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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥
 النمسا : التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
يف جلـستيها   )   CEDAW/C/AUT/6 (نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس للنمسا          - ١ 
 CEDAW/C/SR.765 انظـــر (٢٠٠٧ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٣، املعقـــودتني يف ٧٦٦ و ٧٦٥  
  ردود   وتـرد    ، CEDAW/C/AUT/Q/6 واألسـئلة يف الوثيقـة      لقضايا  وترد قائمة اللجنة با      ).   766   و
  .  CEDAW/C/AUT/Q/6/Add.1    الوثيقة   يف   النمسا 

 
 مقدمة  

ب اللجنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـدميها تقريرهـا الـدوري الـسادس الـذي                    تعر  - ٢ 
عداد التقـارير الدوريـة ويأخـذ التعليقـات اخلتاميـة           إلاملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة       يتبع  

ردودهــا اخلطيــة علــى قائمــة  لوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف     .  يف االعتبــارالــسابقة للجنــة
عرضـها الـشفوي ومـا قدمتـه مـن          لاليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الـدورة، و         ألسئلة   وا لقضاياا

 . طرحتها اللجنة إيضاحات أخرى ردا على األسئلة الشفوية اليت 

سـفري مـن    أرسلته برئاسـة    وفد الذي   الوتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على          - ٣  
مـن بينـها    خمتلـف الـوزارات واإلدارات احلكوميـة،        خـرباء مـن     ضـّم   الشؤون اخلارجية، و   وزارة  

الـــوزارات االحتاديـــة للـــشؤون اخلارجيـــة؛ والتعلـــيم والعلـــوم والثقافـــة؛ والـــشؤون االقتـــصادية  
والـــصحة وشـــؤون املـــرأة؛ والـــضمان االجتمـــاعي واألجيـــال ومحايـــة املـــستهلكني؛   والعمـــل؛ 

وتالحـظ      .داخليـة واملستـشارية االحتاديـة     إدارة امليـاه؛ والعـدل؛ وال     ووالبيئـة    والزراعة واحلراجـة    
. ٢٠٠٧ينـاير  / كانون الثـاين ١١ت مهامها يف للنمسا تولّ اللجنة أن احلكومة االحتادية اجلديدة   

  . وأعضاء اللجنة اء الذي جرى بني الوفد نّـوتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والب
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ــت     - ٤  ــي لل ــسحب اجلزئ ــة ترحــب بال ــادة  حفظ ورغــم أن اللجن ــى امل ــة  ١١عل  مــن االتفاقي
 فيمـا يتعلـق     ١١بالعمل الليلي للمرأة، تالحظ أن الـتحفظ الـذي أُبـدي علـى املـادة                 يتعلق   فيما

زال قائمــا وتناشــد احلكومــة بــذل مزيــد مــن اجلهــود    خاصــة للمــرأة العاملــة مــا  بتــوفري محايــة 
  . ١١على املادة  لسحب التحفظ املتبقي 

علــى بالتــصديق  ٢٠٠٠ ســبتمرب/يف أيلــولقيامهــا لــى الدولــة الطــرف لوتــثين اللجنــة ع  - ٥ 
 مــن ١قبــول التعــديل الــذي أدخــل علــى الفقــرة بالتفاقيــة، وامللحــق بااالختيــاري  الربوتوكــول 

  .فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة  من االتفاقية ٢٠املادة 

ت أبـدهتا دول أطـراف    وتثين اللجنة أيضا على الدولة الطـرف العتراضـها علـى حتفظـا              - ٦ 
 .الفة ملقصد االتفاقية وغرضهاترى أهنا خم أخرى 

 
 اجلوانب اإلجيابية  

 مـن القـوانني والتعـديالت اجلديـدة         ا عـدد  هـا عتمادالتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف            - ٧ 
ت، إىل تعزيز املساواة يف معاملة املرأة والرجـل، مبـا يف ذلـك يف اخلدمـة العامـة واجلامعـا                    الرامية  

القــانون اجلنــائي، ومحايــة األمومــة، وإجــازة األبــوة ووقــت علــى  تعــديالت اإدخاهلــ فــضال عــن 
 .االتفاقيةمبا عليها من واجبات مبقتضى الدولة الطرف وفاء إىل  العمل، ترمي 

