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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

 املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة       التقاريرالنظر يف   
 )تابع( من االتفاقية ١٨

ــسا   ــسادس للنمــ ــدوري الــ ــر الــ ؛ CEDAW/C/AUT/6 (التقريــ
 )Add.1 وCEDAW/C/AUT/Q/3و

بدعوة من الرئيسة، اختذ أعضاء وفد النمسا أماكنـهم          - ١
 .إىل طاولة اللجنة

يف معــرض تقــدمي ): النمــسا (الــسيد تراومتــانزدورف - ٢
التقريـــر الـــدوري الـــسادس للدولـــة الطـــرف، قـــال إن تكـــافؤ 
الفـرص، واملـساواة يف األجــر، واملـساواة يف العمـل، واملــساواة     

ــم والبحــث وتــ   ــل    يف العل ــة للمــرأة ضــد العنــف متث وفري احلماي
أهدافا رئيسية للسياسة اجلنسانية اليت تنتـهجها حكومتـه، الـيت           

وهناك عـدد   . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١١تولت مهامها يف    
وســيعمل . مــن التطــورات واألنــشطة ذات الــصلة تــسري قــدما 

الوزير اجلديد املسؤول عن شؤون املرأة باالشتراك مع مكتـب          
ــيس الــ  ــة    رئ ــه مــن متابع ــذلك ســيكون يف وضــع ميكِّن وزراء ول

وستتحـــسن . أهـــداف الـــسياسة اجلنـــسانية يف مجيـــع اجملـــاالت
الفرص املهنية املتاحـة للمـرأة بالقيـام، يف مجلـة أمـور، باعتمـاد               
ــة    ــادة معـــدل العمالـ سياســـات تـــستهدف ســـوق العمـــل وزيـ
 املتفرغة ونسبة النساء يف األعمـال التجاريـة والـدوائر العلميـة،           

وسيجري تعزيـز   . يف السياسة ويف هياكل الشراكة االجتماعية     
مــوظفي ومتويــل مكتــب أمــني املظــامل املعــين بقــضايا املــساواة    

 .وزيادة ضمان واستقالل تلك الوحدة

واســــتطرد قــــائال إن اخلطــــوات الراميــــة إىل تــــضييق  - ٣
تـشجيع الفتيـات    : الفجوة يف األجر بني املرأة والرجل تتـضمن       

ملهـن الـيت يقـل فيهـا متثيـل املـرأة؛ وتـسهيل ترقيـة                على اختيـار ا   
ــيم الوظــائف علــى حنــو حمايــد فيمــا      املتــدرجات؛ وضــمان تقي
يتعلق بنوع اجلنس وإعطاء تقـديرات أعلـى للوظـائف اخلاصـة             

يف احليــاة ) مبـن فــيهن املهـاجرات  (بـاملرأة؛ ودعــم تقـدم النــساء   
زة الوظيفيــة؛ ودعــم املــرأة العائــدة إىل ســوق العمــل بعــد إجــا   

األمومة؛ ومكافحة فقر املرأة، يف مجلـة أمـور منـها وضـع حـد               
 يورو يف الشهر، علـى أسـاس اتفـاق          ١ ٠٠٠أدىن لألجر يبلغ    

وسيجري رفع سقف الـدخل     . مجاعي وطين جلميع القطاعات   
فيما يتعلق باحلق يف احلصول علـى اسـتحقاقات رعايـة الطفـل             

ة وســيجري حتــسني نوعيــة رعايــ .  يــورو ســنويا١٦ ٢٠٠إىل 
الطفل وزيادة أعدادها، وسيجري تـشجيع اشـتراك الرجـل يف           

: وتتمثـل اجملـاالت األخـرى ذات األولويـة يف         . األعمال املرتلية 
ترقيـــة املـــرأة إىل املناصـــب العليـــا؛ وحتـــسني صـــحة املــــرأة؛       
والنهوض باملرأة عن طريق إسداء املشورة؛ ومنـع العنـف ضـد            

ــف؛ ومكافحــة ا     ــن العن ــرأة م ــة امل ــرأة ومحاي ــساء  امل ــار بالن الجت
 .وتقدمي الدعم للمرأة املتضررة من تلك اجلرائم

وأردف قــائال إن املعاملــة املتــساوية للمــرأة والرجــل      - ٤
ــدوائر     ــاع اخلـــاص والـ ــة يف القطـ ــل إلزاميـ ــق بالتعمـ ــا يتعلـ فيمـ

اعُتمــدا، علــى التــوايل، يف (االحتاديــة مبوجــب قــانونني حمــددين 
ــة ، نــصا علــى تقــدمي  )١٩٩٣ وعــام ١٩٧٩عــام  الــدعم جبمل

أمور منها املوظفون املعنيون باملعاملـة املتـساوية ومكتـب أمـني            
ــساواة   ــى   . املظــامل املعــين بقــضايا امل وهــذه األحكــام تعمــل عل

تنفيــذها جلنــة املعاملــة املتــساوية وحمكمــة العمــل، وقــد حتــسَّن   
ــام      ــصورة كــبرية يف ع ــساوية ب ــة املت ــانوين للمعامل األســاس الق

ت املتعلقـــة بتنفيـــذ تـــشريع االحتـــاد   باعتمـــاد التعـــديال٢٠٠٤
وقد ُنشر نص تشريع املعاملة املتـساوية واملعلومـات         . األورويب

 كحقـ ”الشاملة املتعلقة باملعاملـة املتـساوية يف منـشور بعنـوان            
 .“املشروع

ــور      - ٥ ــاة املنظـ ــيم مراعـ ــز تعمـ ــه لتعزيـ ــائال إنـ ــضى قـ ومـ
ك اجلنساين على املستوى االحتـادي، أنـشئ فريـق عامـل مـشتر            

 بغيـــة تـــسهيل تبـــادل ٢٠٠٠بـــني الـــوزارات يف صـــيف عـــام 
املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك تفاصيل أفضل املمارسـات           
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ــة، ووضــع معــايري اســتراتيجية مناســبة ورصــد     ــة واألجنبي احمللي
ومبناســبة اليــوم الــدويل للمــرأة يف عــام   . وتقيــيم التقــدم احملــرز 

ة جنـسانية،   ، قررت احلكومة املبـادرة إىل وضـع ميزانيـ         ٢٠٠٤
أو /بغيــة حتليــل اآلثــار الــيت ترتبــها تــدابري امليزانيــة علــى املــرأة و

الرجل، وإنشاء أفرقة توجيهية داخليـة والقيـام مبـشاريع حمـددة            
وقــد أمــرت الــوزارة االحتاديــة للــصحة وقــضايا  . يف الــوزارات

املــرأة بــإجراء دراســة اســتطالعية بــشأن تطبيــق وضــع ميزانيــة   
. يــة الختــاذ تــدابري ذات صــلة باملخــدرات جنــسانية علــى امليزان

ــهجي     ــوزارات بنمــوذج من ــع ال ــد مجي ويتمثــل اهلــدف يف تزوي
ــل األوىل     ــسانية يف املراحـ ــة اجلنـ ــع امليزانيـ ــج لوضـ ــاد هنـ العتمـ

 .لتخطيط امليزانية

وأضــاف قــائال إن النمــسا كانــت مــن أوىل البلــدان       - ٦
 األوروبيــة الــيت اســتجابت للنــداء العاجــل مــن منظمــة الــصحة 

العاملية للتركيز على صحة املرأة وأصدرت أول تقريـر هلـا عـن             
وملـا كانـت اإلحـصاءات املوزعـة        . ١٩٩٥صحة املرأة يف عام     

حسب نوع اجلنس واملؤشرات ذات الصلة تتسم بأمهيـة بالغـة           
لتخطيط الصحة، تـضمن تقريـر النمـسا الثـاين عـن املوضـوع،              

ب ، إحصاءات صـحية موزعـة حـس       ٢٠٠٥الذي ُنشر يف عام     
نــوع اجلــنس ميكــن مقارنتــها ببيانــات البلــدان األخــرى داخــل  

 .االحتاد األورويب وخارجه

واستطرد قائال إن تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف            - ٧
التعليم يعتمد على نظام التعليم املختلط، الذي كان إلزاميـا يف          

 وحاز على قبول كامل بوجـه       ١٩٧٥مدارس الدولة منذ عام     
والـسعي للحـصول علـى أشـكال        . س النمـساوية  عام يف املـدار   

