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  التشاوراملنهجية وعملية   -أوالً   
الستعراض الدوري الـشامل اخلـاص بالنمـسا        لغرض ا يصف هذا التقرير، املقدَّم       -١

واملعروض على جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، حالة محاية حقوق اإلنـسان يف              
. فضالً عن التحدِّيات القائمة يف هذا الصدد      " املمارسات اجليدة "سا، ويسلِّط الضوء على     النم

، قـام   )١(ووفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعها جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة           
  .)٢(بإعداد هذا التقرير منسِّقو شؤون حقوق اإلنسان التابعون للوزارات االحتادية النمساوية

إىل ضـمان عمليـة مفتوحـة       وعند إعداد هذا التقرير، سعت احلكومة النمساوية          -٢
وكانت .  هيئات حكومية واجملتمع املدين وآخرين من صحاب املصلحة املعنيني         وشفَّافة تشمل 

. ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠احلكومة االحتادية قد وافقت على خارطة طريق بشأن التقرير يف           
 ُعقد اجتماعان حول مائدة مستديرة يف فيينا وغراتس مع          وعلى أساس خارطة الطريق هذه،    

وأتاح ذلك فرصة لوضع اخلطـوط      . ممثِّلي اجملتمع املدين، قبيل إعداد املشروع األول للتقرير       
العريضة لعملية االستعراض الدوري الشامل وملناقشة أهم املواضيع ذات الـصلة يف خمتلـف              

 . أفرقة العمل

ر إىل مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني يف وأرســل مــشروع أول للتقريــ  -٣
وُنِشر املشروع األول للتقرير    . ، وطُلب إليهم تقدمي تعليقات مكتوبة بشأنه      ٢٠١٠ يوليه/متوز

بريدي إلكتـروين إلبـداء     ؛ وفُتح حساب    )٣(على املوقع اإللكتروين التابع لوزارة اخلارجية     
عليقات الواردة، مت عرض التقريـر       وبعد استعراض مشروع التقرير على ضوء الت       )٤(التعليقات

ومن املقرَّر مواصلة احلوار مـع      . لتوافق عليه على اجملتمع املدين وُرفع إىل احلكومة االحتادية        
عرضاً شفوياً  جملس حقوق اإلنسان    تقدمي  اجملتمع املدين ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني بعد        

 . ٢٠١١يناير /كانون الثاينيف النمسا عن 

إىل املفوضية  أحيل  ،  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٥ماد احلكومة التقرير يف     وبعد اعت   -٤
 . السامية حلقوق اإلنسان

  اإلطار القانوين واملؤّسسي   -ثانياً   

  حقوق اإلنسان والتشريعات الدستورية   - ألف  
وتشمل املبادئ األساسـية    . وتنبثق قوانينها من الشعب   . النمسا مجهورية دميقراطية    -٥

سة يف الدستور املبادئ الدميقراطية واجلمهورية واالحتادية ومبدأ سيادة القانون واملبادئ           املكرَّ
ومحاية حقوق اإلنسان هي إحدى اجلزئيات املكوِّنـة        . الليربالية ومبدأ الفصل بني السلطات    

أي و. وحقوق اإلنسان مكفولة على الصعيد الدسـتوري      . لسيادة القانون واملبادئ الليربالية   
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هـذا  يتطلَّب إجراء تعديل شامل للدستور وال يكـون          ذو شأن من حقوق اإلنسان       انتقاص
  .مقبوالً إال على أساس استفتاء شعيبالتعديل 

وحقوق اإلنسان مكرَّسة يف املقام األول يف القانون األساسي املعين باحلقوق العامة              -٦
وينص القانون األساسـي     . ويف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان     )٥(١٨٦٧للمواطنني لعام   

املذكور على توفري ضمانات مهمِّة عديدة للحقوق األساسية مثل مبدأ املـساواة، وحريـة              
 . الرأي، وحرية املعتقد والضمري، وحرية التجمُّع، واحلرية األكادميية، واحلق يف امللكية

، قد ١٩٥٨م وكانت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، اليت اعتمدهتا النمسا يف عا          -٧
، فأصبحت بالتايل جزءاً من القـانون الدسـتوري         ١٩٦٤ُمنحت الصفة الدستورية يف عام      

لذا فإن احلقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية هي نصوص قانونيـة دسـتورية          . االحتادي
وجيوز إنفاذها أمام هذه    .  مباشرةً أمام احملاكم النمساوية والسلطات اإلدارية النمساوية       تسري

هليئات كما جيوز إنفاذها، مبوجب شروط معيَّنة، أمام احملكمة الدستورية، سواًء من جانـب      ا
مبا يشمل االتفاقيـة    (وجيب أن متتثل مجيع القوانني للقوانني الدستورية        . املؤسسات أو األفراد  

وال ميكـن للمحـاكم     . ، وإال جاز للمحكمة الدستورية نقضها     )األوروبية حلقوق اإلنسان  
 . إال ضمن احلدود املنصوص عليها يف القانونالتصرف  والسلطات

 ١٨٧٦وبصرف النظر عن القانون األساسي املعين باحلقوق العامة للمواطنني لعـام              -٨
واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، ترد نصوص عن حقوق اإلنسان يف قوانني دسـتورية             

، أو  )٦(كال التمييز العنـصري   أخرى مثل القانون الدستوري االحتادي بشأن حظر مجيع أش        
، أو قانون محاية حقوق املـرتل       )٧(القانون الدستوري االحتادي بشأن محاية احلرية الشخصية      

مبـدأ  "بعنوان  ( ٧ األساسية املعنية حبقوق اإلنسان يف املادة        األحكاموتتمثَّل  . )٨(١٨٦٢لعام  
رفـع  احلق يف  "بعنوان  (حتادي   من القانون الدستوري اال    ٨٣ من املادة    ٢، والفقرة   ")املساواة
وتـسعى  . )٩(٢٠٠٠البيانات لعـام     من قانون محاية     ١، واملادة   ")قانونية أمام قاضٍ  دعوى  

 حقوق اإلنسان القائمة وأيضاً ما هو جديـد مـن         أحكام  احلكومة االحتادية إىل دمج مجيع      
ر  فهرس وحيد حلقوق اإلنسان سيشكِّل جزءاً مـن الدسـتو          أحكام حقوق اإلنسان ضمن   

 .)١٠(االحتادي

بيد أن .  بشأهنا يف الدستور االحتادي ترد أحكام  أما احلقوق االجتماعية األساسية فال      -٩
قانون الدعاوى املطبَّق يف احملاكم العليا فسَّر مبدأ املساواة على أنه يتضمَّن حقوقاً حمدَّدة متنح               

 ت مـسألة  وُنوِقـش . ماعيةاستحقاقات من املنافع العامة؛ فهذه احلقوق مماثلة للحقوق االجت        
أحكـام  دَّت مـشاريع  أِعف: إدراج احلقوق االجتماعية ضمن الدستور االحتادي لفترة طويلة      

ناقـشت  اليت  ،  )١١(دستورية النمساوية من قبل اجلمعية ال   حول احلقوق األساسية االجتماعية     
نون  إىل كـا   ٢٠٠٣يونيه  /اقتراحات متصلة باإلصالح الدستوري خالل الفترة من حزيران       

 وذلك  )١٢( املعين باإلصالح احلكومي واإلداري    اخلرباء، ومن جانب فريق     ٢٠٠٥يناير  /الثاين
 . ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف املستشارية االحتادية خالل فترة عامْي 
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ُيضاف إىل ذلك أن النمسا ملتزمة، يف معرض تطبيقها قـانون االحتـاد األورويب،                -١٠
ان، الذي جيوز إنفاذه أمـام احملـاكم الوطنيـة          بتطبيق قانون االحتاد األورويب حلقوق اإلنس     
وقدَّمت النمسا الدعم على الدوام لتعزيز محاية       . والسلطات اإلدارية وحماكم االحتاد األورويب    

إنشاء وكالة االحتاد األورويب املعنية     بشأن  حقوق اإلنسان داخل االحتاد األورويب، وال سيما        
اد األورويب إىل االتفاقية األوروبيـة حلقـوق         انضمام االحت   بشأن باحلقوق األساسية وكذلك  

وترحِّب النمسا بأنه، على إثر دخول معاهدة لشبونة حيِّز النفاذ، أصـبح ميثـاق              . اإلنسان
االحتاد األورويب للحقوق األساسية، الذي يكفل العديد من احلقوق االجتماعية واالقتصادية،           

 .ملزماً قانوناً

لسيادة القانون يف النمسا الفصل القائم بني السلطات        أمهية خاصة بالنسبة    يكتسي  و  -١١
، الذي يتألَّف من    فالسلطة التشريعية ميارسها الربملان   . التشريعية والتنفيذية والقضائية  : الثالث

 مباشرةً يف إطار انتخابات حّرة ملدة مخس سنوات، واجمللس          ُينتخبالذي   ،)١٣(اجمللس الوطين 
وتقوم اهليئات العليا يف    .  ممثِّلني عن املقاطعات االحتادية التسع     ، الذي يتألَّف من   )١٤(االحتادي

 .الدولة مبراقبة أداء اإلدارة االحتادية

وعمالً بالدستور االحتادي، جيب أن تكون السلطة القضائية منفصلة عـن الفـرع               -١٢
عي وتشمل السلطة القضائية احملاكم ومكاتب املـدَّ      . التنفيذي من احلكومة يف مجيع احلاالت     

ويكفل القانون الدستوري استقاللية    . العام اليت هي األخرى هيئات قضائية مبوجب الدستور       
وال خيضع القضاة لتعليمات معيَّنة وال جيوز عزهلم من مناصبهم أو نقلهم إىل مناصب . القضاة

 وال حيّق ألحد داخل. والقضاة غري ملزمني إال بتطبيق القانون. أخرى إال مبوجب قرار قضائي
، أن يصدر تعليمات    ة العدل االحتادي  ارةالسلطة القضائية أو خارجها، وال لوزير العدل أو وز        

 .إىل القضاء بشأن دعوى معيَّنة

  االلتزامات الدولية  - باء  
العهـد  :  غالبية اتفاقيات حقوق اإلنسان، وهـي      ، بصفتها دولة طرفاً   ،تنفِّذ النمسا   -١٣

سية وبروتوكوليه االختياريني اللذين أنشأ أحدمها آليـة        الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا    
لتلقِّي الشكاوى الفردية وألغى اآلخر عقوبة اإلعدام، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق              

 االختيـاريني الـذي   اوبروتوكوليه ، واتفاقية حقوق الطفل  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
بيع األطفال واسـتغالل     املسلحة ويتناول اآلخر     يتناول احدمها اشتراك األطفال يف املنازعات     

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو         و ،األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية     
، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز         العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

يع أشكال التمييز ضد املرأة مبـا يف ذلـك بروتوكوهلـا            العنصري، واتفاقية القضاء على مج    
االختياري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يف ذلك بروتوكوهلـا االختيـاري،             
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ووقَّعت النمسا على االتفاقية الدولية حلماية      . ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     
  .إلعداد للتصديق عليها، وجيري امجيع األشخاص من االختفاء القسري

وإىل جانب كون النمسا دولة طرفاً يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان، فهـي      -١٤
تعزيـز محايـة    تناصر  أيضاً دولة طرف يف عّدة اتفاقيات أخرى عائدة جمللس أوروبا؛ وهي            

 . نسانحقوق اإلنسان من ِقبل جملس أوروبا، وال سيما من ِقبل احملكمة األوروبية حلقوق اإل

والنمسا، بصفتها دولة مضيفة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ودولة مشاركة فيها،     -١٥
ن البعد اإلنساين هلذه ملنظمة وتدعم عمل هذه املنظمـة          عتنفِّذ باستمرار االلتزامات الناشئة     

  . متعدِّدةبطرائق أيضاً 
 دولة طرف يف مجيـع      وهي ١٩١٩والنمسا عضو يف منظمة العمل الدولية منذ عام           -١٦

 اتفاقية مـن    ٤٣ب اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية الثماين؛ وهي، باإلمجال، ملتزمة          
 .اتفاقيات منظمة العمل الدولية

ويقوم الرئيس بإبرام االتفاقيات الدولية وهي تتطلَّب موافقة اجمللس الوطين عليها وأن             -١٧
ويف معظم احلاالت، تنطبق أحكـام      . لس االحتادي يوافق عليها أيضاً، يف بعض احلاالت، اجمل      

االتفاقيات مباشرةً أمام احملاكم وأمام السلطات اإلدارية شريطة أن تكون واضحة ودقيقة مبا             
عن طريق سـّن    ا  وميكن للمجلس الوطين أن يستبعد االنطباق املباشر التفاقية م        . فيه الكفاية 

ُيوضع هذا التحفُّظ يف املقام األول لتـوفري     و:  عليها أثناء إجراءات املوافقة  على تنفيذها   حتفُّظ  
وأحكام حملية أخرى أن نظمتـه      اليقني القانوين عندما تتعلق االتفاقية مبجال سبق أن قوانني          

 .على حنو شامل

رصد حقوق اإلنـسان وقـد      الدولية واإلقليمية ل  ليات  اآلوتتعاون النمسا مع مجيع       -١٨
ويف اآلونة األخـرية، رحَّبـت      . راءات اخلاصة ذات الصلة   قدَّمت دعوة عامة إىل مجيع اإلج     

اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو         النمسا بقدوم وفود رمسية من      
 املتعلقة بتقـدمي    التزاماهتاومتتثل النمسا   .  واللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصُّب     املهينة

ويقوم منسِّقو شؤون حقـوق اإلنـسان يف        . ات معاهدات حقوق اإلنسان   التقارير جتاه هيئ  
وُتكفل . إعداد االستعراضات ومتابعتهابتنسيق عملية الوزارات االحتادية واملقاطعات االحتادية    

متابعة منهجية يف هذا الصدد عن طريق جتميع التوصيات اليت تقدِّمها مجيع آليـات حقـوق          
 .  اليت تّتخذها كل منهااإلنسان والتدابري التنفيذية

عاهدات التابعـة األمـم     املوتأخذ النمسا على حممل اجلّد اآلراء اليت تبديها هيئات            -١٩
وحتظى هذه اآلراء مبستوى عالٍ من السلطة املعنوية وُتنفَّذ على الـصعيد الـداخلي          . املتحدة

 .)١٥(حبسن نيَّة
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  مؤسسات حقوق اإلنسان   - جيم  
السلطات اإلدارية، مثة العديد من املؤسسات األخرى القائمـة         إىل جانب احملاكم و     -٢٠

  . حقوق اإلنسان إما بصورة شاملة أو على وجه التحديدعمال اليت تنشط يف جمال إ
واسـتناداً إىل   . مهمَّة رصد االمتثال للدستور    )١٦(وتقع على عاتق احملكمة الدستورية      -٢١

وإىل واليتـها   " ة حبقوق اإلنسان  حمكمة معنيَّ "الدور الذي تضطلع به هذه احملكمة باعتبارها        
القضائية بشأن مراجعة القوانني واملراسيم واالنتخابات، فهي خمتصة بضمان فعَّاليـة النظـام             