وترحب اللجنـة بتعـيني وزيـرة لـشؤون املـرأة يف املستـشارية االحتاديـة وبوضـع هياكـل             - ٨ 
ـــوآلي ـــمراعلتعمــيم  ات ــ  االحتــادي وداخــل عــدة وزارات،  اة املنظــور اجلنــساين علــى الــصعيد ــ
الثقافـة، وكـذلك يف   لتعلـيم والعلـوم و    الـوزارة االحتاديـة ل     للماليـة و   ةاالحتاديـ   ةيف ذلك الوزار   مبا

 .قطاع الصحة

باعتمــاد مقتــرح يف  فيهــا وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لقيــام جملــس الــوزراء          - ٩ 
 . يف مجيع الوزارات واإلداراتباستخدام لغة تراعي الفروق بني اجلنسني  ٢٠٠١ عام
 

 الرئيسية والتوصياتالشواغل   
الدولة الطرف تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية بـصورة        واجب  إن اللجنة، إذ تشري إىل        - ١٠ 

 تقـدمي  مـن اآلن وحـىت موعـد    القيام  ومتواصلة، ترى أنه يتعني على الدولة الطرف         منهجية  
يف هــذه التعليقــات ملبّينــة للــشواغل والتوصــيات ابــإيالء األولويــة تقريرهــا الــدوري املقبــل 

ز علـى هـذه اجملـاالت يف        يتركالذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        وبناء على     .اخلتامية
اإلجـراءات الـيت    األنشطة اليت تضطلع هبا لتنفيذ االتفاقية وتضمني تقريرها الدوري املقبل           
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اخلتاميـة إىل     هـذه التعليقـات      ميتقدإىل  الدولة الطرف   دعو  وت    .ذهتا والنتائج اليت حققتها   اخت 
  .مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان حىت تكفل تنفيذها بالكامل

 الــذي ٢٠٠٤إذ تالحــظ اتــساع نطــاق قــانون املــساواة يف املعاملــة لعــام   إن اللجنــة و  - ١١ 
د املرأة علـى خمتلـف األسـس، مبـا يف ذلـك نـوع اجلـنس، ويعـزز                   مجيع أشكال التمييز ض    يغطي  

مـن أن    القلـق    هان العمـل، يـساور    ااملتعلقة باملـساواة يف معاملـة املـرأة والرجـل يف مكـ             األحكام  
الذي يتبعه القانون يف التركيز علـى ميـدان العمـل فيمـا يتعلـق بـالتمييز ضـد املـرأة                 النهج  يؤدي  

 االقضاء على التمييـز ضـد املـرأة واالهتمـام هبـ     إىل هتميش مسألة   نوع اجلنس    القائم على أساس    
واليـة جلنـة   عـدم تركيـز   واللجنة قلقة أيضا إزاء       .امليادين األخرى اليت تغطيها االتفاقية     يف مجيع   

، بينمـا هتـتم     فـرص العمـل   ضد املـرأة سـوى علـى ميـدان           املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالتمييز       
لعـرق أو األصـل     أسـاس ا   حاالت التمييز القائم علـى      ملعاجلة  ن جماالت احلياة    مبجاالت أخرى م  

     اإلثين

املـرأة والرجـل يف مجيـع     حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة املساواة يف معاملـة          - ١٢ 
وتدعو الدولة الطـرف إىل تـوخي الدقـة يف رصـد تنفيـذ قـانون املـساواة يف                      . جماالت احلياة 

ع للقانون   واختاذ التدابري املناسبة لكفالة فعالية استخدام النطاق املوسّ        ٢٠٠٤لعام   املعاملة  
للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع اجملاالت  للجنة املساواة يف املعاملة الشاملة والوالية 

  .اليت تغطيها االتفاقية

اآلليـة   قلقة إزاء إعادة هيكلة    ورغم أن اللجنة ترحب بتعيني وزيرة لشؤون املرأة، فإهنا            - ١٣ 
عــدم  ممــا ميكــن أن يــسفر عــن  ،يف الــسنوات األخــريةمــرارا وتكــرارا الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة 

السياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، ال سيما يف ظل االفتقـار إىل خطـة عمـل          التواصل يف   
 .بني اجلنسني طنية للمساواة و

