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املتعلق هبـا   ترحب النمسا بالتوصيات املقدمة يف سياق االستعراض الدوري الشامل            
 وعقب مشاورات واسـعة وتقيـيم دقيـق   . ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٦يف  الذي أجري   

  : النمسا أن تقدم الردود التاليةللتوصيات، يسّر
  . النمسا التوصيةتقبل ال   ١-٩٣  

تنظر النمسا يف إطار مشروع طويل األمـد يف مـسألة توقيـع             
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         

وتراقـب عـن    . االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه    
لسياق التطورات اإلضافية على الصعيدين الـدويل       كثب يف هذا ا   

واألورويب، مثل التجارب اليت ستكون للدول األعضاء يف اجمللس         
 مع إجراء الشكاوى اجلماعية املنصوص عليه يف        مستقبالًاألورويب  

امليثاق االجتماعي األورويب، وخاصة موقف الـدول األخـرى         
  .األعضاء يف االحتاد األورويب

  . النمسا التوصيةلتقب ال   ٢-٩٣  
  ١-٩٣انظر الفقرة   

  . النمسا التوصيةتقبل   ٣-٩٣  
ويف .  يف مسألة سحب التحفظـات     على فترات منتظمة  تنظر النمسا   

تالحظ حىت اآلن ثغرات أو مواطن قصور يف احلماية          هذا السياق، مل  
وتتوخى حتفظات النمسا توضيح عالقة التزامـات معينـة         . القانونية

دويل بالتزامات دولية أخـرى يف جمـال حقـوق          مبوجب القانون ال  
  .اإلنسان

 اخلاص حبظر املهن اخلطرة على الصحة، الـذي    التحفظوفيما عدا   
 يف جماالت حمددة مـن محايـة        األسوأسيشكل سحبه تغيرياً إىل     

مكان العمل، وهو ما جيعـل هـذا الـسحب     يفالسالمة والصحة  
تصلة باتفاقية القضاء   مستبعداً، فقد ُسحبت بالفعل مجيع التحفظات امل      

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  . النمسا التوصيةتقبل   ٤-٩٣  

  .٣-٩٣انظر الفقرة   
  . النمسا التوصيةتقبل   ٥-٩٣  

  .٣-٩٣انظر الفقرة   
  .النمسا التوصيةتقبل    ٦-٩٣  
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أهنا تـشري إىل توصـيات      على افتراض   تقبل النمسا هذه التوصية     
 املتعلقـة   ١١١ ن تطبيق االتفاقية رقـم    منظمة العمل الدولية بشأ   

 من الوثيقة   ٨بالتمييز يف االستخدام واملهنة، وفقاً ملا ورد يف الفقرة          
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       "املعنونة  

 - ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرةوفقاً  
ــشرين ١١ؤرخــة  وامل(A/HRC/WG.6/10/AUT/2)" النمــسا  ت

  .٢٠١٠نوفمرب /الثاين
  .النمسا التوصيةال تقبل    ٧-٩٣  

لطاملا كان دمج مصنف للحقوق االجتماعية يف الدستور االحتادي         
 يف النمسا، غري أن هـذا النقـاش         حادموضوع نقاش دستوري    

ورغم أن القانون الدستوري االحتادي النمـساوي       . ُيحسم بعد  مل
 احلقوق االجتماعيـة األساسـية   يتضمن سوى عدد حمدود من    ال

الصرحية، فإن النظام القانوين بصفة عامة يتضمن شبكة كثيفة من          
 ذلك أن النمسا إذ ُتطبق قـانون        يضاف إىل . احلقوق االجتماعية 

االحتاد األورويب، فهي تلتزم مبيثاق احلقوق األساسـية لالحتـاد          
  .األورويب الذي ينص صراحة على حقوق اجتماعية عديدة

  . النمسا التوصيةتقبل   ٨-٩٣  
وختـضع  . من املزمع تنسيق مستوى احلماية يف املـدى الطويـل         