وإىل جانـب وظيفـة   . الدميقراطية وسيادة القـانون أي  القانوين للدولة الذي يقوم على مبد     
هي األخـرى باتِّبـاع   ملزمة دنية واجلنائية  احملكمة الدستورية املتعلقة بالرصد، فإن احملاكم امل      

 . القوانني الدستورية

 )١٧(وزارة الداخلية االحتادية جملس استشاري مستقلّ حلقوق اإلنسان       ضمن  وأنِشئ    -٢٢
ويسدي هذا اجمللس املشورة للوزيرة املعنية وجمللسها       .  أعضائه منظمات اجملتمع املدين    بنيمن  

، برصد مجيع األنشطة الشرطية     جلانه الست ، من خالل    بشأن مسائل حقوق اإلنسان ويقوم    
ومجيع األماكن اليت ُيحتجز فيها أناس من ِقبل املسؤولني القائمني بإنفاذ القـانون؛ ويكفـل               

 .ذلك اّتخاذ إجراءات سريعة ملعاجلة ما يقع من أوجه قصور

 ومكتب  )١٨(ومثة هيئات أخرى لرصد حقوق اإلنسان هي جلان املساواة يف املعاملة            -٢٣
، واملمثِّلـون املعنيـون     )٢٠(، وجلنة محاية البيانـات    )١٩(أمني املظامل املعين باملساواة يف املعاملة     

، وخدمات أمـني املظـامل      )٢٢(، وأمني املظامل املعين باألطفال والشباب     )٢١(باحلماية القانونية 
ـ )٢٤(، وهيئة سبل مناصرة املرضى   )٢٣(لضمان العدالة  د اتفاقيـة األمـم   ، واللجنة املعنية برص

 .تحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقةامل

 مراقبة حقوق اإلنسان يف حدود إنفاذ القانون ويقدم         )٢٥(ويكفل جملس أمني املظامل     -٢٤
ويف غـضون التـصديق علـى       . الدعم لضحايا التمييز من جانب سلطات إنفاذ القـانون        

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
أو الالإنسانية أو املهينة، سُتحال املهام املسندة إىل اآللية الوطنية ملنع التعذيب حـسبما هـو                

وتستضيف النمـسا   . منصوص عليها يف االتفاقية املذكورة إىل جملس أمني املظامل النمساوي         
واألمـني العـام احلـايل للمعهـد         املعهد الدويل ألمناء املظامل؛      ٢٠٠٩يونيه  /منذ حزيران 

 . نمساويال

يـضمن  إمنـا    )٢٦(احلق يف تلقِّي مساعدة قانونية ونفسية خالل اإلجراءات القانونية          -٢٥
الـشخص  إعـداد    ويشمل هذا احلق  .  املدنية واجلنائية  اإلجراءاتحقوق ضحايا العنف يف     

تنطـوي   اليت   وط العاطفية مع األخذ يف االعتبار الضغ    (اإلجراءات القانونية   ملباشرة   الضحية
 . وإسداء املشورة القانونية، والتمثيل املهين، )عليها هذه اخلطوة
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  دور اجملتمع املدين  - دال  
مثة يف النمسا منظمات متعدِّدة للمجتمع املدين تتألَّف من روابط متثِّل مصاحل العاملني           -٢٦
وتقـدِّر احلكومـة   . وميـة  فضالً عن متثيلها مصاحل املنظمات غري احلك      مؤسسات األعمال و

االحتادية العمل القيِّم الذي تضطلع به املنظمات غري احلكومية وتسعى إىل استمرار احلـوار              
وتقدِّم الدولة واملقاطعات والبلديات الدعم املايل هلذه املنظمات        . املنتظم معها وتوسيع نطاقه   

 . غري احلكومية

 باعتبـارهم   )٢٧(ركاء االجتمـاعيني  ويكفل القانون الدستوري االعتراف بدور الش       -٢٧
 منظمات اجملتمع املـدين يف      تشاركو. وتعزيز احلوار معهم  مستقلة َتنظُْم شؤوهنا ذاتياً،     هيئات  

العمل احلكومي لسنوات عديدة من خالل متثيل الشركاء االجتماعيني يف جلنة املـساواة يف              
العمل واحلصول على حنو غري متييزي      املعاملة اليت تعمل يف جمال املساواة يف املعاملة يف مكان           

كما أن املنظمات غري احلكومية ممثَّلة يف اجمللس االستشاري املستقل          . على السلع واخلدمات  
 . حلقوق اإلنسان على أساس قانوين حيث تقوم برصد إنفاذ القانون

  محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف النمسا   - ثالثاً  
ية حقوق اإلنسان وعدم جتزئتها وترابطها على حنو        تدعم النمسا بنشاط مبادئ عامل      -٢٨

ويتوافـق  . ١٩٩٣من جديد مؤمتر فيينا العاملي حلقوق اإلنسان الذي ُعقد يف عام             ما أكَّده 
ذلك مع التزامها بشكل واضح باالحترام الكامل حلقوق اإلنسان علـى الـصعيد الـوطين               

 إلقاء نظرة   يشملأكرب من التفصيل مبا      بقدر   فيما يلي اجملاالت  هذه  توضيح  يتعيَّن  و. والدويل
  .وما هو قائم من حتدِّيات" املمارسات اجليدة"عامة على جوانب التشريع والتنفيذ و

  املساواة بني اجلنسني  - ألف  
تستأثر مسألة املساواة بني اجلنسني باهتمام خاص من جانب النمـسا منـذ زمـن       -٢٩

حيظـر  نسني املنصوص عليه يف الدسـتور       مبدأ املساواة بني اجل   و،  ١٩٢٠منذ عام   ف. طويل
توسيع ، جرى ١٩٩٨ويف عام .  عن اجلنس اآلخرمتتُّع أي من اجلنسني حبقوق متميِّزة صراحة  

وصـدَّقت  . نطاق هذا احلظر من أجل إعالن املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة هدفاً وطنيـاً  
 ١٩٨٢  التمييز ضد املرأة يف عام     النمسا على اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال        

وكذلك على الربوتوكول االختياري لالتفاقية الذي أدخل يف العمل إجراءات جديدة تبنَّتها            
  . املنظمات غري احلكومية يف النمسا بغية إعمال حقوق اإلنسان

أوىل اإلصـالحات    يف إطار قانون احلياة الزوجية واألسرة      ١٩٧٥وُنفِّذت يف عام      -٣٠
ويف .  اليت أفضت إىل القضاء على التمييز الصارخ الذي كان ميـارس ضـد املـرأة               الشاملة
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 ؛ ومنـذ  )٢٨(يف املستشارية االحتادية أمانة الدولة املعنية بقضايا املرأة       استحدثت  ،  ١٩٧٩ عام
، أوِكلت إىل أعضاء احلكومة برتبة وزير احتادي مهام تنسيق السياسات املتعلقة            ١٩٩٠عام  
ـ  قانوين منذ   الستوى  املاملساواة املهنية بني املرأة والرجل على       يز  جرى تعز . باملرأة انون سن ق

، طُبِّقت على الصعيد االحتـادي،  ١٩٩٢ وابتداًء من عام )٢٩(١٩٧٩ملساواة يف املعاملة لعام    ا
أوالً يف اجلامعات وبعد ذلك يف مجيع قطاعات اخلدمات العامة، قواعد ملزمة تقضي بزيـادة              

 يف  ٤٥إىل   تهاحصحبيث تصل   يع املناصب وعلى كافة مستويات الرواتب       نصيب املرأة يف مج   
يف جمال السياسات االجتماعية، من بينها      كربى  ، اسُتهلِّت إصالحات    ١٩٨٩ويف عام   . املائة

إصالحات هتدف إىل ختفيف القوالب النمطية التقليدية املتَّبعة حيال اجلنسني بـشأن رعايـة              
 عن طريق منح دخل قائم على       ٢٠١٠م إجازة األبوَّة يف عام      ومت إدخال وتعزيز نظا   . الطفل

 . وجرى بانتظام توسيع نطاق املرافق اخلارجية لرعاية الطفل. منافع رعاية الطفل املُعال

مراعاة لتعميم  ، أنشأت احلكومة فريقاً عامالً مشتركاً بني الوزارات         ٢٠٠٠ويف عام     -٣١
؛ وقد مت دمج    ٢٠٠٩/٢٠١٣انون امليزانية للفترة    املنظور اجلنساين كجزء من عملية إصالح ق      
 .  لشؤون امليزانيةإدارة احلكومة االحتاديةضمن امليزنة القائمة على مراعاة منظور اجلنسني 

") ٢٠١٠تقرير املرأة لعام    "بعنوان  (ويكشف التقرير احلايل عن حالة املرأة يف النمسا           -٣٢
ساواة الفعلية بني املرأة والرجـل يف كـثري مـن           أوجه قصور يف حتقيق اهلدف املتمثِّل يف امل       

ومثة فوارق كبرية يف الدخل بني املرأة والرجل ال ميكن تفـسريها بـالنظر إىل أي                . اجملاالت
حالة الفتيات والنساء يف    شهدهتا  وعلى الرغم من التحسينات الكبرية اليت       . عوامل غري متييزية  

ال املذكور؛ وُيعزى ذلك إىل حّد كـبري إىل أن          جمال التعليم، ما زالت املشاكل سائدة يف اجمل       
وباإلضافة . زهيدة أجوٌر   ، وغالباً ما ُتدفع هلن    "اإلناث عادةً "النساء خيترن وظائف تقبل عليها      
. طفل عائقاً كبرياً يف احلياة املهنية للعديـد مـن النـساء     الإىل ذلك، ما زالت تشكِّل والدة       

عباً وينطوي يف معظم األحيان على العمل بدوام جزئي         غالباً ما يكون ص   فالعودة إىل الوظيفة    
بل إن هذه احلالة تـزداد      . يفضي، بالتايل، إىل اخنفاض تعويضات العمل واملعاشات التقاعدية       

 . هن مبعاملة قائمة على التمييزغالباً ما ُتواَج، فاملهاجراتوءاً بالنسبة للفتيات والنساء س

يت تعوق حتقيق املساواة للمرأة وقد وافقـت، يف         وتدرك احلكومة طبيعة احلواجز ال      -٣٣
برناجمها احلكومي، على إصدار خطة عمل ُتسمَّى خطة العمل الوطنية للمساواة بني املـرأة              

وبالتعاون مع الشركاء واخلرباء االجتماعيني، أعدِّت ورقـة حبثيـة     . والرجل يف سوق العمل   
وحتدِّد الورقة املـذكورة    .  منها املرأة  للقضاء على أوجه الضرر اليت تعاين     تضمَّنت اقتراحات   

تنويع فرص التعليم واملستقبل الوظيفي، وزيادة نسبة النساء يف         : األولويات على النحو التايل   
، اجلنـسانية سوق العمل وتوظيفهن بدوام كامل والقيام يف الوقت نفسه بتقليص الفـوارق             

.  يف الدخل بني املـرأة والرجـل  وزيادة نصيب املرأة يف املناصب الرئيسية، وخفض الفوارق     
 تدبرياً حمدَّداً يف سبيل حتقيق تلك األهداف، مثـل تقـدمي            ٥٥وسُتنفَّذ توليفة تدابري تتضمَّن     

املشورة املهنية إلزامياً على مستوى الصَّفني الدراسيني السابع والثامن، وإجـراء اسـتعراض             
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وسُيوىل اهتمام خاص   .  النمطية املتَّبعة  األساسية فيما يتعلق بالقوالب   املواد  للمناهج الدراسية و  
وذلك عن طريق توفري تدابري مالئمة يف جمال التعليم وتدريب املعملـني،            املهاجرات  للفتيات  

واالستمرار يف توسيع مرافق رعاية الطفل على نطاق الوطن، وتعزيز العمل بإجازة األبـوَّة،              
 ٢٠١١بدءاً من عام    ( املرأة والرجل    وإلزام الشركات قانوناً بتقدمي تقارير عن دخل كل من        

 ).يما خيص الشركات الكبريةف

  العنف ضد املرأة  - باء  
مجيع كومة النمساوية اّتخاذها تدابري فعالة ملكافحة       يشكِّل أولوية بالنسبة للح   إن مما     -٣٤

أشكال العنف اليت ُتمارس داخل البيئة االجتماعية الوثيقة الصلة بأي شخص من األشخاص،             
  .يما العنف ضد النساء واألطفالوال س
 علـى   )٣٠(، نّص القانون االحتادي بشأن احلماية من العنف املرتيل        ١٩٩٧ويف عام     -٣٥

الذي كان فريداً من نوعه يف أوروبـا        وهو القانون   توفري محاية شاملة لضحايا العنف املرتيل،       
وهـي  (الضحايا  مؤسسات معترف هبا من الدولة حلماية       مبقتضى ذلك   أِقيمت  قد  و. آنذاك

. )٣١("جملس استشاري لـشؤون احلمايـة     "كما أقيم   ) مراكز التدخُّل يف االعتداءات املرتلية    
 بتنسيق شؤون املؤسسات العامة واخلاصة العاملة يف جمال احلماية من  األخريويقوم هذا اجمللس

  .العنف على املستوى االحتادي
ات أمهية؛ وقد طرأ حتسُّن على حقـوق    ذ  اجلنائية وتعّد حالة الضحايا يف اإلجراءات      -٣٦

، أصبح حيّق لضحايا العنف احلصول على مساعدة        ٢٠٠٦منذ عام   ف. الضحايا يف هذا الصدد   
 . اجتماعية خالل اإلجراءات؛ وهذا األمر يشهد تقدُّماً باستمرار - قانونية ونفسية

ضع إطار قانوين   وُو. )٣٢(، بدأ نفاذ القانون الثاين للحماية من العنف       ٢٠٠٩ويف عام     -٣٧
يأذن للشرطة أو احملاكم املختصة بأن تأمر يف حاالت العنف املرتيل مرتكب العنف املرتيل أن               
يغادر الشقَّة اليت يقيم فيها، وأن حتظر عليه العودة إليها أو البقاء يف مناطق معيَّنة أو االتصال                 

وأنشئت مراكز األسري م بالضحية، وذلك من أجل متكني الضحايا من البقاء آمنني يف حميطه     
وتتعـاون احملـاكم    . حلماية من العنف يف مجيع املقاطعات بتمويل من احلكومة االحتاديـة          ا

 . وسلطات الشرطة تعاوناً وثيقاً مع مراكز احلماية من العنف

اليت توفِّر املـشورة     )٣٣(وتدعم احلكومة كذلك العديد من مراكز اخلدمات النسائية         -٣٨
تـوفِّر  (الالئي تعرضن للضرب     مأوى إليواء النساء     ٣٠ت من العنف، ومثة     للنساء املتضرِّرا 

 سـاعة   ٢٤ومثة أيضاً خط مساعدة جماين متاح على مدار         ).  مكاناً لإلقامة  ٧٥٠جمموعة   ما
ومت تركيب مخسة أرقام هاتف تتـيح االتـصال يف حـاالت            . للنساء يف مجيع أحناء النمسا    

