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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢٤، دورته العاشرة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
مسا يف اجللسة   وجرى االستعراض املتعلق بالن   . ٢٠١١فرباير  / شباط ٤يناير إىل   /كانون الثاين 

وترأس وفد النمسا معايل السيد مايكل      . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٦السادسة املعقودة يف    
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بالنمسا يف       . سبيندليغر، وزير الشؤون األوروبية والدولية    

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٨جلسته العاشرة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٠يونيه  /ان حزير ٢١ويف    -٢
  .األرجنتني والبحرين وموريتانيا: لتيسـري االستعراض املتعلق بالنمسا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق بالنمسا
ــينتقر  )أ(   ــر وط ــرة   /ي ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/10/AUT/1و Corr.1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/10/AUT/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/10/AUT/3.(  
 عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً أملانيـا            ،وأحيلت إىل النمسا    -٤

واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفنلنـدا واململكـة املتحـدة            
احـة علـى    وهذه األسئلة مت  . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وناميبيا والنرويج وهولندا      

  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف    
. صّرح وفد النمسا بأن دعم حقوق اإلنسان يشكل أحد الشواغل الرئيسية حلكومته             -٥

 سجالً طويالً من املشاركة النشطة اليت مل تسع فقط وأشار إىل أن النمسا متتلك يف هذا الشأن
من خالهلا إىل محاية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين، بل سعت أيـضاً إىل النـهوض                
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بالنظام الدويل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية             
  . وروبا، واالحتاد األورويبمثل جملس أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون يف أ

وأوضح الوفد أن التزام النمسا حبقوق اإلنسان على املستوى الدويل كان على الدوام        -٦
وأكد أن احلوار والشراكة يشكالن عنـصرين حـامسني يف          . مدفوعاً بروح التعاون واحلوار   

يـشه كـل    حتويل الوعود الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إىل واقع ملمـوس يع            
  . وقد عملت النمسا باستمرار مع مجيع اجلهات الفاعلة من أجل حتقيق هذا اهلدف. شخص

 ٢٠٠٩وقد دأبت النمسا، وهي عضو غري دائم يف جملس األمن الدويل خالل عامي                -٧
، على الدعوة بشكل متواصل ونشط إىل النهوض حبقوق اإلنسان، والتقيد بـسيادة          ٢٠١٠و

ني يف الرتاعات املسلحة، وتعزيز مسامهة املرأة، بوصف هذه األمور أحد         القانون، ومحاية املدني  
  .التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن

وأكّد الوفد أن مشاركة النمسا يف قضايا حقوق اإلنسان على املستوى الدويل تستند   -٨
 وقـد   .إىل التزامها الراسخ بضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان على املـستوى احمللـي            

انضمت النمسا إىل مجيع املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان ووجهت دعوة دائمة إىل  
  .مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة

/       وقد ترشحت النمسا مؤخراً لعضوية جملس حقوق اإلنسان اعتباراً مـن حزيـران              -٩
اً من التعهدات وااللتزامات الطوعية اليت أعلنت عنها النمسا يف سياق           وانطالق. ٢٠١١ يونيه

هذا الترشح، فقد أمكن هلا أن حتقق تقدماً ملحوظاً يف تنفيذ ما تعهدت به، ويتجلى ذلـك                 
  :فيما يلي
  أدرجت النمسا مؤخراً حقوق الطفل يف الدستور؛  )أ(  
وكول االختياري التفاقية   أُحرز تقدم كبري فيما يتعلق بالتصديق على الربوت         )ب(  

مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية وقائية سيجري إدماجها يف ديوان أمني املظامل يف النمسا،             
  . وسيوسَّع يف الوقت نفسه نطاق اجمللس االستشاري القائم حلقوق اإلنسان

ستودع النمسا قريباً وثيقة التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن محايـة      )ج(  
  طفال من االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي؛األ

جيري إعداد تشريعات ترمي إىل إدراج جرمية التعذيب بشكل منفـصل يف              )د(  
  قانون العقوبات النمساوي؛

ال يزال العمل جارياً من أجل إمتام عملية التصديق على االتفاقية الدوليـة               )ه(  
االختفاء القسري كجرمية جنائيـة يف    حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وإدراج        

  قانون العقوبات النمساوي؛
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جيري أيضاً إعداد أحكام خاصة بشأن اجلرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية               )و(  
  وجرائم احلرب هبدف إدراجها يف قانون العقوبات النمساوي؛

سيشرع الربملان هذا الربيع يف مناقشة مسألة التصديق على اتفاقية اليونسكو          )ز(  
  .ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

وأوضح الوفد أن النمسا تدرك املسؤولية التارخيية احملددة املنوطة هبا، وهي تتعهـد               -١٠
مبكافحة كره األجانب، ومعاداة السامية، والتمييز ضد املسلمني، ومجيع األشكال األخـرى            

  .للعنصرية والتعصب
سلة من التدابري الرامية إىل تعزيز احلمايـة        ويتوخى برنامج احلكومة احلالية تنفيذ سل       -١١

ضد العنصرية والتمييز، مبا يف ذلك االلتزام بتنفيذ القرار اإلطاري لالحتـاد األورويب بـشأن               
  .مكافحة العنصرية وكره األجانب، وكذلك توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري

وتلتـزم لـوائح جلنـة      . للتمييزوقد ُشّددت يف السنوات األخرية القوانني املناهضة          -١٢
املساواة يف املعاملة، ومكتب أمني املظامل املعين باملساواة يف املعاملة، واهليئـات ذات الـصلة               
القائمة يف املناطق االحتادية بتوفري احلماية ضد التمييز يف جمايل االستخدام واحلـصول علـى               

نطاق العقوبات املفروضة علـى     وقد دأبت احملاكم النمساوية على توسيع       .  واخلدمات لسلعا
وتشمل هذه اإلجراءات التعويض عن األضرار      . مجيع أشكال التمييز وتطبيقها على حنو دائم      

وقد سامهت هذه اجلهود يف استمرار تزايد الوعي بشأن قضايا التمييـز            . املادية وغري املادية  
  . حساسية اجلمهور إزاءهاوىوارتفاع مست

جتاه مجيـع   " عدم التسامح إطالقاً    "ة صارمة تقوم على     وقد اعتمدت النمسا سياس     -١٣
وقد أنشئ يف . أشكال التمييز وسوء املعاملة اليت قد ميارسها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون       

 املكتب االحتادي ملكافحة الفساد، وهو هيئة مستقلة تعىن بالتحقيق         ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
ويتعني على الـشرطة  . ر من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون سوء املعاملة اليت تصدزاعميف م 

  .اجلنائية واملدعي العام مبوجب القانون التحقيق يف أية شبهة تتعلق بسوء املعاملة
ولضمان محاية حقوق اإلنسان للمهاجرين، تسعى تشريعات اهلجرة النمـساوية إىل          -١٤

وك القانونية وإجراءات االستئناف، مبا يف      إتاحة إمكانية استخدام اجملموعة الكاملة من الصك      
وباإلضافة إىل ذلك، عززت النمـسا      . ذلك تقدمي الطعون أمام احملاكم الدستورية واإلدارية      

  .دورات التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي قطاع القضاء وإنفاذ القانون
وقـد  . مح ومنفتح وتعمل النمسا من الناحية الوقائية على هتيئة مناخ اجتماعي متسا           -١٥

 خطة العمل الوطنية بشأن اإلدماج من أجل دعم هذه          ٢٠١٠يناير  /اعتمدت يف كانون الثاين   
شمل جماالت العمل اللغة، والتعليم، والعمالة، وسـيادة القـانون، واخلـدمات         تو. السياسة

. قليمي واحلوار بني الثقافات، والترفيه والرياضة، واإلسكان، والبعد اإل        ة،االجتماعية والصحي 
  .وتتابع جلنة من اخلرباء تضم منظمات اجملتمع املدين عن كثب تنفيذ خطة العمل هذه
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وتلتزم النمسا بزيادة محاية وتعزيز حقوق األقلية السلوفينية واألقليات القومية اخلمس   -١٦
وتعكف يف الوقت احلاضر فرق خمتلفة من اخلرباء        . األخرى من السكان األصليني يف النمسا     

ستعراض الوضع التربوي واالجتماعي االقتصادي والقانوين لألقليات يف النمـسا مـع            على ا 
نون األقليـات   ويهدف هذا االستعراض إىل تعديل قـا      .  املصلحة ذوي الصلة   بمجيع أصحا 

وفيما يتعلق باستعمال اإلشارات الطوبوغرافيـة الثنائيـة     . لول العام املقبل  حبالقومية وتكييفه   
النمسا مبوجب معاهـدة  بأن تنفذ بشكل كامل التزامات    احلكومة  تعهدت  اللغة يف كارينثيا،    

وجتري مفاوضات بناءة بني مجيع أصحاب املصلحة هبدف إجياد حـل           . ١٩٥٥الدولة لعام   
  .دائم هلذه املسألة يف أقرب وقت

وتعترب املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك حتقيق هذه املساواة يف سوق العمل، مسألة                -١٧
وقُـّدمت  . وقد اختذت التدابري الكفيلة بوضع حد ألوجه عدم املساواة        . سائل الرئيسية من امل 

 مؤخراً القـانون املتعلـق      عّدلوقد  . ٢٠١٠ يونيه/خطة عمل وطنية هبذا الشأن يف حزيران      
. أكرب من الشفافية فيما يتعلق باإليرادات يف القطاع اخلاص        قدر   يف املعاملة لضمان     ساواةبامل

 يف املائة من امليزانية الوطنية املتعلقة بالسياسة العامة        ٥٠إىل ذلك، فإنه جيري إنفاق      وباإلضافة  
 منلسوق العمل على برامج حمددة ترمي إىل حتسني فرص املرأة يف سوق العمل، مبا يف ذلك                 

  . خالل بناء القدرات والتدريب
سي واالجتماعي الذي   وحيصل ضحايا العنف املرتيل باجملان على الدعم القانوين والنف          -١٨

ويتوىل مدعون عامون تلقوا . يهدف إىل مساعدهتم على تأمني حقوقهم يف اإلجراءات اجلنائية      
كما ميكن للضحايا االعتماد على نظام راسـخ        . تدريباً خاصاً النظر يف قضايا العنف املرتيل      

 مركزاً ٢١ناك وه.  مجيع املناطق االحتاديةويشمليتكون من مراكز التدخل يف حالة األزمات 
 مكان إقامة وتتيح خط مساعدة      ٧٥٠من املراكز املمولة من الدولة إليواء النساء، وهي توفر          

