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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الرابعة واخلمسونالدورة 

   ٢٠١٣مارس / آذار١ - فرباير/ شباط١١

  ةقائمة القضايا واألسئلة يف سياق النظر يف التقارير الدوري    

  النمسا    
نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن        

  ).CEDAW/C/AUT/7-8(املقدم من النمسا 

   عامةمسائل    
إلعـداد التقريـر     " قد أُجري مع اجملتمـع املـدين        منّسقاً حواراً" التقرير أن    ذكري  -١
ن املعلومات عن عملية إعداد التقرير اجلـامع للتقريـرين   يرجى تقدمي مزيد م   . )١()١ الفقرة(

الـيت   املشاورات   نطاقوينبغي أن تتضمن هذه املعلومات طبيعة و      . الدوريني السابع والثامن  
مع املنظمات غري احلكومية، وال سيما املنظمات النسائية، وبيان ما إذا كانت احلكومة             جرت  

   .قد اعتمدت التقرير وقدمته إىل الربملان
وبالنظر إىل النداء املوجه إىل الدولة الطرف الوارد يف التعليقات اخلتاميـة الـسابقة                -٢
)CEDAW/C/AUT/CO/6   يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد بذلت          )٤، الفقرة ،

  . من االتفاقية١١على املادة  لسحب التحفظ املتبقي أية جهود إضافية 

__________ 

شـارة  اإلترد   السابع والثامن ما مل      تشري أرقام الفقرات إىل تقرير الدولة الطرف، اجلامع للتقريرين الدوريني          )١(
  ).CEDAW/C/AUT/7-8(إىل غري ذلك 
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  ؤسسياإلطار الدستوري والتشريعي وامل    
ر التقرير أن قانون املساواة يف املعاملة قد ُعدِّل ليشمل املساواة يف املعاملة بـني               ذكي  -٣

يرجى إبالغ اللجنة بأية    ). ٥الفقرة   (هاميدق الوصول إىل السلع واخلدمات وت     املرأة والرجل يف  
يـع  ل تشريعات الدولة الطرف حظر مج     وتدابري أخرى اتُِّخذت أو ُيتوخى اختاذها لضمان مش       

أنواع التمييز ضد املرأة يف كل اجملاالت املشمولة باالتفاقية حسبما أوِصَي به يف التعليقـات               
 تقدمي بيانـات عـن      ويرجى أيضاً ). ١٢، الفقرة   CEDAW/C/AUT/CO/6(اخلتامية السابقة   

 اللجنة املعنيـة إىل  املزعومة للمعاملة غري املتساوية للنساء ألسباب جنسية واملرفوعة         القضايا  
وباإلضـافة إىل   . باملساواة يف املعاملة ومكتب أمني املظالـم املعين باملساواة فـي املعاملـة          

ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن عدد الشكاوى اليت ُرفعت إىل املكتب االجتماعي االحتادي             
 ، ويدعي أصحاهبا تعرض النساء إىل أشكال متعددة مـن التمييـز، فـضالً    ٢٠٠٧منذ عام   

  . من نتائجحجج وما أسفرت عنههذه القضايا من يه استندت إل عما
، CEDAW/C/AUT/CO/6( اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة           توصلقد أ   -٤

تعزيز املساواة بني بأن تضمن الدولة الطرف رصد وتقييم مجيع التدابري الرامية إىل  ) ١٦ الفقرة
قق من الرصد املنتظم يتم عن طريق       التقرير أن التح  ذكر  وي.  منهجيني  وتقييماً  رصداً اجلنسني

على النحو املنصوص عليه يف خطـط       " والتقارير املتعلقة بالتقييم     ،التقارير املقدمة إىل الربملان   
يرجى تقـدمي مزيـد مـن       ). ٢١الفقرة  ( وغريها من التقارير والدراسات      ،"العمل الوطنية 

املسؤولة عن  اجلهة  إىل الربملان و  وترية تقدمي التقارير    بيان   ،املعلومات عن عمليات الرصد هذه    
 ٢٠١٠ نتائج التقرير الشامل املتعلق حبالة املرأة لعام      شرح    ويرجى أيضاً  .إعداد هذه التقارير  

