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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة اخلامسة والثالثون

 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥-٧

 ملقدمة من الدول األطراف النظر يف التقارير ا
  من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

 النمسا

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث املقدم من النمسا  -١
يف جلساهتا  ) E/1994/104/Add.28(عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        بشأن تنفيذ ال  

، واعتمدت يف )E/C.12/2005/SR.35-37 (٢٠٠٥نوفمرب / تشـرين الثاين  ١٠ و ٩ املعقـودة يف     ٣٧ و ٣٦ و ٣٥
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥ املعقودة يف ٥٨جلستها 

 دمة مق-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي النمسا للتقرير الدوري الثالث الذي أعد بشكل عام وفقاً للمبادئ التوجيهية اللجنة،  -٢
 . وللردود اخلطية على قائمة املسائل

 .وترحب اللجنة باحلوار البناء الذي أجرته مع وفد اخلرباء من الدولة الطرف -٣

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 بإصدار املبادئ التوجيهية    ٢٠٠٥فرباير  /ام وزارة املالية االحتادية النمساوية يف شباط      ترحـب اللجنة بقي    -٤
االسـتراتيجية للمشـاركة النمساوية مع املؤسسات املالية الدولية اليت تعزز احلاجة إىل االتساق بني هنج حقوق                 

 .اإلنسان والسياسات اليت تتبعها املؤسسات املالية الدولية
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 مع االرتياح أن نصف عدد وزراء احلكومة االحتادية من النساء الالئي يتولني مسؤولية              وتالحـظ اللجنة   -٥
 .وزارات رئيسية مثل العالقات اخلارجية والداخلية والعدل والشؤون االجتماعية والتعليم والصحة وشؤون املرأة

العائلي ضد النساء واألطفال وترحب اللجنة بالربامج الشاملة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف  -٦
 . واالجتار هبم واستغالهلم جنسياً

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

تالحـظ اللجـنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعلياً يف                    -٧
 . النمسا

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

ق أن العهد ال يطبق تطبيقاً مباشراً يف الدولة الطرف وأن األفراد ال ميكنهم أن      تالحـظ اللجـنة مع القل      -٨
يستشـهدوا بـاحلقوق املعترف هبا يف العهد بصورة مباشرة يف احملاكم حسبما يتبني من عدم وجود أي قرارات                   

 . صادرة عن احملاكم تتضمن إشارات إىل العهد

 املواقف العنصرية اليت تعرب عن كراهية األجانب بني بعض          وتعـرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار        -٩
 . قطاعات السكان

وتالحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من التعديل األخري للقانون االحتادي بشأن املساواة يف املعاملة الذي                 -١٠
ال يف األعمال لبعض    يوسع نطاق تطبيقه ليشمل مجيع بيئات العمل فإن النساء ميثلن بصورة غري متكافئة مع الرج              

 . الوقت الضئيلة األجر وحيصلن يف الغالب على أجور أقل من الرجال عن العمل املتساوي

واللجنة يساورها القلق ألن األجور احملددة يف بعض االتفاقات اجلماعية تقل بكثري حسبما تفيد التقارير                -١١
 . يف املائة من هذا املتوسط٥٠ حىت إىل عن متوسط صايف األجور يف سوق العمل بل إهنا أحياناً ال تصل

وتالحـظ اللجـنة مع القلق أن العمال األجانب ال ميكنهم الترشيح لالنتخابات يف جمالس العمل ما مل                   -١٢
 . يكونوا رعايا إحدى الدول األطراف يف االحتاد األورويب أو املنطقة االقتصادية األوروبية

 سنوات ولعدم وجود تدابري ٣ود مرافق لرعاية األطفال ملن هم دون واللجنة يساورها القلق إزاء عدم وج -١٣
 .فعالة لتيسري دخول النساء من جديد إىل سوق العمل بعد حصوهلن على إجازة والدية

