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  .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
ـــالنظــر يف التقاري ــدول األ ـ  مبوجــب طــرافر املقدمــة مــن ال

  )تابع ( من االتفاقية١٨املادة 
، (CEDAW/C/DEU/6 التقرير الدوري الـسادس ألملانيـا       

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

ــا         - ١ ــد أملاني ــضاء وف ــسة، اختــذ أع ــوة الرئي ــى دع ــاء عل بن
  .أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة

، مــن الــوزارة  )أملانيــا ( ديفــا-الــسيدة ولــسكوب    - ٢
: االحتاديـــة لـــشؤون اُألســـرة وكبـــار الـــسن واملـــرأة والـــشباب

قــدمت اســتكماالً بــشأن التطــورات الــيت حــدثت منــذ تقــدمي    
ــسادس  ــدوري الــ ــر الــ ــا التقريــ . (CEDAW/C/DEU/6) ألملانيــ

وقالت إن االقتصاد األملـاين يـشعر بالفعـل بتـأثري األزمـة املاليـة               
فالبطالــة آخــذة يف االرتفــاع، ال ســيما بــني الرجــال،  . العامليــة

وأصبحت النساء بصورة متزايدة هـن املتكـسبات يف صـفوف           
ــة      . اُألســرة ــرة اضــطراب األحــوال املالي ــم خــالل فت ــن امله وم

ار متويــل العناصــر اهليكليــة األساســية الالزمــة     ضــمان اســتمر 
  .لسياسة املرأة

وأضــافت قائلــة إنــه ملــا كانــت االتفاقيــة غــري معروفــة     - ٣
علــى نطــاق واســع يف أملانيــا، فقــد أصــدرت وزارهتــا كتّيبــاً        

 لزيــــادة التوعيــــة باالتفاقيــــة ٢٠٠٧جديــــداً يف أواخــــر عــــام 
وناقـشت  . ةوبروتوكوهلا االختياري وبالتوصيات العامـة للجنـ      

اللجنة الربملانيـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان االتفاقيـة مبناسـبة اليـوم         
وخصص الربملان جلسة عامـة ملناقـشة االتفاقيـة         . العاملي للمرأة 

وُتسلِّم أملانيا بأمهية التقـارير     . والتقرير الدوري السادس ألملانيا   
ــري        ــي املنظمــات غ ــع ممثل ــاء م ــا البنَّ ــة وستواصــل حواره البديل

  .وميةاحلك
ــة يف     - ٤ وأشــارت إىل أن التوصــيات الــصادرة عــن اللجن

، أضــافت مــدخالً هامــاً لــصياغة الــسياسات يف     ٢٠٠٤عــام 

جماالت كثرية من بينها إجازة الوالدية لآلبـاء ومـشاركة املـرأة            
يف احلياة السياسية وبرامج مكافحة العنـف ضـد املـرأة وغريهـا        

ــن اجملــاالت  ــاجلهود املبذو  . م ــق ب ــا يتعل ــى   وفيم ــب عل ــة للتغل ل
القوالـــب النمطيـــة القائمـــة علـــى أســـاس نـــوع اجلـــنس، فـــإن  
استبدال بدل تنشئة الطفل ببدل الوالدية حقق جناحاً يف زيـادة           

كمـا شـجع عـرض      . نسبة اآلباء احلاصلني على إجازة الوالدية     
تفاعلي مت تصميمه بالتعـاون مـع الوكالـة االحتاديـة للتوظيـف،             

ــة   ــتفكري يف كيفي ــى ال ــشبان عل ــصور األدوار املنوطــة هبــم ال .  ت
ــى شــبكة اإلنترنــت األدوار      ــصبيان عل ــد لل ــع جدي وعــاجل موق
املتغرية ومت إعداد مواد تعليمية لتدريسها يف املـدارس عـن دور            

  .القوالب النمطية
ــع       - ٥ ــا مـ ــية يف تعاوهنـ ــا ماضـ ــة إن وزارهتـ ــضت قائلـ ومـ

منظمــات الرجــال الــيت تــدعم املــساواة وجيــري إنــشاء شــبكة    
 املنظمــات لتــشجيع الــشبان علــى النظــر يف منــاذج   تــضم هــذه

ــدة ــة   . ألدوار جديـ ــديل للخدمـ ــة، كبـ ــة املدنيـ ــا أن اخلدمـ كمـ
العــسكرية، تتــيح للــشبان فرصــة النظــر يف خيــارات غــري منطيــة 

وأضـــافت أن أملانيـــا شـــرعت، يف عـــام  . ملـــستقبلهم الـــوظيفي
، يف مشروع حبث دويل ملعاجلة املـسائل املتعلقـة بـدور            ٢٠٠٧
ج الـــــسائدة للمـــــرأة والرجـــــل داخـــــل اُألســـــرة ويف النمـــــاذ

  .التشريعات االجتماعية
 الـــصادرة عـــن ٢٣وقالـــت إن التوصـــية العامـــة رقـــم   - ٦

اللجنــــة اســــُتخدمت يف اإلعــــداد للــــذكرى الــــسنوية ملــــرور  
ويف . ٢٠٠٩يف عـام    حق االنتخـاب    املرأة  منح  عاماً على    ٩٠
 لتمثيل املـرأة     يف املائة  ٣٠، جتاوزت أملانيا نسبة الـ      ١٩٩٨عام  

 وزيـرات مـن جممـوع       ٦يف الربملان ولـديها حاليـاً مستـشارة و          
 يف املائـة    ٢٥وعلى مستوى البلـديات، متثـل املـرأة         . وزيراً ١٤

فقــط مــن أعــضاء اهليئــات اإلداريــة، بينمــا األعــداد أقــل علــى    
ــاء   ــد ومــديري األحي ــشجيع  . مــستوى الُعَم ــة لت وانطلقــت محل
. سياســـات اجملـــالس البلديـــة املـــرأة علـــى املـــشاركة يف رســـم  
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 يف املائـة مـن النـساء املـشاركات حاليـاً يف صـنع               ٨٦كان   وملا
سياسات اجملالس البلدية كن يضطلعن بـدور نـشط يف اجملتمـع            
املـــــدين يف املاضـــــي، فقـــــد اســـــتهدفت احلملـــــة اجلمعيـــــات 

  .واالحتادات التطوعية وشكلت حتالفات عمل حملية
 علـى قـدم املـساواة يف        وأشارت إىل أن ملشاركة املرأة      - ٧

ومع بلوغ معدل تشغيل املرأة نسبة      . احلياة العملية أولوية عليا   
 يف املائــة، تكــون أملانيــا قــد جتــاوزت أهــداف اســتراتيجية   ٦٤

ــروق      ــة الفـ ــة إىل معاجلـ ــاك حاجـ ــزال هنـ ــن ال تـ ــشبونه؛ لكـ لـ
اإلقليميــة وتوظيــف أُمهــات األطفــال الــصغار ومتثيــل املــرأة يف  

وأضـافت أن املـرأة تتكـسب بنـسبة         . ة العليا املستويات الوظيفي 
 يف املائة أقل مـن الرجـل يف املتوسـط، بـل أن الفـرق أكـرب           ٢٣

وأشارت دراسات حبثية حديثـة  . بني خرجيي اجلامعة واملديرين 
ــسية وراء     جــرت بتفــويض مــن وزارهتــا إىل أن األســباب الرئي

الفصل اُألفقـي والرأسـي     : الفجوة يف األجور ترجع إىل ما يلي      
لــسوق العمــل؛ انقطــاع عمــل املــرأة املتكــرر ألســباب عائليــة؛  
واخنفاض األجر يف املهـن الـيت تـشغلها اإلنـاث تقليـدياً بـسبب               
. االســــتراتيجيات املختلفــــة يف املفاوضــــات املتعلقــــة بــــاألجر

عدم املساواة يف األجر، فإنه يشكِّل فوضى اقتـصادية ُتزيـد            أما
  .من خماطر الفقر

ــافت تقــــول إن   - ٨ ــادرات تــــشجيع الــــشابات  وأضــ مبــ
والرجال على عبور احلـدود التقليديـة يف سـوق العمـل تـشمل              
ــة      ــرامج رعاي ــة، والتوســع يف ب ــدالت الوالدي ــد لب النظــام اجلدي

ــل     ــوق العمـ ــودة إىل سـ ــل للعـ ــامج عمـ ــود برنـ ــل ووجـ . الطفـ
وأشارت إىل االحتفـال بيـوم املـساواة يف األجـر الـذي سـُيعقد               

ــة يف آذار  ــرة الثاني ــارس /للم ــصبح   ٢٠٠٩م ــة لكــي ت  يف حماول
ــشات      ــضية أساســية يف مناق ــساواة يف األجــر ق مــسألة عــدم امل

وسـتقوم جلنـة عيَّنتـها احلكومـة االحتاديـة          . السياسة االجتماعية 
 لتقدمي تقرير عـن املـساواة، بتقـدمي تقريرهـا األول            ٢٠٠٨عام  

.  بشأن سياسة املساواة من منظور دورة احليـاة        ٢٠١٠يف عام   

ر توصيات عملية حـول كيفيـة إمكانيـة جتنُّـب           وسيشمل التقري 
  .خماطر التمييز يف حاالت االنتقال

 خطـة العمـل     ٢٠٠٧وقالت إن احلكومـة أقـرت عـام           - ٩
ــرأة   ــة ملكافحــة العنــف ضــد امل وتــضمنت خطــة العمــل  . الثامن

ــدعم     ــدمي الــ ــم تقــ ــيم ونظــ ــع والتنظــ ــاالت املنــ ــدابري يف جمــ تــ
وتدعم احلكومـة   . واالستشارات للنساء املتضررات من العنف    

ــوطين والتعــاون علــى      ــشبكي علــى املــستوى ال ــربط ال ــضاً ال أي
وهنــاك خطــط لتعزيــز تــدابري    . الــصعيدين األورويب والــدويل 

