض الوقـت شـيئا        
وسـتؤدي  . تقوم به املرأة، عادة يف الصباح، وال يكون له فائدة فيما يتعلـق مبـسارهن الـوظيفي                 
  .ذلك اجملال زيادة عدد الرجال العاملني لبعض الوقت إىل أمناط وخيارات وظيفية جديدة يف

وينحو مديرو العـاملني اآلن بـصفة متزايـدة أيـضا إىل تقبـل قـرار األب بالعمـل لـبعض                       
 يف املائـة مـن كبـار املـديرين يف أملانيـا      ٨٠ويف نفـس الوقـت يـرى    . الوقت بينما يرعى األطفال   

 ويعتــرب حــوايل ثلــثهم أن اإلقــالل أو االنقطــاع فيمــا يتعلــق ،“حــل جيــد”أن العــالوة الوالديــة 
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ويقدم تقرير احلكومـة االحتاديـة عـن العـالوة الوالديـة      . “ليس مبشكلة ” الوظيفي لألب    ارباملس
  . املزيد من املعلومات املوسعة عن هذا املوضوع٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٩املؤرخ 

  
  النساء املهاجرات    

ستـشارة  ، قـدمت امل   ٢٠٠٧يوليـه   /يف مؤمتر القمة املعـين بالتكامـل الـذي عقـد يف متـوز               - ١٠
فهـل اعُتِمـدت هـذه اخلطـة وهـل        ).  مـن التقريـر    ٩٣الـصفحة   (االحتادية خطـة وطنيـة للتكامـل        

جيــري تنفيــذها يف الوقــت الــراهن؟ يرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن أحكــام هــذه اخلطــة فيمــا يتعلــق 
  .بالنساء والفتيات الاليت نشأن كمهاجرات

امـل وفقـا لقـرار جملـس        أنشئت عشرة أفرقة عاملة بشأن مواضـيع متـصلة بـسياسة التك             
وتتــضمن تلــك األفرقــة  . ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١٢الــوزراء الــذي اختذتــه احلكومــة االحتاديــة يف  

ــاليم      ــات األقـ ــة، وحكومـ ــة االحتاديـ ــال، واحلكومـ ــساء والرجـ ــاجرين مـــن النـ ــن املهـ ــثلني عـ ممـ
ارس مـ /والبلديات، وكثريا من اجلهات غري احلكومية املشاركة؛ وقدمت األفرقة يف أواخر آذار           

  . النتائج اليت توصلت إليها٢٠٠٧
تعزيـز  : التعليم يف مرحلة الطفولـة املبكـرة     ”: وتتضمن اجملاالت العشرة املختلفة ما يلي       

كفالة التعليم والتدريب املهين اجليدين، وفـرص أفـضل يف سـوق            ”و  “ اللغة األملانية من البداية   
وانقـسم الفريـق    . الة النساء والفتيـات   وتلقت مجيع األفرقة العاملة تعليمات مبراعاة ح      . “العمل

ــةحتــسني احلا” ٤العامــل  ــق املــساواة  ل ــات، وحتقي ــساء والفتي ــشية للن ــق العامــل  “  املعي إىل الفري
الـذي اهـتم بـالزواج بـاإلكراه؛ والفريـق          “ التكامل من خالل القانون واملـشاركة     ” ١: الفرعي

جتماعيـة، والتثقيـف اجلنـسي،    متكني املهـاجرات يف األوضـاع األسـرية واال       ” ٢العامل الفرعي   
  .“والصحة، ومساعدة املسنني

وتتضمن خطة التكامل الوطنية اليت عرضتها املستشارة علـى مـؤمتر القمـة الثـاين املعـين             
 من التدابري وااللتزامات الطوعيـة الـيت قطعهـا         ٤٠٠ حوايل   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٢بالتكامل يف   

ووضـعت اخلطـة    . دين ممـن شـاركوا يف ذلـك املـؤمتر         كثري من خمتلـف ممثلـي الدولـة واجملتمـع املـ           
احلكومــة االحتاديــة واألقــاليم، وحكومــات البلــديات والعديــد مــن املنظمــات غــري احلكوميــة،     

ووافقــت احلكومــة االحتاديــة ورؤســاء    . فيهــا املنظمــات النــسائية ومنظمــات املهــاجرات     مبــا
 علــى كــل مــن ليــة األملانيــةواحتــاد رابطــات الــسلطات احملحكومــات األقــاليم ومــؤمتر الــوزراء  

وُصـنفت إسـهامات املنظمـات    . إسهاماهتا يف اخلطة، كما اعتمدهتا عن طريق مترير قـرار رمسـي    
  .غري احلكومية يف قسم التقرير باخلطة، مما جعلها جزءا من اخلطة
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 وميكن االطالع على مزيد من املعلومات املتعلقة باألفرقـة العاملـة واملـشاركني والتـدابري                
  .www.integrationsbeauftragte.deلتزامات الطوعية حتت خطة التكامل الوطنية يف واال

وأجـري  . ٢٠٠٧يوليه  /وبدأت مرحلة التنفيذ مع تقدمي خطة التكامل الوطنية يف متوز           
  .٢٠٠٨رب نوفم/ تشرين الثاين٦التقييم املؤقت األول للخطة يف 

تواجــه النــساء املهــاجرات يف أحيــان  مــن التقريــر، ١١وفقـا ملــا أشــري إليــه يف الــصفحة    - ١١
فمـا هـي التـدابري      . نظرا لكوهنن نساء وخللفيـاهتن العرقيـة      : كثرية عقبة مزدوجة يف سوق العمل     

ــات عــن عــدد املهــاجرات        ــزدوج؟ يرجــى تقــدمي بيان ــز امل احملــددة املتخــذة ملواجهــة هــذا التميي
  .لعامالت الاليت يعشن يف أملانيا مقارنة بالنساء األملانيات والرجال األملان والرجال املهاجرينا

ــرت    ــل    ذكــ ــئني والتكامــ ــاهلجرة والالجــ ــة بــ ــة املعنيــ ــة االحتاديــ ــة احلكومــ  يف مفوضــ
الــسابع عــن تكامــل األجانــب يف أملانيــا االجتاهــات اهلامــة بــشأن انــدماج األشــخاص     تقريرهــا
ــذين ــا  ال ــاة حالــة املــرأة       نــشأوا كمه ــذا الــسياق، جــرت مراع جرين يف ســوق العمــل؛ ويف ه
 مــــــن التقريــــــر الــــــسابع حتــــــت    ٣ -انظــــــر اجلــــــزء الثــــــاين   (أمكــــــن ذلــــــك   كلمــــــا

http://www.bundesregierung.de/nn_56708/Content/DE/Publikation/IB/7-auslaenderbericht.html .(ويشري 
 الـيت قّيمهـا مكتـب اإلحـصاءات         ٢٠٠٥ذلك اجلزء إىل بيانات من تعداد السكان املصغر لعام          

  .على طلب املفوضةاالحتادي بناء 
وجرى إبطال التمييز ضد املهاجرات يف سـوق العمـل األملانيـة عـن طريـق تـدابري مثـل                      

ــاين       ــبني الث إيــالء مراعــاة خاصــة للمجموعــات املــستهدفة يف ســوق العمــل وذلــك وفقــا للكتي
  .والثالث من القانون االجتماعي

ــشكل أساســي بــ        ــساء والرجــال حيظــون ب ــان أن الن ــة ويقــرر هــذان الكتيب نفس إمكاني
وينطبــق هــذا أيــضا علــى  . الوصــول إىل مجيــع التــدابري املقدمــة يف إطــار سياســة ســوق العمــل   

وجيـري األخـذ يف االعتبـار، حيثمـا كـان ذلـك ضـروريا        . األشخاص الذين نـشأوا كمهـاجرين    
وبالتـايل  . وممكنا، باالحتياجات اخلاصة بالنـساء فيمـا يتعلـق بتـدابري االنـدماج يف سـوق العمـل                 

، علــى ســبيل املثــال، تــوفر أيــضا )تنميــة القــدرة اللغويــة األملانيــة(إطــار دورات االنــدماج ففــي 
  .الدورات املقدمة خصيصا للنساء الاليت نشأن كمهاجرات رعاية لألطفال

، بلغـت نـسبة مـشاركة األشـخاص الـذين           ٢٠٠٦ووفقا لتعداد الـسكان املـصغر لعـام           
 يف املائــة، وهــي نــسبة أقــل  ٧٥كمهــاجرين  والــذين نــشأوا ٦٥ و ٢٥تتــراوح أعمــارهم بــني 

ورغـم عـدم    ).  يف املائة  ٨١(بدرجة ملحوظة من نسبة األشخاص الذين مل ينشأوا كمهاجرين          
وجــود فــارق بــني الرجــال، حيــث بلغــت نــسبة احلــصص يف حالــة الــذين نــشأوا كمهــاجرين     

ريا، فال تبلغ نـسبة      يف املائة، ختتلف بيانات النساء اختالفا كب       ٨٧والذين مل ينشأوا كمهاجرين     

http://www.integrationsbeauftragte.de/
http://www.bundesregierung.de/nn_56708/Content/DE/Publikation/IB/7-auslaenderbericht.html
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 يف املائــة مــن النــساء الــاليت ٧٥ يف املائــة مقارنــة بـــ ٦٣العــامالت ممــن نــشأن كمهــاجرات إال 
  .ينشأن كمهاجرات مل

وميثل الربنامج االحتادي للصندوق االجتمـاعي األورويب يف أملانيـا آليـة أساسـية لتعزيـز                  
ــة مكافحــة التمييــز املــزدوج الــ    . ذي يتعرضــن لــه يف ســوق العمــل العمالــة بــني املهــاجرات بغي

وسـيقوم الـصندوق االجتمــاعي األورويب بـدعم انــدماج األشـخاص الــذين نـشأوا كمهــاجرين      
والنساء من خالل تدابري متنوعة تتصل بالتعليم والتدريب اإلضايف، وذلـك أثنـاء فتـرة التمويـل                 

عينـة للمهـاجرات    وتتضمن تلك التدابري كال من التدابري املتعلقة باحلـاالت امل         . ٢٠١٣-٢٠٠٧
) أي دورات لغويـة تتعلـق بالعمالـة يقـدمها املكتـب االحتـادي للـهجرة والالجـئني                 (واملهاجرين  

وتدابري لزيـادة مـشاركة األشـخاص الـذين نـشأوا كمهـاجرين والنـساء يف مجيـع تـدابري الـدعم                      
م رصـد  وجيري اآلن إقامة نظـا . اليت يقدمها الصندوق االجتماعي األورويب وفقا لنهج االدماج   

للربنـامج االحتــادي للــصندوق االجتمــاعي األورويب تتــاح مـن خاللــه معلومــات عــن املــشاركة   
ويف املـستقبل،   . وفقا للخلفية املتعلقة باهلجرة والسن واجلنس واخللفيـة التعليميـة ومـا إىل ذلـك              

ي سيجري االستمرار يف مجع البيانات الربناجميـة عـن التمويـل بغيـة رصـد كيفيـة توزيعهـا الفعلـ          
  .على الرجال والنساء على مر السنني

  
 مـن تقريـر زيارتـه القطريـة         ٧٤يشري املقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف التعلـيم يف الفقـرة                  - ١٢

)A/HRC/4/29/Add.3 (يــتغري بــشكل جــذري ومــن احملتمــل أن الــدميغرايف للبلــد نــسيج الأن  إىل
.  عامـاً تقريبـاً  ٣٠ أو ٢٠املـدارس مـن أصـل مهـاجر خـالل      تالميـذ  يصبح أكثر من ثلث مجيع    

  هــذه احلقيقــة، يــشدد املقــرر اخلــاص علــى احلاجــة إىل اســتجابة حامســة ومبتكــرة،  بــالنظر إىلو
، األمـر   ليا يف النظام التعليمي، سترتفع معدالت البطالـة       استمر التباين السائد حا   ذلك ألنه إذا    و

مــن مــساعدة للعــاطلني عــن العمــل العــبء علــى الدولــة فيمــا تقدمــه الــذي ســيؤدي إىل زيــادة 
ضـرورة   الـسكان أفـراد  وهلذا، فإن إتاحة فرص التعليم جلميـع  .  من عواقب  ذلك ينجم عن  وما

دابري احملـددة املوجهـة لنـساء وفتيـات األقليـات           فما هي الت  . سياسية واقتصادية أساسية يف أملانيا    
  احملرومة اليت اختذت أو يعتزم اختاذها للتغلب على الصعوبات اليت يواجهنها يف جمال التعليم؟

وفقــا للقــانون األساســي جلمهوريــة أملانيــا االحتاديــة تقــع مــسؤولية التعلــيم كليــة علــى     
 الـسياقات عـن طريـق البـدء يف مـشاريع            ومع ذلك تنـشط احلكومـة االحتاديـة يف شـىت          . األقاليم

وبالتـايل، تـدعم احلكومـة االحتاديـة تـدابري ملواصـلة تطـوير التحـول                . منوذجية على سـبيل املثـال     
اهليكلي من املدارس إىل النظام الثنـائي للتـدريب املهـين أو التـدريب املهـين للمحـرومني؛ وهـذا                    

  .يتضمن الفتيات والنساء من األقليات احملرومة

http://www.universalhumanrightsindex.org/hrsearch/displayDocumentVersions.do?lang=en&docId=1082
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عم احلكومة االحتاديـة أيـضا جمموعـة مـن املـشاريع للمـساعدة علـى إدمـاج النـساء            وتد  
ــشأن كمهــاجرات يف ســوق العمــل   ــا مــشروع    . الــاليت ن ــة الــيت جيــري ذكرهــا هن ومــن األمثل

ومـشروع الرصـد هـذا، الـذي يـشارك الـصندوق االجتمـاعي األورويب يف متويلـه،                  . ٢١ شبكة
 نـــشأن كمهـــاجرات ويعمـــل بوصـــفه شـــبكة دعـــم يـــستهدف يف املقـــام األول النـــساء الـــاليت

  .ملساعدهتن على توجيه أنفسهن يف سوق العمل ويف مساراهتن الوظيفية
وتــصف مفوضــة احلكومــة االحتاديــة املعنيــة بــاهلجرة والالجــئني والتكامــل يف تقريرهــا    

السابع عن تكامـل األجانـب يف أملانيـا حالـة الفتيـات والـشابات الـاليت نـشأن كمهـاجرات يف                      
ــاج يف ســوق العمــل        ــل الفــين واإلدم ــدريب املهــين، والتأهي ــيم والت انظــر اجلــزء  (جمــاالت التعل

  ). عن املشاركة يف التعليم والتدريب٢-٣-٢ وخباصة اجلزء الثاين ٢-٢ الثاين
وأحد التدابري احملـددة الـيت اختـذهتا احلكومـة االحتاديـة واملـذكورة يف هـذا الـسياق هـي                       

  .رات اإلدماج للفتيات والنساء الاليت نشأن كمهاجراتالزيادة يف عدد ساعات دو
 MINTومن املتوقع أن تنتفع مجيع الشابات بالعهد الوطين للمزيد من النـساء يف مهـن                  

الـــــذي بدأتـــــه ) الرياضـــــيات وتكنولوجيـــــا املعلومـــــات والعلـــــوم الطبيعيـــــة والتكنولوجيـــــا(
 حتــــت شــــعار  ٢٠٠٨نيــــه يو/ املعنيــــة بــــالتعليم والبحــــث يف حزيــــران   ةاالحتاديــــ الــــوزارة

”Komm, mach MINT! “)مع شركاء من جماالت األعمال التجاريـة والبحـث   ) تعال، اشترك
  .والسياسة