  . ساعة٢٤يعمل على مدار 
 املنقح واملتعلق باحلماية مـن العنـف        ٢٠٠٩وعالوة على ذلك، أدخل قانون عام         -١٩

النساء املهاجرات  وضع  ويتسم  .  حاالت العنف املستمر   بشأنعقوبات جديدة وأكثر صرامة     
اللوايت قدمن إىل النمسا على أساس مل الشمل األسري باهلشاشة، وهو ما يؤدي إىل وقوعهن               

فإن التشريعات النمساوية تنص على إمكانية منحهن تـصاريح         ولذا،  . ضحايا للعنف املرتيل  
  .إقامة منفصلة من أجل محايتهن من التعرض للمزيد من العنف

   وردود الدولة موضوع االستعراضاحلوار التفاعلي  -باء   
ورحب عدد من الوفـود بـالتقرير       .  وفداً ببيانات  ٥٤خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٠

 الدوري الشامل وااللتـزام بـه، وكـذلك         االستعراضالوطين الشامل، ومبشاركة النمسا يف      
 متابعـة   باعتمادها النهج التشاركي إلعداد التقرير، وإشراك املنظمـات غـري احلكوميـة يف            

  .وترد التوصيات اليت قدمت خالل احلوار التفاعلي يف الفرع الثاين من هذا التقرير. االستعراض
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والحظت اجلزائر عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن إدراج احلقوق االجتماعيـة يف               -٢١
وذكرت اجلزائر الصعوبات اليت حتـول دون       . الدستور، واستفسرت عن أسباب هذا الوضع     

العنـصرية  تـصرفات   ساواة بني اجلنسني، وأشارت إىل ما أوردته التقارير عن ال         تكريس امل 
والحظت اجلزائر أن النمسا مل تبد استعدادها       . اليت تستهدف فئات حمددة   واملعادية لألجانب   

وقدمت . للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          
  .اجلزائر توصيات

وأثنت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على التزام النمسا بتنفيـذ           -٢٢
ورحبت باخلطـة   .  عن احملكمة الدستورية بشأن األقلية السلوفينية      ٢٠٠١احلكم الصادر عام    

وطلبت اململكة املتحدة تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلة مـسألة           . الوطنية لإلدماج 
وأعربت عن قلقها إزاء استمرار أوجـه       . ام ضحايا التمييز عن رفع دعاوى أمام احملاكم       إحج

  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. عدم املساواة فيما يتعلق بوضع الشركاء من اجلنس نفسه
والحظت تركيا ما أشارت إليه النمسا من أهنا تعترب مكافحـة كـره األجانـب                 -٢٣

ويف . ، وما اختذته من تدابري لتعزيز املساواة يف املعاملة واإلدماج         والعنصرية مهمة ذات أولوية   
وأعربت عن  . هذا الصدد، رحبت تركيا بإنشاء مكتب أمني املظامل املعين باملساواة يف املعاملة           

سعادهتا بإتاحة التدريب لضباط الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان مع التركيز بشكل خـاص              
  .وقدمت تركيا توصيات. ن التمييز يف جمتمع متعدد الثقافاتعلى جعل عمل الشرطة خالياً م

والحظ املغرب أن احلقوق االجتماعية غري مكرسة يف الدستور، واستفسر عمـا إذا             -٢٤
ورحـب  . كانت النمسا تعتزم تنفيذ اإلصالحات الدستورية املذكورة يف تقريرها الـوطين          

جانب والعنصرية والتعصب، وأورد بعـضاً      املغرب باجلهود املبذولة ملكافحة التمييز وكره األ      
وجهـات  وفيما يتعلق باهلجرة، شاطر املغرب النمسا       . من أفضل املمارسات يف هذا الصدد     

واستفسر املغرب عن اجلهود املبذولة     . الداعية إىل إشراك دول املنشأ ودولة االستقبال       هانظر
  .م مع دول منشئهمملساعدة املهاجرين يف احلفاظ على هويتهم واإلبقاء على صلته

وأحاطت مصر علماً بسياسات النمسا الرامية إىل ضمان تعزيز ومحايـة حقـوق               -٢٥
اإلنسان، واليت تشمل اجلهود املبذولة ملعاجلة أوجه عدم املساواة بني اجلنسني وحقوق الطفل،             

ومع ذلك، فقد أعربت مصر عن قلقهـا إزاء اسـتمرار          . وكذلك مكافحة التمييز العنصري   
 القائمة يف جمال محاية حقوق األقليات يف النمسا، مبا يف ذلـك حقوقهـا الثقافيـة                 الفجوة
  .وقدمت مصر توصيات. واللغوية

وأحاط العراق علماً مبشاركة النمسا يف تعزيز حقوق اإلنسان، وهو ما انعكـس يف         -٢٦
والحظ أن حقوق اإلنسان هي الدعامـة       . التصديق على العديد من صكوك حقوق اإلنسان      

. أن النمسا سامهت مالياً يف صناديق حقوق اإلنسانو للسياسات املعتمدة يف النمسا،    رئيسيةال
وأشار العراق إىل التدابري املتخذة إلدماج املهاجرين وضمان احلوار بني احلضارات، وأثـىن             

  .على ما اختذته النمسا من خطوات ملكافحة االجتار بالبشر
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املؤسسات الوطنية يف النمسا من أجـل تعزيـز         وأفادت أذربيجان بإقامة عدد من        -٢٧
وأشارت إىل أهنا قد الحظت بشكل إجيايب اإلجنازات اليت حتققت          . حقوق اإلنسان ومحايتها  

يف إطار تنفيذ الربامج واخلطط الوطنية الواسعة النطاق يف خمتلف اجملاالت، وال سيما يف جمال               
  .وقدمت أذربيجان توصيات. محاية حقوق املرأة

طلبت اهلند إىل النمسا تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتطبيق مبـدأ األجـر              و  -٢٨
سألت عما إذا   و. املتساوي للعمل املتساوي، وكذلك إعادة النظر يف القوانني املناهضة للتمييز         

 من املفيد توجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة             كانت النمسا ترى أن   
. مييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب لزيـارة البلـد             للعنصرية والت 

  .ةوقدمت اهلند توصي
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها العميق إزاء مشاكل حقوق اإلنـسان،              -٢٩

مثل احلاالت املزعجة اليت أنتجها خطاب الكراهية، وجو العداء املثار من جانب الـسياسيني              
واملواقف التمييزية، ومظاهر النازية اجلديدة، والعنصرية، وكره األجانب،        ووسائط اإلعالم،   

وطلبـت  . وما يتصل بذلك من تعصب ضد جمتمعات املهاجرين، مبن فيهم املسلمون والروما 
. مجهورية إيران اإلسالمية معلومات عن التدابري امللموسة اليت اختذت ملعاجلة هـذه القـضايا       

  .وقدمت إيران توصيات
للمكلفـني بواليـات يف إطـار       رحبت كندا بالدعوة الدائمة اليت وجهتها النمسا        و  -٣٠
هيئتان مـن هيئـات حقـوق اإلنـسان       قامت هبا   إلجراءات اخلاصة، وبالزيارة األخرية اليت      ا

. ورحبت بعزم النمسا على وضع موجز جلميع األحكام ذات الصلة حبقوق اإلنسان           . األوروبية
. لة إدماج املهاجرين وضمان متتعهم حبقوقهم بشكل كامـل        وشجعت كندا النمسا على مواص    

  . وقدمت كندا توصيات. وأبدت كندا استعدادها ملواصلة احلوار مع النمسا بشأن هذه املسألة
ورحبت فرنسا بالتزام النمسا بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص   -٣١

والحظت فرنسا أن القانون    . حملدد لتحقيق ذلك  من االختفاء القسري، وتساءلت عن املوعد ا      
اجلنائي ال يتضمن إىل حد اآلن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وفقـاً لنظـام رومـا                 

ورحبت فرنسا بـاإلجراءات  . األساسي، واستفسرت عن األسباب اليت أدت إىل هذا الوضع     
ذ القانون من سـوء معاملـة       املتخذة مؤخراً هبدف منع ما يصدر عن املوظفني املكلفني بإنفا         

وأشارت فرنسا إىل ما تنطوي عليه األحكام الوطنية الـواردة يف قـانون             . وسلوك عنصري 
  .وقدمت فرنسا توصيات. العمل من متييز ضد الرعايا األجانب

  .ورحبت إسبانيا بتقدمي التقرير الوطين، وقدمت توصيات  -٣٢
تعزيز التعددية وجدول أعمال حقـوق      للنمسا دور فعال يف      كان   هبأنوأفاد األردن     -٣٣

اإلنسان على مجيع املستويات، مبا يف ذلك عقد املؤمترات اليت أسفرت عن إعالن وبرنـامج               
وأشار إىل أن من املشجع مالحظة اجلهود اليت بذلتها النمسا من أجل زيادة تطوير . عمل فيينا

 خالل وسائل من بينها إنشاء      وتعزيز إطارها التشريعي واملؤسسي القائم منذ فترة طويلة، من        
  .وقدم األردن توصيات. ديوان أمني املظامل
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نفاذ ت ببدء   دأشاو. وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها للتقرير الوطين للنمسا         -٣٤
املزيد قانون يوفر ، وهو   ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين  ) ٥٥(قانون إصالح اإلجراءات اجلنائية     

لجهات املعترضـة   لقدراً أكرب من الشفافية يف اإلجراءات       ويتيح  م  من احلقوق للمدّعى عليه   
وقـدمت اجلمهوريـة    . على استخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون للقوة بشكل مفرط        

  .التشيكية توصيات
والحظت سلوفينيا التقلص الكبري الذي يشهده حجم اجلالية الناطقة باللغة السلوفينية،             -٣٥

والحظت بقلق عدم إعمال النمـسا حلقـوق األقليـة الـسلوفينية            . اوخصوصا يف كارينثي  
معاهدة سان جريمان ومعاهدة الدولة النمساوية، وكذلك عدم تنفيذ قرارات احملكمـة             مبوجب

  . وقدمت سلوفينيا توصيات. الدستورية النمساوية فيما يتعلق بلغة األقلية السلوفينية
ظة أن إنشاء اجمللس االستشاري املستقل      من الضروري مالح  أن   إندونيسيا   وذكرت  -٣٦

لعديد من منظمات اجملتمع املدين يعد جانباً هاماً من         ابشكل بارز   الذي يضم   حلقوق اإلنسان   
واعترفت إندونيسيا . ن بالثناء يف جمال حقوق اإلنسانيجوانب هنج واستراتيجية النمسا اجلدير