 يف املائة من األسر ممن لديهم عدد كبري من ١٨ يف املائة من السكان و١٣واللجنة يساورها بالغ القلق أن  -١٤
فقر وأنه إذا مل تقم الدولة الطرف بدفع إعانات اجتماعية سيزداد مستوى الفقر يف صفوف األطفـال معرضون لل  

 . السكان حدة

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن استحقاقات املساعدة االجتماعية اليت تقدم إىل ملتمسي                -١٥
 .اطنو الدولة الطرفاللجوء غالباً ما تكون أقل بكثري من اإلعانات اليت يتلقاها مو
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وتأسف اللجنة الرتفاع معدالت استهالك التبغ واخلمور وكذلك تعاطي املخدرات مثل القنب وخاصة              -١٦
 .يف صفوف القّصر

 واالخنفاض ذي   ٢٠٠١واللجنة يساورها القلق إزاء فرض رسوم على التعليم اجلامعي ألول مرة يف عام               -١٧
 . عيةالصلة يف عدد طلبة السنة األوىل اجلام

 . وتالحظ اللجنة مع القلق اخنفاض متثيل النساء يف مناصب التدريس يف اجلامعات -١٨

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف اعتماد خطة عمل وطنية شاملة حلقوق اإلنسان وإنشاء مؤسسة  -١٩
يز، يف مجلة أمور، دور اجملتمع املدين يف محاية احلقوق          وطنـية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس من أجل تعز         

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتحقق من أن احملاكم احمللية تقوم بتطبيق أحكام العهد وأن الدورات  -٢٠
هد اليت ميكن التقاضي بشأهنا، كما هي       التدريبـية القانونية تضع يف اعتبارها الكامل كافة احلقوق الواردة يف الع           

 بشأن التطبيق ٩حمددة يف التعليقات العامة للجنة، كما تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم                
احملـلي للعهـد، وتدعوها إىل إدراج معلومات يف تقريرها الدوري الرابع عن السوابق القضائية املتعلقة باحلقوق                 

 . ا يف العهداملعترف هب

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة جهودها لتعزيز التسامح واحترام التنوع الثقايف وتكثيفها، عن               -٢١
طـريق التعلـيم املدرسي وتدريب رجال الشرطة وغريهم من موظفي الدولة والقيام حبمالت إلذكاء الوعي يف                 

 .صفوف عامة اجلمهور

أن تعتمد تدابري إلنفاذ مبدأ األجر املتساوي للعمل املتساوي، فضالً عن           وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب     -٢٢
إصـدار تشـريع لتعزيز محاية األشخاص الذين يعملون مبوجب عقود عمل غري منوذجية وأن تكثف جهودها يف                  

 .ميدان برامج تأهيل النساء الالئي يعملن يف وظائف منخفضة األجر والعاطالت عن العمل

للجنة تالحظ مبدأ حياد الدولة يف عملية املساومة اجلماعية فإهنا حتث الدولة الطرف على              ويف حني أن ا    -٢٣
الـتحقق من أن أي أجور جيري التفاوض عليها يف االتفاقات اجلماعية تكفل للعاملني واملوظفني مستوى معيشة                 

 . من العهد`٢`)أ(٧الئق ألنفسهم وألسرهم وفقاً للمادة 

 الطرف بأن تنظر يف تعديل تشريعها لكفالة أن يكون للعاملني األجانب الذين ال              وتوصي اللجنة الدولة   -٢٤
حيملون جنسية دولة طرف يف االحتاد األورويب أو يف املنطقة االقتصادية األوروبية احلق يف الترشيح لالنتخابات يف        

 . جمالس العمل

ري القادم معلومات مفصلة عن تنفيذ      وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف أن تقدم هلا يف تقريرها الدو             -٢٥
 الذي يأخذ فترة اخلدمة الوظيفية برمتها أساساً حلساب         ٢٠٠٥القانون اخلاص مبساوقة املعاشات التقاعدية لسنة       
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وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تزودها ببيانات إحصائية مقارنة     . اسـتحقاقات معاشات الشيخوخة   
خة مصنفة حسب نوع اجلنس وعدد األطفال وفئات الدخل وغريها من املعايري            بشأن مستويات معاشات الشيخو   

