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يف غيــــاب الــــسيدة شــــيمونوفيتش، تولــــت الرئاســــة  
 .السيدة غاسبارد، نائبة الرئيسة

 
 .٠٥/١٥وافتتحت اجللسة الساعة  

ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م
 )تابع (تفاقية من اال١٨ املادة

) تـــــــابع (التقريـــــــر الـــــــدوري الـــــــسادس للنمـــــــسا 
)CEDAW/C/AUT/6 ،CEDAW/C/AUT/Q/6 و (Add.1 

بدعوة من الرئيسة اختذ أعضاء وفـد النمـسا أماكنـهم            - ١
 .إىل مائدة اللجنة

 
 )تابع (٨ و ٧املادتان 

ــسيدة كــول  - ٢ ــة   ): النمــسا (ال ــى أســئلة اللجن ردت عل
ـــوقال ــساء الــ  ــ ــسبة الن ــد   ت إن ن ــة ق ــشغلن مناصــب عام اليت ي

 إىل ١٩٩٩ يف املائـــة يف الفتـــرة مـــن   ٤٠بقيـــت ثابتـــة عنـــد   
وقد أحـدث قـانون املـساواة يف املعاملـة أثـرا واضـحا              . ٢٠٠٦
ا نـــسبة ـــــة الـــيت زادت فيهــــــة يف الـــوزارات االحتاديـــــيف احلال

 ٢٧ة إىل  ـــ  يف املائ  ١٨النساء الاليت يـشغلن مناصـب عليـا مـن           
ويف احلكومة االحتاديـة ارتفعـت      . السنتني املاضيتني يف املائة يف    

ــن   ــساء مـ ــسبة النـ ــام  ٢٠نـ ــة يف عـ  يف ٤٠ إىل ١٩٨٧ يف املائـ
وارتفعـت نـسبة النـساء      . املائة، وهي أعلى نسبة على اإلطالق     

ي ـــــ يف املائــة ف١٠الــاليت خيــدمن يف اجلمعيــة الوطنيــة مــن حنــو 
ــام  ــد ١٩٨٢عـ ــدما صـ ــة، إىل  ، عنـ ــى االتفاقيـ ــسا علـ  قت النمـ
ــا يـــــبني أثـــــر االتفاقيـــــة  ٢٠٠٦يف املائـــــة يف عـــــام  ٣١ ، ممـــ

ــة  ــا الدســتورية تــشكل   . والتــشريعات الوطني ويف احملكمــة العلي
ــسبة  ــرأة نـ ــة مـــن القـــضاة و  ٣٠املـ ــة مـــن ٧٧ يف املائـ  يف املائـ

موظفي احملكمة، بينما تشكل املـرأة يف احملكمـة العليـا اإلداريـة           
. مـن مـوظفي احملكمـة    يف املائـة   ٤٧ يف املائة من القضاة و       ١٨

 مــن القــانون االحتــادي للمــساواة يف ١٠وأخــريا، تــنص املــادة 

املعاملة على ضرورة تساوي عدد الرجـال والنـساء يف اللجـان            
 .العامة

 يف املائـة مـن      ٤٨قالـت إن    ): النمسا (السيدة مسوتين  - ٣
 مـن قـضاة احملكمـة العليـا         ٥٧ من   ١٠موظفي وزارة العدل و     

امـرأة عينـت رئيـسا للمحكمـة العليـا يف           هن مـن النـساء، وأن       
 .، ألول مرة٢٠٠٧يناير /كانون الثاين

ــسيدة كــوغلي  - ٤ ــشكل  ): النمــسا (ال ــرأة ت قالــت إن امل
 يف املائة من املوظفني الذين يشغلون مناصب صـنع القـرار            ٢٤

ــة و  ــة مــن املــوظفني العــاملني يف   ٢٠يف وزارة اخلارجي  يف املائ
ــة  ــا اخلارجي ــد ارتفعــ . بعثاهت ــن   وق ــسفريات م ــسبة ال  يف ٩ت ن

، ٢٠٠٥ يف املائـــــة يف عـــــام ١٧ إىل ٢٠٠٣يف عـــــام  ائـــــةامل
وتشغل امرأة منصب الـوزير حاليـا، وقـد تولـت هـذا املنـصب               

ــرأة أيـــضا  ــا المـ ــة  ويت. خلفـ كـــون امتحـــان الـــدخول يف خدمـ
امتحــان حتريــري غُفــل وامتحــان : اخلارجيــة إىل جــزأين وزارة
ــساء علــى الرجــا  . شــفهي ل يف أحــدث هــذه  وقــد تفوقــت الن

ــوطين   . االمتحانــات وأخــريا، عينــت امــرأة كــرئيس للربملــان ال
 .ألول مرة

قالت إن  ): النمسا ( كومسيديس -السيدة موخرييي    - ٥
 يف املائــــة مــــن مــــوظفي اللجــــان التابعــــة ٢٤املــــرأة تــــشكل 

ــات، و   ــا للجامعـ ــالس العليـ ــاء  ١٩للمجـ ــن رؤسـ ــة مـ  يف املائـ
ــة، و   ــات اجلامعيـ ــة ٢٩الكليـ ــابعني   يف املائـ ــوظفني التـ ــن املـ مـ
ــة، و  ــة مــن عمــداء الدراســات،  ٣٦للمجــالس اجلامعي  يف املائ

 يف املائـة    ٢٧و   يف املائة من رؤسـاء الوحـدات اإلداريـة           ٣٨ و
وال يوجـد رؤسـاء جامعـات مـن         . من نواب رؤساء اجلامعات   

اإلناث، ولكن ذلك ليس بـسبب االفتقـار إىل اللـوائح فقـانون             
ــدأ ســريانه يف عــام  ، الــذي٢٠٠٢اجلامعــات لعــام  ، ٢٠٠٤ ب

يتضمن مـادة منفـصلة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض             
باملرأة، وينص صراحة وضـمنا علـى ذلـك املبـدأ التـوجيهي يف              

وعالوة على ذلك، فالقانون االحتادي للمـساواة   . مجيع أجزائه 
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وقد أنشئ مـشروعان    . يف املعاملة، ينطبق على اجلامعات أيضا     
مـشروع بـشأن تعمـيم مراعـاة        : يـذ القـانون   جديدان لرصد تنف  

املنظــور اجلنــساين يف إدارة اجلامعــات، ومــشروع لتقيــيم حالــة 
وبناء على نتائج هذين املـشروعني سـتقوم        . املرأة يف اجلامعات  

وزارة الــصحة واملــرأة، بالتعــاون مــع اجلامعــات، بإنــشاء نظــام  
 .خاص لرصد الشؤون اجلنسانية

 قالـت إنـه ال توجـد لـوائح          ):النمـسا  (السيدة كولبل  - ٦
ــوائم       ــسياسية والق ــساء يف األحــزاب ال ــسبة الن ــادة ن ــة لزي رمسي

ــة ــد حــدد حــصة     . االنتخابي ــإن حــزب اخلــضر ق ومــع ذلــك ف
ــرأة( ــغ ) للم ــا حــدد احلــزب االشــتراكي    ٥٠تبل ــة بينم  يف املائ

وقد تعهد حزب الـشعب النمـساوي       .  يف املائة  ٤٠حصة تبلغ   
يعـــني حـــصة حمـــددة، بينمـــا بزيـــادة أعـــداد النـــساء ولكنـــه مل 

