
(A)   GE.10-17365    161210    171210 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
 ٢٠١١ فرباير/ شباط٤ -يناير /كانون الثاين ٢٤جنيف، 

ت أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة        جتميع للمعلوما   
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥

  النمسا  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
 ذلك من وثائق    الدولة املعنية، ويف غري    والتعليقات املقدمة من     الحظاتاملاخلاصة، مبا يف ذلك     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
 تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن        غريمن جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       

وقد .  اإلنسان وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق         . املفوضية
وقـد  . ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر            

يف حـال   و. وعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            ُر
عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن كانـت               

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة          . تزال صاحلة  ال
قد ُيعـزى إىل عـدم      حمددة  مسائل  بشأن  علومات أو إىل التركيز     املالرمسية، فإن االفتقار إىل     

أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مـع اآلليـات الدوليـة       /التصديق على معاهدة ما و    
  .اإلنسان وقحلق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١( نطاق االلتزامات الدولية -ألف   
تاريخ التصديق أو االنضمام      )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان

   التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملددة هليئـات     

   املعاهدات
يـع  االتفاقية الدولية للقضاء علـى مج   

 أشكال التمييز العنصري
  توجد) ١٤املادة (الشكاوى الفردية  )٤املادة (نعم  ١٩٧٢مايو / أيار٩

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 -  ال يوجد ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٠

املدنيـة  العهد الدويل اخلاص باحلقوق     
 والسياسية

 ١٠ و٩ملــواد ا(نعــم  ١٩٧٨سبتمرب / أيلول١٠
 ٢١ و ١٩ و ١٤ و ١٢و
 )٢٦ و٢٢و

 ):٤١املادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول     
  توجد

الربوتوكول االختياري األول للعهـد     
املدنيـة  اخلـاص بـاحلقوق     الدويل  

 والسياسية

ديـسمرب  / كانون األول  ١٠
١٩٨٧ 

  -  )٢٨ و٥املادتان (نعم 

الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد     
املدنيـة  حلقوق  اخلـاص بـا   الدويل  

   والسياسية

 -  ال يوجد  ١٩٩٣مارس / آذار٢

القضاء على مجيـع أشـكال      اتفاقية  
  التمييز ضد املرأة

 -  )١١املادة(نعم   ١٩٨٢مارس / آذار٣١

القـضاء  الربوتوكول االختياري التفاقية    
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 توجد): ٩ و٨ادتان امل(إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦

 ):٢١املادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       )١٥ و٥املادتان (نعم   ١٩٨٧يوليه /متوز ٢٩  التعذيب مناهضة اتفاقية
  توجد

  توجد): ٢٢املادة (الشكاوى الفردية 
 توجد): ٢٠املادة (إجراءات التحري 

 ١٥ و ١٣املـواد   (نعم    ١٩٩٢أغسطس / آب٦  اتفاقية حقوق الطفل
  )٣٨ و١٧و

- 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف       

  الرتاعات املسلحة

اإلعالن امللزم مبوجـب      ٢٠٠٢فرباير / شباط١
   عاما١٧: ٣املادة 

- 

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  إلباحيةواستغالل األطفال يف املواد ا

 -  ال يوجد  ٢٠٠٤مايو / أيار٦

 -  ال يوجد  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
  األشخاص ذوي اإلعاقة

 توجد): ٧ و٦املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦

والربوتوكـول، )٣(والثقافيـة  واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل الربوتوكول االختياري للعهد : فيها طرفاًالنمسااملعاهدات اليت ليست 
واالتفاقية الدولية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     ،  )٢٠٠٣التوقيع فقط،    (االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   

 ). ٢٠٠٧التوقيع فقط، ( األشخاص من االختفاء القسري حلماية مجيع
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم  )٤(بروتوكول بالريمو

 نعم )٥(ميو اجلنسيةالالجئون وعد

ــة   ــف املؤرخ ــات جني ــسطس / آب١٢اتفاقي  ١٩٤٩أغ
 )٦(والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا

  نعم

  نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة      (اتفاقية اليونسكو   

 ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
 ال 

جلنة مناهضة التعذيب النمسا إىل التصديق على الربوتوكول         دعت،  ٢٠١٠ عام   يف  -١
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وعلى      