محايــة النــساء املهــاجرات وإيــالء مزيــد مــن االهتمــام ملــشاكل  
  .النساء املعوقات

وأشـارت إىل أن دراسـة قائمـة علـى بيانـات مـستمدة         - ١٠
ــة امل  ــصحية للمــرأة يف   مــن استقــصاء للحال ــة وال ــشية واألمني عي

ــاء        ــاً أثن ــرأة يكــون عالي ــف ضــد امل ــت أن خطــر العن ــا بيَّن أملاني
وينبغــي أن تؤخــذ اســتنتاجات هــذه الدراســة يف     . االنفــصال

االعتبـــار عنـــد تـــصميم سياســـات تتعلـــق بـــإجراءات الطـــالق 
ومت تـصميم مـشروع     . ومتويل مآوى النساء ومشاريع التـدخل     

ــون  ــدخل الطــ ”معن يرمــي إىل حتــسني  “ يب ملناهــضة العنــف الت
التـــشخيص واملـــداواة وتوثيـــق املـــسائل الـــصحية الناجتـــة عـــن  

  .املرتيل العنف
وقالت، فيما يتعلق بـالزواج بـاإلكراه، إن بنـود خطـة            - ١١

ــة       ــرأة وخطــة التكامــل الوطني العمــل ملكافحــة العنــف ضــد امل
ــان بعــضهما اآلخــر    ــة متممت ــة االحتادي وأضــافت أن . للحكوم

واج باإلكراه ليس بالتأكيـد مقبـوالً علـى نطـاق واسـع بـني               الز
املهاجرين، لكن من املهم معاجلة هـذه املـسألة وحتـسني احلالـة              

ومت بالفعـل تنفيـذ كـثري       . املعيشية للنساء والفتيـات املهـاجرات     
ــها وزارهتــا باالشــتراك مــع املعهــد      مــن االقتراحــات الــيت قدمت

ــة للوكــاالت وقُــدمت مــواد. األملــاين حلقــوق اإلنــسان   إعالمي
احملليـــة املعنيـــة باألطفـــال واألحـــداث، يف حـــني هنـــاك خدمـــة 
ــي      ــات الالئـ ــساعدة الفتيـ ــة ملـ ــشورة متاحـ ــدمي املـ ــرة لتقـ مباشـ
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ــه   ــاإلكراه أو املتــضررات من ــزواج ب ويقــوم . يتعرضــن خلطــر ال
  .نظام التعليم بدور رئيسي يف هذا الشأن

ــام احلـــايل إطـــ    - ١٢ ــيتم يف العـ ــه سـ ــة إنـ الق وأردفـــت قائلـ
كمـا سـتقوم احلكومـة    . مـشروع جتـرييب بـشأن الـدعارة حاليـاً     

ــساعدة    ٩٧بتخــصيص  ــورو ملؤســسة اُألم والطفــل مل ــون ي  ملي
وسـتقوم محلـة التثقيـف      . النساء احلوامـل يف حـاالت األزمـات       

اليت يقودها املركز االحتادي للتثقيف الـصحي يف جمـال اجلـنس         
ة والتشخيـصية   بتقدمي خدمات يف النواحي النفسية واالجتماعي     

يف مرحلــــة مــــا قبــــل الــــوالدة مــــع اهتمــــام خــــاص بالنــــساء 
وعلــى الــرغم مــن مجيــع التحــديات، تبــذل أملانيــا  . املهــاجرات

ــتقدم      ــة، وسـ ــك احلملـ ــداف تلـ ــق أهـ ــضافراً لتحقيـ ــداً متـ جهـ
  .اقتراحات اللجنة وتوصياهتا مدخالً قيِّماً للسياسات املقبلة

  ٦ إىل ١املواد 
قالت إن أملانيا غالباً مـا حتظـى        : السيدة شيمونوفتش   - ١٣

باملديح كمثال ألفضل املمارسـات، حيـث أهنـا تقـدم تقريرهـا             
إىل الربملــــان وتناقــــشه مــــع احلكومــــة ومــــع املنظمــــات غــــري 

وتـساءلت ملـاذا مل ُتـدرج يف التقريـر أيـة معلومـات       . احلكوميـة 
عن النساء الالئي أُعيد حتديد هويتهن اجلنـسانية، حيـث تـشري            

  . غالباً إىل املشاكل اليت يعاين منها هؤالء النساءتقارير الظل
وأضافت قائلـة إن النظـام القـانوين األملـاين فيمـا يبـدو                - ١٤

وتــساءلت . بــصدد إدمــاج االتفاقيــة يف أحكامــه ُجــزءاً بـــُجزء  
عمـــا إذا كانـــت االتفاقيـــة بعـــد ســـارية املفعـــول بالكامـــل يف  

 وطلبــت إيــضاحات عــن خطــط احلكومــة يف. القطــاع اخلــاص
املــستقبل بــشأن اتفاقهــا مــع القطــاع اخلــاص مــن أجــل تعزيــز   

  .تكافؤ الفرص
وقالت إن اللجنة يف حوارها البنَّاء الـسابق مـع أملانيـا،       - ١٥

ــى        ــز عل ــن التركي ــد م ــى وضــع مزي ــة الطــرف عل حثَّــت الدول
ــاً      ــزم قانون ــسان مل ــة كــصك مــن صــكوك حقــوق اإلن االتفاقي

. واة بني اجلنـسني   وذلك يف إطار جهودها لتحقيق هدف املسا      

وطالبــت اللجنــة أيــضاً بــأن تتخــذ أملانيــا تــدابري لتعزيــز الــوعي  
باالتفاقية يف صفوف أعضاء الربملان واهليئة القضائية والعـاملني       

غري أن االتفاقية ليست بعد معروفة علـى نطـاق          . مبهنة القانون 
وأضافت أنه سيكون مـن املفيـد معرفـة مـا إذا            . واسع يف أملانيا  

ك أي تثقيف حمدد ألعضاء اهليئة القضائية فيمـا يتعلـق   كان هنا 
  .بقانون الدعوى القائم مبوجب الربوتوكول االختياري

طلبــت معلومــات عــن وضــع ثنــائّي : الــسيدة بيمنتــل  - ١٦
اجلنس واملخنثني والسياسات الفعليـة املوجـودة لتمكينـهم مـن           

وأضــافت أنــه ال ينبغــي . ممارســة حقــوق اإلنــسان اخلاصــة هبــم
تعكـس   ار ثنائّي اجلـنس علـى الـدخول يف فئـة جنـسانية ال             إجب

وال ينبغـي إجـراء أي تـدخل طـيب          . خربات هويتـهم اجلنـسانية    
ولقـد تعرضـت اإلجـراءات املتبعـة لتغـيري      . دون رضا عـن علـم    

االســــم ونــــوع اجلــــنس القــــانوين النتقــــادات، مبــــا يف ذلــــك 
التشخيص اإللزامي لثنـائّي اجلـنس الـذي يقـضي بتقـدمي فتـوى         

  .ن اثنني من اخلرباءم
الحظ أنه طبقاً للتقرير، فإن هـدف       : السيد فلنترمان   - ١٧

سياسة أملانيا حتقيق تكافؤ الفرص بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع              
ــاة  ــاحي احليـ ــسياسات   . منـ ــضاً أن الـ ــذكر أيـ ــر يـ إال أن التقريـ

املتعلقــة باُألســرة موضــع تركيــز رئيــسي يف النــشاط الــسياسي   
ــة االحتاديــة  ــان متناقــضان، بــالنظر إىل    و. للحكوم هــذان البيان

وتـــساءل كيـــف تعتـــزم . املفهـــوم التقليـــدي الـــسائد يف أملانيـــا
ــسانية وسياســتها     احلكومــة حتقيــق التكامــل بــني سياســتها اجلن

  .املتعلقة باُألسرة
وأضــاف قــائالً إن التقريــر قــدم إشــارات كــثرية إىل        - ١٨

ــا    ــادي ألملاني ــتوري االحت ــه يف حا. اهليكــل الدس ــدم  ولكن ــة ع ل
امتثــال واحــدة مــن املقاطعــات متامــاً لاللتزامــات الدوليــة، فإنــه 
يتساءل عن اآلليات املوجودة لـدى احلكومـة االحتاديـة ملعاجلـة          

ــف ــسنَّى إدراج      . املوق ــو ت ــد ل ــن املفي ــه ســيكون م وأضــاف أن
معلومـات حمـددة يف التقريـر القـادم عـن تـشريعات وسياسـات        
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 وسأل عـن اإلجـراء الـذي     .املقاطعات مادة مبادة قدر اإلمكان    
ــاه إىل     ــه االنتب ــا لتوجي ســيتم اختــاذه عنــد عــودة الوفــد إىل أملاني

  .املناقشة اهلامة اليت أجرهتا مع اللجنة
وقال إن قـانون املـساواة االحتـادي خطـوة هامـة جـداً                - ١٩

لألمام، على الرغم من أن تطبيـق أحكامـه ال يـسري إال علـى               
فيــد معرفــة مــا إذا كــان  وســيكون مــن امل. املــستوى االحتــادي

ــشريعات مــشاهبة   ــدى املقاطعــات ت وســأل عمــا إذا كانــت  . ل
احلكومــة تعتــزم إعــادة النظــر يف نطــاق القــانون والعناصــر الــيت 
كانت موضع انتقـادات املنظمـات غـري احلكوميـة، ومـن بينـها              

  .األحكام املتعلقة بعبء اإلثبات
أي ذكـر   قالت إنه مل يرد يف التقرير       : ريالسيدة نيوبو   - ٢٠

حلالة النساء والفتيـات يف الـسجون علـى الـرغم مـن اإلعـراب               
عن القلـق يف تقـارير بديلـة بـشأن عـدد الفتيـات املودعـات يف                 

