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  مقدمة  -أوالً 
لنفاذ يف  حيز ا ) ١٩٧٩لعام  (دخلت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            -١

 .(Federal Law Gazette 1985 II p. 648) ١٩٨٥أغـسطس  / آب٩مجهورية أملانيا االحتادية يف 
. ١٨  التزمت أملانيا باختاذ تدابري لتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين اسـتناداً إىل املـادة              ،وبذا

الدول األطـراف،    بأن تقدم    ، املتعلقة حبقوق املرأة   ،وبغية رصد التقدم، تقضي هذه االتفاقية     
جتريها اللجنة املعنيـة    ) ٢١املادة  (على فترات منتظمة، تقارير قطرية ختضع لعملية استعراض         

  .بالقضاء على التمييز ضد املرأة
يف ألملانيـا  الـسادس   قطـري   وقد صدَّق جملس الوزراء االحتادي علـى التقريـر ال           -٢

 واستعرضته  ٢٠٠٧سبتمرب  /تحدة يف أيلول   وقُدِّم هذا التقرير إىل األمم امل      ،٢٠٠٧يونيه  /حزيران
 كانون  ١٩الدورة السادسة واألربعون،    (فيما بعد اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة          

ـ   ). ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦يناير إىل   /الثاين  ٢يف  اخلتاميـة  اوحـددت اللجنـة، يف مالحظاهت
طلبت إىل مجهورية أملانيا االحتادية     فرباير، الشواغل الرئيسية وقدمت بعض التوصيات، و      /شباط

أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عما اختذته من تدابري لتنفيذ التوصيات الواردة يف               
 ٦٢الفقـرة   و) تضييق فجوة األجور والدخل بني املرأة والرجل وسد هذه الفجوة          (٤٠ ةالفقر

  ). جنسياًإجراء حوار مع املنظمات غري احلكومية للخناثى واملتحولني(
  .وتقدم املعلومات التالية امتثاالً هلذا الطلب  -٣

املعلومات اليت قدمتها احلكومة االحتادية بشأن التدابري اهلادفة إىل تنفيذ            -ثانياً   
 من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية      ٤٠التوصيات الواردة يف الفقرة     

  ٢٠٠٩بالقضاء على التمييز ضد املرأة لعام 

  لة الفوارق يف األجور بني الرجل واملرأة على حنو مستدام يف أملانياإزا  -ألف   

  املهمة املطروحة  -١  
ـ            -٤  ٢ اخلتاميـة يف     اطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف مالحظاهت

، إىل مجهورية أملانيا االحتادية أن تقدم يف غضون سنتني معلومات خطية            ٢٠٠٩فرباير  /شباط
فجوة األجور والدخل   تضييق   (٤٠ذته من تدابري لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرة         عما اخت 

  ).بني املرأة والرجل وسد هذه الفجوة
الصدد، ميثل أمام احلكومة االحتادية املزيد من املهام غداة اتفاق االئـتالف            ويف هذا     -٥

"WACHSTUM. BILDUNG. ZUSAMMENHALT")   ـ للفتـرة  ، )تالحمالنمو، التعلـيم، ال
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مع الرجـل   إننا نقوم بوضع إطار ملشاركة املرأة على قدم املساواة          : "التشريعية السابعة عشرة  
وسيتم إدراج املبادرة االحتادية للمساواة بني املرأة والرجـل يف          . يف مجيع مراحل دورة احلياة    

 املرأة  بني" تساوي األجر لدى تساوي العمل    "نعتزم تطبيق مبدأ    "و" والصناعةاألعمال  جمايل  
وسنناشد أوساط األعمال والصناعة أن تطبِّق إجراء       . والرجل وبذا، سنقضي على الالمساواة    

. ونعتزم حتديد الفوارق يف األجـور وأسـباهبا  .  القائم على التشاورLogib-Dاختبار األجور  
طاع وجيب على ق  . يف األجر الالمساواة  وسيتم تقييم اجلهود املشتركة اهلادفة إىل القضاء على         

"  الحتياجات املـرأة واألسـرة    اخلدمة العمومية أن يبذل قصارى جهده ليصبح أكثر حتسساً        
  ).٤ - الفصل الثالث(
 يف إطار التحـضري     ٢٠١٢يناير  /والتقرير الذي قدمه فريق من اخلرباء يف كانون الثاين          -٦

، يتنـاول  ٢٠١١ يونيـه / حزيران ١٥خ  رللتقرير األول للحكومة االحتادية املعين باملساواة، املؤ      
  .موضوع الالمساواة يف األجر ويقدم توصيات بشأن العمل تنظر فيها احلكومة االحتادية حالياً

األول من هذا النص االستراتيجية الشاملة اليت تتبعهـا أملانيـا إلزالـة             اجلزء  ويقيِّم    -٧
هلادفة إىل حتقيق   الفوارق يف الدخل بني املرأة والرجل يف إطار استراتيجية احلكومة االحتادية ا           

  .التنمية املستدامة يف أملانيا
اإلنصاف بني  "االستدامة هي   اخلاصة ب واملبادئ التوجيهية الستراتيجية أملانيا الوطنية        -٨

ويف هذا الصدد،   ". املسؤولية الدولية " و ،" االجتماعي تالحمال" و ،"نوعية احلياة " و ،"األجيال
ملسنني واملرأة والـشباب سياسـة تراعـي أيـضاً          تنتهج الوزارة االحتادية لشؤون األسرة وا     

مسؤوليتنا جتاه األجيال املقبلة من خالل زيادة مستوى اإلنتاجية االقتصادية، ومحاية املـوارد             
جهـداً يف   ألون  الطبيعية، وتعزيز التالحم االجتماعي، واحليلولة دون تعرض الناس الذين ال ي          

  .الدخل يف األجل الطويلقدان آلخرين لفحتمُّل املسؤولية وتوفري الرعاية اجملانية ل
وتكافؤ الفـرص   . وضمان تكافؤ الفرص للجميع شرط أساسي للتالحم االجتماعي         -٩

وبالتايل، ميكن اعتبار   . بني املرأة والرجل يف االقتصاد واجملتمع شرط أساسي للتنمية املستدامة         
وضيح خمتلف جوانب الالمساواة    الفجوة يف الدخل بني املرأة والرجل مؤشراً رئيسياً مناسباً لت         

ومن مث، فإن الـسياسة املتعلقـة باالسـتدامة         . املستمرة بني املرأة والرجل يف احلياة العملية      
وضمان آفاق دخل عادلة للمرأة والرجل      . والسياسة املتعلقة باملساواة تسريان جنباً إىل جنب      

ليت تتبعها احلكومة االحتادية    شكل، بالتايل، إحدى أولويات سياسة املساواة ا      يحياهتما  طوال  
  .يف الفترة التشريعية احلالية

  املساواة يف األجور كهدف من أهداف استراتيجية االستدامة  -٢  
إن الفجوة يف األجور القائمة بني اجلنسني، أي الفرق احملدد بني متوسط األجور غري                -١٠

ملؤهالت أو املهن أو الـسرية      الصافية للمرأة والرجل يف الساعة عندما ال تؤخذ يف احلسبان ا          



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

5 GE.11-45301 

وهذا الفرق أكرب أيضاً بـني خرجيـي        .  يف املائة يف أملانيا    ٢٣ تاملتعلقة باالستخدام، ما زال   
  .اجلامعة واملسؤولني التنفيذيني

وهدف استراتيجية االستدامة هو توضيح أسباب الفوارق القائمة يف األجر بني املرأة              -١١
ويف هـذا   . تباعها للحد فعلياً من هذه الفجوة يف أملانيا       والرجل وحتديد األساليب الواجب ا    

الصدد، جيب أن حتدد بوضوح اخليارات املتاحة لألطراف الفردية املعنية مباشرة واجلهات اليت        
  .ميكن التعاون معها

ومتاشياً مع هنج مفوضية االحتاد األورويب، اعتمدت احلكومة االحتادية اسـتراتيجية             -١٢
وقـد قـدمت    .  بغية القضاء عليها   ،ول أسباب الالمساواة يف األجور    تناتوضعت خصيصاً ل  

مشاريع حبثية خمتلفة أدلة تبني أن الفجوة يف األجور بني اجلنسني ميكن أن تعزى أساسـاً إىل                 
  : ثالثة أسباب

نادراً ما جند النساء يف مهن أو قطاعات معينة ويف أعلى درجات الـسلم                )أ(  
  رأسية واألفقية حقيقة قائمة يف سوق العمل؛فما زالت التفرقة ال: املهين

إن النساء ينقطعن عن العمل ويقللن منه ألسباب عائلية أكثر من الرجـال               )ب(  
  ولفترات أطول؛

إن املفاوضات الفردية واجلماعية املتعلقة باألجور مل تفلـح يف املـسامهة              )ج(  
  ".للمرأةالوظائف النموذجية  " بشكل مستدام يف وقف التقييم املتدين ل

) تقريباً( فإن جوانب املشكالت اليت تواجهها املرأة يف حياة العمل جتتمع كلها             ،وبذا  -١٣
. يف هذه الفجوة يف األجور، نعين الفرق يف األجور غري الصافية يف الساعة بني املرأة والرجل               

 املهنية، ومناذج وإن الطيف احملدود للمهن اليت ختتارها املرأة، والعقبات اليت تواجهها يف حياهتا       
يف بعض األوساط االجتماعية، والصعوبات املوضوعية والنفـسية    األدوار التقليدية اليت تسود     

 وحياة العمل، وما يرافق ذلك من مصاعب        العائليةياة  احلاليت تنطوي عليها إقامة توازن بني       
ة، كل ذلك   إىل سوق العمل بعد انقطاع عن العمل ألسباب تتعلق باألسر         دخول جمدداً   يف ال 

  .يساهم يف الفجوة يف األجور، إىل جانب تقييم املهن النموذجية اخلاصة باملرأة
. ويف الوقت ذاته، ميكن لفجوة األجور نفسها أن تؤثر يف سلوك املرأة جتاه العمـل                -١٤

جتعل املرأة أقل ميالً إىل االخنراط يف أعمال مرحبـة، واالنقطـاع            فضعف احتماالت الدخل    
 ما يعـين حلقـة      -ىل ال مساواة أكرب يف األجور       إ عن األعمال املرحبة يفضي      لفترات طويلة 

فإهنا سـتترك    - وما دامت تكسب أقل منه       -عندما تكسب املرأة أقل من الرجل       و. مفرغة
ألسباب عائلية وستؤكد آراء أصحاب العمل القائلة بـأن  عدداً أكرب من املرات     سوق العمل   

سبب بطالـة زوجهـا أو      بألسرهتا  معيلة  وإن املرأة اليت تصبح     . "أجراً إضافياً "املرأة تكسب   
وفاته أو طالقها منه، سُتضطر عندئذ إىل تأمني رزق أسرهتا استناداً إىل الدخل األصغر الـيت                

  . وإن الفجوة يف األجور تعرض مثل هذه األسر خلطر الفقر. تتقاضاه
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جور اهتمامـاً متزايـداً يف      وقد أولت احلكومة االحتادية موضوع الالمساواة يف األ         -١٥
فهناك مبادرات عديدة تشجع الشابات والشبان على إبداء املزيـد مـن            . السنوات األخرية 

ار املهن والتخلص بذلك من التقسيم التقليـدي الـذي          ـاالنفتاح الفكري فيما يتعلق باختي    
سـيع  تواإلجازة املمنوحة للشريك و   عالوة األسرة، إىل جانب     تسهم  و. يسود سوق العمل  

، يف تقليص الفترة اليت تنقطع فيها " كمنظور،إعادة الدمج املهين"رعاية الطفل وبرنامج العمل 
ويتيح القانون العـام بـشأن املـساواة يف املعاملـة     . املرأة عن عملها املربح ألسباب عائلية     

(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG) ـ امراجعة للمحاكم  اآلن ة لقرارات املتعلق
  .بالترفيع أو القضايا املتعلقة مبنح أفضلية ال مربر هلا

واستمرار وجود فوارق يف األجور بني اجلنسني يف أملانيا دفع احلكومة االحتادية إىل               -١٦
الفوارق يف األجور يف عام تقليص ومن مث، اختري موضوع  .)١(مضاعفة جهودها يف هذا اجملال

 ٢٠٠٨ ومت يف عـام      ،ساواة بني الرجل واملـرأة    ملاتقدم على طريق حتقيق     لل كمؤشر   ٢٠٠٢
كمؤشـر  ) بالـسياسة األوروبيـة   مع التقيد   (اعتماد ما يسمى بفجوة األجور بني اجلنسني        

مـن أجـل أملانيـا      "يف التقرير املرحلي املعنون     العمل  للفوارق يف الدخل واملساواة يف حياة       
لى ذلك، من املقرر تقليص الفوارق وبناء ع. (Für ein nachhaltiges Deutschland)" مستدامة

  .٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ١٠يف األجور إىل 

  الفوارق يف الدخل يف أملانيا  -باء   
         أن متوسط الفوارق يف األجور بني الرجـل واملـرأة يف أملانيـا             بأحدث األرقام   فيد  ت  -١٧

ن، عند املقارنة باالحتاد تبيَّقد و. )٢٠١٠ يف عام األجر غري الصايف يف الساعة   ( يف املائة    ٢٣يبلغ  
، أن أملانيا تأيت يف مرتبة قريبة من هناية الشرحية املتوسـطة،            )٢٠٠٩باستخدام أرقام   (األورويب  

وهولندا )  يف املائة  ٢٥,٥(على النمسا   إال  تتقدم  ال  يف املرتبة اخلامسة قبل األخرية، و     وبالتحديد  
 داللة نسبياً نظـراً إىل أن البلـدان ذات          يذبه ليس   غري أن هذا األمر وحد    ).  يف املائة  ٢٣,٦(

  .املعدل األدىن من فرص العمل املتاحة للمرأة كثرياً ما تكون فيها فجوة األجور أضيق

__________ 

وقد تناول جملس النواب االحتادي مـرة أخـرى،         . ٤ - ، الفصل الثالث  ٢٠٠٩لعام  نظر اتفاق االئتالف    ا )١(
يطلب جملس  : "٧ مسألة املساواة يف األجور يف الفقرة        ،٢٠١٠مارس  / آذار ٤ يف   ١٧/٩٠١القرار  باعتماده  

ساواة يف األجور بـني املـرأة       أن تبذل جمهوداً للقضاء على الالم     ... النواب األملاين إىل احلكومة االحتادية      
والرجل، وإن كانت املسؤولية الرئيسية يف هذا اجملال تقع على عاتق الشركاء يف التفاوض اجلمـاعي مـع                  

؛ وهلذا الغرض، جيب وضع استراتيجية للقضاء على الالمساواة يف األجـور تـصمم              هفردمبصاحب العمل   
 Logib-Dانب طريقة حتليـل األجـور املـسماة         خصيصاً لتناول أسباب هذه الالمساواة وتتضمن، إىل ج       

القائمة على التشاور، تدابري لتشجيع املرأة على االضطالع بدور أقوى يف املفاوضات املتعلقـة بـاألجور                و
ومكافحة خبس تقييم املهن اليت هتيمن عليها اإلناث؛ وينبغي أيضاً التركيز بوجه خاص على املناطق الريفيـة         

 .رب يف األجور بني اجلنسنياليت توجد فيها فجوة أك
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  ١الشكل 
  )٢(٢٠٠٩فجوة األجور بني اجلنسني يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب يف عام 
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  سنيمعلومات أساسية عن فجوة األجور بني اجلن  -١  
تستعني احلكومة االحتادية، لدى توثيق الفوارق يف األجور، باإلحصاءات الرمسية اليت             -١٨