يهدف إىل تعزيـز التفـاهم واالحتـرام    أيضاً مببادرات النمسا يف جمال تشجيع احلوار الذي  
  .وقدمت إندونيسيا توصيات.  واللغاتدلني بني البشر من خمتلف األديان والعرقياتاملتبا
وأقّرت ماليزيا بأن النمسا قد وضعت إطاراً قانونياً متيناً يراعي القواعـد واملعـايري                -٣٧

ستوى الـوطين، عـدداً مـن       والحظت أيضاً أن النمسا متتلك، على امل      . اإلقليمية والدولية 
بيد أهنا اعترفت بأن النمسا تواجه عدة حتديات، مبا يف ذلك صور            . املؤسسات املعنية باملظامل  

التنميط والتحيز العنصريني يف وسائط اإلعالم، وحاالت االجتار بالبشر، والقضايا املتعلقـة             
  .توقدمت ماليزيا توصيا. مبجتمعات املهاجرين، واملساواة بني اجلنسني

والحظت مجهورية مولدوفا أن اإلصالح الدستوري يف النمسا سـيدمج حقـوق              -٣٨
 جلنـة   ٢٠٠٧ويف إشارة إىل التوصيات اليت أصدرهتا يف عـام          . الطفل يف الدستور االحتادي   

القضاء على التمييز العنصري من أجل ضمان املزيد من املشاركة النـشطة للمـرأة علـى                
رية مولدوفا عن التدابري اإلضافية اليت تزمع النمسا اختاذها مستويات صنع القرار، سألت مجهو   

بغية تعزيز مشاركة املرأة بشكل كامل وعلى قدم املساواة مع الرجل يف احليـاة الـسياسية                
  .وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. واالقتصادية

ى  إحـد  وأهناوالحظت بوركينا فاسو استثمار النمسا يف جمال التعاون والتنمية،            - ٣٩
والحظت التزام النمـسا بالنظـام الـدويل حلقـوق اإلنـسان،            . اجلهات املستفيدة منه  

املكلفني بواليـات يف    على معظم صكوك حقوق اإلنسان، ودعوهتا الدائمة إىل           وتصديقها
وأعربت بوركينا فاسو عن تقديرها للتدابري املتخذة مـن أجـل           . اإلجراءات اخلاصة إطار  

وقدمت . وطلبت من النمسا مواصلة ضمان احترام حقوقهم      ملتمسي اللجوء واملهاجرين،    
  .ةبوركينا فاسو توصي
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وأشار االحتاد الروسي إىل قطاعات السكان املعرضني ملمارسات العنصرية وكـره             -٤٠
.  والروما ،األجانب، مثل األشخاص القادمني من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، واملسلمني         

وذكر أن ملتمسي اللجـوء، والالجـئني       . معاداة السامية وأشار أيضاً إىل استمرار مشكلة      
. واملهاجرين يشكلون الفئة اليت تستهدفها التصرحيات السياسية العنصرية والكارهة لألجانب         

.  يف املائة من احملتجزين الذين ينتظرون احملاكمة هم من غري املواطنني           ٦٠وأشار أيضاً إىل أن     
  .وقدم االحتاد الروسي توصيات

ثنت بنغالديش على النمسا لوقوفها إىل جانب البلدان النامية يف اجلهود اليت تبذهلا             وأ  -٤١
وأحاطـت  . قها يف التنميـة   هداف اإلمنائية لأللفية وإعمال ح    هذه البلدان من أجل حتقيق األ     

 العرقيـة   اجلماعاتبنغالديش علماً باإلجراءات اليت اختذهتا النمسا ملكافحة العنصرية ومحاية          
ومع ذلك، فقد أعربت بنغالديش عن قلقها إزاء سياسـات          .  وملتمسي اللجوء  ينهاجروامل

. النمسا الرامية إىل تقليص حصة الدخل القومي اإلمجايل املخصصة للمساعدة اإلمنائية الرمسية           
  .وقدمت بنغالديش توصيات

شفافية وموضوعية تقريرها الوطين الذي حدد أيـضاً        لوأثنت فلسطني على النمسا       -٤٢
حديات املستمرة مثل التمييز والعنف ضد املرأة، واجلهود املبذولة حلماية حقوق الفئـات             الت

وأشارت فلسطني أيضاً إىل اجلهود اليت بذلتها النمسا من أجل محايـة            . من السكان الضعيفة  
  .ةوقدمت فلسطني توصي. يات الدينيةحرية الدين واألقل

ي أجرته النمسا بشأن وضـع حقـوق        وأعربت غواتيماال عن تقديرها للتقييم الذ       -٤٣
يف جماالت مثل املساواة بني اجلنسني، والتمييز، وقوانني اهلجرة،         القائمة  اإلنسان والتحديات   

سا يف جمـال حقـوق      سياسات النم بغواتيماال  شارت  وأ.  وحقوق الطفل  ،واالجتار بالبشر 
اال بارتياح أن مكافحة    والحظت غواتيم . بريادهتا يف جمال التعاون من أجل التنمية      اإلنسان، و 
. العنـصرية ثل إحدى األولويات، وسألت عن التدابري املتخذة ملواجهة األعمـال     متالعنصرية  

  .ةوقدمت غواتيماال توصي
ورحبت سويسرا بالتزام النمسا بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة             -٤٤

ية أو الالإنـسانية أو املهينـة،       مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاس        
وأشارت سويسرا إىل العنف املرتيل وحوادث احتجـاز النـساء          . وبإنشاء آلية وقائية وطنية   

  .وقدمت سويسرا توصيات. اللوايت وقعن ضحايا االجتار بالبشر
وأثنت الربازيل على النمسا إلدراجها مكافحة كره األجانب والعنـصرية ضـمن              -٤٥

إصرار النمسا على التصدي لظاهرة معاداة السامية والتحقيق يف القضايا          ورحبت ب . أولوياهتا
وعلى الرغم من إشادة الربازيل هبذه اجلهود امللحوظة، فإهنا قد أعربت عن قلقها             . املتعلقة هبا 

إزاء إنفاذ القوانني املناهضة للتمييز، وذكرت أن من الضروري تغيري العقلية الـسائدة لـدى         
  .وقدمت الربازيل توصيات. الدولة يف هذا الصددبعض املسؤولني يف 
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. التزام النمسا بتعزيز احلوار بـني خمتلـف الثقافـات واألديـان           ب الفلبني   وأشادت  -٤٦
واستفسرت عن التحديات اليت تعترض تنفيذ النهج املشترك بني الثقافات يف النظام املدرسي،             

ن جزءاً من املنـهج الدراسـي       وعن املدى الذي يشكل فيه التثقيف يف جمال حقوق اإلنسا         
واعترفت الفلبني بالتدابري اليت اختذهتا النمـسا ملكافحـة العنـصرية،           . املشترك بني الثقافات  

وإىل طط العمل الوطنية الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف سوق العمـل،              خب وأشادت
  .وقدمت الفلبني توصيات. مكافحة االجتار باألشخاص

 األسئلة اليت طرحتها الوفود خالل احلوارات التفاعلية، أوضحت النمـسا           ورداً على   -٤٧
مستقلة اإلدارة العامة يف النمسا وفقـاً للدسـتور         يرصد بصورة   أن ديوان املظامل يف النمسا      

وميكـن  . إحدى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    بوظيفة  النمساوي، ومن مث فهو يضطلع      
 اجملان، شكواه إىل هذا الديوان بغض النظر عن سنه أو         ألي شخص أن يرفع، يف أي وقت وب       

من املزمع توسيع نطاق والية هذا الديوان يف سياق تصديق النمسا           و. جنسيته أو مكان إقامته   
  .على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

. ق اإلنسان وقد أُعيد النظر بانتظام يف حتفظات النمسا على االتفاقيات الدولية حلقو            -٤٨
وكـان  . ومل حتدد إىل اآلن أية ثغرات أو أوجه قصور يف محاية حقوق اإلنسان يف النمـسا               
  .اهلدف من التحفظات اليت أبدهتا النمسا حتقيق مواءمة بني االلتزامات الدولية للنمسا

وُيدين اجلمهور النمساوي والسياسيون النمساويون بشدة خطاب الكراهية املبثوث           -٤٩
  .سات ووسائط اإلعالم، وحيظر القانون اجلنائي هذا اخلطابيف السيا

وتنفـذ احملـاكم    . ومينع القانون النمساوي منعاً باتاً األنشطة النازية وإنكار احملرقـة           -٥٠
  .ويهدف نظام التعليم إىل تعزيز التفاهم والتسامح بني الثقافات. النمساوية بصرامة هذه األحكام

ن جزءاً ال يتجزأ مـن التعلـيم االبتـدائي والثـانوي      ويشكل تعليم حقوق اإلنسا     -٥١
  . واجلامعي، وكذلك من التدريب املتاح ملوظفي الشرطة والقضاء

ودعمت النمسا مشاركة املعوقني يف اجملتمع وعيشهم املستقل على قدم املساواة مع              -٥٢
وقد كانت النمسا من أوائل الدول على وقعت وصّدقت علـى اتفاقيـة حقـوق               . غريهم

وأنشئت آلية رصد مـستقلة يف الـوزارة        . ألشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري    ا
املعايري العالية املستوى الـيت     كما أن   . االحتادية للعمل والشؤون االجتماعية ومحاية املستهلك     

حددها قانون العمل يف النمسا، والتدابري اخلاصة لتعزيز اإلدماج يف سوق العمـل، وتعزيـز               
  .على متكني املعوقنيتساعد لشامل التعليم ا

ادية وقد استفادت النمسا بالفعل من أفضل املعايري فيما يتعلق حبماية احلقوق االقتص             -٥٣
وقـد أُعمـل   . ألة إدراج هذه احلقوق يف الدستور  مناقشة مس جتري  و. واالجتماعية والثقافية 

خالل التشريعات والـسوابق    بالفعل العديد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من         
وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت بعض احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         . القضائية النمساوية 

، واجبة التطبيق يف النمسا من خالل ميثاق االحتاد األورويب          ٢٠٠٩والثقافية، اعتباراً من عام     
  .للحقوق األساسية
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لربامج اخلاصة الدورات التدريبية    شمل ا تو. وقد أُدمج الروما بشكل جيد يف النمسا        -٥٤
عتمد تدابري دعم خاصة لتعزيز إدماجهم يف سوق        ُتو. لتعلم اللغة واملشاريع التعليمية والثقافية    