وأضافت أن جلنة حقـوق الطفـل أعربـت عـام           . سجون النساء 
 عن القلق بشأن إدارة حماكم األحـداث، إال أن إيـداع      ٢٠٠٤

ا يعــد انتــهاكاً الفتيــات يف ســجون النــساء مــا زال مــستمراً ممــ  
وحيــث ال يوجــد ســوى . للقــانون اجلنــائي املتعلــق باألحــداث

مخسة سجون للنساء، فإنه يتم غالباً إيداع الفتيـات بعيـداً عـن             
ــرهن وأصــدقائهن  ــيش الفتيــات    . أُس ــك، تع وباإلضــافة إىل ذل

يبدو يف ظل نظـام خمـصص للـسجناء الـذكور وهـو نظـام                فيما
ــن عــن       ــجن معظمه ــم لفتيــات ُس ــري مالئ ــرائم كالــسرقة  غ ج

وكـثري مـن الفتيـات      . والدعارة وجرائم ذات صلة باملخـدرات     
ــتالهلن       ــي باإلضــافة إىل اع ــدين والعقل ــف الب كــن ضــحايا للعن

وغالباً ما يتم معاقبتهن على سـلوك هـو         . بسبب جتربة السجن  
من طبائع املراهقات، وحرماهنن من ميزة الـتمكُّن مـن مغـادرة        

  . التعليم أو التدريب املهينالسجن ملمارسة أنشطة من بينها
وسألت عما إذا كـان هنـاك أي حتليـل حلالـة الفتيـات                - ٢١

ــات األجانــب    ــسبة الفتي ــا هــي ن ــسجون وم ــه  . يف ال وقالــت إن
سيكون من املفيد معرفـة اجلهـود املبذولـة أو املعتـزم القيـام هبـا                

وطالبـت بـضرورة تقـدمي      . للحد من عدد الفتيـات الـسجينات      
مج للوقاية ملعاجلـة أسـباب اإلجـرام وعـن          معلومات عن أية برا   

أي إجراء مت اختاذه لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل، مبـا يف            
ذلــك اســتحداث بــدائل إلجــراءات حمــاكم األحــداث طبقــاً       

وباإلضـافة إىل ذلـك، أعربـت عـن الرغبـة يف            . للمعايري الدولية 
معرفة اإلجراء املتخذ لضمان عـدم إيـداع الفتيـات يف سـجون             

 وبالتايل حرماهنن مـن حقـوقهن يف الزيـارات أو التعلـيم             النساء
 -أو التدريب املهين أو العمل أو التمتـع بالتـسهيالت النفـسية        

ــة     ــسانية املالئم ــصحية واجلن ــة وال ــادة  -االجتماعي ــرامج إع  وب
وأضــافت أنــه مــن   . التأهيــل الــيت تراعــي احتياجــات الطفــل    

املنظمـات غـري   الواضح أن الوزارة املعنية مل تستجب حملاوالت        
  .احلكومية ملعاجلة هذه املسائل

أثنــت علــى جهــود أملانيــا يف جتميــع  : الــسيدة راســخ  - ٢٢
بيانـــات تفـــصيلية عـــن ملتمـــسي اللجـــوء والنـــساء والفتيـــات   
املهاجرات وعلى اعتمادها خطة العمل الثانية ملكافحـة العنـف      

كمـــا أشـــادت باجلهـــد املبـــذول إلدراج بنـــد يف  . ضـــد املـــرأة
 من قانون اإلقامة األملاين جيعل باإلمكـان مـنح املـرأة            ٦٠ املادة

  .املهددة بالتمييز املتعلق بنوع اجلنس مركز الالجئة
ــشريع      - ٢٣ ــد عــن الت ــة املزي ــها يف معرف وأعربــت عــن رغبت

املتعلق مبلتمسي اللجوء والنساء والفتيات املهـاجرات ال سـيما          
ــي يعــشن يف املنــاطق الريفيــة    ملفيــد وأضــافت أنــه مــن ا  . الالئ

احلصول على معلومـات عـن القـوانني واملمارسـات احلاليـة يف             
خمتلــف األنظمــة املتعلقــة حبــصول املــرأة علــى املــأوى يف مدينــة 

كما ينبغـي تقـدمي معلومـات عـن ترتيبـات اإليـواء، مبـا               . خمتلفة
فيهــا األحكــام املتعلقــة بــاألمن والــسالمة املتــوفرة للفتيــات يف   

. ئــات الالئــي يلتمــسن اللجــوء مراكــز االســتقبال وُنــزل الالج 
وسـألت مـا إذا كــان هنـاك نظـام للرصــد لـضمان بقـاء هــؤالء       

  .النساء يف مأوى آمن ومالئم
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قالـت إنــه مل يـتم تقـدمي أيـة صــورة     : الـسيدة نيوبـوير    - ٢٤
. واضـحة عـن أي تغــيريات أو حتـسينات يف اهلياكـل املؤســسية    

ــشؤون األُ     ــة ل ــوزارة االحتادي ــم دور ال ــا تفه ســرة وأضــافت أهن
وكبار السن واملرأة والشباب، لكن ليس من الواضـح مـا هـي             
ــوزارات     ــودة يف الـ ــا نـــوع اهلياكـــل املوجـ ــة التنـــسيق أو مـ آليـ
األخرى ملعاجلة مراعاة منظـور املـساواة بـني اجلنـسني يف صـنع             

وطبقاً ملصادر بديلة، مل يعد هناك وجـود        . سياساهتم وتنفيذها 
 اجلـنس يف أوجـه النـشاط        آللية التنسيق األصلية ملراعاة منظـور     

  .٢٠٠٥الرئيسي واليت أُنشئت على املستوى االحتادي عام 
وأشارت إىل أن هناك أيضاً معلومات قليلـة جـداً عـن             - ٢٥

ــة    ــستوى املقاطعـ ــى مـ ــسية علـ ــات املؤسـ ــيم اآلليـ ــة تنظـ . كيفيـ
ــدم       ــى ق ــات وزارات عل ــدى املقاطع ــا إذا كــان ل وســألت عم

ألخـــرى يف جمـــال املـــساواة وكيـــف تتعـــاون مـــع القطاعـــات ا
. الـسياسات وكيـف تعمـل تلـك اآلليـات علـى الـصعيد احمللـي        

وأضــافت أنــه ســيكون مــن املفيــد أيــضاً معرفــة كيفيــة تقــسيم   
املسؤوليات بـني أجهـزة رسـم الـسياسات واألجهـزة التنفيذيـة             

  .على املستوى االحتادي وعلى مستوى املقاطعة
مراعـاة  وقالت إنه مما يثري الدهشة أن نقرأ عـن رفـض              - ٢٦

 يف املائة من اجلمهور العام هم       ١٠منظور اجلنس ألن أقل من      
غـري أن مراعـاة     . وحدهم الذين يعرفون ما يعنيه هذا املـصطلح       

ــه صــانعو       منظــور اجلــنس اســتراتيجية أو أســلوب عمــل يطبق
ويــتعني إدمــاج مراعــاة . الــسياسة، وال يتطلــب دعــم اجلمهــور

  .ة ومراحلهامنظور اجلنس يف مجيع مستويات صنع السياس
أوضـحت عـدم    ): أملانيـا  ( ديفـا  -السيدة ولسكوب     - ٢٧

وجود أية صعوبة فيما يتعلق مبراعاة منظور اجلنس كأسلوب،          
لكن كانـت هنـاك معارضـة للمـصطلح ذاتـه، حيـث اسـُتخدم               

وقــدمت . املــصطلح االنكليــزي كمــا هــو بــدالً مــن ترمجتــه      
لح حيـث  وسائط اإلعالم األملانية تفسريات خاطئة هلـذا املـصط    

ولكن عند تقدمي املصطلح باألملانيـة      . أهنا عرضته كأيديولوجية  

ليحـــل حمـــل املـــصطلح باالنكليزيـــة، أصـــبح مـــن الواضـــح أن  
السياسة املتعلقـة بـاملرأة تـستهدف كـال اجلنـسني وأن املـساواة              
ال ميكــن حتقيقهــا بــدون األخــذ بعــني االعتبــار املــرأة والرجــل   

ض الــرفض وأصــبح  وهبــذا اإليــضاح اخنفــ  . علــى حــد ســواء  
  .األسلوب حيظى حالياً بتأييد واسع النطاق

وأشــارت إىل أن املــؤمتر املعــين بتحقيــق املــساواة علــى    - ٢٨
مستوى املقاطعة، وحبـضور عـدد الـوزيرات وعـضوات جملـس            

وسيبدأ العمـل يف  . الشيوخ، يعد مرحلة جديدة لزيادة التعاون     
 لوضـع أطلـس جنــساين مـشترك، كـشكل جديــد     ٢٠٠٩عـام  

لتعاون الذي جيمع معاً مـستويات خمتلفـة يف النظـام االحتـادي             ل
  .مبا يف ذلك مفوضي البلديات املعنيني باملساواة بني اجلنسني

ــة     - ٢٩ ــرة وسياسـ ــة اُألسـ ــل بـــني سياسـ وقالـــت إن التكامـ
ومت إحــراز تقــدم . املــساواة مــسألة هامــة جــداً بالنــسبة ألملانيــا 
ـــ   ــية للتغل ــة املاضـ ــسنوات القليلـ ــبري يف الـ ــاقض  كـ ــى التنـ ب علـ

وُينظر حالياً إىل سياسة اُألسـرة، مـع وجـود إجـازة            . الظاهري
وبدالت الوالديـة والتوسـع يف رعايـة الطفـل، علـى أهنـا تـدعم                

  .أهداف سياسة املساواة بني اجلنسني
ــائط       - ٣٠ ــت إن وسـ ــثني، قالـ ــسألة املخنـ ــق مبـ ــا يتعلـ وفيمـ

