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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

من ) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته امل      
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *النمسا    

 من أصحاب املـصلحة إىل      ١٦ املقدمة من    )١(موجز للورقات هذا التقرير هو      
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامـة الـيت         . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . نساناعتمدها جملس حقوق اإل   
، وال أي حكم أو     حلقوق اإلنسان السامية  األمم املتحدة   اقتراحات من جانب مفوضية     

بصورة منهجية يف حواشي هناية النص      وقد ذُكرت   . قرار فيما يتصل بادعاءات ُمحددة    
ن على النصوص األصـلية     كما أُبقي قدر اإلمكا   . املعلومات الواردة يف التقرير   مصادر  

أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل ُمحددة أو إىل التركيز علـى هـذه              . دون تغيري 
. املسائل فقد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات عن هذه املسائل بعينها            

وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة الـيت            
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض . يع املعلومات الواردةتتضمن مج

  .يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
تها التصديق على االتفاقيـة الدوليـة       بت منظمة العفو الدولية بإعالن النمسا نيّ      رّح  -١
 على اختاذ خطـوات سـريعة حنـو         هات وحثّ ،اية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     حلم

  .)٢ (وتنفيذها التصديق على االتفاقية
 االستعداد للتصديق   ، كما أعلنت،  والحظت منظمة العفو الدولية أن احلكومة تنوي        -٢

و العقوبـة  على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أ      
نظمة إىل احلوار املكثَّف الذي أُجري بـشأن        املوأشارت  . )٣(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية            
 كمـا .  عملية التصديق فيما يبـدو     لتوقف لكنها أعربت عن أسفها      ،واالجتماعية والثقافية 

الحظت منظمة العفو الدولية أن النمسا مل تصدق بعد على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق               
  .)٤(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

وشجع مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان النمسا على التصديق علـى اتفاقيـة               -٣
 القائمة على    واألفعال نصريةاجلرائم احلاسوبية وبروتوكوهلا اإلضايف املتعلق بتجرمي األفعال الع       

  .)٥(كره األجانب املرتكَبة من خالل الُنظم احلاسوبية
 ُمبديةًصدَّقت على معظم املعاهدات     قد   إىل أن النمسا     ٢ املشتركة   الورقةوأشارت    -٤

 وأن النمـسا    ،سلسلة من التحفظات اليت أصبحت بالية أو أهنا تتناقض مع القانون الـدويل            
 ٢ املـشتركة    الورقةوأوصت  . ررة من جانب هيئات األمم املتحدة     تعرضت النتقادات متك  

وأوصت منظمة الشجاعة املدنيـة     . )٦(النمسا بسحب حتفظاهتا على معاهدات األمم املتحدة      
 على وجه    التحفظات التالية  بأن تسحب  مكافحة العنصرية حكومة النمسا      من أجل والعمل  
 من االتفاقية الدوليـة     ٤من املادة   ) ج(و) ب(و) أ(التحفظ بشأن الفقرات الفرعية     : التحديد

 من  ١٤من املادة   ) د)(٣( والتحفظ بشأن الفقرة     ؛للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
مـن   ٢٢و ٢١ و ١٩ املوادالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والتحفظ بشأن         

  .)٧(نفسه من العهد ٢٦ والتحفظ بشأن املادة املذكور؛العهد 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها ألن االتفاقية األوروبية حلمايـة حقـوق               -٥

نظمـة النمـسا    املوأوصـت   . )٨(يف النمسا دستوري  اإلنسان واحلريات األساسية هلا مركز      
 إعمـاالًً   اً فيهـا   النمسا طرف  دخلتبإعمال مجيع حقوق اإلنسان املكرسة يف املعاهدات اليت         
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 مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واحلـق يف اللجـوء؛             ،كامالً وفعاالً 
وأوصت منظمة  . حظر التمييز ضد مجيع األشخاص مبن فيهم غري املواطنني        و ،وحقوق الطفل 

 املدنيـة   العفو الدولية النمسا بضمان التنفيذ الكامل والفعال للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           
 واتفاقية حقوق   ،والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

  .)٩(الطفل
بت منظمة العفو الدولية بنية النمسا النص يف قانون العقوبات على جرمية حمددة            ورّح  -٦

 التعذيب، لكنها    إىل تنفيذ توصية طال أمدها قدمتها جلنة مناهضة        يفضيتتعلق بالتعذيب، مما    
نظمة النمسا بتحديد إطار    املوأوصت  .  العتماد القانون  حمددالحظت عدم وجود إطار زمين      

 مـن   ٢ والفقـرة    ١زمين ضيق لتجرمي التعذيب يف إطار القانون احمللي وذلك عمالً باملادة            
  .)١٠(عذيب من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، وفقاً لتوصية جلنة مناهضة الت٤ املادة
 أن النمسا تعتمد معاهدات األمم املتحـدة مقرونـة          ٢ املشتركة   الورقةوالحظت    -٧

لكنها ال تنقل أحكام هذه املعاهدات      ) من القانون الدستوري   )د(٥٠املادة  (بأحكام للتنفيذ   
يضاً ويتضح ذلك أ  .  مما جيعل التنفيذ املباشر هلذه املعاهدات أمراً مستحيالً        ،إىل قوانينها الوطنية  

  .)١١(من خالل السوابق القضائية حيث يتم جتاهل معايري األمم املتحدة إىل درجة كبرية
والحظت منظمة الشجاعة املدنية والعمل من أجل مكافحة العنصرية أن احملكمـة              -٨

 قراراً ينص على أن الدستور يكفل املساواة أمام القانون          ١٩٩٥الدستورية أصدرت يف عام     
  االجتمـاعي   إعانات الـسكن   يسمح مبنح وهذا احلكم   .  لألجانب جلميع املواطنني ال  

وطالبـت  .  بلدان ثالثـة   وليس ملواطين واألسرة للنمساويني وملواطين االحتاد األورويب      
 بتعديل   النمساوية منظمة الشجاعة املدنية والعمل من أجل مكافحة العنصرية احلكومة        

ألشخاص املقيمني يف النمسا بغـض      مجيع ا أمام القانون بني    ساواة  املالدستور وضمان   
  .)١٢(النظر عن أصلهم الوطين

ورأى مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن عملية تعديل الدستور تتـيح              - ٩
وحثت شبكة  .  هبا لتقنني مجيع احلقوق األساسية بصورة متسقة وواضحة        اًفرصة ُمرحَّب 