" فجوة األجور بني اجلنـسني "يقدمها املكتب اإلحصائي االحتادي واملمثلة يف املؤشر اهليكلي    
)GPG (              ويشكل حساب هذه الفجوة أيضاً األساس الذي يستند إليـه التحديـد الـسنوي

 لصاحل املفوضية األوروبية، والذي يتـيح،       Eurostatورو شتات   ألي الذي جتريه    للمؤشر اهليك 
األساس الذي تستند إليه هذه احلسابات دائماً       و. بالتايل، إجراء مقارنة بني البلدان األوروبية     

رد املقارنة بني األجور    جمغري املعدلة، أي    ) املتوسطة أو البسيطة  (بفجوة األجور   هو ما يسمى    
ومتثل فجوة األجور بني اجلنسني الفوارق القائمة بني متوسط         . )٣(ية للمرأة والرجل  غري الصاف 

__________ 

بني الرجل واملرأة يف الدول األعضاء يف االحتـاد         ) األجر غري الصايف يف الساعة    (فجوة األجور بني اجلنسني      )٢(
 Eurostat (Structure of Earnings Survey 2010 and national sources:، املـصدر ٢٠٠٩األورويب عام 

(2009) for yearly SES-comparable estimates .مجهورية إسـتونيا  وخالفاً للسنة املرجعية، تعرض بيانات 
 .٢٠٠٨عن عام بلجيكا واليونان  وبيانات ٢٠٠٧عن عام 

الدخل الذي جيريه املكتب اإلحصائي االحتادي، هناك مصادر عديدة أخـرى مـن             بنية  باإلضافة إىل مسح     )٣(
نها جزءاً من نظام العمالة القائم عنـدنا        البيانات اليت تصف حالة الدخل اخلاصة باجلنسني، واليت ميثل كل م          

مثـل  (وخيتلف عن اإلحصاءات الرمسية فيما يتعلق بأساليب اجلمع واحلدود الزمنية والقطاعية واتـساعها              
مثل الدخل الصايف وغري    (وكذلك فيما يتعلق بالبيانات اليت تتم إتاحتها        ) لمسحاخلاضعة ل اخلصائص الفردية   

ويشمل ذلك، بالدرجـة    . وبذا، فإهنا ختتلف أيضاً من حيث النتائج      ). أو السنة  الساعة أو الشهر      يف الصايف
ــار ــصادي  " ,IAB-Beschäftigtenstichprobe" (IAB)األوىل، اختب ــاعي االقت ــق االجتم ، والفري

"Sozioökonomisches Panel" (SOEP),    ــل ــت مث ــبكة اإلنترن ــى ش ــسح عل ــات م  وعملي
www.frauenlohnspiegel.de .    وتتوقف معرفـة   . لفجوة األجور يف هذه املرحلة    " صحيح"وال يوجد قياس

فيكون األجر غـري  . املؤشر املناسب على األسئلة املطروحة، ولكنها تتوقف أيضاً على توفر مصادر البيانات  
ويف هذا السياق، يكون لتحديد األجر      . عادلالصايف يف الساعة مؤشراً مناسباً إذا كان املراد حتديد األجر ال          

يف االعتبـار   عندها  ألن الفوارق يف األجر النامجة فقط عن اختالف ساعات العمل تؤخذ            ،  يف الساعة معىن  
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ويف هذا الصدد، تؤخذ يف االعتبار مجيـع        . األجر غري الصايف للمرأة والرجل بالنسبة املئوية      
النساء العامالت والرجال العاملني يف االقتصاد ككل، دون حدود قائمـة علـى الـسن أو      

وتقدم البيانات مـن    ). ولكن بدون القطاع العام حىت اآلن      (٢٠٠٦ام  ساعات العمل منذ ع   
الدخل يف االحتاد األورويب، الذي أجري مرة كل أربع سنوات منذ           لبنية  خالل املسح املوحد    

  .)٤(٢٠٠٦عام 
:  وفجوة األجور املعدلة،هذه وغري املعدلة) البسيطة(وجيب التمييز بني فجوة األجور   -١٩

 يف الساعة للنساء والرجال الذين يتمتعـون        األجور غري الصافية  ب مبقارنة   فهذه األخرية حتس  
بنفس اخلصائص الفردية، أي النساء والرجال الذين يتمتعون بنفس املستوى مـن التعلـيم،              

عمل بدوام كامل أو    (يف نفس املهن والقطاعات، ويقومون بنفس النوع من العمل          ويعملون  
 ٨ فجوة األجور املعدلة بني اجلنسني يف أملانيا حالياً قرابة وتبلغ). دوام جزئي أو عمل هامشي

يف املائة، على الرغم من أن االنقطاع عن العمل املربح ألسباب عائلية مل يؤخذ يف االعتبـار                 
خيتلفون يف كثري من األحيان من حيث هذه اخلصائص، فـإن           والرجال  وملا كان النساء    . هنا

وة األجور غري املعدلة احملددة سابقاً وتبني، بالتايل، املدى         هذه الفوارق قد تفسر جزءاً من فج      
وهكذا ميكن اعتبار التفسريات الفردية مؤشرات منطقية      . هذه الفوارق تقليص  الذي ميكن فيه    

  .)٥(للمكان الذي جيب أن تبدأ فيه مكافحة فجوة األجور

  اجلوانب اإلضافية  -٢  
ناطق الريفية يف فجوة األجور بني اجلنسني يف        مثة فارق كبري بني املناطق احلضرية وامل        -٢٠

وتشري الدراسات احلالية إىل ازدياد متوسط األجر اليومي للرجل واملرأة على           ). الغربية(أملانيا  
ويف هذا الصدد، يعد دخل الرجل يف املنـاطق         . السواء، مبا يترافق مع تزايد الكثافة السكانية      

وعلى الرغم من أن فجوة األجور      . توسط، من دخل املرأة   الغربية من أملانيا أعلى بكثري، يف امل      
بني اجلنسني فيما يتعلق باملستخدمني الشباب أصبحت بشكل ملحوظ أضيق خالل السنوات            
الثالثني املاضية يف املناطق احلضرية والريفية على السواء، فإن الفارق بني املنـاطق احلـضرية      

املنـاطق  : ٢٠٠٤يف عـام    ( يف املائـة     ١٣لغ قرابة   والريفية نفسه بقي ثابتاً تقريباً مبعدل يب      
ذلـك، بالدرجـة    تفسري   وميكن   .) يف املائة  ٢٠,٩:  يف املائة واملناطق الريفية    ٨,٤: احلضرية
__________ 

 وإن أخذ الدخل الشهري أو السنوي يف االعتبار قد يكون له بصورة غري مباشرة معىن              . على النحو املناسب  
واألجر . خذ مجيع مكونات األجر يف االعتبار لدى حساب األجر يف الساعة          كتدبري إضايف ألنه جيب أن تؤ     

يف الساعة احملدد عن طريق التفاوض اجلماعي ال يأخذ يف االعتبار مدفوعات خاصة مثل عـالوات عيـد                  
وميكن تقييم خمتلف خماطر الفقر تقييماً أوضح عنـدما تقـارن           . امليالد أو غريها من العالوات أو املكافآت      

 .ول الصافية إضافة إىل األجور غري الصافية يف الساعةالدخ
تستخدم املصادر الوطنية إلجراء التقديرات خالل السنوات الفاصلة بني عمليات املسح، واملصدر املستخدم              )٤(

 .يف أملانيا هو املسح الفصلي للدخل

، مـا مل يـشر إىل   "دلةفجـوة األجـور بني اجلنسني غري املع"تعين فجوة األجور بني اجلنسني، فيما يلي،    )٥(
 .خالف ذلك
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الفوارق بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية يف توجهات املرأة يف جمـال العمـل،              باألوىل،  
هناك أيضاً فوارق بني املناطق احلضرية واملنـاطق       و. ، والتدريب املهين  األدوار املهيمنة ومناذج  

 الدميغرافيـة،   -الريفية من حيث البنية االقتصادية، والبنية التحتية، واخلصائص االجتماعيـة           
  .واحلراك اجلغرايف فيما يتعلق بالعمالة

 يف املائة، موزع توزيعاً غري متـساو        ٢٣ومتوسط فجوة األجور بني اجلنسني، البالغ         -٢١
ففي أملانيا الغربية، بلغت فجوة     . طالق بني الواليات اجلديدة والواليات القدمية يف أملانيا       على اإل 

، بينما بلغت هذه الفجوة يف الواليـات        ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٢٥األجور بني اجلنسني نسبة     
الحظ أن اختالف ظروف إطـار العمـل        ويف هذا السياق، ي   .  يف املائة فقط   ٦اجلديدة نسبة   

هلما تأثري، شـأهنما شـأن      برعاية الطفل واختالف املفاهيم فيما يتعلق بنماذج األدوار         ق  املتعل
ويف حني أن زهاء ثلثي األطفال الـذين يتلقـون          . اخنفاض أجر الرجل باملقارنة بأملانيا الغربية     

 ٧أكثـر مـن     (طوال النهار   املستمرة  الرعاية يف الواليات اجلديدة يشاركون يف برامج الرعاية         
فإنه ال يشارك يف هذه الربامج سوى ثلث األطفال الـذين يتلقـون           ) ات من الرعاية يومياً   ساع

وينسحب ذلك أيضاً علـى     . الرعاية يف الواليات الغربية، وذلك بسبب نقص األماكن املتاحة        
  .الربامج املدرسية اليت تستمر طوال النهار، واليت تعد أكثر شيوعاً يف الواليات اجلديدة

ذر حىت اآلن مقارنة الفوارق يف الدخل بني املرأة والرجل يف اخلدمة العمومية   ولقد تع   -٢٢
 االحتـادي اآلن، يف     ئيكتب اإلحصا املوقام  . ويف القطاع اخلاص باستخدام إحصاءات رمسية     

، (BMFSFJ)إطار مشروع متوله الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملرأة والـشباب            
     والنتيجة الرئيسية الـيت    . تلف املصادر، فغدا حتليل البيانات املقارنة ممكناً      مبقارنة بيانات من خم   

ور بني اجلنسني يف القطاع اخلـاص خـالل الفتـرة    ـارق األجـمت التوصل إليها هي أن ف 
 يف  ٧,٠(كان أكرب بكثري منه يف قطاع اخلدمة العمومية         )  يف املائة  ٢٢,٦ (٢٠٠٨-٢٠٠٧
املستخدمني العموميني من غري مـوظفي اخلدمـة        لقطاع العام لدى    وأنه أعلى داخل ا   ) املائة

ولدى مـستخدمي    )٦() يف املائة  ١,٧(اخلدمة املدنية   منه لدى موظفي    )  يف املائة  ٧,٨(املدنية  
ويالحظ أن املؤشر يف قطاع اخلدمة العمومية لكـال          )٧() يف واملائة  ١(اهليئات االحتادية العليا    

القطاع اخلـاص،  يقع، خبالف وفقاً لنوع العمل، متت ممايزته ذي   ال ،املستخدمنيمن  النوعني  
وهذا يدل  )  يف املائة  ٧,٥:  يف املائة؛ والدوام اجلزئي    ٧,٢: الدوام الكامل  (شابهيف مستوى م  

__________ 

حلساب فوارق األجور يف قطاع اخلدمة العمومية، تعيَّن االحنراف عن املمارسة املثبتة املستخدمة يف حـساب                 ) ٦(
وينبغي، بالتايل، عدم مقارنة القيم املشار إليها باألرقام اخلاصة بفجوة األجور بـني  . فجوة األجور بني اجلنسني  

وميكـن  .  يف املائـة   ٢,٦يف القطاع اخلاص بنسبة تقرب من       " منخفضة جداً "تها،  فهي، حبكم طبيع  . اجلنسني
االطالع على مزيد من اإليضاحات بشأن هذه الطريقة يف وثيقة الوزارة االحتادية لشؤون األسـرة واملـسنني                 

نتـائج   -فوارق األجور بني الرجل واملرأة يف القطاع العام والقطاع اخلـاص             "٢٠٠٩واملرأة والشباب لعام    
) فوارق األجور بني الرجـل واملـرأة  " (Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen"مشروع 

 ".الذي قامت به الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملرأة والشباب واملكتب اإلحصائي االحتادي
)٧( Zweiter Erfahrungsbericht der Bundesregierung zum BGleiG) رير الثاين للحكومة االحتادية عـن  التق

 ).٤٣ انظر الصفحة) (ملساواة بني اجلنسنيبشأن اجتربة تطبيق القانون االحتادي 
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. على أنه ال توجد أيضاً فوارق ملحوظة بني واليات أملانيا الغربية والشرقية يف القطاع العام              
االقتصادية كل على حدة، يتبني وجود فوارق ملحوظة جـداً يف           وعند النظر إىل القطاعات     

وتشمل هذه  . األجور يف قطاع اخلدمة العمومية يف جماالت تعمل فيها نسبة عالية من النساء            
، ) يف املائة ٦٥,٨:  يف املائة، نسبة املستخدمات    ١٤,٧" (رعاية الطفل والتعليم  "اجملاالت جمال   

اخلدمـة العموميـة والـدفاع والـضمان        " باملقارنة مبجال    الذي تظهر فيه أرقام عالية جداً     
وأخرياً، يوجد فـارق يف     ).  يف املائة  ٤٤,٦:  يف املائة، نسبة املستخدمات    ٨,٤" (االجتماعي

الدخل بني اجلنسني يف املناصب التنفيذية يف قطاع اخلدمة العمومية، وهو أعلى من الفـارق               
  ).ائة يف امل٩,٦(املوجود يف فئات األجر األخرى 

، املوضـوعة   استراتيجية اإلدارة الرشيدة للقضاء على الالمساواة يف األجـور          -جيم   
  للتصدي ألسباب الظاهرةخصيصاً 

ترمي إىل معاجلة مشكلة فجـوة األجـور بـني          هداف  ألحمددة ا بغية اختاذ تدابري      -٢٣
اب هـذه   اجلنسني، مت التركيز، يف الفترة التشريعية السادسة عشرة، على البحث عن أسـب            

الالمساواة يف األجور بني املـرأة والرجـل يف         "وُنشرت خالصة النتائج يف امللف      . املشكلة
  ".أملانيا
وقد بينت الدراسة، فيما يتعلق على حنو خاص بفجوة األجور غري املعدلة، البالغـة                -٢٤
 مـن دون أخـذ   - أن فجوة األجور املعدلـة  ،٢٠٠٦ يف املائة واملنشورة عن عام    ٢٣حنو  
ويعين ذلك  .  يف املائة  ٨ كانت تبلغ زهاء     -ة يف احلسبان    ينقطاع عن العمل ألسباب عائل    اال

 يف املائة حىت عنـدما تتمتـع بـنفس          ٨أن املرأة العاملة ما زالت تكسب أجراً يقل بنسبة          
ويـربز التحليـل    . )٨(اخلصائص اليت يتمتع هبا الرجل واليت متت دراستها يف إطار التحليـل           

على مشاكل واليت يتعني اختاذ إجراءات عملية فيها واليت ميكن فيها احلـد             وية  املنطاجملاالت  
ويبني الشكل التايل األسباب الفردية الرئيسية فيما يتعلـق        . بشكل ملموس من فجوة األجور    

  .املعدلة وغري املعدلةاجلنسني بفجوة أجور 

__________ 

 يف املائـة فيمـا      ٤وفقاً لبحث أجراه معهد كولون للدراسات االقتصادية، توجد بالفعل فجوة أجور تبلغ              )٨(
 Gender“قارن . ة تصل إىل سنة ونصف السنةيتعلق بالنساء واألطفال الذين انقطعوا عن العمل املربح لفتر

Pay Gap Gesamtwirtschaftliche Evidenz und regionale Unterschiede,” in IW Trends 4/2010. 
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  ٢الشكل 
  ع اجلنساألجور غري الصافية يف الساعة للمرأة والرجل وحتليل نو

