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  )CEDAW/C/AUT/Q/7-8( من قائمة املسائل ١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
املُعّد  ، لتقريريها السابع والثامن   اجلامعوفقاً لدستور النمسا كدولة احتادية، يقدم التقرير          -١

 استعراضاً عاماً للتدابري اليت اختذت      ،مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
  .ملقاطعات االحتاديةيف الفترة املشمولة بالتقرير سواء على مستوى االحتاد أو على مستوى ا

 الوزير االحتادي املعين بشؤون املرأة واخلدمة املدنية مجيع الوزارات االحتادية           وأحاط  -٢
وقدمت مجيـع الـوزارات االحتاديـة       . بشأن إعداد هذا التقرير   علماً  واملقاطعات االحتادية   

ال للمواد ذات الصلة من     واالمتثاملعنية  واملقاطعات االحتادية بياناهتا املتعلقة بتنفيذ التوصيات       
سيما   ال ،)NGOs( اجتماعات منتظمة أحيطت املنظمات غري احلكومية        ومن خالل . االتفاقية

  . علماً حبالة اإلبالغ،العاملة منها يف جمال احلقوق الدولية للمرأة
وشاركت املنظمات غري احلكومية يف إعداد هذا التقرير من خالل إجـراء حـوار                -٣

ذا الغرض، أنشئت أفرقة عاملة تتألف من ممثلني ملختلف الـوزارات بغيـة             وحتقيقاً هل . منظم
.  مقترحاتولوضعتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،         نفيذ   ت مدىمناقشة  

قة العاملة إىل مجيـع املـشاركني،   وأرسلت الوثائق املتعلقة بنتائج املناقشات اليت أجرهتا األفر       
  .يف إعداد هذا التقريراليت ُيستند إليها م للمعلومات ر قيَّمصدلتكون مبثابة 

ونظراً ألن التقريرين السابع والثامن قدما باعتبارمها تقريراً جامعاً للدولة الطـرف،              -٤
  . احلكومة االحتادية كامل املسؤولية عن إعدادهفقد حتملت

على  ون املرأة واخلدمة املدنية   وميكن ترتيل التقرير من صفحة الوزارة االحتادية املعنية بشؤ          -٥
  . http://www.frauen.bka.gv.at نكليزية على العنوان التايلاإلواألملانية نسختني يف الاإلنترنت 

 رئـيس   وأحـيط . ووزعت نسخ ورقية من هذا التقرير يف املؤمترات واالجتماعات          -٦
 اجمللس االحتادي ورئيس جلنة املساواة يف املعاملة يف الربملان النمساوي           اجمللس الوطين ورئيس  

  . التقريرعلماً هبذا 

  املسائل  من قائمة٢رد على املسائل املثارة يف الفقرة ال    
وال تنوي النمـسا    . منتظمةبصورة   سحب التحفظات    يةتبحث النمسا مسألة إمكان     -٧

 خطرة أو ضارة هتدد صحة العمال ألن ذلـك        يتعلق بالعمل يف ظروف       فيما سحب حتفظها 
على النظم اخلاصـة     النمسا   وستبقي. العمال املطبقة حالياً يف البلد    يعين ختفيض معايري محاية     

السالمة يف مكان العمل يف جماالت حمددة نظراً لضرورهتا بسبب الفوارق بني مسألة اليت تنظم 
لك األحكام باألعمال اليت تنطـوي علـى        وتتعلق ت . ىل أدلة علمية  ألهنا تستند إ   و ،اجلنسني

 واألعمال اليت   ،٣م/ ملغ ٠,٠٢وهو  التعرض للرصاص مبا يتجاوز املعدل األقصى املسموح به         
 وتـشكل  ، وترمي هذه األحكام إىل محاية صحة املرأة      . للغاية تقتضي بذل جمهود بدين شديد    

  .ذا العملأوجه حظر فردية، رهناً بنوع اإلجهاد أو التوتر الناتج عن مثل ه
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   من قائمة املسائل٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
علـى  قانون املـساواة يف املعاملـة، و      اليت أدخلت على     التتعديالنتيجة ألحدث     -٨

 املظامل املعين باملـساواة يف املعاملـة        ديوان و  بشأن جلنة املساواة يف املعاملة     االحتادي القانون
يتعلـق    فيما ، اختذت خطوات هامة بغية زيادة الشفافية      )٢٠٠٨ لعام   GBK/GAWالقانون  (

 العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنـسني يف         ةوالقضاء على التمييز وفقاً خلط    باإليرادات  
ومنـذ التقريـر   . سوق العمل اليت ترمي إىل احلد من التفاوتات يف األجور بـني اجلنـسني            

 والقـانون االحتـادي     ،ون املساواة يف املعاملة   قان كل من    النمساوي األخري، ُعدل من جديد    
ونشر .  املظامل املعين باملساواة يف املعاملة، على السواء       ديوانلجنة املساواة يف املعاملة و    املعين ب 

القـوانني   مـن جملـة      ١العدد  القانون االحتادي الذي يتضمن التعديالت على القانونني يف         
وترد يف  . ٢٠١١مارس  /آذار ١حيز النفاذ يف     التعديالت، ودخلت   ٧/٢٠١١االحتادية رقم   

معلومات ) ٧، الفقرة   CEDAW/C/AUT/7-8انظر  (التقرير النمساوي األخري مبوجب االتفاقية      
سيما عن االلتزامات املفروضة على الشركات إلعداد تقارير عـن            ال عن األحكام اجلديدة،  

  .نات عن الوظائفإلعالبا املوظفني واالمتثال لبعض القواعد املتعلقة مداخيل
 مـن املقـرر أن       على قانون املساواة يف املعاملة،     ومثة تعديل آخر قيد اإلعداد حالياً       -٩

 التمييـز من يرمي يف املقام األول إىل زيادة مستوى احلماية     و ،يناقش يف الربملان يف هناية العام     
سني جمموعة  وحت) ويسمى رفع مستوى احلماية   (يتعلق باحلصول على السلع واخلدمات       فيما

األدوات املتاحة إلنفاذ مبدأ املساواة يف املعاملة الذي خيدم أيضاً غرض مكافحة التمييز ضـد               
املـشورة  توفري احلماية يف معرض تقـدمي  أن يوضح مثالً أن    ويرمي هذا التعديل أيضاً     . املرأة

ذ هذه  يفترة تنف طوال  أمر ضروري    لتدريب املهين واحلريف املتقدمني   املهنية والتدريب وإعادة ا   
 اإلجـراءات   هامتدد الفترة اليت تستغرق   من املقرر أن    ويف حاالت التحرش اجلنسي،     . الربامج

التـزام  كما ستكرس يف القـانون مـسألة   إىل ثالث سنوات حالياً سنة واحدة من  القانونية  
قـشة  يف السنة على األقـل ملنا واحدة  املنظمات غري احلكومية مرة ةاملستشار االحتادي بدعو 
اإلضافة إىل ذلك، سيتم حتديث األحكام القانونية املطبقـة حاليـاً           بسبل مكافحة التمييز و   

  ). قانون العجز(الناظمة حلالة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة 

  احلاالت املقدمة إىل جلنة املساواة يف املعاملة    
، املسؤول عـن    )GBK(اجمللس األول التابع للجنة املساواة يف املعاملة        ب أنيطت   دلق  -١٠

باجمللس الثالـث   ، و ام واملهنة داالستخاملساواة يف املعاملة بني النساء والرجال يف جمال         حتقيق  
 مهمة حبث وتقييم    ،املكلف بضمان املساواة يف املعاملة بني النساء والرجال يف جماالت أخرى          

كـانون   ٣١ إىل   ٢٠٠٧ينـاير   /كانون الثاين  ١ويف الفترة من    . حاالت التمييز بني اجلنسني   
 شكوى من نساء إىل اجمللسني األول والثالث التـابعني          ٢٨٤دمت   قُ ،٢٠١١ديسمرب  /األول

  . لتمييز بني اجلنسنيبدعوى ا) GBK(للجنة املساواة يف املعاملة 
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أمني املظامل املعين باملساواة    اخلاصة ب شورة  املعدد احلاالت املسجلة يف إحصاءات إسداء           
  يف املعاملة

ف يف اجلزء األول واجلزء الثالث من قـانون املـساواة يف            التمييز بني اجلنسني ُمعرّ     -١١
.  االستخدام واملهنـة    اجلزء األول املساواة يف املعاملة بني النساء والرجال يف         يتناولو. املعاملة

 ويتضمن اجلزء الثالث األحكام ذات الصلة املتعلقة باملساواة يف املعاملة بني النساء والرجـال             
  . يتعلق بالوصول إىل السلع واخلدمات، والتزود هبا فيما
 االسـتخدام   تعددة إال يف جمـال    املتمييز  التتكشف حاالت     ال ويف الوقت الراهن،    -١٢

 ليس فقط بسبب التمييز ضدهن على أساس        عين هذا أن الضحايا يقدمن الشكاوى     وي. واملهنة
األصل (الثاين من قانون املساواة يف املعاملة       نوع اجلنس وإمنا أيضاً لألسباب احملددة يف اجلزء         

  ). اإلثين، أو الدين أو املعتقد، أو امليل اجلنسي، أو السن
 استفساراً عاماً إىل أمني املظامل بـشأن التمييـز يف           ٣ ٠٩٠جه  ، وُ ٢٠٠٧ويف عام     -١٣

ام دخاالست استفساراً بشأن حاالت حمددة للتمييز بني اجلنسني يف          ١ ٥٩٢سوق العمل؛ منها    
  . حالة تنطوي على متييز متعدد٢٨وواملهنة 
 استفساراً متثل حاالت ١ ٥٢٨ منها ؛ استفساراً عاما٣ً ١٥٧دم  قُ،٢٠٠٨ويف عام   -١٤

. متعـدد   حالة تنطوي على متييز    ٣٦، ومنها   االستخدام واملهنة حمددة للتمييز بني اجلنسني يف      
  . نفصلة حالة متييز م٩٣ددت وفيما يتعلق باجلزء الثالث، ُح

 استفساراً متثل حاالت ١ ٩٦٧ منها  استفساراً عاماً،٣ ٤٥٥دم  قُ،٢٠٠٩ويف عام   -١٥
 .حالة تنطوي علـى متييـز متعـدد        ٦٥و االستخدام واملهنة حمددة للتمييز بني اجلنسني يف      

  . متييز على النحو احملدد يف اجلزء الثالثعلى أهنا تنطوي على  حالة منفصلة ٢٧٧ اعُتربتو
 استفساراً ١ ٨٤٢ منها ، استفساراً عاما٣ً ٤٧٩، تلقى أمني املظامل ٢٠١٠ عام ويف  -١٦

 حالة تنطوي على متييـز      ٣٧، و االستخدام واملهنة متثل حاالت حمددة للتمييز بني اجلنسني يف        
  .  حالة متييز منفصلة١٦٥ددت وفيما يتعلق باجلزء الثالث، ُح. متعدد
 ١ ٧٤٣اراً عاماً إىل أمني املظـامل، منـها          استفس ٣ ٢١٥جه  ، وُ ٢٠١١ويف عام     -١٧

 حالة تنطـوي  ٣٣ و االستخدام واملهنة استفساراً يتعلق حباالت حمددة للتمييز بني اجلنسني يف         
  . حالة منفصلة متثل متييزاً على النحو احملدد يف اجلزء الثالث١٢٤ُحددت و. على متييز متعدد

عن حالة واحـدة    ي للرعاية االجتماعية    تب االحتاد غ املك بلِّ، مل يُ  ٢٠٠٧ومنذ عام     -١٨
  . للتمييز املتعدد ضد النساء
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   من قائمة املسائل ٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  التقارير بشأن املساواة يف املعاملة    
 املظامل  وديوان من القانون االحتادي املتعلق بلجنة املساواة يف املعاملة          ٢٤وفقاً للمادة     -١٩

، ينبغي للمستشارية االحتاديـة، والـوزارة       )GBK/GAWقانون  (ملساواة يف املعاملة    املعين با 
االحتادية للعمل والشؤون االجتماعية ومحاية املستهلك تقدمي تقرير عن إنفاذ قانون املـساواة             

وينبغي أن يتضمن هذا التقرير، بوجه خاص، معلومات عن إجراءات          . يف املعاملة كل عامني   
ها جلنة املساواة   تاملظامل املعين باملساواة يف املعاملة بشأن الدعاوى اليت تبحث         ديوانومالحظات  

  . ويقدم هذا التقرير إىل اجمللس الوطين ملناقشته. بوجه عامأنشطته  وبشأنيف املعاملة 
 تقييم قانون املساواة يف املعاملة والقانون املتعلق بلجنة املساواة          جتري باستمرار عملية  و  -٢٠

وتكتـسب جلنـة    ). GBK/GAWالقانون  ( املظامل املعين باملساواة يف املعاملة       وديواناملة  يف املع 
 املظامل املعين باملساواة يف املعاملة على السواء، من خـالل عملـهما   ديواناملساواة يف املعاملة و   
ـ             فيما اليومي، خربة شاملة   راء يتعلق بالتنفيذ العملي ملبدأ املساواة يف املعاملـة وإمكانيـة إج

ونتيجة ألنشطتهما يف هذا اجملال القانوين، يتوفر أيضاً للهيئات املمثلـة ملـصاحل             . حتسينات فيه 
يتعلـق بفعاليـة األحكـام      فيماأصحاب العمل ومصاحل املوظفني قدر كبري من الدراية التقنية     

ادي لشؤون  وبناًء على دعوة الوزير االحت    . القانونية واحلاجة إىل إجراء تغيريات أو تعديالت فيها       
املرأة واخلدمة املدنية، جتري مناقشات بشأن قضايا املساواة يف املعاملة مع ممثلي املنظمات غـري               

 وعلى أساس هذه الدراية التقنية وهذه االستنتاجات، ميكن تقييم          .احلكومية على فترات منتظمة   
  . حتسينهة إىل جفعالية التشريع اخلاص باملساواة يف املعاملة يف البلد ومدى احلا

 ،)B-GIB القانون(من القانون االحتادي اخلاص باملساواة يف املعاملة        ) أ(١٢عمالً باملادة   و  -٢١
كل سنتني عـن حالـة   إىل اجمللس الوطين تقدمي تقرير شامل بعلى احلكومة االحتادية التزام     يقع

كـل وزارة   رير  تضمن تق يوينبغي أن   . املساواة يف املعاملة يف اخلدمة املدنية يف املمارسة الفعلية        
ومنظمة وفقاً للمعايري احملـددة يف      اجلهات اليت ختصها    بيانات إحصائية دون حتديد هوية      احتادية  

لحد من صنوف احلرمان اليت تعاين منـها  لكذلك مقترحات  تتضمن  لوائح اخلدمة واملرتبات، و   
وجزاً ألنـشطة اللجنـة     وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن التقرير م     . املرأة العاملة يف هذه الوزارات    

  .االحتادية املعنية باملساواة يف املعاملة يركز بوجه خاص على احلاالت اليت تناولتها اللجنة

  التقرير بشأن احلد من صنوف احلرمان اليت تعانيها املرأة    
االحتادية املتعلقة باحلد مـن صـنوف       وفقاً للقانون االحتادي بشأن تقارير احلكومة         -٢٢

، ألزمـت احلكومـة   )٨٣٧/١٩٩٢جملة القوانني االحتادية رقـم  ( تعانيها املرأة   احلرمان اليت 
االحتادية نفسها باحلد من صنوف احلرمان القائمة اليت تعاين منها املرأة بغية حتقيـق تكـافؤ                
الفرص بني املرأة والرجل يف احلياة الواقعية توخياً لتنسيق حدود السن املختلفة بـني املـرأة                
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وبغية مراقبة حتقيق هذا اهلدف، يتعني على احلكومة        . يع الضمان االجتماعي  والرجل يف تشر  
االحتادية تقدمي تقارير مرتني يف السنة إىل اجمللس الوطين بشأن التدابري املتخذة يف الفترة قيـد                
االستعراض بغية القضاء على صنوف احلرمان القائمة اليت تعـاين منـها املـرأة يف احليـاة                 

  .سرية ويف اجملال االقتصادي أيضاًاالجتماعية واأل

  ٢٠١٠تقرير املرأة لعام     
يقدم هذا التقرير استعراضاً عاماً لتطور وضع املرأة والرجـل يف النمـسا خـالل                 -٢٣

السنوات العشر املاضية، ويركز على اجملاالت احليوية من مثل التعليم والـدخل والعمالـة،              
فمن جهة، يسترعي التقرير االنتباه إىل      .  خمتلفة ُيحلل العالقة بني اجلنسني من منظورات      كما

اجملاالت اليت ختتلف فيها حقائق احلياة بالنسبة للمرأة والرجل ولكنهما يتـشاركان املـصري              
الواحد ومن جهة أخرى يربز األوضاع املختلفة للمرأة من مثل حالة األمهـات العازبـات               

  :يةاملتقاعدات أو النساء الاليت يتبوأن مناصب قياد أو
ُتظهر البيانات ذات الصلة أن املرأة مل تكن على اإلطالق ذات مـستوى             : التعليم •

تعليم جيد مثلما هي عليه اليوم، وأهنا جتاوزت الرجل فيمـا يتعلـق بإجنازاهتـا               
ومع ذلك، فإن نصيب الفتيات الاليت خيترن التدريب املهين أو الدراسات         . التعليمية

 زال ضعيفاً للغاية؛يف جمال اهلندسة أو العلوم ال ي

لدينا اليوم أكرب عدد من النساء العامالت يف التاريخ، فسبعة من كل            : العمل بأجر  •
إال أنه ينبغي أن يذكر يف هذا السياق أن         . عشرة نساء يف النمسا تؤدين عمالً بأجر      

  يف املائة من مجيع النساء العامالت يعملن بنظام العمل اجلزئي؛٤٠أكثر من 

وُتـدفع األجـور    . ق فجوة الدخل بني املرأة والرجل وإمنا اتسعت       مل تضي : الدخل •
والرواتب املنخفضة للوظائف اليت تضطلع هبا النساء عادة، كما تتلقى املرأة أجـراً           

  يف املائة عن األجر الذي يتلقاه الرجل لنفس العمل؛١٣يقل بنسبة 

شر، املركز الثالـث    حتتل النمسا بني بلدان االحتاد األورويب اخلمسة ع       : فقر اإلناث  •
والنساء . ومع ذلك، فإن النساء يف النمسا أفقر من الرجال        . فيما يتعلق مبكافحة الفقر   

 العازبات هن أشد فئات السكان تضرراً، وأكثرهن تعرضاً للوقوع يف براثن الفقر؛

مل تكن النساء الاليت تعملن بأجر على اإلطالق مبثـل          : العمل غري املدفوع األجر    •
ومع ذلك، ال تزال املرأة تؤدي ثلثي العمل يف جمايل رعايـة            .  من قبل  هذه الكثرة 