  .العمل
وباإلضافة إىل تدابري احلماية العامة املتاحة ضد التمييـز، واملـستندة إىل االتفاقيـة                -٥٥

ساواة يف املعاملة، أصبح بإمكان األزواج مـن        األوروبية حلقوق اإلنسان والقانون املتعلق بامل     
وتتساوى الشراكات  . ٢٠١٠يناير  /اجلنس نفسه تسجيل شراكاهتم اعتباراً من كانون الثاين       

وال يوجد .  واملرياث على سبيل املثالاإلعالةاملسجلة يف معظم جوانبها مع الزواج، كاحلق يف 
 بتبين الزوجني من اجلنس نفـسه لألطفـال؛         حالياً يف النمسا أي توافق يف اآلراء فيما يتعلق        

  .مث فإنه من غري املتوقع يف الوقت الراهن حدوث تغيريات تشريعية يف هذا الصدد ومن
 على أساس طوعي    ةوتقوم إمكانية اخلدمة يف اجليش النمساوي يف سن السابعة عشر           -٥٦

للشباب إكمال التعليم   حبت، ويتعني النظر إليها يف سياق نظام التعليم النمساوي الذي يتيح            
ومع ذلك، من احملظور بشكل قاطع مشاركة اجلنود الـذين تقـل            . اإللزامي يف سن مبكرة   

  . سنة يف القتال١٨أعمارهم عن 
 احتجاز السجناء األحداث حتسناً مستمراً يف النمسا مـن خـالل            أحوالوتشهد    -٥٧

األحداث عن البـالغني يف     وجيري فصل   . وسائل من بينها توفري إمكانيات التدريب والتعليم      
  .وقد أُنشئ مركز احتجاز خاص باألحداث يف جرياسدورف. مجيع مراكز االحتجاز

ويف إطار التنقيح املزمع إجراؤه على قانون األجانب، ُيتوقع تقدمي املساعدة القانونية              -٥٨
  .جماناً، وأيضا أثناء االحتجاز

ا النمسا بشأن االجتار بالبشر قائمـة       وتتضمن خطتا العمل الوطنيتان اللتان اعتمدهتم       -٥٩
هذه الظاهرة ومحاية الضحايا ومقاضاة اجلنـاة، وكـذلك         اهلادفة إىل منع    شاملة من التدابري    

وتتعاون النمـسا بـشكل     . التدابري املتعلقة بالتنسيق والتعاون على املستويني الوطين والدويل       
كما تدعم النمـسا، يف     . ة املنظمة مكثف مع جرياهنا يف جمال مكافحة االجتار بالبشر واجلرمي        

  .إطار تعاوهنا اإلمنائي، الضحايا يف دول املنشأ
ومن غري املتوقع التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق اإلنسان جلميع العمال              -٦٠

الواقع و. املهاجرين وأفراد أسرهم، نظراً لتعارض هذه االتفاقية مع االلتزامات الدولية األخرى          
التـشريعات الوطنيـة   حيظى باحلماية مبقتضى    ثري من احلقوق الواردة يف هذه االتفاقية        الكأن  

وحتّد هذه االتفاقية من قدرة السلطات على اختـاذ التـدابري           . وكذلك التشريعات األوروبية  
  .التنظيمية الالزمة للوصول إىل سوق العمل

ساسية، مبا يف ذلك السكن     وحيق مللتمسي اللجوء يف النمسا احلصول على الرعاية األ          -٦١
وحيق لكل ملتمس للجوء احلـصول      . والغذاء والرعاية الطبية الشاملة والتعليم اجملاين للقّصر      

وُيسمح مللتمسي اللجـوء    . على مساعدة قانونية جمانية ومستقلة أثناء إجراءات طلب اللجوء        
   .بدخول سوق العمل النمساوي بعد ثالثة أشهر من تقدميهم لطلبات اللجوء
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وال تزال النمسا ملتزمة بالسعي إىل حتقيق الرقم املستهدف للمساعدة اإلمنائية الرمسية              -٦٢
 ومع ذلك، فإن من شبه املؤكد أن يتـأخر        .  يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل      ٠,٧البالغ  

  . بسبب التخفيضات الالزم إجراؤها يف ميزانية النمسا٢٠١٥حتقيق هذا اهلدف حبلول عام 
سلطت باكستان الضوء على الدور الذي تضطلع به النمسا يف تعزيز محاية حقـوق              و  -٦٣

وأشارت يف هذا الصدد إىل إعالن وبرنامج عمل فيينا وإىل تصديق النمسا على مجيع              . اإلنسان
وأعربت باكستان عن دواعي قلقها إزاء املواقـف املعاديـة          . معاهدات حقوق اإلنسان تقريباً   

وطلبت باكستان تقدمي   . يات واملهاجرين والتمييز املمارس ضد هاتني الفئتني      واملتعصبة جتاه األقل  
  .وقدمت باكستان توصيات. معلومات عن التدابري اإلضافية الالزم اختاذها ملعاجلة هذه القضايا

وذكرت السويد أنه على الرغم مما يوفره القانون والسلطة القضائية من وسائل فعالة               -٦٤
فردية لسوء املعاملة، فقد جرى اإلبالغ عن حاالت استخدمت فيها الشرطة ملعاجلة احلاالت ال

وذكرت السويد أيضاً أن من املقلق      . القوة املفرطة، وخباصة جتاه الالجئني وملتمسي اللجوء      
 قوميـة أو  مجاعةاالستماع إىل تقارير تفيد بأن التصرحيات املعادية لألجانب والتحريض ضد   

وقدمت . ل اجملال السياسي النمساوي ووسائط اإلعالم النمساويةعرقية هي مسات شائعة داخ  
  . السويد توصيات

سلوفاكيا أن النمسا دولة دميقراطية تويل عناية كـبرية لتعزيـز حقـوق             ذكرت  و  -٦٥
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. اإلنسان

والحظت أوزبكستان أن اهليئات الدولية املنشأة مبوجب معاهدات قد أعربت عـن              -٦٦
ها إزاء ما أبلغ عنه من حاالت خطاب الكراهية الصادر عن السياسيني يف النمسا، والذي               قلق

وقد جرى أيضاً اإلعراب عن قلـق       . يستهدف املهاجرين وأفراد األقليات على وجه التحديد      
بالغ إزاء مظاهر النازية اجلديدة والعنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب جتاه              

األشخاص املنتمني إلثنيات بعينها، وتأثري ذلك على األطفال املنـتمني إىل           املهاجرين وبعض   
  .وقدمت أوزبكستان توصيات. اجلماعاتهذه 
التزام النمسا حبماية حقوق اإلنسان، وهو ما جتلى يف العدد الكبري           ب شيلي   وأشادت  -٦٧

وجهـة إىل   من معاهدات حقوق اإلنسان اليت صدقت النمسا عليها ويف الدعوة الدائمـة امل            
والحظت شيلي مع التقدير الدعم الذي تقدمه النمسا للمنظمات غـري           . اإلجراءات اخلاصة 

  .وقدمت شيلي توصيات. احلكومية
وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على النمسا لدفاعها عن حقوق املرأة، ودعمهـا              -٦٨

يني يف الصراعات املـسلحة   للمنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، ودورها يف محاية املدن        
ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بإدماج حقوق الطفـل يف         . ويف مكافحة االجتار بالبشر   

وأحاطت علماً بالتقارير   . الدستور، وبقرار احملكمة الدستورية األخري بشأن اجلماعات الدينية       
  .تحدة توصياتوقدمت الواليات امل. اليت تتحدث عن التمييز االجتماعي وكره األجانب
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وأشادت بوتسوانا بالتزام النمسا مبواصلة اعتبار مسألة تعزيز حقوق اإلنسان أولوية             -٦٩
. تضح من خالل مشاركتها يف أعمال جملـس حقـوق اإلنـسان           يمن األولويات، وهو ما     

وطلبت بوتسوانا معلومات   . والحظت التدابري الشاملة املتخذة فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة        
دابري املعتمدة ملعاجلة الشكاوى املتعلقة بسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ عن الت
  .ةوقدمت بوتسوانا توصي. القانون
ورحبت كوبا بإقرار اخلطة الوطنية لإلدماج واعتمـاد تـدابري أخـرى ملكافحـة                -٧٠

 حتـرض علـى     ودعت النمسا إىل معاجلة قضايا مثل التصرحيات السياسية الـيت         . العنصرية
الكراهية ضد املهاجرين، وملتمسي اللجوء، واألشخاص املنحدرين مـن أصـل أفريقـي،             
واألقليات؛ وأشارت إىل تعرض األفارقة واملسلمني والروما للتمييز العنـصري، والتمييـز يف      

وأشارت كوبا أيضاً إىل الفرق القائم يف األجور بني النـساء           . التوظيف، والتنميط العنصري  
  .وقدمت كوبا توصيات. والرجال

ا تقدمه من دعم إنساين شامل ورعاية للعديد        ملوأشادت البوسنة واهلرسك بالنمسا       -٧١
والحظت أن إحدى أولويات الدولة النمـساوية       . من الالجئني الذين وجدوا فيها مالذاً هلم      

تتمثل يف مكافحة العنصرية وكره األجانب والتنميط، وأن النمسا قد وضعت خطة عمـل              
ويف هذا الصدد، طلبت البوسنة واهلرسك إىل النمسا تبـادل          . طنية ملكافحة االجتار بالبشر   و

وقـدمت البوسـنة واهلرسـك      . املعلومات املتعلقة بالتعاون مع البلدان األخرى يف املنطقة       
  .توصيات

مؤسسات حقوق اإلنسان من خالل إنشاء جملس       لتعزيزها  وأثنت غانا على النمسا       -٧٢
والحظت أن وضع املرأة يف النمسا قد كشف عن وجود          . ل حلقوق اإلنسان  استشاري مستق 

واستفسرت . أوجه قصور يف حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف العديد من اجملاالت            
. غانا عن حالة تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة باملساواة بني املرأة والرجل يف سوق العمل              

  .وقدمت غانا توصيات
وأشادت إسرائيل بالنمسا ملسامهاهتا يف أعمال جملس حقوق اإلنـسان، والتزامهـا              -٧٣

ومع ذلك، فقد ساور إسرائيل القلـق إزاء        . بتعزيز حقوق اإلنسان، وتعاوهنا يف جمال التنمية      
حوادث معاداة السامية، وأعربت عن أملها يف أن يؤدي وضع خطة العمل الوطنية وإنفـاذ               

  .وقدمت إسرائيل توصيات. من تكرار هذه احلوادثاجلزاءات إىل احلد 
. والحظت هولندا أن النمسا هي أحد املؤيدين املتحمسني ملنظومة األمم املتحـدة             -٧٤