  
  العمالة    

ألن بعــض جوانــب سياســة  الــسابقة تاميــة اخل اأعربــت اللجنــة عــن القلــق يف مالحظاهتــ   - ١٣
 مـن  ٣٩٢الفقـرة   ( وجه خاصبعلى املرأة  االحتادية قد تؤثر سلباً     اإلصالح اليت تنفذها احلكومة     

خلــدمات املتــصل بالقــانون الرابــع اإىل تقيــيم  ٥٨الــصفحة ويــشري التقريــر يف ). A/59/38الوثيقــة 
 وأدخـل الـدعم     ،لبطالـة واملـساعدة االجتماعيـة     اخلـاص با   الـذي حـل حمـل النظـام القـدمي            ،احلديثة

كـان األمـر كـذلك،    وإذا  م؟فهل توفرت النتائج األوليـة هلـذا التقيـي    .األساسي للباحثني عن عمل
  هو أثر هذا القانون على املرأة؟ ماف

فيما يتعلق بالتقييم املوكل قانونيا ملا يدعى بالشرط التجرييب للـضمان املعيـشي للبـاحثني       
 ج مـن الكتيـب الثـاين للقـانون االجتمـاعي، ال تكـون األمهيـة يف                  ٦عن عمل، فإنه وفقـا للمـادة        

وك سياسة سوق العمل، بل ملسألة ما إذا كانـت وكـاالت العمـل              املقام األول لتقييم فرادى صك    
ــواردة يف       ــدماج ال ــز أهــداف االن ــر جناحــا يف تعزي ــديات املفوضــة أكث ــة أو منظمــات البل االحتادي

وســيجري تقيــيم نتــائج البحــث املوســع  . الكتيــب الثــاين للقــانون االجتمــاعي والــسبب يف ذلــك 



CEDAW/C/DEU/Q/6/Add.1
 

14 08-61788 
 

يف موعـد  ) اجمللس االحتـادي  (Bundesratومة االحتادية و  باالشتراك مع األقاليم وتقدميها إىل احلك     
  .٢٠٠٩وستنشر النتائج يف أوائل عام . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١أقصاه 

 Institut für Arbeitsmarkt-und(وُيجــــــري املعهــــــد املعــــــين ببحــــــوث العمالــــــة    

Berufsforschung = IAB(   ــا موســعا مــست ــة حبث ــة االحتادي ــة العمال ــابع لوكال مرا ويف الوقــت  الت
املناسب عن آثار االستحقاقات اليت تغطي تكلفة املعيـشة والـيت تقـدم يف إطـار الـضمان املعيـشي                    

ــسياق، يؤخــذ يف  . للبــاحثني عــن عمــل واالســتحقاقات الــيت تــساعد علــى اإلدمــاج    ويف هــذا ال
 عـددا مـن     وأصدر املعهـد املعـين ببحـوث العمالـة        . احلسبان دائما بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين     

ومـن املعتـزم إصـدار نـشرة شـاملة يف           . النشرات عن املشاريع اليت جرى االنتـهاء منـها حـىت اآلن           
ــائج البحــث الــيت جــرى التوصــل إليهــا حــىت اآلن    ٢٠٠٩أوائــل عــام  .  تــضم ملخــصا جلميــع نت

ة وباإلضافة إىل التقييم العام آلثار الضمان املعيشي للباحثني عـن عمـل، أوصـت الـوزارة االحتاديـ                 
املعنية بشؤون األسـرة واملـواطنني املـسنني والنـساء والـشباب بـإجراء دراسـة إضـافية عـن املـسألة                      
الرئيسية املتعلقة بكيفية تأثري القواعد الـواردة يف الكتيـب الثـاين مـن القـانون االجتمـاعي املتـصلة                    

ن مـدى    علـى بعـض اجملموعـات الرئيـسية مـن النـساء العـاطالت، وعـ                “جمتمع احملتاجني ”مبفهوم  
 املشاركة علـى قـدم املـساواة        وتعزيز هذه الدراسة اإلضافية لنموذج األسرة ذات العائل الواحد أ         

  .بني النساء والرجال يف سوق العمل
  :وتنقسم اجملموعات الرئيسية إىل  
  .الوالد الوحيد أو الوالدة الوحيدة ممن لديهم أطفال حيتاجون إىل رعاية  )أ(  
  . تعويضات البطالة الطويلة األجلعشريات احلاصلني على  )ب(  
  .النساء املسجالت كعاطالت، إال أهنن ال حيصلن على استحقاقات  )ج(  
، ٢٠٠٩فربايـر  / إىل شباط٢٠٠٨يناير /ومن املقرر أن يستمر املشروع من كانون الثاين     

  .٢٠٠٩وبالتايل فلن تكون النتائج متاحة حىت سنة 
ــن احل       ــف م ــاد للبحــث، بتكلي ــوم اآلن احت ــة لتقيــيم     ويق ــإجراء دراس ــة، ب ــة االحتادي كوم

 Bewertung der SGB(الكتيب الثـــاين للقانون االجتمـاعي فيمـا يتعلـق بـسياسة املـســاواة       تنفيذ

II-Umsetzung aus gleichstellungspolitischer Sicht .(  ويف هــذا الــسياق جيــري االضــطالع
 دراسـات مـستقلة متنوعـة عـن اآلثـار، إىل            بإعادة حتليل موسعة للبيانات االقتصادية وبيانات مـن       

  .٢٠٠٩وسُيقدَّم التقرير النهائي سنة . جانب إجراء دراسات إفرادية
وعلــى الــرغم مــن التوجــه القــوي حنــو العمالــة، مقارنــة ببقيــة أوروبــا، يــشكل الوالــدان     

ك، وعالوة علـى ذلـ    . الوحيدان يف أملانيا جمموعة سكانية معرضة بشدة خلطر الفقر بصفة خاصة          
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مـستقرة نـسبيا مـن احملتـاجني إىل املـساعدة       “ جمموعة رئيـسية  ”ميثل الوالدان الوحيدان وأطفاهلما     
الكتيـــب الثـــاين مـــن القـــانون  (مـــن خـــالل الـــضمان املعيـــشي األساســـي للبـــاحثني عـــن عمـــل   

وُيَمثل الوالدان الوحيدان متثيال غـري متناسـب بـني العـاملني، ولكنـهم حيتـاجون إىل           ). االجتماعي
صول على املنافع التكميلية يف إطار تعويضات البطالة الطويلة األجل للذين ال يعملـون سـوى          احل

 االجتمــاعي الــيت تــدفع أقــل مــن  أو للخاضــعني إلســهامات التــأمني“ عمــال صــغريا”مــا يــسمى 
  .يورو كل شهر ٨٠٠

“ أفـضل ممارسـة   ” تعزيـز أمثلـة      ٢٠٠٩وهلذا فستدعم احلكومة االحتادية ابتداء من سـنة           
ني املنظمات الـيت تـدير الـضمان املعيـشي للبـاحثني عـن عمـل حتـت مظلـة التوجيـه اإلطـاري يف                     ب

  :وجيري حاليا إعداد مشروعني. الربنامج االحتادي للصندوق االجتماعي األورويب
تعزيز التدابري اليت ترمي إىل إعداد الوالدين الوحيدين ممن حيتـاجون إىل دعـم وإدمـاجهم                  •  

  ذ تدابري جانبية لتحقيق االستقرار، فضال عنيف العمالة، واختا
تنفيذ مسائل املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين بـني املنظمـات الـيت                    •  

  .تدير البطالة الطويلة األجل
وتتـصل تــدابري التعزيـز مــن ناحيـة باملــشاريع الــيت تـستهلها الوكــاالت الـيت تــدير البطالــة        

ويف هـذه احلـاالت تكـون املـسألة     . ن مشاركة الشبكات احمللية واإلقليمية   الطويلة األجل، وتتضم  
تعزيز األنشطة احمللية الـيت ميكـن فيهـا اجلمـع بفعاليـة بـني املـساعدة املعتمـدة قانونيـا الـيت تقـدمها                          

رعايـة الطفـل،   (وحكومـات البلـديات    ) تدابري لإلدماج يف سـوق العمـل      (وكالة العمالة االحتادية    
إىل الوالدين الوحيدين، وذلـك بغيـة ختفـيض      ) ألطفال واملراهقني، على سبيل املثال    وبرامج دعم ا  

  .أو إلغاء اتكال األسر املعيشية اليت يرأسها أحد الوالدين على املعونة يف األجل الطويل
وفضال عن ذلك، جيب البدء يف مشاريع منوذجية إلنشاء هياكـل داخـل الوكـاالت الـيت                

املرأة /ار الضمان املعيشي للباحثني عن عمل الذي يكفل تعزيز املساواة         تقدم االستحقاقات يف إط   
اهلامة واجلهات الفاعلـة يف     ) االجتماعية(وينشئ العمليات التشغيلية والشبكات ذات املؤسسات       

  .أسواق العمل اإلقليمية
  

 ٢٠٠٧يف عـام    األجـور    اعتماد قـانون إحـصاءات       فإنمن التقرير،    ٦٤وفقاً للصفحة     - ١٤
تتسم بتحسن واضح وتتعلـق بـالبحوث املتـصلة بتطـور حـاالت عـدم               بيانات  للقاعدة   ضعسي”

املساواة يف األجر وأسباهبا، ومن مث، فإهنـا سـتهيئ فرصـا جديـدة لوضـع اسـتراتيجيات مـضادة                    
 تقيـيم علـى أسـاس       دَّفهـل أعِـ   . “ميكنها أن تستهدف األسـباب ذات الـصلة علـى حنـو مناسـب             

  دجمت النتائج، إن وجدت، يف استراتيجية السياسات؟قاعدة البيانات هذه وهل أ
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إن الدراســة االستقــصائية لألجــور الــيت اســتخدمت ســابقا حلــساب عــدم املــساواة يف      
وجيـري يف الوقـت احلـايل       . األجور بني املرأة والرجل مل تتضمن مطلقا قطـاع اخلـدمات العامـة            
ملـساواة يف األجـور يف سـياق        توسيع نطـاق هـذه الدراسـة حبيـث تتـضمن حتلـيال إضـافيا لعـدم ا                 

 Verdienstunterschiede zwischen (“عـدم املـساواة يف األجـور بـني املـرأة والرجـل      ”مـشروع  

Frauen und Männern(الذي أداره مكتب اإلحصاءات االحتادي .  
وعــالوة علــى ذلــك، جــرى التكليــف باختــاذ تــدابري إضــافية وإجــراء دراســات حبثيــة،      

، )دراسـة استقـصائية عـن هياكـل األجـور، علـى سـبيل املثـال               (انـات   ودراسات استقـصائية للبي   
وحتليالت علمية، وذلك بغية حتديد أسباب التفاوت يف األجور بني املرأة والرجـل وتوضـيحها              

  . على حنو شامل بغية التمكن من القضاء على التمييز احلايل يف األجور بأسلوب منتظم
جية، كمــا جيــب دعــم التــدابري الــيت يتخــذها   وبعــد ذلــك، يــتعني اختــاذ تــدابري اســتراتي    

ــشركاء االســتراتيجيون اآلخــرون   ــاب العمــل، أو احتــاد    (ال ــسائية، أو رابطــات أرب منظمــات ن
ملكافحة عدم املساواة يف األجور ولتوعية الـسكان يف هـذا   ) النقابات األملانية، على سبيل املثال    

م املـساواة يف األجـور مـن اعتمـاد          وسيمكن التوصل إىل فهم األسـباب األساسـية لعـد         . السياق
ــة التغلــب علــى ذلــك، ومــن الــضروري أن تتخــذ مجيــع اجلهــات       ــة بغي االســتراتيجيات الواجب

  .الفاعلة تدابري يف نطاق جماالت نفوذها بغية التغلب على تلك األسباب أو إزالتها
  

  :قائمة تصنيفية للتدابري    
ــر يف     - ١   ــساواة يف األجـ ــوم املـ ــل / نيـــسان١٥يـ ــساء املهنيـــات  ٢٠٠٨أبريـ ، النـ

  ..e.Vواملشتغالت باألعمال التجارية 
 Lohnspiegel - Lohnunterschiedeمشروع أقامته مؤسسة هانز بكلر بعنـوان    - ٢  

beim Berufsanfang)  الفروق يف األجور عند بداية التعـيني -دراسة استقصائية عن األجور  .(
  .٢٠٠٨أغسطس /يل إىل آبأبر/ومن املقرر أن يستمر هذا املشروع من نيسان

 Fair P(l)ay - Entgeltgleichheit für Frauen und Männerاملبـدأ التـوجيهي املعنـون      - ٣  

)Fair P(l)ay -٢٠٠٧الذي جرى نشره سنة )  املساواة يف األجور بني املرأة والرجل.  
 Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern inاملــشروع البحثــي   - ٤  

Deutschland)  الفجــوة يف األجــور بــني املــرأة والرجــل يف أملانيــا( ،Institut der Deutschen 

Wirtschaft) معهد كولونيا للبحث التجاري.(  
مــؤمتر مــع احتــاد الرابطــات األملانيــة ألربــاب العمــل عــن موضــوع املــساواة يف    - ٥  

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠األجور يف 
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  ).، سويسراLogibيشابه (لألجور دراسة جدوى عن االختبار الطوعي   - ٦  
يقوم مكتب اإلحصاءات االحتادي، بناء علـى مبـادرة مـن احلكومـة االحتاديـة                  - ٧  

وبدعم منـها، بتنفيـذ مـشروع املقـصود منـه التحـسني املـستدام لتـوافر بيانـات عـن املـساواة يف                        
الدراسـة  األجور من خالل تدابري متنوعة وعن طريق تضمني مـوظفي احلكومـة أيـضا يف نظـام                  

االستقصائية لألجور، مما ييـسر عقـد مقارنـات بـني القطـاع اخلـاص واخلـدمات العامـة، وبغيـة                     
إجراء تقييم خاص للدراسة االستقصائية اجلديـدة هلياكـل األجـور هبـدف إجـراء حتليـل مفـصل              

ومــن املقــرر أن يــستمر هــذا املــشروع مــن   . ألســباب الفــروق يف األجــور بــني املــرأة والرجــل  
  .٢٠٠٩نوفمرب / إىل تشرين الثاين٢٠٠٨يل أبر/نيسان

وسيجري التفكري من جديد يف األنشطة اإلضافية املعنية مبوضوع املـساواة يف األجـور                
  .على أساس املعلومات املكتسبة من املشاريع اجلارية

ــه جديــد لــصكوك سياســات ســوق العمــل  (وســيجري اعتمــاد تــشريع جديــد    ) توجي
وسـيجري ترسـيخ مبـدأ      . ات املتعلقـة بعـدم املـساواة يف األجـور         استجابة لنتـائج حتلـيالت البيانـ      

املساواة وتعزيز املرأة بوصفه هدفا أكثر أمهيـة ممـا كـان عليـه سـابقا فيمـا يتعلـق بتعزيـز العمالـة                   
واالنقطاعات الطويلة يف العمل بأجر، اليت كثريا ما ينتج عنها فقـدان املهـارات إىل               . بوجه عام 

ــة، تــشكل أســبابا هامــة الســتمرار عــدم املــساواة يف     جانــب ميــل املــرأة إىل اخت  ــار مهــن معين ي
وستبذل اجلهود مـن خـالل مـنح مزايـا تعـزز العمالـة تعزيـزا فعـاال، وذلـك                    . مستويات األجور 

بغية القضاء على األضرار املوجودة وحرصا على ختطي األسـواق اجلنـسانية يف جمـايل التـدريب                 
اء العائدون إىل سوق العمل علـى اإلسـتحقاقات الـيت           وسيحصل الرجال والنس  . املهين والعمالة 

يطلبوهنا للمساعدة على عودهتم إىل سوق العمل مـن خـالل التـدابري الـيت تعـزز العمالـة تعزيـزا                     
ومن أهم تلـك اإلسـتحقاقات خـدمات املـشورة والتوظيـف، فـضال عـن دعـم التـدريب               . فعاال