ــة قــد غــريت تــدرجيياً تقــدمي تقــارير عــن     تلــك اإلعــالم األملاني
ومل تعــد تقــدم . املــسألة علــى مــدى الــسنوات القليلــة املاضــية  

املخنثني كأفراد شـواذ لكـن تنظـر إلـيهم كأعـضاء يف جمموعـة               
  .أقلية تواجه حتديات خاصة

ــسيدة أوغــستني   - ٣١ ــا (ال ــث   ): أملاني ــن حي ــه، م ــت إن قال
ــاين     ــانون األمل ــة يف الق ــنعكس االتفاقي ــدأ، ت ــد  . املب ــيلزم عق وس

اركة مجعيـــات احملـــامني لتحديـــد أحكـــام حلقـــة دراســـية مبـــش
  .االتفاقية اليت مل يتم بعد إدراجها

وأضافت قائلـة إن االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري            - ٣٢
ــة      ــسنوات القليل ــى مــدى ال ــر وضــوحاً عل أصــبحا بالفعــل أكث

وقد أشارت احملكمة الدستورية االحتادية إىل االتفاقيـة        . املاضية
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ؤولة عـــن ضـــمان املـــساواة يف حكـــم يوضـــح أن الدولـــة مـــس
كمــا أشــار إىل . املوضــوعية بــدالً مــن جمــرد املــساواة القانونيــة 

ــصادرة عــن حمــاكم أخــرى       ــرارات ال ــن الق ــدد م ــة ع . االتفاقي
وألول مرة قبلت إحدى احملاكم بدليل إحصائي كإثبات علـى          
ــز القــائم علــى نــوع      ــساء بــسبب التميي ــة إحــدى الن عــدم ترقي

شري عـادة إىل املعاهـدات الدوليـة،        غري أن احملاكم ال تـ     . اجلنس
جزئيـــا، ألن القـــضاة يزعمـــون أن نـــصوص تلـــك املعاهـــدات  
واردة مجيعاً يف القانون األساسي، لكـن هـذا املوقـف آخـذ يف              

وأصـــبح مـــن املهـــم أن يـــشري احملـــامون إىل االتفاقيـــة  . التغـــيري
  .واملعاهدات األخرى لكي يضطر القضاة إىل التعامل معها

لـــسياسات املتعلقـــة باُألســـرة وباملـــساواة  وقالـــت إن ا  - ٣٣
ويلزم بالتأكيد القيام مبزيـد مـن العمـل،         . وجهان لنفس الُعملة  

ــساواة كانــت      ــة بامل ــسياسة املتعلق ــسية يف ال ــسألة الرئي لكــن امل
دائمــاً هــي حتقيــق التوافــق بــني احليــاة اُألســرية والعمــل، والــيت  

. ص اُألسـرة  ُينظر إليها حالياً بوصفها مسألة تتعلق بـسياسة ختـ         
  .وسوف تستمر اجلهود املبذولة لتحقيق التوافق بينهما

ــسلطة     - ٣٤ ــة الـ ــة االحتاديـ ــارت إىل أن لـــدى احلكومـ وأشـ
إللزام املقاطعات بتطبيق أحكام االتفاقيـة إذا لـزم األمـر، لكـن             

ــاليب أخــرى     ــاع أس ــضل اتب ــن املف ــاً م ــا  . عملي ــات هل فاملقاطع
مجيعاً إجـراءات لتحقيـق     دساتريها وقوانينها اخلاصة هبا ولديها      

املساواة يف جمال اإلدارة، على الرغم مـن أن أحكامهـا ليـست             
وعلــى مــستوى املقاطعــة، يــتم تطبيــق القــانون العــام   . متماثلــة

ومـن مث ال يلـزم تطبيـق قـانون خـاص      . بشأن املعاملة املتـساوية   
وهنــاك حاليــاً ثــالث مقاطعــات فقــط لــديها   . يف هــذا الــصدد

ييز، لكن سيكون لدى مجيع املقاطعـات       وكاالت ملكافحة التم  
وأضـافت أن  . مثل هـذه الوكـاالت يف غـضون مخـس سـنوات          

وفدها بالتأكيد على استعداد إلدراج معلومات يف التقرير عن         
، لكنـــه ســـيكون عمـــل ١٦مجيـــع املقاطعـــات البـــالغ عـــددها 

وأشــارت إىل أهنــا ســوف تتــشاور مــع اللجنــة ملعرفــة   . ضــخم
  .املستوى املطلوب

الـــت إن أملانيـــا ترغـــب يف إعـــادة النظـــر يف نطـــاق وق  - ٣٥
ــا يتعلـــق    ــيما فيمـ ــام للمـــساواة يف املعاملـــة، ال سـ القـــانون العـ
بالقطـــاع العـــام وأحكـــام عـــبء اإلثبـــات حيـــث أن القـــانون  

ــداً ومل يأخــذ بعــد شــكله النــهائي   مــا وأضــافت أن . زال جدي
اللجنـة األوروبيـة تتخـذ حاليــاً إجـراءات ضـد أملانيـا ملخالفتــها       

عض أحكام القانون املذكور، ومـن مث قـد يلـزم إجـراء بعـض               ب
ــيريات ــام عـــبء   . التغـ ــا تـــرى أن أحكـ وأشـــارت إىل أن أملانيـ

ومبوجـب  . اإلثبات لديها كافية للتطابق مع التـشريع األورويب       
 من القانون األساسي، يلتزم القطـاع اخلـاص يف مجيـع            ٣املادة  

  .أنشطته مبراعاة املساواة بني اجلنسني
قالت إهنا ستقوم باالتصال بـوزارة العـدل للحـصول          و  - ٣٦

كما ُتبذل جهـود    . على معلومات بشأن نظام قضاء األحداث     
لتوفري بدائل للسجون من بينـها دور الفتيـات، وهنـاك بالفعـل             

وأضــافت أهنــا قلقــة . عــدد أقــل مــن الفتيــات داخــل الــسجون 
ــق أي رد       ــة مل تتل ــأن املنظمــات غــري احلكومي ــسمع ب ــدما ت عن

ــشأن  ــذا    بـ ــد يف هـ ــر بالتأكيـ ــوف تنظـ ــا سـ ــسألة وأهنـ ــذه املـ هـ
  .املوضوع

ــاك بعـــض      - ٣٧ ــت إن هنـ ــأوى، قالـ ــوع املـ ــشأن موضـ وبـ
الصعوبات فيما يتعلق بنظم اإلقامة عندما ترغـب امـرأة مـا أن             

ومـع ذلـك، فـإن معظـم        . تقيم يف مأوى يقع يف منطقـة خمتلفـة        
املآوى ال ترفض قبول النـساء بـسبب حمـل إقامتـهن أو ملـسائل               

ــتم معاجلــة   . أخــرى تتعلــق مبركــزهن  فاملــساعدة تقــدم أوالً وي
ومعظـم املقاطعـات متـساحمة بـشأن     . املسائل األخرى فيما بعد  

  .هذه املسائل
ومــضت قائلــة إن يف كـــل مقاطعــة وزارة للمـــرأة أو      - ٣٨

وزارة للمــساواة يف املعاملــة ولــدى اجملــالس البلديــة مفوضــات  
مت يف الـسنوات األخـرية   و. عموميات مرتبطات جبمعية احتاديـة  

  .إقامة عالقات عمل جيدة



CEDAW/C/SR.880
 

8 09-27521 
 

ــان       - ٣٩ ــدى مثـ ــى مـ ــتراتيجية علـ ــذ اسـ ــارت إىل تنفيـ وأشـ
سنوات ملراعاة منظور اجلنس وإصـدار أدلـة ومبـادئ توجيهيـة            

ــك االســتراتيجية    ــم تل ــى دع ــانون   . للعمــل عل ــا صــيغ ق وكلم
ــرأة    ــار الـــسن واملـ جديـــد، تقـــدم وزارة شـــؤون اُألســـرة وكبـ

ــشباب مــدخالً   ــشأن مراعــاة منظــور اجلــنس كجــزء مــن    وال ب
بيـد أن هـذا األسـلوب مل يـسفر عـن تقـدم كـبري                . تقييم التأثري 

فالنهج املصمم من أعلى إىل أسفل ملراعـاة    : لعدد من األسباب  
املنظور اجلنساين يف الوزارات يعـين أنـه يـتعني أن تبـدأ العمليـة               

ــيري حكــومي     ــع كــل تغ ــد م ــن جدي ــك،  . م وباإلضــافة إىل ذل
ــدد مل ــساواة،   حيـ ــداف للمـ ــساين أي أهـ ــور اجلنـ ــاة املنظـ  مراعـ

وتركت الوزارات وشأهنا لتحديـد تلـك األهـداف يف جماالهتـا             
أمـا التركيـز علـى الـصكوك      . ذات الصلة واليت مل تعمـل جيـداً       

فقد أدى إىل مناقـشات كـثرية بـشأن القـوانني الـيت ليـست هلـا                 
ــوع اجلــنس    ــة كــبرية بن ــة عالق ــاء اعتمــدت   . مث ــك األثن ويف تل

إصــالحات تــشريعية رئيــسية دون مراعــاة منظــور اجلــنس ألن  
تلك اإلصـالحات شـرعت فيهـا هيئـات جديـدة لـصنع القـرار               

  .بدالً من الوزارات كل على حدة
وأردفت قائلـة حيـث أنـه مل ُيكتـب ألول هنـج ألملانيـا             - ٤٠

النجاح، كان لزاماً علـى الـوزارات التوصـل إىل اتفـاق جديـد              
وبعـد النظـر يف أمثلـة مـن النمـسا           . بشأن املضمون واألهـداف   