ــساواة بـــني     ــيم املـ ــة علـــى تعلـ ــتلط قائمـ ــيم املخـ ــدة للتعلـ جديـ
اجلنسني، اليت كانت حمور البحـث واملناقـشة منـذ الثمانينـات،            

ُتعـاجل فيهـا عـن عمـد يف         “ ثقافة تعلم جديـدة   ”ميثل جزءا من    
 . حجرة الدراسة الفروق بني اجلنسني وطرق معاجلتها

 املتعلـق   ٢٠٠٢قائال إنه مبوجب تـشريع عـام        وأردف   - ٨
بالتعــاون اإلمنــائي النمــساوي ومتــشيا مــع األعمــدة املترابطــة       
الثالثــة للتنميــة، وحقــوق اإلنــسان واألمــن، فــإن املــساواة بــني  
اجلنسني ومتكني املـرأة ترتكـز عليهمـا أنـشطة التعـاون اإلمنـائي           

ا وبوجــه خــاص، تنفــذ النمــس. النمــساوي للقــضاء علــى الفقــر
، بــشأن املــرأة والــسلم   )٢٠٠٠ (١٣٢٥قــرار جملــس األمــن   
املـسامهة يف برنـامج هـام لـصندوق األمـم           : واألمن، عن طريـق   

ــي إىل       ــا يرم ــوب شــرق أوروب ــرأة يف جن ــائي للم املتحــدة اإلمن
ــانعات     ــة بـــني صـ ــة ودون اإلقليميـ ــشاورات الثنائيـ ــسهيل املـ تـ

دين يف  القرارات السياسية؛ وتقدمي الدعم جلماعات اجملتمـع املـ        
أعمال الرصد والدعوة ذات الـصلة بالـسلم والـتعمري يف نفـس             
املنطقــة؛ ودعــم اجلهــود املماثلــة يف أفريقيــا؛ وعلــى الــصعيد       
الـــوطين، وضـــع خطـــة عمـــل وطنيـــة لزيـــادة عـــدد النـــساء يف  
عمليــات الــسالم الــيت يــضطلع هبــا االحتــاد األورويب، ومنظمــة  

 وحتـسني التـدريب     األمن والتعاون يف أوروبا واألمـم املتحـدة،       
املقــدم جلميــع األفــراد املــشتركني يف بعثــات الــسالم وتــسليط    

ــسالم    ــة الـ ــل عمليـ ــع مراحـ ــرأة يف مجيـ ــى دور املـ ــضوء علـ . الـ
ويتطلب األمن التحرر من العنـف، وتركـز النمـسا، متـشيا مـع              
سياستها الداخلية، على القضاء على العنف ضد املرأة، وتؤيـد          

دراســـة متعمقـــة بـــشأن مجيـــع ”تقريـــر األمـــني العـــام املعنـــون 
؛ وسيــضطلع )A/61/122/Add.1(“ أشــكال العنــف ضــد املــرأة

باملبادرات ذات الـصلة الكيـان اجلنـساين اجلديـد الـذي سـينتج              
 .عن اإلصالحات اجلارية

وأضـــاف قــــائال إن أولويــــات النمــــسا فيمــــا يتعلــــق   - ٩
باملـــساواة بـــني اجلنـــسني أثنـــاء رئاســـتها لالحتـــاد األورويب يف  

ــام  النــصف  وضــع مؤشــرات  :  متثلــت يف٢٠٠٦األول مــن ع
اعتمــدها جملــس االحتــاد   (صــحية للمــرأة، لالحتــاد األورويب،   

وفقا ملنهاج عمل بـيجني؛     ) ٢٠٠٦يونيه  /األورويب يف حزيران  
ومناقشة صحة املرأة بوصـفها موضـوعا رئيـسيا أثنـاء اجتمـاع             

ــسان   ــاد األورويب يف نيــ ــحة االحتــ ــل /وزراء صــ ؛ ٢٠٠٦أبريــ
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باالشتراك مع اللجنة األوروبية، بتنظيم مؤمتر للخـرباء        والقيام،  
  ســــد ”والــــشركاء االجتمــــاعيني لالحتــــاد األورويب بــــشأن    

ــوةال ــني اجلنـــسني  فجـ ــار“  يف األجـــر بـ ؛ ٢٠٠٦مـــايو /يف أيـ
وكجزء من سياسـة حقـوق اإلنـسان لالحتـاد األورويب، القيـام           
حبملة إللقاء الضوء على عمـل املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              

 .لمرأة، ودعمهل

وأردف قــــائال إنــــه جــــرى تعزيــــز التــــشريع املتعلــــق  - ١٠
باحلمايــة مــن العنــف املــرتيل، وكــذلك القــانوين اجلنــائي الــذي 

ــسي    ــذاء اجلن ــن اإلي ــصَّر م ــني    . حيمــي الق ــز ب ــي التميي ــد أُلغ وق
االغتــصاب واإلكــراه اجلنــسي يف إطــار وخــارج إطــار الــزواج 

، أعطى القـانون  ٢٠٠٦ر يناي/ كانون الثاين١ومنذ  . واملعاشرة
ضحايا العنف، والتهديدات اخلطرية واجلرائم اجلنسية احلق يف        

 اجتماعيــــة وقانونيــــة يف -احلــــصول علــــى مــــساعدة نفــــسية
ومل تعد موافقة الضحية مطلوبـة ملقاضـاة   . الدعاوى ضد اجلناة 

 .اجلناة من أفراد عائلة الضحية، وأصبح التعقب جرمية جزائية

إن إجـراءات مكافحـة االجتـار بالبـشر         واستطرد قـائال     - ١١
كانـــت ذات أولويـــة أثنـــاء رئاســـة النمـــسا لالحتـــاد األورويب، 
وجرى تنظيم مـؤمتر للخـرباء بـشأن تنفيـذ خطـة عمـل االحتـاد                
األورويب املتعلقة باالجتار بالبـشر، وذلـك بالتعـاون مـع اللجنـة             

. ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢٩ و٢٨األوروبيــة يف بروكــسل يف 
حكـــام شـــاملة ضـــد االجتـــار بالبـــشر ألغـــراض وعـــن طريـــق أ

االستغالل اجلنسي، وبتر األعضاء والـسخرة، أدخلـت النمـسا          
. ٢٠٠٤التــشريع الــدويل ذا الــصلة يف القــانون احمللــي يف عــام  

وعـالوة علـى ذلـك، أصـبح مـن حـق ضـحايا االجتـار بالبـشر،          
املتمتعني باحلماية مبوجب قانون االستقرار واإلقامـة، احلـصول         

 اجتماعيــة وقانونيــة أثنــاء النظــر يف    –ساعدة نفــسية علــى مــ 
وكانـــت النمـــسا القـــوة الدافعـــة وراء    . الـــدعاوى القـــضائية 

مـــشروع التخطـــيط االســـتراتيجي العملـــي الـــشامل للـــشرطة  
ــدان       ــع بل ــاون م ــع أن تتع ــشر ومــن املتوق ملكافحــة االجتــار بالب

أوروبيــة أخــرى ومكتــب الــشرطة األوروبيــة يف وضــع خطــط  
 .وعملية لتنفيذ ذلك املشروعاستراتيجية 

ومضى قائال إنه باإلضافة إىل تـدابري مكافحـة االجتـار             - ١٢
املدرجـــة يف التقريـــر الـــدوري اســـتجابة للتوصـــية الـــواردة يف  

، )٢٢٨، الفقـرة    A/55/38(املالحظات اخلتامية السابقة للجنـة      
أنــشأت احلكومــة فرقــة عمــل مــشتركة بــني الــوزارات ومعنيــة  

وتقـوم  . ٢٠٠٤نوفمرب / وذلك يف تشرين الثاينباالجتار بالبشر 
فرقة العمل، اليت يرأسـها ممثـل عـن وزارة اخلارجيـة االحتاديـة،              
ــة، ومناقــشة التطــورات     ــوزارات املعني بتنــسيق أنــشطة مجيــع ال
الوطنيــة والدوليــة، والبحــث عــن احللــول وقــد وضــعت خطــة  

والنمـسا طـرف   . عمل وطنية من املقـرر اعتمادهـا عمـا قريـب     
يع الصكوك الدولية ملكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلـك          يف مج 

الربوتوكول املتعلق مبنع، وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخاصـة           
ــه، وكانــت مــن أوىل البلــدان    النــساء واألطفــال، واملعاقبــة علي
األوروبية اليت صدَّقت على اتفاقية جملـس أوروبـا للعمـل علـى              