 األطفال واملهام املرتلية؛

ال تزال نسبة املرأة يف املناصب القيادية يف مؤسسات األعمـال           : املناصب اإلدارية  •
 يف املائة مع أن املرأة مل تكن على اإلطالق ذات تأهيل ١٠التجارية الكبرية أقل من  

 .عليه حالياًعال كما هي 

  . وباإلضافة إىل ذلك، يتناول التقرير مواضيع حمددة، مثل العنف الذي تتعرض له املرأة يف عالقاهتا
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وُيعد الفريق العامل املشترك بني الوزارات، الذي تقوده الوزارة االحتادية للـشؤون              -٢٤
 ١٣٢٥لس األمـن    األوروبية والدولية، تقارير عن تنفيذ خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار جم          

، بعد إجراء مشاورات مع اجملتمع املدين، ويقدم هذه التقـارير           "املرأة والسالم واألمن  "بشأن  
وتعد تقارير التنفيذ عن خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر فرقـة            . إىل الربملان سنوياً  

حتادية للشؤون األوروبية حتت قيادة الوزارة اال) TF-MH(العمل املعنية مبكافحة االجتار بالبشر 
والدولية، وذلك كل ثالث سنوات، األمر الذي يتوافق مع الفترات اليت تـستغرقها خطـط               

  . العمل، وتقدم التقارير إىل الربملان أيضاً
 االحتادية تقارير عن وضع املرأة كل ثالث سنوات تعتمد فورارلربغوتنشر مقاطعة   - ٢٥

ها سنوياً، كما تضع قائمة بالتدابري الـيت تـستهدف          على مؤشرات املساواة اليت يتم حتديث     
  .تعزيز املساواة

   من قائمة املسائل٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
جلنساين، على املستوى االحتادي تنفيذ هدف حتقيـق        اتعين امليزنة املراعية للمنظور       -٢٦

 يف امليزانية االحتادية من خـالل       ٢٠١٣املساواة يف الواقع بني املرأة والرجل اعتباراً من عام          
وبالتايل، ستؤخذ اجلوانب املتعلقة باملساواة يف االعتبار  . اإلدارة املالية املوجهة حنو حتقيق نتائج     

يف املستقبل بشكل واضح ويف مجيع مراحل اإلجراءات اإلدارية، بدءاً من حتديد األهـداف              
  .وصوالً إىل تنفيذ وتقييم حتقيقها

، سيطلب من كل وزارة احتادية ومن مجيع        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١من  واعتباراً    -٢٧
اهليئات اإلدارية العليا، مبوجب قانون امليزانية االحتادية، حتديد أهداف تتعلق بتحقيق املساواة            

ومن مث، يتعني اختاذ تدابري بغية حتقيق املساواة،        . يف مجيع ميادين األنشطة والعمليات اجملتمعية     
وُتستخدم هذه األهداف والتدابري املتعلقـة      . شرات مناسبة ملراقبة حتقيق األهداف    ووضع مؤ 

بتحقيق املساواة كدليل لتوجيه اجمللس الوطين واجلمهور املهتم فيما يتعلق باألنشطة الرئيسية            
  .اليت خططتها آحاد الوزارات للسنة املالية التالية

سات سوق العمل اإلجيابية توزيعاً متساوياً      وُتوزع األموال املخصصة يف امليزانية لسيا       -٢٨
بني املرأة والرجل وفقاً للشرط الذي تفرضه الوزارة االحتادية للعمل والشؤون االجتماعيـة             

 يف املائة من أموال الدعم املتاحة لتدابري سـوق          ٥٠ومحاية املستهلك، ومؤداه ختصيص نسبة      
الشرط، ستعزز فرص توظيف املرأة بدرجة      وبفضل هذا   . العمل اإلجيابية، إلنفاقها على املرأة    

واهلدف من هذا الدعم املرتفع بشكل غـري  . أكرب من النسبة املقابلة ملعدل البطالة اخلاص هبن   
متناسب هو احلد من صنوف احلرمان اليت تكابدها املرأة يف سوق العمل من خالل زيـادة                

، جتري يف إطار تكليف حبثـي       ويف الوقت احلايل  . املهارات املطلوبة وإسداء املشورة والدعم    
  .دراسة التطبيق العملي هلذا املفهوم وتأثريه على توجيه سياسات سوق العمل
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وتراقب الوزارة االحتادية للعمل الشؤون االجتماعية ومحاية املـستهلك، وجملـس             -٢٩
 ٤٨,٧ ، أُنفقت نسبة ٢٠١١ويف عام   . الدائرة العامة للعمالة مدى االمتثال هلذا الشرط سنوياً       

يف املائة من ميزانية إعانات الدعم املصممة ملراعاة املنظور اجلنساين على التـدابري اإلجيابيـة               
  ). مليون يورو٤٥٤وتبلغ قيمة هذه اإلعانات (الرامية إىل النهوض باملرأة 

وأهداف الوزارة االحتادية للتعليم والفنون والثقافة فيما يتعلق، بتحقيق املـساواة يف              -٣٠
حتسني تكـافؤ الفـرص     "تتلخص يف   أن  ارة املالية املوجهة حنو حتقيق نتائج ميكن        سياق اإلد 

ويف هذا السياق، جيري التركيز بصفة خاصة على        ". واملساواة بني اجلنسني يف ميدان التعليم     
تنويع املسارات التعليمية اليت تراعي نوع اجلنس فضالً عن تعزيز املهارات اجلنسانية وتنويعها             

وُيعد نصيب التلميذات   . بتدريب املدرسني وإعداد األفراد لتويل املناصب القيادية      يتعلق   فيما
والتالميذ يف املدارس اليت ُتقدم التعليم يف ميادين جنسانية غري منطية مؤشراً على حتقيق هـذا                

 من اتفاقية ٥ و١٠ومن مث، فإن هلدف حتقيق املساواة تأثرياً مباشراً على تنفيذ املادتني . اهلدف
  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

والحظت الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية والدولية اهتمامـاً كـبرياً بـاملنظور              -٣١
، إذ اُتخذت جمموعة من التدابري      "التعاون اإلمنائي "و" املوارد البشرية "اجلنساين يف بايب امليزانية     

املساواة بني اجلنسني قدماً، ال سيما يف اجملال املتعلـق          فعلياً يف جمال املوارد البشرية بغية دفع        
وللمزيد من تعزيـز إمكانيـة      . بالتوفيق بني االلتزامات اخلاصة بالعمل وااللتزامات األسرية      

التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة األسرية، تسعى الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية والدولية،            
ابري املرنة املتعلق مبوظفي اخلدمة املدنية الذين يعينون يف وظـائف           بوجه خاص، إىل زيادة التد    

 املـساواة   ٢٠٠٢ويف جمال التعاون اإلمنائي، ُيحدد قانون التعاون اإلمنائي لعام          . خارج البلد 
وعلى هذا  . بني املرأة والرجل باعتبارها أحد املبادئ التوجيهية األربعة لسياسة النمسا اإلمنائية          

ُيحدد جماالت تركيز أنـشطة الـسياسة اإلمنائيـة         " مبدأ توجيهي جنساين  "األساس، ُوضع   
وُتشكل املسألة اجلنسانية موضوعاً شامالً يف األعمال التـشغيلية   . وإطارها بشأن هذه املسألة   

العملية بشأن املشاريع، وعلى أساسها ُتحلل مجيع املشاريع اليت متوهلا وكالة التنمية النمساوية             
)ADA ( ووفقاً ملبدأ إدارة األداء، ُحددت مـسألة       . لة التحضريية قبل اإلذن بتنفيذها    يف املرح

 سواء على مستوى    ٢٠١٣املساواة بني اجلنسني باعتبارها معلماً حيوياً يف إعداد ميزانية عام           
  . التخطيط الشامل للميزانية وختطيطها التفصيلي

الـشبكة   (ENPكأمثلة، مشاريع   وبالنسبة لوزارة الداخلية االحتادية، ميكن أن تذكر          -٣٢
اليت ُتحلل اجلوانـب    " عمليات الشرطة يف البلدان األجنبية    "، ودراسة   )األوروبية للشرطيات 

إسداء املشورة، والتعلـيم    (اجلنسانية، وكذلك التدابري اليت توفرها مراكز احلماية من العنف          
  ). والتدريب، فضالً عن املساعدة املستمرة
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راعة واحلراجة والبيئة وإدارة موارد املياه أن من بني أهـدافها يف            وأعلنت وزارة الز    -٣٣
التنمية املستدامة يف مناطق ريفية دينامية مبا يتـيح فرصـاً           "جمال املساواة بني اجلنسني حتقيق      

  ". متكافئة للمرأة والرجل
وجيري االضطالع بامليزنة اليت تراعي املنظور اجلنساين على مـستوى املقاطعـات              -٣٤
، فورارلربغ ملقاطعة   ٢٠١٣وعلى هذا األساس، ينص املرسوم اخلاص مبيزانية عام         . حتاديةاال

، فإن شرط امليزنـة الـيت       ٢٠١٣على سبيل املثال، على أنه لدى إعداد امليزانية اخلاصة بعام           
  .تراعي املنظور اجلنساين املكرس يف الدستور االحتادي سيؤخذ يف االعتبار ألول مرة

   من قائمة املسائل٦سائل املثارة يف الفقرة الرد على امل    
وبغية تعميم  . توجد يف النمسا خطط عمل عديدة تغطي طائفة متنوعة من اجملاالت            -٣٥

من الضروري أن تؤخذ يف االعتبار االحتياجات املختلفـة للمـرأة        مراعاة املنظور اجلنساين،  
يق املساواة بني اجلنسني يف     ومن خالل خطة العمل الوطنية لتحق     . والرجل يف هذه السياقات   

سوق العمل، اُتخذت خطوة هامة حنو حتسني ظروف املرأة يف جمال االستخدام واملهنة، بوجه            
ونظراً إىل أن خطط العمل الوطنية تركز على جماالت حمددة حتديداً واضـحاً، فـإن              . خاص

ظـر إىل خطـط     وعلى ضوء هذه اخللفية، ين    . إجراء حتليالت هادفة هلذه اجملاالت أمر ممكن      
العمل الوطنية احملددة باعتبارها أكثر فعالية من خطة العمل الوطنية العامة املتعلقـة بتحقيـق               

  .املساواة بني اجلنسني، اليت تتسم حبكم الضرورة لطابع أكثر عمومية

   من قائمة املسائل٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  ق املساواة بني اجلنسنيلتحقي) NAP(تقييم خطة العمل الوطنية     
يتمثل أحد األهداف االستراتيجية األربعة خلطة العمل النمساوية لتحقيق املساواة بني      -٣٦

اجلنسني يف سوق العمل يف تنويع املسارات التعليمية الذي يشمل اختيار املهنة باإلضـافة إىل               
تعلق باحلد مـن صـنوف      ونتج عن التقرير امل   . التوجيه احلريف أو املهين املراعي لنوع اجلنس      

 لتنفيذ التدابري احملددة خلطة العمـل       حتليل أويل ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(انيها املرأة   احلرمان اليت تع  
ووفقاً لالستنتاجات اليت توصل إليها التقرير الـسابق        . الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني    

) نـوع اجلـنس   (راعي  الذكر، فقد أُحرز تقدم فيما يتعلق بتعزيز رأس املال البشري الذي ي           
وإن كانت ال تزال تعمل     (رأس املال الثقايف للمرأة وتدارك تأخرها يف جمال العمل بأجر            أو/و

  ).غالباً بنظام العمل اجلزئي
وتتعلق اجملاالت اليت ال تزال تنطوي على مشاكل بالتوفيق بني العمل وتقدمي الرعاية،              -٣٧

أو التقـسيم اجلنـساين   /لرجـال والنـساء و  بني ا" الفصل األفقي"واحلاجز الذي ال يرى و    
  .العمل ألسواق
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فـال تـزال   (ومل يتحقق تقدم يذكر فيما يتعلق باملساواة االقتصادية واالجتماعيـة           -٣٨
، ويف التمكني الدميقراطي للمرأة، والتغلـب علـى         )الفجوة يف األجور بني اجلنسني متسعة     

  .لالقوالب النمطية اجلنسانية يف التعليم وأسواق العم
وبغية كسر القوالب النمطية اجلنسانية يف األسرة واجملتمع، أطلقـت وزارة شـؤون       -٣٩

املرأة، باالشتراك مع وزارة الشؤون االجتماعية والشركاء االجتماعيني واحتـاد الـصناعات            
، محلة إعالمية موجهة إىل دوائر األعمال التجارية        ٢٠١٠نوفمرب  /النمساوية، يف تشرين الثاين   

وجيري العمل، باالشتراك مع دوائر األعمال التجارية على        . يز اإلجازة الوالدية لآلباء   بغية تعز 
. تطوير ثقافة مؤسسية جديدة حتفز الرجال بقوة أشد على احلصول علـى إجـازة والديـة               

وُنظمت يف مجيع املقاطعات االحتادية حلقات عمل وجوالت نقاش يف املقاهي بغيـة إقامـة              
وباستحداث نظام العـالوات املدفوعـة عـن        . مستوى الشركات شبكات إقليمية تتجاوز    

  .األطفال املرتبطة بالدخل، أصبح اآلباء النمساويون أكثر اهتماماً بأخذ إجازات والدية
ويتيح حكم جديد يف لوائح خدمة املوظفني االحتاديني دخل حيز النفاذ يف كـانون                -٤٠
لذكور خيار احلصول على إجازة مدة شهر        جلميع موظفي اخلدمة املدنية ا     ٢٠١١يناير  /الثاين

 ٣٦٥، استفاد   ٢٠١٢أغسطس  /آبويف  ). شهر األب (بدون مرتب أثناء فترة محاية األمومة       
حاليـاً  (ويوجد ترتيب مماثل يف أغلب املقاطعات االحتادية . أباً من هذه الفرصة اجلديدة فعلياً 

إلنترنت تابع لوزارة املرأة    وأنشئ موقع منفصل على ا    ). يف سبع مقاطعات من تسع مقاطعات     
 يقدم معلومات بشأن هذا املوضوع، مبـا يف         /http://www.maennerinkarenz.at: على العنوان 

  .ذلك تقارير عن اخلربات العملية املكتسبة حىت اآلن
 والشابات يف الفئة العمريـة  إىل إبالغ الفتيات" اختر طريقك بنفسك"وتسعى محلة     -٤١

 سنة بطائفة متنوعة من اخليارات التعليمية والتدريبيـة، وكـذلك           ١٩ و ١٤اليت تتراوح بني    
بالدخول املتحصل عليها لقاء العمل يف احلرف واملهن املختلفة، وحفزهم على اختيار مسار             

 معلومات  www.findedeinenweg.atوال يقدم املوقع على اإلنترنت      . مهين يف ميدان غري منطي    
عن موضوع االختيار املهين فقط، وإمنا يتيح لزائريه أيضاً إجراء عمليات فحص املـؤهالت              

  .واحلصول على مشورة مهنية وفنية على اإلنترنت
 من اجلنسني،   ومن اجلهود املبذولة للقضاء على القوالب النمطية املتصلة بأدوار كل           -٤٢

اليت ُتمـنح للمـواد     " جائزة اإلعالن املراعي للمنظور اجلنساين    "ينبغي ذكر اجلائزة اجلديدة     
واهلدف من هذه اجلـائزة هـو       . واحلمالت اإلعالنية اليت تراعي املنظور اجلنساين يف النمسا       

  .إذكاء الوعي العام باإلعالن املوجه حنو املساواة بني اجلنسني وغري التمييزي
 للتغلب  FEMtechوجرت حماولة من خالل قاعدة بيانات خرباء الربامج التكنولوجية            -٤٣

على القوالب النمطية املتصلة بأدوار كل من اجلنسني من خالل إظهار أن عدداً كبرياً مـن                
 حالياً قائمـة    FEMtechوتتضمن قاعدة بيانات    . النساء يعمل يف جمايل اهلندسة والتكنولوجيا     

  .  ميدان تقين خمتلف١٠٠ خبرية تعمل يف ١ ٣٠٠بأكثر من 
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وتتضمن اخلطة الرامية إىل النهوض باملرأة اليت اعتمدهتا وزارة الداخلية االحتادية شرطاً              -٤٤
ينظم تقسيم العمل يفرض حظراً على أي متييز يف إسناد املهام أو الوظائف إىل املوظفني علـى                 

وُيشار حتديداً إىل اإلجـازة الوالديـة       . جلنسنيأساس القوالب النمطية املتصلة بأدوار كل من ا       
والعمل بدوام جزئي بالنسبة لآلباء الذين يرغبون يف املشاركة على حنو أقوى يف رعاية أطفاهلم               

وتشترط اخلطة أن يعتمد صاحب العمل تدابري مناسبة بغية خلـق           . باعتبارها أموراً مستحسنة  
  . املؤسسة يف إطاره إىل تنفيذ وتقدير هذه القراراتمواقف إجيابية وإرساء نظام قيمي إجيايب تعمد

حدثاً سنوياً ُيقام يف مقاطعة فيينا االحتادية ويرمي إىل كسر    " يوم بنات فيينا  "وُيشكل    -٤٥
وقد قُـيم   . القوالب النمطية املتصلة بأدوار كل من اجلنسني يف اختيار الفتيات حلياهتن املهنية           

، وجنمت عن هـذا التقيـيم نتـائج إجيابيـة           ٢٠٠٨هذا احلدث على نطاق واسع يف عام        
وقد سبق بالفعـل تنفيـذ      . يتعلق بأمهية التغلب على القوالب النمطية املتصلة باجلنسني        فيما

التوصيات اليت صدرت بعد التقييم، واملتعلقة على سبيل املثال، باحلاجة إىل حتقيق االستدامة،             
  ).www.toechtertag.atنظر أيضاً ا(وتنويع الفئات املستهدفة ومشاركة الوالدين 

وتتخذ مدينة فيينا حالياً سلسلة من اإلجراءات الرامية إىل مكافحة القوالب النمطية              -٤٦
وحتلـل هيئـة خـرباء      . ل اإلعالنات القائمة على التحيز اجلنسي     املتصلة باجلنسني من خال   

، الشكاوى املقدمـة    "فريق مراقبة اإلعالنات بفيينا   "، تسمى   ٢٠١٢فرباير  /يف شباط  أنشئت
. املواطنني بشأن اإلعالنات القائمة على التحيز اجلنـسي يف منطقـة العاصـمة فيينـا               من
  .www.werbewatchgroup-wien.at :انظر
ويف مقاطعة سالزبرغ االحتادية، ُيشكل التوجيه املهين الذي يراعي اجلنـسني جمـال           -٤٧