يف فيينا للنساء يعمل على     عن فتح خط اتصال مباشر       الطوارئ على املستوى اإلقليمي فضالً    
 . من العنف اجلنسيمن أجل خدمة النساء املتضرِّرات  ساعة وذلك ٢٤مدار 
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أما املهاجرات اللوايت قدمن إىل النمسا يف إطار ملّ مشل األسرة فيجدن أنفـسهن يف                 -٣٩
واإلقامة ملراعـاة  التوطني وقد أدِخلت تعديالت عّدة مرَّات على قوانني . وضع ضعيف للغاية 

وتنص التشريعات املعمول هبا حالياً على منح تصريح إقامة منفصل ألفـراد            . هذه الظروف 
أسرهم؛ وحىت لو مل تستوَف شروط ملّ مشل األسرة لتحاق باألسرة الذين قدموا إىل النمسا لال    

حصول على اإلقامـة يف     بعد هذا القدوم، جيوز أن يفي أفراد األسرة باملعايري اليت تؤهِّلهم لل           
وتشمل هذه املعايري تقدمي أدلَّة على وجود السكن املناسـب والـدخل والتـأمني              . النمسا
حالـة  حتديـداً يف    ويف بعض احلاالت، وخباصة فيما يتعلق بضحايا العنف املرتيل          . الصحي
اللوايت وحىت ضحايا العنف    . هذه املعايري الزواج القسري، قد تعفى املرأة من استيفاء        ضحايا  

مقيمات بصفة قانونية يف النمسا، جيوز منحهن تصريح إقامة إذا اقتضى األمـر             ) بعد(لسن  
 . عمال العنف ألن تعرضه من استمرارنذلك من أجل محايته

 مثل ضباط الشرطة والقضاة والعاملني يف مؤسسات محاية         ،ويشهد تدريب املهنيني    -٤٠
  .)٣٤(وُتطلق محالت توعية عامة يف هذا الصدد. تمراًحتسُّناً مس املرأة ومهنيي الرعاية الصحية

ؤسسات الرعاية الصحية أمهية خاصة باعتبارها جهات اتصال للنـساء          وتكتسي م   -٤١
معلومات عن الرعاية الـصحية   كرَّاسة   ، ُنشرت أول  ٢٠١٠ويف عام   . املتضرِّرات من العنف  

قطاع الرعاية الصحية على التعرُّف     هي تساعد العاملني يف     و )٣٥(للنساء املتضرِّرات من العنف   
  .هادفة مساعدة موتوفّر هلخماطبة املعنيني، العنف، وآثار إىل 

والنمسا ملتزمة أيضاً مبكافحة العنف ضد املرأة على املستوى الدويل، وال سيما على               -٤٢
وهي تشارك بنشاط يف إعـداد مبـادئ االحتـاد          . مستوى االحتاد األورويب واألمم املتحدة    

ورويب التوجيهية بشأن العنف ضد املرأة وتدعم سلسلة من املشاريع ذات الـصلة، مثـل               األ
ومحلة األمني العام   التابعة لالحتاد األفريقي،    " ميةمديرية شؤون املرأة واجلنسني والتن    "مشروع  

صندوق األمم املتحدة   ومشروع  ،  "احتدوا إلهناء العنف ضد املرأة    "لألمم املتحدة حتت عنوان     
 .ة العنفملكافح

 ١٨٨٨، و ١٨٢٠، و ١٣٢٥وُيركَّز بوجه خاص على تنفيذ قرارات جملس األمـن            -٤٣
، اعتمـدت   ٢٠٠٧ويف عـام    . على النساء خاص  من تأثري   املسلّحة  ما للرتاعات   اليت تتناول   

 يف جمـال   حمدَّدة، تتضمَّن تدابري١٣٢٥النمسا خطة ُتسمَّى خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار     
. نسانية والدبلوماسية وأنشطة حفظ السالم وأنشطة السياسات املتصلة بالتنميـة         األنشطة اإل 

وأنشئ فريق عامل يتألَّف من ممثِّلني عن مجيع الوزارات من أجل صوغ خطة العمل الوطنيـة   
 تقريـراً    العامل املذكور  ويقدِّم الفريق . ويشمل هذا الفريق ممثِّلني عن اجملتمع املدين      . املذكورة

 .  جملس الوزراء يتناول فيه تنفيذ خطة العمل الوطنيةكل سنة إىل
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  مكافحة التمييز وكراهية األجانب والعنصرية والتعصُّب   -جيم   
تّتخذ تـدابري متعـدِّدة     هي  تعترب النمسا مكافحة كره األجانب والعنصرية أولوية و         -٤٤

ويقـضي  . صرية والتحيُّز لتعزيز املساواة يف املعاملة واالندماج يف اجملتمع، وللقضاء على العن         
  .  من التمييز يف إطار القانون اجلنائيبرنامج احلكومة، مثالً، بتعزيز احلماية

كال التمييز العنصري يف    وصدَّقت النمسا على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أش          -٤٥
  .)٣٧( وُوِضعت هذه االتفاقية موضع التنفيذ مبوجب قانون دستوري احتادي)٣٦(١٩٧٢عام 

 وعلى هذا األسـاس، اعُتمـدت       )٣٨( يف املعاملة ُمكرَّس يف الدستور     ومبدأ املساواة   -٤٦
ويف جمال القانون   . )٣٩(جيري العمل باستمرار على حتسينها    وتشريعات شاملة ملكافحة التمييز     

 ذات الصلة إىل تعزيـز      )٤٠(اإلداري والقانون املدين، أفضى تنفيذ توجيهات االحتاد األورويب       
 . ريعات بشأن مكافحة التمييز يف النمساالتش

 الذي ينطبق على القطاع     )٤١(القانون االحتادي للمساواة يف املعاملة    كل من   وحيتوي    -٤٧
على  )٤٢(اخلاص والقانون االحتادي إلعمال املساواة يف معاملة عمال وموظفي اخلدمة املدنية          

واألصل العرقي،  اجلنس،  نوع   أساس   أحكام قانونية تتناول احلماية من التمييز يف العمل على        
احلمايـة مـن    فإن  خارج نطاق بيئة العمل،     أما  . ، وامليل اجلنسي  سّنوالدين أو املعتقد، وال   

يف جمال احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك خدمات        مكفولة  التمييز على أساس االنتماء العرقي      
جتماعية والتعليم واحلصول على    املنافع اال فيما يتعلق ب  الضمان االجتماعي والرعاية الصحية،     

وتوفَّر احلماية لألشخاص   .  هبا، مبا يشمل السكن    اإلمدادالسلع واخلدمات املتاحة للجمهور و    
يف جمـاالت    ،وقد اعتمدت املقاطعات  . كافحة التمييز شامل مل ذوي اإلعاقة من خالل قانون      

، ويتجاوز جـزء منـها      زواة يف املعاملة ومكافحة التميي     للمسا  خاصة هبا  قوانني ،اختصاصها
 .نطاق احلماية املكفولة ملكافحة التمييز على املستوى االحتادي

 أو  ،اجلنسنوع  ويكفل اإلطار القانوين احلايل احلماية الشاملة من التمييز على أساس             -٤٨
. األصل العرقي أو اإلثين، ومن التمييز على أساس الدين أو املعتقد، أو السن، أو امليل اجلنسي            

مواءمة مجيع أسباب التمييـز  وُتبذل جهود ترمي إىل  . أن مثة مستويات خمتلفة من احلماية     بيد  
 .تدرجيياً

مكتب أمني املظامل املعين باملساواة يف املعاملة الذي يتمتَّع باالستقاللية الدعم           م  يقدو  -٤٩
 لضحايا التمييز من خالل تزويدهم مبشورة جمانية وسـرِّية مبقتـضى قـانون املـساواة يف               

وتتيح اإلجـراءات   . املخصصة هلذا املكتب  وُيتوخَّى زيادة املوارد البشرية واملالية      . )٤٣(املعاملة
باإلضـافة إىل   . غري القضائية أمام جلنة املساواة يف املعاملة تقدمي طعون قانونية سرِّية وجانية           

القـضايا  ؛ وهو احلل الذي قد يكون أكثر فعاليـة يف            ميكن رفع دعاوى أمام احملكمة     ذلك،
  .الفردية
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كمة أو علـى    احملهم على   ياابيد أن العديد من ضحايا التمييز يتردَّدون يف عرض قض           -٥٠
جلنة املساواة يف املعاملة بسبب ارتفاع الرسوم القانونية واملـدة الطويلـة الـيت تـستغرقها                

 بتمثيـل   )٤٥( واحتاد نقابات العمال النمساوي    )٤٤(وتقوم دوائر العمل  . اإلجراءات ذات الصلة  
أعضائها يف اإلجراءات القانونية املتعلقة مبسائل العمل واملسائل االجتماعية وتتحمَّل الرسـوم    

 .القانونية يف حاالت معيَّنة

 شـكوى   إيداعقائمون بإنفاذ القانون    وظفون  وميكن لضحايا التمييز الذي يرتكبه م       -٥١
ا غري  مشروعية عمل الشرطة إال أهن    مدى  هذه الغرفة   قيِّم  تو. )٤٦(الغرفة اإلدارية املستقلة  لدى  
هـو مـن اختـصاص      التدابري التأديبية   اختاذ  و. بفرض أي عقوبات أو منح تعويضات     خمولة  

ويف حالة سوء السلوك من جانـب       . أو جلنة تأديبية منفصلة   /املعين و املسؤول على املوظف    
ل على حتقيـق تـسوية      أيضاً أن يعم  قائمني بإنفاذ القانون، جيوز للمسؤول      أحد املسؤولني ال  

 يشكِّل جرمية جنائية، فال بد من       القائم بإنفاذ القانون  املوظف  ما إذا كان سوء سلوك      أ. ودِّية
 . يتعني عليه مباشرة التحقيقإبالغ مكتب املدَّعي العام بذلك، الذي 

األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصُّب، يف تقريرها الرابع عـن         اللجنة  وقد أشارت     -٥٢
هم على األرجـح    ، إىل أن األفارقة السود واملسلمني والغجر        ٢٠٠٩سا املنشور يف عام     النم

للتمييز بناء على دوافع عنصرية وأن طاليب اللجوء والالجئني واملهاجرين القادمني من            عرضة  
بلدان غري أعضاء يف االحتاد األورويب غالباً ما يكونون هدفاً لتعليقات عنصرية وناجتة عـن               

وسـيجري تكثيـف    . تأخذ النمسا هذه االنتقادات على حممل اجلد      و. )٤٧(جانبكراهية األ 
التدابري القائمة، وال سيما يف جمال التدريب ورفع مستوى الوعي، وفقاً خلطة العمل الوطنيـة     

 . بشأن اإلدماج

وحيتوي القانون اجلنائي النمساوي على نصوص بشأن جرميـة التحـريض علـى               -٥٣
وجتـري مناقـشة    . احلماية للكنائس والطوائف الدينية واجلماعات العرقية     توفِّر   )٤٨(الكراهية
وإبداء تعليقات عنصرية ومنطوية على .  يف هذه احلماية   إدراج الفئات الضعيفة األخرى   مسألة  

وقد يتعرض صاحبها للمالحقة كراهية األجانب يف سياق املناقشات السياسية أمر غري مقبول          
 اليت  املايلوباإلضافة إىل ذلك، جيوز إلغاء إعانات الدعم. )٤٩(نائيمبوجب القانون اجلالقضائية 

التشهري أو التحـريض علـى      يف حالة    )٥٠(١٩٨٤تقدَّم مبوجب قانون إعانة الصحافة لعام       
قـانون  أو مبوجـب    ) وكذلك تشويه صورة األديان   (الكراهية ضد فئات معيَّنة من السكان       

املـايل  ان قانوين يتلقَّى إعانة الدعم      ئات تابعة لكي  هيتتخذ هذه اإلجراءات ضد     احلظر؛ وقد   
 . نفوذهاضمن جمال أفراد يعملون ضد أو ) مثل األحزاب السياسية(

مت اعتماد آلية مراقبـة طوعيـة       ،  )٥١(ومع إعادة تأسيس جملس الصحافة النمساوي       -٥٤
يَّن على  وعلى أساس قانون الشرف اخلاص بالصحفيني، يتع      . ٢٠١٠لوسائل اإلعالم منذ عام     

 .  احلّد من التغطية اإلخبارية املنطوية على التحريض العنصري والتمييز وإزالتها املذكوراجمللس
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وتنطبق أيضاً أحكام القانون اجلنائي بشأن العنصرية وإحياء النازية وفقـاً لقـانون               -٥٥
طـرف  ، كانت النمسا ال   ٢٠٠٦في عام   ف.  شبكة اإلنترنت  عال معيَّنة تتم على   ف أ احلظر على 

املتعاقد األول يف الربوتوكول اإلضايف التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية ملنـع             
 مسؤولية مقـدِّمي    )٥٢(وحيدِّد قانون التجارة اإللكترونية    .التصرحيات العنصرية على اإلنترنت   

بوجود علمهم   مبجرد   ة العنصري ياتخدمات اإلنترنت بشأن إزالة املواقع الشبكية ذات احملتو       
فيمـا   و خدمات اإلنترنت اخلصوصيون، كلٌ    مقدِّمووأنشأت احلكومة االحتادية    . املواقعهذه  

 .مكاتب مكلفة باقتراح مواقع على اإلنترنتخيصه، 

وتشمل الصكوك احملليـة الرئيـسية      . وُتعّد مكافحة معادة السامية أمراً بالغ األمهية        -٥٦
تـدابري   و )٥٣()قانون احلظر، القانون اجلنـائي    (يف هذا الصدد تشريعات صارمة      املعمول هبا   

الصعيد الدويل، تلتزم النمـسا بـالتحقيق يف        وعلى  . تعليمية، ال سيما يف االبتدائي والثانوي     
ومبكافحة معاداة السامية وباألخص يف إطار فرقـة العمـل اخلاصـة         أسباب معاداة السامية    

  .وروباأوروبا، ومنظمة األمن والتعاون يف أباحملرقة، وجملس 

 كـانون   ١، الـذي بـدأ نفـاذه يف         )٥٤(وعلى ضوء قانون الشراكات املـسجَّلة       -٥٧
وتبعـاً  . بني األزواج من نفس اجلـنس     ، أنشئ أول إطار قانوين للتعايش       ٢٠١٠ يناير/الثاين

 كاتالذلك، بدأ نفاذ تدابري قانونية متعدِّدة أفضت إىل حتسُّن واضح يف الوضع القانوين للـشر              
حقوقـاً مثـل    ال ميـنح هلـؤالء بعـد        بيد أن ذلك    . اجلنسنفس   أشخاص من    اليت تتم بني  
 مجعيـة   ٢٠٠٧وأسِّست يف عـام     . خدمات الطب اإلجنايب أو تبين أطفال     على   احلصول

"Gay Cops Austria"  وقـد أدَّى  لمثليني والسحاقيات من ضباط الشرطة؛لفأتاحت منتدى 
 . الشرطةضمن جهاز وى الوعي حياهلم ستالنهوض مب احلّد من أوجه التحيُّز وذلك إىل

   حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل وإنفاذ القانون  - دال  
يؤدِّي نظام العدالة اجلنائية وجهاز الشرطة دوراً مهّماً يف ضمان سـيادة القـانون                -٥٨

ا موظائفهبطبيعة ويسود وعي يف أوساط السلطات القضائية واألمنية    . ومحاية حقوق اإلنسان  
احلفاظ على الطابع   سَّاسة يف احملافظة على سيادة القانون، األمر الذي ال غىن عنه من أجل              احل

نفَّذت احلكومة االحتادية   ار حدوث االنتهاكات، فقد     الدميقراطي للدولة على أنه نظراً الستمر     
عـن  رتيهة للجميع، بغض النظر     العادلة و العاملة  املالقانون لضمان   مبقتضى  مزيداً من التدابري    

  .  اجلنس، أو التعليم، أو االنتماء االجتماعي واالقتصادي نوعاألصل، أو
وهلذا السبب، يتضمَّن برنـامج     . مطلقاًالنمسا التزاماً شديداً حبظر التعذيب      وتلتزم    -٥٩

احلكومة التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
اسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإنشاء آلية وطنية ملنع التعـذيب عمـالً             املعاملة أو العقوبة الق   

وقد بدأت بالفعل األعمال التحضريية القانونية إلعمال آلية        .  من االتفاقية املذكورة   ٣باملادة  
 . وطنية ملنع التعذيب
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، ٢٠٠٨ينـاير   / يف كانون الثاين   )٥٥(ومع بدء نفاذ قانون إصالح اإلجراءات اجلنائية        -٦٠
يف قدر أكـرب مـن الـشفافية    اسُتحدث مزيد من احلقوق للمدَّعى عليهم فضالً عن مراعاة   

أفضى ذلك أيضاً إىل ضرورة تغيري اإلجراءات الواجب تطبيقها يف حاالت           قد  و. اإلجراءات
حتقيـق فعَّـال    إجراء  ضمان  لقائمني بإنفاذ القانون وذلك     وظفني  االعتداء املزعوم من ِقبل م    

تنفيـذ  ال على تدابري ملزمة لضمان      )٥٦(ووافقت وزارة العدل ووزارة الداخلية    . وسريع ونزيه 
بإنفـاذ  كلفـني   وضوعي لإلجراءات، مع استبعاد أي شكل من أشكال التحيُّز من ِقبل امل           امل

يف الرمسية، تنص تلك التدابري،     األفعال  وإىل جانب الشرط الذي يوجب عدم تأخري        . القانون
ويف حالـة   . غري منحازين موظفني  از إجراء التحقيقات إال من ِقبل       ، على عدم جو   مجلة أمور 
أو إذا كانت مثة مؤشِّرات على ذلك، وجب على خمفر الشرطة املسؤول عن             جتاوز  حدوث  

 إبالغ مكتب املدَّعي العـام بـذلك دون         )٥٧(التحقيق أو املكتب االحتادي ملكافحة الفساد     
تجنُّب أي شكل لو. )٥٨(الوقائععن مع إرفاق بيان  ساعة، ٢٤التأخري يتجاوز على أال إبطاء، 

 .عرض حاالت معيَّنة على احملكمةمن أشكال التحيُّز، ميكن 

لضباط الشرطة تدريب إلزامي يف جمال حقوق اإلنسان مع التركيـز بوجـه             ُيقدَّم  و  -٦١
اج ويـوفِّر املنـه   . يف جمتمع متعدِّد الثقافـات    العمل الشرطي اخلايل من التمييز      خاص على   

 ساعة من التعليم يف جمال حقـوق        ٥٦الشرطة  ألفراد  الدراسي للتدريب األساسي اإللزامي     
يف جمال حقوق اإلنسان جزءاً من التدريبات اليت ُتعىن جبوانب          التثقيف  كما يشكِّل   . اإلنسان

والعمل جار علـى عقـد      . الشرطةأفراد  الشخصية ومن الدورات األمنية اليت ُتعىن بسلوك        
 . منظمات غري حكوميةمع ية منتظمة يف جمال حقوق اإلنسان بالتعاون حلقات دراس

 العامني يف جمال حقـوق      نيخذت طائفة من التدابري بشأن تدريب القضاة واملدَّع       واتُّ  -٦٢
إلزامياً التحاق مجيع القضاة واملدَّعني العامني الذين ُيعيَّنـون مـستقبالً           قد أصبح   و. اإلنسان

، مبـا يف ذلـك      حقوق اإلنسان موضوع  شكِّل  يو. حقوق اإلنسان بدورة تدريبية يف جمال     
 جزءاً من االمتحانات النهائية للقضاة الـذي        ، املساواة يف املعاملة ومكافحة التمييز     اموضوع

على مجيع القضاة واملدَّعني العامني الذي      بات إلزامياً   ،  ٢٠٠٩ومنذ عام   . ُيعيَّنون يف املستقبل  
تستمر أسبوعني على األقلّ يف مؤسسة حلمايـة        داخلي  ترة تدريب   ُيعيَّنون مستقبالً إكمال ف   

وُتقدَّم دورات إضافية يف جمال حقوق اإلنسان على        . الضحايا أو مؤسسة للرعاية االجتماعية    
ويتلقَّى موظفو اإلدارة القضائية تدريباً خاصاً يف جمال حقوق اإلنسان علـى            . أساس طوعي 

 .االت الرتاع نزالء السجون وحالتعامل الصحيح مع

أصبح بإمكان احملاكم، مبوجب قانون اخلرباء واملترمجني       ،  ٢٠١٠ابريل  / نيسان ١منذ    -٦٣
مع التركيز على حقـوق      (، تعيني خرباء يف جمال الدراسات     )٥٩(الفوريني العاملني يف احملاكم   

الوضع السياسي وحالة حقـوق اإلنـسان       من أجل تقدمي الدراية الفنية فيما خيص        ) اإلنسان
املتعلقة بقضايا من   اإلجراءات  سياق  كون ذات صلة يف     ي مما قد    والوضع الثقايف يف بلدان ثالثة    

 . تسليم اجملرمني أو اللجوءقبيل 
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لنساء يف الشرطة جبميـع مـستوياهتا وإىل        حصة ا ويدعو برنامج احلكومة إىل زيادة        -٦٤
. واملستقبل الـوظيفي  صوغ شروط إطارية تتوخَّى التوفيق على حنو أفضل بني شأن األسرة            

ن تشكيل قوَّة الشرطة ينبغي      يف الشرطة إذ إ    اتاملهاجرحصة  وستتم، على حد سواء، زيادة      
 . أن يعكس التكوين السكاين للمجتمع من أجل حتقيق أقصى قدر من القبول والكفاءة

النمسا من ِقبل جلنة األمم املتحـدة       حالة  ، مت استعراض    ٢٠١٠مايو  /ويف أوائل أيار    -٦٥
 تدابري مالئمـة  فضالً عن اّتخاذ  وجيري بانتظام تقييم توصيات هذه اللجنة       . ناهضة التعذيب مل

 . ملعاجلة أوجه القصور القائمة

  اللجوء واهلجرة  - هاء  
يف قـوانني االحتـاد     ، سواٌء   مثة اختالف أساسي بني اهلجرة واحلماية من االضطهاد         -٦٦

أن  يف حـني     )٦٠(واإلقامـة مها قانون التوطني    كحيواهلجرة  . األورويب أو التشريعات الوطنية   
. )٦١(اتفاقية جنيف املتعلقة بوضع الالجئني وقـانون اللجـوء        حتكمها  احلماية من االضطهاد    

. النمساتطبقها  الحتاد األورويب،   عن ا متعدِّدة صادرة   وهذان الوضعان مشموالن بتوجيهات     
 . ل حالة على حدة على أساس تقييم ك يف هذا الصددوُتّتخذ مجيع القرارات

واإلقامة احملـافظ   التوطني  وحيدِّد قانون   . لطلبوفقاً ل تنظيم اهلجرة    النمسا   صحترو  -٦٧
وبالنظر إىل الدور الرئيسي الذي يضطلع بـه        . بوصفه السلطة االبتدائية املعنية مبسائل اإلقامة     

، كان  ٢٠٠٩عام  ويف  . الداخلية االحتادي مناطة بوزير   سلطة االستئناف   فإن  قانون اإلقامة،   
 للحـصول   طلباً ٢١١ ٧٤٢  ما جمموعه  أوِدع، و صرحياًت ٤٤٦ ٥٤٨اإلقامة  تصاريح  عدد  

 . على تصاريح إقامة جديدة

وتقّر النمسا باحلق يف اللجوء كحق من حقوق اإلنسان وهي تلتزم مبعايري احلمايـة                -٦٨
لنمسا تقليـد   لو. ١٩٥٤يف عام   النمسا  املنصوص عليها يف اتفاقية جنيف اليت صدَّقت عليها         

وفقاً لتقديرات مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني،        ف.  استضافة الالجئني  عريق يف 
 ٧٠٠ ٠٠٠حنو  ، بقي منهم يف النمسا      ١٩٤٥استقبلت النمسا أكثر من مليوينْ الجئ منذ عام         

 الـيت  وما زالت النمسا منذ سنوات واحدة من الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب   . الجئ
 رابع البلدان اليت تلقَّت أعلـى  ٢٠٠٩أعلى عدد من طاليب اللجوء، وكانت يف عام     قصدها  ي

، ٢٠٠٩ ويف عـام  . مقارنة مبجمـوع سـكاهنا    )  طلباًً ١٥ ٨٢١(عدد من طلبات اللجوء     
 . طالب جلوء صفة الالجئ وفقاً التفاقية جنيف ٣ ٢٤٧ نحم

ا إىل إقامة نظام لتقاسم األعباء علـى        وعلى مستوى االحتاد األورويب، تدعو النمس       -٦٩
من الضروري زيادة التعاون بني الدول األعضاء والبلدان األصـلية          أن  أساس التضامن وترى    

" األسـباب اجلذريـة   "كافحة  ملالنمسا أمهية خاصة    تويل  ويف هذا السياق،    . لطاليب اللجوء 
 . اللجوءتحسني الظروف املعيشية يف البلدان األصلية لطاليب للالضطهاد و
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وترّحب النمسا بربنامج استكهومل بشأن احلرية واألمن والعدالة، الـذي اعتمـده              -٧٠
، وتدعم جهود االحتاد األورويب الرامية إىل إقامة نظـام          ٢٠٠٩االحتاد األورويب يف هناية عام      

 جلوء أورويب مشترك ينطوي على مستوى عالٍ من احلماية وإجراءات اللجوء املتَّسمة بالعدالة            
 . والكفاءة

عليـه   وأدِخلت   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١وقد بدأ نفاذ قانون اللجوء احلايل يف          -٧١
وُتجرى إجراءات اللجوء االبتدائية    . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١اعتباراً من   نافذة  تعديالت  

ـ  )٦٣( استئناف قراراته أمام حمكمة اللجـوء      وزوجي. )٦٢(من قبل مكتب اللجوء االحتادي     يت  ال
 السابق هبدف   )٦٤( لتحلّ حملّ جملس اللجوء االحتادي املستقل      ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١أنشئت يف   

ة  وظيفة إضافية للقضا٢٥وساهم إنشاء . تسريع اإلجراءات واحلّد من تراكم الدعاوى املعلَّقة    
 احلّد يفمسامهة فعالة ، )٦٥( يف املائة٥٠ا يقارب  عدد العاملني فيها مب   زيادة  يف حمكمة اللجوء و   

 اسـتئناف قـرارات     وزوجي. من حاالت التأخري يف اإلجراءات ويف تسريع هذه اإلجراءات        
 إذا تعلق األمر    -استئنافها يف حاالت استثنائية     وز  وجي(حمكمة اللجوء أمام احملكمة الدستورية      

 ).  أمام احملكمة اإلدارية-بقرارات أساسية 

 اللجوء، على املستوى االحتادي، مبوجب      وُتكفل الرعاية واخلدمات األساسية لطاليب      -٧٢
 ومبوجب قوانني منفصلة خاصة باملقاطعات )٦٦(٢٠٠٥قانون الرعاية األساسية واإلعاشة لعام     

.  املعقود بني احلكومة االحتادية واملقاطعـات      )٦٧(واالتفاق بشأن الرعاية األساسية واإلعاشة    
مثـل  (اإلمداد لطاليب اللجوء    مات  خدوتشمل الرعاية األساسية الغذاء والسكن وغريها من        

ترتيبات لألشخاص احملتاجني، وتقدمي معلومات ومشورة، ولـوازم        وضع  رعاية الصحية، و  ال
ويف حالة االختصاص االحتادي، ُتوفَّر هذه اخلـدمات يف مؤسـسات           ). مدرسية، ومالبس 

.  الالجئني من خمتلف املؤسسات اليت تأوي     ٧٠٠ويف املقاطعات، أنشئ زهاء     . الرعاية العامة 
 . كما تقوم منظمات غري حكومية متعدِّدة مبساعدة املقاطعات يف هذا الصدد

وتلتزم النمسا بالعمل وفقاً ألحكام حقوق اإلنسان املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة               -٧٣
وعلى أساس املمارسـة الـيت      . اإلبعاد والطرد االت  األوروبية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق حب     

 مـن   ٨على كل سلطة منساوية تأمر بالطرد، وفقاً للمـادة          يتعني  الدستورية،  تّتبعها احملكمة   
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، أن توازن بني املصلحة العامة يف إهناء بقاء الشخص املعين              

املصاحل الشخصية لألجنيب، مع مراعاة واستعراض خمتلف املعايري مثل مّدة بقـاء            ويف النمسا   
أو درجـة   ومدى متانتـها     أسريةوشائج   وجوداملعين يف النمسا، ومدى     الشخص األجنيب   

وإذا أظهرت هذه املوازنة بني املصاحل، اليت يشترطها صراحةً قانون الشرطة اخلاص            . االندماج
جب منح تـصريح إقامـة للـشخص        غري مقبول، و  الطرد الدائم إجراء    ، أن   )٦٨(باألجانب

 .)٦٩(املعين

ين حيتاجون إىل محاية خاصة، مثة تصريح إقامة خاص ُيمنح          وبالنسبة لألشخاص الذ    -٧٤
التقاضي اجلنائي واملدين يف حاالت االتِّجـار       يرغبون يف   فاألشخاص الذين   : ألسباب إنسانية 



A/HRC/WG.6/10/AUT/1 

17 GE.10-17134 

بالبشر، أو ضحايا العنف املرتيل، أو القصَّر غري املصحوبني ألسباب متعلقة برفاه الطفل، جيوز         
ويف هـذه احلالـة   لالستفادة من محاية خاصة،     إقامة   هلم إيداع طلب للحصول على تصريح     

أيـضاً أن   وجيوز يف هذه احلالة     . )٧٠(ُتطبَّق اشتراطات أقلّ صرامة يف تقدمي الطلب املشار إليه        
 . بدون طلبُيمنح هذا التصريح 