ومثـــة آليـــات خمتلفـــة . مماثـــليتعهـــد حـــزب احلريـــة بـــالتزام  مل
ــز ــسياسية، وميكــن مالحظــة     لتعزي ــاة ال ــرأة يف احلي مــشاركة امل

آثارهـــا بـــدرجات خمتلفـــة يف احلكومـــات احملليـــة وحكومـــات 
 .املقاطعات

ذكرت أن اللجنة قد    :  زيرداين -السيدة بيلميهوب    - ٧
ه من ارتفاع نـسبة النـساء الـاليت يـشغلن           أثلج صدرها ما علمت   

املناصب العليا واملناصـب العامـة يف النمـسا، وسـألت عمـا إذا              
كــان بإمكــان الدولــة الطــرف أن توضــح عــدد النــساء الــاليت    
ــة الــيت أجرهتــا     ــديات يف االنتخابــات احمللي ــتخنب كرؤســاء بل ان

 .مؤخرا

أعربـت عـن رغبتـها يف       :  شـيلتون  -السيدة غوميده    - ٨
ة مـا إذا كانـت اإلحـصاءات املختلفـة الـيت وفرهتـا الدولـة               معرف

الطرف تشري إىل النساء الاليت يـشغلن وظـائف لوقـت كامـل،         
وعن رغبتها أيضا يف معرفة النسب املئوية اإلمجاليـة للنـساء يف            

 . والوقت اجلزئيالكاملوظائف الوقت 

قالــت إن النمــسا مل تقــم   ): النمــسا (الــسيدة كــول  - ٩
ات منفــصلة للنــساء الــاليت يــشغلن وظــائف     بإعــداد إحــصاء 

 .لوقت جزئي ووظائف الوقت الكلي

قـال إن البيانـات   ): النمـسا (ورف دالـسيد تراومتانـش   - ١٠
املتعلقة باالنتخابات احمللية الـيت أجريـت مـؤخرا ليـست متاحـة       

ــة  ــيقدمها إىل اللجنــ ــه ســ ــد، ولكنــ .  يف الوقــــت املناســــببعــ
 اخلدمـة العامـة لوقـت       ألنـه ال يوجـد متييـز بـني وظـائف           ونظرا

كامل أو جزئي فـإن وظـائف الوقـت اجلزئـي ميكـن أن تكـون                
ــا   ــن الوظــائف العلي ــة    . م ــك فوظــائف اخلدم ــى ذل وعــالوة عل

العامة ميكـن أن تكـون لوقـت كامـل أو لوقـت جزئـي بـشكل                 
 .متعاقب

 ١٤ إىل ١٠املواد 

ســألت عمــا إذا كانــت النمــسا تقــوم  : الــسيدة بــاتني - ١١
 ١١رات بشأن سحب حتفظها علـى املـادة         حاليا بإجراء مشاو  

ــة، وإذا كــان ذلــك صــحيحا، فعلــى أي مــستوى     مــن االتفاقي
وأعربـــت عـــن الترحيـــب الـــشديد  جتـــري هـــذه املـــشاورات؟ 

بــاجلهود الــيت تبــذهلا النمــسا يف معاجلــة املــسائل املتعلقــة بعمــل  
املرأة، وأعربت عن رغبتها مع ذلك يف معرفة أثر التـدابري الـيت             

ــذت يف قطـــ  ــاح    اختـ ــه جنـ ــذي بلغـ ــدى الـ ــا واملـ اع التكنولوجيـ
تنــوع اخليــارات املهنيــة للمــرأة ويف تعزيــز شيط احلكومــة يف تنــ

وينبغـي للدولـة    . التطوير الـوظيفي للمـرأة وحركتـها الـصاعدة        
 ١١الطرف أيضا أن توضح الكيفية الـيت يرصـد هبـا أثـر املـادة                
عـايري  من القانون االحتـادي للمـساواة يف املعاملـة فيمـا يتعلـق مب             

األجر، واآللية املنفذة لـضمان انعكـاس أحكـام تلـك املـادة يف              
نظم حتديد رتب الوظائف، واالتفاقات اخلاصة مبكان العمـل،         

 .واالتفاقات اجلماعية

وأعربت عن رغبتها يف معرفة مـا إذا كانـت األجهـزة         - ١٢
الــيت أنــشأهتا اللجنــة االحتاديــة للمــساواة يف املعاملــة قــد جــرى  

مـــا إذا كانـــت مثـــة مبـــادرات لتعزيـــز التقاضـــي يف تقييمهـــا، و
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ــا إذا كانــت حمــاكم     ــالتمييز يف األجــور، وم املــسائل املتعلقــة ب
ــشأن املــساواة يف األجــر بــني      ــا ب النمــسا قــد أصــدرت أحكام

ويف ضــوء العــدد . الرجــل واملــرأة يف القطــاعني اخلــاص والعــام 
املتزايد للنساء العامالت على أسـاس وقـت جزئـي، قالـت إهنـا        
ستغدو ممتنة لو عرفت الكيفية الـيت تعـاجل هبـا احلكومـة مـسألة               
األجر الذي حيصلن عليـه واجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف               

 .حلماية النساء العامالت مبوجب عقود عمل غري منطية

وتـــستحق احلكومـــة النمـــساوية الثنـــاء ملـــا ســـنته مـــن  - ١٣
ن تعـرف  قوانني حلماية األمهات، وقالـت إهنـا تـود مـع ذلـك أ           

احلوافز اليت جيري توفريها الستعمال إجـازة اآلبـاء مـن جانـب          
وهي مهتمة أيضاً بالتـدابري الـيت جيـري اختاذهـا لتـسهيل          . األب

إعادة دخول املرأة يف سوق العمل بعد إجازة اآلباء، وسـهولة           
وصــول املــرأة إىل اخلــدمات الفعالــة للتــدريب املتعلــق بالعمــل، 

رة، والتــدريب، مــن اخلــدمات   وإعــادة التــدريب، واالستــشا  
ــربامج      غــري ــة، وإىل ال ــى جمــاالت العمــل التقليدي ــصورة عل املق

واخلدمات العامـة املخصـصة إلعـادة إدخـال النـساء إىل سـوق              
ــى     . العمــل ــو حــصلت عل ــة ل وأخــرياً، قالــت إهنــا ســتغدو ممتن

معلومــات عــن أثــر تــدابري العمــل اإلجيــايب الــيت بــدأت الدولــة    
 .الطرف يف تطبيقها

قالــت إهنــا تــود أن تعــرف    : الــسيدة شــو شــياكياو   - ١٤
هــو أعلــى منــصب تــشغله إحــدى النــساء العــامالت علــى    مــا

ــا    ــي وم ــت اجلزئ ــات اختــذت     أســاس الوق ــة ترتيب ــت مث إذا كان
ــا ــن اجملــاالت       فيم ــي يف كــثري م ــت اجلزئ ــق بوظــائف الوق يتعل

وقالــت إهنــا تــود أيــضاً معرفــة األســباب الــيت حــدت . املختلفــة
ــساء إىل  ــي إىل الوقــت     بالن ــن الوقــت الكل ــل وظــائفهن م حتوي
إذا كانــت الدولــة الطــرف قــد أجــرت حبوثــاً يف   اجلزئــي، ومــا