  .تركيز يف املدارس
 يرمي إىل استعراض    ٢٠١٢سبتمرب  / يف أيلول  ، أُطلق مشروع أقاليمي   فورارلربغويف    -٤٨

نقدي للقوالب النمطية املتصلة بأدوار كل من اجلنسني، ويوسع املنظورات اخلاصة بأدوار كل   
  . من املرأة والرجل

يوم الفتيات ويوم الفتيات املبتـدئات املخـصص        "ويف النمسا العليا، يرمي برنامج        -٤٩
قطاب مزيد من النساء يف وظائف جمـاالت اهلندسـة          إىل است " لتلميذات املدارس االبتدائية  

  . واإلدارة وصنع القرار

   من قائمة املسائل٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 الوارد  ١ترد بيانات إحصائية عن العالقة بني مرتكيب اجلرائم وضحاياها يف اجلدول              -٥٠

ليه بزيادة تطوير عملية مجـع       فريق عامل خاص ُعهد إ     ٢٠١١وقد أنشئ يف عام     . يف املرفق 
 فـصاعداً،  ٢٠١٢وابتداًء من عام . البيانات اجلنسانية عن العنف املوجه ضد املرأة يف النمسا      

 ٥٥-٥٣انظر الفقرات . سيصبح يف اإلمكان مجع وتقييم هذه البيانات على حنو أكثر تفصيالً      
  .أدناه لالطالع على مزيد من التفاصيل
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 وتبعاً لذلك، بات بإمكان ضـحايا       .يا يف الدعاوى اجلنائية   وزاد تعزيز حقوق الضحا     -٥١
. العنف أو االعتداءات اجلنسية تقدمي طلب لإلخطار يف حالة إطالق سراح مرتكـب اجلرميـة            
  .وباإلضافة إىل ذلك، ُوسِّع نطاق اجلرائم واألفعال اليت ترتكب يف اخلارج ويعاقب عليها القانون

يع أشكال العنف ضد املرأة، تتبع احلكومة االحتاديـة         وفيما يتعلق مبنع ومكافحة مج      -٥٢
هنجاً شامالً تكتسي فيه مسائل احلماية من العنف املرتيل، وتقدمي مرتكبيه إىل العدالة، والدفاع 
عن حقوق الضحايا ودعمهم، وتوفري سبل الوقاية والتعاون والتدريب وتـوفري املعلومـات             

  .ة عمل وطنية منفصلة هلذا الغرضومل تعتمد خط. وإذكاء الوعي باهتمام خاص

   من قائمة املسائل ٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
يف ) اجلنس، والسن، واجلنـسية   (لقد سجلت البيانات الشخصية اخلاصة بالضحايا         -٥٣

، وذلك لتوفري   ٢٠١١السجالت اإللكترونية للمحاكم ومكاتب وكالء النيابة منذ هناية عام          
وميكن بدرجة حمدودة إجراء متييز   . ٢٠١٢تعلقة بالضحايا ألول مرة بالنسبة لعام       التقييمات امل 

يف حالة جرائم العمد املرتكبة ضد الـسالمة        (بني العنف املرتيل واألنواع األخرى من العنف        
اجلنسية أو حقـه أو حقهـا يف تقريـر    ) سالمتها(البدنية للضحية أو حياهتا أو ضد سالمته    

مـن  ) ب(١٠٧، و )أ(١٠٧، و ١٠٧، و )و(١٠٥املرتكبة عمالً بـاملواد     مصريها أو اجلرائم    
القانون اجلنائي النمساوي، واجلرائم اليت تلحق الضرر باألنثى أو الذكر اللذين يعيش أحدمها             

 أو شـريكها   تهيف شراكة مع املشتبه فيه، أو تلحق الضرر بقرينتـه أو قرينـها، أو شـريك               
  .ئمة بني الضحية ومرتكب اجلرميةوتسجل الشرطة العالقة القا). املسجل

وبقدر توافر البيانات لوزارة العدل، ميكن تداول هذه البيانـات وفقـاً لألحكـام                -٥٤
وباألساس، فإن  . القانونية القائمة مع إيالء اعتبار خاص حلماية حقوق الضحية يف اخلصوصية          
  . لألغراض العلميةالبيانات غري الشخصية هي فقط اليت ميكن نقلها إىل مؤسسات معترف هبا

حتليالً شامالً لنوع ومدى العنف املوّجـه       " ٢٠١١دراسة عن شيوع العنف لعام      "ومتثل    -٥٥
وميكن االطالع على هذه الدراسة عرب اإلنترنت علـى العنـوان           . ضد األطفال والنساء والرجال   

  .http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Gewalt/Documents/Gewaltpraevalenz_final.pdf :التايل

   من قائمة املسائل١١ و١٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرتني     
 ٢٠٠٧للفتـرة مـن      (٢٠٠٧مارس  /اعتمدت احلكومة النمساوية االحتادية، يف آذار       -٥٦
، خطط عمـل وطنيـة      )٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩للفترة من    (٢٠٠٩مايو  /، ويف أيار  )٢٠٠٩ إىل

عمل الوطنية الثالثة ملكافحة االجتار بالبشر اليت تغطـي         وقدِّمت خطة ال  . ملكافحة االجتار بالبشر  
، ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٠إىل احلكومة االحتادية النمساوية يف       ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٢الفترة من   

. ٢٠١١  إىل ٢٠٠٩برفقة التقرير النمساوي الثاين بشأن مكافحة االجتار بالبشر عن الفترة من            
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الشامل الذي اعتمده البلد ملكافحـة االجتـار        وتعكس خطط العمل الوطنية النمساوية النهج       
بالبشر والذي يشمل التنسيق على الصعيد الوطين، ومنع هذه اجلرمية ومحاية الضحايا، واملقاضاة             

وتعمل فرقة العمل املعنية مبكافحة االجتار بالبشر حتت رعاية         . اجلنائية ملرتكبيها، والتعاون الدويل   
ية والدولية اليت تتصرف باعتبارها اهليئة الوطنيـة الداخليـة          الوزارة االحتادية للشؤون األوروب   

للتنسيق والتعاون يف هذا الصدد، وتضطلع، مبشاركة ممثلي املنظمات غري احلكوميـة، بـدور              
انظر خطة العمل الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر          . حيوي يف تنفيذ خطط العمل الوطنية     

ير النمساوي الثاين بشأن مكافحة االجتار بالبشر        واملوجز التنفيذي للتقر   ٢٠١٤-٢٠١٢ للفترة
  . يف املرفقات٢٠١١-٢٠٠٩ للفترة
وأدجمت وزارة  . ، نظمت برامج تدريب عديدة    ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩ويف السنوات من      -٥٧

الشؤون األوروبية والدولية موضوع االجتار بالبشر يف التدريب املستمر ملوظفيها ونظمـت            
وقدمت وزارة الداخليـة دورات تدريبيـة       . القنصلينيحماضرات وحلقات عمل للموظفني     

ملوظفيها، مبن يف ذلك موظفو السلطات املسؤولة عن األجانب والسلطات املعنية بـاللجوء،             
، عقدت وزارة العـدل االحتاديـة   ٢٠١١ويف عام . فضالً عن ممثلي املنظمات غري احلكومية  

خمصـصة للقـضاة    "  االجتار بالبشر  النهج االستباقي ملكافحة  "حلقة دراسية ناجحة عنواهنا     
ويف اجتماعات رؤساء مكتب رعاية الشباب اليت تعقد على فترات منتظمة،           . ووكالء النيابة 

وأعّدت مجيع برامج التدريب هـذه ونظمـت        . ُيعاجل هذا املوضوع أيضاً مبزيد من التفصيل      
  . بالتعاون الوثيق مع املنظمات غري احلكومية النمساوية ذات الصلة

ولعدة سنوات، ُنفذت سياسات محاية الضحايا، ال سيما حتديد هويـة الـضحايا               -٥٨
 تنفيذاً فعاالً، بالتعاون الوثيق بني السلطات املختصة مرافق محايـة           ،املفترضني لالجتار بالبشر  

  .الضحايا اليت تضطلع بدور رئيسي يف هذا اجملال
، الذي  )يا االجتار بالنساء  مركز التدخل من أجل ضحا    (وميثل مركز محاية الضحايا       -٥٩

يتلقى دعماً مالياً من وزارة الداخلية االحتادية ومن شعبة املرأة واملساواة بني اجلنسني التابعـة               
. للمستشارية االحتادية، أهم مرفق لتقدمي املشورة واخلدمات لضحايا االجتار بالبشر يف النمسا           

ويف . دنية واالجتماعية للنساء وللفتيات   ويتركّز عمل املركز على تعزيز السالمة النفسية والب       
الدعاوى القضائية اليت تنظر فيها احملاكم ضد املتاجرين بالبشر، تقدم مساعدة نفسية وقانونية             

. وتقدم وزارة العدل االحتادية دعماً هلـذه املـساعدة        . للضحايا مبوجب القانون النمساوي   
 يوماً،  ٣٠جتار بالبشر فترة ال تقل عن       مباشرة هذه اإلجراءات اجلنائية، مينح ضحايا اال       وقبل

يتاح هلم خالهلا استعادة عافيتهم والتفكري يف هدوء بشأن اخلطوات          ) مرحلة التعايف والتأمل  (
ومبوجب القانون النمساوي ميكن أيضاً لضحايا االجتار بالبشر        . األخرى اليت ميكنهم اختاذها   

 للتعديل املدخل على القانون اخلاص      ووفقاً. احلصول على تعويض عن االستغالل الذي عانوه      
، يتمتع ضحايا االجتـار     ٢٠١١يوليه  / متوز ١باستخدام الرعايا األجانب، الذي بدأ نفاذه يف        

عمـالً  (بالبشر وكذلك الشهود على هذه اجلرمية، بإمكانية أيسر للوصول إىل سوق العمل             
  ).باملادة الرابعة من القانون اخلاص باستخدام الرعايا األجانب



CEDAW/C/AUT/Q/7-8/Add.1 

GE.12-48039 14 

، استطاعت وزارة العدل االحتادية إجراء عدة       ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩ويف الفترة من عام       -٦٠
، أُنـشئت دائـرة     ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . حتقيقات ناجحة ضد املتاجرين بالبشر    

  .منفصلة يف احملكمة العليا بفيينا أُسندت إليها صالحيات خاصة للنظر يف قضايا االجتار بالبشر
جانب هام من سياسات النمسا املتعلقة باالجتار بالبشر حتسني احلالة يف           ويستهدف    -٦١

ويف هذا السياق، تقدم أنشطة التعاون اإلمنائي النمساوي والتعاون مع بلـدان            . بلدان املنشأ 
. أوروبا الشرقية اليت تنظمها وكالة التنمية النمساوية مسامهة هامة يف حتقيق هـذا اهلـدف              

ري أيضاً تعزيز التعاون الدويل من خالل عمل مـسؤويل االتـصال            وباإلضافة إىل ذلك، جي   
  .بوزارة الداخلية االحتادية الذين ينشطون يف امليدان يف معظم بلدان املنشأ وبلدان العبور

بشكل كامل  يتعرفون  وأثناء تلقي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني تدريبهم األساسي،           -٦٢
وبغية حتسني قدراهتم على    ". علم اإلجرام "ر بالبشر يف ميدان دراسة      على القضايا املتعلقة باالجتا   

حتديد ضحايا االجتار بالبشر، يتعني على موظفي مجيع وحدات الشرطة ذات الصلة حـضور              
وتتضمن هذه األنشطة التدريبية، علـى سـبيل        . حلقات دراسية تدريبية أثناء العمل باستمرار     

صة باملسائل اخلاصة باألجانـب والـسلطات املختـصة         املثال، برامج ملوظفي السلطات املخت    
  .باللجوء فضالً عن حلقات دراسية تدريبية أساسية ومتقدمة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

 غري احلكومية، بالتعاون مع املكتب اجلنائي االحتادي،        LEFÖ/IBFوقد وضعت منظمة      -٦٣
شرح هذه املؤشـرات يف مجيـع الـدورات         وُت. مؤشرات لتحديد هوية ضحايا االجتار بالبشر     

  .ث بصفة منتظمةُتحدَّها العملية، وتالتدريبية، وختضع يف الوقت ذاته للفحص لتبيُّن مدى قيم
متاحة يف نسخ كتابية جلميع املـوظفني       " صحيفة املبادئ التوجيهية يف اجملال اجلنائي     "و  -٦٤

وتتضمن صـحيفة املبـادئ     . من اإلنترنت املكلفني بإنفاذ القوانني الذين ميكنهم أيضاً ترتيلها        
  .التوجيهية هذه قوائم مرجعية، ومؤشرات لتحديد هوية الضحايا، وجمموعة من األمثلة العملية

خاص على التعاون الدويل مـع البلـدان األصـلية           تركيزمثة  وباإلضافة إىل ذلك،      -٦٥
شكل أقوى على حتديـد     وتنفذ حالياً مشاريع مشتركة مع بلغاريا ورومانيا تركز ب        . للضحايا

هوية الضحايا، وتشجع على نشوء تعاون أوثق مع السلطات املختصة والوحدات املكلفـة             
  .بإنفاذ القوانني يف البلدان األصلية لضحايا االجتار بالبشر

   من قائمة املسائل ١٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
، املنـشور يف  ٢٠١٢املدنيـة لعـام   نتيجة لتعديل القانون اخلاص بلوائح اخلدمـة          -٦٦
 كـانون   ١ من اجلريدة الرمسية االحتادية، والذي بدأ سريانه اعتباراً من           ١٤٠/٢٠١١ العدد
، ُعدِّل القانون االحتادي اخلاص باملـساواة يف املعاملـة؛ ومـن مث زادت            ٢٠١٢يناير  /الثاين

أة يف اخلدمة املدنيـة، إىل      احلصة، اليت تندرج يف إطار اإلجراء التصحيحي املوجه لصاحل املر         
وميكن بوجه عام مالحظة أن نصيب املرأة يف اخلدمة املدنية االحتادية قـد  .  يف املائة  ٥٠نسبة  
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وفيما يتعلق مبعدل مشاركة املرأة يف العمل، ال تزال جتـري           . سنوات القليلة املاضية  الزاد يف   
اه، يتزايد نصيب املرأة يف اخلدمـة       ومتاشياً مع هذا االجت   . عملية لتدارك التأخر يف هذا اجملال     

. ٢٠١١ يف املائـة يف عـام        ٤٠,٦وبلغ هذا النصيب نسبة     . املدنية االحتادية بصفة مستمرة   
وخالل السنوات القليلة املاضية، أصبحت نسبة متثيل اجلنسني يف خمتلف فئات الوظائف أكثر             

وظائف كان ينظر إليها من قبل      ويعين هذا أن عدداً مطرداًً من النساء يعمل اليوم يف           . توازناً
 من قبيل الوظائف اخلاصـة بإنفـاذ القـوانني، واخلدمـة            ،"اجملال الرجايل "على أهنا ختص    

واخنفض نصيب املرأة بدون استثناء يف اجملاالت اليت كانت املـرأة           . العسكرية، وما إىل ذلك   
غضون سنة واحدة، أي ويف  ). مثل خدمات التمريض  (ممثلة متثيالً مفرطاً فقط      فيها يف السابق  

، زادت نسبة النساء الاليت يشغلن مناصب قيادية، يف مجيـع  ٢٠١١ إىل عام    ٢٠١٠ من عام 
، بلغت نسبة النساء الاليت يشغلن وظائف عاليـة يف          ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران . املستويات

ملـرأة   قسماً، تـرأس ا    ٦٩ومن بني جمموع األقسام البالغة      .  يف املائة  ٢٣,٢اإلدارة االحتادية   
ويعين هذا الرقم أن حـصة      . ١٩٩٥ قسماً يف عام     ٧٩ قسماً مقارنة بقسمني من      ١٦حالياً  

 ٣ فئة أعلى األجـور، واجلـدول        املرأة يف : ٢اجلدول  : انظر املرفق ( يف املائة    ٢,٥املرأة هي   
ن متثيل املرأة والرجل يف احلكومة االحتادية، واجمللس الوطين، وحكومـات املقاطعـات،             أبش
  ).انات املقاطعاتوبرمل
ويف النمسا العليا، أدت التحوالت اليت حدثت يف السنوات األخـرية يف خمتلـف                -٦٧

  .الفئات الوظيفية إىل زيادة نسبة املرأة يف وظائف القيادة واخلربة
 ٢٣,٢ويف سترييا، بلغت حصة املرأة يف املناصب القيادية يف اإلدارة العامة للمقاطعة              -٦٨

تبلغ حاليـاً   ) العمد من اإلناث  (ملرأة يف املناصب القيادية يف احلكومة احمللية        يف املائة، وحصة ا   
  . يف املائة٥,٢نسبة 
ويف سالزبورغ، زادت حصة املرأة من املناصب القيادية يف إدارة املقاطعـة زيـادة                -٦٩

  . يف املائة١٦,٧ حيث بلغت نسبتها ٢٠٠٥كبرية منذ عام 

   من قائمة املسائل١٣فقرة الرد على املسائل املثارة يف ال    
 تـدابري  ٧تنص خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل على     -٧٠

ومبوجب نظام احلـصص املـشار إليـه        . ترمي إىل زيادة نصيب املرأة يف مناصب صنع القرار        
 / آذار ١٥تقرير النمسا األخري مبوجب االتفاقية والذي اعتمد بقـرار جملـس الـوزراء يف                يف

، يتوقع أن ُتزاد حصة املرأة يف اجملالس اإلشرافية والشركات اململوكـة للدولـة              ٢٠١١ مارس
  وإىل ٢٠١٣ يف املائة حبلـول عـام        ٢٥الشركات اململوكة جزئياً للدولة لتصل إىل نسبة         أو

ية ويشكل هذا املفهوم عنصراً هاماً يف خطة العمل الوطن        . ٢٠١٨ يف املائة حبلول عام      ٣٥ نسبة
، قُدم أول تقرير مرحلي     ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان . لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل      

ويبني هذا التقرير أن عدد النـساء       . إلثبات امتثال احلكومة لاللتزامات اليت قطعتها على نفسها       
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ـ ٥٠ مؤسسة متتلك الدولة أكثـر مـن      ٥٥من بني املفوضني احلكوميني املنتدبني يف        ة  يف املائ
ذلك يكون اهلدف الذي ُحّدد للمرحلـة       و.  يف املائة  ٢٦ امرأة، أي بنسبة     ٧٣ رأمساهلا بلغ  من

ويف ست من املقاطعات االحتادية التسع، تطبق قواعد مماثلة على الـشركات            . األوىل قد حتقق  
  .اليت متلك فيها حكومات املقاطعات حصة متنحها أفضلية التحكم فيها أو حيازات