طـرد أو إبعـاد     إجـراء عمليـة     يشكِّل حتدِّياً خاصاً لسلطات اهلجرة ضمان       ا  ممو  -٧٥
احتجـاز األجانـب يف     وجيوز  . حكام القانونية وأحكام حقوق اإلنسان    األشخاص وفقاً لأل  

 وعند إصـدار أمـر      .)٧١(بات القانونية يف هذا الصدد    انتظار ترحيلهم شريطة استيفاء املتطل    
احلاجة الفعلية الّتخاذ   مع  باالحتجاز يف انتظار الترحيل، يتعيَّن موازنة مصاحل الشخص املعين          

تتحقَّق من ذلـك يف كـل       ويقع على عاتق السلطة املعنية أن       . نيةهذا اإلجراء العتبارات أم   
إىل على احلضور بانتظام    الشخص املعين   كإجبار   (صرامةًوإذا أمكن تطبيق تدابري أقلّ      . حالة

ويف حالة األجانب القـصُّر،     . ، جاز للسلطة املعنية فرض تدابري من هذا القبيل        )خمفر الشرطة 
وتنظـر الغـرف    . إجراءات أقل صرامة إن أمكن ذلك      تطبِّق   على السلطات املعنية أن   يتعني  

أو الدستورية يف مدى مشروعية االحتجاز يف انتظـار         /اإلدارية املستقلة واحملكمة اإلدارية و    
 . الترحيل

منتظمة جلميع مرافق االحتجـاز  بزيارات  ويقوم اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان        -٧٦
وُيزوَّد كل شخص ُيحتجز يف انتظار الترحيل       . السجونويتحدَّث مع السجناء والعاملني يف      
إمكانيـة  مبا يف ذلـك     )  لغة ٤٢ب متاحة  ورقة  ترد يف   (مبعلومات أوَّلية عن حقوقه وواجباته      

مراكـز  لـرتالء   االتصال بإحدى املنظمات غري احلكومية املسؤولة عن تقـدمي املـساعدة            
 .االحتجاز

اك املشاكل املتعلقة باحتجاز األشـخاص يف       وتدرك السلطات النمساوية متام اإلدر      -٧٧
لذا ". مكان مغلق "هو مبثابة احتجاز يف     انتظار الترحيل يف مراكز االحتجاز لدى الشرطة، و       

لتمكني احملتجزين من ظروف احتجاز أفـضل       " مكان مفتوح "يعرض مشروع االحتجاز يف     
، بناء مركز احتجاز    ٢٠١١ووفقاً لربنامج احلكومة، سيجري، بدءاً من عام        . وأكثر إنسانيةً 

).  حمتجـزاً  ٢٢٠ل يتـسِّع   ( ينتظرون إعادهتم إىل بلداهنم       ممن منفصل لألفراد من بلدان ثالثة    
 وباإلضافة .)٧٢( املركز اجلديد تنفيذاً لتوصية مقدَّمة من جلنة مناهضة التعذيب       هذا وسيأيت بناء 

وال سيما يف إطار    (عية  اطود   البل ةاحملتجزون الذي يبدون استعدادهم ملغادر     إىل ذلك، سيلقى  
ة خاصة ومبشورة   عن طريق تزويدهم برعاي   التشجيع  ) صندوق العودة األورويب  لتابع  برنامج  

 وعالوة على ذلك، تعكف النمسا على بذل جهود لتحسني حصول           .)٧٣(شاملة قبل عودهتم  
 .احملتجزين على مشورة قانونية جمانية
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  االتِّجار بالبشر  -واو   
 ذات الصلة ملكافحة االتِّجار بالبشر وقد اّتخذت        القانونية يف الصكوك    النمسا طرف   -٧٨

، أنشئت فرقة العمـل     ٢٠٠٤في عام   ف. تدابري حمدَّدة لتنفيذ التزاماهتا الدولية يف هذا الصدد       
واعتمدت احلكومـة يف    .  من أجل تنسيق وتكثيف تلك التدابري      )٧٤(كافحة االتِّجار بالبشر  مل

 ملكافحة االتِّجار بالبشر، ومت يف آن معـاً          الثانية وطنية النمساوية  خطة العمل ال   ٢٠٠٩عام  
  .)٧٥(كافحة االتِّجار بالبشرمل  األولتعيني املنسِّق النمساوي

 النهج الشامل املتَّبع يف مكافحة      ٢٠١١-٢٠٠٩وتعكس خطة العمل الوطنية للفترة        -٧٩
 ومحاية الضحايا واملالحقـة اجلنائيـة       االتِّجار بالبشر، الذي يتضمَّن التنسيق الوطين والوقاية      

ويؤدِّي ممثِّلو اجملتمع املدين دوراً مركزياً يف إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية     . والتعاون الدويل 
 بشأن مكافحة االتِّجار بالبشر ويف محاية ضحايا االتِّجـار بالبـشر            ٢٠١١-٢٠٠٩للفترة  

 .واّتخاذ تدابري وقائية

 احلكومية، تتعاون السلطات الشرطية والقضائية تعاوناً جيـداً         ووفقاً للمنظمات غري    -٨٠
أصبح باإلمكـان   ،  ٢٠١٠يناير  / كانون األول  ١منذ  ف. للغاية مع مؤسسات محاية الضحايا    

. منح ضحايا االتِّجار بالبشر تصريح إقامة ساري املفعول ملدة سـتة أشـهر علـى األقـلّ                
. الشهودمحاية  برنامج  املستفيدين من   عداد  إدراجهم يف   بات باإلمكان   وباإلضافة إىل ذلك،    

املسائل املتعلقة بإقامة ضحايا االتِّجار بالبـشر       املذكورة  أيضاً يف فرقة العمل     بانتظام  وُتناقش  
 -اصـة تابعـة ملدينـة فيينـا         اخلرعايـة   للوأنشئت مؤسسة   .  يف النمسا  هاالذين مت حتديد  

“Drehscheibe” -   وزارة الداخلية املنظمة غـري احلكوميـة        وكلَّفت. الضحايا القصُّر لفائدة 
يف وتقوم احلكومة،   .  مبساعدة ضحايا االتِّجار بالبشر يف مجيع أحناء النمسا        ”LEFÖ“املسمَّاة  

 صندوق العودة التابع لالحتاد األورويب، بدعم برامج العودة وإعادة االندماج لـضحايا             إطار
 . االتِّجار بالبشر

  حقوق الطفل  - زاي  
ضمان أفضل الفرص لألطفال وتعترف حبق األطفال والشباب        حلكومة على   حترص ا   -٨١

حقهم يف احلماية   بأنفسهم ويف النماء األمثل، فضالً عن        هيقرِّرون يف العيش على حنو      البالغني
  . اخلاصة
ومـن  . )٧٧( وبروتوكوهلا اإلضايف  )٧٦(وقد صدَّقت النمسا على اتفاقية حقوق الطفل        -٨٢

فال، سُتدرج يف صلب الدستور حقوق األطفال األساسية املنصوص         أجل تعزيز حقوق األط   
. وقدَّمت احلكومة مشروعاً يف هذا الصدد إىل الربملان ملناقـشته         . عليها يف االتفاقية املذكورة   

 ، كماوحيدِّد هذا املشروع رفاه األطفال كمعيار مرجعي مركزي جلميع اإلجراءات اليت ُتّتخذ 
وأدرِج يف املـشروع    . الوافية يف مجيع املسائل املتعلقة باألطفال     ينص على احلق يف املشاركة      
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ويـرد  . احلق يف تنشئة خالية من العنف واحلق يف احلماية من االستغالل االقتصادي واجلنسي      
احلق يف العالقات الشخصية العادية واالتصال املباشر مع كـال الوالـدين            أيضاً  يف املشروع   

واستحقاق احلماية اخلاصة واملساعدة من الدولة يف حالة إخراج الطفل من بيئتـه األسـرية               
أو مل يكونـوا كـذلك      ذوي اإلعاقة   سواء كانوا من    وكذلك املساواة يف املعاملة لألطفال      

 يف الدسـتور    الطفلكريس حقوق   وستعود عملية ت  . عاقةوالرعاية اخلاصة لألطفال ذوي اإل    
عـن  بالدعم   الطفلقوق  حبحيظى التثقيف   و. الوعيبالنفع أيضاً على املسعى املتمثل يف بناء        

 . مهنية معيَّنة واآلباء واألطفالفئات تستهدف بصفة خاصة . )٧٨(القيام حبمالت إعالمية

 قادرين على العيش يف بيئة خاليـة مـن          ويتعيَّن أن يكون مجيع األطفال يف النمسا        -٨٣
وهو حظـر   (أشكال العنف يف تنشئة األطفال      مجيع  إعمال احلظر على    لكي يتسىن   و. العنف

صكوك متعدِّدة للوقاية من هذا العنـف مثـل رفـع           ُوضعت  ،  )١٩٨٩معمول به منذ عام     
حلمايـة  مرافق الـدعم    كما جرى توسيع    . والعمل باحترافية إقامة الروابط   مستوى الوعي و  

 "). قوانني احلماية من العنف("ذات الصلة الضحايا وكذلك حتسني اإلجراءات اجلنائية 

وستـصدِّق  . وتعّد مكافحة العنف اجلنسي شاغالً رئيسياً آخر بالنسبة للحكومـة           -٨٤
. النمسا على اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنـسي            

جيات ترمي إىل إهنـاء العنـف ضـد         ياستراتعلى وضع وتنفيذ     عاملة خاصة    أفرقةوعملت  
 مما هو مرتبط بالسياحة ويف      األطفال يف املؤسسات، ومكافحة االعتداء اجلنسي على األطفال       

األفرقة العاملة على تيسري    هذه  وتعمل  . اإلعالم اجلديدة، ومكافحة االتِّجار باألطفال    وسائط  
 .عل، بالتايل، التعاون والتنسيق أسهلاحلوار بني املؤسسات فتج

ُخفِّـض يف   الـشأن العـام،     يف املشاركة يف تقرير     إلعطاء مزيد من الوزن للحق      و  -٨٥
األمهية الـيت ُتعـزى إىل      تتجلى  كما  .  عاماً ١٦ عاماً إىل    ١٨ سن االقتراع من     ٢٠٠٧ عام

 بأنفـسهم، يف    رونهقرالذي ي  الشأن العام وإىل عيش املراهقني على النحو      املشاركة يف تقرير    
، وهو جملس مستقل ويقف علـى   ٢٠١١ يف عام    )٧٩(لنمساويإنشاء جملس الشباب الوطين ا    

 . قدم املساواة مع مجيع الشركاء االجتماعيني اآلخرين يف مجيع املسائل املتعلقة بالشباب

يم وبفضل ختصيص املزيد من املوارد جرى تدع      ،   لألطفال )٨٠(لتعزيز اهلوية الثقافية  و  -٨٦
مبا يف ذلك األطفال الذين كانت      ( اللغة األملانية    غرياألم  ذوي لغة   اللغة األم للتالمذة    فصول  

 ٣٦٠، كان أكثر من     ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف العام الدراسي    ). نشأهتم يف بيوت متعدِّدة اللغات    
 تلميـذ   ٣٠ ٠٠٠ صفوف اللغة األم لنحـو    يف   مدرسة يدرِّسون    ٨٠٠معلماً يف أكثر من     

 .  لغة١٨ األم جمموع لغاهتم

آخر ملساعدة األطفال على التعرُّف إىل هويتهم الثقافية وتعزيز تطـوُّرهم    إجراء  ومثة    -٨٧
وهو  بسنة الروضة اإللزامية،     إحلاقهمهو  مهاجرة،  دماج األطفال من أسر     اناللغوي، وحتسني   

 . ٢٠١٠/٢٠١١الذي طُبِّق ابتداًء من العام الدراسي اإلجراء 
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استراتيجية ُوضعت  ،  ٢٠١٠عام  الذي جرى يف     بشأن صحة الطفل  وخالل احلوار     -٨٨
صحية لألطفال واملراهقني تركِّز على تعزيز الصحة والوقاية اهليكلية يف إطـار اسـتراتيجية              

 ". مراعاة الصحة يف مجيع السياسات"بعنوان 

 قانون جديد لرعاية الـشباب    ُوضع  احلماية واملساعدة املمنوحة لألطفال،     ولتحسني    -٨٩
 . بالتعاون مع املقاطعات

اجلاحنني الشباب طائفة كبرية من التـدابري  القانون اجلنائي النمساوي بشأن ويتوخى    -٩٠
اجلاحنني الشباب  ترمي، يف املقام األول، إىل ردع       اليت  تراعي الوضع اخلاص للمراهقني و    اليت  

وإىل جانـب   . عيـاً إضافية وإىل تيسري إعادة إدماجهم اجتما     أفعال إجرامية   عن ارتكاب أي    
ويف . اً بديالً عن السبل القضائية    القانون اجلنائي أيضاً برناجم   يتيح  اإلدانة اجلنائية،   إمكانية إلغاء   

 . ليت تنطوي على احلرمان من احلريةالعقوبات اتراجع اللجوء إىل السنوات األخرية، 

ـ   ،وفيما يتعلق مبشاكل الالجئني القصُّر غري املصحوبني        -٩١ سات رعايـة    أنشئت مؤس
وجيب أال ُيفرض االحتجـاز يف  .  إال كمالذ أخري بشأهنممنفصلة؛ وال جيوز تطبيق االحتجاز 

 عاماً وال جيوز فرضه على أشخاص تقلّ        ١٤انتظار الترحيل على أشخاص تقلّ أعمارهم عن        
 عاماً إال إذا ُضِمن أن السكن والرعاية املتاحني يتوافقان مع سـن ومنـو               ١٦أعمارهم عن   

  .احملتجزاهق املر

   اإلثنيةاجلماعات   - حاء  
يف النمسا حبماية خاصة، سـواء علـى الـصعيد          األصيلة  اإلثنية  تتمتَّع اجلماعات     -٩٢

 أو على أساس مصادر قانونية أخرى متعدِّدة، من بينها قـانون اجلماعـات              )٨١(الدستوري
ني النمـساويني الـذين     بأهنا جمموعات مـن املـواطن     اإلثنية   وُتعرَّف اجلماعات    .)٨٢(اإلثنية

. يف أجزاء من األراضي االحتادية لديهم لغة أم غري اللغة األملانية وتراث خاص هبـم               يعيشون
 اإلثنيـة باجلماعـات اإلثنيـة     التعريف، مت االعتراف يف إطار قانون اجلماعات         ووفقاً هلذا 

ة فـضالً عـن     الكرواتية والسلوفينية واهلنغارية والتشيكية والـسلوفاكي      -  البورغنالندية
  .من الغجراإلثنية اجلماعات 

وجيـب أال   . اإلثنيةأعضاء يف مجاعة من اجلماعات      أن يعلنوا أهنم    والناس أحرار يف      -٩٣
أُقـرَّت  رستهم أو عدم ممارستهم حقوق      يتعرض أفراد اجلماعات اإلثنية لإلجحاف بسبب مما      

  . اإلثنية االنتماءاتالقانوين النمساوي على تسجيلوال ينص النظام . هلم بصفتهم تلك

، قة باجلماعات اإلثنية  ومن أجل إسداء املشورة للحكومة ووزرائها يف املسائل املتعل          -٩٤
أنشئ جملس استشاري على صعيد املستشارية االحتادية خاص بكل مجاعة مـن اجلماعـات              