  . )٨(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املهاجرين وأفراد أسرهم
 وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية     )٩(اء على التمييز ضد املرأة     جلنة القض  ودعت  -٢

 النظـر يف التـصديق علـى    إىل النمسا   )١١( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )١٠(والثقافية
   .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اإلطار الدستوري والقانوين - باء 
أوصت جلنة حقوق الطفل النمسا مبواصلة وتعزيز جهودها الرامية         ،  ٢٠٠٥ يف عام   -٣

كما أوصت اللجنـة    . إىل تضمني حقوق الطفل يف الدستور على املستويني االحتادي واحمللي         
  .)١٢(مع االتفاقيةاً تاماً النمسا باختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة توافق تشريعاهتا احمللية توافق

، أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل قانون إصـالح اإلجـراءات           ٢٠١٠ويف عام     -٤
ورحبـت باألحكـام    . اجلنائية وإىل التعديالت اليت أُدخلت على قانون اإلجراءات اجلنائية        

منع استخدام األدلة اليت ُتنتزع عن طريق التعذيب أو غـريه مـن وسـائل               : يليا  املتعلقة مب 
ضحة إىل حق املتهم يف التزام الصمت؛ واحلق يف االتصال التحقيق غري القانونية؛ واإلشارة الوا   

مبحام قبل بدء التحقيق؛ وحق املتهم يف وجود مترجم فوري ملساعدته؛ وحـق املتـهم يف                 
االطالع على ملفات الشرطة املتعلقة بالقضية؛ وبدء نفاذ القانون الثاين املتعلـق بـالعنف يف       

  . )١٣(٢٠٠٩يونيه /حزيران

  ؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإلطار امل -جيم  
" باء"، حصل ديوان أمني املظامل يف النمسا للمرة األوىل على املركز            ٢٠٠٠يف عام     -٥

 املعنية بتعزيز ومحاية حقوق      للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    جلنة التنسيق الدولية  من ِقبل   
  .)١٤(اإلنسان
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مييز العنـصري بقيـام النمـسا يف        ، رحبت جلنة القضاء على الت     ٢٠٠٨ويف عام     -٦
 بتعيني أمني مظامل معين بتكافؤ الفرص يف التوظيف بصرف النظر عن االنتمـاء              ٢٠٠٥ عام

، أوصـت جلنـة     ٢٠١٠ويف عام   . )١٥(اإلثين أو الديين أو املعتقد أو السن أو امليل اجلنسي         
 النمـسا لتـشمل     مناهضة التعذيب النمسا بتعزيز وتوسيع نطاق والية ديوان أمني املظامل يف          

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية    . )١٦(محاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس       
  .)١٧(واالجتماعية والثقافية عن دواعي قلق مماثلة

  تدابري السياسة العامة -دال  
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء خطـاب            ٢٠٠٨يف عام     -٧

ة من جانب السياسيني ضد املهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني واألشخاص ذوي           الكراهي
وأوصت اللجنة النمسا باختـاذ إجـراءات       . األصول األفريقية واألشخاص املنتمني ألقليات    

صارمة للتصدي ألي توجه، وال سيما من جانب السياسيني، الستهداف ووصم وقولبـة أو              
 االنتماء الوطين أو اإلثين، وحظر       اللون أو األصل أو    تنميط األشخاص على أساس العرق أو     

  . )١٨(الدعاية العنصرية يف جمال السياسة
، اعتربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنيـة بتطبيـق            ٢٠١٠ويف عام     -٨

االتفاقيات والتوصيات أن املواطنني النمساويني املتجنسني يتعرضون لعدم تكافؤ الفـرص يف            
وطلبت اللجنـة مـن     . توظيف والعمل، وأن من الضروري رصد ومعاجلة هذه األوضاع        ال

النمسا مواصلة تقدمي معلومات عن أوضاع أقلية الروما وعن أية مبادرات اُتخذت حملاربـة              
   .)١٩( عن اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية لإلدماجالعنصرية وكره األجانب، فضالً

  ايتها على أرض الواقعتعزيز حقوق اإلنسان ومح -ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

 )٢٠(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُـدم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

ر من الثامن عشر علىحيل موعد تقدمي التقاري    ٢٠٠٩ ٢٠٠٨أغسطس /آب ٢٠٠٧ جلنة القضاء على التمييز العنصري
  ٢٠١١العشرين يف عام 