ذات الصـلة حـىت يتسـىن هلا إجراء تقييم ألثر القانون يف استحقاقات التقاعد للنساء وأعضاء الفئات احملرومة                   
 . واملهمشة الذين كثرياً ما يتعرضون لفترات انقطاع يف خدمتهم الوظيفية

ة الطرف على اعتماد تدابري فعالة للتوفيق بني احلياة املهنية واألسرية لصاحل النساء             وحتـث اللجنة الدول    -٢٦
 سنوات وتعزيز التدابري املتعلقة بالتدريب من       ٣والرجال عن طريق زيادة عدد مرافق رعاية األطفال ملن هم دون            

وتوفري حوافز تشجع اآلباء    أجل تيسري دخول النساء مرة أخرى إىل سوق العمل بعد حصوهلن على إجازة والدية               
 . على طلب إجازة والدية

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل يف اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة الفقر على دعم األسر ممن لديها         -٢٧
 . عدد كبري من األطفال وبأن تنظر يف تعيني حٍد أدىن مضمون للدخل لكل شخص ليس لديه مصدر دخل كاٍف

الدولة الطرف على ضمان توفري سكن بديل الئق حيثما جيري إخالء السكان باإلكراه،             وحتـث اللجنة     -٢٨
 وأن تدرج يف تقريرها املقبل بيانات إحصائية سنوية )١( الصادر عن اللجنة٧متشياً مع ما ورد يف التعليق العام رقم 

ديل، وعن مدى انتشار ظاهرة     مسـتوفاة عـن عدد حاالت اإلخالء باإلكراه والتدابري املتخذة لتوفري السكن الب            
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان تقدمي دعم اجتماعي كاٍف مللتمسي اللجوء طوال إجراءات النظر . التشرد

 . يف طلباهتم للجوء

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تتحقق من تقدمي دعم اجتماع كاف مللتمسي اللجوء طوال إجراءات  -٢٩
 . للجوءالنظر يف طلباهتم

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعمل على توعية الشباب مبخاطر تعاطي املخدرات وتدخني التبغ                 -٣٠
وتناول اخلمور وأن تكثف محالهتا ملناهضة هذا التعاطي وهذا اإلفراط يف التدخني وتناول اخلمور فضالً عن القيام         

 اجلمهور وأن تتحقق من إتاحة قدر كاٍف من خدمات          حبمالت إعالمية موجهة لألطفال واآلباء واملعلمني وعامة      
 . املشورة جلميع األشخاص املتأثرين بإدمان املخدرات أو التبغ أو اخلمور

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتحقق، جبميع السبل املناسبة وخصوصاً من خالل نظام شامل لتوفري  -٣١
تحاق بالتعليم العايل من األسر املنخفضة الدخل تتاح هلم فرص القيام           املنح الدراسية الكافية، من أن املتقدمني لالل      

 . بذلك على قدم املساواة مع املتقدمني من األسر املرتفعة الدخل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مبادرات لتوفري مزيد من الفرص للنساء هبدف تشجيعهن على                -٣٢
 . االشتغال باملهن األكادميية

 ــــــــــــــ

بشأن احلق يف   ) ١٩٩٧(٧اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )١(
 .١٦، الفقرة )من العهد) ١(١١املادة (حاالت اإلخالء باإلكراه : احلصول على سكن الئق
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 اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال وتشجع -٣٣
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف تعميم هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                 -٣٤
ادم جبميع اخلطوات املتخذة لوضع هذه املالحظات موضع اجملـتمع وإحاطـة اللجنة علماً يف تقريرها الدوري الق         

وتشجع أيضاً الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وأفراد اجملتمع املدين على إجراء املناقشة               . التنفيذ
 .على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ تقريرها الدوري الثاين حبلول وأخرياً تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم -٣٥

- - - - - 