وهولندا ودول أخرى، قـررت أملانيـا أن تـضع خططـاً رئيـسية              
بدالً من استعراض قوانني وأنظمة فراديـة ملعرفـة مـدى مراعـاة             

ومــن مث فــإن أملانيــا مل تقــم بإلغــاء مراعــاة منظــور       . املــساواة
اجلنس بل سعت إىل إجياد االستراتيجية بالغة الفعالية للنـهوض          

  .املنظور اجلنساينب
قال إن قانون اخلنوثة حيكـم      ): أملانيا (السيد تيتزالف   - ٤١

وأضــاف أن . مــسألة تغــيري اســم اخلنثــويني وجنــسهم القــانوين 
ــدعوة      ــصال مــع مجاعــات ال ــى ات ــة عل ــة االحتادي وزارة الداخلي
للخنثويني وهي على علم باملشاكل املتعلقـة بـاإلجراءات ذات          

أمـا التقريـر    . ٢٠٠٩ تعـديل يف عـام       ومن املقرر إعـداد   . الصلة

البــديل جلمعيــة حقــوق اإلنــسان واخلنوثــة، فــسوف يؤخــذ يف  
  .االعتبار يف املناقشات

 وأشار إىل أن حقوق ملتمسي اللجـوء يف اسـتحقاقات           - ٤٢
ويتـضمن  . املزايا مشمولة بقانون احتادي تقوم املقاطعة بتنفيذه      
ايـــا كالغـــذاء القـــانون بنـــوداً تفـــصيلية بـــشأن اســـتحقاقات املز

ويتقرر العالج الطـيب علـى أسـاس        . واملسكن والرعاية الصحية  
حالة حبالة ويشمل خدمات احلمـل والـوالدة، لكـن ال يـشمل             
العالج لفترات طويلة أو العالج غري املطلوب طبياً حيـث مـن            
املفتـــرض أن ملتمـــسي اللجـــوء موجـــودون يف البلـــد لفتـــرة      

ــدودة ــضمان اســتيفاء إجــ    . حم ــذل جهــود ل راءات اللجــوء وُتب
واملقاطعات مـسؤولة عـن تنفيـذ القـانون وقـد مت حـلّ              . بسرعة

ومل يـــتم اإلبـــالغ مـــؤخراً عـــن أيـــة . بعـــض املـــشاكل األوليـــة
  .صعوبات

وقــال إن حمــل إقامــة ملتمــسي اللجــوء مقيــد مبوجــب     - ٤٣
حكــم دســتوري لــضمان تــوزيعهم بالتــساوي يف مجيــع أحنــاء    

ــاً   ــداً علــى كاهــل  املقاطعــة، حبيــث ال تــصبح اإلقامــة عبئ  متزاي
ــى حــدة    ــة كــل عل ــام    . اإلدارات احمللي وأكــد حكــم صــادر ع

 عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان مـشروعية هـذا           ٢٠٠٧
وُيمنح ملتمسو اللجـوء بـالطبع تـصرحياً مبغـادرة حمـل            . اإلجراء

اإلقامة احملدد يف حالة معاناهتم مصاعب ال مربر هلا، كمـا هـو             
  .لالئي يتعرضن خلطر العنفاحلال يف حالة النساء ا

وأضاف قائالً إن املقاطعات واجملالس البلدية يـدعمان          - ٤٤
وميوالن مآوى النساء ويتم قبول النساء الالئي يتعرضـن خلطـر        

وميكــن النظــر يف . العنــف بــصرف النظــر عــن مركــز إقامتــهن  
ويف حالـة اختيـار املـآوى ألسـباب         . وضعهن يف مرحلة الحقة   

ــة ال   ــتم تغطي ــة، ي ــا ملتمــسي    أمني ــانون مزاي تكــاليف مبوجــب ق
  .اللجوء
قالـت إن اللجنـة أعربـت عـن القلـق           : السيدة هياشي   - ٤٥

يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة مـن أن املـرأة ممثلـة متثـيالً ناقـصاً               



CEDAW/C/SR.880  
 

09-27521 9 
 

يف املستويات العليـا للحيـاة العامـة وأوصـت بـأن تعتمـد أملانيـا             
، إذا لـزم األمـر،      تدابري فعالة إلزالة العقبات القائمة، وأن تنفـذ       

ــا إىل تكثيــف اجلهــود   . تــدابري خاصــة مؤقتــة  كمــا دعــت أملاني
لزيادة حصول املرأة، يف مجلة أمـور، علـى العمـل الكامـل مـن               

وأضافت أن التقريـر بـيَّن      . خالل استخدام تدابري خاصة مؤقتة    
وجود تقدم يف متثيل املرأة يف احلياة العامة، لكن ال تزال هناك            

ــاً تفرقــة رأســية قويــة  وأشــارت إىل أن . ، ومــا زال التغــيري بطيئ
القانون العام للمساواة يف املعاملة يـسمح بتـدابري متعلقـة بكـل             

وطلبـت  . من اجلنسني على حدة عند التعويض عـن متييـز قـائم          
إيضاحاً ملوقف احلكومة فيمـا يتعلـق حبـصة املـرأة يف الوظـائف              

  .العليا يف القطاع اخلاص
رفة تقييم الدولة الطرف للتـدابري      وقالت إهنا مهتمة مبع     - ٤٦

اخلاصـة ومــدى تأثريهــا ومــا إذا كانــت تلــك التــدابري مــسؤولة  
وســألت . عــن الزيــادة يف عــدد النــساء يف اخلدمــة الدبلوماســية

عما إذا كانت هنـاك أيـة فئـة خاصـة مـن النـساء مـستهدفة أو                   
وإذا مل تكــن . أي جمــال يــتم فيــه تطبيــق هــذه التــدابري اخلاصــة  

رف راضــية عــن نتــائج التــدابري اخلاصــة املؤقتــة،      الدولــة الطــ 
ســيكون مــن املفيــد معرفــة العقبــات الرئيــسية الــيت حتــول دون  

  .تنفيذها
. وأشــــارت إىل أن تنــــوع التــــدابري اخلاصــــة مفيــــد      - ٤٧

وأضـــافت أن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة أفـــادت بـــأن بعـــض   
املقاطعات، ومن بينـها بـرلني، متـنح األولويـة يف عقـود الـشراء               

. كيانات اخلاصة اليت لـديها حـصص أو بـرامج عمـل إجيابيـة             لل
ــة       ــة االحتاديـ ــن احلكومـ ــشاطاً مـ ــر نـ ــاً أكثـ ــات أحيانـ واملقاطعـ
وسيكون من املفيد احلصول على معلومات عن تـدابري أخـرى          

  .مت اختاذها على املستوى احمللي لتعزيز املساواة بني اجلنسني
صـية العامـة    ووجهت االنتباه يف ختام كلمتـها إىل التو         - ٤٨

 اليت تبيِّن أن التدابري اخلاصة املؤقتة ليست استثناًء من          ٢٥رقم  
املـــساواة يف املعاملـــة بـــل بـــاألحرى جـــزءاً مـــن االســـتراتيجية  

ــوعية    ــة لتحقيـــق املـــساواة املوضـ وحيـــث أن الدولـــة  . الالزمـ
الطــرف تــستخدم، فيمــا يبــدو، تعريفــاً خمتلفــاً للتــدابري اخلاصــة 

دولة، قد ترغب يف إعادة النظـر فيهـا علـى           املؤقتة، فإهنا، أي ال   
  .ضوء التوصية العامة

ــس  - ٤٩ ــة،   ة،الرئيــ ــضوة يف اللجنــ ــصفتها عــ ــت بــ  تكلمــ
ــضاء علـــى القوالـــب     ــة للقـ ــادة املبذولـ ــاجلهود اجلـ ــادت بـ فأشـ

وقالــت إنــه علــى الــرغم مــن ارتفــاع نــسبة الرجــال    . النمطيــة
احلاصــلني علــى إجــازة الوالديــة، حــصل معظــم الرجــال علــى   

 فقـط خـشية النظـر إلـيهم فيمـا يبـدو بـازدراء يف حالـة                  شهرين
وميكــن أيـضاً النظــر إىل احلقيقـة القائلــة   . حـصوهلم علــى املزيـد  

 يف املائة من العمال على أنه استمرار لنفس         ٨٣بأن املرأة متثل    
ومن املهم اختاذ تدابري إجيابية حملاربـة مثـل هـذه    . الدور النمطي 

وتــساءلت . ء األزمــة املاليــةاألدوار النمطيــة، ال ســيما يف ضــو 
  .عما إذا كان من املعتزم وضع استراتيجية شاملة

وقالت إنه ميكـن حبـث بعـض الـصعوبات الـيت تواجـه                 - ٥٠
ويف . النــساء املهــاجرات مــن خــالل مناقــشة ثقافتــهن اخلاصــة  

حالة املرأة املسلمة ميكن االسـتفادة مـن تعـاليم اإلسـالم بـشأن             
.  الــزواج بــاإلكراه غــري مقبولــةحقــوق املــرأة لبيــان أن ممارســة

كما ميكن استخدام اإلشارة إىل تلك التعـاليم يف حماربـة اآلراء    
النمطية للمسلمني اليت هلا تأثري سليب على االندماج يف اجملتمـع        

  .األملاين
ســــألت مــــا إذا كانــــت القيــــود  : الــــسيدة هياشــــي  - ٥١

. املفروضــة علــى حمــل اإلقامــة تنطبــق علــى النــساء املهــاجرات  
طبقاً للتقرير البديل، حظي العنف الذي ميارسـه الغربـاء ضـد            و

املرأة باهتمام أقل، على الرغم من عواقبه الوخيمـة ومـن بينـها             
واعتمــدت . االضــطرابات النفــسية الالحقــة للــصدمة العــصبية 

 خطــة عمــل حلمايــة األطفــال  ٢٠٠٢احلكومــة االحتاديــة عــام  
فريـق العامـل    والشبان من العنف واالستغالل اجلنسي، لكـن ال       

