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   التمييز ضد املرأةعلى اللجنة املعنية بالقضاء 
مــن  ١٨لنظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة  ا  

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعلى اتفاقية القضاء 
  

   التقارير الدورية السادسة املقدمة من الدول األطراف  
 *أملانيا  

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هذا التقرير صادر دون حترير رمسي *
 الـيت نظـرت     CEDAW/C/5/Add.59 الوثيقة   انظر ، املقدم من حكومة أملانيا    التقرير األويل على  ولالطالع   

التقريــرين الــدوريني اجملمعــني الثــاين والثالــث املقــدمني مــن علــى ولالطــالع . فيهــا اللجنــة يف دورهتــا التاســعة
. الــيت نظــرت فيهــا اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة والعــشرين   CEDAW/C/DEU/2-3 الوثيقــة انظــر ،احكومــة أملانيــ

اليت نظـرت   CEDAW/C/DEU/4 الوثيقة انظر ،التقرير الدوري الرابع املقدم من حكومة أملانيا    على  ولالطالع  
 ، مـن حكومـة أملانيـا      قـدم التقرير الـدوري اخلـامس امل     على  ولالطالع  . فيها اللجنة يف دورهتا الثانية والعشرين     

 .اليت نظرت فيها اللجنة يف دورهتا الثالثني  CEDAW/C/DEU/5 الوثيقة انظر
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الردود على التعليقـات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة بـشأن التقريـر -اجلزء باء  
.الدوري اخلامس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٠٠

. ٢١ و ٢٠بشأن الفقرتني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٠٠
. ٢٣ و ٢٢بشأن الفقرتني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٠٥
. ٢٥ و ٢٤بشأن الفقرتني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٠٨
. ٢٧ و ٢٦بشأن الفقرتني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١١٢
. ٢٩ و ٢٨بشأن الفقرتني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١١٣
. ٣١ و ٣٠بشأن الفقرتني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١١٤
. ٣٣ و ٣٢بشأن الفقرتني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١١٩
. ٣٥ و ٣٤بشأن الفقرتني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٢٢
. ٣٧ و ٣٦بشأن الفقرتني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٢٢
. ٣٩ و ٣٨بشأن الفقرتني    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٢٥
. ٤٠بشأن الفقرة    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٢٥

  
 .اللجنة بلغة صياغتهإىل  هذا التقرير  سيقدم تذييل:مالحظة من األمانة العامة 
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 مقدمة  
علــى اتفاقيــة القــضاء علــى عــت حكومــة أملانيــا االحتاديــة  وقَّ،١٩٨٥بريــل أ/يف نيــسان 

ــة      ــرأة املؤرخــ ــد املــ ــز ضــ ــكال التمييــ ــع أشــ ــانون األول١٨مجيــ ــسمرب / كــ ويف . ١٩٧٩ديــ
النـشرة  (حتاديـة   مجهوريـة أملانيـا اال    لـدى    دخلت االتفاقية حيز النفـاذ       ،١٩٨٥أغسطس  /آب ٩

 قــدم التقريــر األويل ،١٩٨٨مــارس /ويف آذار). ١٢٣٤ ص ، اجلــزء الثــاين،القانونيــة االحتاديــة
وثيقـــة األمـــم املتحـــدة   ( مـــن هـــذه االتفاقيـــة   ١٨ وفقـــا للمـــادة  ،املتعلـــق بتنفيـــذ االتفاقيـــة  

CEDAW/5/Add.59.( 
ويف . اين والثالـث  قدمت حكومة أملانيا االحتادية تقريريها الثـ       ،١٩٩٦ويف خريف عام     

 . قدم تقريران دوريان وطنيان آخران بعد ذلك،٢٠٠٢ و ١٩٩٨عامي 
ــادة         ــا للم ــسادس طبق ــوطين ال ــدوري ال ــر ال ــدمي التقري ــل تق ــة متث ــن ١٨وهــذه الوثيق  م
 . سيتم أيضا تناول توصيات اللجنة بشأن التقرير السابق،ويف فصل مستقل. االتفاقية
 يقــوم كــل إقلــيم مــن األقــاليم الــستة عــشر بتنفيــذ  ،يــاويف ضــوء النظــام االحتــادي بأملان 

 .ومثة إدراج لذلك يف التذييل. لديه من تدابري سياسية من أجل تعزيز املساواة داخل واليته ما
  
 اجلزء ألف
 التقرير الوطين  

 
مزيد من الفرص للنساء والرجال يف : سياسة احلكومة االحتادية يف جمال املساواة      - أوال  

 االت احلياةكافة جم
يتمثل هـدف احلكومـة االحتاديـة يف جمـال املـساواة يف هتيئـة فـرص للمـساواة مـن أجـل                     

 .النساء والرجال يف كافة جماالت احلياة
ومن مميزات هذه السياسة احلديثة املتعلقة باملساواة أهنا تشمل جمموعـة واسـعة النطـاق                

. رجـال بـصورهتا القائمـة اليـوم يف أملانيـا           اليت تراعي مجيـع نـواحي حيـاة النـساء وال           ،من التدابري 
ــساء والرجــال     ــرص للن ــساوي يف الف ــل يف الت ــر يتمث ــال أم ال   ،واألم ــديهم أطف ــان ل ــواء ك  ، س

 حـىت يف إطـار      ، ويف كـل مرحلـة مـن مراحـل حيـاهتم           ،وبصرف النظر عن مستويات أعمـارهم     
 .الظروف االستثنائية

يـع العمـل حـسب نـوع اجلـنس           يالحظ أن توز   ،ومن حيث سياسة املساواة يف الفرص      
وهـو سـبب أنـواع كـثرية مـن عـدم       . يف داخل األسرة أو يف مكان العمل يشكل حتديا مستمرا    
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صـعيد الـسياسة أو املنظمـات       علـى   فمن النادر أن توجـد النـساء مبراكـز صـنع القـرار              : املساواة
 الرجـال؛   يقل بشكل كـبري عـن دخـل       ) طوال احلياة (ودخل النساء   . الطوعية أو يف عامل العمل    

 يف  ،ولـيس هـذا   .  فـإن مـستوي الـضمان االجتمـاعي لـديهن يعـد أكثـر اخنفاضـا أيـضا                  ،ومن مث 
 ،زالت خمصصة للمسؤولية الرئيـسية املتعلقـة بأعمـال األسـرة     أن املرأة الإىل  راجعا   ،هناية األمر 

 .ني عن الدعم املايل لألسرةمسؤولالرجال باعتبارهم إىل نظر يف حني أنه ُي
مفهوم لألدوار سبق وروده أيـضا يف اختيـارات املـسارات           إىل  صيص يستند   وهذا التخ  
مهــن علــى  يراعــي أن البنــات والنــساء يركــزن ،ففــي اخليــارات التعليميــة والوظيفيــة: الوظيفيــة

 مـستقبلية  ا وآفاقـ ، وفرصـا للترقـي أقـل شـأنا    ، وهي مهن تقدم أجرا أكثـر اخنفاضـا        ،أنثوية عادة 
 يالحـظ أن احتمـاالت اختيـار األوالد والرجـال ملهـن             ،ن ذلـك  النقيض م على  أشد حمدودية؛ و  

ــة تعــد احتمــاالت ضــعيفة    تــشرع ،حنــو تــدرجيي فقــط علــى و. يف قطــاع اخلــدمات االجتماعي
 ومثـة تـدرج   ،الشركات اليوم يف هيكلة عملية العمل بطريقة تتيح للنساء فرصا متساوية للترقي       

سبة ألمـاكن العمـل املناسـبة لألسـرة ولرعايـة      أيضا يف ظهور دعم فعال من قبل الرأي العام بالن    
 .الطفل ولسائر أشكال العناية بأعضاء العائلة من ذوي احلاجة

ــاة العمــل      ــاة األســرة وحي ــق بــني حي ــساء  ،وحتــسني احتمــاالت التوفي  فيمــا يتــصل بالن
 وبـدون إعـادة توجيـه املـسؤوليات         ، يشكل اليـوم قـضية أساسـية يف سياسـة املـساواة            ،والرجال
 فإنــه ســوف يتعــذر ، وبــدون إرســاء الــشروط الــضرورية لتحقيــق ذلــك ،ة بنــوع اجلــنساملتــصل

علـى   جديرات بـالتمكن حـىت يـتغلنب         ، شأهنن شأن الرجال   ،والنساء. هذه املساواة إىل  التوصل  
 والقيـام بالتـايل بتحقيـق كامـل إمكانـاهتن يف      ،تلك التوقعات اليت تتسم باالحنياز حنو دور بعينـه  

.  جيــب أن يتــاح لكــل مــن الرجــل واملــرأة اجلمــع بــني األســرة والوظيفــة ،تقبلويف املــس. احليــاة
 ،٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ يف   ،اختذت خطوة حامسة يف هذا املنحـي تتمثـل يف القيـام            وقد

 حيث حل هذا النظام حمـل النظـام الـسابق بعـالوة             ،بإدخال نظام لعالوة األبوة املتصلة بالدخل     
ــة الطفــل  ــرة أقــصاها   ومتــنح عــالو . تربي ــاء واألمهــات لفت ــوة لآلب  ومــن حــق  ، شــهرا١٤ة األب

الوالــدين أن يقــررا حبريــة مــن هــو الــشريك الــذي ســينال هــذه العــالوة وألي جــزء مــن هــذه     
 فإنــه ، وبالتـايل ، شــهرا١٢ولـيس مــن اجلـائز ألي منــهما أخـذ هــذه العـالوة أكثــر مـن       .الفتـرة 

إجـازة  علـى    حـصول هـذا الـشريك         وذلـك بـشروط    ،األقـل على  حيجز للشريك اآلخر شهران     
 .عن هذه الفترة

والفتــرة الــيت تلــي والدة الطفــل مباشــرة تتــسم باألمهيــة مــن حيــث تلــك الــسوابق الــيت  
 فــإن احلكومــة االحتاديــة قــد  ،ومــن مث. جيــري حتديــدها بــشأن توزيــع األعبــاء يف حمــيط األســرة 

ومـن  . ر الـالزم يف هـذه الفتـرة   أتاحت مزيدا من الفرص أمام الرجل واملرأة حىت يقوما باالختيا 
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املقصود مبستوي التعويض الذي يسدد بشأن الدخل املفقود أن ميكن الوالد الذي خيتـار رعايـة          
الطفـل مــن االحتفـاظ باســتقالله املـايل حــىت وإن كـان بوســع الـشريك ذي الــدخل األعلــى أن      

 .)١-٥ الفصل انظر(يأخذ إجازة تتصل باألسرة دون مواجهة أية قيود مالية 
 :واحلكومة االحتادية تضطلع بتعزيز املساواة من خالل القيام مبا يلي 

إدخال ورصد قضايا السياسات العامة املتصلة باملساواة بـني اجلنـسني داخـل احلكومـة                - 
 ،سن تدابري تشريعيةعلى  بطرق تتضمن العمل ،االحتادية

ــشطة       -  ــضطلع بأن ــيت ت ــة ال ــشاريع واملؤســسات االجتماعي ــساندة امل ــلم ــة يف حق  سياس
 .املساواة

 .متويل املشاريع البحثية والنموذجية - 

جانــب تنــسيق إىل  ،اإلنترنــتعلــى  مبــا فيهــا املــشاريع املنفــذة ،دعــم الــشبكات احملليــة - 
 .الوكاالت واملراكز ذات الصالحية

 فـضال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة وقطـاع         ،التعاون مع األقـاليم واحلكومـات احملليـة        - 
 .ل التجاريةاألعما

 .إبراز أمهية املساواة يف اهليئات الدولية - 
  

 توسيع نطاق فرص العمالة أمام املرأة  
تستهدف احلكومة االحتادية ضمان متكني النساء والرجال من االضـطالع بعمـل يتـيح              

واألمـر يتعلـق بقـدرة كـل     . ما يلـزم مـن ضـمان اجتمـاعي    على هلم كسب الرزق مع حصوهلم     
أحد أصـحاب   لدى   سواء كان هذا العمل      ،سوق العمل إىل  الوصول  على  لرجال  من النساء وا  

 الـذي يتمثـل يف زيـادة    ،وهذا يشمل حتقيـق هـدف االحتـاد األورويب   . العمل أم كان عمال حرا 
 وإعمـال  ٢٠١٠ يف املائـة حبلـول عـام    ٦٠أكثـر مـن    إىل  النسبة املئوية للنساء يف القوي العاملـة        

سـبيل  علـى    وذلـك    -“ء العمـل املتـساوي والعمـل املتـساوي القيمـة          األجر املتساوي لقا  ”مبدأ  
املثال يف حالـة دفـع أجـر مـن املـستوي االبتـدائي للفتيـات ذوات املـؤهالت احلـسنة واألمهـات                     

 .صفوف القوي العاملةإىل العائدات 
 ،ومن حق الرجال والنساء واآلباء واألمهات أن تكون أمامهم نفس الفـرص الوظيفيـة      

. مناصـب رفيعـة يف حقـل األعمـال التجاريـة واألكادمييـة والبحثيـة              إىل  ص الترقـي    فضال عن فر  
ون حيـاهتم   أ سوف يتعني القيام بتحسني ظروف املتدربني والطلبة ومن يبـد          ،وحتقيقا هلذه الغاية  

 . جانب الشباب من ذوي األطفال الذين يسعون لتحسني مؤهالهتمإىل  ،الوظيفية
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تفــاق الــذي مت التوصــل إليــه بــني احلكومــة االحتاديــة  ومثــة اســتعراض منــتظم لــذلك اال 
النــساء لــدى واملنظمــات الرئيــسية بالقطــاع األملــاين اخلــاص مــن أجــل تعزيــز تــساوي الفــرص   

وقـد بينـت االستعراضـات ذات الـصلة أن مثـة اجتاهـا واضـحا يتمثـل                  . والرجال يف هذا القطاع   
 وذلــك بفــضل ،يف القطــاع اخلــاصيف جنــاح وتقــدم املــساواة يف الفــرص بــني النــساء والرجــال  

الـذي كـان يركـز       (٢٠٠٥والنتائج الرئيسية السـتعراض عـام       . املؤسسات التجارية والسياسية  
إىل قد أبرزت أن حـصة النـساء يف هـذه املراكـز قـد تزايـدت                 ) النساء يف املناصب القيادية   على  
وتوجـد امـرأة   . ٢٠٠٠يف املائـة يف عـام    ٢١ بعـد أن كانـت   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٢٣نسبة  

تعمــل يف شــركة تعــد طرفــا يف اتفــاق أو مبــادرة ) يف املائــة ٣٢(واحــدة مــن كــل ثــالث نــساء 
 كما أن مثة شركة واحدة من كل أربـع شـركات تعمـل بنـشاط يف                 ،لتعزيز املساواة يف الفرص   

 .٢٠٠٨وسوف يقدم االستعراض الثالث يف أوائل عام . جمال تشجيع املوظفات املبتدئات
 وهـو جـدير بـأن يكـون     ،التفاق يوفر قاعدة الستحداث استراتيجيات مشتركة    وهذا ا  

ومـن شـأن املناقـشات    . حتقيـق األهـداف ذات الـصلة   علـى  نقطـة انطـالق إلجـراء حـوار يركـز      
حتـسني تبـادل األفكـار بـشأن وسـائل      علـى  الدائرة بكل قطاع من القطاعـات أن تعمـل بالتـايل          

 النـساء يف مناصـب اإلدارة       -لثـاين لتـساوي الفـرص       وميكـن حتميـل االسـتعراض ا      . املضي قدما 
ــع -.http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMSFJ/Broschuerenste/Pdf-Anlagen/2 مـــــــن املوقـــــ

bilanz-chancegleichheit،property=pdf،bereich=،rwb=true.pdf. 
. وتــويل احلكومــة االحتاديــة أيــضا اهتمامــا خاصــا حبالــة العــاطلني مــن الرجــال والنــساء 

 كمـا  ،واآلثار املتعلقة بنوع اجلنس واملتصلة بإصالح سوق العمل جديرة بتسليط الضوء عليهـا           
 ،ووسـائل الـدعم   . ة جملاهبة نتائج العيوب اخلاصة بنوع اجلنسجيب أن تتخذ اإلجراءات الالزم   

مثــل املــشورة والتعــيني والتــدريب املهــين واملــؤهالت اإلضــافية ينبغــي أن تكــون متاحــة جلميــع   
 . حىت ولو كن عاطالت لفترات طويلة أو كن ال يتلقني أية إعانات،النساء

 
 وا كمهاجرينأمساندة النساء واألطفال الذين نش  

 ينبغــي ،وبغيــة االتــسام بالفعاليــة.  حيــاة النــساء والرجــال ختتلــف متامــا عــن بعــضها إن 
 أن تراعـي تلـك      ، الـيت تتعلـق بتعزيـز املـساواة يف احلقـوق           ،االسـتراتيجية للتدابري ذات األهداف    

ومـن  . جانب حياهتن املعيشية املختلفـة    إىل   ،اخلطط الشديدة التباين اليت تتبعها النساء يف حياهتا       
ــواطن ــة  مـ ــساواة احلكوميـ ــة املـ ــام سياسـ ــاجرات  ، اهتمـ ــشأن كمهـ ــي نـ ــساء الالئـ .  أولئـــك النـ
 يالحـظ أن  ،سبق القول يف مؤمتر القمة املعين بالتكامل والذي عقدته احلكومـة االحتاديـة     وكما

ومثة مهاجرات كثريات يعـشن يف أملانيـا   . حاالت املعيشة والعمل لديهن تتطلب اهتماما خاصا      
 مـع القيـام بـالتوفيق بـني حيـاة األسـرة وحيـاة               ،هتن وفقـا لألمنـاط احلديثـة      ويرغنب يف توجيه حيا   

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMSFJ/Broschuerenste/Pdf-Anlagen/2.-bilanz-chancegleichheit,property=pdf,bereich=,rwb=true.pdf
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http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMSFJ/Broschuerenste/Pdf-Anlagen/2.-bilanz-chancegleichheit,property=pdf,bereich=,rwb=true.pdf
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http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMSFJ/Broschuerenste/Pdf-Anlagen/2.-bilanz-chancegleichheit,property=pdf,bereich=,rwb=true.pdf
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 كثريا ما يتعرضن ملواجهة فهـم شـركائهن         ، فإهنن عند حماولتهن للقيام بذلك     ،ومع هذا . العمل
مـا هـو أكثـر    إىل  ممـا قـد يـؤدي    ، وهو فهم مغرق يف الطابع التقليـدي ،ألدوار كل من اجلنسني 

 ،وا كمهـاجرين  أمثـة اخـتالف يف عقليـات الرجـال والنـساء الـذين نـش              و. من الرتاعـات العائليـة    
وذلك فيما يتصل بسرعة التغريات يف العالقات بني اجلنسني والتوقعات اخلاصـة بـاألدوار ذات        

 تواجــه النــساء ،ويف أحــوال عديــدة.  ممــا توجــه إليــه احلكومــة االحتاديــة اهتمامــا خاصــا،الــصلة
 . هلن من خلفية عرقية جانب ماإىل  ،وهنن من النساء يف ضوء ك،املهاجرات عقبة مزدوجة

 الــيت تتــسم باالجتــاه حنــو شــيت األحــوال   ،وسياســة احلكومــة االحتاديــة بــشأن املــساواة  
 الالئي يتعرضن للفقـر أكثـر مـن الرجـال           ، تويل أيضا اهتماما استثنائيا للنساء املسنات      ،املعيشية

ن سنواهتن األخـرية وهـن يعملـن يف جمـال أكثـر              والالئي يتعني عليهن أن ينفق     ،عند تقدم سنهن  
أنفـسهن يف تربيـة األطفـال حباجـة        علـى   والنساء الالئي يعتمـدن     . حمدودية من جماالت األنشطة   

وقـد  .  وهـذا ينطبـق أيـضا عمـن هـن بـصدد االنفـصال عـن شـركائهن                  ،دعم خاص إىل  كذلك  
تـنفهن أحـوال للمعيـشة    استحدثت احلكومة االحتادية تدابري خاصة مـن أجـل النـساء الالئـي تك             

 .حنو خاصعلى احلماية واملشورة إىل ومراحل للحياة تتسم باالقتران باحلاجة 
 

 تقدمي املعلومات واملساندات للنساء احلوامل  
 يالحــظ أن مثــة أمهيــة ،زالــت تــتم بأعــداد كــبرية يف ضــوء حــاالت اإلجهــاض الــيت ال 

ــو     ــساء احلوامــل الالئــي ي ــوفري مــشورة ودعــم خاصــني للن . اجهن حــاالت تتــسم بالتــضارب لت
ويتمثل اهلدف املنشود يف هذا الصدد يف وضع هنج يتعلـق باختـاذ إجـراءات مناسـبة يف حـاالت           

ويف حالــة التــدابري اخلاصــة مبجــال تنظــيم   . بعينــها وفيمــا يتــصل مبجموعــات مــستهدفة حمــددة  
 متساو الحتياجـات     توجد أمهية أيضا لقيام احلكومة بتكريس انتباه       ،األسرة والشراكة واألبوة    
 مــع االضــطالع بــصفة خاصــة مبــساعدة الرجــال يف النــهوض بأعبــاء   ،وأمــور الرجــال والنــساء
ويف .  مما يعـين تأييـد التحـول يف التوقعـات املتـصلة بـاألدوار التقليديـة                ،الواجبات داخل األسرة  

ــب  ــات        ،املاضــي القري ــاالت عملي ــل يف احتم ــركائهن يتمث ــساء وش ــام الن ــد أم ــد جدي ــرز حت  ب
وهـذه تـضطلع    .  وهـي احتمـاالت تتـسم مبزيـد مـن االتـساع            ،الـوالدة علـى   لتشخيص السابقة   ا

 الـيت  ،أمـا التـدابري الوقائيـة   . بدور رئيسي يف العديد من الدراسات العلمية واملشاريع النموذجية       
 فهــي تتعــرض يف ،جتنــب وحــل تلــك احلــاالت املتــسمة بالتعقــد مــن حــاالت احلمــل إىل ترمــي 

وسـوف تـصاغ هـذه      . نفيـذ بالتعـاون مـع املركـز االحتـادي للتثقيـف الـصحي             الوقت الـراهن للت   
اســتمرارها يف تنــاول   علــى   عــالوة ،التــدابري بأســلوب يناســب جمموعــات مــستهدفة بعينــها     

 .التطورات الراهنة
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 محاية النساء من العنف  
ار  ابتـداء بـالعنف العـائلي وانتـهاء بـالزواج بـاإلكراه واالجتـ              ،إن العنف جبميـع مظـاهره      
 كمــا أنــه يــشكل انتــهاكا خطــريا حلقــوق  ،حنــو ســويعلــى  حيــول دون معيــشة املــرأة ،بالبــشر
أمـا يف حالـة   . ومثـل هـذا العنـف قـد يوجـد أيـضا يف صـورة أحـداث يوميـة يف أملانيـا           . اإلنسان

 فــإن هــذا العنــف يأخــذ أشــكاال   ،النــساء املهــاجرات أو النــساء املــسنات أو النــساء املعوقــات  
 .خاصة

 ،توفري محاية فعالة للنساء املتأثرات يف هـذا الـصدد    إىل   احلكومة االحتادية ترمي     وتدابري 
وقد قامـت احلكومـة االحتاديـة بوضـع مفهـوم شـامل       . وحتميل مرتكيب اجلرائم مسؤولية أفعاهلم   

صياغة برنـامج العمـل األول ملكافحـة        لدى   وذلك   ،جلميع الوكاالت احلكومية وغري احلكومية    
وسـوف تـدرج أيـضا يف    . ٢٠٠٧ وسيستمر تنفيذ خطة العمل هـذه يف عـام    .العنف ضد املرأة  

 .هذا الصدد دراسة حبثية عن قانون احلماية من العنف
 

 ية للنجاحاستراتيجسياسة املساواة بوصفها   
تتجه أعمال احلكومة االحتادية بشكل شامل حنو األخذ بـسياسة تتـضمن التـساوي يف                
وهـذه  . شكل مهمة متشابكة معنية بالعمليـات     تساوية يُ  وهي تري أن إعمال حقوق م      ،الفرص

التسليم بأنه ال يوجـد واقـع حمايـد مـن حيـث نـوع اجلـنس يف مواجهـة                    إىل   تستند   االستراتيجية
ــة   . شــيت األحــوال املعيــشية الــيت تكتنــف الرجــال والنــساء   وهــي تلــزم اجلهــات الــسياسية املعني

وهـذا  . بالنساء والرجال يف كافة املـشاريع     بتحليل وحبث خمتلف املصاحل واالحتياجات اخلاصة       
 مـع تقبـل النتـائج       ، واإلتيان بتدابري سياسية رفيعـة النوعيـة       ،يسهم بدوره يف حتسني االستهداف    

 .ذات الصلة من جانب اجلمهور عموما
وتشجيع املساواة بني املرأة والرجـل ميثـل بالتـايل عنـصرا ضـروريا يف أنـشطة احلكومـة                    

 . االت السياسيةاالحتادية بكافة اجمل
ون األســرة وكبــار الــسن والنــساء والــشباب     ؤوتقــوم الــوزارة االحتاديــة املعنيــة بــش     

ــى باإلشــراف  ــذه  عل ــق ه ــة   االســتراتيجيةتطبي ــة االحتادي ــة للحكوم ــب اإلداري  ، يف إطــار املكات
تعمـيم  ”وقد أفـضي األخـذ مبفهـوم مـا يـسمي باللغـة االنكليزيـة        . يوفر ما يلزم من إشارات  مما

 وهـذا قـد أعـاق مـن اإلرسـاء املـستدام             ،نشوء مقاومـة مـا يف بعـض اجلهـات         إىل   “اجلنسنوع  
ومثـة اجتـاه جديـد يتـصل مبفهـوم تعمـيم نـوع        . هلدف املساواة بني اجلنسني يف بعـض الـسياقات     

 ممـا جيعلـها   ،عرض سياسة املساواة بوصفها نتيجة لعملية وقائية     إىل   وهو اجتاه مييل     ،اجلنس هذا 
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 ،٢٠٠٧ويف عـام  . سـتراتيجيات النجـاح  اجية مـن  اسـتراتي إىل بل وحييلها بالتـايل   ،أكثر جاذبية 
 :االهتمامات الرئيسية الثالثة التاليةعلى  االستراتيجيةستركز هذه 

 حنو متساوعلى مشاركة املرأة يف جمال العمل  - 

 ومــساندة مــن تكتــنفهن حــاالت مــن حــاالت  ،تقليــل املخــاطر املتعلقــة بنــوع اجلــنس  - 
 مات اخلاصة بنوع اجلنساألز

 ممـا جيـري تناولـه أيـضا مـن           ، الرجـال كـشركاء    -قوالب األدوار النمطية    على  التغلب   - 
 .خالل سياسة املساواة

أثنــاء رئاســة أملانيــا ال ســيما   و-وإعــادة التوجــه هــذه الــيت تتعلــق باملفــاهيم ينبغــي هلــا  
ال واالسـتراتيجيات الـيت أدت       أن تتـضمن النظـر يف األحـو        - ٢٠٠٧حتاد األورويب يف عـام      الل

 وذلـك هبـدف الـتمكن مـن         ، وخاصة البلدان االسـكندنافية    ،ىحتقيق النجاح يف بلدان أخر    إىل  
 .حتقيق مزيد من النجاح امللموس يف أملانيا

 
 التعاون الوطين والدويل  

عـاتق  علـى  إن هتيئة فرص متساوية أمام كل مـن الرجـال والنـساء مـن املهـام الـيت تقـع            
ولن يتحقـق النجـاح يف هـذا امليـدان دون إنـشاء شـبكات تعاونيـة بـني شـركاء             . ع بكامله اجملتم

ــة  -ومــن الواجــب أن ميــنح مزيــد مــن الــسلطة لــشركاء التــآلف هــؤالء     . التــآلف ذوي األمهي
واحلكومة االحتادية توفر املـساعدة     . سيما يف حالة النساء املعرضات للحرمان بصفة خاصة        وال

يل وكاالت ومنظمـات التنـسيق الوطنيـة الـيت متثـل مجاعـات االهتمامـات          الالزمة من خالل متو   
وكـان مثـة تـأثري كـبري لألفرقـة العاملـة املنظمـة حبيـث تـشمل ممثلـي احلكومـة االحتاديـة                 . اخلاصة
 واليت تتـضمن مؤسـسات غـري حكوميـة تعمـل مـع الـوزارات االحتاديـة واحلكومـات                    ،واألقاليم

 .اإلقليمية واحمللية
وأملانيـا  . ساواة قد أصبحت بشكل متزايد قضية عاملية يف السنوات األخـرية          وسياسة امل  

. تشارك بنشاط يف خمتلـف اهليئـات الدوليـة واالحتـاد األورويب وجملـس أوروبـا واألمـم املتحـدة                   
 حيـث أنـه قـد أطلـق        ، ميثل يف نفس الوقت فرصة وحتـديا كـبريين بالنـسبة ألملانيـا             ٢٠٠٧وعام  
 وذلـك مـع شـغل أملانيـا ملقعـد رئاسـة             ،“ملـنح فـرص متـساوية للجميـع       الـسنة األوروبيـة     ”عليه  

ويف ســياق االشــتراك مــع البلــدين اللــذين  . االحتــاد األورويب يف النــصف األول مــن هــذا العــام 
 يالحـظ أن أملانيــا ســوف  ، ومهـا الربتغــال وســلوفينيا ،سـيتوليان بعــد ذلـك الرئاســة ذات الــصلة  
وبغيــة النــهوض بفــرص   . ٢٠٠٨حــىت منتــصف عــام   تــساهم يف أول رئاســة ثالثيــة لالحتــاد    

 سـوف تـشرع هـذه البلـدان الثالثـة يف مبـادرة تتـسم مبـساندة         ،النـساء والرجـال   لـدى   متساوية  
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خريطــة الطريــق املتعلقــة باملــساواة بــني الرجــال  ”تنفيــذ مــا وضــعته جلنــة االحتــاد األورويب مــن  
ديــدة لتعزيــز قــضية   وخريطــة الطريــق هــذه تتــضمن تــدابري ع    . “٢٠١٠-٢٠٠٦ ،والنــساء 

 . املساواة يف داخل االحتاد األورويب
 كثريا ما ال تكـون قاصـرة        “الفرص املتساوية ” يراعي أن قضية     ،الصعيد الدويل على  و 

 وذلـك بـشأن خـصائص مـن قبيـل           ،مـنح فـرص متكافئـة فيمـا يتـصل مبـسألة نـوع اجلـنس               على  
 وهـو يتمثـل يف      ،كومـة االحتاديـة   عـاتق احل  علـى   وهناك واجب هام يقع     . اخللفية العرقية والعمر  

 وهـو   ، ال ميكن له أن ينفصل عن سـائر اخلـصائص القائمـة            “نوع اجلنس ”أن  إىل  لفت االنتباه   
واألمـر ال يتعلـق     . النقيض من هذا  على   ،حنو وثيق بكل من اخلصائص ذات الصلة      على  مرتبط  

 .ء ولكنه يتصل باألحرى بتنوع الرجال والنسا،“نوع اجلنس” أو “التنوع”ـ ب
يــد علــى  كــان قــد أنــشئ  ، الــذي يعمــل بــصورة مــستقلة ،ومكتــب مكافحــة التمييــز  

 وذلـك يف أعقـاب تطبيـق    ،ون األسـرة واملـسنني والنـساء والـشباب        ؤالوزارة االحتادية املعنية بش   
 . وهو مكتب مكرس خلدمة هذه القضية،٢٠٠٦قانون املساواة يف املعاملة لعام 

 
 رية أملانيا االحتادية أحوال النساء املعيشية يف مجهو  

 ،)والرجـال (طالبت احلكومة االحتادية بإجراء دراسات عـن األحـوال املعيـشية للنـساء               
 :ومن بني ما نشرته ما يلي. وقامت بنشر اإلحصاءات ذات الصلة

 وهـو منـشور خـاص مـن وضـع املكتـب             ،“٢٠٠٦النساء يف أملانيا    : يف دائرة الضوء  ” - 
بيانــات عــن البنــات والنــساء يف جمــاالت الــسكان       ويتــضمن ،اإلحــصائي االحتــادي 
إىل  ، واألحــوال املعيــشية واملاليــة للنــساء، واملــرأة يف حمــيط العمــل،والتعلــيم والتــدريب

 . والنساء يف احلياة العامة،جانب النساء والصحة

 وهو منشور من إصـدار الـوزارة االحتاديـة املعنيـة بـشؤون األسـرة                ،“النساء يف أملانيا  ” - 
 ويتــضمن وصــفا  ،٢٠٠٤ديــسمرب / يف كــانون األول،نني والنــساء والــشباب  واملــس

ــاة    ــساء يف شــيت مراحــل احلي ــيت    إىل  باإلضــافة ،حلــاالت الن ــسياسية ال ــدابري ال ــك الت تل
 .شرعت فيها احلكومة االحتادية لتحسني أحواهلن

مهوريـة  التقرير األويل للبيانات بشأن فرص املساواة املتاحة أمـام النـساء والرجـال جب             ” - 
 وهو تقرير من تقارير البيانات يف جمال األحـوال االجتماعيـة للنـساء              ،“أملانيا االحتادية 

 ، وقـد قـام بتجميعـه والتعليـق عليـه معهـد الـشباب األملـاين                ،والرجال وأساليب حياهتم  
وذلـــك بتكليـــف مـــن الـــوزارة االحتاديـــة املعنيـــة بـــشؤون األســـرة واملـــسنني والنـــساء  

 كانــت هنــاك مقارنــة وتقيــيم وتفــسري للبيانــات املنــاظرة الــيت  ،وألول مــرة. والــشباب
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التعلـيم  : ميادين احلياة األساسـية على وقد ركز يف هذا السياق    . ختص النساء والرجال  
 ، والعمالـة واالنـدماج يف سـوق العمـل     ،مزيد من املـؤهالت   على  والتدريب واحلصول   

ــي  ــدخل الفعل ــا   ،وال ــات األســر وأســاليب حياهت ــام األســرة     والتو، وجتمع ــني مه ــق ب في
 واحلـاالت   ، والـضمان االجتمـاعي    ، ومـسامهة املـواطنني    ، واملشاركة السياسية  ،والعمل

 واألفعــال العنيفــة والتعــرض للعنــف مــن قبــل النــساء  ، واإلعاقــات،واملخــاطر الــصحية
 .والرجال

متاحـة  والتقارير اليت نشرهتا الوزارة االحتادية املعنية بشؤون األسرة واملسنني والشباب            
 .أقراص حاسوبية مدجمةعلى  كما أهنا مسجلة ،اإلنترنتعلى 

  
 أحكام االتفاقية وتنفيذها يف مجهورية أملانيا االحتادية - ثانيا  

 ٢٠٠٢يرد أدناه وصـف للتـدابري املتخـذة مـن أجـل تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة منـذ عـام                         
ق تقدميـه مـن تقـارير وطنيـة     مـا سـب  إىل وسيـشار أيـضا   ). عام إصدار التقرير الـدوري اخلـامس     (

 .بشأن االتفاقية
 

 “التمييز”مفهوم  :١املادة   
 وذلـك يف  ، بدأ سـريان قـانون املعاملـة املتـساوية العامـة      ،٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٨يف   

ــة والــصادرة عــن االحتــاد      ــة باملــساواة يف املعامل ــة األربعــة املعني أعقــاب تنفيــذ األوامــر التوجيهي
 ،ا القانون تقدم تعريفا جديـدا ملفهـوم التمييـز املباشـر وغـري املباشـر                من هذ  ٣األورويب؛ واملادة   

وهــدف هــذا القــانون يتمثــل يف إلغــاء ومنــع التمييــز   . جانــب التحــرش والتحــرش اجلنــسي إىل 
 ، أو الـسن ، أو اإلعاقـة ، أو الـدين أو العقيـدة  ، أو نوع اجلنس،بسبب العنصر أو اخللفية العرقية   

 ). ١املادة (أو التوجه اجلنسي 
 :وترد فيما يلي التعريفات املتصلة بأسباب التمييز واملذكورة أعاله 
يفترض أن التمييز املباشر قـد وقـع عنـد معاملـة أحـد األشـخاص بـشكل أقـل                     )١( 

. ١ وذلك ألي من األسباب املـشار إليهـا يف املـادة             ،مواتاة من شخص آخر تكتنفه حالة مماثلة      
 يالحظ أن املعاملة غري املواتية للمرأة مـن جـراء      ،٢ادة   من امل  ١ من الفقرة    ٤‐١وبشأن البنود   

 .نوع اجلنسعلى احلمل أو األمومة تعترب حالة من حاالت التمييز املباشر بناء 

يعتـــرب أن التمييـــز املباشـــر قـــد وقـــع عنـــد إفـــضاء أحـــد األحكـــام أو املعـــايري    )٢( 
إىل  غـري مالئـم بالقيـاس    الزج بالـشخص يف وضـع خـاص     إىل   ، اليت تبدو حمايدة   ،املمارسات أو

 إال إذا كــان هنــاك مــربر ،١األشــخاص اآلخــرين ألي ســبب مــن األســباب الــواردة يف املــادة   
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موضوعي لذلك احلكم أو املعيـار أو تلـك املمارسـة يف ضـوء وجـود هـدف مـشروع وكانـت                      
 .وسائل حتقيق هذا اهلدف مالئمة وضرورية

دوث سـلوك غـري مرغـوب فيـه         عد التحرش شكال من أشكال التمييز عند ح       ُي )٣( 
 وذلـك بغـرض أو قـصد انتـهاك كرامـة شــخص      ،١يتـصل بـأي مـن األسـباب الـواردة يف املـادة      

 .مع هتيئة بيئة هتديديه أو عدائية أو مهينة أو مذلة أو مغضبة ما

 مـن   ٤‐١وميثل التحرش اجلنسي صيغة من صـيغ التمييـز فيمـا يتـصل بـالبنود                 )٤( 
يف احلــاالت الــيت تتــضمن حــدوث ســلوك بغــيض ذي حــافز     وذلــك ،٢ مــن املــادة  ١الفقــرة 
 ممــا يــشمل األفعــال اجلنــسية غــري املرغــوب فيهــا والــدعوة للمــشاركة يف اتــصال بــدين ،جنــسي

 والقيــام دون طلــب بعــرض ،مــضمون جنــسيعلــى  واملالحظــات الــيت حتتــوي ،بــدافع جنــسي
 وخاصـة عنـد إجيـاد       ،صور إباحية أو إبرازها للعيان هبدف أو قـصد انتـهاك كرامـة شـخص مـا                

 .بيئة هتديديه أو عدائية أو مهينة أو مذلة أو مغضبة
 

التمييـز  علـى   اء  ــريعية وغـري التـشريعية الـيت تتعلـق بالقـض          ــالتدابري التش : ٢املادة    
 ضد املرأة

 
  القانون العام للمساواة يف املعاملة- ١-٢  

وقـد تـضمن    . يـز يف أملانيـا    ساعد هذا القانون يف استحداث مزيد من احلماية ضد التمي          
هذا القانون بصفة رئيسية الكثري مما جاء يف القانون املتصل باملـساواة يف املعاملـة مبكـان العمـل                   

ومـع  . ١٩٨٠القـانون األساسـي لعـام       إىل   مما يستند    ،واالحتفاظ باحلقوق عند انتقال املؤسسة    
طلبـات  (وع اجلـنس    منـع التمييـز بـسبب نـ       علـى    هذا مل يركـز سـوي        ١٩٨٠ فإن قانون    ،ذلك

 يف حــني أن القــانون العــام للمــساواة يف املعاملــة يوســع مــن  ،)االســترداد ونقــل عــبء اإلثبــات
 كما أنه قد مت تكييفه مع توجيهـات االحتـاد األورويب            ،نطاق التركيز كي يشمل معايري أخري     

 املعاملــة هــذا واحلمايــة مــن التمييــز الــيت يوفرهــا قــانون املــساواة يف. بــشأن املــساواة يف املعاملــة
 بـل إهنـا تتـصل اآلن بـدال مـن ذلـك بـسائر جمـاالت القـانون                    ،قـانون العمـل   على  تعد قاصرة    مل

وقـد  .  وهذا هو احلال كذلك بالنسبة للقانون املتصل باملـساواة يف املعاملـة مبكـان العمـل            ،أيضا
ــز بــسبب نــوع اجلــنس يف أعقــاب صــدور القــانون العــ       ــة مــن التميي ام مت توســيع نطــاق احلماي

 ومـن مث فـإن التمييـز غـري     ، وذلـك مـن أجـل مشـول نطـاق القـانون املـدين             ،للمساواة يف املعاملـة   
إىل  قـد يـؤدي   ،سبيل املثال بقـوانني تتعلـق باحليـازة أو التـأمني اخلـاص       على   الذي يرتبط    ،املربر

والتفرقــة يف املعاملــة بــسبب نــوع اجلــنس غــري مباحــة اليــوم إال يف حالــة   . مطالبــات بــالتعويض
األقــساط أو عمليــات التغطيــة يف ســياق التــأمني اخلــاص عنــدما يكــون النظــر فيهــا مبثابــة عامــل 
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والتكـاليف  . بيانات تأمينية وإحصائية تتسم بالدقـة واألمهيـة       على  حمدد عند تقدير املخاطر بناء      
 .املتكبدة بسبب احلمل واألمومة مل تعد سببا لتغيري األقساط أو عمليات التغطية

قانون العام للمساواة يف املعاملة يـشمل احلمايـة مـن التحـرش اجلنـسي يف                وحيث أن ال   
 مل يعـد سـاري    ، الذي كان موضـع تطبيـق يف املاضـي         ، فإن قانون محاية املوظفني    ،مكان العمل 

 وهـذا   ،واألنظمة اجلديدة الواردة يف القانون العام للمساواة توفر محاية واسعة النطاق          . املفعول
أن تعريف التحرش اجلنسي قد أصـبح اليـوم أرحـب جمـاال ممـا كـان       إىل ل سبيل املثاعلى  يرجع  

 .عليه احلال يف إطار قانون محاية املوظفني من التحرش اجلنسي يف مكان العمل
والقانون العام للمساواة يف املعاملة يعطي الـضحايا حـق املطالبـة بالتعويـضات الالزمـة                 

تأكيـد مطالبـاهتن القانونيـة      إىل  ثريا مـا ال ميلـن       وحيـث أن النـساء كـ      . ممن قاموا بالتمييز ضـدهم    
 فإن هـذا القـانون العـام يتـوخي تـدابري          ، بصفة خاصة  ،ورفع دعاوي أمام احملاكم عند الضرورة     

 :وهذه التدابري تتضمن. جانبية لتيسري تأكيد الضحايا ملا هلا من حقوق
 ، من القانون العام٢٢ مما ورد يف املادة ،نقل عبء اإلثبات - 

 مـن   ١٣املـادة   (اشتراط قيام مجيع جهات العمل بتـشكيل جمـالس لتـسجيل التظلمـات               - 
 ،)القانون العام

 مــن ٢٣املــادة ( تــوفري الــدعم الــالزم للــضحايا مــن خــالل منظمــات مكافحــة التمييــز   - 
 ،)القانون العام

 هتيئــة املــساندة الواجبــة عــن طريــق مكتــب مناهــضة التمييــز التــابع للحكومــة االحتاديــة  - 
 ). وما يليها من القانون العام٢٥املواد (

 مت تـشكيل مكتـب يعمـل        ،دخول القانون العام للمساواة يف املعاملة حيز النفـاذ        لدى  و 
 الــذي يتبــع الــوزارة االحتاديــة املعنيــة بــشؤون ، وهــو مكتــب مناهــضة التمييــز،بــصورة مــستقلة

ــه كــان ضــحية   وبوســع أي شــخص يــ ،األســرة واملــواطنني املــسنني والنــساء والــشباب   شعر أن
 ، أو اإلعاقـة   ، أو الـدين أو العقيـدة      ، أو نوع اجلـنس    ،للتمييز من جراء العنصر أو اخللفية العرقية      

وهـذا املكتـب يعمـل      . هذا املكتب اللتماس املساعدة   إىل   أو التوجه اجلنسي أن يلجأ       ،أو السن 
 قبيـل مفـوض احلكومـة       مـن  ،يف إطار تعاون وثيق مع املفوضني املنتدبني من احلكومـة االحتاديـة           

 ومفوض احلكومة االحتادية املعين بـاهلجرة والالجـئني        ،االحتادية املعين باملسائل املتصلة باملعوقني    
 .والتكامل
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 :ول عما يليؤومكتب مناهضة التمييز مس 
ــون     -  ــن يلجئ ــشورة واملعلومــات مل ــوفري امل ــل إىل ت ــدون مقاب ــهم ،املكتــب ب إىل  أو إحالت

 ،املشورة الالزمةعلى للحصول أخرى جهات 

 ،املساعدة يف التماس تسوية ودية - 

االضطالع بأعمال من أعمال العالقات العامة فيما يتصل بالقانون العـام للمـساواة يف               - 
 ،املعاملة ومسؤوليات املكتب

 ،منع التمييز - 

 ،إجراء حبوث علمية - 

 .حتادي األملاين وذلك للربملان اال،تقدمي تقارير دورية مصحوبة بتوصياته - 

الصعيد االحتادي عليها التـزام     على  وكافة السلطات االحتادية وسائر املؤسسات العامة        
واملكتــب يعمــل يف تعــاون . مبــساندة مكتــب مناهــضة التمييــز وتزويــده بأيــة معلومــات مطلوبــة
ة تـوفري احلمايـة الواجبـ   علـى   وثيق مع املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األخرى الـيت تعمـل            

إىل  ،وهو يتلقي املـشورة الالزمـة مـن جملـس يـضم ممـثلني لالحتـادات والـصناعات                 . ضد التمييز 
 . فضال عن اخلرباء امليدانيني،جانب التشكيالت االجتماعية واملنظمات

 سوف يكتمل تزويد املكتـب بـاملوظفني مـع تعـيني أعـضاء اجمللـس          ،٢٠٠٧وأثناء عام    
 .االستشاري

 
  االحتادي قانون املساواة- ٢-٢  

 تـستطيع احلكومـة األملانيـة       ،عقب مخس سنوات من بدء نفاذ قانون املساواة االحتادي         
ــرص        ــاذ ف ــة وملموســة إلنف ــة وعملي ــوفر وســائل كافي ــانون ي ــرض أن هــذا الق ــة أن تفت االحتادي

ــساء والرجــال   ــام الن ــساوية أم ــساواة    . مت ــز فــرص امل ــانون يواصــل تعزي ــدى وهــذا الق ــساء ل الن
 كما أنـه ميثـل امتـدادا لقـانون النـهوض بـاملرأة              ،ر دائرة نفوذ احلكومة االحتادية    والرجال يف إطا  

حنــو علــى و.  الــذي وفــر األســاس القــانوين املبــدئي لتحقيــق اهلــدف ذي الــصلة   ،١٩٩٤لعــام 
 يالحظ أن قانون املساواة االحتـادي هـذا يتـيح للمفوضـني             ،ورد يف التقرير الدوري اخلامس     ما

 ، وملــديري شــئون املــوظفني خيــارات تتعلــق باملراقبــة وزيــادة املرونــة  املعنــيني بتــساوي الفــرص
 وممـا كـان موضـعا حلـسن         ،ن مـن احتمـاالت التوفيـق بـني حيـاة األسـرة وحيـاة العمـل                حـسَّ  مما

 .الصعيد العمليعلى القبول 
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وقــد وســع نطــاق قــانون املــساواة االحتــادي حــىت يــشمل املعاهــد الــيت تقــوم احلكومــة    
ــة بتمويلــ  وذلــك مــن خــالل اتفاقــات تقــضي بإلزامهــا بتطبيــق األحكــام األساســية     ،هااالحتادي

 .٢٠٠٤/٢٠٠٥للقانون االحتادي املتعلق باملساواة يف الفرص اعتبارا من 
 يف كـانون    ، عمدت احلكومة االحتاديـة    ، من قانون املساواة االحتادي    ٢٥ووفقا للمادة    
حالـة الرجـل يف اإلدارة      إىل  القيـاس   عرض تقريـر عـن حالـة املـرأة ب         إىل   ،٢٠٠٦ديسمرب  /األول

وااللتزام بعـرض مثـل هـذه التقـارير         . االحتادية وسائر املؤسسات اليت يسري عليها هذا القانون       
 .الربملان األملاين االحتاديلدى يشكل أداة هامة من أدوات املراجعة بشأن نوع اجلنس 

خلـت مبوجـب قـانون املـساواة         الـيت أد   ،واحلماية من التمييز يف اخلدمة املدنية االحتاديـة        
 قـد زادت مـن الـوعي    ،) من التقرير الدوري اخلـامس ١ من اجلزء ٦-٢ الفقرة انظر(االحتادي  

والقواعـد اخلاصـة   . حنـو خـال مـن التمييـز بعمليـات اختيـار املـوظفني        على  بوجوب االضطالع   
 اجملـاالت الـيت    واليت تـشترط تفـضيل النـساء يف   ، من هذا القانون  ٨باحلصص والواردة يف املادة     
 يف “تـدبريا مؤقتـا خاصـا   ” متثـل  ،مبدأ املـساواة يف املـؤهالت    على  يقل فيها متثيلهن مع احملافظة      

إىل وقـد يرجـع هـذا       . الصعيد العملـي  على   فإنه يندر تطبيقها     ،ومع هذا . ٤ضوء فحوي املادة    
ــز جــديرة باأل      ــرأة مــن التميي ــة امل خــذ يف أن هــذه القواعــد اخلاصــة باحلــصص وإجــراءات محاي

 وذلك يف ضوء حظر تلك املمارسة املتـصلة مبراعـاة معـايري مـن قبيـل سـنوات اخلدمـة                   ،االعتبار
 بدون مراعاة آثار هـذه املعـايري مـن حيـث املـؤهالت              ،والسن وتاريخ آخر ترقية بشكل تلقائي     

 ،) مـن قـانون املـساواة االحتـادي        ٩ مـن املـادة      ١ مـن الفقـرة      ٢اجلملـة   (والقدرات واإلجنـازات    
القيـام بتقـديرات بعيـدة عـن التمييـز واالضـطالع بعمليـات        إىل  أفضي بأسـلوب غـري مباشـر         امم

 .االختيارعلى سابقة 
ــد         ــة ق ــا مــن اإلدارة االحتادي ــه بالرتــب العلي ــساعات العمــل وأماكن ــة املطــردة ل واملرون

قـانون   مـن   ١املـادة   (حد كبري من إمكانية التوفيق بني حياة األسـرة وحيـاة العمـل              إىل  نت  حسَّ
وقـد  . سبيل املثال عن طريق األخذ بأسلوب العمل من بعـد         على   مما جيري    ،)املساواة االحتادي 

مكتــب الــشؤون لـدى  حنـو نــاجح مبراجعـة احلــسابات   علــى ثبـت هــذا أيـضا مــن خـالل القيــام    
 ، والــوزارة االحتاديــة املعنيــة بــشؤون األســرة واملــسنني والنــساء والــشباب  ،اخلارجيــة االحتــادي

 يف إطـار إحـدى   “هـرييت ”يـد مؤسـسة     علـى    ،ة االحتاديـة املعنيـة بـالعلوم والتكنولوجيـا        والوزار
 ومـن   ، فإن هذه اخليارات اجلديـدة يـتم تطبيقهـا أساسـا مـن قبـل النـساء                 ،ومع ذلك . مراجعاهتا

االستفادة من هـذه اإلمكانـات   على  فإنه يلزم االضطالع مبزيد من اجلهود لتشجيع الرجال       ،مث
 .أسرهماحلديثة لصاحل 



CEDAW/C/DEU/6
 

20 07-56643 
 

 الــيت تــضطلع ،والــوزارة االحتاديــة املعنيــة بــشؤون األســرة واملــسنني والنــساء والــشباب  
ــد  ــدور رائ ــساواة يف الفــرص     ،ب ــل امل ــاملني يف حق ــوظفني الع ــدعم املفوضــني وامل ــوم ب  ممــن ، تق

 وذلك من أجل هتيئـة ظـروف للعمـل تتـسم مبواتـاة احليـاة                ،ميارسون خيارات واردة يف القانون    
 وتقدمي النـصيحة بـشأن تفـسري    ، وتوزيع الرسائل اإلخبارية   ،ن خالل توفري املشورة      م ،األسرية

ــساواة االحتــادي   ــانون امل ــق ق ــك ،وتطبي ــى  وذل ــتعل ــدريب والوصــول   . اإلنترن وحيــث أن الت
املنتخـبني  (للمعلومات اهلامة يعدان أمرا ضـروريا بالنـسبة للمفوضـني املعنـيني بتـساوي الفـرص                 

ولـيس  .  فإن مثة دعما أيضا هلـذا التـدريب ولـذلك الوصـول            ، أعماهلم  حىت ينجحوا يف   ،)حديثا
جمــرد املعلومــات املتعلقــة بــاحلقوق    علــى مــن اجلــائز للتــدريب ذي الــصلة أن يكــون قاصــرا      

 ولكـن ينبغـي لـه أن يتـضمن أيـضا التـدرب              ،قـانون املـساواة االحتـادي     على  والواجبات املترتبة   
ت التفـاوض وطـرق إدارة املناقـشات هبـدف حتـسني      اسـتراتيجيا علـى  االتصاالت والتمرن   على  

 .حتقيق سياسة التساوي يف احلقوق
ــة بــشئون األســرة واملــسنني والنــساء والــشباب       ــة املعني ــوزارة االحتادي وســوف تقــوم ال

بالتعــاون مــع األكادمييــة االحتاديــة لــإلدارة العامــة بــشأن مــشروع يتــوخي إدراج منظــور نــوع   
 ممـا سـيزيد الـوعي مبـسائل         ،بغية زيادة تأهيل املـوظفني املـدنيني       ،اجلنس فيما تقدمه من تدريب    

 .التساوي يف الفرص
 

  قانون تساوي اجلنود يف الفرص- ٣-٢  
 كـانون   ١ سـاريا منـذ      مـا بـرح   إن القانون اجلديـد املتعلـق بتـساوي اجلنـود يف الفـرص               

 القـانوين لألفـراد     التـشريع املتعلـق بـاملركز     علـى   ومن جـراء إدخـال تعـديل        . ٢٠٠٥يناير  /الثاين
 . أساس عدم التفرغعلى  سيصبح بوسع اجلنود اليوم أن يقضوا خدمتهم ،العسكريني

 تـستند يف  ، والواردة يف قانون تـساوي اجلنـود يف الفـرص       ،والتنظيمات املتصلة باجلنود   
واردة  والـ ،األحكام اخلاصـة مبـوظفي اإلدارة االحتاديـة والعـاملني باحملـاكم االحتاديـة      إىل  غالبيتها  

 فــإن خــصائص هيكــل التنظيمــات العــسكرية وإدارة  ،ومــع هــذا. يف قــانون املــساواة االحتــادي
ــنص      ــاجليش تتطلــب ال ــة ب ــراد العــسكريني واخلدم ــى األف ــات عــن القواعــد   عل بعــض االختالف
العمـل  علـى   وقـدرة اخلـدمات املـسلحة       . املذكورة يف قـانون املـساواة املطبـق يف الـسياق املـدين            

 وذلــك مــن خــالل تطبيــق قــانون تــساوي ، وال جيــوز هلــا أن تتعــرض للمــساس،جــديرة بالبقــاء
 فإن هذا القانون جيري تعليقه يف حاالت اشـتداد التـوتر أو الـدفاع               ،ومن مث . اجلنود يف الفرص  

 فالنـساء   ،ووضع النـساء يف القـوات املـسلحة خيـالف وضـعهن يف اإلدارة االحتاديـة               . عن الوطن 
 .٢٠٠٠ديسمرب /اة وظيفية عسكرية إال منذ كانون األوليكن بوسعهن أن ميارسن حي مل
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ــاث          ــة لإلن ــرص متكافئ ــوفري ف ــود يف الفــرص ت ــساوي اجلن ــانون ت ــضمن أهــداف ق وتت
ــز القــائم بــسبب نــوع اجلــنس  علــى  والقــضاء ،والــذكور مــن اجلنــود  ــه يف ،التميي  ومنــع حدوث

 . اخلدمات املسلحة وحتسني إمكانية التوفيق بني حياة األسرة وحياة العمل يف،املستقبل
وهــذا القــانون يــشمل ذلــك اخليــار الــذي حتــدد مــؤخرا بــشأن أداء اخلدمــة جــزءا مــن    
إىل  ،ولقــد بــدأ يف وقــت واحــد ســريان هــذا القــانون.  ممــا يعــد حتقيقــا هلــدف املــساواة،الوقـت 

 وذلـك بواسـطة إدراج مـادة    ،جانب تعديل التشريع املتعلق باملركز القانوين لألفراد العسكريني       
 ألول  ،وهذا احلكم يضع أساسا قانونيـا للخدمـة جـزءا مـن الوقـت             .  أ ٣٠ وهي املادة    ،جديدة
أسـاس  علـى   موافقـة للخدمـة     علـى    كما أنه يتيح لإلناث والذكور من اجلنـود أن حيـصلوا             ،مرة

 الـذي   ، يراعي أنه قد مت تنفيذ هـدف قـانون تـساوي اجلنـود يف الفـرص                ،ومبوجبه. عدم التفرغ 
 .ق بني واجبات األسرة وواجبات اخلدمة يف القوات املسلحةيتمثل يف التوفي

ومن يـستحقون التقـدم للخدمـة جـزءا مـن الوقـت هـم اجلنـود الـدائمون مـن الـذكور                        
ــاث أو ــت      ،اإلن ــشكل مؤق ــة ب ــة الدائم ــوعني يف اخلدم ــات واملتط ــن املتطوع ــضال ع ــشرط ، ف  ب

ل أو معـال صـغري لـديهم     مع وجود طفـ ،األقلعلى قضائهم يف اخلدمة العسكرية أربع سنوات  
 وقيـامهم بالفعـل بتـوفري هـذه      ،وثبوت هـذه احلاجـة وفقـا للوثـائق الطبيـة          ،حباجة للرعاية بـاملرتل   

وىل أما الشرط املتصل بتعذر التقدم للخدمة جزءا من الوقت أثناء السنوات األربـع األ             . الرعاية
 يـشاركون يف تـدريبات      أن اجلنـود مـن الـذكور واإلنـاث        إىل  من احليـاة العـسكرية فإنـه يـستند          

منتظمـة خــالل هــذه الفتــرة األوليــة؛ وهــذه التـدريبات ال ميكــن هلــا أن تــتم إال يف ســياق أفرقــة   
ومـن املستحـسن للتـدريب العـسكري أن جيـري يف إطـار سـرية أو فيلـق                   . جمموعات منظمة  أو
لـسياق أن  ولـيس مـن اجلـائز يف هـذا ا    . مجاعة أو داخل مرافق تدريبية تابعة للقوات املسلحة    أو

 . أساس فرديعلى يوفر التدريب لفترة نصف يوم أو 
اخلدمة جـزءا مـن الوقـت إال يف احلـاالت الـيت ال توجـد فيهـا                  على  وال ميكن أن يوافق      

وهذه النوعية من اخلدمة يـتعني عليهـا أن تـشمل نـصف             . أسباب هامة حتول دون القيام بذلك     
وبغيــة إرســاء اخلدمــة جــزءا مــن الوقــت يف . لاألقــعلــى اإلطــار الــزمين احملــدد للخدمــة العاديــة 

ــادة ،صـــفوف اجلـــيش ــراد    أ٣٠ يالحـــظ أن املـ ــانوين لألفـ ــاملركز القـ  مـــن التـــشريع املتعلـــق بـ
وهـذه القـرارات قـد أصـدرت        . تفويض بإصدار القرارات ذات الصلة    على  العسكريني تشتمل   

 .بالفعل يف نفس الوقت
ــود يف الفــرص      ــساوي اجلن ــانون ت ــذ صــدور ق ــيني     يرا،ومن ــار وتع ــد مت اختي ــه ق عــي أن

 ابتــداء مــن مــستوي ،مفوضــني لــشؤون املــساواة يف الفــرص جبميــع وحــدات القــوات املــسلحة 
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هذه الوحدات العسكرية أيـضا أن تـضع       على  ومن املتعني   .  وذلك ألول مرة   ،الفرقة وما فوقها  
 .خططا للمساواة يف الفرص

ب للمفوضــني العــسكريني  أجــري أول انتخــا،٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠ويف  
 وذلـك يف ظـل إجـراءات انتخابيـة          ،املعنيني بتساوي الفرص ونواهبم يف تاريخ القوات املـسلحة        

 .سبق وضعها من أجل هذا الغرض بالتحديد
 وهـو شـرط ينـادي       ،وقانون تساوي اجلنود يف الفرص يتضمن شرطا يتعلـق باحلـصص           

لــة تفـضيلية يف سـياق خطـة املــساواة يف     معام- عنـد النظــر حلالـة كـل منـهن     -بإعطـاء النـساء   
 وذلــك يف تلــك اجملــاالت الــيت تتــسم بوجــود نقــص يف متثيــل النــساء ويف ظــل احلكــم   ،الفــرص

 .املتصل بالتساوي يف املؤهالت والقدرات واإلجنازات
وليس مثة تطبيق تلقائي لتلك القاعـدة املتعلقـة باالعتبـار التفـضيلي لكفالـة املـساواة يف                    

النقــيض مــن علــى و.  ممــا هــو وارد يف القــانون األساســي ،لــة يف حــاالت فرديــة الفــرص والعدا
 يراعي أن مصاحل املشارك يف التقدم ذي األهلية املتـساوية واملـستحق للحمايـة تؤخـذ يف                  ،ذلك

 ولكنها ال تعـد مـن العوامـل الغالبـة إال إذا             ،أساس فردي على  االعتبار يف حاالت إقامة العدالة      
حة لصاحل املتقدم بالطلب من جراء االضطالع بتقيـيم مقـارن أو تـوفر              كانت هناك فروق واض   

 الـذي يعـد مـستحقا للحمايـة         ،واعتبـار مـصاحل املـشارك يف تقـدمي الطلـب          . ظروف هلـا أمهيتـها    
ــه أن ُي ال ــام بتمييــز غــري مباشــر ضــد إحــدى مقــدمات    إىل فــضي يف هنايــة املطــاف  جيــوز ل القي