وروشتات يف تـشرين  أة الدخل الذي أجرته  يفجوة األجور وفقاً لألسباب الرئيسية، مسح بن      
  ٢٠٠٦أكتوبر /األول

  

وقد أصبح واضحاً، من خالل تقصي ودراسة مجيع األسباب الـيت ترجـع إليهـا                 -٢٥
ارتباطاً معقـداً وأنـه             منها باآلخر   الفوارق يف الدخل، أن األسباب املنهجية يرتبط الواحد         

ال ميكن إزالة هذه األسباب إال عندما تدعم جهود الشركاء االستراتيجيني التدابري السياسية             
واهلدف من ذلك هو إنشاء هياكل إدارة جديدة تعزز وتكفل اختـاذ إجـراءات              . امللموسة

اذج لبنيوية ومن يالً للفوارق ا  ويرد فيما يلي وصف أكثر تفص      .فجوة األجور لتقليص  مشتركة  
  .اإليضاح اإلضافية باإلشارة إىل ثالث جمموعات من األسباب األصلية

١٣٫٩١     

١٧٫٩٩     

٠ 

٢ 

٤ 

٦ 

٨ 

١٠  

١٢  

١٤  

١٦  

١٨  

٢٠  

الرجال النساء

فجوة أجور معدلة نسبتها" (بقية غري معللة""
) يف املائة٨,٥

) يف املائة٠,٧(التعليم واخلربة املهنية

) يف املائة١,٦(عوامل أخرى تتعلق مبكان العمل

) يف املائة٢,٢(العمل اهلامشي

) يف املائة٤,٣(ي اخليار املهين أو القطاع
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  األسباب الرئيسية لعدم املساواة يف األجور يف أملانيا  -١  
   التقسيمات اخلاصة باجلنسني يف سوق العمل-الرأسية /التعليم والتفرقة األفقية  )أ(  

       ية والرأسية يف سوق العمل يف أملانيا ويف باقي أوروبا واقـع        إن استمرار التفرقة األفق     -٢٦
وقد كان اخنفاض متوسط مستوى التعليم لدى املرأة، ملدة طويلة، تفـسرياً            . ال ميكن إنكاره  

ومل يكن األمر يـستحق     . مقنعاً للتفرقة القائمة يف سوق العمل ولفجوة األجور بني اجلنسني         
لفة وطويلة األجل يف جمال تعليم املرأة ألنه كان يتوقع أن تفضي            الكعالية  القيام باستثمارات   

إال أن الوضع أخذ يـتغري بـشكل واضـح يف           . هذه االستثمارات إىل عائد متدين املستوى     
وعلى النقيض مـن    . فأصبحت املرأة تبز الرجل يف جمال التحصيل العلمي       : السنوات األخرية 

النساء بعدد   سنة   ٣٥ و ٣٠يت يتراوح عمرهن بني     وضع الرجل، تبني مقارنة عدد النساء اللوا      
شـهادة   سنة زيادة يف عدد النساء اللوايت حصلن على          ٦٥ و ٦٠اللوايت يتراوح عمرهن بني     

 يف املائة مـن مجيـع خرجيـي         ٥٢,٢و. )٩() يف املائة  ٢١,١ يف املائة إىل     ٩,٧من  (جامعية  
لتحاق بالركب، فيما يتعلق مبستوى ويبدو أن العملية العامة لال. اجلامعات هم اآلن من النساء

وهكذا كانت فجوة . التعليم، تنعكس على الفوارق يف فجوة األجور وفقاً للمجموعة العمرية
 يف املائة،   ٨,٥ سنة تبلغ    ٢٩ و ٢٥األجور لدى النساء العامالت اللوايت يتراوح عمرهن بني         

           الثـة أمثـال هـذا الـرقم،         سنة ث  ٥٩ إىل   ٥٥بينما كانت تبلغ تقريباً يف اجملموعة العمرية        
ومن ناحية أخرى، ميكن أن تعزى هذه الفوارق، يف الواقع، إىل تغري يف             .  يف املائة  ٢٩,١أي  

السلوك التعليمي مع مرور الزمن، مبا يعين أن النساء الشابات أفضل تعليماً من النساء األكرب               
حية أخرى، ميكن أيضاً تفسري الفوارق ومن نا. سناً مقارنة بالرجال من نفس اجملموعة العمرية  

 سنة مل ينقطعن بعد عـن       ٣٠يف فجوة األجور بأن النساء العامالت اللوايت يقل عمرهن عن           
العمل ألسباب عائلية يف حني أن هذا االنقطاع عن العمل كان له بالفعل تأثري سليب علـى                 

  .دخل النساء األكرب سناً
ملالحظ فيما يتعلق باملستوى التعليمي للمرأة، فإنـه     وعلى الرغم من االجتاه اإلجيايب ا       -٢٧

 مل حتـصل    ٢٠١٠ففي عام   . ال ُيتوقع احلد من فجوة األجور يف املستقبل هلذا السبب وحده          
 يف  ٩٢ إال على    (Abitur)النساء اللوايت توفر هلن تدريب مهين أو وصلن إىل املستويات ألف            

أو / العمر ونفس مـستوى التـدريب و       املائة من الدخل الذي حصل عليه الرجال من نفس        
        لن حيـصّ  احلاصلني على شهادات جامعيـة أن النـساء ال  املستخدمني وتبني مقارنة  . التعليم

__________ 

 سنة والرجـال    ٣٥ و ٣٠على النقيض من حالة املرأة، تشري مقارنة بني الرجال الذين يتراوح عمرهم بني               )٩(
جامعيـة  شهادة  يف عدد األشخاص الذين حصلوا على       ركود    سنة إىل  ٦٥ و ٦٠عمرهم بني   الذين يتراوح   

وإىل زيادة يف عدد األشخاص الذين يفتقرون إىل أي شـكل مـن أشـكال               )  يف املائة  ٢٠,٣ إىل   ٢١,٠(
فئة األشخاص الـذين يتـراوح   يف و).  يف املائة١١,٨ إىل ١٦,٦( املهين لدى الفئات األصغر سناً       ريبالتد

 يف املائة فقط منـهم  ٢١ يف املائة مؤهلون للدراسة يف اجلامعة وأن      ٣٩ أن    سنة، تبني  ٣٥ و ٣٠عمرهم بني   
 .حصلوا على شهادة جامعية
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معدل األعلى من العائد التعليمـي      ارتفاع  وبذلك فإن   .  يف املائة من دخل الرجال     ٨٨سوى  
 أو كليات العلوم التطبيقية   رجعه الرجال إىل شهادة حصلوا عليها من إحدى اجلامعات        الذي يُ 

وقد تبني أن الرجال مييلون إىل . ميكن أن يعترب نتيجة للمجال الذي اختاروا أن يتخصصوا فيه         
الرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا يف اختيار منهاجهم الدراسي، يف حني أن النـساء             

األجور اليت تتقاضاها النساء    وإن  . يركزن يف كثري من األحيان على اللغات والعلوم اإلنسانية        
  .يف سوق العمل ليست عالية إىل هذا القدر كما أن الطلب عليهن ليس بالشديد

فنحن ال جند يف الواقع نساء      . وهذا األمر يقود تلقائياً إىل املظهر التايل من مظاهر التفرقة           -٢٨
تار أكثر من نصف     خي ، وظيفة يتوفر بشأهنا تدريب مهين     ٣٥٠فمن بني   . يف قطاعات ومهن معينة   

واألجر املدفوع يف هذه املهن اخلاصـة بالنـساء يف          . جمموع النساء الشابات عشر وظائف فقط     
عن األجر املدفوع يف املهن املتاحة يف جمـال التكنولوجيـا والعلـوم             جودة  قطاع اخلدمات يقل    

ة يف توزيع النساء    ويضاف إىل ذلك أن هناك فوارق كبري      . الطبيعية، اليت مييل الرجال إىل اختيارها     
" اخلدمات األخـرى  "فنسبة النساء العامالت يف ميدان      . والرجال يف خمتلف القطاعات االقتصادية    

 عدد أقل   - من الناحية النسبية     -أخرى، هناك   جهة  ومن  . أعلى بشكل ملحوظ من نسبة الرجال     
 .ور فيها مرتفـع   بشكل ملحوظ من النساء العامالت يف الصناعة الثقيلة املعروف أن متوسط األج           

  .البنيويةويبني اجلدول التايل فوارق األجور النامجة عن خمتلف اخلصائص 
  ١اجلدول 

  )١٠(فجوة األجور بني اجلنسني وفقاً ملختلف اخلصائص البنيوية
 +٦٠ ٥٩-٥٥ ٥٤-٥٠ ٤٩-٤٥ ٤٤-٤٠ ٣٩-٣٥ ٣٤-٣٠ ٢٩-٢٥ ٢٤حىت  اجملموعات العمرية بالسنوات

          
 ٢٩,٥ ٢٩,١ ٢٧,١ ٢٦,٤ ٢٥,٦ ٢١,١ ١٤,٢ ٨,٥ ٢  اجلنسني يف املائةفجوة األجور بني

     
 شهادة جامعية شهادة جامعة علوم تطبيقية مؤهل جامعي املتوسط/شهادة التعليم الثانوي مستوى التعليم

 ٢٣,١ ٣,٣١ ٢٤,٥ ١٧,٦ فجوة األجور بني اجلنسني يف املائة
    

 ادة جامعيةشه تدريب مهين غري تام إمتام التعليم
 ٢٥,٨ ٩,٩ ٢,٥ فجوة األجور بني اجلنسني يف املائة

      
 مسؤولون تنفيذيون أخصائيون مدربون تدريباً عالياً أخصائيون عمال شبه مهرة عمال غري مهرة جمموعة األجور

 ٢٦,٢ ١٧,٩ ١١,٨ ١٢,٧ ٨ فجوة األجور بني اجلنسني يف املائة
       

 /اية الطفلرع البناء التعدين  القطاع
 التعليم

 التأمني/االئتمان الصناعة الثقيلة املبيعات

 ٢٨,٩ ٢٨,٢ ٢٥ ١٦,٣ ١٣,٨ ٥,٢ فجوة األجور بني اجلنسني يف املائة

__________ 

)١٠( Destatis. 
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وعلى الرغم من أن الكثري من الدراسات وعمليات التقييم أكدت حدوث زيـادة               -٢٩
كات يف السنوات األخـرية،  صنع القرار يف الشرناصب طفيفة يف نسبة النساء اللوايت تولني م     

). ٢انظر اجلدول   (فإنه ال جدال يف أن النساء ما زلن ممثالت متثيالً ناقصاً يف هذه الوظائف               
الـذي  " احلاجز غري املرئي"ويبدو أهنن غري قادرات، أثناء ارتقائهن سلم الوظيفة، على جتاوز     

عن الدخل الذي حيصل   اإلدارة على دخل يقل     وأهنن حيصلن يف مناصب     حيول دون ترفيعهن،    
وباإلمجال، إن نسبة   .  التنفيذية تقريباً  ناصبويشغل الرجال قرابة ثالثة أرباع امل     . عليه الرجال 
التنفيذية تكون أدىن كلما كانت الشركة أكرب وكلمـا مت االرتقـاء يف             ناصب  النساء يف امل  

 يف املائة ٧٢ على وكان دخل النساء العامالت بدوام كامل ال يزيد. التسلسل اهلرمي للشركة
.  يف املائة  ٢٨، وبذا، بلغت فجوة األجور بني اجلنسني نسبة         ٢٠٠٨من دخل الرجال يف عام      

وهي مهن تشغلها اإلناث بنسبة (األنثوية وتبني الدراسات أيضاً أن املناصب التنفيذية يف املهن 
ويف عـام   . وريقل أجرها عن أجر املناصب التنفيذية يف مهن الـذك         )  يف املائة أو أكثر    ٧٠

، حصلت النساء اللوايت شغلن مناصب تنفيذية يف املهن النسائية بدخل شهري غـري              ٢٠٠٨
 يف املائة فقط من دخل النـساء اللـوايت شـغلن            ٦٤ يورو، على    ٢ ٦٠٩صاف يبلغ قرابة    

مستوى دخل املـسؤولني التنفيـذيني      أضف إىل ذلك أن     . مناصب تنفيذية يف مهن الذكور    
وهذا يدل على أثـر  . هن أعلى من مثيله لدى املسؤولني التنفيذيني اإلناث       الذكور يف مجيع امل   

ري يف  بفعندما تتبع النساء مسارات تقليدية فإن ذلك يؤدي عادة إىل تفاوت ك           : التفرقة األفقية 
 فإنـه   )اخلاصة بالذكور (أما توجه النساء حنو املهن غري التقليدية        . الدخل وخيارات الوظيفة  

ال يصل مطلقاً إىل نفس مـستوى دخـل   الدخل تفاع دخلهن ولكن هذا     يزيد احتماالت ار  
 على  - ذوي الدخل املرتفع، ألهنن يعملن       ةونتيجة لذلك، قلما جند النساء يف فئ      . )١١(الرجال

 يف شركات صغرية أقل قدرة من الشركات الكبرية على تقـدمي            -األغلب أكثر من الرجال     
تتصف أيضاً اخلطة املتعددة املراحـل اهلادفـة إىل         و. عالوات يف فترات األزمات االقتصادية    

زيادة عدد النساء يف املناصب التنفيذية واليت تنوي احلكومة االحتادية تقدميها يف هذه الفتـرة               
  .التشريعية بأمهية حامسة يف القضاء على واحد من األسباب األساسية لفجوة األجور

__________ 

)١١( DIW Führungskräfte-Monitor 2010, p. 48 ff. 
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  ٢اجلدول 
  )١٢()املائة يف(نسبة النساء يف املناصب التنفيذية 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ٣٫٢ ٢٫٥ ٢٫٥ ١٫٨ ١٫٢ جملس تنفيذي
 ١٠٫٦ ٩٫٨ ٩٫٣ ٨٫٦ ٧٫٨ جملس استشاري

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٤ قطاع خاص
 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ )احلكومة االحتادية(خدمة عمومية 

  لية والتقليل من العمل املربحاالنقطاع عن العمل ألسباب عائ  -باء   
ما زالت توجد يف أملانيا فوارق كبرية بني املرأة والرجل فيما يتعلق باالنقطاع عـن                 -٣٠

العالوة من  اآلن  الشباب   يف املائة من اآلباء      ٢٥ ويستفيد زهاء    .العمل بسبب والدة األطفال   
 شهراً ألسـباب    ٥٦لها ملدة   ويف املتوسط، تنقطع املرأة عن عم     . )١٣(األبوية واإلجازة األبوية  

 يف ٥٠,٦إال أن .  ومييل طول فترة االنقطاع عن العمل إىل االزدياد تبعاً لعدد األطفال   .عائلية
املائة من جمموع النساء انقطعن عن العمل ألسباب عائلية لفترة تتراوح بني سـنة وثـالث                

  .)١٤( يف املائة لفترة أقصاها سنة واحدة٢٩,٤سنوات و
. نقطاع عن العمل ألسباب عائلية على فجوة األجور بني اجلنسني آثار جلية           ثار اال آو  -٣١

وكلمـا طالـت فتـرة      . فيؤدي طول فترة االنقطاع دوراً هاماً يف حتديد درجة فقدان األجر          
يف قيمة رأس املال البشري بسبب فقدان       ) املفترضة(االنقطاع عن العمل، كلما كربت اخلسارة       

__________ 

 سنة أو أكثر الـذين ذكـروا        ١٨يف القطاع اخلاص األشخاص البالغ عمرهم       التنفيذيون  يشمل املسؤولون    )١٢(
قتصادي أنه قد ُعهد إليهم بوظائف تنفيذية واسعة كمستخدمني يف القطاع اخلـاص             للفريق االجتماعي اال  