ــا    وحيــث أن . ء تنفيــذ هــذه التــدابري اإلضــايف عــن طريــق تغطيــة التــدريب ورعايــة األطفــال أثن
اختالف الفترات الزمنية النقطاع النساء والرجال يعترب الـسبب الرئيـسي للفـروق يف األجـور،                

  .يكون لدعم العودة إىل سوق العمل أمهية كبرية يف هذا السياق
وستبذل حماوالت للتأثري على خيارات املـسار الـوظيفي الـيت تقررهـا النـساء والفتيـات                
وسـيجري اسـترعاء االنتبـاه إىل املهـن         . لة مبكرة من خالل املشورة املتعلقة هبذا املـسار        يف مرح 

ــة ذات االحتمــاالت اجليــدة للتنميــة بالنــسبة      ذات املنظــور الطويــل األجــل واملــسارات الوظيفي
  .للدخل والنمو الشخصي

 وتتضمن مـشاريع كـثرية يف إطـار الربنـامج االحتـادي للـصندوق االجتمـاعي األورويب                  
  .حوافز هامة لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل وللتشجيع على املساواة يف األجور بينهما
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وقد وجدت خيارات قانونية الختاذ إجراءات بالنسبة لألجور غري املتـساوية حـىت قبـل           
وســتقوم الوكالــة االحتاديــة ملناهــضة التمييــز جبعــل . إدخــال القــانون العــام للمــساواة يف املعاملــة

  .هور أكثر وعيا باإلمكانات اليت يوفرها هذا القانوناجلم
وقد نص االتفاق الطوعي بني احلكومة االحتادية والرابطات املركزيـة للتجـارة األملانيـة            

 على ختصيص أربعة جمـاالت للعمـل، وهـي التوفيـق بـني العمـل واألسـرة، وفـرص                   ٢٠٠١لعام  
راكـز القياديـة، والتغلـب علـى الفجـوة يف           تعليمية وتدريبية أفضل، وعدد أكرب من النـساء يف امل         

 ٢٠٠٨وبّين التقييم الثالـث للمـساواة بـني املـرأة والرجـل يف القطـاع اخلـاص يف عـام            . األجور
واتفقـت  . زالت هناك حاجة إىل اختاذ إجراء فيما يتعلق مبجاالت العمل املذكورة أعـاله             أنه ما 

ه ينبغـي إدخـال ديناميـة اجملـالني األولـني مـن             احلكومة االحتادية وممثلو األعمال التجارية على أنـ       
  .“املساواة يف األجور”تلك اجملاالت يف جمال 

  
 مــن الوثيقــة ٣٩٦الفقــرة (ا اســتجابةً للمالحظــات اخلتاميــة الــيت قدمتــها اللجنــة ســابق   - ١٥

A/59/38(     عـدداً مـن التـدابري لتعزيـز        اختـذت   ة اخلارجيـة     أن وزار  ١١٨الصفحة   يبني التقرير يف
ألجــور ل مــا إذا كـان احلــد األدىن  بيـان يرجــى  .األسـر الدبلوماســية لــدى  خــدم املنـازل  حقـوق 

ألجـور الـيت تـدفع يف أملانيـا         لالذي يتعني على السفارات دفعها خلدم املنازل يعادل احلد األدىن           
وهـل املعـايري الـدنيا لقـوانني العمـل والـنظم االجتماعيـة مطابقـة                . اخلدمة يف املنازل  عموماً لقاء   

  لمعايري األملانية العامة؟ل
يف إطار عملية احلصول على موافقة للبدء يف العمل لدى أسـرة خاصـة لعـضو يف بعثـة            

دبلوماسية أجنبية معتمدة أو قنصلية يف مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة، مـن الـضروري اآلن بالنـسبة                   
م غــري املــشروط ألربــاب العمــل احملــتملني أن يــدللوا مبــا ال يــدع جمــاال للــشك علــى اســتعداده  

وأمههـا  (للمحافظة على املعـايري الـدنيا فيمـا يتعلـق بالقـانون االجتمـاعي وقـانون العمـل ألملانيـا            
. طيلــة فتــرة العمــل) عقــد كتــايب وحــد أدىن لألجــور وتــأمني صــحي وأغذيــة ومــسكن باجملــان 

العمـل  ويتطلب ذلك أن تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مذكرة شـفوية تكفـل التـزام رب                 
ومن العناصر اهلامة يف هذه العملية عقد لقـاء بـني اخلـادم املنــزيل احملتمـل وممثـل                   . باملعايري الدنيا 

اخلادمـة بغيـة كفالـة درايتـه        /عن البعثة الدبلوماسـية األملانيـة يف البلـد الـذي ُيـستقدم منـه اخلـادم                
مـاعي وقـانون العمـل يف حالـة     درايتها حبقوقها والتزاماهتا وفقـا للقـانون االجت    /حبقوقه والتزاماته 

وجيري يف هذا الـسياق توزيـع كتيـب تعليمـي           . التعيني، فضال عن الدراية باحلد األدىن لألجور      
  .يطبع بدعم من وزارة اخلارجية
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ــة         ــام وزارة اخلارجي ــد قي ــد إال عن ــدخول البل ــازل اخلــصوصيني ب ــسمح خلــدم املن وال ي
تيفائها عنــدما يعــني عــضو بعثــة دبلوماســية أو  األملانيــة بــالتقييم اإلجيــايب للــشروط الواجــب اســ 

  .قنصلية معتمدة يف أملانيا خادما منـزليا خاصا
ويستهدف اإلجراء الذي تقوم به وزارة اخلارجيـة كفالـة االلتـزام باملعـايري الـدنيا فيمـا                    

يتعلق بقانون العمل والقانون االجتماعي ألملانيا عن طريـق اسـتعمال مجيـع اخليـارات القانونيـة                 
وبالتـــايل ال يتعـــرض خـــدم املنـــازل الـــذين يعينـــهم أعـــضاء البعثـــات الدبلوماســـية أو  . ملتاحـــةا

  .القنصليات ألضرار جوهرية عند مقارنتهم خبدم املنازل يف أملانيا
  

  مشاركة املرأة يف احلياة العامة وصنع القرار    
 مـن الوثيقـة     ٣٩٦ الفقـرة  (ة اخلتامية الـسابق   ا يف مالحظاهت  التقدير، مع   ،اللجنة أشارت  - ١٦

A/59/38(                       إىل معدل مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية، بيـد أهنـا أعربـت أيـضاً عـن القلـق ألن 
سـيما يف    عامـة، وال  مـن احليـاة ال    يف املراتب العليا لعدة قطاعـات أخـرى         متثيال ناقصا   املرأة ممثلة   

ويف الـصفحات   . ألكادمييـة  واألوساط العلمية والبحثية وا    ، والسلك الدبلوماسي  ،اخلدمة املدنية 
هـذه القطاعـات،   يف يـستعرض التقريـر جمموعـة مـن التـدابري الـيت اختـذت            ،  ١٢٢ إىل   ١١٩من  

يف متثـيال ناقـصا   ، ملعاجلة مسألة متثيـل املـرأة   االحتادي على وجه التحديدمبوجب قانون املساواة   
اإلدارة العامــة جمــال يف هــذا الــصدد، تقيــيم للتقــدم احملــرز يف ، أجــرىفهــل  .املناصــب القياديــة

الـسبب يف أن    ن  عـ  يةتفصيلتقدمي معلومات   يرجى  ؟  ويف املؤسسات العلمية والبحثية   واالحتادية  
، )١٢٠الـصفحة  ( يف املائـة  ٣٠تبلـغ حاليـاً   املبتـدئني   نسبة النساء يف أوساط أساتذة اجلامعـات        

ــاً نــسبة   النــساء يف عــام الــدرجات اجلامعيــة بــني الرجــال و احلــصول علــى بينمــا تعادلــت تقريب
فمـا نـوع    ).٤٨الـصفحة  ( يف املائـة  ٣٩الـدكتوراه للنـساء   درجـة  بلغت نـسبة مـنح   و، ٢٠٠٤

 وهـل ميكـن   ؟الدبلوماسـي التدابري اخلاصة املؤقتة اليت اختـذت لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف الـسلك      
  ؟السلطة القضائيةتقدمي معلومات عن مشاركة النساء يف 

ة منتظمة التطورات فيما يتعلق باملرأة يف املناصب القياديـة          تقّيم احلكومة االحتادية بصف     
ــانون      . يف اخلدمــة العامــة  ــة عــن ق ــة الــيت تعــدها احلكومــة االحتادي وفــضال عــن التقــارير املرحلي
 Bundestags، ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول ٧التقريـر املرحلـي األول يف   (املساواة االحتادي 

Drucksache 16/3776 قدم التقرير الرابع معلومات عـن  )٢٠١٠التايل يف عام ، ويقدم التقرير ،
، ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ١٦مـن   (نسبة النساء يف اهليئات اهلامة يف جمال نفوذ احلكومة االحتادية           

BT-Drs. 16/4385(     ــانون تكــافؤ ــود اإلنــاث وق ــر املرحلــي األول عــن اجلن ، بينمــا حيــدد التقري
التطورات يف السنوات القليلـة  ) BTDrs. 16/7920 ،٢٠٠٨يناير /كانون الثاين(الفرص للجنود 

والكتيـب اجلديـد الـذي أصـدرته الـوزارة االحتاديـة املعنيـة بـشؤون األسـرة واملـواطنني                    . املاضية
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املساواة بـني املـرأة والرجـل يف اإلدارة االحتاديـة واحملـاكم             ”املسنني والنساء والشباب، وعنوانه     
 Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in(“ االحتاديـة 

den Gerichten des Bundes (    ــة األجــل منــذ ــة الطويل  ١٩٨٦/١٩٩٦صــور بوضــوح التنمي
وتنــاول موضــوع االختالفــات يف شــىت املــستويات القياديــة يف الــسلطات االحتاديــة واجملــاالت    

نوية عن التقدم علـى أسـاس       ويعد مكتب اإلحصاءات االحتادي دراسات استقصائية س      . التابعة
  .قانون املساواة االحتادي

وحقيقــة أن أملانيــا حتظــى مبكانــة جيــدة نــسبيا فيمــا يتعلــق مبــشاركة املــرأة يف املناصــب       
ولكنـها ال تـشغل إال املركـز الثالـث قبـل األخـري يف               ) جملـس الـوزراء، الربملـان     (القيادية الـسياسية    

خلدمــة العامــة، عنــد مقارنتــها ببلــدان االحتــاد األورويب   مــشاركة املــرأة يف املناصــب القياديــة يف ا 
حتليل للحالة واالجتاهات أصدرته املفوضية     . ٢٠٠٧انظر املرأة والرجل يف صنع القرار       (األخرى  

وتوجـد عالمـة إجيابيـة، وهـي أن         . ، تشري إىل ضـرورة اختـاذ إجـراء        )٢٠٠٨األوروبية، بروكسل   
، ٢٠٠٨نـوفمرب  / تشرين الثاين١ يف وزارة احتادية يف امرأة ستصبح مرة أخرى وزيرة دولة دائمة     

. مما يشكل انتهاء فترة تقرب من ست سنوات مل تـشغل امـرأة خالهلـا منـصب وزيـر دولـة دائـم                     
وبتعيني نـساء كرئيـسات إدارات بـوزارة اخلارجيـة ووزارة الداخليـة االحتاديـة تكـون النـساء قـد                     

  . األوىل أثناء هذه الفترة التشريعيةبلغن املستوى القيادي يف تلك اإلدارات للمرة
ونظرا لزيادة توظـف النـساء يف نفـس وقـت إعـداد التقريـر املرحلـي األول عـن قـانون                        

املساواة االحتـادي، أعربـت إدارات كـثرية عـن توقعهـا أن املـرأة يف املراكـز القياديـة مـن شـأهنا                        
حيـة، فالبيانـات اإلحـصائية      ومـن نا  .  تلـك املراكـز مـن اجملموعـة املتاحـة بالفعـل            “أن تنمو يف  ”

زالـت تواجـه     تبني هذا التطور بالفعـل، ومـن ناحيـة أخـرى يظهـر مـن الدراسـات أن املـرأة مـا                     
أضرارا فيما يتعلق بتطور مسارها الوظيفي نظرا لإلجـازات والعمـل لـبعض الوقـت أثنـاء ذلـك                 

  ).BT Drucksache 16/3776(املسار 
  

  اخلدمة الدبلوماسية    
ــد     ــيم التق ــوزارة اخلارجيــة       جــرى تقي ــساواة ل ــة الثانيــة للم م احملــرز حــىت اآلن يف اخلط
ــة ٢٠٠٧-٢٠٠٤وبالقيــاس علــى خطــة املــساواة  . ٢٠١١-٢٠٠٨ ، أحــرزت وزارة اخلارجي

بالفعل تقدما هاما صـوب مـشاركة متوازنـة للمـرأة والرجـل، فـزاد نـصيب املـرأة يف كـثري مـن                        
 ُعينـت أول رئيـسة إدارة       ٢٠٠٦ويف عـام    . آلناجملاالت اليت كان متثيل املرأة فيها ناقصا حـىت ا         

ــة ــالتعيني   . يف تــاريخ وزارة اخلارجي ومــع ذلــك . وكانــت هنــاك حتــسينات أيــضا فيمــا يتعلــق ب
 يف املائــة مــن  ٥٠يكــن مــن املمكــن دائمــا يف الــسنوات الــثالث املاضــية تعــيني نــساء يف          مل

  .املستويات الرفيعة للخدمة
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.  يف االعتبــار، كلمــا زادت نــسبة النــساء فيهــا وكلمــا قــلّ عمــر اجملموعــة الــيت تؤخــذ   
 سـنة فأقـل يف   ٤٠ يف املائـة مـن النـساء يف الفئـة العمريـة       ٤٠وبالتايل، توجـد نـسبة تقـرب مـن          

ــة  ــة للخدمـ ــاة   . املـــستويات الرفيعـ ــر مراعـ ــة أكثـ ويف نفـــس الوقـــت، أصـــبحت وزارة اخلارجيـ
 مـع  -لـة لـبعض الوقـت    للمعاشرة واألسـرة، فقـد جـرى توسـيع نطـاق تـشاطر الوظيفـة والعما               

 حبيـث تتـضمن اآلن مناصـب قياديـة علـى        -وجود مشاريع جتريبية يف كل من أملانيـا واخلـارج           
  .مستوى رؤساء اإلدارات للمرة األوىل

 فيمـــا يتعلـــق بالترقيـــة إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٤ومل تتحقـــق بعـــد أهـــداف خطـــة املـــساواة   
عمـال القياديـة، ويتـضح ذلـك بدرجـة      وال تـزال املـرأة ممثلـة متثـيال ناقـصا يف األ     . مناصب القمة 

وتبــذل وزارة اخلارجيــة قــصارى جهــدها لتنفيــذ الغايــات  . كــبرية يف كــل مــن أملانيــا واخلــارج 
  .املستهدفة يف أقرب وقت ممكن

ــدافا            ــة أه ــصا، وضــعت وزارة اخلارجي ــيال ناق ــساء متث ــل الن ــيض متثي ــى ختف وعمــال عل
نـساء باألعمـال القياديـة أو باألعمـال          للعهـد إىل ال    ٢٠١١-٢٠٠٨ملموسة يف خطـة املـساواة       

 تعتـزم وزارة اخلارجيـة      ٢٠١١-٢٠٠٨وأثناء فترة سريان خطة املـساواة       . اليت تؤهلهن للقيادة  
اعتماد جمموعة من التدابري إلعداد النساء بصفة خاصة لألدوار القيادية من خالل تـدابري تنميـة                

