
 

(A)   GE.11-43484    181011    261011 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ر اجلامعة للتقريرين السابع والثامن للدول األطرافالتقاري    

  *النمسا    

__________ 

وفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف فيما خيص جتهيز تقاريرها، مل حترر هذه الوثيقة قبل إرسـاهلا إىل      *  
  .دوائر الترمجة يف األمم املتحدة
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  مقدمة  - أوالً  
 ١٩٨٢صّدقت النمسا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام                -١

 من االتفاقية بتقدمي تقارير دورية، مرة كل أربع سنوات كحـد            ١٨والتزمت مبوجب املادة    
. اختذته من تدابري وما أحرزته من تقدُّم يف تنفيذ االتفاقية           عقبات وما  ا صادفته من  أقصى، عمَّ 

ويتابع التقريـر احلـايل اجلـامع       . ١٩٨٣وبناء عليه، أّعدت النمسا تقريرها األول يف عام         
للتقريرين السابع والثامن التعليقات اليت أُبديت يف التقرير السادس ويقدِّم استعراضـاً ألهـم              

 واملشاريع املنفّذة والقوانني الصادرة هبدف حظر التمييز ضد املرأة يف احليـاة             التدابري املتَّخذة 
 إىل كـانون    ٢٠٠٤ينـاير   /االجتماعية والثقافية واالقتصادية خالل الفترة من كانون الثاين       

وقام الوزير االحتادي لشؤون املرأة واخلدمة املدنية بتنـسيق أعمـال       . ٢٠١٠ديسمرب  /األول
وشاركت السلطات احلكومية والواليات االحتادية يف هذه العمليـة، ويف          . إعداد هذا التقرير  

ونتيجـة للمبـادئ    .  أُجري حوار عام منّسق مع اجملتمع املدين       ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
 واليت تنطبق على مجيع التقارير املقدمة ابتداًء من         )١(التوجيهية اجلديدة املتعلقة بتقدمي التقارير    

  . صفحة٤٠، أوجِز هذا التقرير يف  فصاعدا٢٠١٠ًعام 
ويتضمن اجلزء األول من هذا التقرير تعليقات على التوصيات اليت قدمتها اللجنة، يف               -٢

وباإلضـافة إىل ذلـك، ُيقـدَّم       . حني يقدِّم اجلزء الثاين معلومات عن فرادى مواد االتفاقية        
  .يف التذييلنياستعراض لإلحصاءات واملشاريع واألحداث والدراسات واملنشورات 

تنفيذ التوصيات بشأن التقرير السادس الذي قدمته النمسا إىل اللجنة            - ثانياً  
(CEDAW/C/AUT/CO/6)  

  اخلتامية  من التعليقات٤ يف الفقرة اليت أبديت الرد على التعليقات    
 نتيجة لتعديل أُدِخل على القواعد املنظِّمة ألوجه احلظر والقيود املفروضة على تشغيل            -٣

العامالت، جرى اإلبقاء فقط على األحكام اخلاصة بالعامالت والالزمة بسبب الفوارق بني            
، )مـع اسـتثناءات قليلـة     (أعمال التعدين حتت األرض     : اجلنسني والقائمة على أدلة علمية    

واألعمال اليت تنطوي على التعرُّض للرصاص مبا يتجاوز املعدَّل األقصى املسموح به الـذي              
وهذه األحكام تـساعد    .  واألعمال اليت تقتضي بذل جمهود بدين شديد       ٣م/غ مل ٠,٠٢يبلغ  

على محاية صحة املرأة وتتضمن أوجه حظر فردية، رهناً بنوع اإلجهاد أو التوتر الناتج عـن                
  . مثل هذا العمل

__________ 

)١( HRI/GEN/2/Rev.5 ،٢٠٠٨مايو / أيار٢٩.  
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  ١٢ و١١ يف الفقرتني اليت أبديت اخلتامية الرد على التعليقات    

   املعاملة والتقارير اخلاصة بالدخلالتشريعات املتعلقة باملساواة يف    

ولقد سعت  . املساواة يف املعاملة، باملعىن الذي تقصده االتفاقية، متعددة التخصصات          -٤
احلكومة االحتادية إىل وضع قانون موحد يتضمن مجيع األحكام املتعلقة باملساواة يف املعاملـة             

وأثنـاء  . على جماالت فرديـة   وتنطبق قواعد تنظيمية خاصة تكميلية      . إىل أقصى قدر ممكن   
صياغة التعديالت ُتجرى مناقشات مشتركة بني الوزارات بصفة منتظمة من أجـل ضـمان      

 ٢٩وفيما خيص احلماية من التمييز، يرجى االطالع على الرد على الفقرتني      . اتِّباع هنج منّسق  
  . من التعليقات اخلتامية٣٠و
 ٢٠٠٨املتعلق باملساواة يف املعاملـة لسنـة      وقد أدى التعديل الذي أُدِخل على القانون          -٥

 املظالـم املعـين    والقانـون االحتادي بشأن اللجنة املعنيـة باملساواة يف املعاملة ومكتب أمني         
(GBK/GAW Act of 2008)باملساواة فـي املعاملة 

 إىل توسيع نطاق مبـدأ املـساواة يف   )٢(
وهبـذا التعـديل    . لسلع واخلدمات وتوريدها  املعاملة بني الرجل واملرأة ليشمل الوصول إىل ا       

 كـانون   ١٣ الـصادرة يف     EU/2004/113جرى تنفيذ النشرة التوجيهية لالحتـاد األورويب        
.  على املستوى الوطين كما أُدخلت حتسينات تتجاوز هذه األحكـام          ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

ـ        ة بـصورة واضـحة   وظلّت جماالت اإلعالم واإلعالن مستبَعدة من مبدأ املساواة يف املعامل
 حمل )٣(٢٠٠٦وفيما خيص عقود التأمني حل القانون املعّدل بشأن التأمني لسنة           . وبشكل عام 

  .النشرة التوجيهية على املستوى الوطين
وأثناء وضع النشرة التوجيهية حيز التنفيذ أعدت تـشريعات يف حـاالت التمييـز                -٦

 بإنفاذ القوانني مبا يف ذلـك القواعـد         واملضايقة والتحرُّش اجلنسي كما اختذت تدابري تتعلق      
وإذا حدث متييز متعدد اجلوانب     . املتعلقة بالتعويض وحظر املعاملة األقل مؤاتاة للشهود أيضاً       

أُدخلت حتسينات يف ما خيص احلماية      . توضع هذه احلقيقة يف االعتبار لدى تقييم التعويضات       
، )عن يف الفصل من العمل أو قبول التعويض   االختيار بني الط  (من التمييز يف حالة إهناء اخلدمة       

وكذلك فيما يتعلق باحلد األدىن للتعـويض والتوضـيحات وفتـرات التقـادم القانونيـة               
ويتوىل اجمللس الثالث التابع للجنة املعنية باملساواة يف املعاملة اآلن أيضاً املسؤولية    . واإلجراءات

.  خيص الوصول إىل السلع واخلدمات وتوريدها      عن املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة فيما       
  .وبناء على ذلك، ُوسِّع نطاق مسؤوليات مكتب أمني املظامل املعين باملساواة يف املعاملة

ويشكِّل التعديل الذي أُدِخل على القانون اخلاص باملساواة يف املعاملة والذي دخـل        -٧
ويتضمن هذا التعـديل خطـة      . ية خطوة بالغة األمه   )٤(٢٠١١مارس  / آذار ١حيز النفاذ يف    

__________ 

  .٩٨/٢٠٠٨، العدد ١، اجمللد يدة الرمسية  للقوانني االحتاديةراجل )٢(
 .٩٥/٢٠٠٦، العدد ١ريدة الرمسية للقوانني االحتادية، اجمللد اجل )٣(
 .٧/٢٠١١العدد  ،للقوانني االحتادية اجمللد األولاجلريدة الرمسية  )٤(
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متدرجة إلنفاذ االلتزام املفروض على الشركات اليت تتجاوز حجماً معّيناً بوضع تقارير عـن            
: ويهدف هذا احلكم إىل إرساء مبدأ الشفافية فيما يتعلق باألجور         . دخل املوظفني كل سنتني   

 موظف  ١ ٠٠٠وظفيها   م سُيقتضى تقدمي هذه التقارير من الشركات اليت يتجاوز عدد         إذ إنه 
 موظف اعتباراً من    ٥٠٠، ومن الشركات اليت يتجاوز عدد موظفيها        ٢٠١١اعتباراً من عام    

 ٢٠١٣ موظفاً اعتباراً من عام      ٢٥٠، ومن الشركات اليت يتجاوز عدد موظفيها        ٢٠١٢عام  
 فصاعداً سُيقتضى من الشركات اليت يزيد عدد موظفيهـا          ٢٠١٤فصاعداً، واعتباراً من عام     

وميكن للمحاكم إنفاذ االقتـضاء بوضـع هـذه         .  موظفاً تقدمي مثل هذه التقارير     ١٥٠ نع
وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على أصحاب العمل       . التقارير وتقدميها يف غضون ثالث سنوات     

عند اإلعالن عن وظائف شاغرة بيان احلد األدىن لألجر املتفاوض عليه مجاعياً وبيان مـدى               
ويف حالة اإلخالل هبذه القاعدة للمرة األوىل تقوم السلطة احمللية          . أكرباستعدادها لدفع مبلغ    

وجيوز ملكتب أمني .  يورو٣٦٠بإصدار إنذار وإذا مل ميتثل رب العمل ُتفرض غرامة تصل إىل     
املظامل املعين باملساواة يف املعاملة واجملالس التابعة للجنة املعنية باملساواة يف املعاملة يف حاالت              

 تتعلق بالتمييز املزعوم يف األجور، احلصول على بيانات ذات صلة بـأجور مـوظفني               فردية
واحلد األدىن للتعويض عـن التحـرُّش       . مشاهبني من املؤسسة املختصة بالتأمني االجتماعي     

وجرى أيضاً توسيع نطاق .  يورو يف املاضي٧٢٠ يورو بدالً من ١ ٠٠٠يبلغ اآلن ) اجلنسي(
نتيجة لصالهتم الوثيقة بشخص    . شمل األشخاص الذين تعّرضوا للتمييز    احلماية من التمييز لي   
  ).التمييز باالرتباط(يتطلب محاية خاصة 

ولقد شارك مكتب أمني املظامل املعين باملساواة يف املعاملة بصورة فعالة يف األعمال               -٨
 حتـسني نوعيـة   التحضريية لتعديل القانون اخلاص باملساواة يف املعاملة، مما سيؤدي أيضاً إىل  

وحيثما تنشأ أي مشاكل يف ما خيص التمييز املباشـر أو غـري             . التوجيه الذي يقدِّمه املكتب   
. املباشر املتعلق بالدخل، يكون التوجيه بشأن إنفاذ فرادى القوانني مسألة شـديدة التعقيـد             

 عـادة   ويشكل إثبات الوقائع عملية شديدة الصعوبة، إذ إن املعلومات املطلوبـة ال تتيـسَّر             
  .للمتقدمني بالشكاوى حيث متثل النساء األغلبية الساحقة

ويعرِّف القانون االحتادي املتعلق باملساواة يف املعاملة املساواة يف املعاملة اليت تقصدها              -٩
ومن بني التعديالت اليت أُدِخلت منـذ       . االتفاقية بشأن اخلدمة املدنية على املستوى االحتادي      

ُرفعت حصة املرأة املبّينة يف األحكام املنظِّمة       : اط التالية إشارة خاصة    تستحق النق  ٢٠٠٥عام  
 يف املائة؛ وُعـدِّل تعريـف التحـرُّش         ٤٥ يف املائة إىل     ٤٠خلطة العمل اإلجيابية للمرأة من      

ليتواءم مع أحكام تشريعات االحتاد األورويب؛ وُمـددت الفتـرة الالزمـة لتقـدمي          ) اجلنسي(
وأُدخلت حتسينات مماثلة   . ش اجلنسي من سنة واحدة إىل ثالث سنوات       الشكاوى بشأن التحرُّ  

للتحسينات اليت أمكن حتقيقها من خالل التعديل املُدَخل على القانون اخلـاص باملـساواة يف               
املعاملة أي فيما يتعلق بالتمييز املتعدد الوجوه، واالختيار بني الطعن يف الفصل عـن العمـل أو    

وأُرسيت أيضاً قاعدة وجوب استخدام لغة      . اإلهناء التمييزي للخدمة  قبول التعويض يف حاالت     
حمايدة فيما يتعلق بنوع اجلنس لدى اإلعالن عن الوظائف ويف مجيع املراسـالت ذات الـصلة                
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 املدنية كي   وُعدِّل احلكم املتعلق بتكوين اللجان املعنية باخلدمة      . باألمور املتعلقة باملوارد البشرية   
وُعرِّف حق املرأة يف املشاركة يف أعمال اللجان بـصورة          . ة من خربة املرأة   تستطيع االستفاد 

وُوسِّع نطاق القاعدة اليت تنظِّم متثيل املصاحل من جانب اهليئات أو املنظمات غـري              . واضحة
احلكومية يف إجراءات الدعاوى املرفوعة أمام اللجنة االحتادية للمساواة يف املعاملـة حبيـث              

  .ييز بسبب نوع اجلنستشمل حاالت التم
ُتسند : وتضطلع اللجنة االحتادية املعنية باملساواة يف املعاملة بأعماهلا من خالل جملسني            -١٠

إىل اجمللس األول املسؤولية عن املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة، ويتوىل اجمللس الثاين محاية               
ومن مث  . الدين أو املعتقد أو التوجُّه اجلنسي     املساواة يف املعاملة بغض النظر عن األصل اإلثين أو          

تقع على املوظفني املكلفني باملساواة يف املعاملة العاملني يف الوزارات االحتادية واهليئات اإلدارية             
العليا واملؤسسات اجملّردة من الصالحية اليت يتعني عليها مع ذلك االمتثال ألحكـام القـانون               

  . املعاملة مسؤولية تناول مجيع حاالت التمييزاالحتادي املتعلق باملساواة يف
 دخل حيز التنفيذ تعديل أُدِخل علـى القـانون          ٢٠١١مارس  /ومنذ األول من آذار     -١١

 يقتضي من احلكومة االحتادية وضع تقارير سنوية عـن          )٥(االحتادي املتعلق باملساواة يف املعاملة    
واهلدف من هذا التعـديل هـو   . حتاديةاإليرادات ونشرها يف صفحة االستقبال للمستشارية اال     

. القضاء على أوجه التفاوت يف األجر تبعاً لنوع اجلنس يف اخلدمة املدنية على املستوى االحتادي              
    وعلى الرغم من أن فوارق الدخل بني الرجل واملرأة ليست كبرية مثل القطاع اخلـاص فهـي                

  . يورو١ ٠٠٠إىل ) اجلنسي (وقد ُرفع قدر التعويض عن التحرُّش.  يف املائة١٦تبلغ 
وتشكل اخلربة العملية املكتسبة لدى إنفاذ التشريعات املتعلقة باملساواة يف املعاملـة              -١٢

ويشمل هذا أيـضاً  . وكذلك خربات اهليئات املمثلة للمصاحل األساس لعملية التقييم املتواصل     
ملساواة يف املعاملة املتعلق بالقطاع     التقرير بشأن ا  (التقرير بشأن إنفاذ قانون املساواة يف املعاملة        

. )٦(٢٠١٠ويعود تاريخ التقرير األخري إىل عـام        . الذي يقدَّم إىل الربملان كل سنتني     ) اخلاص
ويبيِّن التقرير األخري بشأن املساواة يف املعاملة فيما يتعلق باخلدمة املدنيـة علـى املـستوى                

  .ب نوع اجلنس للمرة األوىل فوارق الدخل حس)٧()٢٠١٠(االحتادي 
، قام املكتب املعين باملساواة يف املعاملة مبعاجلـة         ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٨ويف الفترة من      -١٣

 استفساراً ومشاورة يف حاالت تتعلق بالتمييز حسب نوع اجلـنس يف            ٦ ٦١٢جمموع قدره   
ويقوم املكتب بنشر دراسات حالة إفرادية غفل من االسم يف تقريره           . جمال السلع واخلدمات  

 األنشطة ويف رسالته اإلخبارية اإللكترونية وكذلك يف صفحة استقباله حتـت عنـوان    بشأن
ومن أجل ضمان الشفافية يتم إغفال األمساء فيما خيـص آراء اخلـرباء             ". قضية هذا الشهر  "

__________ 

 .٦/٢٠١١، العدد لد األولة اجملاجلريدة الرمسية للقوانني االحتادي )٥(
)٦( www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?Cobld=41942 ؛

www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?Cobld=41943.  
)٧( www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?Cobld=41829.  
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ونتائج دراسات احلالة اإلفرادية جلميع اجملالس التابعة للجنة املعنيـة باملـساواة يف املعاملـة               
 االحتادية املعنية باملساواة يف املعاملة مث ُتعرض على موقع الويب للمستـشارية      وكذلك اللجنة 

وإذا مل يتوافق أي حكـم  . االحتادية وكذلك يف شبكة املعلومات القانونية للحكومة االحتادية   
صادر عن احملكمة مع االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة املعنية باملساواة يف املعاملة جيب              

  .ألسباب املربِّرة لذلكإبداء ا
ويقدم الفريق العامل املشترك بني الوزارات واملعين باملـساواة يف املعاملـة املـشورة                -١٤

  .للحكومة االحتادية بشأن مجيع األمور األساسية فيما يتعلق باملساواة يف املعاملة والنهوض باملرأة

  ١٤ و١٣ اخلتامية اليت أُبديت يف الفقرتني الرد على التعليقات    

  االستمرارية يف السياسات وخطط العمل الوطنية املتعلقة باملساواة    

متشياً مع أمهية وأولوية السياسات املتعلقة باملرأة واملساواة يف النمـسا أُسـنِدت إىل           -١٥
     أعضاء حكوميني ممن يشغلون مراكز وزارية مهمة تنسيق السياسات املتعلقة بـاملرأة منـذ             

وزير املختص بشؤون املرأة مرة أخرى جزءاً من املفتشية االحتادية منذ           وشكّل ال . ١٩٩٠عام  
وُرفعت بصورة مستمرة امليزانية املتاحة للوزير املعين بشؤون املرأة يف الفترة قيد            . ٢٠٠٧عام  

. البحث حىت يتسىن له زيادة التمويل املخصص للمشاريع املتعلقة باملرأة على نطـاق كـبري              
 ٢٠٠٤ يف املائة منذ عـام       ٦٠الدعم مبا يزيد على      صصة يف امليزانية هلذا   وُرِفعت املوارد املخ  

ومتثِّل هذه املخصصات أداة هامة لبلوغ      . ٢٠١٠يف عام   يورو   ٥ ٣٤٢ ٠٠٠حيـث بلغت   
وتشمل اجملـاالت املتنوعـة واجملموعـات       . هدف تعزيز مركز النساء والفتيات يف اجملتمع      

مولة على سبيل املثال تقدمي املشورة للفتيات والنساء وتوفري         املستهدفة املتباينة هلذه املشاريع امل    
 االحتياجات  الدورات الدراسية واحلماية من التمييز ومنع العنف وتقدمي برامج للنساء ذوات          

  . ما إىل ذلكاخلاصة واملهاجرات و
، العزم على القيام جنباً     )٢٠١٣-٢٠٠٨(وقد عقدت احلكومة، بربناجمها احلكومي        -١٦

خطة عمل وطنية بشأن املساواة بني اجلنسني يف        "نب مع الشركاء االجتماعيني بوضع      إىل ج 
وشاركت مجيـع الـوزارات     .  وبذا يتم وضع حد لوضع املرأة السيئ       (NAP)" سوق العمل 

والشركاء االجتماعيون واخلرباء يف جمال التعليم واألوساط التجارية واملنظمات املعنية باإلدارة          
انظر الـرد   (ملنظمات غري احلكومية يف إعداد خطة العمل الوطنية هذه          والسياسات وكذلك ا  

  ).٢٠ و١٩على الفقرتني 
 ٢٥يف  " خطة العمل الوطنية الثانية املناهضة لالتِّجار بالبشر      "واعتمد جملس الوزراء      -١٧
  ).٢٦ و٢٥لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر الرد على الفقرتني  (٢٠٠٩مايو /أيار
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خطة العمل الوطنيـة     "٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ضت على الربملان يف     وُعرِ  -١٨
    انظـر االسـتجابة    " (ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والقضاء عليها يف النمـسا         

  ).٢٤ و٢٣للفقرتني 
     خطة العمل الوطنيـة لتنفيـذ قـرار جملـس        "٢٠٠٧أغسطس  /واعُتمدت يف آب    -١٩

  ).٣املادة انظر " (١٣٢٥األمن 
وبغية تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على الصعيد الـوطين أُنـشئ       -٢٠

       ووضـع امليزانيـات منـذ      -فريق عامل فيما بني الوزارات لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين          
لني  ويتألف هذا الفريق العامل الذي يرأسه الوزير املعين بشؤون املرأة مـن ممـث              ٢٠٠٠عام  

وتشمل املهام واألهداف بوجـه خـاص تبـادل         . جلميع الوزارات واهليئات اإلدارية العليا    
املعلومات واملبادرات املتعلقة بأفضل املمارسات يف خمتلف الوزارات، ووضع معايري لتنفيـذ            

  ).٢انظر املادة ( ذلك مراعاة املنظور اجلنساين وما إىلمبدأ تعميم 

  ١٦ و١٥مية اليت أُبديت يف الفقرتني  اخلتاالرد على التعليقات    

  رصد التقدم احملرز    

يتم التحقق من الرصد والتقييم املنـتظمني للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ القـوانني                  -٢١
واالستراتيجيات واخلطط من أجل تعزيز املساواة وتقييم آثارها عن طريق تقارير منتظمة تقدَّم  

والتقارير ) االمتثال للقوانني املتعلقة باملساواة يف املعاملة     أي التقارير املقدمة بشأن     (إىل الربملان   
املتعلقة بالتقييم على النحو املنصوص عليه يف خطط العمل الوطنية وغريهـا مـن التقـارير                