ورحبت بالتزام النمسا بتحقيق املساواة وعدم التمييز، مبا يف ذلك على أساس التوجه اجلنسي              
.  املسجلة على التمييز إىل حـد مـا        ةواهلوية اجلنسانية، على الرغم من إبقاء قانون الشراك       

وكررت هولندا خماوف جلنة مناهضة التعذيب بشأن ارتفاع مستوى اإلفالت من العقاب يف             
  . وقدمت هولندا توصيات. حاالت األعمال الوحشية اليت تقدم عليها الشرطة
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 .وذكرت النرويج أن التشريعات النمساوية املناهضة للتمييز تبدو جمـزأة وملتبـسة             -٧٥
وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن اإلفالت مـن العقـاب يف حـاالت          

ورحبت النرويج بالتزام النمسا حبماية األشخاص      . األعمال الوحشية اليت تقدم عليها الشرطة     
الذين يلتمسون اللجوء داخل حدودها اإلقليمية، ومع ذلك، فإن النرويج ال تـشجع علـى               

  .وقدمت النرويج توصيات. لشبيهة مبراكز االحتجاز إليواء ملتمسي اللجوءاستخدام املرافق ا
 اجملتمع املـدين،   معالنهج التعاوين الذي اعتمدته النمسا يف التعامل ب إيطاليا   وأشادت  -٧٦

  .بني البلديناملمتازة وأعربت عن تقديرها للعالقات 
اإلنـسان يف املنـاهج   والحظت ترينيداد وتوباغو إدراج التثقيف يف جمال حقـوق     -٧٧

الدراسية للمدارس النمساوية، وكذلك توفري التدريب اإللزامي على حقوق اإلنسان لضباط           
كما أشادت ترينيداد وتوباغو باجلهود اليت بذلتها النمسا        . الشرطة والقضاة واملدعني العامني   

بري من العمل وأكدت أنه ال تزال هناك حاجة إىل االضطالع بقدر ك. من أجل محاية املعوقني  
وأشارت ترينيداد وتوباغو   . إلزالة أوجه عدم املساواة يف املعاملة بني املرأة والرجل يف العمل          

وقدمت ترينيـداد   . إىل اجلهود اليت بذلتها النمسا من أجل مكافحة العنصرية وكره األجانب          
  . وتوباغو توصيات

نية حلقوق اإلنسان علـى  وتساءلت أملانيا عن أسباب عدم إنشاء النمسا ملؤسسة وط      -٧٨
ورحبت خبطة العمل الوطنية لإلدماج، وطلبت معلومات بشأن تدريس . أساس مبادئ باريس

واستفسرت أيضاً عما اختذته النمسا من خطـوات للتحقيـق يف           . اللغة األملانية للمهاجرين  
عـراب  حاالت الوفاة ومزاعم التعرض لسوء املعاملة أثناء االحتجاز يف مراكز الشرطة بعد إ            

وقـدمت  . ٢٠٠٧اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها املتعلق هبـذا الـشأن يف عـام               
  .توصية أملانيا
ورحبت أستراليا مبكافحة النمسا لكره األجانب والعنصرية، وتـدريب املـوظفني             -٧٩

وشجعت النمسا على توسيع نطاق والية ديوان أمني        . العموميني، والتحقيق يف مزاعم التمييز    
ورحبت بالـدور الـذي     . ظامل، وعلى تعزيز استقالل اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان       امل

. اضطلعت به النمسا إلبراز قضايا حقوق اإلنسان خالل مدة عضويتها يف جملـس األمـن              
  .وقدمت أستراليا توصيات

التقدم الذي أحرزته النمسا يف جماالت مثل املساواة بني اجلنسني،          ب الصني   وأشادت  -٨٠
والحظت اجلهود اليت بذلتها النمسا مـن أجـل         . وق املعوقني ومكافحة االجتار بالبشر    وحق

ات عن التدابري املتخـذة حلمايـة       وطلبت الصني معلوم  . محاية حقوق األقليات واملهاجرين   
، وعن اخلطوات املتخذة من أجل القـضاء علـى          صحةالاملتعلقة بالعمل و  املهاجرين  حقوق  

  .ةوقدمت الصني توصي. ملة األقلياتساواة يف معاالتمييز العنصري وضمان امل
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ـ     ب مجهورية كوريا    وأشادت  -٨١ ـ  اإدراج املساواة بني اجلنسني باعتباره شكل أحـد   ت
الشواغل اخلاصة، ورحبت بإنشاء أمانة الدولة لقضايا املرأة والفريق العامل املـشترك بـني              

اليت بذلتها النمـسا مـن أجـل    والحظت اجلهود  . الوزارات املعين بتعميم املنظور اجلنساين    
مكافحة كره األجانب، ولكنها ذكرت أيضاً ما أفادت به التقارير من حـاالت خلطـاب               

  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات. الكراهية الصادر عن السياسيني، ورفض غري املواطنني
وأشارت املكسيك إىل اإلطار املتطور لتعزيز حقوق اإلنسان، الذي ميكن اعتبـاره              -٨٢
وأشادت املكسيك باجلهود اليت بذلتها النمسا يف مكافحة التمييز، واستفسرت          . ارسة جيدة مم

عن الطريقة اليت روعيت هبا يف هذا الصدد التوصيات الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان               
  .وقدمت املكسيك توصيات. وتلك الصادرة عن مؤمتر ديربان االستعراضي

وأبرزت اجلهود اليت   . سا اللتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان    وأثنت كولومبيا على النم     -٨٣
واستفسرت عما إذا كانت النمسا ستنظر أم ال        . بذلتها النمسا يف تعزيز احلوار بني الثقافات      

. يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم             
ع نطاق جهودها من أجل حتقيق املساواة بـني         وشجعت كولومبيا النمسا على مواصلة توسي     

  . وقدمت كولومبيا توصيات. اجلنسني، ورحبت باخلطة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر
ـ          -٨٤ سا إىل اإلجـراءات    والحظت هندوراس بارتياح الدعوة الدائمة املوجهة من النم

وأشارت هنـدوراس   . اخلاصة، والتصديق على مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تقريباً        
 اليت يواجهها املهاجرون وغريهم من األشخاص ضـحايا العنـصرية وكـره             املشكالتإىل  

وشجعت هندوراس النمسا على التصدي ملزاعم التنميط العنصري الذي ميارسـه           . األجانب
. لتصرحيات العنـصرية واملعاديـة لألجانـب      التصدي ل ملكلفون بإنفاذ القانون، و   املوظفون ا 

  .وقدمت هندوراس توصيات
وأبرزت كوستاريكا التزام النمسا بإعمال حقوق اإلنسان، وهـو مـا جتـسد يف                -٨٥

شـكاوى  واألفراد  شكاوى  ك حقوق اإلنسان، وقبول إجراءات      التصديق على معظم صكو   
  .وقدمت كوستاريكا توصيات. علقة بقبول إجراءات التحقيقالدول، وإعالناهتا املت

 بـاجلهود الـيت     ونوهت. وهنأت إكوادور النمسا على جودة التقرير الوطين املقدم         -٨٦
  .وقدمت إكوادور توصيات. بذلت من أجل تنفيذ خطة عمل وطنية إلدماج املهاجرين

وتساءلت عن مشاركة   . اءوالحظت أوغندا بارتياح إجنازات النمسا اليت تستحق الثن         -٨٧
، واستفسرت عن املوعد احملـدد      والسياسات القوانني   وضعاألشخاص املعوقني وممثليهم يف     

 وعن الكيفية اليت ستصاغ هبا ٢٠١٠لوضع خطة العمل الوطنية اليت أعلن عنها يف صيف عام   
  .وقدمت أوغندا توصيات. هذه اخلطة

. العاملة يف جمال قضايا حقوق اإلنسان     وأحاطت قريغيزستان علماً بعدد الوكاالت        -٨٨
وأشـارت  . وأشادت بتقرير النمسا ومقترحاهتا الرامية إىل إجياد حلول للمسائل املطروحـة          
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سـيما   قريغيزستان إىل املشاكل اليت اعترضت حتقيق التوازن بني اجلنسني يف التعلـيم، وال            
النمسا تعزيز  اخلتام، باعتزام      يف ،ورحبت قريغيزستان . بالنسبة إىل الفتيات والنساء املهاجرات    

التدريب والتوعية يف جمال محاية األفارقة واملسلمني والروما والالجئني وملتمـسي اللجـوء             
  .واملهاجرين من البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب

واستفسرت الربتغال عن اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة شواغل جلنة حقوق              -٨٩
نة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بنظام قضاء األحداث واحتجاز األشخاص الـذين            الطفل وجل 

كما طلبت مزيداً من املعلومات عن خطة العمل الوطنية الثانيـة  .  سنة١٨تقل أعمارهم عن   
وقـدمت الربتغـال    . ٢٠٠٩ملكافحة االجتار بالبشر، وهي اخلطة اليت اعتمـدت يف عـام            

  .توصيات
هود اليت بذلتها النمسا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها     اجلب ناميبيا   وأشادت  -٩٠

 ،وأشارت إىل التحديات اليت تواجهها النمسا     . داخل حدودها وكذلك على املستوى الدويل     
والحظت العدد الكبري من املزاعم اليت تشري       . وخاصة فيما يتعلق باملهاجرين واألقليات اإلثنية     

  . األجانب على أيدي الشرطةإىل سوء املعاملة اليت تعرض هلا
وأشارت النمسا يف استنتاجاهتا إىل أن اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان ميثل بطبيعته              -٩١

ويضطلع اجملتمع املدين، مبا لديه من تطلعات بعيدة املـدى،          . حتدياً مستمراً وعملية متواصلة   
دفع باحلكومة إىل إحـراز     ي النقد الصادر عن اجملتمع املدين عامالً حامساً         ويشكل. بدور مهم 

وقد أضاف إشراك اجملتمع املدين بشكل وثيق وشفاف يف مجيع أحناء النمسا            . املزيد من التقدم  
استفادت احلكومة كثرياً من عملية إعداد هذا و. مزيداً من املصداقية إىل التقرير الوطين للنمسا    

وقـد  . دين يف متابعة االستعراض   وتنوي احلكومة مواصلة احلوار املثمر مع اجملتمع امل       . التقرير
  .فرباير/تقرر بالفعل عقد اجتماع متابعة مع ممثلي املنظمات غري احلكومية بفيينا يف شباط

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  : النمساحتظى التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدناه بتأييد  -٩٢