ــة     ــسري وصــوهلن إىل املناصــب القيادي ــق تي ، وإبطــال األضــرار النامجــة عــن   املوظفــات عــن طري
ــة بقــدر اإلمكــان يف إطــار        ــا واخلــارج مرن ــيم، وجعــل ســاعات العمــل يف أملاني إجــراءات التقي

  .عمليات وزارة اخلارجية، وتيسري إعادة إدماج األمهات واآلباء العائدين من إجازة والدية
  

  العدل    
ديـسمرب  /ون األول  كـان  ٣١ترجع أحدث أرقـام عـن نـسبة النـساء يف جمـال العـدل إىل                   
وحيث أن اإلحـصاءات جتمـع كـل سـنتني فـستتاح البيانـات اجلديـدة ألول مـرة بعـد                     . ٢٠٠٦

وقد شكلت النساء يف تـاريخ الدراسـة االستقـصائية نـسبة            . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١
  . يف املائة تقريبا من املدعني العامني٣٦ يف املائة من القضاة، بينما شكلن نسبة ٣٣,٢٣

  
  جلامعات ومؤسسات البحثا    

ــدين تقريبــا             ــات طيلــة عق ــع ونــشر البيان ــا مجــع وجتمي ــصفة منتظمــة يف أملاني جــرى ب
ــن ــات       عـ ــري اجلامعـ ــن غـ ــث مـ ــسات البحـ ــات ومؤسـ ــة يف اجلامعـ ــب القياديـ ــرأة يف املناصـ   املـ

)Frauen in Führungspositionen an Hochschulen und außerhochschulischen 

Forschungseinrichtungen (     ــشترك ــي املـــ ــؤمتر العلمـــ ــق املـــ ــن طريـــ  Gemeinsamen(عـــ

Wissenschaftskonferenz – GWK, www.gwk-bonn.de (      وجـرى تقييمهـا عـن طريـق هيئـات
  .احلكومة االحتادية واألقاليم
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  نسبة األساتذة اإلناث    
.  يف املائـة مـن مجيـع أسـاتذة اجلامعـات األملانيـة      ٦,٥ نـسبة    ١٩٩٢شكلت املـرأة عـام        
 يف املائـة    ١٠,٥وبلغـت تلـك النـسبة       . ت هذه النسبة بصفة مـستمرة منـذ ذلـك الوقـت           وارتفع
ــام  ــام  ١٤,٤، و ٢٠٠٠ع ــة ع ــة ١٦,٢ و ٢٠٠٥ يف املائ ــة ( يف املائ ــة أولي ــام ) قيم . ٢٠٠٧ع

)  يف املائـة   ٣,٥ (٤٥٨مـن   ) أرفـع مـستوى    (C4/W3وزاد عدد األساتذة اإلناث على مـستوى        
ومـن  . ، ممـا يـشكل ثالثـة أضـعاف تقريبـا          ٢٠٠٦عام  ) ة يف املائ  ١١ (١ ٣٦٨ إىل   ١٩٩٢عام  

اجلدير بالذكر بصفة خاصة أن عدد مناصـب األسـتاذية الـيت شـغلها الرجـال أثنـاء هـذه الفتـرة                      
ــا  برنــامج األســاتذة ”وتــسعى احلكومــة االحتاديــة واألقــاليم عــن طريــق   . ظلــت متــساوية تقريب

اة بني املرأة والرجل يف اجلامعـات        إىل حتقيق هدف املساو    ٢٠١٢-٢٠٠٨املشترك لـ   “ اإلناث
األملانيـــة والتحـــسني املـــستدام لتمثيـــل املـــرأة علـــى مجيـــع مـــستويات املـــؤهالت وزيـــادة عـــدد 

وهــــذه حالــــة مــــن حــــاالت التــــدبري اخلــــاص املؤقــــت . األكادمييــــات يف األعمــــال القياديــــة
  . من االتفاقية٤ للمادة وفقا

مكن مـــن االختيـــار املـــستقل واجلامعـــات مـــسؤولة عـــن تعـــيني األســـاتذة؛ حيـــث تـــت   
للمرشحني املناسبني وفقـا للتفـوق األكـادميي، بغـض النظـر عـن نـوع اجلـنس، لـشغل مناصـب                      

ولـذلك ميكـن    . وال توجد حصص لتعيني املرأة كأستاذة مبتدئة      . األساتذة أو األساتذة املبتدئني   
  .أن تتفاوت نسبة النساء كل عام

  
  معاهد البحث خارج اجلامعات    

 يف املائة من مجيع مـوظفي البحـث يف معاهـد            ٢٨,٢ نسبة   ٢٠٠٦اء عام   شكلت النس   
ــام   . البحــث خــارج اجلامعــات  ــسبة ع ــصل إىل ٢٠٠٧وارتفعــت هــذه الن ــة٢٩,٧ لت .  يف املائ

؛ ١٩٩٢وارتفعت نسبة النساء يف املناصب القيادية يف هذه املعاهـد ارتفاعـا مـستمرا منـذ عـام                   
  .٢٠٠٧ يف املائة عام ٨,٣و ، ٢٠٠٦ يف املائة عام ٧,٢وكانت النسبة 

وزادت بوضوح نسبة النساء يف املستويات الرفيعة للخدمة العامة يف األقاليم، ولـذلك                
وكـان مـن املمكـن أيـضا زيـادة      . زاد أيضا عدد النساء الاليت حيتمل أن يشغلن مناصـب قياديـة         

ومــع . يـة ومـستمرة  عـدد النـساء يف املناصـب القياديـة يف الـسنوات القليلــة املاضـية زيـادة تدرجي       
وبوجـه عـام، تـنخفض نـسبة النـساء      . زالت املرأة ممثلة متثيال ناقـصا علـى حنـو متكـرر       ذلك، ما 

زال جيري النظر إىل سياسـة املـوظفني الـيت تنحـو حنـو               ولذلك، فما . كلما زاد مستوى األجور   
ألقــاليم املــساواة والــيت تــستهدف زيــادة نــسبة النــساء يف املناصــب القياديــة كــضرورة تتخــذها ا

  .حبيث تزيد هذه النسبة عن طريق اختاذ التدابري الالزمة لتحسني مراعاة األسرة
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ــضم      ــالوج ي ــدِّم كت ــق      ٢٨وقُُُُّ ــا يتعل ــاعي فيم ــدم االجتم ــصوير التق ــسانيا لت ــارا جن  معي
لـس  اجملباملساواة بني املرأة والرجل إىل املؤمتر الثامن عشر لألقاليم واملساواة والـوزراء وأعـضاء                

ويــشري أحــد املؤشــرات إىل مــشاركة النــساء والرجــال يف املناصــب   . ادي املعنــيني بــاملرأةاإلحتــ
وسُتـَشكل جمموعـة مـن اخلـرباء بغيـة تقريـر مـا إذا             . القيادية يف اإلدارات على مـستوى األقـاليم       

  .كان ينبغي إدراج األساتذة املبتدئني يف قائمة املؤشرات هذه
  

 العنف ضد املرأة    

املـرأة  إىل أن   ،  )٢٦صـفحة    املـذكورة يف  (املرأة مع العنـف     خبربة  اسة املتعلقة   لدرتشري ا   - ١٧
البيانـات  ببـني املتوسـط واملرتفـع باملقارنـة         مـستواها   العنـف يف أملانيـا يتـراوح        مرت بتجربة مـع     

تعـاين مـن العنـف اجلـسدي واجلنـسي      يف أملانيـا  املرأة املهاجرة فإن وعالوةً على ذلك،  .الدولية
مــن العنــف تعــاين املــرأة الالجئــة ولمــرأة األملانيــة غــري املهــاجرة، بالنــسبة ل املعــدل يفــوقمبعــدل 
فهل أعدت الدولة الطرف دراسة عن أسباب هذا املعـدل   ).١٠٧الصفحة (ذلك يفوق بتواتر 

مـا هـي التـدابري،    ف، كـذلك إن كان األمر و لعنف ضد املهاجرات والالجئات؟لاملرتفع والتواتر 
  يف هذا الصدد؟ذت اليت اختإن وجدت، 

ــة        ــة املعنون ــانوي للدراســة التمثيلي ــشة  ”يوجــد يف الوقــت احلــايل حتليــل ث حــاالت املعي
 Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von( “واألمــن والــصحة للنــساء يف أملانيــا 

Frauen in Deutschland(          وتركيـز هـذا التحليـل علـى العالقـة بـني الـصحة والعنـف واهلجـرة ،
). Gesundheit – Gewalt – Migration( اهلجـرة  - العنـف  -الـصحة  : نعكس علـى العنـوان  يـ 

 علـى   -وتبني النتائج بوضوح أن وقوع املـرأة ضـحية للعنـف يـضر بـصحة املـرأة ضـررا كـبريا                      
وبنـاء علـى مـا جيـري تعلمـه مـن تلـك الدراسـة، مـن          . صعيد مجيع الطبقات واخللفيات العرقيـة   

أكثــر حتديــدا علــى الرعايــة الــصحية للنــساء والفتيــات املتــضررات،    املمكــن إضــفاء حتــسينات  
ــضررات   ــاجرات املت ــة      . وخباصــة امله ــن الرعاي ــسؤولني ع ــائج للم ــتجري إتاحــة النت ــذلك س ول

  .الصحية والوقائية
وقد نشر معهـد روبـرت كـوتش، يف إطـار النظـام االحتـادي ملراقبـة الـصحة، كتيبـا يف                        

 مــع اهتمــام خــاص -عواقــب العنــف علــى الــصحة ”ن  عــ٢٠٠٨أكتــوبر /هنايــة تــشرين األول
ــائلي  ــالعنف العـ  Gesundheitlichen Folgen von Gewalt – unter besonderer(“ بـ

Berücksichtigung von häuslicher Gewalt ( العنــف يف ســياق اهلجــرة ”الــذي ينــاقش أيــضا
ة الـصحية   وتعرض معلومات حمددة عن الظـروف الـصحية للـسكان ونظـام الرعايـ             . “واهلروب

. بأسلوب عملي يف الكتيبات اليت نشرها معهد روبـرت كـوتش يف إطـار نظـام مراقبـة الـصحة            
  .وتتاح معلومات، من خالل هذا النظام لكل من اخلرباء وعموم السكان
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يف الدولـة  الـسلطات املنـاظرة هلـا    ما هي اخلطوات العملية اليت ستتخذها احلكومـة مـع            - ١٨
تـوفري  الوقـت املناسـب ل    الالزم بصورة مـستدامة وبالقـدر الكـايف ويف           لتوفري التمويل والبلديات  

املتــضررات مــن العنــف، وألطفــاهلن أيــضاً،  والفتيــات للنــساء بــصورة شــاملة وميــسرة حلمايــة ا
جمانـــاً علـــى أمـــاكن اإليـــواء وعلـــى املـــشورة والـــدعم القـــانوين إمكانيـــة حـــصوهلن ســـيما  وال

 واالجتماعي؟

كما نص عليه القانون األساسـي، تكـون حكومـات األقـاليم            وفقا لتوزيع املسؤوليات      
ــة يف شــكل مرافــق دعــم للنــساء       ــة الواجب ــة التحتي والبلــديات مــسؤولة عــن متويــل وتــوفري البني

  . املتضررات من العنف وأطفاهلن
وتدعم احلكومة االحتادية بوجه خاص، يف حدود مـسؤولياهتا املاليـة، تنميـة الـشبكات              

 اليت تقدم املعونة إىل النساء املتضررات من العنف، مبـا يف ذلـك متويـل ثالثـة          املقامة بني اهلياكل  
ــساء     ــآوى النــ ــسيق مــ ــة تنــ ــة بغيــ ــة وطنيــ  Bundesgeschäftsstellen der(مكاتــــب إداريــ

Frauenhauskoordinierung(      واملكاتب االحتادية إلسداء املشورة للمـرأة، واخلطـوط الـساخنة ،
والـدائرة  ) Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe - bff(للمـرأة  

ــاء اهلجــرة        ــرأة أثن ــاملرأة والعنــف ضــد امل ــسيق مكافحــة االجتــار ب ــة لتن  Bundesweiter(الوطني

Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess - 

KOK(      كمـا جـرى مـن       - هامة لتحسني نوعية برامج الـدعم         مما يشكل إسهاما يف اختاذ تدابري 
وال تتـضمن   . خالل متويل اجتماعات اخلرباء ومـشاريع البحـث واملـشاريع النموذجيـة املبتكـرة             

البنيــة التحتيــة لــدعم النــساء املتــضررات مــن العنــف وأطفــاهلن واملمولــة عــن طريــق حكومــات  
فحـسب، بـل مكاتـب إسـداء املـشورة          األقاليم والبلديات مآوى النـساء بوصـفها عنـصرا مثبتـا            

للمرأة واخلطوط الساخنة للمرأة أيضا، فضال عن عدد متزايد مـن مكاتـب التـدخل والتعـاون،                 
  .باإلضافة إىل األشكال األخرى ذات الصبغة املؤسسية لربط تلك الربامج

ومتثــل مــأوى النــساء وســيلة دعــم ال غــىن عنــها، وهــي وســيلة متاحــة بــشكل أساســي    
  .ء الاليت يسعني إىل احلماية وأطفاهلنجلميع النسا

وبصفة عامة، ميكن القول بصورة مؤكدة، على أساس املعلومات املتـوفرة، أنـه يوجـد                 
تـوفر  ) مآوى يف كـل مـن الـدور والـشقق         ( مرفق ملآوى النساء يف أملانيا       ٤٠٠يف الوقت احلايل    

  .اهلن مكان على األقل للنساء املتضررات من العنف وأطف٧ ٠٠٠ما جمموعه 
ــستقلة            ــاه امل ــن رابطــة خــدمات الرف ــق كــل م ــساء عــن طري ــآوى الن ــل م وجيــري متوي

  .واملنظمات احمللية اليت ال تستهدف الربح وحكومات البلديات واملناطق
  .ويعترب عدد األماكن املتاحة يف مآوى النساء متناسبا مع طلب مجيع األقاليم  
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 ســبل دعــم النــساء املتــضررات مــن  ويتــوفر التمويــل العــام ملــآوى النــساء وغريهــا مــن   
وحتـصل مـآوى النـساء املتـضررات مـن العنـف وأطفـاهلن علـى متويـل                 . العنف يف مجيع األقـاليم    

ويف هـذا الـسياق، تتخـذ فـرادى األقـاليم           . مستمر من كـل مـن حكومـات األقـاليم والبلـديات           
  .هنجا خمتلفة فيما يتعلق بالتمويل

ن أيـضا النـساء املتـضررات مـن العنـف وأطفـاهلن            وأثناء اإلقامة يف مأوى النساء، تتمك       
الذين يصبحون معوزين نتيجة لالفتقار إىل الدخول من احلصول على اسـتحقاقات اجتماعيـة،              
مما يكفل هلم املبالغ الالزمة لتغطية تكاليف معيشتهم، ومسكن آمـن يف مـأوى للنـساء، ودعـم                  

  . اجتماعي إضايف إذا اقتضت احلاجة-نفسي 
وقت احلايل يف فريـق عامـل شـكلته الرابطـة األملانيـة للرفـاه اخلـاص والعـام          وجيري يف ال    

تــداول مــسائل تتعلــق بتمويــل مــآوى النــساء، يــشارك فيــه ممثلــون عــن احلكومــة االحتاديــة           
وحكومــات األقــاليم واحتــاد رابطــات الــسلطات احملليــة األملانيــة والرابطــات الــيت تــنظم مــآوى    

قدمتها الرابطة األملانية للرفـاه     توصيات  ”،  ٢٠٠٨يونيه  /يرانواعُتِمدت مؤخرا، يف حز   . النساء
اخلــاص والعــام بــشأن اســتحقاقات املعونــة للنــساء املتــضررات مــن العنــف العــائلي وأطفــاهلن،    

