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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثالثة واألربعون

       ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

    
 أملانيا  

يف جلـستيها   ) CEDAW/C/DEU/6(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الـسادس ألملانيـا            - ١
ــر / شــباط٢، املعقــودتني يف ٨٨٠  و٨٧٩  ).880  و CEDAW/C/SR.879انظــر (٢٠٠٩فرباي

، كمـا تـرد   CEDAW/C/DEU/Q/6يف الوثيقـة  اليت طرحتها اللجنة  لقضايا واألسئلة   اوترد قائمة   
  .CEDAW/C/DEU/Q/6/Add.1ردود حكومة أملانيا يف الوثيقة 

  
 مقدمـة    

لدولة الطرف لتقدميها تقريرهـا الـدوري الـسادس، الـذي اتبعـت فيـه         تثين اللجنة على ا     - ٢
املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعداد التقارير الدورية وراعت فيه املالحظـات اخلتاميـة              

كمــا تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لردودهــا اخلطيــة علــى قائمــة القــضايا    .الــسابقة للجنــة
 العامـل ملـا قبـل الـدورة وللعـرض الـشفوي والـردود علـى األسـئلة                 واألسئلة اليت طرحها الفريق   

 .اليت طرحتها اللجنة

وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرساهلا وفـدا برئاسـة املـدير العـام للـوزارة االحتاديـة                    - ٣
 .لشؤون األسرة واملسنني واملرأة والشباب، الذي ضـم ممـثلني عـن خمتلـف الـوزارات احلكوميـة                

ة عن تقديرها للحوار الصريح واملفتوح والبنـاء الـذي جـرى بـني الوفـد وأعـضاء                  وتعرب اللجن 
 .اللجنة



CEDAW/C/DEU/CO/6
 

2 09-23648 
 

ــة مــن جانــب منظمــات        - ٤ ــة الطــرف باملــسامهة اإلجيابي ــاعتراف الدول ــة ب وترحــب اللجن
االتفاقيــة، ولكنــها تأســف ألهنــا حقــوق اإلنــسان واملنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة يف تنفيــذ 

 .ير الدولة الطرفستشر يف إعداد تقرُت مل
  

 اجلوانب اإلجيابية    

تثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادهـا القـانون العـام للمـساواة يف املعاملـة املـؤرخ              - ٥
 الذي يهـدف إىل منـع التمييـز والقـضاء عليـه، والـذي يـشمل أيـضا            ٢٠٠٦أغسطس  /آب ١٨

 .)١(تحرش والتحرش اجلنسيتعريفا جديدا ملفهوم التمييز املباشر وغري املباشر، فضال عن ال

املتــصلة بالــدخل حيــز التنفيــذ يف    وترحــب اللجنــة بــدخول نظــام للعــالوة الوالديــة        - ٦
 غــري قابلــة  لآلبــاء، وهــو النظــام الــذي يــستحدث إجــازة والديــة٢٠٠٧ينــاير /كــانون الثــاين ١

 .أطفاهلم، إىل جانب محلة توعية هتدف إىل إقناع اآلباء بالقيام بدور نشط يف تنشئة للتحويل

وتالحظ اللجنة بارتياح بدء نفاذ قانون توسيع نطـاق الرعايـة النهاريـة للطفـل املـؤرخ                   - ٧
 حكومـات الواليـات   ، الـذي يـدعو إىل اختـاذ إجـراءات مـن جانـب               ٢٠٠٥ينـاير   /كانون الثاين 

واحلكومات احمللية لزيادة توافر رعاية األطفال من حيث الكمية والنوعيـة ليبلـغ مـستوى ممـاثال      
 . الغربيةبقية دول أوروبال

 خطـة العمـل الثانيـة ملكافحـة         ٢٠٠٧وترحب اللجنة باعتمـاد الدولـة الطـرف يف عـام              - ٨
 الـيت  العنف ضد املرأة، وبالتطورات التشريعية الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة واالجتار هبا           

  :ما يلي ، مبا يف ذلك٢٠٠٤ منذ النظر يف تقريرها الدوري األخري يف عام حدثت

 علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٤التصديق يف     )أ(  
ــة   ــة املنظمــة عــرب الوطني ــساء      اجلرمي ــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن وبروتوكــول من

  املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛،واألطفال، واملعاقبة عليه

  / كـــانون الثـــاين١اعتمـــاد قـــانون اإلقامـــة، الـــذي دخـــل حيـــز النفـــاذ منـــذ     )ب(  
عون اخلـوف مـن   ، والذي ينص علـى مـنح مركـز الالجـئني لألشـخاص الـذين يـدَّ           ٢٠٠٥يناير  

 التعرض لالضطهاد ألسباب ختتص بنوع اجلنس يف بلدان منشئهم؛

__________ 
أو األصــل العرقــي أو نــوع اجلــنس الغــرض مــن هــذا القــانون هــو منــع أو وقــف التمييــز علــى أســاس العــرق     )١(  

 مــن هــذا القــانون، يف املــوارد  ١انظــر املــادة  .الــدين أو املعتقــد، أو اإلعاقــة أو الــسن أو التوجــه اجلنــسي   أو
  .http://www.antidiskriminierungsstelle.deة التمييز، الشبكية للوكالة االحتادية ملناهض



CEDAW/C/DEU/CO/6  
 

09-23648 3 
 

 دخـل حيـز     - املختلـسة  املالحقة   -اث جرم جديد يف القانون اجلنائي       استحد  )ج(  
 ؛٢٠٠٧مارس / آذار٣١النفاذ منذ 

 الـذي   ، على القانون اجلنائي   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٩ يف   أدخلالتعديل الذي     )د(  
اســتحدث أحكامــا جنائيــة أوســع نطاقــا وأكثــر اتــساقا ضــد االجتــار بالبــشر ومّيــز بــني االجتــار  

 .لالعماألغراض االستغالل اجلنسي واالجتار ألغراض استغالل 

حظ اللجنة مع التقدير أن التقرير الدوري الـسادس للدولـة الطـرف قـد نـوقش يف       وتال  - ٩
 ).الربملان(البوندستاغ 

وهتنئ اللجنة الدولة الطرف ملا قامت به مـن دمـج البعـد اجلنـساين يف براجمهـا للتعـاون                      - ١٠
 .اإلمنائي وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة ضمن ذلك اإلطار

 
 اتالشواغل الرئيسية والتوصي    

تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بالتنفيـذ املنـهجي واملتواصـل جلميـع أحكـام                  - ١١
أن االتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات احملـددة يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة تقتـضي             

 علـى سـبيل األولويـة مـن اآلن وحـىت موعـد تقـدمي التقريـر          اهتمامـا الدولـة الطـرف     توليها  
وبناء على ذلـك، حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تركـز علـى تلـك             .الدوري املقبل 

ــة، وأن ت   ــشطتها التنفيذي ــادم ع  اجملــاالت يف أن ــدوري الق ــا ال ــغ يف تقريره ــن   بل ــه م ــا اختذت م
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي هـذه املالحظـات              .إجراءات وما حققته من نتائج    

 الربملان والسلطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذها       اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية، وإىل     
 .بالكامل

  
 الربملانات    

يف حني تعيد اللجنة التأكيـد علـى أن احلكومـة االحتاديـة تتحمـل املـسؤولية األوىل                    - ١٢
عن التنفيذ الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وأهنـا ختـضع للمـساءلة عنـه                

 على أن االتفاقية ملزمة جلميع فـروع احلكومـة، وجلميـع            بشكل خاص، فإن اللجنة تشدد    
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تـشجيع الربملانـات علـى الـصعيد                 .الواليات والبلديات 

االحتادي وعلـى صـعيد الواليـات والبلـديات، وفقـا إلجراءاهتـا، وحـسب االقتـضاء، علـى                
ت اخلتامية وبعمليـة اإلبـالغ التاليـة        اختاذ اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظا       

  . مبوجب االتفاقيةالدولة الطرفاليت ستقوم هبا 
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 املالحظات اخلتامية السابقة    

تعرب اللجنة عن أسـفها لعـدم اختـاذ تـدابري كافيـة ملعاجلـة بعـض الـشواغل الـيت أبـدهتا                         - ١٣
رف وبعــــض التوصــــيات الــــيت قدمتــــها بعــــد نظرهــــا يف التقريــــر اخلــــامس للدولــــة الطــــ         