وظائف تنفيذيـة    ب وأ) كاملدراء العامني واملدراء اإلداريني أو رؤساء جمالس الشركات واجلمعيات الكبرية         (
 وعليـه، فـإن تعـبري     ). كمديري اإلدارات والباحثني واملهندسني   (أخرى أو مهام تتطلب كفاءات عالية       

يشمل األشخاص الذين ميارسون وظائف تنفيذية واملستخدمني الذين ميارسون وظائف تتطلب           " التنفيذيني"
كما يشمل أعضاء اجملـالس التنفيذيـة   . (.DIW Führungskräfte-Monitor 2010, p. 16 f)كفاءات عالية 
 DIW Führungskräfte-Monitor) باستثناء القطاع املـايل ( شركة من أكرب الشركات ٢٠٠  واالستشارية ل

2010, p. 57 .التنفيذية يف قطاع اخلدمة العمومية بأهنا الوظائف اإلدارية اليت تبـدأ عنـد   املناصب ف وتعّر
 .مستوى رئيس شعبة

)١٣( Bundesamt für Statistik: Pressemitteilung Nr. 442 vom 1.12.2010   ؛ آباء األطفال الـذين ولـدوا يف
 .٢٠٠٩النصف األول من عام 

)١٤( Sinus Sociovision/ BMFSFJ: Perspektive Wiedereinstieg. Ziele, Motive und Erfahrungen vor, 

während und nach dem beruflichen Wiedereinstieg, Berlin 2010, p. 18. 
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وتبني الدراسات أن   ). لدى الشركة (ركة يف التدابري اخلاصة بالتدريب      اخلربة املهنية وعدم املشا   
 أدى  ١٩٩٤ إىل عـام     ١٩٨٤انقطاعاً عن العمل استغرق ستة أشهر يف الفترة املمتدة من عام            

  . يف املائة بعد الدخول من جديد يف سوق العمل٩ إىل اخنفاض يف األجور بنسبة
إىل سـوق العمـل بعـد أن    لن من جديد اللوايت يدخويضاف إىل ذلك أن النساء       -٣٢

 يف  ٧٥ ففي حني أن زهـاء       ،ينقطعن عن العمل ألسباب عائلية نادراً ما يعملن بدوام كامل         
 يف املائة فقط    ٢٧املائة من جمموع النساء اللوايت ليس لديهن أطفال يعملن بدوام كامل فإن             

وتزداد معـدالت   . اآلباء يف املائة من     ٩٥يعملن بدوام كامل بعد والدة طفل، خبالف نسبة         
 يف املائـة مـن      ٣٥وإن زهاء   . عمل النساء بدوام جزئي ويف وظائف هامشية بصورة مماثلة        

ختضع الشتراكات الضمان االجتماعي ال يستخدمن إال مناصب جمموع النساء اللوايت يشغلن    
 وكل اثنني من ثالثة عـاملني مـستخدمني       ).  يف املائة من الرجال    ٦خبالف  (بدوام جزئي   

 يف املائة من النساء     ٧٩فقد كان   : والفرق بني الشرق والغرب واضح    . هامشياً هم من النساء   
) ووالدهتن طفالً بعـد ذلـك     (يف أملانيا الغربية يعملن بدوام كامل قبل انقطاعهن عن العمل           

 يف املائـة    ١٩نسبة من يعملن منهن بدوام كامل       أصبحت  ولكن بعد انقطاعهن عن العمل      
 يف املائة من جمموع النساء يعملن بدوام كامل بعـد           ٦٠لشرق، فإن أكثر من     أما يف ا  . فقط

ار أن النساء ميلن إىل العمل بدوام جزئي بني سن          ـوإذا أُخذ يف االعتب   . االنقطاع عن العمل  
 بعد ارتقاء مجيع درجات سلم الوظيفة، بينما مييل الرجال إىل العمل بـدوام              ٤٤     وال ٣٥    ال

 أن النساء يتعرضـن     يوه: ظيفتهم أو يف هنايتها، فإن العواقب واضحة      جزئي إما يف بداية و    
حلرمان أحادي اجلانب من حيث الدخل، ُيقدم تفسرياً ممكناً جلزء كبري من فجوة األجور بني               

اليت استقـصاها املكتـب     ) يف القطاع اخلاص  (وإن األجور غري الصافية يف الساعة       . اجلنسني
فالنـساء  . تطورات فيما يتصل بفجوة األجور بني اجلنسني      اإلحصائي االحتادي تؤكد هذه ال    

 يورو بينما يتقاضى الرجـال  ١٥,٦٢اللوايت يعملن بدوام كامل يتقاضني أجراً يبلغ متوسطه     
 ١٣,٩٦والنساء اللوايت يعملن بدوام جزئي يتقاضني أجراً يبلـغ متوسـطه            .  يورو ١٩,٦٦

  . يورو١٤,٥١زئي يورو، بينما يتقاضى الرجال الذين يعملون بدوام ج
ومن الناحية اإلحصائية، ُيالحظ أن آثار الفوارق الـسالفة الـذكر فيمـا يتعلـق                 -٣٣

باالنقطاع عن العمل ألسباب عائلية يف أملانيا تظهر جبالء يف تطور األجور يف الساعة بـني                
برية ففي حني أن يف مقدور الرجال أن حيققوا زيادات ك         . املرأة والرجل خالل حياهتما املهنية    

، فإن األجر الـذي تتقاضـاه يف        ) يف املائة  ٢٣ (+ فصاعداً   ٣٠ ل ا يف األجر اعتباراً من سن    
  . سنة يبقى ثابتا٣٠ًالساعة النساء اللوايت يزيد عمرهن عن 
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  ٣الشكل 
  تطور الدخل

  

  حتديد األجور وبىن األجور  -جيم   
اكم أدلة تبني أن أساليب حتديد توفر الدراسات البحثية والتجربة العملية وقرارات احمل   -٣٤

وإن خبس القيمة هذا يكـون يف       . األجور والطريقة اليت تطبق هبا قد تبخس قيمة عمل املرأة         
الغالب نتيجة ألشكال التحامل والصور النمطية اخلاصة باجلنسني فيما يتعلـق بالقيمة املتدنية      

والتقييم غري العادل للعمـل  .  القانوينوال يتصل، بالضرورة، بالتمييز باملعىن    " املهن األنثوية   "  ل
املساوي يف القيمة قد حيدث على مستويات خمتلفة، وهو يف األساس نتيجة ملفاهيم اجتماعية              
للقيمة تنعكس على هياكل مثل اتفاقات التفاوض اجلماعي وكذلك على املفاوضات الفردية            

اوضي للمرأة والنقابات اليت متثلها، ويف هذا السياق، يشار إىل أن املركز التف       . املتعلقة باألجور 
وأساليب تقييم الوظائف، واملفاوضات املتعلقة باألجور واملشتملة على عناصر أجور خفيـة            

  .مثل املكافآت والعالوات اخلاصة، هي عوامل تؤدي مجيعها دوراً هاماً
ـ        -٣٥ ارات وتستخدم بوجه عام معايري معينة يف تقييم الوظائف، وتشمل هذه املعايري امله

وبدون . املنصب هو الذي يقيَّم   وكقاعدة، إن   . والقدرات، فضالً عن املسؤولية واجلهد البدين     
  .تقييم الوظيفة ال ميكن تقييم قيمة خمتلف املهن ومقارنتها

وُينظر إىل األساليب املوجزة لتقييم الوظائف على أهنا تفضي بشكل خاص إىل متييز               -٣٦
املوجزة ال يصبح وزن معايري التقييم الفردي ضمن النظـام          ففي عمليات التقييم    . غري مباشر 

 وعلى النقيض من ذلك، فإن      ."ياًكل "اًم بصورة إمجالية أو تعطى تقييم     العام واضحاً ألهنا تقيَّ   
املعايري الفردية بصورة منفصلة حبيث تصبح األساليب التحليلية لتقييم العمل تتيح حتليل وتقييم 

 باليورو الرجال النساء

 ٣٠حتت   ٣٤-٣٠  ٣٩-٣٥ ٤٤-٤٠  وما فوق٤٥  
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وال ميكن استبعاد وجـود     .  شفافة ،مثل متطلبات الكفاءة أو املسؤولية    نسبية ملعايري   الاألمهية  
وعليه، فإن املهـن    . فوارق خفية يف التقييم يف مجيع القطاعات تقريباً، مبا فيها اإلدارة العامة           

اليت هتيمن عليها اإلناث، مثل رعاية الطفل أو االعتناء باملسنني أو خدمات املكتبات، تعطى              
  .ىن من تصنيف املهن يف القطاع التقينغالباً تصنيفاً أد

 وجود اتفاقـات    أنوقد بينت دراسات أوسع أجراها املكتب اإلحصائي االحتادي           -٣٧
أو وجود جملس أعمال له تأثري إجيايب على احلد من فجوة األجور يف             /تفاوض مجاعي ملزمة و   

مـة، بنـسبة    فقد حددت فجوة األجور، مبوجب اتفاقات التفاوض اجلماعي امللز        . الشركة
 يف املائة، يف حني أن متوسط فجوة األجور يف الشركات اليت ال توجد فيها اتفاقات                ١٥,٩

  . يف املائة٢٩,٦تفاوض مجاعي ملزمة يبلغ 
. وخبس التقييم ليس نتيجة ألنظمة الشركة أو لشروط اتفاق التفاوض اجلماعي فقط             -٣٨

دمها الرجال والنساء تؤثر أيـضاً يف       التفاوض واالستراتيجيات املختلفة اليت يستخ    فمهارات  
مقدار الدخل الذي يتقاضونه وبالتايل، على فجوة األجور بني املستخدمني غري املـشمولني             

وتبني االستقصاءات أن ما يقرب من ثلث النساء اللوايت أجريت معهن           . باالتفاقات اجلماعية 
 بينما مل حيصل    ،السابقةمقابالت مل حيصلن على زيادة يف األجر خالل فترة اخلمس سنوات            

وباختصار، توضح الدراسات أن تأثري املفاوضـات علـى         . مخس الرجال على هذه الزيادة    
  .التطور املهين املختلف جداً للمرأة والرجل يف املناصب التنفيذية قد يكون كبرياً جداً

ملشورة  يف إطار اSinus Sociovisionوتبني استقصاءات االستشعار اليت أجرهتا مؤسسة   -٣٩
      ففي املفاوضات املتعلقة بـاألجور،     : االستراتيجية للوزارة االحتادية لشؤون األسرة نتائج مماثلة      

والذي تتوقـع منـه   (الذي يبديه شريك حياهتا " التصميم"ال تبدي املرأة اليت لديها أسرة نفس       
وتقـرن النـساء   . ا أسرةأو الرجال اآلخرون يف الشركة أو املرأة اليت ليس لديه  ) متاماً أن يبديه  

غري أن هـذا    . بالشركة، من الناحيتني العاطفية والوقائعية    " غري مشروط "األجر األعلى بالتزام    
  .سهن وألسرهتن على السواءفاإلخالص قد يعين أهنن قد يفقدن التوازن الذي حققنه ألن

  التعاون االستراتيجي مع األطراف ذات الصلة  -٢  
ة، بغية احلد من الفوارق يف الدخل، وبالتايل، تعزيز اجلهـود           تنوي احلكومة االحتادي    -٤٠

     اهلادفة إىل حتقيق االستدامة يف أملانيا، أن تعمل على حنو أوثق مع األطراف ذات الصلة ألنـه                 
االستدامة فيما يتعلق بالالمساواة يف األجر      اخلاصة ب ستراتيجية  الال ميكن غالباً حتقيق أهداف ا     

 ومجعيـات التجـارة     ،الشركاء االجتماعيون، ومجعيات املرأة   (جملتمع املدين   إال بالتعاون مع ا   
ومـن مث، فـإن     . ومع سائر مستويات احلكومة على صعيد الواليات والبلديات       ) والصناعة

هدف احلكومة االحتادية هو مجع خمتلف األطراف املشاركة بنشاط لتمكينها من االضطالع            
  . ما استطاعت إىل ذلك سبيالً،مجيعاً بدور نشط يف إحداث التغيري
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  أصحاب العمل/مجعيات رجال األعمال  )أ(  
، مت التوصل إىل اتفاق بني احلكومة االحتادية واالحتـادات الرئيـسية   ٢٠٠١يف عام     -٤١

لرجال األعمال والصناعة يف أملانيا بشأن تعزيز تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف القطـاع               
فهو يدعو الشركات إىل القيام، من خالل اختاذ        : ة جماالت عمل  ويتناول االتفاق ثالث  . اخلاص

 والتوفيق بني احليـاة العائليـة   ،تدابري مناسبة، بتحسني آفاق التدريب املهين، وفرص الوظيفة     
وحياة العمل للنساء والفتيات، وزيادة نسبة النساء يف املناصب التنفيذية واملهن املوجهة حنـو        

ووفقاً هلذا االتفـاق،    . د من الفوارق يف الدخل بني املرأة والرجل        واملسامهة يف احل   ،املستقبل
يتعني إجراء عمليات تقييم منتظمة لتنفيذ هذه التدابري وللتقدم احملرز وللمبادرات املقرر القيام             

، أن التقدم   ٢٠٠٨، الذي قُدم يف عام      "التقييم الثالث لتكافؤ الفرص   "ويبني  . هبا يف املستقبل  
 املـرأة  -ففي جمايل العمل األخريين  .  يف خمتلف اجملاالت اليت يشملها االتفاق      مل يكن متماثالً  

وقد مت توثيـق    . مكانهيف   ما زال التطوير يراوح      -يف املناصب التنفيذية والفوارق يف الدخل       
أما فيما يتعلـق    . التغريات اإلجيابية فيما يتعلق بالتعليم بوجه عام، فضالً عن التدريب املهين          

وحياة العمل، فقد حتقق جناح هائل يف السنوات األخرية من حيث           العائلية  ق بني احلياة    بالتوفي
  .السياسات العامة والتعاون مع قطاع األعمال

، املتاح اآلن، أحرز تقـدم واضـح يف إعمـال           "التقييم الرابع لتكافؤ الفرص   "ويف    -٤٢
 جماالت رئيـسية مثـل       وذلك يف  ،وحتسني تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف حياة العمل        

يق بني احلياة العائلية وحيـاة العمـل        فالتعليم والتدريب، واملشاركة يف القوة العاملة، والتو      
 نفيذيةكما مت إحراز تقدم بشأن تويل املرأة املناصب الت       . وكذلك يف إنشاء مؤسسات األعمال    

ناك أمنـاط خاصـة   إال أنه ما زالت ه. يف القطاع اخلاص، وهو تقدم مطرد، وإن كان بطيئاً   
ملرأة والرجل فيما يتعلق باختيار املهنة وسرية العمل وفرص الوظيفة يف ضوء القيمة املختلفة              با

  .املعطاة ملهن اإلناث والذكور
وأصبح قطاع األعمال يعترف بأن تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة يف حياة العمل خيـدم        -٤٣

األسرة " يف سياق برنامج الشركة      وجيري منذ عدة سنوات تعاون ناجح     . مصلحتها الفضلى 
. العملالذي يهدف أساساً إىل تيسري التوفيق بني احلياة العائلية وحياة           ،  "بوصفها عامل جناح  

 أرباب العمل املنظمني يف شبكة من الشركات برعاية مجعية غـرف            ٣ ٤٠٠وقد أعلن حنو    
دعمهـم  ) Deutscher Industrie - und Handelskammertag - DIHK(الصناعة والتجارة األملانية 

 ٢٠١٠وأطلقت يف خريف عام     . لشؤون األسرة مراعاة  النتهاج سياسات بشأن العاملني أكثر      
يف إطار هـذه  ) Familienbewusste Arbeitszeiten" (ساعات العمل املراعية لألسرة"مبادرات 
 مهات فرصـاً  واهلدف من هذه املبادرة هو حتديد ساعات عمل أكثر مرونة، تتيح لأل           . األنشطة