علـى   فإنـه ال ينظـر يف تلـك األسـباب املترتبـة              ، ومن مث  .الطلبات من ذوات املؤهالت املتساوية    
ــة   أو وجــود ،“العائــل الوحيــد” مــن قبيــل اضــطالع الرجــل بــدور   ،اهلياكــل األســرية التقليدي

 . إال يف حاالت استثنائية فقط،التزامات تتعلق حبصص من نفقات اإلعاشة
 

 و كاملحنعلى التدابري املتخذة لتعزيز وكفالة تطور املرأة  :٣املادة   
يتمثل املبدأ التـوجيهي للحكومـة االحتاديـة فيمـا يتـصل بتطبيـق املـساواة يف الفـرص يف                     

ــة للحكومــة  ٢املــادة (االضــطالع بتعمــيم املنظــور املتعلــق بنــوع اجلــنس     مــن الالئحــة الداخلي
االعتراف بعدم وجود حقيقة تعترب حمايدة مـن حيـث          إىل   تستند   االستراتيجيةوهذه  ). االحتادية

 فـإن   ،ومـن مث  . الرجـال والنـساء   لـدى    وذلـك يف ضـوء اخـتالف أحـوال املعيـشة             ،اجلـنس نوع  
 بتحليـل ودراسـة شـيت املـصاحل         ، عند قيامهـا بـالتخطيط الـالزم       ،اجلهات السياسية املعنية ملتزمة   

 .واالحتياجات اخلاصة بالنساء والرجال
تيجية رئيـسية   سـترا اوتعزيز تساوي النساء والرجال يف الفرص يشكل عنصرا أساسيا و          

ــا       فيمــا ــة بأعبائه ــة االحتادي ــهض احلكوم ــيت تن ــسياسية ال ــشطة ال ــة األن ــق بالنجــاح يف كاف  ،يتعل
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 ســواء كانــت قــوانني ،ومجيــع التــدابري. ســيما ســوق العمالــة والــسياسة االجتماعيــة لــديها  وال
مـع   ينبغي هلا أن تكون موجهة حنو سياسة من سياسـات املـساواة؛              ،مشاريع أو برامج حبثية    أو

 مـع قيامهـا     ، فـضال عـن عـدم مـساندهتا للقوالـب النمطيـة            ،عدم متييزها ضـد النـساء أو الرجـال        
وقــد عملــت الــوزارة االحتاديــة املعنيــة بــشؤون األســرة واملــسنني . بالــضرورة بالتــصدي للتمييــز

أخــرى والنــساء والــشباب مــع ســائر الــوزارات يف ميــدان اســتحداث مــواد مطبوعــة ووســائل   
ختطـيط خمتلـف    لـدى   بشأن كيفية القيام بتعمـيم املنظـور املتعلـق بنـوع اجلـنس              لتوفري معلومات   

ــوزارات ). التــشريعات والبحــوث وأعمــال العالقــات العامــة ومتــويالت املــشاريع   (التــدابري  وال
االحتادية تتلقي الدعم أيضا من قبـل مركـز الكفـاءة املتـصلة بنـوع اجلـنس يف جامعـة هامبولـت             

 .لدعم بدوره من احلكومة االحتادية وهو مركز يتلقي ا،بربلني
 

 التدابري االستثنائية: ٤املادة   
 تـدابري خاصـة مـن قبيـل تلـك          ، مبوجب أية مادة من املـواد      ،يف احلاالت اليت تتخذ فيها     

 . فإن هذا سيذكر صراحة،٤التدابري املشار إليها يف املادة 
 منـه تقـول بـأن املعاملـة     ٥دة والقانون العام للمساواة يف املعاملـة يتـضمن أحكامـا باملـا      

 جـائزة يف احلـاالت      - مما يشمل األسباب املتصلة بنوع اجلنس        -املخالفة بسبب معايري التمييز     
وهـذا يعـين بالتـايل أن       . منع أو تعويض متييـز قـائم      إىل  اليت تفضي فيها التدابري املناسبة واملالئمة       

زالـت تعـد     متييـز ضـدها ال    علـى   الـيت تنطـوي     التدابري اخلاصة املتخذة لتعزيـز املـرأة يف اجملـاالت           
 .مبثابة تدابري مقبولة

 
األدوار النمطيــة وتعزيــز املــسؤولية املــشتركة للنــساء     علــى القــضاء  :٥املادة   

 والرجال يف تنشئة األطفال
 العالوات األبوية/ اإلجازة األبوية- ١-٥  

لقدمي املتصل بعـالوات     متت االستعاضة عن النظام ا     ،٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١منذ   
التعـويض عـن    إىل  ويهـدف هـذا النظـام       . تنشئة األطفال بنظام للعالوات األبوية يرتبط بالدخل      

 الــذي يفقــده واحــد مــن  ،األقــل مــن صــايف جممــوع الــدخل املكتــسب علــى  يف املائــة ٦نــسبة 
ين يقـل    الـذ  ،وفيما يتصل بذوي الدخل املـنخفض     . الوالدين يتويل رعاية الطفل يف سنته األويل      

 يرفـع معـدل التعـويض       ،عملـة أوروبيـة قبـل مولـد الطفـل          ١ ٠٠٠صايف أجرهم الـشهري عـن       
 مع تلقي كافـة اآلبـاء الـذين يـستحقون عـالوات أبويـة               ، يف املائة  ١٠٠نسبة  إىل  بشكل متزايد   

ومن املمكـن أن يطالـب هبـذه العـالوة األبويـة            .  عملة أوروبية  ٣٠٠إىل  ملبلغ يصل حده األدىن     
ــش  ــشأن ال ــشر األ ب ــة ع ــل  وىل هور األربع ــاة الطف ــن حي ــدين    . م ــن الوال ــوفر كــل م ــة ت ويف حال
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 فإنه ال يـسمح ألي منـهما بأخـذ عـالوة مـن عـالوات األبـوة لفتـرة                    ،لالضطالع برعاية الطفل  
علـى  األقـل مـن عـالوة األبـوة قاصـر      علـى   ومن مث فإن استحقاق شـهرين  ، شهرا ١٢تزيد عن   

وشــهور الــشريك هــذه . كميــة الوقــت املنفــق يف العمــل بــشرط قيامــه بتقليــل ،الــشريك اآلخــر
حنو نـشط بعـبء املـشاركة يف تنـشئة أطفـاهلم واحلـد              على  تشكل حافزا واضحا لنهوض اآلباء      

 .من الساعات املنفقة يف العمل من أجل التكفل مبهام تتصل بالعناية بأسرهتم
ــة تكفــل حــصول األســرة     ــاء املرحلــ علــى العــالوة األبوي ة املبكــرة أســاس وجــودي أثن
وهي توفر للوالدين خيارا وحافزا فيما يتصل بتنظيم احلياة األسرية بـشكل متوافـق مـع              . لألبوة

ــسيم العمــل    ،وظيفتيهمــا ــق تق ــة أو عــن طري ــة أو متعاقب ــصورة متوازي ــة   .  ب ــضمن حري وهــي ت
 وذلـك يف    ، بـدون متاعـب ماليـة      ، وتتيح لآلباء واألمهات فرصة التواجد مع أطفـاهلم        ،االختيار

 . للرعايةىمستوعلى  الفترة اليت حيتاج فيها األطفال أتلك
 وخاصـة أولئـك اآلبـاء الـذين         ،ونظام العـالوات األبويـة يـوفر املـساندة الالزمـة لآلبـاء             

ومـن املتوقـع أن حتـدث زيـادة يف أعـداد اآلبـاء              . يرغبون يف زيادة مـشاركتهم يف حيـاة األسـرة         
ات األبويـة تكفـل جتنـب نـواحي القـصور املاليـة              فـالعالو  ،الذين يستفيدون من اإلجازة األبويـة     

والدراسات ذات الصلة تـبني أن أكثـر مـن نـصف الرجـال دون الرابعـة واألربعـني مـن                     . احلادة
 وذلــك يف حالــة تأكــدهم مــن تــوفر مــصدر ،العمــر يرغبــون يف االســتفادة مــن العــالوة األبويــة

احلقــائق االجتماعيــة ويف ويف حالــة الــتمكن مــن إحــداث تغــيريات يف . مــن مــصادر الــدخل مــا
 فإنـــه يتوقـــع يف منتـــصف املـــدة أن حيـــدث حتـــسن يف االحتمـــاالت ،األدوار املعـــزاة للجنـــسني

 .جانب انسداد الثغرة القائمة بني دخل النساء والرجالإىل  ،الوظيفية للمرأة
 فمــن خــالل التعــويض عــن  ،والعــالوات األبويــة تتــصل بتحــول مــزدوج يف النمــوذج   

 يالحـظ أن  ،ه الوالد الذي يقرر اإلقـالل مـن العمـل مـن أجـل رعايـة الطفـل        الدخل الذي يفقد  
ومـن  . النظام يفترض أن من األمـور الطبيعيـة أن يـساهم كـل مـن األب واألم يف دعـم األسـرة                     

 يراعـي أن    ،ويف نفـس الوقـت    .  فإنه يشكل خروجا عن فكـرة وجـود عائـل وحيـد لألسـرة              ،مث
 ممـا يتـضمن     ،م الرجل باملشاركة يف تنـشئة األطفـال       قياعلى  شهور الشريك متثل حافزا واضحا      

 يشكل نظام العـالوات األبويـة خطـوة         ،وبصورة إمجالية . اخلروج عن األدوار النمطية التقليدية    
 .هامة حنو مساواة النساء والرجال يف الفرص

موقـع اإلنترنـت اخلـاص بـالوزارة        على  ومثة حاسب للعالوة األبوية ميكن الوصول إليه         
وهــذا احلاســب يتــيح لألبــوين  . يــة املعنيــة بــشؤون األســرة واملــسنني والنــساء والــشباب  االحتاد

اللذين ينتظران والدة طفل هلما أن حيـصيا بدقـة تلـك اآلثـار املاليـة لـشيت احللـول املمكنـة عنـد                        
 .ختطيط تقسيم وقتهما بني أعمال األسرة والعمالة ذات األجر
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بويـة عـن طريـق شـن محلـة تـسلط الـضوء              والوزارة تواكب مرحلـة إدخـال العـالوة األ         
 .اضطالع اآلباء بدور أكثر نشاطاعلى 

 قامت وزارة شؤون األسرة واملسنني والنساء والـشباب باسـتحداث           ،٢٠٠٦ويف عام    
 وهـي مـواد موجهـة بوضـوح         ،مواد إعالمية باالشتراك مـع املركـز االحتـادي للتثقيـف الـصحي            

 .يف دورهم اجلديد وتتضمن مساندهتم ،حنو اآلباء املنتظرين
 وصف ملزيد من التـدابري املتعلقـة مبناهـضة          ٢١  و ٢٠رد يف اجلزء باء حتت الفقرتني       يو 

 .توقعات األدوار النمطية
 

 خطة عمل احلكومة االحتادية:  مكافحة العنف ضد املرأة- ٢-٥  
 متكـني النـساء   “مكافحة العنف ضـد املـرأة  ”تستهدف سياسة احلكومة احمللية يف جمال      

حتقيــق هــذا إىل ومــن معــامل الطريــق املفــضي . ين العــيش مببعــد عــن العنــف البــدين أو النفــسمــ
 والـيت سـبق اعتمادهـا    ، خطة عمل احلكومة االحتادية املتصلة مبكافحة العنف ضد املرأة     ،اهلدف

وتــبني خطــة . تــوفر مفهــوم شــاملإىل  ممــا يــشري ألول مــرة ،١٩٩٩ديــسمرب /يف كــانون األول
 ال جمــرد تــدابري منفــردة ،االضــطالع بتغــيريات هيكليــةإىل  أن مثــة حاجــة العمــل هــذه بوضــوح

 .ومنعزلة ال تتضمن التسليم بتعقد السلوك املتسم بالعنف
االحتـادي مـن     - الـصعيد اإلقليمـي   علـى    شكل فريق عامـل مـشترك        ،٢٠٠٠ويف عام    

 مماثــل منــوذج فريــق عامــل آخــر علــى  وذلــك بنــاء ،“العنــف العــائلي”أجــل النظــر يف مــسائل 
ومثة تعيني ألعضاء هذا الفريق مـن       . ١٩٩٧ وهو فريق منشأ يف عام       ،“االجتار بالنساء ”بشأن  

 ومــن ،ة عــن مثــل هــذه األمــور سؤول ومــن مــؤمترات الــوزارات اإلقليميــة املــ ،الــوزارات احملليــة
 .املنظمات غري احلكومية أيضا

ومـن اجلـدير بالـذكر      . قتوالتدابري املنشودة يف خطة العمل قد مت تنفيذها يف نفس الو           
ــصفة خاصــة  ــصدد ،ب ــدأ ســريانه يف   ، يف هــذا ال ــذي ب ــانون ال ــاين ١ ذلــك الق ــاير / كــانون الث ين

إىل  ، والــذي يــستهدف حتــسني احلمايــة مــن العنــف والتعقــب يف إطــار القــانون املــدين،٢٠٠٢
قانون احلمايـة مـن     (جانب تيسري ختصيص مرتل مشترك ألحد الشريكني يف حاالت االنفصال           

 فـضال عـن قواعـد تتـصل حبظـر           ،وهو يشمل إجراء مبسطا لتخصيص املـرتل املـشترك        ). لعنفا
 كمـا أنـه يـشترط أن مـن حـق            ،االتصال والتحـرش وحمـاوالت االقتـراب مـن الطـرف الـضحية            
 .الطرف الضحية أن حيتفظ باملسكن يف حالة وقوع عنف ما

وقد أفـضت هـذه     . ع العنف  دراسة جتربة املرأة م    ،ومن األجزاء اهلامة خبطة العمل هذه      
حاالت املعيشة واألمن والصحة فيما يتـصل بالنـساء       ”الدراسة ألول دراسة متثيلية حتت عنوان       
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 ١٦ حيث تتراوح أعمـارهن بـني        ،مرأة يعشن بأملانيا   ا ١٠ ٠٠٠ وهناك ما جمموعه  . “يف أملانيا 
ن جتـارب مـع     حنو واسـع النطـاق بـشأن مـا هلـن مـ            على   وقد متت مقابلتهن     ، من األعوام  ٨٥و  

علـى  الـدعم واملـساعدة     إىل   وحمـاوالت التوصـل      ، ونتائج هذا العنـف    ،العنف يف شيت السياقات   
 .  وكذلك مدي شعورهن باألمن وخماوفهن،الصعيد الدويل

أن إىل   تـشري    ،٢٠٠٤ الـيت نـشرت يف عـام         ،واألرقام الـواردة يف الدراسـة ذات الـصلة         
 ممـا تـبني   ،ستواها بـني املعـدلني املرتفـع واملتوسـط    النساء قد مررن بتجربة مع العنـف يتـراوح مـ       

 :النحو التايلعلى  وذلك ،من مقارنة سبق إجراؤها
 لعنـف بـدين منـذ       ، الالئـي متـت مقابلتـهن      ، يف املائـة مـن النـساء       ٣٧تعرض ما جمموعه     - 

 يف املائة من النساء موضع املقابلـة قـد مـرت بعنـف جنـسي         ١٣ عاما؛ ونسبة    ١٦سن  
 يف املائة ممن جرت مقابلتهن كانت عرضة لعنف بـدين           ٤٠وقرابة  .  عاما ١٦منذ سن   
 . عاما١٦ منذ سن ، أو لكال هذين النوعني من العنف،أو جنسي

ــصيب     -  ــن نـ ــان مـ ــسي كـ ــرش اجلنـ ــة  ٥٨والتحـ ــشريكات يف املقابلـ ــن الـ ــة مـ .  يف املائـ
ن  يف املائة من مجيـع النـساء يف هـذه املقابلـة كـان عرضـة لنـوع مـا مـ                      ٤٢جمموعه   وما

 مــن قبيــل الــتحقري واإلذالل واإلبعــاد والتــشهري والــشتم املريــر ،أنــواع العنــف النفــسي
 .والتخويف والرعب النفسي

 أو كـال    ، يف املائة ممن يعشن يف أملانيا قد شهدن عنفا بدنيا أو جنـسيا             ٢٥وقرابة نسبة    - 
 .يد شركاء حاليني أو سابقنيعلى ،هذين النوعني من العنف

 وغالبيـة هـؤالء الرجـال       ،رتكب بـشكل أساسـي مـن قبـل الرجـال          رأة يُ والعنف ضد امل   - 
 . كما أن املكان ذا الصلة يتمثل يف احمليط العائلي،من الشركاء

جانـب التعـرض للعنـف    إىل  ، أو االنفصال املقصود  ،وتشمل عوامل املخاطر االنفصال    - 
ــة أو املراهقـــة  ــيم والـــدخل و ،ومـــع هـــذا. يف ســـن الطفولـ ــة  فـــإن مـــسائل التعلـ الطبقـ

 .االجتاه حنو ارتكاب أعمال العنفعلى االجتماعية ال تؤثر 

 ومهـا النـساء   -وبغية إدراج أكرب جممـوعتني مـن جمموعـات النـساء املهـاجرات بأملانيـا            
ــشرقية        ــا ال ــسوفييت ســابقا وأوروب ــدان االحتــاد ال ــهن مــن بل ــاد توطين ــساء املع ــات والن  -التركي

والنساء مـن هـاتني اجملمـوعتني       . ني التركية والروسية  بكل من اللغت  أخرى   مقابلة   ٢٥٠أجريت  
املهاجرتني قد تعرضن لعنف بـدين وجنـسي مبـستوي مـن التكـرار يفـوق كـثريا ذلـك املـستوي                      

 يف املائــة مــن ٤٠ أوضــحت نــسبة ،ويف الدراســة الرئيــسية. اخلــاص بالنــساء مــن ســكان أملانيــا
أو لكـال النـوعني     (بـدين أو جنـسي      النساء الالئي قد متـت مقابلتـهن أهنـا كانـت عرضـة لعنـف                
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 فإنه يف حالـة النـساء القادمـات مـن أوروبـا الـشرقية كانـت        ، ومع هذا  ، سنة ١٦منذ سن   ) معا
 فـإن هـذه النـسبة قـد      ، أما فيمـا يتـصل بالنـساء التركيـات         ، يف املائة  ٤٤النسبة ذات الصلة تبلغ     

 اتـضح مـن حتليـل جزئـي     وقـد .  أي نصف من متـت مقابلتـهن تقريبـا       ، يف املائة  ٤٩إىل  ارتفعت  
 أن النساء التركيات قد تعرضن بصفة خاصـة ملزيـد مـن العنـف               ،يستهدف حتديد أنواع العنف   

وقـوع مزيـد    إىل   وذلك يف حني أن نساء أوروبـا الـشرقية قـد أشـرن               ، عاما ١٦البدين بعد سن    
تفـع   يالحـظ أن معـدل التكـرار املر        ،صعيد العنف فيما بـني األزواج     على  و. من العنف اجلنسي  

 وهـو يتجـاوز كـثريا ذلـك املتوسـط املتعلـق             ،حد كبري إىل  الذي عرفته النساء التركيات واضح      
ولقــد أصــبح مــن اجللــي أيــضا أن املهــاجرات التركيــات مل يتــأثرن  . بــسكان أملانيــا مــن النــساء

 بل إهنن قد عـانني كـذلك مـن أشـكال ومظـاهر      ،حنو أكثر تكرارا فحسب على  بالعنف البدين   
 .لبدين بصورة أكثر خطورةهذا العنف ا

ملــدي انتــشار العنـف ضــد املــرأة يف أملانيــا توضــح أنــه  وىل ونتـائج الدراســة التمثيليــة األ  
 ممـا يتـراوح بـني إقامـة دور     ،الرغم مما حتقق مـن تقـدم ملمـوس ومـا بـذل مـن جهـد كـبري               على  

زالـت   إنـه ال  ف،إليواء للنساء واالضطالع مبشاريع تعاونيـة وإصـدار قـانون احلمايـة مـن العنـف         
 .حتسني التدخالت وهتيئة نظام أرفع شأنا من نظم توفري املعونةإىل هناك حاجة 

ومثة إعداد يف الوقت الراهن لكتيب عن موضوع املخاطر الصحية النامجـة عـن العنـف         
 . وذلك يف إطار نظام الرصد الصحي الذي تتواله احلكومة االحتادية،العائلي

قـضايا مـن    على  خطة ثانية تتسم بالتركيز     وىل  لعمل األ  ستتبع خطة ا   ،٢٠٠٧ويف عام    
 . فضال عن العنف ضد النساء املعوقات،قبيل اهلجرة والعنف

 
  املشاريع املتعلقة مبكافحة العنف ضد املرأة- ٣-٥  

مكافحـة العنـف    ” املشاريع التالية القائمة يف سياق       ، بشكل خاص  ،من اجلدير بالذكر   
 :“ضد املرأة
 وكفالـة حتـسني عمليـة ترحيـل         ،شكل فعال لصاحل املـرأة املتـأثرة بـالعنف        بغية الدعوة ب   

 ،)تقـسيم العمـل   (سـتراتيجية   احنـو أكثـر     علـى    وتوجيه موارد العمالـة      ،البيانات وزيادة سرعتها  
 فـإن احلكومـة االحتاديـة    ،ومـن مث . يستحسن أن تدمج مصادر املعونة املختلفة يف شـبكة وطنيـة         

 ســواء مــن حيــث املعلومــات  ،عونــة يف إطــار شــبكات وطنيــة تــساند عمليــة دمــج وكــاالت امل 
إنـشاء شـبكة    على  وهناك دعم إذن من احلكومة االحتادية للوكاالت اليت تعمل          . التمويالت أو

 واملراكـز اهلاتفيـة املتعلقـة باألزمـات         ، ووكاالت توفري املـشورة للمـرأة      ،من الدور إليواء النساء   
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شورة املتـصلة باملـساعدة يف مكافحـة االجتـار بالنـساء            جانب مراكـز املـ    إىل   ،واملخصصة للنساء 
 .والعنف يف عملية اهلجرة

ومثة اضطالع بالدعم املقدم للمساعدة يف إنشاء شبكة لوكـاالت املـشورة مـن خـالل                 
 . فضال عن سائر املؤمترات،متويل االجتماعات السنوية املتعلقة بالشبكات

 مبكافحـة العنـف ضـد       ،حنـو أكثـر فعاليـة     ى  علـ  ،ومن منطلق االعتراف بأنه ميكن القيام      
 ، حكوميـة كانـت أم غـري حكوميـة      ،املرأة عند اضـطالع ممثلـي املنظمـات املعنيـة هبـذه الظـاهرة             

مناهــضة العنــف العــائلي  إىل  فإنــه قــد وضــعت مــشاريع للتــدخل ترمــي   ،بالعمــل مــع بعــضهم 
الن بــإقليمي بــرلني وقــد قامــت احلكومــة االحتاديــة بتمويــل مــشروعني منــوذجيني يعمــ  . بأملانيــا

إىل  باإلضـافة    ،وهناك رصد مـن قبـل البـاحثني ملـشاريع التـدخل هـذه             . هولشتاين - وشلوزفيغ
 .سبق إنشاؤها يف وقت الحق يف مزيد من األقاليم بأملانياأخرى مشاريع 
قــدم ملــن وعمليــة الرصــد هــذه قــد تــضمنت تقيــيم بــرامج التــدريب االجتمــاعي الــيت تُ  

وهـذه األعمـال املتـصلة بأولئـك املـرتكبني      . ي يف سياق مـشاريع التـدخل    يرتكبون العنف العائل  
تتلقي الدعم أيضا من خالل التمويل املتاح لبناء الشبكات وتيـسري تبـادل املعلومـات فيمـا بـني                   

 .خمتلف املؤسسات اليت تضطلع بتقدمي هذه التدابري
 إعـداد قـرص حاسـويب        مت ،وبغية إعالم ومساندة النساء الالئي يتأثرن بـالعنف العـائلي          

وهذا القرص احلاسـويب يتـضمن معلومـات        . “التوعية بشأن مناهضة العنف   ”مدمج حتت اسم    
 واملرشـدين العـاملني يف   ،ومثة قرص حاسويب آخر يتعلـق بنـساء ورجـال الـشرطة          . بثماين لغات 

  واملفوضــني املعنــيني باملــساواة يف، وأعــضاء جمـالس العمــل ،حقـل الــصحة والرعايــة االجتماعيــة 
 مـن أجـل إعـالم هـؤالء بـشأن ظـاهرة العنـف العـائلي وتـوفري املـشورة                ، والطلبة أيـضا   ،احلقوق

 .الالزمة فيما يتصل بتناول ومساعدة الضحايا
يف  وبغية تقدمي أحدث املعلومات عن شيت املواضيع ملن يعملـون يف مالجـئ النـساء أو                

 تقـوم   ،المية إضافية عن العنف العـائلي     املشاريع النسائية األخرى اليت توفر برامج تدريبية أو إع        
 .“أفراد نشر املعلومات”احلكومة االحتادية بتمويل دورات تدريبية ملن يسمون 

 سـواء   ،أما تدابري التدريب املهين وتـدابري التأهيـل اإلضـافية الـيت تقـدم لألفـراد الطبـيني                  
 ،مراكـز اإلسـعاف   كانوا يعملـون يف املستـشفيات أو العيـادات اخلاصـة أو غـرف الطـوارئ أو                  

 رغـم أن ممثلـي هـذه الفئـات     ،فهي مل تقم حىت اليوم بشكل كاف مبعاجلة قضية العنف العـائلي         
ــة تــساند تلــك   ،ومــن مث. هــم أول مــن يواجهــون ضــحايا هــذا العنــف    فــإن احلكومــة االحتادي

والتحــسن الــذي . زيــادة التوعيــة يف القطــاع الطــيب بــشأن مــشكلة العنــفإىل املــشاريع الراميــة 
صـعيد الرعايـة الـصحية الـيت تقـدم ملـن تعرضـن إلسـاءة املعاملـة سـوف                    علـى   نجم عـن هـذا      سي
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مزيـد مــن املعلومـات عــن هــذه   علــى وميكــن االطـالع  ( يف منــع العنـف  ،حــد كـبري إىل  ،يـسهم 
 ).١٢املشاريع يف الفصل املتعلق باملادة 

ت يف   وهـو كتيـب يتنـاول صـانعي القـرارا          ،ولقد وضع كتيب يف إطـار هـذه املـشاريع          
ــصحية  ــة ال ــاهض العنــف     إىل  ،جمــال الرعاي ــيت تن ــدخل ال ــسقي مــشاريع الت جانــب حمركــي ومن

 ممن لديهم اهتمام بتطبيق برنامج من برامج الرعاية الصحية املعنيـة بالنـساء املعرضـات                 ،العائلي
 .هلذا العنف العائلي

 دليـل عـن      فإن احلكومة االحتادية قد قدمت التمويل الـالزم إلعـداد          ،هذاعلى  وعالوة   
وهـذا الـدليل    . والالئـي كـن ضـحية لعنـف جنـسي         ) نتيجة احلـرب  (النساء املصابات بصدمات    

ــي  ــساء       إىل يرم ــة هــؤالء الن ــساعدة املؤســسات يف معامل ــن أجــل م ــدة م ــوفري اقتراحــات مفي ت
 .املصابات بصدمات معاملة مناسبة

ــساء      ،٢٠٠٧ويف عــام   ــإجراء دراســة عــن مــدي ونطــاق العنــف ضــد الن  ســيطالب ب
 .  وذلك لتوفري أول معلومات وبيانات جتريبية عملية عن هذه الظاهرة،والبنات املعوقات

 
  ختان اإلناث- ٤-٥  

 وضـعت   ، ويف إطـار دعـم اجلمعيـة الطبيـة األملانيـة           ،اقتراح احلكومة االحتاديـة   على  بناء   
 وقـد   ،“انالتوصيات املتعلقـة مبعاملـة املريـضات مـن ذوات التـاريخ املتـسم باخلتـ               ”جمموعة من   

وهــذه . ٢٠٠٦بريــل أ/اجلمهــور مبــؤمتر صــحفي مــشترك يف نيــسان إىل قــدمت هــذه اجملموعــة  
التوصيات توفر أساسا سليما لألطباء عند حماولتـهم مـساعدة النـساء املتـأثرات يف هـذا الـصدد                   

 .فيما يتصل مبعاناهتن ومبا لديهن من أعراض طبية ونفسية واجتماعية
اإلنترنـــت علـــى  مبوقـــع وزارة الـــصحة االحتاديـــة  وارد“ختـــان اإلنـــاث”وموضـــوع  

 املقدمــة أيــضا ، يالحــظ أن التوصــيات،ويف هــذا املوقــع). النــساء والــصحة: الكلمــة الرئيــسة(
 .”Terre des femmes“ متصلة مبزيد من املعلومات املأخوذة عن موقع ،باالنكليزية والفرنسية

ضـع منـهاج دراسـي لتـوفري مزيـد مـن             و ،ووفقا لقرار صادر عن الرابطة الطبية األملانية       
 .التدريب لألطباء بشأن ختان اإلناث

 
  الدراسة املتعلقة بقانون حتسني احلماية املدنية القانونية ضد أعمال العنف- ٥-٥  

قـانون حتـسني   ”طلبت وزارة العدل االحتادية إجراء دراسة إطارية لبحث مدي فعاليـة           
وقـد كلـف معهـد      ). قـانون احلمايـة مـن العنـف        (“لعنـف احلماية املدنية القانونية ضـد أعمـال ا       

بـدء سـريان هـذا    على  اليت شرع فيها بعد مرور شهرين فقط    ،حبوث املرأة بإجناز هذه الدراسة    
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 يراعـي أنـه قـد أجريـت مقـابالت مـع             ،القيام بتحليل متثيلي للـسجالت    إىل  وباإلضافة  . القانون
والتقرير النـهائي املتعلـق هبـذه       . ايا العنف  وكذلك مع ضح   ،الفنيني املشاركني يف وضع القانون    

نتيجـة مفادهـا أن الوسـائل الـواردة         إىل   خيلـص    ،٢٠٠٥أغـسطس   / الذي نشر يف آب    ،الدراسة
 ســـواء بالنـــسبة لـــضحايا العنـــف أم يف  ،قـــانون احلمايـــة مـــن العنـــف كانـــت هلـــا فعاليتـــها  يف 

حنـو  علـى    ،يم إجيـايب  وكـان مثـة تقيـ     .  فإنه يفي هبدف منع العنـف      ، ومن مث  ،“التعقب”حاالت  
 حـىت وإن كـان قـد    ، وخاصة مقاصد هذا القانون، لألنظمة القانونية الواردة يف القانون     ،غالب
بعض احتماالت االضطالع بالتحسني يف الواقع العملي فيما يتصل بتنفيذ واسـتخدام            إىل  أشري  

 .اإلمكانات املتولدة عن األنظمة اجلديدة
 

 ز االختياري لفترة مديدة القانون املقرر لالحتجا- ٦-٥  
 الـذي دخـل     ،مرتكيب اجلرائم يف حبس وقـائي     على  إن القوانني اليت تسن خيار اإلبقاء        

 والقــانون الــذي أدخــل خيــار االحتفــاظ هبــؤالء      ،٢٠٠٢بريــل أ/ نيــسان٢١حيــز النفــاذ يف  
  مـن شـأهنا    ،٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٣ الـذي بـدء سـريانه يف         ،املرتكبني رهن احلبس لفترة مديدة    

ــساء والبنــات بــصفة خاصــة  ،أن حتمــي الــسكان عمومــا   مــن هتديــدات مــرتكيب اجلــرائم   ، والن
 . الذين غالبا ما ال يتضح خطرهم احملتمل إال وهم حمبوسون،اجلنسية من املتسمني بالعنف

 
  قانون إصالح محاية حقوق الضحايا- ٧-٥  

يا مبزيــد مــن تزويــد هــؤالء الــضحاإىل يفــضي قــانون إصــالح محايــة حقــوق الــضحايا   
 أحواال هامة لـتمكني الـضحايا مـن وضـع حـد             ئ كما أنه يهي   ،احلقوق أثناء اإلجراءات اجلنائية   

 الـيت يواجـه     ،واإلجـراءات اجلنائيـة   . لذكريات اجلرمية اليت يغلب عليها طابع الصدمات النفسية       
 ،التويف هـذه احلـا    .  قد تكون جمهدة بـصفة خاصـة       ،خالهلا الطرف املصاب اجلرمية ومرتكبها    

 فإنـه قـد أصـبح مـن     ،وبالتـايل . ينبغي أن يكون العبء الذي تتحمله الضحية من أدين ما ميكـن   
 فـضال عـن رفـع القـضايا يف      ،الـشهود عـن طريـق وصـلة تلفزيونيـة         إىل  األيسر اليـوم أن يـستمع       

وتتـوفر لـضحايا    . األدلـة مـرتني   إىل   مـن أجـل جتنـب االسـتماع          ،الصعيد اإلقليمـي  على  احملاكم  
 اليوم حقوق أوسع نطاقـا فيمـا يتـصل باملعلومـات مبـسائل مـن قبيـل فتـرة سـجن املتـهم               اجلرائم

ولقـد اختـذت هـذه التـدابري مـن أجـل محايـة ضـحايا                . بارتكاب اجلرمية وتاريخ إطـالق سـراحه      
 .اجلرائم ذات الدافع اجلنسي بصفة خاصة

 
  محاية ضحايا التعقب- ٨-٥  

تزويــــــد إىل التعــــــديل يفــــــضي  وهــــــذا ،كــــــان مثــــــة تعــــــديل للقــــــانون اجلنــــــائي 
جانــب ســده لتلــك الثغــرات الــيت كانــت إىل  ، حبمايــة أفــضل مــن ذي قبــل“التعقــب”ضــحايا 
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 بوصـفه   “التعقب”ـ  وهناك تعريف ل  . قائمة فيما يتصل بتعريف األفعال اليت تستوجب العقاب       
ال وهـذه األفعـ  .  مـن اإلنـاث  ، ال كلـهم ، وغالبيتـهم ،االستمرار يف مالحقـة ومـضايقة الـضحايا       

تغـيري  إىل   وكثريا مـا تـضطرهم       ،الضحايالدى  إصابات نفسية وبدنية كبرية     إىل  كثريا ما تؤدي    
 قـانون احلمايـة   ،“التعقـب ”صـعيد  علـى  ومن القوانني اليت تغطي اليوم أفعـاال  . أسلوب حياهتم 

ن احملـاكم   وهـذا القـانون ميكِّـ     . ٢٠٠٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ الذي بـدأ سـريانه يف        ،من العنف 
 ،دنيــة مــن إصــدار أوامــر زجريــة ضــد االتــصاالت أو كافــة أشــكال املفاحتــات أو املــضايقاتامل
عد تدبريا من تدابري محاية الضحية ضد أي شخص يتحرش إزاءها بطريقة غـري مقبولـة مـن        ُي مما

 كمـا أن هـذا القـانون    ،خالل االسـتمرار يف تعقبـها ضـد رغبتـها املعلنـة بأسـلوب ال خفـاء فيـه             
ويف حالــة انتــهاك القــائم . الــضحايا بوســائل االتــصال الــسلكية والالســلكية يعــارض اضــطهاد 

 فإنـه قـد يتعـرض للمقاضـاة وللحكـم عليـه بالغرامـة أو بالـسجن                ،بالتعقب ألمر من هذا القبيل    
 .عام واحدإىل ملدة تصل 
عـرف   فـإن هـذا التـصرف قـد يُ    ،جتاوز التصرف ذي الصلة حدود التحرش ذاتـه لدى  و 

ــه جرميــة جنائ  ــانون اجلنايــات  بأن ــة يف إطــار ق ــة   . ي ــا لــشروط كــل حال  تعتــرب ،حــدةعلــى ووفق
 مـن القـانون     ١٢٣املـادة   (التصرفات قيد النظـر مبثابـة جـرائم جنائيـة مـن قبيـل جـرائم التعـدي                   

واجلـروح واإلصـابات املتعمـدة      )  مـن القـانون اجلنـائي      ١٧٧املـادة   (واالعتداء اجلنسي   ) اجلنائي
 مـن القـانون     ٤٢املـادة   (واإلكـراه   )  من القـانون اجلنـائي     ٢٢٩ و ٢٢٣املادتان  (نتيجة اإلمهال   

اجلــرائم اجلنائيــة املتــصلة إىل  باإلضــافة ،) مــن القــانون اجلنــائي٢٤١املــادة (والتهديــد ) اجلنــائي
حـني بـدء    إىل  و).  وما يليها من القانون اجلنـائي      ٢٠١املادة  (بانتهاكات احلياة اخلاصة للضحية     

 يالحـظ أنـه ال توجـد        ، والـيت تتـصل بالتعقـب      ،يدة من القانون اجلنـائي     اجلد ٢٣٨سريان املادة   
االنتـهاكات الـيت تنـدرج عـادة يف         علـى   جرمية جنائية حمددة ميكن هلا أن تنطبق بشكل مناسب          

 فإن احلكومة االحتاديـة قـد قـدمت مـشروع قـانون يف الفتـرة التـشريعية                  ،ومن مث . إطار التعقب 
وهـو يتــوخي  .  التعقــب املـستمر جرميــة تـستوجب العقــاب   وهــذا املـشروع جيعــل مـن  ،الـسابقة 

التــدخل يف أســلوب إىل  مــن قبيــل التعقــب املــستمر للــشخص بــصورة تــؤدي ،تعريــف األفعــال
.  ممـا يتطلـب العقـاب حبكـم القـانون          ، باعتبارها من أفعـال اجلـرائم يف حـد ذاهتـا           ،حياة الضحية 

 الثانيـة والقــراءة الثالثــة هلــذا القــانون يف  وقـد أكمــل الربملــان االحتــادي األملـاين كــال مــن القــراءة  
وعقـب قيـام الربملـان بـالنظر آلخـر مـرة يف خطـط القــانون        . ٢٠٠٦نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ٣٠

 . ٢٠٠٧ يالحظ أنه سيدخل حيز النفاذ يف آخر الربع األول من عام ،اجلديد
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  قانون اإلجراءات- ٩-٥  
 تـتمكن الـضحايا     ي كـ  ،يف هذا الـسياق    من حيث انطباقه     ،مت تعديل قانون اإلجراءات    

والتعـديالت ذات الـصلة     . حنو يتسم بقلة التعقيدات وقصر التأخريات     على  من التوصل للعدالة    
قــانون إصــالح اإلجــراءات فيمــا يتــصل بقــضايا قــانون  (متوقعــة اليــوم يف إطــار القــانون املزمــع 

ــة القــضائية   ــشأهنا؛ و  علــى األســرة والوالي مــشروع القــانون اخلــاص  املــسائل الــيت ال خــالف ب
علـى  مـن أجـل إدخـال حتـسينات         ) بالتعقب املستمر بوصفة من اجلرائم اليت تستوجب العقـاب        

ــة مــن العنــف          ــانون احلماي ــيم ق ــد تقي ــيت ســبق هلــا أن كانــت موضــع نقــد عن تلــك األنظمــة ال
ل التعقـب   سبيل املثال باقتسام املسؤولية اخلاصة باألفعال املعرفة بأهنا من أفعـا          على  يتعلق   فيما(

 . من ناحية ثانية، واحملاكم املدنية، من ناحية أوىل،فيما بني حماكم األسرة
 

  محاية األطفال من االعتداءات اجلنسية يف إطار القانون اجلنائي- ١٠-٥  
كان مثة حتسن حلماية األطفال من االعتداءات اجلنـسية واسـتغالهلم يف املـواد اإلباحيـة                 

الل القـانون املعـدل لألحكـام املتـصلة بـاجلرائم اجلنائيـة املـضادة         وذلك من خـ ،مبوجب القانون 
 / كــانون األول٢٧ بتــاريخ ،أحكــام أخــريعلــى لتقريــر املــصري اجلنــسي والتعــديالت املدخلــة 

ــز النفــاذ يف   ،٢٠٠٣ديــسمرب  ــسان١ ممــا دخــل حي  ،ويف ظــل هــذا القــانون . ٢٠٠٤بريــل أ/ني
ــة يف احلمايــ     ــت قائم ــيت كان ــرات ال ــد مت ســدها  يالحــظ أن الثغ ــوفرة ق ــستوي  ،ة امل ــا أن م  كم
 فإنه قـد مت إلغـاء جرميـة االعتـداء     ،وبالتايل. العقوبة قد ارتفع إذا ما عرف أن مثة ضرورة لذلك     

جـرى   يف حـني أنـه قـد    ،) من القانون اجلنائي ١٧٦املادة  (األطفال األقل خطورة    على  اجلنسي  
 زيــدت ،ذلــكعلــى وعــالوة . رةاألطفــال األكثــر خطــوعلــى إدخــال جرميــة االعتــداء اجلنــسي 

إىل  باإلضـافة    ،وقـد حتـسنت   . األطفـال علـى   فترات العقوبـة املتـصلة باالعتـداء اجلنـسي اخلطـري            
 محاية األطفال من االعتداءات اجلنسية يف إطار القانون اجلنائي من خالل حتديـد جـرائم                ،ذلك

ــسية جديــدة  ــن مث. جن ــراض االعتــد      ،وم ــن األطفــال ألغ ــدمي معلومــات ع اء اجلنــسي  فــإن تق
 ، يعدان اليوم من األفعال الـيت تـستوجب العقوبـة          ،أو الوعد بتقدمي مثل هذه املعلومات      ،عليهم

وهـذا القـانون سيـضيف مزيـدا        . وذلك بالسجن لفترة تتراوح بني ثالثة شهور ومخس سنوات        
 وذلك عـن طريـق اجلـزاءات        ،نشر مواد مطبوعة تتضمن صورا إباحية لألطفال      على  من القيود   

هـذا النحـو    علـى   وقد حتـددت    ).  من هذا القانون   ١٨٤املادة  (ردة اليوم يف القانون اجلنائي      الوا
ــدة  ــة جدي ــة      ،جرميــة جنائي ــادة مطبوعــة تتــضمن صــورا إباحي  فــأي شــخص يقــدم لآلخــرين م

ــنوات          ــهر ومخــس س ــة أش ــني ثالث ــراوح ب ــرة تت ــسجن لفت ــة بال ــرض للعقوب ــال يتع  وإذا ،لألطف
 يالحـظ أن فتـرة الـسجن متتـد          ،و يف إطار منظمـة إجراميـة      هذا العمل بشكل جتاري أ    جرى   ما

حيازة مـواد   على   زيدت العقوبة املفروضة     ،جانب ذلك إىل  و. عشر سنوات إىل  من ستة أشهر    
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مطبوعـــة تتـــضمن صـــورا إباحيـــة لألطفـــال حبيـــث أصـــبحت تتمثـــل يف الـــسجن لفتـــرة تـــصل 
 .سنتني إىل

 ويتـوخي   ، يف دور التـشريع اليـوم       وهـو  ،صاغ من قبل احلكومـة االحتاديـة      ومثة قانون مُ   
مكافحـة االسـتغالل    إىل  هذا القانون تنفيذ القرار اإلطاري جمللس االحتاد األورويب الذي يرمـي            

والقــانون املطبــق اليــوم ينــاظر األحكــام الرئيــسية . اجلنــسي لألطفــال وتنــاول صــور إباحيــة هلــم
ــواردة يف القــانون اإلطــاري  ــاين تعريفــ ،ومــع هــذا. ال ــة الطفــل  ويف ضــوء تب ــالقرار (ات ماهي ف

 والقـانون اجلنـائي األملـاين يعتـرب         ، سـنة  ١٨اإلطاري يقول بأن الطفل هو أي شخص دون سن          
اســتعراض وتكييــف إىل  يالحــظ أن مثــة حاجــة ،) ســنة١٤أن الطفــل هــو مــن كــان دون ســن 

لقـانون  ب من ا   ١٨٤واملادة  ) املراهقنيعلى  االعتداء اجلنسي   ( من القانون اجلنائي     ١٨٢املادة  
 ،وهلذا الغـرض  ). صور إباحية لألطفال  على  نشر وشراء وحيازة مواد مطبوعة حتتوي       (اجلنائي  

 ١٨٢ مـن املـادة      ١فإن مشروع القانون سريفع الـسن اخلاضـعة للحمايـة واملـذكورة يف الفقـرة                
 كمــا أنــه سيــسوي بــني املــواد املطبوعــة الــيت  ، ســنة١٨إىل  ســنة ١٦مــن القــانون اجلنــائي مــن 

صورا إباحية للمراهقني واملواد املطبوعـة الـيت تتـضمن صـورا إباحيـة لألطفـال واملـشار                  تتضمن  
ومن املتوقع هلذا القانون أن يدخل حيـز النفـاذ يف           . ب من القانون اجلنائي    ١٨٤إليها يف املادة    
 .٢٠٠٧منتصف عام 

 
 وبمن اتفاقية االحتاد األورويب املتعلقة جبرائم احلاس٩ تنفيذ املادة - ١١-٥  

ــة    ــذه االتفاقيـ ــواردة يف هـ ــام الـ ــام    ،األحكـ ــا يف عـ ــا أملانيـ ــيت وقعـــت عليهـ  ،٢٠٠١ الـ
 ، يف غالبيتـها   ،مغطـاة ) ٩املـادة   (يتصل باجلرائم اجلنائية اخلاصة بالصور اإلباحيـة لألطفـال           فيما

ومثة تغطيـة كاملـة أيـضا لألفعـال اإلجراميـة املتـصلة بالـصور اإلباحيـة         . بالقانون اجلنائي األملاين 
ب مـن    ١٨٤ مـشمولة أيـضا باملـادة        ،٩ والواردة يف املادة     ،لألطفال يف إطار شبكات احلوسبة    

اإلباحيـة   ) من القانون اجلنائي تكفل أيضا مـساواة املـواد املطبوعـة             ٣والفقرة  . القانون اجلنائي 
 وسـائر األعمـال     ، وعمليـات التـصوير    ، ووسـائط ختـزين البيانـات      ،بالوسائط السمعية والبصرية  

ــةالت ــاين إىل واحلاجــة . مثيلي ــة    ،تكييــف القــانون األمل ــستوجب محاي ــيت ت ــسن ال ــيت تتــصل بال  وال
 جيري تـويل أمرهـا يف الوقـت الـراهن مـن خـالل تنفيـذ القـرار اإلطـاري جمللـس االحتـاد                         ،الطفل

 وهـو قـرار     ،األورويب واملتعلق مبكافحة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال والـصور اإلباحيـة للطفـل              
 .سبق ذكره
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 حدةعلى  توفري احلماية عن طريق تدابري إضافية بكل إقليم - ١٢-٥  
 قامت غالبية األقاليم بوضع تنظيمات يف سياق القـوانني الـيت تنـسق              ،ويف نفس الوقت   

 ممـا حيـسن مـن احلمايـة القانونيـة املـوفرة مبوجـب القـانون                 ،أنشطة الشرطة يف والياهتا القـضائية     
ــام  ،املــدين ــ وذلــك مــن خــالل القي حنــو واضــح بتنظــيم عمليــات طــرد املــشتبه فــيهم مــن    ى عل

األقل بنشر التوجيهات ومواد اإلعالم ومـا إليهـا مـن           على   أو عن طريق االضطالع      ،مساكنهم
 .أجل االستفادة من اإلمكانات القائمة بأسلوب يتسم بالفعالية

 
 إلغاء االجتار بالنساء والبغاء باإلكراه: ٦املادة   

 
 م وقائع وأرقا- ١-٦  

االجتـار  ” ومكتب الشرطة اجلنائية االحتاديـة ينـشر تقريـرا سـنويا عـن             ،١٩٩٤منذ عام    
حــىت ( وهــو تقريــر يــوفر معلومــات هامــة مــن حيــث منــع ومكافحــة االجتــار بالنــساء ،“بالبــشر
 ). ال تتم سوي تغطية االستغالل اجلنسي فقط،اليوم

ــام      ــة لع ــشرطة اجلنائي ــا إلحــصاءات ال ــغ عــن  ،٢٠٠٥ووفق  مــن األشــخاص  ٧٣١ أبل
 مــن ١ مــن الفقــرة  ٣ و ٢ والبنــدان ،ب ١٨٠املــادة (باعتبــارهم مــن ضــحايا هــذا االجتــار     

بلـغ   كـان جممـوع مـن أُ   ،٢٠٠٤ويف عـام  .  مـن النـساء  ٧٠٥ وكانت مـن بينـهم    ،)١٨١ املادة
نـاث؛   مـن اإل   ١ ٠٤٣ وكانـت مـن بينـهم        ،١ ٠٧٤بوصفهم من ضحايا االجتار بالبـشر       عنهم  

 كـان   ،٢٠٠٢ ويف عام    ،١ ١٠١وكان عدد اإلناث     ١ ١١٨ اجملموع    كان ،٢٠٠٣ويف عام   
 .٩٦٠ وكان عدد اإلناث ٩٨٨اجملموع 
ــرتبط     ــذكورة ت ــام امل ــذه األرق ــك ،وه ــع ذل ــادة   ، م ــدميتني للم ــصيغتني الق ب  ١٨٠ بال

ونتيجــة للتعــديل الــسابع .  مــن القــانون اجلنــائي١٨١مــن املــادة ١ مــن الفقــرة ٣ و ٢والبنــدين 
 اجمللـد   ،جريـدة القـوانني االحتاديـة      (٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١١نون اجلنائي املـؤرخ     والثالثني للقا 

 مـن القـانون اجلنـائي قـد أعيـدت        ١٨١ ب و  ١٨٠ يراعـي أن املـادتني       ،)٢٣٩ صفحة   ،األول
 كما أهنمـا قـد وسـع مـن          ،من هذا القانون  أ   ٢٣٢ و   ٢٣٢صياغتهما وأصبحتا بالتايل املادتني     

 / شـباط  ١٩وقد دخلتا حيـز النفـاذ يف        ) من قبيل العمالة باإلكراه   حىت تشمال جرائم    (نطاقهما  
 ). أدناه٤-٦ انظر (٢٠٠٥فرباير 

 
  عمليات التعاون- ٢-٦  

 ،حنو فعال مبكافحة االجتـار بالنـساء ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي            على  من أجل القيام     
 ومثـة متثيـل يف هـذا    .االحتـادي  - الـصعيد اإلقليمـي   على  شكلت احلكومة االحتادية فريقا عامال      
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 فـضال  ،ة واألقـاليم واملكتـب اجلنـائي االحتـادي        سؤولالفريق العامل جلميع الوزارات االحتادية امل     
علـى  وتتـضمن أهـداف الفريـق هتيئـة تركيـز قـوي       . عن عدد من مؤسسات املشورة املتخصصة  

ري أكثـر فعاليـة      مـع إجيـاد تـداب      ، ال مـن مـرتكيب اجلـرائم       ،النساء املعنيات باعتبارهن من الضحايا    
 . ملكافحة االجتار بالنساء

لتنـسيقي الناشـط املعـين مبكافحـة        ا وهـو الفريـق      ،ومثة فريق علي صعيد الدولـة بأسـرها        
 وهـو فريـق يتلقـي الـدعم مـن احلكومـة        ،االجتار بالنساء والعنف ضد املـرأة الـيت بـصدد اهلجـرة           

ملعـين مبالجـئ النـساء الـذي سـبق           ا يلتنـسيق ا وهذا هو احلال أيـضا بالنـسبة للمكتـب           ،االحتادية
 .ذكره

ومكافحــة االجتــار باألشــخاص يكتــسب فعاليــة حمــددة عنــدما تتعــاون أجهــزة الــشرطة  
ومن الضروري أن يظـل التمويـل       . وهيئات اهلجرة ومنظمات توفري املشورة اخلاصة مع بعضها       

حايا  وكـذلك مـن أجـل تغطيـة تكـاليف معيـشة ضـ       ،متاحا فيما يتصل مبنظمـات املـشورة هـذه        
 فـإن احلكومـة   ،ومـن مث . االجتار الذين يتوفر لديهم االستعداد للـشهادة أثنـاء إجـراءات احملـاكم            

 اللـتني تتـسمان     ، هبدف تناول هاتني القـضيتني     ٢٠٠٦االحتادية قد قامت بتمويل مؤمتر يف عام        
 .الصعيد العمليعلى بأمهية كبرية 

 اضــطلعت ،ملنظمــات الــذي حظــي مبــشاركة عــدد مــن ا    ،ويف إطــار هــذا املــشروع   
جانـب إعـداد    إىل   ،احلكومة االحتادية مبساندة عملية تتعلق بتجميع دليل عن أفضل املمارسات         

 حيث ستعرض تـدابري ناجحـة بـشأن إعـادة         ، العاملية “وب”شبكة  على  موقع هلذه املمارسات    
ديــسمرب / كــانون األول٣١وســوف يكتمــل هــذا املــشروع يف    . دمــج ضــحايا هــذا االجتــار   

٢٠٠٧. 
 

 ٢٠٠٦ كأس العامل لعام - ٣-٦  
وبغيــة .  أجريــت يف أملانيــا مباريــات كــأس العــامل لكــرة القــدم،٢٠٠٦يف صــيف عــام  

 قامـت   ،اإلعداد لتناول حاالت البغاء باإلكراه احملتملة يف سياق هذه املناسبة الرياضـية الكـربى             
ــة  وذلــك مبــشاركة األقــاليم وا ،احلكومــة االحتاديــة بإدخــال عــدد مــن التــدابري   حلكومــات احمللي

علــى  القيــام ، يف هــذا الــسياق،ومــن اجلــدير بالــذكر بــصفة خاصــة. واملنظمــات غــري احلكوميــة
 وذلـك   ،الصعيد الوطين بإنشاء خطوط لالتصال املباشر يف حاالت الطوارئ من أجل الضحايا           

ويـل  وكـان مت  . يد منظمة التضامن مع النساء املستـضعفات واملنظمـة اخلرييـة الربوتـستانتية            على  
صـفارة  ”احلملة املـسماة    على   مما ينطبق كذلك     ،هذه اخلطوط أيضا من قبل احلكومة االحتادية      

وهذه احلملة قـد اسـتفادت      .  وهي محلة من اضطالع اجمللس النسائي األملاين       ،“اإلنذار األخرية 
من ذلك االهتمـام الـذي تولـد عـن كـأس العـامل هبـدف زيـادة توعيـة اجلمهـور بقـضية االجتـار                          
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 كان هناك إعـالن أيـضا عـن رقـم الطـوارئ             ،ذلكإىل  وباإلضافة  . ض االستغالل اجلنسي  ألغرا
ويف .  الــذي يتقبــل املعلومــات دون اإلفــصاح عــن مــصدرها ،١١٠ وهــو رقــم ،الــشرطةلــدى 

االحتـاد الـدويل   ”صـعيد  علـى   اختـذت التـدابري الالزمـة يف اخلطـة األمنيـة الوطنيـة          ،نفس الوقـت  
 .أجل كفاية العناية الالزمة بالضحايامن “ WM 2006 -لكرة القدم 

ــة       ــام األملاني ــن الع ــلطات األم ــد اضــطلعت س ــى  ،وق ــال عل ــو فع ــاء  ،حن ــصدي للبغ  بالت
 وذلك من خـالل التعـاون الوثيـق         ،االضطراري واالجتار باألشخاص أثناء مباريات كأس العامل      
ع الـــشركاء  ومــ ، مــن ناحيــة أوىل  ،بــني املكتــب اجلنــائي االحتــادي وإدارات شــرطة األقــاليم      

 . من ناحية ثانية،الدوليني
زيــادة معـدل النــشاط  علـى   مـا يــدل  ، يف هنايـة األمــر ،واحلكومـة االحتاديــة لـيس لــديها   

واملعلومـات املقدمـة    .  فيما يتصل باجلرائم من هذا القبيـل       ،اإلجرامي أثناء مباريات كأس العامل    
جنـاح مـا اضـطلع    إىل   أيـضا    وهـذا يـشري   . حدة تؤيد هذا االسـتنتاج أيـضا      على  من األقاليم كل    

 .بأعبائه من عمل بصورة مسبقة
 

  األنظمة القانونية- ٤-٦  
القانون املتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود            ”بشأن   

 وبروتوكوهلا التكميلـي ملنـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار            ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥واملؤرخة  
 / أيلــول١ص وخاصــة النــساء واألطفــال وبروتوكــول منــع هتريــب املهــاجرين املــؤرخ باألشـخا 
 الربوتوكـولني تنفـذ تنفيـذا كـامال         ن يالحظ أن أحكام هـذه االتفاقيـة وهـذي         ،“٢٠٠٥سبتمرب  

األمـني العـام لألمـم املتحـدة وثـائق          لدى   أودعت   ،٢٠٠٦ هيوني/ حزيران ١٤ويف  . داخل البلد 
وأحكام هذه االتفاقية والربوتوكولني تـشترط      . توكوليها التكميليني االتفاقية وبر على  التصديق  

 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٤ أي يف ،بدء النفاذ عقب تاريخ اإليداع بثالثني يوما
 يالحـظ أن مثـة أمهيـة      ،وفيما يتصل حبالة مركز اإلقامـة ومحايـة ضـحايا االجتـار بالبـشر              

 بـشأن   ،٢٠٠٤بريـل   أ/ نيـسان  ٢٩املـؤرخ    EC/2004/81لألمر التوجيهي جمللس محاية الـضحايا       
تصريح اإلقامة الصادر لرعايا دولة ثالثة من ضحايا االجتار بالبشر أو ممن تعرضـوا إلجـراء مـن                   

اجلريــدة ( والــذين يتعــاونون مــع الــسلطات املختــصة  ،إجــراءات تيــسري اهلجــرة غــري املــشروعة 
أمــا مــشروع القــانون . )٢٠٠٤أغــسطس / آب٦ املؤرخــة L261/19الرمسيــة لالحتــاد األورويب 

 ،الذي يتعلق بتنفيذ األمر التـوجيهي للمجلـس األورويب الـذي يتـصل بقـانون اإلقامـة واللجـوء                  
 فإنـه   ،والذي سوف ينفذ من خالله األمر التوجيهي اخلاص حبماية الضحايا يف القانون األملـاين             

 القــانون أيــضا ويتــضمن مــشروع.  وهــو جيتــاز حاليــا مرحلــة العمليــة التــشريعية،قــد مت إعــداده
 يوجـد تـدبري يقـضي حبظـر     ،ومـن بـني تـدابري هـذا القـانون         . أنظمة تناهض الزواج االضطراري   
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 ،حـدوث زواج اضـطراري    علـى   اهلجرة الالحقـة للمعـالني يف احلـاالت الـيت يوجـد فيهـا دليـل                 
ومثــة تــدبري آخــر يــشترط عــدم الــسماح للزوجــات باللحــاق بــشركائهن يف أملانيــا إال إذا كــن   

 .األقلعلى  سنة ١٨من العمر يبلغن 
ــؤرخ       ــائي امل ــانون اجلن ــثالثني للق ــسابع وال ــديل ال ــع التع ــر / شــباط١١وم  ٢٠٠٥فرباي

 / شــباط١٩ الــذي بــدأ ســريانه يف ،)٢٣٩ صــفحة ، اجمللــد األول،جريــدة القــوانني االحتاديــة(
كييـف كـي    يالحظ أن األنظمة القانونية املتصلة باالجتار بالبشر قد تعرضـت للت ،٢٠٠٥فرباير  

 وكـي تكـون مطابقـة بـصفة خاصـة للقـرار اإلطـاري جمللـس االحتـاد            ،تتفق مع األحكام الدولية   
 والـذي دخـل حيـز    ، واخلاص مبكافحـة االجتـار بالبـشر      ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٩األورويب املؤرخ   

 وكذلك التفاقية جملس أوروبا املتعلقـة مبكافحـة االجتـار           ،٢٠٠٢أغسطس  /النفاذ يف شهر آب   
 .٢٠٠٥مايو / أيار١٦واملؤرخة بالبشر 

ــا كانــت مــوطن تفــاوض فيمــا بــني عــامي        ــة جملــس أوروب  ،٢٠٠٥و  ٢٠٠٣واتفاقي
بروتوكـول األمـم    إىل  وهذه االتفاقيـة تـستند      . وذلك يف إطار دعم نشط من احلكومة االحتادية       

د وأملانيــا قــ. محايــة الــضحاياعلــى  وهــي تركــز ،املتحــدة املتعلــق مبكافحــة االجتــار باألشــخاص 
 ومثـة اضـطالع اليـوم باألعمـال التحـضريية اخلاصـة بعمليـة               ،هـذه االتفاقيـة   علـى   عت بالفعل   وقَّ

 .التصديق
 مـن القـانون     ١٨١ب و    ١٨٠إعادة النظر يف املادتني     إىل  والقانون املذكور قد أفضي      
 الثـامن  الفـرع إىل اللـتني نقلتـا   ) االجتار بالبـشر واحلـاالت اخلطـرية هلـذا االجتـار بالبـشر       (اجلنائي  

األفعـــال اإلجراميـــة املناهـــضة للحريـــة    ”عـــشر مـــن اجلـــزء اخلـــاص مـــن القـــانون اجلنـــائي       
 ،)جــرائم االختطــاف( مــن القــانون اجلنــائي ٢٣٤ مــع ربطهمــا بــأجزاء مــن املــادة “الشخــصية

ويف هـذا   . وذلك هبدف اإلتيـان بأحكـام جزائيـة موحـدة وأوسـع نطاقـا حملاربـة االجتـار بالبـشر                   
 تفرقـــة يف القـــانون بـــني االجتـــار بالبـــشر ألغـــراض االســـتغالل اجلنـــسي   كانـــت مثـــة،الـــسياق

ــائي ٢٣٢ املــادة( ــدة بالقــانون اجلن وهــذا االجتــار بالبــشر مــن أجــل اســتغالل عمالتــهم    )  اجلدي
 مـن    أ ٢٣٣ وهـو املـادة      ،وهنـاك أيـضا حكـم جديـد       ).  اجلديـدة بالقـانون اجلنـائي      ٢٣٣ املادة(

 ).ار باألشخاصاملساعدة يف االجت(القانون اجلنائي 
ــانون   ــا   ،ويف نطــاق هــذا الق ــد هبــدف  إىل  يالحــظ أن ممارســة إدخــال أشــخاص م البل