 مـدى الـسنوات     وعلـى . ٢٠٠٥مكافحة االجتـار بالبـشر لعـام        
الــثالث املقبلــة، ســتقدم املؤســسة النمــساوية للتعــاون اإلمنــائي   

 ماليـني يـورو تقريبـا ملـشاريع         ٥والتعاون مـع أوروبـا الـشرقية        
 .مكافحة االجتار بالنساء والفتيات

ــدول    - ١٣ ــة الــ ــل غالبيــ ــسا، مثــ ــائال إن النمــ وأضــــاف قــ
مـرأة  األوروبية، مازالت بعيدة عن حتقيـق التمثيـل املتـساوي لل          

ومــع أنــه . والرجــل يف صــنع القــرارات االقتــصادية والــسياسية 
جــرى إحــراز تقــدم، مازالــت املناصــب التنفيذيــة حكــرا علــى   

ووفقـــا لدراســـة استقـــصائية أجرهتـــا . الـــذكور إىل حـــد كـــبري
الوزارة املسؤولة عن قضايا املرأة والغرفة االقتـصادية االحتاديـة          

ــرأة إال   ــرأس املـ ــساوية، ال تـ ــشاريع   يف ١٦النمـ ــن املـ ــة مـ املائـ
 موظفـــا وال ٥٠النمـــساوية الـــيت يزيـــد عـــدد موظفيهـــا علـــى 

 يف املائــــة يف عــــضوية جمــــالس إدارات  ٣تــــشترك إال بنــــسبة 
ــا مــن  ٨٣ومــن ناحيــة أخــرى، يف  . الــشركات ــة تقريب  يف املائ

ــصبا       ــل من ــى األق ــشغل ســيدة واحــدة عل ــة، ت ــشركات اجمليب ال
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 مـــشاريعهن  ســيدة أعمــال تقريبــا   ١٠٠ ٠٠٠وتــدير  . عاليــا 
وقد زاد معدل الشركات البادئة اليت تديرها سـيدات         . اخلاصة

وال .  يف املائــة حاليــا٣٨ إىل ١٩٩٦ يف املائــة يف عــام ٢٧مــن 
ُتعــزى التفاوتــات إىل عــدم كفايــة التــدريب بــل بــاألحرى إىل  
التقيد بنماذج األدوار التقليديـة واالفتقـار إىل الفـرص للتوفيـق            

عـالوة علـى ذلـك، بـالنظر إىل أن          . ريةبني العمل واحلياة األسـ    
املرأة الحتصل على دعم كاف أثناء عملية التعيني ويف املراحـل    
املبكرة للحياة الوظيفيـة، مـن احليـوي وضـع آليـات تـوفر هـذا                

وبناء عليه، بدأت بنجاح برامج اإلرشاد الشامل لعـدة        . الدعم
وللتغلــب علــى األمنــاط  . إدارات يف القطــاعني اخلــاص والعــام 

ــيم  ا ــة، جـــرى تنظـ ــا “ هـــبا للمواختبـــار”جلامـــدة املهنيـ جمانـ
 .للفتيات تدعمه محلة ملصقات ذات صلة للمدارس

واختتم قائال إن املعلومات اإلحصائية املوزعة حـسب      - ١٤
التفاوتـات  ” بعنـوان    ٢٠٠٢نوع اجلنس وردت يف تقرير لعام       

مشـل أسـاليب احليـاة، والتعلـيم، والعمـل          “ حسب نوع اجلنس  
مـستوى املعيـشة، والـصحة، ووقـت الفـراغ،          /والدخلاجملزي،  

ــصلة،      ــسي ذا الـ ــدعم املؤسـ ــة والـ ــات العائليـ ــم الواجبـ وتقاسـ
واجلــزء . وتــضمن مقارنــات ببلــدان االحتــاد األورويب األخــرى

ــون   ــشور معنــ ــن منــ ــسا،  ”األول مــ ــرأة يف النمــ -٢٠٠٣املــ
تـــضمن التقريـــر الـــدوري الـــسادس للنمـــسا املقـــدم  “ ٢٠٠٦

 بـشأن صـحة املـرأة وتقريـرا لعـام           ٢٠٠٥م  للجنة، وتقريرا لعـا   
ــرأة يف صــنع القــرار  ٢٠٠٦ وسيتــضمن اجلــزء  .  بــشأن دور امل

املــرأة والرجــل يف ”الثــاين مــن املنــشور تقريــرا شــامال بعنــوان   
 .“النمسا

 ٦ إىل ١املواد 

رحبت بتصديق النمـسا علـى      : السيدة سيمونوفيتش  - ١٥
ــة  ــاري لالتفاقيــ ــا. الربوتوكــــول االختيــ دت إىل وبعــــد أن أعــ

األذهـــان أنـــه يف املالحظـــات اخلتاميـــة للجنـــة بـــشأن التقريـــر   
الدوري السابق للبلد، ناشـدت اللجنـة احلكومـة بـذل اجلهـود             

ــى املــادة     ــسحب حتفظهــا عل ــا يتعلــق    ١١ل ــن االتفاقيــة فيم  م
بالعمــل الليلــي، ســألت عــن العقبــات الــيت تعتــرض ســحب        

ــيما وأن التـــشريع اجلديـــد الـــصادر    يف الـــتحفظ بالكامـــل، سـ
 قد ألغى احلظر العام علـى العمـل الليلـي للمـرأة ووفـر                ٢٠٠٢

 .على ما يبدو حقوقا متساوية للمرأة والرجل يف جمال العمل

أكدت أن التمييـز القـائم      : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ١٦
على نوع اجلنس يفوق مجيع أشكال التمييز األخرى ويـشكل          

ارة إىل مـضمون    وبنـاء عليـه، أشـ     . ظاهرة هيكلية يف أي جمتمع    
قـــانون املعاملـــة املتـــساوية، وواليـــة جلنـــة املعاملـــة املتـــساوية،   
وميادين اختصاص جمالسها الثالثة وتقدمي املنح ألغـراض عـدم          
التمييــــــــــــز، الــــــــــــيت تــــــــــــرد مجيعــــــــــــا يف الوثيقــــــــــــة     

CEDAW/C/AUT/Q/6/Add.1 ســـألت عـــن أســـباب معاجلـــة ،
ــز القــائم علــى نــوع اجلــنس يف ســياق العمــل فحــسب،     التميي

ينمــا ُيكــافَح التمييــز القــائم علــى العــرق أو االنتمــاء اإلثــين يف ب
. وهــذه نظــرة ضــيقة للمعاملــة املتــساوية. مجيــع جمــاالت احليــاة

وعلــى الــرغم مــن تأكيــد توجيهــات االحتــاد األورويب علــى       
القضايا ذات الـصلة بالعمـل، فـإن املعاملـة املتـساوية، وخاصـة              

ضرورية فيما يتعلق بنـوع     يف جمايل الرفاه االجتماعي والتعليم،      
اجلــنس بقــدر مــا هــي ضــرورية فيمــا يتعلــق بــالعرق واالنتمــاء  

وعـــالوة علـــى ذلـــك، أشـــارت إىل التـــدابري اخلاصـــة   . اإلثـــين
، مـــن االتفاقيـــة ٤، مـــن املـــادة ١املؤقتـــة، فقالـــت إن الفقـــرة 

 تفرقان بني اخلطوات املتخـذة بـصفة        ٢٥والتوصية العامة رقم    
كفالة تعيني عدد مناسب من النـساء      من أجل، مثال،     –مؤقتة  

 –يف مناصـــب عامـــة أو وظـــائف تـــدريس يف التعلـــيم العـــايل  
والتدابري االجتماعية العامة، اليت يتمثل هدفها يف كفالة حتقيـق          

 .املساواة

ــسيدة زو - ١٧ ــاوالــ ــق إزاء  :  زياوكيــ ــن القلــ أعربــــت عــ
ــة للمـــسؤولية عـــن القـــضايا    ــع املتعاقبـ ــادة التوزيـ عمليـــات إعـ

ية مــن وزارة أو إدارة احتاديــة إىل أخــرى يف الــسنوات  اجلنــسان
وبالنظر إىل هذه التغيريات، سألت عن كيفيـة كفالـة          . األخرية
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التساوق والفعالية عنـدما يتعلـق األمـر بتنفيـذ ورصـد الـسياسة           
وقالـت إهنـا سـترحب باحلـصول        . اجلنسانية وتوصـيات اللجنـة    