نظام احلصص الوارد وصفه آنفاً أيضاً أن يكون مبثابـة مثـلٍ حيتـذى      القصد من   و  -٧١
  . للقطاعات األخرى

وباإلضافة إىل ذلك، ونتيجة إلعادة النظر يف قانون حوكمة الـشركات النمـساوية يف                -٧٢
، استحدثت قاعدة جديدة تشترط إيالء االهتمام الواجب عند تعـيني           ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 

س اإلشرافية لتمثيل املرأة والرجل والطابع الدويل لتشكيلة أعضاء اجملالس واهلياكل           أعضاء يف اجملال  
ونتيجة لتعديل قانون الشركات، تنطبق هذه القاعدة حالياً على مجيـع الـشركات             . العمرية فيها 

  .٢٠١٢يوليه / متوز١ الذي دخل حيز النفاذ يف ٢٠١٢ختضع لقانون االستقرار الثاين لعام  اليت

   من قائمة املسائل١٤ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    

  النسبة املئوية للمرأة/موظفو اجلامعات    
 منـذ   ظفي اجلامعة يف اجملالني العلمـي والفـين       زادت النسبة املئوية للمرأة بني مو       -٧٣
وزادت . ٢٠١١ يف املائة يف عـام       ٣٥,٦ يف املائة إىل     ٣٥,١ زيادة طفيفة من     ٢٠٠٧ عام

يف  ٢٠,٦ إىل   ٢٠٠٧ يف املائة يف عـام       ١٦,٠ بني جمموع أساتذة اجلامعة، من       حصة املرأة 
زادت النسبة  ) األعضاء(وفيما يتعلق باملوظفني يف اجملالني العلمي والفين        . ٢٠١١املائة يف عام    

، ومـن   ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٣٧,٤ إىل   ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٣٧,٣املئوية للمرأة من    
لاليت فزن جبائزة درجة التأهيل، وزادت النسبة املئوية للمرأة يف هذا اجملـال             بينهن املوظفات ا  

وفيما يتعلق مبوظفي اجلامعات غري األكادمييني زادت       .  يف املائة  ٢٠,٩ يف املائة إىل     ١٨,٩من  
  . يف املائة٦٠,٧ إىل ٥٩,٨النسبة املئوية للمرأة يف الفترة املرجعية من 

  " يف املائة على األقل٤٠نسبة "حصة للمرأة تبلغ  حتقيق -اهليئات اجلامعية     
، ُحددت حصة إلزامية للمرأة     ٢٠٠٩، يف عام    ٢٠٠٢بتعديل قانون اجلامعات لعام       -٧٤

، زادت  ٢٠١١وحىت هنايـة عـام      .  يف املائة على األقل يف مجيع اهليئات اجلامعية        ٤٠بنسبة  
وزادت .  يف املائـة   ١٩ائـة إىل     يف امل  ٤,٨النسبة املئوية لعميدات اجلامعات والكليات من       

 يف املائـة يف     ٤٧,٩ إىل   ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٢٩,٩النسبة املئوية لنائبات العميدات من      
 يف  ٢٧ يف املائـة إىل      ١٦,٧وزادت حصة املرأة يف رئاسة جملس الشيوخ من         . ٢٠١١ عام
ادة طفيفة مستمرة يف    وفيما يتعلق بالوظائف اإلدارية يف الوحدات التنظيمية، حتققت زي        . املائة

 يف املائة على األقل يف      ٤٠وحتققت احلصة املقررة للمرأة احملددة بنسبة       . النسبة املئوية للمرأة  
  ).٦ و٥ و٤انظر املرفق؛ اجلداول  (٢٠٠٧الوظائف اإلدارية يف الوحدات التنظيمية منذ عام 
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   من قائمة املسائل١٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
تضمن خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف سـوق العمـل أربعـة               ت  -٧٥

ويسهم التقدم احملرز يف حتقيق األهـداف الثالثـة األوىل،          . وجماالت عمل استراتيجية   أهداف
 وزيادة معدل مشاركة املرأة يف العمل وعملها        ،تنويع املسارات التعليمية واخليارات املهنية     مثل

ضالً عن زيادة نسبة املرأة يف املناصب القيادية، يف سد الفجوة يف األجور بـني               بدوام كامل، ف  
تشمل تقـارير عـن     (وقد اختذت بالفعل خطوات حمددة هامة أو ُشرع يف اختاذها           . اجلنسني

احلد األدىن من املعلومات املتعلقة بالوظائف يف اإلعالنات عنها، والقيام حبملـة             الدخل، وتوفري 
 اإلجازة الوالدية لآلباء، ومنح إجازة مدهتا شهر عند مولـد الطفـل لآلبـاء               إعالمية لتشجيع 

 -يف جمال اخلدمة العامة، واختاذ احلكومة االحتادية قراراً بتحديد حصة للمـرأة              يعملون الذين
 / تـشرين األول   ٣يف  " يوم املساواة يف األجور   "وعشية  ).  أعاله ٤٠-٣٦انظر أيضاً الفقرات    

 (www.gehaltsrechner.gv.at) أداة حلساب األجور علـى اإلنترنـت         ، وضعت ٢٠١١ أكتوبر
لكافة النساء وسيلة بسيطة يف أربع خطوات حلـساب متوسـط الـدخل املتحقـق يف                 تتيح

  .املماثلة األعمال
علـى إعـداد املـرأة      ) املرأة يف جمال احلرف والتكنولوجيا     ("FiT"ويعمل برنامج     -٧٦

ندسية ويتيح هلن فرصة إلمتام تدريبهن املهين باحلـصول         للتدريب على احلرف والوظائف اهل    
والسمة اخلاصة هلذا الربنامج هي أنه، إىل جانب التدريب املهين، ميكن للمرأة أن             . على دبلوم 

تتلقى أيضاً دعماً لتتمكن من االلتحاق مبؤسسات متخصصة للتـدريب املهـين، وكليـات      
 هلا املشورة فيما يتعلـق برعايـة األطفـال          اهلندسة، وجامعات للعلوم التطبيقية، كما تقدم     

، أتيحت أموال إضافية يف امليزانية      ٢٠١١ويف عام   . واملساعدة خالل فترة التدريب بأكملها    
. FiT امرأة يف برنامج     ٦ ٩٠٠وعلى وجه اإلمجال، شاركت     . زيادة املهارات ليف إطار محلة    

  .بأكمله ٢٠١١ مليون يورو لعام ١٩,٨وبلغ جمموع تكاليف الربنامج 
وبغية منع استبعاد املتقدمات يف السن من سوق العمل، واصلت دائرة اخلدمة العامة               -٧٧

، سعيها لتحقيق هدفها املتمثل يف العمل بنشاط إلدماج ٢٠١٢ و٢٠١١النمساوية، يف عامي  
وتتيح مشاريع العمالة اليت   . املتقدمات يف السن، والنساء العاطالت عن العمل يف سوق العمل         

وتعمل املراكز املهنيـة    . تستهدف الربح فرص عمل للمتقدمات يف السن يف جماالت شىت         ال  
موقـف املـرأة إزاء     (على النهوض مبهارات املرأة وتعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة           

 وحتسني فرص املرأة يف دخول سـوق        )تضييق الفجوة بني املرأة والرجل    اختياراهتا املهنية، و  
ونظراً لنجاح سياسات سوق العمـل هـذه يف النمـسا           . خول فيه من جديد   العمل أو الد  

  .الند، سينفذ هذا الربنامج على النطاق الوطينرغنوالسفلى، وفورارلربغ، وب
، املشورة جماناً يف حال تعرضـهم خلطـر   fit2ويتلقى األفراد، يف إطار برنامج عمل     -٧٨

ووفقاً . ات يف احلصول على عمل    تهم صعوب هفقدان أعماهلم بسبب مشاكل صحية أو مواج      
  .٢٠١٣للخطة، سينفذ هذا الربنامج على النطاق الوطين يف عام 
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 النمساوية إجياد فرص عمل جديـدة لعـدة        وتشجع دائرة خدمات التوظيف العامة      -٧٩
فئات من بينها النساء املتقدمات يف السن من خالل دعم األجور وتكاليف األجور العارضة              

وبالنسبة للشركات اليت توظف نساء يتجاوزن اخلامسة واألربعـني مـن           ). عالوة اإلدماج (
ات دعم على حنـو      من اآلن فصاعداً، من احلصول على إعان       ،العمر ستتمكن هذه الشركات   

  .أيسر من ذي قبل
، مقارنة املداخيل يف "FiT -حاسب األجور "ومن املمكن، بفضل األداة اإللكترونية     -٨٠

مرأة وتتيح هذه املقارنة املباشرة لل  . الوظائف التقليدية للمرأة باملداخيل يف جمال املهن واهلندسة       
حلصول عليها يف الوظـائف     يت ميكن ا   باملستويات األعلى من املداخيل ال     أن تصبح أكثر دراية   

علماً بأن املقصود من هذه األداة هو حفز املرأة على االشتغال بأعمال مهنية أخرى              األخرى،  
وباإلضافة إىل ذلك، حييط مستشارو دائرة خدمات       . غري أعمال البائعات ومصففات الشعر    

بدوام جزئـي علـى     للعمل  التوظيف العامة النمساوية زبائنهم علماً باآلثار الطويلة األجل         
وباإلضافة إىل ذلك، تسعى الدائرة إىل توفري فرص        . اإليرادات اليت حيصلون عليها مدى احلياة     

عمل بدوام جزئي تتطلب مؤهالت أعلى، وإىل مساعدة املرأة يف انتقاهلا من العمـل بـدوام      
  .جزئي إىل العمل بدوام كامل

اية الطفل، واسـتحداث إعانـات       رع امة لتوسيع نطاق مرافق   واختذت خطوات ه    -٨١
  .لرعاية الطفل مرتبطة بالدخل، الغرض منها حفز اآلباء على احلصول على إجازات والدية

   من قائمة املسائل١٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
، ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٤مل تقدم إىل جلنة املساواة يف املعاملة مبدينة فيينا، يف الفترة مـن                -٨٢

  . من قانون فيينا اخلاص باملساواة يف املعاملة١١ا تتعلق باملادة أية قضاي

   من قائمة املسائل١٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
تستهدف سياسة سوق العمل النمساوية زيادة معدل مشاركة املرأة يف سوق العمل              -٨٣

سوق العمل مـن    ملرأة يف جهودها لدخول     امن خالل تدابري هادفة وعروض خاصة، ودعم        
العودة "وحتقيقاً هلذه الغاية، وضع برنامج أطلق عليه . جديد بعد انقضاء فترات رعاية األطفال

وبغية كفالة تقدمي مـساعدة     . موجهاً خصيصاً للمرأة على النطاق الوطين      "ثانية مع مستقبل  
 التوظيـف   مثلى للعائدات ثانية إىل سوق العمل، فإن لدى املكاتب اإلقليمية لدائرة خدمات           

العامة النمساوية مستشارون مدربون خصيصاً على مسائل العودة ثانية إىل سـوق العمـل              
وباإلضافة إىل ذلـك، أُعـدت      . وميكنهم إسداء املشورة املناسبة الحتياجات هؤالء الزبائن      

وتتلقـى املـرأة أيـضاً مـساعدة        . جمموعات تدابري خاصة إلسداء املشورة بغية دعم أمثل       
وعالوةً على ذلك، متنح دائرة خدمات التوظيـف العامـة          . تنظيم رعاية أطفاهلا  يتعلق ب  فيما
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النساء ذوات مداخيل منخفضة منحاً لرعاية األطفال حبيث يصبح من األيسر هلن التوفيق بني              
وتشكل منح رعاية األطفال هذه األساس االقتصادي للمرأة الذي         . عملهن وحياهتن األسرية  

ويف . املشاركة يف برامج تنمية املهارات أو احملافظة على عملها         وأيتيح هلا البحث عن عمل،      
ويتلقى مقدمو خدمات   .  امرأة من منح رعاية األطفال هذه      ٣ ٤٤٠، استفاد حنو    ٢٠١١ عام

مرافق رعاية األطفال، الذين يأخذون يف اعتبارهم متطلبات سوق العمل فيما يتعلق بتحديد             
ويف . فري أماكن لرعاية األطفال وتوظيف مـوظفني      ساعات عمل مرافقهم، إعانات دعم لتو     

 من العائدات جمدداً إىل سوق العمل مـساعدات ماليـة بلـغ             ٣٤ ٠٢٦، ُمنح   ٢٠١١ عام
  . مليون يورو٨١,٢جمموعها 

 مليون ٥٥، ُخصص مبلغ آخر قدره ٢٠١٤ إىل عام ٢٠١١وبالنسبة للفترة من عام       -٨٤
من أجل توسيع مرافق رعاية األطفال، ال سـيما         ملقاطعات االحتادية   اتناول  ميورو ووضع يف    

، زادت نـسبة    ٢٠٠٨ومنذ عام   . بالنسبة لألطفال الذين تصل أعمارهم إىل ثالث سنوات       
 نقـاط   ٧,٨     سنوات ممن يتلقون الرعاية يف هذه املرافق ب        ٣األطفال الذين تقل أعمارهم عن      

 ٦ إىل   ٣ فئة األعمـار مـن       وبلغت نسبة األطفال يف   ). مبا يف ذلك مربيات األطفال    (مئوية  
. ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ يف املائة يف     ٩٢,٦سنوات امللتحقني مبرافق رعاية األطفال      

  .٢٠٠٩وبذلك يكون هدف برشلونة بالنسبة هلذه الفئة العمرية قد حتقق يف عام 
وقد أدى استحداث صيغتني جديدتني قصرييت األجل ضمن نظـام إعانـة رعايـة                -٨٥

 يـورو شـهرياً     ١ ٠٠٠إما بدفع مبلغ إمجايل قدره      (ح احلصول على إعانات أعلى      تتي الطفل
ويعين هذا  . لنساء من العودة إىل أعماهلن خالل فترة أقصر       ا، إىل متكني    )إعانة مرتبطة بالدخل   أو

ويف كلتا الصيغتني، تصل فتـرة االسـتفادة        . أن فرصهن يف التقدم مل تعد مهددة بنفس احلدة        
شهراً شريطة أن حيصل كل من الوالدين على إجازة والدية ملدة شهرين على              ١٤القصوى إىل   

وقد بينت التجربة أن الصيغتني قصرييت األجل أدتا إىل زيادة كبرية يف النـسبة املئويـة                . األقل
. لآلباء الذين يأخذون إجازات والدية من الصيغة األطول أجالً، وال سيما الـصيغة األطـول              

 يف املائة من اآلباء على إجازات والدية يف إطـار النظـام             ٣,٦، حصل   ٢٠١٢يوليه  /متوز ويف
 ١١,٦، مقارنة بنـسبة     ) أشهر ٦+٣٠واستفادوا من إعانة رعاية الطفل بنظام       (األطول زمنياً   

 يف املائة يف إطار الـصيغة القـصرية         ٩,٨املائة يف إطار نظام املبلغ اإلمجايل األقصر أجالً و         يف
  .املرتبطة بالدخل

ومتاشياً مع الربنامج احلكومي، سُيرفع عـدد أمـاكن رعايـة األطفـال عاليـة                 -٨٦
 مكـان يف الـسنة      ١٠٤ ٠٠٠املدارس طوال اليوم، الـذي وصـل إىل قرابـة            يف اجلودة

. ٢٠١٥/٢٠١٦ مكان يف السنة الدراسية      ١٦٠ ٠٠٠، ليصل إىل    ٢٠١٠/٢٠١١ الدراسية
 مكـان   ٢١٠ ٠٠٠ية، سيتوفر ما جمموعه      الكائنة يف مراكز الرعاية النهار     وبإضافة األماكن 

 مليـون يـورو،   ٨٠وسيستثمر كل عام مبلغ . لرعاية عالية اجلودة طوال النهار يف املدارس   ل
 مليون يورو من امليزانيـة االحتاديـة لتوسـيع تقـدمي            ٣٢٠مبلغ إمجايل قدره جمموعه      أي
  .الرعاية على نطاق البلد هذه
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 سـواء البنـات   -وال اليوم يف متكـني التالميـذ        وتتمثل مزايا اخلدمات املدرسية ط      -٨٧
 من اتباع مسار أمثل لفترات التعلم والراحة واللعب وتلقي الـدروس اخلاصـة              -الصبيان   أو

والوجبات الغذائية مصمماً وفقاً لالحتياجات اخلاصة ألعمارهم، ويف الوقت نفـسه، لنمـاء             
ملفهوم التربوي الشامل الذي يشمل تقدير      وهبذا ا . جنازاهتم املدرسية إشخصياهتم الفردية، وتعزيز    
التمارين العلمية والتدريبات البدنية، يزداد اهتمام التالميذ وتعـزز         والفنون، واألنشطة الثقافية،    

ويستمر إدماج مجيع التالميذ ومتكينهم مـن فـرص         . مواهبهم وإبداعاهتم وتقوي شخصياهتم   
وعالوةً علـى ذلـك،     . ودة طوال اليوم  متكافئة وذلك من خالل األنشطة املدرسية عالية اجل       

  .تستفيد األمهات واآلباء من هذا النظام ألنه ييسر عليهم التوفيق بني أعماهلم وحياهتم األسرية
ثلثا مجيـع   (ونظراً ألن غالبية األشخاص الذين حيتاجون إىل الرعاية هم من اإلناث              -٨٨

 فإن النظام النمساوي للرعاية طويلة      ،)املتلقني إلعانات الرعاية الطويلة األجل هم من النساء       
األشخاص الذين حيتاجون إىل    حالة  عدداً من التدابري الرامية إىل ختفيف وطأة        يتضمن  األجل  

  :وتشمل هذه التدابري، بوجه خاص، ما يلي. الرعاية الطويلة األجل
  ؛منح إعانة رعاية طويلة األجل موجهة لتلبية االحتياجات •
أفراد األسرة ويوفر الرعاية فيما يتعلق باملعاش التقاعدي        منح تأمني اجتماعي يغطي      •

  ؛والتأمني الصحي
  ؛إمكانية تقدمي مسامهات مالية يف تكاليف الرعاية اخلارجية •
  ؛ ساعة يوميا٢٤ًتقدمي إعانات لتوفري الرعاية ملدة  •
  ؛ضمان جودة الرعاية اليت تقدم يف املرتل للشخص احملتاج إىل الرعاية •
  ؛ية من خالل خط هاتفي جماين خبصوص املسائل املتعلقة بالرعايةتوفري خدمة هاتف •
  ؛www.pflegedaheim.atتوفري موقع على اإلنترنت ألفراد األسرة الذين يقدمون الرعاية  •
تنفيذ تدابري داعمة لرعاية املعوزين من أجل ختفيف العبء عن كاهل أفراد األسـرة             •