 ضمان لذي يهدف إىلاقانون الحقوق الطفل النمساوية احلكومة على مراجعة مشروع 
 حقوق الطفل يف عملية ائتالفإدماج حقوق الطفل يف الدستور وضمان مشاركة ممثلي 

  .)١٣(املراجعة
 حتفظاهتـا علـى    النمسا مجيع     بأن تسحب  وأوصت شبكة حقوق الطفل النمساوية      -١٠

ط مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان الـضوء علـى أمهيـة            وسلّ. اتفاقية حقوق الطفل  
  . )١٤(ظ مبكانة االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف الدستوراالحتفا
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
 الذي  ،الحظ مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن جملس أمني املظامل النمساوي            -١١

 كمـا الحـظ     .يقدم التقارير إىل الربملان، هو مؤسسة مستقلة منصوص عليها يف الدستور          
 إلجراء زيارات إىل    ١٩٩٩فوض أن اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان قد أنشئ يف عام           امل

 وإن كان ُملحقاً إدارياً بـوزارة       ،هذا اجمللس استقاللية   الشرطة، وأن    لدىأماكن االحتجاز   
 وذكـر   . الدسـتور  مكفولة مبوجب الداخلية االحتادية ويصدر توصيات إىل وزير الداخلية،        

جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن استقاللية اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان عـن            مفوض  
مشترك من خالل وضعه كهيئة مستقلة يف إطار مؤسسي         ميكن أن تتعزز    السلطات احلكومية   

فوض إىل إن إنشاء مؤسسة مستقلة      املوأشار  .  وزارة الداخلية وجملس أمني املظامل الربملاين      بني
 وتلقـي للرصد  واضحة  هلا آلية    تتوفر   ١٩٩١بادئ باريس لعام    مل وفقاًان  متاماً حلقوق اإلنس  

  .)١٥( إذا  ضمن الدستور صراحة استقالليتهاهو خيار متاحالشكاوى 
 مؤخراً إلنشاء آلية وطنيـة  جرتوالحظت منظمة العفو الدولية أن املفاوضات اليت      -١٢

نظمة عن قلقها ألن املوأعربت . دين أبواب مغلقة دون مشاورة اجملتمع املخلفوقائية قد متت 
 رمبا تكون آلية غري مـستوفية للمعـايري        ُتنشأ باالستناد إىل املقترحات احلالية       كهذهأية آلية   
 مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وال سيما فيمـا يتعلـق             ةاملطلوب

بضمان مشاورة اجملتمع املدين عند     نظمة حكومة النمسا    املوأوصت  . )١٦(باستقالليتها ومتويلها 
  .)١٧(إنشاء هذه اآللية

 عدم وجـود    مكافحة العنصرية والحظت منظمة الشجاعة املدنية والعمل من أجل          -١٣
تكفل التركيز على موضوع التمييز اإلثين وأوصت حكومة        ) مشتركة بني الوزارات  (هياكل  

نظمة أنه وفقاً الستقصاء    امل كما الحظت    .)١٨(النمسا بإنشاء وزارة معنية باملساواة يف املعاملة      
 تبلـغ   ، من األقليات اإلثنية   مشل عدداً أجرته وكالة احلقوق األساسية التابعة لالحتاد األورويب        

الذين مل يكن لديهم ِعلم بالقانون املتعلـق        ونسبة األشخاص الذين متت مقابلتهم يف النمسا        
لمظامل ل ِعلم بوجود مكتب أمني      لديهم الذين    نسبة ، بينما بلغت   يف املائة  ٧٠مبناهضة التمييز   

 يف  ٣٧يف االحتاد األورويب تبلغ      املتوسطة   النسبة(فقط   يف املائة    ١٥معين باملساواة يف املعاملة     
نظمة احلكومة إىل حتسني اهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان وإنشاء مكاتب          املودعت  ). املائة

  .)١٩( يف املعاملةإقليمية ألمني املظامل املعين باملساواة

  التدابري السياساتية  -دال   
 النمسا بالشروع يف وضع خطـة       ٢ املشتركة   والورقةأوصت منظمة العفو الدولية       -١٤

عمل وطنية حلقوق اإلنسان وكذلك خطة عمل وطنية تتعلق بالعنصرية وكـره األجانـب،              
الدوليـة أن توزيـع     والحظت منظمة العفـو     . )٢٠( مع اجملتمع املدين   الوثيقوذلك بالتشاور   
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اختصاصات حقوق اإلنسان فيما بني الوزارات، وكذلك دور املنـسقني املعنـيني حبقـوق      
 ني املنـسق  ويبدو أن . يزاالن غامضني  الوزارات واألقاليم، ال     على مستوى اإلنسان العاملني   

 ة املؤسـسي للمكانة للدعم السياسي وكذلك     تقرون يف  بصفة خاصة،  ، حبقوق اإلنسان  املعنيني
دماج حقوق اإلنـسان يف مجيـع   وإلاملوارد الالزمة لضمان تنفيذ النمسا اللتزاماهتا الدولية       و

  . النمساويةاحلكومات اإلقليميةاجملاالت اليت تتناوهلا سياسة احلكومة االحتادية و
والحظت منظمة العفو الدولية أن املسؤولني احلكوميني يعقدون اجتماعـات مـن              -١٥

 إال إنـه  اجملتمع املدين ملناقشة شواغل حمددة تتعلق حبقوق اإلنسان،          ممثليوقت إىل آخر مع     
توجد آلية أو عملية لضمان وتيسري إقامة حوار مواضيعي منتظم مع اجملتمع املدين بـشأن                ال

 االسـتعراض نظمـة أن    املكما الحظت   . حقوق اإلنسان يف جمال   الشواغل احلالية واهليكلية    
 اليت تعتـري إعمـال    يتيح فرصة ممتازة لعالج أوجه النقص        املتعلق بالنمسا الدوري الشامل   

وأوصت منظمة العفو الدولية النمسا بـأن        .)٢١( معاجلة منهجية  هذا البلد حقوق اإلنسان يف    
 منتظم بالتشاور مع اجملتمع املدين، آلية أو عملية لضمان وتيسري إقامة حوار مواضيعي              ُتنشئ،

  حقـوق اإلنـسان وأن جتـري،       ية واهليكلية يف جمال   احلالمع اجملتمع املدين بشأن الشواغل      
 الدوري الـشامل وأن     لالستعراضبالتشاور مع اجملتمع املدين، تقييماً واضحاً الوثيقة اخلتامية         

  .)٢٢( االستعراض الدوري الشامل إطار عمليةتضمن تنفيذ التوصيات املوجهة إىل النمسا يف
وق اإلنسان الذي ينعكس يف ضعف      نقص الوعي حبق   ٢ املشتركة   الورقةوالحظت    -١٦