اخللفية التعليميـة واألصـول اإلثنيـة للنـساء الـاليت خيتـرن القيـام               
. إذا كانت احلكومة قـد زودهتـن بالتـدريب املهـين           بذلك، وما 

ة فتئـت تبـذل جهـوداً كـبري        وقالت إن احلكومـة النمـساوية مـا       
لزيــادة مـــشاركة املـــرأة يف ســـوق العمـــل، ولكنـــها ســـترحب  

باحلصول علـى أرقـام حمـددة توضـح الكيفيـة الـيت حتـسنت هبـا                 
ــود      ــك اجله ــل كنتيجــة لتل ــرأة يف العم ــرص امل ــت إهنــا  . ف وقال

إذا كانت النساء يواجهن أي متييز علـى         ستغدو ممتنة ملعرفة ما   
 يف مكـان  أساس العمـر أو اجلـنس، أثنـاء حبـثهن عـن العمـل أو          

إذا كانـت مثـة قـوانني وآليـات حمـددة منفـذة ملنـع         العمـل، ومـا  
وأخـرياً، قالــت إهنــا ترغــب يف أن  . هـذا التمييــز والقــضاء عليــه 

ــا  ــرف م ــرة حيظــى      تع ــازة األس ــق بإج ــشريع املتعل ــان الت إذا ك
إذا كانـــت فـــرص املـــرأة يف الترفيـــع   بـــالتطبيق الـــشامل، ومـــا

 املنفــذة ملنــع نــشوء هــذه والتــدريب تتــأثر باإلجنــاب، والتــدابري
 .احلالة

ــلتون  - ١٥ ــده شـ ــر يف  : الـــسيدة غوميـ ــه ذكـ الحظـــت أنـ
ــدار الثلـــث بـــني     ــامالت زاد مبقـ ــساء العـ ــدد النـ ــر أن عـ التقريـ

، بينما تبني تقارير املنظمـات غـري احلكوميـة    ٢٠٠١  و ١٩٧١
وأيضاً، فإهنـا تـسأل عمـا إذا كـان مثـة            . أن عددهن قد اخنفض   

ساس الوقت اجلزئي والعمـل احلـدي   أي فرق بني العمل على أ   
هي النـسبة بـني العمـل لوقـت          على أساس الوقت اجلزئي، وما    

جزئـــي والعمـــل لوقـــت كلـــي بالنـــسبة للمـــرأة، وعمـــا تفعلـــه 
احلكومة حالياً إلتاحـة أعمـال أفـضل للعـاملني لوقـت جزئـي،              

 يف املائـة منـهم، وملـساعدة املهـاجرات        ٣٥الذين تشكل املـرأة     
 .لعلى دخول سوق العم

أعربـــت عـــن القلـــق مـــن أن املـــرأة  : الـــسيدة بيغـــوم - ١٦
تـزال معزولــة يف وظــائف متدنيــة األجــور العمــل فيهــا علــى   ال

وينبغـي  . وقت جزئي، مع انعدام مصاحب يف األمن الـوظيفي        
أن يقــال املزيــد عــن الكيفيــة الــيت حتــاول هبــا احلكومــة تقلــيص  

ألعمـال  إذا كانـت الفجـوة قائمـة يف ا        الفجوة يف األجـور ومـا     
ــة علــى حــد ســواء   ــة وغــري الرمسي واالفتقــار إىل مرافــق . الرمسي

مالئمة للرعاية اليومية جيعل من الصعب بالنسبة للمـرأة إعـادة           
ونظــراً ألن . الــدخول إىل ســوق العمــل بعــد تربيــة األطفــال     

النسبة املئوية ملراكز الرعايـة اليوميـة املتاحـة املـستوفية للمعـايري             
ــن   ال ــد ع ــذه      يف املا٤٠تزي ــاذ إجــراء ملعاجلــة ه ــزم اخت ــة، فيل ئ
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وليس من الواضـح عـدد املراكـز الـيت تـديرها احلكومـة              . احلالة
إذا  وعــدد املراكــز الــيت تــديرها منظمــات غــري حكوميــة، ومــا  

كانت النـساء العـامالت لـبعض وقـت جزئـي بوسـعهن حتمـل               
يــوفره مــن   وينبغــي للوفــد أيــضاً أن يتوســع فيمــا    . تكاليفهــا

تفعله احلكومة لتحقيـق املـساواة يف املعـاش          معلومات بشأن ما  
ســـيما  التقاعـــدي واســـتحقاقات الـــضمان االجتمـــاعي، وال   

بالنسبة للنساء غري املتزوجات واملطلقات، ولـدمج املهـاجرات         
 .يف اجملتمع ومساعدهتن يف احلصول على عمل

قالــت إن املعلومــات عــن ): النمــسا (الــسيدة هولــسر - ١٧
 مـن االتفاقيـة   ١١ا علـى املـادة     السحب اجلزئي لـتحفظ النمـس     

أما عدد النـساء العـامالت فقـد ارتفـع          . ستقدم يف وقت الحق   
 يف املائة منهم أحلقن بالعمل يف الربـع         ٦٤: بالتأكيد يف النمسا  

يعين أن النمسا قد وصلت بالفعـل   ، مما٢٠٠٦األخري من عام   
. ٢٠١٠إىل الرقم املـستهدف مـن قبـل االحتـاد األورويب لعـام              

ــن ن ــادة يف    وحنـ ــاً إىل الزيـ ــع جزئيـ ــاع يرجـ ــأن االرتفـ عتـــرف بـ
األعمال علـى أسـاس الوقـت اجلزئـي وغـري ذلـك مـن األنـواع                 
غري النمطية من األعمـال، وحتتـاج هـذه اجملـاالت بالتأكيـد إىل             

 .مزيد من االهتمام

“ األمــن الــوظيفي املــرن”وقــد اعتمــدت النمــسا هنــج  - ١٨
قــشتها علــى نطــاق  يتعلــق بقــضايا العمــل الــيت جيــري منا  فيمــا

وهـو اسـتراتيجية سياسـية شـاملة        : واسع يف مجيع أحناء أوروبـا     
ــة يف ســوق      ــز املرون ــيت هتــدف إىل تعزي ــسقة ال ــدابري املن مــن الت
العمـــل فـــضالً عـــن هتيئـــة ظـــروف العمـــل وعالقـــات العمـــل   
ــة     ــوظيفي وإجــراءات للحماي العــصرية مــع ضــمانات لألمــن ال

لــضعيفة واحملرومــة مــن االجتماعيــة تأخــذ يف االعتبــار الفئــات ا
واحلكومــة لــديها أيــضاً خطــة لتــدريب قــوة عمــل . قبيــل املــرأة

مؤهلــة علــى أســاس العمــل لوقــت جزئــي يف قطــاعي الــصحة   
ــلة   . واخلـــدمات ــزم أيـــضاً التأكيـــد علـــى مـــسألة ذات صـ ويلـ

 .وهي نوعية العمل أال

وقـــد أعـــدت احلكومـــة برناجمـــاً لتقلـــيص الفجـــوة يف   - ١٩
حىت بـالرغم مـن أن اإلحـصاءات تظهـر         األجور بني اجلنسني و   

أن النمــسا قــد حققــت تقــدماً يف الواقــع باملقارنــة بغريهــا مــن   
. زالت هذه الفجوة تـشكل حتـدياً   بلدان االحتاد األورويب، فما 