)CEDAW/C/DEU/5(               ومثال ذلك الشواغل والتوصيات املتعلقة حبالـة املـرأة يف سـوق العمـل ،
والتمييــز يف األجــور الــذي تواجهــه املــرأة، والتعريــف باالتفاقيــة، والتمثيــل النــاقص للمــرأة يف    

التـدابري  ” فهـم واضـح خبـصوص        وغيـاب املستويات العليا من عدد من قطاعات احلياة العامـة،          
 .“املؤقتةاخلاصة 

لتوصـيات  ل لالسـتجابة وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى بـذل قـصارى جهـدها                  - ١٤
 . الواردة يف هذه املالحظات اخلتاميةالشواغلالسابقة اليت مل تنفذ بعد، وكذلك 

  
 مساءلة احلكومة االحتادية    

يف حــني تــدرك اللجنــة وجــود هياكــل معقــدة علــى الــصعيد االحتــادي وعلــى صــعيد       - ١٥
اليات والبلديات للنهوض باملرأة يف الدولة الطرف، فإهنـا تؤكـد أن احلكومـة االحتاديـة هـي                  الو

املسؤولة عن ضـمان تنفيـذ االتفاقيـة علـى مجيـع املـستويات، وتـوفري القيـادة للحكومـات علـى                      
وتالحــظ اللجنــة أن الواليــات غالبــا مــا تكــون  .صــعيد الواليــات والبلــديات يف ذلــك الــسياق

 معلومـات يف    لعـدم وجـود   يذ التدابري املتخذة على املستوى االحتادي، وتأسف        مسؤولة عن تنف  
  .تقرير الدولة الطرف عن تدابري التنفيذ الفعالة املتخذة يف الواليات

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، من خالل التنسيق الفعال للهياكل على   - ١٦
ق النتائج لدى تنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء        مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت، حتقيق اتسا      

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف يف تقريرهـا املقبـل صـورة              . الدولة الطرف  أراضي
شاملة لتقدمي توليفـة مـن كـل الـسياسات والتـدابري املطبقـة علـى الـصعيد االحتـادي وعلـى                      

 .صعيد الواليات والبلديات
  

 للتمييز املناهضة التشريعات    

، الـذي  ٢٠٠٦تشري اللجنة إىل اتساع نطاق القـانون العـام للمـساواة يف املعاملـة لعـام           - ١٧
يغطي مجيع أشـكال التمييـز القـائم علـى أسـس خمتلفـة، مبـا فيهـا اجلـنس، يف مكـان العمـل ويف                    
بعض املعامالت التجارية، وهو مل يعد يقتصر على قانون العمـل ولكـن يتعلـق أيـضا مبجـاالت                   

غـري أن اللجنـة تعـرب عـن أسـفها لعـدم تغطيـة القـانون ألي مـن جوانـب                      .نونأخرى من القـا   
 اجتاه عـبء اإلثبـات يف حـاالت    قلباحلياة األسرية واحلياة اخلاصة وألن القانون ال ينص على   

  .التمييز
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن ترصد بدقة تنفيذ القانون العـام للمـساواة يف                 - ١٨
، وأن تتخذ التدابري املناسبة لضمان االستفادة من اتـساع نطـاق هـذا              ٢٠٠٦املعاملة لعام   

القــانون علــى حنــو فعــال للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف مجيــع اجملــاالت الــيت تــشملها  
ــة ــام        .االتفاقي ــانون الع ــديل الق ــة تع ــة الطــرف يف إمكاني ــأن تنظــر الدول ــة ب وتوصــي اللجن

اجلوانب املناسبة من احلياة األسرية واحليـاة اخلاصـة،   للمساواة يف املعاملة لكي ينطبق على  
  .نفاذ حقوق املرأة يف املساواةإل اًولكي يعكس اجتاه عبء اإلثبات تيسري

، ٢٠٠٦وتالحظ اللجنة مع االرتياح إنشاء الوكالة االحتادية ملناهـضة التمييـز يف عـام                 - ١٩
 وهـي مكلفـة بـدعم       ،٢٠٠٦ملعاملـة لعـام     اليت تتوىل مسؤولية تنفيذ القانون العام للمساواة يف ا        

وبينمـا ترحـب اللجنـة بكـون الوكالـة قـادرة             .الناس يف إنفـاذ حقهـم يف عـدم التعـرض للتمييـز            
علــى إســداء املــشورة القانونيــة وطلــب معلومــات عــن حــاالت التمييــز املزعــوم مــن األطــراف   

ــة ليــست خم     ــة يف القطــاعني اخلــاص والعــام، فإهنــا تأســف ألن الوكال ــة لرفــع دعــاوى  الفاعل ول
مناهضة التمييز، وألهنا تفتقـر إىل الـسلطة إلجـراء مزيـد مـن التحقيقـات أو إىل إمكانيـة فـرض                      

إضـافة إىل ذلـك، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء          .عقوبات يف حال حجب املعلومـات الـضرورية       
قـوم  يالـيت   وتالحـظ اللجنـة مـع القلـق أن عمليـة التعـيني               .ندرة املوارد البشرية واملاليـة للوكالـة      

ــشب     ــساء وال ــوزير االحتــادي املعــين بــشؤون األســرة واملــسنني والن ــها ال  بتعــيني رئــيس  ابمبوجب
الوكالة، الذي ترتبط مـدة واليتـه مبـدة واليـة البوندسـتاغ، قـد يكـون هلـا تـأثري علـى اسـتقالل                         

  .الوكالة

ييـز بـاملوارد   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تزويد الوكالة االحتادية ملناهـضة التم       - ٢٠
ليـة يف جمـال تعزيـز املـساواة،         البشرية واملالية الكافية لتمكينها من االضطالع بواليتـها بفعا        

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف توسيع نطاق  . املساواة بني اجلنسني ذلكيف مبا
لتعزيـز  و . املزيد من السلطات يف جمال التحقيق وفرض اجلـزاءات         متنحوالية الوكالة وبأن    

استقالل الوكالة وشفافيتها، توصي اللجنة بـأن تنظـر الدولـة الطـرف يف وضـع إجـراءات                  
خمتلفة لتعيني رئيس الوكالة، كأن جيري التعيني من قبل الربملان أو الرئيس االحتادي، وبأن              

 .عدد معني من السنواتبحتدد الوالية 
  

  ا امللحق هبربوتوكول االختياريالالتعريف باالتفاقية و    

ــة الطــرف      - ٢١ ــة علمــا بــاجلهود الــيت بذلتــها الدول ــادة التعريــف حتــيط اللجن ــة إىل زي  الرامي
 واألمهيـة   التعريـف  مـن    القدرظ بنفس   حتاالتفاقية، لكنها ال تزال تشعر بالقلق ألن االتفاقية مل          ب

تـايل  ، وخاصة توجيهات االحتـاد األورويب، وبال      اللذين حظيت هبما الصكوك القانونية اإلقليمية     
 الـيت هتـدف   ،لتـدابري، مبـا يف ذلـك التـشريعات    ختـاذ ا ستخدم بانتظام كأساس قـانوين ال فإهنا ال تُ 
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وتـشعر  . إىل القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف الدولـة الطـرف                      
 ري إىليـش  تـستخدم يف إجـراءات احملـاكم، ممـا قـد      ملاللجنة بالقلق أيضا من أن أحكام االتفاقية        

  . القانوينو القضائي السلكالوعي باالتفاقية لدى يف نقص 
، يف ما تبذله مـن جهـود        التركيزوحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء املزيد من           - ٢٢

حقـوق اإلنـسان   باعتبارهـا أداة مـن أدوات   للقضاء على التمييز ضد املرأة، على االتفاقيـة     
 اختـاذ تـدابري اسـتباقية    إىلكما تدعو الدولة الطرف . شرةقابلة للتطبيق مبا اللزمة قانونا و  امل

ــاري امللحــق هبــا علــى مجيــع املــستويات      ــة والربوتوكــول االختي ــز الــوعي باالتفاقي  -لتعزي
ــة  القــانوين، واألحــزاب و القــضائي يف الــسلك وخاصــة -الواليــات والبلــديات واالحتادي
ن عــن إنفــاذ القــانون، و املــسؤوللــك ذ والربملــان واملــسؤولني احلكــوميني، مبــا يف،الــسياسية
 عامة الناس، من أجل تعزيز استخدام االتفاقية يف وضع وتنفيذ مجيع التشريعات فضال عن