وبغيـة إدراك بعـض األشـكال املعاصـرة     . استغالل عمالتهم تصنف اآلن باعتبارها اجتارا بالبـشر     
طلـب احلكومـة االحتاديـة      علـى    اضطلعت منظمة العمل الدولية بدراسة رائدة بنـاء          ،لالستغالل
 حيـث   ،“االجتار بالبشر ألغراض االستغالل يف ميداين اجلنس والعمالـة يف أملانيـا           ”ان  حتت عنو 

ــد   ،ويف هــذه الدراســة . ٢٠٠٥نــشرت هــذه الدراســة يف عــام    ــا يزي ــق م  قامــت املنظمــة بتوثي
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 وقـد صـنفت هـذه     ، حالة من احلاالت اليت تعرض فيها املهاجرون السـتغالل عمالتـهم           ٤٠ عن
 .من القانون اجلنائي٢٣٣ الوارد باملادة بالبشر يف نطاق املعىناحلاالت باعتبارها اجتارا 

 ،)٧-٥ أيـضا    انظـر (ويف إطار القانون الذي يتـضمن إصـالح محايـة حقـوق الـضحايا                
 يالحـظ أن األحكـام القانونيـة الـيت تتعلـق        ،٢٠٠٥سـبتمرب   /والذي دخل حيـز النفـاذ يف أيلـول        

ومـن املـسموح لـضحايا      . موطنـا للموافقـة   حبماية الضحايا يف سياق قـانون اإلجـراءات كانـت           
االجتار بالنـساء والبغـاء االضـطراري أن يـشاركن يف توجيـه االهتامـات باعتبـارهن مـدعني مـن                     

وبوسـعهن أيـضا أن يطلـنب       .  مما يعين أهنن يصبحن طرفا يف اإلجراءات القضائية        ،الدرجة الثانية 
 .ية بصرف النظر عن حالتهن املال،متثيال قانونيا بدون مقابل

ينـاير  / كانون الثـاين   ١ املطبق منذ    ،وكانت مثة تغيريات يف أعقاب تعديل قانون اهلجرة        
 مــن ٢٥ مــن املــادة ٤والفقــرة . ضــحايا االجتــار بالبــشرعلــى  وهــذه التعــديالت تــؤثر ،٢٠٠٥

الــشهود إذا مــا كــان   - قــانون اإلقامــة تتــوخي إمكانيــة مــنح تــصريح إقامــة مؤقــت للــضحايا   
ويف ظـل   . االجتماعي - ا يتصل باإلجراءات اجلنائية أو بالعالج النفسي      وجودهم ضروريا فيم  

ــة الــضحايا    يراعــي أن ضــحايا اجلــرائم املتــصلة باالجتــار   ،تنفيــذ األمــر التــوجيهي املتعلــق حبماي
 بـصرف النظـر عمـا إذا كـان وجودهـا بـإقليم أملانيـا                ،باألشخاص متنح تصاريح باإلقامة املؤقتـة     

وإذا مـا كانـت هنـاك مـربرات         . هـذا احلـد   إىل   أو غري قانوين     ،ل مؤقت  أو مقبوال بشك   ،قانونيا
 فيما يتصل جبـسمه أو حياتـه        ،الشاهد - افتراض وجود هتديد كبري أو حمدد للضحية      إىل  تدعو  

 فـإن مثـة تـصرحيا باإلقامـة جيـري           ، يف بلده األصلي عقـب انتـهاء اإلجـراءات اجلنائيـة           ،أو حريته 
 ). من قانون اإلقامة٦٠ من املادة ٧فيما يتعلق بالفقرة  ٢٥ من املادة ٣الفقرة (منحه 

 يالحــظ أن التهديــد ، مــن قــانون اإلقامــة ٦٠ مــن املــادة ١ مــن الفقــرة ٣ويف اجلملــة  
نوع اجلنس يف البلد األصلي للشخص يشكل سببا صـرحيا لالعتـراف هبـذا     إىل  باضطهاد يرجع   

مـن قـانون    ٦٠ مـن املـادة      ١ة   مـن الفقـر    ٤ فـإن اجلملـة      ،هـذا علـى   وعـالوة   . الشخص كالجئ 
 والـيت مـن شـأهنا أن هتـدد     ،اإلقامة تقول بأن التدابري املتخذة مـن قبـل املنظمـات غـري احلكوميـة             

 ميكن أن تعترب شـكال مـن أشـكال االضـطهاد يف حالـة عجـز البلـد املعـين عـن                       ،احلياة أو احلرية  
وهـذه  .  املعـين يف ذلـك      أو عنـد عـدم رغبـة البلـد         ،توفري محاية فعلية للضحية ضد هذا التصرف      

 حيـث يتعرضـن     ،التحديدات يف غاية األمهية بالنسبة للنساء الالئي يهربن مـن بلـداهنن األصـلية             
 مــع عــدم قيــام هــذه البلــدان األصــلية  ،يــد أســرهنعلــى للتهديــد بتــشويه أعــضاءهن التناســلية  
 . بصورة فعالة مبكافحة هذه املمارسات

 يف إطـــار قـــانون اســـتحقاقات ملتمـــسي الـــشهود يتلقـــون اســـتحقاقات - والـــضحايا 
الباب الثاين أو الثاين عشر من القانون االجتمـاعي يف حالـة مـنح تـصريح                على   أو بناء    ،اللجوء
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ومـن منطلـق االسـتمرار يف املمارسـة         .  مـن قـانون اإلقامـة      ٢٥ من املادة    ٣باإلقامة وفقا للفقرة    
 وهـذا يـسهم بـدوره يف        ،وق العمـل   مينح ضحايا االجتار أيضا حـق الوصـول لـس          ،العامة الراهنة 

 .هتيئة االستقرار بالنسبة هلم
 

  التدابري املتخذة يف إطار التعاون اإلمنائي- ٥-٦  
 وهـو مـشروع كـان قـد أجـري          - “املشروع القطـاعي ملكافحـة االجتـار بالنـساء        ”إن   

الوكالــة يــد علـى   وذلــك ،بتكليـف مــن الــوزارة االحتاديـة املعنيــة بالتعــاون االقتـصادي والتنميــة   
 يساند املنظمات عرب اإلقليمية اليت توجد يف البلدان األصـلية للـضحايا   -األملانية للتعاون التقين   

 مـن أجـل تعزيـز االسـتراتيجيات املتـسمة           ، وهـو أملانيـا    ،وبلدان املرور العابر وبلد املقصد أيـضا      
 :يلي  مما يتضمن ما،باالبتكار فيما يتصل مبكافحة هذه املشكلة

 ،والتثقيفاملنع  - 

 ،نة وتدابري احلماية للضحايااملشورة احملسَّ - 

 .إعادة تأهيل العائدين طواعية وإدماجهم - 

من قبيـل منظمـة األمـن    (وهذا املشروع يشجع التعاون بني الشركاء الدوليني واحملليني         
علومـات   ممـا يعـين املـسامهة يف حتـسني تبـادل امل            ،)والتعاون يف أوروبا واملنظمات غري احلكوميـة      

 واملــساعدة يف هتيئــة ربــط شــبكي بــني املبــادرات القائمــة يف أملانيــا  ،بــني األطــراف ذات الــشأن
 .وتلك املوجودة يف البلدان األصلية للضحايا

 مليـون مـن العملـة األوروبيـة هلـذا الغـرض منـذ عـام                ٢وقد رصـدت يف امليزانيـة قرابـة          
 .٢٠٠٦ ما بعد عام ىلواالستمرارية مكفولة أيضا يف هذا الصدد إ. ٢٠٠٣

 وهـو مـشروع قـائم       -محاية األحداث من االستغالل اجلنـسي       إىل  ومثة مشروع يرمي     
 مـع النـهوض بالتنفيـذ مـن جانـب      ،بتكليف من الوزارة االحتادية املعنية بالتعاون التقين والتنميـة    

حلكوميـة   وهـذا املـشروع يـدعم املؤسـسات احلكوميـة وغـري ا           -الوكالة األملانية للتعاون الـتقين      
 مليون مـن العملـة األوروبيـة مـع ختصيـصها ملكافحـة االسـتغالل                ٢بتقدمي أموال يبلغ جمموعها     

 . اجلنسي لألطفال
وهذا املشروع يسهم بالتـايل يف تنفيـذ الربوتوكـول االختيـاري الثـاين التفاقيـة حقـوق                   

 ويدعم هـذا املـشروع   .الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية          
جانـب  إىل   ، وتدريب رجـال الـشرطة واملـوظفني القـضائيني         ،تكييف القوانني الوطنية وتنفيذها   

 ومحايـة   ، ووضـع تـدابري وقائيـة أوليـة        ،)سبيل املثال على  يف كمبوديا   (األخصائيني االجتماعيني   



CEDAW/C/DEU/6
 

40 07-56643 
 

نظمـة أرض    مـن قبيـل م     -ومثة دعم أيـضا ألنـشطة خمتلـف املنظمـات غـري احلكوميـة               . الضحايا
ــة   -اإلنــسان  ــداء   إىل  وذلــك فيمــا يتــصل جبهودهــا الرامي ــة املــسافرين جبرميــة االعت ــادة توعي زي
 .األطفال يف البلدان اليت كثريا ما يتردد عليها السائحونعلى اجلنسي 
حنـو مباشـر مبـساندة احلملـة الدوليـة          على   تقوم احلكومة االحتادية     ،ذلكإىل  وباإلضافة   

وهـذه التـدابري تـستخدم أساسـا يف     . رض اإلنسان ملكافحة االجتار باألطفال اليت تشنها منظمة أ   
 .فريقيألاجلنوب ا

 
  تقرير احلكومة االحتادية عن نتائج قانون البغاء- ٦-٦  

 وهـو يـستهدف     ، يوجد بأملانيا قانون يتعلـق بالبغـاء       ،٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١منذ   
 .ضد البغاياالتقليل من التمييز القانوين واالجتماعي 

 قــدمت احلكومــة االحتاديــة تقريــرا عــن نتــائج قــانون ،٢٠٠٧ينــاير /ويف كــانون الثــاين 
وهـذا التقريـر املتـصل بقـانون البغـاء          ). قانون البغـاء  (حتسني احلالة االجتماعية والقانونية للبغايا      

ينـاير  /ن الثـاين   كـانو  ١يتضمن تقييم اآلثار املباشرة وغري املباشرة للقانون منذ بدايـة سـريانه يف              
ثــالث دراســات كانـت قــد طلبتــها الـوزارة االحتاديــة املعنيــة   إىل وهـذا التقريــر يـستند   . ٢٠٠٢

 . باعتبار ذلك تدبريا أوليا إلعداده،بشؤون األسرة واملسنني والنساء والشباب
وكـان مـن    . ولقد وضع قانون البغاء هبدف حتسني احلالة القانونية واالجتماعية للبغايـا           
البغـاء بوصـفه    إىل  النظـر   علـى   ذلك التمييـز القـانوين الـذي ترتـب          على   أن يتم القضاء     الواجب

 مـع إعطـاء البغايـا       ، ممـا يعـين أنـه ميثـل اتفاقـا تعاقـديا غـري مـشروع                ،يشكل عمـال غـري أخالقـي      
وصــوال أكثــر يــسرا لنظــام الــضمان االجتمــاعي عــن طريــق خيــارات للعمالــة تتــضمن اإللــزام    

جانــب حتــسني ظــروف عمــل البغايــا مــن  إىل  ،بالــضمان االجتمــاعيبــسداد مــسامهات تتعلــق 
ــة الــصحية   ــضا مرتبطــا بتوقــع هبــوط مــستوي     . حيــث الــصحة والنظاف وكــان هــذا القــانون أي

 مع متكـني البغايـا مـن االبتعـاد عـن            ،األنشطة اإلجرامية اليت كثريا ما تالحظ فيما يتصل بالبغاء        
 . البغاء بأسلوب أكثر سرعة

ــشودة      ومــن رأي احلكو  ــه املن ــق أهداف ــنجح يف حتقي ــاء مل ي ــانون البغ ــة أن ق ــة االحتادي م
إرسـاء إطـار قـانوين يتـضمن        إىل  وقـد أفـضي قـانون البغـاء يف الواقـع            . بشكل بالغ احملدودية   إال

إجيـاد حتديـد واضـح      إىل   و ،حاالت للعمالة ختضع ملدفوعات إلزامية تتصل بالتـأمني االجتمـاعي         
أجر متفق عليـه لقـاء مـا يقـدم          على  الناحية القانونية بشأن احلصول     ملطالبات واجبة التنفيذ من     

علـى  و.  مـع هـذا    ، مل تستخدم تقريبا أي من هـذه اخليـارات         ،وحىت اليوم . من خدمات جنسية  
 مل يــتمكن قــانون البغــاء مــن إحــداث أي حتــسن ملمــوس يف الــضمان االجتمــاعي  ،حنــو منــاظر
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قـد وقـع تـأثري إجيـايب بـشأن حتـسن ظـروف عمـل                وقد تعذر أيضا البـت فيمـا إذا كـان           . للبغايا
 .البغايا من حيث الصحة والنظافة الصحية يف الواقع العملي

صـعيد مكافحـة اجلـرائم املتـصلة هبـذا      علـى  أما اآلثار اإلجيابية املنتظرة من قانون البغـاء     
 ومـا مـن دليـل داعـم يثبـت حـدوث اخنفـاض يف اجلـرائم بـسبب                  .  فإهنـا مل تتحقـق أيـضا       ،البغاء

 .قانون البغاء
 مل يكـن هنـاك مـا يؤكـد تلـك الـشواغل الـيت أعـرب عنـها الـبعض             ،ومن ناحية أخري   

. القانون بشأن اجلهـود املبذولـة ملكافحـة اجلرميـة         على  فيما يتصل باآلثار السلبية اليت قد تترتب        
 والبغـــاء ،مزيـــد مـــن الـــصعوبات يف اكتـــشاف املتجـــرين بالبـــشرإىل ومل يفـــض هـــذا القـــانون 

 فــإن ،ومــن مث.  وســائر أشــكال العنــف الــذي يواكــب البغــاء ، وبغــاء القاصــرات،رارياالضــط
النظـام القـانوين الـذي كـان سـائدا      إىل العـودة  إىل  أن هناك ما يـدعو    ىاحلكومة االحتادية ال تر   
 .قبل تطبيق قانون البغاء

األخـذ بنــهج أوسـع نطاقــا   إىل  أن مثــة حاجـة  ، مـع هـذا  ،ومـن رأي احلكومـة االحتاديــة   
 مع تضمني هـذا النـهج بـصفة خاصـة تـدابري تتـسم مبزيـد                 ،هفيما يتصل بتنظيم البغاء يف مشمول     

 فـضال عـن متيـز هـذا      ، وبغـاء القاصـرات    ، والبغاء االضـطراري   ،من احلسم إزاء مكافحة االجتار    
 وحتديـده بـشكل واضـح       ،النهج بتوفري أكرب محاية ممكنة للبغايا من أعمـال العنـف واالسـتغالل            

 فـإن  ،ومـن مث . الزبون من خالل إدخال عقوبـة زبـائن البغايـا الالئـي يعملـن بـاإلكراه      ملسؤولية  
احلكومــة االحتاديــة ســوف تبحــث كيفيــة املــضي يف حتــسني محايــة ضــحايا االجتــار والبغــاء           

 أن يوجــد حــل مناســب لتنظــيم كيفيــة معاقبــة  ، قبــل كــل شــيء،ومــن الواجــب. االضــطراري
 .اق القانونزبائن هذا البغاء االضطراري يف سي

ومــن أجــل زيــادة محايــة املراهقــات مــن االعتــداءات اجلنــسية الــيت حتــدث مــن خــالل     
 أو مـن خـالل اسـتغالل       ، واالتصال اجلنسي بـني الناضـجني والقـصر لقـاء تعـويض مـايل              ،البغاء

 ١ يراعي أنه ستوقع عقوبـة مـا مبوجـب الفقـرة     ،تلك احلاالت اليت تتسم بقدر كبري من اإلعالة     
 سـنة حـسب     ١٦( سـنة    ١٨ من القانون اجلنائي إذا كان سن الضحية يقل عن           ١٨٢ من املادة 

 وقد قدم هذا القـانون      ،ومثة قانون يف هذا الشأن من وضع احلكومة االحتادية        ). القانون السابق 
 ومثـة إيـضاحات ذات صـلة حتـت          ،١٦/٣٤٣٩النـشرة الربملانيـة     . (املناقشة الربملانيـة  إىل  بالفعل  

 ).١٠-٥البند 
 ،“ىلـيس مهنـة كـأي مهنـة أخـر         ” يالحـظ أن البغـاء       ،ىت بعد صدور قانون البغاء    وح 

 فـإن وكالـة   ،ومـن مث . كما أنه قد ال يعد بالتايل خيارا مقبوال الكتساب الرزق باملعين القانوين          
واحلكومة االحتادية سـوف تراقـب     . أعمال يف حقل البغاء   إىل  العمالة االحتادية ال حتيل السكان      
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ــا إ  ــة ســتقوم باهتمــام م ــاء ،ذا كانــت الوكال ــة علــى  بن ــاع عــن  ،املمارســة احلالي  مبواصــلة االمتن
 .االضطالع بإحاالت لفرص من فرص العمالة يف ميدان البغاء

 تستطيع البغايا أن خيلـصن أنفـسهن مـن العمـل يف هـذا الـسياق                 ،ومن الناحية القانونية   
 االحتمــاالت احلقيقيــة املتــصلة  مل حيــدث تغــيري مــا يف،ويف أعقــاب قــانون البغــاء. يف أي وقــت

تـوفري مزيـد    إىل  واحلكومـة االحتاديـة ترمـي       . بشأن البت يف قرار يتعلق باالبتعاد عن جمال البغاء        
من الدعم للبغايا الالئي يرغنب يف اخلروج بأنفسهن مببعـد عـن ممارسـة البغـاء حـىت يـتمكن مـن         

 حتـسني مـساندة البغايـا الالئـي          فـإن احلكومـة االحتاديـة سـتبحث كيفيـة          ،ومـن مث  . القيام بذلك 
ختلــيص أنفــسهن مــن هــذا الــسبيل مــن خــالل الــربامج ومــصادر املعونــة األخــرى    إىل يــتطلعن 

 وكيفيـة إضـفاء مزيـد مـن         ، وكيفية دعم النماذج اليت ثبت جناحهـا       ،املتعلقة باالبتعاد عن البغاء   
 .ىيت ومساندات أخرمؤهالعلى التدابري اخلاصة باحلصول إىل إمكانية الوصول على املرونة 

 هبـدف   ،ومن أجل إخضاع تلك الظروف الـيت تكتنـف ممارسـة البغـاء لـسلطة القـانون                 
 ســتقوم احلكومــة ،محايــة مــن يعملــون يف هــذا اجملــال وجتنــب اجلــرائم املــصاحبة يف هــذا الــشأن 

ــة  ــاليم  -االحتادي  بدراســة مــا إذا كانــت الوســائل املــستخدمة يف القــانون   - بالتعــاون مــع األق
ــة فيمــا يتــصل       الت ــشطة التجاري ــادة كفــاءة تنظــيم األن جــاري صــاحلة لالســتعمال مــن أجــل زي

ويف هــذا . تباعهــاا فــأي وســيلة ميكــن ،هــذا النحــوعلــى  وإذا كــان األمــر ،باخلــدمات اجلنــسية
 يتعني أن تبحث مسألة العمل بتصاريح إلزاميـة بـشأن بيـوت الـدعارة ومـا مياثلـها مـن             ،السياق
 . العمليات املتصلة باخلدمات اجلنسيةجانب تلكإىل  ،عمليات

 
 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة: ٧املادة   
ابعة ــــــات تـــــاء والرجـــال يف هيئــيني وإحلـــاق النـــســــــق بتعــــــون املتعلــــــالقان - ١-٧  

 للحكومة االحتادية
ــدوري اخلــا     مل  ــر ال ــذ التقري ــصلة من ــانوين ذو ال ــتغري الوضــع الق ــام  . مس ي ــع ع ويف ربي
الربملــان االحتــادي األملــاين تقريــر رابــع مــن اهليئــات االحتاديــة بــشأن مركــز إىل  ســيقدم ،٢٠٠٧

 يوجـد   ،ومـن الفـصول الـواردة يف هـذا التقريـر          . ٢٠٠٣يونيه  /هذه القضايا اعتبارا من حزيران    
 تبـادل    وذلـك يف   ، مع ذكر أمثلة أجنبية يف هيئات التوظيف       ،فصل مكرس لعرض مقارنة دولية    

 .يتعلق بأفضل املمارسات
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 الصعيد السياسيعلى  النساء يف مراكز اختاذ القرار - ٢-٧  
 وتوجـد بأملانيـا ألول      ،٢٠٠٥سـبتمرب   /منذ االنتخابات الربملانية اليت أجريت يف أيلـول        

وهـي تـضطلع بالتـايل بـدور هـام بوصـفها منوذجـا              .  هي السيدة أنغـيال مريكيـل      ،مرة مستشارة 
 . يف ميدان السياسة وما وراءها،مراكز اختاذ القرارللنساء يف 
ويف . وعــدد النــساء يف الربملــان األملــاين قــد اتــسم بارتفــاع مــستمر يف العقــود املاضــية    

 وكانــت مــن بــني ، نائبــا٦١٣ كــان قــد انتخــب ،٢٠٠٥ أي يف عــام ،الربملــان الــسادس عــشر
 . يف املائة٣١,٦وهذا يشكل نسبة مقدارها .  امرأة١٩٤هؤالء 

 وهــن ، توجــد مخــس وزيــرات باحلكومــة االحتاديــة،املستــشارة مريكيــلإىل وباإلضــافة  
 :ت عن احلوافظ التاليةمسؤوال

 العدل - 

 الصحة - 

 شؤون األسرة واملسنون والنساء والشباب - 

 التعليم والبحث - 

 التعاون االقتصادي والتنمية - 

 ين من النساءستة من نواب رئيس الربملان األملاأربعة من ومثة  
 بالربملـان   ،٢٢ مـن بـني جممـوع اللجـان الـذي يبلـغ              ، جلـان دائمـة    ١٠والنساء يترأسن    

 .السادس عشر
زيادة نسبة النـساء مـن أجـل    إىل واألحزاب السياسية قد ضاعفت من جهودها الرامية        

مـا  وغالبيـة األحـزاب قـد أدخلـت نظ    . تعزيز تساوي الفرص املتاحة أمام املرأة داخـل تنظيماهتـا    
واملنظمــات النـسائية بكــل حــزب مـن األحــزاب تــضطلع بـدور هــام يف هــذا    . تتعلـق باحلــصص 

 .السياق
 

  الدعم املقدم من املنظمات غري احلكومية- ٣-٧  
تقــوم احلكومــة االحتاديــة بتعزيــز حــق املــرأة يف العمــل باملنظمــات والرابطــات غــري           

 وعـن طريـق تـوفري دعـم       ،يد املـايل  الـصع علـى   احلكومية من خـالل مـساندة الرابطـات النـسائية           
 وأيـضا   ، وهـو املنظمـة اجلامعـة للرابطـات النـسائية بأملانيـا            ،مؤسسي للمجلـس النـسائي األملـاين      

 .بواسطة تقدمي دعم هادف للمشاريع اليت تضطلع بأمرها الرابطات النسائية
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ت واجمللس النسائي األملـاين رابطـة تـضم مـا يزيـد عـن مخـسني مـن الرابطـات واملنظمـا                
 ،وأعــضاء هــذا اجمللــس يتــضمنون رابطــات دينيــة ومهنيــة      . النــسائية ذات النــشاط االحتــادي  

جانـب  إىل   ، واحتـادات رياضـية أملانيـة      ، ونقابـات  ،ومجاعات نسائية داخـل األحـزاب الـسياسية       
تعمل فيما وراء احلدود الدينية واحلزبية للوفاء بالعديـد مـن املهـام االجتماعيـة               أخرى  منظمات  
 وهـو يعـد منظمـة غـري         ،ومثـة متويـل للمجلـس النـسائي األملـاين مـن األمـوال العامـة               . والسياسية
ــة ــاألمم     . حكومي وهــو حيظــي مبركــز استــشاري خــاص يف اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ب
 . كما أنه عضو يف مجاعة الضغط النسائية األوروبية،املتحدة

 بفـضل مـا حتـصل       ،متكنـت والرابطات واجلماعات النسائية وسائر منظمـات املـرأة قـد            
حنو فعـال بتوسـيع نطـاق أنـشطتها فيمـا يتـصل بتثقيـف               على   من القيام    ،عليه من دعم ألعماهلا   
 قيـام هـذه املنظمـات بـشكل         ،ومـن التطـورات اهلامـة اجلـديرة بالـذكر         . وحفز النساء والرجـال   

 ينـتمني    وخاصـة بالنـسبة للنـساء الالئـي        ،مطرد باستحداث وسائل لتوفري مساعدة عملية يومية      
ــز إىل  ــة يف األحــوال    ،جمموعــات تعــاين مــن التميي  وهــذا يعــين بالتــايل إدخــال حتــسينات حقيقي

 .املعيشية هلؤالء النساء
 يف ، بـصفة خاصـة   ،فتئـت تعمـل بنجـاح      وجمموعة املصاحل اليت متثل النساء املعوقات ما       

ك يف ضـوء الـدعم       وذلـ  ،الصعيدين الوطين والـدويل   على  جمال متثيل اهتمامات هؤالء املعوقات      
ومـن أجـل مـساندة الـربط الـشبكي بـني املبـادرات واملؤسـسات                . املقدم من احلكومة االحتاديـة    

 يالحظ أن الوزارة االحتادية املعنية بشؤون األسرة واملسنني والنـساء           ،صعيد حملي على  النسائية  
طلع  سيــض،٢٠٠٧ومنــذ عــام . والــشباب تتــويل دعــم تبــادل املعلومــات فيمــا يتــصل بالنــساء   

خدمات املـشورة والرابطـات واملنظمـات       إىل   باإلضافة   ،املفوضون املعنيون باملساواة يف الفرص    
 ، بتنظيم تبادالت للمعلومات بشأن مواضيع تـساوي الفـرص يف حيـاة العمـل              ،احمللية واإلقليمية 

 والعنـف   ، والـصحة  ، واملـشاركة الـسياسية    ،وكفالة الضمان االجتمـاعي يف مرحلـة الـشيخوخة        
 .رأةضد امل

 
  برنامج العمل األورويب بشأن املساواة بني اجلنسني- ٤-٧  

 والتـــابع للمفوضـــية ،طبـــق برنـــامج العمـــل اخلـــامس املتعلـــق باملـــساواة بـــني اجلنـــسني  
 اإلطاريـة املتـصلة   االسـتراتيجية  مـن أجـل تنفيـذ     ،٢٠٠٥ و   ٢٠٠١ فيما بـني عـامي       ،األوروبية

 مبـشاريع   ،الصعيدين الـوطين واألورويب   على   ،اضطلع ،ويف هذا السياق  . باملساواة بني اجلنسني  
حتليلـها  علـى   عرب وطنية من أجل حتليل املساواة بني اجلنسني والتوعية بشأهنا واستحداث قدرة             

 ،)٢٠٠١/٢٠٠٢(مـسائل املـساواة يف األجـور    علـى  وكان تركيز هذا الربنـامج     . بشكل فعال 
 واملـشاركة املتـساوية يف عمليـات        ،)٢٠٠٢/٢٠٠٣(والتوفيق بني حياة العمـل وحيـاة األسـرة          
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ــرار  ــنع القـ ــوع اجلـــنس   ،)٢٠٠٣/٢٠٠٤(صـ ــصلة بنـ ــة املتـ ــيري األدوار والقوالـــب النمطيـ  وتغـ
ولقــد مــدد ). ٢٠٠٥/٢٠٠٦( ودور اآلبــاء فيمــا يتــصل بــسياسة املــساواة  ،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(

 يف سـياق  تعزيـز املـساواة  إىل هذا الربنـامج لفتـرة عـام إضـايف مـن خـالل القيـام مبـشاريع ترمـي             
 .التنمية احمللية

.  كمـا أهنـا قـد أسـهمت يف متويلـها املـشترك             ،وكانت أملانيا شريكة يف بعض املـشاريع       
 وذلـك بـشأن مـسائل       ،وكان مثة إعداد لعدد من املؤمترات األوروبية اهلامـة حتـت زعامـة أملانيـا              

اديـــة  ووضـــع النـــساء والرجـــال يف املناصـــب القي،)٢٠٠٢يونيـــه /حزيـــران(تـــساوي األجـــور 
 ).٢٠٠٤(باألعمال التجارية 

 
  مؤمتر القمة العاملي للمرأة- ٥-٧  

وهذا املؤمتر العاملي يعـد     .  ستستضيف أملانيا مؤمتر القمة العاملي للمرأة      ،٢٠٠٧يف عام    
 ،مبثابة منصة دولية للتبادل بني النساء الالئي يشغلن مراكز قياديـة يف سـاحة األعمـال التجاريـة          

 يــوفر حمفــال للنــساء مــن ووهــ.  واملنظمــات غــري احلكوميــة، والعلــوم، العامــةويف ميــدان اإلدارة
 ، ومنـاذج املمارسـات احلميـدة      ، كـي يناقـشن جتـارهبن      ،ذوات املراكز املرموقة بكافة أحناء العامل     

والقــضايا ذات . الـصعيد العـاملي  علــى  فــضال عـن إنـشاء شـبكات    ،واسـتراتيجيات تعزيـز املـرأة   
 وتقـدمي قـروض صـغرية       ، وهي تشمل العمل وتـوازن احليـاة       ،حد بعيد  إىلالصلة واسعة النطاق    

.  وغـري ذلـك أيـضا      ، والنساء يف مراكز القيـادة     ، والنساء والتكنولوجيا  ،للمرأة يف البلدان النامية   
 وهـو   ،“اجتمـاع املائـدة املـستديرة الـوزاري       ” يعقد ما يسمي     ،ويف طليعة املؤمتر العاملي للمرأة    
ء وزيــرات ميــثلن خمتلــف احلــوافظ الوزاريــة مــن أجــل الــدخول يف  اجتمــاع يتــضمن دعــوة نــسا

احلالـة االقتـصادية للمـرأة يف       علـى    وتبادل االستراتيجيات اليت أثرت بصورة إجيابيـة         ،املناقشات
 هــي موضــوع اجتمــاع املائــدة املــستديرة     “ اخلاصــة-الــشراكة العامــة  ”و . البلــدان املعنيــة 

 .٢٠٠٧ة الذي سيعقد بربلني يف عام الوزاري مبؤمتر القمة العاملي للمرأ
 

  الذكري السنوية العشرون إلنشاء الوزارة االحتادية املعنية بشؤون املرأة- ٦-٧  
ــشائها   ،٢٠٠٧يف عــام   ــسنوية العــشرين إلن ــة بالــذكري ال ــوزارة االحتادي .  ســتحتفل ال

لـسياسية الـيت   الـوراء وأن تـسترجع عـددا كـبريا مـن التـدابري ا           إىل  وبوسع هذه الوزارة أن تنظـر       
حنــو دائــم يف ســائر الــوزارات االحتاديــة لــصاحل علــى  كمــا أن هــذه الــوزارة قــد أثــرت ،اختــذهتا
حنــو حاســم بتعزيــز تنفيــذ تعمــيم مراعــاة املنظــور علــى  فأهنــا قامــت ،هــذاعلــى وعــالوة . املــرأة

نني الـرغم مـن إصـدار قـوا       علـى    و ،ومـع هـذا   . املتعلق بنوع اجلنس يف أعمال احلكومة االحتادية      
 وتنفيذ برامج عديدة لتشجيع التوافـق بـني   ،كثرية لتعزيز املساواة يف السنوات العشرين األخرية      
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ــاة األســرة  ــة وحي ــة لالحتــاد األورويب   ،احليــاة الوظيفي ــالرغم مــن أن تطبيــق املبــادئ التوجيهي  وب
ت هنـاك   الـ مـا ز   فإنـه    ،تقدم كبري يف أملانيا   إىل  يد حمكمة العدل الدولية قد أفضي       على  وقراراته  

ومن اجلـدير بالـذكر يف هـذا املقـام تلـك الفجـوة              . أنواع خمتلفة من التباينات بني املرأة والرجل      
علـى   ال حتـصل النـساء إال        ،ويف هـذا الـشأن    . املتعلقة باإليرادات والقائمة بني النـساء والرجـال       

صـب القياديـة    وعـدد النـساء يف املنا     .  يف املتوسـط   ، يف املائـة فقـط ممـا يكـسبه الرجـال           ٧٨نسبة  
 دون مـا زال  ولكنـه  ،بالصناعات اخلاصة وجماالت العلوم واخلدمات العامـة قـد تعـرض للتزايـد         

 سواء يف مكـان العمـل أم     ،والتوزيع غري املتساوي لألعمال   . مستوي عدد الرجال بشكل كبري    
 . عدم االرتياح حىت اليومعلى  يبعث ،يف حميط األسرة

رين إلنـشاء الـوزارة االحتاديـة املعنيـة بـشؤون املـرأة             واالحتفال بالذكري السنوية العـش     
 ولتوجيـه جهـود جديـدة حنـو         ،ما سبق أن حتقـق مـن أعمـال ناجحـة          إىل  ميثل فرصة طيبة للنظر     

 .أوجه النقص القائمةعلى القضاء 
 

ي ـــــارج وفـــــاحل األملانيــة باخلــاء الالئــي ميــثلن املــص  ــبة النــســنــس :٨مادة ــال  
 يةاملنظمات الدول

ــالتقرير    ــشمولة ب ــرة امل ــني     ،خــالل الفت ــا ب ــساء فيم ــادة كــبرية يف حــصة الن  حــدثت زي
 زاد عـدد املـوظفني      ،٢٠٠٥ و   ٢٠٠١ففـي مـابني عـامي       . املوظفني األملان باملنظمـات الدوليـة     

ــن      ــم املتحــدة م ــة لألم ــة العام ــان باألمان ــرة . ١٤٧إىل  ١٢٩األمل ــدد  ،ويف نفــس الفت ــع ع  ارتف
ــات   ــات األملاني ــن املوظف ــسبة       ٥٨إىل  ٤٦م ــن ن ــاث م ــاملة يف حــصة اإلن ــادة ش ــل زي ــا ميث ؛ مم

ــة  ٣٥,٦٦ ــسبة إىل يف املائ ــة ٣٩,٤٦ن ــاء    انظــر( يف املائ ــضاحات يف اجلــزء ب ــضا بعــض اإلي  أي
 ).٣٣ و ٣٢ الفقرتان ،املتعلق بتوصيات اللجنة

ــة العامــة لألمــم املتحــدة  علــى ويف أ  ــة مــد أ ،املناصــب باألمان  ، ومــا فوقهــا ٢-ي بالرتب
 فـإن   ،٢٠٠١ يف نفس الوقت؛ أما يف عام        ، من املوظفني األملان من النساء     ٧ من   ٣الحظ أن   ي

 ،ويف هـذا الـسياق  . النقـيض مـن ذلـك   علـى   ، من املـوظفني   ٤  من ١هذه النسبة مل تكن سوي      
منـصب أملـاين باألمانـة العامـة        علـى   يراعي أن السيدة أنغيال كني األمـني العـام املـساعد تـشغل أ             

 . وذلك بعد أشيم ستينر املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة،ةلألمم املتحد
 يف املفوضـية    ، يالحظ أن نسبة النـساء بـني املـوظفني األملـان           ،صعيد مرتفع مماثل  على  و 
 .٢٠٠٥ يف عام ٢٨,٨إىل  ٢٠٠١ يف املائة يف عام ١٥,٩٨ قد ارتفعت من ،األوروبية
 حتـت   ، املـساواة بـوزارة اخلارجيـة يف اجلـزء بـاء           ومثة مزيد من املعلومات بشأن سياسـة       
 .٣٣ و ٣٢الفقرتني 
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 جنسية النساء واألطفال: ٩املادة   
ــادة        ــصاغة يف املـ ــام املـ ــك األحكـ ــا بتلـ ــي متامـ ــاين يفـ ــانون األملـ ــة ٩القـ ــن االتفاقيـ .  مـ
 يف   يراعـي أن األحكـام املتـصلة بالرجـال والنـساء           ،يتعلق بالعمالة وفقـد اجلنـسية األملانيـة        وفيما

 يكفـي   ،املـيالد لـدى   وبـشأن اكتـساب اجلنـسية       . إطار قانون اجلنسية متماثلة لكل من اجلنسني      
وال جيـوز اعتبـار كـل مـن        .  مـن قـانون اجلنـسية      ٤أن يكون أحد األبـوين وافيـا بـشروط املـادة            

 مــن قــانون ١٧املــادة (فقــد اجلنــسية إىل  إال فيمــا يتــصل بالتــصرف املفــضي مــسؤوالالــزوجني 
 .الزوج اآلخرإىل وال يصح متديد نطاق مثل هذه التدابري . حنو فرديعلى  وذلك ،)اجلنسية

 
 املساواة بني املرأة والرجل يف جمال التعليم واأللعاب الرياضية: ١٠املادة   

 
  التعليم- ١-١٠  

 ويتسم التعليم يف هـذه املـدارس بطـابع خمـتلط            ،توجد للبنات مدارس توفر تعليما عاما      
 ،والبنات حيققن مستويات مـن اإلجنـاز تفـوق مـا حيقـق نظـراؤهن مـن األوالد                  ،بشكل أساسي 
ــى حــصوهلن إىل  باإلضــافة ،يف املتوســط ــع شــأنا عل ــدارس  . درجــات أرف ــات يف امل ــسبة البن ون

مـن  (ويف املـدارس املتوسـطة      .  يف املائة  ٤٤كانت تبلغ   )  املنخفض ىمن املستو (الثانوية احلديثة   
 أي أهنـن يـشكلن األغلبيـة        ، يف املائة من التالميـذ مـن البنـات         ٥٤  يالحظ أن  ،) املتقدم ىاملستو

ــرد ). ٢٠٠٤/٢٠٠٥( ــشكل مط ــأنا  ،وب ــل ش ــدرجات األق ــا األوالد ، أدت ال ــيت حيققه إىل  ، ال
 .  وخاصة باملدارس االبتدائية،املطالبة بربامج دعم إضافية

يات النهائيـة   واالختالف يف نسبة البنـات يف املـدارس الثانويـة يـنعكس أيـضا يف املـستو                 
ومن بني مجيع التالميذ الذين يتركون املدارس اليت تـوفر تعليمـا عامـا دون               . إلجنازهن التعليمي 

 يف املائـة كانـت   ٣٦ يراعي أن قرابـة  ،االنتهاء من املدرسة على  تقدمي شهادة تدل    على  التركيز  
 األملانيـات وتلـك    ال يوجد اختالف بني األرقـام املتـصلة بالبنـات          ،ويف هذا السياق  . من البنات 

 يف  ٣٥,٧ فإن نسبة البنات فيما بـني األملـان مـن هـذه الفئـة تبلـغ                  ،ومن مث . املتعلقة باألجنبيات 
 . يف املائة٣٧,٧ أما الرقم املناظر فيما بني األجانب فهو ،املائة

 كانت نسبة من اجتزن االمتحـان املؤهـل لاللتحـاق باجلامعـة     ،النقيض من ذلك  على  و 
وهنا أيضا ال يوجد إال فارق ضئيل بني معديل األملانيـات واألجنبيـات         ). ٢٠٠٤( يف املائة    ٥٦

 ). يف املائة٥٦,٣ يف املائة و ٥٦,٦(
ــة   ــات األجنبي ــام      ،ويف اجلامع ــن الع ــصف األول م ــة الن ــن طلب ــصف م ــة الن ــت قراب  كان

 كـان عـدد الطالبـات الالئـي     ،٢٠٠٤وحبلـول عـام   . ٢٠٠٢من اإلناث يف عام   ) يف املائة  ٤٩(
والفـارق بـني نـسبة الطالبـات األملانيـات       ).  يف املائـة   ٥١(لتحقن بالدراسـة يفـوق عـدد الطلبـة          ا
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فيما بني الطلبة األملان بنصف السنة األول والطالبات األجنبيـات فيمـا بـني طلبـة نـصف الـسنة                    
حنـو أكثـر تكـرارا      علـى    مع تقـدم النـساء للدراسـة         ،٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٢األول كان يبلغ    

ويف حالـة الطلبـة األجانـب الـذين اجتـازوا النظـام       . فيما بني الطلبة األجانـب   )  يف املائة  ٥٢,٤(
 ولكـن هـذه النـسبة كانـت     ،٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام   ٥٢ كانت نسبة النساء  ،التعليمي األملاين 

 .٢٠٠٤ يف املائة فقط يف عام ٤٤تبلغ 
ال والنـساء متوازنـة      كانـت العالقـة بـني الرجـ        ،صعيد من تلقوا درجات جامعية    على  و 

ومن بني األجانب الـذين تلقـوا هـذه         .  يف املائة  ٤٩إىل  حيث وصلت نسبة النساء     . تقريبا أيضا 
 بلغـت نـسبة     ،)سواء من اجتازوا النظام األملـاين أم مـن قـدموا مـن اخلـارج              (الدرجات اجلامعية   

 .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٤٦النساء 
 يراعـي أن نـسبة النـساء تتنـاقص          ،ي األكـادميي  ويف املستوي املتقدم مـن الـسلم الـوظيف         

 فـإن النـسب    ،ومع هذا . حنو مستمر مع تزايد مستوي التأهيل الالزم للمراكز ذات الصلة         على  
 يف املائـة مـن درجـات        ٣٩فنـسبة   : ءي وإن كان ذلك مبعدل بطـ      ،املعنية كانت ترتفع باستمرار   

 كـان   ،وهنـا أيـضا   . ) يف املائة  ٣٦,٤: ٢٠٠٢( ٢٠٠٤النساء يف عام    إىل   قد قدمت    ةالدكتورا
 ).٣٦,٨ و ٣٩,٣( يف املائة ٢حد ما عن إىل الفارق بني األملانيات واألجنبيات يزيد 

 ٢٠٠٤ يف املائــة مــن بــني مجيــع املرشــحني للتأهيــل يف عــام   ٢٣وقــد شــكلت النــساء  
 .)٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٢١,٦(

 ،)لعمـــل وباملـــدارس املهنيـــةبأمـــاكن ا(ويف التـــدريب املهـــين داخـــل النظـــام املـــزدوج  
ويف . يوجد تطور مياثل ذلك التطور الـذي حـدث يف تلـك املـدارس الـيت تقـدم تعليمـا عامـا            ال

. زلـن ناقـصات التمثيـل يف هـذا اجملـال            يراعي أن النساء ما    ، يف املائة  ٤٠ق نسبة تبلغ    يإطار حتق 
 فإنـه  ، وبالتـايل ،٢٠٠٤ام  يف املائة يف ع٤٤,٤ونسبة النساء من بني املتدربني األجانب كانت      

زالــت  والــسوق املتعلقــة مبراكــز التــدرب مــا. العــام الــسابقإىل مل حيــدث تغــري تقريبــا بالقيــاس 
والنــساء يغلــب علــيهن أن يكملــن تــدريبا مهنيــا يف ميــدان       . متــسمة بالفــصل بــني اجلنــسني   
 .اخلدمات االجتماعية والصحية

 وذلـك يف    ،أسـاس التفـرغ   علـى   يبا مهنيـا    والنساء هلن الغلبة يف املدارس اليت تقـدم تـدر          
 فــإن نــسبة النــساء كانــت تزيــد عــن ،أمــا يف مــدارس املهــن الــصحية. جمــال اخلــدمات الــصحية

ونسبة النساء بني األملان الـذين يتلقـون تـدريبا مهنيـا يف هـذا               . ٢٠٠٣/٢٠٠٤يف املائة يف     ٨٠
 فـإن   ،كني يف التـدريب املهـين     أمـا فيمـا بـني األجانـب املـشار         .  يف املائة  ٧٩,٢امليدان قد بلغت    

وهذا الـشكل مـن     .  يف املائة  ٨٠,٧إىل   حيث وصلت    ،نسبة النساء كانت تزيد عن ذلك قليال      
 .برح يتزايد منذ التسعينات التدريب ما
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توسـيع نطـاق جمموعـة املـسارات الوظيفيـة          علـى   واحلكومة االحتادية قد ركـزت اليـوم         
. صعيد املهن املتصلة بـالعلوم التكنولوجيـة والطبيعيـة       على   وذلك   ،اليت ختتارها البنات والفتيات   

ــة    ــذه الغاي ــق ه ــة حتقي ــادرة       ،وبغي ــل مب ــن قبي ــة م ــادرات وطني ــتمرار يف مب ــة اس ــان مث ــوم ” ك ي
علـى  لالطـالع   (٢٠٠٧اليت اضطلع بأمرها لسابع مـرة يف عـام        ) يوم مستقبل البنات   (“البنات

لتعريـف  أخـرى  انب النـهوض مبـشاريع    جإىل   ،)٢١ و   ٢٠ الفقرتني   انظر ،مزيد من املعلومات  
ــسلية     ــة مــــ ــا بطريقــــ ــاول التكنولوجيــــ ــهن مــــــن تنــــ دورة (البنــــــات باإلنترنــــــت أو متكينــــ

 ).“روبرتا”الروبوت 
 مليـون   ٣٠,٧ يبلـغ جمموعهـا      ،ومثة أموال من احلكومة االحتادية واحلكومات اإلقليمية       

يئــة فــرص متــساوية  هت” قــد اســتثمرت يف الربنــامج اخلــاص املــسمي  ،مــن العمــالت األوروبيــة 
 الـذي طبـق يف إطـار    ،ولقـد مت توسـيع نطـاق هـذا الربنـامج        . “للنساء يف جمال البحث والتعلـيم     

. ٢٠٠٣ وذلــك بعــد تقيــيم إجيــايب يف عــام ،٢٠٠٦ حــىت هنايــة عــام ،برنــامج اجلامعــة والعلــوم
لـق بتعزيـز   ولقد استخدم التمويـل الـوارد هلـذا الربنـامج فيمـا يتـصل بالتـدابري املـشتركة الـيت تتع                

 وزيــادة نــسبة النــساء يف بــرامج الدراســة اخلاصــة بــالعلوم       ،تأهيــل املــرأة ملناصــب األســاتذة   
أمـا األهـداف املنـشودة مـن     .  والدراسات النـسائية املتعلقـة بنـوع اجلـنس        ،التكنولوجية/الطبيعية

لــيت تلــك العقبــات اهليكليــة القائمــة اعلــى  فإهنــا كانــت تتمثــل يف التغلــب ،دعــم هــذا الربنــامج
 وزيـادة نـسبة النـساء جبميـع مـستويات           ،تواجه املساواة يف الفرص يف جمـال البحـث والتـدريس          
 ورفـع عـدد النـساء يف املناصـب القياديـة            ،التأهل العلمـي بفـضل الـدرجات األكادمييـة املنـاظرة          

. حـدة على ة عن تنفيذ التدابري ذات الصلة كل        مسؤولواألقاليم  . مبؤسسات البحث والتدريس  
ويف الربنــامج اخلــاص بــإقليم . أقــاليم كــثرية قــد قــدمت منحــا لتمويــل عمليــات التأهيــلوهنــاك 

 من الباحثات منـذ إدخـال هـذا         ٢٨٣ مساندة ما جمموعه     ،سبيل املثال على   ، متت ،مشال الراين 
 ومثــة ، بإكمــال تأهلــها، يف نفــس الوقــت،وغالبيــة النــساء قــد قامـت . ١٩٩١الربنـامج يف عــام  

ومـن خـالل الربنـامج اخلـاص بـإقليم سكـسونيا            . م يف صفوف األسـاتذة    عدد كبري من هن اليو    
 خالل الفترة قيد النظر فيمـا يتـصل         ،٣٧ يبلغ عددهم    ، كان مثة تدعيم لعلماء وفنانني     ،السفلي

بتحقيقهم للمؤهالت الالزمة ملناصب األستاذية جبامعة ما أو جبامعة للعلوم التطبيقية أو جبامعـة              
 .٢٠٠٣ و ٢٠٠١ بني عامي  وذلك،من جامعات الفنون

من قبل احلكومة االحتادية للمساعدة يف توفري فـرص متـساوية   أخرى  وترد أدناه تدابري     
 .للنساء يف ميدان العلوم والبحوث

 الـذي أنــشأته  ،“مركـز التفـوق املعـين بــاملرأة والعلـوم    ”يعمـل مركـز الكفـاءة املــسمي     
بوصفه مركـز تنـسيق وطـين لتـدابري تـشجيع            ،٢٠٠٠الوزارة االحتادية للتعليم والبحث يف عام       
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 وبوصــفه مركــزا للخــدمات أيــضا؛ ولقــد ،املــشاركة املتــساوية للمــرأة يف جمــال العلــم والبحــث
إدارة من إدارات املركز اإلعالمي للعلـوم االجتماعيـة التـابع جلمعيـة نظـم      إىل حتول هذا املركز   

زال   مـا “فيمكونـسلت ” املـسمي    ومصرف البيانات . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١اإلعالم يف   
 ،امرأة باحثة ٥ ٠٠٠لوقت الراهن بيانات عما يقرب من  يتضمن يف اووه. باقيا أيضا
 حـىت عـام   ٢٠٠٤ مـن عـام   “توجيـه النظـراء  ”واحلكومة االحتادية قد عززت مشروع    
 دعــم وهــذا املــشروع ميثـل مفهومــا لتــوفري .  مبرافـق البحــوث القائمــة خـارج اجلامعــات  ٢٠٠٦
إقامـة  علـى   وهـو يركـز     .  مـن أجـل املـساعدة يف زيـادة نـسبة النـساء باملناصـب القياديـة                 وظيفي

درجـة  علـى   شبكة ونظام يتسمان بالتنظيم الذايت ويـستهدفان تـوفري دعـم متبـادل للحاصـالت                
 .  يف الفلسفة من ذوات املؤهالت العالية أثناء مسريهتن حنو مراكز القيادةةالدكتورا
تــصل ببنــاء املــسارات الوظيفيــة للفتيــات مــن ذوات الــصدارة يف ويف إطــار املــشروع امل 

 يضطلع اليـوم بوضـع واختبـار وتقيـيم نظـام يتعلـق بتحـسني االجتاهـات                  ،جمايل اهلندسة والعلوم  
والوزارة االحتاديـة   . الوظيفية أمام طالبات العلوم الطبيعية واهلندسية من ذوات املواهب اخلاصة         

.  مــساندة مهمــيت التنظــيم والتنــسيق يف إطــار املــشروع الــشاملاملعنيــة بــالتعليم والبحــث تتــويل
 حيــث تتــاح هلــن فرصــة اكتــساب مــؤهالت رئيــسية ،واملــشاركات يــتعلمن يف مدرســة صــيفية

 وهتيئـة اتـصاالت     ، وتلقي الدعم الالزم يف جمـال ختطـيط احليـاة الوظيفيـة            ،تتجاوز النظم الفردية  
 تقــوم مــديرة ذات خــربة مــن إحــدى الــشركات  ،كذلــإىل وباإلضــافة . فرديــة يف العــامل املهــين

ويتمثل اهلدف ذو الصلة يف توفري الـدعم الـالزم للمـساواة    . املتعاونة باالضطالع بدور املوجهة  
قامـــة شـــبكات لالتـــصال فيمـــا بـــني النـــساء البـــارزات يف حقـــل العلـــم  إ وتعزيـــز ،يف الفـــرص

 .صعيدي اليوم والغدعلى والتكنولوجيا 
 أي ،“كـوالييت -إي”اجلامعات ومرافق البحث قد تلقي جـائزة   من   ٢٠وما يزيد عن     

 وهن جائزة تقـدم للمنظمـات الـيت متـارس سياسـة             ،جائزة املساواة الكاملة ذات النوعية الرفيعة     
 .وظيفية تتسم باملساواة يف الفرص

ونـسبة النـساء الالئـي      . واهلبات واملنح الدراسية تعرض وفقا ملبدأ التـساوي يف الفـرص           
 يف املائـة    ٥٢,٤نحا دراسية يف إطار القانون االحتادي للمساعدة يف التدريب قد بلغت            تلقني م 
 ارتفـع   ،ويف اجلامعـات  ). ٢٠٠١ يف املائة يف عـام       ٥١,٦بعد أن كانت تناهز      (٢٠٠٣يف عام   

ونـسبة النـساء الالئـي    ).  يف املائـة ٥٥,٤: ٢٠٠١( يف املائـة  ٥٦,٦ما يقرب من إىل  هذا الرقم   
 يف  ٦٨,٢ حيـث كانـت      ،وعية من املساندة قد بلغت أقصاها يف جامعات الفنون        تلقني هذه الن  
 فــإن هــذا الــرقم قــد ،أمــا يف جامعــات العلــوم التطبيقيــة).  تقريبــا٦٨,٣: ٢٠٠١(املائــة تقريبــا 

 يراعـي أن  ،وفيما بـني تالميـذ املـدارس     ).  يف املائة تقريبا   ٤٣,١: ٢٠٠١( يف املائة    ٤٣,٠ناهز  
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حنــو ملحــوظ عــن أعــداد علــى هــذه الفئــة مــن املــساندة بأعــداد تزيــد علــى البنــات قــد حــصلن 
 يف املائـــة تقريبـــا يف هـــذه ٦٠,٧إىل ؛ حيـــث كانـــت نـــسبتهن تـــصل  ٢٠٠٣األوالد يف عـــام 

الرجـال والنـساء فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الوصـول ملزيـد مـن                لـدى   ومثة فرص متـساوية     . اجملموعة
 .التدريب املتقدم

 ،)٢٠٠٤( يف املائـة     ٢٣ملـن فتـرة التلمـذة الـصناعية تبلـغ           ونسبة النـساء الالئـي ال يك       
والبنـات يـتخلفن عـن      ).  يف املائـة   ٢١(وهذه النسبة ال تزيد كثريا عن النـسبة املنـاظرة للرجـال             

ــدارس مبعــدل يقــل عــن معــدل األوالد    ــر    ،امل ــهائي إلجنــازهن التعليمــي يعــد أكث ــستوي الن  وامل
 .ارتفاعا

 أن تقتــرح مؤشــرات مــن ،رئاســتها لالحتــاد األورويب يف ســياق ،أملانيــاإىل وقــد طلــب  
تعلـيم  ”شأهنا أن تتيح قياس وإبراز ذلك التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف الواردة يف الفصل بـاء                 

 مـن    أربعـة  وسـوف تقتـرح أملانيـا يف هـذا الـصدد          .  مـن منـهاج عمـل بـيجني        “وتدريب النـساء  
 :املؤشرات

فــة اخلــرجيني اجلــامعيني يف ميــادين الرياضــيات  نــسبة اخلرجيــات واخلــرجيني مــن بــني كا  - 
 .والعلوم والتقنيات

 والفئـة العمريـة   ، عامـا ٣٩إىل  ٢٥مـن الفئـة العمريـة    (معدل تـشغيل النـساء والرجـال       - 
 . تعليمي مت الوصول إليهىمستوعلى مع توزيع ذلك حسب أ)  عاما٦٤إىل  ٤٠

يل املوحـد للتعلـيم واخلـرجيني مـن         نسبة اخلرجيات من املرحلة اخلامسة مـن النظـام الـدو           - 
 وكـذلك نـسبة احلاصـالت       ،نفس املرحلة من بني مجيع مـن خترجـوا مـن هـذه املرحلـة              

هذه الدرجة من بني مجيع احلـائزين       على   يف الفلسفة واحلاصلني     ةدرجة الدكتورا على  
 .هلا مع التصنيف حسب ميدان الدراسة الرئيسي وبيان اجملموع

 مـع   ،ن املـوظفني األكـادمييني العـاملني يف الـدوائر األكادمييـة             نسب النساء والرجال مـ     - 
 . وحسب اجملموع أيضا،التفرقة حسب الرتب ألف وباء وجيم

اجمللس املعـين بالعمالـة والـسياسة    إىل وسوف تقدم أملانيا النتائج املتصلة هبذه املؤشرات     
 . حىت يعتمدها،االجتماعية والصحة والشؤون االستهالكية

 
  التثقيف اجلنسي وتنظيم األسرة وتقدمي املشورة للنساء احلوامل- ٢-١٠  

من أجل توفري التثقيف واملشورة يف ميادين اجلـنس وتنظـيم األسـرة واحلمـل لكـل مـن                 
ــسكانية    ــات ال ــة الفئ ــساء والرجــال يف كاف ــة    ،الن ــة ضــرورة للمنظمــات احلكومي  يالحــظ أن مث
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كومـة االحتاديـة أمهيـة كـبرية للتعـاون مـع شـيت            تـويل احل   ،وهلذا الـسبب  . النشطة يف هذا املنحي   
علـى   كما أهنا تدعم أعماهلا من خالل متويل األنشطة كـل            ،املنظمات اليت تعمل يف هذا احلقل     

الـصعيد املثـايل أم     علـى    سـواء    ، مـن قبيـل املـؤمترات واملنـشورات وتـدابري التعلـيم املتـصل              ،حدة
 متمـثال  ، خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير  ،توكان اهلدف اخلاص للعمل مع هذه املنظما . املايل

وكــان مثــة . يف كفالــة نوعيــة الرعايــة املقدمــة ملــن يلتمــسون اإلجهــاض أو وســائل منــع احلمــل 
 -واألرقـام املنخفـضة   . جتنب حاالت محـل املراهقـات   على  اهتمام خاص يف السنوات األخرية      

جنـاح اجلهـود املـشتركة    علـى    تـدل    ، يف هـذا الـصدد     ، فيما يتصل بأملانيا   -واملتجهة حنو اهلبوط    
والـروابط  . اليت تضطلع بأعبائها احلكومة االحتادية واملنظمات اليت تـوفر املـشورة بـشأن احلمـل              

واالحتمــاالت الوظيفيـــة  )  اإلجنــاز الدراســي األخــري   ىمــستو ( التعلــيم  ىالقائمــة بــني مــستو   
ود احلاليـة تركـز بالتـايل       واجلهـ . زالت تربر اهتماما خاصـا     وحاالت احلمل غري املرغوب فيه ما     

 .مضاعفة عمليات املشورة يف جمال االستخدام املأمون لوسائل منع احلملعلى 
 مـن   ١ مبوجـب الفقـرة      ،املركز االحتادي للثقافة الـصحية    إىل  لب   طُ ،١٩٩٢ومنذ عام    

ــدابري   أن ُي،القــانون املتعلــق مبــساعدة املــرأة يف إهنــاء احلمــل يف حــاالت خاصــة    عــد مفــاهيم وت
 وذلــك هبــدف رئيــسي يتمثــل يف جتنــب  ،ائط يف جمــال التثقيــف اجلنــسي وتنظــيم األســرة ووســ

ويفــي املركــز هبــذه املهمــة بالتعــاون مــع األقــاليم وممثلــي وكــاالت املــشورة  . تــضاربات احلمــل
 ،ويف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      .  مع توفري التمويل الالزم من خمتلف املنظمات الوطنية        ،األسرية

 وتـوفري املعلومـات والتـدابري الالزمـة لتنميـة كفـاءة             ،منـع محـل املراهقـات     علـى   ز  كان مثة تركيـ   
 ،سـبيل املثـال   علـى    ،ومـن اجلـدير بالـذكر     . التعامل مـع احلمـل والـوالدة      لدى  النساء واألزواج   

 :املشاريع والدراسات احلالية التالية
أسـر فيمـا بـني    أطفـال وتكـوين   علـى  دراسة استقصائية متثيلية عـن الرغبـة يف احلـصول          - 

 ).٢٠٠٤(النساء والرجال من محلة الدرجات اجلامعية 

-٢٠٠١( بـشأن تـواريخ احليـاة وتنظـيم األسـرة      “حيـاة الرجـال  ”دراسة حتت عنوان   - 
٢٠٠٤(. 