وتؤدي مناذج الدوام شبه الكامل     . وظيفية أفضل ولآلباء املزيد من الوقت لتخصيصه ألسرهم       
 ساعة يومياً يف األسبوع دوراً هاماً، نظراً إىل أهنا    ٣٥ و ٣٠املتمثل يف العمل لفترة تتراوح بني       

للكثري مـن   العمل  اة  تليب رغبات الكثري من اآلباء وتيسر أيضاً التوفيق بني احلياة العائلية وحي           
  .األخصائيني واملدراء ذوي الكفاءة
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ونظراً إىل توقع حدوث نقص يف األخصائيني واملدراء املؤهلني يف املستقبل، يـزداد               -٤٤
إدراك أن زيادة نسبة النساء يف املناصب التنفيذية ويف املهن اليت يهيمن عليها الذكور ال تقل                

ومن األمثلة على التدابري التعاونية بـشأن       . يف سوق العمل  أمهية يف إزالة التفرقة بني اجلنسني       
الرياضيات، واملعلوماتيـة، والعلـوم      (MINTأو مبادرة   يوم الفتيات   هذه املواضيع مشروع    
جيـل كبـار   " ومبادرة TOTAL - E - QUALITYوكذلك جائزة ) الطبيعية، والتكنولوجيا

 يـة عيـات أربـاب العمـل األملان      ، قدم احتـاد مج    ٢٠٠٨ويف عام   ". املسؤولني التنفيذيني 
)Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände - BDA (   ورقة موقـف حـول

 خبرياً من خرباء الشؤون السياسية واألعمال والبحوث، يف         ٩٠وأّيد  . الالمساواة يف األجور  
عمـل  نظمه احتاد مجعيات أربـاب ال     " التصدي ألسباب فجوة األجور   "مؤمتر مشترك حول    

 ٣٠ بالتعاون مع الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملـسنني واملـرأة والـشباب، يف              األملاين
، اهلدف املشترك املتمثل يف القضاء على فجوة األجور مبعاجلة أسـباهبا            ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

  .الرئيسية
، اجتمعت الوزارات االحتادية املسؤولة برؤساء أقـسام        ٢٠١١مارس  / آذار ٣٠ويف    -٤٥

 يف الـسبل املـستدامة      لتباحث ل DAXاملوارد البشرية لدى الشركات الثالثني املشمولة مبؤشر        
وقدمت الشركات الثالثـون الـسالفة      . والعملية اليت تكفل املزيد من املساواة يف احلياة املهنية        

اء يف  الذكر إعالناً مشتركاً إىل احلكومة االحتادية بشأن االستراتيجية املقبلة لزيادة عـدد النـس             
واتفقت على وضع أهداف خاصة بالشركات تتعلق بنسبة النساء يف القوى           . املناصب التنفيذية 

  .٢٠١١ وعلى نشر هذه األهداف خالل عام ،التنفيذيةناصب العاملة لدى الشركات ويف امل
اليت "  املزيد من النساء يف مراكز القيادة      -تغيري ثقافات الشركات    "وستركز مبادرة     -٤٦

 باسم الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملـرأة والـشباب           شركة فراوهنوفر  أطلقتها
 على التغيريات الضرورية الواجب إحداثها يف ثقافات الشركات مـن           )٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠(

إىل وترمي املبادرة   . أجل جتنب انقطاع املسرية املهنية للمرأة يف املناصب التنفيذية يف املستقبل          
انقطاع املسرية املهنية للنساء ذوات اإلمكانات العالية من خالل حتليل أمثلة عن    حتديد أسباب   

ثقافة الشركات يف تسع شركات دولية مشاركة وزيادة تطوير التدابري القائمة لضمان متكني             
ويف هذا الصدد، سينظر إىل تـدابري       . املزيد من النساء من مواصلة االرتقاء املهين يف املستقبل        

  .ادفة إىل زيادة التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة العائلية بوصفها تدابري مسلماً هباالشركات اهل

  االحتادات  )ب(  
، أطلـق احتـاد     ٢٠٠٨ففي عام   . ومن األمور اهلامة األخرى التعاون مع االحتادات        -٤٧

يت دعمتـها   ال،(Ich bin mehr wert)" أنا ذو قيمة أكرب"  مبادرة (DGB)العمال األملاين نقابات 
ويعمل احتاد نقابات العمال مـع      . الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملرأة والشباب      

أعضاء النقابات ومع احتادات إضافية تعىن باملرأة ويقدم الدعم امللموس للمـرأة يف مكـان               
ـ          ٢٠٠٨ويف عام   . العمل ة، ، تركزت املبادرة على ثالثية املساواة يف األجور، وفرص الوظيف
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إىل رجال السياسة   " أنا ذو قيمة أكرب   "ووجه شعار   . والتوفيق بني احلياة املهنية واحلياة العائلية     
  .والشركات وعامة اجلمهور عرب القيام بأنشطة متنوعة

وتدعم الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملرأة والشباب أيـضاً مـشروع              -٤٨
ل  وحتصّ . يف إطار شراكة مع احتاد نقابات العمال       (Familienernährerinnen)" معيلي األسرة "

املرأة القسم األكرب من الدخل يف ما يقرب من مخس األسر املعيشية املؤلفة من عدة أفراد يف                 
له لنصف اآلخر   اونصف هؤالء النساء هن العائل الوحيد لألسرة و       . مجهورية أملانيا االحتادية  

والنساء املعيالت  . عاطل عن العمل  هو   رعاية أو    شريك حيصل على دخل أدىن أو حيتاج إىل       
إذ يضطلعن مبسؤولية توفري املصدر الرئيسي للدخل : اً مزدوجاًئألسرهتن يتحملن يف الغالب عب

ويرمي هذا املشروع إىل توعية اجلمهـور       . وتأمني احتياجات األسرة املعيشية وتربية األطفال     
  .ئة السياسية لصاحلهنبشأن هذه الفئة من النساء وإىل زيادة التعب

  الشركاء االجتماعيون  )ج(  
 Gleichstellung von" (حتقيق املساواة للمرأة يف عامل األعمـال "يف املبادرة االحتادية   -٤٩

Frauen in der Wirtschaft ( تعمل الـوزارة االحتاديـة للعمـل    ٢٠١٠اليت أطلقت يف عام ،
 ألرباب العمل واالحتاد األملاين للعمل    ملانية  معية األ اجلوالشؤون االجتماعية على حنو وثيق مع       

وتقدم يف إطار هذه املبادرة االحتادية اإلعانات لتشجيع املـشاريع الـيت            . يف اختيار املشاريع  
تضمن االستقالل املايل للمرأة وتكافؤ فرصها يف جمايل الترفيع واالرتقاء املهين مـع فـرص               

شركات واحلد من الفوارق يف     الية اليت توفرها    الرجل، وحتسني مشاركتها يف الربامج التدريب     
حتديـد  سيتم الصدد، هذا ويف .  وحتقيق توازن أفضل بني احلياة املهنية واحلياة العائلية ،الدخل

إمكانيات العمل الذي يدعم بشكل خاص الشركات والشركاء االجتماعيني يف جمال حتسني            
.  جهة مشاركة يف العمـل     ٢٩رعت  ، ش ٢٠١٠ويف عام   . فرص عمل املرأة حتسيناً مستداماً    

وجيري اآلن وضع واختبار مناذج لساعات العمل       .  مليون يورو  ١٥وهي تتلقى متويالً مبقدار     
، إىل جانب مبادرات )مشروعان(بغية التوفيق على حنو أفضل بني احلياة العائلية واحلياة املهنية      
ياضيات واملعلوماتيـة والعلـوم     الشركات اهلادفة إىل اجتذاب النساء إىل املهن يف ميدان الر         

، وتدابري لزيادة ميل املرأة إىل طلب الترقية يف الشركة          )ثالثة مشاريع (الطبيعية والتكنولوجيا   
، وحتسني كفاءات النساء العامالت خـالل مرحلـة         ) مشروعاً ٢٠(والسياقات االجتماعية   

 عن مفاهيم لزيـادة     فضالً) مشروعان(االهتمام باألسرة بغية تيسري سرعة عودهتا من جديد         
 ومثة مبادرات أخرى جيري التخطيط هلا أو تنتظـر          ،)مشروعان(نسبة العامالت األكرب سناً     

  .قرار التمويل

  التحالفات  )د(  
 أول يـوم  "ألعمـال واحلرفيـات  انساء " نظمت مجعية ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥يف    -٥٠

ت عن فجوة األجور بني اجلنـسني       وهو يهدف إىل نشر املعلوما    . للمساواة يف األجور يف أملانيا    
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املبادرة والتصدي ملسألة الالمساواة يف األجور على حنـو اسـتباقي          القيام ب وتشجيع املرأة على    
 حتالف  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠أما اليوم الثاين للمساواة يف األجور فقد نظمه يف          . درجة أكرب ب

الغرض وتلقى التمويل من الـوزارة      املساواة يف األجور، الذي أُنشئ هلذا       لتحقيق  العمل الوطين   
واهلدف الرئيسي للتحالف هو توعية وتعبئة      . االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملرأة والشباب     

وهو يضم فريق العمل الوطين للمـسؤولني احلكـوميني        . مجيع األطراف الناشطة يف هذا اجملال     
 (Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalerاحمللـــيني بـــشأن تكـــافؤ الفـــرص

(Gleichstellungsbeauftragter – BAG واحلرفيات بدور املنـسق،  مجعية نساء األعمال ، مع قيام
واحتاد اجلمعيات األملانية ألرباب العمل، واجمللس الوطين للمرأة، ومجعيـة النـساء املنـشآت              

واحتاد نقابات العمـال  ). Verband deutscher Unternehmerinnen – VdU(للمشاريع يف أملانيا 
وبغية ضمان تنسيق أنـشطة حتـالف       . األملاين منتسب هلذا التحالف عرب اجمللس الوطين للمرأة       

العمل الوطين، وتنظيم يوم املساواة يف األجور استناداً إىل حتالف واسع، واستمرار اختاذ هذه              
ة والشباب بدعم مبادرة يـوم      التدابري، تقوم الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملرأ       

       ويف هـذا الـصدد،     .  وتسعى إىل تأمني اسـتمرارها     ٢٠١١املساواة يف األجور لغاية عام      
       كما جيـري بـذل جهـود     . جيري بنشاط توسيع الشبكة اليت تنظم يوم املساواة يف األجور         

ون مـع شـركاء     إلبراز مواضيع سنوية خمتارة من خالل السعي إىل التعـا         حمددة األهداف   
  .التحالف املناسبني

، ونظـم   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥وقد ُعقد يوم املساواة يف األجور، هذه السنة، يف            -٥١
هبذه املناسبة الكثري من األحداث يف مجيع أحناء البلد وحظيت هذه األحداث باهتمام كبري من   

شرويدر، يف مـؤمتر    وأشارت الوزيرة االحتادية، الدكتورة كريستينا      . جانب وسائط اإلعالم  
عمـال  األصحفي ُعقد مع رئيس اجلمعية األملانية للمرأة الريفية ورئـيس مجعيـة نـساء               

ـ               ر وواحلرفيات، إىل الفوارق بني املناطق احلضرية واملناطق الريفيـة يف الالمـساواة يف األج
ممت خطط املشاريع استناداً إىل النـهج       وُص.  مشاريع جديدة إلزالة هذه الفوارق     توعرض

ملتبعة يف تفسري الفوارق بني املناطق احلضرية والريفية واختاذ إجراءات بشأهنا، وهـي ُنهـج               ا
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨اعتمدت يف سياق ندوة ُعقدت يف 

  الوكالة االحتادية ملكافحة التمييز  )ه(  
ن بدأت الوكالة االحتادية ملكافحة التمييز عملها عندما دخل القانون العـام بـشأ              -٥٢

حيـز النفـاذ يف   ) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG(املـساواة يف املعاملـة   
وهي غرفة فصل مستقلة أنشئت للنظر يف شكاوى األشخاص الذين          . ٢٠٠٦أغسطس  /آب

يشعرون أهنم قد تعرضوا للتمييز ألحد األسباب املبينة يف القانون العام بـشأن املـساواة يف                
كالة االحتادية ملكافحة التمييز، من خالل املشورة اليت تقدمها ومن خالل           وتتلقى الو . املعاملة

تعاوهنا مع اجمللس االستشاري للوكالة، معلومات هامة عن التمييز يف أملانيا، مبا يف ذلـك يف                
  .جمال الالمساواة يف األجور
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يز ألسباب  منع أو وقف التمي   هو  واهلدف من القانون العام بشأن املساواة يف املعاملة           -٥٣
تتعلق بالعرق أو األصل اإلثين أو اجلنس أو الدين أو املعتقد أو اإلعاقة أو الـسن أو امليـل                   

وحيظر القانون التمييز يف األجور علـى       . اجلنسي، وخاصة يف جمال االستخدام واحلياة املهنية      
  .أساس اجلنس، شريطة أن يؤدي اجلنسان عمالً واحداً أو عمالً متساوياً يف القيمة

  الواليات  )و(  
ترفد الواليات مبادرات احلكومة االحتادية اهلادفة إىل مكافحة الالمساواة يف األجور             -٥٤

، والقيام، يف الوقـت     )١٥(من خالل القيام من تلقاء نفسها باختاذ تدابري خمتلفة يف هذا الشأن           
عـضاء جمـالس    ذاته، بدعوة احلكومة االحتادية بصورة منتظمة يف املؤمتر السنوي للوزراء وأ          

 إىل اعتماد تدابري حمددة األهداف      (GFMK)الشيوخ يف الواليات بشأن تكافؤ الفرص واملرأة        
ويف الوقـت   . العموميةفوارق األجور اليت مت توثيقها أيضاً يف ميدان اخلدمة          تقليص  من أجل   

Logib-Dاألجور ويف ذاته، تدعم الواليات أيضاً مشاريع من قبيل يوم املساواة 
)١٦(.  