جلماعـات  بطرائق متعدِّدة يف إطار برنامج تعزيز ا      اإلثنية  وتدعم احلكومة اجلماعات    . اإلثنية
 اإلثنيـة  معّينة، ُيقبل استخدام لغات اجلماعات       مبوجب شروط ُيضاف إىل ذلك أنه،     . اإلثنية



A/HRC/WG.6/10/AUT/1 

21 GE.10-17134 

ويف منـاطق معّينـة مـن األراضـي         . كلغات رمسية أمام احملاكم وأمام السلطات اإلدارية      
لغة الباألملانية و باللغة  النمساوية، جيب اإلشارة إىل األمساء والعالمات ذات الصفة الطبوغرافية          

 . إلثنية املعنية معاًاجلماعة ااخلاصة ب

 كـانون   ١٣وفيما يتعلق بتنفيذ احلكم الـصادر عـن احملكمـة الدسـتورية يف                -٩٥
يتـوخى   بشأن األمساء والعالمات الطبوغرافية يف مقاطعة كارينثيـا،          ٢٠٠١ديسمرب  /األول

توافـق اآلراء   بوحتظى   على أساس االقتراحات القائمة      برنامج احلكومة وضع الئحة جديدة    
جتري حاليـاً مفاوضـات هبـذا       . ، تكون مبرتبة األحكام الدستورية    على أوسع نطاق ممكن   

من أجل التوّصل إىل توافق يف اآلراء لصاحل التعـايش           أوالً،   الصعيد السياسي اخلصوص على   
 ولضمان قبول مجيع األطراف املعنية التـدابري الواجـب        اإلثنية  بني خمتلف اجلماعات    املتوائم  
 . اّتخاذها

املناقشات الشاملة جلميع ستنطلق برنامج احلكومة، استناداً إىل   وباإلضافة إىل ذلك، و     -٩٦
تتضمَّن تدابري يف جمال اإلثنية  وضع الئحة جديدة شاملة بشأن اجلماعات       قريباً بفرض   املسائل  

القانونيـة  واإلقليمية، فضالً عـن معاجلـة املـسائل       االقتصادية  اللغة والتعليم، والسياسات    
، جيري أيضاً تقدمي دعم مايل، على أساس قانون         ثنيةويف إطار تعزيز اجلماعات اإل    . واهليكلية

، ملشاريع ترمي إىل تعزيز احلوار بني الثقافات، وال سيما بـني فئـات              )٨٣(ثنيةاجلماعات اإل 
  .األقلية واألغلبية السكانية

. ثنيةاً يف احلفاظ على لغات اجلماعات اإل      وتؤدِّي الربامج التعليمية اخلاصة دوراً مهمّ       -٩٧
كما تقدِّم احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات العون املايل للمؤسسات اخلاصة اليت توفِّر            

يف املراحل الالحقة، فإن تعلـيم هـذه        أما  . التعليم املتعدِّد اللغات يف مرحة الطفولة املبكِّرة      
ه مقدم يف أشكال تعليمية ومدرسية خاصة بتمويل        اللغات إما أنه مرسم بنص قانوين وإما أن       

اإلثنيـة  للجماعات   املقدم   جانب هذه األشكال احملدَّدة من التعليم املدرسي      وإىل  . من الدولة 
يف املدارس احلكوميـة العامـة، ويف       اإلثنية كمادة   النمساوية، ُتدرَّس أيضاً لغات اجلماعات      
االحتياجات احملدَّدة اإلضـافية جملموعـة      لتلبية  و. خمتلف أنواع املدارس، ويف أماكن متعدِّدة     

  . هادفة ملساعدهتا يف جمال التعليمُتّتخذ تدابري اإلثنية، الغجر 
فهيئـة  . وسائل اإلعالم بلغات اجلماعات اإلثنيـة     وجتدر اإلشارة كذلك إىل توفُّر        -٩٨

اجمها بلغـات اجلماعـات   ملزمة قانوناً بأن تبثَّ جزءاً وافياً من بر  ) العامة(اإلذاعة النمساوية   
مناقشة مشروع قانون ينص على أن العروض       على  الربملان يف الوقت الراهن     ويعكف  . اإلثنية

أيضاً مقـاطع  أن تتضمَّن اليت تقّدمها هيئة اإلذاعة املذكورة على اخلط احلاسويب املباشر جيب       
وُيقدَّم العـون   . ية؛ وهذه هي احلال بالفعل من حيث املمارسة العمل        اإلثنيةبلغات اجلماعات   

 إىل وسائل اإلعالم املطبوعة الـيت ُتنـشر         ثنيةاملايل أيضاً يف إطار برنامج تعزيز اجلماعات اإل       
  . أو وسائل اإلعالم املطبوعة اليت ُتنشر بلغتنيثنيةبلغات اجلماعات اإل



A/HRC/WG.6/10/AUT/1 

GE.10-17134 22 

  حرية الدين  - طاء  
حريـة  : دأين أساسني مها يف النمسا، يستند املوقف القانوين للدولة جتاه الدين إىل مب           -٩٩

كيانات كيف العلن    تصرَّفلل  الدينية للطوائفاملمنوحة  الدين واملعتقد والضمانات الدستورية     
 .اعتبارية

 على حرية   )٨٤(١٨٦٧وينص القانون األساسي املعين باحلقوق العامة للمواطنني لعام           -١٠٠
يتيح ،  )٨٥(١٨٦٨الطوائف لعام    بني   ات، باالقتران مع قانون العالق     كما أنه  العقيدة والضمري 

طائفة دينية، أو تركها، أو عدم االنتماء إىل أي ديـن           /حرية اختيار االنتماء لكنيسة   لألفراد  
 ١٨٦٧كما حيدِّد القانون األساسي املعين باحلقوق العامة للمـواطنني لعـام            . على اإلطالق 

ين وفق  هي تتمتع بوضع قانو   ف. اًاحلالة االعتبارية للكنائس والطوائف الدينية املعترف هبا قانون       
ها، ائمسأتنظيم وإدارة شؤوهنا الداخلية باستقاللية، وهلا حق حصري يف ميكنها القانون العام، و

 .ويف رعايتها احلصرية ألعضائهاويف عقيدهتا الدينية، 

وذلك  غري املعترف هبا يف ممارسة دينها علناً          الدينية وكرِّس ألول مّرة حق الطوائف      -١٠١
ز حق الفرد يف حرية الدين والضمري والفكـر  ّز وتع .)٨٦(١٩١٩م   معاهدة سان جرمان لعا    يف

، استحدث القانون االحتـادي     ١٩٩٨ويف عام   . االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   مبقتضى  
 لوائح جديدة بشأن إجراءات االعتراف      )٨٧(املتعلق بالوضع القانوين للطوائف الدينية املُسجَّلة     

 وتنتهج  ؛وينص الدستور على أن تتَّبع النمسا هنجاً حيادياً جتاه الدين         . الطوائف الدينية قانوناً ب 
 .وأهدافها توجُّهاً علمانياً ِصرفاًالدولة يف مهامها 

وتدعم النمسا بنشاط اجلهود اليت ُتبذل على املستوى اإلقليمي والدويل حلماية حرية              -١٠٢
 . ملالدين واألقليات الدينية على نطاق العا

  حقوق اإلنسان يف جمتمع املعلومات  - ياء  
دأبت احلكومة النمساوية على اّتخاذ تدابري حمدَّدة لتحقيـق االنـدماج الرقمـي،               -١٠٣
سيما لألشخاص املنتمني إىل بيئات غري أكادميية واألشخاص ذوي الـدخل املـنخفض              وال

أو القضاء على /ل احتواء واملسنِّني واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة واملهاجرين، من أج
واهلدف . والدخل ، والتعليم املدرسي  ،واألصل السّن، و ،التمييز القائم فيما يتعلق بنوع اجلنس     

  . للجميعمعلومات من هذه املبادرات هو إقامة جمتمع 
 هـو   نيةاإللكترواحلكومة  جمال  يف  الستراتيجية النمساوية   لوأحد األهداف الرئيسية      -١٠٤

 اإلطـار   )٨٨(نيـة ويشكِّل قانون احلكومة اإللكترو   . ة عالية اجلودة للجميع   تقدمي خدمة عام  
دليـل اإلنترنـت للقنـوات      "ويقدِّم  . القانوين لالتصاالت اإللكترونية مع السلطات العامة     

جلعل .  مساعدة عرب اخلط احلاسويب املباشر يف االتصاالت مع السلطات النمساوية)٨٩("الرمسية
جتهيزات حاسوبية فُتحت حمطـات عامـة    ال تتوفَّر لديهم    ناس الذي هذه اخلدمات متاحة للن   
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وميكن االطالع على الوثـائق اإللكترونيـة يف هـذه          . متعددة الوسائط موصولة باإلنترنت   
 .لألشخاص املعوَّقني بصرياًاحملطات حىت بالنسبة 

  خاص يقدِّم معلومات شاملة عن اإلنترنت والفـرص الـيت          )٩٠( ومثة موقع شبكي    -١٠٥
 . بشأن استخدامهاواملخاطر احملتملة  تتيحها

، اعتمد االحتاد األورويب خطة عمل لتعزيز استخدام اإلنترنت         ١٩٩٩يف أوائل عام    و  -١٠٦
ومنذ ذلك احلني، ساهم  . على حنو أكثر أماناً من أجل مكافحة احملتويات غري القانونية بفعَّالية          

جهات خدمات  يف إنشاء شبكة أوروبية مكوَّنة من       " ماناًأبرنامج اإلنترنت األكثر    "ما ُيسمَِّى   
صوغ مدونات قواعد سلوك ملقدِّمي اخلدمات، ويف اسـتحداث         يف  واملساعدة عرب اإلنترنت    

ويركِّز الربنامج اجلديد على محاية   . الوعيإذكاء  أدوات للتصفية والتصنيف، ويف تعزيز برامج       
 . األطفال من احملتويات غري املشروعة

 رابطة شـاملة تـضم مقـدِّمي         هي النمسايف   خدمات اإلنترنت    يسة مقدِّم ومؤس  -١٠٧
" سـتوب اليـن   "نقطة اتصال ُتسمَّى    أقامت  خدمات اإلنترنت الرئيسيني يف النمسا، وقد       

)Stopline()الذين يصادفون حمتويات تتضمَّن استغالل األطفـال       ملستخدمني   خلدمة مجيع ا   )٩١
 نقطة  وتقوم. عنصرية على اإلنترنت  حمتويات  /زية اجلديدة ناالمن  يف مواد إباحية أو حمتويات      

خـدمات  بإعالم من يعنيهم األمر من مقدِّمي خدمات اإلنترنت، و        " ستوب الين "االتصال  
الشريكة األجنبية، والسلطات املختصة، فوراً عن      األجانب للمساعدة عرب اإلنترنت     الشركاء  

ري الالزمة حلذف هذه احملتويات غري املـشروعة        احملتويات غري املشروعة، فيتخِّذ هؤالء التداب     
جلهـات خـدمات    الدوليةعضو يف الرابطة " ب الين ستو"نقطة االتصال   و. ومالحقة اجلناة 

تراليا، فتكفـل   ها يف أمريكا وأس   ئنظراتتعاون على حنو وثيق مع      اليت  ،  املساعدة عرب اإلنترنت  
العنصرية / يستغل فيها أطفال النازية اجلديدة     من املواد اإلباحية اليت   بكفاءة اقتفاء أثر احملتويات     

 .احلاسوبية غري األوروبيةاليت تتداوهلا اخلوادمي 

، واحدة من أقـدم     ١٩٨٠وُتعّد جلنة محاية البيانات النمساوية، اليت أنشئت يف عام            -١٠٨
نة تسهر جل ،  )٩٢(٢٠٠٠وعمالً بقانون محاية البيانات لعام      . سلطات محاية البيانات يف العامل    

جملـالني العـام    البيانـات يف ا   بالنسبة جملهزي   إعمال احلق يف املعلومات     محاية البيانات على    
يانـات  جمهزي الب يف تصحيح وحذف البيانات الصادرة عن       وال ميكن ممارسة احلق     . واخلاص

 . اخلواص إال أمام احملكمة

، ومنظمـات   وتتعامل جلنة محاية البيانات مع مجيع أنواع الشكاوي ضد الـشرطة            -١٠٩
، واملصارف وغريها من مقدِّمي اخلـدمات       اتالتأمينواخلدمة العامة، وشركات االتصاالت     

ضايا تتعلق باملعلومات عن القـدرة      قنة محاية البيانات    عاجلت جل ويف اآلونة األخرية،    . املالية
 .)٩٣(وُينشر تقرير نصف سنوي عن محاية البيانات. االئتمانية واملراقبة بالفيديو
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  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - فاك  
على احلكومة االحتاديـة وحكومـات املقاطعـات        يتعني   ،)٩٤(املساواةمالً مببدأ   ع  -١١٠

يف مجيع املعاقني وغري املعاقني وغري املعاقني والبلديات أن تكفل املساواة يف املعاملة لألشخاص 
 املـساواة   بـشأن ر للقـوانني    ويتوخَّى برنامج احلكومة تقييم وتطوي    . جماالت احلياة اليومية  

املقدمـة  الشخـصية   لمـساعدة   لوسيجري تقييم وتوسعة حمتملة     . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
  . لألشخاص ذوي اإلعاقة

، صدَّقت النمسا على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي          ٢٠٠٨ويف عام     -١١١
األول عن  تقرير الدولة   املتحدة  ، قُدِّم إىل األمم     ٢٠١٠أكتوبر  / ويف تشرين األول   .)٩٥(اإلعاقة

وعلى أساس التقرير املشار إليه وتقرير احلكومة عـن       . حالة التنفيذ الوطين لالتفاقية املذكورة    
خطة عمل وطنية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة        "، سُتعّد   ٢٠٠٨األشخاص ذوي اإلعاقة لعام     

 ".٢٠١٠-٢٠١١للفترة 

ق األشخاص ذوي اإلعاقـة، أدِخلـت       ويف إطار تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقو        -١١٢
 وأنشئت هيئـة رصـد      )٩٦(تعديالت على القانون االحتادي بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة       

وتتولَّى هذه اهليئة مجع املعلومات من هيئات إدارية بشأن فرادى احلاالت           . مستقلة ذات صلة  
شـخاص ذوي   بـشأن األ  إىل اجمللس االستشاري االحتادي     بانتظام  توصيات وتقارير   ويقدم  
 .وزير الشؤون االجتماعيةإىل  و)٩٧(اإلعاقة

 جمال تنظمه جمموعة قوانني بشأن املساواة       اية األشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز     محو  -١١٣
ينـاير  / كانون الثـاين   ١يف  قوانني  ، وقد بدأ نفاذ هذه ال     يف املعاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة    

وتـنص  . تحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    اتفاقية األمم امل  متوافقة مع    وهي   )٩٨(٢٠٠٦
املساواة يف املعاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة على حظر التمييـز يف احليـاة             هذه القوانني عن    