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق جلنة
 والثقافية

 ٢٠١٠قُدم التقرير الرابع يف عام  - ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠٠٤

رير اخلـامس يفـدمي التق ـد تق ـحيل موع  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول  ٢٠٠٦ جلنة حقوق اإلنسان
 ٢٠١٢عام 
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 )٢٠(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُـدم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

  املعنية بالقضاء علـى التمييـز     اللجنة
 ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقريرين السابع والثامن يف - ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين ٢٠٠٤
 ٢٠١١عام 

حيل موعد تقدميـه  ٢٠١٠مايو /أيار  ٢٠٠٩  جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠١١عام 

حيل موعد تقدمي التقرير الـسادس يف عـام
٢٠١٤  

  ٢٠٠٩قُدم التقريران الثالث والرابع يف عام  -  ٢٠٠٥يناير /ن الثاينكانو  ٢٠٠٢  جلنة حقوق الطفل

 الربوتوكـول   -جلنة حقوق الطفـل   
االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف     

  الرتاعات املسلحة

  - -  ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٤

الربوتوكـول   -جلنة حقوق الطفـل   
االختيـاري املتعلق ببيـع األطفـال     

ستغالل األطفال يف   وبغاء األطفال وا  
  املواد اإلباحية

  - -  ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٦

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

  نعم ُوجهت دعوة دائمة

 - آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 - زيارات اتُُفق عليها من حيث املبدأ

  -  زيارات طُلب إجراؤها ومل ُيتفق عليها حىت اآلن
    التعاون أثناء البعثات/سريالتي

    متابعة الزيارات
 ورّدت احلكومة علـى. الفترة قيد االستعراض  ل خال أُرسلت ثالث رسائل   الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

  .رسالة واحدة

 بواليـات  املكلفون  أرسلها استبيانا٢٣ من أصلستة  على رّدت النمسا  الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٢١(اخلاصة اإلجراءات

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 وقد زادت الدعم الذي تقدمه خالل       ١٩٩٥النمسا هي من اجلهات املاحنة منذ عام          -٩

صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا كما تقدم تربعات سنوية ل. السنوات اخلمس األخرية
  .)٢٢(٢٠٠٨، باستثناء عام يبالتعذ
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   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانااللتزاماتتنفيذ  - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 عن قلقها إزاء التـصرفات التمييزيـة        ، أعربت جلنة حقوق الطفل    ٢٠٠٥يف عام     -١٠

ومظاهر النازية اجلديدة والعنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب جتـاه                
هاجرين وبعض األشخاص املنتمني إلثنيات بعينها، وتأثري ذلك على األطفال املنـتمني إىل             امل

  . )٢٣(هذه اجملموعات، وجتاه األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء
، حثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة النمسا علـى كفالـة             ٢٠٠٧ويف عام     -١١

  .)٢٤(حلياةاملساواة بني املرأة والرجل يف مجيع جوانب ا
 أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا          ،٢٠٠٨ويف عام     -١٢

. )٢٥(العميق إزاء استمرار سلوكيات العنصرية وكره األجانب لدى بعض الشرائح الـسكانية     
وأوصت اللجنة النمسا باختاذ خطوات لتبسيط اإلجراءات وكفالة جمانية معاجلة الـشكاوى            

  . )٢٦( بالتمييز العنصري، وتقدمي املساعدة القانونية ملن حيتاجوهنااملتعلقة
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري النمسا بإعادة النظـر يف           ،  ٢٠٠٨يف عام     -١٣

كما طلبـت   . فعالية أطرها القانونية احلالية بشأن عدم التمييز بغية الشروع يف عملية املواءمة           
   .)٢٧(تمع املدين إىل املشاركة يف هذه العمليةاللجنة من النمسا دعوة اجمل

 إزاء تكرر منع األشخاص مـن       وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها أيضاً          -١٤
  .)٢٨(أصول أفريقية وأمريكية التينية والروما من الوصول إىل أماكن خمصصة للعامة

 اعتمدت تـدابري ملكافحـة      والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن النمسا         -١٥
العنصرية والقولبة والتحامل العرقي يف وسائل اإلعالم، مثل تضمني القانون االحتادي للبث يف          