ويف هذا السياق، تقوم    . ٢٠١٠ يف عام    )٨(وُنشر تقرير شامل بشأن حالة املرأة     . والدراسات
اط يف العديد من اجملاالت املختلفة املتعلقـة بالـسياسات   املنظمات غري احلكومية العاملة بنش 

اخلاصة باملرأة واملساواة بدور حيوي مثل تبادل اآلراء بشأن التطورات واملشاكل وكـذلك             
ومـن  . التعاون بشأن مواضيع تقنية معينة أو يف إطار مشاريع جيري تنفيذها بصورة منتظمة            

  . يف إعداد هذا التقريراألمثلة على ذلك احلوار مع اجملتمع املدين 
وفيما خيص اآلليات املتعلقة بتنسيق التدابري مع األقاليم االحتادية يف تنفيذ االتفاقيـة               -٢٢

نود أن نوجه االنتباه إىل حقيقة أن النمسا قد أدرجت االتفاقية يف دستورها ممـا يعـين أن                  
  حلكومة االحتادية بأي سـلطة يف      وال تتمتع ا  . األقاليم االحتادية يقع عليها أيضاً التزام إنفاذها      

غري أنـه   . ما خيص التأثري مباشرة على أمور تندرج ضمن نطاق مسؤوليات األقاليم االحتادية           
ُتعقَد اجتماعات دورية مع ممثلي األقاليم االحتادية واحلكومة االحتادية جيري خالهلا مناقـشة             

ويتم أيضاً ضمان تبادل ). ق اإلنسانُيطلَق عليها التنسيق فيما يتعلق حبقو (مسائل غري حمدودة    

__________ 

)٨( www.frauen.bka.gv.at/site/7207/default.aspx. 
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املعلومات بشأن األنشطة والشواغل املتعلقة بالسياسات فيما خيص املرأة علـى املـستويني             
االحتادي واألقاليم االحتادية عن طريق اجتماعات عدة ُتعقد كل عام بني الوزير املعين بشؤون              

 التابعني حلكومات األقاليم االحتادية     املرأة ومكاتب املرأة واملوظفني املكلفني بشؤون املساواة      
واإلدارات على مستوى البلديات والسياسيني على مستوى األقاليم االحتادية املنوطني بقضايا           

  .املرأة وكذلك ممثلي مكتب أمني املظامل املعين باملساواة يف املعاملة

  ١٨ و١٧ اخلتامية اليت أبديت يف الفقرتني الرد على التعليقات    

  بري املتَّخذة للتغلب على القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنسالتدا    

تساعد أغلبية التدابري اليت تناوهلا الوصف يف هذا التقرير أيضاً على التغلـب علـى                 -٢٣
من ذلك مثالً دور الرجل بوصفه العائـل    . املواقف التقليدية إزاء األدوار املتعلقة بنوع اجلنس      

  .اه على وصف لبعض األنشطة احملددةيرجى االطالع أدن. ألسرته
يف مناهج  " التعليم من أجل املساواة بني الرجل واملرأة      "لقد أدرج املبدأ التعليمي وهو        -٢٤

 أُدرج يف املناهج الدراسية ملعاهد إعداد معلمـي ريـاض           ٢٠٠٤ففي عام   : دراسية أخرى 
 أُدرِج  ٢٠٠٧ويف عام   . تاألطفال وكذلك يف املناهج الدراسية بكليات الزراعة وعلوم الغابا        

  .املبدأ يف املناهج الدراسية للمدارس الثانوية لألعمال اهلندسية والفنون واحلرف
ولعدة سنوات ركّزت املشاريع الرامية إىل النهوض حبالة البنني على منـع العنـف                -٢٥

 ووِضع تصور لالحتفال بيوم منوذجي للبـنني يف املـدارس         . وعلى تشجيع املهن غري النمطية    
    وقامت عدة وزارات ومؤسسات تعليمية ومراكز استشارية للرجال بتنظيمه دوريـاً منـذ             

     واهلدف من هذا اليوم هو إثارة اهتمام البنني يف اجملموعة العمرية اليت تتـراوح             . ٢٠٠٨عام  
 عاماً تقريباً باحلرف واملهن غري التقليدية، ال سـيما يف جمـاالت التعلـيم               ١٦ و ١١ما بني   

االستراتيجيات املتعلقة بتوسيع نطاق التـدريب املهـين        "وأجريت دراسات عن    . مريضوالت
ومعدالت االنقطاع عن الدراسة للتالميذ الذكور يف إعـداد معلمـي املـدارس             " "للناشئني
وُتعقد اآلمال على أن ُتسهم نتائج هذه الدراسات يف أن جتتذب           . ٢٠١٠يف عام   " االبتدائية

  .اهتمام الطلبة الذكور مرة أخرىمعاهد إعداد املعلمني 
 على شبكة الويب والنشرة اإلخباريـة       )٩("نوع اجلنس والتعليم  "ويفي إنشاء بوابة      -٢٦

"schug"اإللكترونية فيما خيص التعليم واملساواة      
 بغرض إثارة وعي املعلمـني واملعلمـني        )١٠(

ز املـؤمترات والنـدوات     وتركِّ. األوائل واملشرفني يف املدارس بالقضايا املتعلقة بنوع اجلنس       
اإلقليمية اليت ُتعقد يف مجيع أحناء النمسا على املدارس اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني وعلى               

  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
__________ 

)٩( www.gender.schule.at.  
)١٠( www.bmukk.gn.at/schulen/unterricht/ba/schug_newsletter.xml.  
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يف املدارس اليت بدأ العمل هبا بنـاء        " األيام املخصصة للمسائل اجلنسانية   "وكُّرست    -٢٧
القوالب النمطية املتعلقة بـاألدوار ومنـع       "ت ملواضيع   على مبادرة مشتركة من عدة وزارا     

وجيري تنفيذ هذه املبـادرة     . ٢٠٠٨يف عام   " اهلجرة ونوع اجلنس  " و ٢٠٠٧يف عام   " العنف
واملأمول أن ُتشجِّع هذه املبادرة التصورات      ". نوع اجلنس مسألة آنية األمهية    "اليت أُطِلق عليها    

  .بشأن القوالب النمطية اجلنسانية
، قامت مجيع األقاليم االحتادية للمرة األوىل بتنظيم يوم االبنـة أو            ٢٠٠١ومنذ عام     -٢٨

ومنذ هذا التاريخ يسعى يوم البنات إىل إثارة اهتمام البنات باحلرف واملهن التقنية . يوم البنات
 ُينظم أيضاً يوم للبنات يف اخلدمة املدنيـة علـى           ٢٠٠٦ومنذ عام   . واملوّجهة حنو املستقبل  

" َمن الذي يرتدي البنطـال يف الـصحافة؟       "وتناول اجتماع بعنوان    . )١١(توى االحتادي املس
وُنِشرت النتائج اليت   . الفرص املهنية للصحفيات والفرص املتاحة هلن ملمارسة التأثري       ) ٢٠٠٧(

 ُنظم  ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول  . )١٢(خلص إليها تقييم خاص حلالة املرأة يف الصحافة       
  ". التحيُّز ضد املرأة يف جمال اإلعالن"ناول موضوع مؤمتر دويل يت

وُتمَنح جائزة كيث الخيتيري للمرأة والبحوث اجلنسانية فضالً عن مخس جوائز أخرى   -٢٩
      وهذه اجلائزة ُتحيي ذكرى حيـاة وعمـل كيـث الخيتـيري            . باسم كيث الخيتيري كل عام    

جنازات الباهرة اليت حتققت يف جمـال العلـوم         عاِلمة االقتصاد الوطين وهي ُتمَنح اعترافاً باإل      
االجتماعية والفنون والثقافة فضالً عن احلركة النسائية واجلهود املبذولة لتحقيـق املـساواة             

  .)١٣(والعدالة بني اجلنسني

  ٢٠ و١٩ اخلتامية اليت أُبديت يف الفقرتني الرد على التعليقات    

   سوق العملخطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني يف    

. ُبِذلت جهود سياسية مكثفة من أجل وضع حد لوضع املرأة السيئ يف سوق العمل               -٣٠
 باملقارنة  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤ يف املائة يف الفترة ما بني        ٩,٤وازداد عدد النساء العامالت بنسبة      

وميكن أن ُيعزى ارتفاع معدل العمالة يف املقـام         . )١٤( يف املائة للرجال   ٣,١مع زيادة قدرها    
 يف املائة من    ٣٥وال تشكل النساء سوى حنو      . األول إىل ازدياد عدد الوظائف لبعض الوقت      

والفرص املتعلقة بالوظائف يف خمتلف اجملاالت املهنية ويف خمتلف         . نسبة املوظفني لكل الوقت   
وقـد  . القطاعات االقتصادية ويف املراكز املختلفة غري متساوية فيما خيص النساء والرجـال           

__________ 

)١١( www.frauen.bka.gv.at/site/4451/default.aspx.  
)١٢( www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?Cobld=25685. 
)١٣( www. bka.gv.at/site/5558/default.aspx.  
املوظفون الذين خيضعون خضوعاً تاماً الشتراكات الضمان االجتماعي، دون األشخاص الـذين يتلقـون               )١٤(

 .ت رعاية الطفل، دون األشخاص يف اخلدمة العسكريةعالوا
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 يف املائة   ٢٥,٤الذي يقل عن    (الفارق املتعلق بنوع اجلنس يف معدالت األجر بالساعة         ُخفِّض  
        ونتيجة لألزمة املالية واالقتـصادية الـيت حـدثت يف         . )١٥()٢٠٠٩بالنسبة للمرأة يف عام     

 اخنفض عدد وظائف كل الوقت بالنسبة للمرأة، بينما ازداد العمل لبعض الوقت             ٢٠٠٩عام  
، ازداد معدل البطالة لإلناث بنسبة ضئيلة لكن منذ ٢٠٠٩ويف عام . ر أخرىإىل جانب ظواه

  . بالنسبة للمرأة مقارنة بالرجلبطئاً صار معدل االخنفاض يف البطالة أكثر ٢٠١٠ربيع 
     خطـة العمـل الوطنيـة    "وقدم الوزير االحتادي املعين بشؤون املرأة واخلدمة املدنية    -٣١

وتقـدِّم  . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ يف   )١٦("جلنسني يف سوق العمل   فيما خيص املساواة بني ا    
  :خطة العمل هذه تعريفاً ألربعة أهداف استراتيجية وميادين عمل ذات أولوية هي

تنويع املسارات التعليمية واالختيارات الوظيفية والتوجُّه املهين الذي يراعي           )أ(  
  الفوارق بني اجلنسني؛

 القوى العاملة مع إيالء تشديد خاص على العمالـة    زيادة مشاركة املرأة يف     )ب(  
بعدة طرق منها تقليل الفوارق املتعلقة بنوع اجلنس يف العمالة ودعم الفتـرات             (لكل الوقت   

االنتقالية من العمل لبعض الوقت إىل العمل لكل الوقت واالرتقاء مبهارات املرأة واختاذ تدابري              
  ؛)عمل وااللتزامات اُألسريةتستهدف تيسري التوفيق بني التزامات ال

  زيادة النسبة املئوية للنساء يف املناصب القيادية؛  )ج(  
  .تقليل فوارق األجر بني اجلنسني  )د(  

ويرد أدنـاه وصـف     .  تدبري عملي  ٥٥ومن املعتزم حتقيق هذه األهداف عن طريق          -٣٢
  :بالنهوج كل على حدة

ل وتوسيع نطـاق اخليـارات      مكافحة القوالب النمطية ألدوار املرأة والرج       )أ(  
الفنية والتعليمية للشابات وتيسري وصول املرأة للمجاالت غري النمطية وتعزيز الكفاءة           /املهنية

  اجلنسانية للمعلمني يف برامج التطوير الدراسي ويف إدارة الشؤون املدرسية؛
كسر احلواجز املفروضة على املشاركة يف القوى العاملة ودعـم وتـوفري              )ب(  

فز من أجل تعزيز عمالة اإلناث وتشجيع التعليم الالحق من خالل توفري طائفة متنوعـة             احلوا
من اخليارات التقنية والفرص الوظيفية األفضل والبىن التحتية اإلضافية وغريها من التدابري اليت             
من شأهنا أن تسمح لألشخاص العاملني بالتوفيق بني االلتزامات الوظيفية واُألسرية هبـدف             

   املساواة بني اجلنسني؛حتقيق

__________ 

 .املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية". فوارق األجور بني اجلنسني"املؤشر اهليكلي لالحتاد األورويب  )١٥(
)١٦( German:www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?Cobld=40025 English: www.bka.gv.at/DocView.axd? 

Cobld=42528.  
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زيادة حصة املرأة يف جمال التدريب املتقدم داخل الشركات وزيادة عـدد              )ج(  
النساء يف اهليئات اإلشرافية للشركات التابعة للقطاعني اخلاص والعام وكـذلك يف هيئـات              
إدارة اجلامعات، وتأهيل النساء لشغل مناصب قيادية واختاذ إجراءات إجيابية يف الـشركات             

  ويف اخلدمة العامة على املستوى االحتادي؛
زيادة الشفافية فيما خيص األجور يف املؤسسات وحتسني مجـع البيانـات              )د(  

وجتهيزها وتوفري املعلومات بشأن جداول األجور فيما خيص الداخلني اجلدد إىل سوق العمل             
فع مستوى الوظائف   وإجراء الدراسات التحليلية ودعم تقييم الوظائف اخلالية من التمييز ور         

  .يف جماالت اخلدمة االجتماعية مثل رياض األطفال
وهلذا الغرض، سيتم استخدام عدد من األدوات منها املشورة املهنيـة اإللزاميـة يف                -٣٣

الصفني الدراسيني السابع والثامن ومراجعة املناهج الدراسية ومواد الدراسـة الـيت جيـري              
 النمطية، مع التأكيد بصفة خاصة على البنات مـن          تدريسها من أجل القضاء على القوالب     

أُسر املهاجرين واختاذ تدابري مناسبة يف جمال التدريب األساسي واملتقدم املعلمـني ومواصـلة              
التوسع على الصعيد الوطين ملرافق رعاية األطفال وتشجيع اإلجازة الوالدية أو اتباع أحـدث              

يف املعاملة الذي ينص على فرض التزام قانوين على         تعديل أُدِخل على القانون اخلاص باملساواة       
وال سيما  (ومتتثل خطة العمل الوطنية لتوصيات اللجنة       . الشركات بوضع تقارير عن اإليرادات    

وقدم ممثلو اجملتمع املدين، مبـا     ) ٢٨ و ٢٧ والفقرتني   ٢٢ إىل   ١٧التوصيات الواردة يف الفقرات     
  .يِّمة يف وضع خطة العمل الوطنيةيف ذلك املنظمات غري احلكومية مسامهات ق

وإقرار دفع أجر إضايف عن العمل اإلضايف الذي يقوم به العمال لكل الوقت اعتباراً                -٣٤
 يشكل خطوة هامة على الطريق حنو حتقيق املساواة         ٢٠٠٨يناير  /من األول من كانون الثاين    

. ة عن كل ساعة عمل إضـافية       يف املائ  ٢٥وميثِّل هذا املبلغ اإلضايف منحة بنسبة       . يف املعاملة 
وكان احلافز وراء اختاذ هذا الترتيب هو الرغبة يف أن يتيّسر للعاملني لبعض الوقت ختطـيط                

ومـع  . حياهتم اخلاصة والتصدي لتحويل الوظائف لكل الوقت إىل وظائف لبعض الوقـت           
ضـايف  استثناءات قليلة كان حيق للموظفني لكل الوقت دائماً احلصول على منحة للعمل اإل            

  . يف املائة٥٠نسبتها 
وقامت دراستان بتحليل التفاوت يف األجر حسب نوع اجلنس عن طريق جمموعـة               -٣٥

وخلصت النتائج إىل أن الفارق يف الدخول يبـدأ         . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨من املؤشرات يف عامي     
بالفعل بالنسبة للداخلني اجلدد يف سوق العمل مما يشكل مسامهة كبرية يف إمجـايل فـارق                

أما األسباب اهلامة األخرى للتفاوت يف الدخول بني الرجال والنـساء           . جور بني اجلنسني  األ
فهي أوجه عدم املساواة يف الترقي الوظيفي وحاالت االنقطاع عن العمل بسبب الفتـرات              

  . املتعلقة برعاية الطفل
مني علـى  وينظِّم مكتب أمني املظامل املعين باملساواة يف املعاملة حلقات عمل للقـائ          -٣٦

تصحيح احلسابات يف اهليئات املمثِّلة للمصاحل ويف الشركات اليت جتمع بني تقدمي معلومـات         
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شاملة عن األحكام القانونية ذات الصلة ووصف للحاالت العمليـة والتعليمـات املتعلقـة              
  .بتوضيح الفوارق بني الدخل

ألخصائيني يف شؤون   ونظمت دورة تدريبية أخرى هتدف إىل تعزيز االقتدار املهين ل           -٣٧
.  ثالث حلقات دراسية من هذا النوع      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨املساواة يف األجر، وُعِقدت يف عامي       

. وتناول أحد عناصر هذه الدورة التدريبية التوجيه بوصفه أداة لتحقيق املساواة للمهـاجرات        
ركّزت علـى مـسألة     " اإلنصاف= املساواة  " ُوجِّهت محلة بعنوان     ٢٠٠٩ويف خريف عام    

  .ألجر املتساوي عن العمل املتساويا
واعتمدت دائرة اخلدمة العامة النمساوية االستراتيجية امللزِمة بوجوب الـسعي إىل             -٣٨

 يف  ٥٠ بدأ العمل مببدأ ضرورة إنفاق نسبة        ٢٠٠١ويف عام   . حتقيق املساواة من مجيع الوجوه    
سوق العمل للنساء؛ لكنه بالنظر     املائة من موارد امليزانية املخصصة للسياسات العامة املتعلقة ب        

إىل األزمة االقتصادية اليت أدت إىل زيادة معدالت بطالة الذكور مل يتسّن حتقيق هذا اهلدف               
باستثناء ) ( مليون يورو  ٤٧٢,٩( يف املائة    ٤٨,٤وأُنفقت نسبة تبلغ    . ٢٠٠٩بالكامل يف عام    

ويف . ٢٠٠٩لنساء يف عـام     من امليزانية املخصصة لنوع اجلنس على ا      ) العمل لفترات قصرية  
 يف  ٢٠ يف املائة من هذه املخصصات اليت متت زيادهتا بنسبة           ٤٩,٤ أُنِفقت نسبة    ٢٠٠٧عام  

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٥٢,٣املائة يف ذلك العام على النساء مقارنة بنسبة 
العمل ومن األهداف األساسية لتوجُّه النمسا حنو املساواة يف سياساهتا املتعلقة بسوق              -٣٩

وتقـدم مراكـز    . تيسري سبل وصول النساء والفتيات إىل مجيع املهن واحلرف واملناصـب          
املعلومات املهنية التابعة لدائرة اخلدمة العامة الدعم للنساء والفتيات يف اختيـارهن ملهنـة أو               

 العامـة   وبالتعاون مع املراكز املعنية بتقدمي املشورة للنساء والفتيات تقدِّم دائرة اخلدمة          . حرفة
وباإلضافة إىل ذلك يشكِّل االرتقاء مبهارات املتعطالت عن        . برامج للتوجيه الوظيفي اخلاص   

العمل الالئي يفتقرن إىل املؤهالت املطلوبة أو الالئي لديهن مؤهالت مل تعد مطلوبة يف سوق               
ملرأة وبدأ تنفيذ برنامج خاص للنهوض بـا      . العمل أحد األنشطة الرئيسية لدائرة العمل العام      

 ويقدِّم هذا الربنـامج     ٢٠٠٦يف عام   ") املرأة يف جمال احلرف والتكنولوجيا     (""FiT"بعنوان  
وفيما خيص املهـن املتعلقـة بالرعايـة        . تدريباً معتمداً يف جمال التكنولوجيا واملهن واحلرف      

الصحية والتمريض تركِّز أيضاً على منح مؤهالت أعلى لألشخاص الذين يعملون بالفعل يف             
 بداية مرحلة جتريبية لربنامج عمل إجيايب آخـر يف بعـض            ٢٠١٠وشهِد عام   . ذا القطاع ه

وأتيحت . أقيمت مراكز مهنية للمرأة تقدِّم فرصاً لالرتقاء مبهارات النساء        : األقاليم االحتادية 
  .٢٢ و٢١انظر الرد على الفقرتني : خيارات إلعادة االندماج يف سوق العمل

 اهلدف منها حفز    LILITH مسابقة   ٢٠١٠نظمت يف عام    : م االحتادية وكأمثلة من األقالي    -٤٠
. الفتيات على التفكري يف مستقبلهن الوظيفي وُعِقدت هذه املسابقة يف كارينثيا للمرة الـسادسة              

 ينظم مؤمتر عن التوجُّه املهين العادل فيما بني اجلنسني بالتعاون مع مركـز   ٢٠٠٧وابتداًء من عام    
وميكن للمدارس الثانوية اليت حققت إجنازات خاصة يف جمـال          .  كل عامني  كالغنغورت للفتيات 
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التوجيه املهين الذي يراعي الفوارق بني اجلنسني التقدم للحصول على عالمـة اجلـودة للتوجُّـه           
  ).١٠يرجى االطالع على املادة  (٢٠٠٩الوظيفي اليت بدأ العمل هبا يف عام 

   تعرُّض النساء خلطر الفقركفالة الضمان االجتماعي ومكافحة خطر    

    إن حتسني أو كفالة الضمان االجتماعي واملعاشات التقاعدية املناسـبة للمـسّنات،              -٤١
حيصلن على أي معاشـات تقاعديـة أو         ال سيما أولئك الالئي حيصلن على احلد األدىن أو ال         

ملعاشات التقاعديـة   النساء الالئي لن حيصلن على هذه املعاشات يف املستقبل فضالً عن تسوية ا            
. اليت حتصل عليها النساء بالرجال يشكل أحد التحديات الكربى للسياسة االجتماعية يف النمسا            