 التثقيف يف جمال حقـوق      وجود شوائب تشوب   كما الحظت    اخلطاب العام يف هذا الشأن،    
  .)٢٣( املنهجي يف جمال حقوق اإلنسان الوعي والتثقيفلزيادةاإلنسان، وأوصت باختاذ تدابري 

 علـى    العنصرية النمـسا   مكافحةت منظمة الشجاعة املدنية والعمل من أجل        وحثّ  -١٧
 ،االستفادة من البيانات املتاحة واستخدامها كأساس لصياغة سياسات عامة ملكافحة التمييز          

 يف  قد أطلقت نظمة أن وزارة الداخلية االحتادية      املكما الحظت   .  التمييز اهليكلي  مبا يف ذلك  
 أضافت أن هـذه     لكن املنظمة  باإلدماج خطة عمل وطنية تتعلق      ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

شرع تل خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية اليت كان يتعني على النمسا أن             كمِّة ال تُ  اخلط
 يف ديربان يف     الذي عقدته األمم املتحدة    يف تنفيذها بعد انعقاد املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية       

  حتقيـق   على تدابري ترمـي إىل     باإلدماجخطة العمل الوطنية املتعلقة     وال تنص   . ٢٠٠١عام  
 مزيد من الـدعم لـضحايا       وتقدمي ، وتعزيز قانون املساواة يف املعاملة     ،لتماسك االجتماعي ا

  .)٢٤( التمييز اهليكليمسألة أو معاجلة ،التمييز
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

   حقوق اإلنساناتالتعاون مع آلي  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات    
ظمة العفو الدولية عن رفض النمسا تنفيذ آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    أبلغت من   -١٨

 ليس ألحكام العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         هأنبنظمة  امل وأفادت. تنفيذاً كامالً ويف حينه   
. )٢٥(املدنية والسياسية وال آلراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أي تأثري يف القانون الـداخلي             

تابعة امل، فضالً عن ذلك، عدم وجود آلية أو عملية مناسبة لضمان وتيسري             ظمةاملنوالحظت  
نتظمة لتنفيذ توصيات هيئات املعاهدات، مبا يف ذلك مـن خـالل إتاحـة مجيـع اآلراء                 امل

 حـوار واملالحظات اخلتامية املتعلقة بالنمسا للجمهور باللغة األملانية ومن خالل املشاركة يف     
  .)٢٦(توصيات تلك اهليئاتتمع املدين بشأن مواضيعي منتظم مع اجمل

 أنه يتعني علـى  العنصريةوذكرت منظمة الشجاعة املدنية والعمل من أجل مكافحة           -١٩
 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري           حتفظاهتا على النمسا سحب   

لتعاون مع اآلليـات الدوليـة      والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، بغية تعزيز ا        
  .)٢٧(حلقوق اإلنسان

 مع مراعاة القانون اإلنـساين      ،تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -باء   
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية     مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن        الحظ  -٢٠

 أن األفارقة السود واملسلمني والروما هم أكثر فئـات الـسكان             خلصت إىل   قد والتعصب
، يف الوقت نفسه، بـأن معـاداة        مع اعترافها لعنصرية والتمييز العنصري يف النمسا،      لتعرضاً  

وفضالً عن ذلك، أشارت اللجنة األوروبيـة  .  مشكلة يف النمسا أيضاًشكلتزال تالسامية ال  
 من غري مـواطين     إىل أن ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين     ملناهضة العنصرية والتعصب    

 اليت تنم عـن العنـصرية        والتغطية اإلعالمية  االحتاد األورويب يقعون هدفاً للخطب السياسية     
، وبأشـد  منهجيـة بصورة   السلطات النمساوية بأن تدين،اللجنة ت وأوص .وكره األجانب 

ه األجانب ومعـاداة الـسامية يف اخلطـب         العبارات املمكنة، مجيع أشكال العنصرية وكر     
 أيضاً باعتماد تدابري خمصصة ملكافحة جلوء األحزاب السياسية أو ممثليها           ت وأوص ،السياسية

لعنصرية أو كره األجانب، وال سيما من خـالل اعتمـاد           ا حتريضية تنطوي على  إىل خطب   
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 )٢٨(و كره األجانب  أحكام قانونية تسمح بوقف متويل األحزاب اليت تشجع على العنصرية أ          
  .من اخلزانة العامة

والحظ جملس أمني املظامل النمساوي أن انتهاك حظر التمييز يعترب يف معظم األحيان               -٢١
وأشـار  . يعاقب على النحو الواجب    أو   ن مرتكبه ال يقاضى   إف، وبالتايل   جمرد خمالفة بسيطة  

 تعدل السلطات العامـة  يته ما مل وتوع اجلمهور   تغيري مواقف لس إىل أنه ال ميكن أن ُيتوقع        اجمل
 ومعاقبتهم بشكل   مرتكبيها وتكفل مقاضاة    جمرد خمالفات بسيطة   االنتهاكات   تلكعن اعتبار   

  .)٢٩(فعال
 إىل أن املرأة ال ُتعامل على قدم املساواة مع الرجل وأن            ٢ املشتركة   الورقةوأشارت    -٢٢

 واألطفـال   ، وال سيما الروما   ،ياتالفرص املتكافئة غري متاحة للمهاجرين والالجئني واألقل      
واألشخاص ذوي اإلعاقة واملثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة          

 وجود ما يشري إىل انتشار العنـصرية اهليكليـة يف       ٢ املشتركة   الورقةكما أفادت   . اجلنسانية
  .)٣٠( يف صفوف قوات الشرطةتتجلىاملمارسة اإلدارية وإىل أهنا 

 أن تشريعات مكافحة التمييز هي تشريعات مربكة        ٢ املشتركة   الورقةما الحظت   ك  -٢٣
 درجات متفاوتـة    توفروهي  . وقوانني املقاطعات  فيما بني خمتلف القوانني االحتادية       ومشّتتة

لـى الـسلع واخلـدمات    عصول يف جماالت العمل واحل املختلفة  لتمييز  ا من أشكال للحماية  
 يف  وال حتصل اهليئات املعنية باملساواة، مثل جلنـة املـساواة         . موالضمان االجتماعي والتعلي  

.  على التمويل الكايف وهي تفتقر لالستقاللية      ، وأمني املظامل املعين باملساواة يف املعاملة      املعاملة
 قوانني مكافحة التمييز لـضمان املـساواة يف         ومواءمة مبراجعة   ٢ املشتركة   الورقةوأوصت  
 كما أوصت بزيادة املوارد املخصـصة للـهيئات املعنيـة           ، التمييز أشكال مجيع   مناحلماية  