  ؛الذين يقدمون الرعاية
  .صة لألشخاص الذين يعانون من اخلرفتعزيز املشاريع املخص •
 أعاله لالطالع على مزيد من التفاصـيل عـن احلمـالت           ٤٠-٣٦انظر الفقرات     -٨٩

  .اإلعالمية بشأن اإلجازة الوالدية واإلجازة ملدة شهر لآلباء عند والدة أطفاهلم

   من قائمة املسائل١٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 تقرير النمسا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          لقد كان الغرض من     -٩٠

استرعاء االنتباه إىل أنه عرب اإلبالغ عن القضايا اجلنسانية وحده ميكن إجـراء              ضد املرأة هو  
دراسة استقصائية لتبني ما إذا كانت هناك أوجه انعدام مساواة حمددة على أساس نوع اجلنس      
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ى أساس البيانات اليت يتم جتميعها وتقييمها يف هذه الدراسة          وعل. يف قطاع الصحة يف النمسا    
االستقصائية، ميكن الشروع يف أقرب وقت ممكن يف اختاذ تدابري مضادة مناسبة مبجرد تـبني               

  .صنوف انعدام املساواة احملددة يف القطاع الصحي
ـ      ٢٠١٠/٢٠١١يتألف تقرير النمسا عن صحة املرأة         -٩١ يت  من جمموعة من املواضيع ال

تبني أن الُنهج اليت تراعي االختالفات بني اجلنسني والُنهج اخلاصة باملرأة ليست ذات أمهيـة               
فقط يف القطاع الصحي وإمنا هناك حاجة ماسة إليها البتكار عروض هادفة، واسـتخالص              

وتبني اسـتنتاجات  . استنتاجات بالنسبة للسياسة الصحية وإعداد استراتيجيات مناسبة للعمل     
وأحـد  . ألحوال الصحية والنفسية لإلناث من سكان النمسا      انمسا عن صحة املرأة     تقرير ال 

أهداف هذا التقرير هو إذكاء الوعي العام بأن حتقيق املساواة بني اجلنسني يف النظام الصحي               
  .يشكّل مسامهة أساسية يف ضمان اجلودة

 كل من املرأة والرجل،     وحيلل اخلرباء يف هذا التقرير البيئات والسياقات اخلاصة حبياة          -٩٢
ويـسلط  . والقوالب النمطية املتصلة بأدوار كل من اجلنسني، واحملددات اجملتمعية للـصحة          

التقرير مزيداً من الضوء على اجملاالت اليت يتعّين اختاذ إجراءات بـشأهنا، ويقـّدم بيانـات                
خمتلفة إزاء الصحة،   ويوّضح التقرير أن للرجل واملرأة ُنهجاً       . إحصائية دعماً هلذه اإلجراءات   

ومجيع هذه  . وأهنما ينظران إىل األمراض بطرق خمتلفة ويستخدمان آليات خمتلفة للتصّدي هلا          
االختالفات مؤشرات هامة يتعّين أخذها يف احلسبان من أجل أن يكلل العمل الطيب بالنجاح              

اخلاصة بـاملرأة   ويف هذا السياق، مل يعد باإلمكان إغفال املواضيع         . يف جمال الرعاية الصحية   
 يتعني أخذها يف االعتبار يف جماالت الوقاية والعالج والرعاية          ن لك نظراً لكثرة البيانات املتاحة   

وبغية حتسني الرعاية الصحية للمرأة، يقّدم الفصل األخري من التقرير مسحاً جملاالت            . الالحقة
  .ورات للمستقبلصالعمل الضرورية والت

   من قائمة املسائل١٩ يف الفقرة رد على املسائل املثارةال    
، ) بنـصه املعـّدل    LE 07-13برنامج   (٢٠١٣-٢٠٠٧تنفيذ برنامج التنمية الريفية     ب  -٩٣
تحقق املساواة بني املرأة والرجل ليس فقط بالتمويل املالئم وإمنا أيضاً باالستناد إىل أنـشطة               ت

" Netzwerk Land"إطـار   استراتيجية ترمي إىل إذكاء الوعي والتوعية، ومن ذلك مـثالً يف            
 للتركيز حتديـداً    ٢٠١٠وقد أُنشئ فريق عمل خمصص يف       ). وكالة شبكات املناطق الريفية   (

على موضوع تكافؤ الفرص، واقترح عدداً من اإلجراءات اهلادفة إىل تعزيز املساواة بني املرأة              
  :وجرى يف هذا السياق تنفيذ التدابري التالية. والرجل يف املناطق الريفية

نظمت أحداث تدريبية ترمي إىل إذكاء الوعي هبذا املوضوع يف أوساط الـسلطات              •
  ؛االحتادية واإلقليمية املسؤولة عن منح التمويل

  ؛ق املستقبل موّجهة خصيصاً للمرأةإلقاء حماضرات على املستوى احمللي بشأن آفا •
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عليم تكميلي أطلقت أيضاً محالت إذكاء الوعي فيما يتعلق باحلاجة إىل توفري فرص لت     •
بنظام الوحدات للمرأة يف املناطق الريفية يف إطار برنامج التنمية الريفية لتمكني املرأة             
من تعزيز قدراهتا االستراتيجية يف إطار عمل اللجنة سواء على مـستوى الـسياسة              

  .الزراعية أو السياسة اإلقليمية
، ZAMياه االحتادية مشروع    وبدأت وزارة الزراعة واحلراجة والبيئة وإدارة موارد امل         -٩٤

وتركّز الدورة التدريبية اليت تنظم يف إطار هذا املشروع         ". حفز الزراعة املوّجه حنو املستقبل    "
املهارات واخلربة الفنية املتاحة، وبالتايل متكينها من التعاون بطريقـة          على  على إطالع املرأة    

وتدير املقاطعات االحتادية   . ابطات البلدية املنظمات الزراعية واإلقليمية واهليئات والر     مهنية يف 
، وتركّز بصورة واضـحة علـى املـشاركة         LE 07-13أيضاً مشاريع ممّولة يف إطار برنامج       
  .السياسية للمرأة يف املناطق الريفية

، تكلّف أفرقة عمل حملية بتنفيـذ املفهـوم   LE 07-13 للربنامج ٤ويف إطار األولوية   -٩٥
وُتمثّل املرأة يف مجيع هيئات أفرقة العمل احملليـة بنـسبة    . نمية احمللية اخلاص باستراتيجيات الت  

ويتمثّل أحد معايري اجلودة يف استراتيجيات التنميـة        . متاثل نسبتها املئوية يف جمموع السكان     
جتسيد متثيل املرأة والرجـل     : احمللية يف مراعاة مبدأ املساواة بني املرأة والرجل، وبعبارة أخرى         

. ات احملرومة يف عمليات السياسة الزراعية والـسياسة اإلقليميـة، علـى الـسواء        أو الفئ /و
الضروري للغاية أن تتناول هذه االستراتيجيات السياقات املختلفة حلياة املرأة والرجـل             ومن
أو الفئات احملرومة يف املناطق الريفية وكفالة استفادة املرأة والرجل من التدخالت على قدم              /و

  . يف املائة تقريبا٤٠ً امرأة حالياً مديرات ألفرقة العمل احمللية، أي بنسبة ٣٤تعمل و. املساواة
وقد قضى نظام إدارة اجلودة يف إطار أفرقة العمل احمللية بإلزامية تـوفري املعلومـات                 -٩٦

يف مجيع هيئـات صـنع      )  يف املائة  ٣٣(اجلنسانية بغية ضمان احملافظة على حصة دنيا للمرأة         
 وقد كلفت سلطة إدارة برنامج هذه األفرقة بتقدمي تقريـر         .إطار أفرقة العمل احمللية   القرار يف   

  . سنوي عن مدى النجاح يف تنفيذ هذا املفهوم

   من قائمة املسائل٢٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
ن نود أن نوّضح أن هذه املسألة نابعة عن سوء فهم فيما يتعلق بالفقرة ذات الصلة م                 -٩٧

  :تقرير النمسا، وميكن توضيحها بسهولة كما يلي
إن اخنفاض منح تصاريح العمل ُيعزى إىل أن النساء األجنبيات املعنيـات              

واألفراد املخولـون  . خمّوالت حالياً حق الوصول بال قيد إىل سوق العمل النمساوي   
 -مـل   عالحق الوصول غري املقّيد إىل سوق العمل مل يعودوا يف حاجة إىل تصاريح              

الوصول غري املقّيد إىل سوق العمل من مقتضيات وثائق إقامتـهم         فتمتعهم باحلق يف  
الوثيقة  أو) اإلقامة الدائمة يف بلدان االحتاد األورويب على سبيل املثال         وثيقة(اخلاصة  

  ").شهادة إعفاء"مثل الوثيقة املسّماة (اخلاصة الصادرة عن سلطة سوق العمل 
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الوصول إىل سوق العمـل ميـسراً لزوجـات         ، أصبح   ٢٠١١ومنذ عام     
، بـاتوا  )Red-White-Red Card plus(فبفضل البطاقة . أزواج العمال املهاجرين أو

 وهو ما يعين إلغاء     -اآلن يتمتعون فوراً بإمكانية الوصول غري املقيد إىل سوق العمل           
 عمـل   واليت كانوا حيصلون فيها فقط على تصريح      (فترة االنتظار ملدة سنة واحدة      

فقد منحـت تـسهيالت إضـافية        وعالوةً على ذلك،  ). مرتبط مبكان عمل حمدد   
  . من حيث الوصول إىل سوق العمل٢٠١٢يونيه /مللتمسي اللجوء يف حزيران

، بلغ متوسط العدد السنوي لألجنبيات الاليت يعملـن         ٢٠١١يف  : بيانات إحصائية   -٩٨
إال أنـه  ). ٢٠١٠ يف  ١٨٢ ٩٨٢( فـرداً    ١٩٩ ٢٩٠مبن فيهن ملتمسات اللجـوء      (بأجر  

يف سجل البطالة، تكون النسبة ذات الصلة عالية        سجلت   يف املائة    ٩,٤بتسجيل نسبة بلغت    
 مهاجرة من   ٣٦ ٤١٣ استفادت قرابة    ،وعلى وجه اإلمجال  . نسبياً بني هذه الفئة من األفراد     

مـن  ى أفراد   لقفقد ت  -العامة النمساوية   خدمات التوظيف   تقدمه دائرة   الذي  دعم  البرنامج  
  .ألنصبتهم يف جمموع عدد العاطلني عن العملأوساط مهاجرة دعماً 

اللغـة  يف  مهارات خاصـة    امتالك  ونظراً ألن النجاح املهين يتوقف بوجه عام على           -٩٩
دراسـية   العامة فـصوالً  خدمات التوظيف   ، متول دائرة    كشرط ملزاولة أعمال بعينها   األملانية  

اللغـة األملانيـة    فنية مصاحبة يف    ة  يتقدم أحياناً فصول دراس    كما. أجل اإلدماج اللغوي   من
، اسـتفاد  ٢٠١١ويف عـام  . برامج تدريبية موجهة إىل املوظفني املؤهلني  إىل جنب مع     جنباً
  . اللغة األملانية يفةيمن فصول دراس، ثلثاهم من اإلناث، فرداً ١٧ ٥٨١جمموعه  ما

  ن قائمة املسائل م٢١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
صدقت النمسا على اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف               -١٠٠
 ٢٠١٢يوليـه   /ولدى تنفيذ االتفاقية، اعتمدت حكومة النمسا االحتادية يف متوز        . ٢٠٠٨ عام

التوجيهيـة الـيت    املبادئ  أرست   اليت   ٢٠٢٠-٢٠١٢خطة العمل الوطنية املوجهة للمعوقني      
 .٢٠٢٠لسياسات النمساوية إزاء األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة حىت عام          اترشد هبا   تس

  .  من خطة العمل هذه على النساء املعوقات٥-١ويركز الفصل 
وحددت احلكومة االحتادية النمساوية إدماج األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة           -١٠١

" محلة توظيـف "طلقت حتقيقاً هلذا الغرض باعتباره هدفاً سياساتياً رئيسياً، وأيف سوق العمل   
مجيع املساعدة يف   تلقوا  ، جتاوز عدد األفراد الذين      ٢٠١١ويف  . للنساء والرجال ذوي اإلعاقة   

  . شخص٦٢ ٠٠٠النمسا يف إطار هذه املبادرة أحناء 
، توجه مجيع اخلـدمات واملبـادرات       "تعميم مراعاة منظور اإلعاقة   "ووفقاً ملفهوم     -١٠٢

العامة النمساوية أيـضاً إىل األشـخاص ذوي        خدمات التوظيف   اليت تقدمها دائرة    التروجيية  
قيود يف جمـال    تعاين من    امرأة   ١٧ ٤٠٠، استفادت قرابة    ٢٠١١ويف  . االحتياجات اخلاصة 
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العامـة  خـدمات التوظيـف     بالصحة من برامج الدعم اليت تقدمها دائـرة         العمل مرتبطة   
، بلـغ  ٢٠١١ويف . على عمـل من هؤالء النساء     امرأة   ١٦ ١٥٠النمساوية، كما حصلت    

هـذه الـربامج    يتلقون الدعم يف إطار     متوسط نصيب املرأة يف العدد اإلمجايل لألفراد الذين         
  . يف املائة٤٠الرامية إىل إدماج األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف سوق العمل نسبة 

مما هو نـاجم    حلق بصحتهم   اعتالل  واألشخاص الذين عانوا من إصابة بدنية أو من           -١٠٣
غري قانوين متعمد يعاقب عليه بالسجن ملدة أكثر مـن سـتة      االحتماالت عن عمل    يف مجيع   

املعوقات وحيق للنساء   . أشهر، حيق هلم احلصول على مساعدة مبوجب قانون ضحايا اجلرائم         
  . احلصول على تعويض مايل من الدولة أيضاًمبوجب هذا القانون

، ولدى تنفيذ الربوتوكول االختيـاري امللحـق        ٢٠١٢يوليه  / متوز ١واعتباراً من     -١٠٤
املهينة  باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو     

املظامل النمساوي، وهو جملس    ديوان  يراقب جملس   ،  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
ألشـخاص ذوي   املوجهـة ل  العامة بأكملها، املرافق والربامج     إلدارة  امستقل ملراقبة ورصد    

على النحو الذي ينص عليـه القـانون اخلـاص بتنفيـذ            (ارتكاب العنف فيها    اإلعاقة ملنع   
 من ضروب املعاملة أو العقوبة      هالربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغري      

  ).BGBl. I Nr. 1/2012 ينون التنفيذقاال -القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
 تطوير نظام املساعدة االجتماعية النمساوية، أُدخل يف كافة أحناء النمسا           وبغية زيادة   -١٠٥

الحتياجات ملساعدة األفـراد    من ا احلد األدىن   سد   نظام اإلعانات القائم على      ٢٠١٠يف عام   
لعمـل، فـإن اسـتعدادهم    درين على االقابالنسبة لألفراد   أما  . ايلاملعوز  الالذين يعانون من    

العامل الرئيسي الذي حيـدد مـدى       الستخدام قدراهتم اخلاصة على العمل بشكل نشط هو         
على اإلطـالق   يدخل هذا العامل يف احلسبان      استحقاقهم لإلعانات مبوجب هذا النظام، وال       

  .لعملالقادرين على الألفراد غري بالنسبة 
نفـس إمكانيـة    يتمثل يف تـوفري     ية الصحية النمساوية    مبدأ عام لسياسة الرعا   مثة  و  -١٠٦

 بغض النظر عـن     - إىل أي نوع من الرعاية الصحية الضرورية لكل شخص           امليّسرالوصول  
  . االقتصادي-جنسه أو سنه أو مكان إقامته أو مركزه االجتماعي أو االجتماعي 

رض واحلوادث أنه   املضد  وينبغي أن يضاف من وجهة نظر القانون اخلاص بالتأمني            -١٠٧
مبوجب اإللزامي   يرتبط التأمني    ،وفقاً للنظام الذي وضعه قانون التأمني االجتماعي النمساوي       

نظام التأمني القانوين على الصحة واحلوادث، بوجه عام، بدخل منساوي من عمـل بـأجر               
؛ )تقاعديمثل إعانة البطالة أو املعاش ال     (أو اإلعانات املتصلة به     /من بعض املدفوعات و    أو/و

احلد األدىن من االحتياجات    الذي يسد   واألفراد الذين يتلقون مدفوعات مبوجب نظام اإلعانة        
ال يتمتعون مبثل هذا التـأمني      األفراد الذي   أما  . لتأمني الصحي القانوين  ا أيضاً نظام    ميشمله

حها وهناك صيغة أخرية يتي    .كأفراد أسرة بوضعهم  " بتأمني مشترك "اإللزامي فهم مشمولون    
  .تأمني ذايتاألخذ بإمكانية  وهي نظام التأمني الصحي االجتماعي
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  املرفق
  ١اجلدول 

  )٢٠١١-٢٠٠٧(العالقة بني مرتكيب اجلرائم وضحاياهم يف اإلحصاءات اخلاصة باجلرائم لدى الشرطة النمساوية 

عالقة أسرية يف أسرة 
 معيشية مشتركة

عالقة أسرية بدون 
العيش يف أسرة 

 معارف مشتركةمعيشية 
معارف بطريق 

 اجملموع الكلي عالقة غري معروفة ال توجد عالقة الصدفة
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نسبتها 
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دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

د دـع
 اجلرائم

جمموع 
 النسب

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٣٥٧ ٣٥ ٣٫١ ٠٨٦ ١ ٣٩٫٨ ٠٦٤ ١٤ ٥٫٥ ٩٣٣ ١ ٢٨٫٢ ٩٦٧ ٩ ٦٫٧ ٣٨٢ ٢ ١٦٫٨ ٩٢٥ ٥ ضد احلياة واألطراف

 ١٠٠ ٥٧٧ ٢٫٣ ١٣ ٣٣٫٣ ١٩٢ ٧٫١ ٤١ ٣١٫٠ ١٧٩ ٥٫٧ ٣٣ ٢٠٫٦ ١١٩ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٧٨٠ ٣٤ ٣٫١ ٠٧٣ ١ ٣٩٫٩ ٨٧٢ ١٣ ٥٫٤ ٨٩٢ ١ ٢٨٫١ ٧٨٨ ٩ ٦٫٨ ٣٤٩ ٢ ١٦٫٧ ٨٠٦ ٥ اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٠٣٨ ١٩ ١٫٩ ٣٦٤ ٢٣٫٥ ٤٧٦ ٤ ٤٫٨ ٩٢٢ ٣٧٫٦ ١٥٤ ٧ ١٣٫٥ ٥٧٥ ٢ ١٨٫٦ ٥٤٧ ٣ ضد حرية األفراد