. والسياسات والربامج الـيت هتـدف إىل التحقيـق العملـي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل           
ــة الطــرف   ــة الدول ــام علــى وتــشجع اللجن ــز ،  بــصورة منتظمــة ،القي ــبتعزي ــة اة معرف التفاقي

املـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل          تعزيـز   ، و  وفهمهمـا  والربوتوكول االختيـاري امللحـق هبـا      
ربوتوكـول  ال أن تكـون االتفاقيـة و      كفالـة كما تطلب من الدولة الطـرف       . براجمها التدريبية 

ــاري ــا االختي ــة واآلراء    امللحــق هب ــة للجن اســتنادا إىل  املعتمــدة، وكــذلك التوصــيات العام
، جـزءا ال يتجـزأ مـن املنـاهج التعليميـة، مبـا فيهـا التعلـيم                  واالستفـسارات  الفردية   رسائلال

   . القضائيةاهليئة ني ألعضاءوالتدريب القانوني
  

    املراعية لهتعميم املنظور اجلنساين وامليزنة    
 املتعلقـة   حتيط اللجنة علما بالصعوبات اليت تواجهها الدولة الطرف يف تنفيـذ سياسـتها              - ٢٣
ن سياســة عــن هــذه الــصعوبات أدت إىل التحــول مــيم املنظــور اجلنــساين، لكنــها تأســف أل تعب

حنـو   على   ،تشعر اللجنة بالقلق  و.  خالل الفترة املشمولة بالتقرير    املنظور اجلنساين تعميم مراعاة   
نسق تنفيذ سياسة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين     الذي يعمل ال هيكل   ه مت تفكيك  ، ألن خاص

 امليزنـة   بـشأن نوايـا   ال ألنـه علـى الـرغم مـن إعـالن            ،وتشعر اللجنة بالقلق كـذلك    . تيف الوزارا 
 دراســـة اجلـــدوى يف ذلـــك، مبـــا ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤يف عـــامي الـــيت تراعـــي املنظـــور اجلنـــساين  

يف امليزانيــة الــيت تراعــي املنظــور اجلنــساين  امليزنــة بــشأن تنفيــذتخــذ أي خطــوات ، مل ُتاملنــشورة
  . االحتادية

ــ  - ٢٤ ــأن  وتوصــ ــة بــ ــودي اللجنــ ــرف إىل تعــ ــة الطــ ــيم   الدولــ ــل لتعمــ ــهج املتكامــ  النــ
ــساين  املنظــور ــدير   اجلن ــع التق ــوحظ م ــذي ل ــة اخلتامي ال ـــ يف مالحظــات اللجن ــسابقــ ة ـــة ال

)A/59/38 (Part I)،  اسـتحداث آليـات   إىلوتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف     ). ٣٧٨الفقرة 
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 علـى  جـزاءات  وإدخـال ظـور اجلنـساين،   رصد ومساءلة فعالـة يف سـياق نظامهـا لتعمـيم املن         
اليت كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف هنج امليزنة . هذه اآللياتيف عدم االمتثال 

ــساين  ــا إلعــالن  تراعــي املنظــور اجلن ــا ال، وفق ــه نواي ــذي أعلنت ــوزارات  ل، ال ــع ال ــشمل مجي ي
 زانيتـها املتخصـصة   ميملساواة بني اجلنسني يف جمـال       عن ا  كل منها إجراء تقييم      تطلب من يو

يف هـذا الـصدد، تـدعو اللجنـة         و. امليزانيـة ب ا املتعلقـة  وتقدمي تقرير هبذا الـشأن يف مقترحاهتـ       
الـيت تراعـي    االستفادة من جتربة بعض الواليات يف تنفيذ سياسـة امليزنـة           إىلالدولة الطرف   

  .املنظور اجلنساين هذه بنجاح
  تدابري خاصة مؤقتة     

 ،A/59/38 (Part I)( عنـه يف املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة     املعـرب  تكـرر اللجنـة القلـق     - ٢٥
 يف تقريـر الدولـة الطـرف تـنم          “التدابري اخلاصة املؤقتة  ”أن بعض اإلشارات إىل     ب) ٣٩٨الفقرة  

حتقيـق  يف  مـن االتفاقيـة، الـيت هتـدف إىل التعجيـل      ١ مـن املـادة   ٤عن عدم فهم واضـح للفقـرة      
حت اللجنــة يف التوصــية العامــة   إطــار زمــين حمــدد، كمــا أوضــ  املــساواة الفعليــة للمــرأة داخــل 

  . ٢٥ رقم
هج الرمســي أو الربنــاجمي احملــض وتوجــه اللجنــة اهتمــام الدولــة الطــرف إىل أن النــ   - ٢٦
أن تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة هو      ويكفي لتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل،         ال

حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، مــع  يف ل التعجيــل جــزء مــن اســتراتيجية ضــرورية مــن أجــ 
 واملـشاركة يف  ،، سـواء يف اجملـالني العـام واخلـاص      العمالـة  جمـاالت    يف  خاص بشكلالتركيز  

صص احلــ أهــداف ملموســة، مــن قبيــل  وضــعوحتــث الدولــة الطــرف علــى  . احليــاة العامــة
اجملاالت إطار  والرجل يف حتقيق املساواة اجلوهرية بني املرأةيف  للتعجيل ،زمنيةالداول اجلو

   .ذات الصلة من االتفاقية
  

   النمطيةالقوالب    
 بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا الدولـــة الطـــرف ملعاجلـــة املواقـــف        اللجنـــةيف حـــني ترحـــب   - ٢٧

 تـشعر  ، فإهنـا ز ضد املرأة وتكرس عدم املساواة بني املـرأة والرجـل  والسلوكيات النمطية اليت متيّ   
. اهـدد بتقـويض حقوقهـ   ي ممـا التقليديـة جتـاه املـرأة    واملواقف النمطية   بالقلق إزاء استمرار تفشي     

 يف وضـع املـرأة الـدوين يف عـدد مـن اجملـاالت، مبـا يف                  يتجلى استمرار ذلك وتالحظ اللجنة أن    
 وتـدين يف دراسـتها وخياراهتـا املهنيـة،        وذلك سـوق العمـل والوصـول إىل مواقـع صـنع القـرار،               

وتشعر اللجنـة بـالقلق ألن املواقـف النمطيـة هـي الـسائدة              . ديةاإلجازة الوال مشاركة الرجل يف    
 باإلضــافة إىل املــرأة والرجــل،  يــتم غالبــا تــصوير اإلعــالم، حيــثوســائطخــاص يف علــى حنــو 

ــة املهــاجرين،  ــة منطي ــالقلق إزاء اســتمرار   . بطريق ــشعر ب ــا ت ــزكم ــسي يف اإلعالنــ التحي  ات اجلن
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 صــناعة اإلعــالن يف تلقــي الــشكاوى املتعلقــة ته أنــشأالــذي األملــاين وقــصور جملــس اإلعالنــات
  . املنحازة جنسياً والنظر فيهااإلعالناتب

هـا واختـاذ تـدابري اسـتباقية      مواصـلة تعزيـز جهود  إىلوتدعو اللجنة الدولة الطـرف        - ٢٨
 للقضاء على املواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من املرأة والرجـل،             تدامةومس

ــن خــالل   ــشرم ــوعي وان ــة، وكــذلك    ال ــة    لحلمــالت التثقيفي ــصور النمطي ــى ال ــضاء عل لق
 اللجنة أن دسـتور الدولـة الطـرف حيظـر           وتالحظ.  يف اجملتمع  ن هبدف إدماجه  للمهاجرات

 اإلعالم نقل صورة إجيابية عـن املـرأة، لكنـها           وسائط تطلب من    أنعلى احلكومة االحتادية    
 تغـيريات ثقافيـة بالنـسبة        إحـداث  علـى توصي الدولة الطرف بأن تـشجع وسـائط اإلعـالم           

.  مـن االتفاقيـة    ٥لألدوار واملهام اليت تعترب مناسبة للنساء والرجال، وفقا ملا تقتضيه املـادة             
 االستفادة من التوصيات الـيت قـدمت يف   إىليف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف  و
تشرين  الذي عقد يف رأة،لوزراء ونواب الواليات املعنيني باملساواة وامل الثامن عشرؤمتر امل