 باختاذ تدابري ملكافحة كـره      ٢ املشتركة   الورقةكما أوصت   . )٣١(باملساواة وحتسني كفاءهتا  
  .)٣٢() خطة عمل وطنيةوضعمثل (اإلسالم والعنصرية اهليكلية 

 أفراد األقليـات    والحظت منظمة العفو الدولية أن الشكاوى املقدمة بشأن تعرض          -٢٤
 غري كاف من جانب كل مـن        اً رد ستتبعتاإلثنية لسوء املعاملة على أيدي الشرطة غالباً ما         

لتحقيق ل ختضع ذلك أن هذه الشكاوى ال       ومن األمثلة على  . قوات الشرطة والنظام القضائي   
يف ، مبا يف ذلك     جتري مقاضاة املتهمني فيها، وإذا جرت حماكمتهم      نادراً ما   وبشكل صحيح   

 دائماً عقوبـات     عليهم ، فإن احملاكم ال تفرض    ة خطري ةافع عنصري و املعاملة بد  إساءةحاالت  
  .)٣٣( مع خطورة اجلرمية مبا يف ذلك دافعها العنصريتتناسب

 تقـدمي   والقضاء عـن   الشرطة   ختلف أجهزة وخلصت منظمة العفو الدولية إىل أن         -٢٥
من حيث  مماثلة  تكون   ثنية، بصورة منتظمة،  جانب وأفراد األقليات اإل   األ الرعاياخدمات إىل   

. )٣٤( يعـود إىل العنـصرية املؤسـسية       ،النمساوينياملواطنني  لخدمات املقدمة إىل    ل نوعيتها
 برنامج حكومي يسعى إىل جعـل       أنه على الرغم من وجود    والحظت منظمة العفو الدولية     

 فعالية، فإن النمسا مل تقم،      احلماية من العنصرية وكره األجانب مبوجب القانون اجلنائي أكثر        
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خطة عمل ملكافحة  حوادث العنصرية كما أهنا مل تضع   حىت اآلن، جبمع ونشر إحصاءات عن     
أن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب،      نظمة  املوأكدت  . العنصرية وكره األجانب  

على استحداث نمسا سلطات الالتابعة جمللس أوروبا، قد أوصت، يف تقارير متتالية، بأن تعمل 
يسمح بتقييم أوضاع خمتلف جمموعـات األقليـات يف         جلمع البيانات   نظام شامل ومتسق    "

  .)٣٥(النمسا وما تتعرض هلا هذه األقليات من متييز
 جهـاز كما أوصت منظمة العفو الدولية النمسا بتدريب أفراد الشرطة والعاملني يف      -٢٦

 تدابري  بدوافع عنصرية، واختاذ  تعلق جبرائم ُترتكب     ت  اليت شكاوىالالقضاء على كيفية معاجلة     
 عنصرية من جانب    تشري إىل تصرفات   يف مجيع االدعاءات اليت      ة فعال اتلضمان إجراء حتقيق  

  . القانون ومعاقبتهم على النحو الواجبإنفاذموظفي 
اختـاذ  ب سلطات النمسا    أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     كما    -٢٧

الـيت    واجلنـائي   اإلداري القانون تطبيق أحكام     أن يتم على النحو الواجب      لضمان خطوات
القضاء  بزيادة توعية وتدريب العاملني يف نظام        وأوصت اللجنة . هتدف إىل مكافحة العنصرية   

  .)٣٦(اإلداري

  احلق يف احلياة واحلرية والسالمة الشخصية  -٢  
 ، إىل حد كبري   ،علقة باحلبس اجلنائي تعود    أن املشاكل املت   ٢ املشتركة   الورقةالحظت    -٢٨

إىل  ٢٠٠٣ إلغاء حمكمة األحـداث يف عـام         أدىوقد  . أعداد املوظفني إىل النقص يف    
 يف  ، بانتظـار الترحيـل    ،وُيحتجز ملتمسو اللجوء  . معايري احتجاز األحداث  إضعاف  

ـ  لفترة تصل إىل عشرة شهور دون مراجعة         -  مراكز احتجاز يف خمافر الشرطة     ة تلقائي
 وذلك يف معظم األحيان يف زنزانات مغلقـة دون أي           - منتظمة ألسباب احتجازهم    

  .عمل يقومون به
 عـن موثوق هبـا    متطابقة و  تقارير   حصلت على  منظمة العفو الدولية أهنا      وزعمت  -٢٩

 القـانون   إنفاذتعرض أشخاص لسوء املعاملة واإلفراط يف استخدام القوة على أيدي موظفي            
 يواجهها الضحايا فيما يتعلق بإحقاق العدالة وَجرب األضرار اليت حلقت           الصعوبات اليت عن  و
 بإنشاء هيئات حتقيق مستقلة للنظر يف القضايا املتعلقـة          ٢ املشتركة   الورقةوتوصي  . )٣٧(هبم

مبـا  ( وضمان معاجلة حاالت سوء املعاملة معاجلة صحيحة    ، املعاملة إساءةبلجوء الشرطة إىل    
  .)٣٨()يف ذلك التعويض

 على النحو الذي    ،كما أكدت منظمة العفو الدولية أن استخدام مسدسات صاعقة          -٣٠
. )٣٩( القانون، قد يؤدي إىل حدوث انتهاكات حلقـوق اإلنـسان      موظفو إنفاذ ميارسه حالياً   

 القوانني املسدسات الصاعقة    موظفي إنفاذ  النمسا بضمان أن يستخدم مجيع        املنظمة وأوصت
والحظـت  . )٤٠( القانون الدويل حلقوق اإلنسان     صارمة متوافقة مع   استخداماً يراعي معايري  

 يف مرافـق    جائز) التيزر( أيضاً أن استخدام أسلحة الصدمات الكهربائية        ٢ املشتركة   الورقة
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من جانب الشرطة اليت    " كسالح أقل خطورة  "االحتجاز وأنه ُيسمح بوجه عام باستخدامها       
 حظر عام علـى اسـتخدام       بفرض النمسا   ٢كة   املشتر الورقةوأوصت  . تستخدمها بالفعل 

  .)٤١(أسلحة التيزر وتطبيق أحكام جنائية حتظر التعذيب وفقاً التفاقية مناهضة التعذيب
 لقانون احلماية من العنف املـرتيل ألن        املعيب التنفيذ   ٢ املشتركة   الورقةوالحظت    -٣١