ل االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب       االنضمام إىل الربوتوكو    -١-٩٢  
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومواءمـة             

 ،تشريعاهتا الوطنية مع معاهدات حقوق اإلنسان، وبوجه خاص، إدراج التعذيب         
ـ  ،بوصفه جرمية جنائية   ة  يف تشريعاهتا احمللية؛ ومواءمة اتفاقية حقوق الطفل بطريق

" عـدم التـسامح إطالقـاً     "، وفقاً لسياسة النمسا القائمة على مبدأ        تقييديةغري  
  ؛)إكوادور(
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب       التوقيع على     -٢-٩٢  

  ؛) وهولندا،كوستاريكاأوغندا، والسويد، و(والتصديق عليه ) أوغندا(
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ري التفاقيـة مناهـضة     متابعة التصديق على الربوتوكول االختيا      -٣-٩٢  
التعذيب كمسألة ذات أولوية، وهو ما أوصت به جلنة مناهـضة التعـذيب يف              

لتعذيب يف القانون اجلنائي الوطين علـى النحـو      ل، وإدراج تعريف    ٢٠١٠ عام
  ؛)أملانيا(الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب 

ـ       مواصلة  -٤-٩٢   ذيب،  تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التع
  ؛)شيلي( هلذا الغرض  املعتمد الوطينقانوهنامن خالل 

عملية التصديق على الربوتوكول    النتهاء يف أقرب وقت ممكن من       ا  -٥-٩٢  
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من     

  ؛)إسبانيا (االختفاء القسري
لية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء      االتفاقية الدو التوقيع على     -٦-٩٢  

  ؛)أوغندا ومجهورية مولدوفا(ا والتصديق عليه) أوغندا(القسري 
اإلعالن، بعد التصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع              -٧-٩٢  

األشخاص من االختفاء القسري، عن قبوهلا باختصاص اللجنة املعنيـة حبـاالت            
 من االتفاقيـة    ٣٢ و ٣١ص عليه يف املادتني     االختفاء القسري على النحو املنصو    

  ؛)فرنسا(
بذل كل اجلهود املمكنة من أجل الوفاء بتعهداهتا الطوعيـة الـيت              -٨-٩٢  

تقضي بإدراج تعريف التعذيب الوارد يف اتفاقية مناهضة التعـذيب يف القـانون             
  ؛)مجهورية كوريا(اجلنائي الوطين 

ج معايري حقوق اإلنسان الدولية،     اختاذ التدابري الالزمة لضمان إدرا      -٩-٩٢  
  ؛)كندا( األوروبية فحسب، يف القانون النمساوي ال
استكمال اإلصالح الدستوري يف أقرب أوقت ممكن مـن أجـل             -١٠-٩٢  

 حقـوق الطفـل   اتفاقيةإدراج حقوق الطفل يف الدستور االحتادي وفقاً ألحكام         
  ؛)مولدوفا(
ة، على النحـو املطلـوب يف       ضمان وجود آلية وقائية وطنية فعال       -١١-٩٢  

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، حبيث تكون متاحة يف مشروع          
  ؛)سويسرا(قانون يتناول االستقالل الكامل هلذه املؤسسة 

الوطنية تشريعاهتا إىل    بشكل كامل  حقوق الطفل اتفاقية   نقل أحكام   -١٢-٩٢  
  ؛)سلوفاكيا(
 حقوق اإلنسان الدولية يف القوانني      دولية يف جمال  إدماج التزاماهتا ال    -١٣-٩٢  

  ؛)مصر( حقوق الطفل، سيما الاحمللية، و
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ضمان إنفاذ القوانني بشكل مناسب وفرض العقوبات اجلزائية من           -١٤-٩٢  
أجل معاجلة قضايا عدم املساواة بفعالية وعدم التمييز يف اجملالني اخلاص والعـام             

  ؛)إسرائيل(
ري الالزمة لضمان تطبيق القوانني الوطنية املتعلقة باحلماية اختاذ التداب  -١٥-٩٢  

  ؛)سويسرا(من العنف املرتيل على مجيع املستويات بطريقة متسقة وفعالة 
من قانون عمل األجانب، وهو الفـصل الـذي         ) ٢(٨إلغاء الفصل     -١٦-٩٢  

 يشترط على أرباب العمل، يف حاليت خفض أعداد القوى العاملة أو تقليص ساعات            
  ؛)فرنسا(العمل جلميع املوظفني، إهناء عقود عمل الرعايا األجانب قبل غريهم 

اختاذ املزيد من اخلطوات الرامية إىل التنفيذ الكامل خلطة العمـل             -١٧-٩٢  
  ؛)تركيا(ألقليات املهاجرة ومحاية حقوقها ا إدماج حتسنيالوطنية بغية 

يما يتعلق باستخدام اللغة    حتسني تنفيذها لقرار احملكمة الدستورية ف       -١٨-٩٢  
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية( كارينثيا إقليمالسلوفينية يف 

مواصلة تعزيز والية ديوان أمني املظـامل وفقـاً ملبـادئ بـاريس               -١٩-٩٢  
  ؛)األردن(
تعزيز ديوان املظامل النمساوي وتوسيع نطاق واليته يف أقرب وقت            -٢٠-٩٢  

  ؛)اهلند(ام ملبادئ باريس ممكن من أجل ضمان االمتثال الت
حتديد الفرص املتاحة لتعزيز فعالية اهليئات الوطنية حلقوق اإلنسان           -٢١-٩٢  

  ؛)أستراليا(واستقالهلا 
ضمان ممارسة مجيع السلطات العامة يف ظل مراعاة مبدأ املـساواة             -٢٢-٩٢  

  ؛)السويد(بني اجلميع، واحترام حرية وكرامة مجيع األشخاص 
ة القاطعة لكل حتريض على العنف أو الكراهية، وضمان أن          اإلدان  -٢٣-٩٢  

ينص القانون النمساوي بوضوح على أحكام متنع التحريض ضد مجاعـة مـن             
  ؛)السويد(اجلماعات القومية أو العرقية 

مواصلة اختاذ التدابري الالزمـة ضـد مجيـع أشـكال التمييـز               -٢٤-٩٢  
  ؛)فاسو بوركينا(
يات جلنة القضاء على التمييز العنـصري،       االضطالع، وفقاً لتوص    -٢٥-٩٢  

 وميكن استكمال هذا    -بتنفيذ محالت توعية ملكافحة التمييز وخطاب الكراهية        
النوع من السياسات من خالل اعتماد تدابري تشريعية وتنفيذها؛ وتعزيز النظـام            
التعليمي الشامل الذي ال يهمل أطفال املهاجرين أو األطفال ذوي االحتياجات           

  ؛)كوستاريكا (اخلاصة
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مواصلة تشجيع املبادرات اليت تـسهم يف تعزيـز التفـاهم بـني        -٢٦-٩٢  
 يشكل عنصراً أساسياً ملنع مجيع أشكال التمييـز وكـره           تفاهمالثقافات، وهو   

  ؛)كولومبيا(األجانب والتعصب 
 إحراز تقدم يف تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بـني           مواصلة  -٢٧-٩٢  

  ؛)كولومبيا(عمل اجلنسني يف سوق ال
النظر يف اعتماد خطة عمل ترمي إىل مكافحة العنـصرية وكـره              -٢٨-٩٢  

  ؛)مجهورية كوريا(األجانب 
مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان حصول الضحايا الذين تعرضوا           -٢٩-٩٢  

املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون علـى      جانب  لسوء معاملة وسلوك عنصري من      
  ؛)فرنسا(مرتكيب هذه األفعال تعويض وضمان معاقبة 

اختاذ املزيد من اخلطوات ملتابعة توصية جلنة القضاء علـى مجيـع              -٣٠-٩٢  
اختاذ إجراءات حازمة ملواجهة أية نزعة،      "أشكال التمييز العنصري اليت تدعو إىل       

ال سيما من ِقبل السياسيني، ترمي إىل اسـتهداف األشـخاص أو وصـمهم أو               
 أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو    تنميطهم أو تصنيفهم على   

  ؛)تركيا. "(العرقي، أو إىل استخدام الدعاية العنصرية يف السياسة
معلومات بشأن التدابري احمللية املتاحة، ومـن بينـها سـبل           نشر    -٣١-٩٢  

االنتصاف القانونية ضد أعمال التمييز العنصري، وكـذلك تيـسري وصـول            
  ؛)مصر(نتصاف هذه الضحايا إىل سبل اال

إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يف املزاعم القائلة بإسـاءة اسـتخدام             -٣٢-٩٢  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(السلطة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون 

تعزيز إتاحة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتوفري التدريب على            -٣٣-٩٢  
  ؛)الفلبني(يم، وللموظفني العموميني املعنيني املستويات املناسبة من نظام التعل

تسريع اإلجراءات الكفيلة بإعمال حقوق مجيع األطفال يف النمسا           -٣٤-٩٢  
  ؛)غانا(ومحايتها بشكل كامل 

خطـة العمـل الوطنيـة      "مواصلة اختاذ التدابري الالزمة العتماد        -٣٥-٩٢  
  ؛)أذربيجان" (للمعوقني

قة باالستعراض الدوري الشامل بالتعـاون      مواصلة مشاوراهتا املتعل    -٣٦-٩٢  
مع منظمات اجملتمع املدين عقب اعتماد تقارير االستعراض الـدوري الـشامل            

  ؛)النرويج(
يف اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك       اجلهات املعنية   مشاركة  تيسري سبل     -٣٧-٩٢  

يف متابعـة هـذا     مـشاركة نـشطة     منظمات حقوق اإلنسان غري احلكوميـة،       
  ؛)الربتغال(االستعراض 
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االستفادة من اخلربة الكبرية اليت تقدمها منظمات اجملتمع املـدين،            -٣٨-٩٢  
والتشاور معها بانتظام بشأن وثائق السياسات ذات الـصلة حبقـوق اإلنـسان             

  ؛)النرويج(
ضمان امتثال نظام اهلجرة يف النمسا للمعـايري الدوليـة حلقـوق             -٣٩-٩٢  

  ؛)سلوفاكيا(اإلنسان 
لة اعتماد وتنفيذ سياسات فعالة لتعزيز املشاركة االقتصادية        مواص  -٤٠-٩٢  

  ؛)سلوفاكيا(واالجتماعية للمهاجرين 
جتديد جهودها من أجل ضمان متابعة توصيات اهليئـات املنـشأة             -٤١-٩٢  