وتـــساءلت عمـــا إذا . ٢٠٠٧املخـــصص مل جيتمـــع منـــذ عـــام 
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كانـــت الدولـــة الطـــرف تعتـــزم ضـــمان تنفيـــذ خطـــة العمـــل   
املذكورة، وسألت أيضاً كيـف تعتـزم الدولـة الطـرف تـدريب             
األخصائيني مبن فـيهم األطبـاء واملمرضـات واألطبـاء النفـسيني            

حايا ومــوظفي الــشؤون القانونيــة فيمــا يتعلــق بالعمــل مــع ضــ   
  .العنف مبا يف ذلك ضحايا االغتصاب

ــة   : الــسيدة شــيمونوفتش   - ٥٢ قالــت إهنــا ترغــب يف معرف
املزيد عـن تـدابري محايـة النـساء العـامالت يف القطـاع اخلـاص،                

وأضـافت  .  من االتفاقيـة ٢على النحو املنصوص عليه يف املادة       
 أن الدولة الطرف ملتزمة باختاذ مجيـع التـدابري املالئمـة للقـضاء      
ــة أو       ــد أي شــخص أو منظم ــى ي ــرأة عل ــز ضــد امل ــى التميي عل

  .مؤسسة
وأضافت قائلة إنـه ُتبـذل جهـود كـبرية حملاربـة العنـف               - ٥٣

فهنـــاك قـــانون احلمايـــة مـــن العنـــف، والتعـــديل  . ضـــد املـــرأة
التشريعي للقانون اجلنائي الـذي يعتـرب املطـاردة ُجرمـاً جنائيـاً،             

لتحـدي يف الـربط     ويتمثـل ا  . فضال عن قانون حقوق الـضحايا     
وعلى سـبيل املثـال،     . بني مجيع اجملاالت املختلفة والتواؤم بينها     

متنح احملاكم أحياناً اآلبـاء املـسيئني حـق الزيـارة دون اختـاذ أيـة                
وأعربـت عـن الرغبـة يف معرفـة         . تدابري ملنع العنف يف املستقبل    

مــا إذا كانــت هنــاك خطــط الســتعراض ذلــك اجملــال ومــا إذا    
  . باحلماية يعترب ُجرماً جنائياًكان خرق قرار

وأضــافت قائلــة إن احلكومــة االحتاديــة ملتزمــة بتــوفري     - ٥٤
ــات     ــم أن املقاطعـ ــحايا العنـــف رغـ ــع ضـ ــة جلميـ ــآوى كافيـ مـ

وسـألت عمـا إذا     . واحلكومات احمللية مسؤولة عن إتاحتها هلم     
ــات       ــساء والفتيـ ــصول النـ ــشاكل يف حـ ــة مـ ــاك أيـ ــت هنـ كانـ

  .املعوقات على املأوى
وقالــت إن التقريــر مل يقــدم إحــصاءات عــن النــساء        - ٥٥

املقتوالت على يد شركائهن املقربني، لكن مثل هذه البيانـات          
. احملددة ميكن أن تكـون مفيـدة جـداً يف تـصميم تـدابري وقائيـة               

وينبغــي تــصنيف البيانــات حــسب نــوع اجلــنس ونــوع العنــف  

وتــساءلت عمــا إذا . والعالقــة بــني مرتكــب العنــف والــضحية 
لــدى أملانيــا أيــة بيانــات عــن عــدد احلــوادث، ومعــدالت كــان 

  .اإلدانة وعدد أوامر احلماية الصادرة
رحبـــت بتـــصديق أملانيـــا علـــى : كوليالـــسيدة شـــوت  - ٥٦

 وتعـــديل القـــانون اجلنـــائي   ٢٠٠٦اتفاقيـــة بـــالريمو يف عـــام   
ــى مناهــضة        ــس األورويب للعمــل عل ــع اتفاقيــة اجملل يتماشــى م

 لقــانون اهلجــرة وقــانون اإلقامــة  االجتــار بالبــشر، والتعــديالت 
وأشـارت إىل   . وإصالح األحكام الـيت حتمـي حقـوق الـضحايا         

وطالبت بـضرورة   . أن بعض جوانب التنفيذ ظلت موضع قلق      
مجع بيانات عن االجتـار مـصنفة حـسب الغـرض، مبـا يف ذلـك                

وقالـت إنـه    . العمل وحسب العمـر ونـوع اجلـنس وبلـد املنـشأ           
حـاالت االجتـار الـيت مت اإلبـالغ     سيكون من املفيد معرفة عدد      

عنها ومقاضاهتا وكم عـدد تـصاريح اإلقامـة الـصادرة حـسب              
وميكــن االسـتفادة مـن هــذه   . نـوع اجلـنس ومــا نـوع التـصريح    

املعلومــات يف رصــد التقــدم احملــرز واملــساعدة علــى تــصميم       
ينبغـي أن يكـون مـنح        وأضـافت أنـه ال    . استراتيجيات جديـدة  

ــة مــ  ــة  تــصاريح اإلقامــة املؤقت شروطاً بتعــاون الــضحية يف عملي
ــسان       ــوق اإلن ــة حق ــاره إجــراًء حلماي ــل جيــب اعتب املقاضــاة، ب

وأشارت إىل أهنا عرفت من تقـارير بديلـة إنـه ميكـن             . للضحية
التعـــرف علـــى ضـــحايا االجتـــار علـــى هـــذا النحـــو مـــن واقـــع 
ــائق هويتــهم ممــا يــؤدي إىل وصــم أو     جــوازات ســفرهم أو وث

  .تشهري إضايف
ــت   - ٥٧ ــن    وقال ــضحايا مم ــدريب أو العمــل لل ــدمي الت إن تق

ــضاً    ــة احملاكمــة هــام أي ففــي بعــض  . ينتظــرون اســتكمال عملي
وسـألت عـن عـدد      . البلدان ميكن منحهم تـصريح إقامـة ممتـدة        

مثل هذه احلاالت املوجودة يف أملانيا وما إذا كانـت هنـاك أيـة              
ــاد     ــا النـــساء مـــن االحتـ ــة الـــيت حتظـــى هبـ اختالفـــات يف املعاملـ

  .يب واجلنسيات األخرى ضحايا االجتاراألورو
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وســألت عمــا إذا كانــت املــآوى واخلــدمات األخــرى   - ٥٨
ــاجرات     ــامالت املهـ ــسبة للعـ ــشيء بالنـ ــي نفـــس الـ ــة هـ املقدمـ
والالجئــات وضــحايا االجتــار وضــحايا العنــف وغريهــا مــن       

وأضافت أنه من املهم معرفة أن أنواعـاً خمتلفـة مـن            . اإلساءات
وقــد . احلاجــة إىل مــساعدات خمتلفــة األذى تــسفر دائمــاً عــن  

أفـــادت منظمـــات غـــري حكوميـــة بـــأن احلكومـــة االحتاديـــة       
  .واحلكومات احمللية ال تقدمان موارد كافية للتدابري الوقائية

وقالت إن االجتار ألغراض الزواج باإلكراه أو العمـل           - ٥٩
االســتغاليل ظــاهرة حديثــة نــسبياً، وتــساءلت عمــا إذا كانــت   

وأشــارت إىل أن هنــاك . ول هــذا املوضـوع أُجريـت دراســة حـ  
تقارير بأنه حىت العامالت األجانب يف اخلدمات املرتلية داخـل     
اُألســـر املعيـــشية الدبلوماســـية ضـــعيفات أيـــضاً، باإلضـــافة إىل 
العامالت يف املطاعم مقابل األكل واملبيـت والنـساء العـامالت      

هـذا  وميكن استخدام نتائج دراسة ما حـول        . يف صناعة الترفيه  
  .املوضوع يف تصميم تدابري مالئمة حملاربة االجتار

وأشـــارت إىل أنـــه ســـيكون مـــن املفيـــد معرفـــة نـــوع   - ٦٠
اإلجراء املتخذ يف جمال التعاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف مـع             

. بلــدان املنــشأ، ال ســيما لتعزيــز منــع االجتــار يف تلــك البلــدان  
ــا إذا كــان مت تو    ــذكر م ــر مل ي ســيع نطــاق  وأضــافت أن التقري

الوالية القضائية خارج احلدود اإلقليمية بشأن اجلـرائم املتعلقـة    
  .باالجتار بالنساء والفتيات لتشمل بلدان املنشأ

سـأل عمـا إذا كـان مت العثـور علـى            : السيد فلنترمان   - ٦١
. طريقــة مالئمــة ملعاقبــة العمــالء يف حــاالت الــدعارة بــاإلكراه 

اقيـة علـى األوضـاع يف    وطلب أيـضاً معلومـات عـن تـأثري االتف     
وأضـــاف أن بعـــض اجلنـــود األملـــان املتمركـــزين يف  . اخلـــارج

ــاإلكراه      ــاء ب ــم متورطــون يف بغ ــل إهن ــدونيا وكوســوفو قي . مق
وأعرب عن رغبته يف معرفة اإلجـراء الـذي مت اختـاذه، ومـا إذا               
كانت هنـاك أي محـالت لتوعيـة اجلنـود املوفـدين للخـارج يف               

  .بعثات للسالم

اللجنة تويل أمهيـة كـبرية لقـرار جملـس األمـن          وقال إن     - ٦٢
ــسلح    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ ــرتاع امل ــرأة يف ســياق ال ــشأن دور امل ب

وسأل ملاذا مل تضع أملانيا خطـة عمـل         . وحاالت ما بعد الرتاع   
  .لتنفيذ ذلك القرار

قالــــت إن ): أملانيــــا ( ديفــــا-الــــسيدة ولــــسكوب   - ٦٣
 ١٣٢٥ألمـن   احلكومة االحتادية تدعم بقوة تنفيذ قرار جملـس ا        