“ وخباصـــة مـــن بـــني املتـــضررات قانونـــا وفقـــا للكتيـــب الثـــاين مـــن القـــانون االجتمـــاعي          
)Empfehlungen des Deutschen Vereins zu Hilfeleistungen an von häuslicher Gewalt 

betroffene Frauen und ihre Kinder insbesondere im Rechtskreis des SGB II(  وهـذه ،
  .التوصيات موجهة إىل املنظمات املسؤولة عن تقدمي االستحقاقات يف هذا السياق

  
 أوسـاط    لألعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف       هحدوث تـشوي  معدل  يرجى تقدمي بيانات عن       - ١٩

ترتيبـات  مـن يقيمـون يف أملانيـا الـذين يتخـذون            هل يعاقـب مجيـع      و. ملانياأالفتيات املقيمات يف    
 أيـاً كـان املكـان الـذي جـرى فيـه ذلـك؟       ن بذلك، ومويق األعضاء التناسلية لإلناث أو هلتشوي

فيمـا  معلومـات عـن تـدابري املتابعـة املتخـذة لتنفيـذ توصـيات جلنـة حقـوق الطفـل                     تقـدمي   يرجى  
  .)CRC/C/51/Add.226 من الوثيقة ٤٦الفقرة (بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يتعلق 

 ومــا بعــدها مــن قــانون العقوبــات، جتــري معاقبــة تــشويه األعــضاء  ٢٢٣وفقــا للمــادة   
وينص قانون العقوبات على السجن ملـدة أقـصاها         . التناسلية بوصفه جرمية ضد السالمة البدنية     

وباإلضــافة إىل ذلــك، ميكــن معاقبــة جــرائم مثــل  . رميــة التــشريعية ســنة الرتكــاب هــذه اجل١٥
 مــن ٢٢٤املــادة (وجرميــة الـضرب املــربح  )  مـن قــانون العقوبــات ٢٢٣املــادة (جرميـة الــضرب  
بوصفها مـن   )  من قانون العقوبات   ٢٢٦املادة  (وجرمية األذى البدين الشديد     ) قانون العقوبات 

  .دين أو النفسي للضحية خلطر القصور الشديدأشكال إيذاء القصر إذا تعرض النمو الب
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. أما مسألة تطبيق القانون اجلنائي األملاين فيجب تقييمها بدقة يف كل حالة علـى حـدة             
ومــن املــستحيل إجــراء أي تقيــيم صــاحل بــصفة عامــة يف هــذا الــصدد بــسبب العــدد الكــبري مــن  

األملـاين مجيـع حـاالت تـشويه     ومع ذلك يعاقب القانون . املنظومات املمكنة يف فرادى احلاالت    
األعضاء التناسلية اليت جتري خارج أملانيا شريطة أن ُتقدَّم املـساعدة علـى ارتكـاب اجلرميـة مـن               

وبالتايل، فالوالـدان األجنبيـان   . شريك قبل وقوع اجلرمية أو يف شكل حتريض أو إغراء يف أملانيا   
رض إجراء تشويه لألعـضاء التناسـلية يعاقبـان         املقيمان يف أملانيا اللذان جيلبان ابنة إىل اخلارج بغ        

بوجه عام مع الشخص الـذي أجـرى التـشويه، بوصـفهما مـساعدين أو علـى األقـل مـن أجـل                        
  .التحريض أو اإلغراض على ارتكاب تلك اجلرمية

وليس لدى أملانيا إحصاءات وطنية عن عـدد النـساء والفتيـات املتـضررات مـن تـشويه            
 Terre desمكتــب اإلحــصاءات االحتــادي ومنظمــة حقــوق املــرأة ويقــدر . األعــضاء التناســلية

Femmes e.V. امرأة وفتاة يف أملانيا متضررات من تـشويه األعـضاء   ٣٠ ٠٠٠ أنه يوجد حوايل 
وهذا العدد تقدير مبين على األرقام الـيت قـدمها مكتـب اإلحـصاءات              . التناسلية أو مهددات به   

 بلـدان جتـري فيهـا ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية               االحتادي فيما يتعلق بعدد املهاجرات مـن      
  .وفقا للمعلومات الواردة من منظمات األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية

 نتـائج دراسـة استقـصائية بـني أطبـاء           ٢٠٠٥أبريـل   /ونشرت يونيسيف أملانيا يف نيسان      
طنيـة ألمـراض النـساء    ، والرابطـة الو Terre des Femmesأمـراض النـساء أجرهتـا اليونيـسيف، و     

وكان معدل الـرد علـى     . عن حالة الفتيات و النساء الاليت شوهت أعضائهن التناسلية يف أملانيا          
وبلغت نسبة األطباء الذين عـاجلوا بالفعـل نـساء شـوهت            .  يف املائة  ٣,٧٣االستبيانات املرسلة   

وربـع  . علـى االسـتبيان    يف املائـة مـن األطبـاء الـذين ردوا            ٤٣أعضائهن التناسـلية يف ممارسـاهتم       
زرن )  امـرأة  ٨٣( يف املائـة     ١٦,٨هؤالء النساء زرن الطبيب بشأن محـل أو والدة وشـيكة، و             

وأشـار ثلـث    . أبلغن عن أمل مـزمن    )  امرأة ٧٥( يف املائة    ١٥,٢الطبيب بشأن فحص وقائي، و      
بالفعل برعايـة   إىل أهنم قاموا    )  طبيبا ١٥٠ يف املائة، أو ما جمموعه       ٣٠,٤(أطباء أمراض النساء    

 يف املائـــة منـــهم ٦٩امـــرأة شـــوهت أعـــضائها التناســـلية أثنـــاء الـــوالدة، بينمـــا مل يكـــن لـــدى  
إجـراء عمليـة    )  طبيبا ٣٥( يف املائة    ٧,١وطُلب من حوايل    . خربة يف هذا الصدد   ) طبيبا ٣٤٠(

وجــرى . إعــادة اخلتــان التخييطــي، أي خياطــة املهبــل مــرة أخــرى باســتثناء فتحــة صــغرية جــدا 
عما إذا كان مـن شـأهنم أن جيـروا تـشويه         )  يف املائة  ٠,٦(ال ثالثة من أطباء أمراض النساء       سؤ

ــا ٤٨وأشــار مــا جمموعــه  . األعــضاء التناســلية بأنفــسهم  ــة٩,٧( طبيب إىل أهنــم مسعــوا  )  يف املائ
 مـن  ٣٥وكـان ملـا جمموعـه    . تقارير عـن عمليـات تـشويه لألعـضاء التناسـلية أجريـت يف أملانيـا         

درايـة مبريـضات   )  يف املائـة ٧,١(اض النساء اليت أجريت عليهم الدراسة االستقصائية أطباء أمر 
كان لديهن النية إلرسال بنـاهتن إىل بلـداهنن األصـلية إلجـراء عمليـة تـشويه األعـضاء التناسـلية                     
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وال توجــد أرقــام حمــددة للفتيــات ألن بيانــات الدراســة االستقــصائية لليونيــسيف تتعلــق     . هلــن
  .الغاتبالنساء الب
وبتــشجيع مــن وزارة الــصحة االحتاديــة ومــن خــالل الرابطــة الطبيــة األملانيــة، نــشرت      

توصيات أصدرها فريق عامل متعدد التخصـصات عـن التعامـل مـع مريـضات تعرضـن إلجـراء           
وترمجت التوصيات إىل اإلنكليزية والفرنـسية ووزعـت   . عملية تشويه األعضاء التناسلية لألنثى 

  .ين والدويلعلى الصعيدين الوط
يف سـياق   “ تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث       ”وكان االهتمام منصبا علـى موضـوع          

ــون يف    ــشتركة للخــرباء يف ب ــدوة م ــشرين األول٣١-٣٠ن ــوبر / ت ــها منظمــة  ٢٠٠٨أكت  نظمت
العنـف جيعـل األفـراد      ”الصحة العاملية والرابطة الطبية األملانية ووزارة الـصحة االحتاديـة بعنـوان             

ــة   حتــ-مرضــى  ــة ديات تواجــه نظــام الرعاي ــصحية األوروبي  – Gewalt macht krank(“ ال

Herausforderungen an das europäische Gesundheitssystem( .    ويف هـذا الـصدد، نوقـشت
جتارب النساء الاليت تضررن، واملنظمـات املـشاركة يف هـذا اجملـال، إىل جانـب مـا توصـل إليـه                  

  . عتبار أيضا باجلوانب الدوليةوأُخذ يف اال. األطباء من نتائج
وتتوىل أملانيا حتسني الظروف املعيشية وفرص التنمية مـن أجـل األطفـال واملـراهقني يف               

 البلـــد عـــن طريـــق تنفيـــذ خطـــة عمـــل الـــوزارة االحتاديـــة املعنيـــة بـــشؤون األســـرة واملـــواطنني 
“ ٢٠١٠-٢٠٠٥أملانيـــــا صـــــاحلة لألطفـــــال  أجـــــلمـــــن ”والنـــــساء والـــــشباب  املـــــسنني

)Für ein kindergerechtes Deutschland 2005 – 2010.(  
  :ويتضمن جزء من الربنامج جماالت العمل التالية  

تقوم احلكومة االحتادية بتعزيز اجلهود لزيادة املـساواة بـني اجلنـسني واملـشاركة الفعالـة                •  
ــات  ــتمكني(للفتي ــدماج       )ال ــى االن ــؤثر عل ــة ت ــدابري نوعي ، وخباصــة مــن خــالل اختــاذ ت

ماعي، وعن طريق االلتزام بنـهج املـساواة بـني اجلنـسني يف ختطـيط وتنفيـذ مجيـع                   االجت
والبـدء يف مـشاريع حمـددة ملكافحـة التمييـز           ) تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين       (التدابري  
  .اجلنساين

تــشويه ”ُتكيِّــف احلكومــة االحتاديــة سياســة املعلومــات الــيت تنتــهجها بــشأن موضــوع    •  
وفقا لالحتياجات الراهنة وتواصل نشر تقـارير مـستكملة         “ لفتياتاألعضاء التناسلية ل  

وتقدم احلكومة، يف إطار تـدابري التعـاون اإلمنـائي، دعمـا سياسـيا وماليـا              . بصفة دورية 
  .من أجل تدابري مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وخباصة يف غرب أفريقيا

لـاليت يـسعني إىل اللجـوء هربـا مـن هتديـد             تكفل احلكومـة االحتاديـة احلمايـة للفتيـات ا           •  
  .تشويه األعضاء التناسلية باحلضور إىل أملانيا
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  :واُتخذت بالفعل تدابري التنفيذ التالية يف جماالت العمل هذه  
شــاركت احلكومــة االحتاديــة، يف ســياق التعــاون اإلمنــائي، يف اجلهــود الدوليــة للقــضاء    

القـضاء علـى تـشويه      ” خـالل املبـادرة فـوق اإلقليميـة          على تشويه األعضاء التناسلية لألنثى من     
. ٢٠١١وجــرى متديـد هــذا املـشروع إىل عــام   . ١٩٩٩منــذ عـام  “ األعـضاء التناســلية لألنثـى  

وتــضمنت اخلطــط أيــضا ربــط التعــاون املــايل علــى حنــو أقــوى بالطلــب علــى مكافحــة تــشويه    
ات مــستكملة وتوصــيات وعــالوة علــى ذلـك، جيــري تــوفري معلومــ . األعـضاء التناســلية لألنثــى 

 .بالعمل

ــدت         ــال، اعتمــ ــد األطفــ ــسي ضــ ــف اجلنــ ــوء العنــ ــي ضــ ــك، ففــ ــن ذلــ ــضال عــ وفــ
“ عنـف واالسـتغالل اجلنـسيني     الخطة عمل حلماية األطفـال والـشباب مـن          ”االحتادية   احلكومة

ــة    ــا يف خطــوات متعاقب ــذها وتطويره ــة    . ســيجري تنفي ــدم املعون ــرامج تق وجتــدر اإلشــارة إىل ب
ــدخل  ــشورة والتــ ــدعى      واملــ ــذي يــ ــراهقني الــ ــال واملــ ــساخن لألطفــ ــط الــ ــالل اخلــ ــن خــ  مــ

Nummer gegen Kummer) ويــدعى مــصرف البيانــات )أوجــه القلــق/رقــم مكافحــة األحــزان ،
www.hinsehen-handeln-helfen.de)  ــر ــل -انظـ ــاعد- اعمـ ــرامج   ) سـ ــم بـ ــن دعـ ــضال عـ ، فـ

  .ت من أجل الشباباإلنترن
  

تنفيـــذ القـــرار يتـــوخى ، يـــشري التقريـــر إىل مـــشروع القـــانون الـــذي ٣٣يف الـــصفحة   - ٢٠
واسـتغالهلم يف   اإلطاري جمللـس االحتـاد األورويب بـشأن مكافحـة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال                 

بح فهـل أصـ   .الذي يرفع الـسن الـيت يتوجـب فيهـا تـوفري احلمايـة لألطفـال       إنتاج املواد اإلباحية 
  ؟متوخى كما كان ٢٠٠٧هذا القانون نافذاً يف عام 

فيما يلي بعض أهم التغيريات الناجتة عن قـانون تطبيـق القـرار اإلطـاري جمللـس االحتـاد                
  :األورويب بشأن مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف إنتاج املواد اإلباحية

 مـن   ١٨٢ مـن املـادة      ١ مبقتضى الفقـرة     سريتفع السن اليت يتوجب فيها محاية األطفال        •  
االعتداء اجلنسي على املـراهقني مقابـل أجـر أو مـن خـالل اسـتغالل                (قانون العقوبات   

 ســنة مــن العمــر؛ ويف حــاالت االعتــداء اجلنــسي مــن خــالل  ١٨ إىل ١٦مــن ) التبعيــة
).  ســنة١٨(اســتغالل التبعيــة، ُتلغــى الــسن الــسارية حاليــا الــيت حتمــي مــرتكيب اجلرميــة 

 مــن قــانون العقوبــات جــرى الــنص علــى  ١٨٢وفــضال عــن ذلــك، ففــي حالــة املــادة  
  .احملاولة على أهنا عمل يستوجب العقاب

ج من قانون العقوبات على حكم عقايب علـى نـشر وحيـازة             ١٨٤تنص املادة اجلديدة      •  
ــة للــشباب    ــة يف شــكل مطبوعــات أو غريهــا مــن    (وامــتالك املــواد اإلباحي مــواد إباحي

http://www.hinsehen-handeln-helfen.de/
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أو متارس مـع أو  -عالم اليت يكون موضوعها األعمال اجلنسية اليت ميارسها         وسائط اإل 
والعقوبـة الـيت جيـري التهديـد       ).  سـنة  ١٨ و   ١٤ أشخاص تتراوح أعمارهم بني      -أمام

نـشر وحيـازة    (ب مـن قـانون العقوبـات        ١٨٤هبا هنا ليست شديدة كما هي يف املادة         
، ) غريهـا مـن وسـائط اإلعـالم        وامتالك مواد إباحيـة لألطفـال يف شـكل مطبوعـات أو           

وفيما عدا ذلك، فامتالك املـواد اإلباحيـة للـشباب يف شـكل مطبوعـات أو غريهـا مـن                    
ــة شــديدة كــامتالك مــواد إباحيــة لألطفــال يف      ــه عقوب وســائط اإلعــالم ال يعاقــب علي

وبالتــايل، ال ُيعاقَــب علــى امــتالك . شــكل مطبوعــات أو غريهــا مــن و ســائط اإلعــالم 
شباب إال إذا كان موضوع املطبوع أو غريه من وسـائط اإلعـالم عمـال            مواد إباحية لل  