  ).٢١الفقرة (

   وخطة العمل الوطنيةتعميم مراعاة املنظور اجلنساين    
يع ميزانيات التقرير أن سياسة رمسية لتعميم املنظور اجلنساين قد طُبِّقت على مجذكر  ي  -٥

). ١٠٠الفقـرة   (نياجلنـس قضايا   يف شكل مشاريع فردية تتعلق ب      ٢٠٠٥احلكومة منذ عام    
 يرجى تقدمي معلومات عن اآلثار اإلجيابية هلذه السياسة يف متتع املرأة بـاحلقوق املكفولـة يف         

 والرجل  بني املرأة الفعلية  ضمان املساواة   الكيفية اليت جيري هبا      شرح   ويرجى أيضاً . االتفاقية
  . يف سياق تنفيذ االتفاقيةن طريق ميزانيات خمصصة لقضايا اجلنسني ع
ختذت من أجل وضع واعتماد خطة عمل وطنيـة         احملتملة اليت ا  تدابري  الويرجى بيان     -٦

، CEDAW/C/AUT/CO/6 (ا أوصت به اللجنـة سـابقاً      وفقاً مل عامة للمساواة بني اجلنسني،     
  ).١٤ الفقرة
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  القوالب النمطية    
يصف التقرير خمتلف األنشطة الرامية إىل مكافحة القوالب النمطية املتعلقة بـأدوار              -٧

يرجى بيان مـا إذا أُجـري    . املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع، وال سيما عن طريق التثقيف         
 يف  القائمةالعوائق  أشد   عن   تقييم ملختلف املبادرات اليت اتُّخذت من أجل حتديد أثرها، فضالً         

، CEDAW/C/AUT/CO/6(وشجعت اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة           . اجملالهذا  
اختـاذ  ب القوالب النمطية هذه  وضع هنج شامل للقضاء على      الدولة الطرف على    ) ١٨ الفقرة

خمتلـف أصـحاب املـصلحة    فيها رك تشي، تدابري على صعيد القوانني والسياسات والتوعية     
 يف هـذا     شامالً ا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت هنجاً      يرجى بيان ما إذ   . ووسائط اإلعالم 

  .اجملال أو ختطط العتماده، وإذا كان األمر كذلك، يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه اخلطة

  العنف ضد املرأة    
مبا يف ذلـك    ،  ضد النساء والفتيات  العنف  يرجى تقدمي معلومات عن عدد حاالت         -٨

 عـن عـدد   فـضالً  أياً كان شكل هذا العنف،  ٢٠٠٧واملبلغ عنها منذ عام     ،  العنف املرتيل 
 بيان مـا إذا     ويرجى أيضاً . املالحقات القضائية، واإلدانات والعقوبات املفروضة على اجلناة      

 شكالكانت الدولة الطرف قد اعتمدت استراتيجية أو خطة عمل شاملة من أجل منع مجيع أ      
لتعليقـات اخلتاميـة الـسابقة      ا أوصـي بـه يف ا      مل ا، وفقاً العنف ضد املرأة والقضاء عليه    

)CEDAW/C/AUT/CO/6٢٤، الفقرة.(  
التقرير أن الدولة الطرف قد شرعت يف استخدام نظام جلمع البيانات املتعلقة            ذكر  وي  -٩

بيان يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن نظام مجع البيانات، و         ). ٧٣الفقرة  (بالعنف املرتيل   
هـل هـذه    العنف وعالقة َمن ميارسه بالضحية، و سب نوع صنفة حب كانت البيانات م  إذا  ما  

ا أوصت بـه اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة             مل هور، وفقاً متاحة للجم البيانات  
)CEDAW/C/AUT/CO/6٢٤، الفقرة.(  

   يف البغاءمواستغالهلبالبشر االجتار     
يرجى تقدمي معلومات إضافية عـن خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار               -١٠

اليت ويرجى إبالغ اللجنة بأثر التدابري املتخذة والنتائج        ). ٧٦الفقرة   (٢٠١١-٢٠٠٩ بالبشر
 بيان ما إذا كانت الدولـة  ويرجى أيضاً. تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية هذهحتققت بفضل  