التدابري اليت تتخذها احلكومة االحتادية حالياً للقضاء على الالمساواة يف األجور             -دال   
  واليت تركز على أسباب هذه الالمساواة

  تغيري الصور النمطية لألدوار وزيادة نسبة النساء يف املناصب التنفيذية  -١  
ة سبباً هاماً لوجود    الطبقات االجتماعي /تعد مناذج األدوار التقليدية يف بعض األوساط        -٥٥

ومن مث،  . طيف حمدود من املهن اليت ختتارها النساء وللعقبات اليت تواجهها يف مسريهتا املهنية            
هتدف احلكومة االحتادية، يف سياق سياستها املتعلقة باملساواة، إىل توسيع طيف اخليـارات              

       حياهتمـا املهنيـة علـى    املهنية املتاحة للمرأة والرجل توسيعاً كبرياً وحتسني فرص عملهما و       
  .وجه اإلمجال

تقوم احلكومة االحتادية، من خالل براجمها املوضوعة بالتعاون مع خمتلف الشركاء،           و  -٥٦
 الرياضـيات واملعلوماتيـة   لمَّ خنتاره" (Komm, mach MINT "برنامج و" يوم الفتيات"مثل 

 الشابات على اختيـار مهـن يف        تشجيع الفتيات والنساء  ب،  )والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا  
، قلما أولتها اعتباراً يف السابق، فتوسع بذلك طيف املهن الـيت            "غري خاصة باإلناث  "ميادين  

وجيوز للفتيات اللوايت أمتمن من مخس إىل عشر سـنوات دراسـية أن             . ميكن أن خيترن منها   
ل هذا املشروع على    يف مجيع أحناء البالد وأن يتعرفن خال      " يوم الفتيات "يشاركن يف مشروع    

__________ 

 ىكف (Schluss mit dem Unsinnقامت بافاريا، مثالً، بإنتاج إعالن دعائي عرضته يف السينما وحيمل عنوان  )١٥(
 .، ويربز فجوة األجور على حنو مبتكر جداً)ن هذه السخافةم

من املؤمتر التمهيدي العشرين للوزراء وأعـضاء جمـالس الـشيوخ يف            باالتيناته   -التمست والية رينيالند     )١٦(
 وأن ينظر فيما إذا كان من املمكن دمـج          Logib-D  طريقة   الواليات بشأن تكافؤ الفرص واملرأة أن يدعم      

 . اليت وضعتها مؤسسة هانس بوكلر"eg-check"طريقة الفحص هذه الطريقة يف 
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عمل الشركات واملؤسسات املعنية بطيف املهن املستقبلية اليت سيقبلن عليها، مثل املهـن يف              
هلمَّ خنتار الرياضيات واملعلوماتية والعلـوم      "وحتت شعار   . جمايل العلوم الطبيعية والتكنولوجيا   

 (Bundesministerium für، تسعى الوزارة االحتادية للتعليم والبحـوث "الطبيعية والتكنولوجيا

Bildung und Forschung – BMBF (  إىل اجتذاب عدد كبري من النساء الشابات حنو املهـن
اجليدة األجر يف ميدان الرياضيات واملعلوماتية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا من خالل مبادرة       

ـ          ٢٠٠٨أطلقت يف عام     ويف . ال بالتعاون مع شركاء من األوساط العلمية وأوسـاط األعم
موازاة ذلك، ركزت الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملرأة والشباب أيضاً علـى             

، ٢٠٠٥ففي عـام    : وعلى التخطيط الذي وضعوه حلياهتم    فتيان والشبان   اخليارات املهنية لل  
ويف )  جديدة للفتيـان بلس" (Neue Wege für Jungs"أطلقت الوزارة مشروعاً وطنياً يسمى 

، نظمت اليوم األول للفتيان بصورة متزامنة مع يوم الفتيات، ولقي هذا اليـوم              ٢٠١١عام  
  .جناحاً كبرياً

وبغية تعزيز تويل املرأة املناصب التنفيذية، مت تضمني اتفاق االئتالف مشروعاً يقضي              -٥٧
وتركز اخلطة املتعددة املراحل على خلق الـشفافية وااللتـزام          . بوضع خطة متعددة املراحل   

  .لطوعي والتنسيق يف مكافحة أسباب الالمساواة يف األجور، وستنفذ خطوة خطوةا

حتسني الظروف اإلطارية من خالل اختاذ تدابري بشأن السياسة اخلاصة باألسرة وتـوفري               -٣  
   إىل عامل العملجمدداًالدعم للدخول 

مني لعدم  يعّد االنقطاع عن العمل ألسباب عائلية وختفيض ساعات العمل سببني ها            -٥٨
معدالً أن البلدان األعلى    ، بوضوح،   ن املقارنة ببلدان أخرى   وتبّي. املساواة يف األجور يف أملانيا    

حياة العمـل   يف جمال عمل املرأة واليت تتوفر لديها بىن حتتية جيدة للتوفيق بني احلياة العائلية و              
 حنو أفضل بني احلياة فالتوفيق على. أيضاً فجوة أضيق يف متوسط أجور املرأة والرجل  أظهرت  

ييسر عدم انقطاع املرأة عن العمل ويتيح هلا السعي وراء أشكال مـن             العمل  العائلية وحياة   
ولذا، من األمور احلامسة هتيئة إطار مناسب لألمهـات         . العمل تضمن هلا استقالالً مالياً أكرب     

يف السنوات  ذا الشأن   هبقد سامهت احلكومة االحتادية مسامهة حامسة       و. واآلباء يف هذا اجملال   
األطفـال               فزيـادة تطـوير رعايـة       . األخرية من خالل سياستها اخلاصة باألسرة واملساواة      

 وزيادة اخليارات القتطـاع تكـاليف رعايـة         - وخباصة األطفال دون الثالثة من العمر        -
وحة للشريك،  ، وعالوة الوالدين كبديل عن األجور، وما يتصل بذلك من إجازة ممن           األطفال

وتـدعم توزيـع   العمل هي تدابري تسهل على املرأة والرجل التوفيق بني احلياة العائلية وحياة     
  . واجبات تربية األطفال توزيعاً منصفاً بني املرأة والرجل

 "Perspektive Wiedereinstieg"ومن اخلطوات التكميلية اهلامة برنامج العمل املسمى   -٥٩
ويقدم هذا الربنامج الدعم للنساء اللوايت انقطعن عن العمـل          ). منظورإعادة الدمج املهين ك   (

وهـذه  . جمدداً إىل سوق العمل   الدخول  لعدٍد من السنوات ألسباب عائلية ويسعني اآلن إىل         
املبادرة املنظمة على نطاق واسع واليت جيري تنفيذها بالتعـاون مـع الوكالـة االحتاديـة                
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اليت تقوم بإنشاء شبكات لدعم النساء اللـوايت يـرغنب يف           ، تدعم اجلهات احمللية     لالستخدام
إىل سوق العمل ومساعدهتن على اكتساب املؤهالت الالزمة لـذلك بعـد            جمدداً  الدخول  

ذي  (ESFطالع بذلك يف إطار برنـامج       ضوجيري اال . االنقطاع عن العمل ألسباب عائلية    
وتساعد .  مكاناً منوذجياً  ١٧م  سوف يدع الذي  )  مليون يورو  ٣٠حنو  احلجم اإلمجايل البالغ    

ىل سوق العمل علـى     جمدداً إ بوابة شبكية أنشئت خصيصاً للنساء اللوايت يرغنب يف الدخول          
وتـدعم الـوزارة    . ٢٠٠٩مـارس   /جعل تدابري الدعم امللموسة أكثر تيسراً منذ شهر آذار        

ددة على املـستوى    االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملرأة والشباب أيضاً تدابري دعائية حم         
  ".جمدداًالدخول "احمللي يف شكل أيام إعالمية خاصة حول موضوع 

  األجوربىن إصالح   -٣  
 يف حتديد سـالمل األجـور،       ةتدخل مباشر للال تتوفر للحكومة االحتادية خيارات        -٦٠

واجلهات اليت تتوىل مسؤولية ذلك هي أساسـاً منظمـات          . ةوميباستثناء قطاع اخلدمة العم   
وجمالس األعمـال، وجمـالس     ، واملستخدمات،   ض اجلماعي، وفرادى أصحاب العمل    التفاو

، يتعلق األمر بتقييم الوظائف يف اتفاقات التفاوض اجلمـاعي،          من الناحية العملية  و. املوظفني
  . ىن األجور ومبفاوضات تتعلق بتحديد األجوربوبإصالح 

 القائمة علـى    Logib-Dذ بطريقة   مة تتمثل يف األخ   وتتاح اآلن ألرباب العمل أداة قيّ       -٦١
. دوافع ملعاجلة مشكلة الالمساواة يف األجور داخل الشركة الواحـدة         هلم  التشاور واليت توفر    

، توفر للشركات أداة ثبتـت جـدواها يف         Logib-Dوإن احلكومة االحتادية، بإتاحتها طريقة      
الفجـوة، وبالتـايل،    حتديد مدى اتساع فجوة األجور يف الشركة، والعوامل اليت حتدد هذه            

 هي طريقة موضوعية لتحديد الفوارق وفقاً ملعايري        Logib-Dوطريقة  . وسائل العالج املمكنة  
ومل . وال تعتمد على تعريف قـانوين     ) ال البشري  امل ية رأس رنظ(حبوث اقتصادية معترف هبا     

شـارة خبـصوص    تصمم كأداة ملراقبة الالمساواة التمييزية يف األجور وبالتايل فإهنا ال توفر إ           
وعلى العكس من ذلك، فإن     . مناسبة إلبرازها كدليل يف احملاكم    تكون  الالمساواة يف األجور    

اليت هلا تأثري قابل للقياس علـى       و تستخدم لتحديد اهلياكل اخلاصة بالشركة       Logib-Dطريقة  
  . فوارق األجور بني الرجل واملرأة

 Lohngleichheit imل ف األوىل هـي احلـرو   Logib-Dواملاركة التجارية املسجلة   -٦٢

Betrieb – Deutschland) وهي تتألف من عدد من ) املساواة يف األجور يف الشركات يف أملانيا
وإىل جانب برنامج إكسل األساسي     . الوحدات النسقية اليت تستند الواحدة منها إىل األخرى       

، www.logib-d.deلشبكي   األجور على املوقع ا    املتاح لتحليل بىن  و،  Logib-Dاخلاص بطريقة   
. ميكن للشركات املهتمة باملوضوع أيضاً أن تستخدم النسخة املتاحة مباشرة على الـشبكة            

وهذا األمر جيعل من املمكن إعداد بيانات بشكل أسهل ويتيح تقدمي تقرير قياسي عن النتائج               
ن حتميل البيانات؛ ويشمل ذلك حتليالً واسعاً لـبىن        لطباعته بعد بضع دقائق م     PDFيف شكل   

وميكن إجراء احلسابات املتمايزة بـشان الالمـساواة يف         . األجور يستهدف رصد املساواة   
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األجور يف الشركات إما لصاحل الشركة ككل أو لصاحل أمكنـة أو إدارات بعينـها تابعـة                 
 بشأن بىن األجور تقوم علـى       ويف هناية األمر، سوف تقدم استشارة قياسية سرية       . للشركة
وسـتوفر  .  جماناً ،٢٠١٢ و ٢٠١٠بني عامي   عنية   شركة م  ٢٠٠ خبصوص   Logib-D طريقة

تسهل عليهم حتليل بىن األجور واحلصول على املـشورة وإجيـاد           أداة  بذلك ملدراء املوظفني    
، ميكن  Logib-Dويف استخدام طريقة    ).  حل - مشورة   -حتليل  ( على صعيد الشركة     لحلو
 أن  - التفاقات تفاوض مجاعي أم ال       ن بصرف النظر عما إذا كانوا خيضعو      -باب العمل   ألر

حيددوا العوامل اليت تؤثر يف فجوة األجور بني اجلنسني وأن يضعوا تدابري تكفل املساواة بني               
اجلنسني يف بنية األجور داخل شركاهتم؛ ونظراً إىل التحول الدميغرايف ونقص األخـصائيني،             

وتقوم الوزارة االحتادية لـشؤون األسـرة    . ّد استثماراً جيداً يف مستقبل الشركة     فإن ذلك يع  
 وبتنفيذها بالتعـاون مـع شـركاء        Logib-Dواملسنني واملرأة والشباب حالياً بإتاحة طريقة       

  . معروفني جيداً يف أوساط رجال األعمال والصناعة يف أملانيا
ألسرة واملسنني واملرأة والشباب الـشركاء      وأخرياً، تدعم الوزارة االحتادية لشؤون ا       -٦٣

ات اليت تؤدي دوراً نشطاً يف حتديد األجور بتوفريهـا الكراسـة            ـاالجتماعيني وسائر اجله  
"Fair P(l)ay – Entgeltgleichheit für Frauen und Männer) " املساواة يف األجور بني -العدل 

مبدأ تساوي األجر عند تـساوي      "يذ   كدليل لتنف  ٢٠٠٧، اليت نشرت يف عام      )املرأة والرجل 
ويف هذا الدليل، يوصى بشكل خاص باستخدام طـرق         ". تساوي قيمة العمل  عند  العمل أو   

لتقييم الوظائف أكثر شفافية وخالية من التمييز يف اتفاقات التفاوض اجلماعي بغيـة        ) حتليلية(
استقصاء أجور   (Frauenlohnspiegelويوفر  . مكافحة استمرار األجر األدىن النمطي الصورة     

، الذي يدعمه االحتاد األورويب، توجهاً هاماً يف التفاوض على االتفاقـات الفرديـة              )النساء
  .املتعلقة باألجور

  التدابري املخطط هلا  -هاء   
ص باملساواة تقريرهـا    األول اخلا قدمت اللجنة املنشأة لوضع تقرير احلكومة االحتادية          -٦٤

لجنة حول منظور   التمحور مفهوم سياسة املساواة اليت تتبعها       وي. ٢٠١٠/٢٠١١يف أواخر سنة    
إذ جيب أن تركز السياسة اخلاصة باملساواة، وفقاً للفرضية األساسية، على الفوارق            : دورة احلياة 

يف دورة حياة كل من املرأة والرجل وأن توفر دعماً حمدد األهداف خالل األطوار اليت يتم فيها                 
والسياسة القائمة على دورة احلياة     . ها الدخول جمدداً إىل سوق العمل     تأسيس األسرة أو يتم في    

الـتالحم  مـن   جتمع السياسة اخلاصة باملساواة والسياسة االجتماعية معاً يف سياسة مستدامة           
االجتماعي، وبذا يتم التقليل من املساوئ املتعلقة بنوع اجلنس وتعزيز تقاسم املسؤولية يف إطار              

اعد على احليلولة دون أن تتسبب القرارات اليت يتم التوصـل إليهـا             وهي بذلك تس  . شراكة
يف أطوار معينة من احلياة يف خماطر ومساوئ الحقة موزعة          ) بني املرأة والرجل  (بصورة مشتركة   

  .توزيعاً غري متساوٍ كما هو احلال عندما تتم استدامة الفوارق يف الدخل
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  ("Zeit für Wiedereinstieg") اًوقت الدخول جمدد  -١  
دعت أطراف االئتالف احلكومة االحتادية، يف مقترح قدمته مبناسبة اليوم الدويل للمرأة              -٦٥
إىل  - (Bundestagsdrucksache 17/901) ضمان املساواة على الصعيدين الـوطين والـدويل   -

، مع أخذ نتائج التقيـيم يف االعتبـار         "إعادة الدمج املهين كمنظور   "مواصلة برنامج العمل    
ومواصلة تطويره كنموذج أويل التباع سياسة عصرية بشأن املساواة موجهة حنو منظور قائم             

وتشري إحدى نتائج التقييم إىل أن دخول املرأة من جديد إىل سوق العمل             . على دورة احلياة  
ص املرأة من الضغط الناجم عـن ضـيق         ـعلى حنو مستدام وبدوام شبه كامل يقتضي ختلي       

وحـدة نـسقية   " إعادة الدمج املهين كمنظور  "تضاف إىل برنامج العمل     وبالتايل، س . الوقت
وتشمل هذه الوحدة الدعم الذي ). اًوقت الدخول جمدد ("Zeit für Wiedereinstieg"تدعى 

 فضالً عن الدعم يف شكل تـوفري        ،يقدمه الشريك يف جمال التخفيض املؤقت لساعات العمل       
وسـتحدد دراسـة    . ل من جديد إىل سوق العمل     خدمات لألسرة املعيشية للمرأة اليت تدخ     

جدوى التدابري واللوائح التنظيمية والقانونية التباع وتنفيذ منوذج لتـوفري خـدمات لـدعم       
وسوف ميكن وعندئٍذ استخدام    . األسرة املعيشية للمرأة اليت تدخل من جديد إىل سوق العمل         

ملمكن تصورها واجملموعات   مخطط ملزيد من التطبيقات ا    كمفهوم النموذج كنقطة انطالق و    
  . ٢٠١١يونيه من عام /ويتوقع أن تظهر النتائج يف حزيران. املستهدفة اإلضافية

  املناطق الريفية  -٢  
جيري البحث عن ُنُهج ممكنة لتغيري احلالة يف املناطق الريفية بالتعاون مـع الوكالـة                 -٦٦

مل والبحوث املتعلقـة بالعمالـة      د التابع هلا املعين بسوق الع     ـدام واملعه ـاالحتادية لالستخ 
(Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung – IAB) للمرأة الريفيـة  واجلمعية األملانية 