 املــساواة بــني اجلنــسني بــني كفالــةاقتــراح االســتفادة مــن  ، وخاصــة٢٠٠٨أكتـوبر  /األول
وحتـث  .  هـذا املوضـوع    للربجمـة بـشأن    أسـبوع    وتعيني ،وضع الربامج اهليئات املسؤولة عن    

عـن الفحـص املـسبق      مـسؤولة    تكـون    اللجنة الدولة الطرف علـى إنـشاء مؤسـسة مـستقلة          
   . والتحقيق فيهااملتحيزة جنسيا باإلعالنات  املتعلقة، فضال عن تلقي الشكاوىلإلعالنات

  
  والعمل احلياة األسريةالتوفيق بني     

 اتسياسالـ  و اتتـشريع ال يف وضـع  الدولـة الطـرف     بـاجلهود الـيت تبـذهلا       ترحب اللجنـة      - ٢٩
إال أن . يف جمـال العمـل     ياةة واحل ياألسراحلياة  حتسني التوفيق بني    الرامية إىل   وغريها من التدابري    
 املـسؤوليات املرتليـة واألسـرية،       ال تـزال تتحمـل بـشكل رئيـسي        ن املـرأة    ألاللجنة تشعر بالقلق    

 يف وظـائف بـدوام جزئـي،        العمـل ، أو   ن عن أعمـاهل   إىل االنقطاع  ات منهن كثريحيث تضطر ال  
يف أدخـل   بأنـه    الوفـد    املعلومات الـيت قـدمها    علما ب  اللجنة   وحتيط. ملواجهة املسؤوليات األسرية  

لـضرائب  لاجلوانـب الـسلبية   مـن   قلـل   يلنظـام الـضرييب     ا  علـى  تعـديل  ٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين 
افز احلـ  إىل التخفيـف مـن    هذا التعـديل    يؤدي  أمل أن   ت، و )“التقسيم”(املفروضة على الزوجني    

نة مـع القلـق   وتالحظ اللج.  مشاركة املرأة يف سوق العملبشأنالسليب للنظام الضرييب السابق  
مـن  أن عدم وجود أماكن لرعاية األطفـال يف الدولـة الطـرف، وخاصـة بالنـسبة للفئـة العمريـة                     

 املرونــة، وعــدم وجــود بــرامج  وعــدم تــوفر تــها، وعــدم املــساواة يف نوعي ســنوات٣صــفر إىل 
  . تشكل عائقا أمام مشاركة املرأة يف سوق العمل قدبعد انتهاء الدوام املدرسي ملا
مـساعدة النـساء   الرامية إىل ع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها      وتشج  - ٣٠

منـها   مجلـة أمـور،      مـن خـالل   والرجال يف حتقيق التوازن بني مـسؤوليات العمـل واألسـرة،            
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 بـشأن كـل مـن املـرأة والرجـل         ل  تثقيفيـة  مبـادرات وتقـدمي   مزيد من التوعية والتثقيف     نشر  
العمـل بـدوام جزئـي      ال ينحـصر     أن   كفالـة ورتليـة،   املهـام امل  ورعايـة األطفـال     ل تقاسم كاف 
تـوافر  وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مـضاعفة جهودهـا لتحـسني                 .  فقـط  على النساء 

، أماكن الرعاية لألطفال ممن هم يف سن املدرسة، والقدرة على حتمـل تكاليفهـا، ونوعيتـها               
 الدولـة الطـرف     بـأن تقـوم   أيـضا   وصـي   تو. سـوق العمـل   يف  دخول  للـ لتسهيل عـودة املـرأة      

) “التقــسيم”(لقــة بفــرض الــضرائب علــى الــزوجني  بتقيــيم األحكــام القانونيــة احلاليــة املتع 
   .وأثرها على إدامة التوقعات النمطية للنساء املتزوجات

  
  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة     

تعــيني ســت  بو، ٢٠٠٥ســبتمرب / يف أيلــولمستــشارةانتخــاب أول بترحــب اللجنــة    - ٣١
  أنعلـى الـرغم مـن   مـن أنـه   اللجنـة ال تـزال تـشعر بـالقلق         لكن  . وزيرات يف احلكومة االحتادية   

معاهـد البحـوث    يف  القانون االحتادي ينص على املساواة وتكافؤ الفرص يف اإلدارة االحتادية، و          
يف األخـري  إال املركـز الثالـث قبـل     ال تـشغل  احلكومـة االحتاديـة، فـإن الدولـة الطـرف         اليت متوهلا 

االحتـاد  أخـرى يف  مشاركة املرأة يف املناصب القيادية يف جمال اخلدمة العامة باملقارنة مـع بلـدان          
وتعــرب اللجنــة عــن مزيــد مــن القلــق إزاء اخنفــاض نــسبة النــساء يف املناصــب العليــا  . األورويب

 آخـذ يف   أةاملـر  وجـود    حيـث أن  ، واألوسـاط األكادمييـة،      واهليئة القـضائية  لسلك الدبلوماسي،   ل
سـوى نـسبة    ٢٠٠٧مل تشغل املرأة يف عـام  حيث ، و األكادميي  السلم كلما ارتقت يف  التناقص  
كما تعرب اللجنـة عـن القلـق إزاء عـدم تـوافر معلومـات               . األستاذيةدرجة   يف املائة من     ١٦,٢

ن نـسبة كـبرية   واملهـاجر يـشكل فيـه   عن وجود نساء مهـاجرات يف مواقـع صـنع القـرار يف بلـد         
  . كانالس من
إىل  التقـدم  علـى وتوصي اللجنة باعتماد تدابري استباقية لتشجيع املزيد من النـساء           - ٣٢

يف األوســاط األكادمييــة، وتــشجع الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد وخاصــة العليــا، املناصــب 
توصــية اللجنــة العامــة و مــن االتفاقيــة، ٤ مــن املــادة ١تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا للفقــرة  

. التعجيل يف حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع اجملـاالت           ، من أجل    ٢٥ رقم
املساواة بني اجلنـسني    املتعلقة ب  ا يف تشريعاهت  ن تدرج أبكما توصي بأن تقوم الدولة الطرف       

 معـززة صص، احلـ هـداف أو  األيف ذلـك  اسـتخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة، مبـا        ب أحكاما تأذن 
وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن  . طاعني العام واخلاصحوافز، يف كل من الق  للنظام  ب

 هبــدف زيــادة دعــم هــذه ، مبــشاركة املــرأة يف املناصــب اإلداريــةاملتعلقــةترصــد التطــورات 
متثيـل  أن يعكـس     ، وكفالـة  الـسياسات  وأتـشريعات   تتعلق بال املشاركة من خالل مبادرات     
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كما تطلب من الدولة الطرف أن . سكانلل التاماملرأة يف اهليئات السياسية والعامة التنوع 
   .حققة، مبا يف ذلك بيانات إحصائية مصنفةتتقدم معلومات عن النتائج امل

  
  التعليم     

 اجلهود اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف ملعاجلـة القوالـب النمطيـة يف                 اللجنة تالحظيف حني     - ٣٣
ــار اجملــاالت  ــا إزاء ان   اختي ــة، تعــرب عــن قلقه ــة واملهني ــشار  األكادميي ــارات وجــود  هــذه  ت اخلي

  .  الدولة الطرف يف هذا الصدداضطلعت هبا اليت الكثريةاملقولبة، على الرغم من املبادرات 
وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز براجمهــا الراميــة إىل تنويــع اخليــارات    - ٣٤

فتيات على اختيـار  ، واختاذ املزيد من التدابري لتشجيع ال    للفتيات والفتيان املدرسية واملهنية   
 ،القيـام  إىل ذلك، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف           باإلضافة إىل .  غري تقليدية  جماالت تعليمية 

 ال حيملــن الــاليت اللجــوء، وخاصــة وطالبــات الفتيــات الالجئــات حالــة  مبراقبــةعــن كثــب
  يف يواجهنـها االسـتمرار يف معاجلـة الـصعوبات الـيت          ويف مجيع املستويات التعليمية،      ،وثائق

 .النظام املدرسي
  

 مشاركة املرأة يف سوق العمل     

 ال يغطـي    ٢٠٠٦تشعر اللجنة بالقلق من أن القـانون العـام للمـساواة يف املعاملـة لعـام                   - ٣٥
 . إهناء عقود العملكالتمييز عندبشكل كلي التمييز يف مجيع جماالت سوق العمل، 