والـــشركاء االجتمـــاعيون مـــسؤولون عـــن حتديـــد الـــسياسات 
ــاألجور والعمــل  ــوفري   . املتعلقــة ب ومثــة هــدف هــام يتمثــل يف ت

ويف إطـار خمطـط تـشجيع       . الفـرص بالنـسبة للمـرأة     املساواة يف   
 يف  ٥٠العمل، ارتفعت حصة املـرأة مـن التمويـل اإلمجـايل إىل             

ويتمثــل أحــد ســبل تعزيــز النــهوض بــاملرأة يف تعزيــز       . املائــة
ــا   ــشركات مم ــدريب يف ال ــواب األعمــال    الت ــتح أب ــؤدي إىل ف ي

وجيـري بـذل حمـاوالت لـسد فجـوة          . الثابتة والفـرص الوظيفيـة    
ور مبكافحة األمناط املقولبة وتشجيع املـرأة علـى الـدخول           األج

وقـــد أكـــد . يف اخلدمـــة املدنيـــة وامليـــدانني التجـــاري والـــتقين 
 علــى التوجيــه والتثقيــف ٢٠٠٨-٢٠٠٦برنــامج معــد للفتــرة 

وسعت مبادرة تأهيـل املـرأة الـيت بـدئت يف           . واإلرشاد الفردي 
ين البحـوث    إىل زيـادة أعـداد املـرأة يف ميـاد          ٢٠٠١أوائل عام   

وأيــضاً، لكــي يتــسىن تعزيــز القــدرة التفاوضــية  . والتكنولوجيــا
لفرادى النساء يف القطاع اخلاص، جيري توسيع نطاق برنـامج          

وتشكل املساواة  . اإلشراف الفردي الذي تضطلع به احلكومة     
 .يف املعاملة قضية أوروبية عليا

قـــال إن احلكومـــة تعتـــزم ): النمـــسا (الـــسيد شـــتايتر - ٢٠
ع نطاق مشروع الضمان االجتماعي ليشمل مجيع فئـات         توسي

 وكالمهـا   -األعمال، وقد رفعت مؤخراً احلـد األدىن لألجـور          
 .يشكل تقدماً كبرياً بالنسبة للمرأة

وقد أظهرت البحوث على أسباب فجوة األجور بني         - ٢١
اجلنسني إىل أهنا ترجـع بقـدر متـساو إىل عـدد سـاعات العمـل               

 الـسنة املاضـية، زادت النـسبة املئويـة          ويف. وإىل مستوى العمل  
ألطفال النساء العامالت يف مراكز الرعاية النهارية، وإن كـان          

واهلدف هـو زيـادة األمـاكن املتاحـة للرعايـة        . ذلك ليس كافياً  
 . يف السنوات القليلة القادمة٥٠ ٠٠٠النهارية مبقدار 
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واحلكومة تـدرك أن املـرأة مـن الفئـات احملرومـة حتـت               - ٢٢
ــش ــع هنجــاً مزدوجــاً يف      م ــاعي وهــي تتب اريع الــضمان االجتم

ــرأة يف       ــسعى إىل حتــسني موقــف امل ــث ت ــشكلة، حي معاجلــة امل
اجملتمع يف الوقت الذي تعوض فيه عـن التمييـز ضـدها بتعـديل              

ــضمان االجتمــاعي  ــسبع املاضــية  . مــشاريع ال ــسنوات ال ويف ال
ــات       ــى املعاشـ ــصول علـ ــضل للحـ ــة أفـ ــرأة فرصـ ــت للمـ أعطيـ

ــة  ــصبح    التقاعديـ ــأن تـ ــا بـ ــسماح هلـ ــاعي بالـ ــضمان االجتمـ للـ
ــد   ــستحقة بع ــط  ســنوات٧م ــن  - فق ــدالً م ــا  ١٥ ب ــنة فيم  س

ومثـة  .  إذا كانت تقوم برعاية أطفال أو أقـارب معـالني   - سبق
تعــويض أفــضل أيــضاً بالنــسبة للفتــرات الــيت ُتقــضى يف رعايــة   
ــشهرية       ــاش التقاعــدي ال ــع اســتحقاقات املع ــع رف ــال، م األطف

 عن كل طفل وخفض سنوات تقدير املعـاش          يورو ٥٠مبقدار  
التقاعدي مبقدار ثالث سنوات عـن كـل طفـل، وتـستبعد مـن              

 -احلسابات السنوات اليت كانت اإليرادات خالهلـا منخفـضة          
، ٢٠٠٧ويف عــام . مثلمــا حيــدث خــالل العمــل لوقــت جزئــي

حققــت احلكومــة اهلــدف البــالغ األمهيــة املتمثــل يف رفــع احلــد   
يزيد عـن    اعدي للضمان االجتماعي إىل ما    األدىن للمعاش التق  

 يف  ٧٠مستوى الفقر، مما يشكل ميزة كبرية للمرأة، اليت متثـل           
. املائـــة مـــن املـــستفيدين مـــن احلـــد األدىن للمعـــاش التقاعـــدي

وتعتزم احلكومـة أيـضاً رفـع احلـد األدىن السـتحقاقات البطالـة              
 واستحقاقات املساعدة االجتماعية، الـيت سـتحقق ميـزة كـبرية          

 .أيضاً للمرأة

قالـت إن جلنـة     ): النمسا ( اليتنر -السيدة نيكوالي    - ٢٣
حتقيـق املـساواة يف املعاملـة تــستطيع، عنـد النظـر يف الــشكاوى      
املتعلقة بالتمييز يف القطاع اخلاص، أن تطلـب مـن املؤسـسات            
التجاريـــة اإلبـــالغ عـــن الـــنظم الـــيت تطبقهـــا لتقيـــيم األجـــور   

ــال ــان . واألعمــ ــك، ال ويف أغلــــب األحيــ ــع ذلــ ــتفظ  ، مــ حتــ
املؤسسات التجارية اخلاصة بإحـصاءات مفـصلة حـسب نـوع           

ومـن  . اجلنس عن األجور وال جتري تقييمات رمسيـة لألعمـال         
ــدير بالـــذكر أن معظـــم األشـــخاص املقـــدمني للـــشكاوى    اجلـ

 - يف املائة منـهم مـن النـساء    ٨٠ -املتعلقة بعدم تكافؤ األجر    
دمون بـدالً مـن ذلـك       يفضلون تفادي دعاوى احملكمة ويـستخ     

املفاوضات غري الرمسية عـن طريـق مكتـب أمنـاء املظـامل املعـين               
وبطبيعــة احلــال، يكــون حلكــم احملكمــة   . باملــساواة يف املعاملــة

اإلجيايب أثر كبري، كما حدث يف حالة حكم احملكمة العليـا يف            
 الذي قـضى بـأن مـسؤولية تـوفري األجـر املـساوي           ١٩٩٨عام  

ع على كاهل صـاحب العمـل، وال يقـع        عن العمل املساوي تق   
 .عبء تأمينه على املوظف

وتعترب املضايقة اجلنسية متييـزاً مبوجـب قـانون املـساواة       - ٢٤
وقــد تلقــى مكتــب أمــني املظــامل بالفعــل شــكاواه   . يف املعاملــة

ــالنظر يف      ــضاً بـ ــوم أيـ ــسية ويقـ ــضايقة اجلنـ ــة باملـ األوىل املتعلقـ
 .اجلنس والسندعاوى تتعلق بالتمييز على أساس نوع 