 يـورو يف كـانون      ١ ١٠٠) مبا يف ذلك املبالغ التكميليـة     (وكان متوسط املعاش التقاعدي     
يورو  ١ ٤٣٦، حيث كان متوسط املعاشات التقاعدية للرجال يبلغ حنو          ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  . يورو للنساء٨٥٣بينما يبلغ املتوسط 
لفتـرات  ) ٢٠٠٥ يف عام " (خطة طوعية لتجزئة املعاشات التقاعدية    "وأتاح تنفيذ     -٤٢

ومنذ . رعاية الطفل املزيد من الفرص املتاحة للنساء للحصول على معاشات تقاعدية للمسنني           
ومنذ . ات التقاعدية للنساء   تتم مراجعة فترات رعاية الطفل من أجل تقدير املعاش         ٢٠٠٥عام  

ذلك احلني توضع يف االعتبار الفترات اليت تبلغ أربع سنوات بالنسبة لكل طفل لدى تقـدير                
ويزداد هذا األساس كـل   . استحقاقات املعاشات التقاعدية على أساس إيرادات االشتراكات      

 ٢٠٠٧ يوليـه /ويف األول من متوز   .  يورو شهرياً  ١ ٥٢٨‚٨٧ بلغ   ٢٠١٠ ويف عام    )١٧(عام
جرى حتسني النظام الطوعي للمعاشات التقاعدية فيما خيص األشـخاص الـذين يقومـون              

 أُقر التزام الدولة االحتادية     ٢٠٠٩ويف عام   . بتمريض أفراد أُسرهم الذين حيتاجون إىل الرعاية      
بتمويل مجيع اشتراكات التأمني لفترة زمنية غري حمدودة فيما خيص األشـخاص املـشمولني              

الطوعي للمعاشات التقاعدية الذين يقومون برعاية أفراد أسرهتم الذين حيتـاجون إىل   بالتأمني  
  .)١٨( وما بعدها٣الرعاية من فئة الرعاية 

وفيمـا  . والنساء من بني الفئات الرئيسية اليت يوجَّه إليها االهتمام يف حماربة الفقـر              -٤٣
على وظيفة ذات دخل يؤمِّن     خيص النساء القادرات على االشتغال بعمل مربح ُيعد احلصول          

واحلصول على عمل لكل الوقت بوجه خاص . هلن سبل العيش الوسيلة الرئيسية لتجنُّب الفقر
وبفضل حتسني اخليارات املتاحة فيما خيـص       . يعين أن احتمال تعرُّض املرأة خلطر الفقر أقل       

ا أن تعجيـل    كم. إعاالت رعاية األطفال تيسَّر دخول األمهات إىل سوق العمل مرة أخرى          
. خطى إنشاء مرافق رعاية األطفال ودور املسنني وفّرت للنـساء فـرص وظيفيـة أفـضل              

وتضاعف على مدى العقد املاضي عدد األماكن املتاحة يف مرافق رعايـة الطفـل بالنـسبة             
  .لألطفال ممن هم دون الثالثة من العمر

__________ 

 .٢٠٠٧دِّل لقانون الشؤون االجتماعية لسنة القانون املع )١٧(
 .٢٠٠٩القانون املعدِّل الثاين لقانون الشؤون االجتماعية لسنة  )١٨(
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جملاالت يف تقليل الفوارق    وقد أسهمت طائفة متنوعة من التدابري املّتخذة يف خمتلف ا           -٤٤
 يف املائة من ١٤ كانت نسبة ٢٠٠٠ويف عام . بني الرجال والنساء يف معدالت التعرُّض للفقر

 فقـد بلغـت هـذه       ٢٠٠٨ يف املائة من الرجال تتعرض خلطر الفقر أما يف عام            ٩النساء و 
  .  يف املائة للرجال١١‚٢ يف املائة للنساء و١٣‚٥املعدالت 

رجال تتعرض النساء دائماً بغض النظر عّما إذا كّن حيصلَن على معاشات            ومقارنة بال   -٤٥
ومع العمل بنظام احلد األدىن للـدخل       . أم ال خلطر الفقر، ال سيما عندما يعشَن دون شريك         

ويف . ُبذلت جهود ملكافحة عدة أمور منها ارتفاع خطر تعرُّض اُألسر الوحيدة الوالد للفقـر             
الالئي حيق هلن احلصول على حـد  ) أو اآلباء(األمهات الوحيدات إطار النظام اجلديد حتصل     

أدىن للدخل على استحقاقات أعلى مما كان احلال مبوجب القوانني االجتماعيـة لألقـاليم              
 ُينفذ نظام احلد األدىن للدخل بعد تقصي اإلمكانيات املادية ٢٠١١ومنذ أوائل عام . االحتادية

 يبلـغ احلـد   ٢٠١١ويف عام   ). ختصاص الواليات االحتادية  يف إطار ا  (يف مجيع أحناء النمسا     
وباإلضافة إىل ذلك   ).  مرة سنوياً  ١٢( يورو   ٧٥٣األدىن لغري املتزوجني وللوالدين الوحيدين      

كوهنا شـريكاً  /حيق لكل بالغ التقدم بطلب للحصول على هذه اإلعانة بغض النظر عن كونه     
وُيشمل مبوجـب اللـوائح التنظيميـة       . م األول وهو ترتيب سيعود بالنفع على املرأة يف املقا       

. )١٩(املتلقون للحد األدىن من الدخل بعد تقصي اإلمكانيات املادية يف نظام التأمني الـصحي             
بدالً من قسيمة الدفع الصحية الـيت كانـت   " بطاقة إلكترونية"وسيحصلون اآلن أيضاً على    

  .ُتقتضى من قبل

  ٢٢ و٢١بديت يف الفقرتني  اخلتامية اليت أُالرد على التعليقات    

  التوفيق بني املهام اُألسرية والعمل بالنسبة للرجال والنساء    

تتخذ خطوات هامة فيما خيص توسيع نطاق مرافق رعاية الطفل وإشراك الرجل يف               -٤٦
ويتمثل اهلدف أيضاً يف تشجيع مشاركة األمهات واآلبـاء         . األعمال املرتلية ويف املهام اُألسرية    

ويف . ملساواة يف العمل املُدر للدخل ويف مسؤوليات رعاية اُألسرة واألعمال املرتليـة           على قدم ا  
. )٢٠( ُعدِّل نظام إعانة رعاية الطفل حبيث ينص على صيغتني جديدتني قصرييت املدة            ٢٠١٠عام  

وإذا .  صيغ للحصول على مبلغ إمجايل وصيغة واحدة تـرتبط بالـدخل           ٤ومن مث تتاح اليوم     
 أو  ٢٠١٠يناير  /بار إمجايل عدد األطفال الذين ُوِلدوا يف األول من كانون الثاين          وضعنا يف االعت  

 حّبذت نـسبة    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣٠بعد ذلك يتبني أنه يف التاريخ املرجعي وهو         
 يف املائة من جمموع املتقدمني بطلبات احلصول على إعانات رعاية الطفل املرتبطـة              ١٢تتجاوز  

وبالتـايل  .  قصري املـدى  يف املائة صيغة احلصول على مبلغ إمجايل     ٤‚٦بة  بالدخل وفّضلت نس  
__________ 

 .٢٦٢/٢٠١٠، العدد ريدة الرمسية للقوانني االحتادية، اجمللد الثايناجل )١٩(
ة الشهر  حىت الشهر الثاين عشر إذا كان كال األبوين يعمالن لبعض الوقت حىت هناي            : فترة العالوة القصوى   )٢٠(

 .الرابع عشر للطفل
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 يف املائة من هؤالء اآلباء واحدة من الصيغتني اجلديدتني قـصرية         ١٧فّضلت نسبة تقرب من     
وبلغت نسبة اآلباء الذين حصلوا على إعانات مرتبطة بالـدخل لرعايـة الطفـل يف          . املدى

وكانت نسبة اآلباء الذين حصلوا على إعانة رعاية        . ائة تقريباً  يف امل  ٦,٤التاريخ املرجعي حنو    
  . يف املائة تقريبا٨،٩ًالطفل مببلغ إمجايل قصري األجل أعلى إذ إهنا بلغت حنو 

 أُِقر منح استحقاق قانوين للعمل لبعض الوقت فيما         ٢٠٠٤يوليه  /ويف األول من متوز     -٤٧
 موظفاً، شـريطة أن     ٢٠جاوز عدد موظفيها    خيص اآلباء الذين يعملون يف الشركات اليت يت       

وحيق للوالدين  . تكون مدة عملهم، مبا يف ذلك اإلجازة الوالدية ثالث سنوات دون انقطاع           
العمل لبعض الوقت حىت العام السابع مليالد الطفل أو ملدة أطول إذا بدأ الطفل املدرسـة يف                 

ستحقاق، باالتفاق مع صاحب    وجيوز للوالدين اللذين ال حيصالن على هذا اال       . وقت الحق 
اتفاق العمـل   (العمل، العمل لبعض الوقت حىت العام الرابع مليالد الطفل على أقصى تقدير             

وعالوة على ذلك، ميكن أن يعرَّف يف الشركات األصغر حجماً حق الوالد            ). لبعض الوقت 
ل الوقت والتمتع   وحيق للوالدين العودة إىل العمل لك     . يف العمل لبعض الوقت يف اتفاق املنشأة      

وجيوز لكال الوالدين املطالبة بالعمل لبعض      . حبماية خاصة من إنذار الفصل والفصل كليهما      
عـدداً  : وحسبما يتضح من أحد التقييمات تبّدى اجتاه مؤاٍت هو أن. الوقت يف نفس الوقت  

  .ضئيالًكبرياً نسبياً من اآلباء انتفعوا بالعمل لبعض الوقت، على الرغم من أن عددهم يظل 
متت زيادة إمجايل مدة الرعاية اخلريية يف اُألسرة ألي طفـل           : الرعاية اخلريية اُألسرية    -٤٨

وُمنِح أيضاً احلـق يف متـريض   . يعاين من مرض شديد اخلطورة إىل تسعة أشهر كحد أقصى    
أفراد اُألسرة املرضى امليؤوس من شفائهم للوالدين بالتبّني وللوالـدين الكفـيلني وكـذلك              

 فـصاعداً  ٢٠١٠طفال غري األشقاء وأطفال الزواج التساكين وُيمنح أيضاً اعتباراً من عام      األ
  .للشركاء املسجلني وألطفاهلم من حيث املبدأ

ُيقدَّم الدعم للنساء   : السياسات املتعلقة بسوق العمل إلعادة االندماج يف حياة العمل          -٤٩
خالل خدمات تقدمي املشورة بالتعاون مع      اللوايت تعطلت سريهتن الوظيفية ألسباب أُسرية من        

مراكز تقدمي املشورة للمرأة اليت تقدِّم برامج حمددة لالرتقاء باملهارات وإعانات لرعاية الطفل             
وكمسألة مبدئية حيـق    . وعالوات إلعادة االندماج من أجل تيسري عودهتن إىل حياة العمل         

. حلصول على تـدريب مهـين الحـق       يف إجازة والدية ا   ) ال يزالوا (أيضاً لألشخاص الذين    
هو برنامج ُوِضع تصوره خصيصاً للنساء ويشتمل على مكوِّنات         " العودة ثانية مع مستقبل   "و

    ويف . إلعادة التوجُّه وخطة تدريب الحق ودورات تدريبية أثناء عملية البحث عـن عمـل             
 يف املائة   ٦,٣+ بزيادة قدرها   ( من الداخلني اجلدد اإلناث      ٢٩ ١٠٠، انتفع حنو    ٢٠٠٩عام  

من التدابري املتعلقة بالتطوير، ال سيما من دورات االرتقاء باملهـارات           ) ٢٠٠٨مقارنة بعام   
وقد عّززت اإلعانات املخصصة ملرافق رعاية الطفل إنشاء أماكن إضـافية يف            ). ٢١ ٩٠٠(

  .مرافق لرعاية الطفل واستخدام عدد أكرب من مقدمي الرعاية
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 ٤٥ أتاحت احلكومة االحتادية مبلغاً إمجالياً قدره        ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٨ويف الفترة من      -٥٠
. مليون يورو لتوسيع نطاق مرافق رعاية الطفل، ال سيما لألطفال دون السادسة من العمـر              

ومن أجل أن تسنح جلميع األطفال خيارات التعليم املثلى وأفضل الفرص لبداية طيبة حلياهتم              
 االقتصادية، أتاحت احلكومة االحتادية أيضاً      -تماعية  العملية، بغض النظر عن خلفيتهم االج     

      ٢٠٠٩ مليون يورو لكل روضة أطفال كل سنة دراسية ابتداًء مـن عـام               ٧٠مبلغاً قدره   
وقد ُرِصدت هذه االعتمادات لربامج التنمية املبكِّرة اجملانية واإللزامية لنـصف           . ٢٠١٣إىل  

فق املؤسسية لرعاية الطفل خالل العام املاضي قبـل أن          اليوم ملواهب األطفال املقّيدين يف املرا     
 ُيعترب احلضور لنصف اليـوم  ٢٠١٠سبتمرب /وابتداًء من أيلول. يبدأ التعليم االبتدائي اإللزامي   

وسيجري بصورة منتظمـة    . إلزامياً لألطفال من هذه اجملموعة العمرية يف مجيع أحناء النمسا         
وباإلضـافة إىل   .  هذه املرافـق   لك االلتزام باملواظبة على   تقييم آثار هذه الرعاية اجملانية وكذ     

 مقدمو الرعاية اخلاصة ذوو املرافق االبتكارية اعتمادات يبلـغ          ٢٠٠٥، يتلقى منذ عام     ذلك
واعتبـاراً  .  يورو سنوياً يتم صرفها من صندوق موازنة األعباء اُألسرية         ٧٠٠ ٠٠٠جمموعها  

التوجيهية حىت يتسىن احلصول علـى إعانـات         ُعدِّلت املبادئ    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١من  
  .لالضطالع بربامج لرعاية الطفل يف الشركات وتدريب املشرفني على األطفال

وعلى مدى السنوات القليلة املاضية ارتفعت معدالت االنتظام يف مرافق رعاية الطفل        -٥١
ن ذلك مثالً فيما خيص     ارتفاعاً كبرياً على الرغم من استمرار االختالفات اإلقليمية الرئيسية م         

، بلغ معدل االنتظام يف مرافق رعايـة الطفـل          ٢٠٠٩ويف عام   . ساعات عمل هذه املرافق   
 باستثناء مربيات األطفـال  - يف املائة ٨٨,٥للمجموعة العمرية من ثالث إىل مخس سنوات    

يف وإذا ُوِضعت هاتان الفئتـان أيـضاً        .  سنوات ٦واألطفال الذين بدأوا الدراسة قبل بلوغ       
، بلغت النسبة املئويـة لألطفـال       ٢٠٠٩ويف عام   .  يف املائة  ٩١االعتبار جند أن املعدل يبلغ      

الذين تتراوح أعمارهم من امليالد إىل دون ثالث سنوات الذين ينتظمون يف مرافـق رعايـة                
وإذا أُضيف األطفال من هذه الفئة العمرية الذين يتلقون الرعاية مـن            .  يف املائة  ١٥,٨الطفل  

  . يف املائة١٨ّيات أطفال جند أن هذه النسبة تصل إىل حنو مرب
 ُوِضعت اخلطة اإلطارية ملرافق التعليم األويل اليت ُتطّبـق يف مجيـع             ٢٠٠٩ويف عام     -٥٢

وحتتوي . األقاليم االحتادية لصاحل األطفال يف اجملموعة العمرية من امليالد إىل السادسة من العمر            
. مات ملوظفي هذه املرافق لضمان أفضل تطور ممكـن لألطفـال        هذه اخلطة اإلطارية على تعلي    

  .)٢١(وبذا فإن أحد املبادئ األساسية اليت جيري تطبيقها هو مراعاة الفوارق بني اجلنسني
وجيري إنشاء املزيد من مدارس اليوم الكامل وتعزيز مرافق رعاية اليوم الكامل جيدة               -٥٣

": ة اليوم الكامل جيدة النوعية يف املدارس      رعاي" ُوجهت محلة    ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف  . النوعية
ميكن للمدارس التقدم بطلب احلصول على عالمة اجلودة بعد تقدمي براجمها لرعايـة اليـوم               

  .الكامل ملراقبة النوعية الطوعية
__________ 

)٢١( www.bmukk.gv.at/medienpool/18698/bildungsrahmenplan.pdf.  
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 أصبح االنتظـام يف ريـاض       ٢٠١٠ابتداًء من عام    : وكمثال من األقاليم االحتادية     -٥٤
يف فيينا باجملان لألطفال من اجملموعة العمرية من امليالد إىل ست األطفال على املستوى البلدي  

ويزداد باستمرار عدد املدارس اإللزامية لكل اليوم       . سنوات وال ُيحّصل سوى رسم للوجبات     
  .وُتوفر رعاية الطفل أيضاً يف األيام اليت ال توجد هبا دراسة وأثناء اإلجازات الدراسية

مشروع سياسة املوارد البشرية املوّجهة حنو الوالدين       " ُنفذ   ويف إقليم النمسا السفلي     -٥٥
  .)٢٢(كما اتُِّخذت التدابري ذات الصلة) ٢٠١٠-٢٠٠٨(يف الفترة " واملركِّزة على اآلباء

  ٢٤ و٢٣الرد على التعليقات اخلتامية اليت أُبديت يف الفقرتني     

  منع ومكافحة العنف املوّجه ضد املرأة    

ال العنف ضد املرأة ومكافحتها فعلياً من األهداف ذات األولوية          إن منع مجيع أشك     -٥٦
ويستهدف هذا النهج الشامل بصفة خاصة احلماية من العنـف املـرتيل            . للحكومة االحتادية 

وحماكمة مرتكيب هذه اجلرائم وضمان حقوق الضحايا وتقدمي الدعم وكذلك املنع والتعاون            
وقد أُدِخلت حتسينات أساسية علـى القـانون        . يوالتدريب وتقدمي املعلومات وإثارة الوع    

  .١٩٩٧اخلاص باحلماية من العنف لسنة 
على عـدد مـن     )٢٣(٢٠٠٩وينص القانون الثاين اخلاص باحلماية من العنف لسنة           -٥٧

 أي  )٢٤()وقد ُعرِّف االرتكاب املتكرر للعنف بوصفه جرمية جديـدة        . التدابري اهلامة األخرى  
والعقوبـة  . لعنف ضد شخص آخر على مدى فترة زمنية ممتـدة     االرتكاب املتكرر ألعمال ا   

األساسية تصل إىل السجن ملدة ثالث سنوات بل إهنا تتجاوز هذه املدة يف حاالت حمـددة                
 علـى عـدة جـرائم       )٢٥(وعالوة على ذلك ُحدِّدت عقوبات تأديبية أشد صرامة       . بوضوح
 اخللو من السوابق أو االستبعاد      ففيما خيص اجلرائم اجلنسية مت النص على زيادة مدة        . جنسية

وينطوي القيام عن علم بالوصول إىل العروض اإلباحية للقّصر على شبكة           . القاطع الرتكاهبا 
وأصبحت العقوبات املتنوعة اليت ُتفرض على      . اإلنترنت على احتمال التعرُّض لعقوبة السجن     

 لتشمل )٢٧(كل جرمية الرقووسِّع نطاق الوقائع اليت تش. )٢٦(نشر مثل هذه الصور أشد صرامة
  .احلرمان من احلرية الشخصية يف شكل الرق أو ظروف شبيهة بالرق

__________ 

)٢٢( www.noe.gv.at/Gesellschaft/Soziales/Frauen/Vereinbarkeit/Vereinbarkeit.html.  
  .٢٠٠٩/٤٠، اجمللد األول، يدة الرمسية  للقوانني االحتاديةاجلر )٢٣(
  .ب من القانون اجلنائي١٠٧املادة  )٢٤(
 . من القانون اجلنائي٢، الفقرة ٢١٤ واملادة ١، الفقرة ٢٠٥، املادة ١، الفقرة ٢٠٢دة املا )٢٥(
 .أ من القانون اجلنائي٣أ، الفقرة ٢٠٧املادة  )٢٦(
 . من القانون اجلنائي١٠٤املادة  )٢٧(
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أما مرتكبو اجلرائم اجلنسية أو مرتكبو جرائم العنف بدوافع جنسية الـذين أُطِلـق                -٥٨
سراحهم من السجون أو من مراكز االحتجاز على أساس اإلفراج املشروط فيجوز وضعهم             

وإذا أُفـرج عـن     .  كتدبري وقـائي   )٢٩( وفُرض حظر على األنشطة    )٢٨(حتت إشراف احملكمة  
مرتكيب اجلرائم اجلنسية على أساس اإلفراج املشروط ُيقتضى من احملكمة أن تأمر بوضعه حتت       

ويتعني تقدمي البيان الذي أصدرته اهليئة املعنية       . )٣١(وُمددت فترة الوضع حتت املراقبة    . )٣٠(املراقبة
يما خيص مرتكيب جرائم العنف ومرتكيب اجلرائم اجلنـسية إىل الـسجل            برأي اخلرباء والتقييم ف   

وأُجِّلت بداية فترة التقادم فيما خيص اجلرائم اجلنـسية         . )٣٢(املركزي للتحليل ألغراض املكافحة   
إىل حني بلوغ الضحية سن الثامنة والعشرين من العمر، إذ إن آثار التعرُّض للصدمات ال تتبّدى                

  .ووسع يف الوقت نفسه نطاق تطبيق هذا احلكم. رحلة متأخرةيف العادة إال يف م
  . )٣٣( أضيفت إىل القانون اجلنائي املادة املناِهضة للمالحقة اجلنسية٢٠٠٦ويف عام   -٥٩
، لضحايا جرائم العنـف أو التهديـدات   )٣٤(٢٠٠٦حيق منذ عام   : حقوق الضحايا   -٦٠

 املعالني من أشخاص كان من املمكـن أن    اخلطرية جبرائم العنف أو اجلرائم اجلنائية فضالً عن       
يلقوا حتفهم بسبب أعمال إجرامية أو غريهم من املعالني الذين كانوا شهوداً علـى ارتكـاب                
اجلرمية مبوجب القانون احلصول على مساعدة نفسية اجتماعية وقانونية باجملان أثناء النظـر يف              