حبيـث  ام للمـساواة يف املعاملـة       حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القـانون العـ           - ٣٦
 . االتفاقيةمع كامال يتسق اتساقا

مع إقرار اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز عمالة املرأة وما نـتج عـن                  - ٣٧
يـؤد إىل    تشعر بالقلق من أن هذا النمـو مل مشاركة املرأة يف سوق العمل، فإهنايف  ذلك من منو    

 .ة من إمجـايل حجـم العمـل بـأجر، بـل إىل زيـادة يف العمـل بـدوام جزئـي                     زيادة يف نصيب املرأ   
النـساء يتركـزن يف العمـل بـدوام جزئـي وبعقـود ملـدة حمـددة ويف                  وتالحظ اللجنة مع القلق أن      

 اإلدارة يـصلن إىل مناصـب رفيعـة املـستوى يف      قـد وظائف منخفضة األجر، وأن قليالت منهن     
 الــرغم مــن االتفــاق املتعلــق بتــشجيع املــساواة بــني  والــشركات اخلاصــة وجمــالس العمــل، علــى

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعـض اآلثـار الـسلبية علـى املـرأة               .النساء والرجال يف القطاع اخلاص    
 كـــانون١ يف  الـــذي دخـــل حيـــز النفـــاذللقـــانون الرابـــع للخـــدمات احلديثـــة يف ســـوق العمـــل

شـركائهن    للنساء العاطالت على أزواجهـن أو       زيادة االعتماد املايل   ومنها،  ٢٠٠٥ يناير/الثاين
والزيادة املطردة يف عدد النـساء اللـوايت        “ وحدات االحتياجات ”إدراج القانون ملفهوم    بسبب  

كمــا تــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء الــصعوبات الــيت  .ُرفــض طلــب حــصوهلن علــى االســتحقاقات
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ويف  .ومـشاركتهن فيـه    انـدماجهن يف سـوق العمـل     واملعوقـات مـن حيـث     تواجهها املهاجرات   
، فهـي   والعمـل الوقت الذي تالحظ فيه اللجنة اختاذ تدابري ترمي إىل التوفيق بني احلياة األسرية              

وتـود اللجنـة     . يف املائة من اإلجازات الوالديـة      ١٠قلقة ألن اآلباء ال يأخذون إال أقل من         تظل  
النـساء اللـوايت يتـوقفن عـن        أن توجه اهتمام الدولة الطرف إىل حالة احلرمـان الـذي تعـاين منـه                

وتعـرب   .ذلك على معاشات التقاعد ومعاشات املسنني     ب املتصلةالعمل ألسباب عائلية واآلثار     
 رفـع سـن     الـذي  ٢٠٠٧ قانون إصالح املعاشـات التقاعديـة لعـام          إزاء عن قلقها     كذلك اللجنة

فني شـرط املـسامهة   فقط من النساء يستويف املائة  ٢,٤٨ وما نتج من أن عاماً، ٦٧التقاعد إىل  
 . عاماً يف صندوق املعاشات التقاعدية لكي ال يسجلن خسارة يف االستحقاقات٤٥ملدة 

املـرأة والرجـل يف سـوق العمـل،         تشدد اللجنة على أن حتقيق املساواة الفعلية بـني            - ٣٨
مـن  واجـب    مـن االتفاقيـة،      ١١يف ذلك القطاع اخلاص، هبدف االمتثال ألحكـام املـادة            مبا

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل اعتمـاد           . هذه االتفاقية  مبوجبت الدولة الطرف    واجبا
 مـن  ١السياسات واختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها التدابري اخلاصة املؤقتة وفقا للفقـرة   

، تكـون ذات أهـداف حمـددة زمنيـاً      الـيت   ،  ٢٥ من االتفاقية والتوصـية العامـة رقـم          ٤املادة  
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      .مودي األفقي والع   باالجتاهني  املهين صلالفللقضاء على   

تقيــيم أثــر القــانون الرابــع للخــدمات احلديثــة يف ســوق العمــل علــى النــساء واختــاذ تــدابري  
وتـشجع اللجنـة الدولـة       .“ االحتياجـات  ةوحـد ”إنـشاء   تصحيحية، مبا يف ذلـك اسـتعراض        

ات، الـاليت قـد يعـانني مـن أشـكال متعـددة مـن               الطرف على تعميم قـضايا النـساء املهـاجر        
كمـا توصـي اللجنـة بـأن تواصـل           .التمييز، وكذلك املعوقـات يف سياسـة العمالـة وبراجمهـا          

الدولة الطرف جهودها لضمان التوفيق بني املسؤوليات األسرية واملهنية، وتعزيز املـساواة            
 يف ذلـك عـن طريـق زيـادة تقـدمي            يف تقاسم املهام املرتلية واألسرية بـني املـرأة والرجـل، مبـا            

وتــدعو اللجنــة  .احلــوافز للرجــال ليــستخدموا حقهــم يف احلــصول علــى اإلجــازة الوالديــة 
الدولة الطرف إىل حبث سبل استعراض نظام املعاشات احلايل وذلك لزيـادة النـسبة املئويـة                

رج، أن تـد  وتدعو الدولة الطرف     .للنساء املؤهالت للحصول على االستحقاقات الكاملة     
، ؤقتة يف القطاع اخلاص   ، معلومات عن حجم التدابري اخلاصة امل      يف تقريرها الدوري القادم   

 .ذه التدابريه التدابري املتخذة لتحسني وضع املرأة يف سوق العمل وأثرو
  

 فجوة يف األجورال    

املـرأة الـيت    يف األجـور بـني الرجـل و     الـيت طـال أمـدها     ة مع القلق الفجـوة      تالحظ اللجن   - ٣٩
 ممـا يتقاضـاه الرجـال علـى الـرغم مـن حظـر التمييـز يف األجـور                    يف املائة  ٧٨حتصل إال على     ال

 اللجنـة أن نظـم تقيـيم الوظـائف          وتالحـظ . ١٩٤٩الذي رسخه القانون الدسـتوري منـذ عـام          
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تستخدم نفس املعايري للموظفني واملوظفات، وبالتايل فهي ليست مصممة السـتبعاد التمييـز              ال
عدم تـدخل احلكومـة يف اتفاقـات        عن قلقها من أن     كذلك  وتعرب اللجنة    .سعلى أساس اجلن  

، واخنفـاض مـستوى متثيـل املـرأة يف         ) الذايت احلكممبدأ   (األجور، املكفول يف القانون األساسي    
املفاوضــات اجلماعيــة قــد يعــرقالن اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف لوضــع حــد للتمييــز يف    

 .اتيجية حكومية ملعاجلة هذه املسألةستر، وأنه ال توجد ااألجور

 اختــاذ تــدابري اســتباقية ملموســة لتــضييق الفجــوة يف حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  - ٤٠
وعلـى وجـه اخلـصوص، تـدعو اللجنـة الدولـة             . هـذه الفجـوة    وسـد األجور بني املـرأة والرجـل       

ن التمييـز وتنفيـذ   ال مـ  لتقييم الوظائف والتكليف هبا على حنـو خـ     نظمالطرف إىل كفالة وضع     
لقطـاع  يف ا لمـساواة   للـة الطـرف إىل النظـر يف سـن قـانون             كمـا تـدعو اللجنـة الدو       .نظمهذه ال 

 وهياكل دفـع األجـور    املرتبات تعريف قائم على نوع اجلنس يف اتفاقات دفع          وضعاخلاص مع   
 .التابعة للشركات أو تعديل القانون العام للمساواة يف املعاملة لتحقيق هذا الغرض

  
 العنف ضد املرأة     

ــادرات            - ٤١ ــا املب ــا فيه ــود، مب ــن اجله ــة م ــذهلا جمموع ــة الطــرف لب ــى الدول ــة عل ــثين اللجن ت
 .التشريعية األخرية، هبدف القضاء على العنف ضد املـرأة منـذ تقـدمي تقريرهـا الـدوري الـسابق         

ــك، تظــل   ــع ذل ــدل انتــشار العنــ     وم ــاع مع ــة إزاء ارتف ــساء والفتيــات،   اللجنــة قلق  ف ضــد الن
الـيت  أوضحت ذلك الدراسات اليت أجريت حـول جتربـة املـرأة يف جمـال العنـف يف أملانيـا،                     كما