 ،نتـــائج الدراســـات: جمموعـــة إعالميـــة يف ميـــدان منـــع احلمـــل فيمـــا بـــني القاصـــرات - 
 والوسـيط  ، بشأن أفراد نشر املعلومـات  وآراء اخلرباء ،واملعلومات األساسية اإلحصائية  

 .  جول ديري-املعين بصغار الفتيات 

ــد  -  ــى والتواجـ ــت علـ ــبكة إنترنـ ــات   )www.schwanger-info.de( شـ ــوفري معلومـ ــع تـ  مـ
 .وعناوين لالتصال بشأن مجيع جوانب احلمل والوالدة



CEDAW/C/DEU/6  
 

07-56643 53 
 

  مـن أجـل    “احلمـل والـوالدة   . يف كـل مكـان    ” مـن قبيـل نـشرة        ،جمموعة من النشرات   - 
 مـن أجـل     “األبـوة إىل  يف الطريـق    ! سوف أكون هنـاك   ” وأيضا نشرة    ،النساء احلوامل 
 .اآلباء املنتظرين

 .الوالدةعلى الدائرة رفيعة النوعية يف جمال عمليات التشخيص السابقة  - 

ومنع محل املراهقات فيما بني الفئات احملرومة اجتماعيا يشكل هدف مـشروع جديـد     
ــدى  ــادي لل ل ــز االحت ــوان    املرك ــصحي حتــت عن ــف ال ــة  (تثقي ــنقم جبول ــدي  -ل ــوة ل ــاط الق  ، نق

ومـن  .  بالتعاون مع إقليم مشال الـراين      ٢٠٠٧يناير  / الذي شرع فيه يف كانون الثاين      ،)مستقبلي
 دائــرة ألنــشطة تعلــيم أطفــال املــدارس مــن ذوي االحتياجــات  ،املعــامل الرئيــسية هلــذا املــشروع 

ملنـشود يف هـذا الـصدد يف تـشجيع هـؤالء األطفـال              ويتمثل اهلـدف ا   . اخلاصة يف الصف السابع   
الــتفكري يف املهــن املختلفــة وخططهــم يف احليــاة فيمــا يتــصل بالعمالــة واملهنــة واحلــب         علــى 

 .  وذلك بأسلوب مسل،والشراكة واألسرة
 

  املرأة واأللعاب الرياضية- ٣-١٠  
ياضـية خـارج نـوادي      النساء املقيمات بأملانيا والالئي يضطلعن بأنـشطة ر       إىل  باإلضافة   
ــا  ،الرياضــة ــساء والب ١٠,٤ توجــد حالي ــون مــن الن ــات مــن املنتظمــات فيمــا يقــرب مــن     ملي ن
 فإن نسبة النـساء يف احتـاد        ،وبالتايل).  مليون ١٠،٣: ٢٠٠٠(من النوادي الرياضية     ٨٨ ٥٠٠

تزايـد   وهـذه النـسبة ت     ،) يف املائـة   ٣٨،٦: ٢٠٠٠( يف املائـة     ٤٠األلعاب الرياضية األملاين تنـاهز      
وكثريا ما تكون النـساء ممـثالت يف املراكـز القياديـة يف     . مبعدل يزيد عن املعدل املتعلق بالرجال  

ونـسبة النـساء يف جلـان احتـاد األلعـاب           . جمال الرياضة بشكل يفوق ما كان عليه احلال من قبل         
قـد زادت   ) “النـساء يف جمـال الرياضـة      ”بدون إدراج اللجنة الوطنيـة املـسماة        (الرياضية األملاين   

 يف املائـة؛ وعنـد أخـذ اللجنـة الوطنيـة يف           ٢٦,٦ما يبلغ اآلن    إىل  ) ١٩٨٨( يف املائة    ١٣,٥من  
 يف ٤٢,١و ) ١٩٩٨( يف املائــة ١٦,٣مــا يتــراوح بــني إىل  فــإن هــذه األرقــام تــصل ،االعتبــار

 ).٢٠٠٣(املائة 
كومـة   مـشروع كـان جيـري بـدعم مـن احل           ،ومن العوامل اليت أسهمت يف هذا التطـور        

 الــذي متيــز ،“النــساء يف الطليعــة” وهــو مــشروع ،٢٠٠٥عــام إىل  ٢٠٠١االحتاديــة مــن عــام 
. نقـص متثيـل النـساء يف املراكـز القياديـة الرياضـية            علـى   هبدف طويل األجـل يتمثـل يف التغلـب          

 أمـا تنفيـذه فإنـه قـد مت يف     ،حـدمها نظـري واآلخـر عملـي    أ ،قسمنيإىل وقد قسم هذا املشروع  
ولقـد  . تعاون مع العاملات االجتماعيات من النساء واحتاد األلعـاب الرياضـية األملـاين    إطار من ال  

النـساء واملراكـز القياديـة يف عـامل         ”النظـر يف قـضية      على  حفز هذا املشروع املنظمات الرياضية      
 يراعي أن النساء الالئي تقدمن لـشغل هـذه املراكـز كـن يـشعرن                ،ويف نفس الوقت  . “الرياضة
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منـصة إلقامـة الـشبكات بفـضل     علـى    وذلـك ألسـباب تتـضمن حـصوهلن          ،ملساندةبالتشجيع وا 
 .االجتماعات املنتظمة املتصلة هبذا املشروع

وبغيـــة اجتـــذاب مزيـــد مـــن االهتمـــام مـــن قبـــل الـــسياسيني واجلمهـــور فيمـــا يتـــصل    
نني  قامت الوزارة االحتادية املعنية بـشؤون األسـرة واملـس          ،“املرأة واأللعاب الرياضية  ”مبوضوع  

 باإلسـهام يف عمليـات جتميـع تقـارير احلكومـة االحتاديـة              ، منـتظم  وحنـ علـى    ،والنساء والـشباب  
 .٢٠٠٦ولقد مت جتميع ونشر التقرير احلادي عشر اخلاص بالرياضة يف عام . املتعلقة بالرياضة

 
 املساواة بني املرأة والرجل يف ميدان العمالة: ١١املادة   

 
 أرقام وقائع و- العمالة - ١-١١  

ووفقـا  .  ومستوي العمالـة بـني النـساء يف أملانيـا مـستمر يف االرتفـاع      ،٢٠٠٢منذ عام    
 كانـت النـساء     ،)التقريـر الـوطين   (للمعلومات املقدمة من مكتب اإلحصاءات االحتادي األملـاين         

 وذلـك يف  ، مليـون ٣٨,٤ وعـددهم  ، يف املائة من متوسط من يعملون يف أملانيـا  ١٨,١يشكلن  
والعمالــة تعــين هنــا أن يكــون الــشخص موظفــا أو مــضطلعا بعمالــة ذاتيــة أو أن   . ٢٠٠٤عــام 

 زاد عدد النـساء العـامالت   ،٢٠٠٣املتوسط اخلاص بعام   إىل  وبالقياس  . يكون يف إجازة مؤقتة   
عـاملني خـالل     هـبط عـدد ال     ،وفيما بني الرجـال   ).  يف املائة  ١,١أي بنسبة   ( ١٣٣ ٠٠٠ مبقدار

ونسبة النـساء يف العـدد      . النقيض من ذلك  على   ،) يف املائة  ٠,٣( ٦٥ ٠٠٠نفس الفترة مبقدار    
وهــذا يعــادل زيــادة . ٢٠٠٤ يف املائــة يف املتوســط بعــام ٤٧,١اإلمجــايل للعــاملني كانــت تبلــغ 

 .٢٠٠٣عام إىل  يف املائة يف نسبة النساء بالقوي العاملة بالقياس ٠,٤مقدارها 
النـساء الالئـي يقمـن بالعمـل        ( العـامالت    وهذا التطور اإلجيايب ينعكس يف نسبة النساء       

ووفقــا .  ســنة٦٤ و ١٥ بــني -الــسكان اإلنــاث يف ســن العمــل  مــن باعتبــارهن نــسبة مئويــة  
ــة   ــة جملمــوع    ،للمكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــسبة املئوي ــشكل طفيــف الن  هبطــت ب

العــامالت  زادت نــسبة النــساء ، ويف نفــس الوقــت،٢٠٠١الــسكان العــاملني بأملانيــا منــذ عــام 
).  يف املائـة   ٥٧,٧: ٢٠٠٠ (٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٥٩,٣حنو مستمر وبلغت مستوي     على  

ســتراتيجية العمالــة اوهــذا يعــين أن أملانيــا قــد جتــاوزت بالفعــل ذلــك اهلــدف املؤقــت الــوارد يف 
ومـن رأي احلكومـة االحتاديـة إذن أن         . مبـا يزيـد عـن نقطـتني مئـويتني         )  يف املائة  ٥٧(األوروبية  

أملانيا ماضية يف طريقها دون عائق حنو الوفـاء بـذلك الـشرط الـذي وضـعه اجمللـس األورويب يف        
األقـل مـن   علـى   يف املائة   ٦٠ بتشغيل   ،٢٠١٠ حبلول عام    ، وهو الشرط املتصل بالقيام    ،لشبونة

 .السكان النساء
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نـاك   يالحـظ أنـه كانـت ه       ،ويف مواجهة ذلك االجتاه املتزايد حنو العمل من قبل النساء          
نسبة النساء العـامالت بـأجر أو املعرضـات حاليـا           (يف نسبة النساء بالقوي العاملة      أخرى  زيادة  

 وذلـك مـن مـستوي       ،) عامـا  ٦٥سـن   إىل   عامـا    ١٥للبطالة مقابل السكان من النساء من سـن         
ــام  ٦٤,٠ ــة يف ع ــستوي إىل  ٢٠٠٠ يف املائ ــام  ٦٦,١م ــة يف ع ــب  ،٢٠٠٤ يف املائ ــا ملكت  وفق

 .ادياإلحصاءات االحت
ومــن أجــل التأكــد مــن مــشاركة املــرأة يف القــوي العاملــة تتــسم باملــساواة مــن حيــث    

 بـل   ، ال يف جمـرد نـسبة النـساء العـامالت          ، يالحظ أن مثة أمهية للنظـر      ،بل العيش وفره من سُ  ت ما
والنـساء ماضـيات يف تقـدمهن    . أيضا يف حصة هؤالء النساء يف حجم ساعات العمل اإلمجاليـة         

 والفتيـات حيـرزن     ،مـستويات أفـضل يف النظـام التعليمـي        علـى   ا أهنـن حيـصلن       كمـ  ،بشكل عـام  
 فإن حجـم سـاعات العمـل الـيت تقـضيها املـرأة يف العمـل             ، ومع هذا  ، بصفة خاصة  اتدريبا ممتاز 
 فـإن معـدل العمالـة جـزءا مـن الوقـت             ،وبالتـايل .  دون احلجم اخلاص بالرجـل     ما زال لقاء أجر   

 فيمــا يتــصل بالنــساء ،)ا مــن الوقــت يف مــشمول القــوي العاملــة النــسبة املئويــة للعــاملني جــزء(
إىل  يف املائــة ٣٠,٢ قــد ازداد مــن ،٢٠٠٤عــام إىل  ١٩٩١العــامالت خــالل الفتــرة مــن عــام 

ــة ٤٢,١ ــة١٢,١(+ يف املائ ــت      ،) يف املائ ــن الوق ــاملني جــزءا م ــسبة الرجــال الع  يف حــني أن ن
 ). يف املائة٤,١(+  يف املائة ٦,٢إىل ة  يف املائ٢,١ترتفع أثناء نفس الفترة إال من  مل

 يف سـوق العمـل      ، الـذين تتجـاوز أعمـارهم سـن اخلامـسة واخلمـسني            ،ونسبة الـسكان   
نسبة النساء يف سوق العمل مـن       على  وهذا ينطبق بصفة خاصة أيضا      . منخفضة نسبيا يف أملانيا   

 يف املائـــة ٢٢ كانـــت هـــذه النـــسبة تتـــراوح بـــني  ،ويف هـــذه احلالـــة.  عامـــا٦٤إىل  ٥٥ســـن 
للمـؤهالت  ( يف املائـة     ٥٠و  ) للمـؤهالت املتوسـطة   ( يف املائة    ٣١,٩و  ) للمؤهالت املنخفضة (

 يف  ٦٢,٧ يف املائـة و      ٤٥,٢  يف املائة و   ٣٧,٣: وفيما يتصل بالرجال   (٢٠٠٥يف عام   ) العالية
 يالحــظ أن البــاحثني يف ســوق العمــل ،ويف ضــوء هبــوط عــدد الــسكان). التــوايلعلــى  ،املائــة

ومـن  . ٢٠١٥تنبئون حبدوث اخنفض أكثر حدة يف عدد األخصائيني املدربني اعتبارا من عـام              ي
املتقـدمني يف  لـدى   فإنه ينبغي أن تتخذ التدابري الالزمة بأملانيا من أجل حتسني فرص العمالة            ،مث

وهدف هذا النشاط يتمثل يف تشجيع التعلم طوال احليـاة مـن            . السن من أعضاء القوي العاملة    
العمل حىت سـن متقـدم بواسـطة تـدابري مـن            على   وكفالة القدرة    ،ل نظام مستمر للتدريب   خال

واحلكومة االحتادية قد أدخلت قانونا لتحـسني فـرص العمالـة           . قبيل السياسة الصحية املستدامة   
ويتــضمن اهلــدف املنــشود مــن مــشروع القــانون هــذا إعــادة دمــج العــاطلني  . أمــام كبــار الــسن

 وهذا نوع من أنواع الـدعم الـذي يقـدم مـن أجـل        ، نظام لألجر املزدوج   األكرب سنا عن طريق   
 . ومن أجل التدريب املهين أيضا،عادة اإلدماج بالقوي العاملةإ
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ــي         ــسنات الالئ ــساء امل ــة بالن ــة اخلاصــة املتعلق ــضا يف احلال ــة تنظــر أي ــة االحتادي واحلكوم
وذلـــك مـــن قبيـــل . ميـــة وذلـــك يف إطـــار املـــشاريع النموذجيـــة األكثـــر عمو،ميارســـن العمـــل

 ، وهـو مـشروع يـستهدف حتـسني مـؤهالت املـسنني            ،“الكفاءة بعـد سـن اخلمـسني      ”مشروع  
 الـذي يتوقـع لـه أن يبـدأ يف أوائـل             ،ويف هذا املشروع  . ممن ال يعملون أو ممن يتعرضون للبطالة      

 سـوف يـستحدث مفهـوم تـدريب جتـرييب مـن قبـل االحتـاد املركـزي لتجـار           ،٢٠٠٧ربيع عام   
 ١٤١ وهـو يـضم      ، الذي يضطلع بالعمل باالشتراك مع احتـاد النقابـات األملانيـة           ، بأملانيا التجزئة

 واملنتشرة يف األقـاليم واملنـاطق واملـدن جبميـع أحنـاء             “العمل واحلياة ”من الفرق العاملة املسماة     
ــد ــل وطــين   ،البل ــق عام ــضال عــن فري ــار النمــوذج  .  ف ــرة اختب ــاء فت ــرص   ،وأثن  ســوف حتــسن ف

والكومــة االحتاديــة .  مــع تطــوير النمــو احملتمــل لتجــارة التجزئــة  ،ســوق العمالــةاملــشاركني يف 
 بإثبـات   ، عن طريق هـذا املـشروع الفريـد        ،واالحتاد املركزي لتجار التجزئة بأملانيا ينويان القيام      

ومــن األهــداف األخــرى هلــذا . مــؤهالت املــسننيعلــى أن مثــة أمهيــة للتــدابري املتعلقــة باحملافظــة 
ــز مــدي إدراك أربــاب األعمــال واجملتمــع إلمكانــات هــؤالء املــوظفني      تن،املــشروع ــة وتعزي مي

 .واحتماالت زيادة إيرادات األعمال التجارية املشتركة فيه
 أدخـل قالـب جديـد مـن         ،ويف إطار القانون الرابع للخدمات احلديثـة يف سـوق العمـل            

؛ وبنـاء  ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ وذلـك يف     ،قوالب الدعم األساسي ملن يلتمـسون العمـل       
 مت دمج مساعدة البطالة واملساعدة االجتماعية ملـن يـستطيعون العمـل وإن كـانوا يف                 ،هذاعلى  

 .معونة مالية يف نظام من نظم التعويض عن البطالة الطويلة األجلإىل حاجة 
 تــسجيل عــدد كــبري مــن املــستحقني     ، ألول مــرة،ى جــر،ويف ســياق هــذا القــانون   

 ، االجتماعيــة ممــن يــستطيعون العمــل وإن كــانوا مل يتقــدموا لــسوق العمالــة   الــسابقني للرعايــة
إحـداث زيـادة يف عـدد املـسجلني بوصـفهم           إىل  وقد أفضي هذا    . وذلك بوصفهم من العاطلني   
 ممـا كـان أكثـر وضـوحا يف حالـة النـساء خبـالف جممـوع                  ،٢٠٠٥من العاطلني بأملانيـا يف عـام        

 يراعــي أن املــستفيدين  ،ن وكالــة العمالــة االحتاديــة  ووفقــا للمعلومــات املقدمــة مــ   . الــسكان
السابقني من الرعاية االجتماعية والذي ميكن تشغيلهم واإلناث املعاالت من جانب مـستحقي             

 يعـدون أكثـر عـددا    ، والالئي مل يـسبق تـسجيلهن بوصـفهن مـن العـاطالت           ،مساعدات البطالة 
قيق ملــا يــسمي آثــار القــانون الرابــع   فــإن التقــدير الــد،ومــع هــذا. مــن مجاعــة الــذكور املقارنــة 

علــى  حيــث تؤخــذ يف االعتبــار كافــة نتــائج هــذا القــانون ،للخــدمات احلديثــة يف ســوق العمــل
ــة   ــام العمال ــادة أو نقــص أرق ــسرعة  ،زي ــة  ،ومــع ذلــك . حــدودهإىل  يــصل ب ــة العمال ــإن وكال  ف

 مـن   ٣٨٠ ٠٠٠ هـذا الوضـع بـشأن     علـى   أن احلالـة ذا الـصلة كانـت         ال بـد    االحتادية تـري أنـه      
 . يف املائة من النساء٧٠ وكانت من بني هؤالء نسبة تناهز ،األشخاص يف املتوسط كل عام
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 يف املائـة يف    ١٦,٧ ارتفع عـدد النـساء العـاطالت يف البدايـة بنـسبة              ،وإزاء هذه اخللفية   
ل بالرجـال  ــال فيمـا يتـص  ـــ ه احلـــ د سـرعة بكـثري ممـا هـو علي    ـــحنو أشعلى   وذلك   ،٢٠٠٥عام  
مليون من النـساء العـاطالت يف عـام     ٢ ٢٥٥واملتوسط السنوي كان يبلغ   ). ائة يف امل  ٦,٤ (+

فيمـا يتـصل   (وكانت هناك أيضا زيادة كبرية مناظرة يف املعدل الـسنوي لبطالـة املـرأة               . ٢٠٠٥
 ،١٢,٧إىل  ممـا يـصل باملعـدل    ، يف املائة١,٩ وقد بلغت هذه الزيادة    ،)جبميع املوظفني املدنيني  

 وهــذا جيعــل املعــدل ، مــن النقــاط املئويــة٠,٩ فــإن الزيــادة كانــت جمــرد ،النــسبة للرجــالأمــا ب
 يف املائـة؛ وكـان      ٤,٧ هبط عدد النساء العـاطالت بنـسبة         ،٢٠٠٦ويف عام   .  يف املائة  ١٣ يبلغ

أمـا املتوسـط احلقيقـي    ).  يف املائـة ١٠,٣-(هذا اهلبوط مع ذلك دون اهلبـوط املتـصل بالرجـال      
 ١٠٦ ٠٠٠  وهـذا يقـل مبقـدار      ، مليـون مـن النـساء العـاطالت        ٢,١٥نه كـان     فإ ،٢٠٠٦لعام  

واملتوسـط الـسنوي ملعـدل البطالـة قـد هـبط بـشكل مقابـل                . ٢٠٠٥عن املتوسط اخلـاص بعـام       
ن إ فـ ،أمـا يف حالـة الرجـال     .  يف املائـة   ١٢,٠إىل   حيـث وصـل      ، مـن النقـاط املئويـة      ٠,٧مبقدار  

 .  يف املائة كذلك١٢,٠إىل ئوية ووصل بدوره  نقطة م١,٤هذا املتوسط قد هبط مبقدار 
مراعاة تأثري القـانون الرابـع للخـدمات احلديثـة يف سـوق العمالـة عنـد النظـر يف                    لدى  و 

 كانـت الزيـادة     ، يتبني أن هـذه البطالـة قـد ازدادت قلـيال بالنـسبة لكـال اجلنـسني                 ،تطور البطالة 
إىل  أفضي تقلص القـوي العاملـة   ،يم اجلديدويف اإلقل. بالنسبة للمرأة أكثر ارتفاعا مبقدار ضئيل 

ــشرق    ــساء يف ال ــة الن ــة يف معــدالت بطال ــاظرة يف  ،تطــور أشــد إجيابي ــاس إل املعــدالت املن  بالقي
 نقطــة ٢,٣ويف حــني أن معــدالت بطالــة النــساء يف غــرب أملانيــا قــد ارتفعــت مبقــدار  . الغــرب

ملانيـــا قـــد ازداد مبقـــدار  فـــإن املعـــدل الـــشامل بـــشرق أ، يف املائـــة١٠,٧إىل مئويـــة ووصـــلت 
 . يف املائة١٩,٨إىل نقطة مئوية ووصل  ٠,٣

 
  إصالحات سوق العمالة- ٢-١١  

ــ  . احلكومــة االحتاديــةلــدى شكل مكافحــة البطالــة واحــدا مــن االهتمامــات الرئيــسية  ُت
القـوانني مـن األول      (٢٠٠٢ أدخلت إصـالحات واسـعة النطـاق منـذ عـام             ،وحتقيقا هلذه الغاية  

 ). أعالهانظر ،ع فيما يتصل باخلدمات احلديثة يف سوق العمالةالرابإىل 
الكتيـب  ( كانت الدعامة الرئيسية مللتمسي العمـل  ،٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ومنذ   

. ســارية املفعــول باعتبارهــا جــزءا مــن إصــالح ســوق العمالــة ) الثــاين مــن القــانون االجتمــاعي
. لعمالـة بالوظـائف املتاحـة بأسـرع مـا ميكـن           وتستهدف عملية اإلصالح بكاملها وضع طاليب ا      

 حبيـث يكـون     ،ومن املتوقع أن يكون هناك مزيد من روح املبادرة من قبل من يلتمسون العمل             
مبــدأ (لــديهم قبــل كــل شــيء اســتعداد للخــروج بأنفــسهم وبأســرهم مــن نطــاق دعــم الدولــة   

 الكفيلـة بتغطيـة      وإن كـان ال يتملـك الوسـائل        ،وكل من يستطيع العمـل    ). التشجيع والتحدي 
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 وهـو يتلقـي   ، يعترب إذن شخصا حمتاجـا ،حنو مستقل أو مبساعدة اآلخرين   على  تكاليف معيشته   
وهــذا الــدعم األساســي لطــاليب . “تعــويض البطالــة الطويلــة األجــل”اسـتحقاقا موحــدا يــسمي  

وكانـت مثـة    . العمل قد حل حمل مساعدة البطالة واملساعدة االجتماعية ملـن يـستطيعون العمـل             
مراعاة الحتياجات املرأة بوصفها أما أو والدة وحيدة أو مقدمة للرعايـة أو عائـدة للعمـل بعـد                   

 وذلـك مـن   ،ومثة قواعد اآلن تكفل عدم التمييز ضد النساء الباحثات عن العمـل    . تربية أطفاهلا 
ن قبيل املراعاة الواجبة ألحوال املعيشة اخلاصة بأسـر ذوات احلاجـة الالئـي يقمـن بتربيـة أطفـاهل            

واملــساعدة يف هتيئــة رعايــة الطفــل    . أو الالئــي يــوفرن رعايــة طويلــة األجــل لــبعض أقــارهبن      
القصر من املهـام الـيت تعتـرب اليـوم مـن املـسؤوليات القانونيـة للوكـاالت اجملتمعيـة الـيت                      لألطفال

 يراعــي أن مجيــع ،ذلــكإىل وباإلضــافة . تتــويل إدارة شــؤون املــساندة األساســية لطــاليب العمــل 
ــ احثني عــن العمــل مــن ذوي احلاجــة حيظــون بتــأمني مــستقل مــن حيــث التقاعــد والــصحة      الب

 .والرعاية الطويلة األجل
 قامــت األحــزاب  ،٢٠٠٥ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين ١١ويف اتفــاق االئــتالف املــؤرخ    
ــة ــسيحي  ،احلاكمـ ــدميقراطي املـ ــزب الـ ــي احلـ ــزب   / وهـ ــدميقراطي واحلـ ــتراكي الـ ــزب االشـ احلـ

حنـو  علـى   التزامها بتمكني النساء والرجال من الوصول       على   بالتشديد   ،الدميقراطي االشتراكي 
ويف نفـس   . متساو لعمالة من شأهنا أن تـوفر الـضمان االجتمـاعي وأن تغطـي تكـاليف املعيـشة                 

ــت ــرأة    ،الوق ــة امل ــسبة عمال ــزاد ن ــن  إىل  ســوف ت ــر م ــاد    ٦٠أكث ــا ألحكــام االحت ــة وفق  يف املائ
 ،را مــن قبــل مجيــع األطــراف يف جمــال الــسياسة وهــذا ســوف يتطلــب جهــدا مــستم . األورويب

ويقوم الباحثون اليوم بتقيـيم إصـالحات       . وأيضا من جانب جمتمع األعمال التجارية والنقابات      
 اآلثـار املتعلقـة     ،ومن االعتبارات الضرورية يف هـذا الـسياق       . سوق العمالة ذات النطاق الواسع    

 الــيت ســبق إدخاهلــا ،مــة يف سياســة العمالــةالــصكوك والتــدابري اهلاعلــى بنــوع اجلــنس واملترتبــة 
ــها يف إطــار اإلصــالح  أو ــام . تعديل ــوص  ،٢٠٠٧ويف ع ــشأن  إىل  ســيمكن اخلل ــة ب ــائج أولي نت

 مبــا يف ذلــك مــدي تــشجيع اإلصــالحات للمــساواة يف املــشاركة بــني النــساء  ،خمتلــف القــضايا
 بـالقوانني األول والثـاين       وذلك بناء عل تقرير التقيـيم الـشامل املتعلـق          ،والرجال يف جمال العمل   

 النتــائج ،٢٠٠٧وســتتاح أيــضا يف عــام . والثالــث املتــصلة باخلــدمات احلديثــة يف ســوق العمــل
 والذي حـل حمـل النظـام القـدمي اخلـاص            ،املبدئية لتقييم القانون الرابع املتصل باخلدمات احلديثة      

ويف هـذا  . العمـل طـاليب   لجانـب إدخالـه للـدعم األساسـي         إىل   ،بالبطالة واملـساعدة االجتماعيـة    
 ستكون هناك أمهية ما للمعلومات اليت يوفرها التقييم بشأن تنفيذ القانون فيمـا يتـصل           ،السياق

 اجلــزء بــاء املتعلــق انظــر(باملــساواة بــني اجلنــسني؛ ممــا يــشكل موضــوعا ملــشروع حبثــي مــستقل 
 ).٢٩ و ٢٨ التوصية رقم ،التمييز ضد املرأةعلى بتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء 
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  تشجيع العمالة- ٣-١١  
  قانون التنشيط والتأهيل والتدريب واالستثمار والتوظيف يف جمال العمل- ١-٣-١١  

علـى   كـان مثـة تـشديد     ،٢٠٠٢ينـاير   /كـانون الثـاين   ١مع بداية سريان هذا القانون يف        
 ٨واملـادة   . عمالـة مدي أمهية إدماج املرأة يف سـوق العمـل يف القـانون األملـاين املتـصل بتعزيـز ال                  

من الكتيب الثالث من القانون االجتماعي تتوخي صـراحة اسـتخدام التـدابري الالزمـة لتـشجيع                 
 ،التمييــز القــائمعلــى  يف حماولــة للقــضاء ، مبــا يف ذلــك التوجيــه املهــين،حنــو نــشطعلــى العمالــة 

 ،مـل تدريب خـاص بأحـد اجلنـسني دون اآلخـر يف أسـواق الع             على  وكذلك يف حماولة للتغلب     
 انظـر  ( أ ٨ أدخلـت املـادة      ،ذلـك إىل  وباإلضـافة   . صـعيد املـرأة   على  هبدف حتسني حالة العمالة     

من أجل تيسري التوفيق بـني      )  أدناه ٥-٣-١١ البند   انظر(ب   ٨واملادة  )  أدناه ٣-٣-١١البند  
 .العملإىل  فضال عن تشجيع عودة املرأة ،حياة األسرة وحياة العمل

 
 ين التوجيه امله- ٢-٣-١١  

 قامت وكالة العمالة االحتادية بالوفـاء بواليتـها         ،٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣يف كل من السنتني      
 ،القانونية اليت تتضمن إدراج النساء يف تلك التـدابري الـيت تتخـذها لتنفيـذ سياسـة سـوق العمـل                    

أقل تقدير نـسبة النـساء مـن بـني العـاطلني والدرجـة النـسبية لتـأثرهن                  على  وذلك بإعداد تناظر    
ــةبالبطا ــة بــشأن   . ل ــة االحتادي ــة العمال ــر وكال تطــور فــرص املــساواة أمــام النــساء   ”ووفقــا لتقري

 كانت نـسبة النـساء يف مجيـع    ،٢٠٠٥يونيه / الذي قدم يف حزيران،“والرجال يف سوق العمل   
ــن       ــد ع ــل وطــين تزي ــيت حتظــي بتموي ــدابري ال ــا ٤١الت ــة دائم ــايل.  يف املائ ــإن احلــصص  ،وبالت  ف

 .أة كانت موضع جتاوز طفيف يف كال السنتنياملستهدفة لتعزيز املر
 أن نـسبة النـساء مـن بـني املـستفيدين مـن تـدابري املـساعدة                  ،ومن اجلدير بالـذكر أيـضا      

 كانـت مرتفعـة نـسبيا       ، من خالل تقدمي إعانة لبدء العمـل التجـاري         ،للشروع يف أعمال جتارية   
ن النـساء الالئـي يـتلقني       أعلـى   وقد يدل هـذا     .  يف املائة  ٤٢إىل   حيث وصلت    ،٢٠٠٤يف عام   

ــة    ــة الذاتي لــدى بــديل أفــضل للعمــل  ) جــزءا مــن الوقــت (دعمــا هبــذه الطريقــة يــرين أن العمال
 . وذلك يف مواجهة سوق للعمل تتسم بالصعوبة،)جزءا من الوقت(اآلخرين 
والتوجيه املهين املقدم مـن مكتـب العمالـة االحتـادي متـاح للجميـع يف املكاتـب احملليـة                     

ــرء بــصرف النظــر  ــة بــني    إىل وباإلضــافة .  عــن جــنس امل ــسات للمقابل ــه الفــردي يف جل التوجي
مركــز التوجيــه لــدى  يراعــي أن مثــة جمموعــة واســعة النطــاق مــن اخليــارات متاحــة   ،شخــصني

 . مما يسمح للسكان بإعالم أنفسهم،املهين
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ــه املهــين    ــة تفــي   ،ويف إطــار أســلوب تقــدمي التوجي ــة االحتادي ــة العمال  يالحــظ أن وكال
يـد  علـى   والتوجيه األويل يـتم تـوفريه       . واليتها املتعلقة بدمج املرأة مبجموعة متنوعة من الطرق       ب

اتفاق بني الوكالة االحتادية واملؤمتر الدائم لوزراء التعلـيم         على  وكاالت العمالة يف املدارس بناء      
 .والشؤون الثقافية باألقاليم يف مجهورية أملانيا االحتادية

هين يقدم طائفـة واسـعة النطـاق مـن املعلومـات ومـن األنـشطة املتاحـة            وهذا التوجيه امل   
 عـن   ، من أجل توسيع نطاق خياراهتم املهنية      ،زالوا باملدارس  نطاق كبري للتالميذ الذين ما    على  

والعـروض  . طريق تعريف هؤالء التالميذ مبجموعة ضخمة من تلـك اخليـارات يف وقـت مبكـر               
 تتـضمن   ،مجيـع تالميـذ املـدارس     إىل  الـة االحتاديـة والـيت تـصل          اليت تعدها وكالة العم    ،اإلعالمية

ــارات  أمعلومــات مــستمرة ومستفيــضة ومتــسمة بتكــرار االســتكمال بــش    ن كامــل طائفــة اخلي
ومثة اهتمام خاص بتلك الصيغ اإلعالميـة الـيت تتميـز باحليـاد فيمـا يتـصل بنـوع اجلـنس                     . املهنية

النظر يف كافـة أشـكال      على  تالميذ املدارس   وجيري تشجيع   . سواء من حيث اللغة أم املضمون     
نــوع اجلــنس يف علــى اجتاهــات مهنيــة قائمــة علــى التــدريب املتاحــة حــىت ال يقــصروا أنفــسهم  

 فـإهنم  ، الذين يلعبون دورا هامـا بـشأن مـا خيتـاره أوالدهـم مـن مهـن         ،أما اآلباء . مرحلة مبكرة 
ــار هــذه يف وقــت مبكــر   ــة االختي ــاء   وذلــك بطــرق ت،يــشاركون يف عملي تــضمن أمــسيات اآلب

ــدارس ــل     . باملـ ــن قبيـ ــشاريع مـ ــة يف مـ ــة االحتاديـ ــة العمالـ ــشاركة وكالـ ــن خـــالل مـ ــوم ”ومـ يـ
 أيـضا  انظـر ( تتم إثارة اهتمام البنـات بـاملهن التقنيـة يف سـن مبكـرة      ،)مستقبل البنات  (“البنات

ميـة  وتـضطلع وكـاالت العمالـة أيـضا بتنظـيم أمـسيات إقلي       ).  من اجلزء باء   ٢٢  و ٢١الفقرتني  
 حيث تعرض عليهن إيضاحات للممارسات اليومية يف شـيت توجهـات حيـاة     ،للبنات والفتيات 

وهـذه التـدابري   . خواطرهن عند النظـر يف خيـاراهتن املهنيـة        على   مما قد ال يكون قد طرأ        ،العمل
 .تسهم بصفة خاصة يف جماهبة توزيع األدوار بأسلوب منطي بني الرجال والنساء

 يالحظ أن وكاالت العمالة تساند مـن خيتـار   ،شباب ملراكز تدريبيةويف نطاق إحالة ال   
 كمـا أهنـا تـساند أيـضا رب العمـل            ،مهنة ما عن طريق ما ينشده من تدريب مهين        إىل  التوصل  

وعمليـة اإلحالـة تـشمل مجيـع األنـشطة املتـصلة            . متـدربني مـؤهلني   على  الذي يسعي للحصول    
. ب العمل حىت يوقعا عقدا من عقود التـدريب        باجلمع بني من يبحث عن التدريب وبني صاح       

إىل  االعتبـار الـالزم ملـصاحل وقـدرات وإمكانـات مـن يـسعي                 ينبغـي أن يـوىل     ،ويف هذا الـسياق   
 عـدم   ،صعيد املمارسة التوجيهيـة الفعليـة     على   ،وهذا يعين .  وكذلك ملتطلبات العمل   ،التدريب

ومثـة تـسجيل    . “الـذكور توجـه   ” أو   “توجـه اإلنـاث   ”االضطالع بأي تصنيف حسب معيـار       
 بـصرف  ،مهنـة مـا يريـدون القيـام بأعبائهـا مـع تواؤمهـا معهـم         علـى   للشباب يف جمال التدريب     

نـه جيـري اسـتحداث بـدائل        إ ف ،ويف حالة تعذر حتقيق التوجه املنشود     . النظر عن نوعية جنسهم   
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كافــة  مــع االضــطالع بالتنفيــذ الــالزم مبــشاركة  - ومــع اآلبــاء عنــد االقتــضاء  -مــع الــشباب 
 .األطراف املعنية

وبعد دمج مـساعدة البطالـة واملـساعدة االجتماعيـة يف نظـام الـدعم األساسـي املوحـد                    
 /النحو الوارد يف الكتيـب الثـاين مـن القـانون االجتمـاعي يف كـانون الثـاين                 على   ،لطاليب العمل 

زاميـة لوكـاالت    زاال مـن املهـام اإلل       يالحظ أن اإلرشاد املهين والتوجه املهـين مـا         ،٢٠٠٥يناير  
ة مـسؤول  ، يف وكـاالت العمالـة     ،والفرق املعنية مبـن هـم دون سـن اخلامـسة والعـشرين            . العمالة

وبوسـع  . أيضا عن املهام ذات الصلة للشباب من ذوي احلاجـة ممـن يـستطيعون ممارسـة العمـل                 
نفــس العمــل يف علــى الوكالــة الــيت تتــويل إدارة الــدعم األساســي املتعلــق باحملتــاجني والقــادرين 

 .الوقت أن توفر أيضا توجيها مهنيا
 

  منح التدريب املهين- ٣-٣-١١  
 مــن القــانون األساســي أن كــل فــرد حــر يف اختــاذ مــا يعــن لــه مــن   ١٢جــاء يف املــادة  

وهـو  . والتوجيـه املهـين بأملانيـا يتـسم بـاحترام وتأييـد مبـدأ حريـة اختيـار املهنـة                   . قرارات مهنيـة  
ومن نتـائج مبـدأ حريـة اختيـار         . األخذ مبهن بعينها  على  فراد  يتضمن بذل جهود ما حلث األ      ال

 مـع إعطـاء   ، وفقـا للكتيـب الثالـث مـن القـانون االجتمـاعي       ، توفري منح للتـدريب املهـين      ،املهنة
 ،ومـن املؤكـد   . الوفـاء بالـشروط املتعلقـة بالـدعم       لـدى    ،هذه املنح ملن يـستحقها مـن املتـدربني        

ي يف مسار حيظي باعتراف الدولة ويقدم من أجلـه متـرين قـائم               أن التدريب املهين املبدئ    ،بالتايل
 يعــد تــدريبا ميكــن االضــطالع ، ســواء يف داخــل أو خــارج مكــان العمــل،عالقــة تعاقديــةعلــى 
 حـىت وإن كـان التعـويض املـوفر أثنـاء فتـرة التـدريب ال يكفـي لتغطيـة نفقـات املعيـشة                         ،بأمره  

سـتحقاق مـنح التـدريب املهـين أثنـاء سـريان            وا. تكاليف السفر أو غري ذلك من مصروفات       أو
 يـزود الكـثري مـن هـؤالء         ،إعـداد الـشباب هلـذا التـدريب املهـين         إىل   اليت ترمي    ،التدابري التعليمية 

وهـذا أيـضا مـن نتـائج     . الشباب بإمكانية الوصـول لـذلك التـدريب املهـين وحليـاة العمـل أيـضا            
 .احلق يف حرية اختيار املهنة

 يالحـظ   ، من الكتيب الثالـث للقـانون االجتمـاعي         أ ٨ و   ٨دة يف   ووفقا للمبادئ الوار   
حنـو متـساو للحـصول عـل مـساندة يف شـكل             علـى   أن املتدربني من الذكور واإلناث مؤهلـون        

 وذلك من أجل كفالة عدم إعاقة مواصلة التدريب املهين بـسبب            ،منح من منح التدريب املهين    
ي تغــيري بعــد إدخــال نظــام الــدعم األساســي هــذا الوضــع أعلــى ومل يطــرأ . نقــص األمــن املــايل

زالـت   ويف نطاق ما إذا كانت مـا      . “قوانني هارتز ”املوحد لطاليب العمل يف أعقاب ما يسمي        
 ،حــدةعلــى الــدعم الــالزم للتــدريب املهــين يف كــل حالــة علــى هنــاك مــشاكل مــا يف احلــصول 

 .ونية القائمة أن هذه احلاالت قد اعتربت مبثابة فرص الختبار النظم القانىيراع
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  التدريب املهين اإلضايف- ٤-٣-١١  
التمييــز ضــد املــرأة يف ســياق الوصــول ملزيــد مــن علــى بــشأن التــدابري املتعلقــة بالقــضاء  

 أن النـساء قـد شـاركن يف التـدابري املقدمـة مـن وكالـة العمالـة                 ي جيب أن يراعـ    ،التدريب املهين 
 شـارك  ،٢٠٠٣ويف عـام  . ٢٠٠٤ و  ٢٠٠٣ يف عـامي     ،االحتادية بأعداد تفوق أعـداد الرجـال      

وهـذا يعكـس    ( من النـساء يف التـدابري اخلاصـة مبواصـلة تريبـهن املهـين                ١٣٢ ٠٠٠ ما يزيد عن  
علــى  فــإن الــرقم ذا الــصلة كــان يربــو  ،٢٠٠٤؛ أمــا يف عــام ) يف املائــة٥٠,٩نــسبة مقــدارها 

 فــإن وكالــة ،ومــن مث).  يف املائــة٥٢,٢ممــا يوضــح وجــود نــسبة تبلــغ  (مــن النــساء  ٩٦ ٠٠٠
 الـيت تتمثـل يف إدراج النـساء يف          ،العمالة االحتاديـة قـد جتـاوزت حـد الوفـاء بواليتـها القانونيـة                

ــة   ــدابريها الرامي ــاظرة    إىل ت ــرب من ــدريب املهــين بأعــداد تعت ــز الت ــى تعزي ــساء  عل ــسبة الن ــل لن األق
 .العاطالت وللدرجة النسبية ملدي تأثر هؤالء النساء بالبطالة

 
 سوق العملإىل التدابري اخلاصة املتعلقة بتعزيز عودة النساء  - ٥-٣-١١  

ســوق العمــل يف قــانون تــشجيع إىل إن إدخــال نــص واضــح يتــصل بالنــساء العائــدات  
القـانون الثالـث    علـى    بنـاء    ،)ب من الكتيـب الثالـث مـن القـانون االجتمـاعي            ٨املادة  (العمالة  

ه أن يكفـل وصـول النـساء لالسـتحقاقات      مـن شـأن    ،املتعلق باخلدمات احلديثة يف سـوق العمـل       
 ضـرورة هـذه     ى وذلـك يف نطـاق مـد       ، وفقـا لألحكـام القانونيـة      ،اخلاصة بتعزيز العمالة النشطة   

حنـو واضـح التوجيـه      علـى   العمالـة ذات األجـر؛ ممـا يتـضمن          إىل  األحكام بالنسبة لعودة النـساء      
ــة الت       ــن خــالل تغطي ــدريب املهــين م ــن الت ــد م ــشجيع املزي ــة وت ــها واإلحال ــة بكامل ــذه . كلف وه

زالـت   تبـاع يف أملانيـا مـا      ال فالنمـاذج اجلـديرة با     ،النصوص التنظيمية تفيد النـساء بـصفة خاصـة        
 ،تتجه يف غالبيتها حنو تكليف النساء مبعظم الواجبـات املتـصلة بتربيـة األطفـال ورعايـة املعـالني                  

 يف املائـة    ٩٨وقرابـة   . ضمما يعين توقفهن بالتايل عـن مواصـلة العمالـة ذات األجـر هلـذه األغـرا                
 .من العائدين لسوق العمل من النساء

 
  محاية األمومة- ٤-١١  

 بــدأ نفــاذ القــانون املتعلــق بتعــويض نفقــات أربــاب ،٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١يف  
ــوانني    ــديل ســائر الق ــانون تعــويض النفقــات (األعمــال وتع ــضمن تنظــيم   ). ق ــانون يت وهــذا الق

ــع  ــبعض االســتحقاقات الــيت يقــدمها أربــاب     طــريقتني خمتلفــتني لتوزي ــالغ التكلفــة اخلاصــة ب  مب
 كمـا أنـه يـشمل تكييـف إجـراءات التعـويض مـع اهلياكـل                 ،األعمال ملوظفيهم بأسلوب جديـد    

 يتعرض للتطبيـق يف حالـة تـسديد نفقـات     U1والفرع املسمي . احلالية لنظام التأمني االجتماعي  
 فهـو   U2 أما الفرع املسمي     ،ب األعمال املشاركني  االستمرار يف دفع األجور عند املرض ألربا      
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يتنــاول تعــويض أربــاب األعمــال عــن النفقــات املــستخدمة يف ســداد أجــور املوظفــات الالئــي   
ــة تكــاليف هــذه    . بقــضاء إجــازة لألمومــة  يقمــن وأربــاب األعمــال يقــدمون مــسامهات لتغطي

أو التــسديد ) U2راء إجــ( ويطــالبون صــناديق التــأمني الــصحي بالتــسديد الكامــل   ،املــدفوعات
 ).U2إجراء (اجلزئي 

يف أعقــاب اســتمرار قــانون تــسديدات األجــور   ) U2(وإصــالح نظــام توزيــع الــسداد   
تنفيــذ قــرار مــن احملكمــة الدســتورية االحتاديــة بــشأن مــسامهات أربــاب األعمــال يف  إىل يرجــع 

أعمـاهلن أثنـاء   واملوظفات يتلقني تكملـة لعـالوات األمومـة هـذه مـن أربـاب           . عالوات األمومة 
وهذه التكملـة تعـادل الفـارق بـني عـالوات األمومـة الـيت تـدفعها صـناديق                 . فترة محاية األمومة  

 ،ويف إطـار نظـام توزيـع املـدفوعات        . التأمني الصحي وآخر األجـور الـصافية هلـؤالء املوظفـات          
ل جيـري تعـويض أربـاب األعمـال عـن النفقــات الـيت تتـضمن النفقـات املتـصلة بأربـاب األعمــا          

 / تشرين الثـاين   ١٨ويف  . هؤالء فيما يتصل بتكملة عالوة األمومة من صندوق التأمني الصحي         
 ، قــررت احملكمــة الدســتورية االحتاديــة أن تكملــة رب العمــل لعــالوة األمومــة ،٢٠٠٣نــوفمرب 

وقد مت تعـويض أربـاب األعمـال عـن          .  غري دستورية  ، من قانون محاية األمومة    ١٤وفقا للمادة   
 ،ومـع هـذا   . املناظرة يف سياق توزيع املبالغ املسددة وفقا لقانون مدفوعات األجـور          املدفوعات  

أربـاب األعمـال مـن ذوي األنـشطة         علـى   وحيث أن نظام توزيع املدفوعات هذا ال ينطبـق إال           
 فإن احملكمة الدسـتورية االحتاديـة قـد ارتـأت أن مثـة انتـهاكا للواليـة املتعلقـة                    ،التجارية الصغرية 

 كــان هنــاك احتمــال ،ويف ظــل احلالــة القانونيــة الــسابقة. مبوجــب القــانون األساســيباملــساواة 
 فأربـاب األعمـال غـري املـدرجني يف نظـام توزيـع املـدفوعات                ،حنو فعلي على  للتمييز ضد املرأة    

 . خيدم مصاحلهم، أو عدم تشغيلهن باملرة،قد يرون أن تشغيل عدد ضئيل من النساء
 مت تعـديل مـسألة   ،٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ق منـذ  بـ ومن جـراء التعـديل الـذي طُ     

إىل تكملــة أربــاب األعمــال للمــساعدة املتــصلة باألمومــة بطريقــة مــن شــأهنا أن تفــضي اليــوم     
 .إدراج كافة أرباب األعمال يف نظام توزيع املدفوعات

 
  تساوي األجور- ٥-١١  

فقــا ملــصادر الــوزارة و( يف املائــة مــن إيــرادات الرجــال  ٧٨نــسبة علــى حتــصل النــساء  
ونظــرا ملــا يــسود مــن ). ٢٠٠٣ ،االحتاديــة املعنيــة بــشؤون األســرة واملــسنني والنــساء والــشباب

 حيــث يعــد قــانون املــساواة يف األجــور مــن القــوانني الراســخة يف ،حالــة قانونيــة ال خفــاء فيهــا
ر ضـد النـساء يف       فإن مـن النـادر أن توجـد اليـوم قـضايا تتـضمن التمييـز املباشـ                  ،القانون األملاين 

ت هنــاك أســباب غــري ظــاهرة  مــا زالــ ، وكمــا هــو احلــال يف بلــدان أخــري ،ومــع هــذا. األجــر
 ، ويف سـوق العمالـة بغـرب أملانيـا بـصفة خاصـة        ،ومن مث .  ومثة صعوبة بالتايل يف إثباهتا     ،للتمييز
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 وهـن .  كما يقل وجودهن يف املناصـب العليـا  ،ينتشر وجود النساء حيثما كان األجر منخفضا      
 أو يف امليـادين واملهـن      ،حنو غري متناسب يف الصناعات ذات األجر املنخفض أيضا        على  ممثالت  

 ،ومثـة احتمـاالت كـبرية لعمـل النـساء يف الـشركات األصـغر حجمـا        . اليت ال حتظي بأجر كبري  
مـا يـصل   على  كما أن من النادر بالنسبة هلن أن حيصلن        ،اليت ال تدفع أجورا كافية بشكل عام      

وهنـاك عامـل آخـر ميكـن حتديـده بـسهولة وهـو انقطـاع النـساء عـن                    . رجـال مـن أقدميـه     إليه ال 
 . مما يرجع ألسباب عائلية،البلدان األخرىإىل  بالقياس ،العمل لفترات أطول أجال يف أملانيا

 حيث أن هـذا     ،ورغم أن احلكومة االحتادية ال تستطيع أن تنظم األجور بشكل مباشر           
 فإهنـا قـد اختـذت لنفـسها هـدفا يتمثـل يف تقـدمي                ،اتفاقات األجور األطراف يف   على  حق قاصر   

ويف داخــل . كــل مــسامهة ممكنــة لتقليــل الفــوارق يف األجــور واإليــرادات بــني النــساء والرجــال
 تعمل احلكومة االحتادية بنشاط لكفالة تطبيق مبـدأ تـساوي النـساء والرجـال يف                ،اإلطار القائم 

 مـن معاهـدة االحتـاد    ١٤١املـادة  ( والعمل من نفـس القيمـة   األجر فيما يتصل بالعمل املتساوي    
 قـــدمت احلكومـــة االحتاديـــة مدونـــة لقواعـــد  ،٢٠٠٢نـــوفمرب /ويف تـــشرين الثـــاين). األورويب

املمارسات املتعلقة بتنفيذ مبدأ دفـع أجـر متـساو عـن عمـل مـن نفـس القيمـة لكـل مـن النـساء                          
ــة . والرجــال ات املــوظفني والنقابــات وأربــاب   يالحــظ أن رابطــ،ويف ظــل وجــود هــذه املدون

 لـديهم وسـيلة مـن شـأهنا أن          ،ني عـن شـؤون األفـراد      سؤول فضال عـن املـ     ،حدةعلى  العمل كل   
ــرام         ــد إب ــساواة يف األجــور عن ــصل بامل ــك احلــق األساســي املت ــاة ذل ــة مراع ــساعدهم يف كفال ت

دونـة أيـضا    وتتـضمن امل  .  وكـذلك يف االتفاقـات الـصناعية والفرديـة         ،اتفاقات األجور اجلماعية  
.  فــضال عمــن قــد يتــأثرون بأنفــسهم مــن التمييــز ،توجيــه ممثلــي املــصاحل الفرديــة ومستــشاريهم

 .٢٠٠٧نشر هذه املدونة يف صيغة مستكملة يف صيف عام وسوف ُت
 سـتقوم فرقـة عمـل أوروبيـة سـبق      ،ويف إطار التعاون مع مكتب اإلحصاءات االحتادي    

 كمـا أهنـا     ،البيانـات اخلاصـة بـاألجور أكثـر متـاثال         جعل  على  لها منذ وقت ضئيل بالعمل      يتشك
 ،والقـانون املتـصل بإحـصاءات األجـور    . ستضطلع بتقيـيم مـستهدف ملبـدأ املـساواة يف األجـور        

 سيوفر قاعدة للبيانات تتسم بتحسن واضـح        ،٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين ١الذي بدأ سريانه يف     
ــالبحوث املتــصلة بتطــور حــاالت عــدم املــساواة      فإهنــا ، ومــن مث،يف األجــر وأســباهباوتتعلــق ب

 فرصا جديدة لوضـع اسـتراتيجيات مـضادة ميكنـها أن تـستهدف األسـباب ذات الـصلة                يئسته
 .حنو مناسبعلى 

ــضا بتقــدمي مــسامهتها يف جمــال القــضاء       ــة أي ــة االحتادي ــى وتقــوم احلكوم ــز يف عل التميي
 ، لكافـة املـوظفني االحتـاديني    وجيري يف الوقت الراهن حبث عن اتفاق األجور اجلماعيـة         ،األجر

وذلك يف سياق املناقشات املتعلقة بإدخال قانون بـشأن اتفاقـات األجـور اجلماعيـة املربمـة بـني                   
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وقـد اسـتؤنفت املفاوضـات اخلاصـة بتنظيمـات األجـور يف أعقـاب انتـهاء                 . الشركاء يف العقود  
 هلـا أن تـستكمل حبلـول         ومن املتوقـع   ،٢٠٠٥الدورة األخرية للتفاوض املتصل بالعقود يف عام        

 .٢٠٠٧عام 
ومثة جهود يـتم بـذهلا كـذلك مـن أجـل حتـسني الفـرص املتاحـة أمـام النـساء يف سـوق                          
 ولكـن   ،والنساء يتسمن اآلن مبزيد من التعلم أكثر من أي وقت مـضي           . حنو شامل على  العمل  

إلضـافة  وبا. صـعيد العمـل   علـى   زال هناك فرق واضح بني مؤهالهتن وما يشغلنه من مراكز            ما
ومــن خــالل .  يالحــظ أن العمــل غــري مــوزع بالتــساوي فيمــا بــني النــساء والرجــال ،ذلــكإىل 

 ســوف يــصبح مــن املمكــن أن ،هج متعــدد األبعــاد يف سياســة املــساواة بــني اجلنــسنياألخــذ بــُن
 ومـا يـنجم     ،ت قائمـة يف جمـال التطـور الـوظيفي         مـا زالـ   يستمر يف احلد من تلـك النقـائص الـيت           

 .ات يف األجور يف الكثري من احلاالتعنها من تباين
 

  العمالة جزءا من الوقت- ٦-١١  
 ،٢٠٠١منذ بدء نفاذ القانون املتعلق بالعمالة جزءا من الوقـت ولفتـرة حمـددة يف عـام              

.  مليــون٧,٩إىل  حيــث وصــل ، مليــون١,٤ارتفــع عــدد العــاملني جــزءا مــن الوقــت مبقــدار    
 وبلغـت  ، نقطـة مئويـة   ٤,٧وقـت قـد ازدادت مبقـدار         فـإن نـسبة العـاملني جـزءا مـن ال           ،مث ومن

وميكن إرجاع هذه الزيادة يف نسبة العاملني جزءا مـن الوقـت            . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٤,٥
وقرابــة . مــا حــدث مــن زيــادة يف عــدد النــساء العــامالت جــزءا مــن الوقــت بــصفة خاصــة  إىل 

. أسـاس عـدم التفـرغ     علـى     كـن يعملـن    ٢٠٠٥ يف املائة من النـساء املـشتغالت يف عـام            ٤٤,٣
 ،ويف هـذا الـسياق  . ٢٠٠٠ يف املائـة تقريبـا عـن الـرقم املتـصل بعـام         ٦وهذا الرقم يزيـد بنـسبة       
 يف املائة من النساء يعملن جزءا من الوقـت ألسـباب شخـصية              ٥٧,٥يالحظ أن ما يقرب من      

ومنـذ  .  الرجال ونسبة العاملني جزءا من الوقت قد ارتفعت أيضا باستمرار فيما بني          . أو عائلية 
 ، يف املائـة ٥,٣ ارتفعت نسبة الرجال العـاملني جـزءا مـن الوقـت مبقـدار             ،١٩٩١بريل  أ/نيسان

 يالحــظ أن نــسبة العــاملني ، ويف نفــس الوقــت، يف املائــة٧,٤إىل حيــث وصــلت هــذه النــسبة 
 . يف املائـة ١٦,١إىل  يف املائـة  ٨,٥جزءا من الوقت فيمـا بـني كافـة العـاملني قـد ارتفعـت مـن              

 يف املائـة    ٨٣,٩ حيث يـشكلن     ، متثل النساء غالبية العاملني جزءا من الوقت       ،حنو إمجايل على  و
 .من اجملموع

وتؤكد هذه األرقام أن القانون املتعلق بالعمالة جزءا من الوقت قـد عـزز مـن تـساوي                   
. مـل ن من عملية التوفيق بني حيـايت األسـرة والع          كما أنه قد حسَّ    ،الفرص بني الرجال والنساء   

حنـو  علـى    يتيح للنساء والرجال القيام      ، والوارد يف هذا التنظيم    ،واهلدف املتسم بصداقة األسرة   



CEDAW/C/DEU/6
 

66 07-56643 
 

 ممـا ميكنـهم مـن االسـتمرار يف إعمـال            ،أفضل بتحسني املواءمة بني حياة األسـرة وحيـاة العمـل          
 .يضعونه من خطط بشأن حياهتم ما
 

 بني املرأة والرجل التدابري املتخذة لتعزيز املساواة املهنية - ٧-١١  
ستواصل احلكومة االحتادية حتسني األحوال اإلطارية املتصلة بتساوي مـشاركة النـساء          

 يالحـظ أن مثـة أمهيـة لتعزيـز التوفيـق بـني العمالـة                ،ومـن ناحيـة أوىل    . والرجال يف حيـاة العمـل     
وهــذا .  لتغطيــة تكــاليف املعيــشة ومهــام تربيــة األطفــال واالعتنــاء هبــم يذات األجــر الــيت تكفــ

 ١٠-١١ و ٩-١١ البنـــود انظـــر(يـــشمل املـــضي يف التوســـع يف رعايـــة األطفـــال املؤســـسية   
 وتعزيــز ، واإلمعــان يف تطــوير الرعايــة النهاريــة بوصــفها بــديال يتــسم باملــساواة       ،)١-١٣ و

جانـب النظـر يف     إىل   ،املبادرات اخلاصة برعاية األطفال الـيت تتلقـي دعمـا مـن جانـب الـصناعة               
 ممـا هـو متـاح يف الوقـت          ،األطفال باعتبارها من املصروفات املتصلة بـاإليرادات      تكاليف رعاية   

هتيئـة توافـق يف     علـى    جيـب العمـل      ،ومن ناحية ثانيـة   . الراهن يف إطار قانون الضرائب االحتادي     
 حيـث يتـضمن هـذا التوافـق االعتـراف بـأن املـسؤولية املتـصلة                 ،الصعيد االجتماعي على  اآلراء  

طفال تشكل مهمة من مهـام كـل مـن الوالـدين اللـذين يعتـربان مبثابـة وصـيني                    بتربية ورعاية األ  
 يـسهم يف   ،٢٠٠٧ املطبـق منـذ عـام        ،وهيكـل نظـام العـالوة األبويـة       . حنو متـساو  على  قانونيني  
 . عنصر األب بوصفه من العناصر اهلامةإىل  فهو يتوخي النظر ،هذا الشأن
 وحـدوث   ،لعـامالت بـشكل إمجـايل     تتـضمن زيـادة نـسبة النـساء ا        أخـرى   ومثة أهداف    

ــستقبلية     ــة امل ــة يف املهــن ذات الوجه ــسبتهن التمثيلي ــاع يف ن ــة   ،ارتف  وكــذلك يف املراكــز الرفيع
 .والقيادية
 فـإن مثـة غلبـة للرجـال أيـضا يف            ،املهن القائمة يف حقـل العلـوم الطبيعيـة        إىل  وباإلضافة   

املهن الـيت تتـضمن   على وهذا الوضع ينطبق . املهن املتعلقة بالتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات 
علـى  وهنـاك مـشاريع خمتلفـة تـستهدف التغلـب           . الوظـائف األكادمييـة   على   وكذلك   ،التدريب

 وهــو حــدث ،“بنــاتيــوم ال”و . هــذا الفــصل املتعلــق بنــوع اجلــنس والقــائم يف ســوق العمالــة
علـى   ومـن شـأنه أن يعطـي بنـات املـدارس فرصـة للتعـرف               ،جيري االضـطالع بـأمره كـل سـنة        

 ،مزيـد مـن املعلومـات يف هـذا الـشأن     علـى  وللحـصول   (املهن التقنية واملتصلة بـالعلوم الطبيعيـة        
ــر ــدان انظــ ــاين  ٢١ و ٢٠ البنــ ــزء الثــ ــن اجلــ ــر   ).  مــ ــرييب آخــ ــشروع جتــ ــاك مــ ــو ،وهنــ  وهــ

 ومـن املقـصود هبـذا املـشروع املـسامهة يف توسـيع       ،“ديـدة أمـام األوالد  مـسارات ج ”مـشروع  
 وتعزيـز  ، وجعـل أدوار األوالد التقليديـة أكثـر مرونـة      ،نطاق جمموعة املهن اليت خيتارهـا األوالد      

التـأثري بـشكل    إىل  ومـن املـأمول فيـه أن يفـضي هـذا أيـضا              . الكفاءة االجتماعيـة هلـؤالء األوالد     
 وأيـــضا ،يئـــة تواجــد أكثــر قــوة للـــذكور يف مهــن التربيــة والتــدريس      إجيــايب فيمــا يتــصل بته   



CEDAW/C/DEU/6  
 

07-56643 67 
 

يتصل بتلك املناقشة املتعلقة بتحقيق متثيل أوسع نطاقـا للـذكور يف جمـاالت احليـاة اخلاصـة                   فيما
 .اليت تكثر فيها النساء

علـى  مـستويات أرفـع شـأنا وأ   إىل  كمـا أهنـن يـصلن    ،والفتيات حتظي اليوم بتعليم ممتاز     
ــدرا  ــى ق ــشأن املهــن     . يد اإلجنــاز التعليمــي صــععل ــة االســتهداف ب ــات بالغ ــدمي ملعلوم ــة تق ومث

 وذلــــك عــــن ، فــــضال عــــن حتــــسني االتــــصال بالــــشبكات فيمــــا بــــني النــــساء ،والوظــــائف
ــق  ــة     “اإلنترنــت”طري ــصناديق االحتادي ــة مــن ال ــسائية املمول ــدخل الن  ، ومــن خــالل صــفحة امل
 .www.fraunmachenkarriere.de: وعنواهنا
شـبكة فعليـة للتبـادل وسـوف يـتم تعزيـز مهمتـها اخلاصـة                إىل  ولت هذه املنـصة     وقد حت  

 .٢٠٠٧باالتصال بالشبكات عن طريق يوم من أيام العمل يف عام 
علـى  ذلـك الـدعم الـذي تقدمـه الـشركات كـل             علـى   وبغية إضفاء مزيد من الوضوح       

مبـساندة تطـوير املنـصة       تقـوم احلكومـة االحتاديـة        ،حدة من أجـل تعزيـز احليـاة الوظيفيـة للمـرأة           
ــة  ــى  genderdax)(اإلعالمي ــوذج تقييمــي خــاص   . شــبكة اإلنترنــت عل ــساعدة من  ،ويف إطــار م

 واليت تطبقهـا شـيت      ،سيجري تقييم تدابري التطوير الوظيفي املتعلقة باملهن ذات الوجهة النسائية         
 .ة اإلعالميةهذه املنصعلى   مع تقدمي الشركات اليت تشغل املراكز املائة األوىل،الشركات
 هـي واملنظمـات الرائـدة مبجتمـع         ، قامت احلكومة االحتاديـة    ،٢٠٠٦فرباير  /ويف شباط  

 تنفيـذ االتفـاق املتعلـق بتـشجيع املـساواة بـني             ى بنـشر تقيـيم ثـان ملـد        ،األعمال التجارية بأملانيـا   
اصـب  ويستهدف هذا التقييم الثاين موضـوع النـساء يف املن         . النساء والرجال يف القطاع اخلاص    

جانـب  إىل   ،هـذا املوضـوع   علـى    يتضمن دراسة استقصائية حالية تتسم بالتركيز        ووه. القيادية
 .عرض للمفاهيم والتدابري الراهنة املتصلة بزيادة نسبة النساء يف تلك املناصب القيادية

 فـضال عـن التـوازن    ،وقد أوضح هذا التقييم أن تـساوي الفـرص بـني النـساء والرجـال              
 كانـا موطنـا للتعـزز والتحـسن يف جمـاالت كـثرية مـن جمـاالت           ،ة وحيـاة العمـل    بني حياة األسر  

االضـطالع  إىل  زالـت هنـاك حاجـة         وإن كانـت ال    ،السياسة واالقتـصاد يف الـسنتني األخريتـني       
 .مبزيد من العمل