، وتقليل اآلالم اليت يتعرض هلا الضحايا       )٣٥(وُوسِّع نطاق املساعدة النفسية االجتماعية    . الدعاوى
    . ٢٠٠٩ يف عـام     )٣٦(نتيجة استجواهبم يف احملكمة إىل احلد األدىن لتشمل اإلجراءات املدنيـة          

 ُيعـرِّض  بل إنه جيوز للمحكمة عدم استجواب القصَّر إذا كان من شأن هذا االسـتجواب أن       
رضون لتهديدات خطرية جبـرائم     رفاههم للخطر وحيق لضحايا العنف واألشخاص الذين يتع       

رميـة  ليس يف حضور مرتكـب اجل      ()٣٧(العنف التمتُّع باستجواب يتسم باحلساسية الشديدة     
  ).ما إىل ذلكوتوجيه أسئلة غري مباشرة و

 ُيكلَّف مّدعون عامون ممن تلقّوا تدريباً خاصـاً مبهمـة معاجلـة          ٢٠٠٨ومنذ عام     -٦١
ومينح القانون املعدِّل لقانون اإلجراءات     . اشرة للضحايا حاالت العنف يف البيئة االجتماعية املب     

__________ 

 . من القانون اجلنائيه٥٢املادة  )٢٨(
 .ب من القانون اجلنائي٢٢٠املادة  )٢٩(
 .لقانون اجلنائيأ من ا٢، الفقرة الثانية، رقم ٥٠املادة  )٣٠(
 .، الفقرة األوىل من القانون اجلنائي٤٨املادة  )٣١(
 .، الفقرة الثانية، القانون اخلاص مبعاملة اجملرمني١٥٢املادة  )٣٢(
 .أ من القانون اجلنائي١٠٧املادة  )٣٣(
 .١١٩/٢٠٠٥العدد  ، اجمللد األول،ريدة الرمسية للقوانني االحتاديةاجل )٣٤(
 .ب من قانون اإلجراءات اجلنائية٦املادة  )٣٥(
 .ب من قانون اإلجراءات املدنية٧٣املادة  )٣٦(
 .، الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلنائية٢٥٠املادة  )٣٧(
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الضحايا حقوقاً بعيدة املـدى يف      ) ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١الذي بدأ نفاذه يف     (اجلنائية  
ويف حالـة وقـف     . احلصول على املعلومات وكذلك بوصفهم أطرافاً يف حـاالت معينـة          

تقـدُّم بطلـب إىل احملكمـة مبواصـلة         التحقيقات اجلنائية يكون للمجين عليه احلـق يف ال        
 وعالوة على ذلك يتعني إبالغ اجملين عليه باإلفراج عن املتهم من االحتجـاز              )٣٨(اإلجراءات

 شريطة أن يطلب اجملـين      )٤٠( فضالً عن اإلفراج عن أي سجني من السجن        )٣٩(رهن احملاكمة 
  .عليه ذلك مسبقاً

 العنف املرتيل ُيسمح للمحـاكم اآلن  وكي يتسىن تلبية احلاجة احملددة حلماية ضحايا       -٦٢
 بتجنُّب فرض االحتجاز رهن احملاكمة على مرتكب اجلرمية بعد القـبض عليـه              )٤١(صراحة

وإذا أخـلّ  ). أداء القسم الرمسي والتعليمـات ذات الـصلة    (واللجوء إىل أساليب أقل شّدة      
ز رهن احملاكمة على مرتكب اجلرمية هبذه اإلعالنات أو التعليمات الرمسية ميكن فرض االحتجا   

ويتمتع األطراف وكذلك الشهود اآلن باحلق يف عدم بيان أماكن إقامتهم يف طلباهتم             . الفور
  .)٤٢(الكتابية يف اإلجراءات اجلنائية

 ١٩٩٧مبوجب القانون األول اخلاص باحلماية من العنف لسنة         : األوامر الزجرية املؤقتة    -٦٣
 تقيم فيـه    الذي(م العنف من دخول مكان السكن       جيوز للمحكمة أن تأمر مبنع مرتكب جرائ      

 ُوسِّع نطاق جمموعة األشخاص الـيت ميكـن         ٢٠٠٩ويف عام   . أو اجلوار القريب  ) الضحية
وفضالً عن ذلك، من املمكن منع مرتكب اجلرائم من اإلقامة يف أماكن            . محايتها هبذه الطريقة  

وُوسِّع نطاق مدة صالحية األوامر     . حمددة وإصدار أمر هلم بتجنُّب إجراء أي اتصال بالضحية        
  .الزجرية اليت ُتصدرها احملكمة

 زيادة عدد املراكز اليت تقدِّم احلماية من العنـف يف           ٢٠٠٤جيري منذ عام    : املساعدة  -٦٤
 مليـون   ٦,٣٦: ٢٠١٠(مجيع األقاليم االحتادية كما ازدادت ميزانيتها إىل أكثر من الـضعف            

 إضافياً ومكتباً إلسداء املشورة والبعض منـها ُيمـوَّل مـن           مركزاً إقليمياً  ١٤وأُنشئ  ). يورو
وارتفع عدد ضحايا العنف املرتيل ممن جلأن إىل املراكز للحصول          . األقاليم االحتادية ذات الصلة   
    يف  ١٤ ٦٢٢ إىل جممـوع قـدره       ٢٠٠٤ ضحية يف عام     ٨ ٦٢٣على احلماية من العنف من      

ئ املرأة إىل قائمة هذه املؤسـسات حبيـث إن          وأضيف أيضاً عدد من مالج    . )٤٣(٢٠٠٩عام  
 مكاناً للضحايا، كمـا ُمـوِّل       ٧٥٠ جمموع قدره    ٢٠١٠مالجئ املرأة الثالثني وفّرت يف عام       

وميكن االتصال على مدار الساعة خبط املساعدة       . العديد من مراكز تقدمي املشورة اخلاصة باملرأة      
__________ 

 . من قانون اإلجراءات اجلنائية١٩٥املادة  )٣٨(
 .، من قانون اإلجراءات اجلنائية٥، الفقرة ١٧٧املادة  )٣٩(
 .٢٠٠٩/١٤٢، ١ على النحو املعّدل، جريدة القانون االحتادي رقم ٥، الفقرة ١٤٩املادة  )٤٠(
 .، قانون اإلجراءات اجلنائية٣، رقم ٥، الفقرة ١٧٣املادة  )٤١(
 .أ، قانون اإلجراءات املدنية٧٥املادة  )٤٢(
 .إحصاءات املراكز املعنية باحلماية من العنف العائلي )٤٣(
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لنساء الالئي يتعرضن للعنف من جانب الـذكور        اهلاتفي اجملاين يف مجيع أحناء البالد املخصص ل       
وإىل جانب خط الطوارئ على مدار الـساعة املخـصص          . والذي أُعلن عنه على نطاق واسع     

  . خطوط أخرى للمساعدة خدماهتا على املستوى اإلقليمي٥للمرأة يف فيينا تقدِّم 
 األساسـي   ُتموَّل على أساس مستمر حلقات التدريب     : التدريب األساسي واملتقدم    -٦٥

 تـنظَّم بـصورة     ٢٠٠٩ومنذ عـام    . واملتقدم لصاحل موظفي املؤسسات املعنية حبماية املرأة      
مستمرة حلقات دراسية إضافية توضع بشأهنا مناهج دراسية مستقلة للموظفني الذين يقدِّمون            

ة يف  وتناقَش التحسينات الالزم  . املساعدة النفسية االجتماعية للنساء طوال اإلجراءات اجلنائية      
اجتماعات عمل مع ممثلي املراكز املعنية بتقدمي احلماية من العنف واليت ُتعقَد علـى فتـرات                

وعالوة على ذلك، يدعو الوزير االحتادي لشؤون املرأة بصفة منتظمة أعضاء وفود            . منتظمة
  .املنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة للمشاركة يف احلوارات

تعلقة مبنع العنف والقوانني املنظِّمة للحماية من العنف وكذلك         وقد شكّلت املواضيع امل     -٦٦
التعاون بني السلطة القضائية وتنسيق أعماهلا، واهليئات املعنية بإنفاذ القوانني ومرافـق محايـة              
الضحايا ومراكز التدخُّل فضالً عن احلقوق األساسية وحقوق اإلنسان جزءاً من املواضيع الـيت     

 ُيقتـضى   ٢٠٠٨ومنذ عام   .  اليت تؤهِّل املرشحني لشغل املناصب القانونية      تناولتها االمتحانات 
 األساسية وتلقّي تدريب    من القضاة املرشحني حضور حلقة دراسية ملدة ثالثة أيام عن احلقوق          

وفيما خيص التدريب   . عملي يف مؤسسة حلماية أو رعاية الضحايا لفترة ال تقل عن أسبوعني           
 العامني ُتكرَّس طائفة متنوعة من احللقات الدراسية هلـذه املواضـيع            املتقدم للقضاة واملّدعني  

  ".االتِّجار بالبشر"و" العنف املوّجه ضد املرأة والعنف املرتيل"فضالً عن املسائل احملددة وهي 
ويستهدف إنفاذ القوانني ويشمل أيضاً التدخُّالت الُشرطية املكافحة ومن املأمول أن             -٦٧

. ملستمر واملطلق للعنف املرتيل إىل تقليل خطر أعمال العنـف املتكـررة        يؤدي عدم التهاون ا   
ويتعني على املـوظفني    . وهذا من شأنه أن ُيسهِم يف هناية املطاف يف تغيري الظروف اهليكلية           

املكلفني بإنفاذ القوانني أن يوضحوا ملرتكيب اجلرائم أهنم مسؤولون عن جرائمهم ومواجهتهم            
  .عماهلمبالطابع غري املشروع أل

وركّزت مشاريع ومحالت خمتلفة على تعزيز القدرة على تسوية الرتاعات بـصورة              -٦٨
  .سلمية ورفع الوعي باحلاجة إىل منع العنف

: املمارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج القسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث   -٦٩
. ري املتعلقة بأعمال منـعٍ مـستهَدفة      ُعِقدت عدة اجتماعات تقنية وجرى جتميع قائمة بالتداب       

وصدرت دراسة عن العنف املوّجه ضد املرأة الذي تعود جذوره إىل املمارسـات التقليديـة              
وأُِعّدت خطة عمل   ). ٢٠٠٩(وُنِشر أيضاً كتيب يستند إىل هذه الدراسة        ) ٢٠٠٨(الضارة  

نمسا برئاسـة رئـيس     وطنية ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والقضاء عليها يف ال         
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ومبناسـبة اليـوم التـذكاري    . )٤٤(اجمللس الوطين وقامت منظمة النساء األفريقيات بتنسيقها     
وقـف  "ملناهضة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ُنِشر ملف معلومات جديد أعّدته منظمة            

  .خبمس لغات وهو موجَّه لآلباء مباشرة" تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
ُتمثَّل مجيع الوزارات واهليئات التابعة لألقـاليم االحتاديـة         : التعاون والتنسيق حتسني    -٧٠

واملنظمات غري احلكومية اليت تتناول مسألة منع العنف يف اجمللس االستشاري املعين بالقضايا             
يف وزارة الداخلية علـى املـستوى       ) اجمللس املعين مبنع العنف   (األساسية املتعلقة مبنع العنف     

وتشمل مهام هذا اجمللس بصفة خاصة صْوغ االقتراحات وورقات املواقف فيمـا            . ياالحتاد
وقد ُوِضع يف إطـار خطـة العمـل         . خيص املشاريع املتعلقة مبنع العنف اليت تنفِّذها الوزارة       

املناهضة للعنف العائلي، يف مجلة أمور، عدد من املشاريع اخلاصة باملنع والتدخُّل وأتيحـت              
  .)٤٥(باألمرلألطراف املعنية 

وفيما يتعلق باإلعداد املشترك بني الوزارات لتدابري منع العنف ُتشكَّل أفرقة عاملـة               -٧١
تشمل يف العادة أيضاً ممثلني للمنظمات غري احلكومية مثل الفريق العامـل املـشترك بـني                

 ٢٠٠٧/٢٠٠٨الوزارات املعين بإنفاذ التدابري أثناء احلملة اليت قام اجمللس األورويب يف الفترة             
وتؤيد النمسا اجلهود اليت يبذهلا جملس أوروبا العتماد اتفاق        . ملناهضة العنف املوّجه ضد املرأة    

  .شامل ملزِم يتناول على وجه القصر مسألة العنف املوّجه ضد املرأة
وراء " يتناول املعرض اجلّوال املعنون      ٢٠٠٦منذ عام   : العالقات العامة واملنشورات    -٧٢

ويقدم أيضاً معلومـات بـشأن      . ة العنف العائلي ونطاقه وأسبابه وأشكاله إخل      ظاهر" الستار
"  مسألة آنية األمهية   -نوع اجلنس   "وتويل املبادرة املعنونة    . القوانني ومرافق الدعم ذات الصلة    

ومبناسبة الـذكرى العاشـرة للقـانون       . التشديد على خمتلف جوانب منع العنف كل عام       
 ُعِقد مؤمتر دويل ٢٠٠٧نوفمرب / من العنف الصادر يف تشرين الثاينالنمساوي اخلاص باحلماية

 سنوات من التشريعات النمساوية للحماية من       ١٠"حظي باستحسان شديد حتت موضوع      
وميكن ترتيل املنشورات واملعلومات العامة بشأن موضوع العنف        ". العنف يف السياق الدويل   

وينبغي بصدد هذه النقطة    . www.frauen.bka.gv.at  من ضد املرأة باللغتني األملانية واإلنكليزية    
اإلشارة إىل أن مجيع الوزارات املشارِكة يف مكافحة العنف ضد املرأة قد أمـرت بإصـدار                
منشورات أو قامت هي ذاهتا بإصدار عدد كبري من الكتيبات واألدلة العملية واجملالت التقنية              

ع على املدارس واملستـشفيات واحملـاكم       بشأن جوانب منفردة من هذا املوضوع اليت توزَّ       
  .وكذلك الضحايا وسائر األطراف املعنية) العامة(وغريها من املؤسسات 

ومـن مث   . أقيمت قاعدة بيانات مركزية للحماية من العنف      : اجلمع املنتظم للبيانات    -٧٣
اهلوية يف نظـام  مسحت السلطات املعنية بإنفاذ القوانني مبعاجلة البيانات اخلاصة بالتعرُّف على    

__________ 

)٤٤( www.african-women.org/documents/FGM_NAP_DE.pdf.  
)٤٥( www.plattformgegendiegewalt.at.  
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مـن  ) أ(٣٨متكامل للمعلومات فيما يتعلق باألشخاص املتأثرين بأحد التدابري املبينة يف املادة            
ويشري هذا التصريح أيضاً إىل إتاحة      ). حاالت العنف العائلي  (القانون اخلاص بإنفاذ القوانني     

ا خيص األشخاص الذين    البيانات وسجالت اجلرائم العنيفة املرتكَبة وغريها من البيانات؛ وفيم        
يتعني محايتهم ال جيوز استخدام سوى البيانات املتعلقة بـسن هـذا الـشخص أو نـوع                 

ويتعني حذف البيانات ما أن     . جنسها أو جنسيتها أو عالقتها اُألسرية مبرتكب اجلرمية       /جنسه
ائم ويوجَّه االنتباه على وجه اخلصوص إىل بيانات مجيع مـرتكيب اجلـر           . )٤٦(ُيلغى أمر احلظر  

اجلنسية املدانني أو احملتجزين عند إدراجها يف السجل اجلنائي حبيث ميكن عنـد االقتـضاء               
  .)٤٧(استرجاع املعلومات ذات الصلة وإتاحتها للسلطات يف غضون أقصر فترة زمنية ممكنة

أتيحت إعانات مـستمرة وطويلـة األجـل        : مدينة فيينا : أمثلة من األقاليم االحتادية     -٧٤
ط االتصال اهلاتفية على مدار الساعة للنساء وبرامج التوعية والتعريف القانوين           لالجئات وخطو 

وإنشاء وحدات حلماية الضحايا يف املستشفيات املركزية والرئيسية للتحديد املبكِّـر حلـاالت             
العنف اجلنسي واجلسدي والنفسي، ال سيما املوجَّه ضد املرأة ورفع الوعي يف صفوف معلمي              

يما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج القسري وكذلك الطبيبات          رياض األطفال ف  
  .فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وجراحة األعضاء التناسلية لإلناث

". اإلشـارة "و" عبور احلدود وحتديدها  "تعزيز املشاريع املتعلقة بالتوعية     : فورالبريغ  -٧٥
وُوسِّع نطاق  . فني الطبيني واملساعدين الطبيني يف اجملتمعات احمللية      توجَّه هذه املشاريع للموظ   

مهام وطاقة استيعاب أماكن اإلقامة الطارئة للنساء ومركز احلماية من العنف مثـل مركـز               
  .اإلقامة الطارئة للمرأة يف دورنربن

  ٢٦ و٢٥ اخلتامية اليت أُبديت يف الفقرتني الرد على التعليقات    

  جار بالنساء والفتياتمكافحة االتِّ    

أُنشئت فرقة العمل املعنية مبكافحة االتِّجار بالبشر على أساس قرار اختـذه جملـس                -٧٦
وتشمل فرقة العمل ممثلني عن مجيع الوزارات املختـصة واألقـاليم           . ٢٠٠٤الوزراء يف عام    

تِّجار بالبشر  وبعد خطة العمل الوطنية األوىل ملكافحة اال      . االحتادية واملنظمات غري احلكومية   
 خطـة   )٤٨(٢٠٠٩مـايو   /، اعتمدت احلكومة االحتادية يف أيار     ٢٠٠٧اليت اعُتِمدت يف عام     

وهذه االستراتيجية الـشاملة الـيت      . ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩العمل الثانية اليت تتناول الفترة من       
ملنـع  تستهدف يف املقام األول مكافحة االتِّجار بالنساء والفتيات ُتعرِّف تدابري التنـسيق وا            

__________ 

 . من القانون اخلاص بإنفاذ القوانني٦قرة أ، الف٣٨وفقاً للمادة  )٤٦(
 .أ من القانون الذي ينظِّم السجالت اجلنائية٩املادة  )٤٧(
)٤٨( www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/ 

TFM_Aktionsplan_V20090929_LAYOUT_FINAL.pdf.  
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ومحاية الضحايا، مبا يف ذلك املساعدة القانونية والنفسية االجتماعية وتقدم عند احلاجة الدعم             
للضحايا لضمان أسباب معيشتهم، فضالً عن املقاضاة والتعاون الدويل وتضطلع املنظمـات            

  .غري احلكومية بدور مركزي يف صوغ خطة العمل الوطنية هذه وإنفاذها
جار أو االتِّجار بالنساء بشروط معينة املطالبة بالتعويض مبوجـب          وحيق لضحايا االتِّ    -٧٧

وتشمل هذه املطالبات أيضاً سداد تكاليف العالج النفـسي         . القانون املنظِّم لضحايا اجلرائم   
 ازدادت ميزانية مركز التدخُّل املعين بالنساء الالئـي         ٢٠٠٤ومنذ عام   . الالزم نتيجة للجرمية  
وباإلضافة ).  يورو٤٨٠ ٠٠٠ بلغ ٢٠١٠ففي عام ( أكثر من الضعف جرى االتِّجار هبن إىل

 أنشئ دار اإليـواء     ١٩٩٨إىل مرفق اإليواء السري يف حاالت الطوارئ الذي أنشئ يف عام            
وهذا الدار مفتوح للضحايا الالئي     . ٢٠٠٧ لست أشخاص وهو سري أيضاً يف عام         يالتأهيل

فة واملتواصلة على مدار الساعة مـستقرة بالقـدر         ُتعترب حالتهم بعد مرحلة من الرعاية املكثّ      
ويف اجملتمعات احمللية ُعِقـدت     . الكايف حبيث يستطعن التكيُّف مع احلياة بقدر أقل من الرعاية         

وتتعـاون  . موائد مستديرة بشأن االتِّجار بالبشر وقُدِّمت معلومات وُبِذلت جهود للتوعيـة          
  .ا ومع مؤسسات االحتاد األورويبالنمسا بصورة وثيقة مع البلدان اجملاورة هل

وميكن إصدار تصاريح إقامة للضحايا أو للشهود على االتِّجار بالبشر أو اإلكـراه               -٧٨
. )٤٩(على البغاء عرب احلدود بغرض منح محاية خاصة ألي شخص من هـؤالء األشـخاص              

جـراءات  وبفضل هذا احلكم القانوين ُتمنح هلؤالء األشخاص وثائق إقامة قانونية أثنـاء اإل            
. القضائية ومن مث يتوفر هلم الوقت الالزم لتقدمي دعاوى وإنفاذها مبوجب القـانون املـدين              

  .وبفضل اإلجراءات القضائية املبّسطة تؤخذ يف االعتبار احلالة احملددة هلؤالء األطراف
 أقيم خط ساخن على الصعيد الوطين فيما خيص االتِّجار بالبـشر            ٢٠١٠ويف عام     -٧٩

وباإلضافة إىل ذلك، ُنظِّمت بـرامج      .  ساعة يومياً  ٢٤راكز الشرطة على مدى     ويعمل يف م  
  .تدريبية تركِّز على االتِّجار بالبشر للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

وطُِلب .  بلد تتعرض للخطر١٠٠وتشترك النمسا يف أعمال املكافحة فيما يزيد على      -٨٠
مساوية يف اخلارج اختاذ إجراءات عمليـة وفعالـة         إىل مجيع وحدات البعثات الدبلوماسية الن     

وقد قدمت دائرة التعاون اإلمنائي يف النمسا مسامهة ذات شـأن يف            . ملناهضة االتِّجار بالبشر  
ومن أجل حتسني محاية املـوظفني الدبلوماسـيني        . مكافحة االتِّجار بالبشر يف بلدان املنشأ     

دوليني ُوِضع عدد كبري من آليات املراقبة بالتعـاون   احملليني املعتمدين يف النمسا أو املوظفني ال      
مع الوزارات املختصة األخرى واملنظمات املعنية حبماية الضحايا من أجـل التـصدي ألي              