التشريعات املتعلقة باملساواة يف املعاملة لتقييم مـستمر؛ وعقـب          
، ُمددت واليـة جلنـة      ٢٠١١مارس  / آذار ١تعديل بدأ نفاذه يف     

غري أنه . املساواة يف املعاملة، وهي جلنة مسؤولة عن القطاع اخلاص
ميكن توحيد مجيع اللوائح ذات الصلة يف قانون واحد ويف ظل            ال

مؤسسة واحدة ألسباب منها ضرورة تطبيق أحكام خمتلفة علـى          
ويف إطـار   . يتعلق هبيكل الدولة االحتـادي     فئات حمددة ومنها ما   

  االحتاد األورويب، تدعم النمسا توسيع نطاق األحكـام املتعلقـة         
  .بعدم التمييز

  .سا التوصيةالنمتقبل    ٩-٩٣  
  .أُحيل إىل الربملان مشروع قانون أعدته احلكومة هبذا الشأن  

  . النمسا التوصيةتقبل  ١٠-٩٣  
  .٨-٩٣انظر الفقرة   

  .النمسا التوصيةتقبل   ١١-٩٣  
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  .٩-٩٣انظر الفقرة   
  . النمسا التوصيةتقبل  ١٢-٩٣  

 مـن   ١٨ومل تقدم النمسا حتفظاً على املادة       . ٣-٩٣انظر الفقرة   
  .ة حقوق الطفلاتفاقي

  . النمسا التوصيةتقبل  ١٣-٩٣  
تنفذ النمسا مجيع التزاماهتا القانونية الدولية إما عن طريق التطبيـق     

  .املناظرةقوانني الاملباشر للمعاهدات الدولية أو عن طريق 
  .النمسا التوصيةتقبل   ١٤-٩٣  

إىل جانب احملاكم، وهي اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية          
يكفل الذي املظامل النمساوي، ديوان أمني ساهم  ان، ي ق اإلنس حقو

. القانون الدستوري استقالله، يف إعمال حقوق اإلنسان ومحايتها       
ومن املقرر توسيع واليته حبيث تشمل النظر يف انتهاكات حقوق          

املظامل املـسؤوليات   سيتوىل ديوان أمني    وهكذا  . اإلنسان عموماً 
وإضافة إىل ذلك، مـن     . وق اإلنسان اجلوهرية ملؤسسة وطنية حلق   

يف تعزيز هياكل احملاكم، وذلك مثالً بواسـطة        قُدماً  املقرر املضي   
  .ُيزمع إنشاؤه من حماكم إدارية ابتدائية ما

  . النمسا التوصيةتقبل ال  ١٥-٩٣  
.  املظامل يف النمسا   أمنيلقد ثبتت فعالية ختصص خمتلف مؤسسات       

العتماد التابعة للجنة التنـسيق     وبناء عليه تدرس اللجنة الفرعية ل     
  .ديوان أمني املظامل النمساويالدولية طلباً إلعادة اعتماد 

  . النمسا التوصيةتقبل ال  ١٦-٩٣  
  . النمسا التوصيةتقبل  ١٧-٩٣  

  .١٤-٩٣انظر الفقرة   
  . النمسا التوصيةتقبل  ١٨-٩٣  

  .١٤-٩٣انظر الفقرة   
  .النمسا التوصيةتقبل  ال  ١٩-٩٣  

 مكتب أمني ينظر حالياً يف زيادة ملوارد       ق بامليزانية، ال  ألسباب تتعل 
  .املظامل املعين باملساواة يف املعاملة
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  .النمسا التوصيةتقبل  ال  ٢٠-٩٣  
إن خطط العمل الوطنية املنفصلة واملتعلقة مبواضيع حمددة، كما هو          
حال خطط العمل املوجودة حالياً يف النمسا، تتسم بفعالية أكرب مما       

ُتزمـع    خطة عمل عامة بشأن حقوق اإلنسان؛ لذلك ال        تتسم به 
ومن غري املزمع أيضاً    . احلكومة حالياً صياغة خطة من هذا القبيل      