طرف على وضع خطة عمل وطنية للمساواة بني اجلنـسني          تشجع اللجنة الدولة ال     - ١٤ 
وتـدعو     . إشراك مجيع قطاعات احلكومة وبالتشاور مع املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة             مع  

هـا مـن مكانـة      لية الوطنية للنهوض باملرأة ما يلزم     العمل على احتالل اآل    الدولة الطرف إىل    
املتمثلـة يف   تنفيذ واليتها    لية لتمكينها من    صنع القرارات وموارد بشرية وما    لوسلطة  بارزة  

  فيما يتعلق باسـتخدام اسـتراتيجية تعمـيم        ال سيما ،   تنفيذا فعاال  تعزيز املساواة بني اجلنسني   
الــوزارات والوكـــاالت احلكوميــة يف مجيـــع اجملـــاالت     املنظـــور اجلنــساين يف مجيـــع  مراعــاة 
 .القطاعية

ر إىل آليـة فعالـة للقيـام بانتظـام برصـد وتقيـيم التقـدم                إزاء االفتقا بالقلق  اللجنة  تشعر  و  - ١٥ 
، وأثــر القــوانني والــسياسات واخلطــط الراميــة إىل تعزيــز املــساواة بــني  االتفاقيــةاحملــرز يف تنفيــذ
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صـالت مؤسـسية بـني      وجود  إزاء عدم   كما تشعر بالقلق    . قوق اإلنسان حباجلنسني ومتتع املرأة    
    تنفيذ االتفاقيةلاملستوى االحتادي ومستوى الواليات 

ــام       - ١٦  ــة القي ــأن تتخــذ اإلجــراءات الــضرورية لكفال ــة الطــرف ب توصــي اللجنــة الدول
وتدعو    . منهجية برصد وتقييم مجيع التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني بصورية 

ذ الكامـل   ضمان التنفيـ  لـ أيضا إىل وضع آلية تنسيق فعالـة مـع الواليـات             احلكومة االحتادية   
 .لالتفاقية على صعيد أراضي البلد برمتها

ورغم أن اللجنة ترحب باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتـصدي للمواقـف وأوجـه               - ١٧ 
س الالمساواة بـني املـرأة والرجـل، فإهنـا          متييز ضد املرأة وتكرّ   تنطوي على   السلوك النمطية اليت     

رة فيمـا يتعلـق بـأدوار       لقوالـب النمطيـة التقليديـة املتجـذِّ       قلقة إزاء اسـتمرار املواقـف وا       زالت   ما
وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا بـشكل خـاص               . يف األسرة ويف اجملتمـع    ومسؤولياهتما  والرجل   املرأة  

ّمـا ومقدمـة للرعايـة والرجـل        األوىل أُ  تعتـرب املـرأة بالدرجـة       الـيت   نمطيـة   القوالـب   الإزاء استمرار   
ــيال ــيت تقــوض الوضــع االجتمــاعي للمــرأة    وهــذه القوالــب النمط  . مع ــة ال ــدين   ي ــنعكس يف ت وت
، صـنع القـرار  شـغل مناصـب    يف عدد مـن اجملـاالت، مبـا يف ذلـك يف سـوق العمـل ويف            تهامكان

ل عائقـا   زلية، تـشكِّ  ـاملهام األسرية واملن   الواضح بني   قسيم  ويف دراستها وخياراهتا املهنية، ويف الت     
مـن  ) أ (٢حنو ما ُدعـي إليـه يف املـادة           ، على    عمليا رأة والرجل مبدأ مساواة امل  تطبيق  كبريا أمام   
 .االتفاقية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضع هنـج شـامل للقـضاء علـى القوالـب النمطيـة                  - ١٨ 
) و (٢ األسـرة، وفقـا للمـادتني        فيما يتعلق بـأدوار املـرأة والرجـل يف اجملتمـع ويف            التقليدية  

 اختـاذ تـدابري قانونيـة وتـدابري متـصلة        .وينبغي أن يشمل هـذا النـهج         . من االتفاقية ) أ (٥ و
وأن يـستهدف مجيـع      ك املـسؤولني العـامني واجملتمـع املـدين          بالسياسات والتوعية، وأن ُيـشرِ    