يف هذا الـصدد  على معلومات بشأن اآلثار التنظيمية للتغيريات  
على الصعيد احمللي، وإذا مل تكـن املـسألة سـابقة ألواهنـا، فيمـا               
يتعلــق مبــوظفي وســلطات اهليكــل الــوزاري املــشكَّل حــديثا       

 .لشؤون املرأة

ــسيدة  - ١٨ ــال ــد أن أشــارت إىل أن لكــل   : يكولوتشت بع
وزارة إجراءات خاصـة هبـا لتنـاول القـضايا اجلنـسانية، سـألت              

وى االحتــادي عــن التنــسيق والتقيــيم  عــن املــسؤول علــى املــست 
واستفـسرت فيمـا يتعلـق بالقـدرة علـى التقيـيم القـائم              . عموما

علــى املؤشــرات، عــن وجــود خطــة عمــل احتاديــة ذات إطــار    
. زمــين وروابــط بــني املــستوى االحتــادي واملــستوى اإلقليمــي   

/  متــوز١١وبعــد أن أشــارت إىل قــرار جملــس الــوزراء املــؤرخ  
يم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع           بـشأن تعمـ    ٢٠٠٠يوليه  

جماالت صنع الـسياسة، وإىل الـوزارات الـيت ذُكـرت سياسـتها             
املتعلقة باملوارد البشرية يف التقريـر علـى سـبيل املثـال، أعربـت              
ــاة املنظــور        ــيم مراع ــصر تعم ــة أســباب ق ــها يف معرف عــن رغبت
اجلنــساين علــى مــا يبــدو علــى املــوارد البــشرية وعــدم امتــداده   

ل اجلوانب املوضوعية لعمل الـوزارات، ومـاذا حـدث يف           ليشم
وقالـت إنـه    . الوزارات اليت مل ُتذكَر ومن يرصـد التقـدم احملـرز          

سيكون من دواعي تقديرها احلصول على تعليل للبيان القائـل          
إن مثــة سياســة تعــيني تقييديــة ُنفِّــذت ألســباب متعلقــة بتــوفري    

ــة للزراعـــة، و  ــة التكـــاليف يف الـــوزارة االحتاديـ احلراجـــة والبيئـ
وإدارة امليــاه جعلــت مــن الــصعب زيــادة نــسبة النــساء الالئــي   

واختتمت باإلشـارة إىل أن املـرأة يف        . يشغلن املناصب اإلدارية  
جمال الفنون غري ممثلة على ما يبدو يف الوفـد وسـألت عمـا إذا               
كانت املوسيقيات مازلن حمظورات من العـزف يف أوركـسترا          

 .فيينا السيمفوين

ــسة - ١٩ ــة،   : الرئيــ ــضوا يف اللجنــ ــفها عــ ــت بوصــ تكلمــ
. فأشـــارت إىل األمنـــاط اجلامـــدة القائمـــة علـــى نـــوع اجلـــنس  

وســـألت عمـــا إذا كـــان قـــد جـــرى تـــدقيق املـــواد التعليميـــة،  
والكتب املدرسـية بوجـه خـاص، إلزالـة أي حتيـزات، ومـا إذا               
ــة     ــام املتعلقـ ــهاكات األحكـ ــى انتـ ــزاءات علـ ــع جـ كانـــت توقـ

ني يف إذاعـات الراديـو والتليفزيـون، مبـا يف          باملساواة بني اجلنـس   
ذلك اإلعالن، وما إذا كان هناك قـانون هبـذا املعـىن أو مدونـة            

ــاإلعالن ككــــل   ــا يتعلــــق بــ ــة فيمــ ــد أن . آداب املمارســ وبعــ
استفسرت عن قيـام احلكومـة بـأي محـالت بـشأن احلاجـة إىل               
تقاســـم الرجـــل واملـــرأة واجبـــات األســـرة املعيـــشية وبعـــد أن  

أن األمنــاط اجلامــدة والتبعيــة االقتــصادية للمــرأة     أشــارت إىل 
تــشجعهما علــى مــا يبــدو األعــذار العائليــة إلقتــصار األمهــات  
على مهام األسرة املعيشية التقليدية، تـساءلت عمـا إذا كانـت            
أغلبية النساء العامالت على أسـاس عـدم التفـرغ يفعلـن ذلـك              

ات بالفعــل عــن طيــب خــاطر أو بــسبب االفتقــار إىل اإلمكانيــ 
 . الكافية لرعاية الطفل

ســألت عــن التــدابري امللموســة الــيت   : الــسيدة مــايولو - ٢٠
اختــذهتا احلكومــة ملعاجلــة قــضية األمنــاط اجلامــدة القائمــة علــى   
ــرة     ــة، واألسـ ــي يف املدرسـ ــستوى عملـ ــى مـ ــنس علـ ــوع اجلـ نـ

 .ووسائط اإلعالم

بعــــد أن أشــــارت إىل ): النمـــسا  (الـــسيدة هــــولتزر  - ٢١
ية ذات الصلة بالعمل الليلي، قالت إن بعـض  األحكام النمساو 

تــشريعات االحتــاد األورويب بــشأن العمــل الليلــي دخلــت حيــز 
 وكـان مـن الـضروري       ٢٠٠٢أغسطس عـام    / آب ١النفاذ يف   

إتاحة فترة انتقالية للتنفيذ الكامل للقانون بالنظر إىل التزامـات          
 .النمسا مبوجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية

أضــاف قــائال إن ): النمــسا (راومتــانزدورفالــسيد ت - ٢٢
التحفظ مازال ساريا جزئيـا علـى أسـاس األحكـام الراميـة إىل              
ــاجم حتــت ســطح      ــرأة مــن التعــرض للرصــاص يف املن ــة امل محاي
األرض ومن اإلجهـاد البـدين الكـبري، ولكـن النمـسا ستواصـل             
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إحاطـــة اللجنـــة علمـــا باالعتبـــارات ذات الـــصلة وســـتهيئ يف  
 . األوضاع الضرورية لسحب التحفظ كليةأقرب وقت ممكن 

تناولت مـسألة   ): النمسا ( اليتنر –السيدة نيكوالي    - ٢٣
ــز علــى أســاس نــوع اجلــنس علــى خــالف      ــة مــن التميي احلماي
احلماية من التمييز على أساس األصل اإلثين، فقالـت إن األمـر          

ــوجيهي  ــؤرخ EC/2004/113الت ــسمرب / كــانون األول١٣ امل دي
ــصادر عــ ٢٠٠٤ ــدأ    ، ال ــذ مب ــاد األورويب، بتنفي ــس االحت ن جمل

املعاملة املتـساوية بـني الرجـل واملـرأة يف احلـصول علـى الـسلع                
واخلــدمات، واإلمــداد هبــا، ســيكون نافــذ املفعــول يف النمــسا    

 .٢٠٠٧حبلول هناية عام 

تناولـــت مـــسألة التـــدابري ): النمـــسا (الـــسيدة كـــول - ٢٤
ــس     ــز تكــافؤ الفــرص للجن ــة لتعزي ــت إن اخلاصــة املؤقت ني، فقال

هنــاك نظامــا شــامال، يتــضمن تلــك التــدابري، معمــوال بــه علــى  
وتطبـق وزارة الـصحة وقـضايا املـرأة، علـى       . الصعيد االحتـادي  

ســبيل املثــال، احلــصص اجلنــسانية يف التعــيني وتتخــذ تــدابري       
للنهوض باملرأة، مثل التـدريب املراعـي للفـوارق بـني اجلنـسني             

وهنـاك  . ات علـى الوظـائف    لرؤساء الوحدات وتدريب املوظف   
تـدابري أخـرى، مثـل اسـتخدام اللغـة احملايـدة فيمـا يتعلـق بنـوع          
اجلــنس يف مجيــع املــواد الرمسيــة، هبــدف صــون كرامــة املــرأة يف 

وميكن أن تقدم املرأة شـكاوى إىل جلنـة املعاملـة           . مكان العمل 
املتساوية فيما يتعلق بعدم االمتثال لتلـك التـدابري، وهـي تفعـل             

 .ذلك

قــال إنــه، مــع أن  ): النمــسا (الــسيد تراومتــانزدورف - ٢٥
جمـــاالت املـــسؤولية الـــيت أعيـــد حتديـــدها للـــوزارات املختلفـــة  
ســتعتمد يف أواخــر الــشهر، فــإن االرتبــاط بــني مكتــب رئــيس  
الــوزراء ومكتــب وزيــر شــؤون املــرأة يف املستــشارية االحتاديــة  