مبوجب معاهدات وتوصيات احملكمة الدستورية النمساوية وتنفيـذها بـشكل          
  ؛)كندا(منهجي 

لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مـن         متابعة توصيات ال    -٤٢-٩٢  
أجل إجياد حل ملسألة عدم املساواة بني املرأة والرجل، وال سيما يف جمال العمالة،              

  ؛)املكسيك(وتكثيف جهودها من أجل لقضاء على العنف ضد املرأة 
البوسـنة  (حتسني التمثيل اجلنساين على مجيع مستويات اجملتمـع           -٤٣-٩٢  

  ؛)واهلرسك
تكثيف التدابري الرامية إىل معاجلة مسأليت العنصرية وكره األجانب           -٤٤-٩٢  

  ؛)أستراليا(
اختاذ التدابري الكافية ملكافحة التمييز العنصري بغية مكافحة مجيـع      -٤٥-٩٢  

  ؛)أوزبكستان(أشكال التمييز 
 التمييز  يثريهامضاعفة جهودها من أجل التغلب على العقبات اليت           -٤٦-٩٢  

  ؛)ترينيداد وتوباغو(ري والتعصب العنص
التنديد بانتظام جبميع مظاهر العنصرية وكره األجانب اليت ترد يف            -٤٧-٩٢  

  ؛)اجلزائر(اخلطاب السياسي، واختاذ تدابري فعالة ملكافحة هذه الظاهرة 
اختاذ إجراءات حازمة تتمشى مع توصيات اللجنة املعنية بالقـضاء            -٤٨-٩٢  

ن أجل مواجهة أية نزعة، وخاصة من ِقبل الـسياسيني،          مالعنصري  على التمييز   
ترمي إىل استهداف األشخاص أو وصمهم أو تنميطهم أو تصنيفهم على أسـاس      
العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي، أو إىل استخدام الدعاية              

  ؛)باكستان(العنصرية يف السياسة 
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أجل مكافحة استخدام األحـزاب    اختاذ تدابري حمددة األهداف من        -٤٩-٩٢  
السياسية أو من ميثلها لبيانات حتث على الكراهية العنصرية وكـره األجانـب             

  ؛)االحتاد الروسي(
اختاذ تدابري قانونية فعالة ملنع ومكافحة مجيع ما يصدر عن األحزاب       -٥٠-٩٢  

السياسية ووسائط اإلعالم من أشكال ومظاهر تنم عن كراهية اإلسالم؛ وضمان           
لتحقيق على حنو فعال يف مجيع املزاعم اليت تشري إىل صدور تصرفات عنـصرية              ا

مجهوريـة  (من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ومعاقبتهم على النحو الواجـب           
  ؛)إيران اإلسالمية

العمل على مكافحة اخلطر الناجم عن كراهية اإلسالم يف اجملتمـع             -٥١-٩٢  
امل لتسجيل اجلرائم العنصرية اليت ارتكبـت       واخلطاب السياسي، وإقامة نظام ش    

  ؛)اململكة املتحدة(يف النمسا ورصدها 
تعزيز سياساهتا وبراجمها الرامية إىل مكافحة التمييز وكره األجانب           -٥٢-٩٢  

  ؛)كندا(والعنصرية والتعصب 
الواليات (مواصلة عملها ملكافحة التمييز اجملتمعي وكره األجانب          -٥٣-٩٢  

  ؛)يكيةاملتحدة األمر
اختاذ اخلطوات الالزمة ملكافحة مظاهر أنشطة النازيـة اجلديـدة            -٥٤-٩٢  

واليمني املتطرف وكره األجانب املوجهة ضد األفـراد املنـتمني إىل األقليـات             
  ؛)اجلمهورية التشيكية(
ضمان االحترام الكامل حلقوق املهاجرين واألقليات مثل الروما من     -٥٥-٩٢  

زيز تدابري مكافحة أعمال التمييز العنـصري وكـره         خالل وسائل من بينها تع    
  ؛)كوبا(األجانب والتعصب 

 التعذيب يف تشريعاهتا الوطنيـة،      ورود جرمية إذ تالحظ بقلق عدم       -٥٦-٩٢  
تعويض اقتصادي وقـانوين     هذه اجلرمية، وضمان حصول الضحايا على        تعريف

  ؛)إسبانيا(وفقاً للمعايري الدولية 
 وإصالح قوانينها وفقاً اللتزاماهتا     ،ذيب حظراً تاماً  تعزيز حظر التع    -٥٧-٩٢  

الدولية مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            
  ؛)السويد(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

ضمان إجراء حتقيقات فورية وشاملة ونزيهة يف مزاعم التعـذيب            -٥٨-٩٢  
  ؛)هولندا(وسوء املعاملة 
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إجراء حتقيقات فورية وشـاملة            -٥٩-٩٢  
  ؛)أوزبكستان(ونزيهة يف مزاعم التعذيب وسوء املعاملة 

اختاذ إجراءات فورية ملنع الشرطة من استخدام القـوة املفرطـة             -٦٠-٩٢  
  ؛)السويد(
اعم بشأن مجيـع مـز    أن جتري بصورة عاجلة حتقيقاً شامالً ونزيهاً          -٦١-٩٢  

استخدام القوة املفرطة وسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون،           
إىل العدالة أي شخص يشتبه يف أنه قد جلأ إىل االستخدام املفرط للقوة             تقدم  وأن  

  ؛)السويد(أو التعذيب أو غري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان 
 التعذيب وسوء املعاملة مـن      إنشاء آلية مستقلة للتحقيق يف مزاعم       -٦٢-٩٢  

 لضحايا انتهاكات   واجلربجانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وضمان العدالة        
  ؛)النرويج(هذه حقوق اإلنسان 

مواصلة جهودها احلميدة يف معاجلة الشكاوى املتعلقة باملزاعم اليت           -٦٣-٩٢  
  ؛)بوتسوانا(انون تشري إىل تصرفات سوء املعاملة الصادرة عن سلطات إنفاذ الق

مواصلة التصدي ملسألة سوء معاملة املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ             -٦٤-٩٢  
القانون للمشتبه فيهم جنائياً واحملتجزين والسجناء، مبا يتمشى مع معايري حقوق           

  ؛)إندونيسيا(اإلنسان ذات الصلة 
  ؛)الربازيل(النظر يف بدائل لالحتجاز قبل الترحيل   -٦٥-٩٢  
إليـواء  " مكـان مفتـوح  "ع تطوير مشروع االحتجـاز يف       تسري  -٦٦-٩٢  

  ؛)النرويج(األشخاص الذين ينتظرون الترحيل 
  ؛)الربازيل(توفري محاية ومساعدة خاصتني لألطفال غري املصحوبني   -٦٧-٩٢  
اختاذ التدابري املناسبة ملنع السلطات القضائية أو أفراد الشرطة من            -٦٨-٩٢  

التفتيش واالستجواب على أساس املظهر اخلارجي      التحقيق واالحتجاز التعسفي و   
أو لون البشرة أو األصل العرقي أو القومي؛ وفرض عقوبـات شـديدة علـى               

  ؛)إكوادور(السلطات اليت تشترك يف ممارسة هذه االنتهاكات وسوء املعاملة 
التحقيق يف حاالت إساءة املعاملة والتمييز لدوافع عنصرية، مبا يف            -٦٩-٩٢  

لكراهية والتحريض على الكراهية، ومقاضاة أصحاهبا ومعاجلتـها        ذلك خطاب ا  
  ؛ )مصر(
بذل املزيد من اجلهود من أجل حتـسني األوضـاع يف الـسجون             -٧٠-٩٢  

  ؛)البوسنة واهلرسك(
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أعمـال  تكثيف اجلهود الرامية إىل وضع تدابري محاية فعالة ملنـع             -٧١-٩٢  
ـ العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك       ، رتيل واالعتـداء اجلنـسي   العنف امل

  ؛)ماليزيا(ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها 
تعزيز جهودها لضمان تنفيذ تدابري احلماية الفعالة علـى الفـور             -٧٢-٩٢  

سـيما العنـف املـرتيل       أجل منع أعمال العنف ضد النساء واألطفال، وال        من
  ؛)كندا(، ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها والعنف اجلنسي

  ؛)أذربيجان(لة تعزيز التدابري الكفيلة مبكافحة االجتار بالبشر مواص  -٧٣-٩٢  
مواصلة تبادل ممارساهتا الوطنية الواردة يف خطة العمـل الوطنيـة             -٧٤-٩٢  

  ؛)الربتغال(الثانية ملكافحة االجتار بالبشر على املستوى الدويل 
فـال  اختاذ تدابري فعالة ملنع السياحة اجلنسية، ومكافحة بيـع األط           -٧٥-٩٢  

  ؛)مصر(واالجتار هبم واستغالهلم جنسياً 
اختاذ التدابري الالزمة لضمان إعالم مجيع األشخاص احملتجـزين يف            -٧٦-٩٢  

مراكز الشرطة حبقوقهم األساسية بالكامل وذلك ابتداًء من حلظة حرماهنم مـن            
  ؛)اجلمهورية التشيكية(احلرية 

قاً للمعايري الدولية،  ُحسن سري عمل نظام قضاء األحداث وفضمان  -٧٧-٩٢  
مجهوريـة إيـران    (وضمان االستماع للقاصرين دائماً يف حضور ممثل قـانوين          

  ؛)اإلسالمية
ضمان التحقيق بشكل واٍف يف املزاعم اليت تـشري إىل ارتكـاب              -٧٨-٩٢  

املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ومعاجلتـها          
  ؛)ململكة املتحدةا(على النحو املناسب 

 متكني املرأة، والعمل بوجه خـاص علـى ضـمان           يفاملضي قدماً     -٧٩-٩٢  
  ؛)كوبا(تقليص الفرق القائم يف األجور بني الرجال والنساء 

الشروع يف إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بني املـرأة      -٨٠-٩٢  
  ؛)ترينيداد وتوباغو(والرجل يف سوق العمل 

ذ مجيع التدابري الالزمة لضمان املساواة القانونية والفعلية بـني          اختا  -٨١-٩٢  
اجلنسني، مع إيالء اهتمام خاص لتضييق الفجوات القائمة يف املشاركة يف احلياة            

  ؛)مجهورية كوريا(العامة وسوق العمل 
مواصلة تقدمي املساعدة املالية املنسقة تنسيقاً جيداً واملـساعدات           -٨٢-٩٢  