(Deutscher LandFrauenverband) .٢٠١٠ديسمرب /وعقدت هذه اجلمعية، يف كانون األول ،
رأة والشباب ويهدف إىل صـوغ      مؤمتراً موَّلته الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملسنني وامل       

تفسريات وُنُهج ممكنة للقضاء على الفوارق بني املناطق احلضرية واملناطق الريفيـة يف جمـال               
وُجمعت معاً يف هذا السياق نتائج البحوث واخلربات املستمدة مـن           . الالمساواة يف األجور  

 يف يـوم  ،ة ألجل العمـل   إىل جانب توصيات إضافي    ،وقُدِّم تقييم النتائج  . املمارسات اليومية 
وتتوخى اخلطط امللموسة تقصي احلاجـة إىل       . ٢٠١١املساواة يف األجور الذي ُنظم يف عام        

          حبوث إضافية فضالً عن توصيات وقوى دفع بشأن املمارسـات الفعليـة، وذلـك مـثالً،       
عليها الفتيان والفتيات فيما يتعلق بإجراء تقييم أعلى للمهن املرتلية واخليارات املهنية اليت يقدم        

  .يف املناطق الريفية

  اتفاقات التفاوض اجلماعي  -٣  
 األجور يف اتفاقات التفـاوض اجلمـاعي القائمـة، ينبغـي            بالنظر إىل تنظيم بىن     -٦٧

ويف هذا الصدد،   . استكشاف إمكانيات حتسني املساواة يف األجور يف سياق هذه االتفاقات         
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مكنة لالستفادة من املعارف املكتسبة مـن خـالل مـشروع           ينبغي النظر أيضاً يف الُسُبل امل     
Logib-D         ونادراً ما ينظـر    . بغية دمج هذه املعارف يف ممارسات الشركات املتعلقة باملوظفني

 األجور، يف عمليات التفاوضي اجلماعي اهلادفة إىل حتديد األجور، على أنه            ىنإىل اختالف ب  
 االجتماعيون قادرين على أن حيددوا بسرعة        سيكون الشركاء  ،Logib-Dوباستخدام  . قضية

وسهولة الطريقة اليت يؤثر هبا اتفاق التفاوض اجلماعي على بنية األجر القائمة فيمـا يتعلـق                
وميكن عندها استخدام هذه الطريقة إلدراج القضايا يف جـدول      . باملرأة والرجل املستخدمني  

فر فرصة لزيادة حـساسية الـشركاء        فإهنا تو  ،أعمال عمليات املساومة على األجور ومن مث      
  .االجتماعيني، على الرغم من استقالل األجور

  ةومياخلدمة العم  -٤  
متلك احلكومة االحتادية، خالفاً لعالقتها بالقطاع اخلاص، خيارات الختاذ إجراءات            -٦٨

ا  الذي تعترب فيه هي نفسه     ،ةوميملموسة ملكافحة الالمساواة يف األجور يف قطاع اخلدمة العم        
 (- Bundesgleichstellungsgesetzويهدف القانون االحتادي للمساواة بني اجلنسني . رب عمل

(BGleiG             إىل ضمان املساواة بني املرأة والرجل يف أعلى مستويات اإلدارة االحتادية، وخباصة 
م إىل وقد قُدِّ. العمليف املناصب التنفيذية، وإىل التوفيق بشكل أفضل بني احلياة العائلية وحياة            

، تقرير ثاٍن عن التجربة املكتـسبة يف تطبيـق القـانون            ٢٠١٠جملس النواب، يف هناية عام      
ومن بني اجملاالت اليت ركز عليها التقرير تعزيز تويل املـرأة           . االحتادي للمساواة بني اجلنسني   

 وتبلغ فجوة األجـور يف    . املناصب التنفيذية، وكذلك دراسة جوانب الالمساواة يف األجور       
 فجوة ضـيقة نـسبياً باملقارنـة        ، بالتايل ،وهي.  يف املائة  ١ة االحتادية   وميقطاع اخلدمة العم  

 يف املائة ويف القطـاع اخلـاص        ٧ة ككل والبالغة    وميبالفجوة القائمة يف قطاع اخلدمة العم     
يت اجلماعي واللوائح الهو نتيجة للتفاوض وهذا الوضع اإلجيايب نسبياً .  يف املائة٢٢,٦والبالغة 

ويتمثـل أحـد   . ةوميواليت تطبق على اخلدمة العم    مكافآت املوظفني املدنيني    يتضمنها قانون   
الفوارق يف األجور يف زيادة حتسني مشاركة املرأة يف املناصـب           تقليص  الُنُهج املمكنة لزيادة    

 من  وستقوم احلكومة االحتادية أيضاً بتقييم هذه اجلوانب      . ةوميالتنفيذية يف قطاع اخلدمة العم    
  .جديد يف تقرير األربع سنوات القادم بشأن تنفيذ القانون االحتادي للمساواة بني اجلنسني

ويساهم العمل بدوام جزئي مسامهة أساسية يف حتسني التوفيق بني احليـاة العائليـة              -٦٩
. على أن هذا العمل هو يف الوقت الراهن خيار تكاد ال تلجأ إليه سوى النساء              . العملوحياة  

، قررت احلكومة االحتادية، يف إطار برنامج تدابري تتعلق         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٦ويف  
باالستدامة، إجراء استقصاء للعمل بدوام جزئي يف املناصب التنفيذية لـإلدارات االحتاديـة،    

 موعداً إلهناء االستقصاء؛ وُينتظر أن تتخذ       ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١وحددت تاريخ   
  .تدابري الالحقة استناداً إىل نتائج االستقصاءقرارات بشأن ال
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  تقييم التقدم احملرز يف التنفيذ  -واو   
إن التحقق بشكل رصني ومنتظم وشفاف من النجاح مسة حامسة من مسات السياسة               -٧٠

تقوم الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملرأة والـشباب،         لذا،  و. املستدامة والناجعة 
وتراجع املشاريع الفردية فيما يتعلق باألهداف      . ت تقييم منتظمة لنجاح تدابريها    بإجراء عمليا 

 يف املائـة    ١٠  املؤقتة من أجل معرفة ما إذا كانت تساهم مسامهة حقيقية يف حتقيق هدف ال             
وقد ُحدِّدت أهداف مؤقتة كمية ونوعية من       . ٢٠٢٠خلفض الفوارق يف األجور حبلول عام       

  .حملرز يف اجملاالت اليت اختذت فيها التدابريأجل استعراض التقدم ا
تكوين الرأي من خالل إقامة الـصالت والـدعم         ممارسة تأثري إجيايب على     وميكن    -٧١

ويف إطار مشروع يوم املساواة يف األجور، يتمثل اهلدف األول          . املتبادل داخل اجملتمع املدين   
ق الوعي وتعبئة مجيع األطـراف      وخل" فجوة األجور بني اجلنسني   "بشأن  يف نشر املعلومات    

 وعـدد   ،عـدد املـشاركني   بوتتصل عمليات استعراض التقدم يف هذا السياق        . ذات الصلة 
 وحضور وسائط اإلعالم، ووعـي      ،األماكن اليت ُتنظم فيها أحداث يوم املساواة يف األجور        

      األجـور   وهلذا الغرض، سُيقدم تقرير تقييم سنوي ليوم املساواة يف        . ذا املوضوع هلاجلمهور  
فقد متيز اليـوم الرابـع للمـساواة يف         : وما انفك االهتمام بيوم العمل هذا يتزايد باستمرار       

 حدثاً على املستوى الـوطين      ٣٦٦ بتنظيم   ،٢٠١١مارس  / آذار ٢٥يف  أقيم   الذي   ،األجور
). ٢٠١٠ مدينة وبلدة يف عـام       ١٧٣( مدينة وبلدة    ٢٥٠يف  ) ٢٠١٠ حدثاً يف عام     ٢٥٩(

 ١مارس إىل   / آذار ١ففي الفترة املمتدة من     : ضاً اهتمام واسع لدى وسائط اإلعالم     وُسجل أي 
 ٦٦ تقرير يف وسائط اإلعالم املطبوعة إىل جانب         ٢ ٠٠٠ أحصي حنو    ٢٠١١أبريل  /نيسان

 تقريراً  ٥٠ تقرير ُنشر عرب اإلنترنت وزهاء       ١ ٠٠٠تقريراً نشرهتا وكاالت األنباء وأكثر من       
  . تقرير يف اإلذاعة٢٠٠نشر يف التلفزيون و

 ال  -ة األجل لتغيري مناذج األدوار التقليدية       ـع طويل ـر إىل مشاري  ـوسيحتاج األم   -٧٢
مـشروع  و" يوم الفتيات "فيما يتعلق بالفتيات والنساء الشابات فحسب، كما هو احلال يف           

يتعلق بالفتيـان   ، بل فيما    "الرياضيات واملعلوماتية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا    خنتار   هلمَّ"
يف عام ) ُسُبل جديدة للفتيان ("Neue Wege für Jungs"وسيتم، بالتايل، توسيع برنامج . أيضاً

وإن املشاركة يف أيام العمل واحلمالت هذه، اليت ما انفكـت           .  ليشمل يوماً للفتيان   ٢٠١١
ت تتزايد منذ سنوات، وتزايد عدد النساء الشابات اللـوايت يدرسـن مواضـيع الرياضـيا              

واملعلوماتية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا أو خيضعن لتدريب مهين يف جتارة أو مهنة تقنيـة              
بصورة منتظمة ومنهجية، كما هو احلال فيما يتعلق بالتقييم         يستخدمان كمؤشرين ُيعرضان    

 وإن يوم الفتيات  . الرابع لالتفاق الذي مت التوصل إليه مع أوساط األعمال والصناعة األملانية          
الذي ُنظم للمرة احلادية عشرة، إذ وفر لبنات املدارس اللوايت أمتمن مخس إىل عشر سـنوات                

 حدث  ١٠ ٠٠٠ خيار للمشاركة يف قرابة      ١٢٥ ٠٠٠من الدراسة يف أحناء البالد أكثر من        
وقد . خمتلف، قد ساهم مسامهة هامة يف مكافحة التمييز البايل بني مهن اإلناث ومهن الذكور
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 يف املائة من الشركات املـشاركة       ١٠ن   ومتكَّ ،الربنامجبداية  ن مليون فتاة منذ     ساهم أكثر م  
ويبني التقييم العلمي   . من توظيف عدد من النساء الشابات بفضل اشتراكهن يف يوم الفتيات          

ليوم الفتيات الذي يرافق الظاهرة أن املشاركة املتكررة يف يوم الفتيات هلا تأثري إجيايب علـى                
دليل على احلاجة إىل يوم الفتيان والقبول  الو. ة وتفضي إىل زيادة الوعي باملساواة     ثقافة الشرك 

ففـي  :  هو ارتفاع نسبة املشاركة فيه     - " جديدة للفتيان  بلس" وهو يوم ينسقه برنامج      -به  
 حدث يف   ٤ ٠٠٠لفتيان يف أكثر من     على ا  مكان   ٣٥ ٠٠٠السنة األوىل وحدها عرض حنو      

  .)٢٠٠١أبريل / نيسان١٤ يف(مجيع أحناء أملانيا 
وميكن اإلشارة إىل عدد من األهداف املؤقتة لتحسني التوفيق بني احليـاة العائليـة                -٧٣

 يتقدم الرجال   يتومن األهداف اهلامة يف هذا الصدد زيادة عدد أشهر اآلباء ال          . عملوحياة ال 
. عـن العمـل   ) قصري(بطلبات بشأهنا ونسبة النساء اللوايت يعملن بدوام كامل بعد انقطاع           

يتزايـد  تطوير مشاركة اآلباء ما انفك و. ويوثق تقرير األسرة ومرصد األسرة هذه التطورات    
      يف املائـة    ٢٣,٩، بلغت مشاركة اآلباء نـسبة       ٢٠٠٩في الربع الثالث من عام      ف. باستمرار

العالوة وُدفعت  . فيما يتعلق بالعدد اإلمجايل للطلبات املقدمة للحصول على عالوات الوالدين         
ويف بعض الواليات كانت مشاركة اآلباء أعلى       . لفترة ثالثة أشهر ونصف الشهر يف املتوسط      

 يف  ٣٠ يف املائة يف سكسونية، و     ٣٠,٢ يف املائة يف برلني، و     ٣٠,٤إذ بلغت   : بشكل ملحوظ 
 ٢٠٠٨وعلى النقيض من ذلك، مل يتجاوز متوسط مشاركة اآلباء يف عـام             . املائة يف بافاريا  

اآلباء طلباً للحصول على عالوة جمموع   يف املائة من     ٣,٥ يف املائة؛ ومل يقدم سوى       ٢١نسبة  
  .٢٠٠٧تربية الطفل، اليت استعيض عنها بعالوة الوالدين يف عام 

ويستفيد عدد أكرب من األمهات من فترة الراحة النسبية اليت متنحها عالوة الوالدين               -٧٤
عـدد  ازدياداً ملحوظاً   ويف الوقت نفسه، يزداد     . طفللألسر خالل السنة األوىل بعد والدة ال      

وكل واحدة من بني ثالث أمهات      . األمهات اللوايت يعدن إىل سوق العمل بعد ذلك مباشرة        
ويوفر هلن أيضاً الـدعم  . لديهن أطفال تتراوح أعمارهن بني السنة والسنتني مستخدمة حالياً      

  .لرعاية الطفليف البحث عن عمل من خالل توسيع البنية التحتية 
إن األنشطة اليت قامت هبا احلكومة االحتادية خللق عامل عمل يراعـي احتياجـات                -٧٥

وضع بالتعاون )  جناحلاألسر بوصفها عام" (Erfolgsfaktor Familie"األسرة يف سياق برنامج 
 مسامهة أساسية يف    تمع أوساط رجال األعمال واجلمعيات واالحتادات الصناعية، قد سامه        

فقـد  . من حيث مكان الشركة وقدرهتا التنافـسية جوهرياً   البيئة املواتية لألسرة عامالً      جعل
 يف املائة يف عـام      ٤٦ازدادت نسبة الشركات اليت تعترب البيئة املواتية لألسرة عامالً هاماً من            

 القائمة  Logib-Dويف إطار العمل بطريقة     . )١٧(٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٨٠ إىل زهاء    ٢٠٠٣
التشاور، فإن األرقام اليت تدل على عدد استفسارات الشركات املتعلقة هبذه الطريقـة،             على  

__________ 

)١٧( "Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2010", Cologne Institute for Economic Research 
 .٢٠١٠دراسة أعدت بتكليف من الوزارة االحتادية لشؤون األسرة واملسنني واملرأة والشباب، 
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وعدد الطلبات املقدمة للحصول على مشورة، والتواتر الذي تتم به زيارة املوقع الـشبكي،              
جناح األهداف املؤقتة يف    تشري إىل    هي أمور    ،وعدد املرات اليت مت فيها حتميل األداة الشبكية       

مت النفاذ إىل التقارير الـيت      وقد  . ود املبذولة ملكافحة فجوة األجور بشكل مستدام      هذه اجله 
 واستخرجت نسخ   ٢٠١٠يوليه  / مرة منذ متوز   ١ ٠٠٠أنتجتها هذه األداة الشبكية أكثر من       

 هؤالء حتليالً كامالً للمكافآت ٨٠٠  وتلقى املستخدمون ال.  مرة٨٠٠مطبوعة منها أكثر من 
وقدم ما  . املرحلة الثالثة من مراحله السبع    حالياً  وبلغ املشروع   .  املساواة من منظور موجه حنو   

 ومت  ، شركة طلبات للحصول على مشورة خالل املراحل األوىل والثانية والثالثة          ٧٧جمموعه  
  . شركة٧٠إقرار طلبات 