قال إنـه لكـي يتـسىن توسـيع         ): النمسا (السيد شتاينر  - ٢٥
ــاء األب مزيــداً مــن        ــة الطفــل وإعط ــاق اســتحقاقات رعاي نط
احلـــوافز الســـتخدامها، تعتـــزم احلكومـــة رفـــع احلـــد األقـــصى  
ــن األبـــوين        ــتحقاق كـــل مـ ــق بـــشروط اسـ ــرادات املتعلـ لإليـ

اً حمـدداً   اسـتحقاق : الستحقاقات رعاية الطفل، وتقـدم خيـارين      
 . شهر١٥ شهر، أو ضعف ذلك املبلغ لفترة ٣٠ملدة 

قالـت إن التـشريع اجلديـد      ): النمـسا  (السيدة هولسر  - ٢٦
الـيت  ) ٣٧التقريـر، ص     (٢٠٠٤املتعلق باإلجازة األبويـة لعـام       

جرى التفاوض بشأهنا مسبقاً بني الشركاء االجتماعيني، يـوفر         
 ســنوات مــن ٧ إمكانيــة أخــذ إجــازة أبويــة حــىت يبلــغ الطفــل  

. العمر، وهي طريقة جيدة للتوفيق بني العمل واحليـاة األسـرية          
ــاً إال علــى املؤســسات التجاريــة الــيت    وال ينطبــق القــانون حالي

، ولكـن سـيجري تعديلـه يف        ٢٠يزيد عدد العـاملني فيهـا عـن         
 .املستقبل

وسترســل فيمــا بعــد اإلحــصاءات الــيت تــوفر حتلــيال        - ٢٧
 جزئـي أو لوقـت كلـي، ولكـن          لألعمال حسب كوهنـا لوقـت     
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توجــد إحــصاءات متاحــة بــشأن نــساء األقليــات اإلثنيــة يف    ال
 .أعمال الوقت اجلزئي

 يف املائة من ميزانية تـشجيع       ٥٠ومعظم النسبة البالغة     - ٢٨
العمــل املخصــصة للمــرأة تركــز علــى التــدريب املتعلــق بــاملهن  

وهلـا  املختلفة، مع التأكيد علـى مـساعدة املـرأة علـى إعـادة دخ             
ومن بني الـربامج اخلاصـة الكـثرية املخصـصة       . إىل سوق العمل  

للمــرأة هنــاك واحــد جيــري فيــه املقابلــة بــني املتقــدمات للعمــل  
ــة      ــهن يف وظيف ــى تعيين ــيت وافقــت عل ــة ال واملؤســسات التجاري
معينــة عنــد إمتــامهن بنجــاح للتــدريب املتعلــق بالوظيفــة، وهــو  

ــ. برنـــامج نـــاجح جـــدا ســـيجري تكـــراره  ضا تـــدابري ومثـــة أيـ
الجتـــذاب النـــساء إىل امليـــادين التكنولوجيـــة مبـــنحهن فرصـــة  

وتقـوم النـساء حاليـا يف    . للوصول إىل التكنولوجيـات اجلديـدة    
الواقع بتقدمي الطلبات للعمـل يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات،            
ــل األوىل لتعلـــيم       ــدأ يف املراحـ ــدادهن جيـــب أن يبـ ــن إعـ ولكـ

 .البنات

حصة النمـسا مـن األجانـب       ، كانت   ٢٠٠٦ويف عام    - ٢٩
يف سن العمـل يف االحتـاد األورويب، هـي ثـاين أكـرب حـصة، إذ          

ــو   ــت حن ــة١١بلغ ــيت    .  يف املائ ــديالت ال ــد أدت بعــض التع وق
أُجريت مـؤخرا علـى القـوانني املنظمـة للمهـاجرين إىل حتـسني              
ــسهيل وصــوهلم إىل      ــب وت ــال األجان ــدخول للعم إجــراءات ال

كــام املتعلقــة بالــدخول، ســوق العمــل، وأعــادت تــشكيل األح
ــة،      ــسيات أجنبيـ ــون جنـ ــن حيملـ ــة ملـ ــرة الدائمـ ــاء واهلجـ والبقـ
وعملـــت علـــى جتـــانس األحكـــام القانونيـــة املتعلقـــة باإلقامـــة  

وقــد ُبــدئت بــرامج خاصــة . الدائمــة وتــصاريح العمــل الدائمــة
لزيادة فرص العمل للمهاجرين، مع التركيز علـى املهـاجرات،          

للغة األملانيـة، والتعلـيم األساسـي       مبا يف ذلك التوجيه ودروس ا     
ــاهج      ــة، واملن ــام الدراســة الثانوي ــؤدي إىل شــهادات إمت ــذي ي ال
الدراسية التقنية اخلاصة من قبيل اإلعـداد لألعمـال الـيت حتتـاج        

 .إىل مهارات أكرب، واملساعدة يف تقدمي الطلبات للعمل

قـال إن عـدد النـساء الـاليت      ): النمـسا  (السيد شـتاينر   - ٣٠
 ولكـن فيمـا عـدا الـاليت     -لوقت جزئي أو لوقت كلي     يعملن  

 يف ٣٠ قــد زاد بنحــو -يــؤدين أعمــاال حديـــة لوقــت جزئــي  
 . سنة املاضية٣٠ املائة يف الــ

قالــــت إنــــه وفقــــا   : يس داســــيلفاافــــارالــــسيدة ت - ٣١
زالــت  للمعلومــات الــواردة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة، مــا 

علــى تــصريح املهــاجرات يعتمــدن علــى أزواجهــن للحــصول   
وهـذا مـزعج بـصفة خاصـة يف حـاالت           . إقامة وتـصريح عمـل    

ــالق  ــرتيل أو الطـ ــانون بعـــض   . العنـــف املـ ــضمن القـ ــا تـ وبينمـ
االستثناءات يف حاالت العنف، فهذه األحكام هي، على حـد          

ــذ   ــعبة التنفيـ ــا، صـ ــه   . علمهـ ــد يف بيانـ ــيس الوفـ ــد أورد رئـ وقـ
 وسـيكون . االستهاليل ذكر خطة عمـل للنـهوض باملهـاجرات        

موضع تقدير احلصول على معلومات أكثـر علـى تركيـز تلـك             
 .اخلطة وأولوياهتا والصعوبات اليت أثارهتا

وأعربــت عــن ترحيبــها بــالتغيريات الــيت أدخلــت علــى  - ٣٢
. قــانون اللجــوء واالعتــراف باالضــطهاد املتــصل بنــوع اجلــنس

يعـرف   ومع ذلك، فقد علمت اللجنة أنه منـذ بـدء سـريان مـا             
، زاد ٢٠٠٦ينــاير / الثــاينكــانون ١يف “ نــباألجاجمموعــة ”

االحتجـــاز اإلداري لطـــاليب اللجـــوء زيـــادة كـــبرية يف انتظـــار  
دراســات مطالبتــهم ، ويف بعــض احلــاالت، احتجــزت النــساء  

وقالـت إهنـا تتـوق إىل معرفـة عـدد           . مبعزل عن أطفاهلن القـصر    
إذا  األفـــراد احملتجـــزين ، وحالتـــهم، ومـــدة احتجـــازهم؛ ومـــا 