  .ومن مث فقد اضطلعت النمسا بدور ريادي على املستوى الدويل. جتاوز
 فيينا االجتماع العام ُعِقد يف" ٢٠١٠االحتاد األورويب ملناهضة االتِّجار "ومبناسبة يوم   -٨١

 األنشطة اليت تـضطلع هبـا   -تعاضد اجلهود ملكافحة االتِّجار بالبشر     "السنوي بشأن مسألة    
__________ 

  .(NAG) من القانون اخلاص باإلقامة وحمل السكن ٢أ، الفقرة األوىل رقم ٦٩املادة  )٤٩(
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 جتارة الرقيق يف القرن -االتِّجار بالبشر "ويستهدف معرض ". النمسا ملكافحة االتِّجار بالبشر
 إىل تفسري ظاهرة االتِّجار يف املقام األول أطفال املدارس يف النمسا ويسعى" احلادي والعشرين

  .بالبشر وحفز املناقشة حول خلفيتها
يف مدينة فيينا ميكن لضحايا االتِّجار الذين حيتاجون إىل         : أمثلة من األقاليم االحتادية     -٨٢

تصريح إقامة التوجُّه إىل إحدى نقاط االتصال اليت تتعاون تعاوناً وثيقاً مع مركـز التـدخُّل                
وجرى تعزيز التدريب املقدَّم للموجهني حىت يتسىن هلم مـساعدة          . َجر هبن املعين بالنساء املتا  

  .ضحايا التهريب الذين يعانون من االستغالل اجلنسي

  ٢٨ و٢٧ اخلتامية اليت أُبديت يف الفقرتني الرد على التعليقات    

  زيادة حصة املرأة يف مناصب اختاذ القرارات    

ية الرفيعة املستوى ومناصب اختاذ القـرارات يف        فيما خيص املرأة يف املناصب القياد       -٨٣
جمال السياسة والتجارة والعلوم واإلدارة، تبيِّن نتائج الدراسات املتعددة وجود متثيل مفـرط             

وحتتل حـصة   . ذي شأن للرجال يف بعض اجملاالت وحد أدىن من املسؤوليات يف هذه احلالة            
ياة السياسية مركزاً يقـع يف املنتـصف أو   النساء يف النمسا يف مناصب اختاذ القرارات يف احل  

الشرحية العليا من قائمة الدول األطراف يف االحتاد األورويب واجملـال االقتـصادي األورويب              
وقد ازدادت نسبة النساء الالئي يشغلن مناصـب قياديـة يف      .  دولة طرف  ٢٧البالغ عددها   

ففي املؤسسات  . )٥٠(ليلة املاضية اخلدمة املدنية على املستوى االحتادي على مدى السنوات الق        
 مؤسسة اليت توجد هبا أعلى أرقام لدوران املوظفني متثِّـل           ٢٠٠النمساوية الذي يبلغ عددها     

 يف املائة من جمموع أعضاء جملـس        ٤,٤ يف املائة من أعضاء اهليئة اإلشرافية و       ١٠,٣النساء  
 مثّلـت نـسبة   ٢٠٠٨ عام  ويف. ٢٠١١فرباير  /اإلدارة النمساوية أو اإلدارة العامة يف شباط      

 يف املائة ومثَّلـت     ١٦,١النساء املمثَّالت يف اجملالس اإلشرافية للشركات اليت تديرها الدولة          
  . يف املائة١١,٦النساء يف جمالس اإلدارة أو يف جمالس اإلدارة العليا 

سات املتعلقـة  وبالتايل فإن تقدُّم املرأة يف املناصب القيادية ميثل اهتماماً أساسياً للسيا         -٨٤
وُتعرِّف خطة العمل الوطنية املتعلقة باملـساواة بـني         . باملرأة اليت تنتهجها احلكومة االحتادية    

اجلنسني يف سوق العمل اخلطوات العملية اليت تؤدي، يف مجلة أمور، إىل ارتفاع النسبة املئوية               
ـ             ديرها الدولـة   للنساء الالئي يشغلن مناصب تتعلق باختاذ القرارات يف الشركات الـيت ت

وقـد  ). ٢٠ و ١٩انظر الرد علـى الفقـرتني       (والشركات اخلاصة فضالً عن اإلدارة العامة       
اعتمدت احلكومة االحتادية حصة عينية للمرأة يف اهليئات اإلشرافية للشركات اليت تـديرها             

ية ووفقاً هلذه اخلطة املتدرجة من املقرر أن تزداد حصة النساء يف اجملـالس اإلشـراف              : الدولة
__________ 

، )٢٠١٠(خلدمـة املدنيـة االحتاديـة       انظر التقريـر اخلـاص باملـساواة يف املعاملـة فيمـا خيـص ا               )٥٠(
www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?Cobld=41829.  
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 يف املائة حبلول    ٣٥ وإىل   ٢٠١٣ يف املائة حبلول عام      ٢٥الالئي تعيِّنهن احلكومة االحتادية إىل      
وميكن االطالع على مزيد من البيانات والتدابري املتعلقة بالنهوض باملرأة يف           . )٥١(٢٠١٨عام  

  .٢٠١٠ اليت أُنشئت مؤخراً يف عام )٥٢(بوابة شبكة الويب بشأن املرأة يف املراكز العليا
أي االختفـاء   " تسريب الكفـاءات  "ويف اجلامعات ُتبذَل جهود للتصدي لظاهرة         -٨٥

وحتقيقاً هلـذا   . التدرجيي للنساء من ذوي املؤهالت العليا أثناء مساراهتن الوظيفية األكادميية         
رية واختـاذ إجـراءات     الغرض من املقرر اّتباع سياسة عامة مستهدفة فيما خيص املوارد البش          

إجيابية والقيام بصفة خاصة بالتحقُّق من االمتثال حلصة املرأة احملددة جمدداً فيما خيص مجيـع               
  ).٤انظر املادة (اهليئات اجلامعية 

وعن طريق التوجيه من املنتظَر تـدعيم املـؤهالت املهنيـة والشخـصية للنـساء             -٨٦
ويف إطار برنامج . )٥٣(رامج توجيهية خمتلفةوقد وضع عدد من الوزارات بالفعل ب     . وتوضيحها

احتادي للتوجيه املتعدد القطاعات، تقدِّم جمموعة من املوظفني رفيعي املستوى من ذوي اخلربة             
  .الدعم للنساء الالئي يعملن يف خمتلف الوزارات

مج لسنوات عّدة قامت مجيع األقاليم االحتادية بتقدمي برا       : أمثلة من األقاليم االحتادية     -٨٧
تدريب الحق للمرأة من أجل زيادة متثيل اإلناث يف اهليئات املنوطة باختاذ القرارات، ال سيما               

ومن األمثلة على ذلك الدورات املتعلقة بالتدريب الـسياسي وبـرامج           . على املستوى احمللي  
  ).٧ و٤انظر املادتان (التوجيه 

  ٣٠ و٢٩ اخلتامية اليت أُبديت يف الفقرتني الرد على التعليقات    

  حقوق املهاجرات وإدماجهن    

ُتعترب النمسا واحدة من الدول األعضاء القليلة يف االحتاد األورويب اليت ُيعرَّف فيهـا                -٨٨
ومن مث ميكن للمرأة االستشهاد     . مفهوم التمييز املتعدد يف القانون اخلاص باملساواة يف املعاملة        

هم املتساوية بغض النظر عن األصل اإلثـين أو    مبفهوم املساواة يف املعاملة بني اجلنسني وحقوق      
وجيـري  ). ١٢ و١١انظر الرد على الفقـرتني  (الدين أو املعتقد أو العمر أو التوجُّه اجلنسي        

  .تبادل اخلربات املكتسبة وآليات الدعم يف سياق شبكة لالحتاد األورويب
ىل سـوق  ونتيجة جلهود اإلدماج تيّسرت للمهاجرات املقيمات سـبل الوصـول إ           -٨٩

. وبالتايل اخنفض عدد النساء األجانب ممن ال حيملن تصاريح عمل بصورة ملحوظـة            . العمل
. وتقوم دائرة اخلدمة العامة بإدارة التنوُّع بوصفه أحد عناصر سياساهتا املتعلقة بسوق العمـل       

__________ 

ت اليت تبلغ فيها نسبة     زيادة النسبة املئوية للنساء يف اجملالس اإلشرافية للشركا       "اعتمد جملس الوزراء مقترح      )٥١(
 .٢٠١١مارس / آذار١٥يف "  يف املائة أو أكثر٥٠أسهم الدولة 

)٥٢( www.frauen.bka.gv.at/site/6108/default.aspx.  
)٥٣( Sektioniii.bka.gv.at/crossmentoring/cm_start.php.  
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 وتقدَّم برامج تدريبية على االتصاالت فيما بني الثقافات والتدابري املـستهدفة مثـل تعـيني              
وباإلضافة إىل ذلك، ُتنَشر مواد ونشرات إعالميـة        . أشخاص من املهاجرين ملوظفي الدائرة    

لكنه . )٥٤(ويشجَّع االعتراف باملؤهالت اليت حصل عليها املهاجرون يف اخلارج        . بعدة لغات 
ُيقتضى من ملتمسي اللجوء الذين يرغبون يف االشتغال بعمل ُمِدرٍّ للدخل احلـصول علـى               

ُتستوىف يف العادة الشروط الالزمة للحصول على تصريح إقامة الذي ُيعتـرب            و. تصريح عمل 
  .الشرط األساسي للحصول على تصريح عمل بعد الشهر الثالث التايل لتقدمي طلب للجوء

 ِمنح الرعاية للقّصر غري املصحوبني بوصفهم       -" الربط بني الناس  "ويف إطار مشروع      -٩٠
 ودعم برامج جيري يف إطارها تكفُّـل منـساويني           جيري تنظيم  -) ٢٠١٠-٢٠٠٨(الجئني  

برعاية الجئني دون السن ممن يصلوا إىل النمسا غري مصحوبني بأي من أفـراد أُسـرهم أو                 
وِمَنح التكفُّل هذه اليت ُتعترب عالقات ثقة بني شركاء متساوين تشكل شرطاً أساسياً             . أقارهبم

  .لنجاح اإلدماج
ن مبركز الالجئ بصورة معتَرف هبا احلصول على مـنح          وميكن لألفراد الذين يتمتعو     -٩١

وبفضل منحة اإلدماج هذه ميكن لالجئني املشاركة مشاركة تامـة يف احليـاة             . )٥٥(اإلدماج
االقتصادية والثقافية واالجتماعية يف النمسا بل ورمبا يتمتعون بأغلب الفـرص علـى قـدم               

 إطار خطة الدعم اليت تنفِّذها احلكومـة        ويف. املساواة مع املواطنني أنفسهم على املدى البعيد      
.  أُنشئ عدد من أماكن اإليـواء لغـري املتزوجـات     )٥٦(االحتادية فيما خيص ملتمسي اللجوء    

وتعترف احملاكم املستقلة املختصة بقضايا اللجوء بصورة متزايدة باألسباب املتعلقـة بنـوع             
تناسلية لإلناث، والزواج القسري   اجلنس ملنح اللجوء من ذلك مثالً التهديد بتشويه األعضاء ال         

إجراء اللجـوء   "وقد ُوِصف بالتفصيل خيار بدء      . واإلكراه على ممارسة الدعارة واالغتصاب    
  .يف التقرير السادس الذي قدمته النمسا إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة" العائلي
 يف االعتبـار لـدى   وقد ُوِضعت توصيات اللجنة الواردة يف التقرير األخري للجنـة       -٩٢

وتتناول خطط العمل هذه أيضاً املواضـيع       . )٥٧(تعريف خطة العمل الوطنية اخلاصة باإلدماج     
املتعلقة خبطر التعرُّض للفقر والتعرُّض للعنف، مبا يف ذلك العنف يف إطار األسرة، والصعوبات         

رافق االجتماعية  اليت يواجهها ملتمسو اللجوء يف احلصول على تصاريح إقامة والوصول إىل امل           
وتسعى . فضالً عن العثور على وظائف تتناسب مع مستواهم التعليمي وخرباهتم ومؤهالهتم           

خطة العمل أيضاً إىل مكافحة التمييز والتمييز املتعدد والتحريض على الكراهية والعنـصرية             
ت املناسبة  جتاه املهاجرين، ال سيما األفراد الذين حيق هلم احلصول على اللجوء واختاذ اخلطوا            

  .لتحقيق اندماجهم
__________ 

 .يف فيينا على سبيل املثال، بالتعاون مع مركز تقدمي املشورة للمهاجرين )٥٤(
 . بصيغته املعدلة٢٠٠٥نون اللجوء لسنة  من قا٦٨املادة  )٥٥(
 ٢أ من الدستور االحتادي بشأن الدعم األساسي فضالً عن أحكام املادة            ١٥طبقاً لالتفاق املربم وفقاً للمادة       )٥٦(

  .(GVG-B 2005)من القانون اخلاص بالدعم األساسي 
)٥٧ ( www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/809.pdf ؛www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/817.pdf.  
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لكنه ينبغي إطالع اجلمهور العام بصورة فعلية على األحكـام القانونيـة املتعلقـة                -٩٣
مبكافحة العنصرية والتطرف والتحريض على الكراهية والتمييز فضالً عن القواعـد املتعلقـة             

 املدارس على املساواة    وينبغي أن يوىل تشديد أكرب يف املناهج الدراسية اليت تقدم يف          . باملساواة
    وينبغـي إجـراء   . بني اجلنسني واملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة فضالً عن منع العنف           

    وينبغي للموظفني العمـوميني،   . تقييم ملدى فعالية احلماية القضائية وغري القضائية من التمييز        
ائيون احلصول على تدريب الحق     ال سيما املوظفون املنوطون بإنفاذ القوانني واملوظفون القض       

  . فيما خيص منع التمييز
 (Österreichischer Integrationsfonsfonds)اج ـويضطلع الصندوق النمساوي لإلدم  -٩٤

ودائرة اخلدمة العامة بالعديد من الربامج إلدماج املهاجرين يف اجملتمع وسوق العمل بالنمسا،             
    ويف مجيع اجملـاالت ذات األولويـة       . عم للنساء حيث يوىل انتباه خاص لتقدمي املشورة والد      

تقريباً املتعلقة باألمور ذات الصلة باللجوء واإلدماج توضع اجلوانـب اخلاصـة بـاملرأة يف               
وُعِقدت عدة مؤمترات وُنفِّذت مشاريع هبدف توعية اجلمهور باملواضـيع املتعلقـة     . االعتبار

  .باهلجرة واإلدماج

  ٣١امية اليت أبديت يف الفقرة الرد على التعليقات اخلت    
مبناسبة الذكرى العاشرة واخلامسة عشرة إلعالن ومنهاج عمل بيجني قدمت النمسا             -٩٥

تقريراً إىل اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة بشأن تنفيذ ميادين العمل احلرجـة             
تفاقية وإعالن ومنهاج عمـل     وتشكِّل اال . االثىن عشر املبينة يف اإلعالن على الصعيد الوطين       

  .بيجني أساساً هاماً لوضع اخلطة الوطنية النمساوية للمساواة بني اجلنسني يف سوق العمل

  ٣٢ اخلتامية اليت أبديت يف الفقرة الرد على التعليقات    

  إدراج منظور املساواة بني اجلنسني يف السياسة اإلمنائية    

رأة يف مجيع األمور املتعلقة بالـسياسة اإلمنائيـة         يندرج مبدأ املساواة بني الرجل وامل       -٩٦
ومن بني األهداف اإلمنائية لأللفيـة      . )٥٨(ضمن املبادئ التوجيهية للسياسة اإلمنائية النمساوية     

تعزيز املساواة ومتكني املرأة وهو يف الوقت ذاته عامالً حامساً          ) ٣اهلدف رقم   (لألمم املتحدة   
لنمساوية للتعاون اإلمنائي باستمرار برصد مجيـع الـربامج         ومن مث تقوم الوكالة ا    . لتنفيذها

واملشاريع وكذلك مجيع السياسات اإلمنائية للتحقق من مسامهتها ذات الصلة باملساواة بـني             
وإىل جانب تقدمي الدعم ألغراض بناء هياكل فنية اقتصادية ُيعترب تعزيـز التعلـيم              . اجلنسني

حظر العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املمارسات التقليدية         واملشاركة السياسية والرعاية الطبية و    

__________ 

 .٢٠٠٢القانون اخلاص بالتعاون اإلمنائي لسنة  )٥٨(
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الضارة واالعتراف بالدور احملدَّد الذي تقوم به املرأة يف الصراعات واألوضاع بعـد انتـهاء               
. الصراعات ميادين العمل الرئيسية اليت من شأهنا أن تكفل املساواة وعدم التمييز ضد املـرأة              

لقليلة املاضية على تقدمي الدعم إىل األنشطة املوجهـة  وقد دأبت النمسا على مدى السنوات ا  
حنو املساواة اليت تضطلع هبا منظمات األمم املتحدة اإلمنائية، ال سيما برنامج األمم املتحـدة               
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة           

  .األمم املتحدة للطفولة
تنص املعايري املبينة يف برنامج فورالبريغ للتعاون اإلمنائي        : من األقاليم االحتادية  مثال    -٩٧

على منح األولوية للمشاريع اهليكلية اخلاصة باملرأة؛ ومن مث ُموِّلت املشاريع التعليمية وُمنحت             
  ).٣انظر املادة (القروض الصغرية للنساء كما ُنفِّذت بعض الربامج األخرى 

  ٣٣ اخلتامية اليت أُبديت يف الفقرة تعليقاتالرد على ال    
برغم أن حقوق العامالت املهاجرات وأفراد أسرهن املنصوص عليها يف االتفاقيـة              -٩٨

مكفولة إىل حد كبري، فإهنا ُتعترب يف بعض اجلوانب أكثر مشـوالً مـن احلقـوق املبينـة يف                   
ديق على االتفاقيـة الدوليـة      وال تعتزم النمسا التص   . توجيهات االحتاد األورويب ذات الصلة    

  .بشأن محاية حقوق مجيع العامالت املهاجرات وأفراد أُسرهن

  ٣٤ اخلتامية اليت أُبديت يف الفقرة الرد على التعليقات    

  نشر االتفاقية والتوصيات الصادرة عن اللجنة على نطاق واسع    

           نطـاق واسـع    من أجل تعريف اجلمهور العام يف النمسا باالتفاقية ونـشرها علـى             -٩٩
   بعدة لغـات وُوِضـع علـى       " ما هي اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة؟       "ُنِشر كتيِّب بعنوان    

وأُرِسل أيضاً إىل مجيـع الـوزارات       . صفحة وزير شؤون املرأة على اإلنترنت حيث ميكن حتميله        
ات وحلقـات دراسـية     وحكومات األقاليم االحتادية والربملان النمساوي، وُعـرِض يف مـؤمتر         

وعالوة على ذلك ُترجِمت التعليقات اخلتامية للجنة إىل اللغة األملانية وُوزِّعت على            . واجتماعات
 مبناسبة الذكرى اخلامـسة عـشرة       ٢٠٠٧وُعِقدت احتفاالت دولية خمتلفة يف عام       . نطاق واسع 

. ذكرى الثالثني لالتفاقية   لالحتفال بال  ٢٠٠٩لتصديق النمسا على االتفاقية وُعِقدت أيضاً يف عام         
  .)٥٩("التعليم+ نوع اجلنس "وُوفِّرت املعلومات املوّجهة للمدارس عن االتفاقية على بوابة 

__________ 

)٥٩( www.gender.schule.at/index.php?artikel=l&kthid=10581.  
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  إنفاذ االتفاقيات  -ثالثاً   

  ٢املادة     
  ة اجلنسانيةامليزن
 ُتمثِّل امليزنة اجلنسانية أحد السبل لتحقيق االلتزام الواقعي مببدأ املساواة وهي مبثابـة              -١٠٠

وابتداًء . جمموعة من أدوات السياسة املالية لتعميم استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين          
 فصاعداً طُبِّقت استراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين علـى ميزانيـات            ٢٠٠٥من عام   

ن واعتباراً من األول من كانو    . الوزارات االحتادية يف شكل مشاريع فردية تتعلق بنوع اجلنس        
.  ُحدِّد هدف وطين جديد للسياسة املتعلقة بامليزانية يف الدستور االحتادي          ٢٠٠٩يناير  /الثاين

وبناًء على ذلك، ُيقتضى من احلكومة االحتادية واألقاليم االحتادية والبلديات العمل على حتقيق 
ألول من كـانون  واعتباراً من ا. )٦٠(املساواة بني الرجل واملرأة حبكم الواقع يف إدارة ميزانيتها        

     ، "حتقيـق النتـائج   " سيجري تنفيذ أحكام جديدة تدعو إىل االلتزام مببدأ          ٢٠١٣يناير  /الثاين
وُتعـّرف املـساواة    . ال سيما فيما خيص هدف حتقيق املساواة الفعلية بني النساء والرجـال           

الـسلطات  ويتعني على كافـة     . )٦١(بوصفها تشكِّل جزءاً ال يتجزأ من إدارة شؤون امليزانية        
املنوطة بإدارة شؤون امليزانية فيما خيص كل باب جديد من امليزانية االحتادية االمتثال هلـذا               

وفضالً عن ذلك، فإن التقرير املتعلق باالستراتيجية الذي يتعني أن يقدم مذكرات عن             . املبدأ
 هبـدف  مشروع القانون االحتادي الذي يضع اإلطار لتخطيط امليزانية يفي، يف مجلة أمـور،            

ويـتعني  . فيما خيص املساواة الفعلية بني اجلنسني     ) املقصودة(توضيح االستراتيجيات والنتائج    
تقدمي تقرير يصف نتائج عملية الرصد إىل اجمللس الوطين كل عام ويقدِّم معلومات منفـصلة               

نـة  وبناء على ذلك، سـيتعني تطبيـق امليز       . عن اجملاالت اليت تفيد يف حتقيق املساواة الفعلية       
اجلنسانية يف مجيع مراحل إدارة امليزانية االحتادية، أي أثناء مراحل ختطيط امليزانية وصـوغها              