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق مـن أن بعـض          . النمسا أحكاما حتظر التحريض العنصري    
ت اللجنة  وشجع. وسائل اإلعالم سامهت يف خلق بيئة تؤدي إىل معاداة ورفض غري املواطنني           

النمسا على إعادة تفعيل آلية املراقبة الذاتية للصحافة املطبوعة عن طريق جملـس الـصحافة               
  . )٢٩(النمساوي

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن التشريعات          ٢٠١٠ويف عام     -١٦
ي يـشكل أحـد     ، الذ "األصل االجتماعي "احلالية املتعلقة باملساواة يف املعاملة ال تتضمن        

 بشأن التمييـز يف     ١١١العناصر اليت ُيحظر التمييز بسببها وفقاً التفاقية منظمة العمل رقم           
    .)٣٠(االستخدام واملهنة، اليت أصبحت النمسا طرفاً فيها
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  الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصهق ح  -٢  
أة بـالقلق إزاء االفتقـار      ، شعرت جلنة القضاء على التمييز ضد املر       ٢٠٠٧يف عام     -١٧
ستراتيجية شاملة حملاربة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وعدم وجود آلية مؤسسية فعالـة              ال

لتنسيق ورصد وتقييم اإلجراءات على املستوى احلكومي من أجل منـع ومعاجلـة هـذه                
   .)٣١(املشكلة

ا لكفالـة   ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تزيد النمسا جهوده        ٢٠١٠ويف عام     -١٨
اختاذ تدابري عاجلة وفعالة ملنع وحماربة العنف ضد النساء واألطفال ومعاقبة مرتكبيه، مبـا يف               

  .)٣٢(ذلك العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي
، شعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق إزاء تقارير تفيد          ٢٠٠٧ويف عام     -١٩

دثت يف ُعهدة الشرطة وعاقبت املسؤولني بعدم قيام النمسا مراراً بالتحقيق يف وفيات ح
وشعرت اللجنة بقلق خاص إزاء قضييت شيباين واغي        . عنها بعقوبات طفيفة أو تأديبية    

   .)٣٣(وباكاري جاسيه
بقوة بأن تتخـذ    ، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري        ٢٠٠٨ويف عام     -٢٠

ليات التفتيش والتحقيق علـى     النمسا اخلطوات الضرورية ملنع االستجواب واالعتقاالت وعم      
كما حثت . أساس الشكل أو اللون أو االنتماء جملموعة عرقية أو إثنية أو أي نوع من التنميط          

اللجنة النمسا على املعاقبة بشدة على أفعال إساءة املعاملة اليت يرتكبها املوظفـون املعنيـون               
ر يف إنشاء هيئة رصد مستقلة      وأوصت اللجنة النمسا بالنظ   . )٣٤(بتنفيذ القوانني ضد األجانب   

  .)٣٥(متاماً وتكون لديها صالحيات التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بسوء سلوك الشرطة
، ال تزال جلنة مناهضة التعذيب تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدالت           ٢٠١٠ويف عام     -٢١

فع اإلفالت من العقاب يف حاالت استخدام رجال الشرطة العنف، مبا يف ذلك العنف بـدوا              
وأوصت اللجنة النمسا بأن تكفل إجراء حتقيقات سريعة وشـاملة ونزيهـة يف          . )٣٦(عنصرية

  . )٣٧(ادعاءات التعرض للتعذيب وإساءة املعاملة
. وأوصت جلنة مناهضة التعذيب النمسا بتعزيز جهودها لتخفيف اكتظاظ السجون           -٢٢

  . )٣٨(ت وفاة احملتجزينوحثتها على التحقيق بصورة سريعة وشاملة ونزيهة يف مجيع حاال
شبكية باعتبار ذلك مـن     أسّرة  وشعرت جلنة مناهضة التعذيب بالقلق إزاء استخدام          -٢٣

  . )٣٩(تدابري التقييد يف مؤسسات األمراض العقلية والرعاية االجتماعية
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل قانون تنفيـذ            ٢٠١٠ويف عام     -٢٤

ت وذكرت أن عقود استخدام السجناء يف املؤسسات اخلاصة يف النمسا مطابقة ملا هو          العقوبا
وكررت من جديد   . بشأن العمل اجلربي  ) ٢٩(حمظور بوضوح يف اتفاقية منظمة العمل رقم        