ســيما يف حالــة النــساء  أيــة بــدائل لالحتجــاز والكانــت هنــاك 
الاليت تعرضن للعنـف اجلنـسي أو العنـف بـسبب نـوع اجلـنس               

 .أو الاليت يعانني من حالة ضعف

أنه نظـرا  ) ٥٦ص (ويذكر التقرير بشكل مباشر جدا    - ٣٣
ألن طاليب اللجوء احلاملني لتصريح إقامة مؤقتـة ميكنـهم حاليـا            

ـــ التقــدم بطلــب للحــصول علــى مــا   بطاقــة فحــص ” يــسمى ب
ــادة يف    “ صــحية ــدعارة، حــدثت زي ــسمح هلــم بالعمــل يف ال ت
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فهــل هنــاك أيــة تــدابري منفــذة     . عــدد العــاهرات املــسجالت  
ملــساعدة هــؤالء النــسوة، الــاليت تعــانني مــن حالــة ضــعف،        

ــار إال االشــتغال    والالئــي قــد ال ــا أي خي يكــون أمــامهن حالي
 بالدعارة؟

إذا كانــت قــد   معرفــة مــاوأخــريا، ســيكون مــن املهــم - ٣٤
ــرأة يف الطوائــف      ــة واحتياجــات امل ــة تقييمــات حلال أجريــت أي

 .اإلثنية الكثرية املوجودة يف النمسا

قالـــت إنـــه، وفقـــا :  زيـــرداين- وبهـــالـــسيدة بلمي - ٣٥
 يف املائــة مــن ســكان ١٣للمعلومــات الــواردة إىل اللجنــة فــإن 

ن مـن  يزيد على نـصف هـؤالء هـ    النمسا مهددون بالفقر؛ وما   
ــن    ــر م ــساء، وتعــيش أكث ــدقع   ٢٠٠ ٠٠٠الن ــر م ــرأة يف فق  ام

واألســـر .  امـــرأة قـــرب خـــط الفقـــر٦٠٠ ٠٠٠تعـــيش  كمـــا
وحيدة األبوين اليت يترأسـها يف أغلـب األحيـان نـساء معرضـة              

تكـسب املـرأة سـوى     ففـي املتوسـط، ال    . للخطر بـشكل كـبري    
يكسبه الرجل، مع كون العـامالت مـن ذوي الياقـات            ثلثي ما 
وعــالوة علــى ذلــك، فثلثــي . قــاء حمرومــات بدرجــة كــبريةالزر

األفراد الذين يتلقون مساعدة اجتماعيـة طويلـة األمـد هـم مـن        
وذكرت أهنا يساورها القلـق أيـضا إزاء مـستوى املـرأة           . النساء

، والعمالـة لوقـت جزئـي    ) يف املائة٧٠(يف العمالة غري النمطية    
 ٢٠٠٦يف عــام  ١٦٧ ٠٠٠(والعمالــة احلديــة )  يف املائــة٤٠(

واملعاشـات التقاعديـة    ).  بالنسبة للرجـال   ٧٢ ٠٠٠باملقارنة بـ   
للنــساء هــي أيــضا متدنيــة جــدا؛ فأربعــة مــن كــل عــشرة مــن    
النسوة ليس هلـن معـاش تقاعـدي علـى اإلطـالق والـيت حتـصل                

ــدي ال   ــاش تقاع ــى مع ــذي      عل ــغ ال ــي املبل ــى ثلث حتــصل إال عل
بــسبب تلــك وقالــت إهنــا تــشعر باألســى . حيــصل عليــه الرجــل

 .األرقام وحتث احلكومة على حتسني حالة املرأة النمساوية

ــان - ٣٦  ٥٦نفهمــه مثــة  قالــت إنــه حــسب مــا : الــسيدة ت
 بلدية، وتشغل مساحة تكـاد      ١ ٠٠٠منطقة ريفية تتكون من     

يزيــد علــى   كيلــومتر مربــع ويــسكنها مــا ٤٧ ٠٠٠تــصل إىل 

تعلـــق مليــوين نـــسمة، تــشارك يف برنـــامج االحتــاد األورويب امل   
ــامج        ــة، برن ــة الريفي ــن أجــل التنمي ــة م ــات احمللي ــادرة اجملتمع مبب

ــادة” ــسا “ +  القـــ ــر، ص (النمـــ ــسخة  ٦٨التقريـــ ــن النـــ  مـــ
وقالــت إهنــا تــود أن تعــرف كيــف تغــريت حالــة  ). االنكليزيــة

النساء الريفيات الاليت يعشن يف تلك املناطق نتيجـة للربنـامج؛           
ــا ــشئت   ومـ ــيت أنـ ــسائية الـ ــشبكة النـ ــاطق إذا كانـــت الـ  يف املنـ

قـد اشـتركت يف     ) ٩٧ التقريـر ص   (١٩٩٩املختلفة منـذ عـام      
 ٣٠الربنامج ؛ وعدد البلديات املشاركة اليت تشغل املرأة فيهـا      

إذا كانـت أيـة ميزانيـة        يف املائة من مناصب صـنع القـرار؛ ومـا         
 .للربنامج قد خصصت على وجه التحديد للمرأة الريفية

ــضا   - ٣٧ ــر أيـ ــذكر التقريـ ــدم )٩٨ص (ويـ ــاليم تقـ  أن األقـ
وهـي تتـوق إىل معرفـة    . برامج تدريبية تثقيفية للنساء الريفيات  

إذا كـان قـد أمكـن إحـراز أي تقـدم كنتيجـة هلـذه الـربامج                   ما
 .وإذا كان ذلك هو احلال، ففي أي املناطق

ــر   - ٣٨  يف ٤١يــصل إىل  ، فــإن مــا )٩٩ص (ووفقــا للتقري
وسـيكون مـن    . نـساء املائة من مجيع احليازات الزراعية تديرها       

إذا كانـت   املهم معرفـة عـدد احليـازات الـيت متلكهـا نـساء ومـا             
ــات الــيت يتلقاهــا نظــرائهن مــن      ــتلقني نفــس اإلعان املالكــات ي

وسـألت أيـضا عـن عـدد العمـال الـزراعيني اليـدويني              . الذكور
ــا ــسا؛ ومـ ــساويني   يف النمـ ــواطنني منـ ــانوا يف األغلـــب مـ إذا كـ

ــا ــة، مــ   إم ــسيات أجنبي ــساء؛  حــاملني جلن ــذكور أم مــن الن ن ال
إذا كـــانوا  مقـــدار الـــدخل الـــذي حيـــصلون عليـــه؛ ومـــا  ومـــا

 .يتمتعون بالضمان االجتماعي

إذا كـان    قالـت إهنـا تـود أن تعـرف مـا          : السيدة باتني  - ٣٩
ــة األم  يــــشمل ) ٩٠التقريــــر ص ( الطفــــل -مــــشروع بطاقــ

املهاجرات والريفيات؛ وكيفيـة متويـل املـشروع؛ واإلجـراءات          
إذا كانت مثة إحصاءات متاحـة عـن خفـض           ملها؛ وما اليت يش 

 .األمراض منذ تنفيذه
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إذا كانـت النـساء      وسيكون من املهم أيـضا معرفـة مـا         - ٤٠
إذا كانـت احلكومـة      املهاجرات يتمـتعن بالتـأمني الـصحي ومـا        