  .وتنفيذها ومراجعتها
وكذلك صـندوق أدوات للميزنـة      " امليزنة اجلنسانية يف اإلدارة العامة    "ويتاح دليل     -١٠١

وكجزء مـن   .  الفنية  بوصفهما معينات عملية للوزارات وتفيد يف تكوين اخلربة        )٦٢(اجلنسانية
  .برامج التدريب للوزارات االحتادية، تقدَّم أيضاً دورات يف جمال امليزنة اجلنسانية

أُدرجت امليزنة اجلنسانية يف عملية وضع امليزانية العاديـة        : أمثلة من األقاليم االحتادية     -١٠٢
  .٢٠٠٥إلقليم فيينا االحتادي يف عام 

  .املساواة يف املعاملة اليت توجد يف مجيع األقاليم االحتاديةوُعدِّلت القوانني املتعلقة ب  -١٠٣
__________ 

 .١/٢٠٠٨، اجمللد األول، العدد ريدة الرمسية للقوانني االحتاديةاجل )٦٠(
 .١٣٩/٢٠٠٩األول، ، اجمللد ريدة الرمسية للقوانني االحتاديةالقانون اخلاص بامليزانية االحتادية، اجل )٦١(
)٦٢( www.imag-gmb.at/.  
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 ٢٠٠٥ودخل حيز النفاذ قانون مناهضة التمييز يف إقليم النمسا الـسفلي يف عـام                 -١٠٤
وحيظر هذا القانون التمييز بسبب اجلنس، يف مجلة أمـور، يف           . وُعدِّل مرتني منذ ذلك احلني    

: نطاق االختصاص التشريعي لإلقليم االحتـادي ذاتـه       اجملاالت التالية، شريطة أن تندرج يف       
التمييز فيما خيص الوصول إىل العمل احلر والتوجيه املهين والتدريب األساسي أو املتقـدم أو               

ويقوم جملس يعىن مبناهضة التمييز     . املهين أو الفين؛ والوصول إىل السلع واخلدمات وتوريدها       
ن للتمييز مبوجب هذا القانون ويضطلع مبفاوضـات        خبدمة املواطنني الذين يرون أهنم يتعرضو     

  . هبدف التوفيق
وهـدف  . ، ووِفق على القانون النمساوي للنهوض باملرأة باإلمجاع      ٢٠١٠ويف عام     -١٠٥

هذا القانون هو القضاء على أي نوع من أنواع التمييز ضد املرأة وضمان تكافؤ الفرص بني                
 أحكام أخرى، أحكاماً تتعلق حبماية املرأة من        ويتضمن هذا القانون، ضمن   . الرجال والنساء 

  .العنف وختفيف حدة فقر اإلناث
  .٢٠٠٨ صدر قانون فورالبريغ ملناهضة التمييز وُعدِّل يف عام ٢٠٠٥ويف عام   -١٠٦
وينبغي أيضاً اإلشارة إىل قانون بورغينالند حلماية األمومة والقانون املنظِّم لإلجازة             -١٠٧

  .٢٠٠٦النحو املعدل يف عام الوالدية لآلباء على 
وأصدرت حكومة إقليم سالزبورغ االحتادي تفويضاً بوضع بيان املهمـة املتعلقـة              -١٠٨

نوقش بيـان املهمـة     . بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف شكل دراسة علمية اجتماعية         
 ٨مناقشةً مكثفة أثناء اجتماع استقصائي عقدته حكومة إقلـيم سـالزبورغ االحتـادي يف               

  .وجيري حالياً إعداد مشروع قانون حكومي يتعلق بإنفاذ بيان املهمة. ٢٠١٠أبريل /نيسان

  ٣املادة     
  كفالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمرأة

، أُنشئت يف إطار وكالة التنمية النمساوية وحدة تنظيمية اهلـدف           ٢٠٠٤ويف عام     -١٠٩
وعلى حنو مناظر   . ملرأة يف جمال التعاون اإلمنائي    منها النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني ا      

لالتفاقية ُحدِّدت املبادئ التوجيهية اليت تنص على االلتزام باحلفاظ على حقوق املرأة لـدى              
انظر أيـضاً   . )٦٣(إنفاذ األهداف اإلمنائية لأللفية فضالً عن تطبيق استراتيجيات احلد من الفقر          

  .٣٢الرد على التوصية الواردة يف الفقرة 
 يف  ٦٥وازدادت االلتزامات املالية للمشاريع اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني بنسبة             -١١٠

     وهو مـا يعـادل     (٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٤ مليون يورو يف الفترة من       ٧١املائة حيث بلغت حنو     
  ). يف املائة من إمجايل االلتزامات املالية لوكالة التنمية النمساوية٧٢حنو 

__________ 

)٦٣( www.entwicklung.at/uploads/media/PD_Gender_Equality_19032010_web.pdf.  
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لة النمساوية للتعاون اإلمنائي تشديداً خاصاً على مكافحة العنـف ضـد            وتويل الوكا   -١١١
) يف صربيا واجلبل األسود   (وباإلضافة إىل دعم دور اإليواء للنساء الالئي تعرضَن لإليذاء          . املرأة

         ٢٠٠٤ مليون يورو على مكافحة االتِّجار بالنـساء واألطفـال يف الفتـرة مـن               ٦أُنِفق حنو   
 يف أوروبا   منظمة األمن والتعاون  ( إطار هذه الربامج حصلت منظمات دولية        ويف. ٢٠١٠إىل  

وكذلك منظمات غري حكومية على     ) ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واملنظمة الدولية للهجرة      
 الذي أصدره جملس ١٣٢٥وعالوة على ذلك، ُموِّلت أنشطة تستهدف تنفيذ القرار    . التمويل

ففي مشال أوغندا على سبيل املثال تلقت عدة منظمات نـسائية           . ةاألمن التابع لألمم املتحد   
  .أمواالً لدعم اجلهود اليت تبذهلا لتسوية الرتاعات وبناء السالم

أما اجملال ذو األولوية الثانية للوكالة اإلمنائية النمساوية فهو امليزنة اجلنسانية وقـد مت                -١١٢
اء يسعى، فيما يسعى، إىل الربط بني إدارة         وإنشاء فريق خرب   )٦٤(تروجيه من خالل املنشورات   

وعالوة على ذلك، ُتعترب الوكالة اإلمنائية النمـساوية        . شؤون املالية العامة وامليزنة اجلنسانية    
اجلهة املاحنة األساسية لربنامج صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف منطقة جنوب شرقي             

ة النمساوية للتعاون اإلمنائي يف إدراج مـسألة        وعلى املستوى الدويل جنحت الوكال    . أوروبا
  ).٢٠٠٨(امليزنة اجلنسانية يف الربوتوكول النهائي ملؤمتر الدوحة املعين بالتمويل اإلمنائي 

خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار جملـس       " اعتمدت النمسا    ٢٠٠٧أغسطس  /ويف آب   -١١٣
وبية والدولية تنسيق فرقـة     وتتوىل الوزارة االحتادية للشؤون األور    )". ٢٠٠٠(١٣٢٥األمن  

كمـا تقـدم إىل     . العمل الوطنية املشتركة بني الوزارات واملنوطة بتنفيذ خطة العمل هـذه          
  .الربملان، مع التشاور مع ممثلي اجملتمع املدين، تقريراً سنوياً بشأن ما أُحرز من تقدم يف التنفيذ

ناهج الدراسية للمدارس النمساوية    والتوعية السياسية أحد املواد الدراسية املدرجة يف امل         -١١٤
وباإلضافة إىل ذلك أُدرج يف برامج التعليم علـى أسـاس           . ابتداًء من الصف الثامن وما فوقه     

ـ (Zentrum Polis)وُتعترب . ١٩٧٨املرسوم األساسي املتعلق بالتربية السياسية منذ عام   دةـ وح
، ٢٠٠٧ويف عام   . وق اإلنسان إخل  اخلدمة التربوية للمدارس يف ميادين التوعية السياسية وحق       

ُعقدت أيام عمل بشأن التوعية السياسية ركّزت على مواضـيع املـساواة بـني اجلنـسني                
احلـوار بـني    "، تناولت أيام العمل هذه مـسألة        ٢٠٠٨ويف عام   . واإلنصاف بني اجلنسني  

ُيـدرج  " التربيـة الـسياسية  "وعلى أساس املبدأ التربوي  ". الثقافات من أجل التنوع الثقايف    
التثقيف حبقوق اإلنسان يف مجيع املواد الدراسية على كافة املـستويات ويف مجيـع أنـواع                

وعالوة على ذلك، تشكِّل حقوق اإلنسان جزءاً من مادة التربية السياسية اإللزامية            . املدارس
  .)٦٥(ابتداء من الصف التاسع وما فوقه

__________ 

)٦٤( www.entwicklung.at/uploads/media/CHECKLIST_12032009_barriere_02.pdf.  
)٦٥( www.politik-lernen.at/goto/polis/details/menschentsbildung_basisinformationen/.  
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وق اإلنسان يف املدارس كجزء من    ُعرِضت دراسة بشأن التوعية حبق     ٢٠٠٨ويف عام     -١١٥
ومثّلت هذه الدراسة مسامهة يف املرحلة األوىل مـن         . الربنامج العاملي للتوعية حبقوق اإلنسان    

وُيعترب إنشاء . هذا الربنامج املتوخى أن يعزِّز التوعية حبقوق اإلنسان يف املدارس يف العامل أمجع          
وير قضايا السياسة العامة املتعلقة باملرأة يف  خطوة هامة لتط(Rosa Mayrefer)كلية روزا مريدر 

  .تعليم الكبار
 إعانات خمصصة للمشاريع ملؤسسات     )٦٦(وتقدم اجلمعية النمساوية للتوعية السياسية      -١١٦

ويف جمـال التوعيـة     . تعليمية خمتلفة على املستوى احمللي واإلقليمي وعلى مستوى احملافظات        
لربامج التعليمية اليت ُتركِّز على القـضايا اجلنـسانية         السياسية للكبار، جيري أيضاً تشجيع ا     

  .وإدراجها يف نظام تعليم الكبار
ويف جمال تشجيع الفنون، ُتعترب املساواة بني اجلنسني أحد املعايري اليت يتعني مراعاهتا               -١١٧

 يف  ويف ميدان الفنون، ُيستَند   . لدى تقييم الطلبات املقدمة للحصول على التمويل والتوصية هبا        
تعيني األعضاء للهيئات االستشارية والتعاقد مع مسؤويل أو مفوضي املعارض اليت تنظمهـا             

 الذي كثرياً ما يسفر عن تولّي النساء لغالبية هذه          -احلكومة إىل مبدأ اإلنصاف بني اجلنسني       
ويسعى اجمللس االستشاري لتشجيع الفنون جاهداً كي تراعى اجلوانب اجلنـسانية           . الوظائف
  .يع األنشطة اليت يضطلع هبايف مج
". الفـيلم . العمـل . املرأة"ويف ميدان األفالم اتُِّخذ عدد من املبادرات مثل سلسلة            -١١٨

وأوىل التعديل الذي أُدِخل على القانون اخلاص بتشجيع األفالم تشديداً خاصاً على اللغة اليت              
النساء يف اجمللس اإلشرايف ملعهد     تتسم باإلنصاف بني اجلنسني، وُحدِّد متثيل متوازٍن للرجال و        

 ثقافـة   -جائزة التفوق للفنـانني     " أعلن ألول مرة عن      ٢٠١٠ويف عام   . الفيلم النمساوي 
  ".٢٠١٠ املرأة
أقامت إحدى اجلمعيات النمـساوية املعنيـة       : مشروع لتقدمي الدعم للنساء الغجر      -١١٩

جر للعديد مـن الـسنوات      بالغجر شبكة للمعينات التعليمية وأجرت اتصاالت مع أُسر الغ        
وبتحديـد  . وطّورت مفهوماً للمشورة مع تشديد خاص على االحتياجات اخلاصة بـاملرأة          

وحتليل مشاكل نساء الغجر على أساس العلوم االجتماعية من املقرر وضع برنـامج حمـّسن               
 موّجه حنو حتقيق األهداف لتقدمي املشورة للنساء الغجر جيري دعمه من املخصصات املرصودة

  .للجماعات اإلثنية
يف مدينة فيينا أُنشئ خط هاتفي خاص يـوفِّر املـشورة           : أمثلة من األقاليم االحتادية     -١٢٠

النساء والفتيات يف   : اجملانية واملؤمترات واالجتماعات واملنشورات اليت ُتركِّز على قضايا مثل        
وار وفوارق الدخل فيما    فيينا واملساواة والنهوض باملرأة يف الشركات والقوالب النمطية لألد        

تعمـيم  "وأُنشئت وحدة مشروع    . بني اجلنسني والنهوض باملرأة وإجراءات تقدمي العطاءات      
__________ 

)٦٦( www.politischebildung.at.  
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ويقدَّم التدريب علـى تعمـيم      .  يف املديرية البلدية   ٢٠٠٥يف عام   " مراعاة املنظور اجلنساين  
ورويب للمساواة بني امليثاق األ"وُوِضعت خطة العمل لتنفيذ . مراعاة املنظور اجلنساين ملوظفيها 
  ".الرجال والنساء يف احلياة احمللية

ويف بورغينالند تتوفر مراكز تقدمي املشورة للمرأة يف مجيع األحياء وتقدِّم مـشورة               -١٢١
  .٢٠٠٦قانونية جمانية مرتني شهرياً منذ عام 

. واملـرأة وحدَّد إقليم النمسا العليا أهدافاً استراتيجية لتحقيق املساواة بني الرجـل              -١٢٢
 مجعية نسائية بتنفيذ تدابري للنهوض باملرأة على الصعيد اإلقليمي وعلى مستوى            ٢٥وتضطلع  

وتتراوح هذه التدابري من تقـدمي املـشورة        . األقاليم االحتادية من أجل حتقيق هذه األهداف      
  . باملرأةالفردية ومتكني املرأة إىل برامج التعليم والتوعية بقضايا السياسات العامة ذات الصلة

 كمركـز لتقـدمي     (FEMAIL)ويف فورالبريغ، يعمل املركز اإلعالمي اخلاص باملرأة          -١٢٣
وُيعترب مركز أمازون للفتيات مبثابة نقطة التقـاء للفتيـات ومروِّجـي            . اخلدمات والتنسيق 

ويكرَّس املتحف النسائي الوحيد يف النمسا، الذي       . األعمال اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني     
، لقضايا ذات صـلة بالتـاريخ االجتمـاعي         Bregenzerwaldقع يف هيتساو يف برينغيرتولد      ي

  .والثقايف للمرأة

  ٤املادة     
  التدابري احملددة للنهوض باملرأة من أجل حتقيق املساواة الفعلية

، أُسنِد إىل االحتاد النمساوي ملؤسسات الضمان االجتماعي مهمـة          ٢٠٠٦يف عام     -١٢٤
حمددة للنهوض باملرأة ووضع خطط لتعزيز املرأة وفقاً للقانون االحتادي اخلـاص            اختاذ تدابري   

 )٦٧(باملساواة يف املعاملة، واالمتثال حلصة املرأة لدى تعيني موظفي هيئـات احلكـم الـذايت             
  : وتشمل التدابري احملددة للنهوض باملرأة، فيما تشمل، االلتزامات التالية

املرأة عن طريق الوفاء بااللتزام بالقـضاء علـى         االمتثال ملفهوم النهوض ب     )أ(  
  التمثيل املنقوص القائم للمرأة؛

وضع خطط للنهوض باملرأة تتضمن آجاالً زمنية واختاذ تدابري فضالً عـن              )ب(  
  حتديد أهداف ملزِمة لزيادة حصة املرأة؛

منح التفضيل للنساء عندما حيملَن نفس املؤهالت الـيت حيملـها أفـضل               )ج(  
  ني الذكور؛املرشح

تعيني النساء يف الوظائف األعلى شريطة أن حيملَن نفس املـؤهالت الـيت               )د(  
   يف املائة يف اجملال ذي الصلة؛٤٠حيملها املرشحني الذكور إىل أن تصل نسبة املرأة 

__________ 

، جريـدة القـانون االحتـادي األول، رقـم          ٢٠٠٦القانون املعدِّل لقانون الشؤون االجتماعية لـسنة         )٦٧(
١٣١/٢٠٠٦. 
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قبول النساء على سبيل األولوية يف برامج التدريب الالحق اليت من شأهنا أن      )ه(  
  ن املرتبة األعلى؛تؤهلهّن لشغل مناصب م

  .تقدمي التقارير اإللزامية إىل وزارة الصحة  )و(  
ويتعني على مؤسسات الضمان االجتماعي أن تقدم إىل احتاد مؤسسات الـضمان              -١٢٥

االجتماعي وإىل الوزير االحتادي لشؤون املرأة تقارير عن التقدم احملرز فيما خيص املساواة يف              
  .)٦٨(املعاملة والنهوض باملرأة

ويستند الرصد اجلنساين يف اجلامعات النمساوية إىل نظام للمؤشرات يرصد باسـتمرار              -١٢٦
إنفاذ التدابري املتعلقة بالنهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني ومراعاة املنظور اجلنساين يف اجلامعات             

د أسفرت  وق. )٦٩(وميكن لعامة اجلمهور االطالع على كافة النتائج على شبكة الويب         . النمساوية
     عـن ) ١٩٩٣الـيت اعُتِمـدت يف      (القواعد املتعلقة باملساواة أو النهوض باملرأة يف اجلامعـات          

  ".احلاجز غري املرئي"مشاركة أعلى للنساء يف احلياة األكادميية لكنهن ال زلن يواجهن 
مية  على تدابري إلزا   ٢٠٠٩وهلذا السبب ينص القانون املعدِّل لقانون اجلامعات لسنة           -١٢٧

ومن االلتزامات األساسـية    . واضحة ُتعزِّز النهوض باملرأة واملساواة يف املعاملة يف اجلامعات        
للجامعات أن تراعي، يف تكوين مجيع اهليئات اجلامعية، مثل مكتب نائب رئـيس اجلامعـة               

 يف  ٤٠وجملس اجلامعة واللجان املنوطة بالتعيني والتأهيل ختصيص حصة للمرأة ال تقل عـن              
وإن مل حتقَّق هذه احلصة ُيعتَبر أن النساء ميثلَن متثيالً منقوصاً مما ُيحرِّك عملية لفرض             . )٧٠(ةاملائ

وإذا حـدث يف  . جزاءات تقوم فيها الفرقة العاملة املعنية باملساواة يف املعاملة بدور أساسـي        
عن إىل  غضون فترة حمددة تكوين غري مناسب ألي هيئة خمتصة جيوز للفرقة العاملة التقدم بط             

وُتعتـرب اهليئـة    . ويتعني على اللجنة اختاذ قرار بشأنه يف غضون أربعة أسابيع         . جلنة التحكيم 
ومن مث يتاح هلا أداة فعالة للغاية للنهوض . املعنية فاقدة األهلية إذا تقدمت الفرقة العاملة بطعن   

خلي عن الـدفع    وإذا حدث ومل يتوفر عدد كاٍف من النساء املؤهالت، ميكن هلا الت           . باملرأة
وقد بّينت التجارب حىت اآلن أن فرق العمل اتسمت باملسؤولية لدى           . بالتكوين غري املناسب  

وبّينت أيضاً أن الطعون اليت قُدِّمت إىل اهليئات املختصة قد أسفرت عـن   . ممارسة صالحياهتا 
 القانون املعدِّل   وبالتوازي مع .  يف املائة  ٤٠حتقيق احلد األدىن حلصة األعضاء النساء اليت تبلغ         

 اسُتحِدثت مؤشرات جنسانية يتعني من خالهلا على اجلامعات         ٢٠٠٩لقانون اجلامعات لسنة    
وباإلضافة إىل ذلك، مت يف قانون اجلامعات على        ". تقديراهتا للمعارف "تقدمي تقارير سنوية يف     

  .وجُّه اجلنسياحلماية من التمييز بسبب األصل اإلثين أو الدين أو املعتقد أو السن أو الت

__________ 

 من املبادئ التوجيهية املتعلقة باملساواة يف معاملة موظفي مؤسسات الـضمان االجتمـاعي              ٨ و ٧املادتان   )٦٨(
  .RGB -) يرابطة املؤسسات النمساوية للضمان االجتماع(

)٦٩( www.bmwf.gv.at/unidata/auswertugen/gendermonitoring.  
  .BGIBG من ٣ رقم ٢ الفقرة ١١تطبق مع إجراء ما يلزم من تعديل على املادة  )٧٠(
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وُيلزِم التعديل الذي أُدِخل على القانون االحتادي املنظِّم لإلذاعة والتلفزيون يف النمسا         -١٢٨
(ORF)             هيئة اإلذاعة والتلفزيون طبقاً خلطة املساواة، مبنح األفضلية للنساء الالئي حيملَن نفس 

وهـذا  . ائة يف مجيع الوظائف    يف امل  ٤٥مؤهالت املرشحني الذكور إىل أن ُتمثَّل املرأة بنسبة         
وجيري حاليـاً إنـشاء جلنـة       . االلتزام يتعلق بالتعيني والتطوير والتدريب والتدريب الالحق      

  .)٧١(للمساواة يف املعاملة وتعيني موظفني حتقيقاً للمساواة
جيري استعراض الربامج املتعلقة بالنـهوض بـاملرأة يف         : أمثلة من األقاليم االحتادية     -١٢٩

ويبّين تقريـر   . قليم االحتادي واجملتمعات احمللية هبدف حتسني فعاليتها كل سنتني        حكومة اإل 
  . ارتفاعاً طفيفاً عاماً يف حصة املرأة٢٠٠٩ يناير/ التقييم األول الصادر يف كانون الثاين

 األسـاس الختـاذ     ٢٠١٤ حـىت    ٢٠٠٩ويف فورالبريغ تشكل اخلطة اإلطارية للفترة         -١٣٠
 ٢٠٠٩ويف عـام    . الفرص يف اخلدمة املدنية يف هذا اإلقلـيم االحتـادي         خطوات لتحقيق تكافؤ    