الطرف قد وضعت خطة عمل جديدة، وإذا كان األمر كذلك، يرجى تقدمي تفاصيل عـن               
  .هذه اخلطة

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة من أجل تدريب املسؤولني عن إنفـاذ             و  -١١
وفقـاً  القانون على مكافحة االجتار بالبشر، والسيما على الكشف عن ضـحايا االجتـار،              

). ٢٦، الفقـرة    CEDAW/C/AUT/CO/6(أوصت به اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة         امل
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 موظفو الدوريات احلدودية يستفيدون من هذا التدريب، ومـا إذا           ويرجى بيان ما إذا كان    
هلذا كان التدريب على كشف ضحايا االجتار بغرض االستغالل اجلنسي أو الضحايا احملتملني             

يقعن الاليت   اللجوء   ملتمسات للموظفني املعنيني باللجوء من أجل ضمان محاية         متاحاًاالجتار  
  .رضة للخطر إذا أُِعدن إىل بلداهنن األصليةضحية لالجتار، ويصبحن بالتايل ع

  املشاركة يف صنع القرار    
ر التقرير أن احلصص املنصوص عليها يف أحكام القـانون االحتـادي املتعلـق              ذكي  -١٢

 يف املائـة    ٤٠باملساواة يف املعاملة واملنظم لألعمال اإلجيابية لصاحل املرأة قد ُرفعت من نسبة             
. يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن أثر نظام احلـصص هـذا          ). ٩ الفقرة( يف املائة    ٤٥ إىل

ويرجى بصفة خاصة تقدمي بيانات إحصائية عن متثيل النساء يف املناصب القياديـة يف مجيـع    
  .احمللي وأاألقاليم  وأ على الصعيد االحتادي سواءاحلكومية، دوائر ال

ساواة بـني اجلنـسني يف      خطة العمل الوطنية املتعلقة بامل    بيان مدى اشتمال    ويرجى    -١٣
مناصب اختـاذ   يف  لنساء  زيادة متثيل ا  تؤدي إىل   "كفيلة بأن   خطوات عملية   على  سوق العمل   

 ). ٨٤الفقرة ( كما جاء يف التقرير ،"القرارات

األنبـوب  " ضرورة بذل جهود للتصدي ملا ُيطلق عليه اسـم           عنالتقرير  تحدث  وي  -١٤
 أثناء مساراهتن املهنيـة     وات املؤهالت العالية تدرجيياً   إشارة إىل اختفاء النساء ذ    يف  ،  "املثقوب

 بضرورة القيام بأعمال إجيابية وضمان االلتـزام        ويسلم التقرير أيضاً  ). ٨٥الفقرة  (األكادميية  
يرجى و.  فيما يتعلق بتمثيل املرأة على مستوى مجيع اهليئات اجلامعية         اًؤخرباحلصص احملددة م  

 تعزيز مكانة املرأة يف     يف سبيل تُّخذت  والتدابري األخرى اليت ا   ز  تقدمي معلومات عن التقدم احملر    
 .األدوار القيادية يف األوساط األكادميية

  العمالة    
يرجى تقدمي معلومات عن الطريقة اليت عاجلت هبا خطة العمل الوطنيـة املتعلقـة                -١٥

 مثل التمييز املهين بني     باملساواة بني اجلنسني يف سوق العمل التمييَز ضد املرأة يف جمال العمل،           
املرأة والرجل، وارتفاع عدد النساء الاليت يشغلن وظائف بدوام جزئي، مبا فيها الوظـائف              
البسيطة، وارتفاع نسبة النساء العامالت يف قطاعات متدنية األجور، واستمرار اتساع الفجوة 

  . بني اجلنسنييف األجور
على ينص  قانون فيينا للمساواة يف املعاملة      ن  اليت تلقتها اللجنة أ   املعلومات   يف   جاءو  -١٦

حق املوظف يف القطاع العام يف حتصيل الفارق يف األجر مع الفوائد والتعويضات، يف حالـة               
). ١١ اجلزء( العمل املتساوي يف القيمة      مقابلخرق مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف األجر         