صياغة خطة عمل وطنية ملناهضة العنصرية مبا أن النمـسا تتخـذ    
بالفعل عدداً من التدابري امللموسة يف هذا اجملال ضمن أُطر منـها            

  .دماجخطة العمل الوطنية املتعلقة باإل
  .النمسا التوصيةال تقبل   ٢١-٩٣  

  .٢٠-٩٣انظر الفقرة   
  . النمسا التوصيةتقبل  ٢٢-٩٣  
  . النمسا التوصيةتقبل  ٢٣-٩٣  
  . النمسا التوصيةتقبل  ٢٤-٩٣  
  . النمسا التوصيةتقبل  ٢٥-٩٣  

  .٩-٩٣انظر الفقرة   
  . النمسا التوصيةتقبل  ٢٦-٩٣  

ية، خطوات للمـضي يف     ُتتخذ باستمرار، يف إطار األحكام القانون     
تعزيز الدعم االجتماعي واالقتصادي والتعليمي املقدم إىل أطفـال         

  .األقليات املهاجرة يف النمسا
  . النمسا التوصيةال تقبل  ٢٧-٩٣  

تتخذ النمسا باستمرار سلسلة من التدابري من أجل تعزيز التوعيـة           
فري ويتوقف تـو  . والتثقيف املتعلقني مببدأي التسامح وعدم التمييز     

باللغة األم على وجود طلب كاٍف وحتديداً على        ) اإلضايف(التعليم  
ويف ظل هذه الظروف، من غـري       . توافر املوظفني وموارد امليزانية   

  .املزمع يف الوقت احلاضر إجراء توسيع كبري للربامج التعليمية القائمة
  . النمسا التوصيةتقبل  ٢٨-٩٣  
  . النمسا التوصيةتقبل  ٢٩-٩٣  

د األقليات األصلية يف التعـبري عـن   رية كل فرد من أفرا مراعاة حل 
انتمائه اإلثين، جيري يف النمسا مجع البيانات الشاملة املفيدة الختاذ          
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تدابري هادفة من أجل حتسني أوضاع الفئات املعنية، وذلـك دون           
ويف هذا السياق، تؤخـذ     . انتهاك األحكام املتعلقة حبماية البيانات    

  .التطورات الدولية بعني االعتبار
  . النمسا التوصيةتقبل  ٣٠-٩٣  

انظـر  . تتخذ النمسا التدابري املناسبة ملكافحة التمييز ضد األقليات       
  .٢٩-٩٣أيضاً الفقرة 

  .النمسا التوصيةال تقبل   ٣١-٩٣  
ال جتمع تلك البيانات إال يف سياق أنشطة إنفاذ القـانون ولـيس       

  . األقليات حاالتبغرض تقييم
  . النمسا التوصيةتقبل  ٣٢-٩٣
  .٩-٩٣ظر الفقرة ان  

  . النمسا التوصيةتقبل  ٣٣-٩٣
 النمسا باألهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضـعتها األمـم          تلتزم  

املتحدة من أجل مكافحة الفقر واجلوع واملرض يف مجيع أحناء          
 ٠,٧وتعمل النمسا جاهدةً على بلوغ هدف ختـصيص         . العامل

ة اإلمنائية الرمسية حىت    يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمساعد      
، ضرورة اتباع سياسة تقشفية   غري أنه ، بالنظر إىل      . ٢٠١٥عام  

إتاحة املوارد املالية الالزمة بالقدر املطلوب يف السنوات        ال ميكن   
وسـُتتخذ يف   . ٢٠١٤ إىل عـام     ٢٠١١املالية املمتدة من عام     

ألمم املستقبل اخلطوات املالية الالزمة لبلوغ األهداف اإلمنائية ل       
  .املتحدة يف حدود إمكانات امليزانية

  . النمسا التوصيةتقبل  ٣٤-٩٣
 التوصية على أساس أن النمسا تبحث بانتظـام مـسألة           ُتقَبل  