ينبغــي أن يهــدف إىل إشــراك خمتلــف وســائط  كمــا  .الــسكان، ال ســيما الرجــال والفتيــان 
برامج متخصصة تضمن الصحافة املطبوعة، وأن ياإلذاعة والتلفزيون و اليت تشمل اإلعالم

تنويع على تشجيع  مواصلة ال وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل          .السواء وبرامج عامة على    
  . املسؤوليات األسرية تعزيز تقاسم على اخليارات التعليمية املتاحة للفتيان والفتيات، و

 اختـذهتا الدولـة الطـرف لتـشجيع مـشاركة           تعتـرف باملبـادرات الـيت     ، مع أهنـا     ن اللجنة إ  - ١٩ 
وهـي   . املـرأة يف سـوق العمـل      احلرمان الذي تعاين منه     العمالة، فإهنا قلقة إزاء استمرار       املرأة يف   

املهين الكبري والفجوة الكبرية يف األجـور بـني اجلنـسني            تمييز  قلقة بشكل خاص إزاء استمرار ال     
مـا يترتـب علـى       األجـور، مـع     يف وظـائف متدنيـة      كثافة عدد النساء العامالت بدوام جزئـي و       و

وتالحـظ اللجنـة        .التقاعد واحلمايـة االجتماعيـة    عواقب سلبية على حقوقهن يف جمال       ذلك من   
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 علـى مـستويات فقـر   مـن أثـر    مع حالة الرجـل يف سـوق العمـل    رأةتكافؤ حالة امل   ما لعدم   بقلق  
 .املرأة

سياســات واختــاذ تــدابري اســتباقية    وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد       - ٢٠
وملموسة للقضاء على التفرقة املهنيـة، علـى الـصعيدين األفقـي والعمـودي علـى الـسواء،                  

وتدعو الدولة الطرف إىل إعطاء     . وتقليص الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء وسّدها       
ورصــد أولويــة لتحقيــق مــساواة فعليــة يف الفــرص بــني النــساء والرجــال يف ســوق العمــل،  

االجتاهات، مبا يف ذلك مـن خـالل مجـع وحتليـل بيانـات موزعـة حـسب اجلـنس واملهـارات                      
والقطاعــات يف العمــل بــدوام جزئــي مقابــل دوام كامــل، وكــذلك تــأثري التــدابري املتخــذة    

وبــالرغم مــن إشــارة اللجنــة إىل . والنتــائج احملققــة، واختــاذ اخلطــوات التــصحيحية الالزمــة 
ليت جرت مؤخرا، فإهنا تدعو الدولة الطرف إىل كفالة وصول املـرأة            التغيريات التشريعية ا  

إىل معاشات تقاعدية كافية واملنافع االجتماعية كاملة، وذلك بغية التصدي ملستويات فقر            
 .املرأة أيضا

وإن اللجنــة، بينمــا تالحــظ الزيــادة املطــردة يف عــدد مرافــق رعايــة األطفــال والتــدابري      - ٢١
ية العامة اجلديدة اليت اعتمدت لتشجيع تقاسـم املـسؤوليات العائليـة، ال تـزال     القانونية والسياس 

قلقة إزاء التحديات اليت ال تزال تواجهها املرأة يف التوفيق بني مسؤولياهتا العائليـة ومـسؤولياهتا                
 .يف العمل

ــق         - ٢٢ ــة التوفي ــسري عملي ــدابري لتي ــن الت ــد م ــذ املزي ــاد وتنفي ــة باعتم ــني توصــي اللجن ب
سيما توفري مرافـق إضـافية لرعايـة أطفـال مـن             املسؤوليات العائلية ومسؤوليات العمل، ال    

زلية ـفئات عمرية خمتلفة، وبتشجيع الرجل على رفع مستوى مشاركته يف تأديـة املهـام املنـ               
 . والعائلية، بغرض مشاركة املرأة والرجل مشاركة متوازنة يف احلقلني اخلاص والعام

بينمـا تقـر بـاجلهود اهلائلـة الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لوضـع حـد للعنـف            وإن اللجنة،    - ٢٣
املرأة، وذلك بعدة وسائل من ضمنها اعتماد التدابري التشريعية وتشكيل جملـس الوقايـة يف                ضد