حقة القـضائية وإىل تكـرر       مما يؤدي إىل عدم كفاية املال      ،عملية مجع األدلة تشوهبا شوائب    
 أن األحكام الصادرة تبني أن القضاة ال ميلكون         ٢ املشتركة   الورقةوالحظت  . التربئةحاالت  

وعلى الرغم من املبادئ التوجيهيـة      .  العنف ضد املرأة   وعواقب أسباب   عنمعلومات كافية   
بات اثرية، باإلص خدمات الرعاية الصحية ال تعترف، يف أحيان ك       دوائر  املتعلقة باملوضوع فإن    

واالعتماد على الزوج للحصول على ترخيص اإلقامة يقلل        . اليت تلحق بالنساء بسبب العنف    
  .)٤٢( النساء املهاجراتلهمن مستوى احلماية من العنف الذي تتعرض 

 مبوجب   يف النمسا  اً العقاب البدين حمظور   بأنه رغم كون   ٢ املشتركة   الورقةوأفادت    -٣٢
 واملـدارس واملؤسـسات    ةاألسر(ال يتعرضون للعنف يف أوساط متعددة       ، فإن األطف  القانون

 بسبب انعدام   تعتريها شوائب ؛ وأن تدابري منع وتقييم حاالت العنف        ) مثالً اخلاصة والكنائس 
وُيفتقر للبيانات وكذلك لتحديد هوية األطفال ضحايا االجتار        . التعاون بني املؤسسات املعنية   

  .)٤٣(توفري الرعاية هلم حتديداً منهجياً ووالبغاء
 وال سيما النساء والفتيات ، أن األشخاص ذوي اإلعاقة٢ املشتركة  الورقةوالحظت    -٣٣

والعنـف  ( ضحية العنف    يقعون ما   كثرياً اإلعاقة، وباألخص املصابات بإعاقة ذهنية،       ذوات
ي اإلعاقة  أن األشخاص ذو  ويعود ذلك أيضاً إىل القوالب النمطية اليت تعترب         ). اجلنسي أيضاً 

.  األشخاص تثقيفاً جنسياً كافياً     هؤالء ول دون تلقي  ، مما حي  "فاقدو الرغبة واجلاذبية اجلنسية   "
 يف مؤسسات حترض على العنف، بـسبب     مثالً ترتيبات العيش    ويتفاقم هذا الوضع من جراء    

  .)٤٤(هياكلها

   وسيادة القانون،اإلفالت من العقابمسألة  مبا يف ذلك ،إقامة العدل  -٣  
. أن القضاء يف النمـسا يفتقـر لالسـتقالل اهليكلـي          ب ٢ املشتركة   الورقةأفادت    -٣٤

 القضاء املستقل إىل املدعني العـامني الـذين   جهازفاإلصالحات األخرية أدت إىل نقل مهام   
ومما يزيـد   . أدى إىل زيادة االعتماد على وزارة العمل      مما  يتلقون توجيهات من وزير العدل،      

 القضاة واملدعني العامني واملوظفني اإلداريني   أعدادل اهليكلية أيضاً النقص يف      من تعقيد املشاك  
 أن قضايا حقوق اإلنسان واملساواة      ٢ املشتركة   الورقةكما الحظت   . )٤٥( القضائي اجلهازيف  
اجلنسانية هي جزء من مناهج تدريب القضاة؛ ومع ذلك، فـإن هـذه القـضايا               القضايا  و
 الورقةوأوصت  . يف برامج التثقيف املستمر املعدة للقضاة احلاليني      تندرج، بصورة كافية،     ال

إعادة هيكلتها وزيادة املوارد    و تعزيز استقاللية اهليئة القضائية    باختاذ تدابري لزيادة     ٢املشتركة  
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جهـاز   وزيادة توعية العـاملني يف       ، جرائم الشركات  مع قضايا  أيضاً   لتتعاملاملخصصة هلا   
  .  حقوق اإلنسانيف جمال إلزامي القضاء وتدريبهم بشكل

 أن  والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التابعة جمللس أوروبـا،           -٣٥
 ،وبصفة خاصـة  .  كبرية للغاية من نزالء السجون     يشكلون نسبة السجناء من غري املواطنني     

 يف املائة من احملتجزين يف احلبس االحتياطي هم من غري املـواطنني وأن              ٦٠أن  بتفيد التقارير   
الفرق بني عدد احملتجزين يف احلبس اإلحتياطي واملدانني بشكل هنائي هو أكرب بكثري بالنسبة              

 السلطات النمساوية بإجراء    وأوصت اللجنة . لغري املواطنني منه بالنسبة للمواطنني النمساويني     
حاالت التمييز العنصري املباشر وغري املباشر يف نظام القضاء اجلنائي وال سيما             تتناولحبوث  

 من اعتماد تدابري    وذلك من أجل التمكن    ،فيما يتعلق حباالت االحتجاز االحتياطي والسجن     
  . )٤٦(مستهدفة عند الضرورة

 وبـة  أو العق  أوصت اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        و  -٣٦
 السلطات النمساوية باختـاذ التـدابري       ،أوروبا التابعة جمللس    ،القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

الالزمة لضمان إعالم مجيع األشخاص احملتجزين يف خمافر الشرطة حبقوقهم األساسية بالكامل            
لتوقيـع   األشخاص املعنيني ا    من وينبغي أن ُيطلب  . وذلك ابتداًء من حلظة حرماهنم من احلرية      

. )٤٧( يثبت أهنم أُعلموا حبقوقهم، وينبغي تزويدهم بنسخة من صحيفة املعلومـات           إقرارعلى  
للمساعدة القانونية يف سـياق      مكتمل   كما أوصت اللجنة السلطات النمساوية بإنشاء نظام      

االحتجاز االحتياطي، بغية ضمان استفادة األشخاص الذين ليسوا يف وضع  يسمح هلم بدفع              
  .  طوال مدة احتجازهم االحتياطيمساعدة حمامٍام، استفادة فعالة، إن أرادوا، من  حمأتعاب

  سريةاألياة احلاحلق يف الزواج ويف   -٤  
وأن لمثليات واملثليني احلق يف عقد شراكة مسجلة،        ل أن   ٢ املشتركة   الورقةالحظت    -٣٧
ان املثليات واملثلـيني  وليس بإمك. ناال يشمل نفس جمموعة احلقوق اليت يتمتع هبا الزوج    هذا  