ري يعين أن القضايا اجلنسانية ستكون أقرب للمركز الـذي جيـ          
ــة  ــسيق احلكومـ ــه تنـ ــصية   . فيـ ــون للشخـ ــع أن تكـ ــن املتوقـ ومـ

 .الدينامية للوزير ولعالقاته السياسية أثار إجيابية

قالت إن البيانات اليت أدىل     ): النمسا (دة كولبل يالس - ٢٦
التعـاون  : هبا الوزير مؤخرا تشري على مـا يبـدو إىل االلتـزام بــ               

ــيم      ــة، وال س ــري احلكومي ــات غ ــع املنظم ــق م ــدابري الوثي ا يف الت
اخلاصـــة املؤقتـــة؛ وتـــضييق الفجـــوة يف األجـــر بـــني اجلنـــسني؛ 
وحتسني حالـة املـرأة يف سـوق العمـل؛ وزيـادة عـدد النـساء يف               
املناصــب القياديــة؛ ومكافحـــة العنــف ضـــد املــرأة؛ وتـــسهيل     
التوفيق بـني الواجبـات العائليـة والعمـل؛ والـسماح باضـطالع             

األســرة املعيــشية؛ ورصــد تــأثري التــدابري اآلبــاء مبزيــد مــن مهــام 
والقوانني املختلفة؛ وحتسني صـحة املـرأة؛ وتـدعيم املؤسـسات          

وبعد أن أشـارت إىل     . املشتركة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني     
الروابط بني اهليكـل اجلديـد واألقـاليم، قالـت إن هنـاك آليـات               

ــة االحت      ــات بــني احلكوم ــاون وتبــادل املعلوم ــة للتع اديــة تقليدي
ــادرات    ــاليم عــن طريــق اخلــرباء، واملــذكرات واملب ومــن . واألق

املمكن توقع أن يكثـف الـوزير اجلديـد تلـك االتـصاالت بغيـة                
حتديد األهداف وتنفيذ املـشاريع يف حالـة عـدم وجـود أسـاس              
 .قانوين ميكِّن احلكومة االحتادية من تعديل التشريع يف األقاليم

ــ (الـــسيد تراومتـــانزدورف - ٢٧ قـــال إنـــه نظـــرا ): ساالنمـ
لالستقالل التشريعي لألقاليم، يكون نفـوذ احلكومـة االحتاديـة          
أكثــر فعاليــة إذا مارســه حمــافظو األقــاليم وإداراهتــا، وال ســيما   
فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقات الدولية، مثل إتفاقيـة القـضاء علـى            

وميكـن تقـدمي املـشاكل ذات    . مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة       
تــشريع إىل احملكمــة الدســتورية، ولكــن تلــك العمليــة الــصلة بال
 .معقدة

قالـت إن احلاجـة إىل خطـة      ): النمسا (السيدة كولبل  - ٢٨
وال توجـد حاليـا     . عمل وطنية كانت قيـد النظـر طـوال سـنني          

خطة من هـذا القبيـل، ولكـن القـضية تناقـشها بـصورة مكثفـة                
 ومـن املؤكـد   . املنظمات غـري احلكوميـة، ووحـدات الـوزارات        

أن الوزير اجلديد سيتناول املسألة بعقل متفتح، واألمل معقـود          
علـى صــياغة خطــة عمــل وطنيـة شــاملة، تــشمل تنفيــذ منــهاج   

 .عمل بيجني، وذلك خالل الفترة التشريعية احلالية
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الحــظ أن أســئلة ): النمــسا (الــسيد تراومتــانزدورف - ٢٩
اللجنة ومالحظاهتا ميكن أن ترتب آثـارا هامـة علـى سياسـات             

 .النمسا

ــشاريبا  - ٣٠ ــسيدة سوت بعــد أن أشــارت إىل  ): النمــسا (ال
ــوزارة      ــة املــستوى يف ال ــساء يف املناصــب الرفيع جتمــد عــدد الن
االحتاديــة للزراعــة، واحلراجــة، والبيئــة وإدارة امليــاه، قالــت إن   
الــوزارة اســتأجرت تقليــديا نــسبة مئويــة مرتفعــة مــن مــوظفي   

ذلـك، أجـرت احلكومـة      اخلدمة املدنية الذكور، وعـالوة علـى        
ــضات يف                      ــرية ختفيــــــــ ــسنوات األخــــــــ ــة يف الــــــــ االحتاديــــــــ

بيــد أنــه جــرت زيــادة التــدريب . املــوظفني علــى نطــاق واســع
والتــدابري األخــرى الراميــة إىل زيــادة عــدد النــساء يف املناصــب 

ــستوى  ــة امل ــة   . الرفيع ــسب املئوي ويف الرتــب األدىن، كانــت الن
 يف املائـة، علـى      ٤٣ و ٥٧:  مـن التعـادل    للرجال والنساء قريبـة   

 .التوايل

قال إن احلد األعلى للتعـيني      ): النمسا (السيد كوغلر  - ٣١
جعل مـن الـصعب زيـادة عـدد النـساء يف عـدد مـن اإلدارات،          
مثـــل وزارة اخلارجيـــة، الـــيت كـــان فيهـــا، مـــع ذلـــك، معظـــم  

 .املرشحني الناجحني يف امتحان التعيني األخري من النساء

بوصـفه عـضوا يف     ): النمـسا  (لسيد تراومتـانزدورف  ا - ٣٢
جملــس تقيــيم املرشــحني، أشــار إىل أنــه، بوجــه عــام، حــصلت  

 .املرشحات على أعلى الدرجات

قالـت إنـه بفـضل املواقـف        ): النمـسا  (السيدة ستيغلر  - ٣٣
اليت تغريت والقوانني اليت تعدلت، يضم حاليا أوركسترا فيينـا          

ــي  وبعـــد أن أشـــارت إىل . قياتالفلـــهارموين قلـــيال مـــن املوسـ
تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف وسـائط اإلعـالم، الحظـت            
أن التــشريع املتعلــق هبيئــة اإلذاعــة النمــساوية، والبــث اإلذاعــي  
اخلــاص والبــث التليفزيــوين اخلــاص يتــضمن نــصوصا مناهــضة   
ــها        ــور من ــة أم ــشأن مجل ــساوية ب ــة املت ــة باملعامل ــز ومتعلق للتميي

 . عن بعداإلعالن والتسوق

عــادت إىل ): النمــسا ( اليتنــر–الــسيدة نيكــوالي   - ٣٤
موضوع التشريع اإلقليمي واالحتادي، فقالـت إنـه يف جوانـب           
معينــة يتــسم التــشريع اإلقليمــي بأنــه أكثــر تقــدما مــن التــشريع 

وعلى سبيل املثـال، اعتمـدت بالفعـل سـتة مـن بـني              . االحتادي
فيمــا يتعلــق باألصــل مثانيــة أقــاليم أحكامــا حتظــر التمييــز لــيس  

اإلثـــين فحـــسب، علـــى النحـــو الـــوارد يف القـــانون االحتـــادي   
للمعاملة املتساوية، بل أيضا ألسباب أخـرى ذُكـرت يف األمـر            
التوجيهي الصادر عن االحتـاد األورويب، وهـي، نـوع اجلـنس،            

 .والسن، واملعتقد الديين والتوجه اجلنسي

ــوغنربغر  - ٣٥ ــسيدة غـ ــسا (الـ ــت املـــ ): النمـ سألتني تناولـ
املتعلقتني مبكافحة األمنـاط اجلامـدة، فقالـت إنـه منـذ القيـام يف               

ــاهج    ١٩٩٥عــام  ــساواة بــني اجلنــسني يف املن ــدأ امل  بإدمــاج مب
الدراسية يف مجيـع املـدارس، جـرت معاجلـة القـضايا اجلنـسانية              
علـــى حنـــو جـــامع لعـــدة ختصـــصات يف حجـــرة الدراســـة ويف 

خـرى، وتلقَّـى املدرسـون      الكتب املدرسية واملـواد التعليميـة األ      
وأجريـت دراسـتان    . تدريبا مناسبا، ومـواد توجيهيـة ونـشرات       

وقـد أظهـرت الدراسـة     . تقييميتان فيما يتعلق بتطبيق هذا املبدأ     
، أنـــه يف حـــني ١٩٩٩ – ١٩٩٧األوىل، الـــيت مشلـــت الفتـــرة 

ــدأ يعتــرب هامــا، تفــاوت تطبيقــه العملــي علــى نطــاق      كــان املب
 على تدريب املدرسـني وجـرى       وركزت دراسة الحقة  . واسع