ة، إىل جانـب جهـود التوعيـة وتقـدمي بعـض خـدمات الـدعم، ال تـزال قلقــة إزاء         يـ وزارة الداخل
زيل، وعـدم وجـود اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة مجيـع             ـ العنف املنـ   سيما استمرار هذا العنف، ال   

لة تتوىل تنسيق ورصد وتقيـيم اإلجـراءات الـيت          اأشكال التمييز ضد املرأة وأي آلية مؤسسية فع       
كمـا تالحـظ اللجنـة    . تتخذ على املستوى احلكومي للحيلولة دون هـذه اآلفـة ووضـع حـد هلـا         

عم املـايل الـذي يقـدم إىل املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت                بقلق حمدودية الدعم املقدم، خباصة الد     
ات اإلحــصائية املتعلقــة بــالعنف   د ضــحايا هــذه العنــف خبــدمات الــدعم، ونقــص البيانــ      تــزوِّ
 .املرأة ضد
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تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل تكثيـف جهودهـا للحيلولـة دون حـصول العنـف                   - ٢٤
زيل، وذلك وفقا للتوصية العامة     ـف املن ضد املرأة جبميع أشكاله ووضع حد له، خباصة العن        

كما تدعوها إىل اإلسراع يف وضع اسـتراتيجية شـاملة أو خطـة عمـل والقيـام                 .  للجنة ١٩
حبملـة مـن أجــل احليلولـة دون حــصول العنـف ضـد املــرأة جبميـع أشــكاله والقـضاء عليــه،        

رصـدها وتقيـيم    لة لتتوىل تنسيق التدابري املتخذة يف هـذا الـشأن و          اوإنشاء آلية مؤسسية فع   
وتدعوها أيضا إىل تكثيف ما تبذله من جهـود للتوعيـة بـالعنف ضـد املـرأة،         . مدى فعاليتها 

وحتث اللجنة الدولة الطـرف     . عدم مقبوليته على اإلطالق   وتأكيد  زيل،  ـسيما العنف املن   ال
على احلرص على توافر العدد الكايف من املراكـز اآلمنـة حلـل األزمـات والتـدخل واملـآوي          

دة فتوحة أمام النساء ضحايا العنف، على أن يكون موظفوها من اخلرباء وأن تكون مزّوامل
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتعزيـز          . باملوارد املالية الكافية لتسري أعماهلا بشكل فعـال       

. تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمـال مكافحـة العنـف ضـد املـرأة وبـدعمها                  
نة من الدولة الطرف العمل على مجع البيانات بطريقة منتظمة، مع تبويبها كما تطلب اللج

ن ميارسـه بالـضحية، وعلـى نـشرها علنـا، وعلـى جعـل هـذه         حبسب نوع العنف وعالقـة مَـ   
البيانات األساس الذي يقـوم عليـه رصـد عمليـة تنفيـذ الـسياسات وتـدابري الـدعم احلاليـة                     

 .قبلةوامل

زاء تواصــل االجتــار بالنــساء والفتيــات يف النمــسا، مــع أهنــا  ومــا برحــت اللجنــة قلقــة إ  - ٢٥
ترحب مبا أجري من إصالحات قانونيـة ذات صـلة هبـذا املوضـوع، مثـل اإلصـالحات املتعلقـة                    
حبقــوق الــضحايا يف اإلجــراءات اجلنائيــة، وإنــشاء فرقــة العمــل املــشتركة بــني الــوزارات املعنيــة  

خطـة عمـل وطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر يتوقـع              مبكافحة االجتـار بالبـشر، إىل جانـب إعـداد           
 .اعتمادها عما قريب

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل احلرص على تضمني خطة العمل الوطنية ملكافحـة               - ٢٦
 ملكافحـة االجتـار بالنـساء والفتيـات         ة شـامل  ةاالجتار بالبـشر الـيت صـيغت حـديثا اسـتراتيجي          

 ، وتـدابري   بالفعـل  ن يقـوم بـه ومعاقبتـهم      حماكمـة مَـ    تـضمن     للحيلولة دونـه، وتـدابري     وتدابري
لتقدمي الدعم للضحايا ومساعدهتم على الـتخلص مـن آثـاره، مبـا يف ذلـك الـدعم القـانوين             