 املـساعدة    تلقي حرمون من ُيأهنم  ؛ كما   ، مبا يف ذلك تبين أطفال شركائهم       أطفاالً أن يتبنوا 
 بطفل شريكته أو شـريكها    عالقة قانونية   إقامة   من   املثلي أو املثلية  وحرمان   .الطبية اإلجنابية 

حقـوق  مان   الـسلطات بـض    ٢ املشتركة   الورقةوأوصت  . )٤٨(ينتهك أيضاً حقوق الطفل   
  .)٤٩( وفقاً للمعايري الدوليةالشريكني من اجلنس نفسه

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٥  
. علـى نطـاق مفـزع      عن الكراهية    انتشار خطاب  ٢  املشتركة الورقةالحظت    -٣٨
قليـات  بصفة خاصة األجانب واملهاجرين وملتمسي اللجـوء واأل       هذا اخلطاب   ستهدف  وي
اليت  األحكام القانونية    - وبصفة خاصة عدم تطبيق      -تطبيق  إن  و). السلوفانيون من كارينتيا  (

 الدين واملعتقد والسن واجلنس وامليول اجلنسية أو اإلعاقة         وال تشمل  خطابات الكراهية    حتظر
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 الـيت  بتطبيق األحكام القانونية     ٢ املشتركة   الورقةولذلك أوصت   . هو أمر يبعث على القلق    
  .)٥٠( خطابات الكراهية تطبيقاً أكثر فعاليةحتظر
والحظت منظمة الشجاعة املدنية والعمل من أجل مكافحة العنصرية أن احملكمـة              -٣٩

 حقواطنني من بلدان ثالثة     امل منح عدم دستورية    ،٢٠٠٤يونيه  /يف حزيران  ،الدستورية أعلنت 
 منحرت مدينة فيينا تشريعاً بشأن       بعد أن أصد   احمللياتالتصويت يف االنتخابات على مستوى      

 مثل قرارها بأن احملكمة وعلّلت. احملليات على مستوى  حق التصويت ملواطنني من بلدان ثالثة   ا
نظمة احلكومة إىل   املودعت  . هذا التشريع ينتهك املبدأ الدستوري املتعلق بالتجانس السكاين       

احملليـات علـى     على مـستوى     تالتصويبلسماح ملواطين البلدان الثالثة     ل الدستور و  تعديل
  . )٥١(األقل
والحظ مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان             -٤٠

حرية ( ١٠يف مناسبات عديدة، املادة      خلصت يف السنوات األخرية إىل أن النمسا انتهكت،       
عظم احلـاالت، فـرض     يف م   مت، وكان قد . من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    ) التعبري

 يف حني أصدرت    اإلعالم، لقيامهم بنشر مطبوعات حمددة يف وسائط        املشتكني على   غرامات
 أن إداناهتم مل تكن تتناسـب مـع         مفادهاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف النهاية حكماً        

قـد  ية احملاكم النمـساو  ويتبني من ذلك أن  .  وأهنا غري ضرورية يف جمتمع دميقراطي      فعلوه ما
لصحافة ل  تقييداً تحقيق التوازن بني محاية الفرد وحرية الصحافة، هنجاً أكثر        لسعياً  ،  انتهجت

وأوصى مفـوض جملـس     . باملقارنة مع النهج الذي اتبعته احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان        
ن  حوار نشط مع احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسا      باالخنراط يف أوروبا حلقوق اإلنسان القضاة     

. املوضوع من خالل دعوة ممثلني من احملكمة إىل املشاركة يف احللقات الدراسـية            هذا  بشأن  
التشهري ب املتعلقةفوض السلطات النمساوية على مراجعة األحكام اجلنائية احلالية         املكما حث   

لتحديد ما إذا كان ينبغي إلغاؤها لضمان عدم استخدامها لفرض عقوبات غري متناسبة هبدف        
يف  اتاألحكام اجلنائية كوسيلة لفرض عقوب    وشكك يف مالءمة استخدام     .  مسعة األفراد  محاية

 يف القانون املدين هو اخليار األفضل يف         يف هذا الشأن    التشهري وقال إن إدراج أحكام     حاالت
  .)٥٢(مثل هذه احلاالت

  ظروف عمل عادلة ومواتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف   -٦  
عة املدنية والعمل من أجل مكافحة العنـصرية أن املـسلمني           ذكرت منظمة الشجا    -٤١

 يتعرضون" هم أجنبية ؤ أمسا تبدو"واألشخاص ذوي لون البشرة الداكن أو األشخاص الذين         
 أرباب العمل حبقـوق     وأفادت املنظمة بأن مستوى وعي    . عمللل التقدم بطلبات لتمييز عند   ل

 أرباب العمل وتقـدمي     لتوعيةاذ تدابري    احلكومة على اخت   وحثّتالعمال منخفض إىل حٍد ما،      
  .)٥٣(احلوافز لتنفيذ تدابري إلدارة التنوع أو للعمل اإلجيايب
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  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
قت يف   اجمللس الوطين النمساوي املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة أن النمسا صدّ          أفاد  -٤٢
ألمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة دون أن تنشئ أجهزة           على اتفاقية ا   ٢٠٠٨عام  

 من  ٢حتادية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        اال والية من الواليات  لرصد التنفيذ يف كل     
 هيئة مستقلة لرصد عمل املؤسسات املعنية        أية  من االتفاقية، ودون أن تكون هناك      ٣٣املادة  

 مـن   ١٦ مـن املـادة      ٣و املنصوص عليه يف الفقـرة       باألشخاص ذوي اإلعاقة، على النح    
. )٥٥(وأوصى اجمللس بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس         . )٥٤(االتفاقية

وأوصت منظمة العيش املستقل النمساوية بوضع خطة عمل لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص            
  .)٥٦(وي اإلعاقة يف وسائط اإلعالمذوي اإلعاقة واألخذ مبعايري إلزامية لتمثيل األشخاص ذ

ـ   والحظ اجمللس الوطين النمساوي املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة أن          -٤٣   يف ده ال توج
 وجود عوائـق     إمكانيات الوصول الشامل، كما الحظ     لمعوقنيل تتيحالنمسا سياسة وطنية    

يـع  متعددة حتول دون مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة متساوية ومـستقلة يف مج            
أن القانون االحتادي املتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص لألشـخاص         بوأفاد اجمللس   . جماالت احلياة 

 لرصد حظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقـة يف          ٢٠٠٦ذوي اإلعاقة قد صدر يف عام       
ومع ذلك، مل يتم إال يف حاالت قليلة للغاية اختـاذ           . مجيع اجملاالت وعلى املستوى االحتادي    