، وهي حالياً على اتصال مع هولندا، كدولة نـشيطة      )٢٠٠٠(
وأضـافت أن مناقـشة     . جداً يف هذا اجملـال، للـتعلُّم مـن جتربتـها          

حديثــة رفيعــة املــستوى بــني وزارهتــا ووزارة الــدفاع االحتاديــة  
، ٢٠٠٩ركزت على تلك املسألة وسيتم اختاذ إجـراء يف عـام            

  .عملرغم أنه ال حيتمل تسميته خطة 
وأشارت إىل أنه أُجري مؤخراً تقيـيم لتمثيـل املـرأة يف          - ٦٤

مواقــع القيــادة يف خمتلــف اجملــاالت ليتــسىن وضــع تــدابري أكثــر   
ويف مقارنة دوليـة، تعـد حالـة املـرأة     . ذكاًء يف جمال السياسات  

ــستوى       ــى املـ ــسياسات علـ ــال الـ ــداً يف جمـ ــة جـ ــة إجيابيـ األملانيـ
ــني التمث   ــع بـ ــسبب اجلمـ ــادي، بـ ــسيب واحلـــصص  االحتـ ــل النـ يـ

الطوعية اليت اعتمـدهتا مجيـع األحـزاب الـسياسية، مبـا يف ذلـك               
ويف اجملاالت األخرى، فـإن أملانيـا       . األحزاب املمثلة يف الربملان   

أما االتفاق املوقّع عـام  . إىل حد ما يف منتصف الترتيب الدويل      
 من املستشار وممثلني رفيعي املستوى للقطاع اخلـاص،         ٢٠٠١

على املرأة يف مواقع القيادة، لكن يستفيد عـدد قليـل          فإنه ركز   
والنتـائج بطيئـة ولكـن جيـري        . من الشركات من هـذا االتفـاق      

استعراض احلالة كل سـنتني، واحملادثـات مـستمرة مـع القطـاع             
ــادة يف    . اخلــاص ــساء يف مواقــع القي ــاك عــدد قليــل مــن الن وهن

ني بلـدان   اخلدمة املدنية حيث جاءت أملانيا يف املركز الثالـث بـ          
ــادي       ــساواة االحت ــانون امل ــن ق ــرغم م ــى ال ــاد األورويب عل االحت

وكانت هنـاك بعـض النجاحـات يف        . والتدابري اخلاصة املختلفة  
الــسنوات القليلــة املاضــية، فقــد مت مــؤخراً تعــيني النــساء ألول   
مرة كمديرات عمـوم يف وزارة اخلارجيـة االحتاديـة ويف وزارة            

، فإن نـسبة النـساء بـني مـديرات          ومع ذلك . الداخلية االحتادية 
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 يف املائــة وهنــاك عــدد قليــل جــداً مــن  ١٥العمــوم ال تتجــاوز 
ومــن املعتــزم اختــاذ . املــديرات ورئيــسات الــُشَعب والوحــدات

  .تدابري خاصة ملعاجلة هذه احلالة
ــة      - ٦٥ ــدالت الوالدي ــة بب ــة مقترن وقالــت إن إجــازة الوالدي

ــدابري خاصــة    ــا ت ــا . ميكــن اعتباره ــدفع إج ــدة  وُت ــة مل زة الوالدي
 شهراً شريطة مشاركة كال الوالـدين،       ١٢شهراً بدالً من     ١٤

على أن يأخذ كل شريك إجازة من العمل ملـدة شـهرين علـى      
  .ويستفيد كثري من الرجال من إجازة الوالدية. األقل
وفيمــا يتعلــق بــاجلهود املبذولــة للقــضاء علــى القوالــب   - ٦٦

ي يـتمم ويـدعم كـل     النمطية، جيري مجع خمتلف الـصكوك لكـ       
أمـا احلقيقـة القائلـة بـأن الـشبان يـستغلون إجـازة              . منها اآلخـر  

الوالديــة للعمــل بعــض الوقــت فإهنــا ســامهت يف حماربــة النظــرة 
النمطية إىل العمل بعض الوقـت كخيـار للمـرأة للمـشاركة يف             

وُتمنح جائزة سنوية ألب هذا العـام  . األعمال منخفضة األجر  
رأة الـــيت أظهـــرت التزامـــاً خاصـــاً وُتمـــنح جـــائزة أخـــرى للمـــ

ــة    ــاالت غـــري التقليديـ ــيما يف اجملـ ــة، ال سـ بالـــسياسات اجملتمعيـ
  .للمرأة
ــستني  - ٦٧ ــسيدة أوغـ ــا (الـ ــال  ): أملانيـ ــه مت إدخـ قالـــت إنـ

. التدابري اخلاصة املؤقتة مـن خـالل تـشريعات أساسـية وثانويـة            
ــدهتا      ــيت اعتم ــشاهبة ال ــوانني امل ــساواة االحتــادي والق ــانون امل وق
ــة     ــساواة يف اخلدمـ ــق املـ ــصاً لتحقيـ ــان حصـ ــات يفرضـ املقاطعـ

وهنـــاك أيـــضاً حـــصص لألحـــزاب الـــسياسية والبـــث . املدنيـــة
اإلذاعــي العــام وجمــاالت أخــرى كــثرية، رغــم أهنــا ال تفــضي    
بالـــضرورة إىل زيـــادات كـــبرية يف عـــدد النـــساء يف الوظـــائف 

ة وعدد النـساء يف الوظـائف القياديـة يف هيئـة اإلذاعـ            . التنفيذية
العموميــة أقــل منــه يف وســائط اإلعــالم حيــث ال توجــد أي       

  .حصص للمرأة
ــة إن احملكمــة الدســتورية أكــدت علــى     - ٦٨ وأضــافت قائل

الــسماح يف إعالنــات الوظــائف باإلشــارة إىل الترحيــب علــى   

وجه اخلصوص بتلقي طلبات النساء يف حالة نقص متثيل املـرأة     
 للنـساء والفتيـات   وهناك دورات تدريبية خاصة. يف هذا اجملال  

ــشؤون     ــدم مكتـــب الـ ــوب، ويقـ ــة احلاسـ ــاالت كهندسـ يف جمـ
اخلارجيــة االحتــادي للمــرأة بــرامج يف جمــاالت اإلدارة والــتعلُّم  

  .واإلرشاد ودورات تدريبية أخرى
وأشــارت إىل أن التــدابري اإلجيابيــة تــشمل االحتفــال       - ٦٩

بيــوم الفتــاة، وهــو يــوم تــدعو فيــه الــشركات الفتيــات للقيــام    
وهنـاك أيـضاً    . ولة يف مبانيها والنظـر يف املهـن غـري التقليديـة           جب

برنــــامج خــــاص لزيــــادة عــــدد النــــساء يف وظــــائف أســــاتذة 
ــساواة       ــانون امل ــات يف غــضون مخــس ســنوات وأكــد ق اجلامع

ومن املمكن أيضاً أن يراعـي      . االحتادي مشروعية هذه التدابري   
ؤ األجـور   قانون الشراء املؤشرات االجتماعية، ومن بينها تكاف      

عـــن األعمـــال املتكافئـــة القيمـــة أو عـــدد النـــساء يف املناصـــب 
كمــا يــشمل قــانون املــساواة االحتــادي والتــشريعات . اإلداريــة

ــساواة يف جمــال       ــق امل ــاً لتحقي ــات خطط ــستوى املقاطع ــى م عل
وهذه التدابري مؤقتة حيث أهنـا تـشمل أحكامـاً          . اخلدمة املدنية 

وأضـافت أهنـا    .  متثيل املرأة  حمددة ال يتم تطبيقها إال عند نقص      
فخورة لكي تعلن أن نسبة املـرأة يف الوظـائف العليـا آخـذة يف        

كمــا قــررت احلكومــة االحتاديــة مراجعــة األرقــام       . االزديــاد 
سنوياً، بدالً من كل أربع سنوات كما كان احلـال يف املاضـي             

. لزيادة الـشفافية والـسماح باختـاذ إجـراءات علـى حنـو أسـرع              
  . األرقام ليست متاحة بعدوأشارت إىل أن

 يف ٢٣، كــان أكثــر مــن ٢٠٠٧وقالــت إنــه، يف عــام   - ٧٠
ــاء الـــُشَعب و   ــة مـــن رؤسـ ــة مـــن مـــديري  ١٧,٨املائـ  يف املائـ

ــساء  ــضاً  . اإلدارات مــن الن ــرأة أي ــل امل ــة مــن  ١٣,٨ومتث يف املائ
مـديري العمـوم، بعــد فتـرة طويلــة مل يكـن هنــاك سـوى امــرأة      

ل امـرأة منـصب وزيـرة دولـة     وتشغ. واحدة على هذا املستوى   
ــر مــن   ــة مــن    ٢٠وأكث ــة مــن أعــضاء احلكومــة االحتادي  يف املائ

ــساء ــدم بعــض      . الن ــة أن تق ــستطيع اللجن ــا ت ــه رمب وأضــافت أن
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املقترحات اليت تتعلق بتدابري خاصـة مؤقتـة بـدالً مـن احلـصص              
  .اليت ظلت ناجحة يف بلدان أخرى

ــاك يف رأيهــا اســتراتيجية شــاملة     - ٧١ لتغــيري وقالــت إن هن
 عامـاً مـن اجلهـود       ٣٠وبعـد   . التصورات املتعلقة بدور الرجـل    

املبذولة لتغـيري التـصورات املتعلقـة بـدور املـرأة والفتـاة، جيـري               
ــان      ــشمل الرجــال والفتي ــاملي ي ــل تك ــام بعم ــاً القي ــد . حالي فق

ــا     ــال حيثمـ ــع حركـــات الرجـ أُجريـــت حبـــوث واتـــصاالت مـ
  .ُوجدت، كجزء من استراتيجية شاملة