) ٩١ ص(ويورد التقريـر    . تتحمل جزءا من تكاليف عالجهن    
اجرات أنـشئ   ذكر مركز صحي للمرأة يـستهدف النـساء املهـ         
فهــل تعتــزم . يف إقلــيم بــه نــسبة عاليــة مــن النــساء املهــاجرات  
 احلكومة إنشاء هذه املراكز يف مناطق أخرى؟

ومما يستحق الثناء اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف              - ٤١
لتحـــسني الفحـــص الطـــيب يف جمـــال أمـــراض النـــساء والرعايـــة 

، تقــوم )٩١ص (ووفقــا ملــا ورد يف التقريــر . للنــساء املعاقــات
ــإجراء دراســتني استقــصائيتني، واحــدة عــن      ــا ب ــة حالي احلكوم
الفحص والرعاية يف جمال أمـراض النـساء، مـن منظـور النـساء              
ذوات اإلعاقــة، واألخـــرى عـــن العــالج املـــوفر، مـــن منظـــور   

وســـألت عـــن نتـــائج الدراســـتني . أخـــصائيي أمـــراض النـــساء
بيـــة االستقـــصائيتني ومـــا اســـتتبعته مـــن حتـــسينات مـــصممة لتل

 .االحتياجات بالضبط

ــة،      - ٤٢ ــا اللجنـ ــصلت عليهـ ــيت حـ ــات الـ ــا للمعلومـ ووفقـ
تنطبـــق علـــى ضـــحايا االجتـــار غـــري املـــشروع، والعـــاهرات  ال

فهــل هــذا . شــروط احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية 
صحيح؟ وقالت إهنا تود أيضا أن تعـرف كيفيـة تنفيـذ اخلطـط              

 .أةاملر الرامية إىل ختفيض عبء الفقر على صحة

وأشـــــارت إىل أثـــــر الـــــسياسات الزراعيـــــة لالحتـــــاد  - ٤٣
األورويب علـــى عمالـــة املـــرأة يف املنـــاطق الريفيـــة، وســـألت      

ــا ــيت حتمــي       عم ــة ال ــسياسات الزراعي ــدعم ال ــة ل ــه احلكوم فعلت
املزارع الـصغرية ملـصلحة املـرأة وملعاجلـة األثـر اجلنـساين لتـدين               

ــة  ــضا أن تعــ   . األســعار الزراعي ــود أي ــا ت ــت إهن ــاوقال إذا  رف م
ــة وإدارة      ــة للزراعــة واألحــراج، والبيئ ــوزارة االحتادي كانــت ال
ــع       ــساين يف مجي ــإدراج منظــور جن ــي ب ــشكل فعل ــوم ب ــاه تق املي

وأخــريا، فبــالنظر إىل اخنفــاض مــشاركة    . سياســاهتا وبراجمهــا 
املرأة يف األنشطة السياسية املتعلقة بالزراعة، قالت إهنا سـتغدو          

 عـن التـدابري املتخـذة لـضمان         ممتنة لو حصلت علـى معلومـات      
إعطاء النساء فرصا بوصفهن مشتغالت بالتـصميم والتخطـيط         

 .وعن مشاركة املرأة يف صنع القرار البيئي

ــاير  - ٤٤ ــتر مـ ــسيدة وسـ ــسا (الـ ــساء  ): النمـ قالـــت إن النـ
احلـصول علـى تـرخيص     املهاجرات يعتمدن على أزواجهـن يف  

ــدة   الْيت مــوت وتنفــذ اســتثناءات يف حــ .  ســنوات٥لإلقامــة مل
وبعــض النــساء، مــن ضــحايا العنــف املــرتيل  . والطــالق الــزوج

 .على سبيل املثال، هلن حــق مستقل لإلقامة

حيتجزن وإمنا يعشن يف العادة مـع        وطالبات اللجوء ال   - ٤٥
 .أطفاهلن يف منازل عادية خالل إجراءات اللجوء

ــتاينر  - ٤٦ ــسيد ش ــه ال ): النمــسا (ال ــال إن ــا   ق توجــد حالي
ل تتعلق بالنساء املهـاجرات، ولكـن الربنـامج اجلديـد           خطة عم 

يشمل خطة من هذا القبيل، يف إطار الفـصل اخلـاص بالتـدابري             
 .املتعلقة باملرأة

، ٢٠٠٤قالــت إنــه يف عــام ): النمــسا (الــسيدة شــتام - ٤٧
ــشارات     ــوفري الفحوصــات واالست ــا لت أنــشئت مؤســسة يف فيين

ــأمني     ــه ت ــيس لدي ــرد ل ــة باجملــان ألي ف طــيب ســواء كــانوا  الطبي
ــة أم ال  ــرخيص إقامــ ــون تــ ــاهرات   حيملــ ــى ذلــــك فالعــ  وعلــ

حيملـن بطاقـة فحـص صـحي أو تـرخيص            األجنبيات الـاليت ال   
 .إقامة ميكنهن احلصول على اخلدمات الصحية

بالنــسبة ملوضــوع الرعايــة ): النمــسا (الــسيدة فاينكــه - ٤٨
الــصحية لــضحايا االجتـــار غــري املـــشروع، قالــت إن األطبـــاء     

م التــزام قــانوين مبعاجلــة األفــراد الــذين ميــرون حبــاالت       علــيه
وكانـت مثـة حـاالت قليلـة احتـاج          . تشكل خطرا عـل حيـاهتم     

ويف بعـض  . فيها ضحايا االجتار غري املشروع إىل العالج الطيب 
تلك احلاالت قامت احلكومة بتغطية التكاليف، وهذه املـسائل         

الجتـار  وعنـدما متـنح ضـحية ا      . يبت فيها كل حالـة علـى حـدة        
ــسانية، يــصبح      ــرخيص اإلقامــة علــى أســس إن غــري املــشروع ت



CEDAW/C/SR.766 (B)

 

10 07-21682 
 

مـستحقا للحـصول علـى االسـتحقاقات        ) رجل كان أو امرأة   (
 .االجتماعية مبا فيها التأمني الصحي

قــال إن معــدل الفقــر يف    ): النمــسا  (الــسيد شــتاينر  - ٤٩
ــة  . النمــسا يقــل عــن املتوســط األورويب   ــد جعلــت احلكوم وق

ر إحــدى أولوياهتــا، وهــي ختطــط لبــدء  اجلديــدة مكافحــة الفقــ
 يــورو ١٤ ٠٠٠تطبيــق مــستوى أدىن لألجــر الــسنوي يبلــغ     

وإدراج مجيع أشكال العمالة مبا يف ذلـك العمالـة غـري النمطيـة              
 .يف خطة الضمان االجتماعي

ــشاريبا  - ٥٠ ــسيدة سوتـ ــسا (الـ ــور  ): النمـ قالـــت إن املنظـ
ــا      ــة، مب ــربامج الزراعي ــع ال ــد أدمــج يف مجي ــساين ق يف ذلــك اجلن

، ومـــن أهـــداف الربنـــامج تعزيـــز تنـــوع “ +القـــادة”برنـــامج 
األعمــــال والقــــدرة علــــى تنظــــيم املــــشاريع حبيــــث تــــتمكن  

وتبلـغ  . املزارعات، على األخص، مـن اكتـساب دخـل إضـايف          
ــدريب     ــات حــضور دورات الت ــساء بــني مقــدمي طلب ــسبة الن ن