اعتمدت حكومة اإلقليم االحتادي خطة العمل اإلقليمية للمـساواة بـني الرجـال والنـساء يف             
الـشركاء  ( مؤسسة   ٢٤واتفقت حكومة اإلقليم االحتادي مع      ). ٢٠١٣ إىل   ٢٠١٠(فورالبريغ  

    علـى عـدد مـن     ) لس مدارس اإلقليم االحتـادي إخل     االجتماعيون واملؤسسات التعليمية وجم   
 العمل املدر للربح، والدخل واحلالة      -٢ التعليم،   -١(اإلجراءات لتعزيز املساواة يف أربعة جماالت       

  .، وجيري اآلن تنفيذها) األعمال املرتلية ورعاية الطفل-٤ املشاركة السياسية، -٣االجتماعية، 

  ٥املادة     
 ١٧يرجى االطالع على الرد على التوصيات الواردة يف الفقرتني          : سلوكتعديل أمناط ال    -١٣١

من أجـل   " ٢+١٢"بدأ العمل بنموذج بدل رعاية الطفل اجلديد        . ١٠ وكذلك املادة    ١٨و
وبالتزامن مع ذلك ُخفض احلد األدىن ملـدة        . مواجهة األدوار املقولبة منطياً للرجال والنساء     

انظر الـرد علـى     (عض الوقت من ثالثة شهور إىل شهرين        اإلجازة الوالدية وعمل اآلباء لب    
  ).٢٢ و٢١التوصيات الواردة يف الفقرتني 

أول خطـة تعليميـة     ) ٢٠٠٦(ُتعترب خطة فيينا للتعليم     : أمثلة من األقاليم االحتادية     -١٣٢
وتـشكِّل  . ومفهوم عمل تربوي لرياض األطفال التابعة للقطاعني العام واخلاص يف أوروبـا           

وُنظِّمت محالت للتصدي للقوالب النمطيـة      . اجلنسية واجلنسانية جزءاً من هذه اخلطة     التربية  
  .فيما خيص األدوار التقليدية

  ٦املادة     
  مكافحة مجيع أشكال االتِّجار باملرأة واستغالل بغاء املرأة

  .٢٦ و٢٥انظر الرد على التوصيات الواردة يف الفقرتني   -١٣٣
__________ 

 .٥٠/٢٠١٠، اجمللد األول، ريدة الرمسية للقوانني االحتاديةاجل )٧١(
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  ٧املادة     
     انظر الـرد علـى التوصـيات الـواردة يف         (اة السياسية واحلياة العامة     املرأة يف احلي      

  )٢٨ و٢٧الفقرتني 
فيما خيص حصة النساء الالئي يشغلَن منصب العمدة مل يتغري أي           : األقاليم االحتادية   -١٣٤

 عمدة من اإلناث    ١٢٠يوجد سوى     جمتمعاً حملياً ال   ٢ ٣٥٧فمن بني   : شيء يستحق الذكر  
ومن مث فإن النسبة املئوية للنساء مل ترتفع سوى بقدر طفيف لتـصل    ). ٢٠١٠ مايو/يف أيار (

ويفخر إقليم النمسا السفلى بأن لديه أكرب عدد من النساء الالئي يرأسـَن          .  يف املائة  ٥,١إىل  
 يف املائة   ٧,٥ عمدة من اإلناث وهو ما يناظر نسبة قدرها          ٤٣تتوىل املنصب   : جمتمعات حملية 

     وحيتل إقليم النمسا العليا املرتبة الثانية حيث تبلـغ نـسبة الُعَمـد            . لُعَمدمن العدد الكلي ل   
  . يف املائة٦,٣اإلناث 

  ٨املادة     
  املرأة على املستوى الدويل

   ال تزال املرأة ممثَّلة متثيالً منقوصاً يف مناصب السلك الدبلوماسي علـى املـستوى                -١٣٥
    السلك الدبلوماسي النمساوي يف الداخل واخلـارج         منصباً قيادياً يف   ٢٤٢الدويل فمن بني    

 كـانون   ٣١يف  )  يف املائـة   ٢٦,٤( منصباً من هـذا اجملمـوع        ٦٤ال تشغل النساء سوى     
 يف املائة يف مجيع فئـات الـسلك         ٤٨,٥وتشكِّل املرأة نسبة قدرها     . ٢٠١٠ ديسمرب/األول

 يف  ٣٣,٣وتشغل النساء نـسبة     .  يف املائة  ٤٥الدبلوماسي، ومن مث تتجاوز احلصة اليت تبلغ        
ولذلك ُيشدَّد بصورة خاصة علـى دعـوة        . املائة من املناصب على مستوى كبار املسؤولني      

وجيري اختاذ تدابري خاصة لزيادة النسبة املئوية للنساء        . النساء إىل التقدم لشغل مناصب قيادية     
ن على املدرسة وفـرص     مع مراعاة أوضاعهن اُألسرية، واملسائل ذات الصلة مبواظبة أطفاهل        (

وتستهدف خطة  ). العمل لألزواج أو الشركاء يف حالة نقلهن إىل مواقع أخرى وما إىل ذلك            
      ، ١٣٢٥العمل الوطنية اليت اعُتمدت استجابةً لقرار جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة               

 الرتاعـات   فيما تستهدف، زيادة النسبة املئوية للنساء الالئي يشاركَن يف عمليات تـسوية           
  ).٣انظر التعليقات على املادة (وحفظ السلم 

     / آذار ٢٥  إىل ٢٤استضافت النمـسا يف الفتـرة مـن         : األلعاب الرياضية الدولية    -١٣٦
الـذي ُعِقـد يف قـصر       " املؤمتر السابع للمرأة األوروبية واأللعاب الرياضية      "٢٠٠٦مارس  

ن هذا التاريخ مع هناية رئاسـة النمـسا         ويتزام). القصر اإلمرباطوري (هوفبورغ للمؤمترات   
ومن أجل ضمان استدامة أثر هذا      . للفريق العامل الدويل للمرأة األوروبية واأللعاب الرياضية      

  .املؤمتر، حددت االحتادات الوطنية جماالت ذات أولوية حمددة
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  ١٠املادة     
  السياسة التعليمية واملساواة بني الرجال والنساء

سـيما خطـة     ، ال ٢٠ إىل   ١٧رد على التوصيات الواردة يف الفقرات       انظر أيضاً ال    -١٣٧
  .العمل الوطنية فيما خيص املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل

ُتعترب احلالة التعليمية لسكان أي بلد أحد املؤشرات على هيكلها التـأهيلي الـذي                -١٣٨
نساء يف ميـدان    يوضح بوجه خاص إىل أي مدى مت حتقيق هدف تكافؤ الفرص للرجال وال            

، ويؤكده التقرير احلايل بشأن )٧٢()٢٠٠٩(وحسبما يبّين التقرير بشأن التعليم الوطين  . التعليم
، كانت النساء املستفيدات الرئيسيات من توسُّع نطـاق الفـرص           )٧٣()٢٠١٠(حالة املرأة   

لزامـي دون   غري أن نسبة األفراد الذين أكملوا التعليم اإل       . التعليمية على مدى العقود املاضية    
بالنسبة للنساء منـها إىل الرجـال       )  يف املائة  ٢٢,٣(احلصول على تعليم الحق ظلّت أعلى       

ففي الفئـة   . لكن هذه النسبة املئوية أقل بالنسبة للشابات منها للمسنات        ).  يف املائة  ١٢,٥(
ن  يف املائة من النساء يف امتحانات التخرُّج م        ٢٤,٣ سنة، جنحت نسبة     ٣٤ إىل   ٢٥العمرية  

 يف املائـة    ٢٠,٤مقارنة بنسبة ال تتجـاوز      ) وهو مؤهل دخول اجلامعات   (املدارس الثانوية   
  يف املائة من النساء من اجلامعات، يف حني أن نسبة الرجـال       ١٨,٥وخترجت نسبة   . للرجال
 وتتسم اخللفية التعليمية لألفراد الذين ينتمون إىل فئة املهاجرين بعدم         .  يف املائة  ١٣,٨مل تتعدَّ   

 يف املائة من املهاجرين مـن بلـدان املنـشأ           ٥٠ومل تتلَق نسبة تبلغ قرابة      . التجانس الشديد 
  .التقليدية أي تعليم بعد مرحلة التعليم اإللزامي

وميثَّل البنني متثيالً مفرطاً يف     . وتشكِّل البنات أغلبية الطلبة يف املدارس األكادميية الثانوية         -١٣٩
وكانـت دورات   . الدورات قبل املهنية واملـدارس اإلعداديـة      مدارس االحتياجات اخلاصة و   

وال متثل البنات سوى    . التدريب على التلمذة الصناعية تقليدياً توجَّه دائماً وال تزال حنو الذكور          
قرابة ثلث العدد الكلي للمتدربني على احلرف، مع تركيز شديد للغاية على عدد قليـل مـن                 

وفيمـا خيـص   . رة أوضح بني الفتيات من جنسيات أخرى   ويتبدى هذا التركيز بصو   . الصنائع
 اخلاصـة  التعليم املهين العايل تلتحق ثالثة أرباع الطالبات اإلناث باملدارس التجارية واملـدارس       

 يف املائة من الطلبة الذكور يف الكليات الثانوية         ٧٠باملهن يف القطاع التجاري، وُتسجَّل نسبة       
لقى عدد قليل من البنني التدريب إلعداد املعلمني ملـدارس          ويت. للحرف أو األعمال اهلندسية   

وميكن مالحظة هذا النهج املتحيِّز إزاء اختيار املهنة أو الـصنعة يف املقـام              . حضانة األطفال 
  . األول بني الشابات غري أنه ميكن مالحظته أيضاً بدرجة أقل يف صفوف الشبان

__________ 

)٧٢( www.bmukk.gv.at/schulen/sb/nbb.xml.  
)٧٣( www.frauen.bka.gv.at/studien/frauenbericht2010/Frauenbericht_Teill_2Bildung.pdf. 
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مدرسية أفضل من البنني، حىت يف املدارس       وعلى وجه اإلمجال حتقق البنات إجنازات         -١٤٠
ومعدل التسرُّب من املدرسة مرتفـع بالنـسبة        ). مثل الكليات الفنية  (اليت يشكلَن فيها أقلية     

 يف املائة من جمموع     ٧٨,٧وتشكل النساء نسبة    . للبنات مقارنة بالبنني من خلفيات مهاجرة     
 يف املائة مـن     ٢٥,١ساء نسبة    شغلت الن  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف السنة الدراسية    . عدد املعلمني 

 يف املائـة يف  ٣١,٤جمموع املعلمني األوائل يف املدارس األكادميية الثانوية، مقارنـة بنـسبة           
وميثل هذا زيادة طفيفة على النـسبة املـسجلة يف الـسنة            . املدارس املهنية املتوسطة والعالية   

  .٢٠٠٠/٢٠٠١الدراسية 
وبنـاء  ) تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين     (واة  ويشكل التوجُّه املنهاجي حنو املسا      -١٤١

كفاءات تتعلق بنوع اجلنس يف كافة مستويات النظام التعليمي التحديات الرئيسية للسياسات            
ذلك أنه يتعني على املعلمني وعلى املعلمني األوائل واملعلمني يف كليـات إعـداد              . التعليمية

 ومديري املدارس احلصول على هـذه       املعلمني ومؤسسات التعليم الالحق، فضالً عن مشريف      
القوالب النمطية لألدوار   ) دون وعي (والسعي إىل تعزيزها كي ال تستمر       " األهلية اجلنسانية "

وحتقيقاً هلذه الغاية، أُنشئت علـى مـدى        . والقيود املتعلقة بنوع اجلنس يف النظام التعليمي      
ني منـوطني مبراعـاة املنظـور       السنوات القليلة املاضية نظم أساسية خاصة مثل تعيني موظف        

اجلنساين يف املكتب املركزي ويف اجملالس املدرسية على مستوى اإلقليم االحتادي ويف معاهد             
وباإلضافة إىل ذلك ُنظِّمـت حلقـات       . إعداد املعلمني وكذلك يف أنواع معينة من املدارس       

من أجل إنفاذ مبدأ دراسية للموظفني التنفيذيني حىت يضعوا خطط عمل واستراتيجيات ملزِمة  
  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على املستوى اإلقليمي

 وإنشاء كليـات    ٢٠٠٥وباعتماد القانون املنظِّم للجامعات والكليات اجلامعية لسنة          -١٤٢
إعداد املعلمني ُحدِّدت املعاملة املتساوية واملساواة بني الرجل واملرأة بوصفهما املبدأين الرئيسيني            

وأُدرج أيضاً مبدأ تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف          . مج النمساوية إلعداد املعلمني   يف الربا 
ووفقاً للتعديل  . ٢٠٠٦القواعد املنظِّمة للمناهج الدراسية يف اجلامعات والكليات اجلامعية لسنة          

تيجية  يقع على كليات إعداد املعلمني االلتزام باتِّباع اسـترا   ٢٠١٠املُدخل على القانون يف عام      
تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومراعاة النتائج اليت ختلص إليها الدراسات اجلنـسانية والتعلـيم         

ويف كليات إعداد املعلمني أُنشئت أفرقة عاملة ُتعىن        . الذي يراعي نوع اجلنس لدى أداء مهامها      
. ة املنظور اجلنـساين   باملسائل املتعلقة باملساواة يف املعاملة وغُني موظفون تناط هبم مهمة مراعا          

 أُدرجت مادة األهلية اجلنسانية بوصفها أحد املواد ذات األولويـة يف بـرامج             ٢٠٠٨ويف عام   
 باعتبارها من املبـادئ     ٢٠١٣ إىل   ٢٠١٠التدريب الالحق للمعلمني وُتطبق خالل الفترة من        

ـ        . العاملية املبتكرة  شروط املؤهلـة يف    وُحدِّدت إدارة الشؤون اجلنسانية والتنوع بوصفها أحد ال
  .٢٠٠٩مجيع اإلعالنات لشغل مناصب قيادية للمدارس االحتادية يف عام 

وتلتزم املبادرات واملشاريع الرئيسية احلالية املتعلقة بالنهوض بالنوعية، وحتسني التعليم       -١٤٣
 والتوجـه  "Neue Mittelschule"يف املواد العلمية، ومنع العنف، والنمط اجلديد من املدارس 
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مـدارس   (GekoS projectويف إطار مـشروع  . لوظيفي مجيعاً مببدأ اإلنصاف بني اجلنسنيا
  .)٧٤(، ُنفذ مبدأ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين واألهلية اجلنسانية يف املدارس)األهلية اجلنسانية

ويشكل التوجيه املهين الذي يراعي الفوارق بني اجلنـسني وتـشجيع الدراسـات               -١٤٤
نات جزءاً ال يتجزأ من اجلهود اجلارية لتحسني برامج التوجه الوظيفي والتوجيـه             اهلندسية للب 

القيام " املرأة يف جمال التكنولوجيا    "- "FIT"ويتضمن برنامج   . التعليمي اليت تقدمها املدارس   
وقد أُدرجـت   . بزيارات للمدارس وعقد أيام إعالمية يف اجلامعات وكليات العلوم التطبيقية         

يف برامج التوجيه التعليمـي  "  البنات والتكنولوجيا  -! كوراج   "- ! "mut" "مشروع"نتائج  
إىل حتسني التعليم   ") مدارس القمة من خالل االبتكارات     ("IMSTويهدف مشروع   . واملهين

وتشكل املشاريع املذكورة أعاله جزءاً     . يف جمال الرياضيات واملواد العلمية وعلوم احلاسوب      
". املرأة يف جمال البحوث والتكنولوجيا "- fFORTEلوزارات بعنوان من مبادرة مشتركة بني ا  

 أُنشئ فريق عامل على نطاق البالد ُيعىن بالكليات التقنية العليا وُوِضـعت             ٢٠٠٨ويف عام   
  .)٧٥(استراتيجية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين وُحدِّدت جمموعة من التدابري

تظهر بقدر غري كاٍف يف املنشورات بشأن تاريخ الفن         غري أن املرأة ال تظهر بتاتاً أو          -١٤٥
نـوع  "ولذلك ُنشر كُتيِّب بعنـوان   ). أي املعامل األثرية واملعارض إخل    (أو يف األماكن العامة     
من أجل توعية املعلمني ومرشدي املتاحف ومدرسي الفن التـشكيلي          " اجلنس يف جمال الرؤيا   

  .)٧٦(شر معلومات مبتكرة مناسبة لنوع اجلنسفيما خيص قلّة ظهور املرأة وتقدمي حوافز لن
 أدرجت الوكالة النمساوية لتعزيز البحوث جوانب       ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول    -١٤٦

 فصاعداً سـتطبق أيـضاً      ٢٠١١ وابتداًء من عام  . جنسانية يف املعايري املتعلقة بتقييم التطبيقات     
  .لوكالة النمساوية لتعزيز البحوثاملعايري ذات الصلة بنوع اجلنس يف سائر جماالت نشاط ا

ويف جمال تعليم الكبار أُدرج مبدأ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين واألهلية اجلنسانية على               -١٤٧
املستوى التنظيمي وعلى مستوى املوارد البشرية والتعليم املنهاجي وهو يشكل اآلن جزءاً ال يتجزأ              

 واملنهجية اليت تراعي الفوارق بـني اجلنـسني         من برامج ضمان اجلودة وبرامج تدريب املدربني      
وطرق التدريس يف العمل التربوي وبرامج التطوير، واستراتيجيات ومبادرات السياسات التعليمية           

وكُثفت التدابري املوجهة حنـو     . للبالد، واإلعالنات عن الوظائف وإجراءات تقدمي العطاءات إخل       
  .امج إىل حتقيق أهداف سياسة املساواةدعم اجلماعات احملرومة كما تسعى مجيع الرب

 إكمـال  وكذلك علـى     )٧٧(وتركِّز برامج حمددة على التعليم األساسي وحمو األمية         -١٤٨
 وتوّجـه بـرامج     . يف وقت الحق من احلياة      بنجاح املدارسالدراسة يف   الدورات الدراسية و  

__________ 

)٧٤( www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/bekos_neu.xml. 
)٧٥( www.htl.at/de/home/schwerpunktportale/maedchen_und_frauen_in_die_technil/maedchenarbeit_a

n_der_schule/ag_schuelerinnen_an_htls.html.  
)٧٦( www.kulturkontakt.or.at/upload/medialibrary/Leitfaden_Gender_im_Blick.pdf. 
)٧٧( www.alphabetisierung.at/.  
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ت واالتـصاالت أو    بشأن تكنولوجيا املعلومـا   " عالقات عمل للتعلُّم  "مستهَدفة متنقلة مثل    
إىل النساء الالئي يعانني من حرمان شـديد يف املنـاطق           " ترتيبات التعلُّم "النموذج التعليمي   

 وحتصل التدابري املوجهة بصفة خاصة حنو احتياجات التعليم األساسي للمهاجرين           )٧٨(الريفية
 حمو -هارات  امل-اهلجرة "، وشبكة مشاريع ميكا )٧٩(مراكز التعلُّم للمهاجرات(على إعانات   

 يف املائـة وأن     ٥٨,٦وقد تبّين من تقييم هذه الربامج أن نسبة مـشاركة اإلنـاث             ") األمية
  . يف املائة٦٥مشاركة املهاجرين تبلغ حنو 

ومن املتوقع أن ُتكفل على املدى الطويل سبل الوصول الواسعة النطاق يف مجيع أحناء            -١٤٩
لألشخاص احملرومني تعليمياً تلقي التدريب وذلك مـن        النمسا إىل الربامج التعليمية اليت تتيح       

خالل اإلتاحة اجملانية للخيارات التعليمية اليت تتراوح من التعليم األساسـي إىل اسـتكمال              
وقد طّور فريـق    . باالقتران بسياسة مترابطة لتقدمي اإلعانات    ) املرحلة الثانية (التعليم الثانوي   

امج، استناداً إىل مناهج دراسية ومعايري نوعية موحـدة         للخرباء مناذج مالية جديدة هلذه الرب     
  . يف املائة من املوارد املرصودة يف امليزانية على النساء٥٠هبدف إنفاق 

. وقد حتّسنت بالقطع فرص التطوير الوظيفي للنساء يف املهن ذات الصلة بالـصحة              -١٥٠
ئيي التكنولوجيا الطبية   وأُنشئت درجات جامعية وُنظِّمت دورات دراسية للقابالت وألخصا       

وتتاح هـذه   . رفيعي املستوى وملوظفي الرعاية الصحية وللممرضات الالئي حيملَن دبلومات        
     الفرص اآلن يف كليات التدريب املهين العايل، اليت عن طريقها يتيسر االنتقـال مـن هـذه                

 هبا، إىل الدراسـات     املهن اليت تنطوي على مسؤولية كبرية، واليت متثل اإلناث أغلبية العاملني          
  .اجلامعية العليا

وبصدد اإلجازة الدراسية ُخفِّض احلد األدىن ملدة العمل دون انقطاع إىل ستة أشهر               -١٥١
لألشخاص الذين يرغبون يف احلصول على إجازة دراسية، وُخفِّض احلد األدىن لفترة اإلجازة             

اً للعمال املومسيني الـذين     وميكن اآلن أيض  ). ٢٠٠٩(الدراسية من ثالثة شهور إىل شهرين       
يعملون ملدة ثالثة شهور أن يتفقوا مع أصحاب عملهم بشأن احلصول على إجازة دراسـية               

  .)٨٠()إذا استوفيت شروط حمددة(
تشارك مجيع األقاليم االحتادية واحلكومـة االحتاديـة يف          :أمثلة من األقاليم االحتادية     -١٥٢

الذي يراعي الفوارق بني اجلنسني مع إيالء تشديد         ويتعلق بالتوجُّه الوظيفي     "!mut"مشروع  
وقد اتُِّخذ عدد من التدابري من أجل توسيع نطـاق املهـن   . خاص على البنات والتكنولوجيا  

ومتت توعية األشخاص الذين يقدمون النصح للبنات بشأن اختيـار          . واحلرف املتاحة للبنات  
ويتمثل اهلدف . راهتم لالضطالع هبذه املهمةواالرتقاء مبها) ال سيما يف املدارس واألسر(املهنة 