وقد اختذت خطوات إلزالة    . احة الفرص أمام األشخاص ذوي اإلعاقة يف املقاطعات       تدابري إلت 
 لطول الفتـرة    وذلك نظراً احلواجز املادية وفقاً للمصاحل االقتصادية وتقديرات أوساط العمل         

وأوصـى اجمللـس    . )٥٧()٢٠١٥حىت عام   (االنتقالية قبل أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ         
عند وضع خطـط لبنـاء        بأن تُُراعى  )٥٨(ين باألشخاص ذوي اإلعاقة   الوطين النمساوي املع  

 مـن  ذوي اإلعاقـة املساكن وتنمية املدن واألقاليم التزامات احلكومة بتوفري سبل لـتمكني           
 يف مناهج   إلزامياًموضوعاً  " التصميم الشامل "وينبغي أن يكون موضوع     . الوصول إىل املرافق  

  . التدريب التقين واملهين
 الـُصمّ املتاحة أمام جمموعة كبرية من       الفرص  أن للُصّمت الرابطة النمساوية    وذكر  -٤٤

وضعاف السمع للعمل يف ظروف تراعي إعاقتهم هي فرص قليلة للغاية بسبب أوجه النقص              
 وضعاف السمع الُصّم نسب البطالة يف صفوف وأفادت الرابطة بأن .  نظام التعليم  اليت تشوب 

صفوف األشخاص اآلخرين وأن فرص ترقيتهم املهنية هي بـشكل           يف   تتجاوز كثرياً مثيالهتا  
التعليم اإللزامـي   ( وضعاف السمع متييزاً قاسياً يف جمال التعليم         الُصّمويواجه  . قليلة جداً عام  

والحظت الرابطة أن معظم القوانني واللوائح املتعلقة بالقبول يف مؤسسات          ). والتعليم األعلى 
 "التحدث والنطـق  "ل تشترط توفر مهارات تتعلق بالقدرة على        التعليم أو احلصول على العم    

. عند اختيار املرشـحني   " سالمة العقل "و" العقلية"واللياقة  " البدنية "وباللياقةباللغة األملانية،   
وأوصت . اإلشارة معياراً للقبول  ) لغات(لغة   وال تعترب    فقطاللغة املنطوقة   " اللغة"وتعين كلمة   
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 الُصّمال احلق يف استخدام لغة اإلشارة النمساوية كلغة لتعليم وتدريس           الرابطة احلكومة بإعم  
  .يف مجيع مراحل نظام التعليم

وأفاد املنتدى الوطين النمساوي املعين باخلدمات االجتماعية لألشخاص املشردين أن            -٤٥
 إىل لوصولا إلتاحة شروطاً صارمة وصعبة حتددالسياسات واملمارسات احلالية يف النمسا اليت  

املساعدة االجتماعية األساسية، هي سياسات وممارسات تنتهك التزام النمسا مبوجب املـادة            
 وتزيد مـن خطـر      االقتصادية واالجتماعية والثقافية   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق       ١١

 بصفة خاصة من احلصول على الـسكن  ضعيف يف وضع أصالًاستبعاد األشخاص الذين هم     
وأوصى املنتدى النمسا بإزالة العقبات اليت حتول دون متتـع غـري            . عملوااللتحاق بسوق ال  

 أوصـى   ، كما املواطنني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال سيما يف جمال السكن         
النمسا أيضاً بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد        

الختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية         أسرهم وعلى الربوتوكول ا   
  .)٦٠(واالجتماعية والثقافية

  احلق يف التعليم  -٨  
 أن النمسا ال تكفل للطالب مـن مجيـع األوسـاط            ٢ املشتركة   الورقةالحظت    -٤٦

تناد االجتماعية االلتحاق بالتعليم العايل ألن نظام املدارس االبتدائية يفصل بني الطالب باالس           
حيتـاجون  "وهناك مؤسسات تعليمية مستقلة لألشخاص الذين       . إىل خصائصهم االجتماعية  

. )٦١(من حيث املبدأ، التعلم بعد الـصف الثـامن         والذين ال حيق هلم،   " خاصتربوي  لتعليم  
 أن تقليص املوارد أدى إىل تدين مـستوى التعلـيم االبتـدائي             ٢ املشتركة   الورقةوأضافت  
 يؤدي إىل حاالت ، مماظت أن إدماج الالجئني يف نظام التعليم ليس كافياًالح، كما واجلامعي

أن اإلمكانيات املتاحـة أمـام األقليـات        ب ٢ املشتركة   الورقةوأفادت  . االنعزال يف املدارس  
 النظـام  بإصالح وأوصت ،)٦٢(واألشخاص املصابني بالصمم لتعلم لغات األقليات غري كافية     

 يف املائة من    ٧نية التعليم يف قطاعي التعليم االبتدائي واجلامعي إىل         التعليمي وزيادة نسبة ميزا   
كما أوصت بإقرار وتعزيز استخدام لغة اإلشارة النمـساوية كلغـة           .  اإلمجايل القوميالناتج  
  .)٦٣(للتعليم
والحظت منظمة الشجاعة املدنية والعمل من أجل مكافحة العنصرية أن نظام التعليم      -٤٧

 يؤثر بصفة خاصة علـى      وهو جانب نقص   االجتماعية والثقافية،    التفاوتاتال يعكس   احلايل  
 عملية جبمع بيانات تيسر     احلكومةنظمة  املوأوصت  . للمهاجرين االجتماعي والتعليمي    احلراك

اختاذ قرارات تتعلق بسياسة التعليم تكون شاملة وترمي إىل مكافحة التمييز وتدريب املعلمني             
 يف الصفوف الدراسية وتـشجيعهم      الكبريلتنوع اللغوي والثقايف    ا التعامل مع لتمكينهم من   

  .)٦٤( التنوعتبين مسألةعلى 
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  والشعوب األصليةاألقليات   -٩  
 اإلثنية أن املشاكل األساسية اليت تواجههـا        للمجموعاتالحظ املركز النمساوي      -٤٨

 تنفيذ مواد معاهـدة     ألقليات وكذلك يف عدم   ل احلماية   توفرية يف   االنمسا تتمثل يف الالمساو   
الدولة النمساوية املعقودة يف سان     اهدة  عوم ١٩٥٥ الدولة النمساوية املعقودة يف فيينا يف عام      

 يف تكوين منظماهتا    القوميةونتيجة لذلك، انُتهكت حقوق األقليات      . ١٩٢٠ جريمان يف عام  
 أشار  ،ة خاصة وبصف. )٦٥(واستخدام لغاهتا حبرية واحلصول على تعليم مناسب ودعم ثقافتها        