ُيعاقَب أيضا على امتالك مواد إباحية لألطفال يف شكل مطبوعـات أو غريهـا              (حقيقيا  
ب وفـضال عـن ذلـك، ال يعاقَـ        ). من سائط اإلعالم عندما يكون املوضوع عمال حقيقيـا        

ات وغريها من وسـائط اإلعـالم يف        على امتالك املواد اإلباحية للشباب يف شكل مطبوع       
زال  هـا وهـو مـا     جاحلاالت اليت يكون فيها الشخص الذي ميتلـك املـواد اإلباحيـة قـد أنت              

  .اآلن رين، حىت إذا كان هذا الشخص بالغاوَّمراهقا ومبوافقة أي مراهقني مَص
 القــانون الــذي ينفــذ القــرار  ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٠واعتمــد الربملــان االحتــادي يف   

طاري جمللـس االحتـاد األورويب بـشأن مكافحـة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال واسـتغالهلم يف                   اإل
ــة  ، قــرر اجمللــس االحتــادي أال يطلــب أن  ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٩ويف . إنتــاج املــواد اإلباحي

وبالتـايل، ميكـن االفتـراض بأنـه سـيدخل حيـز            . جتتمع جلنة الوساطة للتداول بشأن هذا القانون      
  ).٢٠٠٨(ء هذه السنة النفاذ أثنا

  
 يف استجابة لطلـب اللجنـة تقـدمي بيانـات ومعلومـات عـن العنـف املرتكـب ضـد املـرأة                      - ٢١

أن البيانـات واملعلومـات    ١٠٥يـبني التقريـر يف الـصفحة     ،)A/59/38 مـن الوثيقـة   ٣٨٦الفقرة (
فيمـا إذا   ال توجـد أيـة تفرقـة        ولكـن يبـدو أنـه       . العنـف ضـد املـرأة متاحـة       بنوع ونطـاق    املتعلقة  
القضايا املرفوعة مبقتضى قانون احلماية من العنف قد نشأت عـن شـكاوى مقدمـة ضـد             كانت  

فمـا هـي التـدابري      . ، وليس مثة تسجيل مستقل لسن الضحايا أو خلفيتهم العرقيـة          امرأة أو رجل  
وســنهم جــنس الــضحايا ومــرتكيب العنــف نــوع مــع بيانــات مفــصلة حبــسب املزمــع اختاذهــا جل
الالئـي قـتلن علـى    يرجى تقـدمي معلومـات عـن عـدد النـساء       ؟اوالعالقة بينهمرقية وخلفيتهم الع

كفلـت  وهـل   .ائهن الـسابقني يف الـسنوات القليلـة املاضـية    عـشر ائهن عـشر أزواجهـن أو  أيـدي  
  تدريباً شامالً؟العائلي  الفئات املهنية املعنية بالعنف ياحلكومة تلق

طة معلومـات عـن عـدد ضـحايا القتـل ممـن             ترد يف إحصاءات اجلرائم اليت تقدمها الشر        
ومــع ذلــك، فاألرقــام املتــصلة بنــوع العالقــة   . كــانوا مــن أقــارب أو معــارف مرتكــب اجلرميــة  
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ومن املستحيل كذلك تقريـر عـدد احلـاالت         . غري متاحة ) عشري، عشري سابق، وما شابه ذلك     (
  .اليت تكون فيها املرأة ضحية

ل إحصاءات عـن اجلـرائم، تتـاح يف أملانيـا نتـائج             وباإلضافة إىل البيانات املتاحة يف شك       
 ٢٠٠٤وبالتايل نشرت احلكومـة االحتاديـة عـام    . األحباث اليت أجريت مؤخرا عن تلك املسائل   

حـاالت املعيــشة  (نتـائج أول دراسـة استقـصائية متثيليــة يف أملانيـا عـن شـيوع العنــف ضـد املـرأة         
 الدراسـة االستقـصائية جـرى سـؤال النـساء           ويف إطـار تلـك    ). واألمن والصحة للنساء يف أملانيا    

وكُِتَب بالتفـصيل يف عـدد   .  سنة عن جتارهبن مع العنف٧٥ و ١٦الاليت تتراوح أعمارهن بني  
من الدراسات التحليلية الثانوية عن البيانات اليت مجعتها تلـك الدراسـة املتعلقـة بـشيوع العنـف         

  ).ا أيض١٧انظر يف هذا الصدد إىل اإلجابة على السؤال (
ــصعيد اإلقليمــي       ــى ال ــق العامــل عل ــام الفري ــائلي،   -وق  االحتــادي ملكافحــة العنــف الع
ــو ــام    وهـ ــكل عـ ــذي شـ ــق الـ ــة    ٢٠٠٠الفريـ ــل احلكومـ ــة عمـ ــة خطـ ــصاحبة ومراقبـ ــة مـ ، بغيـ

علـى   لعمل به ممثلون عـن الـوزارات املـسؤولة   املكافحة العنف ضد املرأة، ويشترك يف     االحتادية
احلكوميــة،  غــري ي، فــضال عــن حكومــات البلــديات واملنظمــات الــصعيدين االحتــادي واإلقليمــ

بوضع ونشر مسودة ملعايري التعليم ومواصلة التدريب بشأن العنف العـائلي ملختلـف املهـن الـيت         
للـوزارة االحتاديـة     وميكـن االطـالع علـي هـذه املـسودة يف صـفحة البدايـة              . تتأثر هبذا املوضـوع   

ــس   ــواطنني املــــــ ــرة واملــــــ ــشؤون األســــــ ــة بــــــ ــشباب، حتــــــــت  املعنيــــــ ــساء والــــــ نني والنــــــ
)http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gewalt-

standards-aus-und-fortbildung-haeusliche,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf.(  
“ يف مــآوى النــساءمــوادا جديــدة ملواصــلة تــدريب العــاملني ”ونــشرت هــذه الــوزارة   

)Neue Fortbildungsmaterialien für Mitarbeiterinnen im Frauenhaus(  أعـدهتا خــدمات 
البنية التحتية األملانية للعلوم االجتماعية بوصفها برناجمـا للتـدريب املـستمر الـذي يتجـه صـوب                  

العنـف يف العالقـة بـني       ”وتغطـي األربعـة جملـدات جمـاالت         . املمارسة للعاملني يف مآوى النساء    
سـئلة قانونيـة تتعلـق    أ”، و “بني تضامن النساء وفرض ضـرائب أكثـر مـا جيـب           ”، و   “اجلنسني

  .“إدارة مآوى النساء”، و “باملشورة يف مآوى النساء
وفيما يتصل مبواصلة تدريب القضاة واملدعني العـامني علـى موضـوع العنـف العـائلي،                  

ومتـوَّل  . تضطلع األكادميية القضائية األملانية مبوقعيها للمؤمترات يف ترير و ووسـتراو بـدور هـام              
مـشتركا تقدمـه احلكومـة االحتاديـة واألقـاليم، وتقـدم األكادمييـة تـدريبا         هـذه األكادمييـة متـويال    

ويف الــسياق احلــايل، ينبغــي ذكــر  . فــوق إقليمــي علــى حنــو مــستمر للقــضاة واملــدعني العــامني   
اجلوانـب األسـرية وجوانـب قـانون العقوبـات          -العنـف يف األسـرة      ”الربنامج التدرييب املعـين بــ       

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gewalt-standards-aus-und-fortbildung-haeusliche,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gewalt-standards-aus-und-fortbildung-haeusliche,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf
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 Gewalt in der Familie - familien- und(“ األطفـال علـي  اء داالعتـ فيمـا يتعلـق باملطـاردة و   

strafrechtliche Aspekte, Stalking und Kindesmissbrauch .( وعــالوة علــى ذلــك، تــضطلع
  .األقاليم بإدارة برامج تدريبية مناظرة القضاة واملدعني العامني

ــة العام      لــة يف جمــال العنــف  وتقــع مــسؤولية التــدريب املــستمر واإلضــايف للفئــات املهني
  .العائلي على حكومات األقاليم والبلديات بصفة أساسية

  
دراســة بــشأن مــدى ونطــاق العنــف املرتكــب ضــد     أن٢٩يــبني التقريــر يف الــصفحة    - ٢٢

 بالفعــل؟ فهــل تتــوفر نتــائج هــذه الدراســة . ٢٠٠٧ســتعد يف عــام  املعوقــاتالنــساء والفتيــات 
  تنفيذها؟املتوخاة لائج والتدابري ما هي أهم النتفكان األمر كذلك،  وإذا

ــات      ”ســتعد دراســة شــاملة عــن      ــساء والفتي ــف املرتكــب ضــد الن ــدى ونطــاق العن م
  .قريبا جدا“ املعوقات

  
 حيملـن   ، والنساء الاليت  للجوءا ممن يلتمسن للنساء  اإلمكانات املتاحة   يرجى استعراض     - ٢٣

التبعيــة، مايــة احلمــنحهن بعــد تــة إقامــة مؤقتــساحمية، والنــساء الــاليت حيملــن تــصاريح تــصاريح 
يرجـى وصـف   كمـا   .العائليكن إيواء النساء يف حال معاناهتن من العنف الطلب احلماية يف أم
، يف مراكز االسـتقبال وبيـوت استـضافة         اجلسدياألمن  فيما يتعلق ب  سيما   مستوى اإلقامة، وال  

أو التـساحمية   ت التـصاريح    اللجـوء وحلـامال   مللتمـسات   املخصـصة   اجملتمعيـة واالحتاديـة     الالجئني  
  .التبعيةمنحهن احلماية بعد تصاريح اإلقامة املؤقتة 

تتاح مآوى النساء ومرافـق اللجـوء، وفقـا للفكـرة املكونـة عنـها، بـصفة أساسـية أمـام                       
ووفقـا للمعلومـات املتاحـة للحكومـة        . كل امرأة تضرر مـن العنـف، وال سـيما العنـف العـائلي             

ملعتـادة أيـضا يف معظـم مـآوى النـساء قبـول املهـاجرات وأطفـاهلن                 االحتادية، فمـن املمارسـات ا     
  .عندما يلتمسون املأوى، بغض النظر عن وضعهم فيما يتعلق بتصريح اإلقامة

وكقاعدة، يسمح موظفو مآوى النساء بالدخول إليهـا دون جعـل ذلـك متوقفـا علـى                   
مـة يف املـأوى، أو أحقيـة      توضيح وضع تصريح اإلقامة، أو قدرة املرأة علـى تغطيـة نفقـات اإلقا             

املــرأة يف احلــصول علــى اســتحقاقات اجتماعيــة؛ وبــدال مــن ذلــك، ال جيــري توضــيح فــرادى     
وفقــا لقــانون اســتحقاقات ملتمــسي . (الطلبــات إال بعــد الــسماح بالــدخول إىل مــأوى النــساء 

  ).اللجوء، أو وفقا للكتيب الثاين أو الثاين عشر من القانون االجتماعي، حسب االقتضاء
وعندما ميكن تقدمي طلب فردي بناء علـى الكتيـب الثـاين أو الثـاين عـشر مـن القـانون                       

االجتماعي أو قـانون اسـتحقاقات ملتمـسي اللجـوء عـن طريـق املـرأة ملتمـسة اللجـوء، تغطـي                   
والــسبب يف أن بعــض مــآوى النــساء . وكالــة االســتحقاقات املــسؤولة قانونــا تكــاليف اإلقامــة 
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دخول املهـاجرات أو إقامتـهن الطويلـة األجـل، وخباصـة النـساء أثنـاء                تضع حدودا فيما يتعلق ب    
تقدمهن بطلب للجوء، هو الصعوبة يف تقرير الـسلطة املـسؤولة عـن تـسديد تكـاليف سـكنهن                   

وفيما عـدا ذلـك،   . ورعايتهن، ويف بعض احلاالت يكون هذا نتيجة لتخصيص مكان إلقامتهن        
كومـات األقـاليم والبلـديات الـيت تتخـذ هنجـا            تقع مسؤولية متويل مـآوى النـساء علـى عـاتق ح           

  .خمتلفة يف هذا الصدد
ومــن غــري املتوقــع أن تبقــى أيــة إمــرأة يف مرفــق بــإذن للــدخول أو يف إســكان مــشترك     

مللتمسات اللجوء والالجئات إال إذا كان من املمكن كفالة االحتياجات اخلاصة حلمايتها عـن              
  .طريق مفهوم أمن كاف

  
علومات عن حالة النـساء الـاليت أعيـد حتديـد هويتـهن اجلنـسية مبوجـب                 يرجى تقدمي م    - ٢٤

  .قرار طيب
ــة          ــديها أي ــيس ل ــة ل ــة االحتادي ــة حيــث أن احلكوم ــى ســؤال اللجن ــة عل ال ميكــن اإلجاب

  .معلومات ذات صلة يف الوقت احلايل
  

 باإلكراهالزواج     

العقوبـات،  ى قـانون   الذي أدخل عل  ٣٧ من التقرير إىل التعديل      ٩٧يشار يف الصفحة      - ٢٥
حالـة  يـشكل    بأنـه    بـاإلكراه الـذي يعـرف صـراحة الـزواج         و،  ٢٠٠٥فربايـر   / شباط ١١املؤرخ  

يعاقب عليه بالسجن لفترة تتراوح مـن       (بالغة اخلطورة من حاالت القسر اليت ختضع للمقاضاة         
مــدى تنظــر يف االحتاديــة كمــا يــشري التقريــر إىل أن احلكومــة  ).مخــس ســنواتإىل ســتة أشــهر 

الـيت  نتيجـة  الفمـا هـي    .ومحايـة الـضحايا  بـاإلكراه  ضرورة إجراء تعديالت إضافية ملنـع الـزواج   
الــزواج يقــضي بتــصنيف وهــل اعتمــد مــشروع القــانون الــذي  هــذه الدراســة؟خلــصت إليهــا 

  ؟)١١٧الصفحة (جرمية جنائية مستقلة  باعتباره باإلكراه
 فيمـا يتعلـق بقـانوين التأشـرية        يتضمن القـانون الـذي ينفـذ توجيهـات االحتـاد األورويب             

  :واللجوء التدابري التالية، اليت تستهدف أيضا منع الزواج باإلكراه
   سنة؛١٨رفع احلد األدىن لسن الزوجني املسموح هلما باهلجرة إىل أملانيا إىل   -  
  املطالبة مبعرفة اللغة األملانية قبل دخول أملانيا بغرض مجع مشل العائلة؛  -  
ح جبمع مشل العائلة يف احلاالت اليت يوجد هبا دليـل حقيقـي علـى الـزواج        رفض السما   -  

  باإلكراه؛
  .يعترب الزواج باإلكراه عنصرا قاطعا يتيح أساسا للطرد اخلاضع للسلطة التقديرية  -  
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وتنظر احلكومة االحتادية فيما إذا كان من املستصوب إجراء تعديالت إضـافية، وعلـى         
ت فيما يتعلق حبق العودة بعد اخلطف إىل بلد أجـنيب لغـرض الـزواج               سبيل املثال إدخال حتسينا   

  . باإلكراه
قـانون ملكافحـة الـزواج بـاإلكراه وحتـسني محايـة            ”واعتمد اجمللـس اإلحتـادي مـشروع          
 Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der(“ ضـحاياه 

Opfer von Zwangsheirat ( ومل تبــدأ بعــد  . ، وقدمــه إىل الربملــان االحتــادي  ٢٠٠٦يف عــام
  .املداوالت يف الربملان االحتادي

قانون لتحـسني محايـة   ”وفضال عن ذلك، كانت هناك مبادرة احتادية من أجل إصدار          
 أبريــل/نيــسانيف اجمللــس اإلحتــادي واعتمــد “ املطــاردة اخلطــرية”ضــحايا الــزواج بــاإلكراه و  