. يف تعزيز التدابري التربوية اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني يف جمال التوجُّه الوظيفي بأكملـه              
__________ 

)٧٨( www.learnforever.at.  
)٧٩( Erwachsenenbildung.at/magazine/archive_artikel.php?mid=412&aid=389.  
 .٩٠/٢٠٠٩، اجمللد األول، العدد يدة الرمسية  للقوانني االحتاديةاجلر )٨٠(
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ويف فرادى األقاليم االحتادية أُسندت إىل مؤسسات خمتلفة مهمة تنفيذ املشاريع التشغيلية، مثل        
 عن تكوين   "!mut"وأسفر مشروع   .  تعزيز العمالة إخل   مراكز تقدمي املشورة للمرأة، ومنظمات    

  .شبكة واسعة وقوية جلميع العناصر املؤثرة العاملة يف املدارس وخارجها
ويقدم موقع على شبكة اإلنترنت     . ويف فورالبريغ ُوِضعت خطة عمل للتربية اجلنسية        -١٥٣

الدراسية الالحقـة   وجيري دعم الدورات    . معلومات بشأن موضوع التربية اجلنسية للشباب     
  .واملتقدمة بشأن التربية اجلنسية

ويف بورغينالند يتلقى املرشحون للعمل كمعلمني يف رياض األطفال تدريباً علـى              -١٥٤
  .٢٠٠٨الطرق التربوية املناسبة جنسانياً منذ عام 

  ١١املادة     
 ١٤ إىل   ١١يرجى االطالع على التوصيات رقم      (القضاء على التمييز يف ميدان العمالة           

، وبوجه خاص خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنـسني يف           ٣٠ إىل   ٢٧ و ٢٢ إىل   ١٧و
  )سوق العمل

قُدِّم الدعم للعديد من املـشاريع      " دوافع العمل للمعوقني  "وبالتوافق مع استراتيجية      -١٥٥
ـ      . وُنفِّذت على مدى السنوات القليلة املاضية      ساواة يف  وُنفِّذ أيضاً مشروع منوذجي يتناول امل

ويهدف املشروع إىل التصدي لصعوبة تـشغيل الـشباب ذوي          ". تذليل الصعاب "مشروع  
ومبساعدة جمموعة من برامج التطوير الفردية اليت تستند إىل خطط إمنائيـة، تقـدَّم              . اإلعاقة

وجيـري  . للبنات والبنني أنسب احللول قبل التخرج من املدارس والدخول يف سوق العمـل            
 املبادئ التوجيهية لتعزيز إدماج الرجال والنساء املعوقني يف عامل العمل بغـرض      حالياً مراجعة 

 يف املائة يف املتوسط     ٤٠ويف هذه الربامج تستأثر النساء بنحو       . تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   
من جمموع تدابري الدعم املقدم للمعوقني، وهي نسبة مرتفعة بصورة غري متناسبة عند مقارنتها    

  .بة املناِظرة للمسّجالتبالنس
   . ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ١ويف اجليش االحتادي أُدِخلت التعديالت التالية اعتباراً من           -١٥٦

وعن طريق منح اجملندين الذكور     . )٨١(فيما خيص األجور ُمنِحت املرأة وضعاً أفضل بقدر كبري        
حمددة وكانـت   وهي خدمة عسكرية    " التدريب يف اخلدمة العسكرية   "إمكانية الوصول إىل    

خمصصة حىت ذلك احلني للمرأة، ازداد األجر ازدياداً كبرياً ابتداًء من الشهر األول وما بعـده        
. )٨٢(من شهور يف هذه اخلدمة العسكرية وذلك وفقاً ملبدأ املساواة املنصوص عليه دسـتورياً             

 هذه اخلدمـة    إذ ميكن للنساء أن يعملن يف     : وأُلغي احلد الزمين فيما يتعلق باخلدمة العسكرية      
__________ 

، العدد  ريدة الرمسية للقوانني االحتادية، اجمللد األول     اجل. ٢٠٠٥لقانون اخلدمة العسكرية لسنة     القانون املعدِّل    )٨١(
٥٨/٢٠٠٥. 

  .B-VG، الدستور االحتادي، ١، الفقرة ٧املادة  )٨٢(
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حىت بلوغهن اخلمسني من العمر أو حىت هناية العام الذي يبلغن فيه اخلامسة والستني، شريطة               
أن يكونوا من الضباط أو ضباط الصف أو األخصائيني يف جماالت التكنولوجيـا والـصحة               

تعـديالً  وقد ُعدِّل اختبار القدرات هلذه اخلدمة العسكرية        . والتوعية الدينية واللغات األجنبية   
ذلك أن حتقيق مستوى إجناز دون املتوسط يف أحد اجملـاالت           : تاماً فيما خيص اللياقة البدنية    

) مثل مترينات الضغط(ميكن أن ُيعوَّض بتحقيق مستوى إجناز فائق يف جمال آخر ) مثالً اجلري(
  .شريطة استيفاء معايري دنيا يف مجيع اجملاالت الفرعية املختربة

  ١٢املادة     
  اواة يف الرعاية الصحية وتعزيز صحة املرأةاملس
 يف املائة فيما خيص األطباء ٥٠يف ميدان الرعاية الصحية ُحدِّدت حصة للمرأة قدرها   -١٥٧

وجيري حتقيق هذا اهلدف عن طريق      . األخصائيني التابعني للمجالس اإلقليمية للتأمني الصحي     
تيب، كما ُحدِّدت قواعد موضوعية لترتيب      إدخال تعديالت على القواعد املنظِّمة ملعايري التر      

وبفضل التعـديل األول هلـذه      . املتقدمني لعقود فردية مع اجملالس اإلقليمية للتأمني الصحي       
.  ُمدِّدت الفترات الزمنية اليت يـتعني مراعاهتـا        ٢٠٠٤القاعدة التنظيمية الذي أدخل يف عام       

هالت التقنيـة لكنـهن لـسَن يف    وفضالً عن ذلك ميكن للمتقدمات الالئي حيملن نفس املؤ   
املراتب األوىل احلصول، بشروط معينة، إىل جلسة مساع ُتتَّخذ على أساسها قرارات مبنح عقد 

 ارتفعت  ٢٠٠٩أبريل  / إىل نيسان  ١٩٨٠ديسمرب  /ويف الفترة من كانون األول    . ملرشح بعينه 
ابتة، حيث ازداد عدد    نسبة الطبيبات املسجالت يف اجملالس اإلقليمية للتأمني الصحي بصورة ث         

وقد يكون الرتفاع عدد النساء الالئي خترجَن مـن املـدارس           .  يف املائة  ١٠،٩النساء بنسبة   
  . الطبية دور يف هذا السياق

 علـى أنـه    ٢٠٠٩ وينص التعديل الثالث على القواعد املنظِّمة ملعايري الترتيب لسنة          -١٥٨
تقييم " طب النساء وطب التوليد"ة يف جمال ينبغي يف إعالنات الوظائف اخلاصة بالعقود الفردي

. جدارة الطبيبات بالثقة بصفة خاصة باعتبارها أحد املعايري اجلديدة يف ترتيـب املرشـحني             
ويتمثل اهلدف يف زيادة نسبة الطبيبات املتخصصات يف جمال طب النساء وطـب التوليـد               

  . )٨٣(وإعطاء املرضى فرصة االختيار بني طبيب أو طبيبة
د ُجِمعت مواد إعالمية تفي بغرض تعزيز صحة النساء الالئي يتعرضَن للعنـف             وق  -١٥٩

 ثالثة أدلة موّجهـة     ٢٠١٠ و ٢٠٠٨وقد ُنِشرت يف الفترة ما بني       . ومكافحة العنف املرتيل  
ويف النمسا أُنشئت سبعة مراكـز      . للموظفني العاملني يف املستشفيات ويف املمارسات الطبية      

     . اماً كبرياً يف الرعاية الصحية للمرأة يف نظام الـصحة العامـة            ُتسهم إسه  )٨٤(صحية للمرأة 
__________ 

 .تقوم احملكمة الدستورية حالياً مبراجعة هذا التعديل الثالث )٨٣(
)٨٤( FEM Wien, FEM Wien Sud, FGZ Graz, FGZ karnten GmbH, FGZ ISIS Salzburg, FGZ Linz, FGZ 

Wels, FGZ Femail Feldkirch. 
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 شكّلت هذه املراكز فريقاً عامالً كي يتسىن هلا النهوض بصحة املرأة يف مجيع ٢٠٠٧ويف عام 
 يتلقى هذا الفريق العامل إعانـات    ٢٠٠٨ومنذ عام   . أحناء النمسا وذلك وفقاً ملعايري موحدة     

  . يورو١٠٣ ٥٠٠سنوية يبلغ جمموعها 
 بيانات تتعلـق  ٢٠١٠  الذي ُنشر يف عام)٨٥(ويتضمن أحدث تقرير عن صحة املرأة     -١٦٠

بصحة املرأة على وجه التحديد وكذلك إحصاءات اجتماعية دميغرافيـة ومعلومـات عـن              
املراحل املختلفة يف حياة املرأة، وبيانات بشأن أوضاعهن االجتماعية وحالتهن الصحية فضالً            

وتساعد التقارير الصحية اليت تتعلق بنوع . ق بنوع اجلنس إزاء تعزيز صحة املرأةعن هنوج تتعل
اجلنس على حتديد األوضاع غري املتساوية اليت تتعرض هلا النساء يف القطاع الصحي وعلـى               

  .حتديد التدابري العالجية
وبفضل خطة فحص صحة األم والطفل، ُتكفل رعاية صحية مناسبة جلميع احلوامل              -١٦١

وبرنامج الرعاية الصحية هـذا يقـدَّم باجملـان         .  سنوات من العمر   ٥األطفال حىت بلوغ    و
. للمجموعة املستهدفة يف حالة استشارة األطباء العاملني مع مؤسسات الضمان االجتمـاعي           

وبالنسبة لألشخاص غري املشمولني بالضمان االجتماعي متوَّل تكاليف الفحوص الطبية مـن            
  .امليزانية االحتادية

  ١٣املادة     
كفالة احلقوق املتساوية يف اجملاالت األخرى من احلياة االقتصادية واالجتماعية              

    ؛ القوانني املتعلقة باملـساواة    ١٢ و ١١انظر أيضاً االستجابة للتوصيات الواردة يف الفقرتني        (
  )يف املعاملة

خصصة لأللعاب الرياضية   منذ منتصف التسعينات حتتوي امليزانية امل     : األلعاب الرياضية   -١٦٢
         يـورو، وابتـداًء مـن      ٢١٠ ٠٠٠يبلغ قدره حنـو     " النهوض باملرأة "على بند خاص بعنوان     

 رياضـية ممـن حققـَن     ١٠٠ يورو سنوياً لنحو     ٣٠٠ ٠٠٠ فصاعداً ُيمنح قرابة     ٢٠٠٨عام  
اوية وباإلضافة إىل ذلك، ختصص اجلمعية النمـس      . مستوى الذروة من خمتلف الفروع الرياضية     

غري أن النساء ميـثَّلن     . للنهوض بالرياضيات اليت يرأسها وزير الرياضة، منحاً خاصة للرياضيات        
. متثيالً منقوصاً يف األلعاب الرياضية وكذلك يف اجملالس التنفيذية للرابطات الرياضية النمـساوية     

تقـار إىل   وأسباب هذا التمثيل املنقوص يعود، إىل جانب ظروف التدريب الـصعبة، إىل االف            
التغطية ذات الصلة بالضمان االجتماعي، وقلّة الظهور يف وسائل اإلعالم وعدم االعتراف مـن             

     /ويف نيـسان  . جانب اجلمهور فضالً عن احلواجز اهليكلية القائمة يف العديد مـن اجملـاالت            
مـن  " رياضيةاملرأة يف األلعاب ال   "، أعادت املنظمة االحتادية للرياضة تنظيم جلنتها        ٢٠٠٨أبريل  

أجل حتقيق مساواة املرأة يف مجيع املنشآت على كافة املستويات يف األلعاب الرياضـية العليـا                
  ).وأيضاً بالصحافة الرياضية(والتنافسية واجلماهريية، وإذكاء الوعي باهتمامات املرأة بالرياضة 

__________ 

)٨٥ ( Bmg.gv.at/cms/home/attachments/0/1/3/CH1004/CMS1299496168458/frauengesundeitsberict.pdf.  
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خطيط من أجل   أصدرت مدينة فيينا توصيات تتعلق بالت     : مثال من األقاليم االحتادية     -١٦٣
  .تصميم احلدائق العامة بصورة تراعي نوع اجلنس

  ١٤املادة     
  حالة املرأة يف جمال الزراعة والغابات

على مدى العقود املاضية تعرضت حالة املرأة ودورها يف جمال الزراعـة والغابـات                -١٦٤
 وكذلك اختاذ   لتغيُّرات أساسية نتيجة لتحوُّل القطاع الزراعي وإعادة هيكلة حيازات املزارع         

وحيتوي التقريـر   . تدابري اجتماعية سياسية حمددة موجهة حنو املزارعات وزوجات املزارعني        
الذي يتعني تقدميه للربملان كل عام على فصل مكـّرس  ) التقرير األخضر(بشأن حالة الزراعة  

يل عدد األفـراد     من إمجا  )٨٦( يف املائة  ٤١ومتثِّل نسبة املرأة حالياً حنو      . للنساء يف جمال الزراعة   
 يف املائـة يف املتوسـط مـن         ٣٨وتتوىل النساء إدارة حنو     . الذين يعملون بالزراعة والغابات   

وبالنسبة للحيازات اليت تغطي مساحة ). ٢٠٠٩(احليازات الزراعية، ال سيما املزارع الصغرية  
يت تغطي مساحة   ومن بني احليازات ال   .  يف املائة  ٤٢ هكتاراً تبلغ نسبة املرأة      ٢٠تصل إىل حنو    

وابتـداًء مـن   .  يف املائـة   ١٧ هكتار ال تدير املزارعات سوى نسبة قدرها         ١٠٠تزيد على   
 يف املائة   ٣٦وتدير النساء   .  يف املائة  ١٦ هكتار فما فوق ال متثل النساء سوى         ٢٠٠مساحة  

  .  يف املائة من املزارع العضوية٣٧من املزارع اجلبلية و
 ُرِصد ما يزيـد     ،٢٠٠٨/٢٠٠٩يف الفترة   ): أ(لفقرة الفرعية   ، ا ٢، الفقرة   ١٤املادة    -١٦٥

من جمموع إعانات االستثمار للمزارع اليت تديرها نساء، وُمنحت         )  يف املائة  ٣٥(على ثلث   
  . يف املائة من اجملموع الكلي لعالوات اإلنشاء للمزارعات٢٤نسبة تبلغ قرابة 

      برنـامج التنميـة    (٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٧ويتناول برنامج التنمية الريفية للفترة مـن          -١٦٦
الذي يشارك يف متويله االحتاد األورويب فصالً منفصالً عن املـساواة بـني          ) ١٣-٠٧الريفية  

ولتحقيق هدف املساواة يشغل ممثل السلطة االحتادية املختصة        . الرجال والنساء وعدم التمييز   
 احلكومية مقعداً وهلما صـوت يف       املعنية باملساواة يف املعاملة ومندوب إلحدى املنظمات غري       

ويوىل لدى صوغ تدابري التعزيز، يف اخلطة االستراتيجية الوطنية النمساوية          . جلنة رصد الربامج  
واستجابةً لالقتـراح   . للتنمية الريفية اهتماماً خاصاً لعدم التمييز ألسباب تتعلق بنوع اجلنس         

ورة للنساء والفتيات، وهي منظمة غـري       الذي قدمه ممثل شبكة املراكز النمساوية لتقدمي املش       
حكومية، أنشأت اللجنة فريقاً عامالً ُيعىن باملساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء يف املناطق              

ويف هذه األثناء وضع الفريق العامل جمموعة من التدابري العملية سيجري تنفيـذها يف   . الريفية
 ملختلف   ال بد  )٨٧("القادة" بتركيزه على    ١٣-٠٧ ويف إطار برنامج التنمية الريفية    . ٢٠١١عام  

__________ 

  .٢٠٠٧الدراسة االستقصائية بشأن اهليكل الزراعي لسنة : املصدر )٨٦(
 .يفيالعالقة بني اإلجراءات املتعلقة بتنمية االقتصاد الر )٨٧(
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ويف النمسا  . املناطق من وضع خطط إمنائية يتعني أن متتثل ملبدأ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين            
  .  منطقة هذا املعيار٨٦استوفت 

ارتفعت مشاركة املزارعـات وزوجـات      ): د(، الفقرة الفرعية    ٢، الفقرة   ١٤املادة    -١٦٧
فوفقاً للنتائج اليت خلصت إليها دراسة استقصائية      . ربامج التعليمية ارتفاعاً ملحوظاً   املزارعني يف ال  

، ال توجد اليوم أو يكاد أي مزارعات        ٢٠٠٦للمزارعات وزوجات املزارعني أجريت يف عام       
مـدراء احليـازات    "وتناولت الدراسة املعنونة    . أو أي زوجات ملزارعني مل يستكملوا الدراسة      

 بالتحليل أسباب النسبة املرتفعة نسبياً للنـساء        ٢٠١٠اليت أُجريت يف عام     " لنمساالزراعية يف ا  
يف جمال إدارة احليازات الزراعية يف النمسا مقارنةً بسائر الدول األطراف يف االحتـاد األورويب               
وبّينت أن هؤالء النسوة قد أظهرن الكفاءة بوصفهن مدراء للمزارع، وقد كـان للتـدريب               

  .واضطُلع بسلسلة من برامج التدريب الالحق.  حموري يف هذه العمليةوالتعليم دور
املـرأة  "أكدت الدراسة املعنونة    ): ز(و) ه(، الفقرتان الفرعيتان    ٢، الفقرة   ١٤املادة    -١٦٨

أن النساء الالئي يشغلَن مناصب قياديـة وتنفيذيـة يف          " يف جمال السياسة يف املناطق الريفية     
فجميع رؤساء غرف الزراعة دون استثناء من       : ت متثيالً منقوصاً جداً   ممثال) الزراعية(السياسة  

ويف إطـار برنـامج     .  يف املائة  ١٥الرجال كما أن نسبة املرأة يف الغرف اإلقليمية ال تتعدى           
وقد استمر  .  ُيعزَّز تكوين مجاعات املساعدة الذاتية وإقامة الشبكات       ١٣-٠٧التنمية الريفية   

إقامة الشبكات ملختلف مجاعات املزارعات وزوجات املزارعني على منذ عدة عقود العمل يف     
  . أساس واسع النطاق

ورابطة النساء املعنيات بالغابات هي شبكة للدعم املتباَدل للنساء الالئي يعملـن يف               -١٦٩
قضاء العطلة  "وظلت النساء أساساً يضطلعن مبشاريع مثل       . جمال احلراجة وصناعة األخشاب   

 املسابقة التنافسية ٢٠٠٩وشهد عام . ها من برامج التنويع للمنشآت الزراعيةوغري" يف مزرعة
"LEA")   اليت ُتمنح فيها اجلوائز للمشاريع املبتكرة اليت تضطلع هبـا          ) ريفية، ملتزمة، استثنائية

  . من اآلن فصاعداًاإلناث؛ وسُتعقد هذه املسابقة التنافسية على فترات منتظمة ابتداًء
تقوم شبكة فورالبريغ للمرأة، يف مجلة أمور، باختاذ تدابري         : األقاليم االحتادية أمثلة من     -١٧٠

  .خمتارة يف األقاليم ودعمها
ويف بورغينالند اختذت إجراءات خمتلفة لزيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملـة يف               -١٧١

الحتياجـات  وتشمل هذه اإلجراءات على سبيل املثال القيام بتحليل ا        . )٨٨( ESFإطار برامج   
؛ )لألطفال واملـسنني  (بشأن الظروف اإلطارية املطلوبة؛ وإنشاء مرافق جديدة مرنة للرعاية          

 ١٢ويف الفترة موضع البحث ُنفذ . واختاذ تدابري من أجل احلد من احلواجز اليت تعوق احلركة         
  . امرأة٢٢١مشروعاً من هذه املشاريع شاركت فيها 

__________ 

 .٢٠١٣-٢٠٠٧اإلهناء التدرجيي للربنامج التنفيذي، بورغينالند  )٨٨(
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  ١٦املادة     
   للمرأةسريةاُألزواج والعالقات األمور ذات الصلة بال

 الذي دخل حيز النفاذ يف األول مـن      )٨٩(ينص القانون الذي ينظِّم الشراكات املسجلة       -١٧٢
.  ألول مرة على إطار قانوين شامل ملعاشرة األزواج من نفس اجلنس           ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

ليت تؤدي إىل حتـسني الوضـع       ويف إطار هذا القانون بدأ تنفيذ العديد من األحكام القانونية ا          
القانوين العملي للشركاء من نفس اجلنس الذين يتمتعون اآلن يف جوانب عديدة بنفس الوضع              

  .زاال حمظورين لكن الوصول إىل الطب اإلجنايب وتبين األطفال ما. القانوين للزواج
ساء املشورة  يف مدينة فيينا يقدِّم خط ساخن خمصص للن       : أمثلة من األقاليم االحتادية     -١٧٣

ويف اإلدارة أُنـشئ فريـق     . ويزود املعلومات، مع تشديد خاص على قانون األسرة والزواج        
  .عامل ُيعىن بالزواج القسري

ويف فورالبريغ أُنشئت مراكز لتقدمي املشورة فيما خيص تعديل قوانني الزواج والطالق،              -١٧٤
ويف . شورة األسرية ومحاية األطفال   من أجل تقدمي النصيحة أثناء إجراءات الطالق، وإسداء امل        

  .ومت توزيعه" نفس احلقوق لكال اجلنسني" ُنشر الكتيب اإلعالمي املعنون ٢٠١٠عام 

        

__________ 

، اجلريدة الرمسية للقـوانني االحتاديـة، اجمللـد األول، العـدد            (EPG)القانون املنظِّم للشراكات املسجلة      )٨٩(
١٣٥/٢٠٠٩.  