مـن النـساء قـد تعرضـن لعنـف جـسدي        يف املائـة   ٤٠املرأة املهاجرة، واليت بينت أن حنو       مشلت  
وأن النساء املهاجرات مـن أصـل تركـي         من العمر    عاماً   ١٦جنسي أو كليهما منذ بلوغهن       أو

تكـرار يتجـاوز بـشكل واضـح     ال  مـن رضـن للعنـف اجلـسدي واجلنـسي مبـستوى        تعقـد   وروسي  
 .املتوسط السائد لدى األملانيات، مع ارتفاع مستوى اخلطورة بالنسبة للمرأة التركيـة املهـاجرة   

 علـى   ٢٠٠٢انون احلمايـة مـن العنـف لعـام           قـ  تـأثري وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم كفاية        
ستخدامه ومبالغتهم يف ذلك، وعلى النساء املهـاجرات املتزوجـات           يف ا  استمرار مرتكيب العنف  

وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضا مــن أن العنــف املــرتيل قــد ال يؤخــذ يف    .فتــرة تقــل عــن الــسنتني ل
  .االعتبار يف قضايا حضانة األطفال أو زيارهتم

 تدابري  ، حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اختاذ       ١٩وفقا للتوصية العامة رقم       - ٤٢
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل ضـمان            .شاملة ملعاجلة مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة          

، ودراسة مجيـع أنـواع العنـف ضـد          ٢٠٠٧عام  مكافحة العنف ل  التنفيذ الفعال خلطة عمل     
، واالسـتمرار يف   الـيت تـؤدي إىل قتلـهن        النساء ضد، وال سيما أنواع العنف      ااملرأة وحتليله 

منع هذا العنف، وتوفري خدمات احلماية والدعم للضحايا ومعاقبة اجملرمني          تنفيذ سياسات   
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وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنفيـذ التـشريعات الـيت تـستدعي             .وإعادة تأهيلهم 
مراعاة اإلدانات املتعلقة بأعمال العنف املرتيل عند اختاذ قرارات بشأن حضانة األطفال أو       

  .زيارهتم

نة بالقلق إزاء عدم وجود متويل دائم ملالجئ النساء ومراكز تقـدمي املـشورة              تشعر اللج   - ٤٣
خارج أماكن اإلقامة وعدم الوصول حبرية إىل املالجئ بغض النظر عن الـدخل بالنـسبة جلميـع                 

وتعرب اللجنة عن أسفها ألن بعض الواليـات غـري قـادرة             . الواليات كافةالنساء واألطفال يف    
ملالجــئ اجملهــزة للنــساء ا أو جلميــع ضــحايا العنــف مــن النــساء، املالجــئ يف علــى تــأمني اإليــواء

 .ذوات االحتياجات اخلاصة، مثل املعوقات

قدر أكـرب مـن     حتقيق  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لكفالة            - ٤٤
ت  اخلــدما تقــدميوحكومــات الواليــات والبلــديات لرصــدالتعــاون بــني احلكومــة االحتاديــة 

النـساء ذوات   االجتماعية من أجل ضمان توافر عدد كاف من املالجئ اجملهزة السـتيعاب             
 أن هذه  املعوقات يف مجيع أحناء إقليم الدولة الطرف، والتأكد مناالحتياجات اخلاصة مثل

 . ُتموَّل بشكل كاف ومفتوحة للجميع، بغض النظر عن املوارد املالية للضحيةاملالجئ

 بزيــادة اجلهـود الــيت تبـذهلا أملانيــا يف جتميـع إحــصاءات مفـصلة حــسب     ترحـب اللجنـة    - ٤٥
نوع اجلنس، وتسليط الضوء علـى عـدد ملتمـسات اللجـوء مـن النـساء والفتيـات وأعمـارهن،                    
ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات إحـصائية عـن حـاالت تـشويه األعـضاء التناسـلية للنـساء                  

نف ضـد املـرأة يف املؤسـسات وال عـن قتـل النـساء يف                والفتيات املقيمات يف أملانيا، وال عن الع      
 .سياق العنف املرتيل

ــات إحــصائية شــاملة         - ٤٦ ــة جلمــع بيان ــة الطــرف إىل وضــع طريق ــة الدول ــدعو اللجن ت
 .ومفــصلة حــسب نــوع اجلــنس والعمــر ونــوع العنــف وعالقــة مرتكــب اجلرميــة بالــضحية 

 ، يف تقريرهـا الـدوري املقبـل       وحتث اللجنة الدولة الطرف على توفري معلومـات إحـصائية،         
  .عن عدد حاالت تشويه األعضاء التناسلية للنساء والفتيات املقيمات يف أملانيا

  
  االجتار    

يف حني ترحـب اللجنـة باخنفـاض عـدد األشـخاص املبلـغ عـن وقـوعهم ضـحايا لالجتـار                        - ٤٧
 ضـحايا   وقوعهنغ عن  عدد النساء املبل   تزايدألغراض االستغالل اجلنسي، فإهنا تالحظ مع القلق        

ألغـراض  بالبـشر  لالجتار ألغـراض االسـتغالل يف العمـل يف أملانيـا، وغيـاب البيانـات عـن االجتـار                   
  . أخرى غري االستغالل اجلنسي
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 االجتـار  للقـضاء علـى  وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى اختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة              - ٤٨
 القــادم تقريرهــا تــدرج يفولــة الطــرف أن   إىل الد اللجنــةوتطلــب. بــاملرأة جبميــع أشــكاله  

معلومات وبيانات شـاملة عـن مجيـع أشـكال االجتـار بالنـساء والفتيـات، ومعلومـات عـن أثـر                      
   .التدابري املتخذة والنتائج احملرزة يف هذا اجملال

  
  استغالل البغاء    

فحـة البغـاء     ملكا ٢٠٠٢ علـى قـانون عـام        املترتبـة حتيط اللجنة علمـا بنتـائج تقيـيم اآلثـار             - ٤٩
 هذا القانون يف حتقيق األهداف املقـررة إال علـى نطـاق حمـدود               إزاء عدم جناح  وتعرب عن قلقها    

بشكل خاص ألن القانون مل يتمكن من حتسني الـضمان االجتمـاعي            أسفها   اللجنة   وتبدي. جدا
 كمـا مل يـتمكن مـن ختفـيض عـدد     للبغايا وشروط عملـهن مـن حيـث الـصحة والنظافـة الـصحية            

  . ئم ذات الصلة بالبغاءاجلرا
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات، يف تقريرها الـدوري القـادم، عـن                 - ٥٠

التدابري املتخذة ملتابعة نتائج تقييم قانون مكافحة البغـاء وتـوفري بيانـات عـن اسـتغالل النـساء        
ى مواصـلة وضـع     الدولـة الطـرف علـ     اللجنة  وتشجع  . وعن البغاء، مبا يف ذلك البغاء السري      

النـساء يف شـرك البغـاء، وعلـى إعـداد بـرامج             للحيلولة دون وقوع    االستراتيجيات والربامج   
عـن  ، مبـا يف ذلـك    ودعمهـن  البغـاء التخلـي عـن  إلعادة تأهيل النـساء والفتيـات الراغبـات يف     

  لكــسب الــرزق وســبل دعــم  املتاحــة هلــنعلومــات عــن اخليــارات البديلــة طريــق تزويــدهن مب
  . راتاخليا هذه
 عن مشاركة جنود ٢٠٠٤كشفت عام  توتعرب اللجنة عن قلقها من أن الفضيحة اليت           - ٥١

 إىل  ، مل تـؤد   بغاءاإلكراه على ال  يف   أملان عاملني يف قوة منظمة حلف مشال األطلسي يف كوسوفو         
ــاعلني وال   ــه التــهم للف ــيهم  توجي ــزاءات عل ــى التوعيــة     إىل  وال إىل فــرض ج ــز التــدريب عل تعزي

وإن اللجنة، إذ حتيط علما باملعلومات اليت قدمها الوفد والـيت           . ية املوّجه للقوات األملانية   اجلنسان
 بــشأن) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــن قــرار جملــس ل ٢٠٠٩للتنفيــذ يف عــام أفــادت بوجــود مــشروع 

إدراج معلومـات عـن     بـ التزامهـا    إىل   فإهنا تود توجيه انتباه الدولة الطـرف      ،  األمناملرأة والسالم و  
برامج التدريب الوطنية املوجهة للعسكريني وألفـراد  املرأة وحقوقها واحتياجاهتا اخلاصة يف   محاية  