أملها يف أن تتخذ النمسا التدابري الالزمة اليت متنح السجناء العاملني لدي مؤسسات خاصـة               
  .)٤٠(حقوقهم ويوفر هلم ظروف عمل تتفق مع املعايري األساسية حلقوق اإلنسان يكفل  قانونياًوضعاً
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، أعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها لسن قانون حيظر العقوبة           ٢٠٠٥ويف عام     -٢٥
البدنية يف مجيع املؤسسات، مبا يف ذلك داخل األسرة ونظام السجون ومؤسـسات رعايـة               

  . )٤١( هذه العقوبة رمبا ال تزال مستخدمة يف إطار األسرةبيد أهنا تشعر بالقلق من أن. األطفال
، أوصت جلنة حقوق الطفل النمسا مبواصلة اختـاذ تـدابري ملنـع             ٢٠٠٥ويف عام     -٢٦

وحثتها على تعزيز التعاون مع قطاع صناعة السياحة، واملنظمـات غـري            . السياحة اجلنسية 
ة املسؤولة عن طريق إطالع املوظفني      احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين من أجل تعزيز السياح       

مدونة قواعد السلوك اليت وضعتها منظمة السياحة العاملية بشأن محاية يف صناعة السياحة على 
، وتنظيم محالت توعيـة عامـة هلـذا         تغالل اجلنسي يف السفر والسياحة    األطفال من االس  

ليت تنفذ بالتعاون مـع     وأوصت اللجنة النمسا بتخصيص موارد كافية للتدابري ا       . )٤٢(الغرض
  . )٤٣(املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين املعنية

، دعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة النمـسا إىل كفالـة أن            ٢٠٠٨ويف عام     -٢٧
سـتراتيجية شـاملة    اتتضمن خطة العمل الوطنية حملاربة االجتار بالبشر، اليت صيغت مؤخراً،           

ء والفتيات وتدابري وقائية تكفل مالحقة اجلناة بفعالية ومعاقبتهم وتقدمي          حملاربة االجتار بالنسا  
كما أوصت اللجنة النمسا مبواصلة تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل          . الدعم للضحايا 

  . )٤٤(مع بلدان املنشأ والعبور واملقصد من أجل تعزيز احلد من هذه الظاهرة
اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية استناداً إىل تقرير        ، الحظت جلنة    ٢٠٠٩ويف عام     -٢٨

طفل، غالبيتهم من أوروبا الشرقية، مت العثور عليهم خـالل           ١ ٣٠٠احلكومة أن أكثر من     
. السنوات القليلة املاضية بواسطة الشرطة ومؤسسات رعاية الـشباب ومنظمـات خاصـة            

ن مت ختليصهم من أسوأ أشكال عمالـة     وطلبت اللجنة من النمسا تزويدها بعدد األطفال الذي       
 بشأن حظـر أسـوأ      ١٨٢األطفال وأُعيد تأهيلهم، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

  .)٤٥(أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
املنتديات املتاحـة علـى     ، شعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق إزاء        ٢٠٠٥ويف عام     -٢٩

تتناول موضوع االنتحار، حيث ميكن للشباب تبـادل التجـارب واألفكـار            اليت  اإلنترنت  
وأوصت اللجنة النمسا باختاذ تدابري عملية ملنع احلصول عـرب اإلنترنـت علـى          . االنتحارية

  . )٤٦(معلومات حتض على االنتحار
كما أوصت جلنة حقوق الطفل النمسا بالنظر يف إمكانية رفع السن الدنيا للتجنيـد                -٣٠
  . )٤٧( سنة١٨إىل 

  إقامة العدل   -٣  
إزاء القيود اليت تفرضـها     ها   جلنة مناهضة التعذيب عن قلق     ت أعرب ،٢٠١٠يف عام     -٣١

 على ممارسة الشخص املوقوف أو احملتجز حقه يف أن يتصل مبحامٍ ويف أن ُيـستجوب          النمسا
ملعـدل ُتجيـز   من قانون اإلجراءات اجلنائية ا  ) ١(٥٩قلق أن املادة    بوالحظت  . حبضور حمامٍ 
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للشرطة مراقبة االتصاالت بني الشخص املوقوف أو احملتجز واحملامي واستبعاد احملامي خالل            
كمـا  ". بدا من الضروري منع التدخل يف حتقيقات جارية أو إفساد األدلة          "االستجواب إذا   