 
  النساء بوصفهن مضطلعات باملشاريع ومؤسسات لألعمال التجارية- ٨-١١  
  وقائع وأرقام- ١-٨-١١  

ــة بتقــدمي مــسامهة     ت  قــوم النــساء املــضطلعات باملــشاريع واملؤســسات لألعمــال التجاري
ومن بني مـا يقـرب      . صعيد االقتصاد األملاين  على  أساسية فيما يتصل بالنمو والعمالة واالبتكار       

 كانـت   ،٢٠٠٤ مليون من رجال األعمال القائمني بالعمالـة الذاتيـة بأملانيـا يف عـام                ٣,٨٥من  
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 فــإن عــدد ،ومــن مث.  يف املائــة٢٩ون مــن النــساء؛ ممــا يــشكل نــسبة تنــاهز  مليــ١,١١٢توجــد 
ويف . ٢٠٠١عـام   إىل   بالقيـاس    ١٠٠ ٠٠٠ النساء الناهضات بالعمالة الذاتية قد ارتفـع مبقـدار        

  زاد عـــدد النـــساء املـــضطلعات بالعمالـــة الذاتيـــة مبقـــدار،اإلقلـــيم اجلديـــد ويف بـــرلني الـــشرقية
أما يف اإلقلـيم    .  من هؤالء النساء   ١٩٥ ٠٠٠ ،٢٠٠٤ عام    يف ،؛ وكانت توجد هنا   ٢٧ ٠٠٠
وفيمـا بـني    . ٩١٧ ٠٠٠  وأصبح جمموعـه   ٧٣ ٠٠٠  فإن العدد ذا الصلة قد زاد مبقدار       ،القدمي

ــة مــن مــستوي     ،٢٠٠٤  و٢٠٠١عــامي  ــة الذاتي ــساء بــني املــضطلعني بالعمال ــسبة الن  زادت ن
النساء الالئي يعملن حلساهبن يف اإلقلـيم       أما نسبة   .  يف املائة  ٢٨,٩مستوي  إىل   يف املائة    ٢٧,٩
 . يف املائة٣١,٤إىل  يف املائة ٢٩,٩ فقد ارتفعت من ،اجلديد

 فــإن عــدد النــساء املــضطلعات بالعمالــة الذاتيــة قــد زاد يف الــسنوات األخــرية ،وبالتــايل 
اع ارتفـ إىل وهذا قـد يرجـع يف غالبيـة األمـر          . بشكل أسرع من زيادة العدد املناظر من الرجال       

وكلمـا ارتفـع    . “األثـر التعليمـي   ” ممـا قـد يـسمي        ،عدد النساء العـامالت يف احلقـل األكـادميي        
 كلمــا زاد احتمــال اختيارهــا للعمالــة الذاتيــة بــدال مــن أن  ،مــستوي اإلجنــاز األكــادميي للمــرأة

 .تصبح من املوظفات
جمـاالت   مث   ،)٦٧٨ ٠٠٠(وغالبية النساء العامالت حلساهبن يعملن يف جمال اخلدمات          

 مث جمـال    ،)٨٢ ٠٠٠( وجييء بعد ذلـك جمـال اإلنتـاج          ،)٣١١ ٠٠٠(التجارة والطهي والنقل    
 مــن هــؤالء النــساء العــامالت حلــساهبن     ٢٩٥ ٠٠٠ وقرابــة). ٤١ ٠٠٠(الزراعــة والغابــات 
 .حنو مستقلعلى يضطلعن بالعمل 

 
ات التــدابري املتخــذة لتــشجيع النــساء املــضطلعات باملــشاريع ومؤســس       - ٢-٨-١١  

 األعمال التجارية
 وذلك يف حماولـة منـها لتحـسني         ،اختذت احلكومة االحتادية جمموعة متنوعة من التدابري       

 مـع   ، أكثر مـن ذي قبـل      ،استغالل اإلمكانات النسائية املتعلقة مبزاولة املهن والنهوض باملشاريع       
ي يقمـن بتأسـيس   والنـساء الالئـ  . صـعيد التنميـة االقتـصادية   على االستفادة من هذه اإلمكانات     

شــبكة داعمــة واســعة  إىل أعمــال جتاريــة مــا أو الالئــي يعملــن حلــساهبن يــستطعن أن يــستندن   
 وهذه الشبكة موجهة حنو الوفاء باحتياجـات مـن يعملـون حلـساهبم مـن كـل                  ،النطاق يف أملانيا  

يف ( بليون من العملة األوروبيـة بفائـدة منخفـضة           ٤,١ مت تقدمي    ،وبصورة إمجالية . من اجلنسني 
 وقد زيـد هـذا بـدوره مـن خـالل قـرض ائتمـاين معتمـد                  ،)شكل سلف وقروض متأخرة املرتبة    

 مما هو مقـدم مـن الـربامج اخلاصـة باملؤسـسات الـصغرية               ، بليون من العملة األوروبية    ٨,٤يبلغ  
وذلــك يف قالــب ســلف منخفــضة الفائــدة   (KfWجمموعــة املــصارف األملانيــة لــدى واملتوســطة 

 ).بة أيضاوقروض متأخرة املرت
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أعــداد النــساء الالئــي علــى  طــرأت زيــادة كــبرية ،٢٠٠٢ و ١٩٩٠وفيمــا بــني عــامي  
 يالحظ أن أكثر مـن      ، ويف اإلقليم القدمي   ،ومن مث . تلقني املساعدة يف تأسيس أعماهلن التجارية     

عمل جتاري واحد من كل أربعـة أعمـال جتاريـة جديـدة سـبق هلـا أن حظيـت بالـدعم قـد قـام                          
 فــإن نــسبة النــساء  ،أمــا يف اإلقلــيم اجلديــد. ٢٠٠٢يف عــام )  يف املائــة٢٥,٦(يــد امــرأة علــى 

املساعدة الالزمة يف تأسيس أعماهلن التجارية قد زادت عن ثلـث اجملمـوع             على  الالئي حصلن   
 يف اإلقلـيم    ٢١,٣ كانت هاتان النسبتان جمـرد       ،١٩٩٠ويف عام   ).  يف املائة  ٣٣,٦(ذي الصلة   
وكــان إدخــال مــا يــسمي برنــامج األمــوال األصــلية معينــا . م اجلديــد يف اإلقلــي٢٥,٦القــدمي و 

ــة   وهــذا الربنــامج معــد مــن أجــل تأســيس األعمــال    . بــصفة خاصــة ملؤســسي أعمــاهلم التجاري
ــة األصــغر حجمــا  ــغ ،التجاري ــة  ٥٠ ٠٠٠  حبــد أقــصي يبل ــة أوروبي ــساء املؤســسات  ،عمل  والن

ــة يــستخدمنه    فــإن نــسبة النــساء يف هــذا  ،تــايلوبال. حنــو غــري متناســب علــى لألعمــال التجاري
 يف املائــة يف ٢٦,٩إىل  وذلــك بالقيــاس ،٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ٣٥,٤الربنــامج كانــت تبلــغ 

 يف املائــة يف اإلقلــيم ٣٧,٣إىل  ارتفــع هــذا العــدد ،٢٠٠٥ويف عــام . ســائر الــربامج التــشجيعية
 .اءقروض ما من النسعلى  يف املائة ممن حصلوا ٤٦ وكانت نسبة ،اجلديد

لــدى  قــام الربنــامج املعــين باملؤســسات الــصغرية واملتوســطة   ،٢٠٠٢ومنــذ هنايــة عــام   
بإضــافة قــروض صــغرية تــستهدف بــصفة خاصــة مؤســسي أصــغر األعمــال          KfWمــصرف 

 يف ٥٦ومـا يزيـد عـن      . نـهم مـن العمـل حلـساهبم اخلـاص          ممـا مكَّ   ،التجارية يف قطـاع اخلـدمات     
 ولقـد اسـتفدن     ، الذاتيـة يعملـن يف قطـاع اخلـدمات هـذا           املائة مـن النـساء املـضطلعات بالعمالـة        

وكانـت نـسبة النـساء يف هـذا الربنـامج تبلـغ          . بشكل واضح من إدخال هذه القروض الـصغرية       
 .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٣٩,٢

 يف  ١٩٩٦دم يف عـام      كانت مثـة أمهيـة خاصـة لنظـام الـدعم الـذي قُـ               ،وبالنسبة للنساء  
والترتيبـات الـواردة يف هـذا النظـام بـشأن مـشاركة             .  التدريبيـة  سياق قانون استكمال املساعدة   

النساء من ذوات األطفال يف الربامج اخلاصة بتقدمي مزيد من التـدريب قـد أسـهمت يف تطـوير                   
 دخـل حيـز النفـاذ إصـالح         ،٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثـاين   ١ويف  . الوظائف النسائية بشكل كبري   

العناصـر  علـى   تـضمن هـذا اإلصـالح زيـادة التركيـز            وقـد  ،قانون استكمال املـساعدة التدريبيـة     
 كــان مثــة حتــسني للــشروط  ،ومنــذ هــذا التعــديل. املواتيــة لألســر ولتأســيس األعمــال التجاريــة 

وفيمـا بـني عـامي    . املتصلة بتقدمي الدعم لألسر ذات األطفال وللوالد الوحيد من كال اجلنـسني        
ــدعم   ،٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ ــتلقني الـ ــي يـ ــساء الالئـ ــدد النـ ــن زاد عـ ؛ ٤١ ٠٠٠إىل  ٢٣ ٠٠٠  مـ

 . يف املائة٣١  يف املائة إىل٢٦نسبة النساء من بني كافة املتلقني للدعم فقد ارتفعت من  أما
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وتقــوم احلكومــة االحتاديــة أيــضا بتــشجيع أعمــال منظمــات مــن قبيــل الوكالــة الوطنيــة  
ــة   ــة بالنــساء املؤســسات ألعمــال جتاري ــا ك . املعني ــدة بأملاني ــوفر  وهــذه املنظمــة الوحي لــها الــيت ت

معلومات وخدمات ملساعدة النساء يف هتيئة أنفـسهن كمـضطلعات باملـشاريع بكافـة قطاعـات           
 وإرســائه ،تأســيس هــذا العمــللــدى  أي ،االقتــصاد ويف مجيــع مراحــل تطــوير العمــل التجــاري

موقعهـا بـشبكة   علـى  ومما تنشره هذه املنظمـة كـل يـوم    . جهة خلفإىل   ونقله   ،حنو فعلي على  
 واملعلومـــات املتـــصلة ،األخبـــار الـــيت هتـــم القائمـــات بتأســـيس األعمـــال التجاريـــة : تاإلنترنـــ

. جانــب بعــض اللمحــات املفيــدة عــن املنــشورات والدراســات البحثيــة إىل  ،باألحــداث اهلامــة
 مـن   ٥٣٧ كانت هـذه الوكالـة تـضم العنـاوين الالزمـة ملخاطبـة               ،٢٠٠٦بريل  أ/وحبلول نيسان 

 مـن الـشبكات بكافـة أحنـاء         ٢٨٠ مـن اخلـرباء      ٤٤٦املشورة و   غرف تبادل املعلومات ومواقع     
 ميكن للنساء املـشاركات يف تأسـيس        ،الوكالةلدى  وعن طريق خطوط االتصال املباشر      . أملانيا

جانـب  إىل   ،استـشارات مبدئيـة متخصـصة ونـصائح توجيهيـة         إىل  األعمال التجاريـة أن يـصلن       
 .تتعلق خبيارات املشورةأخرى معلومات 
تـوفري القـدرة    ” أيـضا دعـم مبـادرة         فـإن احلكومـة االحتاديـة تتـوىل        ،ذلـك على  وعالوة   

 وهي مبادرة تضطلع حاليا بعـشرين مـشروعا         ،“الالزمة للنساء من مؤسسات األعمال اجلارية     
 . ما يواجهنه من ظروفهتيئة أعماهلن وحتسنيعلى حفز مزيد من النساء إىل ترمي 

 ى مــــضطلعة أخــــر باألعمــــال إىلمــــن مــــضطلعة”واملــــشروع اإلرشــــادي املــــسمي  
 وهــو يــستهدف الفتيــات القائمــات    ،حنــو حمــدد علــى  مكيــف مــن أجــل املــرأة    “باألعمــال
 والالئي كن يقمن بعمالة ذاتية لفترة ال تقـل عـن سـنة واحـدة وال تزيـد عـن ثـالث               ،باملشاريع
وبـــشأن قـــضية اخلالفـــة يف جمـــال االضـــطالع  .  مـــع رغبتـــهن يف تنميـــة مـــشاريعهن ،ســـنوات

 وهــذه الدراســة تتــويل تقيــيم ، توجــد حاليــا دراســة مــن إجــراء جامعــة فرانكفــورت،شاريعباملــ
إىل نقـل عمـل جتـاري مـن األب          ”اخلربات الالزمة يف عمليات اخلالفة باجملموعـة الـيت تتـضمن            

وســوف تــستخدم النتــائج ذات الــصلة يف مزيــد مــن الــربامج التثقيفيــة مــن أجــل زيــادة . “ابنتــه
 .علقة باخلالفة اليت تراعي نوع اجلنسالوعي باملشورة املت

 يالحـظ   ،٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاين  ١ومع جميء التعديل الثالث للقانون الصناعي يف         
ــترطت   ــد اشـ ــا قـ ــرة،أن أملانيـ ــاري يف     ، ألول مـ ــل التجـ ــس العمـ ــنس مؤسـ ــة جـ ــد نوعيـ  حتديـ

مـل التجـاري    واملستخدمة يف تسجيل موعد بداية تشغيل هذا الع       ) املطلوبة قانونا (االستمارات  
حيـــث ترســـل التـــسجيالت ملكتـــب (وهـــذا يـــوفر قاعـــدة إحـــصائية جـــديرة بالثقـــة  . اجلديـــد

ــع تأســيس       ) اإلحــصاءات االحتــادي  ــة توزي ــصائية عــن كيفي ــإجراء دراســة استق ــصل ب ــا يت فيم
 سر إىل يـ  وهـذا سي   ،التقـديرات علـى   وال حاجة اليوم لالعتمـاد      . الشركات بني الرجال والنساء   
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وقــد يبــدو هــذا .  تــدابري جديــدة يف ميــدان الــسياسة املتعلقــة بالنــساءحــد كــبري مــن اســتحداث
 يف  ،حىت اآلن ، فإنـه قـد كـان هنـاك مزيـد مـن الـصعوبة              ، ومـع هـذا    ،تطورا هامشيا ألول وهلـة    

 .وضع تدابري ما بشأن السياسة املتعلقة باملرأة يف هذا السياق
 

  التوفيق بني حياة األسرة وحياة العمل- ٩-١١  
التوفيق بني حيـاة األسـرة وحيـاة العمـل عـامال هامـا مـن شـأنه أن                   على  رة  تشكل القد  

 ومثـة اطـراد   ،قرارات النساء والرجال بشأن البت يف مدي الرغبة يف إجنـاب األطفـال   على  يؤثر  
 فـضال عـن     ، وذلـك يف مواجهـة تزايـد مـشاركة النـساء يف القـوي العاملـة                ،يف أمهية هـذا األمـر     

ويف الوقـت الـذي كـان ينظـر فيـه يف املاضـي              . سر من قبـل الرجـال     تزايد االجتاه حنو تكوين األ    
مسألة التوفيق بني حياة األسرة وحياة العمل باعتبارها متثـل بـشكل رئيـسي مـشكلة فرديـة                  إىل  

 فإهنا تعد اليوم من املواضيع اليت تناقش كـثريا فيمـا يتـصل بكـل مـن                  ،ختص األمهات العامالت  
 األمهيــة يف األحاديــث العامــة الــيت دارت يف أعقــاب  موضــوع حــاز مزيــدا مــنو وهــ،اجلنــسني

صعيد املضطلعني باملشاريع واالقتصاد واجملتمـع     على  التحديات والفرص اليت متثلها هذه املسألة       
ويف الكثري مـن الـشركات يراعـي أن العجـز املتوقـع يف عـدد املـوظفني الالزمـني لـشغل                      . ككل

 ،االضـطالع بعمليـة مـن عمليـات إعـادة التوجـه           ىل  إ ىاملناصب العليـا واملراكـز القياديـة قـد أد         
وهنـاك  . حيث تتسم املزايا املتـصلة بتهيئـة ظـروف عمـل مواتيـة لألسـرة بـأداء دور أرفـع شـأنا                     

مبــادرات خمتلفــة مــن قبــل احلكومــة االحتاديــة تــستهدف حتــسني إمكانــات التنــسيق بــني حيــاة    
 .األسرة وحياة العمل

قضايا من قبيل حتـسني     على   بزيادة التركيز    ، بالتايل ،واملساواة وسياسة األسرة تتميزان    
 ، وإدخال حتسينات يف األحوال املتعلقـة بـاألبوة النـشطة   ،التوازن بني حياة األسرة وعامل العمل   

 مـن  ،واهلـدف املنـشود يف هـذا الـصدد يتمثـل     . ودمج النساء واألمهات يف العمالـة ذات األجـر      
 متـساو لألعبـاء بـني األمهـات واآلبـاء يف جمـال تربيـة                 يف املـسامهة يف حتقيـق توزيـع        ،ىلناحية أو 

 بكفالة هتيئة مزيد مـن املراعـاة يف         ، من ناحية أخري   ، مع القيام  ،ورعاية األطفال بقدر اإلمكان   
 فــضال عــن تقليــل املعوقــات الــيت كــثريا  ،كــثري مــن اآلبــاءلــدى جمــال العمــل للتوجــه األســري  

 .تواجه األمهات يف سوق العمالة ما
ة تعاون استراتيجي بني السياسة والقطاع اخلاص من أجـل حتـسن احتمـاالت              وكان مث  

االتفــاق املتعلــق بتــساوي ”وهــذا يتــضمن . التوفيــق بــني حيــاة األســرة وحيــاة العمــل يف أملانيــا 
 مما مت تقيـيم مـدي تقدمـه بالفعـل لثـاين مـرة        ،“الرجال والنساء يف القطاع اخلاص    لدى  الفرص  

 وهو اجتـاه حنـو إعـداد حتالفـات تتعلـق            ،التعاون مع القطاع اخلاص   واجتاه هذا   ). ٧-١١ انظر(
 قـد تطـور بـشكل بـالغ النفـع منـذ عـام               ،بتساوي الفرص وحتقيق ظروف أكثر صـداقة لألسـرة        
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والــشراكة بــني .  حيــث أصــبح مــن خــصائص سياســة املــساواة بــني اجلنــسني يف أملانيــا،٢٠٠١
اضيع اجتماع املائدة املستديرة الـوزاري      القطاعني العام واخلاص ستكون أيضا موضوعا من مو       

 حيث ستقدم احلكومـة     ،٢٠٠٧يف مؤمتر القمة العاملي املعين باملرأة الذي سيعقد بربلني يف عام            
 .االحتادية تقريرا عن جتربتها يف جمال التعاون مع القطاع اخلاص

 يراعــي أن ،٢٠٠٣كل يف عــام  الــذي ُشــ،“التحــالف مــن أجــل األســرة”ويف ســياق  
ــة قــد اعتمــدت   احل ــآلف   االســتراتيجيةهــذه علــى كومــة االحتادي ــة ت ــة وشــرعت يف هتيئ  الطوعي

ومثـة  . حتقيق عالقات ودية أسرية يف حقـل العمـل        على  اجتماعي واسع النطاق من أجل العمل       
مــساندة هلــذا مــن قبــل عــدد مطــرد الزيــادة مــن الشخــصيات اهلامــة بالقطــاع اخلــاص والــدوائر  

 كان هناك مجع بني تلك املبادرات الـيت تـستهدف           ،طار هذا التحالف  ويف إ . العلمية والنقابات 
جانب هتيئة مزيد من املراعـاة الحتياجـات األسـر          إىل   ،حتسني التوازن بني األسرة وجمال العمل     

وقضية التوازن بـني حيـاة األسـرة وحيـاة العمـل            . املدى املتوسط على  يف ثقافة الصناعة األملانية     
الـسياسية   - األصـعدة االقتـصادية واالجتماعيـة     علـى   زا للمـداوالت    قد أدخلت باعتبارها مركـ    

 أمكن جعل مسألة العالقـات الوديـة مـع األسـرة مبثابـة عامـل هـام                  ،ويف نفس الوقت  . والعلمية
 .من حيث املنافسات واملواقع

 مـن   “٢٠٠٥عامـل النجـاح املتـصل باألسـرة يف عـام            ”وقد اضطلع باملسابقة املسماة      
التوفيـق بـني حيـاة األسـرة وحيـاة      علـى   ات ذات االهتمـام مبـساعدة موظفيهـا         أجل متييز الشرك  

 .تباع اآلخرينا وذلك هبدف اإلتيان بنموذج جدير ب،العمل
 وكـذلك   ،ويف ضوء الدعم املقدم من املنظمات الرائدة األربع بالقطاع اخلـاص بأملانيـا             

 يالحـظ أن عـدد املتقـدمني        ، يف إطـار شـراكة مـن شـراكات العمـل           ،من احتاد النقابات األملانية   
وجنـاح  . ٢٠٠٠املسابقة املاضـية يف عـام       إىل  بطلبات كان يزيد عن مخسة أضعاف من تقدموا         

هذه املسابقة يثبت أن مثة عددا متزايدا من الشركات يدرك اليـوم أن األسـرة تعـد مـن مـصادر        
وكانــت . ديا وأن عالقــات املــودة مــع مراعــاة احتياجــات األســر تــشكل عــامال اقتــصا ،اإلثــراء

 .الصعيد اإلقليميعلى هناك مسابقات مماثلة أيضا 
 يالحـظ أن أهـداف هـذا التـآلف تتلقـي الـدعم              ،احلقـائق االقتـصادية الثابتـة     على  وبناء   

الالزم من الدراسات املختلفة وآراء اخلرباء واملشاريع املمولة من احلكومـة االحتاديـة واملـضطلع           
ســتراتيجية مــن  اواألمــر يتمثــل يف جــزء هــام مــن     . كاءبأعبائهــا أحيانــا بالتعــاون مــع الــشر    

 الحتياجـات األسـرة زاخـر       يأن جمـال العمـل املراعـ      علـى   ستراتيجيات الذرائع تتميز بالتشديد     ا
 ، يف نفـس الوقـت  ، فإنـه توجـد  ،ومـن مث  . الصعيدين االقتصادي واالجتمـاعي   على  باإلمكانات  

باالشـتراك مـع املنظمـات الرئيـسية         وهي صـادرة     ،نشرات ومبادئ توجيهية تتصل باملمارسات    



CEDAW/C/DEU/6  
 

07-56643 73 
 

 كمــا أهنـا تقــدم لألطــراف املعنيـة جمموعــة واســعة النطـاق مــن املعلومــات    ،يف االقتـصاد األملــاين 
واجملال ذو الـصلة يتـراوح بـني    . بشأن التدابري املواتية لألسر واملتخذة من قبل خمتلف الشركات  

علـى  ءمـة بـني حيـاة األسـرة وحيـاة العمـل       صعيد احلرف والقيام باملوا على  البيئة احملابية لألسرة    
 .www.mittelstand-und-familie.de وذلك من خالل موقع اإلنترنت ،صعيد املدراء

 أن متوسـط  “اآلثـار االقتـصادية للتـدابري املواتيـة لألسـرة        ”ن من دراسة عنواهنا     وقد تبيِّ  
البيانــات علــى وبنــاء . ائــة يف امل٢٥إىل العائــد مــن هــذه التــدابري احملابيــة للمــرأة واألســرة يــصل  

 يراعـي   ، اليت أخذت من عشر شركات أملانية عادية مـن الـشركات املتوسـطة احلجـم               ،احملاسبية
املــوظفني الــذين يواجهــون مهمــة رعايــة  علــى أنــه قــد مت حتديــد آثــار التــدابري املواتيــة لألســرة   

االت التغيـب عـن   جانـب التكـاليف ذات الـصلة للـتغريات املتعلقـة بـاملوظفني وحـ             إىل   ،أطفاهلم
 .مكان العمل لفترات طويلة

الــشركات متوســطة ”اإلنترنــت بــشكل مباشــر موقــع  علــى  وضــع ،٢٠٠٥ويف عــام  
وهــذا املوقــع ميثــل مبــادرة مــشتركة بــني الــوزارة االحتاديــة املعنيــة بــشؤون   . “احلجــم واألســرة

إىل ســـا وهـــذا املوقـــع موجـــه أسا. األســـرة واملـــسنني والنـــساء والـــشباب ومؤســـسة برتلزمـــان
ــية حلقـــوق ” باعتبـــاره - وهـــو يقـــوم ،الـــشركات الـــصغرية واملتوســـطة احلجـــم  إدارة افتراضـ

 بتوفري معلومات بشأن تلك احللـول رخيـصة التكلفـة واملتـسمة بطـابع               -حد ما   إىل   “اإلنسان
 .املمارسات واملتعلقة مبوضوع املوافقة بني حياة األسرة وحياة العمل

علــى ؤســسات األملانيــة تــستطيع حيــازة التــصديق  والــشركات وامل،١٩٩٩ومنــذ عــام  
تنفيذ سياساهتا املتعلقة بشؤون املوظفني واملتـسمة مبحابـاة األسـرة مـن خـالل مراجعـة حماسـبية                   

 قدمت مراجعة مماثلـة للجامعـات الـيت تنظـر           ،٢٠٠٢ومنذ عام   . يد مؤسسة هرييت  على  سنوية  
 شـركة   ٣٥٠مراجعـة حـسابات      يالحـظ أنـه قـد متـت          ،ويف نفس الوقـت   . يف موضوع األسرة  

 . من املوظفني٥٥ ٠٠٠ ومؤسسة وجامعة تضم حوايل
وشهادة املراجعة هذه متثل وسيلة إدارية لتـشجيع األخـذ بـسياسة مواتيـة لألسـرة عنـد                   

ــوظفني   ــاول شــؤون امل ــل        ،تن ــاة العم ــرة وحي ــاة األس ــني حي ــأنا ب ــع ش ــة أرف ــام مبواءم ــع القي .  م
 ومرونــة ،مرونــة ســاعات العمــل: يف هــذه املراجعــة فهــيالعوامــل الــيت تؤخــذ يف االعتبــار  أمــا

ــشأن أنــشطة دعــم     ،مكــان العمــل  ــسياسة مــن سياســات املعلومــات واالتــصاالت ب  واألخــذ ب
ــة الحتياجــات األســرة مــن جانــب املــدراء   ،األســرة ــة ، والتــصرفات املراعي ــارات التدريبي  واخلي
 .ذلكإىل  وما ، والدعم املايل واالجتماعي للموظفني،اإلضافية
جانـب الـوزير    إىل   ،والوزير االحتادي املعين بشؤون األسرة واملسنني والنساء والشباب        

 قـد أصـبحا مـن اجلهـات الراعيـة الرمسيـة هلـذه               ،االحتادي املعين باالقتـصاديات والتكنولوجيـات     
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 فـضال عـن املنظمـات الرئيـسية باالقتـصاد           ، فإن هـذين الـوزيرين     ،ذلكإىل  وباإلضافة  . املراجعة
 .  من أعضاء جلنة التنسيق املعنية هبذه املراجعة،يناألملا

زالـت هنـاك حاجـة       فإنـه مـا    ، الـيت تـستحق احملاكـاة      ،الرغم من األمثلة املـشجعة    على  و 
برحـوا يتعرضـون ملـشاكل     وكثري مـن اآلبـاء مـا    . العمل يف سياق ممارسة أوسع نطاقا     إىل  كبرية  

 .يات واملواعيد األسرية والتزاماهتم املهنيةيف ميدان العمل عند حماولتهم للتوفيق بني املسؤول
هتيئـة أمـاكن   إىل  فإن احلكومة االحتادية قد زادت من تكثيف جهودها الرامية    ،ومن مث  

والربنـامج اجلديـد    . “التآلف مـع األسـرة    ” وذلك يف سياق     ،للعمل تتميز مبواتاة شؤون األسرة    
 ميثـل حماولـة إلدراج   “الـشركات جنـاح عامـل األسـرة يف صـاحل     ”املتعلق بالـشركات واملـسمي    

ذلك القبول الواسع النطاق نسبيا للموضوع قيد النظر يف التجربـة الفعليـة ليـوم العمـل العـادي            
ومـن الواجـب أن تركـز املـوارد الالزمـة مـن أجـل تـشجيع                 . بأكرب عـدد ممكـن مـن الـشركات        

نـامج الـذي   وهـدف هـذا الرب    .  وتطبيـق واسـع النطـاق يف هـذا الـصدد           ياالضطالع بتنفيذ عملـ   
علـى  يتمثل يف جعـل مواتـاة شـؤون األسـرة مبثابـة موضـوع مـن مواضـيع اإلدارة ودلـيال بـارزا                        

 ينبغـي أن يكـون واضـحا يف جمموعـة الـشركات املنـشأة يف                ،جودة النوعية يف االقتصاد األملاين    
موعـة شـركات يتوقـع أن       هـذه اجمل  إىل   سوف تنضم    ،ويف خالل عام واحد   . ٢٠٠٦يوليه  /متوز

.  مما يتيح فرصا جديدة لتبادل األفكـار وتقـدمي مـساندة متبادلـة             ،شركة ١ ٠٠٠عددها  يكون  
 فـإن الـشركات سـيمكنها أن تعمـل يف نطـاق صـناعاهتا ويف داخـل سـياقاهتا اإلقليميـة                      ،ومن مث 

 .احملددة بوصفها قوة دافعة لتعزيز مواتاة شؤون األسرة لصاحل اآلباء واألمهات واألطفال
 أ مبـد  ،تطـوير شـؤون املـوظفني     إىل   باإلضـافة    ،ذا الربنـامج تـشكل    ومثة وحدات مـن هـ      

  إىل،مكان العمل بعد إجازة ترجع ألسـباب أسـرية  إىل توجيهيا إلعادة دمج املوظفني العائدين   
 .جانب كوهنا وسيلة للمساعدة يف تنفيذ عملية رعاية الطفل اليت تدعمها الشركة

 مــن أجــل حتــسني التــوازن بــني حيــاة ٢٠٠٣ومــن املبــادرات املــضطلع بأمرهــا يف عــام  
 تلـك املبـادرة الـيت قـدمت يف البلـد بأسـره       ،الـصعيد املتوسـط األجـل   على  األسرة وحياة العمل    

عمليات التآلف احملليـة مـن      ” واملسماة   ٢٠٠٤يناير  /من قبل احلكومة االحتادية يف كانون الثاين      
نيــة والعناصــر النــشطة الــيت وهــذه املبــادرة تــضم رابطــات مــن اجملموعــات املد . “أجــل األســرة

ومن خالل االلتزام املشترك لـبعض      . اجتمعت حتت هدف حتسني أحوال املعيشة الفعلية لألسر       
الشركاء األقوياء من القطاع اخلاص واحلكومات احمللية واملنظمـات األوسـع نطاقـا واملبـادرات               

 حيـاة األسـرة      يالحـظ أنـه قـد أدخلـت حتـسينات عمليـة لتحقيـق تـوازن أرفـع شـأنا بـني                      ،أيضا
 وهـو  ،ومكتـب اخلـدمات يـوفر املـشورة باجملـان     . وحياة العمل ويف جمال رعايـة الطفـل كـذلك     

إىل  ،يعمــل بتمويــل مــن الــوزارة االحتاديــة املعنيــة بــشؤون األســرة واملــسنني والنــساء والــشباب 
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الـصعيد  علـى   الـيت تعمـل      ،جانب الصندوق االجتماعي األورويب؛ وهو يساند عمليات التآلف       
 .عد أكثر صداقة لألسرة هتيئة بيئة ُتحمللي من أجل تنفيذ مشاريع حمددة ترمي إىلا

ــة مــن أجــل األســرة قــد أصــبحت قــصة مــن قــصص         ــآلف احمللي ــات الت ــادرة عملي ومب
 ٣٠٠هـذه املبـادرة بالفعـل مـا يزيـد عـن       إىل  كان قد انضم ،وبعد مرور سنتني تقريبا   . النجاح

إىل وباإلضـافة   .  مليـون شـخص    ٣٤ا حياة ما يقرب مـن        اليت متس أعماهل   ،من عمليات التآلف  
واالجتـاه الـراهن    .  موقعـا  ٥٦٠ فإن مكتـب اخلـدمات يقـدم املـشورة الالزمـة بـأكثر مـن                 ،ذلك

 .مستمر حنو النمو
أمـا التركيـز املـستقبلي فإنـه        . واملبادرة احلاليـة سـتتعرض لالسـتمرارية وتوسـيع النطـاق           

 وأيـضا   ، وكذلك حنـو رعايـة الطفـل       ،ألسرة وحياة العمل  سيظل موجها حنو التوفيق بني حياة ا      
 .حنو خلق فرص عمل جديدة نتيجة لذلك

 
  رعاية الطفل- ١٠-١١  

 واليت تستهدف زيادة دور األبـوين يف تربيـة   ،إن التدابري املتخذة لتنمية الطفولة املبكرة      
 ،يت تــضم الوالــديناألطفــال وتوســيع نطــاق الفــرص التعليميــة املتاحــة داخــل األســر املعيــشية الــ

 كمـا أهنـا تـشكل شـرطا         ،أحوال من أحـوال املـساواة احلقيقيـة يف التعلـيم والتثقيـف            إىل  تفضي  
علـى   اليت تركـز     ،وتوسيع نطاق رعاية الطفل   . أساسيا للتوفيق بني رعاية األسرة والعمالة بأجر      

 مبكــرة تــشجيع تنميــة األطفــال يف ســنإىل  ال يفــضي ،احتياجــات األســر أيــضاعلــى النوعيــة و
وتـوفر جمموعـة متنوعـة مـن     . مـساعدة النـساء بـصفة خاصـة    إىل  بل إنـه يفـضي أيـضا       ،فحسب

رعاية الطفل ذات املستوي الرفيع يعد شرطا أساسـيا لـتمكني األمهـات مـن املـضي يف ممارسـة                    
 فضال عن متكـني املـواطنني مـن العـودة للعمـل بعـد االنقطـاع عنـه بـسبب                     ،العمالة ذات األجر  

إعـداد نظـام متـسم بارتفـاع النوعيـة مـن            علـى    فإن احلكومة االحتادية تعمل      ،لتايلوبا. األطفال
 .نظم التعليم والرعاية مع تكيف هذا النظام وفق احتياجات األطفال من مجيع األعمار

 مـن  ٢٣٠ ٠٠٠  سيتم متديد مظلة رعايـة الطفـل كـي تـستوعب    ،٢٠١٠وحبلول عام   
ومثة شرط من الشروط األساسـية هلـذا        . ث سنوات األطفال اجلدد الذين تقل أعمارهم عن ثال      

 الوفاء بأمره بالفعل من خـالل إصـدار قـانون توسـيع نطـاق الرعايـة النهاريـة                   ىالتمديد قد جر  
 ، االحتياجـات القائمـة    ىمـستو علـى    الذي يتـصل بإعـداد رعايـة هناريـة رفيعـة النوعيـة               ،للطفل

 . ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١وقد بدأ نفاذ هذا القانون يف 
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وتتعاون احلكومة احملليـة مـع األقـاليم مـن أجـل كفالـة إتاحـة األمـوال الالزمـة لتوسـيع                
صــعيد علــى  ، بليــون مــن العملــة األوروبيــة ســنويا١,٥ الــيت تقــدر مببلــغ ،نطــاق رعايــة الطفــل
 .احلكومات احمللية

وقــد أوضــح التقريــر األول املقــدم مــن احلكومــة االحتاديــة بــشأن حالــة توســيع نطــاق     
إىل وبالقيـاس  . الرعاية النهارية لألطفال دون الثالثة مـن العمـر أن مثـة تقـدما واضـحا قـد حتقـق             

) األماكن املؤسسية ودور الرعايـة النهاريـة      (األطفال  إىل   يراعي أن نسبة األماكن      ،٢٠٠٢عام  
 ،التوســعإىل  حيــث توجــد حاجــة كــبرية ،ويف أملانيــا الغربيــة.  يف املائــة٢٥قــد حتــسنت بنــسبة 

 .األطفال قد تضاعفت تقريباإىل حظ أن نسبة األماكن يال
. جيـاد مؤسـسة هلـا أمهيتـها       إعلـى   وقانون توسيع نطاق الرعاية النهارية لألطفـال يعمـل           

 عـن العـدد الـذي يتـوخي     ، مـع هـذا    ،وعدد األطفال احملتاجني لتدابري رعاية الطفل بأملانيـا يزيـد         
مـــة االحتاديـــة بالتـــايل بالعمـــل مـــع األقـــاليم وســـتقوم احلكو. اســـتيعابه يف إطـــار هـــذا القـــانون

مزيــد مــن عمليــات رعايــة الطفــل     إىل واحلكومــات احملليــة مــن أجــل حتديــد مــدي احلاجــة       
 وذلك هبدف البت بشأن اختاذ خطـوات حمـددة للمـضي يف توسـيع نطـاق تـدابري                   ،والتمويالت

 .رعاية الطفل هذه
 يف عملية كفالة نوعية التعلـيم        ستواصل احلكومة االحتادية املشاركة    ،ويف نفس الوقت   

ومثـة  . األهـداف ذات الـصلة    علـى    من خالل تسليط الـضوء       ،والتثقيف ورعاية الطفل وتنميتها   
 ،ا كمهـاجرين أوأمهية خاصة ملسألة الـتمكن مـن حتـسني إمكانيـة الوصـول لألطفـال الـذين نـش               

اآلبـاء واألمهـات   والتعـاون املكثـف مـع       . أمثـل حـد   إىل  من أجل القيام بتعزيز تطورهم اللغوي       
 .يف أعمال رياض األطفال يشكل أيضا عنصرا أساسيا من عناصر معايري النوعية املطبقة

 أن ختصم تكاليف رعاية الطفل مـن اإلقـرارات          ،ذلكعلى   عالوة   ،ومن األسهل اليوم   
وبوســع األبــوين العــاملني أن خيــصما ثلثــي  . الــضريبية بوصــفها مــصروفات تتــصل بــاإليرادات 

 ٤ ٠٠٠ وذلــك حبــد أقــصي يبلــغ ،ا الــضريبيةملتــصلة برعايــة أطفاهلمــا مــن إقراراهتمــالتكــاليف ا
ــة لكــل طفــل   ــة أوروبي ــارا مــن عــام  ،عمل ــاء ســوف حيــصلون بالتــايل   . ٢٠٠٤ اعتب علــى واآلب

وهـذه القاعـدة اجلديـدة تـوفر     .  مليون من العمالت األوروبيـة بـشكل واضـح      ٤٦٠جمموعه   ما
 وكذلك يف جمال حتـسني      ،رعاية األسرة والعمالة ذات األجر    مسامهة هامة يف جمال التوفيق بني       

 .تساوي النساء يف الفرص بسوق العمالة
 كــانون ٢١ املــؤرخ ،ويف أعقــاب القــانون الثــاين للخــدمات احلديثــة يف ســوق العمالــة 
 جيوز اليوم أن ختـصم      ،٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١ واملطبق أساسا منذ     ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

وهـذا التـدبري كـان      . فوعة لتشغيل األفراد باألسـر املعيـشية مـن اإلقـرارات الـضريبية            األجور املد 
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تـشغيل األمهـات    ”منوذج  على  صعيد القطاع اخلاص بناء     على  يستهدف تشجيع رعاية الطفل     
وكان مثة هدف إضايف يف هذا الـصدد وهـو تقليـل العمالـة غـري               . “العامالت ألمهات أخريات  

علـى   ممـا يـؤثر يف األعـم األغلـب           ،األسـر اخلاصـة   لدى  أمني اجتماعي   املشروعة وغري املغطاة بت   
وقــد أفــضت التنظيمــات الــضريبية  . ومــن الواضــح أن هــذا اهلــدف قــد حتقــق بالفعــل  . النــساء

 فمـــن ،حنـــو كـــبريعلـــى األســـر اخلاصـــة لـــدى زيـــادة عـــدد العـــاملني املـــسجلني إىل اجلديـــدة 
ع عـدد األشـخاص املـسجلني بوصـفهم          ارتفـ  ،٢٠٠٤يونيـه   /حزيرانإىل   ٢٠٠٣يونيه  /حزيران

إىل  ٣٩ ٠٠٠ األســر اخلاصــة مــن لــدى  “ىمهــن صــغر”يعملــون بــشكل حــصري يف إطــار  
أمــا عــدد العــاملني املــسجلني باعتبــارهم مــن احلــائزين عــل عمــل إضــايف يف أســرة    . ٧٧ ٠٠٠

 .٢٢ ٠٠٠ إىل ١٠ ٠٠٠  حيث زاد من،معيشية فقد تضاعف تقريبا يف نفس الفترة
 

  املساواة بني النساء والرجال يف نظام الرعاية الصحية:١٢املادة   
 

  اهتمامات السياسة الصحية بشأن املرأة- ١-١٢  
كفالـة إعطـاء    علـى    يالحـظ أن احلكومـة االحتاديـة تعمـل           ،من خالل اختاذ تدابري شـيت      

 حيـق   ،ويف إطـار هـذا النظـام بأملانيـا        . مزيد من االهتمام بشواغل املرأة يف نظام الرعاية الـصحية         
خــدمات ومرافــق الرعايــة إىل قــدم املــساواة علــى للرجــال والنــساء بــصورة قانونيــة أن يــصلوا  

 يتلقــي كــل شــخص  ،وبــصرف النظــر عــن اجلــنس أو الــسن أو املركــز االجتمــاعي   . الــصحية
حنـو جزئـي    علـى    ينبغي أن يراعي أن النـساء يتـأثرن          ،ويف هذا السياق  . الرعاية الصحية الالزمة  

نـوع  إىل واخلالفـات املـستندة    . من األعـراض واألمـراض الـيت ال تـصيب الرجـال           بأنواع خمتلفة   
ومثـة ردود فعـل خمتلفـة مـن     . اجلنس قد تظهر أيضا أثناء مرحلة املـرض أو عنـد تعـاطي األدويـة      

رعايــة وخــدمات تتميــز إىل  فــأهنن حباجــة ،ومــن مث. قبــل النــساء إزاء بعــض املــشاكل الــصحية 
 . االعتباربأخذ احتياجاهتن اخلاصة يف 

حنـو مـستدام مـن خـالل تـدابري      علـى  وبغية تشجيع اهلياكـل الـصحية النـسائية وهتيئتـها          
 قامــت احلكومــة االحتاديــة بتمويــل مــشروع ممتــد لفتــرة ثــالث ســنوات    ،االتــصال بالــشبكات

 ،ويف إطـار هـذا املـشروع     . “التنسيق االحتادي لصحة املرأة   ”وهو مشروع   ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(
 مـن أجـل تـوفري معلومـات     “ الـصحة  - احليـاة    -النـساء   ” حتـت عنـوان      وزعت نـشرة إعالميـة    

 .ومستهدفة بشأن أعراض األمراض املتصلة بنوع اجلنس وكيفية تناوهلا
 من قبيل العمر املتوقع عند الوالدة ومعـدالت وفيـات           ،واإلحصاءات املتعلقة بالوفيات   

ــال  ــات واألطف ــصحية العامــ     ،األمه ــة ال ــا عــن احلال ــرا هام ــشكل مؤش ــات األمهــات  . ة ت ووفي
ــسنوات األخــرية      ــوط ســواء يف ال ــد اســتمرت يف اهلب ــال ق ــاس ،واألطف ــا ورد يف إىل  أم بالقي م
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ــسابقة  ــع أمهــات يف كــل  ،٢٠٠٣ويف عــام . التقــارير ال مــن حــاالت   ١٠٠ ٠٠٠  توفيــت أرب
ويف عـام   . احلمـل أو الـوالدة أو املخـاض       إىل   وذلك يف أعقاب مضاعفات ترجع       ،الوالدة احلية 

.  مـــن حـــاالت الـــوالدة احليـــة    ١٠٠ ٠٠٠  مـــن األمهـــات يف كـــل   ١٠٦ توفيـــت  ،١٩٦٠
 يعكـس هبوطـا مقـداره    ٢٠٠٤ و ١٩٩٠واالخنفاض يف معدل وفيات الرضع فيما بـني عـامي        

مــن العمــر لكــل وىل  مــن الرضــع خــالل الــسنة األ٣,٩ تــويف ،٢٠٠٥ويف عــام .  يف املائــة٤١
 ،ويف هذا الـصدد   ). ٢٠٠٠ يف عام    ٤,٤قم  رإىل  وذلك بالقياس   (من املواليد األحياء     ١ ٠٠٠
 . األوالد بفرص للبقاء دون فرص البناتىحيظ

ــام      ــصحية يف عـ ــة الـ ــالح الرعايـ ــاب إصـ ــة   ،٢٠٠٧ويف أعقـ ــة الوقائيـ ــت الرعايـ  حتولـ
 مـن طائفـة االسـتحقاقات الـيت قـد تقـدم          ، الـيت تقـدم لآلبـاء واألمهـات        ،والعالجات التعويضية 

والنـساء والرجـال   . ستحقاقات اليت ينبغي تقدميها بـشكل إلزامـي  طائفة االإىل حنو انتقائي   على  
 .لديهم نفس احلق يف املطالبة هبذه االستحقاقات

 
  مراقبة الصحة واملعلومات الصحية- ٢-١٢  

 فـضال   ،يكرس نظام املراقبة الصحية مزيدا من االهتمـام للقـضايا املتعلقـة بـصحة املـرأة                
ولقـد نـشرت أول دراسـة       . تباين وفقا لنـوع اجلـنس     عن عرض املعلومات ذات الصلة بشكل م      

إجناز التقرير اخلاص باحلالة الصحية للمـرأة       لدى  منتظمة للبيانات املتصلة بصحة املرأة يف أملانيا        
ويف صـيف   .  وهو تقرير قد وضع بتكليف مـن احلكومـة االحتاديـة           ،٢٠٠١الذي صدر يف عام     

 ، حتــت رعايــة وزارة الــصحة االحتاديــة “يــاالتقريــر الــصحي املتعلــق بأملان ”شر  ُنــ،٢٠٠٦عــام 
وهــذا التقريــر يتــضمن وصــفا . احلكومــة االحتاديــةلــدى وذلــك يف ســياق نظــام مراقبــة الــصحة 

 . كما أنه يقدم معلومات خمتلفة وفقا لنوع اجلنس،شامال للحالة الصحية بأملانيا
علــى   صــدرت منــشورات وتقــارير تتــسم بــالتركيز،ويف نطــاق نظــام املراقبــة الــصحية 

ــؤثر    ــيت ت ــى املواضــيع ال ــصفة خاصــة  عل ــساء ب ــل  ،الن ــن قبي ــدي ” م ســرطان ” و “ســرطان الث
احلالــة الــصحية لألمهــات الوحيــدات  ”جانــب تلــك املــسائل الــيت تــدور حــول   إىل  ،“الــرحم

عــدم  ”  و،“احلالــة الــصحية للرجــال والنــساء يف منتــصف العمــر     ” و ،“واآلبــاء الوحيــدين 
 يالحظ أن املعلومـات املنـشورة مـن قبـل نظـام      ،اعدة أساسيةوكق. “اإلجناب غري املرغوب فيه  

 عـرض اسـتنتاجات متباينـة بـشأن صـحة           ، بقدر ما تتيحه البيانات    ،املراقبة الصحية حتاول دائما   
مـرض القلـب اإلكليلـي    ” و   “مرض الـسكر  ” وذلك يف نشرات عن      ،كل من الرجال والنساء   
 .سبيل املثالعلى  “والنوبات القلبية احلادة

علومــات املتعلقــة باملواضــيع اهلامــة املتــصلة بــصحة املــرأة قــد أصــبحت متاحــة مــن    وامل 
علـى   ٢٠٠٦ الـذي أنـشئ يف عـام    ،“صـحة املـرأة وتعزيزهـا   ”خالل مصرف البيانات املسمي   
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 ويتـوىل .  وهـو هيئـة مـن هيئـات وزارة الـصحة االحتاديـة       ،يد املركز االحتادي للتثقيف الـصحي     
علـى   حنـو اختيـارات ملـصادر مـن مـصادر املعلومـات الـصحية                هذا املصرف توجيـه املـستعملني     

النـساء  علـى    وهي مصادر سبق تقييمها من قبـل اخلـرباء وتتنـاول قـضايا تـؤثر                 ،شبكة اإلنترنت 
 . كما أهنا تتعامل مع كل من املتخصصني الطبيني واجلمهور عامة،بشكل حمدد

 الذي أسس مـؤخرا والـذي    ،يةواملعهد املعين باجلودة واالقتصاد يف نظام الرعاية الصح        
 يـسهم أيـضا بـشكل هـام يف          ،يعمل باسم اللجنـة االحتاديـة املـشتركة ووزارة الـصحة االحتاديـة            

وهذه املعلومـات تـشمل أيـضا معلومـات     . توفري معلومات صحية مستقلة وذات جودة معروفة  
 مــن ،دةاملــرأة بــصورة حمــدعلــى صــحية ســبق اختبــار جودهتــا فيمــا يتــصل بالقــضايا الــيت تــؤثر  

واملعهد املعين باجلودة واالقتصاد يف نظام الرعاية الصحية يقوم اليـوم           . “انقطاع الطمث ”قبيل  
 وهـو سـيعمل كأسـاس لنـشر         ،بوضع رأي من آراء اخلرباء بتكليف من وزارة الصحة االحتادية         

 .“التهاب بطانة الرحم”املعلومات الصحية عن موضوع 
 

 رأة البحوث املتعلقة بصحة امل- ٣-١٢  
ول ا يالحـظ أهنـا حتـ      ،يف مجيع الربامج واملشاريع البحثية الـيت تـضطلع بأمرهـا احلكومـة             

 وضـع مبـدأ     ،وهلذا الغـرض  .  لالختالفات بني اجلنسني   ةدائما أن تكفل املراعاة الدائمة واملنتظم     
حنـو كـبري يف     علـى   ومن املمكن هلذا املبدأ أن يـسهم        . عمل توجيهي لكافة الوزارات احلكومية    

ب التدابري اليت تتسم بـاإلفراط أو عـدم الكفايـة أو االبتعـاد عـن الـصواب يف ميـدان الرعايـة               جتن
 .الصحية للمرأة

 كــان مثــة اضــطالع متزايــد للبحــوث املتــصلة بــصحة املــرأة يف ،ويف الــسنوات األخــرية 
تعــويض أوجــه الــنقص الــيت تعتــور  إىل زالــت هنــاك حاجــة    فإنــه مــا،ومــع هــذا. ســياق دويل
ــا البحــوث ا ــة    . لــصحية النــسائية بأملاني واإلملــام باملخــاطر املتعلقــة بنــوع اجلــنس وعوامــل الوقاي

وجمموعــات اإلجهــاد يــشكل شــرطا أساســيا لوضــع تــدابري فعالــة يف جمــاالت الوقايــة واملعاملــة   
وتفهمنـا هلـذه   . والعالج التعويضي اليت تـستهدف تعزيـز اجملـاالت الـصحية املوضـوعية والذاتيـة       

له أن يكون متـسما بالتوجـه حنـو ظـروف معيـشة النـساء والرجـال مـع تـضمنه                     اجلوانب ينبغي   
 .لكافة املسائل املتصلة بكل حالة من احلالتني

املـرأة بـصورة حمـددة يف سـياق         علـى   وتشجيع البحوث اليت تتنـاول القـضايا الـيت تـؤثر             
الل إدراج   سوف يتزايد مـن خـ      ، الذي تتويل احلكومة االحتادية أمره     ،برنامج البحوث الصحية  

سـبيل املثـال   علـى   مما يعين القـول  ،شروط مناظرة يف املبادئ التوجيهية اخلاصة بتمويل الربنامج  
 أو أنــه ،حنــو مناســبعلــى  يــتم النظــر فيهــا ]...[بــأن اجلوانــب املتــصلة بنــوع اجلــنس ســوف  

مــن قبيــل ســرطان (ســتتخذ التــدابري الالزمــة لتــشجيع البحــوث اجلاريــة بــشأن مواضــيع بعينــها  



CEDAW/C/DEU/6
 

80 07-56643 
 

واملـشاريع البحثيـة املتـصلة بـصحة املـرأة تركـز            ). لثدي أو العالج املعوض عن املواد اهلرمونيـة       ا
البحــوث الــيت تــدور حــول ســرطان الثــدي والعــالج املعــوض عــن املــواد اهلرمونيــة  علــى حاليــا 

 .والوقاية والعالج
 توجـد مـشاريع منفـردة جيـري متويلـها مـن خـالل بـرامج متنوعـة            ،ذلكإىل  وباإلضافة   

 وإن كانــت تنظــر يف تلــك التباينــات  ،تتعلــق بــشكل حمــدد باملــسائل البحثيــة اخلاصــة بــاملرأة  ال
 . وذلك من قبيل مشروعني يتصالن باألزمات القلبية،نوع اجلنسعلى املترتبة 

 
  الرعاية الصحية للنساء والبنات املتأثرات بأعمال العنف- ٤-١٢  

ــ   فــإن ،ومــن مث. ئيــسية بالنــسبة للمــرأةشكل العنــف واحــدا مــن املخــاطر الــصحية الر ُي
حتـسني الرعايـة الـصحية للنـساء والبنـات الالئـي        على  احلكومة االحتادية قد زادت من تركيزها       

 كـان مثـة دعـم إلقامـة هياكـل           ،وهلذا الغرض . يتعرضن للعنف أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير      
ــة ومــستدامة يف إطــار برنــامج التنــسيق االحتــ     وهــو ،ادي املعــين بــصحة املــرأة وشــبكات تعاوني

وهدفه األساسي يتمثل يف هتيئة صلة بـني القطـاع الطـيب واملرافـق         . برنامج حيظي بتمويل الدولة   
 فإنـه قـد وضـعت اسـتراتيجيات         ،وفضال عـن ذلـك    . اليت توفر املساعدة الالزمة لضحايا العنف     

ة فيمــا يتــصل بنظــام  تنفيذيــة وتــدابري ترشــيدية يف إطــار تعــاون مــشترك مــع األطــراف الناشــط   
 .الرعاية الصحية من أجل زيادة نطاق تطبيقها

ســبق أن أخــرى  مــوطن اهتمــام لتــدابري “الــصحةعلــى آثــار العنــف ”وكانــت قــضية  
العنـف العـائلي    ” نشر كتيب عملـي عـن        ،ومن اجلدير بالذكر يف هذا الصدد     . اختذهتا احلكومة 

نتـائج حبثيـة لـبعض    إىل وهو يستند . ٢٠٠٦مايو من عام  / يف أيار  “ضد املرأة والرعاية الصحية   
وهــو مــشروع يــستهدف زيــادة . “مــشروع ســيغنال”أعمــال أحــد املــشاريع الــصحية بــربلني  
املــوظفني الطبــيني يف غــرف الطــوارئ لــدى  وخاصــة ،التوعيــة واإلدراك بــشأن مــشكلة العنــف

 . وذلــك مــن أجــل حتــسني الرعايــة الــصحية للنــساء مــن ضــحايا العنــف  ،وخــدمات اإلســعاف
ــة املــصاحبة يف هــذا الــشأن تتــضمن   إىل  ال جمــرد تــوفري بيانــات عــن احلاجــة   ،والدراســة البحثي

 بـل إهنـا تتـضمن أيـضا تـوفري معلومـات            ،الـصحة علـى   الرعاية الالزمة وتأثريات العنف العـائلي       
جـــديرة بالثقـــة عـــن اســـتحداث مـــشاريع مـــن مـــشاريع التـــدخل وتنفيـــذها وزيـــادة فعاليتـــها   

 كـان   ،هـذه النتـائج   علـى   وبنـاء   . هذه املشاريع للتطبيق يف سائر املستشفيات     يتصل بقابلية    فيما
. صـعيد البلـد بأسـره     على  مثة تعزيز ملشاريع عملية من أجل تنفيذ برنامج سيغنال املتعلق بربلني            

ــادات        ــيني يف العيـ ــوظفني الطبـ ــدريب املـ ــي لتـ ــهاج دراسـ ــع منـ ــشمل جتميـ ــشاريع تـ ــذه املـ وهـ
 واملتعلقـة بالقـائمني بالنـشر الـذين سـيتولون           “بتـدريب املـدربني   احللقات الدراسية اخلاصـة     ” و

. كيفية التعامل مع النساء الالئـي تعرضـن للعنـف العـائلي    على تدريب العاملني يف احلقل الطيب  
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ــتم تناوهلــا أيــضا يف       ــالعنف ســوف ي ــأثرات ب ــساء املت ــة الن ــاء يف جمــال حتــسني حال ــة األطب وأمهي
وسيبدأ هـذا املـشروع يف      . حدةعلى  ممارسات األطباء كل    على  مشروع جديد يتميز بالتركيز     

 .٢٠٠٧أواخر عام 
ووزارة الــصحة االحتاديــة والرابطــة الطبيــة األملانيــة تقومــان بإعــداد مــؤمتر مــشترك يف     

 هبــدف خماطبــة األطبــاء واملــوظفني الطبــيني وســائر األشــخاص املعنــيني يف  ٢٠٠٧خريــف عــام 
 ذات الــصلة حــول كيفيــة حتــسني رعايــة النــساء مــن  وســوف تــدور املناقــشات. نظــام الرعايــة

. اآلخـرين إىل  وكذلك كيفيـة نقـل أفـضل املمارسـات يف نظـام الرعايـة        ،ضحايا العنف العائلي  
 ممـا جيـري     ،“الـصحة على  تأثري العنف   ”وسوف تعرض يف هذا املؤمتر نتائج آراء اخلرباء بشأن          
 .إعداده اليوم يف سياق نظام مراقبة الصحة االحتادي

 
 الوالدةعلى  احلمل والتشخيصات السابقة - ٥ -١٢  

تكرس احلكومة االحتادية اهتمامـا خاصـا لتلـك املـشاكل املرتبطـة بـإجراء تشخيـصات               
حدوث تضارب كبري فيما يتـصل مبـن   إىل نتيجة إجيابية قد يفضي    على  واحلصول  . قبل الوالدة 

 يف ، بالتـايل ،هـذا املنحـي يتمثـل     واهلدف املنـشود يف     . يواجهون هذا الوضع من رجال أو نساء      
االستمرار يف حتـسني املعلومـات والنـصائح املقدمـة للنـساء وشـركائهن مـن أجـل متكينـهم مـن                      

 .اختاذ قرارات مستنرية
ــت      ــد ترتبـ ــة قـ ــوافز هامـ ــة حـ ــى ومثـ ــة  علـ ــذه الدراسـ ــائج هـ ــتكملت يف  ،نتـ ــيت اسـ  الـ
ــران ــه /حزي ــس     ،٢٠٠٦يوني ــوذجي امل ــشروع النم ــت امل ــد واكب ــي دراســة ق ــشورة ”مي  وه امل
 ،الــوالدة وأثناءهــا وبعــدهاعلــى االجتماعيــة الــيت تقــدم قبــل التشخيــصات الــسابقة  - النفــسية
تقيــيم اآلثــار إىل وكانــت هــذه الدراســة ترمــي . “٢٠٠٦فربايــر / شــباط- ٢٠٠٣يوليــه /متــوز

الــوالدة علــى االجتماعيــة يف إطــار التشخيــصات الــسابقة  - الطويلــة املــدى للمــشورة النفــسية
وكـان هنـاك هـدف    . يتصل باحلالة النفسية للزبائن من النساء وأسلوب تناوهلن لتجربتـهن     فيما

إضايف يتمثل يف حتليل آثار شـيت احلـاالت والظـروف اإلطاريـة اخلاصـة باالجتـاه حنـو االسـتفادة                     
 ،ومـن أجـل حتـسني نوعيـة املـشورة املقدمـة           . جانب مدي تقدم ذلك وعواقبه    إىل   ،من املشورة 

هذه الدراسة بـشأن مـدي أمهيـة املـشورة          على  يما بعد حاالت التفهم املترتبة      سوف تستخدم ف  
صــعيد اخللفيــة علــى  وكــذلك النتــائج املتحققــة ،الــوالدةعلــى يف نطــاق التشخيــصات الــسابقة 
 .الواقعية حلاالت التضارب الفردية

 ،الـوالدة علـى   يف إطار التشخيصات السابقة     أخرى  ويضطلع يف الوقت الراهن بتدابري       
 ،ومـن اجلـدير بالـذكر بـصفة خاصـة     . وذلك يف تعـاون مـع املركـز االحتـادي للتثقيـف الـصحي        

يوليـه  / اليت صـدرت يف متـوز      ،الوالدةعلى  تلك الدراسة التمثيلية املتعلقة بالتشخيصات السابقة       
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 باعتبارهـا تـشكل معلومـات       “الـوالدة علـى   التشخيـصات الـسابقة     ” والنشرة املعنونة    ،٢٠٠٦
 فـضال عـن املـشروع النمـوذجي الـذي سـينتهي يف       ،شورة والطـرق واملـساعدات  مبدئية عـن املـ   

 والـذي يـستهدف   “الـوالدة على دائرة اجلودة يف التشخيصات السابقة     ” واملعنون   ٢٠٠٧عام  
 .حتسني التعاون بني األطباء وخدمات املشورة

 
  املرأة واإلدمان- ٦-١٢  

ــستخدم ا  ــة  التـ ــتراتيجيات القائمـ ــى سـ ــنس و علـ ــوع اجلـ ــة نـ ــان  إىل الراميـ ــع اإلدمـ منـ
 وكــذلك اخليــارات العالجيــة املتعلقــة بنــوع  ،)يتــصل بــالكحول أو املخــدرات أو التبــغ  فيمــا(

مكافحـة  ”والكتيبات املعنونة   .  من أجل مساعدة األشخاص الذين يعانون من اإلدمان        ،اجلنس
فن عـن  تـوق ”يد املركز االحتادي للتثقيـف الـصحي حتـت عنـوان        على   اليت صدرت    ،“التدخني

 تواجـه األوالد والبنـات   ،“توقفـوا عـن التـدخني يـا أيهـا األوالد     ” و   “التدخني يـا أيهـا البنـات      
 فهـي   “إين أتوقـع طفـال    ”أمـا النـشرة املعنونـة       . حنو حمـدد  على  بوصفهما جمموعتني مستهدفتني    