 ١٠٠ ٥١٤ ١ ١٫٥ ٢٢ ١٧٫٢ ٢٦١ ٥٫٠ ٧٥ ٣٣٫١ ٥٠١ ١٥٫٩ ٢٤٠ ٢٧٫٤ ٤١٥ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٥٢٤ ١٧ ٢٫٠ ٣٤٢ ٢٤٫١ ٢١٥ ٤ ٤٫٨ ٨٤٧ ٣٨٫٠ ٦٥٣ ٦ ١٣٫٣ ٣٣٥ ٢ ١٧٫٩ ١٣٢ ٣ نحاجل: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٥٠٠ ١ ٣٫٧ ٥٥ ٧٢٫٣ ٠٨٤ ١ ٦٫٣ ٩٤ ١٦٫٢ ٢٤٣ ٠٫٩ ١٣ ٠٫٧ ١١ ضد ممتلكات شخص آخر

 ١٠٠ ٥٠٠ ١ ٣٫٧ ٥٥ ٧٢٫٣ ٠٨٤ ١ ٦٫٣ ٩٤ ١٦٫٢ ٢٤٣ ٠٫٩ ١٣ ٠٫٧ ١١ اجلرائم: منها

 – – – – – – – – – – – – – – اجلنح: منها
األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٨٨٢ ١ ١٫٥ ٢٩ ١١٫٥ ٢١٦ ١٠٫٦ ٢٠٠ ٤٢٫٦ ٨٠١ ١١٫٥ ٢١٧ ٢٢٫٣ ٤١٩ ضد السالمة اجلنسية واخليار الذايت

 ١٠٠ ٨٠٦ ١ ١٫٤ ٢٦ ١١٫٦ ٢١٠ ١٠٫٧ ١٩٣ ٤١٫٦ ٧٥٢ ١١٫٨ ٢١٣ ٢٢٫٨ ٤١٢ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٧٦ ٣٫٩ ٣ ٧٫٩ ٦ ٩٫٢ ٧ ٦٤٫٥ ٤٩ ٥٫٣ ٤ ٩٫٢ ٧ اجلنح: منها

اجملموع الكلي جلميع األفعال    
ــة  ــة املرتكب ــري القانوني غ
 ١٠٠ ٧٧٧ ٥٧ ٢٫٧ ٥٣٤ ١ ٣٤٫٣ ٨٤٠ ١٩ ٥٫٥ ١٤٩ ٣ ٣١٫٤ ١٦٥ ١٨ ٩٫٠ ١٨٧ ٥ ١٧٫١ ٩٠٢ ٩ املستوجبة العقاب أمام حمكمة 

 ١٠٠ ٣٩٧ ٥ ٢٫١ ١١٦ ٣٢٫٤ ٧٤٧ ١ ٧٫٥ ٤٠٣ ٣١٫٠ ٦٧٥ ١ ٩٫٢ ٤٩٩ ١٧٫٧ ٩٥٧ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٣٨٠ ٥٢ ٢٫٧ ٤١٨ ١ ٣٤٫٥ ٠٩٣ ١٨ ٥٫٢ ٧٤٦ ٢ ٣١٫٥ ٤٩٠ ١٦ ٨٫٩ ٦٨٨ ٤ ١٧٫١ ٩٤٥ ٨ اجلنح: منها
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عالقة أسرية يف أسرة 
 معيشية مشتركة

عالقة أسرية بدون 
العيش يف أسرة 
 معارف معيشية مشتركة

معارف بطريق 
 اجملموع الكلي معروفةعالقة غري  ال توجد عالقة الصدفة

٢٠١٠ 
ــدد  ع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

ــدد  ع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

عـــدد 
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

ــدد  ع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

عــدد 
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

ــدد  ع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

ــدد  عـ
 اجلرائم

جمموع 
 النسب

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٠٧١ ٣٣ ٣٫٥ ١٦٤ ١ ٤٠٫٢ ٢٩٣ ١٣ ٥٫٥ ٨٣١ ١ ٢٧٫٨ ١٩١ ٩ ٥٫٩ ٩٦٥ ١ ١٧٫٠ ٦٢٧ ٥ ة واألطرافضد احليا

 ١٠٠ ٥١٩ ٣٫٥ ١٨ ٣٦٫٨ ١٩١ ٩٫٢ ٤٨ ٢٨٫١ ١٤٦ ٥٫٨ ٣٠ ١٦٫٦ ٨٦ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٥٥٢ ٣٢ ٣٫٥ ١٤٦ ١ ٤٠٫٢ ١٠٢ ١٣ ٥٫٥ ٧٨٣ ١ ٢٧٫٨ ٠٤٥ ٩ ٥٫٩ ٩٣٥ ١ ١٧٫٠ ٥٤١ ٥ اجلنح: منها

وجبة العقاب املرتكبـة    األفعال مست 
 ١٠٠ ٣٢١ ١٧ ٢٫١ ٣٧٢ ٢٤٫٠ ١٦١ ٤ ٤٫٧ ٨١٤ ٣٧٫٤ ٤٨٦ ٦ ١٣٫٥ ٣٤٣ ٢ ١٨٫٢ ١٤٥ ٣ ضد حرية األفراد

 ١٠٠ ٤٩٧ ١ ٢٫١ ٣١ ١٩٫٣ ٢٨٩ ٤٫٣ ٦٤ ٣١٫٤ ٤٧٠ ١٥٫٦ ٢٣٣ ٢٧٫٤ ٤١٠ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٨٢٤ ١٥ ٢٫٢ ٣٤١ ٢٤٫٥ ٨٧٢ ٣ ٤٫٧ ٧٥٠ ٣٨٫٠ ٠١٦ ٦ ١٣٫٣ ١١٠ ٢ ١٧٫٣ ٧٣٥ ٢ اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٦٧٣ ١ ٢٫٨ ٤٧ ٧٧٫٨ ٣٠٢ ١ ٥٫٧ ٩٥ ١٣٫٠ ٢١٧ ٠٫٤ ٧ ٠٫٣ ٥ ضد ممتلكات شخص آخر

 ١٠٠ ٦٧٣ ١ ٢٫٨ ٤٧ ٧٧٫٨ ٣٠٢ ١ ٥٫٧ ٩٥ ١٣٫٠ ٢١٧ ٠٫٤ ٧ ٠٫٣ ٥ اجلرائم: منها

 – – – – – – – – – – – – – – اجلنح: منها

ملرتكبـة  األفعال مستوجبة العقاب ا   
 ١٠٠ ٧٥٦ ١ ١٫٦ ٢٨ ١٢٫١ ٢١٢ ١٢٫٨ ٢٢٥ ٤١٫٧ ٧٣٢ ١١٫٧ ٢٠٥ ٢٠٫٢ ٣٥٤ ضد السالمة اجلنسية واخليار الذايت

 ١٠٠ ٦٨٠ ١ ١٫٥ ٢٦ ١٢٫٠ ٢٠٢ ١٢٫٧ ٢١٤ ٤١٫١ ٦٩١ ١١٫٩ ٢٠٠ ٢٠٫٧ ٣٤٧ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٧٦ ٢٫٦ ٢ ١٣٫٢ ١٠ ١٤٫٥ ١١ ٥٣٫٩ ٤١ ٦٫٦ ٥ ٩٫٢ ٧ اجلنح: منها

ي جلميع األفعال   اجملموع الكل 
ــة  ــة املرتكب ــري القانوني غ
 ١٠٠ ٨٢١ ٥٣ ٣٫٠ ٦١١ ١ ٣٥٫٢ ٩٦٨ ١٨ ٥٫٥ ٩٦٥ ٢ ٣٠٫٩ ٦٢٦ ١٦ ٨٫٤ ٥٢٠ ٤ ١٧٫٠ ١٣١ ٩ املستوجبة العقاب أمام حمكمة 

 ١٠٠ ٣٦٩ ٥ ٢٫٣ ١٢٢ ٣٧٫٠ ٩٨٤ ١ ٧٫٨ ٤٢١ ٢٨٫٤ ٥٢٤ ١ ٨٫٨ ٤٧٠ ١٥٫٨ ٨٤٨ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٤٥٢ ٤٨ ٣٫١ ٤٨٩ ١ ٣٥٫١ ٩٨٤ ١٦ ٥٫٣ ٥٤٤ ٢ ٣١٫٢ ١٠٢ ١٥ ٨٫٤ ٠٥٠ ٤ ١٧٫١ ٢٨٣ ٨ اجلنح: منها
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عالقة أسرية يف أسرة 
 معيشية مشتركة

عالقة أسرية بدون 
العيش يف أسرة 
 معارف معيشية مشتركة

معارف بطريق 
 اجملموع الكلي عالقة غري معروفة ال توجد عالقة الصدفة

٢٠٠٩ 
دد ـع

 اجلرائم
نسبتها 
 املئوية 

ــدد  ع
 ماجلرائ

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

ــدد  ع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

ــدد  ع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

جمموع 
 النسب

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٠٧٥ ٣١ ٤٫٣ ٣٣٨ ١ ٣٨٫٢ ٨٦١ ١١ ٧٫٩ ٤٥٠ ٢ ٢٧٫٦ ٥٦٥ ٨ ٥٫٨ ٧٨٨ ١ ١٦٫٣ ٠٧٣ ٥  ضد احلياة واألطراف

 ١٠٠ ٤٦١ ٤٫١ ١٩ ٣٧٫٧ ١٧٤ ٩٫٨ ٤٥ ٢٦٫٠ ١٢٠ ٧٫٢ ٣٣ ١٥٫٢ ٧٠ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٦١٤ ٣٠ ٤٫٣ ٣١٩ ١ ٣٨٫٢ ٦٨٧ ١١ ٧٫٩ ٤٠٥ ٢ ٢٧٫٦ ٤٤٥ ٨ ٥٫٧ ٧٥٥ ١ ١٦٫٣ ٠٠٣ ٥ اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٢٢٦ ١٧ ٢٫٤ ٤٢١ ٢٢٫٣ ٨٤٣ ٣ ٦٫٥ ١٢٨ ١ ٣٨٫٥ ٦٣٩ ٦ ١٢٫٧ ١٩٤ ٢ ١٧٫٤ ٠٠١ ٣ ضد حرية األفراد

 ١٠٠ ٥٣٧ ١ ٢٫٦ ٤٠ ١٩٫٦ ٣٠٢ ٤٫٦ ٧٠ ٣٥٫١ ٥٣٩ ١٣٫٣ ٢٠٥ ٢٤٫٨ ٣٨١ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٦٨٩ ١٥ ٢٫٤ ٣٨١ ٢٢٫٦ ٥٤١ ٣ ٦٫٧ ٠٥٨ ١ ٣٨٫٩ ١٠٠ ٦ ١٢٫٧ ٩٨٩ ١ ١٦٫٧ ٦٢٠ ٢ اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٥١٨ ٢ ٢٫٧ ٦٧ ٧٨٫٧ ٩٨٢ ١ ٧٫٠ ١٧٦ ١٠٫٧ ٢٦٩ ٠٫٤ ١١ ٠٫٥ ١٣  شخص آخرضد ممتلكات

 ١٠٠ ٥١٨ ٢ ٢٫٧ ٦٧ ٧٨٫٧ ٩٨٢ ١ ٧٫٠ ١٧٦ ١٠٫٧ ٢٦٩ ٠٫٤ ١١ ٠٫٥ ١٣ اجلرائم: منها

 – – – – – – – – – – – – – – اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٣٩٤ ١ ٠٫٦ ٩ ١١٫٤ ١٥٩ ١٥٫٨ ٢٢٠ ٤١٫٩ ٥٨٤ ١٠٫٥ ١٤٧ ١٩٫٧ ٢٧٥ ضد السالمة اجلنسية واخليار الذايت

 ١٠٠ ٣٣٩ ١ ٠٫٧ ٩ ١١٫٤ ١٥٣ ١٥٫٦ ٢٠٩ ٤١٫٦ ٥٥٧ ١٠٫٥ ١٤١ ٢٠٫٢ ٢٧٠ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٥٥ ٠٫٠ – ١٠٫٩ ٦ ٢٠٫٠ ١١ ٤٩٫١ ٢٧ ١٠٫٩ ٦ ٩٫١ ٥ اجلنح: منها

اجملموع الكلـي جلميـع     
األفعــال غــري القانونيــة 

لعقاب املرتكبة املستوجبة ا  
 ١٠٠ ٢١٣ ٥٢ ٣٫٥ ٨٣٥ ١ ٣٤٫٢ ٨٤٥ ١٧ ٧٫٦ ٩٧٤ ٣ ٣٠٫٨ ٠٥٧ ١٦ ٧٫٩ ١٤٠ ٤ ١٦٫٠ ٣٦٢ ٨ أمام حمكمة 

 ١٠٠ ٨٥٥ ٥ ٢٫٣ ١٣٥ ٤٤٫٦ ٦١١ ٢ ٨٫٥ ٥٠٠ ٢٥٫٤ ٤٨٥ ١ ٦٫٧ ٣٩٠ ١٢٫٥ ٧٣٤ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٣٥٨ ٤٦ ٣٫٧ ٧٠٠ ١ ٣٢٫٩ ٢٣٤ ١٥ ٧٫٥ ٤٧٤ ٣ ٣١٫٤ ٥٧٢ ١٤ ٨٫١ ٧٥٠ ٣ ١٦٫٥ ٦٢٨ ٧ اجلنح: منها
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عالقة أسرية يف أسرة 
 معيشية مشتركة

عالقة أسرية بدون 
العيش يف أسرة 
 معارف معيشية مشتركة

معارف بطريق 
 اجملموع الكلي عالقة غري معروفة ال توجد عالقة الصدفة

٢٠٠٨  
دد ـع

 اجلرائم
نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

د دـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

عـدد 
 اجلرائم

جمموع 
 النسب

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٥١٠ ٣٠ ٣٫٩ ١٩٩ ١ ٣٧٫٨ ٥٢٦ ١١ ٩٫٠ ٧٥٩ ٢ ٢٨٫١ ٥٧٦ ٨ ٥٫٣ ٦٣١ ١ ١٥٫٨ ٨١٩ ٤  ضد احلياة واألطراف

 ١٠٠ ٤٢٠ ٣٫٣ ١٤ ٣٣٫٨ ١٤٢ ٨٫٦ ٣٦ ٣٠٫٥ ١٢٨ ٧٫١ ٣٠ ١٦٫٧ ٧٠  اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٠٩٠ ٣٠ ٣٫٩ ١٨٥ ١ ٣٧٫٨ ٣٨٤ ١١ ٩٫٠ ٧٢٣ ٢ ٢٨٫١ ٤٤٨ ٨ ٥٫٣ ٦٠١ ١ ١٥٫٨ ٧٤٩ ٤ اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٠٧٤ ١٦ ٢٫٦ ٤٢٤ ٢٢٫٦ ٦٣٦ ٣ ٧٫١ ١٣٨ ١ ٣٨٫٢ ١٤٨ ٦ ١٢٫٥ ٠٠٧ ٢ ١٦٫٩ ٧٢١ ٢ ضد حرية األفراد

 ١٠٠ ٤٢٨ ١ ٢٫٠ ٢٩ ١٧٫٢ ٢٤٥ ٦٫٠ ٨٦ ٣٣٫٣ ٤٧٦ ١٤٫٩ ٢١٣ ٢٦٫٥ ٣٧٩ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٦٤٦ ١٤ ٢٫٧ ٣٩٥ ٢٣٫٢ ٣٩١ ٣ ٧٫٢ ٠٥٢ ١ ٣٨٫٧ ٦٧٢ ٥ ١٢٫٢ ٧٩٤ ١ ١٦٫٠ ٣٤٢ ٢ اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٣١٠ ٢ ٤٫٣ ١٠٠ ٧٨٫٥ ٨١٤ ١ ٥٫٥ ١٢٨ ١٠٫١ ٢٣٤ ٠٫٧ ١٦ ٠٫٨ ١٨ ضد ممتلكات شخص آخر

 ١٠٠ ٣١٠ ٢ ٤٫٣ ١٠٠ ٧٨٫٥ ٨١٤ ١ ٥٫٥ ١٢٨ ١٠٫١ ٢٣٤ ٠٫٧ ١٦ ٠٫٨ ١٨ اجلرائم: منها

 – – – – – – – – – – – – – – اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٤٢٥ ١ ١٫٤ ٢٠ ١٢٫١ ١٧٣ ١٤٫٦ ٢٠٨ ٤٢٫٢ ٦٠١ ٩٫٨ ١٤٠ ١٩٫٩ ٢٨٣ ضد السالمة اجلنسية واخليار الذايت

 ١٠٠ ٣٥٦ ١ ١٫٥ ٢٠ ١١٫٧ ١٥٨ ١٤٫٤ ١٩٥ ٤٢٫٠ ٥٦٩ ١٠٫١ ١٣٧ ٢٠٫٤ ٢٧٧ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٦٩ ٠٫٠ – ٢١٫٧ ١٥ ١٨٫٨ ١٣ ٤٦٫٤ ٣٢ ٤٫٣ ٣ ٨٫٧ ٦ اجلنح: منها

اجملموع الكلي جلميع األفعال    
ــة  ــة املرتكب ــري القانوني غ
 ١٠٠ ٣١٩ ٥٠ ٣٫٥ ٧٤٣ ١ ٣٤٫١ ١٤٩ ١٧ ٨٫٤ ٢٣٣ ٤ ٣٠٫٩ ٥٥٩ ١٥ ٧٫٥ ٧٩٤ ٣ ١٥٫٦ ٨٤١ ٧ املستوجبة العقاب أمام حمكمة 

 ١٠٠ ٥١٤ ٥ ٣٫٠ ١٦٣ ٤٢٫٨ ٣٥٩ ٢ ٨٫١ ٤٤٥ ٢٥٫٥ ٤٠٧ ١ ٧٫٢ ٣٩٦ ١٣٫٥ ٧٤٤ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٨٠٥ ٤٤ ٣٫٥ ٥٨٠ ١ ٣٣٫٠ ٧٩٠ ١٤ ٨٫٥ ٧٨٨ ٣ ٣١٫٦ ١٥٢ ١٤ ٧٫٦ ٣٩٨ ٣ ١٥٫٨ ٠٩٧ ٧ اجلنح: منها
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عالقة أسرية يف أسرة 
 تركةمعيشية مش