دة أمام احملاكم وما هي النتائج اليت أفـضت         إن جرى االحتجاج هبذه املا    يرجى إبالغ اللجنة    
 .إليها القضايا ذات الصلة
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التقرير أن أحد أسباب التفاوتات يف الدخل وأوجه الالمساواة بـني املـرأة             ذكر  وي  -١٧
 رعايـة لعـن العمـل     املرأة  حاالت انقطاع   "والرجل فيما يتعلق بالترقية الوظيفية يكمن يف        

غ اللجنة عن التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتقومي هذا          يرجى إبال ). ٣٥الفقرة  " (اهلاطفأ
عملية توسيع نطاق   هبا  سرع  أن ت الدولة الطرف   اليت تنوي    يةكيفال بيان   ويرجى أيضاً . الوضع

خدمات الرعايـة   أو  /طوال النهار و  فتوحة   واملدارس امل  ،خدمات رعاية األطفال طوال النهار    
بـالغني   املقدمة لل   طويلة األمد  خدمات الرعاية واملساعدة  املدارس طوال النهار، و   املقدمة يف   
وما هي اإلجراءات اليت اختذت من أجل تعزيز تقاسم املسؤوليات األسرية بـني             . املكفولني

إجازة األبوة غري القابلة    إمكانية األخذ ب  الدولة الطرف   حبثت  املرأة والرجل بالتساوي؟ وهل     
   عمل الوالدين بدوام جزئي ليشمل مجيع املوظفني؟ع احلق يفوسيللتحويل لصاحل اآلباء، وت

  الصحة    
الظروف غري املتساوية اليت    دد   عن صحة املرأة حي    ٢٠١٠التقرير أن تقرير عام     ذكر  ي  -١٨

يرجى تقدمي  ). ١٦٠الفقرة  (لتدارك الوضع   تدابري  قترح  تواجهها املرأة يف القطاع الصحي وي     
  أيضاً يرجىو،  "الظروف غري املتساوية  "هذه   طبيعةمعلومات مفصلة عن هذا التقرير وشرح       

  .توضيح التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف ملعاجلة أوجه الالمساواة هذه

  رومةاحملفئات النساء األرياف والنساء من     
أكدت " املرأة يف جمال السياسة يف املناطق الريفية      "ن الدراسة املعنونة    أ التقرير   ذكري  -١٩

 إىل حد بعيـد يف مناصـب تقريـر الـسياسات الزراعيـة،       ناقصاً متثيالً أن النساء ممثَّالت  
يرجى توضيح التدابري االستباقية واملوجهة حنو حتقيق النتائج الـيت اختـذت            ). ١٦٨ الفقرة(
يتوخى اختاذها ملعاجلة هذه املسألة، وتقدمي معلومات عن حصة املرأة يف عملية صنع القرار               أو

  ).١٦٦ الفقرة (٢٠١٣-٢٠٠٧ للفترةلريفية يف إطار برنامج التنمية ا
ر التقرير أن عدد األجنبيات غري احلاصالت على رخصة عمل قـد اخنفـض              ذكوي  -٢٠

يرجى إبالغ اللجنة باألسـباب الـيت       ). ٨٩الفقرة  ( نتيجة جهود اإلدماج      ملحوظاً اخنفاضاً
مـسات  جعلت جهود اإلدماج تفضي إىل تراجع يف منح تراخيص العمل للمهـاجرات وملت   

 . تقدمي بيانات إحصائية عن عمالة املهاجرات وملتمسات اللجوءويرجى أيضاً. اللجوء

 متعددة  أشكاالًتواجهن   النساء ذوات اإلعاقة     اليت تلقتها اللجنة أن    املعلومات   تفيدو  -٢١
 والتعليم وتـدابري    فرص العمل وخدمات الرعاية الصحية    من التمييز فيما يتعلق بالوصول إىل       

يرجـى تقـدمي    .  بشكل أشـد   لوقوع ضحية للعنف  ويواجهن خطر ا   االجتماعية،   احلماية
تحسني وضع النساء ذوات اإلعاقة يف مجيع اجملاالت املشمولة         لمعلومات عن التدابري املتخذة     

  .باالتفاقية، مبا يف ذلك جمال العمل

        