إدماجها يف مشروع لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف الفتـرة          
 ألكادمييات تدريب املدرسـني، حيـث جـرى         ٢٠٠٤-٢٠٠١

تشخيص جوانب قصور فيمـا يتعلـق بتنفيـذ املبـدأ يف الدراسـة              
واســــتنادا إىل نتــــائج املــــشروع اإلجيابيــــة، أصــــبحت . األوىل

ل واملــرأة مبــدأ توجيهيــا يف أكادمييــات املعاملــة املتــساوية للرجــ
 .تدريب املدرسني

ــة    - ٣٦ ــاملواد التعليمي واختتمــت قائلــة إن التــدابري املتعلقــة ب
 يقضي بأن يتضمن الرأي الفـين       ١٩٩٨تضمنت مرسوما لعام    

. املوصي باملوافقة أو بعدم املوافقة بيانا باملـساواة بـني اجلنـسني           
عـن طريـق وسـائط اإلعـالم،        وتوفر وزارة التعليم مواد تثقيفية      
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ــة عــن      مبــا يف ذلــك مقــاالت ميكــن ترتيلــها مــن الــشبكة العاملي
الكيفية اليت تكون هبا مفهوم نـوع اجلـنس يف وسـائط اإلعـالم              
وعن مواضيع أخرى خمتلفة، مثل الصحة، واجلمـال، واألدوار         

وفـضال  . اليت حتتذى، والتحيز ضد املـرأة، واهلجـرة والعنـصرية       
 التــدبري املــرتيل ميثــل مــادة إجباريــة يف     عــن ذلــك، نظــرا ألن  

 يف املائــة مــن مجيــع البــنني تعليمــا ٧٢املــدارس الثانويــة، يتلقــى 
 .بشأن إدارة األسرة املعيشية

أشـارت إىل التعـاون الراسـخ       : السيدة سـيمونوفيتش   - ٣٧
ــساوية واملنظمـــات غـــري     ــة النمـ ــد بـــني احلكومـ منـــذ أمـــد بعيـ

إلحــدى املنظمــات غــري  احلكوميــة، فقالــت إنــه، وفقــا لتقريــر  
ــع      ــاون مـ ــددة للتعـ ــة حمـ ــع ذلـــك هيئـ ــد مـ ــة، ال توجـ احلكوميـ
ــالعنف ضــد       ــق ب ــا يتعل ــسائية فيم ــة الن املنظمــات غــري احلكومي

وبعد أن أشـارت إىل أنـه جـرى         . وتساءلت عن السبب  . املرأة
ــستوى       ــى امل ــواء للمــرأة عل ــاكن اإلي ــوفري عــدد كــبري مــن أم ت

ثــل التزامــا للدولــة   احمللــي، شــددت علــى أن تــوافر املــأوى مي    
الطرف وطلبت احلصول على بيانات فيما يتعلق بعـدد النـساء           

وبعـد أن  . احملتاجات للمأوى وخطط زيادة عـدد تلـك املرافـق      
ــوع       ــة حــسب ن ــات واإلحــصاءات املوزع ــة البيان أكــدت أمهي
اجلنس بـشأن أنـواع ومعـدالت اإلدانـة وبـشأن العالقـات بـني               

العـدد الـسنوي للنـساء      اجلاين والضحية، سألت عمـا إذا كـان         
الالئي اغتاهلن رفـاقهن أو رفـاقهن الـسابقون معـروف ومـا إذا              
كانـت هنـاك خطـط إلنـشاء قاعـدة بيانـات إلعـداد مؤشـرات         
إحصائية من أجل تقييم التقدم احملرز يف مكافحـة العنـف ضـد             

واختتمت قائلة إهنا سترحب باحلـصول علـى معلومـات          . املرأة
دة الـوعي اإلجتمـاعي بقـضية       بشأن أي محـالت ترمـي إىل زيـا        

 .العنف املرتيل وتكاليفها االقتصادية

ســألت عمــا إذا كــان القــانون  : الــسيدة تــشوتيكول - ٣٨
االحتادي املعدل لقانون اإلجـراءات اجلنائيـة، الـذي مـن املقـرر       

ــاذ يف   ــز النفـ ــدخل حيـ ــاين ١أن يـ ــانون الثـ ــاير / كـ ، ٢٠٠٨ينـ
ــشر،     ــار بالب ــضحايا االجت ــق ب ــا تتعل ــضمن أحكام ــيما يت  وال س

ــا هـــي    ــاجرون غـــري الـــشرعيني؛ ومـ النـــساء، واألطفـــال واملهـ
ــساعدات    ــة واملـ ــة، والقانونيـ ــة، والطبيـ ــساعدات االجتماعيـ املـ
األخرى، مبا يف ذلـك بـرامج التعـايف وإعـادة اإلدمـاج، املتاحـة               
هلؤالء الضحايا؛ ومـا إذا كـان جيـري تـوفري مـوارد كافيـة هلـذا               

م جهـود املنظمـات غـري    الغرض؛ وما إذا كانت احلكومـة تـدع    
ــني       ــة ب ــإجراء دراســات عــن العالق ــذا اجملــال ب ــة يف ه احلكومي
التكلفـــة والعائـــد وتـــدريب مـــوظفي الـــوزارات علـــى النحـــو  

ــاك     . املناســب ــك، ســألت عمــا إذا كانــت هن وفــضال عــن ذل
اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف، خالف تلـك علـى صـعيد            

 .شراالحتاد األورويب، ملكافحة االجتار بالب

أشــارت إىل التعــاون بــني ): النمــسا (الــسيدة فــاينكي - ٣٩
احلكومة واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق مبنع العنف ضـد          
املرأة، فقالت إنه جرى إنشاء هيئـة يف وزارة الداخليـة يف عـام              

وتتــألف اهليئــة مــن ممــثلني عــن الــوزارات واملنظمــات . ١٩٩٧
ري مكافحـة العنـف     غري احلكومية، وتسدي النـصح بـشأن تـداب        

وتقــدم توصــيات بــشأن التعــاون بــني الــشرطة واهليئــات املعنيــة 
ــضحايا  ــة ال ــى     . حبماي ــة عل ــإن احلكوم ــك، ف ــى ذل ــالوة عل وع

اتــصال بانتظــام باملنظمــات غــري احلكوميــة عــن طريــق األفرقــة  
 . العاملة، واملؤمترات واالجتماعات ألغراض تبادل املعلومات

 أضـافت قائلـة إن التعـاون        ):النمـسا  (السيدة مسـوتين   - ٤٠
بني وزارة العـدل واملنظمـات غـري احلكوميـة يتحـسن بـاطراد،              
ــام     ــد األحكـ ــة الـــيت تعـ ــة العاملـ ــيما عـــن طريـــق األفرقـ وال سـ

وتشترك وزارة العدل يف اهليئة املعنية باملنع ويف فريق          . اجلديدة
عامل مشترك بني الوزارات معين بتقدمي الدعم للـضحايا أثنـاء           

 .دعاوى اجلنائيةالنظر يف ال

يف معرض إشـارهتا ألمـاكن      ): النمسا (السيدة فاينكي  – ٤١
ــاك     ــواء اإلنــاث ضــحايا العنــف، قالــت إن هن  أمــاكن ٧٠٥إي

وطبقـا للدسـتور، جيـري متويلـها علـى         . متاحة على نطاق البلد   
الـــصعيد اإلقليمـــي ولكـــن بعـــضها ممـــول مـــن وزارة الـــصحة  
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ى لتلبيـة احلاجـة     ومـن املزمـع بـذل جهـود أخـر         . وقضايا املـرأة  
 . ألماكن اإليواء تلك

قالـــــت إن وزارة ): النمـــــسا (الـــــسيدة فيـــــسترماير - ٤٢
ويف . الداخلية ال جتمع إحصاءات بشأن ضحايا العنـف املـرتيل         

 أربــع إنــاث ضــحايا العنــف ٢٠٠٥هــذا الــصدد، قُِتــل يف عــام 
 .املرتيل

ــسيدة مســوتين  - ٤٣ ــة إن وزارة  ): النمــسا (ال أضــافت قائل
مـــع إحـــصاءات بـــشأن مجيـــع الـــدعاوى اجلنائيـــة      العـــدل جت

ــة       ــالعنف واملعاملـ ــة بـ ــك املتعلقـ ــك تلـ ــا يف ذلـ ــات، مبـ واإلدانـ
وتــرى الــوزارة أن الدراســات االستقــصائية احملــددة  . املتــساوية