عالقة أسرية بدون 
العيش يف أسرة 
 معارف معيشية مشتركة

معارف بطريق 
 اجملموع الكلي عالقة غري معروفة ال توجد عالقة الصدفة

٢٠٠٧ 
دد ـع

 اجلرائم
نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

ا نسبته
 املئوية 

دد ـع
 اجلرائم

نسبتها 
 املئوية 

عـدد 
 اجلرائم

جمموع 
 النسب

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٠٧٥ ٣١ ٤٫٣ ٣٢٤ ١ ٣٦٫٨ ٤٣٥ ١١ ٩٫٦ ٩٩٤ ٢ ٢٨٫١ ٧٢١ ٨ ٥٫٥ ٧٠٤ ١ ١٥٫٨ ٨٩٧ ٤  ضد احلياة واألطراف

 ١٠٠ ٣٩١ ٣٫٦ ١٤ ٣٣٫٨ ١٣٢ ٩٫٥ ٣٧ ٢٦٫٦ ١٠٤ ٦٫٤ ٢٥ ٢٠٫٢ ٧٩  اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٦٨٤ ٣٠ ٤٫٣ ٣١٠ ١ ٣٦٫٨ ٣٠٣ ١١ ٩٫٦ ٩٥٧ ٢ ٢٨٫١ ٦١٧ ٨ ٥٫٥ ٦٧٩ ١ ١٥٫٧ ٨١٨ ٤ اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٤٢٤ ١٦ ٢٫٤ ٣٨٩ ٢١٫٤ ٥١٤ ٣ ٧٫٢ ١٨٩ ١ ٣٨٫٩ ٣٨٩ ٦ ١٢٫٦ ٠٧٢ ٢ ١٧٫٥ ٨٧١ ٢ ضد حرية األفراد

 ١٠٠ ٤٤٢ ١ ٢٫٣ ٣٣ ١٦٫٦ ٢٣٩ ٧٫٤ ١٠٦ ٣٥٫٠ ٥٠٤ ١٣٫٩ ٢٠١ ٢٤٫٩ ٣٥٩ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٩٨٢ ١٤ ٢٫٤ ٣٥٦ ٢١٫٩ ٢٧٥ ٣ ٧٫٢ ٠٨٣ ١ ٣٩٫٣ ٨٨٥ ٥ ١٢٫٥ ٨٧١ ١ ١٦٫٨ ٥١٢ ٢ اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٣٢٧ ٢ ٣٫١ ٧١ ٧٨٫١ ٨١٨ ١ ٨٫٥ ١٩٨ ٩٫٤ ٢١٨ ٠٫٣ ٧ ٠٫٦ ١٥ ضد ممتلكات شخص آخر

 ١٠٠ ٣٢٧ ٢ ٣٫١ ٧١ ٧٨٫١ ٨١٨ ١ ٨٫٥ ١٩٨ ٩٫٤ ٢١٨ ٠٫٣ ٧ ٠٫٦ ١٥ اجلرائم: منها

 – – – – – – – – – – – – – – اجلنح: منها

األفعال مستوجبة العقاب املرتكبـة     
 ١٠٠ ٦٤٨ ١ ٢٫٠ ٣٣ ١١٫٨ ١٩٥ ١٧٫٦ ٢٩٠ ٤٠٫٣ ٦٦٤ ٨٫٥ ١٤٠ ١٩٫٨ ٣٢٦ ضد السالمة اجلنسية واخليار الذايت

 ١٠٠ ٥٦٦ ١ ٢٫٠ ٣١ ١٢٫٢ ١٩١ ١٦٫٨ ٢٦٣ ٤٠٫٢ ٦٢٩ ٨٫٥ ١٣٣ ٢٠٫٤ ٣١٩ اجلرائم: منها

 ١٠٠ ٨٢ ٢٫٤ ٢ ٤٫٩ ٤ ٣٢٫٩ ٢٧ ٤٢٫٧ ٣٥ ٨٫٥ ٧ ٨٫٥ ٧ اجلنح: منها

اجملموع الكلي جلميع األفعال    
ــة  ــة املرتكب ــري القانوني غ
 ١٠٠ ٤٧٤ ٥١ ٣٫٥ ٨١٧ ١ ٣٣٫٠ ٩٦٢ ١٦ ٩٫١ ٦٧١ ٤ ٣١٫١ ٩٩٢ ١٥ ٧٫٦ ٩٢٣ ٣ ١٥٫٨ ١٠٩ ٨ املستوجبة العقاب أمام حمكمة 

 ١٠٠ ٧٢٦ ٥ ٢٫٦ ١٤٩ ٤١٫٦ ٣٨٠ ٢ ١٠٫٥ ٦٠٤ ٢٥٫٤ ٤٥٥ ١ ٦٫٤ ٣٦٦ ١٣٫٥ ٧٧٢ اجلرائم: هامن

 ١٠٠ ٧٤٨ ٤٥ ٣٫٦ ٦٦٨ ١ ٣١٫٩ ٥٨٢ ١٤ ٨٫٩ ٠٦٧ ٤ ٣١٫٨ ٥٣٧ ١٤ ٧٫٨ ٥٥٧ ٣ ١٦٫٠ ٣٣٧ ٧ اجلنح: منها

  .٢٠٠٧ ،٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١التقرير اخلاص باألمن . وزارة الداخلية االحتادية النمساوية  :املصدر
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 ٢اجلدول 
  نسبة املرأة يف أعلى فئات الدخل

 نصيب املرأة بالنسبة املئوية 
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ فئة الدخل والوظيفة  مستوى التأهيل 

   وما مياثلهاA-1/7-9الفئة  )األوىل(الدرجة اجلامعية 
 ٢٣٫٢ ٢٠٫٩ ٢١٫٣ ١٩٫١ ١٨٫١  )ةاملديرين العموميني أو املديرين ورؤساء اهليئات التابعة الكبري: مثل(

 A-1/4-6الفئة  )الثانية(الدرجة اجلامعية 
رؤساء الوحدات، ونواب رؤسائها، ورؤساء األقسام، ورؤساء اهليئـات         : مثل(

 ٣٤٫٩ ٣٣٫٦ ٣٢٫٧ ٣١٫٣ ٣٠٫٣ ) التابعة الكبرية نسبياً

شهادة التخرج من املدارس    
 لثانوية العلياا

   وما مياثلهاA-2/5-8الفئة 
رؤساء األقسام، ورؤساء اهليئات التابعة املتوسطة والصغرية، واملـوظفني         : لمث(

 ٢٧٫٧ ٢٦٫٦ ٢٦٫٢ ٢٥٫٦ ٢٥٫٠ )املسؤولني يف الوظائف عالية الرتبة نسبياً

  وما مياثلهاA-3/5-8الفئة  املؤهالت املهنية املتوسطة 
 ٣٣٫٢ ٣١٫٩ ٣١٫٤ ٣٠٫٨ ٣٠٫٥ )أي املوظفني املسؤولني يف الوظائف عالية الرتبة نسبياً(

 .)باللغة األملانية (٢٠١٢دائرة اخلدمة املدنية االحتادية النمساوية   :املصدر
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  ٣اجلدول 
، واملقاطعـات االحتاديـة، وحكومـات       )اجمللس الوطين (احلكومة االحتادية، والربملان    : التمثيل السياسي للمرأة والرجل يف    

  املقاطعات االحتادية
 )اجمللس الوطين(الربملان  احلكومة االحتادية

 نوع اجلنس
العدد 
  املطلق

النسبة 
 نوع اجلنس املئوية

احلزب االشـتراكي   
 الدميقراطي النمساوي

النسبة 
 املئوية

حزب الشعب 
 النمساوي

النسبة 
 اخلضر املئوية

النسبة 
 املئوية

حزب احلرية 
 النمساوي

النسبة 
 املئوية

التحالف من أجل   
 مستقبل النمسا

النسبة 
 عاجملمو املئوية

                         ٦٧ ١٢ الرجال
             ٥٧ ٨  منهم وزراء

 ٢٨ ٥٢ ١٤ ٣ ١٨ ٦ ٥٠ ١٠ ٢٥ ١٣ ٣٥ ٢٠ نساء ٣٣ ٦ نساء

 ٧٢ ١٣١ ٨٦ ١٨ ٨٢ ٢٨ ٥٠ ١٠ ٧٥ ٣٨ ٦٥ ٣٧ رجال ٤٣ ٦ منهم وزيرات

 ١٠٠ ١٨٣ ١٠٠ ٢١ ١٠٠ ٣٤ ١٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٥١ ١٠٠ ٥٧ اجملموع ١٠٠ ١٨ اجملموع

 .٢٠١٢سبتمرب /أيلول: آخر حتديث يف  

 برملان مقاطعة بورغنالند االحتادية حكومة مقاطعة بورغنالند االحتادية

 نوع اجلنس
العدد 
  املطلق

النسبة 
 نوع اجلنس املئوية

احلزب االشـتراكي   
 الدميقراطي النمساوي

النسبة 
 املئوية

حزب الشعب 
 النمساوي

النسبة 
 اخلضر املئوية

النسبة 
 املئوية

حزب احلرية 
 النمساوي

لنسبة ا
  قائمة بورغنالند املئوية

النسبة 
  اجملموع املئوية

 ١٩ ٧ صفر صفر ٥٠ ١ صفر صفر ٨ ١ ٢٦ ٥ نساء ٢٩ ٢ نساء

 ٨١ ٢٩ ١٠٠ ١ ٥٠ ١ ١٠٠ ١ ٩٢ ١٢ ٧٤ ١٤ رجال ٧١ ٥ رجال

 ١٠٠ ٣٦ ١٠٠ ١ ١٠٠ ٢ ١٠٠ ١ ١٠٠ ١٣ ١٠٠ ١٩ اجملموع ١٠٠ ٧ اجملموع

  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول: آخر حتديث يف  

 برملان مقاطعة كارينثيا االحتادية ة مقاطعة كارينثيا االحتاديةحكوم

 نوع اجلنس النسبة املئوية  العدد املطلق نوع اجلنس
احلــزب االشــتراكي 
 النسبة املئوية الدميقراطي النمساوي

حزب الشعب 
 اجملموع النسبة املئوية  *حزب احلرية النسبة املئوية اخلضر النسبة املئوية النمساوي

 ٢٢ ٨ ١٨ ٣ ٥٠ ١ ٣٣ ٢ ١٨ ٢ نساء ١٤ ١ نساء

 ٧٨ ٢٨ ٨٢ ١٤ ٥٠ ١ ٦٧ ٤ ٨٢ ٩ رجال ٨٦ ٦ رجال

 ١٠٠ ٣٦ ١٠٠ ١٧ ١٠٠ ٢ ١٠٠ ٦ ١٠٠ ١١ اجملموع ١٠٠ ٧ اجملموع

 .٢٠١٢سبتمرب /أيلول: آخر حتديث حلزب احلرية يف  *  
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 برملان مقاطعة النمسا السفلى االحتادية

 نوع اجلنس ئويةالنسبة امل  العدد املطلق نوع اجلنس
احلزب االشـتراكي   
 الدميقراطي النمساوي

النسبة 
 املئوية

حزب الشعب 
 النمساوي

النسبة 
 اخلضر املئوية

النسبة 
 املئوية

حزب احلرية 
 النمساوي

النسبة 
 اجملموع املئوية

 ١٨ ١٠ صفر صفر ٧٥ ٣ ١٣ ٤ ٢٠ ٣ نساء ٤٤ ٤ نساء

 ٨٢ ٤٦ ١٠٠ ٦ ٢٥ ١ ٨٧ ٢٧ ٨٠ ١٢ رجال ٥٦ ٥ رجال

 ١٠٠ ٥٦ ١٠٠ ٦ ١٠٠ ٤ ١٠٠ ٣١ ١٠٠ ١٥ اجملموع ١٠٠ ٩ جملموعا

 .٢٠١٢سبتمرب /أيلول: آخر حتديث يف  

 برملان مقاطعة النمسا العليا االحتادية  حكومة مقاطعة النمسا العليا االحتادية

 نوع اجلنس النسبة املئوية  العدد املطلق نوع اجلنس
احلــزب االشــتراكي 
 املئويةالنسبة  الدميقراطي النمساوي

حزب الشعب 
 النسبة املئوية اخلضر النسبة املئوية النمساوي

حزب احلرية 
 اجملموع النسبة املئوية النمساوي

 ٤٣ ٢٤ ٣٣ ٣ ٦٠ ٣ ٣٩ ١١ ٥٠ ٧ نساء ١١ ١ نساء

 ٥٧ ٣٢ ٦٧ ٦ ٤٠ ٢ ٦١ ١٧ ٥٠ ٧ رجال ٨٩ ٨ رجال

 ١٠٠ ٥٦ ١٠٠ ٩ ١٠٠ ٥ ١٠٠ ٢٨ ١٠٠ ١٤ اجملموع ١٠٠ ٩ اجملموع

 .٢٠١٢سبتمرب /أيلول: ديث يفآخر حت  

 برملان مقاطعة سالزبورغ االحتادية حكومة مقاطعة سالزبورغ االحتادية

 نوع اجلنس النسبة املئوية  العدد املطلق نوع اجلنس
احلــزب االشــتراكي 
 النسبة املئوية الدميقراطي النمساوي

حزب الشعب 
 النسبة املئوية اخلضر النسبة املئوية النمساوي

ة حزب احلري
 اجملموع النسبة املئوية النمساوي

 ٣٩ ١٤ ٢٠ ١ ٥٠ ١ ٣٦ ٥ ٤٧ ٧ نساء ٤٣ ٣ نساء

 ٦١ ٢٢ ٨٠ ٤ ٥٠ ١ ٦٤ ٩ ٥٣ ٨ رجال ٥٧ ٤ رجال

 ١٠٠ ٣٦ ١٠٠ ٥ ١٠٠ ٢ ١٠٠ ١٤ ١٠٠ ١٥ اجملموع ١٠٠ ٧ اجملموع

  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول: آخر حتديث يف  

 يا االحتاديةبرملان مقاطعة ستري حكومة مقاطعة سترييا االحتادية

 نوع اجلنس النسبة املئوية  العدد املطلق نوع اجلنس
احلزب االشـتراكي   
 الدميقراطي النمساوي

النسبة 
 املئوية

حزب الشعب 
 النمساوي

النسبة 
 املئوية

ــزب  احل
 الشيوعي

النسبة 
 املئوية

حزب احلرية 
 النمساوي

النسبة 
 اخلضر املئوية

النسبة 
 اجملموع املئوية

 ٣٠ ١٧ ٦٧ ٢ صفر صفر ٥٠ ١ ٣٢ ٧ ٣٠ ٧ نساء ٣٣ ٣ نساء

 ٧٠ ٣٩ ٣٣ ١ ١٠٠ ٦ ٥٠ ١ ٦٨ ١٥ ٧٠ ١٦ رجال ٦٧ ٦ رجال

 ١٠٠ ٥٦ ١٠٠ ٣ ١٠٠ ٦ ١٠٠ ٢ ١٠٠ ٢٢ ١٠٠ ٢٣ اجملموع ١٠٠ ٩ اجملموع

 .٢٠١٢سبتمرب /أيلول: آخر حتديث يف  
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 برملان مقاطعة تريول االحتادية حكومة مقاطعة تريول االحتادية

 نوع اجلنس
د العد

  املطلق
النسبة 
 نوع اجلنس املئوية

احلــزب 
االشتراكي 
الدميقراطي 
 النمساوي

النسبة 
 املئوية

حزب الـشعب   
 النمساوي

النسبة 
 اخلضر املئوية

النسبة 
 املئوية

حزب احلرية  
 النمساوي

النسبة 
 فريتز املئوية

النسبة 
 تريول املئوية

النسبة 
 املئوية

بال انتمـاء   
 *ألي حزب

النسبة 
 موعاجمل املئوية

 ٢٨ ١٠ صفر صفر صفر صفر ٢٠ ١ صفر صفر ٥٠ ٢ ٢٥ ٤ ٦٠ ٣ نساء ٢٥ ٢ نساء

 ٧٢ ٢٦ ١٠٠ ١ ١٠٠ ٢ ٨٠ ٤ ١٠٠ ٣ ٥٠ ٢ ٧٥ ١٢ ٤٠ ٢ رجال ٧٥ ٦ رجال

 ١٠٠ ٣٦ ١٠٠ ١ ١٠٠ ٢ ١٠٠ ٥ ١٠٠ ٣ ١٠٠ ٤ ١٠٠ ١٦ ١٠٠ ٥ اجملموع ١٠٠ ٨ اجملموع

 .٢٠١٢رب سبتم/أيلول: آخر حتديث ملن ليس هلم انتماء حزيب يف  *  

 برملان مقاطعة فورارلربغ االحتادية حكومة مقاطعة فورارلربغ االحتادية

 نوع اجلنس النسبة املئوية  العدد املطلق نوع اجلنس
احلزب االشـتراكي   
 النسبة املئوية الدميقراطي النمساوي

حزب الشعب 
 اجملموع ةالنسبة املئوي *حزب احلرية النسبة املئوية اخلضر النسبة املئوية النمساوي

 ٣٦ ١٣ ٢٢ ٢ ٥٠ ٢ ٣٥ ٧ ٦٧ ٢ نساء ٢٩ ٢ نساء

 ٦٤ ٢٣ ٧٨ ٧ ٥٠ ٢ ٦٥ ١٣ ٣٣ ١ رجال ٧١ ٥ رجال

 ١٠٠ ٣٦ ١٠٠ ٩ ١٠٠ ٤ ١٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣ اجملموع ١٠٠ ٧ اجملموع

  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول: آخر حتديث حلزب احلرية يف  *  

 ةبرملان مقاطعة فيينا االحتادي حكومة مقاطعة فيينا االحتادية

  العدد املطلق نوع اجلنس
النسبة 
 نوع اجلنس املئوية

احلزب االشـتراكي   
 الدميقراطي النمساوي

النسبة 
 املئوية

حزب الشعب  
 النمساوي

النسبة 
 اخلضر املئوية

النسبة 
 املئوية

حزب احلرية  
 النمساوي

النسبة 
 املئوية

بال انتمـاء   
 *ألي حزب

النسبة 
 اجملموع املئوية

 ٣٤ ٣٤ صفر صفر ١٥ ٤ ٣٦ ٤ ٤٢ ٥ ٤٣ ٢١ نساء ٤٦ ٦ نساء

 ٦٦ ٦٦ ١٠٠ ١ ٨٥ ٢٣ ٦٤ ٧ ٥٨ ٧ ٥٧ ٢٨ رجال ٥٤ ٧ رجال

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١ ١٠٠ ٢٧ ١٠٠ ١١ ١٠٠ ١٢ ١٠٠ ٤٩ اجملموع ١٠٠ ١٣ اجملموع

  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول: آخر حتديث ملن ليس هلم انتماء حزيب يف  *  
  .قاطعة فيينا االحتادية على شبكة اإلنترنت، وكذلك موقع مwww.austria.gv.atاإلنترنت    :املصدر
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34 