اليومية، ويشمل ذلك الوصول إىل السلع واخلدمات املتاحة للجمهور واإلمداد هبا وكـذلك             
 املعاملـة لألشـخاص ذوي      القانون االحتادي بـشأن املـساواة يف      (جمال اإلدارة االحتادية    

. وقد أصدرت املقاطعات قوانني ملكافحة التمييز فيما خيص جماالت اختصاصها         . )٩٩(اإلعاقة
 .)١٠٠(ولغة اإلشارة النمساوية هي لغة معترف هبا رمسياً مبقتضى القانون الدستوري االحتادي

. )١٠١(ي اإلعاقةوحظر التمييز يف العمل ُمكرَّس يف القانون بشأن عمل األشخاص ذو  -١١٤
 عاماً يكفـل املـساواة يف       اًواستند هذا القانون إىل توجيه االحتاد األورويب الذي أنشأ إطار         

وُعهِد إىل أمني مظامل مستقل لألشخاص ذوي اإلعاقة بتقـدمي          . )١٠٢(املعاملة يف جمال العمل   
ذوو اإلعاقـة   ويتمتَّع األشخاص   . املشورة والدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مسائل التمييز       

حصة وقد حددت   . املتاحة لكل من يبحث عن عمل     باملساواة يف الوصول إىل مجيع التدابري       
علـى  يـتعني   و. اندماجهم يف سوق العمل   لضمان   )١٠٣(يف العمالة لألشخاص ذوي اإلعاقة    
. خـاص  ذوي إعاقة أن تدفع تعويضاً ُيودع يف صندوق          اًالشركات اليت ال توظِّف أشخاص    

ما يرد من امليزانية االحتادية والصندوق االجتماعي       ضافة إىل   ال هذا الصندوق إ   وُتستخدم أمو 
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العمالة  مليون يورو، لتمويل املسامهات يف تكاليف        ١٨٠زهاء  ميثل مبلغاً قدره    األورويب، مبا   
ساعدة املتصلة باالندماج، والدعم خالل التدريب املهين       وجتهيز أماكن العمل وتكييفها، وامل    

تقدمي املشورة بشأن املستقبل الوظيفي ما بعد املدرسة، واملساعدة الشخـصية يف            الوظيفي، و 
 .  ذلكإىلالعمل، وما 

 على دمج األطفال ذوي اإلعاقـة       ١٩٩٦ و ١٩٩٣وتنص قوانني صدرت يف عامْي        -١١٥
وبناء على طلب الوالدْين، ميكن لألطفال الذي حيتـاجون إىل     . يف املدارس االبتدائية والثانوية   

الحتياجات اخلاصة أو الدراسة يف مدرسة      اتعليمي خاص إما احلضور إىل مدرسة ُتعىن ب       دعم  
وعلى مدى  .  فردي بشكل أو   )١٠٤(وُينظَّم التعليم االندماجي إما يف صفوف اندماجية      . عادية

عدَّة سنوات، يتلقَّى أكثر من نصف مجيع األطفال الذين حيتاجون إىل دعم تعليمي خـاص               
أحكام قانونية خاصة من أجل ضمان تقدمي مساعدة مستمرة إىل          قد ُسّنت   . تعليماً اندماجياً 

ويتحقَّـق التـدريب املهـين      . )١٠٥(الطالب ذوي اإلعاقة امللتحقني يف املدارس الثانوية العليا       
 متديدها، يف  عن طريقاالندماجي عن طريق متديد فترة التدرُّب يف املهنة مبعدل سنة واحدة أو   

تتطلَّب املهارة من أو يف شكل تأهيل جزئي على ممارسة مهنة    /ملدة سنتني و  حاالت استثنائية،   
وأدِخل تعديل علـى قـانون      .  التدرُّب ملدة تتراوح بني سنة واحدة وثالث سنوات        ضمنها

 ينص على خفض ساعات العمل اليومية واألسبوعية العاديـة بالنـسبة            )١٠٦(التدريب املهين 
وُيوفَّر الدعم لطالب اجلامعات ذوي اإلعاقـة يف مجيـع          . قةللمتدرِّبني يف املهنة ذوي اإلعا    

 .)١٠٧( معنيني بالطالب ذوي اإلعاقةجماالت دراساهتم من ِقبل مسؤولني

 مخـسة فـصول   تستغرق دورة تدريبية )١٠٨(وتقدِّم جامعة التربية يف النمسا السفلى   -١١٦
علمني دورات يف لغة اإلشـارة      ملعلمِّي األطفال الصّم، وتقدِّم عدِّة كليات أخرى لتدريب امل        

 لغـة اإلشـارة     بشأن التعليم باسـتخدام   وزاري  دليل  وجيري العمل على إعداد     . النمساوية
وسُتنشأ . ، باالستناد إىل املنهاج الدراسي     هلا  الصوتية املرافقة والداعمة   اإلشاراتالنمساوية و 

 . ٢٠١١-٢٠١٠قاعدة بيانات ثنائية اللغة للمدارس يف غضون عامي 

 وتدعو منظمات غري حكومية إىل ضمان دخول األشخاص ذوي اإلعاقة على حنـو              -١١٧
العيش على النحو الذي يقـرره      خالٍ من العوائق يف مجيع ميادين احلياة وتنفيذ مبدأ          و شامل

 . األشخاصهؤالء 

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   - الم  
اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     صدَّقت النمسا على العهد الدويل اخل       -١١٨

وامليثاق االجتماعي األورويب، وتسعى إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           
ُيضاف إىل ذلك أن احملاكم النمـساوية والـسلطات         . إعماالً كامالً املنصوص عليها فيهما    

ون االحتاد األورويب، بـاحلقوق األساسـية       اإلدارية النمساوية تلتزم أيضاً، عند تطبيقها قان      
. االجتماعية واالقتصادية املنصوص عليها يف ميثاق االحتاد األورويب بشأن احلقوق األساسية          

والتصديق احملتمل على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية            
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علـى  يف هناية املطـاف     سيتوقَّف  نقَّح  واالجتماعية والثقافية وامليثاق االجتماعي األورويب امل     
 . احلقوق االجتماعية يف الدستور االحتاديإدراج االتفاق الوطين على 

وبرغم أن احلقوق االجتماعية مل ُتدرج بعد يف الدستور حىت اآلن، مثة تـشريعات                -١١٩
جتماعية والنمسا دولة رعاية اجتماعية ذات معايري ا      . اجتماعية واسعة النطاق قائمة منذ عقود     

 . باقتصاد السوق االجتماعيملتزمة عالية و

شاملة من تدابري احلماية االجتماعية حـىت يف  تضمن احلكومة وجود شبكة    لكي  و  - ١٢٠
تدابري إصالحية حمدَّدة لتحقيق العمالة الكاملة ومكافحة       أوقات األزمة االقتصادية، اختذت     

 . الفقر

ري فرص العمل للشباب ودمج الفئات املُهمَّشة       ويشكِّل تعزيز التعليم والتدريب وتوف      -١٢١
وتقدم املؤسـسة العامـة     . جماالت ذات أولوية يف إطار سياسة سوق العمل        العمل   قيف سو 

 خدمات التوظيف واملشورة والتأهيل والدعم      ، نيابة عن احلكومة،   يف النمسا خلدمات العمالة   
 . والقضاء عليها يف النمساأساسية يف منع البطالة ، بالتايل، مسامهة املايل وتساهم

. ومجيع اخلدمات اليت توفِّرها املؤسسة املذكورة متاحة على قدم املساواة للمهاجرين            -١٢٢
دورات حمدَّدة مثل الدورات التوجيهيـة      إجراء  ا يعزِّز دخول املهاجرين إىل سوق العمل        ممو

اللتحـاق بوظـائف   غري اللغة األملانية، أو دورات لتحسني فرص ا    ذوي لغة األم    لألشخاص  
تتطلّب مؤهالت أعلى، أو املساعدة على تقدمي طلبات الوظائف، أو دورات لـتعلُّم اللغـة               

وخمتلف املؤسسات  ة  العامة خلدمات العمال  ؤسسة  املوُيوىل اهتمام خاص للتعاون بني      . األملانية
 .املعنية باملهاجرين

ني مركزيني للحكومـة يف     ويشكِّل تعزيز التضامن االجتماعي ومكافحة الفقر هدف        -١٢٣
إدخال ، قرَّرت النمسا     بني احلكومة االحتادية واملقاطعات    ويف اتفاق . مجيع جماالت السياسات  

نظام يكفل حّداً أدىن للدخل وفقاً لالحتياجات، سيساهم يف مواءمة نظـام االسـتحقاقات              
ـ            . االجتماعية اليف وهذا النظام موجه لألشخاص الذين ال تكفي مداخيلـهم لتغطيـة تك

وسيكون األشخاص الذين يفتقـرون ألي      . معيشتهم ولديهم تصريح إقامة دائمة يف النمسا      
وسَتجعل هـذه التـدابري خمطَّـط       . الدولة للتأمني الصحي  تأمني صحي مشمولني مبخطط     

اآلبـاء  التحـسينات   وسيستفيد من هذا    . االجتماعية شفَّافاً وواقياً من الفقر    الستحقاقات  ا
حـق اللجـوء    الـذين منحـوا     واألشخاص  . خلطر الفقر بصفة خاصة   ون  عرَّضاملالعزَّاب  

الذين حيملون   إىل جانب غريهم من رعايا بلدان ثالثة         -واألشخاص اخلاضعون حلماية فرعية     
. حد أدىن من الدخل   احلصول على   م أيضاً حق قانوين يف      هل -تصاريح إقامة غري حمدَّدة املدَّة      

دمج ) إعادة(الحتياجات يف   وفقاً ل احلد األدىن للدخل    نظام  لويتمثَّل أحد األهداف األساسية     
 .سوق العمليف الفئات املُهمَّشة 

وبضمان رعاية طبية عاليـة اجلـودة       متني  صحي عام   بتطبيق نظام   وتلتزم احلكومة     -١٢٤
.  أو نوع اجلنس   ، أو الدين  ، أو األصل  ، أو السنَ  ،للجميع يف النمسا، بغض النظر عن الدخل      

طبـاء  ألمبـادرة مـشتركة     النمساوية  يد من األمان للمرضى، تدعم احلكومة       ولضمان املز 
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منساويون وغريهم من املهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصحية هتدف إىل تطبيق نظام وطين               
 واالستفادة منها فيما خيص نظام الرعاية الصحية النمـساوي،           الصحية لإلبالغ عن األخطاء  

نـوفمرب  /شر منذ تشرين الثـاين على اخلط احلاسويب املباللعموم   وقد أصبح هذا النظام متاحاً    
١٠٩(٢٠٠٩(. 

التعليم والتدريب للجميـع،    يف  العناصر األساسية لسياسة التعليم النمساوية      تتمثل  و  -١٢٥
النماء الشخـصي   وزيادة املعارف والقدرات واملهارات، واالعتراف باألداء الفردي، وتعزيز         

يعين التعليم تشجيع اإلبداع، والكفاءة االجتماعية، والتفـاهم بـني          و. املوجه لتكريس القيم  
ُتعزَّز يف املقام األول مـن خـالل التثقيـف          وهي معاٍن   الثقافات، والتسامح، والدميقراطية،    

على املدارس االبتدائية والثانوية أن تكفل أعلى مستوى ممكن من التعلـيم            يتعني  و. السياسي
تكافؤ  مببدأ   عمالًو. األطفال والشباب يف النمسا أفضل تعليم ممكن      وينبغي أن يتلقَّى    . للجميع

النماء غري التمييـزي لألطفـال   على املدرسة أن تكفل يتعني الفرص واملساواة بني اجلنسني،  
 . ة وأصول ثقافية متباينةيذوي خلفيات أسر

من احلصول على   واّتخذت النمسا تدابري شاملة يف جمال تعليم الكبار مبا ميكِّن الناس              -١٢٦
وينصب وجه آخر من أوجه     . مؤهالت مدرسية، متيحةً بذلك فرصة ثانية من التعلُّم للكبار        

التركيز على توفري التعليم األساسي للكبار، وال سيما للمهاجرين منهم، واكتساب املؤهالت            
مِّيـة   لتحسني فرصهم املهنية؛ وقد مت، يف هذا الصدد، إقامة شبكة لتشجيع حمـو األ          الرئيسية

 .واإلرشاد الفردي للمهاجرين

وهتدف السياسة الثقافية للحكومة إىل التوسُّع يف التنوُّع الثقايف القائم وتعزيز انفتاح              -١٢٧
ومن أجل  . املناخ الثقايف، واملشاركة الثقافية، وتشجيع الفنانني املعاصرين على وجه التحديد         

اليت تعمل يف جمال التعاون   )١١٠(متوِّل املنظمات تعزيز التربية الثقافية، ما فتئت احلكومة تدعم و       
كما ُتروَّج الثقافة لدى فئات مـن       . التعليمي واحلوار الثقايف أو يف املدارس، لسنوات عديدة       

 .)١١١(اجملتمع ال تتوفَّر هلا إمكانية التعرُّف إىل الفنون

   الوطنيةولوياتاأل  - رابعاً  

ترشُّحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان التابع      تعهُّدات والتزامات النمسا بشأن       - ألف  
  ٢٠١٤-٢٠١١لألمم املتحدة للفترة 

يشكِّل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي أولوية بالنـسبة لـسياسة               -١٢٨
جملس حقوق اإلنسان للفتـرة     ، لذا، قررت النمسا تقدمي ترشيحها لعضوية        النمسا اخلارجية 

. ر مركزي يف محاية حقوق اإلنسان على النطاق العاملي        ، الذي يضطلع بدو   ٢٠١٤-٢٠١١
  .)١١٢(مات على الصعيدين الوطين والدويلتعهُّدات والتزاوهبذه املناسبة، أعلنت النمسا عن 
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وبالتايل، تتعهَّد النمسا بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن              -١٢٩
ي التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب         االختفاء القسري، والربوتوكول االختيار   

نسانية أو املهينة، واتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من         إاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الال     
االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، كما تتعهَّد بإدراج حقوق الطفل يف صلب الدسـتور             

وباإلضافة إىل أحكـام القـانون اجلنـائي        . لاالحتادي النمساوي وفقاً التفاقية حقوق الطف     
،  القانون ُيعاقب عليها)١١٣(القائمة، اليت سبق أن جعلت أي شكل من أشكال التعذيب جرمية   

كما جيـري   . جيري العمل يف الوقت الراهن على إدراج تعريف للتعذيب يف القانون اجلنائي           
 نظام روما األساسي للمحكمة     العمل على تنفيذ إجراءات إدراج اجلرائم املنصوص عليها يف        

  العقوبـات  اجلنائية الدولية، اليت تتضمَّن اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، ضمن قانون          
 الوالية القضائية يف إطارالقانون   وسبق اعتبار اإلبادة اجلماعية جرمية ُيعاقب عليها      . النمساوي

  . اجلنائية النمساوية

  االندماج   - باء  
ا إىل حتقيق اهلدف املتمثِّل يف اندماج املهاجرين ومشاركتهم يف احليـاة            تسعى النمس   -١٣٠