  .الشرطة املدنية استعدادا لنشرهم
إجيــاد حلــول توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة لــضمان   و  - ٥٢

نتاجات بإمكانيــة اســتلــشكاوى املقامــة ضــد قواهتــا يف اخلــارج مــن أجــل تفــادي أي   ســريعة ل
وتـدعو اللجنــة الدولـة الطــرف إىل تـوفري تــدريب للقـوات العــسكرية     . فـالت مـن العقــاب  اإل

لبغــاء، وإىل وضــع مدونــة ســلوك إلكــراه علــى ااوضــوع  مبتــهمتوعيلوأفــراد الــشرطة املدنيــة 
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كمـا توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـالتفكري يف إطـالق        . رصـد صـارم لل  صارمة مردفة بنظام    
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥وطنية لتنفيذ قرار جملس األمن خطة عمل 

  
  الصحة    

 املوجهة للنـساء لكنـها تعـرب        إلعالميةامن التدابري واملواد    د  ترحب اللجنة بوجود عد     - ٥٣
تعزيــز إدراج منظــوري ال هتــدف مجيعهــا إىل  واألنــشطة الــربامج والــسياسات ألنعــن أســفها 

القلـق  ذلك، تالحظ اللجنة مع      إىل   إضافة. حةنوع اجلنس والتنوع يف التقارير املقدمة عن الص       
.  كافـة املنخفضة للنساء اللوايت يـشغلن مناصـب عليـا يف ميـادين الرعايـة الـصحية             ئوية  النسبة امل 

اإليدز، فإهنـا تعـرب     /ويف حني ترحب اللجنة خبطة العمل ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          
وهـي  . ٢٠٠٤منـذ عـام     هبـذا الوبـاء      اجلديدة   اإلصاباتعن قلقها من الزيادة املستمرة يف عدد        

الصحة اإلجنابيـة، األمـر الـذي       مشاكل  تالحظ أن الدولة الطرف ال يتيسر فيها مجيع عالجات          
. البحث عن مثل هذه العالجات يف بلدان ال تتـوافر فيهـا املعـايري الـصحية         إىل   قد يدفع بالنساء  

مـصنفة حــسب   علـى بيانـات   لطـرف  تقريــر الدولـة ا اشـتمال وتعـرب اللجنـة عـن أسـفها لعـدم      
علـى   عن إمكانية حصول املهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئـات        واجملموعات اإلثنية األعمار  

  .اإلجهاضمدى حدوث عن كذلك اخلدمات الصحية و
ــة وتطلــب  - ٥٤ ــذل جهود  إىل  اللجن ــة الطــرف مواصــلة ب ــا الدول لتحــسني اخلــدمات  ه

 ه وإصـالحات  ه بـرامج قطـاع الـصحة وخدماتـ        إدراج منظور جنـساين يف مجيـع      إىل  الصحية و 
كـل ناحيـة    يف  كافـة  للجنة حبيـث يتـساوى الرجـال والنـساء    ٢٤  العامة متاشيا مع التوصية  

كمــا .  علــى خــدمات صــحية مالئمــة وكافيــةاحلــصول البلــد مــن حيــث إمكانيــة مــن أحنــاء
القرار ية من النساء يف مناصب صنع       ئو نسبة م  وجودتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة      

. متناسبة مع أعدادهن من أجل مراعـاة احتياجـات املـرأة ووجهـات نظرهـا بـشكل أفـضل                 
كافحـة فـريوس نقـص املناعـة        العمـل مل   الدولـة الطـرف ضـمان تنفيـذ خطـة            تطلـب إىل  كما  

اإليدز تنفيذا فعليا وتقدمي بيانات إحـصائية مفـصلة ومعلومـات حتليليـة عـن املـرأة                 /البشرية
إضـافة إىل ذلـك، توصـي اللجنـة      . القـادم  تقريـر ال يف   اإليـدز /لبشريةوفريوس نقص املناعة ا   

الـصحة   مـشاكل  ها اجملتمع املدين بشأن عالجـات االدولة الطرف مبعاجلة الشواغل اليت أبد    
ــة ــة الطــرف وتطلــب . اإلجنابي ــة إىل الدول ــدوري القــادم،   أن تزودهــا، اللجن يف تقريرهــا ال

 املهاجرات وملتمـسات اللجـوء والالجئـات     عن إمكانية حصول  بالتفصيل  ببيانات مصنفة   
  . اإلجهاض يف أملانيامدى حدوثعلى اخلدمات الصحية وعن 
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  النتائج االقتصادية للطالق    
 الطالق وقوانني   عنديساور اللجنة القلق لكون التشريعات احلالية املتعلقة بتوزيع امللكية            - ٥٥

 إىل  املـستندة  فـوارق االقتـصادية بـني الـزوجني       النفقة يف الدولة الطرف ال تعاجل بالشكل املالئم ال        
بقـسط   املرأة   اضطالعيف سوق العمل وعن     السائد  النامجة عن التمييز بني اجلنسني       و نوع اجلنس 

وتالحظ اللجنة مع القلـق سياسـة االعتمـاد علـى           .  الرجل أكثر من  من العمل غري املدفوع األجر    
، اليت تنص على    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١منذ  الذات اليت تقوم عليها تشريعات النفقة النافذة        

. عنـد بلـوغ الطفـل سـّن الثالثـة          املمنـوح حـق احلـضانة     للوالـد   وضع حد حلقـوق اإلعالـة العائـدة         
  . ال تنصف املرأة بالشكل املناسب اخلاصة بالنفقةتشريعات اجلديدةال أنتالحظ اللجنة  كما
ج االقتــصادية املترتبــة علــى الطــالق  الدولــة الطــرف حبــث النتــائ إىل  اللجنــة وتطلــب  - ٥٦

 اهتمـام خـاص إىل رأس املـال البـشري وإمكانيـة كـسب الـدخل                 توجيهبالنسبة للزوجني، مع    
نيـــة القائمـــة علـــى التفـــرغ املعـــززين لـــدى األزواج الـــذكور باالســـتناد إىل منـــط حيـــاهتم امله

ة يف ضـوء نتـائج      وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باسـتعراض تـشريعاهتا احلاليـ             . قطعةتامل وغري
ويف ضـوء   . البحث اآلنف الذكر وتضمني تقريرها الدوري القادم معلومـات يف هـذا الـصدد             

يف الدولـة الطـرف، توصـي اللجنـة     علـى حنـو ال يـزال غـري كـاف      توفري مرافق رعاية األطفال     
 احلالــة حبيــث تأخــذ يف االعتبــار  اخلاصــة بالنفقــةتــشريعات اجلديــدةالالدولــة الطــرف بتعــديل 

  . هلن أطفالاللوايتعبة للمطلقات الص
  

 الفئات الضعيفة من النساء    

 االفتقــار إىل املؤســسات العقابيــة بــشأنتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء التقــارير الــواردة    - ٥٧
 املخـاطر    قلـة  اخلاصة بالفتيات واحتجازهن يف سجون للنساء ذات إجراءات أمنيـة مـشددة رغـم             

 األحـداث يف سـجون الكبـار، الـيت           الفتيـات  للجنـة أن احتجـاز    وتالحـظ ا   .األمنية الـيت يـشكّلنها    
 . بزيــارهتنأســرهن وحقــوق ة، قــد يهــضم حقهــن يف تلقــي التعلــيمكــثريا مــا تقــع يف منــاطق نائيــ

وتالحظ مبزيد من القلق ما أفيد عنه من عدم كفاية املرافق والربامج املتعلقـة بتعـايف الفتيـات مـن                    
  .إدماجهن يف اجملتمع والنفسية وإعادة  البدنيةالناحية

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الكامـل ملعـايري قـضاء األحـداث،               - ٥٨
، )قواعـد بـيجني   (سيما قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة قـضاء األحـداث             وال

ــاح األحــداث      ــع جن ــة ملن ــادئ األمــم املتحــدة التوجيهي ــة (ومب ــاض التوجيهي ــادئ الري ، )مب
، ومبادئ فيينا   )قواعد هافانا (ماية األحداث اجملردين من حريتهم      حل  األمم املتحدة  واعدوق