ــة   وقــد عاجلــت           . أبلــغ معــىن مــن اجملموعــات اإلحــصائية البحت
ــل مكافحــة       ــة ذات صــلة، مث ــك الدراســات مواضــيع خمتلف تل

عنف ضد املـرأة، وتكلفـة هـذا العنـف، ويف اآلونـة األخـرية،                       ال
ــة مــن العنــف       ــق باحلماي ــانون االحتــادي املتعل ــة الق مــدى فعالي

ــائج ٢٠٠٧مــارس /ومــن املتوقــع أن تظهــر يف آذار . املــرتيل  نت
دراســـة استقـــصائية جتـــرى حاليـــا بـــشأن الـــدعم النفــــسي،       

 . اجلنائيةواالجتماعي والقانوين أثناء النظر يف الدعاوى

ــت إن تــدابري زيــادة   ): النمــسا (الــسيدة فــاينكي  - ٤٤ قال
الــوعي الــيت تتخــذهتا أو تــدعمها وزارة الــصحة وقــضايا املــرأة  

مشلــــت يف املاضـــــي إصــــدار نـــــشرات، جــــرى اســـــتكماهلا                  
 مبعلومات تفصيلية عن مجلة أمور منها احللـول         ٢٠٠٥يف عام   

ومـن  .  ومراكز إسـداء املـشورة     املتاحة للمرأة املتضررة بالعنف   
املتوقع أن تضطلع مراكز التـدخل ضـد العنـف املـرتيل بأنـشطة              
لزيادة الوعي، مثل نشر مواد مطبوعة أو معلومات على موقع          

ومتول اهليئة املعنية بـاملنع بعـض املـشاريع ذات          . الشبكة العاملية 
، يلقــي  “وراء الــستار”وهنــاك معــرض متنقــل بعنــوان . الــصلة

 .لى العنف املرتيل، يطوف حاليا باألقاليمالضوء ع

يف معــرض اإلشــارة إىل  ): النمــسا (الــسيدة مســوتين  - ٤٥
ــدل      ــانون االحتــادي املع ــشر، قالــت إن الق ضــحايا االجتــار بالب

وبوجـــه خـــاص، يـــنص . لقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة شـــامل
القــانون علــى تقــدمي الــدعم النفــسي، واالجتمــاعي والقــانوين   

وفيمـا يتعلـق مبراكـز      .  النظر يف الدعاوى اجلنائية    للضحايا أثناء 
 ٢تقـــدمي املـــساعدة للـــضحايا، قامـــت وزارة العـــدل بـــصرف 

 ملؤســـسات خمتلفـــة، ٢٠٠٦-٢٠٠٥مليـــون يـــورو يف الفتـــرة 
ــاث      ــى وجــه احلــصر اإلن ــام األول أو عل ــدعم يف املق بعــضها ي

وعــالوة علــى ذلــك، جيــري إبــالغ الــضحايا إلزاميــا . الــضحايا
ــساعدة ا ملتاحــة وحبقهــن يف إبالغهــن عــن إطــالق ســراح      بامل

 .اجلناة

قالت إن املـساعدة املتاحـة      ): النمسا (السيدة فاينكي  - ٤٦
لــضحايا االجتــار، مثــل اخلــدمات الــيت يقــدمها مركــز التــدخل  
لــصاحل املــرأة املتــاجر هبــا يف فيينــا، تــشمل اإلســكان يف أمــاكن 

ــه      ــواء طارئــة أو مــا يطلــق علي “ قاليــةشــقق املرحلــة االنت ”إي
واملساعدة الطبية والنفسية الطارئة، بصرف النظـر عـن الوضـع      

 .القانوين للضحية فيما يتعلق باإلقامة

ــانون ): النمــــسا (الــــسيدة فيــــسترماير - ٤٧ قالــــت إن قــ
ــي وقعــن ضــحايا     االســتقرار واإلقامــة يعطــي املهــاجرات الالئ
ــة احلــق يف       ــام احملكم ــول أم ــى اســتعداد للمث االجتــار وكــنَّ عل

كمــا أن اإلقامــة متاحــة ألســباب  . مــة للنظــر يف الــدعوى اإلقا
وطبقــا لــربامج محايــة الــشهود، جيــوز نقــل الــضحايا    . إنــسانية

وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن لـضحايا          . للخارج توخيا للـسالمة   
وقــد عقــدت النمــسا اتفاقــات  . االجتــار بالبــشر طلــب اللجــوء 

ثنائيـــة ألغـــراض تبـــادل املعلومـــات، علـــى ســـبيل املثـــال، مـــع 
ــعتها   أوك ــا، ودعمــــت األولويــــات الــــيت وضــ ــا ورومانيــ رانيــ

. املنظمـــات الدوليـــة، مثـــل جملـــس أوروبـــا واالحتـــاد األورويب 
وعالوة على ذلك، أسـهمت النمـسا يف متويـل هيئـات دوليـة،              
مثل املنظمة الدولية للهجرة واملركز الدويل لتطـويرة سياسـات      

 . اهلجرة
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ــاريس دا ســيلفا   - ٤٨ ــسيدة تاف ــا إذا : ال  كــان ســألت عم
اهليكــل الــوزاري املعــين بــاملرأة ســيكون وحــدة يرأســها وزيــر    

. حتـت رئــيس الـوزراء أم أهنــا ستـشكل وزارة مكتملــة األهليــة   
ولعدم وجود خطة عمل، سألت عن كيفية ضـمان أن يكـون             

 .العمل شامال ومترابطا

ــارهتا :  زرداين–الـــسيدة بلميهـــوب  - ٤٩ يف معـــرض إشـ
لفتيـات الـصغريات مـن أجـل        للجهود املبذولة لتنميـة مواهـب ا      

مقاومـــة األمنـــاط اجلامـــدة االجتماعيـــة، ســـألت عـــن التـــدابري  
 . املتخذة ملساعدة البنني يف التغلب على تلك األمناط اجلامدة

يف معــرض إشــارهتا إىل  : الــسيدة غوميــدي شــلتون   - ٥٠
ــه وزارة العــدل للدراســات االستقــصائية     ــذي تبدي التفــضيل ال

علـى أمهيـة األرقـام اإلحـصائية     بدال من اإلحصاءات، شـددت   
ــصائية      ــائج الدراســات االستق ــن نت ــسرت ع املوضــوعية واستف

 . فيما يتعلق بأسباب العنف ضد املرأة والتدابري املطلوبة

قـــال إنـــه لـــيس ): النمـــسا (الـــسيد تراومتـــانزدورف - ٥١
باإلمكان حىت اآلن إعطـاء إجابـة كاملـة علـى الـسؤال املتعلـق               

اجلديد املعين باملرأة ألن التشريع الـذي       بطبيعة اهليكل الوزاري    
 . حيدد جماالت مسؤولية الوزارات املختلفة مل ُيعتمد بعد

ــل  - ٥٢ ــسيدة كولب ــدم وجــود   ): النمــسا (ال ــه لع ــت إن قال
خطة عمـل بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني، فـإن الفريـق العامـل                 
ــساين     ــور اجلنـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ ــوزارات لتعمـ ــشترك بـــني الـ املـ

ادل املعلومـات والقـرارات فيمـا يتعلـق باملعـايري           مسؤول عن تب  
والنهج الذي ستـسلكه احلكومـة اجلديـدة      . وأفضل املمارسات 
 .غري معروف بعد

قالـت إن مكافحـة األمنـاط       ): النمـسا  (السيدة هولغر  - ٥٣
اجلامدة تدعو إىل اختـاذ تـدابري للـتخلص مـن التفرقـة يف سـوق                

عامة عـددا مـن التـدابري       وبناء عليه، تنفذ دوائر العمل ال     . العمل
يـوم  ”وهذه التدابري تشمل    . من أعلى إىل أسفل بأثر مضاعف     

ــات ــت،    “الفتيـ ــى اإلنترنـ ــة علـ ــاة الوظيفيـ ــارات للحيـ ، واختبـ

ميكــن أن ”واختبــارات املواهــب، واملبــادرات اإلعالميــة، مثــل 
، يف جمـايل التجـارة والتكنولوجيـا، ومـنح          “أكثرتفعل الفتيات   