 وزارة الداخلية خطة عمل وطنيةأعدت برعاية وهلذا السبب، . السياسية والثقافية واالقتصادية  
وجاءت هذه اخلطة   . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٩ اعتمدهتا احلكومة االحتادية يف      لالندماج

، مبا يف ذلـك ممثلـون عـن    يها مجيع أصحاب املصلحة املعنيني  شارك ف شاملة  لعملية  نتيجة  
وُينظر إىل عملية االندماج يف إطار خطة العمـل الوطنيـة املـذكورة             . منظمات املهاجرين 

  . بانتظامبوصفها عملية مستمرة ال بد أن جيري فيها تقييم التحدِّيات اجلديدة 
معرفة اللغة األملانية،   لنمسا يتعني عليهم    لكي يتسىن لألجانب االندماج بنجاح يف ا      و  -١٣١

جتاه النمسا وجتاه معايريها وقيمهـا،      الواضح  وااللتزام  إعالة أنفسهم بأنفسهم،    قدرة على   الو
هتيئـة اإلطـار املناسـب      أما مهمَّة الدولة يف هذا الصدد فهي        .  فيها واالستعداد لالندماج 

 التقدُّم يف جمال االندماج على أساس       وسيجري منهجياً قياس وتقييم مدى    . اجحلنلالندماج ا 
 . منتظم باستخدام مؤشِّرات االندماج

اللغة : وتتضمَّن خطة العمل الوطنية لالندماج سبعة جماالت من جماالت العمل وهي            -١٣٢
، وسيادة القانون والقيم، والشؤون الصحية واالجتماعية، واحلـوار         ةوالتعليم، والعمالة واملهن  

وتشكِّل تدابري مكافحة   .  والبعد اإلقليمي لالندماج   ،ياضة والترفيه والسكن  بني الثقافات، والر  
 . العنصرية والتمييز جزءاً من سياسة االندماج النمساوية
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   حوار الثقافات  - جيم  
. للنمسا خربة منذ أمد طويل يف أدائها دوراً كمنرب للحوار بني الثقافات واألديـان               -١٣٣

وتساهم .  النمسا اخلارجيةيف سياسة  من جماالت التركيز الشديد وقد شكِّل ذلك تقليدياً جماالً
ومن بني املواضيع املركزيـة     . إىل التفاهم املتبادل  مبادرات متعدِّدة حلوار الثقافات يف التوّصل       

. اليت يشملها احلوار الدميقراطية وسيادة القانون والتعدُّدية ومكافحة التمييز ومنع التطـرُّف           
يضاً على املساواة بني اجلنسني، وإقامة الروابط بني القيـادات الـشابة مـن              ويركِّز احلوار أ  

وتشمل . اإلناث، واجملتمع املدين، وقطاع األعمال، والتواصل مع الشخصيات الدينية البارزة         
األنشطة ذات الصلة يف النمسا تدريب األئمة، وإنشاء شبكة تضم علمـاء الـدين اليهـود                

" القيادة املسؤولة "دى قيادات الشباب العرب واألوروبيني حول       واملسيحيني واملسلمني، ومنت  
حـوار  "يف جماالت السياسة واالقتصاد والبيئة، وبرنامج التبادل الدبلوماسي الثنائي املُسمَّى           

 ".الثقافات

 تفاعل الثقافات كمبدأ تعليمي يف النظام املدرسي النمساوي منذ          تدريسوقد كّرس     -١٣٤
والتعرُّف إىل أوجه االختالف والتشابه، وإزالة رساء التفاهم املتبادل، وساهم ذلك يف إ. عقود
وجيري العمل يف إطار املناهج     . ة التعليم بلغتني وبلغات متعدد    اتإجيابيتعزيز  ينبغي  و. التحيُّز

وفَّر ُي،  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ومنذ عامي   . الدراسية على حتديد األولويات يف جمال تفاعل الثقافات       
مـن خـالل    وذلك  ع املدرسية اليت تتناول تعدُّدية اللغات والتنوُّع الثقايف         دعم مايل للمشاري  

 ". ةحنسا فرصة -التفاعل الثقايف وتعدُّدية اللغات "احلملة املسمَّاة 

  التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان  - دال  
اهية التعليم الشامل يف جمال حقوق اإلنسان أمهة خاصة يف معرفة وإدراك م           يكتسي    -١٣٥

واهلدف املُتوخَّى يف هذا الصدد . حقوق اإلنسان ومن أجل القيام، بالتايل، بإعماهلا والتقيُّد هبا     
لذا فإن التعليم   .  يف املمارسات العملية    ثقافة حقوق اإلنسان على مجيع املستويات      تطبيقهو  

 .تركيز بالنسبة للنمساوضع يف جمال حقوق اإلنسان هو م

 يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس ضمن املناهج الدراسية مـن            وقد أدِخل التعليم    -١٣٦
ضمن املـادة   وُتدرَّس حقوق اإلنسان    . على مجيع املستويات  " التثقيف السياسي "مادة  خالل  

يف الصف الثامن يف مجيع املدارس ويف       " التثقيف السياسي /التاريخ"بعنوان  الدراسية اإللزامية   
مبادرات خاصة ذات صلة يف مناسبات منها،       جيري إطالق    و .العديد من معاهد التعليم العايل    

 املواطنة يف   يف جمال لتعليم  لواملركز النمساوي   . على سبيل املثال، يوم حقوق اإلنسان الدويل      
 يعمـل   ،هو معهد خدمات تعليمية   " املدارس املتعدِّدة العلوم والفنون   "املدارس املعروفة باسم    

والثقافة، يقدِّم دورات لتدريب املعلمني ومواد تعليميـة        حتت إشراف وزارة التعليم والفنون      
مثل، مركـز التـدريب     (بالتعاون الوثيق مع منظمات وطنية ودولية       توضع  وكتب مدرسية   
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ة العفو الدوليـة،    والبحوث األورويب حلقوق اإلنسان والدميقراطية بغراتس، وأكادميية منظم       
 ).غري ذلكوجملس أوروبا، و

ونـشر  إعداد  ، مت   ٢٠٠٣ النمساوية لشبكة األمن البشري يف عام        ويف ظلّ الرئاسة    -١٣٧
وُيـستخدم هـذا    .  لغة أخرى  ١٤ُترجم حالياً إىل    و" فهم حقوق اإلنسان  "الكتيِّب بعنوان   

الكتيِّب للتعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف النمسا وعلى نطاق العامل بالتعاون مع شـركاء                
 . حمليني متعدِّدين

  دويلااللتزام ال  - هاء  
تشارك النمسا، يف إطار األمم املتحدة، مشاركة نشطة يف تطوير وتعزيـز احلمايـة            -١٣٨

 .حقوق اإلنسانمبعاهدات ومعايري الدولية حلقوق اإلنسان مبا يشمل النهوض 

وقد أظهرت النمسا مراراً التزامها بالنظام الدويل حلقوق اإلنـسان مـن خـالل                -١٣٩
واجلدير باملالحظة بوجه خاص انعقـاد      . ال حقوق اإلنسان  استضافتها مؤمترات مهمِّة يف جم    

أعمال ذلك  متابعة  تناولت  مناسبات   العاملي حلقوق اإلنسان يف فيينا وعدِّة        ١٩٩٣مؤمتر عام   
الـذي ُعقـد يف     "  إجراءات العمل احمللية   -املعايري العاملية   "كان آخرها املؤمتر بعنوان     املؤمتر،  

ويظلّ إعالن وبرنامج عمل فيينـا،      ). ١٥+رنامج عمل فيينا    إعالن وب  (٢٠٠٨فيينا، يف عام    
 . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يكتسي أمهية أساسيةالذي كان األساس يف إنشاء

تـشارك  ما فتئـت     يف جلنة حقوق اإلنسان مرات عّدة و       اًالنمسا عضو وقد كانت     -١٤٠
اإلنسان واللجنة الثالثـة    ويف جملس حقوق    . بنشاط يف جملس حقوق اإلنسان بصفة مراقب      

التابعة للجمعية العامة، تقدِّم النمسا بانتظام مشاريع قرارات تتعلق بدعم وتعزيـز حقـوق              
  .األقلِّيات، وحقوق األشخاص املشرَّدين داخلياً، وحقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل

ا وآسيا وأمريكـا    البلدان الشريكة يف أفريقي   النمسا يف إطار تعاوهنا اإلمنائي      دعم  وت  -١٤١
الوسطى وجنوب شرق أوروبا يف تنميتها املستدامة االجتماعية واالقتصادية ويف جمال سيادة            

فتعزيـز  . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   مع التركيز على    القانون فيها وتطّورها الدميقراطي،     
ن أيضاً مجيع   يشمال، بل مها     بالنسبة للنمسا  أولوية فحسب ال يشكالن   محاية حقوق اإلنسان    

خاص على دعم   جوانب األنشطة اليت تضطلع هبا يف إطار التعاون اإلمنائي؛ مع التركيز بوجه             
. مصاحل األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات املتضرِّر جرَّاء التمييز           

ودعم املؤسسات،  إطار التعاون الثنائي    تنفذ يف   ويتجسَّد هذا النهج يف برامج ومشاريع حمدَّدة        
مثل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة            
املعين باملخدرات واجلرمية، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وصندوق األمم املتحدة           

  . ، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة)اليونيسيف(للطفولة 
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، فإهنـا   )٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة  (غري دائم يف جملس األمن      يث إن النمسا عضو     وح  -١٤٢
حبماية األطفال واملدنيني يف الرتاعات املسلَّحة، وإيالء االعتبار الواجب         ملتزمة يف املقام األول     

لدور املرأة من أجل السالم واألمن، فضالً عن مراقبة تنفيذ االلتزامات اإلنسانية وااللتزامات             
ويف هذا السياق، اعتمـد جملـس       . ة حبقوق اإلنسان من جانب األطراف يف الرتاعات       املتعلق

الذي يساهم يف زيادة تعزيـز       )١١٥(١٨٩٤األمن، بناء على مبادرة من النمسا، القرار الرائد         
وعالوة على ذلك، يشكِّل احترام حقوق اإلنـسان يف         . محاية املدنيني يف الرتاعات املسلَّحة    

 .هاب أولوية يف العمل الذي تضطلع به النمسا يف جملس األمنسياق مكافحة اإلر

حيث  عاماً؛   ٥٠أكثر من   طوال  يف عمليات حفظ السالم     ما فتئت النمسا تشارك     و  -١٤٣
 حقوق اإلنسان،   وتشكِّل.  تلك املهمَّات  يفمنساوي   ٨٠ ٠٠٠حىت اآلن ما جمموعه     شارك  

 . األعمال التحضريية لتلك العملياتمن  مبا يف ذلك حقوق الطفل وحقوق املرأة، جزءاً مهماً
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18  Gleichbehandlungskommissionen. 
19 Gleichbehandlungsanwaltschaft. 
20 Datenschutzkommission. 
21 Rechtschutzbeauftragte. 
22 Kinder- und Jugendanwaltschaften. 



A/HRC/WG.6/10/AUT/1 

GE.10-17134 32 

23 Justizombudsstellen. 
24 Patientenanwaltschaften. 
25 Volksanwaltschaft. 
26 Prozessbegleitung. 
27 The term “social partnership” refers to a cooperative relationship between employer and employee 

associations (social partners) with the aim of building extra-parliamentary consensus between 

differing interests relating to economic and social issues. 
28 Staatsekretariat für allgemeine Frauenfragen. 
29 Gleichbehandlungsgesetz: Bundesgesetz über die Gleichbehandlung von Frau und Mann im 

Arbeitsleben, BGBL Nr.108/1979. 
30 Gewaltschutzgesetz, Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie, BGBL Nr.759/1996. 
31 Präventionsbeirat. 
32 2. Gewaltschutzgesetz, BGBL 40/2009. 
33 Frauenservicestellen. 
34 See www.frauen.bka.gv.at 
35 “Gesundheitliche Versorgung gewaltbetroffener Frauen – ein Leitfaden für Krankenhaus und 

medizinische Praxis“. 
36 BGBL Nr. 377/1972. Austria recognised complaints by individuals pursuant to art. 14 CERD and thus 

provided an additional option for complaints in cases of discrimination. 
37 Federal Constitutional Law on the Implementation of the International Convention on the Elimination 

of all Forms of Racial Discrimination (B-VG zur Durchführung des Internationalen Übereinkommens 

über die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung), BGBL 390/1973. 
38 Art. 7 of the Federal Constitutional Law in conjunction with art. 2 of the Basic Law on the General 

Rights of Nationals, art.1 of the 1973 Federal Constitutional Law on the Implementation of the 

International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, BGBL Nr. 
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83 Cf. sec. 8 para. 2 Ethnic Groups Act. 
84 Staatsgrundgesetz, Law Gazette of the Reich No. 142/1867. 
85 Interkonfessionellengesetz Law Gazette of the Reich No.49/1868. 
86 Staatsvertrag von Saint Germain 1919, StGBl 303/1920. 
87 Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften, BGBL I 

Nr.19/1998. 
88 E-Government Gesetz, BGBL I Nr.10/2004. 
89 Elektronischer Amtshelfer www.HELP.gv.at 
90 See SaferInternet.at 
91 See http://www.stopline.at 
92 Datenschutzgesetz 2000, BGBL I Nr. 165/1999. 
93 See http://www.dsk.gv.at/site/6207/default.aspx 
94 Art. 7 para. 1 of the Federal Constitutional Law. 
95 CRPD, BGBL. III Nr. 155/2008. 
96 Bundesbehindertengesetz BGBL Nr. 283/1990. 
97 Bundesbehindertenbeirat. 
98 BGBL I Nr. 82/2005. 
99 Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz-Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen, BGBL I Nr.82/2005. 
100 Art. 8 para. 3 of the Federal Constitutional Law, introduced by BGBL I Nr. 82/2005. 
101 Behinderteneinstellungsgesetz BGBL Nr.22/1970. 
102 Directive 2000/78/EC. 
103 Employers must either hire one registered employee with serious disabilities for every 25 employees 

or make an equalisation payment into a fund. 
104 Several children in need of special educational support in the same class and a second full-time 

teacher with additional training. 
105 Refers to technical and vocational schools and colleges and academic secondary school. 
106  ehinderteneinstellungsgesetz  BGBL I Nr. 40/2010. 
107 Behinderteneinstellungsgesetz. 
108 Pädagogische Hochschule Niederösterreich. 
109 See www.cirsmedical.at 
110 KulturKontakt Austria, http://www.kulturkontakt.or.at 
111 Project “Programm K3 - Kulturvermittlung mit Lehrlingen”. 
112 In accordance with Resolution A/RES/60/251 adopted by the United Nations General Assembly. 

Seehttp://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-

Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/HRC_folder_dt_2605.pdf. 
113 See in particular secs. 83, 84, 85, 86, 87, 313, 312, 75 Criminal Code. 
114 “Interkulturalität und Mehrsprachigkeit – eine Chance!”. See www.projekte-interkulturell.at 
115 S/RES/1894 (2009). 

        