  .دمها إىل الربملان االحتادي للمداولة مسودة تشريع ُمناظر وق٢٠٠٨
  

بــالنظر إىل عــدم تــوفر مــا ميكــن االعتمــاد عليــه مــن حتلــيالت كيفيــة وكميــة حلــاالت      - ٢٦
 يف الربملـان  اسـتماع   الزواج باإلكراه، أعدت احلكومـة عـدداً مـن الدراسـات؛ وعقـدت جلـسة                

خـذة ملنـع الـزواج بـاإلكراه     يف التـدابري املت خمتلفـة  بشأن هذا املوضوع، وتنظـر هيئـات      االحتادي  
ــدعم   ــالزم لوتقــدمي ال ــر ٩٨ الــصفحة(لــضحايا ال ــة هلــذه   . ) مــن التقري ــائج العملي فمــا هــي النت

  وهل اختذت أية تدابري سياساتية نتيجة لذلك؟ املبادرات؟
  .٢٥فيما يتعلق بالقانون املعدل، انظر السؤال   
لتزامـات الطوعيـة ملكافحـة      وتتضمن اخلطة الوطنيـة للتكامـل جمموعـة مـن التـدابري واال              

  ).١٠السؤال (الزواج باإلكراه 
وتقع مسؤولية مواصـلة تنميـة مرافـق املـشورة والـدعم علـى عـاتق حكومـات األقـاليم                      
  .والبلديات
وتدعم احلكومة االحتادية مشروع منوذجي لتقدمي املشورة على اإلنترنـت، يف حـاالت               

الربنامج لتقدمي املشورة على اإلنترنت، علـى       ويسهل هذا   . الزواج باإلكراه ملدة ثالث سنوات    
ويف إطــار هــذا املــشروع النمــوذجي، . حنــو ميــسر ودون ذكــر أمســاء، الوصــول إىل املتــضررين 

جيري أيضا وضع برامج مشورة ألصدقاء املتضررين، واملساعدين املهنيني، واألفراد املـرجح أن             
يـشمل مـدنا أخـرى خبـالف بـرلني          وسيجري توسيع نطاق الربنـامج أيـضا ل       . ينشروا املعلومات 

ومـن املتوقـع أن يتـيح تقيـيم هـذا           . ويرتكز تقدمي املشورة يف برلني    . وفرانكفورت وشتوتغارت 
املشروع معلومات إضافية عن اجملموعة املتـضررة مـن هـذه الظـاهرة، فـضال عـن كونـه وسـيلة                     

  .فعالة للوصول إليها وتدبريا من تدابري الوقاية والدعم
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، بدعم من احلكومة االحتادية، نـشرة للمعونـة يف   Terre des Femmesووضعت منظمة   
حاالت الطوارئ ُتْعِلم املهاجرات الاليت جيري هتديدهن بـالزواج بـاإلكراه، أو الـاليت يتـضررن         

  .منه، حبقوقهن وباملساعدة املتاحة
زال هنـاك طلـب كــبري علـى أرقـام ميكـن االعتمــاد عليهـا تـشري إىل مـدى ظــاهرة          ومـا   

وباسـتخدام جمموعـة مـن الدراسـات        . اج باإلكراه يف أملانيا يف املناقشات العامة والـسياسية        الزو
كنقطـة  ) Zwangsverheiratung in Deutschland(املتاحة بالفعل عن الزواج بـاإلكراه يف أملانيـا   

بدايــة، ســيجري اآلن جتميــع دراســة علميــة عــن نطــاق ومــدى الــزواج بــاإلكراه يف أملانيــا بغيــة 
ومـن املتوقـع   .  تقييم مقبول بقدر اإلمكان لنطاق هذه املشكلة اليت يصعب جـدا توثيقهـا     إجراء

  .٢٠١٠إتاحة النتائج يف أواخر عام 
 ملؤمتر القمة املعين بالتكامل، جرى تشكيل فريق عامل بنـاء           ٤ويف إطار الفريق العامل       

املـسنني والنـساء والـشباب      على مبادرة من الوزارة االحتاديـة املعنيـة بـشؤون األسـرة واملـواطني               
الكتــاب الثــامن للقــانون   (عــن مــشاكل تتعلــق بتطبيــق قــانون خــدمات األطفــال والــشباب        

ــاعي ــاألكراه    ) االجتم ــزواج ب ــضحايا ال ــدعم ل ــدمي ال ــد تق ــل إصــدار    . عن ــق العام ــزم الفري ويعت
وتــشارك يف هــذا الفريــق . ٢٠٠٨توصــيات للعمــل ملكاتــب خــدمات الــشباب حبلــول خريــف 

زارة االحتادية املعنيـة بـشؤون األسـرة واملـواطنني املـسنني والنـساء والـشباب، ووزارة            العامل الو 
العدل االحتاديـة، ومفوضـة التكامـل، وممثلـون عـن حكومـات األقـاليم والبلـديات، واملنظمـات           

  .غري احلكومية
 أما خطة العمل الثانية ملكافحة العنف ضد املرأة اليت وضعتها احلكومة االحتادية فتـهتم               

ويف هـذا الـسياق، تتـضمن اخلطـة أيـضا           . مبكافحة العنف ضد النساء الاليت نشأن كمهاجرات      
سـبتمرب  /واعتمد جملس الوزراء االحتادي خطة العمل يف أيلول       . تدابري ملكافحة الزواج باإلكراه   

  . وجيري تنفيذها خطوة خطوة٢٠٠٧
كراه ومحايــة الــضحايا، وتعتمــد األقــاليم أيــضا تــدابري إضــافية متنوعــة ملنــع الــزواج بــاإل  

وتتـضمن هـذه املفـاهيم التـشغيلية        . ٢٥فضال عـن مبـادرات تـشريعية جـاء ذكرهـا يف الـسؤال               
بــرامج للمــشورة والــدعم تــستهدف جمموعــات بعينــها، فــضال عــن حلقــات عمــل وتوصــيات   

ع بالعمل موجهة إىل اخلرباء يف ذلك اجملال ومحالت للتثقيف واإلعالم، باإلضافة إىل برامج املنـ              
  .يف املدراس
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 واالجتار هبنالبغاء استغالل النساء والفتيات يف     

يف حتقيــق جــدا مل يــنجح إال بقــدر حمــدود  املتعلــق بالبغــاء قــانون اليــسلم التقريــر بــأن    - ٢٧
ويـشري التقريـر إىل عـدد    . )١٢٥إىل  ١٢٢ومـن   ٤٢إىل  ٤٠الـصفحات مـن     (املتوخاة  أهدافه  

الراميـة إىل حتـسني محايـة املراهقـات         تلك  سيما   لنظر فيها، وال  من التدابري اليت كان من املقرر ا      
ختلـيص أنفـسهن    اجلنسي، وإىل مـساعدة النـساء العـامالت يف البغـاء الراغبـات يف               االعتداء  من  
فهـل اختـذت هـذه     . وإىل زيادة فعالية مراقبة األنـشطة التجاريـة املتعلقـة باخلـدمات اجلنـسية     همن

  البغاء؟املتعلق بقانون الحقيق األهداف املنصوص عليها يف التدابري أو اعتزم اختاذها لت
أعلنت احلكومة االحتادية، يف تقريرها عن آثار القانون املتعلـق بالبغـاء أهنـا سـتزيد مـن                    

ويف إطـار القـانون الـذي يتـوخى تنفيـذ           . محاية املراهقني من االعتـداء مبقتـضى القـانون اجلنـائي          
ورويب بشأن مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واسـتغالهلم        القرار اإلطاري جمللس االحتاد األ    

 مـن قـانون العقوبـات، حبيـث تطبـق      ١٨٢يف إنتاج املـواد اإلباحيـة، جـرى باملثـل تعـديل املـادة         
ويف نفــس الوقــت اســُتكملت العمليــة .  ســنة١٨-١٦األحكــام اآلن أيــضا علــى الفئــة العمريــة 

ــاظرة يف الربملــان االحتــادي و  اجمللــس اإلحتــادي، ومــن املنتظــر أن تــدخل القاعــدة   التــشريعية املن
  .اجلديدة حيز النفاذ حبلول هناية السنة

وباإلضافة إىل ذلك، أعلنت احلكومة االحتادية، بالتشاور مع األقاليم، خططـا لدراسـة               
ــر كفــاءة يف       ــتحكم بــشكل أكث ــة ال ــة اســتخدام صــكوك القــانون التجــاري بغي ــة وكيفي إمكاني

  .ما يتصل باخلدمات اجلنسيةاألنشطة التجارية في
وأجــرت جلنــة احلكومــة االحتاديــة واألقــاليم املعنيــة بالقــانون التجــاري دراســة عــن            

وبغية كفالـة قاعـدة عريـضة مـن اخلـربة مـن أجـل               . املوضوع، كما أهنا تتابع املناقشة عن كثب      
عريـضة مـن    عملية املناقشة علـى صـعيدي احلكومـة االحتاديـة واألقـاليم ورغبـة يف متثيـل طائفـة                    

اآلراء بشأن تلك املسألة، عقدت الـوزارة االحتاديـة املعنيـة بـشؤون األسـرة واملـواطنني املـسنني                   
 شارك فيها خرباء من الـوزارات االحتاديـة   ٢٠٠٨مارس /والنساء والشباب حلقة عمل يف آذار  

وكـان  . واألقاليم والشرطة وسلطات االدعـاء، فـضال عـن ممثلـي خـدمات املـشورة املتخصـصة                
وســيجري . نــاك توافــق يف اآلراء بــشأن أمهيــة التعــاون الفعــال مــع الــسلطات احملليــة املــسؤولةه

  .قريبا نشر اإلسهامات يف هذه املناقشة يف كتاب
وتقع مسؤولية تقدمي برامج ملساعدة البغايا الراغبات يف ختليص أنفسهن مـن البغـاء يف                 

يقـدم بـرامج املـساعدة هـذه يف الوقـت      و. املقام األول على عاتق حكمـات األقـاليم والبلـديات         
احلــايل عــدد مــن مكاتــب تقــدمي املــشورة للبغايــا، كمــا ُيقــدَّم بعــضها بالتعــاون مــع وكــاالت      

  .التوظيف ووكاالت تقدم تدريبا إضافيا ووكاالت أخرى
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ولتحسني املساعدة املقدمة، عقدت الوزارة االحتادية املعنية بشؤون األسرة واملـواطنني             
 ٢٠٠٧ديـسمرب   /ساء والشباب حلقة عمل للخرباء يف هـذا اجملـال يف كـانون األول             املسنني والن 

يــسرت التبــادل الــوطين فيمــا يتعلــق بــاخلربة بنمــاذج الــدعم املوجــودة مــن أجــل النــساء الــاليت   
حياولن ختليص أنفسهن مـن البغـاء وحتليـل نقـاط الـضعف املوجـودة، فـضال عـن التعـرف علـى                       

وحرصــا مــن الــوزارة االحتاديــة املعنيــة .  ختليــصهن مــن البغــاءالظــروف املفيــدة والــضارة لــدعم
ــا        ــرامج مــساعدة البغاي ــشباب علــى حتــسني ب ــساء وال ــواطنني املــسنني والن ــشؤون األســرة وامل ب

 إدخـال هنـج   -يف حدود اختصاصها-الراغبات يف ختليص أنفسهن من البغاء، فهي تعتزم أيضا      
 مـن البغـاء، وذلـك يف مـشروع منـوذجي مـن       جديدة للعمل مـع البغايـا فيمـا يتعلـق بتخليـصهن       

  .٢٠٠٩املقرر أن يبدأ عام 
وســتدرس احلكومــة االحتاديــة مــدى إمكــان حتــسني محايــة ضــحايا االجتــار والبغــاء            

باإلكراه، وسيجري بصفة خاصة البحـث عـن حـل مالئـم لكيفيـة تنظـيم معاقبـة زبـائن البغايـا                      
كومــة االحتاديــة أيــضا إىل أي مــدى ينبغــي ويف هــذا الــصدد، تقــّيم احل. الــاليت يعملــن بــاإلكراه

  .ومل تتم بعد التقييمات يف هذا السياق. إلغاء ما يدعى بامتياز مالك العقار
  

ــاين      - ٢٨ ــذي أدخــل يف كــانون الث ــديل ال ــاير /حــسب التع ــى  ٢٠٠٥ين ــانون اهلجــرة،  عل ق
وحمـدد   افتراض وجـود هتديـد كـبري         أسباب تدعو إىل   توفرت   مىتقامة  باإلمنح تصريح   يتوجب  

 .)مــن التقريــر ٣٨الــصفحة (يف بلــده األصــلي وحياتــه وحريتــه  الــضحية أو الــشاهد شخصلــ
الـيت منحـت منـذ    من هذا القبيـل  تصاريح اإلقامة عدد هي البيانات اإلحصائية املتاحة بشأن   ما

  أن أدخل التعديل على قانون اهلجرة؟
ــاير ي/ كــانون الثــاين١فمــن . ال توجــد ســوى بيانــات إحــصائية حمــدودة      إىل ٢٠٠٦ن

 ٣ تـصريح لإلقامـة مبوجـب الفقـرة          ٣٧ ٥٠٠ ُمـنح أو ُمـدد حـوايل         ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٣٠
حيــث مل حتــدث تفرقــة فيمــا يتعلــق بنــوع   ) حظــر االبعــاد( مــن قــانون اإلقامــة  ٢٥مــن املــادة 

  . مل تكن هذه البيانات قد مجعت بعد٢٠٠٥ويف عام . اجلنس
، جـرى تـسجيل     ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٣٠ة،  ويف تاريخ إجـراء الدراسـة االستقـصائي         
 مـن  ٢٥ مـن املـادة    ٣ من األفراد يف أملانيـا كمقـيمني بتـصريح ُمـنِح مبوجـب الفقـرة                 ٢٤ ٢٠٩

  . منهم١٢ ٧١٣قانون اإلقامة، شكلت اإلناث 
ــيت منحــت           ــة ال ــصاريح اإلقام ــات، إىل أن ت ــك البيان ــق بتل ــا يتعل ــي اإلشــارة فيم وتنبغ

 مــن قــانون اإلقامــة مل متــنح فقــط للمجموعــة موضــع املــسألة ٢٥ مــن املــادة ٣مبوجــب الفقــرة 
، بل منحت أيضا لألشخاص الذين جـرى حظـر        )هتديد كبري وحمدد للشخص واحلياة واحلرية     (

ومل جيـر مجـع البيانـات    .  من قـانون اإلقامـة  ٦٠ من املادة  ٥ أو   ٣ أو   ٢إبعادهم مبوجب الفقرة    
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د طريقـة لتحديـد عـدد تـصاريح اإلقامـة الـيت             على حنو منفصل يف هذا السياق، ولذلك ال توج        
  .منحت لكل جمموعة من اجملموعات

  
  القوالب النمطية والتعليم    

  عـن )A/59/38 من الوثيقة ٣٨٤الفقرة (ة سابقال اخلتامية اأعربت اللجنة يف مالحظاهت  - ٢٩

ة علـى أهنـا   اإلعالنـات الدعائيـ  يف وسائط اإلعـالم و بعض األحيان يف    املرأة تصور يف     القلق ألن 
ــسية  ــة ،ســلعة جن ــصور يف أدوار تقليدي ــا ت ــصفح . وألهن ــبني ١٠٥ إىل ١٠٣مــن  اتويف ال ، ي

وسائط اإلعـالم بنقـل    تلزم  أناالحتادية  احلكومة  على  التقرير أن دستور أملانيا الدميقراطي حيظر       
قـد   شكوى ذات صلة باإلعالنات املتحيزة جنـسياً  ٢١٦كما يبني أن  .صورة إجيابية عن املرأة