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف         .التوجيهية للعمل بـشأن األطفـال يف نظـام العدالـة اجلنائيـة            
 مبـن فـيهم الفتيـات دون    أي أشـخاص على اختاذ مجيع التدابري الالزمـة لكفالـة عـدم جتريـد         
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، إذا كانوا قيد االحتجـاز، يف مجيـع         وعزهلم إال كمالذ أخري     مه من حريت  ثامنة عشرة سن ال 
 تقــدمي برنــامج كامــل مــن كمــا تــدعو الدولــة الطــرف إىل كفالــة   . عــن البــالغني،األحــوال

 كافيـة    تـدابري  وتطبيـق للفتيـات الـسجينات      ، مبا يف ذلك التربية البدنيـة      ،األنشطة التعليمية 
 . واحتياجات الطفلع اجلنستراعي نو لتعايف وإعادة اإلدماجل

املهــاجرات والالجئــات ويف حــني تالحــظ اللجنــة التــدابري املتخــذة هبــدف تعزيــز إدمــاج   - ٥٩
 سوق العمل، فإهنا ما تزال تشعر بالقلق مـن          وإدخاهلن إىل  يف اجملتمع األملاين     واملنتميات لألقليات 

م والـصحة والعمالـة واملـشاركة        ألشكال متعددة من التمييز فيمـا يتعلـق بـالتعلي          إمكانية تعرضهن 
 املتعلقـة  ٢٠٠٧وتالحـظ اللجنـة أن خطـة العمـل لعـام       .علـى الـصعيدين االجتمـاعي والـسياسي    

 بوصفهن فئـة ضـعيفة بـشكل خـاص     من أصول أجنبيةالنساء بالعنف تعترف بنساء املهاجرين أو   
 يف جمتمعاهتن احملليـة وة مما تواجهه هؤالء النس، إال أهنا ما تزال تشعر بالقلق      خاصة وتتطلب محاية 

  . العنف والتمييز على أساس اجلنس من

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودهـا الراميـة إىل القـضاء علـى التمييـز                   - ٦٠
الدولـة  اللجنـة   وتـشجع    .ضد املهاجرات والالجئات وطالبات اللجـوء واملنتميـات لألقليـات         

 منـع التمييـز ضـد هـؤالء النـساء، سـواء داخـل           الطرف على أن تبادر باختاذ تدابري تـستهدف       
ــة أ  ــاهتن احمللي ــف ضــدهن،    وجمتمع ــيهن  يف اجملتمــع ككــل، ومكافحــة العن ــادة وع ــوافر وزي  بت

يف إطالعهــن علــى حقــوقهن  كــذلك اخلــدمات االجتماعيــة ووســائل االنتــصاف القانونيــة، و  
 علـى اختـاذ تـدابري       ضاأيـ  وحتث اللجنة الدولة الطـرف     .املساواة بني اجلنسني ويف عدم التمييز     

وباإلضــافة إىل ذلــك، تطلــب اللجنــة مــن  .فعالــة مــن أجــل إدمــاجهن يف ســوق العمــل األملــاين
الدولــة الطــرف إجــراء دراســات منتظمــة وشــاملة عــن التمييــز ضــد  املهــاجرات والالجئــات 
وطالبــات اللجــوء واملنتميــات لألقليــات، ومجــع إحــصاءات عــن حالتــهن يف جمــاالت العمالــة   

، وتقـدمي هـذه املعلومـات يف        يعانني منـها  يم والصحة، وعن مجيع أشكال العنف اليت قد         والتعل
  .تقريرها الدوري املقبل

 
 التعاون مع املنظمات غري احلكومية    

 تعــاون الدولــة الطــرف مــع منظمــات اجملتمــع املــدين،       بعــني الرضــا تالحــظ اللجنــة    - ٦١
معظمـه مـن خـالل تعـاون احلكومـة مـع هـذه              سيما املنظمات النسائية، وهو تعاون يتم يف         وال

حلـوار الـيت   ا  إىلن الـدعوة ألغـري أن اللجنـة تأسـف     .املنظمـات بـشأن بـرامج ومـشاريع حمـددة     
 . مل تلق استحسان الدولة الطرفجنسياواملتحولني اثى نأطلقتها منظمات غري حكومية للُخ
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ــة الطــرف إجــراء حــوار مــع املنظمــات غــ       - ٦٢ ــة إىل الدول ــة وتطلــب اللجن ري احلكومي
 مطالبهم بشكل أفضل واختاذ إجراءات فعالة حلمايـة         تفُهم واملتحولني جنسيا بغية     اثىنللُخ

 .حقوق اإلنسان اخلاصة هبم
 

 متابعة إعالن ومنهاج عمل بيجني    

ــستمر،       - ٦٣ ــى أن ت ــةَ الطــرف عل ــةُ الدول ــدىحتــث اللجن ــا  ل ــذها اللتزاماهت ــار  تنفي يف إط
ن يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب     يج عمل بيجني اللذ   اعالن ومنه إ باالستفادة من التفاقية،  ا

 .من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري القادم
  

 األهداف اإلمنائية لأللفية    

ــق        تؤكــد  - ٦٤ ــه لتحقي ــر ال غــىن عن ــة، أم ــة وفعال ــصورة تام ــة ب ــذ االتفاقي ــة أن تنفي  اللجن
اللجنة إىل إدماج منظـور جنـساين يف كافـة اجلهـود الراميـة              تدعو  و .األهداف اإلمنائية لأللفية  

 يف هـذه اجلهـود،    صـراحةً  أحكـام االتفاقيـة      تتجلىأن  إىل  لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، و    
 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  
 التصديق على املعاهدات األخرى    

الحــظ اللجنــة أن انــضمام الــدول إىل الــصكوك الدوليــة الرئيــسية التــسعة حلقــوق    ت  - ٦٥
يف مجيع جوانب   اخلاصة هبن    يعزز متتع النساء حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية         )٢(اإلنسان
التـصديق علـى الـصكوك الـيت     وبالتـايل، تـشجع اللجنـة حكومـة أملانيـا علـى النظـر يف                 .احلياة

ين وأفـراد   االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجر      : ، وهي  طرفا فيها بعد   تصبح مل
 واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري، واتفاقيـة حقـوق                   أسرهم،

  .األشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  )٢(  

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع ، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري ة، ووالــسياسي
ــرأة  أشــكال ا ــز ضــد امل ــن ضــروب    ، والتميي ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــية   تفاقي ــة القاس ــة أو العقوب  املعامل

، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                    أو املهينة  الالإنسانية أو
، واتفاقية حقـوق األشـخاص      وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         

  .ذوي اإلعاقة
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 نشر املالحظات اخلتامية    

ى نطاق واسـع مـن أجـل        عليف أملانيا   ر هذه املالحظات اخلتامية     نَش اللجنة أن تُ   تطلب  - ٦٦
املنظمــات  وون والربملــانيون والــسياسيون احلكوميــونتوعيــة شــعب أملانيــا، مبــن فيــه املــسؤول  

 ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، بـاخلطوات الـيت اختـذت لكفالـة مـساواة املـرأة بالرجـل                     ئيةالنسا
تطلـب  و . اليت يتعني اختاذها يف هذا الـصدد  اإلضافيةحبكم الواقع وحبكم القانون، واخلطوات

اللجنة من الدولة الطرف تعزيز نشر االتفاقية، وبروتوكوهلـا االختيـاري، والتوصـيات العامـة               
للّجنة، وإعالن ومنهاج عمل بـيجني، ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة                  

 احلـادي   السالم يف القرن  املساواة بني اجلنسني، والتنمية و     :٢٠٠٠املرأة عام   ”العامة املعنونة   
 .، وخصوصا بني املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان“والعشرين

  
  متابعة املالحظات اخلتامية    

 حتريريـة تطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنتني، معلومـات                   - ٦٧
  .٦٢  و٤٠عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  
  ملقبلتاريخ التقرير ا    

  عنـها  جـرى اإلعـراب   تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للـشواغل الـيت              - ٦٨
 مبوجـــب الـــذي ســـيقدَّميف تقريرهـــا الـــدوري املقبـــل وذلـــك الحظـــات اخلتاميـــة، يف هـــذه امل

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريــر جــامع للتقريــرين    . مــن االتفاقيــة١٨ املــادة
  .٢٠١٤سبتمرب /ثامن يف أيلولالدوريني السابع وال

 
  
  
 

  