ــاء احلمــل    ــع عــام  . تقــدم معلومــات عــن خمــاطر التــدخني أثن  ســيقوم مفــوض  ،٢٠٠٨ويف ربي
 .حتادية املعين باملخدرات بتخطيط مؤمتر بشأن موضوع النساء والتدخنياحلكومة اال

 تقـدم معلومـات بـشأن موضـوع الكحـول         “األمـر بيـدك يـا ولـدى       ”والنشرة املعنونـة     
علـى   فإهنا قد تعززت بكتيب لتوفري املشورة ملقدمي الرعايـة الـسابقة             ،ومن مث . لآلباء املنتظرين 

 .“عن الكحول طوال فترة احلملالبعد ” وذلك حتت عنوان ،الوالدة
 أو ملـن  ،حتسني التدابري املتعلقـة مبـدمين األدويـة   على ومثة تركيز يف الوقت الراهن أيضا      

وخاصـة ذوات املـؤهالت املهنيـة واألكادمييـة         ( والكـثري منـهم مـن النـساء          ،يسيئون اسـتخدامها  
واالحتـاد األملـاين   . جـال جانـب املـسنني مـن النـساء والر      إىل   ،)املنخفضة املـستوي أو العـاطالت     

ملكافحة إساءة استخدام العقاقري قد درس االحتماالت واملشاكل املتعلقـة بالوصـول جلماعـات              
الــصعيد االجتمــاعي واملــسنون يف طليعــة تلــك     علــى والنــساء احملرومــات  . مــستهدفة خمتــارة 

 .٢٠٠٦وقد قدمت النتائج ذات الصلة يف عام . التحليالت اليت ينهض االحتاد بأعبائها
 سـيبدأ مـشروع جديـد مـن شـأنه أن يتنـاول املطالـب املتعلقـة بنـوع                    ،٢٠٠٧ويف عام    

 .توفري املساعدة الالزمة فيما يتصل باإلدمانإىل عاتق الربامج الرامية على اجلنس واملوضوعة 
 

  التدابري املناهضة لالضطرابات الغذائية- ٧-١٢  
رة واملسنني والنساء والشباب باالسـتجابة      تضطلع الوزارة االحتادية املعنية بشؤون األس      

لالحتياجــات املطــردة الــيت تتعلــق بتــوفري املــشورة والعــالج للنــساء والبنــات الالئــي تعــانني مــن  
 وذلك بقيـام هـذه الـوزارة        ،زيادة أعداد احلاالت اجلديدة   على   مما ترتب    ،االضطرابات الغذائية 
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ــة  ”حتــت عنــوان بتمويــل دراســة عــن املمارســات املــستخدمة يف العــالج    كفالــة جــودة النوعي
يتـــصل بتقـــدمي املـــشورة والعـــالج اخلـــارجي للنـــساء والبنـــات مـــن ذوات االضـــطرابات  فيمـــا

 يف صـوغ معـايري ذات   ،٢٠٠٤ الـذي أجنـز يف عـام         ،وقد متثل هدف هـذا املـشروع      . “الغذائية
يات املتـصلة    واملـستو  ، وطريقـة جتهيـز املرافـق ذات الـصلة         ،نوعية رفيعة بشأن اخلدمات املقدمـة     

ة سؤولجانب حتسني التعـاون مـع الوكـاالت املـ         إىل   ،مبؤهالت املوظفني ونوعية املشورة املوفرة    
والتقريـر  . بقائهـا يف هـذه الـصيغة احملـددة        علـى    مما من شأنه أن يعني       ،عن تنظيم هذه اخلدمات   

خـرى  مـساعدة مرافـق املـشورة والعـالج األ    إىل  يرمـي   ،٢٠٠٥ الـذي سينـشر يف عـام         ،النهائي
 . فضال عن متكينها من تقدمي خدمات مماثلة،وضع املفاهيمعلى فيما يتعلق بتعزيز قدرهتا 

منـع االضـطرابات   علـى  ومثة تركيز أيضا من جانب املركز االحتادي للتثقيف الـصحي           
ولقد صدرت جمموعـة مـن املنـشورات وسـائر املطبوعـات مـن أجـل مـن يعـانون مـن                      . الغذائية

 كما أعدت أيـضا صـفحة مـن صـفحات املـدخل             ،أو من يقومون بالنشر   االضطرابات الغذائية   
 .خط هاتفي مباشرعلى  عالوة ،االنترنتعلى 

 
ـــاإلصاب - ٨-١٢   ـــات بفـــريوس نقـــص املنـــ ــشـــ ــة  ،ريةــاعة البـ ــة نقـــص املناعـ  ومتالزمـ

 )اإليدز(املكتسب 
 مـن  ٥٦ ٠٠٠  يعيش حاليـا بأملانيـا مـا جمموعـه         ،وفقا لتقديرات معهد روبرت كوتش     

 يف حـني أنـه      ، مـن هـؤالء مـن الرجـال        ٤٧ ٠٠٠  ومثـة  ،املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية      
 . امرأة يف هذا الصدد٨ ٥٠٠ توجد

 حيـث كـان     ،أما عدد اإلصابات اجلديـدة فإنـه كـان ثابتـا نـسبيا يف الـسنوات األخـرية                  
د ح يتزايـ  بـر   وهـذا العـدد مـا      ،٢٠٠٤ومنـذ عـام     .  إصـابة جديـدة كـل سـنة        ٢ ٠٠٠ إىليصل  

.  امـرأة  ٥٠٠ وكان يـضم     ،٢٠٠٦تقريبا يف عام     ٢ ٧٠٠ ولقد بلغ    ، مع ذلك  ،بشكل مستمر 
سـتراتيجية جديـدة ملكافحـة      ا قامت احلكومة االحتادية بوضـع       ،ويف مواجهة هذا التطور اجلديد    

وقــد كــان هنــاك اهتمــام بــالنظر يف العــاملني      . ٢٠٠٥اإليــدز يف عــام  /فــريوس نقــص املناعــة  
ومثـة تنفيـذ هلـذه      .  مع القيام بتعزيز حقوق املـرأة      ،لذين يعيش فيهما الرجال والنساء    املختلفني ال 
 . اليوم من خالل خطة من خطط العملاالستراتيجية

والتمويالت املقدمة للفرع اخلاص املتعلق باملرأة يف الرابطـة األملانيـة املعنيـة باإلغاثـة يف                 
وفري املشورة والرعاية للنساء املصابات بفـريوس       جانب تلك اجلهود املبذولة لت    إىل   ،جمال اإليدز 

 تكفــــل الــــدعم الشخــــصي والعملــــي يف كافــــة املــــسائل املتــــصلة   ،نقــــص املناعــــة البــــشرية
شـــبكة ” حتـــت اســـم ١٩٩٢وعـــن طريـــق شـــبكة ســـبق إنـــشاؤها يف عـــام  . واإليـــدز بـــاملرأة
لفــة حــسب  يالحــظ أن مثــة اهتمامــا متزايــدا جيــري توجيهــه حنــو عوامــل خمت،“واإليــدز النــساء
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 ، وكيفيــة تفهـم الــسكان لــه ،هـذا املــرض إىل  وهـي عوامــل تتــصل بكيفيـة النظــر   ،اجلــنس نـوع 
 .وكيفية منعه

 ، الــذي نــشره املركــز االحتــادي للتثقيــف الــصحي،“أمــور البنــات”واملنــشور املعنــون  
تـشجيع البنـات   إىل ويهـدف هـذا املنـشور    . موجه حنو البنات قبل مرحلة البلـوغ وفيمـا بعـدها         

 وتـوفري املعلومـات   ،التعامـل مـع املـسائل املتعلقـة بـاجلنس     لدى البت يف شؤوهنن بأنفسهن    على
ــسي     ــصال اجلنـ ــل باالتـ ــيت تنتقـ ــراض الـ ــن األمـ ــة عـ ــة    ،الالزمـ ــريوس نقـــص املناعـ ــا فـ ــا فيهـ  مبـ

 .اإليدز/البشرية
 ،وبالنسبة للمركز االحتادي للتثقيف الـصحي ومنظمـة اإلغاثـة األملانيـة املعنيـة باإليـدز                
 توجــد مراعــاة لالختالفــات الثقافيــة عنــد صــياغة تلــك  ، مــن منظمــات املــساعدة الذاتيــةوهــي

هنـاك مـا جيـب أن       ” وذلك من قبيل منـشور       ،املعلومات اليت تقدم للمهاجرين مبختلف اللغات     
 وهــو مــن أجــل ،وهــذا منــشور يتــضمن معلومــات بلغــتني. “الــزواجعلــى تعرفيــه قبــل اإلقــدام 
 .مبوضوع اإليدز وممارسات اجلنس املأمونة ويتعلق ،الفتيات التركيات

ومنظمة اإلغاثة األملانيـة املعنيـة باإليـدز تقـدم للنـساء وحـدهن حلقـات عمـل تتـضمن                     
 وذلك مـن أجـل االسـتماع إلـيهن          ،صعيد البلد بأسره  على  فريقيات  ألعقد اجتماعات للنساء ا   

 .ومتكينهن من تبادل اآلراء بعيدا عن الرجال
 وذلــك مــن قبيــل ،حنــو أساســيعلــى تتــصل باملهــاجرات أخــرى  ومثــة مــشاريع وقائيــة 

 . وتدريب املترمجني الشفويني يف اجملال الصحي،صعيد الوقايةعلى برامج التوعية 
 

  احلالة الصحية للنساء املسنات- ٩-١٢  
 يراعي أن مثة أمهية مطـردة ملـسألة التـدابري الـصحية     ،يف ظل التطورات السكانية احلالية  
 زاد العمــر املتوقــع مبقــدار ،١٩٩٠ومنــذ عــام . لنــساء يف النــصف الثــاين مــن حيــاهتن الوقائيــة ل
 ،٢٠٠٥وحبلـول عـام     .  سـنة فيمـا يتـصل بالرجـال        ٣,٩٩  و ، سنة فيمـا يتـصل بالنـساء       ٣,١٣

 . بالنسبة للرجال٧٦,٢إىل  و، بالنسبة للنساء٨١,٩إىل وصل هذا العمر املتوقع 
 يالحـــظ أن هنـــاك تزايـــدا ،النـــساءلـــدى  ومـــن جـــراء ارتفـــاع معـــدل العمـــر املتوقـــع 

 يوجـد  ،ويف طليعة هذه األمـراض . يتصل باحتمال معاناهتن من أمراض الشيخوخة العادية   فيما
ــة ،داء القلــب اإلكليلــي  ــسكتة الدماغي ــسرطان ، وال  وهــشاشة ،)وخاصــة ســرطان الثــدي ( وال

 ).االكتئاب والعته( واالضطرابات النفسية ،العظام
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تـدابري الـصحة    ”مة االحتادية قد طالبت بإجراء مشروع حبثـي عـن            فإن احلكو  ،ومن مث  
وسـوف تظهـر نتـائج هـذا املـشروع يف صـيف             . “الوقائية للنساء يف النصف الثاين مـن حيـاهتن        

 .٢٠٠٧عام 
 ،ت تــشكل أكثــر أســباب الوفيــات انتــشارامــا زالــوأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة  

 فإن هذه األمراض تلعب اآلن دورا أقـل أمهيـة عمـا       ، ومع هذا  ،سواء بالنسبة للنساء أم الرجال    
ــام    ــه الوضــع يف ع ــت  . ١٩٩٠كــان علي ــك الوق ــذ ذل ــسبب   ،ومن ــات ب ــدل الوفي ــع مع  مل يرتف

 وقـد اســتمر هــذا  ، عامــا٩٠األزمـات القلبيــة إال فيمـا بــني النـساء الالئــي تزيـد أعمــارهن عـن      
ــة األخــرى للمــرأة    . فيمــا يتعلــق بالرجــال أيــضا  و،املعــدل يف االخنفــاض جبميــع الفئــات العمري

لــدى النــساء بطريقــة ختــالف صــيغة ظهورهــا لــدى وأعــراض األزمــات القلبيــة كــثريا مــا تظهــر 
 ،بدايـة العـالج يف وقـت متـأخر        إىل   فإن هذا قد يـؤدي       ،ويف حالة عدم التعرف عليها    . الرجال

دة ماليـة مـن     وقـد قامـت احلكومـة االحتاديـة أيـضا بتـوفري مـسان             . مما يزيد من احتماالت الوفـاة     
أجــل قيــام مؤســسة أمــراض القلــب األملانيــة بإصــدار نــشرة تتــضمن معلومــات عــن األعــراض    

 . النساءىاخلاصة باألزمات القلبية لد
ومثة هبوط يف عدد حاالت األزمات القلبيـة اجلديـدة فيمـا بـني النـساء الالئـي تتـراوح                     
رتفاعــا يف معــدل   يالحــظ أن هنــاك ا ،ومــن ناحيــة أخــري  .  ســنة٧٥ و ٥٥هن بــني رأعمــا

حنـو  علـى    ،وهـذا االرتفـاع يتـصل بالقيـام       .  سـنة  ٥٤إىل   ٢٥احلاالت اليت تلم بالنساء من سن       
 .السكان من النساءلدى  باستهالك السجائر ،متزايد وبشكل أكثر تبكريا

حنـو ملحـوظ بالنـسبة      علـى   ومعدالت الوفيات من جراء السكتة الدماغيـة قـد هبطـت             
 .لكال اجلنسني

علـى   ، بعد أمـراض األوعيـة الدمويـة   ، هو ثاين أكرب سبب من أسباب الوفاة   والسرطان 
 فــإن مثــة اجتاهــات متباينــة لــشيت أنــواع   ،ومــع هــذا. صــعيد كــل مــن النــساء والرجــال بأملانيــا  

 فــإن معــدل احلـاالت اجلديــدة لإلصــابة بــسرطان الرئـة قــد هــبط فيمــا بــني   ،ومــن مث. الـسرطان 
ــذ عــام   ــرح هــذا املعــدل   يف حــني أن ،١٩٩٠الرجــال من ــا ب ــدى  يرتفــع م ــساء دون ســن  ل الن

 مما ميثـل أكـرب عامـل       ،تزايد استهالك السجائر من قبل النساء     إىل  وهذا يرجع أساسا    . اخلمسني
 .سرطان الرئة هذاإىل فضي قد ُي

 يالحـظ أن سـرطان الثـدي    ،النـساء لـدى  ومن بني حاالت السرطان املكتشفة مـؤخرا        
ويف . هـذا النحـو منـذ وقـت طويـل         علـى    األمـر    مـا بـرح    و ،اراهو أكثر أنواع السرطانات انتش    

 فـإن نـسبة احلـاالت اجلديـدة قـد اسـتمرت يف       ،حني أن معدل الوفيات قد هـبط يف التـسعينات       
ومــن املتوقــع أن حيــدث مزيــد مــن االخنفــاض يف الوفيــات بــسبب ســرطان  .  اليــومىتالتزايــد حــ
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 بفحـص   ،أسـلوب مـضمون النوعيـة     صـعيد واسـع النطـاق وب      على   ، وذلك بفضل القيام   ،الثدي
 .  مما يضطلع بأمره يف الوقت الراهن،الثدي عن طريق تصويره

ومن أجل مـساندة النـساء بـشأن تعاملـهن يف إطـار مـن الثقـة مـع املراحـل الطبيعيـة يف                   
 قامت احلكومـة االحتاديـة بإصـدار نـشرة إعالنيـة مـن       ، من قبيل مرحلة انقطاع احليض    ،حياهتن

 وهـي تـوفر معلومـات بـشأن فوائـد      ،“انقطاع احليض والعـالج اهلرمـوين   ”نونة  قبيل النشرة املع  
 كما أهنا تتضمن وصفا لعالجات بديلة من شـأهنا أن ختفـف مـن أعـراض                 ،وخماطر هذا العالج  

 .انقطاع احليض
 

  الرعاية- ١٠-١٢  
لـدى  و). ٣/٤( كمـا أهنـن األكثـر تقـدميا هلـا       ،)٢/٣(النساء هن األكثر تلقيـا للرعايـة         

 . يالحظ أن النساء يتعرضن ملزيد من اإلرهاق البدين والنفسي،تقدمي الرعاية
الكتيـــب احلـــادي عـــشر للقـــانون (وإدخــال نظـــام تأمينـــات الرعايـــة الطويلـــة األجـــل   

مـن حيتـاجون لرعايـة      لـدى   حد كبري يف حتسني الضمان االجتمـاعي        إىل  قد أسهم   ) االجتماعي
املـدى  على  ومنذ تنفيذ القانون التكميلي لتوفري الرعاية        ،وبصفة خاصة . طويلة األجل يف أملانيا   

 وجـود مزيـد مـن     يالحـظ أن هـذه األقـاليم قـد لفتـت االنتبـاه إىل              ،صعيد األقـاليم  على  الطويل  
 .التأييد إلشراك القطاع املدين يف توفري الرعاية واملساعدة لكبار السن

 
 مات الصحية التعاون بني احلكومة االحتادية وخمتلف املنظ- ١١-١٢  

حنـو  علـى   تقوم احلكومة االحتادية بالتعاون مع شيت املؤسسات واملنظمـات املتخصـصة             
ال ســيما و(وتــشجيع األنــشطة ). مــن قبيــل مراكــز صــحة املــرأة  (حمــدد يف جمــال صــحة املــرأة  

 يـوفر  ، مـن النـاحيتني املثاليـة واملاليـة     ،الـيت تنـهض بأمرهـا هـذه اهليئـات         ) املؤمترات واملنـشورات  
علـى  ره حوافز هامة للتدابري املتعلقة بزيـادة االهتمـام املكـرس للنـواحي الـصحية الـيت تـؤثر                    بدو

 يــساعد هــذا التعــاون يف حتديــد املــشاكل املتــصلة  ،ذلــكإىل وباإلضــافة . املــرأة بــشكل خــاص
 .بصحة املرأة

 مــن قبــل الــوزارة االحتاديــة املعنيــة  ٢٠٠١مــول حــىت عــام ومثــة مــشروع آخــر كــان ُي 
 ويـستهدف هـذا     ،سرة واملسنني والنـساء والـشباب باالشـتراك مـع االحتـاد األورويب            بشؤون األ 

علـى  املشروع األخذ بتلـك النـهج الـيت ختـص النـساء بالتحديـد فيمـا يتـصل باملـشورة والوقايـة              
 ،هـج قـد نتجـت عـن تعـاون البـاحثني الـصحيني واملمارسـني الطبـيني                  وهـي نُ   ،الصعيد الـصحي  

علـى   من منظمات املساعدات الذاتية يف بلدان االحتـاد األورويب كـل   وأيضا عن اخلربة املستقاة 
علـى   وهذا ميكن من إتاحتـها       ،الصعيد عرب القطري  على  تلك النهج   على   مع املضي بناء     ،حدة
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 مت وضـع األسـاس   ،ويف سـياق هـذا املـشروع املمتـد لفتـرة أربـع سـنوات              . مجهور أوسـع نطاقـا    
 .“ والصحةاملرأة”الالزم لشبكة عرب وطنية تسمي 

وأهم اجملموعات الـيت ختاطبـها هـذه الـشبكة تتكـون مـن منظمـات وطنيـة وإقليميـة يف                    
مـن  أخـرى   فضال عن منظمات ،جانب نساء يعملن حبقل الرعاية الصحية     إىل   ،امليدان الصحي 

 .منظمات املساعدة الذاتية بالبلدان املعنية
 وتوســيع ، يف جتميــع املــواردوالتبــادل عــرب الــوطين بــداخل االحتــاد األورويب قــد أســهم 

 .صعيد أوروبا بأسرهاعلى  وإقامة شبكة ملثل هذه األنشطة ،نطاق قواعد املعارف
 

 الوقاية - ١٢-١٢  
 الـيت تبـدأ يف سـن مبكـرة وتـستمر طـوال       ،بوسع تدابري تعزيز الصحة واتقـاء األمـراض      
ــاة ــ،احلي ــدة    أن ُت ــرأة يف العمــر وهــي يف صــحة جي  وعــدم ،هــا مــستقلة  وبقائ،سهم يف تقــدم امل

 التثقيـف الـصحي لتعزيـز       ،ومـن اجلـدير باملواصـلة     . رعاية طويلة األجل  على  احتياجها لالتكال   
ومــن .  وإدراك خمــاطر التــدخني،اإلجهــادعلــى  والتغلــب ، واألنــشطة البدنيــة،التغذيــة الــصحية

 ،لنـساء مجيـع ا  لـدى   الواجب أن يكون هناك اسـتمرار يف تعزيـز املـسؤولية والكفـاءة الفـرديتني                
 :يلي ماوذلك من خالل 

 ،النساء والبناتلدى احلد من استهالك التبغ إىل املضي يف التدابري الرامية  - 

 بفحــص الثــدي مــن  ،حنــو يتــسم باتــساع النطــاق وضــمان اجلــودة  علــى  ،االضــطالع - 
 ، وذلك لتقليل الوفيات النامجة عن سرطان الثدي،خالل تصويره

تـدابري الـصحة الوقائيـة املتعلقـة        ”بعرض نتائج مشروع     ،٢٠٠٧ يف صيف عام     ،القيام - 
 ،“بالنساء يف النصف الثاين من حياهتن

الوقايـة األوليـة   ” بتقـدمي نتـائج املـشروع البحثـي         ،٢٠٠٧ يف خريف عـام      ،االضطالع - 
 ،“النساءلدى من أجل االحتفاظ بالصحة العقلية 

نـوع اجلـنس أو وفقـا جلـنس     ى علـ حتليـل املعلومـات الـصحية بنـاء     علـى   زيادة التشديد    - 
لـدى   وذلك من خالل توزيع منشورات إضـافية يف إطـار نظـام الرقابـة الـصحية                  ،املرء

 ،“الـصحة علـى  آثـار العنـف العـائلي    ” مما يتـضمن منـشورات عـن     ،احلكومة االحتادية 
 مــن قبــل معهــد روبــرت كــوتش “اهلجــرة والــصحة”جانــب تقــارير مركــزة عــن إىل 

 ،)لتابعة لوزارة الصحة االحتاديةوهو واحد من اهليئات ا(
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 وكثـرة تـواتر اسـتخدام العقـاقري     ،إجراء دراسـات عـن زيـادة انتـشار األمـراض العقليـة             - 
 ، والتقاعد املبكر بسبب العلـل العقليـة       ، وارتفاع معدل إدمان األدوية    ،النفسية الدوائية 
 .من جانب املرأة

تــشجيع لــدى بنــوع اجلــنس وهنــاك واجــب هــام يتمثــل يف مراعــاة النــواحي املتــصلة     
وهنــاك قاعــدة مناســبة يف هــذا الــشأن يف  . الــصعيدين الــوطين واألورويبعلــى الــصحة العقليــة 

ــسادس    ضــوء ــوطين ال ــصحي ال ــاب”اهلــدف ال ــشاف املبكــر واملعاجلــة   : االكتئ ــة واالكت الوقاي
لـة  حتـسني احلا  ” فضال عـن الورقـة اخلـضراء الـيت وضـعتها اللجنـة األوروبيـة بـشأن                   ،“املستمرة

والتقــارير املتــصلة . “جية للــصحة العقليــة يف االحتــاد األورويباســتراتي حنــو -العقليــة للــسكان 
أسـاس نـوع   علـى  بذلك اهلدف الصحي الوطين الثالث توضح جبالء تلك االختالفـات القائمـة            

من قبيـل التبـاين     ( وكذلك يف سلوك األفراد      ،اجلنس يف جمايل علم األوبئة وعمليات التشخيص      
ــة   يف مــدي ــسلوكيات االنتحاري ــوارد وال ــدان املعاجلــة  )  االجتــاه حنــو اســتخدام امل ــضا يف مي وأي

). التوصية باألدوية والعالج النفسي واالختالفـات يف مـستوي املـشاركة أثنـاء عمليـة املعاجلـة                (
 ي يالحظ أن التدابري املتصلة بتنفيذ التوصيات اليت صـيغت ينبغـي هلـا أن تراعـ          ،وعي حنو مقابل  

 .تالفاتهذه االخ
 وجود مستوي متزايد من البحوث بـشأن حالـة النـساء املهـاجرات              ،ومما يصحب هذا   

النـساء املهـاجرات فيمـا خيـص        إىل  كيفيـة الوصـول     :  ومن أمثلة ذلـك    ،يف نظام الرعاية الصحية   
مـن خـالل االضـطالع      ) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /فريوس نقص املناعة البشرية   

ومـن املزمـع أيـضا أن تؤخـذ يف االعتبـار       . يف بأسلوب يراعـي النـواحي الثقافيـة       باإلعالم والتثق 
 .مؤهالت األطباء واملمرضات فيما يتصل بعالج املرضي من ذوي اخللفيات الثقافية املختلفة

 
 املساواة بني النساء والرجال يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية: ١٣املادة   

 
 قات األسرية االستحقا- ١-١٣  

. حتظي السياسة املتعلقة باألسرة باهتمام كبري يف النشاط السياسي للحكومـة االحتاديـة        
 وتعزيـز التـواؤم بـني    ،املدى الطويل يتمثل هدف سياسة األسـرة هـذه يف مـساندة األسـر    على  و

 ومعاونة األفراد يف حتقيـق مـا لـديهم مـن خطـط بـشأن حيـاهتم مـع                  ،حياة األسرة وحياة العمل   
ــاهلمأ ــصلة       . طفـ ــسياسات املتـ ــورات والـ ــيري يف املنظـ ــطلعت بتغـ ــد اضـ ــة قـ ــة االحتاديـ واحلكومـ

ــستدامة  ــرية املـ ــسياسات األسـ ــستند األهـــداف ذات الـــصلة  ،بالـ ــكانية إىل  حيـــث تـ ــع سـ ذرائـ
. ومـا حتتاجـه األسـر بـشكل كـبري يتمثـل يف الوقـت ومقومـات الـدعم واإليـرادات                    . واقتصادية
زيــادة التركيــز يف إىل  ىري منــوذجي كــان مــن شــأنه أن أد فقــد أدخــل تغــي،هــذاعلــى وعــالوة 
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توسيع نطاق واحد مـن اهلياكـل األساسـية الـيت مـن شـأهنا أن تـوفر الـدعم                    على  سياسة األسرة   
التـدابري الـيت تفـضي      على   وأيضا   ،التعليم ورعاية الطفل  على   وكذلك   ،الفعال لألسر واألطفال  

 عن حتسني التوازن بني حياة األسرة وحياة العمـل           فضال ،دمج املرأة يف العمالة ذات األجر     إىل  
 ).١١ املادة انظر ،مزيد من املعلوماتعلى ولالطالع (

وتقوم الوزارة االحتادية املعنية بشؤون األسر ة واملـسنني والنـساء والـشباب يف الوقـت                 
أول  طلبـت الـوزارة إجـراء        ،وحتقيقا هلذه الغايـة   . الراهن بالبحث عن سبل جديدة لدعم األسر      

دراســة استقــصائية لألحــوال الــسائدة مــع تقيــيم االســتحقاقات احلكوميــة املتــصلة باألســرة يف    
 الــذي ، شـرع املركـز املخـتص باالسـتحقاقات املتـصلة باألسـرة      ،٢٠٠٦ويف هنايـة عـام   . أملانيـا 

 وهو سوف يقـدم نتائجـه بـشكل دوري حـىت            ، يف االضطالع بأعماله   ،أنشئ منذ وقت قريب   
 .٢٠٠٨منتصف عام 

 وذلــك حبجــم مــايل ، مــن االســتحقاقات املتــصلة باألســرة١٤٥وتوجــد حاليــا بأملانيــا  
ــاهز  ــة ١٨٤ين ــة أوروبي ــون عمل ــوزارة  ،ويف ظــل هــذه الدراســة االستقــصائية  .  بلي  ســتتمكن ال

االحتادية املعنية بشؤون األسرة من القيام ألول مرة بعرض بيان مايل من شـأنه أن يـوفر أساسـا                   
 .ل واضح األهداف ملدي فعالية االستحقاقات املتصلة باألسرةموثوقا إلجراء حتلي

 يوجـد   ، الذي جيريه املركز املختص باالسـتحقاقات املتـصلة باألسـرة          ،ويف حتليل اآلثار   
 الـيت تتعلـق بالـدعم الفعـال لتنميـة األطفـال يف سـن        ،الـسياسات األسـرية املـستدامة   على تركيز  
لتوفيـق بـني حيـاة األسـرة وحيـاة العمـل فيمـا يتـصل                 وا ، واالستقرار االقتصادي لألسـر    ،مبكرة

 كما أهنا سـتبني     ،ثالث نقاط رئيسية  على  ط الضوء   لستوأعمال هذا املركز    . باألمهات واآلباء 
كيفية حتسني مساندة األسر اليت تـضم أطفـاال صـغارا أو األسـر الـيت يوجـد فيهـا ثالثـة أطفـال                        

كـل مـن األمهـات واآلبـاء        لـدى   بوة النـشطة     وكذلك كيفية حتقيق النجاح املهين واأل      ،أكثر أو
أن ومثة استعراض جيري االضطالع بأمره اليوم لتحديد ما إذا كـان مـن املمكـن       . بنفس املستوي 

 .يتم جتميع االستحقاقات األسرية مع بعضها لتحقيق أكرب مصلحة لآلباء وكيفية القيام بذلك
 مل تعد األسـر     ،٢٠٠٥يناير  /اين كانون الث  ١ومنذ إدخال عالوة األطفال التكميلية يف        

اسـتحقاقات إضـافية مـن اسـتحقاقات الـدعم      علـى  االعتمـاد  إىل ذات الدخل املـنخفض حباجـة      
واالستقـصاءات  .  وفقـا للكتيـب الثـاين مـن القـانون االجتمـاعي      ،األساسي للباحثني عن العمـل   

 ، ومـن مث   ،ألسـر والدراسات األولية تثبت أن عالوة األطفال التكميليـة تـشكل وسـيلة لتعزيـز ا              
 وأيـضا لتقليـل    ،األسـر املنخفـضة الـدخل     لـدى   فإهنا متثل وسيلة مناسبة لتخفيـف األعبـاء املاليـة           

ــة علــى اعتمــاد هــذه األســر   ــة التكميلي ــادة اســتعدادها  ،االســتحقاقات االجتماعي  وكــذلك لزي
 .للسعي لعمالة ذات أجر
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ي دخـل حيـز النفـاذ يف         الـذ  ،ويف سياق قانون توسيع نطاق الرعايـة النهاريـة لألطفـال           
 يراعـي أن احلكومـة االحتاديـة قـد سـامهت يف التقـدم احملـرز بـشأن                   ،٢٠٠٥ينـاير   /كانون الثاين 

وهـذا القـانون يـشترط قيـام احلكومـات          . التوسع يف التعليم وكذلك يف التدريب قبل املدرسـي        
ــة  ــة واحمللي ــادة األمــاكن امل ،ة عــن األطفــال مــسؤول الــيت تعــد  ،اإلقليمي ــدء بزي قدمــة يف دور  بالب

ــة    ــة لألطفــال دون الثالث ــة النهاري ــق الرعاي  حــىت تتمــشي مــع  ،٢٠٠٥ يف عــام ،احلــضانة ومراف
 ســيزاد مــدي تــوفر دور رعايــة الطفــل مــن ،٢٠١٠وحبلــول عــام . احتياجــات اآلبــاء وأطفــاهلم

واحلكومة االحتادية قد قـدمت     . املستوي السائد يف سائر أحناء أوروبا الغربية      إىل  أجل الوصول   
مساعدة للحكومات اإلقليمية واحمللية من خالل دمج مـساعدة البطالـة واملـساعدة االجتماعيـة                

 بليـون عملـة أوروبيـة مـن أجـل توسـيع       ١,٥ مما يتيح رصد مبلغ      ،العملعلى  بالنسبة للقادرين   
 .نطاق رعاية الطفل

 ،ين وخاصـة بالنـسبة للنـساء والعـائلني الوحيـد       ،ورعاية الطفل تتيح اجلديد من الفرص      
 لتغطيـة تكـاليف معيـشة األسـر مـن خـالل       يأجـر يكفـ  على فيما يتصل بتمكينهم من احلصول  

 وهذا يعين أهنا تسهم مباشرة يف تقليل ما تعاين منـه األسـر ذات األوضـاع          ،العمالة ذات األجر  
وا كمهـاجرين كـثريا     أ أو ممـن نـش     ،واألطفـال والـشباب مـن هـذه األسـر         . اهلشة من فقر وعزلة   

ومرافـق رعايـة الطفـل تـؤدي واجبـا          . بعضا من العقبـات يف قطـاع التعلـيم بأملانيـا          يواجهون   ما
 .هاما يف هذا الصدد

 التكامــل يف ســوق العمالــة واملــشاركة يف -دعــم العــائلني الوحيــدين ”وحتــت عنــوان  
 ٢٠٠٦ قامــت احلكومــة االحتاديــة بنــشر مفهــوم مــن مفــاهيم العمــل يف أوائــل عــام    ،“اجملتمــع
وهـو  .  مع إتاحة هذا املفهوم أيضا لعدد كبري مـن مراكـز النـشر             ،كومات احمللية يتصل باحل  فيما

يزود من يعملون يف سياق عملي خبيارات تتعلق باختاذ اإلجراءات وبأمثلة ألفـضل املمارسـات               
 وهــي املـشورة واإلحالــة يف ميــدان  ، وذلـك يف أربعــة مـن جمــاالت النـشاط   ،وبقـوائم للمراجعــة 

يــة الطفــل املرنــة وبــرامج اخلــدمات االجتماعيــة املفتوحــة يف األحيــاء   العمالــة واملــؤهالت ورعا
 .احلضرية

 
  العالوات السكنية- ٢-١٣  

 وذلـك بوصـفها اسـتحقاقا    ، سياسـية هامـة  -تفي العالوات الـسكنية مبهمـة اجتماعيـة       
 وخاصـة تلـك     ،األسـر املنخفـضة الـدخل     لـدى   تقليل أعباء تكـاليف املعيـشة       إىل   يحكوميا يرم 

ــراد كــاف علــى ت الــيت ال حتــصل  العــائال ــة    . إي ــوفر حــق املطالب ــسكنية ي ــانون العــالوات ال وق
عـدد  :  هـذه العـالوة فهـي     ىأما املعايري املتـصلة بتحديـد مـستو       . القانونية بعالوة من هذا القبيل    

 ومــستوي اإلجيــار أو االلتــزام املــايل اآلخــر اخلــاص ، ودخلــهم اإلمجــايل،أفــراد األســرة املعيــشية
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ــة  ــ(بالتكمل ــروض م ــسكنية    ،صروفات خــدمات الق ــات ال ــصيانة للملكي ــشغيل وال ــات الت  ونفق
 أن متكـن األسـر املؤهلـة        ،ومن املقـصود بـالعالوة الـسكنية      . املشغولة واململوكة للقطاع اخلاص   

 بـل أيـضا مـن أجـل حتقيـق إمكانيـة            ، ال مـن جمـرد الـسكين بتكلفـة منخفـضة             ،هلذا االستحقاق 
 .توسطةالوصول للمساكن ذات التكلفة امل

 قـد  ،٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ الذي بدأ سريانه يف ،وإصالح عالوة السكين هذا   
ــة   . تبــسيط نظــام هــذه العــالوة إىل أفــضي  مثــل (وهــي ال تقــدم ملــن يتلقــون مــدفوعات انتقالي

 واحلمايــة األساســية يف ســن الــشيخوخة ويف حالــة   ، واملــساعدة االجتماعيــة،مــساعدة البطالــة
 فتكـاليف سـكناهم   ، وأعـضاء الوحـدة ممـن يتقـامسون حاجتـهم     ،)التكـسب علـى   هبوط القدرة   

مــن إىل وهــذا االعتبــار ال يــسيء . موضــع مراعــاة بالفعــل يف ســياق املبلــغ االنتقــايل قيــد النظــر 
مـن يعملـون بـأجر مـع     على واملساعدة السكنية تتركز بصفة خاصة . يتلقون مدفوعات انتقالية  

مــساعدة تتــصل علــى مــن حيــصلون علــى  وأيــضا ،صــالح منــذ األخــذ باإل،اخنفــاض إيــراداهتم
 . فضال عن أسر هؤالء،بالبطالة واملتقاعدين

قـد  ) وغالبيتهم من النـساء   ( سنة   ١٢والعائلون الوحيدون من ذوي األطفال دون سن         
 وذلـك مـن     ،يتلقون مساعدة سـكنية تزيـد عمـا تتلقـاه األسـر املماثلـة يف إطـار نفـس الظـروف                    

 فإن هـذه املـساعدة تتميـز        ،هذاعلى  وعالوة  . خفض خاص لإليرادات  جراء ما يستحقونه من     
عـدم مراعـاة    إىل   ، مـن ناحيـة أويل     ،ويرجع ذلك . بقدر كبري من التكيف مع احتياجات األسر      

هيكـل الـصيغة    إىل   ، مـن ناحيـة ثانيـة      ، كمـا أنـه يرجـع      ،استحقاقات الطفل عنـد حتديـد اإليـراد       
حيث تتزايد هذه العـالوة مـع تزايـد حجـم           (نية   العالوات السك  ىاملستخدمة يف حساب مستو   

 ).األسرة املعيشية
 

  املساواة بني النساء والرجال يف احلياة الثقافية- ٣-١٣  
 ومـع هـذا     ،ال جدال يف أن النساء يضطلعن بدور هام يف حتديد وصوغ احلياة الثقافيـة              

 يف نفـس    ،تمـا زالـ   نيـة   فإن إمكانـاهتن ومنجـزاهتن يف شـيت النـواحي االجتماعيـة والعلميـة والف              
ولقد أحرز تقـدم مبـدئي يف الـسنوات األخـرية مـن حيـث        . اإلبراز والظهور إىل   حباجة   ،الوقت

 وذلـك بطـرق تتـضمن تـوفري         ،حنو متساو يف عامل الفن والثقافة     على  إرساء مبدأ مشاركة املرأة     
ــاول أحــوال       ــيت تتن ــدوات ال ــؤمترات والن ــالزم لتلــك املعــارض والبحــوث وامل ــدعم ال ــشة ال  معي

اسـتهداف  علـى   هنـاك تركيـز      مـا بـرح    ،وبغية تعزيز هذا التقـدم    . وتكسب الفنانات من النساء   
 .الدعم املقدم لبعض من املناسبات واملنظمات

ــة     ،٢٠٠٢ويف عــام    كــان مثــة دعــم الجتمــاع مــن اجتماعــات االســتماع بــشأن حال
 ،“دليـل املخرجـات مـن النـساء    ”جانب جتميع إىل  ،النساء يف املهن املتصلة باألفالم السينمائية   
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جمموعـة قائـدات الفـرق املوسـيقية        ”وقدم الدعم كذلك من أجـل       . مما مت عقب هذا االجتماع    
 نظـم اجتمـاع     ،٢٠٠٥ويف عام   .  وكذلك حملفل ريرتبريغ للمؤلفات من النساء      ،“األوروبيات

صـة إلقامـة     مما أتـاح الفر    ،“نساء املسرح الالئي يشغلن مراكز قيادية     ”لالستماع عن موضوع    
 واضــطالع هــؤالء النــساء بتحديــد  ،شــبكات فيمــا بــني النــساء العــامالت يف جمــاالت املــسرح  

 .الثغرات اليت ينبغي تناوهلا
ــساء والــشباب          ــسنني والن ــرة وامل ــشؤون األس ــة ب ــة املعني ــوزارة االحتادي ــبق لل ــد س  ،وق

 مـونتر املخصـصة      أن قدمت جائزة غابريلي    ،باالشتراك مع مبادرات ورابطات النساء الفنانات     
 /حيـث قـدمت هـذه اجلـائزة يف كـانون الثـاين            ( وذلك خلـامس مـرة       ،للنساء فوق سن األربعني   

 ).السيدة ليين هوفمانإىل  ٢٠٠٧يناير 
 ، الـذي تنـهض احلكومـة االحتاديـة بتمويلـه          ،“برج الوسائط اإلعالمية املعين باملرأة    ” و 

وهـو يتـويل التـسجيل الرقمـي للمـواد املتعلقـة        ،يعترب سجال للحركـة النـسائية احلديثـة يف أملانيـا          
صـعيد  علـى   وقد كان موطن اهتمـام كـبري        . اإلنترنتعلى  هبذه احلركة النسائية هبدف إتاحتها      

 . كما أنه موضع استشارة مستمرة من قبل الباحثني والنساء من ذوات الشأن،العامل بأسره
 

  دمج النساء املهاجرات-٤ - ١٣  
 تتــأثر هــذه ،ومــن خــالل املــرأة. صــعيد عمليــة الــدمجعلــى مــا تلعــب النــساء دورا ها 

 .العملية فيما يتصل باألسرة بكاملها
 الـيت تـشمل دورة للغـة األملانيـة ودورة           ،ويف إطار الـدورات الدراسـية املتعلقـة بالـدمج          
 تقـدم دورات    ، معلومات عن النظام القانوين بأملانيا وثقافة البلد وتارخيـه         توجيهية لتوفري أخرى  

 انظـر  ،مزيد مـن املعلومـات يف هـذا الـشأن         على  وللحصول  (إضافية تتصل باملرأة بصفة خاصة      
 التمويـل االحتـادي     مـا بـرح    ،١٩٨٥ومنـذ عـام     ). ٣١ والتوصـية    ٣٠اجلزء باء بشأن التوصـية      

حنو حمدد لتحسني إعداد النساء للنهوض بـدورهن كجـسر يـصل بـني أسـرهن                على  يقدم أيضا   
وهـذه الـدورات الدراسـية الـيت تقـدم للنـساء والبنـات              .  عملية التكامـل   وسائر اجملتمع يف سياق   

جتمع بـني خمتلـف نـواحي الـربامج املـصممة خصيـصا مـن أجـل              ) الدورات النسائية (األجنبيات  
 متــت إعــادة ،وبغيــة حتــسني تنــسيق التــدابري التــشجيعية الــيت تتخــذها احلكومــة االحتاديــة . املــرأة

واجملموعات املـستهدفة الرئيـسية يف هـذا الـشأن          . ٢٠٠٥ عام   هيكلة هذه الدورات النسائية يف    
 .التعليمإىل  فضال عمن يفتقرن ،االندماج بشكل حمددإىل تتمثل يف النساء الالئي حيتجن 

 تعزيز تكامل املـرأة مـن خـالل حتـسني ثقتـها الذاتيـة               ،ومن املقصود بالدورات النسائية    
ر اخلدمات اليت تـوفر املعونـة الالزمـة فيمـا يتـصل             سائإىل   وأيضا عن طريق إرشادها      ،ومهاراهتا
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وهــذه الـدورات تتــضمن  .  وذلـك يف حماولــة لتوجيههـا حنــو مزيـد مــن التقـدم    ،بعمليـة التكامــل 
 ممــا هتــتم النــساء ،املهــاجراتإىل مبدئيــة لتقــدمي املــشورة أخــرى دورة التكامــل العاديــة ودورة 

الفعلية؛ كما أهنـا تقـدم الـدعم الـالزم          وهي تشكل خطوة أولية قبل دورات التكامل        . حبضوره
ــى  ــسور الوصــول عل ــات    إىل  ،حنــو مي ــة وعملي ــاظري العمال جانــب إدخاهلــا للمــشاركات يف من

 .املشورة املتصلة بظروف املعيشة الفردية
ومثــة برنــامج آخــر حيظــي بتمويــل احلكومــة االحتاديــة ويلعــب دورا فريــدا مــن حيــث     

 الــذي “التكامــل مــن خــالل األلعــاب الرياضــية ”  وهــو برنــامج،الوصــول للنــساء املهــاجرات 
ــة      ــاب الرياضــية األوليمبي ــاين لأللع ــاد األمل ــأمره االحت ــضطلع ب ــات أن   . ي ــات والبن وبوســع الفتي

فــرص ” عــن طريــق مــا يــسمي  ، بــصفة خاصــة،يــشاركن يف األلعــاب الرياضــية يف جمموعــات 
ضمن االلتـزام الفـوري    وهي فرص للمـشاركة تتـسم بـسهولة املنـال وال تتـ          ،“الرياضة املفتوحة 

هذه األنشطة الرياضية قـد تيـسر مـن         على  واالتصاالت اليت تترتب    . لاللتحاق بناد فوري بعينه   
 .عملية الدمج يف اجملتمع

ــه / متــوز١٤ويف    دعــت املستــشارة االحتاديــة الرجــال والنــساء مــن ذوي   ،٢٠٠٦يولي
ــسياسية    ــة وال ــدوائر االجتماعي ــشاط يف ال ــل  اجتمــاع ل”حــضور إىل الن ــشأن التكام ــة ب . “لقم

 ،وضـع خطـة وطنيـة للتكامـل يف خـالل عـام واحـد       علـى  ووافق املشاركون يف هذا االجتمـاع     
 ،فضال عـن انـضمامهم لواحـد مـن اجملموعـات العاملـة العديـدة مـن أجـل اإلعـداد هلـذه اخلطـة                        
أن حيث سيولون االعتبار الالزم الحتياجات فئة واسعة النطاق من النساء والبنـات الالئـي نـش               

ــاجرات ــافة . كمهـ ــذاإىل وباإلضـ ــد    ،هـ ــوع واحـ ــاول موضـ ــل لتنـ ــق عامـ ــكل فريـ ــو ، شـ  وهـ
وسـوف تقـدم خطـة      . “ وحتقيـق املـساواة    ،حتسني األحوال املعيشية للنـساء والبنـات      ”موضوع  

التكامل الوطنية من قبل املستشارة االحتاديـة يف اجتمـاع تـال مـن اجتماعـات قمـة التكامـل يف                  
 .٢٠٠٧يوليه /متوز
 

 املساواة بني النساء والرجال يف املناطق الريفية: ١٤ة املاد  
 

  احلالة يف املناطق الريفية- ١-١٤  
 أصـبح مـن الواضـح أن االنتقـال الـسكاين والتحـول اهليكلـي يف                 ،يف السنوات األخرية   

وكـثريا  . تغـيريات كـبرية يف أحـوال معيـشة الـسكان هبـذه املنـاطق              إىل  املناطق الريفية قد أفـضيا      
وهـذا  . إغالق بعض من أجزاء اهلياكل األساسية يف املنـاطق الريفيـة          إىل   هذه التغيريات    أدت ما

 . وذلك يف ضوء أنشطتهن داخل األسرة،النساء بصفة خاصةعلى يؤثر 
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علـى   فيمـا يتـصل      ، فإن االنتقـال اهليكلـي يـشكل أيـضا فرصـة أمـام النـساء               ،ومع ذلك  
توفري خـدمات قـد تـساعد يف االحتفـاظ بـبعض            سبيل املثال بتمويل أعماهلن التجارية من أجل        

وتنوع حـاالت املعيـشة احلديثـة يـنعكس أيـضا يف التغـيريات احلادثـة                . عناصر اهلياكل األساسية  
 فـإن مثـة أنــواع متباينـة هلـذا التأســيس     ،وبالتــايل. باألنـشطة املتـصلة بتأســيس األعمـال التجاريـة    

ــا أو ج ه وبعــض،لألعمــال التجاريــة ــا للنــساء والرجــال يف إطــار صــيغ   ا يــوفر دخــال تكميلي زئي
. عمالـة طـوال الوقـت     علـى    أو يف إطار مراحل أولية قبل احلصول         ،مستقرة من العمالة الدائمة   

ــة   علــى وأ  حــىت وإن ،معــدالت النمــو قائمــة يف هــذا الــصدد يف اخلــدمات الشخــصية والتجاري
 .مبرور الوقتكانت بعض األعمال التجارية اليت أقيمت مل تتمكن من البقاء يف السوق 

 / تـشرين الثـاين    ١١ الـذي أبـرم يف       ،واالتفاق االئـتاليف بـني األحـزاب احلاكمـة بأملانيـا           
 يــشترط اختــاذ التــدابري الالزمــة لتهيئــة بيئــة مــضافة وأعمــال جديــدة أيــضا يف    ،٢٠٠٥نــوفمرب 

نميـة  جية وطنيـة للت   استراتيوقد عرضت احلكومة االحتادية     .  مع التوسع يف ذلك    ،املناطق الريفية 
 .  من أجل تأمني بقاء ظروف معيشة مناسبة يف املناطق الريفية،الريفية

 عدد العـاملني يف ميـدان الزراعـة      ما برح  ،وكما هو احلال يف الدول الصناعية األخرى       
 كـان شـخص واحـد مـن         ،١٩٥٠ويف عـام    . بأملانيا متـصفا باالخنفـاض طـوال سـنوات عديـدة          
ومــع . أملانيـا االحتاديــة الــسابقة يــشتغل بالزراعــة كـل أربعــة أشــخاص بــداخل حــدود مجهوريــة  

 الـيت تبلـغ مـساحتها    ،أمـا عـدد املـزارع   . واحد يف املائـة إىل ن هذا الرقم قد هبط اليوم إ ف ،ذلك
هكتارين أو أكثر من األراضي الزراعية بـداخل حـدود مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة الـسابقة فقـد                     

 كانــت ،٢٠٠٣ويف عــام .  تقريبــا٣٥٩ ٣٠٠ إىل مليــون ١,٣اخنفــض أثنــاء نفــس الفتــرة مــن 
ومـن  .  من املزارع اليت تضم هكتـارين أو أكثـر مـن األراضـي الزراعيـة             ٣٨٨ ١٠٠ هناك قرابة 
 يف املائة من الطلـب      ٩٠ أن الزراعة احمللية تفي باحتياجات ما يناهز         ، يف نفس الوقت   ،املالحظ
 .املواد الغذائيةعلى احمللي 

 كانـت   ، مليـون  ١,٣ الـذين يبلـغ جممـوعهم        ،لعـاملني بـاملزارع   ونسبة النساء فيما بني ا     
 . من النساء تقريبا كانت تعمل يف الزراعة٤٩٨ ٠٠٠  أي أن، يف املائة٣٨تقرب من 

 كمـا أن    ، يف املائة تقريبا من كافة املزارع يف أملانيـا كانـت مملوكـة لألفـراد               ٩٤ونسبة   
أسـاس  علـى   ء األسر الـذين كـانوا يعملـون         ومن بني أعضا  . يد األسر على  دار  غالبيتها كانت تُ  

 أما فيما يتعلـق بأعـضاء    ، يف املائة من النساء    ١٦,٩ كانت توجد نسبة     ،التفرغ يف هذه املزارع   
ويف عــام .  يف املائــة٤٦,٥ فــإن نــسبة النــساء كانــت تبلــغ  ،األســر العــاملني جــزءا مــن الوقــت 

ــت،٢٠٠٣ ــا ٣٢٠ ٧٠٠  كان ــرأة تقريب ــسبة ، ام ــة ٣٩ أي ن ــة أعــضاء األســر    يف املائ مــن كاف
 يف املائــة مــن ٣١وهــؤالء النــساء كــن يقمــن مبــا ينــاهز  .  تــشتغل باألنــشطة الزراعيــة،العــاملني
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 يف املائـة فقـط مـن املـزارع املـستقلة كانـت              ٩ فإن نـسبة     ،ومع ذلك . األعمال الالزمة باملزارع  
 .املائة يف ١٩ويف اإلقليم اجلديد كانت هذه النسبة تبلغ تقريبا . مملوكة للنساء

وهذه األرقام توضح أن عددا ضئيال جدا مـن املـزارع كـان سـيتمكن مـن البقـاء لـوال              
 .عمل املرأة

 
  تقدمي تعزيز حمدد للنساء والرجال يف املناطق الريفية- ٢-١٤  

وهلـم  . حتديد صيغة التنمية الريفيـة    على  إن النساء والرجال لديهم نفس احلق يف التأثري          
 ،عمليـات االئتمـان والقـروض الزراعيـة     إىل  قدم املساواة   على  ة الوصول   احلق كذلك يف إمكاني   

 فـــضال عـــن املعاملـــة املتـــساوية يف إطـــار ،املرافـــق الـــسوقية والتكنولوجيـــا املناســـبةإىل وأيـــضا 
 . ويف تدابري النقل كذلك،اإلصالحات املتصلة باألراضي والزراعة

نـساء والرجـال يف املنـاطق الريفيـة         وتضطلع احلكومة االحتادية بتـشجيع املـساواة بـني ال          
وفرقــة العمــل املــشتركة والتابعــة لإلقلــيم االحتــادي واملعنيــة بتحــسني اهلياكــل . مبختلـف الطــرق 

كفالة استمرار مهـام الزراعـة والغابـات يف الـتمكن مـن             على  الزراعية واحلماية الساحلية تعمل     
 واسـتطاعتها أن تتنـافس   ،ملـستقبلية الوفاء باالحتياجـات ا على  مع قدرهتا   ،حنو فعال على  العمل  

 يراعـي أن املبـدأ الـسياسي        ،ويف سياق فرقة العمـل هـذه      . يف السوق املشتركة لالحتاد األورويب    
 .حنو واضحعلى املتعلق بتعميم املنظور املتصل بنوع اجلنس راسخ 

 واحلكومة االحتادية توفر الدعم الالزم لذلك الدور اخلاص الذي تنـهض املـرأة بأعبائـه               
يف ميــدان الزراعــة واملنــاطق الريفيــة مــن خــالل االضــطالع بــربامج منوذجيــة ومــشاريع وتــدابري 

ــل ــايل. للتمويـ ــسنوات    ،وبالتـ ــدد الـ ــامج منـــوذجي متعـ ــياق برنـ ــة دراســـة   ، ويف سـ ــت مثـ  كانـ
أقصي حد بزيادة تعميم املنظور املتعلـق بنـوع اجلـنس يف إطـار              إىل  الستراتيجيات تتعلق بالقيام    

 وذلك من منطلق األخذ بتدبري خاص من نوعية ذلك التـدبري الـوارد وصـفه                ،ميةاملشورة اإلقلي 
 . من االتفاقية٤يف املادة 
وبغية اإلتيان باجلديد من األفكار واملفاهيم فيما يتصل بكيفيـة جعـل خيـارات العمالـة             

روع  تقوم احلكومة االحتاديـة بـدعم مـش        ،املرأة الريفية أكثر ضمانا وهتيئة خيارات جديدة      لدى  
وهـدف هـذا املـشروع يتمثـل يف مـساعدة           . “النساء الريفيات وتكنولوجيا املعلومات   ”يسمي  

 وتقليل ما قد يوجـد مـن حـواجز حتـول دون وصـوهلن               ،اإلملام باإلنترنت على  النساء الريفيات   
 يف نفـس    ،ومـن املقـصود هبـذا املـشروع       . تقدمي خدماهتن عن طريقها   على   وتشجيع النساء    ،هلا

كون مبثابة تدبري جملاهبة الثغرة الرقمية القائمـة بـني املنـاطق احلـضرية والريفيـة وبـني                  أن ي  ،الوقت
 .النساء والرجال كذلك
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 أسهم هذا املشروع يف هتيئة مـشاركة        ،٢٠٠٥ الذي اكتمل يف عام      ،ويف اجلزء األول   
ــساوية للنــساء باملنــاطق الريفيــة يف إمكانــات التنميــة وســائر الفــرص املترتبــة         تمــع جمعلــى مت

 وكان مثة اختبار أيضا يف نفس الوقت لتلك املفـاهيم البديلـة املتعلقـة بإتاحـة فـرص                   ،املعلومات
وكـان ذلـك يتـسم بأمهيـة        . جديدة يف جماالت االقتـصاد وِأسـواق العمالـة هبـذه املنـاطق الريفيـة              

نطـاق مل يـسبق     علـى   خاصة يف سياق اضطالع السلطات العامة بتقدمي جمموعـة مـن اخلـدمات              
 .شبكة اإلنترنت بشكل مباشرعلى  وذلك ،ثيلله م

هج املتـصلة  سـوق العمـل والـنُ     علـى    فإنه يواصـل التركيـز       ،أما اجلزء الثاين من املشروع     
مـساندة النـساء    علـى   وقـد أمكـن اسـتحداث وسـائل ابتكاريـه تتميـز بالقـدرة               . بسياسة العمالة 

مـــشاركتهن يف ســـائر  يف ك وكـــذل،الريفيـــات يف أنـــشطتهن اخلاصـــة باالضـــطالع باملـــشاريع
الـصعيد  علـى   ويف صفحة املـدخل     .  من خالل االستفادة من وسائط اإلعالم اجلديدة       ،األنشطة
 حيــث ميكــن للنــساء الناشــطات يف حقــل النــهوض باملــشاريع أن يعرضــن بطاقــاهتن   ،اإلقليمــي
ــة ا ــةإلاملهني ــارات اإلجــازات وأوقــات الفــراغ    ،لكتروني ــة مــن قبيــل خي  ، توجــد خــدمات ريفي
وبوسع نساء الريـف أن ينـشرن مـا لـديهن مـن مـضمون               .  واملقاهي الزراعية  ،ك الزراعة وأكشا
تنميـة  علـى  ومن شأن هذا أن يـساعد       . نترنت من أجل اإلعالن عن سلعهن وخدماهتن      إلاعلى  

 . بوصفها أماكن جذابة تصلح للحياة والعمل، واحملافظة عليها قبل كل شيء،املناطق الريفية
 

اة بني النساء والرجال أمام القـانون ويف األهليـة القانونيـة ويف             املساو :١٥املادة   
 حق اختيار حمل اإلقامة والسكين

 حتظــي النــساء والرجــال بــنفس احلقــوق يف هــذه  ،كمــا ســبق القــول يف التقريــر األول  
 .السياقات

 
 املساواة بني النساء والرجال يف الزواج والعالقات األسرية: ١٦املادة   

 
 ون الشراكة املسجلة وقانون اسم الشراكة املسجلة قان- ١-١٦  

ــات ويف       ــرية يف الزجيـ ــاء األسـ ــد األمسـ ــق بتحديـ ــانون املتعلـ ــدل للقـ ــانون املعـ ــيح القـ يتـ
ــسجلة  ــشراكات امل ــؤرخ ،ال ــر/ شــباط٦ وامل ــشركاء املــسجلني أن   ،٢٠٠٥ فرباي ــألزواج وال  ل

 سبق ألحد الطرفني أن حـصل       يكتسبوا من األمساء املتعلقة بالزواج أو الشراكات املسجلة امسا        
 ويف حـاالت  ،وفيمـا مـضي  . عليه يف زواج سابق أو شـراكة مـسجلة كـان قـد اضـطلع بأمرهـا       

 كانـت أمسـاء املـيالد هـي الوحيـدة الـيت جيـوز اسـتعماهلا كأمسـاء                   ،الزواجإىل  الطالق أو العودة    
سـم للـزواج   املرأة أن تستخدم امسا كانت قد حصلت عليه كا       على   وكان من احملظور     ،للزواج
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ــانون أمســاء       ــوم أن ق ــد؛ ومــن املالحــظ الي ــزواج يف زواج جدي يف زواج ســابق ليكــون امســا لل
 .حترر هذه األنظمةإىل  ىالزواج والشراكة املسجلة قد أفض

ــسجلة      ــشراكة امل ــنقح لقــانون ال ــانون امل ــانون األول١٥ املــؤرخ ،ويف الق ديــسمرب / ك
 كـانون   ١ والـساري املفعـول منـذ        ،)٣٣٩٦حة   صـف  ، اجمللـد األول   ،اجلريدة القانونيـة   (٢٠٠٤
.  مت إلغــاء مزيــد مــن أشــكال التمييــز ضــد الــشركاء املتمــاثلني يف اجلــنس  ،٢٠٠٥ينــاير /الثــاين

ويستهدف هذا القانون جعـل القـوانني املنظمـة للـشراكات املـسجلة أكثـر اتفاقـا مـع األحكـام                 
 ، خاصـة بتنظـيم مـدفوعات النفقـة         مـن أجـل القيـام بـصفة        ،املماثلة املتصلة بالشركاء املتزوجني   

 من خالل إدخال عمليـة لتوزيـع املطالبـات التقاعديـة            ، وأسباب اإليقاف  ،واملمتلكات الزوجية 
 ممـا يـسمح للـشركاء املـسجلني باختـاذ           ،قيد احلياة يف نظام التأمني األساسي     على  وإعالة الباقني   
 . أطفال متبنني

 
 الزواج باإلكراه  ٢-١٦  

واتفـاق  .  وال جيـوز التـسامح فيـه       ،كراه انتهاكا خطريا حلقوق اإلنسان    ميثل الزواج باإل   
االئــتالف املــربم بــني احلــزب الــدميقراطي االشــتراكي واحلــزب الــدميقراطي املــسيحي واحلــزب    

 يتــضمن أحكامــا بــشأن ،٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١ واملــؤرخ ،االشــتراكي الــدميقراطي
ومـن أجـل منـع    . بري املناسبة للمضي يف حتقيق هذه الغايةمنع الزواج باإلكراه وحبث مجيع التدا   

 فـضال عـن توسـيع نطـاق     ، ينبغي حتسني املركز القانوين للضحايا،وحماربة هذا الزواج باإلكراه 
جانـب التــدابري اخلاصـة مبنــع   إىل  ،مـساندهتم وتقـدمي املــشورة إلـيهم والتـدابري املتاحــة ملعاونتـهم     

أفـضل  علـى  ة االحتادية تبحث اليوم كيفية تنفيذ هذا القانون       واحلكوم. هذه النوعية من الزواج   
 وأيضا كيفية إفضاء ذلك لتهيئة مزيد من الـوعي بطـابع هـذا التـصرف الـذي يـستوجب                    ،وجه

 .العقاب
 ،٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١١ املـؤرخ    ،وإثر التعـديل الـسابع والـثالثني لقـانون اجلـزاءات           

شكل حالـة بالغـة اخلطـورة مـن حـاالت           باعتباره يُ  يحنو صريح فعل  على  حتدد الزواج باإلكراه    
حيث يعاقب عليه بالسجن لفترة تتـراوح بـني سـتة أشـهر ومخـس            ( مما خيضع للمقاضاة     ،القسر
 ).سنوات

األخـذ بتعـديالت    إىل  وتتويل احلكومة االحتادية اليوم دراسة ما إذا كانت هناك حاجة            
علــى  فيمــا يتــصل حبــق اإلقامــة    ،إضــافية مــن أجــل منــع الــزواج بــاإلكراه ومحايــة ضــحاياه       