طلبات عـالوة الوالـدين،     (وينبغي أال يغيب عن البال أن األهداف املؤقتة الفردية            -٧٦
 ومعدالت املشاركة يف يـوم الفتيـات ويـوم     Logib-Dاركة األب، واستخدام طريقة     ومش

نظر إليها مبفردها فقط، فهي ال تقدم سوى حملة عامـة            يُ نينبغي أ ال  ) خلاملساواة يف األجور إ   
كـالتعليم  (ومن الصعب أن يكون التقدم احملرز يف اجملاالت الفردية          . عن منط التطوير برمته   

فحىت ولو بدأت   . قادراً على أن حيد وحده من الفوارق القائمة بني األجور         ) والتدريب مثالً 
  .املرأة تبز الرجل يف التحصيل العلمي، فإهنا كثرياً ما تواجه حاجزاً غري مرئي

  االلتزامات الوطنية والدولية  -زاي   

  اجلملة الثانية من الفقرة الثانية من املادة الثالثة من القانون األساسي  -١  
         أرسى القانون األساسي يف أملانيا، بشكل قانوين، املساواة بني املـرأة والرجـل يف                -٧٧

إعمال املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل       ، تسعى الدولة إىل     ووفقاً هلذه املادة  ). ٢(٣املادة  
  .وتتخذ اخلطوات الالزمة للقضاء على املساوئ القائمة اآلنإعماالً فعلياً 

   من معاهدة لشبونة١٥٧ادة امل  -٢  
تـساوي قيمـة    عند  شكل مبدأ تساوي األجر للمرأة والرجل عند تساوي العمل أو             -٧٨

          الـيت كانـت     ١٤١املـادة    (١٩٥٧العمل أحد عناصر معاهدة االحتاد األورويب منذ عـام          
 سري  معاهدة بشأن ( دخلت معاهدة لشبونة     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١ويف  ). ١١٩سابقاً  

مبـدأ تـساوي    تأكيد   من هذه املعاهدة     ١٥٧املادة  عيد  وت. حيز النفاذ ) عمل االحتاد األورويب  
  . األجر بني املرأة والرجل

  (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG)ملساواة يف املعاملة بشأن االقانون العام   -٣  
واهلـدف  . ٢٠٠٦لنفاذ منذ عام    دخل القانون العام بشأن املساواة يف املعاملة حيز ا          -٧٩

من هذا القانون هو منع التمييز القائم على أساس العرق أو األصل اإلثين أو اجلنس أو الدين                 
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وتشكل احلماية من التمييز يف . أو املعتقد أو اإلعاقة أو السن أو امليل اجلنسي، أو القضاء عليه    
  .االستخدام واحلياة املهنية حمور تركيز هذا القانون

 (Bundesgleichstellungsgesetz für dieالقانون االحتـادي للمـساواة بـني اجلنـسني      -٤  

Bundesverwaltung und die Gerichte des Bundes – BGleiG(  
 القانون االحتادي للمساواة بني اجلنسني قواعد اللتزامات أعلـى الـسلطات            رسيي  -٨٠

ليات املفوضني املعنيني باملساواة بغية     وملسؤومومية  االحتادية بوصفها رب عمل يف اخلدمة الع      
  .تنفيذ أهداف تكافؤ الفرص

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -٥  
إن الدول األطراف ملزمة باختاذ تدابري لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                -٨١

      ١٨مة وفقـاً للمـادة       على فترات منتظ   قطرية وبتقدمي تقارير    ١٩٧٩التمييز ضد املرأة لعام     
  .من االتفاقية

وقد دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مجهورية أملانيـا االحتاديـة،             -٨٢
بوصفها إحدى الدول األطراف، إىل اعتماد تدابري ملموسة واستباقية للحـد مـن فـوارق               

يف إحدى التوصيات الـيت     األجور وفوارق الدخل بني املرأة والرجل والقضاء عليها، وذلك          
  .٢٠٠٩قدمتها يف عام 

  أهداف االحتاد األورويب  -٦  
 ١٨يبلغ متوسط فوارق األجور بني اجلنسني يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب               -٨٣

" تساوي األجر عند تساوي العمل أو تساوي قيمـة العمـل          "وبالتايل، يعترب مبدأ    . يف املائة 
 تركز عليها االستراتيجية اجلديدة للمفوضية األوروبيـة بـشأن          إحدى النقاط الرئيسية اليت   

سـبتمرب  / أيلـول  ٢١، اليت اعتمـدت يف      ٢٠١٥-٢٠١٠املساواة بني املرأة والرجل للفترة      
وقد أعلنت املفوضية األوروبية يف هذه االستراتيجية عن عـدد مـن اإلجـراءات              . ٢٠١٠

  :الرئيسية، وأمهها اإلجراءات التالية
شركاء االجتماعيني األوروبيني، ومـع مراعـاة اسـتقاللية احلـوار           القيام مع ال   •

مثل استكشاف السبل املمكنة لتحسني شفافية األجور وما لترتيبات         باالجتماعي،  
 ؛العمل بدوام جزئي والعقود املربمة ملدة حمددة من تأثري على املساواة يف األجور

امللـصقات   مثـل    ،كان العمل دعم املبادرات اهلادفة إىل املساواة يف األجور يف م         •
، واجلوائز، فضالً عن استحداث أدوات تساعد أرباب "املواثيق"اخلاصة باملساواة، و  

 ؛العمل على ردم فجوات األجور بني اجلنسني اليت ال مربر هلا
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لمساواة يف األجور يعقد كل سنة لزيادة الوعي بشأن املدة اليت            ل إقامة يوم أورويب   •
 .ملرأة أكثر من الرجل لتحصل على نفس الدخلحتتاج أن تعمل خالهلا ا

 األملاين اخلاص بشفافية األجور ويوم املساواة يف األجور         Logib-Dوقد شكل برنامج      -٨٤
 بدعم من احلكومة االحتادية، إىل جانب برامج أخـرى،       ٢٠٠٨الذي نظم يف أملانيا منذ عام       

  .ة والوارد ذكرها أعالهمناذج لإلجراءات الرئيسية األخرية اليت اختذهتا املفوضي
ويف سياق عمليات استعراض التقدم املنتظمة، اليت أجريت ضمن االحتـاد األورويب              -٨٥

باالقتران مع تنفيذ منهاج عمل بيجني، قام اجمللس املعين بالعمالـة والـسياسة االجتماعيـة               
، بتبـسيط وترشـيد     ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٦والصحة وشؤون املستهلكني، يف     

 من أجل قياس فجوة األجـور بـني         ٢٠٠١شرات اليت مت األخذ هبا هلذا الغرض يف عام          املؤ
  . وبتحسينها بصورة منهجية،اجلنسني

 بدأت املفوضية األوروبية السنة الثانية من محلتها للقضاء         ٢٠١٠مارس  / آذار ٥ويف    -٨٦
  .على فجوة األجور بني اجلنسني

االحتادية بشأن التدابري اهلادفة إىل تنفيذ      املعلومات اليت قدمتها احلكومة       -ثالثاً   
 من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية      ٦٢التوصيات الواردة يف الفقرة     

  ٢٠٠٩بالقضاء على التمييز ضد املرأة لعام 

  ى واملتحولني جنسياًثإجراء حوار مع املنظمات غري احلكومية للخنا    
ضد املرأة إىل أملانيا، لدى تقدميها تقريرهـا  طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     -٨٧

فرباير /القطري السادس مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف شباط            
، أن تقدم، بوصفها دولة طرفاً يف هذه االتفاقية، تقريراً خطياً يف غضون سنتني عمـا      ٢٠٠٩

وتتـضمن  .  من املالحظات اخلتامية   ٦٢قرة  اختذته من تدابري لتنفيذ التوصيات الواردة يف الف       
ى واملتحولني جنسياً بغيـة     ثهذه الفقرة طلب إجراء حوار مع املنظمات غري احلكومية للخنا         

  .تفهم مطالبهم على حنو أفضل واختاذ تدابري فعالة حلماية ما هلم من حقوق اإلنسان
 ".WACHSTUM وكما ذكر يف اتفاق التحالف للفترة التشريعية السابعة عـشرة،   -٨٨

"BILDUNG. ZUSAMMENHALT) إن القانون املتعلق بالتحول "، )النمو، التعليم، التالحم
وهو مل يعد يتناسب مع حالة املعارف       . سنةثالثني  اجلنسي ساري املفعول منذ ما يقرب من        

ورية القرار الذي أصدرته احملكمة الدست   أخذ  ولذا، سننقح هذا القانون ب    . العلمية الراهنة /الطبية
ن األشخاص املعنيني من أن     جديد ميكّ حمدَّث  االحتادية يف احلسبان لضمان إرسائه على أساس        

  ).٤ -الفصل الرابع ". (اًحييوا حياة حرة ومستقلة ذاتي
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، حواراً مع   ٢٠١٠يونيه  /األملاين لألخالقيات، يف حزيران   الوطين  وقد أجرى اجمللس      -٨٩
 وذلك يف شكل منتدى نقاش ،الذاتم على ية باعتمادهاألشخاص املعنيني ومع املنظمات املعن  

ويف هذا احلدث، مت االستماع، ال إىل وجهات نظـر       ".  احلياة بني اجلنسني   -ة  ثاخلنو"عنوانه  
األشخاص املعنيني أنفسهم فحسب، بل وجهات نظر األطبـاء واألخـصائيني النفـسيني             

  .ه يف احلسبانواالجتماعيني والقانونيني أيضاً، وأُخذت وجهات النظر هذ
واجمللس الوطين األملاين لألخالقيات هو هيئة مستقلة يعينها رئيس جملـس النـواب               -٩٠

ويرشح جملـس النـواب     . ٢٠٠٧األملاين وتعمل استناداً إىل قانون جملس األخالقيات لعام         
 عضواً، بينمـا ترشـح احلكومـة        ٢٦األملاين نصف عدد أعضاء جملس األخالقيات البالغ        

وجيمع هؤالء بني اختصاصات العلوم الطبيعية والطبية والالهوتيـة         . النصف اآلخر االحتادية  
واهلدف من جملسهم هو توضـيح      . والفلسفية واألخالقية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية    
  . خمتلف الُنُهج األخالقية وطيف من اآلراء يتسم بالتعددية

 األخالقيات، أن يقدم آراء مببـادرة       وجيوز جمللس األخالقيات، مبوجب قانون جملس       -٩١
وملا كان يقيم بالفعل    . منه بوصفه مكلفاً بذلك من جملس النواب األملاين واحلكومة االحتادية         

 كـانون  ١٧يف حواراً مع األشخاص املعنيني ومنظماهتم، فقد كلفته احلكومـة االحتاديـة،      
 بإعـداد   ،جملس األخالقيات  من قانون    ٢ادة   من امل  ٣عمالً بالفقرة   ،  ٢٠١٠ديسمرب  /األول

  .ى وما يواجهونه من حتدياتثرأي عن حالة اخلنا
 إىل املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييـز          ويشري التكليف صراحةً    -٩٢

ى واملتحـولني   ثضد املرأة وإىل التقرير عن احلوار مع املنظمات غري احلكومية اليت متثل اخلنـا             
ويف ضوء ذلك، تطلب احلكومة االحتادية إىل اجمللـس         . ٢٠١١ه يف عام    جنسياً، املقرر تقدمي  

الوطين األملاين لألخالقيات أن يواصل احلوار مع األشخاص املعنيني ومع منظمـاهتم املعنيـة              
ى والتحديات اليت يواجهوهنـا،     ثعلى النفس وأن يبحث بصورة شاملة وضع اخلنا       باعتمادهم  

وطلبت احلكومة االحتاديـة   . ن قضايا التحول اجلنسي   مع فصل هذه القضايا بشكل واضح ع      
  .، إن أمكن٢٠١١أن يقدم هذا الرأي حبلول هناية عام 

وهاجس اجمللس الوطين األملاين لألخالقيات هو إعطاء دفع للحوار املتعلق باملـسائل              -٩٣
.  املـدين  األخالقية األساسية والقائم بني احلكومة االحتادية وجملس النواب األملاين واجملتمـع          

ة ومكافحة الصور   ثويسعى اجمللس إىل إزالة املمنوعات من اخلطاب االجتماعي املتعلق باخلنو         
 الـسياسي املـشكالت     -وعلى هذا النحو تعاجل يف احلقل االجتمـاعي         . النمطية السائدة 

  .، لدى األشخاص الذين يعانون اضطرابات يف النمو اجلنسيجلسيمةالواضحة، وأحياناً ا
 كان حتليل خمتلف املشكالت اليت تعانيها فئات األشخاص املشار إليهم أعـاله             اوملّ  -٩٤

ينطوي على مسائل طبية ومسائل تتعلق باحلالة املدنية وغريها من املسائل، فإن هناك عـدة               
  . وزارات معنية هبذه املسائل داخل احلكومة االحتادية
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خالقيات الـسالف الـذكر     وبصورة مستقلة عن تكليف اجمللس الوطين األملاين لأل         -٩٥
ريان القانون  أنشئت مع بدء س   التمييز، اليت   كافحة  وباإلضافة إليه، أمرت الوكالة االحتادية مل     

 يف عـام  (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG)ملساواة يف املعاملـة  بشأن االعام 
 جنسياً، وخاصة يف    التمييز ضد األشخاص املتحولني   "، بإجراء دراسة أكادميية عنواهنا      ٢٠٠٦

وتقـدم الوكالـة    . ٢٠١٠ديـسمرب   /، وقدمت هذه الدراسة يف كانون األول      "حياة العمل 
التمييز مساعدة مستقلة إىل األشخاص املهددين أو املعرضـني للتمييـز يف            كافحة  االحتادية مل 

 مهام  وتتمثل إحدى ). ملساواة يف املعاملة  بشأن ا  من القانون العام     ٢٧املادة  (تأكيد حقوقهم   
 من القانون   ٢٩ويف هذا السياق، تنص املادة      . الوكالة يف التعاون مع املنظمات غري احلكومية      

ة التمييز املنظمات غري احلكومية على      فحاكُيشرك املكتب االحتادي مل   "السالف الذكر على أن     
ملنظمـات  ة التمييز أيضاً اتصاالت مع ا     فحاكوتقيم الوكالة االحتادية مل   [...]" النحو املناسب   

وبطلب إجراء الدراسة األكادميية    . غري احلكومية املهتمة بشواغل األشخاص املتحولني جنسياً      
ة التمييز قد تناولت فئة األشـخاص الـيت   فحاكاملشار إليها أعاله، تكون الوكالة االحتادية مل      

فضفاض عن  حددهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ألن التحول اجلنسي تعبري             
عدد كبري من اهلويات وأمناط احلياة واملفاهيم ألشخاص ال يعترفون باجلنس الـذي ينـسب         

  .إليهم عند الوالدة أو ال يعترفون به وحده
 ٢٠٠٦ التمييز، منذ إنشائها يف خريف عام        كافحةوقد سجلت الوكالة االحتادية مل      -٩٦

وكانـت  .  املتحولني جنـسياً    قضية مشورة بشأن   ١٠٠، حنو   ٢٠١١مايو  /وحىت بداية أيار  
إال أن صغر عدد القـضايا      . معظم هذه القضايا تتعلق بالتمييز الذي يعانيه هؤالء األشخاص        

وتشري النتائج اليت خلصت إليها الدراسة إىل ضرورة        . جيعل حتديد نسبة مئوية غري ذي أمهية      
 التمييز أن تأخـذ     فحةكاوتنوي الوكالة االحتادية مل   . إجراء املزيد من البحوث يف هذا الشأن      

  .هذا األمر يف االعتبار بصورة جدية وتنظر حالياً يف إمكانية التكليف بإعداد تقرير حبثي آخر

        
  