الختــاذ املزيــد مــن املتاحــة واإلقليميــة االحتاديــة فمــا هــي اإلمكانــات  .٢٠٠٥ســجلت يف عــام 
اإلجراءات احملددة للقضاء على القوالب النمطية اجلنسية يف وسائط اإلعالم ويف اجملتمـع بوجـه               

ومـا هـو    واسـع؟  نطـاق علـى  عام، مبا يف ذلك من خالل تنظيم محالت توعية ومناقشات عامة 
نــع كــي متالدولــة لالــيت تــدعمها عــالم اإل الــذي ميكــن للحكومــة أن متارســه يف وســائط  التــأثري

 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦هــو عــدد الــشكاوى املــسجلة يف عــامي   ومــا اإلعالنــات املتحيــزة جنــسياً؟
  واجلزاءات املفروضة على وسائط اإلعالم؟

نـسانية مـن   تنتفع احلكومة االحتادية واألقاليم من إمكانات إبطـال القوالـب النمطيـة اجل           
خـــالل اختـــاذ تـــدابري العالقـــات العامـــة يف الرســـائل اإلخباريـــة واملواقـــع الـــشبكية واملـــشاريع   

 ,Ausstellung Rollenbilder im Wandelإقامــة معــرض عــن القــدوة متــر مبرحلــة حتــول   مثــل(

www.rollenbilder.de ــة التوظيــف االحت ــة مــع وكال ــؤمترات )ادي ــع يف (، وامل ــدوة والواق ــل الق  مث
ــا ــة واقتــصادية وثقافيــة، تــشرين األول  : أوروب ــوبر /أبعــاد قانوني مثــل (والكتيبــات ) ٢٠٠٧أكت

Neue Wege – Portäts von Männern im Aufbruch صور لرجال خيرجـون  - مسارات جديدة 
  ).من القوالب

 يف إطـار املـؤمتر الثـامن عـشر     “القـدوة يف وسـائط اإلعـالم   ”وجرت مناقشة موضـوع       
ــاملرأة يف  اجمللألقــاليم واملــساواة والــوزراء وأعــضاء    تــشرين ٢٤ و ٢٣لــس اإلحتــادي املعنــيني ب

وكان هدف تلـك املناقـشة التـداول واالتفـاق بـشأن مبـادرات تـساعد                . ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
إلقلـيم املـسؤول عـن       فوتيمربغ، وهو ا   -وعقد إقليم بادن    . على القضاء على القدوة اجلنسانية    

مثـل تعـيني أسـبوع      (استضافة هذا املؤمتر، مؤمترا متهيديا عن املوضوع ووضع مقترحات حمددة           
  ).ARDللربجمة، وهو مقترح سبق تقدميه إىل الشبكة التلفزيونية 

ويوجد خيار آخر لدى األقاليم، وهو العمل الطويل األمـد ملكافحـة القوالـب النمطيـة        
اإلعالم عـن طريـق كفالـة التكـافؤ املنـتظم بـني اجلنـسني يف تعـيني أعـضاء                    اجلنسانية يف وسائط    

http://www.rollenbilder.de/
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اهليئات املسؤولة عن الربجمة وضبط النفس الطـوعي يف الـشركات العامـة لإلذاعـة والتلفزيـون،                 
 باالتينيـت وقـانون   - يف إقلـيم الـراين   SWR Stateوقـد أمكـن ذلـك بالفعـل مـن خـالل ميثـاق        

ك، ينبغي تدريب ممثلي هذه اهليئات على معاجلـة هـذه املـشكلة    ومع ذل. وسائط إعالم األقاليم 
  .من خالل تدابري تعليمية إضافية

 شكوى من شكاوى التمييـز ضـد        ٢٠١ سجل جملس اإلعالم األملاين      ٢٠٠٦ويف عام     
ويرتكــز نفــوذ جملــس اإلعــالم . ٢٠٠٧ شــكوى يف عــام ١٣٧املــرأة، واخنفــض هــذا الــرقم إىل 
  . يدرج يف دليل ال ميكن استعماله مرة أخرىعلى أساس أن اإلعالن الذي

  
 اآلثار االقتصادية املترتبة على الطالق    

 فـسخ العالقـات، ويرجـى    عنـد  تـوزع  يتالـ نوع املمتلكات يرجى تقدمي معلومات عن     - ٣٠
األمــوال املتأتيــة مــن مــثال، (باملمتلكــات غــري املاديــة يعتــرف حتديــداً بيــان مــا إذا كــان القــانون 

. كجزء من املمتلكات الـيت يـتعني توزيعهـا عنـد فـسخ العالقـات              ) تقاعدية والتأمني املعاشات ال 
 الكـسب يف املـستقبل ورأس       ةيرجى بيـان مـا إذا كـان القـانون يـنص علـى توزيـع إمكانيـ                 كما  

املــال البــشري أو يــضع يف االعتبــار حتــّسن القــدرة علــى الكــسب أو رأس املــال البــشري بــأي   
 مـن خـالل مـنح مبلـغ        ،علـى سـبيل املثـال     (لـدى فـسخ العالقـات       طريقة عند توزيع املمتلكات     

الـسماح مبـنح    بالنصيب املقـّدر للـزوج اآلخـر يف هـذا النـوع مـن األصـول، أو                  يعكس  مقطوع  
  .)مبلغ تعويضي للزوج

وينص القانون األملاين يف حاالت الطالق أو فسخ معاشرة مسجلة على إجـراء متعـدد                 
  :تلكات بني العشريينالعناصر من أجل حتديد توزيع املم

  توزيع الفائض؛  - ١  
  تسوية استحقاقات املعاشات التقاعدية؛  - ٢  
  .النفقة بعد الزواج  - ٣  
وعنـدما  . وُيوزَّع الفائض عندما يكون الزوجان قد أقاما يف جمتمـع للكـسب املـستحق               

متلكـات  جيري توزيع الفائض املستحق، تقَّيم مجيع ممتلكات الزوجني يف تاريخ معني، وهـي امل             
الـيت كانــت منفـصلة أثنــاء الـزواج، وجيــري حتديـد القيمــة النقديـة للممتلكــات املـستحقة لكــل       

وجيـري إدخـال مجيـع أشـكال        . ويوزع الفارق الناتج بالتساوي على كل من الـزوجني        . منهما
وتـستثىن  . امللكية عند إجراء هذا التقييم، أي أنـه يؤخـذ يف احلـسبان أيـضا بامللكيـة غـري املاديـة                    

وُتـــوزَّع هـــذه . مـــن هـــذا اســـتحقاقات املعاشـــات التقاعديـــة املتعلقـــة بالـــشيخوخة أو العجـــز 
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ــة     ــة القانوني ــساواة املعاشــات التقاعدي ــار   . االســتحقاقات يف ســياق م وجيــري األخــذ يف االعتب
  . بالكسب يف املستقبل ورأس املال البشري مبوجب قوانني النفقة

دي املتعلــق بالــشيخوخة أو العجــز املؤســسة وُتــوزَّع مجيــع اســتحقاقات املعــاش التقاعــ  
جـرى  (أثناء الـزواج بالتـساوي علـى الـزوجني مـن خـالل عمليـة مـساواة املعاشـات التقاعديـة                      

 ومــا بعــدها مــن القــانون املــدين، فــضال عــن عــدد مــن القــوانني  ١٥٨٧تنظيمــه مبقتــضى املــادة 
علـى اسـتحقاق أقـل مـن     وينتفع على حنـو أكـرب هبـذه القاعـدة الـزوج الـذي حيـصل             ). اإلضافية

وعـادة مـا تكـون الزوجـة هـي هـذا الطـرف حيـث أهنـا           . املعاشات التقاعدية أثناء فتـرة الـزواج      
ويـسمح ذلـك للـزوج     . عادة ما حتجم عن العمل، أو العمل كل الوقـت، بغيـة رعايـة األطفـال               

صل الذي له احلق يف املساواة باحلصول على استحقاق منفصل للمعاش التقاعدي، وبالتـايل حيـ              
وجيـري بالتـايل   . هذا الزوج علـى وضـع مـساو لوضـع احلـصول بنفـسه علـى املعـاش التقاعـدي                

وقد وجد العرف القـانوين ملـساواة   . ختفيض استحقاق الزوج امللزم باإلسهام يف عملية املساواة      
 جـرى أيـضا تطبيـق مـساواة املعاشـات      ٢٠٠٥ومنذ عام . ١٩٧٧املعاشات التقاعدية منذ عام     

وجيـري يف الوقـت احلـايل التـداول يف الربملـان            .  حاالت فـسخ املعاشـرات املـسجلة       التقاعدية يف 
ــة    ــساواة املعاشــات التقاعدي ــشأن م ــام     . االحتــادي ب ــسيط نظ ــذا اإلصــالح تب ــن ه ــصود م واملق

املساواة، حبيث يـستمر االلتـزام مببـدأ التوزيـع املتـساوي بـني العـشرين لالسـتحقاقات املؤسـسة                    
  .أثناء الزواج

نفقة واجبة بعد الزواج عندما ال يكـون الـزوج قـادرا علـى إعالـة نفـسه بعـد                 وتكون ال   
ــك      ــى ذل ــه عل ــدم قدرت ــدى ع ــة إال يف احلــاالت   . الطــالق، و حتــدد مب ــة واجب وال تكــون النفق

وأهــم تلــك احلــاالت يف املمارســة .  مــن القــانون املــدين١٥٧٦ إىل ١٥٧٠املــذكورة يف املــواد 
ووفقـا هلـذا املبـدأ حيـق للوالـد الـذي يرعـى طفـل                . ١٥٧٠نفقة رعايـة األطفـال مبوجـب املـادة          

. العشريين احلصول على دعم من الزوج اآلخر إىل أن يبلـغ الطفـل ثـالث سـنوات علـى األقـل                   
وجيب دفع نفقة رعاية الطفل، باإلضافة إىل احلد األدىن ملدفوعات النفقـة، عنـدما ال ميكـن، يف          

وميكـن اعتبـار ذلـك      .  الطفـل يف عمـل بـأجر       حاالت فرديـة، توقـع اخنـراط الوالـد الـذي يرعـى            
عـدم  (أو بـالزواج    ) االفتقـار إىل خيـارات رعايـة الطفـل        (نتيجة لكل من ظروف تتعلق بالطفل       

وفضال عن ذلك ميكن أن تكون النفقـة        ). اخنراض الزوج يف عمل بأجر أثناء زواج طويل جدا        
لـيم، أومواصـلة التـدريب،      واجبة كنتيجة لعمر أم مرض الزوج، وكذلك بسبب البطالة، أوالتع         

  ). ١٥٧٦ إىل ١٥٧١املواد (أو غري ذلك من مربرات اإلنصاف 
ــز النفــاذ يف       ــذي دخــل حي ــذ اإلصــالح ال ــاين ١ومن ــاير / كــانون الث ، يعتمــد ٢٠٠٨ين

. االعتراف باحلق يف احلصول على نفقة بعد الطالق بشكل أكرب علـى مبـدأ املـسؤولية الفرديـة                 
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ب ١٥٧٨ من خالل اخليار الذي ُمنِح للمحـاكم مبوجـب املـادة           وأصبح هذا أيضا أكثر حتديدا    
ومبوجـب املـادة    . من القانون املدين لكي تـضع حـدا ملـدة اسـتحقاق النفقـة ومقـدار مـدفوعاهتا                 

، جيري بشكل أساسي قياس مقدار النفقة املطلوبة وفقـا ملـستوى املعيـشة، أي أسـلوب                 ١٥٧٨
 بـشكل أساسـي للـزوج الـذي يـستحق املـساواة       وميكن. احلياة النمطي للزوجني عند االنفصال 

ويكـون طلـب النفقـة بـاطال والغيـا          . طلب نصف دخـل األسـرة، خمـصوما منـه دخلـه، كنفقـة             
وميكـن افتــراض  .  مــن القـانون املــدين ١٥٧٩عنـدما يبـدو جمحفــا إىل حـد كــبري مبقتـضى املـادة      

ديـدة ومـستقرة مـع    ذلك بصفة خاصة يف احلاالت اليت يعيش فيها الزوج بالفعل يف معاشـرة ج      
  .طرف ثالث

وتضطلع الوزارة االحتادية املعنية بشؤون اٍألسرة واملواطنني املـسنني والنـساء والـشباب               
مـع  ) ماذا يأيت بعد منـوذج العائـل؟  (kommt nach dem Ernährermodell?  Wasمبشروع بعنوان 
هلـــدف منـــه  بالنـــك للقـــانون االجتمـــاعي األجـــنيب والـــدويل يف ميـــونيخ؛ وا-معهـــد مـــاكس 

املــصاحبة األكادمييــة واملناقــشة العامــة لتحــول القــدوة مــن نظــام العائــل الوحيــد إىل االســتقالل  
  .االقتصادي للرجل واملرأة

املـسؤولية  ” أملـاين علـى موضـوع        -وعقد بـصفة أوليـة مـؤمتر للخـرباء بتركيـز إيطـايل                
جتمـــاعي يف مقارنـــة  والقـــانون اال- القـــدوة يف األســـر -الفرديـــة، التـــضامن اخلـــاص والعـــام 

ــة ــوين يف “ أوروبي ــيال فيغ ــن    يف ف ــا م ــو، إيطالي ــشرين األول٦ إىل ٤كوم ــوبر / ت . ٢٠٠٧أكت
الـدامنرك وأملانيـا    (وجرى التركيز على القانون االجتماعي واألسـري يف بلـدان أوروبيـة خمتلفـة               

ملنظومـات  وكانت نقطة البدء مسألة ما إذا كانت بعض ا        ). وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا   
يف كل من جمايل القانون تعزز االستقالل االقتـصادي وتكفـل كـسب الـرزق علـى حنـو فـردي                     

وجرى التركيـز أيـضا علـى       . للنساء، فضال عن الصورة اليت قد تبدو عليها بدائل منوذج العائل          
مــن وســيؤيت املنظــور الــدويل مثــاره بالنــسبة ألملانيــا أثنــاء املراحــل التاليــة    . احلالــة بعــد الطــالق 

 ُعِقـد مـؤمتر الحـق       ٢٠٠٨أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   . ويوجد توثيق موسع للمؤمتر   . املشروع
لتقييم مسائل من املـؤمتر األول ومتابعتـها، وسـيعاجل املـؤمتر أيـضا مـسائل نفقـة مـا بعـد الـزواج                   

ومــن املعتــزم توثيــق هــذا  . وتوزيــع الثــروة يف حــاالت الطــالق واألمــن أثنــاء فتــرة الــشيخوخة  
  .راملؤمت
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  الوكالة االحتادية ملناهضة التمييز
  

  ٢٠٠٦أغسطس /إحصاءات تراكمية منذ آب
  ٢٠٠٨أغسطس / إىل آب٢٠٠٦أغسطس /آب: الفترة

  ٥ ١٠٠  :العدد اإلمجايل لالتصاالت
  ١ ٧٢٦  :اتصاالت متعددة منها

  ٣ ٣٧٤  =اتصاالت جديدة 
  ٧٣٤-  استفسارات أخرى

        ٢ ٦٤٠  لمعاملة املتساويةاستفسارات بشأن القانون العام ل
  مسات الضحايا كما جاء تعريفهم يف القانون العام للمعاملة املتساوية

  النسبة املئوية  العدد  السمات

  ٢٠,٠٨  ٣٩٠  العمر
  ٢٥,٠٣  ٤٨٦  اجلنس
  ٢٦,٧٨  ٥٢٠  اإلعاقة

  ٤,٤٨  ٨٧  اهلوية اجلنسية
  ٠,١٥  ٣  املعتقدات

  ٢,٨٨  ٥٦  الدين
  ١٤,٠١  ٢٧٢  اخللفية العرقية

  ٦,٥٩  ١٢٨  التمييز املضاعف
  
  