كمـا تـدعو    .  فضال عن إجياد خيارات لكسب العـيش عنـد الـضرورة           والنفسي االجتماعي 
ناء القدرات للمـسؤولني  الدولة الطرف إىل تكثيف اجلهود اليت تبذهلا يف جمايل التدريب وب       

الـدوريات احلدوديـة لتعزيـز قـدراهتم علـى الكـشف عـن ضـحايا                إنفـاذ القـانون وعـن       عن  
كمـا توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن متـضي يف        . االجتار احملتملني وتزويـدهم باملـساعدة   

قصد تعزيز تعاوهنا الثنائي واإلقليمي والدويل مع البلدان األصل وبلدان العبور والبلدان امل
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا الـدوري    . لوضع حد هلذه الظاهرة  
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القادم معلومات وبيانات شاملة عـن االجتـار بالنـساء والفتيـات وعـن أثـر التـدابري املتخـذة                  
ملكافحته والنتائج اليت حتققت بعد تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر الـيت                 

 .يثاصيغت حد

ــساء يف بعــض اجملــاالت           - ٢٧ ــشاركة الن ــدم احملــرز يف جمــال م ــة بالتق ــا ترحــب اللجن وبينم
ومتثيلهن فيها، خباصة اجلهاز القضائي، فإهنا تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار نقـص متثيـل النـساء يف                    

ة سـيما يف الرتـب العليـا داخـل اإلدار          بعض اهليئات اليت متـأل مناصـبها باالنتخـاب والتعـيني، ال           
 .واجلامعات، إىل جانب مناصب صنع القرار يف احلياة االقتصادية

ة تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا  توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باختــاذ تــدابري، خباصــ    - ٢٨
 للجنة، للتسريع من عجلة حتقيـق       ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١ للفقرة

 مع الرجـال يف مجيـع اهليئـات الـيت متـأل مناصـبها       مشاركة النساء التامة وعلى قدم املساواة   
وتشجع الدولة الطرف على العمل .  خباصة على مستوى صنع القرار،باالنتخاب والتعيني

لتعزيز مكانة النساء يف األدوار القيادية يف األوساط األكادمييـة ومناصـب صـنع القـرار يف                 
تـدابري املتخـذة والنتـائج الـيت     وتطلـب مـن الدولـة الطـرف رصـد أثـر ال         . احلياة االقتـصادية  

وتـضمني تقريرهـا القـادم بيانـات إحـصائية عـن متثيـل النـساء يف                  حتققت مع مـرور الـزمن،     
 .احلكومة، جبميع فروعها وعلى مجيع مستوياهتا، مبا يف ذلك مستوى البلديات

مبا فيهـا   وإن اللجنة، بينما ترحب بالتغيريات اإلجيابية اليت أُدخلت على قانون اهلجرة،              - ٢٩
ــام    ــانون املتعلـــق باألجانـــب لعـ ــانون اللجـــوء  ٢٠٠٢التعـــديالت علـــى القـ  والتعـــديل علـــى قـ

ــام ــصعيد        ٢٠٠٤ لع ــى ال ــل عل ــاجرات تعم ــشاء وحــدة خــدمات خاصــة للمه ــب إن ، إىل جان
فإهنـا تعـرب عـن      وما أُعرب عنه مـن اعتـزام اعتمـاد خطـة عمـل تتعلـق باملهـاجرين،                  االحتادي،  

ــال تعــرض    ــا إزاء احتم ــاجرات      قلقه ــيهن مه ــن ف ــات، مب ــساء والفتي ــن الن بعــض اجملموعــات م
ــز علــى مــستوى التعلــيم والــصحة       وطالبــات جلــوء والجئــات، إىل أشــكال متعــددة مــن التميي

وهــي قلقــة أيــضا إزاء عــدم امــتالك بعــض  . وفــرص العمــل واملــشاركة االجتماعيــة والــسياسية 
 من براثن الفقر وأعمال العنـف،       النساء املنتميات إىل هذه اجملموعات ما حيميهن بشكل خاص        

خباصة العنف املرتيل، وإزاء احتمال مواجهتهن صعوبات تعرقل حصوهلن على تـراخيص إقامـة              
واإلفادة من اخلدمات االجتماعية والعثور على فرص العمل اليت تتناسب ومـستويات تعلـيمهن       