 . يف جمايل االتصاالت واهلندسةجوائز إلجنازات املرأة

قالــت إنــه بــالنظر إىل  ): النمــسا (الــسيدة غــوغنربغر - ٥٤
األحــساسات بالرجولــة بــني الــشباب املــثرية للجــدل وعــدم       
رغبتـــــهم يف أن يـــــصبحوا مدرســـــني يف مـــــدارس احلـــــضانة  
وأخــصائيني للرعايــة الــصحية، أتاحــت وزارة التعلــيم كميــة      

ة بشأن معاجلة األمناط اجلامـدة      كبرية من املواد النظرية والعملي    
القائمة على نـوع اجلـنس واملراتـب بـني البـنني وذلـك بـصورة                

، “يـــوم البـــنني”وجـــاري تنفيـــذ مـــشروع بعنـــوان  . إنتقاديـــة
 .وتشترك الوزارة يف متويل مراكز إسداء املشورة للبنني

ــوتين - ٥٥ ــسيدة مسـ ــسا (الـ ــتخدام ): النمـ ــارت إىل اسـ أشـ
اعد البيانات، فقالـت إنـه بـرغم        وزارة العدل لإلحصاءات وقو   

وجود بعض اإلحصاءات فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية والعنـف         
املرتيل، تفضل الوزارة إجراء دراسات حمددة ألن مـن الـصعب        

وعلــى ســبيل املثــال، . تفــسري البيانــات العدديــة بــصورة مطلقــة
ليس من الواضح ما إذا كانـت الزيـادة يف عـدد قـضايا االجتـار          

ع إىل حـدوث ارتفـاع فعلـي يف االجتـار بالبـشر أم              بالبشر ترجـ  
ومــع . إىل حتــسن التــشريع ممــا أدى إىل زيــادة عــدد احملاكمــات

ــوزارة بقواعــد البيانــات الــيت جتمعهــا وزارة     ذلــك، تــستعني ال
الداخليــة وباملعلومــات الــيت تقــدمها املنظمــات غــري احلكوميــة   

دراسـات  وباإلضـافة إىل إجـراء   . فيما يتعلق بالعنف ضد املـرأة    
حمددة، ستكون هناك كميـة كـبرية مـن املعلومـات اإلحـصائية             

 .متاحة يف املستقبل

أضــافت قائلــة إنــه إذا ): النمــسا (الــسيدة فيــسترماير - ٥٦
وافقـــت جلنـــة محايـــة البيانـــات، ســـتفتتح وزارة الداخليـــة، يف  

، قاعـــدة بيانـــات جديـــدة، ميكـــن أن    ٢٠٠٧فربايـــر /شـــباط
 .ية مبكافحة العنف ضد املرأةتستخدمها مجيع السلطات املعن

 ٩ إىل ٧املواد 
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َعـــَزت عــدم كفايــة اشــتراك املــرأة يف : الــسيدة بيغــوم - ٥٧
ــال      ــصلة باألعمـ ــرارات ذات الـ ــة والقـ ــرارات العامـ ــنع القـ صـ
التجاريــة ويف ســوق العمــل إىل األمنــاط اجلامــدة وعــدم كفايــة 

وتــساءلت، يف مجلــة أمــور، عــن  . التعلــيم والتــدريب للفتيــات 
لنساء من األقليات اإلثنية الالئـي يـشغلن مناصـب عاليـة            عدد ا 

ــة  ــة واإلقليميــ ــارت إىل أن  . يف اإلدارة االحتاديــ ــد أن أشــ وبعــ
ــانون    ــة املتـــساوية وقـ ــبة، مثـــل قـــانون املعاملـ تـــشريعات مناسـ
اجلامعــات، معمــول هبــا ولكنــها أخفقــت يف حتقيــق األهــداف  

م املرجوة، سألت عن أسـباب عـدم مكافحـة التمييـز باسـتخدا            
تدابري خاصة مؤقتة على نطـاق أوسـع لتقـومي احلالـة متـشيا مـع                

 .٢٥، من االتفاقية والتوصية العامة ٤، من املادة ١الفقرة 

قالـــت إنـــه يف حـــني :  زرداين–الـــسيدة بلميهـــوب  - ٥٨
أُحرز بعض التقدم يف زيادة عـدد النـساء املـشتركات يف صـنع             

الوطنيـة، واحملكمـة    القرار، فإن معدالت متثيل املرأة يف اجلمعية        
الدســتورية، وبــني حمــافظي األقــاليم وبــني رؤســاء البلــديات       
منخفـــضة جـــدا بـــالنظر إىل تـــاريخ النمـــسا ودورهـــا اهلـــام يف 

وينبغي بذل جهـود كـبرية لتـشجيع اشـتراك          . االحتاد األورويب 
املــرأة يف االنتخابــات البلديــة ألن أعــضاء جمــالس البلــدات مــن 

ــق   ــت الحـ ــصبحن يف وقـ ــاث سيـ ــرات  اإلنـ ــات، ووزيـ  برملانيـ
وحــزب اخلــضر، وهــو احلــزب الــسياسي الوحيــد  . وحمافظــات

الــذي بلــغ اشــتراك املــرأة فيــه، بــل جتــاوز يف الواقــع، نــسبة          
. مخسني يف املائة، ينبغي أن يستخدم كنموذج يف هـذا الـصدد         

وبرغم كفاية األحكام املتعلقة بتكافؤ الفرص، فإن املـرأة ممثلـة           
.  اخلدمـــة املدنيـــة الرفيعـــة املـــستوىمتثـــيال ناقـــصا يف مناصـــب

ولــذلك ينبغــي أن تنظــر النمــسا يف اختــاذ تــدابري خاصــة مؤقتــة  
 . من االتفاقية٤، من املادة ١متشيا مع الفقرة 

ــدي شــلتون   - ٥٩ ــسيدة غومي يف معــرض اإلشــارة إىل  : ال
 ١٠ مــن االتفاقيــة، الحظــت أنــه حــىت بعــد مــرور       ٨املــادة 

 يف ١٩٩٣ة املتــساوية لعــام ســنوات علــى تنفيــذ قــانون املعاملــ
 أن عــدد ٢٠٠٣الــدوائر االحتاديــة، أظهــرت إحــصاءات عــام   

ولــذلك . النــساء الالئــي يــشغلن مناصــب دوليــة ظــل منخفــضا
 هلــذا القــانون قــد ٢٠٠٤تــود معرفــة مــا إذا كــان تعــديل عــام 

وعـالوة علـى ذلـك، باألخـذ        . أدى إىل أي حتسينات ملحوظة    
يــة للنــساء يف املناصــب برتبــة  يف اإلعتبــار اخنفــاض النــسبة املئو 

سفري ومناصب السلك الدبلوماسي األخرى، سـألت عمـا إذا           
كانــت قــد أجريــت أي دراســات لتحديــد األســباب الرئيــسية  
ــيم       ــاك أي رصــد وتقي ــا إذا كــان هن ــاقص وم ــل الن ــذا التمثي هل

ــصلة  ــسياسات ذات ال ــا ســترحب    . لل ــك، فإهن وفــضال عــن ذل
اليـة لقبـول املـرأة      باحلصول على معلومـات عـن الـسياسات احل        

يف الــــسلك الدبلوماســــي وطلبــــت بيانــــات إحــــصائية لعــــام  
٢٠٠٦. 

تكلمت بوصفها عضوا يف اللجنة، فـسألت       : الرئيسة - ٦٠
عما إذا كان عدد النساء املرشحات ملناصـب سياسـية قـد زاد             
يف االنتخابات الربملانية األخرية وما إذا كان التوزيـع اجلنـساين     

وقالــت إهنــا ســترحب باحلــصول . تغــريلنتــائج االنتخابــات قــد 
على معلومـات عـن التـدابري الداخليـة الـيت تعتمـدها األحـزاب               

ــة املــرأة إىل مناصــب  ) خــالف حــزب اخلُــضر (الــسياسية  لترقي
قياديــة وعــن اخلطــوات الــيت اختــذهتا الــسلطات لــضمان متثيــل    

. املــرأة كمــا ينبغــي يف اهليئــات الــيت تــسدي النــصح للحكومــة 
ــسؤال  ــت بالـ ــى    واختتمـ ــرض علـ ــانون يفـ ــان القـ ــا إذا كـ  عمـ

السلطات اإلقليمية والبلدية إنشاء جلان لتعميم مراعاة املنظـور         
اجلنساين؛ وما إذا كانت سياسات املساواة بـني اجلنـسني ُتتَّبـع            

 .بالفعل على الصعيدين اإلقليمي والبلدي

 .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