 .املثال سبيل
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 حتليالت جديرة بالثقـة     ، الذي حيظي بكثري من النقاش     ،وال توجد بشأن هذا املوضوع     
 تكـون   ،ووفقـا للمعلومـات املقدمـة مـن خـدمات املـشورة اخلاصـة             . من حيـث الكـم أو النـوع       

ــني         ــارهن ب ــراوح أعم ــي تت ــات الالئ ــات والفتي ــن البن ــا م ــضحايا أساس ــع  ٢١  و١٦ال ــنة م  س
ــاجرين    ــن أســر امله ــائهن ألســر م ــصل      ،انتم ــا يت ــضرورة فيم ــشكلة بال ــر م ــل األم ــث ال ميث  حي

 . وقد يكون الرجال أيضا من بني الضحايا يف هذا الصدد،بالثقافات اإلسالمية
ــصلة       ــات ذات ال ــصل بالبيان ــا يت ــائم فيم ــة حتــسني الوضــع الق ــشجيع البحــث  ،وبغي  وت

 الوزارة االحتاديـة املعنيـة بـشؤون األسـرة واملـسنني والنـساء               قامت ،العلمي بشأن هذا املوضوع   
. والشباب باملطالبـة بـإجراء دراسـة لتقيـيم التجربـة الفعليـة للعـاملني يف حقـل الـزواج بـاإلكراه                     

 دليـل يف هـذا الـشأن        ٢٠٠٧ أن يـستكمل حبلـول صـيف عـام           ،ذلكإىل   باإلضافة   ،ومن املقرر 
تقيـيم  إىل  وسـيقدم هـذا الـدليل نتـائج مؤقتـة تـستند             . سانمن جتميع املعهد األملاين حلقـوق اإلنـ       

أخـرى   فإن مثة مـسامهات  ،هذاعلى وعالوة . املمارسات املستخدمة من قبل وكاالت املشورة   
 ، البعــد املتعلــق بنــوع اجلــنسي ونــواح،مــن شــأهنا أن تتنــاول ظــاهرة الــزواج بــاإلكراه وأســبابه

 .نع والتدخل وتناول احتماالت امل،وأحوال اإلطار القانوين
وهناك هيئات خمتلفة تعمل اليـوم بـشأن التـدابري املتخـذة ملنـع الـزواج بـاإلكراه وتـوفري                  

 عقـدت جلـسة اسـتماع تتـصل هبـذا           ،٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٩ويف  . الدعم الالزم لـضحاياه   
رضـت توصـيات    ولقـد عُ  .  اخلـرباء لتقـدمي شـهاداهتم      يعـ  حيث دُ  ،املوضوع يف الربملان االحتادي   

 كمـا طولـب يف نفـس الوقـت بتحـسني التـدابري        ،ة فيما يتـصل بالقيـام بتعـديالت قانونيـة         متنوع
وكانــت مثــة . املنعيــة واالضــطالع مبــشاريع مــن مــشاريع املــساعدة مــن أجــل مــساندة الــضحايا

 الربملـان االحتـادي النظـر يف     ىلوسـوف يتـو   . مناداة بالنهوض مبزيد من البحث يف هذا املوضوع       
  .هذه التوصيات

وف ينــاقش موضــوع الــزواج بــاإلكراه أيــضا يف عمليــة متابعــة مــؤمتر القمــة املعــين وســ 
ومن املتوقـع أن يقـوم كـثري مـن املـشاركني النـشطني بـصوغ توصـيات مـا واملوافقـة                      . بالتكامل

تـشجيع البحـث    إىل   كذلك متويل األنشطة الرامية      وبعض األقاليم يتوىل  . التزامات طوعية على  
 . باإلكراه مع توفري الدعم الالزم للضحاياواملنع يف جمال الزواج

 
  املساواة يف توزيع الفائض وحقوق الصيانة- ٣-١٦  

تقوم احلكومة االحتادية باستمرار بالنهوض باجلهود الواجبة من أجل املضي يف تطـوير               
ن ومثة اعتبار يف الوقت الراهن لعدد من القـضايا الـيت تتـضم            . القوانني املتصلة بالزواج واألسرة   

 . الذي يعد من ممتلكات الزوجية يف إطار القانون املعين بذلك،املساواة يف توزيع الفائض



CEDAW/C/DEU/6  
 

07-56643 99 
 

املفهـوم القائـل بأنـه ينبغـي تقـسيم مـا مت كـسبه               إىل  ويستند التوزيع املتساوي للفـائض       
 ، الـذي تـضمن حيـازة املمتلكـات ذات الـصلة        ،وادخاره أثناء الزواج عند انتـهاء ذلـك الـزواج         

وحيــث أن النــساء غالبــا مــا ال يتــدخلن بــشكل كــبري يف ). ســبيل املثــالعلــى ق بــسبب الطــال(
 فـإن مـن املالحـظ أن التوزيـع     ،دخـل أقـل شـأنا     على  حصوهلن  على   فضال   ،العمالة ذات األجر  

وسـوف تبحـث وسـائل جديـدة        . املتساوي للفائض كثريا ما يكون أكثر أمهيـة بالنـسبة للمـرأة           
 ،حنــو أكثــر عــدال لتعــويض مــصاحل كــل مــن الــزوجنيى علــلتوزيــع املمتلكــات بطريقــة تفــضي 

 وهـي حتـويالت تكتنفهـا    ،وذلك من أجل منع حتويالت املمتلكات اليت ترتبط حباالت الطـالق      
القيــام بتعــديالت بــشأن إىل  احلاجــة ،ومــن املواضــيع الــيت ســتدرس أيــضا. كــثري مــن الــشكوك

ــار املــوىل  ــسالبة  االعتب ــة ال ــادة ( لألصــول املبدئي ــاريخ  ،)ن القــانون املــدين  مــ١٣٧٤امل  وتغــيري ت
 وإعطـاء مزيــد مــن  ،)مــن القـانون املــدين ١٣٨٤ واملـادة  ،١٣٧٨ مـن املــادة  ٢الفقــرة (اإلحالـة  

 وذلـك فـضال عـن هتيئـة خيـار           ،احلقوق فيما يتـصل باملعلومـات اخلاصـة بأصـول الـزوج اآلخـر             
 . الطالقعملي لكفالة االحتفاظ باملطالبة بتوزيع الفائض بالتساوي أثناء عملية

ــة        ــشريعية الراهن ــرة الت ــاء الفت ــة ســوف يتعــرض لإلصــالح أثن ــق بالنفق ــانون املتعل . والق
القانون احلايل بـشأن مـدفوعات النفقـة بعـد     على واملشروع ذو الصلة يتوخي إدخال تعديالت       

 سـوف يلـزم الزوجـان       ،ويف املـستقبل  . جانب مدفوعات النفقة اخلاصـة باألطفـال      إىل   ،الطالق
نطاق أوسع ممـا هـو عليـه احلـال     على  وذلك   ،البحث عن عمل ذي أجر بعد الطالق      املطلقان ب 

 سـواء مـن حيـث       ،النفقـة علـى    احتمال قصر املطالبـات      ىوسوف يكون هناك متديد ملد    . اليوم
 املعيـشة الـسائد أثنـاء    ىومـستو .  مبلغ هذه النفقة أم من حيث فترة استحقاق سـدادها   ىمستو

 بل إنه سيكون باألحرى واحدا من مؤشرات كثرية تتعلـق           ،سمالزواج لن يظل هو العامل احلا     
هــذا علـى   وإذا كـان األمـر   ،بالبـت فيمـا إذا كـان العمـل بــأجر جـديرا باملتابعـة عقـب الطــالق       

 الـيت تتـضمن إلغـاء مـدفوعات     ، فمـا هـو قالـب هـذا العمـل إذن؟ واالتفاقـات التعاقديـة       ،النحـو 
فيهـا التأكيـد بـأن كـال الطـرفني قـد أخطـرا بعواقـب                 لن تقبل إال يف احلاالت اليت ميكن         ،النفقة

واهلـدف النـهائي   ). الصيغة املطلوبة من االتفاقات بشأن النفقة بعد الطالق (االتفاق ذي الصلة    
يف هــذا الــشأن يتمثــل يف تكييــف قــانون النفقــة حــسب التوقعــات املــتغرية املتــصلة بالــشراكات 

 . هذاوالعالقات األسرية واحلقائق القائمة يف يومنا
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 اجلزء باء 
التمييـز ضـد    علـى   التعليقات اخلتامية للجنة املعنيـة بالقـضاء        على  الردود    

 املرأة بشأن التقرير الدوري اخلامس
ــة بالقــضاء     ــة املعني ــدوري    علــى قامــت اللجن ــر ال ــرأة باســتعراض التقري ــز ضــد امل التميي

 وذلـك   ،ثناء دورهتا الثالثني  أ) CEDAW/C/DEU/5( اخلامس املقدم من مجهورية أملانيا االحتادية     
 الــيت ،جانــب النــواحي اإلجيابيــةإىل و. ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٣٠إىل  ١٢الفتــرة مــن يف 
جمـاالت  إىل  يالحظ أن اللجنة قد أشارت أيـضا  ،١٩إىل  ١٤دمت بصفة خاصة يف الفقرات     قُ

 . حيث عرضت توصياهتا،٤٣إىل  ٢٠بعض من املشكالت يف الفقرات على تنطوي 
 

 ٢١ و ٢٠بشأن الفقرتني   
قوالــب منطيــة إىل يـساور اللجنــة قلــق بــشأن اســتمرار تفــشي اآلراء احملافظــة واملــستندة   

كما يقلقها أن وسـائط اإلعـالم واإلعالنـات الدعائيـة     . بشأن دور املرأة والرجل ومسؤولياهتما    
نـــة بتعزيـــز وتوصـــي اللج. تـــصور النـــساء أحيانـــا كـــأداة للمتعـــة اجلنـــسية ويف أدوار تقليديـــة  

ــربامج   ــذ ال ــسياسات وتنفي ــة     ،ال ــة املوجه ــة والتربي ــا محــالت التوعي ــا فيه ــرأة والرجــل إىل  مب  ،امل
علـى  ضـمان القـضاء     علـى    والعمـل    ،وسائط اإلعالم ووكاالت اإلعالنات الدعائيـة     سيما     الو

ــل     ــرة والعمـ ــة يف األسـ ــاألدوار التقليديـ ــة بـ ــة املرتبطـ ــب النمطيـ ــه ،القوالـ ــع بأكملـ .  ويف اجملتمـ
نـشر صـورة إجيابيـة عـن املـرأة وبـذل جهـود منـسقة         على توصي بتشجيع وسائط اإلعالم    ماك

 .لتغيري تصور الرجل واجملتمع للنساء كأداة للمتعة اجلنسية
واحلكومــة االحتاديــة تــستخدم خمتلــف التــدابري ملكافحــة منــاذج األدوار النمطيــة واآلراء  

ــأدوار ومــسؤوليات النــساء و   ــة علــى والقــضاء . الرجــالاحملافظــة الــيت تتــصل ب القوالــب النمطي
إىل احلكومـة االحتاديـة يف جمـال الـسعي إلجيـاد جمتمـع يـستند                لـدى   لألدوار يـشكل هـدفا هامـا        

 .املساواة واملشاركة بني اجلنسني
حنـو أكثـر تفـصيال يف الفقـرات املناسـبة بـاجلزء       علـى   الـيت وردت     ،وبعض هذه التدابري   

واإليـضاحات املـذكورة حتـت      . ة تتـصل مبـا هـو وارد أدنـاه          تـشكل أمثلـ    ،ألف من هـذا التقريـر     
 تتضمن مزيدا من التدابري من قبيـل التوفيـق بـني حيـاة األسـرة وحيـاة            ، بصفة خاصة  ،١١املادة  

 .األمهات واآلباءلدى العمل 
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 مكافحة القوالب النمطية يف السياسة التعليمية  
 يف إطـار    ،احلكومـة االحتاديـة    خلامس مرة من قبل      “يوم البنات ” قدم   ،٢٠٠٥يف عام    

 فضال عن منظمات القطـاع االقتـصادي ذات املـصاحل           ،التعاون مع األعمال التجارية والصناعة    
 قــد شــاركن فيمــا ينــاهز  ١٠-٥لــصفوف  مــن بنــات املــدارس با١٢٧ ٠٠٠ وقرابــة. اخلاصــة
 اجتاهــات مهنيــة غــري عاديــة بالنــسبةعلــى  كمــا أتيحــت هلــن فرصــة التعــرف ،مناســبة ٧ ٠٠٠
 يراعــي أن مثــة نــصف مليــون مــن  ،٢٠٠١ هــذا يف عــام “يــوم البنــات”ومنــذ بدايــة . للبنــات

مـن الـشركاء يف هـذه        ٧ ٠٨٥ اضـطلع مـا جمموعـه        ،٢٠٠٦ ويف عـام     .البنات قد شاركن فيه   
 .مكانا للبنات املعنيات باألمر ١٢١ ٦٨١ املناسبة بتوفري

ــة االحتاديــة أيــضا بإعــ    ،ذلــكإىل وباإلضــافة   داد مناســبات مــن قبيــل    قامــت احلكوم
 عــــام تكنولوجيــــا - ٢٠٠٦” وذلــــك يف ســــياق ،معــــسكرات احلوســــبة اخلاصــــة بالبنــــات

األدوار النمطيـة   على   مما يثبت بوضوح أهنا تكرس اهتماما مستمرا ملسألة التغلب           ،“املعلومات
 .التقليدية من حيث االهتمامات واخليارات املهنية

االحتاديـــة يف القيـــام مبـــشروع جتـــرييب  شـــرعت احلكومـــة ،٢٠٠٥فربايـــر /ويف شـــباط 
 وهــو مــشروع مــن شــأنه أن يزيــد مــن توســيع نطــاق    ،“مــسارات جديــدة لــألوالد ”يــسمي 

ــة   ــة ،األوالدلــدى جمموعــة اخليــارات املهني ــ، وأن يعــزز مــن كفــاءهتم االجتماعي سهم يف  وأن ُي
ا املــشروع أن ومــن املتــوخي هلــذ. اإلمعــان يف مرونــة التوقعــات املتــصلة بــأدوار هــؤالء األوالد 
ــا للخــدمات؛ وهــو يركــز     ــادرات واملــشاريع  علــى يكــون خمططــا للــشبكات ومكتب جهــود املب

ومثــة مكتــب  . الوطنيــة الــيت تــزود األوالد مبــساعدة حمــددة عنــد التخطــيط ملهنــهم وحيــاهتم        
ــع   ــدمات وموقـ ــى للخـ ــة  علـ ــشبكة العامليـ ــصال   “ويـــب”الـ ــوار واالتـ ــصة للحـ ــالن كمنـ  يعمـ

ــة     ومهــا يقــدمان ا ،بالــشبكات ــذين يــشتركون يف األنــشطة الطوعي ملــساندة املناســبة لــألوالد ال
باملــدارس وأعمــال الــشباب االجتماعيــة والتوجيهــات املهنيــة يف ميــدان تنفيــذ التــدابري اخلاصــة   

 .باألوالد
 كمـا أهنـم     ، يكتـسب األوالد آفاقـا جديـدة       ،ومن خالل األعمال االجتماعيـة الطوعيـة       

 مـع تزايـد     ، فضال عن جتربتهم ملدي قبوهلم يف اجملتمع       ،قةيتعلمون كيف يصبحون جديرين بالث    
وهذه األهداف موضع متابعة أيضا من قبل مـشروع آخـر سـبق البـدء فيـه يف                  . ثقتهم بأنفسهم 

 وهـي   ،“منظمـة األوالد االجتمـاعيني    ”يد منظمـة وطنيـة تـسمي        على   ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان ١
واملــشروع قيــد النظــر جــزء مــن . ةمنظمــة تعليميــة ال تــستهدف الــربح وحتظــي بــإدارة مــشترك

 مما شرع فيه من قبـل الـوزارة        ،برنامج منوذجي يتعلق باخلدمات الطوعية املشتركة بني األجيال       
إىل  ١٣واألوالد مـــن ســـن . االحتاديـــة املعنيـــة بـــشؤون األســـرة واملـــسنني والنـــساء والـــشباب 
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 وهــي ،خمتلفــة وذلــك يف ثــالث مــدن  ،ســنة يتلقــون الــدعم الــالزم مــن جانــب املرشــدين   ١٦
ــسدام وســاربروكني  ــدامي املــشرفني الطــوعيني    . فرانكفــورت وبوت  عــن مــسؤولوكــل مــن ق

ويتـصرف  .  وهو يعمـل بوصـفه نقطـة اتـصال منتظمـة بالنـسبة هلـم            ،جمموعة صغرية من األوالد   
هــؤالء املــشرفون باعتبــارهم وســطاء بــني املرافــق االجتماعيــة واألوالد اخلاضــعني ملــسؤوليتهم    

 .آلباءواملدرسني وا
 حيث يلتزمون بالعمـل     ،وأوالد املدارس يدخلون يف اتفاق مع أحد املرافق االجتماعية         

وخدماهتم تشمل مهاما مـن قبيـل       .  ملدة عام كامل   ،حنو منتظم وجدير بالثقة   على   ،كمتطوعني
 ، أو القــراءة هلــم، أو اللعــب معهــم،رعايــة ومرافقــة ومــساندة املــسنني أو األطفــال أو املعــوقني 

 أو مـصاحبتهم يف     ، أو مـساعدهتم يف جمـال احلواسـيب        ،قيام بأنشطة تتـضمن الترفيـه عنـهم       ال أو
 .رحالت قصرية

الحـظ   يُ ،ومن وجهة نظر املرافق اليت يقدم فيها هؤالء األوالد مـساعدهتم كمتطـوعني             
صــعيد علــى  ســواء ،وهــذا األمــر ينطبــق متامــا . أن وزعهــم يعتــرب مــصدرا مــن مــصادر اإلثــراء  

علـى   أم   ،ن دعم للمدرسني واملرشدين االجتمـاعيني يف أعمـاهلم الروتينيـة اليوميـة            يقدمونه م  ما
ويف وقـت بـالغ     . صعيد مـا يوفرونـه مـن مـساعدة يف جمـال رعايـة األطفـال واملـسنني واملعـوقني                   

 حيــث جيــري تقبلــهم بوصــفهم ، تتكــون عالقــة إجيابيــة بــني املــوظفني وهــؤالء األوالد ،القــصر
 .فق ذات الصلةعنصرا تكميليا يف املرا

ــذكور      ــن ال ــداء م ــة موضــع االقت ــا زالــ واألمثل ــدان اخلــدمات    م ــسبيا يف مي ــادرة ن ت ن
 وبوســع األوالد ذوي الــصلة أن يــضطلعوا بــدور يتــسم بأمهيــة خاصــة يف مرافــق    ،االجتماعيــة

وتعــد اخلدمــة الطوعيــة وســيلة إلعــداد اجليــل املقبــل مــن املــوظفني   . الرعايــة النهاريــة لألطفــال
والتجربة الـيت يكتـسبها األوالد مـن خـالل املـشاركة يف املـشروع               . “را يف املستقبل  استثما” و

سـبيل املثـال    علـى    فهـي قـد تـثري فـيهم          ،حد كبري من حيث التوجه املهـين      إىل  ميكن أن تفيدهم    
إىل  ،والـشهادة الـيت يتلقوهنـا يف مقابـل التطـوع          . مسألة االهتمام باملهن االجتماعيـة أو التربويـة       

حــسنا مــن فــرص قبــوهلم عنــد التقــدم    قــد ُي،دون بــشأهنم يف ســجالهتم املدرســية جانــب مــا يــ 
 .لوظائف تتصل باخلربة العملية أو اخلدمة املدنية أو التدريب املهين

واجلهــات املــشاركة يف املــشروع تتــضمن شــبكة مــن املرافــق الــيت تــساعد املــسنني           
مــن مجاعــات االهتمــام    ومجاعــات كــبرية  ، ومــدارس، ومنظمــات خرييــة وطنيــة  ،واملعــوقني
 فضال عن حكومات حملية ووكاالت طوعية؛ وكافـة هـذه اهليئـات تعمـل               ، ومبادرات ،اخلاصة

ــة   ــادة االعتــراف باملــشاركة الطوعي  ،واهلــدف املنــشود يف هــذا الــصدد يتمثــل  . مــع بعــضها لزي
ام مـن    يف إثـارة االهتمـ     ،هتيئة وزيادة املـشاركة االجتماعيـة الطوعيـة بـني الـسكان           إىل  باإلضافة  
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حتـسني  علـى    وذلـك مـن أجـل العمـل          ،قبل الشباب بصفة خاصة بـاملهن االجتماعيـة والتربويـة         
ومثـة  .  وحتقيق مزيد من مشاركة الذكور يف حقـل اخلـدمات االجتماعيـة            ،التوازن بني اجلنسني  

 .www.sozialejungs.parifaet.orgمزيد من املعلومات حتت العنوان 
 

 سياسة األسرة وقانون األسرةمكافحة القوالب النمطية يف   
هتيئــة عالقــات بــني  علــى  ، الــيت تنتــهجها احلكومــة االحتاديــة ،تــشجع سياســة األســرة  

 تتعـارض مـع     ،سـبيل املثـال   علـى    ،والعالوة األبويـة  . الرجال والنساء تتميز باملساواة واملشاركة    
للوالـد  األقـل  علـى   حيـث حيجـز شـهران    ،نـوع اجلـنس   علـى   تقسيم العمـل داخـل األسـرة بنـاء          

وهـي تتنـاول أسـلوب املعيـشة الفعلـي لألبـوين الـشابني اللـذين يرغبـان يف التوفيـق بـني                       . اآلخر
ــال          ــة األطف ــشاركة يف تربي ــراغبني يف امل ــاء ال ــن اآلب ــا م ــل باعتبارمه ــاة العم ــرة وحي ــاة األس حي

ومــن خــالل الربنــامج اجلديــد املــصمم مــن أجــل الــشركات    . واألمهــات الراغبــات يف العمــل 
ــسمي ــشركات    ” وامل ــرة يف صــاحل ال ــاح األس ــل جن ــشجيع    ،“عام ــة بت ــة االحتادي ــوم احلكوم  تق

 وذلــك يف تعــاون وثيــق مــع جمتمــع ،االضــطالع ببيئــة للعمــل تتــسم مبزيــد مــن املراعــاة لألســرة 
 .حنو خاص من املشاركة بنشاط يف رعاية األطفالعلى  مع متكني اآلباء ،رجال األعمال

 واردا منذ وقت طويل يف قـانون        ما برح رجل واملرأة فإنه    أما تنفيذ مبدأ املساواة بني ال      
 وهــو ال يــويل أدوارا ،وقــانون الــزواج يفتــرض وجــود اتفــاق بــني الطــرفني  . الــزواج واألســرة

 .نوع اجلنسعلى مسؤوليات بناء  أو
 أو اختيـار اسـم      ،والزوجان املقترنان هلما احلرية يف اختيـار اسـم مـشترك أثنـاء الـزواج               

والقــانون املعــدل .  أو االمتنــاع عــن اختــاذ اســم مــشترك أثنــاء الــزواج بــاملرة   ،جــلاملــرأة أو الر
 / شـباط  ٦ واملـؤرخ    ،للقانون املتصل بتحديد أمسـاء األسـر يف الزجيـات أو الـشراكات املـسجلة              

 يتيح للزوجني والشريكني املثليني املـسجلني أن يتخـذا امسـا مـشتركا مـن أمسـاء                  ،٢٠٠٥فرباير  
املسجلة يكون أحد الطرفني قد سبق له أن اختذه فيما مضي له من زجيـات           الزواج أو الشراكة    

 ).١٦ من املادة ١-١٦ الفقرة انظر(أو شراكات مسجلة 
 

 مكافحة مناذج األدوار النمطية يف وسائط اإلعالم  
يف (التمييـز ضـد املـرأة       علـى   كما سبق القول يف التقرير اخلامس للجنة املعنية بالقـضاء            

ــرد  ــة أن تطالــب  علــى  حيظــر الدســتور احمللــي األملــاين  ،)٢٣ؤال الــسعلــى ال احلكومــة االحتادي
ــة للمــرأة    تقــوم احلكومــة ،ويف إطــار اإلمكانــات املتاحــة . وســائط اإلعــالم بنقــل صــورة إجيابي

 باملــسامهة يف زيــادة التوعيــة بــذلك اهلــدف ، مــع هــذا،االحتاديــة واحلكومــات اإلقليميــة بالفعــل
 مـن خـالل املمـثلني    ،حنـو جزئـي  علـى    ،وهـذا جيـري   . القوالـب النمطيـة   على  املتمثل يف القضاء    
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 وأيضا من خالل القيام بـصورة إجيابيـة بتقـدمي تقـارير تتـسم بالتبـاين حـسب نـوع                     ،احلكوميني
 .اجلنس يف وسائط اإلعالم

 تضطلع وزارة الشؤون االجتماعية بإقليم سكـسونيا الـسفلي بتقـدمي            ،ويف هذا السياق   
 وذلـك هبـدف القيـام    ،رتل ملن يقدم صورة متمايزة للمرأة يف وسـائط اإلعـالم         جائزة جوليان با  

 بكـل مـا تتـضمنه مـن حقـائق           ،حنـو واضـح بعـرض كامـل جمـال التجربـة النـسائية احلديثـة               على  
وتسلم الوزارة بفضل املؤلفني الذين تربز مسامهاهتم صورة عادلـة ومنـصفة للمـرأة              . وتعقيدات

 . مع استعدادها لذلك،ا شخصية ميكن هلا أن تضطلع بعمل ما أو باعتباره،يف شيت أدوارها
ــززون         ــذين يع ــصحفيني ال ــدم جــائزة إليزابيــث ســيلبريت لل ــيم هــيس تق ــة إقل وحكوم

 يالحـظ أن اإلقلـيم      ،ويف سياق تقدمي هذه اجلائزة    . للمرأة من حقوق متساوية وكرامة أيضا      ما
اليت كافحـت بنجـاح مـن أجـل كفالـة            و ،يكرم ذكري السيدة إليزابيث اليت كانت حمامية لديه       

 .ترسيخ مبدأ املساواة يف القانون األساسي
ــة يف آذار    ــإجراء دراسـ ــا بـ ــة الـــصحفيات بأملانيـ  يف ٢٠٠٥مـــارس /وقـــد قامـــت رابطـ

 وهـو مـشروع يتلقـي دعمـا مـن الـوزارة             ،“املـشروع الـشامل لرصـد وسـائط اإلعـالم         ”سياق  
إىل ساء والــشباب؛ وقــد عمـدت هــذه الدراســة  االحتاديـة املعنيــة بـشؤون األســرة واملــسنني والنـ   

 برامج إذاعية من شركات اإلذاعة العامـة        ٨  برناجما تلفزيونيا و   ١٢  صحف أملانية و   ١٠حتليل  
ت ما زالـ  نت التقديرات ذات الصلة أن التقارير املعروضة يف وسائط اإلعالم           ولقد بيَّ . واخلاصة

 يف  ٤٢وا يـشكلون    ما برح ل يف هذا العمر     والرجا. يف غالبيتها من تقدمي رجال يف سن الستني       
 . بوصفهم اجملموعة األكثر متثيال،املائة

 ٢٠٠٠عـام   يف   “املشروع الشامل ملراقبة الوسـائط اإلعالميـة      ”وقد لوحظ بالفعل يف      
أن الــسن قــد اخنفــضت يف نطــاق هــذا اهلــرم العمــري بالنــسبة ملقــدمات الــربامج التلفزيونيــة يف   

ــزدن اآل (املتوســط  ــن ال ي ــن  فه ــر ع ــا٣٤ن يف العم ــسابقة    ).  عام ــن الدراســة ال ــة نتيجــة م ومث
النساء باعتبارهن من ضـحايا احلـرب   على فقد هبط التركيز   : النقيض من ذلك  على   ،تتكرر مل

والرجــال . مــا كــان عليــه احلــال مــن قبــل منــذ ســنوات ضــئيلة   إىل والعنــف واجلرميــة بالقيــاس  
وعـدد  . تفرقـة مـا  علـى  ن وجـود مـا يـنم    نفـس النطـاق دو    علـى   يتأثرون بذات هـذه األحـداث       

 . حد ما كذلك عن عدد النساءإىل الرجال الذي تعرضوا للحوادث أو الكوارث كان يزيد 
.  يراعــي أن مقــدمات الــربامج الــسياسية مــن النــساء قــد زاد عــددهن   ،ويف التلفزيــون 

شاشـة  علـى    ممـن يظهـرن      ،وصناعة الترفيه تتضمن أيضا عددا من النـساء احملققـات األكـرب سـنا             
 .“نساء قويات يف أدوار قوية”التلفزيون بوصفهن 
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ت تقــدم جــائزة الــصحفيات مــا برحــ ورابطــة النــساء الــصحفيات ،٢٠٠٢ومنــذ عــام  
وهــذه اجلــائزة تــسلم بأعمــال صــحفية شــابة أو صــحفية مل تبــدأ عملــها يف امليــدان    . الــشابات

يـة التقليديـة املتـصلة باجلنـسني       القوالب النمط على   مع إسهامها يف التغلب      ،منذ وقت ضئيل   إال
 .وتقدميها للمرأة يف الوسائط اإلعالمية يف ثوب يتسم بالتميز وبالتواؤم مع نوع اجلنس

 ى يالحــظ أن عــدد الــشكاو ،ووفقــا للمعلومــات املقدمــة مــن جملــس اإلعــالم األملــاين   
 تــسجيل  مت،٢٠٠٤ويف عــام . نــوع اجلــنس آخــذ يف اهلبــوطإىل املتــصلة باإلعالنــات املــستندة 

 . فقط٢١٦ ىغ سول فإن هذا الرقم مل يب،٢٠٠٥ أما يف عام ،ى من الشكاو٣٤٧وتناول 
 

 ٢٣  و٢٢بشأن الفقرتني   
لئن كانت اللجنة تقر بوضـع خطـة عمـل شـاملة وتالحـظ أن مـن املتوقـع أن تتـاح يف                 

ــرأة    ٢٠٠٤عــام  ــالعنف املرتكــب ضــد امل ــق ب ــائج االستقــصاء املتعل ة  فإهنــا تأســف حملدوديــ ، نت
البيانات واملعلومات املتاحة بـشأن نطـاق هـذا العنـف املرتكـب ضـد املـرأة مبـا يف ذلـك العنـف                        

 . وطبيعة العنف وسن الضحايا وأصلهن العرقي،العائلي
ــة الطــرف     ــة الدول ــى وحتــث اللجن ــات    عل ــادم بيان ــدوري الق ــا ال ــدرج يف تقريره أن ت

 داخــل األســرة وأي أشــكال  مبــا يف ذلــك،ومعلومــات عــن نطــاق العنــف املرتكــب ضــد املــرأة
كمـا تـشجع    .  مما يتضمن العنـف املرتكـب ضـد املهـاجرات          ،للعنف املرتكب ضد املرأة   أخرى  

مواصــلة جهودهــا مــن أجــل تنفيــذ الــسياسات واخلطــط والــربامج علــى اللجنــة الدولــة الطــرف 
 .مكافحة العنف املرتكب ضد املرأةإىل الرامية 

ات واملعلومـات املتعلقـة بنـوع ونطـاق العنـف         تلـك البيانـ    ،ومن املتاح يف نفس الوقـت      
وحاالت املقاضاة مبوجب قانون احلماية من العنـف قـد تعرضـت للتـسجيل بـشكل        . ضد املرأة 

 وهي متاحة يف صـورة      ،٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١منفصل يف إحصاءات حماكم األسرة منذ       
اضـعة لقـانون احلمايـة مـن        مقاضـاة احلـاالت اخل    علـى   موجزات شهرية ألنشطة احملـاكم املترتبـة        

 أصبح من احملتم أيضا أن يـضطلع        ،٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ومنذ  . العنف يف احملاكم احمللية   
بتــسجيل منفــصل للقــضايا املرفوعــة مبوجــب قــانون احلمايــة مــن العنــف يف إحــصاءات احملــاكم 

مة يف سياق هـذا القـانون    فإنه ال توجد أية تفرقة فيما إذا كانت القضايا املقا       ،ومع هذا  .املدنية
وليس مثة تـسجيل مـستقل لـسن الـضحايا          . تظلمات مقدمة ضد امرأة أو رجل     على  قد ترتبت   

 صـدرت أوامـر بكافـة أحنـاء         ،سبيل املثـال  على   ،٢٠٠٤وفيما يتصل بعام    . أو خلفيتهم العرقية  
 مـن   ١مـادة    وفقا لل  ،بشأن احلماية من العنف والتعقب     ٧ ٣٧١اذ تدابري يبلغ عددها     البلد باخت 

عمـال   ٣ ٣٩٢إىل األمر بتحديدات مرتلية يصل عـددها  على  عالوة   ،قانون احلماية من العنف   
ــادة  ــدابري الــيت طولــب    ،٢٠٠٥ويف عــام .  مــن هــذا القــانون ٢بامل ــادة يف عــدد الت  حــدثت زي
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ــضحايا مــن العنــف والتعقــب     ــة ال ــدابري   ،باختاذهــا مــن أجــل محاي إىل  حيــث ارتفعــت هــذه الت
 كـان  ،ذلـك إىل وباإلضـافة  . ٣ ٤٨٨ إىلانب القيـام بتحديـدات مرتليـة تـصل          جإىل   ،٨ ٢٣٨

 كمـا قـدمت   ٢٠٠٤حمـاكم حمليـة وإقليميـة يف عـام     على  ٧ ٠٧٣ مثة عرض لقضايا مدنية تبلغ   
 فقـد كانـت هنـاك    ،٢٠٠٥ا يف عام    صعيد احملاكم اإلقليمية؛ أم   على   قضية للنظر املبدئي     ٢٧٥
ــة  ٩ ٦٨١ ــة  ٣٥٠ و قــضية أمــام احملــاكم احمللي ــدئي باحملــاكم اإلقليمي  وذلــك ، قــضية للنظــر املب

 .مبوجب قانون احلماية من العنف
 يراعي أن احلكومة االحتاديـة قـد أجـرت دراسـة متثيليـة عـن العنـف                  ،هذاعلى  وعالوة   

ــوان     ــا حتــت عن ــرأة يف أملاني ــهن وصــحتهن يف الوقــت     ”ضــد امل ــا وأمن ــساء يف أملاني حــاالت الن
 ).٥وقد نوقشت حتت املادة (لدراسة متاحة اآلن وصاحلة للعرض  ونتائج هذه ا،“الراهن

االســـتمرار يف اجلهـــود املبذولـــة مـــن أجـــل تنفيـــذ علـــى وقـــد شـــجعت اللجنـــة أيـــضا  
وكـان مثـة امتثـال مـن قبـل          . مكافحة العنف ضد املرأة   إىل  السياسات واخلطط والربامج الرامية     

طــة عملــها اخلاصــة مبكافحــة العنــف   احلكومــة االحتاديــة هلــذه التوصــية مــن خــالل مواصــلة خ  
ــذكر . العــائلي ــد بال ــصدد ،ومــن اجلدي ــة   ، يف هــذا ال ــشريعية اهلادف حتــسني إىل  تلــك اجلهــود الت

 ،الصكوك القائمـة بالفعـل    إىل  وباإلضافة  . “التعقب”املقاضاة اجلنائية ملرتكيب جرمية ما يسمي       
ذا الفعـل باعتبـاره جرميـة       سيتوفر مزيد من التعزيز حلماية ضحايا التعقب عن طريق تـصنيف هـ            

ــائي  علــى  تــدابري جديــدة للتغلــب  ،هــذاعلــى  عــالوة ،وســوف تتخــذ. يف ســياق القــانون اجلن
 .أمثل حد ممكنإىل  فضال عن تدعيم األنظمة السارية ،األحكام ذات الصلةإىل االفتقار 
 القـانون املنفـذ لالحتجـاز الوقـائي االختيـاري           ، فـضال عـن ذلـك      ،ومن اجلدير بالـذكر    

يوليـه  / متـوز  ٢٣ وقـانون االحتجـاز الوقـائي املمـدد املـؤرخ            ،٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢١ؤرخ  امل
إىل وهـذه القواعـد اجلديـدة ترمـي     ). ١٨٣٨ صـفحة  ، اجمللـد األول  ،اجلريدة القانونيـة   (٢٠٠٤

 وكـذلك  ، فيما يتصل باحلماية من العنـف ،النساء والبناتال سيما  و ،زيادة أمن السكان مجيعا   
 مـن حيـث مـا ميثلونـه مـن           ،الل اجلنـسي ممـن ال ميكـن حتديـدهم يف الغالـب            من ممارسي االسـتغ   

 . إال أثناء فترة حبسهم،خماطر
 حيـث تـرد املعلومـات املتـصلة بنوعيـة           ،٥املادة  إىل   جتدر اإلحالة    ،وبغية جتنب التكرار   

ة جانب املعلومـات املتعلقـ    إىل   ، وسائر اجملاالت األخرى   ،ونطاق العنف ضد املرأة داخل األسر     
 .بالعنف ضد النساء املهاجرات

 ،ومـــن أجـــل حتـــسني حالـــة البيانـــات اخلاصـــة بنتـــائج العنـــف فيمـــا يتـــصل بالـــصحة   
 عن طريق إدراج نظـرة جمملـة        ،يتصل أيضا بالرعاية املقدمة للنساء املعرضات هلذا العنف        وفيما

 - العنـــف -الـــصحة ” بـــإجراء دراســـة عنواهنـــا ٢٠٠٦ طولـــب يف عـــام ،حلالـــة املهـــاجرات
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شكل حتليال ثانويا لتلـك البيانـات املتاحـة واملستفيـضة واملتباينـة الـيت               وهذه الدراسة تُ  . “هلجرةا
حالــة وأمــن وصــحة ”انبثقــت عــن الدراســة النــسائية التمثيليــة الــيت ســبق ذكرهــا حتــت عنــوان  

 .“النساء بأملانيا يف الوقت الراهن
 أجريـت مقـابالت إضـافية مـع        ،ويف سياق دراسة متثيلية عن العنف ضد املرأة يف أملانيا          
نــت النتــائج ذات الــصلة أن النــساء املهــاجرات يف أملانيــا وقــد بيَّّ.  مــن النــساء املهــاجرات٥٠٠

إحــداث إىل فــضي  كمــا أن هــذا العنــف الواقــع علــيهن يُ ،يتعرضــن للعنــف مبعــدل أكــرب قــدرا 
 املهـاجرات يقاسـني     والنـساء . إصابات مبعدل يفوق ما هو عليه احلال بالنسبة للنساء األملانيات         

ونتـائج هـذه املقـابالت اإلضـافية ال ميكـن أن تعـد              . حنو أكثر تواترا فيمـا يبـدو      على  من العنف   
 ولكنـها تعكـس مـع هـذا االجتـاه           ، من جراء صغر حجم العينـة ذات الـشأن         ،ممثلة للواقع القائم  

لعنـف  ومن الواجب بالتايل أن تدرس عـن كثـب أسـباب ارتفـاع معـدل ا               . الذي يتخذه العنف  
 . هبدف توفري مساعدة مناسبة هلذه الفئة املستهدفة،ضد النساء املهاجرات

ــة اجلرميــة والعنــف     ــالنــساء املــسنات لــدى والبيانــات املتــصلة بتجرب . ت ضــئيلةمــا زال
 قــد طلــب إجراؤهــا مــن أجــل     “اإلجــرام والعنــف يف حيــاة املــسنني   ”دراســة تــسمي   ومثــة

تبــار مفــصل للمـــستوي النــسيب الــذي يتـــأثر      اع يف حــني أنــه ســـيوىل  ،هــذه القـــضية  توضــيح 
ــه ــة    فيــ ــياق احملافظــ ــساء يف ســ ــال والنــ ــى الرجــ ــوع   علــ ــق بنــ ــور املتعلــ ــيم املنظــ ــرق تعمــ طــ

ــه املــسنات       .اجلــنس وموضــوع هــذه الدراســة يتمثــل يف ذلــك احملــيط اليــومي الــذي تعــيش في
ــسنون ــة     إىل  ،وامل ــة وثيق ــات اجتماعي ــوعهم كــضحايا يف إطــار عالق ــة وق  وهــي ،جانــب كيفي

وهـذه الدراسـة سـوف تـشمل     . األقـل الـشخص الـذي يعتـرب مبثابـة الـضحية      علـى  عالقات هتـم    
بعـض جمـاالت احليـاة الـيت مل تتعـرض لبحـث كـاف فيمـا سـبق مـن دراسـات؛                       إىل  نظرة جمملة   

ومثـة تقريـر مؤقـت      . ومن هذه اجملاالت ذلك اجملال املطرد األمهية املتصل برعاية املسنني بـاملرتل           
 متـاح بالفعـل وميكـن االطـالع عليـه       ،٢٠٠٧ اليت ستكتمل حبلول هناية عام       ،عن هذه الدراسة  

 :يف موقع اإلنترنت اخلاص بالوزارة االحتادية املعنية بشؤون األسرة واملسنني والنساء والـشباب            
)www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberichte،did=81120.html(. 

 ، الــيت وضــعتها احلكومــة االحتاديــة ،فحــة العنــف ضــد املــرأة وخطــة العمــل الثانيــة ملكا 
 :القضايا التاليةعلى  وهي تركز ،ونتائجهاوىل هيكل خطة العمل األإىل تستند 

ــستهدفة واملعرضــة      -  ــال امل ــة األطف ــصل بفئ ــا يت ــضا(فيم ــائلي ) أي ــف الع ــدم ،للعن  يق
 ،يناسب من تدابري وقائية وتدخالت ومساندات ما
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 ،ة النـساء املهـاجرات املـستهدفة واملعرضـة ملختلـف أشـكال العنـف          فيما يتصل بفئ   - 
 فــضال عــن مــساعدات ومــساندات  ،يقــدم مــا يناســب مــن تــدابري وقائيــة وتــدخالت  

 ،ميسورة الوصول

ــات    -  ــساء املعوق ــشأن الن ــستهدفة    ؛البحــوث اإلضــافية ب ــة امل ــصل هبــذه الفئ ــا يت  فيم
 بالوقايــة والتــصويب واملــساعدة    تقــدم التــدابري املتعلقــة  ،واملعرضــة يف هــذا املنحــي  

 بتعــيني مفوضــني لــشؤون املــرأة يف  ،ســبيل املثــالعلــى  ،مــن خــالل القيــام(واملــساندة 
 ،)املرافق املعنية باألشخاص املعوقني

، فيما يتصل بالنساء املعرضات للعنف من كافة األعمـار ومجيـع اخللفيـات العرقيـة               - 
 ،ل من مصادر املساعدة والدعميضطلع بتحسني ما يف املصادر امليسورة الوصو

 أي فئـة النـساء الـيت بـصدد       ،فيما يتصل بالفئة املستهدفة األكثر تعرضـا للمخـاطر         - 
 ، يضطلع بتحسني ما يف احلماية القانونية والفعلية،االنفصال

 ،فيما يتصل بالفئة املستهدفة اليت تتعلق بالفنيني العاملني يف حقل الصحة والعدالـة             - 
 ، الالزمة للتأهيل والتوعيةتتخذ التدابري

 تتخـذ التـدابري الالزمـة للقيـام         ،فيما يتصل مبن يعملون يف امليدان االجتماعي املباشر        - 
ــاإلجراءات          ــام ب ــد القي ــيقن عن ــان يف الت ــن أجــل اإلمع ــالم م ــة واإلع ــن التوعي ــد م مبزي

 ،املطلوبة

ــالعنف   -  ــا يتـــصل بالفئـــة املـــستهدفة املتعلقـــة بالرجـــال املتـــسمني بـ  يـــستمر يف ،فيمـ
مــن خــالل إدراج ال ســيما  و،اســتحداث مــا يــسمي الــربامج املعنيــة مبــرتكيب اجلــرائم  

اضــطالعهم بــأدوارهم لــدى عناصــر مــن شــأهنا أن تــذكر هــؤالء الرجــال مبــسؤولياهتم 
 ،جانب إقامة وحدات خاصة بالرجال الذين نشئوا كمهاجرينإىل  ،كآباء

املتعلقة بالنساء مـن ذوات      الفئة املستهدفة     سيتم أيضا تناول   ،وعن طريق هذه التدابري    - 
 الـذين   أطفـاهلم إىل  ) أيـضا ( باإلضـافة    ، سواء كن قد نشأن كمهـاجرات أم ال        ،الشأن

 .يعنيهم األمر
 

 ٢٥ و ٢٤بشأن الفقرتني   
 القطـاع  يف والرجـل  املـرأة  بـني  الفـرص  بتكـافؤ  النـهوض  علـى  االتفـاق  اللجنة تالحظ وإذ 
 النـساء،  صـفوف  يف األمد الطويلة البطالة مستوى الرتفاع قلقها نع تعرب الصناعة، من اخلاص

 مهنيـة  مهـارات  أو زهيدة أجور ذات ملهن واملزاوالت الوقت لبعض العامالت النساء عدد وتزايد
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 ومركزهـا  اتهمـؤهال  بـني  والفـوارق  املـرأة  تواجهـه  الـذي  األجـور  يف التمييـز  واسـتمرار  منخفـضة 

 رغم أبوة، إجازة أخذ يبدو فيما يقاوم يزال ما الرجل لكون قلقها عن اللجنة تعرب كما . املهين

  .األطفال تربية استحقاقات قانون يف جديدة أنظمة اعتماد

 بـني  للفـرص  الفعلـي  التكـافؤ  لزيـادة  جهودهـا  تكثيـف  إىل الطـرف  الدولـة  اللجنة وتدعو 

 منـها  بـإجراءات  كوذلـ  للعمـل،   املـرأة تفـرغ  فـرص  ذلـك  يف مبـا  العمـل،  سـوق  يف واملـرأة  الرجـل 

 ،٢٥ العامـة  والتوصـية  االتفاقيـة  مـن  ٤ املـادة  مـن  ١ للفقـرة  وفقـا  مؤقتـة  خاصـة  تـدابري  اسـتخدام 
 الطرف الدولة تواصل بأن اللجنة وتوصي . القيمة املتساوي العمل لقاء املتساوي األجر وتشجيع

 عنـد  وافز،احلـ  تزيـد  وأن ،األبـوة  إجـازة  وعلـى  الوقـت  لـبعض  العمـل  علـى  األنظمـة  أثـر  رصـد 

 مبعاشـها  يتعلـق  فيمـا ال سـيما    الوقـت،  لـبعض  املـرأة  لعمـل  العكـسية  لآلثـار  للتـصدي  الضرورة،

 .األبوة إجازة استخدام من اإلكثار على اآلباء تشجع وأن التقاعد، واستحقاقات التقاعدي
 

 العمالة بعض الوقت  
م املتـصلة بالعمالـة     فيما يتصل بتزايد عدد النساء العامالت بعض الوقت وآثار األحكـا           

أدت األحكام املتصلة بالعمالـة لوقـت جزئـي يف قـانون           :  ينبغي أن يراعي ما يلي     ،لوقت جزئي 
 وكـذلك يف  ،اإلسـهام يف النمـو يف جمـال العمالـة         إىل  العمالة بعض الوقت والعمالة احملددة املدة       

الـرغم  علـى   ، العمـل  وأيـضا يف التوفيـق بـني حيـاة األسـرة وحيـاة      ،املساواة بني الرجال والنساء  
 .من عدم مواتاة سوق العمل

 ،ووفقا لدراسة سبق إجراؤها بشأن قانون العمالة بعض الوقت والعمالـة احملـددة املـدة               
 الذين قللوا من سـاعات عملـهم   ، يف املائة من العامالت والعاملني٧٠على يالحظ أن ما يزيد    

عمل قد يسر من مسألة التوفيـق بـني      قد أوضحوا أن احلد من ساعات ال       ،والذين متت مقابلتهم  
 واملقـدم  ٢٠٠٥سـبتمرب  /أيلـول ١٣تقرير احلكومة االحتادية املـؤرخ      (حياة األسرة وحياة العمل     

). جملس الشيوخ األملاين واملتعلـق بآثـار قـانون العمالـة بعـض الوقـت والعمالـة احملـددة املـدة          إىل  
 ، قــد أســهم،ذا القــانون الــذي تعــرض للتنظــيم مبوجــب هــ  ،واســتحقاق العمــل بعــض الوقــت 

 يف متكينهن من جتنب التمييز الذي كان من شأنه أن حيـدث             ،يتصل بعدد كبري من النساء     فيما
 .يف املاضي من جراء االنقطاع عن العمل لفترة طويلة أثناء املرحلة األسرية

 
 قانون تشجيع العمالة  

ــشريعية     ــة الت ــت اهليئ ــى عمل ــك  عل ــتراتيجيةترســيخ تل ــز   املزدوجــةاالس ــصلة بتعزي  املت
 وذلـك  ،املساواة بني اجلنـسني واختـاذ التـدابري الالزمـة ملـساندة املـرأة يف قـانون تـشجيع العمالـة            

ويف كـل وكالـة مـن       . االحتـاد األورويب  لـدى   وفقا للمبادئ التوجيهية اخلاصـة بـسياسة العمالـة          
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 يوجـد مفـوض معـين       ، وأيضا يف اإلدارات اإلقليمية لوكالـة العمالـة االحتاديـة          ،وكاالت العمالة 
 كمـا أنـه يقـدم    ، وهو يتويل رصد مدي االلتـزام هبـذه األحكـام      ،بفرص العمالة يف سوق العمل    

 فــإن هــؤالء املفوضــني ،ومــن مث. حــوافز لالضــطالع مببــادرات تتعلــق مبــسائل سياســة املــساواة 
م حتــسني اإلعــالعلــى  ٢٠٠٦تركيــز أعمــاهلم يف عــام علــى املعنــيني بفــرص العمالــة قــد اتفقــوا 

النـهوض مبـشورة أرفـع شـأنا فيمـا خيـص       علـى   وكـذلك  ،العمـل إىل واملشورة بالنسبة للعائدين   
ومثــة شــرط وارد يف . “االحتفــاظ مبــوظفني مــؤهلني وتــشغيلهم ”أربــاب العمــل بــشأن كيفيــة  

 مـن الكتيـب الثالـث مـن هـذا القـانون             ٨املـادة   إىل  الكتيب الثاين من القانون االجتماعي يشري       
 وهــو يكفــل ،الــيت تــنظم الــدعم األساســي للبــاحثني عــن العمــل  ،)جيع املــرأةتــش(االجتمــاعي 

 .املراعاة املناظرة للمرأة يف تدابري إعادة الدمج وفقا للكتيب الثاين من القانون االجتماعي
 يالحـظ أن تـدابري املـشورة واإلحالـة والتعزيـز الـواردة يف سـياق قـانون                   ،وبصفة عامـة   

 فــإن ،ومــع هــذا. أســاس مــن التفــرغعلــى ل يف نطــاق عمالــة محايــة العمالــة تــستهدف التكامــ
االنتقــاالت القطاعيــة واملفــاهيم املتباينــة بــشأن تنظــيم تــدفق العمــل ووزع املــوظفني تزيــد مــن    

 ،ومثـة مراعـاة هلـدف احلكومـة االحتاديـة         . حنـو أكثـر مرونـة     على  ضرورة هيكلة ساعات العمل     
 يف التنظيمات املتصلة بكفالـة خيـارات        ،اة العمل الذي يتمثل يف التوفيق بني احلياة اخلاصة وحي       

حنــو نــشط علــى العمــل جــزءا مــن الوقــت والتوافــق مــع حيــاة األســرة وتــدابري تــشجيع العمالــة 
فيمــا يتــصل بــذلك االمتيــاز اجلديــد )  مــن الكتيــب الثالــث مــن القــانون االجتمــاعي أ٨ املــادة(

 مـن الكتيـب الثالـث مـن     ١٢مـن املـادة     ٤املتعلق بالعمالة جزءا من الوقـت والـوارد يف الفقـرة            
علـى  سمح لألشخاص بقصر الساعات اليت يرغبون العمل فيها          يُ ،ويف هذا املقام  . قانون العمل 

وميكــن ( دون إلغــاء مطالبتــهم بعــالوات بــدال مــن األجــور   ،أســاس العمــل جــزءا مــن الوقــت  
 ).٦-١١معلومات تفصيلية يف هذا الشأن حتت املادة على االطالع 

 
 يق التوازن بني حياة األسرة وحياة العملحتق  

من استيفائه هبدف متكـني مـن يـشاركون يف تربيـة األطفـال          ال بد   هناك شرط أساسي     
 ويتمثـل هـذا الـشرط يف إقامـة     ،أسـاس مـن املـساواة يف العمالـة ذات األجـر         علـى   من املشاركة   

وقـانون متديـد    . النظـام  مـع توسـيع نطـاق هـذا          ،نظام كاف لرعاية األطفـال بكافـة أحنـاء أملانيـا          
حتـسني الـشروط اإلطاريـة الـضرورية مـن خـالل تـوفري              إىل   يجمال الرعاية النهاريـة للطفـل يرمـ       

من هـم دون سـن الثالثـة مـن          ال سيما    و ، من األطفال اجلدد   ٢٣٠ ٠٠٠ الرعاية النهارية بشأن  
 ،ماعيـة ومن جـراء دمـج نظـامي مـساعدة البطالـة واملـساعدة االجت             . ٢٠١٠ حبلول عام    ،العمر

 بليــون مــن العملــة  ٢,٥يراعــي أن احلكومــات احملليــة لــديها اآلن مــوارد ماليــة يبلــغ جمموعهــا   
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 بليون عملة أوروبيـة منـها يف جمـال توسـيع نطـاق              ١,٥ حيث سيستثمر    ،األوروبية يف كل عام   
 ).١٠-١١ انظر(اخليارات املتعلقة برعاية األطفال دون سن الثالثة من عمرهم 

ــصول    ــن احلـ ــوميكـ ــيت دارت     ى علـ ــصلة الـ ــشات املفـ ــات يف املناقـ ــن املعلومـ ــد مـ مزيـ
 ،وهـذه التحالفـات تـضطلع     . ٩-١١ يف إطار املادة     “التحالفات احمللية من أجل األسرة    ”لدى  

 بــدعم عمليــات االئــتالف الــيت تــوفر احلــوافز الالزمــة للتــدابري املواتيــة  ،بوصــفها مبــادرة وطنيــة
 تغيريات حامسة يف األحـوال املعيـشية لألسـر جيـري            ومثة. صعيد حملي على   مع تنفيذها    ،لألسرة

صـعيد حملـي ويف داخـل اجملتمعـات الـصغرية ويف مكـان العمـل ويف األحيـاء                  علـى   القيام بأمرها   
 فـضال عـن تركيـز       ،والعمل املشترك يبـشر بإجيـاد حلـول جديـدة خالقـة يف هـذا الـصدد                . أيضا
 صـانعوا الـسياسات     ،ليـة مـن أجـل األسـرة       ومن الشركاء املناسبني هلـذه التحالفـات احمل       . املوارد
 ، واملنظمـــات التجاريـــة، ورجـــال األعمـــال،الـــصعيد اجملتمعـــيعلـــى ون اإلداريـــون سؤولواملـــ

 ومؤســـسات املـــصاحل ، والكنـــائس، واهليئـــات اخلرييـــة والـــيت ال تـــستهدف الـــربح،والنقابـــات
 . واملبادرات أيضا، والنوادي،اخلاصة

ــاة األســرة وح     ــوازن بــني حي ــة ت ــاة العمــل وهتيئ ــة الطفــل   إىل  ،ي ــارات رعاي جانــب خي
التحالفـات ذات   لـدى    تشكل قضايا بالغة األمهية وشواغل مـن الـشواغل األساسـية             ،الضرورية

 بتحديـد خيـارات مرنـة     ،سـبيل املثـال   علـى    ،والتحالفات احمللية مـن أجـل األسـرة تقـوم         . الصلة
ات البداية وساعات العمل وفتـرات      لرعاية الطفل أو باملساعدة يف تنسيق مواعيد االنتقال وأوق        

 يالحــظ أن املؤســسات ،ويف هــذا الــسياق. رعايــة الطفــل مــع أعمــال األســرة اليوميــة الروتينيــة
مــن قبيــل املفوضــني املعنــيني (الشخــصيات النــشطة يف حقــل سياســة املــساواة بــني اجلنــسني   أو

) أو املبادرات النـسائية   الصعيد اجملتمعي ووكاالت املشورة اخلاصة باملرأة       على  بتساوي الفرص   
 بوصـفها مـصدرا للجديـد مـن         “التحالفات احمللية من أجـل األسـرة      ”مبادرة  إىل  كثريا ما تنظر    

 .احلوافز والشركاء
 

 إجازة الوالدين  
 ميكن أن يالحظ أن نـسبة اآلبـاء الـذين           ،فيما يتصل باآلباء الذي يأخذون إجازة أبوية       
نون املتعلـق مبـنح عـالوات تربيـة الطفـل وإجـازات             تلك اإلجـازة منـذ تعـديل القـا        على  حصلوا  

 يف  ٥إىل   يف املائـة     ٢,٥ قد ارتفعت من حـوايل       ،٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١ يف   ،تربية الطفل 
 مـن   ١٦ و   ١٥وكان ذلك واحدة من النتـائج الـواردة يف التقريـر املتـصل بآثـار املـادتني                  . املائة

إجـازة الوالـدين والعمالـة جـزءا مـن الوقـت       (ات هذا القانون املتعلـق بتلـك العـالوات واإلجـاز         
 كـان مـن رأي      ، يف املائـة فقـط     ٥ وهـو    ،ويف ضوء اخنفاض مقـدار الزيـادة      ). أثناء هذه اإلجازة  
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علـى  احلكومة أن تتخذ من التدابري ما من شأنه أن ميعـن يف زيـادة عـدد اآلبـاء الـذين حيـصلون                       
 .إجازة الوالدين هذه

 تعـديالت إضـافية لتنظـيم       ٢٠٠٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ فإنه قد طبقت منـذ       ،وبالتايل 
 ومثـة نظـر   ،إجازة الوالدين يف القانون املتعلق مبنح عالوات تربية الطفل وإجازات تربيـة الطفـل    

 وهذا يعين أنه يف حالة قيام أحد األبـوين بتأجيـل            ،حنو منفصل على  يف إجازة كل من الوالدين      
.  حتـسب مقابـل فتـرة اإلجـازة الـيت حتـق للوالـد اآلخـر          فـإن الفتـرة املؤجلـة ال       ،جزء من إجازته  

ويف سـياق موافقـة صـاحب       . دفعـتني علـى   وكل مـن الوالـدين حيـق لـه أن يأخـذ إجـازة األبـوة                 
 ،ويف حــاالت الــوالدات املتعــددة. مزيــد مــن الــدفعاتإىل  ميكــن أيــضا جتزئــة اإلجــازة ،العمــل

ثــالث ســنوات لكــل علــى  حيــصال  حيــق للوالــدين أن،وعنــد والدة األطفــال يف تعاقــب ســريع 
وهـذا يعـين أنـه      .  عند املطالبـة بإرجـاء مـا       ،ذلك حىت هناية السنة الثالثة من عمر الطفل         و،طفل

حـني بلـوغ الطفـل سـنا تتـراوح          إىل   شهرا من اإلجـازة األبويـة        ١٢إىل  ميكن إرجاء فترة تصل     
وعنـد  .  تلك احلـاالت    وهذا ممكن أيضا بالنسبة لكل من األطفال يف        ،بني ثالث ومثاين سنوات   

قيام األم بأخذ إجازة أبوية يف أعقاب إجـازة مـن إجـازات العطـالت بعـد فتـرة محايـة األمومـة                  
 فــإن إجــازة العطلــة تؤخــذ يف االعتبــار يف فتــرة الــسنتني الــيت ينبغــي فيهــا حتديــد بقيــة   ،مباشــرة

اء حبلــول هنايــة األم أن تبــت يف مــسألة اإلرجــعلــى  وهــذا يتــضمن أنــه يــتعني ،اإلجــازة األبويــة
 . السنة الثانية للطفل

 العـالوات األبويـة     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١ فإنه قد أدخلت يف      ،هذاعلى  وعالوة   
 يـتم حجـز شـهرين مـن العـالوة           ،ويف هـذا الـسياق    .  شـهرا  ١٤اليت ميكن احلـصول عليهـا ملـدة         

رط تــويل هــذا الوالــد  بــش،املــستحقة للوالــدين لــصاحل الوالــد الــذي بقــي بــاملرتل لرعايــة الطفــل 
االضــطالع بــدور رعايــة الطفــل هــذه خــالل تلــك الفتــرة وقيامــة بتقليــل ســاعات عملــه هلــذا     

 القيام حبملة تتضمن حماولة إقناع اآلباء بالنـهوض بـدور نـشط يف      ،ومما يصاحب ذلك  . الغرض
 يالحـــظ أن ،ويف التحالفـــات القائمـــة مـــع رجـــال األعمـــال والـــصناعة. جمـــال تربيـــة أطفـــاهلم

 حيــث توجــد أمهيــة كــبرية الســتعداد أصــحاب  ، يلعــب دورا هــام“شــهور الــشريك”هــوم مف
إىل  باإلضـافة    ،األعمال ملساندة اآلباء الشبان فيما يتصل بدورهم كآباء أسر من ذوي النـشاط            

 .وجود استعداد من قبل اآلباء أنفسهم
 

 ٢٧ و ٢٦بشأن الفقرتني   
 نالتـه  ملا مماثل واألمهية التعريف من بقدر ظحت مل االتفاقية لكون قلقها عن اللجنة وتعرب 

 بانتظام إليها حيتكم ال وبالتايل األورويب، االحتاد توجيهات  وخاصة،اإلقليمية القانونية الصكوك

 املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  القـضاء  إىل ترمـي  التـشريعات،  فيهـا  مبـا  ، تـدابري  الختـاذ  قـانوين  كأسـاس 
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 علـى  أكرب بدرجة تؤكد أن على الطرف الدولة اللجنة وحتث  .الطرف الدولة يف باملرأة والنهوض

 حتقيـق  إىل الراميـة  جهودهـا  يف اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف ملزمـا  قانونيـا  صـكا  باعتبارهـا  االتفاقيـة 