  ٤اجلدول 
  ، مسح عام١-ألف-١املؤشر .  تقرير رأس املال الفكري مبعادالت املوظفني املتفرغني-املوظفون 

 كانون ٣١: فحوى البيانات يف (٢٠١١
 )٢٠١١ديسمرب /األول

 كانون ٣١: حالة البيانات يف (٢٠١٠
 )٢٠١٠ديسمرب /األول

 كانون ٣١: يانات يفحالة الب (٢٠٠٩
 )٢٠٠٩ديسمرب /األول

 النساء اجملموع 
النسبة املئوية  

 النساء اجملموع للنساء
النسبة املئوية  

 النساء اجملموع للنساء
النسبة املئوية  

 للنساء

 ٣٦٫٩ ٩٣٦٫٤ ٧ ٥٠٧٫٨ ٢١ ٣٥٫٢ ٠٨٨٫١ ٧ ١٤٧٫٥ ٢٠ ٣٥٫٦ ٢٥٩٫٩ ٧ ٣٩٤٫٠ ٢٠ جمموع املوظفني اجلامعيني العامليني والفنيني

 ١٨٫٧ ٣٩٩٫٨ ١٣٩٫٣ ٢ ١٩٫٦ ٤٢٤٫٤ ١٦٣٫٩ ٢ ٢٠٫٦ ٤٦٠٫٩ ٢٣٦٫٤ ٢  أساتذة اجلامعات  

 ٣٨٫٩ ٥٣٦٫٦ ٧ ٣٦٨٫٦ ١٩ ٣٧٫١ ٦٦٣٫٧ ٦ ٩٨٣٫٦ ١٧ ٣٧٫٤ ٧٩٩٫٠ ٦ ١٥٧٫٧ ١٨ )األعضاء(املوظفون العلميون والفنيون   

من بينهم املوظفون الـذين منحـوا         
 ٢٠٫٢ ٦١٣٫٥ ٠٣٩٫٦ ٣ ٢٠٫٤ ٥٦٠٫٩ ٧٤٤٫٧ ٢ ٢٠٫٩ ٥٤٣٫٠ ٦٠٣٫١ ٢ التأهيل درجة

من بينـهم األسـاتذة املـشاركون         
    ١٩٫٧ ١٦٫١ ٨١٫٨ ١٩٫٤ ٢٩٫٥ ١٥٢٫٠ )املشمولون باالتفاق اجلماعي للجامعة(

من بينـهم األسـاتذة املـساعدون         
    ٣٠٫٩ ٨٤٫٤ ٢٧٢٫٩ ٣٢٫١ ١٥٠٫١ ٤٦٧٫١ )املشمولون باالتفاق اجلماعي للجامعة(

 املعنيـون بالبحـث     من بينهم املوظفون    
 ٤٢٫٩ ٩٥٦٫٩ ٢ ٨٨٩٫٠ ٦ ٣٦٫٨ ١٤١٫٩ ٢ ٨٢٦٫٧ ٥ ٣٧٫٠ ١٦٨٫٧ ٢ ٨٦٧٫٨ ٥ والتطوير، املمولون من طرف ثالث

 ٦٠٫٣ ٣٥٥٫٧ ٧ ٢٠٧٫٢ ١٢ ٦٠٫٤ ٣١٣٫٩ ٨ ٧٧٠٫٣ ١٣ ٦٠٫٧ ٤٢١٫٧ ٨ ٨٨١٫٥ ١٣ جمموع املوظفني اجلامعيني غري األكادمييني   

 من بينهم املوظفون املعنيون بالبحـث       
    ٦٧٫٤ ٠٠٩٫٠ ١ ٤٩٨٫٠ ١ ٦٣٫٦ ٨١٦٫٤ ٢٨٢٫٨ ١ والتطوير، املمولون من طرف ثالث

من بينهم األطباء الذين يتلقون تدريباً        
 ٤٨٫٧ ٤٦١٫٧ ٩٤٨٫١ ٤٨٫٧ ٤٨٤٫٣ ٩٩٤٫٨ ٥٠٫٥ ٤٨٥٫٠ ٩٦٠٫٦ متخصصاً

من بينهم األطباء الـذين يعملـون،         
 ٦٥٫٣ ٣٥٫٨ ٥٤٫٨ ٦٢٫٠ ٣١٫٠ ٥٠٫٠ ٥٨٫٩ ٣٧٫٣ ٦٣٫٣ حصراً، يف املستشفيات العامة

من بينهم املمرضون واملمرضات الـذين        
 ٨٥٫٥ ٤٠٣٫٤ ٤٧١٫٩ ٨٥٫٩ ٣٢١٫٠ ٣٧٣٫٦ ٨٤٫٠ ٤٠٢٫٢ ٤٧٨٫٨ يعملون، حصراً، يف املستشفيات العامة

 ٤٥٫٤ ٢٩٢٫١ ١٥ ٧١٥٫١ ٣٣ ٤٥٫٤ ٤٠٢٫١ ١٥ ٩١٧٫٨ ٣٣ ٤٥٫٨ ٦٨١٫٧ ١٥ ٢٧٥٫٦ ٣٤ اجملموع

  



 

 

C
E

D
A

W
/C

/A
U

T
/Q

/7-8/A
dd.1 

 

35 
G

E
.12-48039 

 )٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١: حالة البيانات يف (٢٠٠٧ )٢٠٠٨ديسمرب /انون األول ك٣١: حالة البيانات يف (٢٠٠٨
 النسبة املئوية للنساء النساء اجملموع النسبة املئوية للنساء النساء اجملموع 

 ٣٥٫١ ٩٣٧٫٠ ٦ ٧٨٣٫٢ ١٩ ٣٦٫٢ ٤٨٨٫٣ ٧ ٧١٤٫١ ٢٠ جمموع املوظفني اجلامعيني العامليني والفنيني

 ١٦٫٠ ٣٣٣٫١ ٠٨٤٫٤ ٢ ١٦٫٨ ٣٥٢٫٩ ١٠٢٫٨ ٢  اتأساتذة اجلامع  

 ٣٧٫٣ ٦٠٣٫٨ ٦ ٦٩٨٫٧ ١٧ ٣٨٫٣ ١٣٥٫٤ ٧ ٦١١٫٣ ١٨ )األعضاء(املوظفون العلميون والفنيون   

 ١٨٫٩ ٥٩٠٫٩ ١٢٢٫٩ ٣ ١٩٫٧ ٦٢٢٫٠ ١٦٠٫٣ ٣ من بينهم املوظفون الذين منحوا درجة التأهيل  

ق املشمولون باالتفا (من بينهم األساتذة املشاركون       
       )اجلماعي للجامعة

املشمولون باالتفاق  (من بينهم األساتذة املساعدون       
       )اجلماعي للجامعة

من بينهم املوظفون املعنيون بالبحث والتطوير، املمولون         
 ٤٢٫٣ ٥٩١٫٦ ٢ ١٢٩٫٠ ٦ ٤٣٫٠ ٨٨٤٫٩ ٢ ٧١١٫٢ ٦ من طرف ثالث

 ٥٩٫٨ ٠٩٣٫٠ ٧ ٨٧٠٫٠ ١١ ٦٠٫٣ ٢٢٥٫١ ٧ ٩٨٣٫٩ ١١ جمموع املوظفني اجلامعيني غري األكادمييني   

من بينهم املوظفون املعنيـون بالبحـث والتطـوير،           
       املمولون من طرف ثالث

 ٤٧٫١ ٣٩٥٫٣ ٨٣٨٫٥ ٤٨٫٢ ٤٥٠٫٠ ٩٣٣٫١ من بينهم األطباء الذين يتلقون تدريباً متخصصاً  

من بينهم األطبـاء الـذين يعملـون، حـصراً، يف          
 ٠٫٠  ٠٫٢ ٠٫٠  ٠٫٢ املستشفيات العامة

من بينهم املمرضون واملمرضات الذين يعملون، حصراً،         
 ٨٧٫٣ ٣٢٤٫١ ٣٧١٫٤ ٨٧٫١ ٣٣٢٫٣ ٣٨١٫٣ يف املستشفيات العامة

 ٤٤٫٣ ٠٣٠٫٠ ١٤ ٦٥٣٫٣ ٣١ ٤٥٫٠ ٧١٣٫٤ ١٤ ٦٩٧٫٩ ٣٢ اجملموع
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36 

  ٥اجلدول 
  ، مسح عام١-ألف-١ؤشر  تقرير رأس املال الفكري مبعاِدالت املوظفني املتفرغني، امل-املوظفون 

 كانون ٣١: حالة البيانات يف (٢٠١١
 )٢٠١١ديسمرب /األول

 كانون ٣١: حالة البيانات يف (٢٠١٠
 )٢٠١٠ديسمرب /األول

 كانون ٣١: حالة البيانات يف (٢٠٠٩
 )٢٠٠٩ديسمرب /األول

 النسبة املئوية للنساء النساء موعاجمل النسبة املئوية للنساء النساء اجملموع النسبة املئوية للنساء النساء اجملموع 

 ٣٩٫٣ ٧٥٢ ١٣ ٩٧٤ ٣٤ ٣٨٫٢ ٠٢٤ ١٣ ١١٠ ٣٤ ٣٨٫٨ ٤٨٢ ١٣ ٧٦٥ ٣٤ جمموع املوظفني اجلامعيني العامليني والفنيني

 ١٨٫٧ ٤١٢ ٢٠٣ ٢ ١٩٫٦ ٤٣٨ ٢٣٢ ٢ ٢٠٫٦ ٤٧٦ ٣٠٩ ٢  أساتذة اجلامعات  

 ٤٠٫٦ ٣٥١ ١٣ ٨٧٧ ٣٢ ٣٩٫٤ ٥٩٩ ١٢ ٩٦٤ ٣١ ٤٠٫٠ ٠٢٦ ١٣ ٥٥٢ ٣٢ )األعضاء(املوظفون العلميون والفنيون   

من بينهم املوظفون الـذين منحـوا         
 ٢٠٫٧ ٦٤٦ ١٢٥ ٣ ٢٠٫٩ ٥٩٠ ٨١٧ ٢ ٢١٫٣ ٥٦٧ ٦٦١ ٢ درجة التأهيل

من بينهم األسـاتذة املـشاركون        
    ٢٠٫٠ ١٧ ٨٥ ١٩٫٩ ٣١ ١٥٦ )املشمولون باالتفاق اجلماعي للجامعة(

من بينـهم األسـاتذة املـساعدون        
    ٣٢٫٠ ٩١ ٢٨٤ ٣٢٫٧ ١٥٦ ٤٧٧ )ملشمولون باالتفاق اجلماعي للجامعةا(

من بينهم املوظفون املعنيون بالبحـث        
 ٤٤٫٣ ١١٠ ٤ ٢٧٤ ٩ ٣٨٫٧ ٠٧٩ ٣ ٩٤٨ ٧ ٣٨٫٨ ١٤٠ ٣ ٠٩٢ ٨ والتطوير، املمولون من طرف ثالث

جمموع املوظفني اجلـامعيني غـري        
 ٦١٫٨ ٠٨٥ ٩ ٧٠٢ ١٤ ٦١٫٢ ٦٧٦ ١٠ ٤٣٤ ١٧ ٦١٫٥ ٨٤٠ ١٠ ٦٢٠ ١٧ األكادمييني 

من بينهم املوظفون املعنيون بالبحـث      
     ٦٥٫٣ ٤٢٣ ١ ١٧٩ ٢ ٦٢٫٣ ٢٣٨ ١ ٩٨٨ ١ والتطوير، املمولون من طرف ثالث

من بينهم األطباء الـذين يتلقـون         
 ٤٩٫٤ ٤٨٢ ٩٧٥ ٤٩٫٢ ٥٠١ ٠١٨ ١ ٥١٫١ ٥٠٦ ٩٩٠ تدريباً متخصصاً

من بينهم األطباء الـذين يعملـون،         
 ٦٤٫٩ ٣٧ ٥٧ ٦٣٫٠ ٣٤ ٥٤ ٥٩٫٧ ٤٠ ٦٧ ، يف املستشفيات العامةحصراً

من بينهم املمرضون واملمرضات الذين       
 ٨٦٫٩ ٤٦٥ ٥٣٥ ٨٧٫١ ٣٧٩ ٤٣٥ ٨٥٫٧ ٤٧٤ ٥٥٣ يعملون، حصراً، يف املستشفيات العامة

 ٤٦٫٠ ٦٥٦ ٢٢ ٢٦٧ ٤٩ ٤٦٫٠ ٥٢٢ ٢٣ ١٣٨ ٥١ ٤٦٫٥ ١٥٣ ٢٤ ٩٧٤ ٥١ اجملموع
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 )٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١: حالة البيانات يف (٢٠٠٧ )٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١:  يفحالة البيانات (٢٠٠٨
 النسبة املئوية للنساء النساء اجملموع النسبة املئوية للنساء النساء اجملموع 

 ٣٨٫١ ٢٤١ ١٢ ١٦٥ ٣٢ ٣٨٫٩ ٠٦٦ ١٣ ٦٠٨ ٣٣ جمموع املوظفني اجلامعيني العامليني والفنيني

 ١٥٫٨ ٣٤٩ ٢١٠ ٢ ١٦٫٨ ٣٦٩ ١٩٢ ٢  امعاتأساتذة اجل  

 ٣٩٫٦ ٩٠٧ ١١ ٠٥٩ ٣٠ ٤٠٫٣ ٧١٦ ١٢ ٥٢١ ٣١ )األعضاء(املوظفون العلميون والفنيون   

 ١٩٫٢ ٦١٢ ١٨١ ٣ ٢٠٫٢ ٦٥٠ ٢٢٤ ٣ من بينهم املوظفون الذين منحوا درجة التأهيل  

املشمولون باالتفاق  (من بينهم األساتذة املشاركون       
       )اجلماعي للجامعة

املشمولون باالتفاق  (من بينهم األساتذة املساعدون       
       )اجلماعي للجامعة

من بينهم املوظفون املعنيـون بالبحـث والتطـوير،           
 ٤٣٫٩ ٤٧٣ ٣ ٩٠٦ ٧ ٤٤٫٦ ٩٤٤ ٣ ٨٤٦ ٨ املمولون من طرف ثالث

 ٦٠٫٦ ٦٨٢ ٨ ٣٣٥ ١٤ ٦١٫٤ ٩٣٩ ٨ ٥٥٩ ١٤ جمموع املوظفني اجلامعيني غري األكادمييني   

من بينهم املوظفون املعنيون بالبحـث والتطـوير،          
       املمولون من طرف ثالث

 ٤٧٫٣ ٤٠١ ٨٤٧ ٤٨٫٤ ٤٥٦ ٩٤٢ من بينهم األطباء الذين يتلقون تدريباً متخصصاً  

من بينهم األطباء الـذين يعملـون، حـصراً، يف            
 ٠٫٠   ١ ٠٫٠   ١ املستشفيات العامة

ت الـذين يعملـون،     من بينهم املمرضون واملمرضا     
 ٨٨٫١ ٣٦٩ ٤١٩ ٨٨٫ ٣٧٧ ٤٢٨ حصراً، يف املستشفيات العامة

 ٤٥٫٢ ٦٦٠ ٢٠ ٧٢٥ ٤٥ ٣٨٫٩ ٠٦٦ ١٣ ٦٠٨ ٣٣ اجملموع
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38 

  ٦اجلدول 
  ، مسح عام١-ألف-١ تقرير رأس املال الفكري، املؤشر -املوظفون 

 ٣١: حالة البيانات يف (٢٠١١شتاء 
 )٢٠١١ديسمرب /كانون األول

 ٣١: الة البيانات يفح (٢٠١٠شتاء 
 )٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

 كانون ٣١: حالة البيانات يف (٢٠٠٩شتاء 
 )٢٠٠٩ديسمرب /األول

 النساء اجملموع 
النسبة املئوية  

 النساء اجملموع للنساء
النسبة املئوية  

 النساء اجملموع للنساء
النسبة املئوية  

 للنساء

 ٠٫٠ صفر ٢٢ ٤٫٥ ١ ٢٢ ١٩٫٠ ٤ ٢١ العمداء

 ٣٣٫٨ ٢٤ ٧١ ٣٩٫٧ ٢٩ ٧٣ ٤٧٫٩ ٣٤ ٧١ واب العمداءن

 ٢٠٫٠ ٤ ٢٠ ٢٨٫٦ ٦ ٢١ ٢٧٫٣ ٦ ٢٢ رؤساء جلان جملس الشيوخ

 ١٣٫٧ ٧ ٥١ ١٦٫٣ ٨ ٤٩ ١٤٫٠ ٧ ٥٠ املوظفون املسؤولون عن املسائل الدراسية

رؤساء الوحدات التنظيمية ذات املسؤوليات عن البحوث       
لنهوض باملهارات  والتدريس، أو للمسؤوليات اليت تتعلق با     

 ١٦٫٢ ١٥٢ ٩٤٠ ١٧٫٢ ١٦٣ ٩٤٨ ١٩٫٦ ٢٠٠ ٠١٩ ١ والتدريس وإعالء قيمتهما

 ٤٦٫٩ ٢٠٩ ٤٤٦ ٤٧٫٧ ٢٢٨ ٤٧٨ ٤٢٫٣ ٢٢٣ ٥٢٧ رؤساء وحدات تنظيمية ذات وظائف إدارية

  
/  كانون األول٣١: حالة البيانات يف (٢٠٠٨شتاء 

 )٢٠٠٨  ديسمرب
/  األول كانون٣١: حالة البيانات يف (٢٠٠٧شتاء 

 )٢٠٠٧  ديسمرب
 النسبة املئوية للنساء النساء اجملموع النسبة املئوية للنساء النساء اجملموع 

 ٤٫٨ ١ ٢١ ٥٫٠ ١ ٢٠ العمداء

 ٢٩٫٢ ١٩ ٦٥ ٣٢٫٩ ٢٣ ٧٠ نواب العمداء

 ١٦٫٧ ٣ ١٨ ٢١٫٧ ٥ ٢٣ رؤساء جلان جملس الشيوخ

 ٢٣٫٧ ١٤ ٥٩ ١٠٫٩ ٥ ٤٦ املوظفون املسؤولون عن املسائل الدراسية

رؤساء الوحدات التنظيمية ذات املسؤوليات عـن البحـوث         
والتدريس، أو املسؤوليات اليت تتعلق بالنـهوض باملهـارات         

 ١٤٫٩ ١٤٨ ٩٩٤ ١٤٫٥ ١٣٦ ٩٣٦ والتدريس وإعالء قيمتهما

 ٤٠٫٢ ١٣٧ ٣٤١ ٤٥٫٤ ١٨٦ ٤١٠ رؤساء وحدات تنظيمية ذات وظائف إدارية

        