دَّاً علــى الــسؤال حــول تنفيــذ خطــة العمــل حلمايــة  ور  - ٧٢
األطفال والشبان مـن العنـف واالسـتغالل اجلنـسي، قالـت إنـه              
ــة تــدابري محايــة الطفــل وتعزيزهــا، كمــا مت     جيــري إعــادة هيكل
  .األخذ مبفهوم تقدمي املساعدة املبكرة للوالدين كتدبري وقائي

 مــأوى منتــشرة ٤٠٠وأشــارت إىل وجــود أكثــر مــن   - ٧٣
 مكـــان ٦ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠ أحنـــاء البلـــد، تـــوفر مـــا بـــني     يف

واملقاطعـــات مـــسؤولة عـــن تـــوفري املـــآوى ومراكـــز  . لإلقامـــة
ــآوى بالكامــل      ــضمان إتاحــة امل ــذل اجلهــود ل ــشارة، وُتب االست

وحتـــصل البلـــديات علـــى التمويـــل الـــالزم . للنـــساء املعوقـــات
  .للمآوى على أساس نصيب الفرد

استقـصائية واسـعة النطـاق    وقالت إنه مت إجراء دراسة      - ٧٤
عــن العنــف، لكنــه مــن العــسري القيــام هبــذه العمليــة باهظــة         

وأضــافت أن إحــصاءات الــشرطة . التكــاليف بــصورة منتظمــة
ــه        ــذي ميارس ــف ال ــن العن ــة ع ــاً دقيق ــضمن أرقام ــة ال تت اجلنائي

وتقـــوم املقاطعـــات والبلـــديات بتجميـــع  . الـــشركاء املقربـــون
ــرتيل، لكــن مــ    ــات عــن العنــف امل ــها  بيان ــة بين ن العــسري املقارن

وســـيقدم فريـــق . بـــالنظر إىل اخـــتالف التعـــاريف املـــستخدمة
عامــل قريبــاً تعريفــاً موحــداً وســيتم وضــع مؤشــرات بــشأن        
ــى نطــاق أصــغر      العنــف الســتخدامها يف دراســات ســنوية عل

  .حجماً

وأضافت قائلـة إنـه غالبـاً مـا يـتم تقـدمي أملانيـا كمثـال                   - ٧٥
 فيما يتعلق بالبيانـات بـشأن االجتـار         ألفضل املمارسات الدولية  

ــاإلكراه   ــدعارة ب ــساء وال ــشأ    . بالن ــات عــن من ــي جتمــع بيان فه
الضحايا وأعمارهم وبلدان منشأ مرتكيب العنف، ونوع اجلـرم       

وهنـاك  . واألسلوب املـستخدم يف إجبـار النـساء علـى الـدعارة       
بيانـات أقـل متاحـة عـن االجتـار لغـرض االسـتغالل يف العمــل،        

وتعمل أملانيـا   . أُضيفت مؤخراً إىل القانون اجلنائي    وهي جرمية   
حاليــاً علــى تنفيــذ الربوتوكــول اخلــاص مبنــع وقمــع االجتــار        
باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال واملعاقبة عليه واملكمـل         
التفاقية األمـم املتحـدة حملاربـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة يف                

  .د األورويبسياق القانون اإلطاري ذي الصلة لالحتا
وقالــت إنــه ال ينبغــي أن يكــون مــنح تــصريح اإلقامــة    - ٧٦

مرتبطــاً بالتعــاون مــع الــشرطة، لكنــه عمليــاً لــيس دائمــاً هبــذه   
واشترطت القواعـد اإلداريـة الـسابقة لقـانون الغربـاء           . البساطة

ــسىن       ــا ليت ــزمن يف أملاني ــن ال ــرة م ــضاء فت ــضحايا بق ــسماح لل ال
ــصرف ال   ــد ب ــادرهتن البل ــب مغ ــن   ترتي ــا إذا كــن يعمل نظــر عم

  .وجيري حالياً صياغة قواعد إدارية جديدة. كشهود
وأضــافت قائلــة إن وزارة اخلارجيــة االحتاديــة تعمــل       - ٧٧

ــائق      ــى وث ــشأ للحــصول عل ــدان املن ــصليات بل ــاون مــع قن بالتع
لـــضحايا االجتـــار حيـــث عـــادة مـــا يـــستوىل اخلـــاطفون علـــى   

دي املعــين وجيتمــع الفريــق العامــل االحتــا   . جــوازات ســفرهم 
باالجتـــار يف النـــساء بـــصورة منتظمـــة مـــع ممثلـــي القنـــصليات   
واملكاتـب االستـشارية خلدمـة الــضحايا لـضمان تزويـد النــساء      

  .بوثائق هوية بأسرع وقت ممكن
وقالت إن جلميـع ملتمـسات اللجـوء فرصـة احلـصول              - ٧٨

علــــى اخلــــدمات الــــصحية، مــــع قيــــود متفاوتــــة يف خمتلــــف  
ــ. املقاطعـــات ــادة التوعيـــة بتلـــك املـــسائل  وُتبـــذل اجلهـ ود لزيـ

ولتـــشجيع املقاطعـــات علـــى أن تـــصبح أقـــل تقييـــداً يف حالـــة  
ــار ــحايا االجتـ ــن   . ضـ ــساء الـــضحايا أهنـ ــن النـ ــدد مـ ــد عـ ووجـ
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ــات       ــساعدات ألهنــن مواطن ــا امل ــن مزاي ــن عــدد م ــات م حمروم
ــاد األورويب   ــؤخراً إىل االحتـ ــضم إال مـ ــدول مل تنـ ــرت . لـ ونظـ

ويف الوقـت نفـسه تغـري       .  املسألة وزارة العمل االحتادية يف هذه    
الوضـع القـانوين حيـث مل تعـد النــساء مـن تلـك البلـدان تلقــى        

ــة  ــة خمتلف ــساء     . معامل ــدعم الن ــد ل ــاك أي نظــام وحي ــيس هن ول
وحيــــصل ضــــحايا االجتــــار علــــى مــــشورة . ضــــحايا العنــــف

ــآوى       ــداعهن يف م ــادة إي ــتم ع ــم خــاص وال ي متخصــصة ودع
  .تلفة مستهدفةالنساء، حيث يتم اعتبارهن ضمن فئات خم

وأشـــارت إىل أن اجلهـــود مـــستمرة يف جمـــال االجتـــار    - ٧٩
اجلديد بالنساء لالستغالل يف العمل، واقتـرح مكتـب الـشرطة           

وقــدمت وزارة . اجلنائيــة إجــراء دراســة خاصــة يف هــذا الــشأن
اخلارجيــة االحتاديــة بالفعــل إجــراءات تفــصيلية ودقيقــة لتــوفري   

ســر معيــشية دبلوماســـية   محايــة أفــضل للعــامالت يف بيــوت أُ    
  .ترد أية شكاوى إضافية يف السنوات األخرية ومل
وأضـــافت قائلـــة إنـــه ســـيتم قريبـــاً البـــدء يف مـــشروع   - ٨٠

منوذجي بشأن التخلي عن الدعارة، لكن ال يوجد بعـد قـانون           
وجتــري مناقــشة . ملعاقبــة العمــالء، إال يف حالــة البغــاء بــاإلكراه

  .مكثفة بشأن هذه املسألة
قالــت إن بوســع النــساء   ): أملانيــا (لــسيد تيتــزالف ا  - ٨١

ضــحايا االجتــار احلــصول علــى تــصريح إقامــة مؤقتــة مبوجــب    
شروط معينة، لكـن يـتعني أن يكـون لـديهن اسـتعداد للتعـاون               

وخيلـــو مـــنح تـــصريح . مـــع الـــسلطات والظهـــور كـــشاهدات
اإلقامــة يف مثــل هــذه احلــاالت مــن بعــض الــشروط املفروضــة   

حايا ليــسوا حباجــة إلثبــات القــدرة علــى  فالــض. خالفــاً لــذلك
إعالة أنفـسهن ويـتم صـرف النظـر عـن أي دخـول سـابق غـري                  

وتنفذ هـذه األحكـام مبوجـب توجيهـات صـادرة عـن              . قانوين
وال ميـنح مركـز     . االحتاد األورويب بشأن محاية ضـحايا االجتـار       

غري أنـه عنـد     . اإلقامة كتعويض عن الظلم الذي عانته الضحية      
ــر  ــهاء اإلج ــضحايا طلبــاً     انت ــدم ال ــة، ميكــن أن يق اءات القانوني

ــسانية أو ألســباب     للحــصول علــى مركــز اإلقامــة ألســباب إن
وجيـري إعـداد    . أخرى وتؤخـذ يف االعتبـار حالتـهن كـضحايا         

تعليمات ملكتب شؤون الغرباء على مستوى املقاطعة والبلديـة         
تنص على أنـه يف مجيـع احلـاالت، ال ينبغـي للنـساء احملتمـل أن             

حن شــاهدات التعــّرض ألي وصــم إضــايف أو ألي خطــر  يــصب
  .من خالل نشر حالتهن

 ٢٠٠٧وأشــارت إىل أنــه طبقــاً للتقريــر الــصادر عــام     - ٨٢
ــسلطات     ــة، أكملــت ال عــن املكتــب االحتــادي للــشرطة اجلنائي

 حتقيقـاً يف االجتـار باألشـخاص وحـددت أكثـر            ٤٥٠أكثر من   
. ريبـــاً ضـــحية تق٧٠٠ مرتكبـــاً هلـــذا الفعـــل وحنـــو ٧٠٠مـــن 
عقدت أملانيا اتفاقات تعاون مع كـثري مـن الـدول حملاربـة              كما

  .االجتار
  .٠٥/١٣ُرفعت اجللسة الساعة   

  
  