-BMI-EE1500/0007 الداخليـة    الالئحـة  مـن    ٢٤ إزاء مضمون الفقرة     ها عن قلق  تأعرب

II/2/a/2009 اليت ُيفهم   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ٣٠صادر عن وزارة الداخلية االحتادية يف       ال 
  . )٤٨(منها أن الشرطة غري ملزمة بإرجاء االستجواب ريثما يصل احملامي إىل مكان االستجواب

  دون سن  احملتجزينقلقها إزاء تزايد عدد     جلنة حقوق الطفل    أبدت  ،  ٢٠٠٥ويف عام     -٣٢
 .)٤٩( عن البـالغني   فصلهمبشكل غري متناسب، وعدم     ذوي األصول األجنبية    وتؤثر  ،  الثامنة عشرة 

عمـل نظـام قـضاء      حسن سري   النمسا التدابري الالزمة لضمان     بأن تتخذ    اللجنةأوصت  و
   .)٥٠(يف حضور ممثل قانويندائماً  االستماع للقاصرين وضمان ، للمعايري الدوليةوفقاًاألحداث 

 نظامالنمسا يف إنشاء    تنظر   بأن   ا مناهضة التعذيب توصيته   ، كررت جلنة  ٢٠١٠يف    -٣٣
ل افع التدابري الالزمة لتوفري نظام      باختاذاً   أيض ها وأوصت .وجيد التمويل  كاملقانونية  مساعدة  

  . )٥١(ة جنائيالذين توجه إليهم هتماً، وال سيما بالنسبة للمعوزين اجملانيةلمساعدة القانونية ل
تركيبة  النمسا جهودها الرامية إىل تنويع        بأن تواصل  التعذيبأوصت جلنة مناهضة    و  -٣٤

 محالت التجنيد يف صـفوف األقليـات        وتوسيع ويف مرافق اإلصالح،   ةشرطال العاملني يف 
  .)٥٢(العرقية يف مجيع أحناء البالد

  احلياة األسريةيف احلق يف اخلصوصية و  -٤  
ظاهرة اإلجناب دون ذكر    زاء  ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إ       ٢٠٠٥يف عام     -٣٥

، والحظـت   ")أعشاش الرضع "أو  "  إيداع الرضع  نوافذ  "  تعرف هذه الظاهرة أيضاً ب    (اهلوية  
 وأوصـت   .اللجنة املعلومات املتعلقة بتجميع بعض البيانات عن األبوين بصورة غري رمسيـة           

 وضوابط قانونية تتعلق بتـسجيل      أحكاماً اللجنة النمسا بأن تعتمد وتنفّذ على وجه السرعة       
مجيع املعلومات الطبية وغري الطبية، وخباصة اسم وتاريخ ميالد الوالدين ومتكني الطفل مـن              

  . )٥٣(الوصول إىل هذه املعلومات يف الوقت املناسب

  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٥  
د املرأة النمسا باختاذ تـدابري،      أوصت جلنة القضاء على التمييز ض     ،  ٢٠٠٧يف عام     -٣٦
لالتفاقية، بغية تسريع حتقيق مشاركة املـرأة التامـة         اً  سيما التدابري اخلاصة املؤقتة، وفق     وال

وشـجعت  . واملتساوية يف مجيع اهليئات املنتخبة واملعينة، وخباصة على مستوى اختاذ القـرار           
ة والدوائر األكادميية ومواقع صـنع      اللجنة النمسا على تعزيز وضع املرأة يف املناصب القيادي        

  . )٥٤(القرار يف اجملال االقتصادي
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  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التشريعات احمللية اليت جتيز          ،  ٢٠٠٥يف عام     -٣٧

سابقة اليت طلبـت    وكررت توصيتها ال  . عمل األطفال يف سن الثانية عشرة يف أعمال خفيفة        
   .)٥٥(فيها من النمسا تعديل تشريعاهتا احمللية لرفع هذه السن

أوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تعتمد        ،  ٢٠٠٦يف عام   و  -٣٨
عن سن تشريع     النمسا تدابري إلنفاذ مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة، فضالً          

ن تكثف جهودهـا يف جمـال       أاص العاملني بعقود عمل غري منوذجية، و      لتعزيز محاية األشخ  
  . )٥٦(برامج تأهيل النساء العامالت يف وظائف متدنية األجر والعاطالت عن العمل