 الوحيدة املعترف هبا رمسياً يف النمسا هي أقليـات الكـروات    القوميةاملركز إىل أن األقليات     
روما ال مجاعاتوذكر املركز أن    . والسلوفانيني واهلنغاريني والتشيكيني والسلوفاكيني الوطنية    

. )٦٦( الدويل اإلثنية قد حرمت لعقود من حقوق األقليات األساسية املكفولة مبوجب القانون          
  .)٦٧(كما أوصى املركز بتنفيذ قرارات احملكمة الدستورية بشأن الطبوغرافية واللغات الرمسية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
احلـصول  أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها ألن ملتمسي اللجوء ال يستطيعون              -٤٩

ت وزارة الداخلية عقود مجيع املنظمات غـري         املشورة القانونية بعد أن أهن     بشكل كاٍف على  
.  القانونية إىل ملتمـسي اللجـوء      خدمات املشورة تقدم  كانت  احلكومية املستقلة تقريباً اليت     

 من فرص ملتمسي اللجوء يف احلصول       حيّدواعتربت منظمة العفو الدولية أن هذا اإلجراء قد         
  .)٦٨(لى أسباب احتجازهم وترحيلهمعلى اللجوء أو احلماية الدولية واالعتراض بفعالية ع

والـيت  وأضافت منظمة العفو الدولية أن التعديالت اليت أدخلت على قانون اللجوء              -٥٠
 يف أمام احملكمة اإلداريـة      الطعن حترم ملتمسي اللجوء من إمكانية       ٢٠٠٩ يف عام    اعُتمدت
ظمة العفو الدوليـة أن     وأكدت من .  فيما يتعلق باحلماية الدولية     الدرجة الثانية  حماكمقرارات  

 أن  ١ املـشتركة    الورقةوالحظت  . )٦٩(حرمان ملتمسي اللجوء من هذا احلق هو أمر متييزي        
اللجوء واألجانب تركز   ب تعديالت على التشريعات املتعلقة      إدخالاملداوالت السياسية بشأن    

أن وذكرت ". إساءة استخدام حق التماس اللجوء    مكافحة  "حصرية على   تكاد تكون   بصورة  
 أيـضاً أن  ١ املـشتركة  الورقـة والحظـت  . )٧٠( الالجئنيالتحامل علىذلك يشجع على   

 إساءة االستخدام املزعومة؛ وأنالتعديالت املتعددة تتسم بكوهنا تركز على مراقبة أو مكافحة   
.  كأداة ترمي إىل محاية الالجئنييفقد فعاليته مما جيعل التشريع  هي اليت تسود،اجلوانب األمنية

 بشكل فعـال    ،صول مجيع ملتمسي اللجوء   حوصت منظمة العفو الدولية النمسا بضمان       وأ
 أمـام احملكمـة     من الطعن  ملتمسي اللجوء    ومتكنيلى املشورة القانونية املستقلة،     ع ،وكايف

 الورقـة وأوصـت  . )٧١(فيما يتعلق باحلماية الدولية   حماكم الدرجة الثانية    قرارات يفاإلدارية  
 يف اجملتمـع مـن وزارة       واإلدماج اللجوء واهلجرة    قضايال املسؤولية عن     بتحوي ١املشتركة  

  .)٧٢(الداخلية إىل وزارة جديدة مستقلة
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 يف احلياة يتضررون   أن املهاجرين وال سيما شركاؤهم       ٢ املشتركة   الورقةوالحظت    -٥١
اً أيـض وميس ذلك .  األدىن الكفافحّد يتجاوز تتطلب دخالً مشل األسرة  مجعألن إجراءات   

أيضاً على مقدمي طلبـات     األدىن  دخل  اليسري شرط    و. هم األجانب ءالنمساويني وشركا 
كما أن النساء املسنات واألمهات اللوايت لديهن عدة أطفال يعـانني           احلصول على اجلنسية،    

  .  متكررةوقد تعرض النتقادات مشل األسرة، جبمع يتعلق حصصوهناك نظام . من التمييز
الحتـاد األورويب   ا اليت اعتمدها  أن الئحة دبلن الثانية      ١املشتركة   الورقةوالحظت    -٥٢

ويف النمسا، تطبق . راعاة شواغل حقوق اإلنسان واجلوانب اإلنسانيةمب للدول األعضاء    تسمح
املتعلق باجلوانب اإلنسانية فنـادراً مـا       الئحة  ال حكمأما  . تقييدياًالئحة دبلن الثانية تطبيقاً     

 سـلطات اللجـوء   بأن يطلب على حنو عاجل مـن  ١ املشتركة   رقةالووأوصت  . )٧٣(يطبق
.  تستخدم سلطتها التقديرية يف تطبيق شرط السيادة مبوجب الئحة دبلن الثانية           أن النمساوية

سـرية  األيـاة   احليف    السلطات بضمان محاية حق املهاجرين     ٢ املشتركة   الورقةكما أوصت   
 أن  ٢ املـشتركة    الورقـة والحظت  . )٧٤(سرة مشل األ  جبمع فيما يتعلق    نظام احلصص وإلغاء  

الواقع من احلـصول علـى   األمر ملتمسي اللجوء ال حيق هلم العمل وأهنم ال يتمكنون حبكم           
  . )٧٥( بالقدر الكايفاالندماج يف اجملتمععدم  مما يزيد من خطر تعرضهم للفقر و،تدريب مهين

  احلق يف التنمية  -١١  
 املنهاج النمساوي للمساعدة اإلمنائية واإلنسانية      -ية  الحظت منظمة املسؤولية العامل     -٥٣

 قصور يف إعمال احلـق يف التنميـة ويف الوفـاء            تعتريه أوجه أن التعاون اإلمنائي النمساوي     
نظمـة أن أوجـه     املوذكـرت   .  جدول أعمال التنمية الدولية    إزاءبالتزامات النمسا الدولية    

 النمساوي تؤثر بصورة خاصة على األشـخاص     التعاون اإلمنائي  اليت تشوب  اهليكلية   القصور
 فـريوس   يعانون من  مثل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين         أصالًاملهمشني  

. وال تزال املساعدة اإلنسانية تعاين من نقص مزمن يف التمويـل          . اإليدز/نقص املناعة البشرية  
 يف املائـة    ٠,٢٥ ال تزال دون نسبة      نظمة أن املساعدة اإلمنائية اخلارجية املباشرة     املوالحظت  
  . )٧٦( اإلمجايلالقوميمن الناتج 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  ال ينطبق
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