  .١٣-٩٣ و٣-٩٣وانظر أيضاً الفقرتني . سحب التحفظات
  . النمسا التوصيةتقبل  ٣٥-٩٣

  .٨-٩٣انظر الفقرة   
  . النمسا التوصيةتقبل  ٣٦-٩٣

  .٨-٩٣نظر الفقرة ا  
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  . النمسا التوصيةتقبل  ٣٧-٩٣
  .٨-٩٣انظر الفقرة   

  . النمسا التوصيةتقبل  ٣٨-٩٣
  .٨-٩٣انظر الفقرة   

  . النمسا التوصيةتقبل  ٣٩-٩٣
تعمل النمسا جاهدةً باستمرار على املُضي يف تنفيـذ تـدابري             

ن وُيالحـظ أ  . املساواة بني النساء والرجال يف سوق العمـل       
التدابري اخلمسة واخلمسني هي مقترحات مقدَّمة إىل احلكومـة         

  .االحتادية من وزير شؤون املرأة واخلدمات االجتماعية
  . النمسا التوصيةال تقبل  ٤٠-٩٣

  .٢٠-٩٣انظر الفقرة   
  . النمسا التوصيةال تقبل  ٤١-٩٣

  .٢٠-٩٣انظر الفقرة   
  . النمسا التوصيةال تقبل  ٤٢-٩٣

  .٢٠-٩٣ الفقرة انظر  
  . النمسا التوصيةتقبل  ٤٣-٩٣

ينص القانون االحتادي املتعلق بالتمويل العام للتثقيف السياسي          
 على متويل ما    - ١٩٨٤ قانون متويل الدعاية املعتمد يف عام        -

ومن . تضطلع به األحزاب السياسية من أنشطة للتثقيف املدين        
هلا على هذا القانون على     املنتظر أن تنص التعديالت املُزمع إدخا     

إمكانية ختفيض التمويالت يف ظروف معينة تكون فيها اجلهـة          
املستفيدة قد ارتكبت فعالً ُيعاِقب عليه القانون اجلنـائي مثـل          

  . األديان والتشهري و التحريض على الكراهيةازدراء
  . النمسا التوصيةتقبل  ٤٤-٩٣

  .٨-٩٣ الفقرة انظر  
 .ا التوصية النمسال تقبل  ٤٥-٩٣

ختضع ممارسات االحتجاز لتقييم مستمر، وُتجمـع بيانـات           
وإضافة إىل ذلك،   . مفصَّلة عن أمور منها أصول املدعى عليهم      

 توفَّر للقضاة والنواب العامني وملوظفي إدارة السجون ترتيبات       
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لذلك . التدريب املالئمة هبدف منع التمييز املباشر أو غري املباشر     
 .سة عن هذا املوضوع لن يضيف شيئاًفإن إعداد درا

 . النمسا التوصيةال تقبل  ٤٦-٩٣

وال  ال ُيحتجز يف النمسا أبداً أطفال دون سن الرابعـة عـشرة،             
 سنة فما فوق إال وفقـاً لـشروط         ١٤ُيحتجز األطفال البالغون    

  .صارمة
  . النمسا التوصيةال تقبل  ٤٧-٩٣

تداًء من سن السابعة عشرة     ال يؤدي األفراد اخلدمة العسكرية اب       
وال يُُقَبـل املـشاَركة     . إال تطوعاً وبعد موافقة الويل الشرعي     

املباشرة يف القتال وال التطوع للخدمة العسكرية يف العمليـات          
 التفاقيـة حقـوق     وتكفَل هذه األحكام احتراماً تاماً    . الدولية

  .الطفل كاملةً مبا يف ذلك بروتوكوهلا االختياري
 . النمسا التوصيةلتقب  ٤٨-٩٣

متتثل النمسا هذه التوصية يف إطار توجيه الربملان األورويب واجمللس            
 بشأن املعايري واإلجراءات املشتركة املطبَّقة      EG/2008/115األورويب  