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء حرمان            ٢٠٠٧ ويف عام   -٣٩
عدم التكافؤ يف سوق العمل على مستويات       والحظت بقلق تأثري حالة     . املرأة يف سوق العمل   

  . )٥٧(الفقر بني النساء
، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن إمجايل الدخل           ٢٠١٠ويف عام     -٤٠

ويف العام نفسه، .  يف املائة من دخل الرجل٢٢السنوي للمرأة العاملة بدوام كامل أقل حبوايل        
.  يف املائة مقارنة بالرجـل     ٢٥,٥أة عن ساعة عمل أقل حبوايل       كان األجر الذي تتقاضاه املر    

وباملثل، كانت الفجوة يف األجور كبرية بني اجلنسني بالنسبة ملتوسط األجر عن كل سـاعة               
    .)٥٨(عمل للعاملني والعامالت بدوام كامل أو جزئي

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
ت جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدالت الفقر،          ، كان ٢٠٠٥يف عام     -٤١

. اليت تطال على وجه اخلصوص األسر وحيدة العائل واألسر الكبرية املنحدرة من أصـول أجنبيـة               
   .)٥٩(وأوصت اللجنة النمسا مبواصلة تقدمي املساعدة اجليدة التنسيق لدعم األسر الضعيفة اقتصادياً

النظر  األطفال و  كثرية دعمها لألسر    بتعزيز اللجنة النمسا    ، وأوصت ٢٠٠٦يف عام   و  -٤٢
  .)٦٠( كاف غري مصدر دخللديهمجلميع من ضمون امليف اعتماد حد أدىن من الدخل 

وفيما يتعلق بتعاطي املخدرات، أوصت جلنة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -٤٣
  . )٦١(تبغ والكحولوالثقافية النمسا بتوعية الشباب مبخاطر تعاطي املخدرات وال

   ويف املشاركة يف احلياة الثقافيةاحلق يف التعليم  -٨  
قلـق  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ب       ، الحظت   ٢٠٠٦  عام يف  -٤٤

النمسا بأن تتخذ   اللجنة  وأوصت  . )٦٢(اترأة يف مناصب التدريس يف اجلامع     اخنفاض متثيل امل  
 على االشـتغال بـاملهن      ن للنساء، وذلك هبدف تشجيعه    ت لتوفري املزيد من الفرص    مبادرا

  .)٦٣(األكادميية
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  األقليات والسكان األصليون  -٩  
، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان النمسا بتكثيف اجلهود الـيت           ٢٠٠٧يف عام     -٤٥

 كان  تبذهلا لتوفري الفرص املالئمة لتعليم أطفال الروما بلغتهم أو تعليمهم لغتهم وثقافتهم، إذا            
  .)٦٤(هناك طلب لذلك، وتعيني العدد الكايف من املعلمني وتدريبهم

التفريـق  إزاء  هاعن قلق ت جلنة القضاء على التمييز العنصريأعرب، ٢٠٠٨عام ويف    -٤٦
 اللجنة بـالقلق أيـضاً إزاء       تشعرو. عوب األصلية واألقليات األخرى   بني األقليات من الش   

، املقيمة  "األقليات القومية من الشعوب األصلية    "نتمني إىل   وجود اختالف يف معاملة األفراد امل     
ومنها األقلية السلوفينية يف كارينتيا وأقليـة الرومـا         " مناطق االستقرار التارخيي  "فيما يسمى   

واألقلية الكرواتية يف بورغنالند، ومعاملة األفراد غري القاطنني يف هذه املناطق كالـسلوفينيني             
وترى اللجنة أن هذه الفـوارق قـد        .  والكرواتيني خارج بورغنالند   خارج كارينتيا والروما  

  .)٦٥(تؤدي إىل معاملة متييزية غري مربرة
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري النمـسا بإعـادة النظـر يف القـوانني           -٤٧

ذات الصلة املتعلقة باجملالس االستشارية لألقليات القومية من الـشعوب األصـلية      واألحكام  
هيكلها بغية ضمان انتخاب أعضاء األقليات القومية يف هذه اجملالس انتخاباً حراً من طرف              و