 التوعيـة  لتعزيـز  تدابري مسبقة تتخذ أن على الطرف الدولة حتث كما. نياجلنس بني املساواة هدف
 علـى  القـانون  ملهنـة  واملمارسـني  القـضائي  واجلهـاز  الربملـان،  اءأعـض  لـدى ال سـيما   و باالتفاقيـة، 
 .السواء على الواليات ومستوى االحتادي املستوى
ــ  ــة بالقــضاء   وقــد ُن ــة املعني ــر الــدوري اخلــامس للجن ــز ضــد املــرأة  علــى شر التقري التميي

 اخلاصـــني بـــوزارة اخلارجيـــة والـــوزارة “ويـــب”مـــوقعي علـــى ومالحظـــات اللجنـــة اخلتاميـــة 
وقـد  . ٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ٢٥حتادية املعنية بشؤون األسرة واملسنني والنساء والـشباب يف          اال

 وذلـك مـن نفـس منطلـق تقـدمي التقريـر             ،نوقش هذا التقرير أيـضا يف الربملـان االحتـادي األملـاين           
ــان إىل احلــايل  ــذا الربمل ــة    . ه ــستوي إدراك االتفاقي ــادة م ــسهم يف زي ــى وهــذا ي ــستمر  عل حنــو م
 . عضاء الربملانبني أ فيما

وكذلك قامـت الـوزارة االحتاديـة املعنيـة بـشؤون األسـرة واملـسنني والنـساء والـشباب                    
 .احملاكملدى  مما هو متاح أيضا ،بصوغ ونشر كتيبات عن االتفاقية وبروتوكوالهتا التكميلية

إىل وســوف تــويل احلكومــة االحتاديــة مزيــدا مــن االهتمــام لكفالــة إدراج إحــاالت          
 ،وضــع القــانون العــام للمــساواة يف املعاملــة  لــدى و. ة يف مــشاريع التــشريعات املقابلــة االتفاقيــ

اتفاقيـة حقـوق املـرأة باعتبارهـا مـن أسـباب صـوغ هـذا                على  نصت احلكومة االحتادية صراحة     
 .بيان احلاجة إليهلدى  وذلك ،القانون

 
 ٢٩ و ٢٨بشأن الفقرتني   

تنتـهجها احلكومـة    الـيت  اإلصالح سياسة من اجلوانب بعض ألن قلقها عن اللجنة وتعرب 
 .املرأةعلى  خاص حنو على سليب أثر هلا يكون  قد“٢٠١٠خطة ”االحتادية واملعروفة باسم 

 االقتـصادية  اإلصـالحات  أثـر  بعنايـة  وترصـد  تـدرس  بـأن  الطـرف  الدولـة  اللجنة وتوصي 

 حـسب  تغـيريات  إجـراء  يـة بغ والتقيـيم  والتنفيـذ  التخطـيط  مراحـل  كل يف املرأة على واالجتماعية

 .احملتملة السلبية اآلثار ملقابلة احلاجة
 كــان هنــاك ،ويف هــذا الــصدد.  اليــوم إلصــالحات ســوق العمــلةومثــة دراســة تقييميــ 

وقد قدم تقرير مؤقـت مـن قبـل    . اهتمام كبري بذلك اجلانب املتعلق باآلثار املتصلة بنوع اجلنس       
 فيمــا يتــصل بآثــار تنفيــذ توصــيات ٢٠٠٦ينــاير /يناحلكومــة االحتاديــة اعتبــارا مــن كــانون الثــا

وسوف يغطي التقرير النـهائي فتـرة التقيـيم      . “اخلدمات احلديثة يف سوق العمل    ”اللجنة بشأن   
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ــاء . ٢٠٠٦بكاملــها مبــا فيهــا عــام   ــر علــى وبن ــائج املتعلقــة  ،هــذا التقري  ســوف تــستخلص النت
 .اك مراعاة لنتائج التقييم حيث ستكون هن،٢٠٠٧بالسياسة النشطة لسوق العمل يف عام 

 بتقيــيم آثــار القــانون الرابــع املتعلــق باخلــدمات  ،حنــو منفــصلعلــى  ،وســوف يــضطلع 
 قامــت الــوزارة االحتاديــة املعنيــة بالعمالــة  ،وبغيــة حتقيــق هــذه الغايــة . احلديثــة يف ســوق العمــل

 مـن   تقيـيم الكتيـب الثـاين     ”والشؤون االجتماعيـة بإعـداد مـشروع حبثـي مـستقل حتـت عنـوان                
ومثـة حـوافز عديـدة      . “ التنفيذ من وجهة نظر السياسة املتعلقـة باملـساواة         -القانون االجتماعي   

 واملنظمـات اجملتمعيـة     ، واألقـاليم  ،الـيت تتـضمن وكالـة العمالـة االحتاديـة         (من اجلهات املـشاركة     
ويف . قـد أسـهمت يف فكـرة هـذا املـشروع          )  واهليئات النـسائية   ، والشركاء االجتماعيني  ،املعنية

 تعرضـت اللجنـة القائمـة هبـذا املـشروع إلجـراء مـن إجـراءات                 ،٢٠٠٦النصف الثاين من عـام      
 .صعيد قارة أوروبا بأكملهاعلى املناقصات 

 
 ٣١ و ٣٠بشأن الفقرتني   

 النـساء  فـيهن  مبـن  األقليـات،  ونـساء  املهـاجرات  وضـع  إزاء قلقهـا  عـن  اللجنـة  وتعـرب  
 اجلـنس  بـسبب  التمييـز  أشـكال  شـىت  مـن  يقاسـني  اللـوايت  روالغجـ  الـسينيت  طائفـة  إىل املنتميـات 

 واالسـتغالل  لالجتـار  النـسوة  هـؤالء  تعـرض  وإزاء الدينيـة،  خلفيتـهن  أو العرقيـة  أصـوهلن  بسبب أو
 بفـرص  يتعلـق  فيمـا  التقـارير  يف املقدمـة  التفـصيلية  املعلومـات  لقلـة  اللجنـة  وتأسـف  .اجلنـسي 
 يتعلق فيما وكذا التعليم، من نتهواستفاد عمل على وحصوهلن الصحية اخلدمات من نتهاستفاد

 .بـاإلكراه  بـالزواج  املتعلقـة  واملعلومـات  البيانـات  خاصـة و ضـدهن  املرتكب العنف أشكال بشىت
 .الدبلوماسيني بيوت يف األجنبيات املنازل خادمات بعض وضع إزاء قلقها عن اللجنة تعرب كما

 ضـد  التمييـز  علـى  للقـضاء  فعليـة  تـدابري  تتخـذ  أن علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتـث  
 وتعزيـز  واحتـرام  احملليـة،  نتهجمتمعـا  داخل أو برمته متعلمجا يف سواء األقليات، ونساء املهاجرات

 وتوصـي  .التوعيـة  بـرامج  فيهـا  مبـا  ومـسبقة،  فعالـة  تـدابري  طريـق  عـن  هلن، الواجبة اإلنسان حقوق

 األقليـات،  وفتيـات  ونساء املهاجرات ةحال بشأن بأحباث القيام تواصل بأن الطرف الدولة اللجنة

 ذلـك  يف مبـا  القـادم  الـدوري  التقريـر  يف وضـعهن  عـن  الكافية واملعلومات بالبيانات اللجنة وتزويد

 بـشأن  املتخـذة  والتأهيـل  الوقايـة  تـدابري  عـن  وكذلك جنسيا واستغالهلن شأهننب باالجتار يتعلق ما

 اإلنـسان  حقـوق  محايـة  أجـل  مـن  اجلهود يفبتكث الطرف الدولة اللجنة توصي كما. الفئات هذه

 .الدبلوماسيني بيوت يف األجنبيات املنازل خلادمات الواجبة
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 النساء املهاجرات  
ريـة بالثقـة بـشأن وضـع تـدابري          وجـود بيانـات حَ    إىل   هنـاك افتقـار      مـا بـرح    ،حىت اليوم  

ويف . راتومفــاهيم تتــسم باالســتدامة وجــودة التكيــف مــن أجــل حتــسني حالــة النــساء املهــاج  
ــة    ،٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول ــة املعني ــوزارة االحتادي ــهما ال  قــدمت دراســتان ســبق أن طلبت

احليـاة يف عـوامل كـثرية       ”ويف سياق دراسة معنونـة      . بشؤون األسرة واملسنني والنساء والشباب    
ة  احلالــة املعيــشية للبنــات والفتيــات مــن ذوات اخللفيــات اليونانيــة واإليطاليــة واليوغوســالفي   -

 مــن البنــات والفتيــات غــري املتزوجــات  ٩٨٠ متــت مقابلــة ،“ فــضال عــن املغتربــات،والتركيــة
ــراوح أعمــارهن بــني    ــي تت ــة  إىل  ســنة مــع انتمــائهن  ٢١ و ١٥والالئ ــة ويوناني ــات تركي خلفي

 باإلضـافة إل مغتربـات مـن بلـدان     ،)صـربية وبوسـنية يف الغالـب    (وإيطالية ويوغوسالفية سابقة    
 :وقد قدمت هذه الدراسة بيانات متباينة بشأن املواضيع التالية.  سابقااالحتاد السوفييت

 ، واألحوال اإلطارية االجتماعية املتصلة بالتنشئة،السري الذاتية املتعلقة باهلجرة - 

 ،دور األسرة ومعناها - 

 ،املدرسة والتدريب املهين وتعددية اللغات والوسط اللغوي - 

 وفهــم ، وتربيــة األطفــال واألدوار املتعلقــة بنــوع اجلــنس،التوقعــات اخلاصــة بالــشراكة - 
 ،التغريات البدنية والسلوك اجلنسي

 ،األصل العرقي واالستقرار النفسي - 

 . واملساعدة يف حاالت األزمات، واملشاركة يف األنشطة التروحيية املنظمة،التدين - 

 ، ألول مـرة   ، تناولت  قد “الزوجات املنسيات من جيل املهاجرات    ”والدراسة املعنونة    
ــردهن      ــي يقمــن مبف ــسنات الالئ ــاجرات امل ــساء امله ــشية للن ــذه   ،األحــوال املعي ــت ه ــد حاول  وق

مبــادئ إىل  تــستند ،ولقــد أجريــت مقــابالت. الدراســة فهــم وتــصوير مــدي تنــوع هــذه الفئــة  
د  مع النساء املهاجرات الالئي وفدن من البلدان اخلمسة اليت قدمت غالبيـة اليـ              ،توجيهية حمددة 

ويف إطـار اسـتخدام هنـج      . العاملة األجنبية اليت مت تشغيلها يف أملانيا الغربية والـشرقية يف املاضـي            
 متكنت اللجنة من النظر يف النواحي البارزة ألوضاع حياة مـن شـاركن يف            ،يتعلق حبالة املعيشة  

 عـن طريقـة      فـضال  ،املقابالت ذات الصلة فيما يتصل بآثارها املتبادلة بالنسبة لكل مـن أطرافهـا            
أحــوال إىل  باإلضــافة ،تــشكل منــاذج التــصرفات والتفــسريات يف ســياق شــبكة املــوارد الفرديــة 

 .وتباينات اإلطار االجتماعي واهليكلي املوضوعي
ــساء املهــاجرات يف ســوق العمــل       ــادة مــشاركة الن ــة  ،ومــن أجــل زي  شــرعت احلكوم
وهـذه املـشاريع    . دد مـن املـشاريع     يف ع  ، أو كانت احلكومة االحتادية بصدد الشروع      ،االحتادية
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ــشأن         ــي ن ــساء الالئ ــصل بالن ــتمكني فيمــا يت ــذايت لل ــدعم أو للتنظــيم ال ــدابري لل ــضمن اختــاذ ت تت
جانب هتيئة حمفل للحـوار مـع ممـثالت النـساء املـسلمات ومـع املتحـدثات يف              إىل   ،كمهاجرات

 وبغيـة مـساندة     ،كذلـ علـى   وعـالوة   . جمال الشؤون النـسائية مـن املنظمـات اإلسـالمية اجلامعـة           
 جيــري القيــام يف الوقــت الــراهن بتــشجيع مــشروع  ،عمليــة حتــسني االنــدماج يف ســوق العمــل 

 . إرشادي لبنات املدارس والطالبات املتقدمات يف التعليم والالئي نشأن كمهاجرات
إنشاء فرع خاص بالنساء مـن ذوات اخللفيـة املتعلقـة باملهـاجرين       على  وهذا ينطبق أيضا     

 ،www.frauenmachenkarriere.deإنترنــت الرئيــسية املتــصلة بالنــساء العــامالت     صــفحة علــى 
 . مما حيظي بتشجيع احلكومة االحتادية،“الربح للتنوع”وذلك حتت العنوان 

 
 احلماية من التمييز  

يز مـن خـالل القـانون العـام للمـساواة           كان هناك حتسن كبري يف جمال احلماية من التمي         
 والـدين   ،اخلـصائص املتعلقـة بـاجلنس والعنـصر واخللفيـة العرقيـة           علـى    الـذي ينطبـق      ،يف املعاملة 
وبوســع مــن يتعرضــون للتمييــز أن يطــالبوا بالتعويــضات  .  واهلويــة اجلنــسية، والــسن،والعقيــدة

التمييــز دون مــربر يف ســياق  الالزمــة وأن يتقــدموا بطلبــات الستــصدار إنــذارات قــضائية إزاء   
وهــم يتلقــون املــساندة .  فــضال عــن القــانون املــدين أيــضا،قــوانني العمــل والقــوانني االجتماعيــة

جانـب مكتـب    إىل   ،يد املنظمـات املناهـضة للتمييـز      على  الالزمة يف مسعاهم حنو حتقيق العدالة       
طالبـة بـإجراء دراسـات عـن     وسيتوىل هذا املكتـب امل . مكافحة التمييز التابع للحكومة االحتادية    

وهــو . حنــو منــتظمعلــى احلكومــة االحتاديــة إىل  مــع قيامــه بتقــدمي تقــارير وتوصــيات   ،التمييــز
حنو وثيق مع خمتلف املنظمات الـيت تناصـر ضـحايا    على  بالتعاون   ، يف سياق عمله هذا    ،يضطلع
 العالقـات العامـة     وبفضل هذه التقـارير وأعمـال     . املنظمات غري احلكومية  إىل   باإلضافة   ،التمييز

الــيت يتوالهــا مكتــب مكافحــة التمييــز وجهــود مفــوض احلكومــة االحتاديــة املعــين بــاهلجرة           
 وخاصــة أحــوال ، ســيكون مثــة تعــزز يف أملانيــا إلدراك أحــوال الالجــئني ،والالجــئني والتكامــل

 .جانب ما يتعرض له هؤالء من متييزإىل  ،املعوقني والنساء املسنات
 

  والبناتاالجتار بالنساء  
إىل  جتـدر اإلحالـة      ،فيما يتـصل بالتوصـيات املتعلقـة مبوضـوع االجتـار بالنـساء والبنـات               

 - مــن هــذا القــانون ١٨١ب و ١٨٠ املادتــان -التعــديل الــسابع والــثالثني لقــانون العقوبــات 
 الـذي دخـل     ،)٢٣٩ صفحة   ، اجمللد األول  ،اجلريدة القانونية  (٢٠٠٥فرباير  / شباط ١١املؤرخ  
 كـان مثـة توفيـق لألحكـام         ،ويف سـياق هـذا القـانون      . ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٩فـاذ يف    حيز الن 

 وخاصـة القـرار اإلطـاري جمللـس االحتـاد      ،اجلزائية املتصلة باالجتار بالبـشر مـع األحكـام الدوليـة      

http://www.frauenmachenkarriere.de/
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 الـذي بـدء نفـاذه يف        ، بـشأن مكافحـة االجتـار بالبـشر        ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ١٩األورويب املؤرخ   
 ١٨١ب و    ١٨٠تنقـيح املـادتني     إىل  وقد أفضي القـانون ذو الـصلة        . ٢٠٠٢أغسطس  /آب ١

إىل  حيـث نقلتـا     ،)االجتـار بالبـشر واحلـاالت اخلطـرية املتعلقـة هبـذا االجتـار             (من القانون اجلنائي    
اجلـرائم اجلنائيـة املناهـضة للحريـة        ” ،الفرع الثامن عشر من اجلزء اخلـاص مـن القـانون اجلنـائي            

 مـن القـانون اجلنـائي       ٢٣٤بعض من أجزاء املـادة      إىل  هاتني املادتني   إضافة  لدى   و ،“الشخصية
 يالحظ أن مثة توسيعا لنطاق األحكام اجلزائيـة املناهـضة لالجتـار بالبـشر          ،)حاالت االختطاف (

 يـضطلع القـانون بالتفرقـة بـني االجتـار       ،ويف هـذا الـسياق    . مع جعل هـذه األحكـام أكثـر متـاثال         
واالجتـار بالبـشر    )  مـن القـانون اجلنـائي      ٢٣٢املادة اجلديـدة    (سي  بالبشر بغرض االستغالل اجلن   
وهنــاك أيــضا حكــم  ).  مــن القــانون اجلنــائي ٢٣٣املــادة اجلديــدة (هبــدف اســتغالل عمالتــهم  

 ).املساعدة يف االجتار بالبشر( من القانون اجلنائي  أ٢٣٣ وهو املادة ،جديد
 وذلـك   ،ني املتـصلة باألجانـب    وسوف يتم تعزيز محايـة ضـحايا االجتـار مبوجـب القـوان             

مــن خــالل تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة حلمايــة الــضحايا يف إطــار القــانون احلــايل املتعلــق بتطبيــق    
مزيـد مـن   علـى  ولالطـالع  (املبادئ التوجيهية اخلاصة باإلقامة واللجوء داخل االحتـاد األورويب   

 ).٤-٦ املادة انظر ،املعلومات
 

 الزواج باإلكراه  
توسيع نطاق التـدابري املـستخدمة      إىل  يح السابع والثالثون الذي سبق ذكره       أفضي التنق  

 جتــري معاقبــة الــزواج بــاإلكراه ،ومبوجــب القــانون احلــايل. ملكافحــة مــشكلة الــزواج بــاإلكراه
 ، القـانون ىوقـد أد .  مـن القـانون اجلنـائي      ٢٤٠بوصفه صيغة مـن صـيغ القـسر يف إطـار املـادة              

ــار الــضحية   تــصنيف اإىل  ،الــذي ســلف ذكــره  الــدخول يف زواج علــى ســتخدام القــسر إلجب
ــا ــد        م ــسر يف ســياق البن ــن حــاالت الق ــة اخلطــورة م ــة بالغ ــرة  ١بوصــفه حال ــن الفق ــن ٤ م  م

 يالحظ أنه يعاقب عليه اليـوم بالـسجن لفتـرة        ،وكقاعدة عامة .  من القانون اجلنائي   ٢٤٠ املادة
 القانون قد متثل أساسا يف زيـادة        واهلدف من تغيري هذا   . تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات     

 قــام جملــس ،ذلــكإىل وباإلضــافة . الــوعي بــأن هــذا الــسلوك عرضــة للعقــاب مبوجــب القــانون 
ــانون    ــزواج    إىل الــشيوخ بتقــدمي مــشروع ق الربملــان االحتــادي األملــاين يقــضي بتــصنيف هــذا ال

 .باإلكراه باعتباره جرمية جنائية مستقلة
 

 خدم املنازل األجانب  
ــشأن   ــذين      ب ــازل مــن األجانــب ال ــسان خلــدم املن ــة حقــوق اإلن ــة حلماي اجلهــود املطلوب
القـانون الـدويل    علـى    ينبغـي أن تراعـي تلـك القيـود املترتبـة             ،األسـر الدبلوماسـية   لـدى   يعملون  
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 مـع عـدم اعتبـارهم    ،فالدبلوماسيون وأعضاء أسرهم الذي يعيـشون يف أسـر دبلوماسـية    . احلايل
نون من املقاضاة طاملا كـانوا داخـل الواليـة القـضائية للدولـة املـضيفة                 حمص ،من املواطنني األملان  

ولـيس مـن اجلـائز أن تنفـذ تـدابري           ).  من اتفاقية فيينا للعالقـات الدبلوماسـية       ٣٩ و٣١املادتان  (
إجيابية بالنسبة لألشخاص املقيمني مببين البعثة أو يف األماكن اخلاصـة بإقامـة الدبلوماسـيني دون       

 ١ والفقـرة    ٢٢ مـن املـادة      ١الفقـرة   ( وذلك يف ضوء حرمة مباين البعثات        ،لبعثةموافقة رئيس ا  
واخليار الوحيد أمـام الدولـة املـضيفة يتمثـل يف أن تقـوم بالتـايل       ).  من اتفاقية فيينا٢٠من املادة  

 بـإعالن أن الدبلوماسـي ذا الـصلة    ، يف هنايـة املطـاف     ، أو باالضـطالع   ،مبمارسة ضـغط سياسـي    
 مع بـذهلا للجهـود الالزمـة جلعـل هـذا الدبلوماسـي موضـع اسـتدعاء                  ، فيه شخص غري مرغوب  

 أن الدبلوماسـي خيـضع جلميـع        ،النقـيض مـن ذلـك     على   ،ومن املالحظ . من قبل الدولة املرسلة   
 .اجلزاءات القانونية يف الدولة املرسلة

فهـم عرضـة للمقاضـاة     . أما الوضع بالنسبة للموظفني الدبلوماسـيني فإنـه خيـالف ذلـك            
من اتفاقية فيينا للعالقـات الدبلوماسـية؛ كمـا أن أعـضاء            ) وما يليها  (٤١مبوجب شروط املادة    

 فإن أماكن العمل القنصلية هلا حرمة مـصونة أيـضا           ،ومع هذا . أسرهم ال حيظون بأية امتيازات    
 . من هذه االتفاقية٣١وفقا للمادة 

ري منـذ التقريـر الـدوري        باختـاذ عـدد مـن التـداب        ، مـع هـذا    ،وقد قامت وزارة اخلارجيـة     
اسـتنفاد مجيـع اخليـارات القانونيـة املتاحـة مـن أجـل تعزيـز حقـوق خـدم املنـازل             لدى   ف ،األخري

 :األسر الدبلوماسيةلدى العاديني 
مـن خـالل    (أن تكفل رمسيا    ) اجلهة صاحبة العمل وحدها   على  ال  (السفارة  على  جيب   - ١

 .نني العمل والتنظيمات االجتماعيةااللتزام باملعايري الدنيا لقوا) مذكرة شفوية

ــد احلــد األدىن لألجــر   - ٢ ــة بتحدي ــد   . قامــت وزارة اخلارجي ــسفارة بتقــدمي تأكي ــزم ال وتلت
 .رمسي بأن هذا األجر سوف يدفع

يتم إبالغ خدم املنازل من األجانـب حبقـوقهم مـن قبـل وزارة اخلارجيـة قبـل دخـوهلم                     - ٣
 .باألجور الشهريةويضطلع باستقصاء حمدد فيما يتصل . للبلد

 جتــري مقــابالت مــع املــوظفني احمللــيني اخلاصــني بــشأن ظــروف   ،ويف حــاالت خاصــة - ٤
 .عملهم

ــ  ـــ الــــيت وضــــعت بالت،ريـــــــذه التدابـ اعتمــــدت هــــ،٢٠٠٥ام ـي عـــــوفــ عاون مــــع ــــ
 وهـي منظمـة غـري حكوميـة متخصـصة يف مكافحـة املـشاكل القائمـة يف                   ،“بـان ينـغ   ”ظمة  ــمن
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 مل تــرد أنبــاء مــا عــن حــدوث حــاالت جديــدة مــن حــاالت  ،ذلــك الوقــتومنــذ . هــذا اجملــال
 .االستغالل

 
 ٣٣ و ٣٢بشأن الفقرتني   

 احلاسـم  األدىن للحـد  الـسياسية  احليـاة  يف املـرأة  مـشاركة  جتـاوز  تقـدر  اللجنـة  كانت ولئن 
 لقطاعـات ا مـن  العليـا  املراتـب  يف املـرأة  متثيـل  لـضعف  يـساورها  القلق فإن املائة، يف ٣٠ يف املتمثل

 العلميـة  والـدوائر  الدبلوماسـية  واخلدمـة  العامة، الوظيفة قطاع يف وخاصة العامة، للحياة األخرى

 .األكادميية والدوائر البحوث ودوائر

 إىل املـرأة  وصـول  فـرص  زيـادة  لتـسهيل  إجـراءات  اختاذ إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو 

 تـدابري  بتنفيـذ  الـضرورة  عنـد  والقيـام  العقبات، لةإلزا مسبقة تدابري باختاذ وتوصي .العليا املناصب

 .االتفاقية من ٤ املادة من ١ الفقرة يف عليها املنصوص النحو على مؤقتة؛ خاصة
 

 اإلدارة االحتادية/اإلدارة العامة  
 يالحـظ   ،٢٠٠٤مـارس   /وفقا لألرقام املقدمة من املكتب اإلحصائي االحتادي يف آذار         

ت مـا زالـ    فإنـه    ،ومـن مث  . ائة من املناصب القيادية يف اإلدارة العامـة        يف امل  ٣٩أن النساء يشغلن    
العمـل يف سـياق هـذه اإلدارة العامـة مـن أجـل زيـادة عـدد النـساء مـن ذوات                     إىل  هناك حاجـة    

ديـسمرب  / كـانون األول ٥ الذي بـدأ تنفيـذه يف       ،وقانون املساواة االحتادي  . املسؤوليات القيادية 
وهـو يتـوخي   .  تتعلق باإلدارة االحتادية بغية حتقيق هذا اهلـدف     يتضمن أحكاما قانونية   ،٢٠٠١

 وذلك يف اجملـاالت الـيت تتـسم         ،تقييم احلاالت الفردية  لدى   ،بالتحديد املراعاة التفضيلية للمرأة   
واألوضــاع غــري . فيهــا املــرأة بــنقص التمثيــل مــع تــساويها يف املــؤهالت والقــدرات واملنجــزات

ــة للمــرأة حمظــورة صــراح   ــابالت    املواتي ــة بالوظــائف ومــضمون هــذه املق ــابالت املتعلق ة يف املق
والتـدابري ذات الـصلة لـن       .  حيث قد متثل تلك األوضاع متييـزا غـري مباشـر           ،وعمليات االختيار 

 .الصعيد املتوسط األجلعلى املناصب القيادية إال على تؤثر 
 بأن تـضع خططـا      ، مبوجب قانون املساواة االحتادي    ،ومجيع الوزارات االحتادية ملتزمة    

 يراعــي أن هــذه اخلطــط تتــوخي ،ووفقــا لألحكــام القانونيــة ذات الــصلة. هلــا يف جمــال املــساواة
 يف إطـار    ،اختاذ التدابري الالزمة لزيادة النسبة املئوية للنساء يف اجملاالت اليت يـنقص فيهـا متثيلـهن               

ومن شأن خطـط    . هالت بشرط التساوي يف املؤ    ، وطبقا خلطة زمنية تدرجيية    ،األهداف احملددة 
عدل كل سنتني حىت تصبح متفقة مـع         أن تُ  ، اليت يتعني وضعها ملدة أربع سنوات      ،املساواة هذه 

 كمـا هـو احلـال يف        - ينبغـي تقـدمي اإليـضاحات الالزمـة          ،القيام هبذا لدى  و. التطورات الراهنة 
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ســياق   ألســباب عــدم بلــوغ األهــداف الــيت مل تتحقــق يف-خطــط املــساواة املنبثقــة عــن ذلــك 
 . وكيفية جماهبة هذا األمر بتدابري تكميلية،املدى الذي كان متوقعا

حـاالت  علـى   واألهداف امللزمة يف خطط املساواة تتسم بأمهية خاصة يف جمال القضاء             
 وهـي بـرامج قائمـة       ،والـربامج املتنوعـة لتطـوير املـوظفني       . نقص متثيل املرأة يف املناصب القيادية     

حنــو مــستهدف يتــسم بعدالــة  علــى تعزيــز هــؤالء املــوظفني إىل  ترمــي ،بكافــة الــوزارات اليــوم
 فـإن هـذه الـربامج تـشجع أيـضا           ،هلـم مـن احتياجـات خاصـة؛ ومـن مث            مع مراعـاة مـا     ،التوزيع

 .التقدم املهين للمرأة
 

 العلوم والبحوث  
 ويف الـدوائر األكادمييـة      ،ت النـساء ناقـصات التمثيـل يف جمـال العلـوم والبحـوث             ما زال  

 ولكــن ،ت تتزايــد بــبطءحــمــا بر ونــسبة النــساء يف هــذه اجملــاالت  ،٢٠٠٢ومنــذ عــام . يــضاأ
حنـو مـسبق مـن أجـل تـشجيع العاملـات مـن              علـى    وذلك مـن جـراء التـدابري املتخـذة           ،باستمرار

 يالحظ أن اللجنـة اإلقليميـة االحتاديـة         ،وبغية دراسة هذا التطور   . النساء بكافة الفئات الوظيفية   
ــة بتخطــي  ــرأة يف      املعني ــع إحــصاءات ســنوية عــن امل ــوم بتجمي ــهوض بالبحــث تق ــيم والن ط التعل

ونـسبة النـساء باملناصـب      . املناصب القيادية باجلامعات ومرافق البحوث خارج هذه اجلامعـات        
) ٢٠٠٢(  يف املائـة   ٥,٨القيادية بتلك املرافق اخلارجة عن نطاق اجلامعات قد زادت من نسبة            

 يف ١١,٢ ارتفعــت النــسبة قيــد النظــر مــن   ،ويف حالــة األســاتذة). ٢٠٠٤( يف املائــة ٦,٧إىل 
علــى  أمــا يف حالــة األســاتذة الــذين يتلقــون أ    ،)٢٠٠٤( يف املائــة ١٣,٦إىل ) ٢٠٠٢(املائــة 

.  يف املائــة٩,٢إىل ) ٢٠٠٢( يف املائــة ٨,٠ فــإن النــسبة ذات الــصلة قــد زادت مــن  ،املرتبــات
 . يف املائة٣٠ان وتبلغ نسبة النساء فيما بني األساتذة الشب

 ،وقــد أبرمــت احلكومــة االحتاديــة اتفاقــا مــع منظمــات البحــوث ذات التمويــل الــدويل  
 الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف         ،حيث تلتزم هذه املنظمات بتطبيق مبادئ قانون املساواة االحتادي        

ــام  ــذا القــانون   . ٢٠٠٢ع  قيــام املفوضــني املعنــيني باملــساواة باملــشاركة يف     ،ومــن جوانــب ه
وقد حتددت حصة من حصص احلاالت الفرديـة يف عـدد           . فاوض بشأن تعيني موظفني جدد    الت

 مما يعين تفضيل املرأة يف اجملـاالت الـيت يتـسم متثيلـها فيهـا بـالنقص مـع              ،كبري من مرافق البحث   
 إال يف حالــة وجــود ،اشــتراط املــساواة مــن حيــث القــدرات واإلمكانــات واملنجــزات امليدانيــة  

ــام بــذلك أســباب حمــددة تتطلــ  حنــو مباشــر بأحــد  علــى  واتــصال هــذه األســباب  ،ب عــدم القي
ــسني  ــى املناف ــصب عل ــام . نفــس املن ــالتعليم    ،٢٠٠٣ويف ع ــة ب ــة املعني ــوزارة االحتادي عمــدت ال

ــضا   ــي حــىت     إىل والبحــث أي ــامج اجلــامعي والعلم ــاق الربن ــد نط ــاين ٣١متدي ــانون الث ــاير / ك ين
ق بتــساوي فــرص املــرأة يف ميــدان البحــث  وهــذا الربنــامج يتــضمن برناجمــا آخــر يتعلــ . ٢٠٠٦
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 مليـون عملـة أوروبيـة مـن أجـل اختـاذ التـدابري الراميـة                 ٣٠ وهـو يـوفر يف كـل عـام           ،والتدريس
 فـإن   ،ومـع هـذا   . بشكل حمدد لتعزيز مؤهالت النساء األكادمييات حىت يـصبحن مـن األسـاتذة            

 .متعيني األساتذة باجلامعات يعترب حقا قاصرا عل اجلامعات واألقالي
 

 اخلدمة الدبلوماسية  
 كـانون   ١وزارة اخلارجية سارية املفعـول منـذ        لدى  فتئت خطة املساواة يف الفرص       ما 
والعنـــصر ). ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول٣١وهـــي ستـــستمر حـــىت  (٢٠٠٤ينـــاير /الثـــاين

مجيـع مـستويات اخلدمـة    علـى  األساسي يف هذه اخلطة يتمثل يف املـساواة بـني النـساء والرجـال          
أهـــداف حمـــددة علـــى  كـــان مثـــة اتفـــاق ،ويف هـــذا الـــصدد. دبلوماســـية ويف كافـــة ميادينـــهاال

 فضال عن حتسني التـواؤم بـني حيـاة األسـرة            ، والترقية ،يتصل مبجاالت التشغيل والتدريب    فيما
 تدابري خاصـة مـن قبيـل تلـك التـدابري الـواردة يف               ، بغرض التنفيذ  ،وحياة العمل؛ كما اعتمدت   

مراكـز قياديـة    إىل   بتشجيع وصـول املـرأة       ،حنو حمدد على   ،وهبدف القيام . تفاقية من اال  ٤املادة  
وهـذه املراكـز وتلـك املناصـب        .  مت إدخال تدابري ملموسة لفتـرة زمنيـة حمـددة          ،ومناصب رفيعة 

وهنـاك عنـصر هـام      .  إال يف حالـة وجـود مـؤهالت رفيعـة املـستوي            ، مع ذلـك   ،ميكن شغلها  ال
ــز التوفيــ   ــدان تعزي ــاة األســرة   آخــر يف مي ــاة العمــل وحي ــني حي ــواردة يف خطــة   ،ق ب ــصيغة ال  بال

جانـب العمـل جـزءا    إىل  ، وهو عنصر زيادة عـدد الوظـائف املتـصلة بالعمـل عـن بعـد             ،املساواة
 أنــشئت أول وظيفــة يف مــستوي رئــيس الــشعبة     ،٢٠٠٦ويف عــام . مــن الوقــت يف اخلــارج  

ة مشاريع جتريبيـة قـد أسـهمت يف     يالحظ أن مث،ويف اخلارج. تتضمن بعضا من العمل عن بعد    
 .توسيع نطاق العمل جزءا من الوقت بالبعثات األجنبية

واألرقام الشاملة املتصلة باخلدمة الدبلوماسية يف مجهورية أملانيـا االحتاديـة تـبني أنـه قـد                 
 يف املائـة    ٤١ حيـث بلغـت      - اليت كانت مرتفعة بالفعـل       ،أمكن االضطالع بزيادة نسبة النساء    

فربايـر  / شـباط  ٢٤: التـاريخ املرجعـي   ( يف املائـة     ٤٣مـستوي   إىل   -ير الـدوري الـسابق      يف التقر 
 يف ٢٣إىل  يف املائـة  ١٩ كما كانـت الزيـادة يف سـلك اخلدمـة الرفيعـة املـستوي مـن            ،)٢٠٠٦
 حيـث بلغـت     ،وقـد حتقـق ارتفـاع كـبري بـصفة خاصـة يف حالـة املناصـب القياديـة احملليـة                    . املائة

ــة ١٦,٩النــسبة ذات الــصلة  ــران١٣: التــاريخ املرجعــي( يف املائ ــه / حزي  وذلــك ،)٢٠٠٦يوني
 بلـــغ األمـــر بـــوزارة ،٢٠٠٦ويف منتـــصف عـــام . ٢٠٠١ يف املائـــة يف عـــام ٦,٤إىل بالقيـــاس 

ــساء   ــديها أول رئيــسة إدارة مــن الن ــة أن وجــدت ل ــة يف اخلــارج . اخلارجي  ،ويف املراكــز القيادي
 يف املائـة؛    ٩,٢: ٢٠٠١وكـان الـرقم املقابـل لعـام         (ة   يف املائـ   ٦,٧كانت النسبة املئوية للنـساء      

وهـذه الزيـادة يف نـسبة النـساء         ).  يف املائـة   ٥,٢: ١٩٩٥ يف املائـة؛ ولعـام       ٧,٦: ١٩٩٧ولعام  
 ستفـضي  ، فضال عن السياسة التشجيعية يف قـانون املـساواة االحتـادي    ،يف املراكز القيادية احمللية   
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 حيـث ال يوجـد      ،ز القيادية باخلـارج يف الـسنوات القادمـة        زيادة نسبة النساء يف املراك    إىل  أيضا  
حاليا إال احتياطي بالغ الضآلة من النساء املرشحات من ذوات اخلربات الكافيـة ورتـب العمـل      

 .املناسبة فيما يتصل هبذه املراكز
ونسبة النساء من بني من عينوا حديثا يف اخلدمة الدبلوماسية ذات املستوي الرفيـع قـد                 

 يف نفــس ، حيــث بلغــت هــذه النــسبة،٢٠٠١حنــو ســريع منــذ عــام علــى  التزايــد اســتمرت يف
؛ ٤٦,٧: ٢٠٠٤؛  ٣٤,١: ٢٠٠٣ يف املائـة؛     ٣١,١: ٢٠٠٢( يف املائة    ٤٠الوقت حدا يناهز    

 يف املائــة ألول ٥٠ جتــاوزت نــسبة النــساء مــستوي ،٢٠٠٦ويف عــام ).  يف املائــة٣٧: ٢٠٠٥
 . يف املائة٥١,٤ وذلك مبجموع يبلغ ،مرة

 يف إطـار    -ويف حالة موظفي وزارة اخلارجيـة الـذين يوفـدون للعمـل مبنظمـات دوليـة                  
 كانت هناك زيادة كـبرية بـصورة اسـتثنائية يف نـسبة             -حنو أساسي   على  خدمة رفيعة املستوي    

إىل  بالقيـاس  ،)٢٠٠٦فربايـر  / شـباط ٢٤: التاريخ املرجعي (١٦,٧ اليت بلغت مستوي  ،النساء
 .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٨ و ،عام املاضي يف املائة يف ال٤,٤

 
 ٣٥ و ٣٤بشأن الفقرتني   

  تقريـر  يف“التدابري اخلاصة املؤقتة” إىل اإلشارات بعض لكون قلقها عن اللجنة وتعرب 

 اللجنـة  وتوصـي  .واضحا فهما االتفاقية من ٤ املادة من ١ الفقرة فهم عدم عن تنم الطرف الدولة

 ١ الفقـرة  بـشأن  للجنـة  ٢٥ التوصية العامـة  القادم، للتقرير إعدادها يف تراعي، بأن الطرف الدولة
 .االتفاقية من ٤ املادة من

الحـظ   يُ ، من االتفاقيـة   ٤ من املادة    ١ املتصلة بالفقرة    ٢٥وفيما يتصل بالتوصية العامة      
 . يف اجلزء ألف“التدابري املؤقتة اخلاصة”أن مثة إحاالت حمددة بشأن 

 
 ٣٧ و ٣٦بشأن الفقرتني   

 احلمايـة  حتـسني  إىل يرمـي  الـذي  للبغايا القانوين للوضع املنظم القانون بأن اللجنة تقر وإذ 

 .البغاء استغالل إزاء قلقة تظل انهفإ النفاذ، حيز دخل قد واالجتماعية القانونية
 القـادم،  تقريرها يف وتقدم، القانون هذا تطبيق تراقب بأن الطرف الدولة اللجنة وتوصي 

 العـيش  لكـسب  البديلـة  الـسبل  من واسعة طائفة تتيح برامج بتنفيذ اللجنة وتوصي. هملفعول تقييما

 وتوصي .اتهملساعد التأهيل إلعادة برامج وكذا البغاء، ممارسة عن املرأة صرف إىل تؤدي وبذلك

 عليهـا  ينطـوي  الـيت  اإلنـسان  حقـوق  قـضايا  بـشأن  واإلعالمية التثقيفية الربامج بتنفيذ أيضا اللجنة

 .البغاء استغالل
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وقد قدمت احلكومة االحتادية تقريرا عـن آثـار القـانون املـنظم للحالـة القانونيـة للبغايـا                    
ويتـضمن هـذا التقريـر املتعلـق بقـانون البغـاء            . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٤يف  ) قانون البغاء (

ــدء ســريانه يف      ــذ ب ــانون من ــار املباشــرة وغــري املباشــرة للق ــاين ١اآلث ــاير / كــانون الث . ٢٠٠٢ين
نتائج ثالث دراسات سبق أن طلبتـها الـوزارة االحتاديـة املعنيـة بـشؤون              إىل  ويستند هذا التقرير    

وتقريـر احلكومـة    .  باعتبار هذا تدبريا أوليا يف جمـال إعـداده         ،األسرة واملسنني والنساء والشباب   
 .االحتادية مرفق كي تطلع عليه اللجنة

وكـان مـن   . سني الوضع القانوين واالجتماعي للبغاياولقد وضع قانون البغاء هبدف حت   
وجهـة النظـر الـسابقة الـيت كانـت          علـى   الضروري أن يلغي ذلك التمييز القـانوين الـذي ترتـب            

 ومـن الواجـب     ، مما يعين أنه يشكل اتفاقا تعاقديا غـري قـانوين          ،تري أن البغاء عمل غري أخالقي     
ــا أمــر الوصــول   ــر يــسر علــى أن يتــاح للبغاي ا لنظــام الــضمان االجتمــاعي مــن خــالل   حنــو أكث

 مـع حتـسني ظـروف عمـل البغايـا      ،خيارات للعمالة تكون فيها مسامهات هـذا الـضمان إلزاميـة         
ــصحية    ــة ال ــصحة والنظاف ــث ال ــن حي ــشطة     . م ــاض األن ــع اخنف ــانون بتوق ــذا الق ــبط ه ــد ارت ولق
. سهن مـن البغـاء     وتيـسري متكـن البغايـا مـن ختلـيص أنفـ            ،اإلجرامية اليت كثريا مـا تكتنـف البغـاء        

نطـاق  علـى   ومن رأي احلكومة االحتادية أن قانون البغاء مل ينجح يف حتقيق اهلدف املنـشود إال                
 مـن  ٦-٦ يرجـي النظـر يف البنـد         ،تفاصـيل تقريـر احلكومـة     علـى   ولالطـالع   . يف غاية احملدودية  

 . من اجلزء ألف٦املادة 
رجـال الـذين يقومـون طوعـا        حالـة أولئـك النـساء وال      علـى   وقانون البغاء يركز أساسـا       

إىل  أن مثـة حاجـة   ، مع هـذا  ،وتري احلكومة االحتادية  . وقانونا باكتساب رزقهم عن طريق البغاء     
 مما يعين بصفة خاصة اختاذ هنج جيمع بـني القيـام            ،األخذ بنهج أوسع نطاقا لتنظيم البغاء يف جممله       

جانـب تـوفري   إىل  ، قبـل القاصـرات  بتدابري أكثر حسما ضد االجتـار والبغـاء بـاإلكراه والبغـاء مـن        
ية سؤول مع تضمن هذا النـهج لتحديـد واضـح ملـ           ،أكرب محاية ممكنة للبغايا من العنف واالستغالل      

وقد . ممارسة هذا النشاط  على  الزبائن عن طريق إدخال عقوبة ملن يتعاملون مع البغايا املكرهات           
 بالبـت يف آثـار     ،تقرير املقـدم مـن جانبـها       يف ال  ،القيامإىل  تبني للحكومة االحتادية أن هناك حاجة       

 كمـا أهنـا قـد حـددت أولويـات منـاظرة فيمـا يتـصل بـاخلطوات القادمـة الـيت ينبـغ                         ،قانون البغـاء  
 ). فضال عن التقرير املرفق، من اجلزء ألف٦ من املادة ٦-٦ البند انظر(اختاذها 

أيـضا أنـه جيـب عليهـا      تري احلكومـة االحتاديـة    ،ويف إطار سياسة املساواة بني اجلنسني      
أن جتابه آثار البغاء اليت تكتنفها الشكوك من وجهـة نظـر هـذه الـسياسة املتعلقـة باملـساواة بـني           

 يف هـذا الـشأن بتكـريس مزيـد مـن االهتمـام حبالـة القاصـرات الالئـي                    ،واألمر يتـصل  . اجلنسني
 ،ي املخــدرات والبغايــا الالئــي يعملــن لتمويــل مــا اعتــدن عليــه مــن تعــاط   ،يــشاركن يف البغــاء
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وال جيوز غض النظر عن تلك النتـائج التجريبيـة الـيت            . واملهاجرات بدون تصريح إقامة صحيح    
 ،هـذا إىل وباإلضـافة  . أن العاملني يف هذه البيئة يتعرضون ملخاطر بدنية ونفسية كبرية     إىل  تشري  
 قـد يفـضي   ، الذي تكتشف البغايا بأعـداد كـبريه أهنـن يعـشن يف سـياقه        ،الواقع االجتماعي فإن  
حالة اجتماعية ونفسية تفرض شكوكا كبرية حول ما إذا كان بوسع هؤالء البغايا بالفعـل               إىل  

 بالبت بشأن مدي رغبتهن يف مواصـلة هـذا األسـلوب مـن            ،حنو مستقل على   حبرية و  ،أن يقمن 
 .العمل أم ال

ــة   ــذه اخللفي ــسني     ،وإزاء ه ــني اجلن ــساواة ب ــة امل ــي أن هــدف سياس ــهض  ، يراع ــيت تن  ال
 ممــن ، يتمثــل يف تزويــد النــساء والبنــات والرجــال واألوالد أيــضا  ،كومــة االحتاديــة بأعبائهــا احل

 ومقاومـة امليـل حنـو االنـزالق         ، خبيارات جديدة فيما يتعلق بتنظـيم حيـاهتم        ،يشاركون يف البغاء  
 شـرا أقـل شـأنا أو حـال          ، فيمـا يبـدو    ،حاالت من حاالت االتكال اليت تربز البغـاء باعتبـاره         إىل  
 مـن واجبـات نظـم املـساعدة الـيت حتظـي       ، يف هـذا الـصدد  ،وتقدمي حلـول إضـافية يعـد     . بوالمق

 .  وكذلك سياسة التعليم وسوق العمالة،بدعم الدولة
 اليت تضم موظفني من ذوي املـؤهالت        ،وأعمال خدمات املشورة القائمة واملتخصصة     
ن خيلـصن أنفـسهن مـن ممارسـة          تلعب دورا رئيـسيا يف مـساندة البغايـا الالئـي يقـررن أ              ،الرفيعة
تنــاول مــشاكل البغايــا  لــدى وهــؤالء املوظفــون يتــسمون بالكفــاءة واخلــربة الالزمــتني   . البغــاء
 ،هتيئـة صـلة مـع اجلماعـة املـستهدفة يف سـياق أعمـال التوعيـة        علـى   كما أهنم قـادرون     ،العديدة

علـى  عالقـة املـشورة   وذلك من أجل تقدمي دعم فردي أثناء عملية االبتعاد عـن البغـاء يف إطـار             
 .املدى الطويل

وسوف تتويل احلكومة االحتادية كيفية حتسني مساندة البغايا الالئي يردن االبتعاد عـن              
 فيمــا يتــصل بتخلــيص هــؤالء البغايــا ، مــن خــالل الــربامج وســائر مــصادر املعونــة،هــذا الــسبيل

لوب إضـفاء طـابع     وأسـ  ، إن أمكـن   ، وطريقـة دعـم النـهج النموذجيـة        ،ألنفسهن من هذه املهنـة    
 .إمكانية الوصول للتدابري الالزمة لبلوغ ما يتعني من مؤهالت ومسانداتعلى املرونة 

يـد دولـة تتميـز    علـى  ومن املمكن احلد مما يتصل بالبغاء من خماطر ومتييز وآثار معقـدة      
 ،منطقــة بيــضاءإىل  “الطــوعي” وذلــك مبحاولــة نقــل البغــاء ،باحلريــة وختــضع لــسيادة القــانون

 .نظيم األحوال اليت ميارس فيها هذا البغاء عن طريق سن التشريعات الالزمةوت
ــاء      ــانون البغ ــار ق ــق بآث ــر املتعل ــة  ،وكمــا جــاء يف التقري ــاون مــع  - تزمــع احلكوم  بالتع
 دراسة الصكوك املتاحة يف سياق القانون التجاري الـيت ميكـن اسـتخدامها يف تنظـيم              - األقاليم

 باخلدمات اجلنـسية بطريقـة تكفـل وضـع العـاملني يف هـذا امليـدان يف            األنشطة التجارية املرتبطة  
 مـع ردع النـشاط      ، مما يعين ضمان مزيد مـن احلمايـة بالنـسبة هلـم            ،ظل تنظيم قانوين أرفع شأنا    
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 توجـد أمهيـة خاصـة للنظـر يف تقـدمي تـصاريح إلزاميـة                ،ويف هـذا املنحـي    . اإلجرامي ذي الـصلة   
ســائر العمليــات املتــصلة باخلــدمات  إىل  باإلضــافة ،ليــاتلبيــوت الــدعارة ومــا شــاهبها مــن عم 

 .اجلنسية
 

 ٣٩ و ٣٨بشأن الفقرتني   
 خارجيـة  جهـات  لفـت كُ الـيت  العديـدة  واالستقـصاءات  الدراسـات  اللجنـة  تالحـظ  وإذ 

 والتقريـر  والثالـث  الثـاين  الـدوريني  للتقريـرين  اجلـامع  التقريـر  يف نظرهـا  أعقـاب  يف أمرهـا ب بالقيـام 
 الوقـت  يف اللجنـة  إىل املقدمـة  االسـتنباطات  أو النتـائج  لقلـة  قلقهـا  عـن  تعـرب  ابـع، الر الـدوري 
 .اخلامس الدوري التقرير يف النظر ألغراض املناسب
 النتـائج  عـن  معلومـات  القـادم،  تقريرهـا  يف تقـدم،  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنـة  وتطلب 

 وبراجمها وخططها اتهوسياسا نينهاقوا بأثر املتعلقة واالستقصاءات الدراسات من عليها املتحصل

 .اجلنسني بني املساواة حتقيق إىل الرامية
 .ونتائج الدراسات واالستقصاءات واردة يف الفصول املقابلة من اجلزء ألف 

 
 ٤٠بشأن الفقرة   

 والـربامج  اجلنس واخلاصة باإلعالنـات املتعلقة بنوع  األبعاد االعتبار يف اللجنة تأخذ وإذ 

 لألمـم  الـصلة  ذات االسـتثنائية  والدورات القمة ومؤمترات املؤمترات اتهاعتمد  اليتالعمل ومناهج

 املـؤمتر  عمـل  برنـامج  تنفيـذ  وتقييم الستعراض العامة للجمعية االستثنائية الدورة قبيل من ،املتحدة
 يـة للجمع االسـتثنائية  والـدورة  ،)نالعـشرو و احلاديـة  االسـتثنائية  الدورة (والتنمية للسكان الدويل

 العنـصرية  ملكافحـة  العـاملي  واملـؤمتر ، )والعشرون السابعة االستثنائية الدورة( بالطفل املعنية العامة

 الثانيـة  العامليـة  واجلمعيـة  تعـصب  مـن  بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانـب  وكراهيـة  العنـصري  والتمييـز 

 هـذه  مـن  جوانـب  تنفيـذ  عـن  معلومـات  تـدرج  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنـة  تطلب للشيخوخة،

 .املقبل الدوري تقريرها يف االتفاقية من صلة ذات مبواد تتعلق الوثائق
ــة    ــة االحتادي ــت احلكوم ــى  ،وقام ــاجح    عل ــلوب ن ــاق وبأس  مبمارســة ،حنــو واســع النط

التمييـز املتـصل بنـوع اجلـنس الـذي تتعـرض لـه النـساء                علـى   الضغوط الالزمة من أجل القضاء      
 .ة املعنية حبماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم مما يرتبط باتفاقية األمم املتحد،املعوقات
 ،والوزارة االحتادية املعنيـة بـشؤون األسـرة واملـسنني والنـساء والـشباب قـد اضـطلعت                  
ما بذلته من جهود من أجل مراعاة شواغل النساء املعوقات يف املواقف املـشتركة              إىل  باإلضافة  

 ويف هــذا االجتمــاع صــيغت ورقــة  ،لخــرباء بتنظــيم ومتويــل اجتمــاع دويل ل ،لالحتــاد األورويب
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مــسامهة مــن املنظمــات األملانيــة غــري احلكوميــة املعنيــة ”املعلومــات األساســية القانونيــة املعنونــة 
وكانت هذه الورقة مبثابة أساس ملناقـشة شـيت اخليـارات املتـصلة بـالتركيز               . “بالسكان املعوقني 

 الــسابعة للجنــة املخصــصة التفاقيــة األمــم  القــضايا املتــصلة بالنــساء املعوقــات يف الــدورة علــى 
هتيئـة دعـم واسـع النطـاق     إىل  أن هـذه الورقـة قـد أفـضت        ،ومن اجلـدير بالـذكر أيـضا      . املتحدة

لوضــــع مــــادة مــــستقلة وللقيــــام كــــذلك بــــدمج احتياجــــات املعوقــــات يف املــــادة املتعلقــــة    
جلمعيـة العامـة    وقد اعتمدت االتفاقية ذات الصلة مـن قبـل ا         . “الصحة” و   “العنف”مبوضوع  

ــايل. ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٣لألمــم املتحــدة يف   ــادة  ،وبالت ــإن امل ــة  ٦ ف  مــن االتفاقي
املعنية باألشخاص املعوقني توفر اعترافا دوليا بأن النـساء والبنـات املعوقـات يتعرضـن ألشـكال                 

يـضطلع   ينبغـي أن     ،وبغيـة كفالـة وصـوهلن لفـرص تتـسم باملـساواة           . متعددة من أشكال التمييز   
 .بتدابري تتميز مبراعاة الفوارق بني اجلنسني

ــة     ــة االحتادي ــع احلكوم ــى وســوف توق ــة يف  عل ــارس / آذار٣٠هــذه االتفاقي  ،٢٠٠٧م
 .أهنا ستشرع يف عملية التنسيق بأسرع ما ميكن كما

وهــو .  والكتيــب التاســع مــن القــانون االجتمــاعي ســاري املفعــول،٢٠٠١ومنـذ عــام   
ات النساء املعوقات جـديرة باالعتبـار يف التـدابري املتخـذة لتـشجيع              يصرح بوضوح بأن احتياج   
ووفقـا هلـذا    . قـدم املـساواة   علـى    فضال عن مشاركتهن يف اجملتمع       ،اضطالعهن بتقرير مصريهن  

 فيمــا يتــصل بقيــامهم  ، يالحــظ أن االحتياجــات اخلاصــة باألمهــات واآلبــاء املعــوقني ،الكتيــب
ــاهلم    ــة أطف ــهم يف تربي ــوقني   إىل ة باإلضــاف(بواجب ــال املع ــة  َح،)االحتياجــات اخلاصــة باألطف ري

ومـن الواجـب أن   . البت بشأن التدابري امليسرة للمشاركة أو تنفيذ هذه التـدابري     لدى  باالهتمام  
تقــوم املنظمــات الــيت متثــل مــصاحل النــساء املعوقــات بالــدخول صــراحة يف عمليــة املــشاركة مــع 

 .املنظمات ذات املصاحل اخلاصة
ومن بـني   . أساس اإلعاقة منفذ وسار   على   والقانون املتعلق بالتمييز     ،٢٠٠٢ ومنذ عام  

هلــا أن ال بــد  يوجــد حكــم يقــول بــأن االحتياجــات اخلاصــة باملعوقــات  ،أحكــام هــذا القــانون
مـا يوجـد مـن      علـى    أو القـضاء     ،تطبيق املساواة بني النساء والرجال    لدى  تكون موضع مراعاة    

 أن تتخذ تدابري خاصـة ملـساندة مـسألة تنفيـذ املـساواة              ،ن خفاء  دو ،ومن املسموح بأمره  . متييز
 .جانب إلغاء التمييز القائم بالفعلإىل  ،بشأن املعوقات

ــن أجــل االضــطالع    ــصورة حمــددة  ،وم ــي وب ــع العمل ــذه األحكــام   ، يف الواق ــذ ه  بتنفي
صـــعيد البلـــد بأســـره علـــى  تـــشجيع شـــبكة  يراعـــي أن احلكومـــة االحتاديـــة تتـــوىل ،القانونيـــة

 أن تكـون    ،ومـن اختـصاصات هـذه اجلماعـة       . “مجاعة االهتمامات اخلاصة باملعوقات   ”سمي  ت
 ،ومـن مث  . مبثابة منظمة جامعة فيما يتـصل بـالقوانني الـسالفة الـذكر وباملـشاركة الدوليـة أيـضا                 



CEDAW/C/DEU/6  
 

07-56643 127 
 

 كما أهنـا تـدعم التوصـيات اخلاصـة          ،فإن احلكومة االحتادية تقوم حبوار كذلك مع هذه املنظمة        
يف إطـار   ال سيما      و ،ري تراعي الفوارق بني اجلنسني لتحسني أحوال النساء املعوقات        باختاذ تداب 

 .برامج العالج البدين
اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود   علــى وقــد صــدقت األمــم املتحــدة   
 ، والربوتوكـــول التكميلـــي املتـــصل مبنـــع وقمـــع االجتـــار باألشـــخاص واملعاقبـــة عليـــه،الوطنيـــة
 الــيت تــشكل أســاس منــع ومكافحــة     ،وتوكــول التكميلــي املنــاهض لتــهريب املهــاجرين    والرب

حتـسينها إلمكانيـة   علـى   فـضال  ،ومقاضاة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة مبوجـب القـانون الـدويل            
 ،٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ١٤ويف . تناول تلك املظاهر احملـددة الـواردة يف الربوتوكـول اإلضـايف         

ــصديق    ــى أودعــت صــكوك الت ــة والربوتوكــولني اإلضــافيني   عل ــدى االتفاقي ــم املتحــدة ل . األم
وأحكام هذه االتفاقية وبروتوكوالها تقول بأن اليوم الثالثني التايل ليوم اإليداع هو يوم بدايـة               

أما الشروط املتعلقة بالتصديق من قبل الـدول منفـردة          . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٤ أي يوم    ،نفاذها
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ يف ، فيما يتصل باالتفاقية،فقد مت استيفاؤها بالفعل

 التابعـة لألمـم املتحـدة      ، اعتمدت اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للـشيخوخة         ،٢٠٠٢ويف عام    
إىل  وهي اخلطة العاملية الثانية املتعلقـة بالـشيخوخة          ، خطة عمل عاملية   ،واليت انعقدت يف مدريد   

وهذه اخلطة العامليـة تتعـرض لنـواح        . ٢٠٠٢م  جانب خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة لعا      
 ، واألمـر يتمثـل يف القيـام       ،صياغتها لبعض الردود السياسية   على   عالوة   ،خمتلفة للتغيري السكاين  

ــة األ  ،حنــو أساســي علــى   الــيت اعتمــدهتا  ،املتعلقــة بالــشيخوخة وىل  بإعــادة صــوغ اخلطــة العاملي
معية العامة الرابعـة واخلمـسني أثنـاء اخلطـة     قرار من اجل على   بناء   ،١٩٨٢املتحدة يف عام     األمم

 .العاملية األوىل
 قامـت جلنـة األمـم املتحـدة     ،هذه اخلطـة العامليـة الثانيـة املتعلقـة بالـشيخوخة         على  وبناء   

 ،٢٠٠٢ بــربلني يف عــام “التحــدي الــسكاين”االقتــصادية ألوروبــا بعقــد مــؤمتر وزاري بــشأن 
ســتراتيجية إقليميــة للتنفيــذ اوقــد وضــعت . االحتاديــةوذلــك يف إطــار استــضافة مجهوريــة أملانيــا 

 وهـذه تـشمل مائـة مـن البنـود الفرعيـة الـيت        ،تتضمن عشرة التزامات من قبل البلدان املـشاركة      
وقد أعلنـت مجيـع البلـدان املـشاركة التزامـا متـساويا بإدخـال بعـض املنـاظري يف                    . تتسم بالتباين 

ن الـسكان مـن      مما ميكِّ  ،يئة أحوال إطارية من أجلهم     وهت ،حياة املسنني يف إطار التطور السكاين     
حنو مناسـب يف اجملتمـع ويف إطـار احتفـاظهم           على  التقدم يف العمر مع استمرارهم يف املشاركة        

 .أنفسهمعلى بكرامتهم واعتمادهم 
ــة تـــستهدف تطبيـــق التزامـــات       ــة عمـــل وطنيـ ــد قـــدمت خطـ ــة قـ ــة االحتاديـ واحلكومـ

 وهــي بالتــايل تــسهم يف تطبيــق اخلطــة العامليــة الثانيــة املتعلقــة  ،ميــة التنفيذيــة اإلقلياالســتراتيجية
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وخطة احلكومة هـذه تقـوم مبوازنـة الـسياسات االحتاديـة واإلقليميـة األخـرية الـيت                  . بالشيخوخة
 فــضال عــن ، كمــا أهنــا حتــدد ميــادين العمــل واالســتراتيجيات يف املــستقبل،تتــصل بالــشيخوخة

حـد  إىل  واقف املنظمات األملانية غري احلكومية واخلـرباء العلمـيني           مل ، أثناء القيام بذلك   ،مراعاهتا
 .مل يسبق له مثيل

 ، أسـاس سياسـة الـشيخوخة يف أملانيـا    ، مـن ناحيـة أوىل     ،وخطة العمـل الوطنيـة تـشكل       
 التنفيذيـة  االسـتراتيجية كما أهنا متثل من ناحية ثانية بيانا يتضمن االلتزامات العشرة الـواردة يف             

ومثة فـصل   . الصعيدين األورويب والدويل  على   سياسة أملانيا    ، استنادا إليها  ، اليت تقاس  ،اإلقليمية
ســتراتيجية املــساواة يف جمتمــع متجــه حنــو   امــن الفــصول العــشرة ذات الــصلة يتعلــق مبوضــوع   

وكافــة .  وهــو يتنــاول يف هــذا الــصدد سياســة املــساواة جبمهوريــة أملانيــا االحتاديــة ،الــشيخوخة
 تتفــق مــع مبــادئ تعمــيم املنظــور املتعلــق بنــوع  ،جانــب صــياغة الــنصإىل  ،الفــصول األخــرى

 .اجلنس
 

 .اللجنة بلغة صياغتهعلى عرض تذييل هذا التقرير سُي: مالحظة من األمانة العامة 
 