“ +القــادة ” يف املائــة، ممــا يــبني أن برنــامج    ٣٧املهــين حنــو  
لقي قبوال حـسنا، ويرجـع الـسبب يف ختـصيص جـزء أكـرب                قد

من امليزانية للمـرأة إىل أهنـا متيـل إىل االلتحـاق بـدورات أطـول            
 مليـون يـورو     ٣٠,١٥وقد أنفق مبلغ قدره حنو      . وأكثر تكلفة 

ــامي        ــني ع ــرة ب ــة يف الفت ــاطق الريفي ــار يف املن ــيم الكب ــى تعل عل
ــن    ٢٠٠٦  و٢٠٠٠ ــد عـ ــا يزيـ ــتفاد مـ ــرأة٥ ٠٠٠، واسـ   امـ
 .بالربنامج

وفيما يتعلق بالسؤال عن احليازات الزراعية وإعانـات          - ٥١
ــتثمار، تـــشري اإلحـــصاءات إىل مـــديري املـــزارع ال إىل      االسـ
ــيت تتلقـــى       ــي الـ ــرا ألن الفئـــة األوىل هـ ــزارع، نظـ ــالكي املـ مـ

وفيمــا يتعلــق باآلثــار الــسلبية للــسياسات الزراعيــة   . اإلعانــات
 ٥٠ املـزارع الـصغرية، فنحـو        اليت يتبعها االحتاد األورويب على    

ــة و     ــدابري البيئي ــة خمصــصة للت ــة التنمي ــة مــن إعان  يف ٢٥يف املائ
املائة ملزارعي اجلبال وغريهم من املزارعني يف املنـاطق احملرومـة           

 .األخرى

قالت ردا على الـسؤال     ): النمسا (السيدة فيسترماير  - ٥٢
لنـساء  املتعلق بالعنف بسبب نوع اجلنس، وقانون اللجوء، إن ا   

ضحايا العنـف ميـنحن حـق اللجـوء علـى أسـاس أهنـن يـشكلن                 
 .فئة اجتماعية خاصة

قالـت إن النمـسا قـد بـدأت         ): النمـسا  (السيدة شـتام   - ٥٣
بطاقــة صــحة األم ”برناجمــا لــصحة األمهــات والرضــع يــسمى  

ويف إطــار الربنــامج تتلقــى النــساء  . ١٩٧٤يف عــام “ والطفــل
خــالل احلمــل ويتلقــى  فحوصــات وحتاليــل دم منتظمــة جمانيــة  

ــسة    ــن اخلامـ ــىت سـ ــة حـ ــات جمانيـ ــال فحوصـ ــساء . األطفـ وللنـ
املهاجرات الاليت يتمتعن بالتأمني الصحي حـق احلـصول أيـضا      

وإضـــافة إىل ذلـــك، . “تـــرخيص صـــحة األم والطفـــل”علـــى 
“ الــصديقة للمهــاجرين”فالنمــسا هبــا عــدد مــن املستــشفيات  

 .اليت تقدم الربامج اخلاصة للنساء املهاجرات

 ١٦ و ١٥املادتان 
 وقالـت إهنـا تـود       ١٦أشـارت إىل املـادة      : السيدة تان  - ٥٤

أن تتلقــى بيانــات عــن عــدد أحكــام الطــالق الــيت أصــدرهتا        
احملاكم خالل السنوات الثالث الـسابقة، ونـسبة الزجيـات الـيت         
انتهت بـالطالق واملـدة الزمنيـة الالزمـة للحـصول علـى حكـم               

ــالطالق ــا   . ب ــا إذا ك ــضا عم ــن ضــحايا   وســألت أي ن الكــثري م
ــة         ــى املعون ــن فرصــة احلــصول عل ــادوا م ــد أف ــرتيل ق ــف امل العن
ــا إذا       ــثالث املاضــية وعم ــسنوات ال ــة خــالل ال ــة اجملاني القانوني
كانــت احملــاكم تــصدر أوامــر زجــر ومحايــة فــور تلقــي طلبــات 

 .الطالق لكي يتسىن منع املزيد من العنف

ــة بإن   - ٥٥ ــصاءات املتعلقـ ــدول اإلحـ ــارت إىل جـ ــاذ وأشـ فـ
قـــانون تـــوفري احلمايـــة ملكافحـــة العنـــف املـــرتيل، وقالـــت إنـــه  
ــضاحات      ــدا مــن اإلي ــو تلقــت مزي ســيكون موضــع تقــديرها ل
بشأن األوامر اليت حتظر الدخول إىل املرتل وطـابع اإلجـراءات           
العقابيــة اإلداريــة واألســس الــيت اســتند إليهــا يف رفــض بعــض    

 .الدعاوى
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إن املعونـة القانونيـة     قالـت   ): النمـسا  (السيدة مشـوتين   - ٥٦
ــنخفض   ــساء ذوات الـــدخل املـ ــة للنـ ــة متاحـ ولـــيس يف . اجملانيـ

اسـتطاعتها تـوفري إحـصاءات عـن معـدالت الطـالق للـسنوات        
ــا    . الــثالث املاضــية ولكنــها ســتقدمها حاملــا يــصبح ذلــك ممكن

وأخريا فمن املمكن يف الواقع أن تطلب النساء ضـحايا العنـف       
واإلجـراء  . دمي طلـب الطـالق  املرتيل إصدار أمر زجري عند تق    

املعتاد هو أن الشرطة تصدر أمر زجري أويل قابل للنفـاذ ملـدة             
وإذا قــدمت الــضحية طلبــا إىل احملكمــة ميكــن متديــد .  أيــام١٠

وإذا قُـدم طلـب للطـالق أيـضا،     .  يومـا  ٢٠مدة نفاذ األمر إىل     
ــراءات     ميكـــن حتديـــد مـــدة األمـــر للمـــدة الـــيت تـــستغرقها إجـ

 .احملكمة

قالـــت ردا علـــى طلـــب ): النمـــسا (سيدة فاينكـــهالـــ - ٥٧
تـوفري احلمايـة ملكافحـة      ”إيضاح اجلدول املتعلق بإنفـاذ قـانون        

، إن اإلجـــراءات العقابيـــة اإلداريـــة تطبـــق يف “العنـــف املـــرتيل
. الــدعاوى الــيت خيــالف فيهــا مرتكــب العنــف األمــر الزجــري  

أن الـشرطة قامـت     “ تسوية الرتاعـات املرتليـة    ”ويعين مصطلح   
ويـشري الفـرع املعنـون     . سوية الـرتاع ومل ُيـصدر أمـر زجـري         بت
إىل احلاالت اليت يتقـرر فيهـا أن        “ اإللغاء من جانب الشرطة   ”

 .األمر الزجري قد أصدر عن طريق اخلطأ

قالـــت إن احلكومـــة النمـــساوية ســـتتلقى    : الرئيـــسة - ٥٨
ــالنظر إىل . اســتنتاجات اللجنــة النهائيــة يف الوقــت املناســب   وب

ملتمثلة يف أن بلدان االحتاد األورويب تعلق يف كثري من          احلقيقة ا 
األحيان على األوامر التوجيهية الصادرة عـن االحتـاد األورويب          
أمهية أكرب مما تعلقه على االتفاقيـة، فقـد حثـت احلكومـة علـى               

 .نشر االستنتاجات على أوسع نطاق ممكن

 .١٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 
 