يف الدول األعضاء فيما يتعلق بإعادة مواطين البلـدان األخـرى           
 من املـادة    ٤و ٣الفقرتان  (املقيمني بصورة غري شرعية يف االحتاد       

وتنوي النمسا توسيع نظام خـدمات املـشورة القانونيـة          ). ١٣
 مع ما حيـدث     االحتياطية اليت تقدمها يف اإلجراءات اجلنائية متشياً      

من تطورات على الصعيد األورويب، ال سيما يف سـياق مقتـرح            
  .التوجيه املتوقع تقدميه بشأن املعونة القانونية

  .صية النمسا التوال تقبل  ٤٩-٩٣
ُينتظَر حالياً أن تبتَّ احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية            

  .هبذا الشأن، وسيتعني أخذ القرار الصادر عنها بعني االعتبار
  . النمسا التوصيةال تقبل  ٥٠-٩٣

وفقاً للقانون املتعلق باملدارس الناطقة بلغات األقليـات واخلـاص            
قدَّم دروس لغة روما بورغنالنـد يف       مبقاطعة بورغنالند االحتادية، تُ   

 ، ُيقدَّم تعليم  قاطعةهذه امل وخارج  . إطار النظام املدرسي لبورغنالند   
 الروما املختلفة وحبسب الطلـب      أيضاً بلهجات ) اإلضايف(اللغة األم   
 وعالوة على ذلك، ُتدَعم باستمرار مشاريع املنظمات غري       . واملوارد
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عدة تعليمية إضافية خارج املدرسـة      احلكومية الرامية إىل تقدمي مسا    
ومن غري املقرَّر حالياً توسـيع      . عالوة على املشاريع اللغوية والثقافية    

  .هذه اخلدمات، ال سيما يف اجتاه إقرار نظام مدرسي ثنائي اللغة
  . النمسا التوصيةتقبل  ٥١-٩٣

 متتثل النمسا هذه التوصية يف إطار توجيـه اجمللـس األورويب            
2005/85/EC         بشأن املعايري الدنيا لإلجراءات املُطبَّقة يف الـدول 

 وكذلك توجيه    الالجئ وسحبه  مركزاألعضاء فيما يتعلق مبنح     
 بــشأن املعــايري EC/2008/115الربملــان األورويب واجمللــس 

واإلجراءات املشتركة املطبَّقة يف الدول األعضاء فيمـا يتعلـق          
رة غري شـرعية يف     بإعادة مواطين الدول األخرى املقيمني بصو     

  ).١٣ من املادة ٤ و٣الفقرتان (االحتاد 
  . النمسا التوصيةال تقبل  ٥٢-٩٣

ينص النظام القانوين النمساوي على أن تؤمِّن الشرطة عمليات           
ويف إطار االحتجاز رهن الترحيل، تلجأ الـسلطات        . الترحيل

ويكفَل القـانون مراعـاة     . على حنو متزايد إىل مناذج مفتوحة     
  .قُصَّر وضحايا االجتار بالبشر بصورة خاصةال

  . النمسا التوصيةلبال تق  ٥٣-٩٣
شهدت األعوام القليلة املاضية زيادة الدعم املـايل املُقـدَّم إىل             

املشاريع املشتركة بني الثقافات واخلاصة باألقليـات األصـلية         
. وُدِعَمت أيضاً مشاريع منها مشاريع األقلية السلوفينية      . الست

  .ألسباب تتعلق بامليزانية، ال ميكن حالياً زيادة هذا الدعمو
  . النمسا التوصيةتقبل  ٥٤-٩٣

تتكفَّل احلكومة االحتادية ومقاطعة كارينتيا االحتادية بتمويـل          
وعالوة . مدرسة املوسيقى الناطقة بالسلوفينية يف هذه املقاطعة      

ص على ذلك، تنوي السلطات املعنية إجياد حل شامل خبـصو         
  .التمويل يف املستقبل واهلياكل التنظيمية

        