األقلية اليت ينتمي إليها كل منهم، وكذلك لضمان أن تكون هذه اجملالس شريكاً حقيقيـاً يف   
   .)٦٦(يف النمسااحلوار مع خمتلف هيئات الدولة 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
، شعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق إزاء عدم كفاية مرافق االستقبال           ٢٠٠٥يف عام     -٤٨

عيني أوصياء على ملتمسي    بت وإزاء عدم القيام منهجياً     اللجوء مقارنة بعدد ملتمسي  املوجودة  
  .)٦٧(اللجوء من األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

ق اإلنسان النمسا بكفالـة اإلشـراف       ، أوصت اللجنة املعنية حبقو    ٢٠٠٧ويف عام     -٤٩
   .)٦٨(الطيب املالئم للمحتجزين املضربني عن الطعام املنتظر ترحيلهم وتوفري العالج هلم

كما أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان النمسا بإعادة النظر يف سياستها املتعلقـة               -٥٠
 األولوية لتوفري أشكال    باحتجاز ملتمسي اللجوء، وال سيما الذين تعرضوا لصدمات، وإعطاء        

  . )٦٩(إيواء جديدة ومتكينهم من الوصول التام واجملاين حملامني أكفاء وخدمات طبية مالئمة
عن قلقها ألن بعـض     القضاء على التمييز ضد املرأة      جلنة  ، أعربت   ٢٠٠٧يف عام   و  -٥١

  يتعرضن قد،  ات اللجوء والالجئ  ملتمسات و ات املهاجر مبن فيهن ،   النساء والفتيات  جمموعات
ـ تـأثري   رصـد    استعراض و  إىلالنمسا  اللجنة  ودعت  . ألشكال متعددة من التمييز     هاقوانين

 ينانظور اجلنـس املاعتماد و، ات اللجوء والالجئملتمسات واتاملهاجر على النساء  اسياساهتو
   .)٧٠(ملهاجريناملتعلقة با يف خطة العمل بشكل واضح
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الذين أن األشخاص   عن قلقها من    عذيب  مناهضة الت أعربت جلنة   ،  ٢٠١٠يف عام   و  -٥٢
لحصول على محاية دولية ال حيـصلون علـى          طلباهتم املكررة ل   يقدمون أسباباً جديدة لتربير   

عالوة . موافقة إلرجاء تنفيذ قرار الطرد إذا قّدموا طلباهتم قبل يومني من تاريخ الترحيل احملدد           
 لالئحة دبلن الثانية باتوا اآلن،      اً األشخاص الذين ُرفضت طلبات جلوئهم األوىل وفق       على أن 

ويساور اللجنة قلـق    . يف حال تكرار الطلب، ُيستبعدون من نطاق احلماية الفعلية من الطرد          
ال يفـضي إىل     مفادها أن الطعن يف قرار رفض اللجوء ألسباب إجرائية        اليت  علومات  املإزاء  

   .)٧١(وقف تلقائي للترحيل
املطبقة على ملتمسي ن قلقها إزاء سياسة االحتجاز وأعربت جلنة مناهضة التعذيب ع    -٥٣

خاصـة  يف مرافق    حيتجزون يف مراكز الشرطة      ماللجوء وإزاء ما وردها من تقارير مفادها أهن       
 ساعة  ٢٣ ملدة   زنزاناتباحتجاز املتورطني يف أفعال إجرامية وخمالفات إدارية، وحيبسون يف          

   .)٧٢(يف اليوم أحيانا

  أفضل املمارسات والتحديات واملعوقات اإلجنازات و - اًثالث 
  ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -اً رابع 

  توصيات حمددة للمتابعة    
، أوصت جلنة مناهضة التعذيب النمسا بتضمني تقريرهـا الـدوري           ٢٠١٠يف عام     -٥٤

. )٧٣(ج اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية   القادم معلومات عن امتثال قواهتا املسلحة العاملة يف اخلار        
وطلبت من النمسا تقدمي معلومات، يف غضون سنة واحدة، رداً على التوصيات اليت تضمنتها         

ظـروف   (١٦، والفقـرة    )الضمانات األساسـية   (٩املالحظات اخلتامية للجنة يف الفقرة      
  .)٧٤()التحقيقات الرتيهة (١٩، والفقرة )االحتجاز

  درات واملساعدة اإلنسانيةبناء الق - خامساً 
  .ال ينطبق
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