 .وخربهتن ومؤهالهتن

النـساء  شأن  هتا العامة يف    انها وسياس يانوقتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إبقاء أثر          - ٣٠
املهاجرات والالجئات وطالبات اللجوء قيد االسـتعراض والرصـد، بغـرض اختـاذ التـدابري               

، مبـا يف ذلـك إدمـاج املنظـور          التصحيحية الـيت تلـيب احتياجـات هـؤالء النـساء تلبيـة فعليـة              
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الدولة الطرف إىل إيالء وتدعو . اجلنساين بشكل صريح يف خطة العمل املتعلقة باملهاجرين
. اهتمام حمدد حلال اهلشاشة اليت تعيشها طالبات اللجوء حينما تكون طلباهتن قيد الـدرس             
 ءوتوصي اللجنة أيضا باعتماد التدابري الالزمة لكي تدَمج يف اجملتمع وسـوق العمـل النـسا               

يف درب حتقيـق    املنتميات إىل مجيع األقليات اللوايت يعشن ظروفا غري مستقرة بغيـة التقـدم              
 .املساواة واقعا بني مجيع النساء

وحتث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعالن ومنهاج عمل بيجني استخداما             - ٣١
كــامال لــدى تنفيــذها مــا عليهــا مــن واجبــات مبقتــضى االتفاقيــة، إذ أهنمــا يعــززان أحكــام    

 . الدوري القادماالتفاقية، وتطلب منها إدراج معلومات عن هذا األمر يف تقريرها

تــشدد اللجنــة علــى أن تنفيــذ االتفاقيــة حبــذافريها وبــشكل فعلــي أمــر ال بــد منــه  و  - ٣٢
إبــراز أحكــام  وتــدعو إىل إدراج منظــور جنــساين و  . لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

االتفاقيــة علــى حنــو صــريح يف مجيــع اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، 
 .ب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلكوتطل

وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية                 - ٣٣
يزيــد مــن متتـــع النــساء حبقــوق اإلنــسان وباحلريــات األساســية يف مجيــع منــاحي    )١(الــسبعة
يف التـصديق علـى املعاهـدة الـيت     النمسا على النظر   وبالتايل، تشجع اللجنة حكومة     . احلياة

تنضم إليها بعد، وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                      مل
 .أسرهم

تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسـع يف النمـسا مـن أجـل                   - ٣٤
ون والسياسيون والربملانيون واملنظمات    متكني أفراد الشعب، مبن فيهم املسؤولون احلكومي      

النسائية ومنظمات حقوق اإلنـسان، مـن االطـالع علـى اخلطـوات الـيت اختـذت مـن أجـل                     
كفالــة مــساواة املــرأة قانونــا وواقعــا، وعلــى اخلطــوات الــيت مــا زال يــتعني اختاذهــا يف هــذا  

اق واسـع   وتطلب اللجنة أيضا مــن الدولة الطـرف أن متـضي يف نـشرها علـى نطـ                . الصدد
 االختيــاري امللحــق هبــا والتوصــيات العامــة الــصادرة عــن اللجنــة    ل والربوتوكــوةاالتفاقيــ

وإعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة                

                                                         
احلقوق املدنيــة  بــالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص )١( 

اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز       و،والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،            ه من   ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغري     

 .لطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمق اواتفاقية حقو
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، املــساواة بــني اجلنــسني، والتنميــة والــسالم يف القــرن   ٢٠٠٠املــرأة عــام ”عــن موضــوع 
 .“يناحلادي والعشر

وتطلب اللجنة مــن الدولة الطـرف أن تـرّد يف تقريرهـا الـدوري القـادم، مبوجـب                    - ٣٥
وتـدعو  .  من االتفاقية، على الشواغل املعـرب عنـها يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة               ١٨املادة  

ــذي مــن املقــرر تقدميــه يف        ــسابع ال ــدوري ال ــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا ال ــة الدول اللجن
أبريـل  /، وتقريرها الدوري الثامن الـذي مـن املقـرر تقدميـه يف نيـسان              ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
 .٢٠١١ يف تقرير جامع يف عام ٢٠١١

 