عات اجملتمع، مثل األسر ذات العائل الواحد، واألسر الكـبرية،          األخرى إىل قطا  
  ؛)ماليزيا(واألسر من أصل أجنيب 
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مواصلة تنفيذ التدابري الكفيلة بتحسني فـرص احلـصول علـى             -٨٣-٩٢  
  ؛)شيلي(اخلدمات الصحية جلميع األطفال 

إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتدريب كموضوع شامل      -٨٤-٩٢  
يف التعليم االبتـدائي    خباصة  لنظام التعليمي الرمسي، و   لى مجيع مستويات ا   يقدم ع 

  ؛)كوستاريكا(والتعليم الثانوي 
النظر يف إدخال إصالحات مالئمة على نظام التعليم لضمان سهولة         -٨٥-٩٢  

  ؛)سلوفاكيا(إليه مجيع شرائح اجملتمع وصول 
عاملة السيئة واملقدمة   التحقيق يف الشكاوى املتعلقة جبميع أنواع امل        -٨٦-٩٢  

من األقليات العرقية، مبا يف ذلك األفارقة والروما، وحتميل اجلنـاة املـسؤولية             
  ؛)ناميبيا(
إىل جانب تطبيق توصية منظمة العمل الدولية، االستمرار يف تقدمي            -٨٧-٩٢  

معلومات عن حالة أقلية الروما؛ واعتماد تدابري فعالة لدمج أقلية الروما يف احلياة             
  ؛)إكوادور(االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلد 

النظر، حسب االقتضاء، يف تنفيذ توصيات هيئـات معاهـدات            -٨٨-٩٢  
حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق مبلتمسي اللجوء واملهاجرين غري          

  ؛)األردن(الشرعيني، وخاصة األطفال، 
 املنحدرين مـن أصـول      مواصلة مكافحة التمييز ضد األشخاص      -٨٩-٩٢  

  ؛)البوسنة واهلرسك(مهاجرة 
ضمان متتع املهاجرين يف إطار إجراءات اهلجرة حبقـوق اإلنـسان        -٩٠-٩٢  

واحلريات األساسية بشكل كامل، مبا يف ذلك حقهـم يف الوصـول إىل سـبل               
انتصاف كافية يف حالة جتاوز سلطات اهلجرة حلـدود الـسلطة املخولـة هلـا               

  ؛)ةاجلمهورية التشيكي(
املراعاة الكاملة للحقوق االقتصادية واالجتماعية للعمال املهاجرين         -٩١-٩٢  

  ؛)بنغالديش(وأفراد أسرهم وضمان اندماجهم يف اجملتمع 
، ومنع ترحيـل    "حق اإلقامة "تنفيذ قرار احملكمة الدستورية بشأن        -٩٢-٩٢  

  ؛)بنغالديش(أطفال املهاجرين وفصلهم عن أسرهم 
يد من اإلجراءات احلازمة يف التعامل بطريقة شاملة مـع          اختاذ املز   -٩٣-٩٢  

مشكلة احلاالت املبلغ عنها من خطاب الكراهية الصادر عن السياسيني، والذي           
 من أصل    املنحدرين يستهدف املهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني واألشخاص     

  ؛)إندونيسيا(أفريقي 
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قـضاء دون عوائـق     إتاحة إمكانية وصول ملتمسي اللجوء إىل ال        -٩٤-٩٢  
  ؛)سلوفاكيا(
تدعيم التعاون مع اجملتمع املدين يف جمال تعزيز سياسة عدم التمييز             -٩٥-٩٢  

  ؛)الفلبني(ومحاية حقوق املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء 
اختاذ خطوات فورية لتنفيذ مجيع قرارات احملكمة الدستورية بشأن           -٩٦-٩٢  

  ؛)سلوفينيا(نية لغة رمسية يف حمافظة كارينثيا االزدواجية اللغوية وجعل السلوفي
وفقاً ألحكـام   يف إقليمها   ضمان التنفيذ الكامل حلقوق األقليات        -٩٧-٩٢  

  ؛)سلوفينيا(معاهدة سان جريمان ومعاهدة الدولة النمساوية 
ستدرس النمسا التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسـب،           و  -٩٣

موعد تقدميها تاريخ انعقاد الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان          على أال يتجاوز    
  :٢٠١١ يونيه/يف حزيران

النضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص        ا  -١-٩٣  
  ؛)إكوادور(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

لعهد الدويل اخلـاص    االختياري امللحق با  ول  التوقيع على الربوتوك    -٢-٩٣  
إسبانيا، وأوغنـدا،    ( والتصديق عليه  الثقافيةة و باحلقوق االقتصادية واالجتماعي  

باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    ، والسماح للجنة املعنية)والربتغال
 زعومة هلـذه احلقـوق    املنتهاكات  ة املتعلقة باال  فردياللشكاوى  باالستماع إىل ا  

  ؛)الربتغال(
 اد العهـد   على عدد من مو     اليت أبدهتا   التحفظات سحبالنظر يف     -٣-٩٣  

الدولية للقضاء على مجيـع      واالتفاقية،  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة  و ،أشكال التمييز العنصري  
  ؛)ندونيسياإ) (واتفاقية مناهضة التعذيب

الدولية   من االتفاقية٤باملادة   يف سحب التحفظات فيما يتعلقالنظر  -٤-٩٣  
، ١٤، و ١٢، و ١٠ و ،٩للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واملـواد         

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        ٢٦، و ٢٢، و ٢١، و ١٩و
، السياسية و والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       

، اتفاقية مناهضة التعذيب  واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،         و
   ؛)أوغندا( حقوق الطفل واتفاقية

 االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع         سحب حتفظاهتا على   توخي  -٥-٩٣  
  ؛)بوركينا فاسو(أشكال التمييز العنصري 
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إدمـاج  حتـسني    من أجـل      توصيات منظمة العمل الدولية    تنفيذ  -٦-٩٣  
  ؛)١()اتركي (قهااألقليات املهاجرة ومحاية حقو

لدسـتور  يف ا  احلقوق االجتماعية األساسـية      إدراجتسريع عملية     -٧-٩٣  
  ؛)أذربيجان(
ضد كل أسباب التمييـز     املتاحة  ماية  سبل احل مواءمة  جتسيد عملية     -٨-٩٣  

  ؛)هندوراس(يف النظام القانوين احمللي 
 ملنع التحـريض علـى الكراهيـة        ه أو تعديل  شريع وطين  ت صياغة  -٩-٩٣  

  ؛)إسرائيل( ضد مجيع األقليات  املوجهةواهلجمات
 عدم التمييـز بغيـة       بشأن القانوين احلايل إطارها  استعراض فعالية     -١٠-٩٣  

على التمييـز   ، كما أوصت بذلك جلنة القضاءمواءمةعملية إجراء الشروع يف 
  ؛)إسرائيل(العنصري 

توفري من أجل  املناهضة خلطاب الكراهية  تشريعاهتااجعة وحتديثمر  -١١-٩٣  
  ؛)مصر(احلماية املتساوية جلميع األقليات الدينية 

من اتفاقية حقـوق     ١٧، و ١٥، و ١٣ وادسحب حتفظها على امل     -١٢-٩٣  
  ؛)سلوفاكيا(الطفل 

لية، قوق اإلنسان يف القوانني احمل    حب املتعلقةإدراج التزاماهتا الدولية      -١٣-٩٣  
  ؛)مصر( فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سيما الو
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان، وفقـا ملبـادئ بـاريس              -١٤-٩٣  

  ؛)كوستاريكا(
 املؤسسات واآلليات القائمة اليت تتبـع       استكشاف إمكانية توحيد    -١٥-٩٣  

 والسعي  ملبادئ باريس،  ان وفقاً حلقوق اإلنس مؤسسة وطنية واحدة     املظامل يف    أمني
حصول هذه املؤسسة على االعتماد من الفئة ألف من جلنة التنسيق الدوليـة             إىل  

  ؛)ماليزيا( للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ضمان اتساق مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ باريس           -١٦-٩٣  

  ؛)سبانياإ(

__________ 

اختاذ املزيد من اخلطوات لتنفيذ خطة العمل الوطنيـة         : "فيما يلي التوصية اليت قدمت خالل احلوار التفاعلي        )١(
بشأن حتسني إدماج األقليات املهاجرة ومحاية حقوقها تنفيذاً كامالً والقيـام، يف هـذا الـصدد، بتوقيـع               

لدولية حلماية حقوق مجيع العمل املهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها وتنفيذ توصيات منظمة           ا االتفاقية
 ).تركيا(العمل الدولية 
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 ملبادئ  إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً      النظر يف     -١٧-٩٣  
  ؛)الفلبني(باريس 

ـ  ل اه املظامل النمساوي وتوسيع نطاق    ديوان أمني تعزيز والية     -١٨-٩٣   شمل ت
  ؛)كندا(حقوق اإلنسان، مبا يتمشى مع مبادئ باريس مجيع محاية وتعزيز 

  املعـين  مني املظامل ملكتب أ املخصصة  زيادة املوارد البشرية واملالية       -١٩-٩٣  
  ؛)هندوراس(املساواة يف املعاملة ب
البدء بوضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك خطة عمل            -٢٠-٩٣  

وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من           
  ؛)ناميبيا(تعصب 

حلقوق  ا يستوعب بشكل كامل   برنامج وطين حلقوق اإلنسان      وضع  -٢١-٩٣  
  ؛)املكسيك (دولة طرفاً فيهااملنصوص عليها يف الصكوك الدولية اليت تعد النمسا 

التعصب والتمييز   تدابري فعالة ملكافحة كل شكل من أشكالاعتماد  -٢٢-٩٣  
معينة، وخاصة   لو األجانب، والعنصرية ضد األشخاص املنحدرين من أص       هوكر

،  واملعاقبة عليها  وضعهملنظر عن   واملهاجرين، بغض ا    اللجوء ملتمسيالالجئني و 
ـ   تصاعد حدة آلية لتجنب   على اعتبار أن هذه التدابري تشكل        ز  التعصب والتميي

  ؛)إكوادور (ره األجانبك أو
مواصلة متابعة جهودها الراميـة إىل حتقيـق إدمـاج املهـاجرين              -٢٣-٩٣  

ـ            ل ومشاركتهم يف احلياة السياسية والثقافية واالقتصادية من خالل خطـة العم
  ؛)فلسطني (٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٩الوطنية لإلدماج، اليت اعتمدت يف 

 من أجـل مجـع    على أساس مجع البيانات     تقوم  اختاذ تدابري عملية      -٢٤-٩٣  
  ؛)امجهورية كوري(ونشر إحصاءات عن احلوادث العنصرية 

 توصيات جلنة القضاء على التمييز      لتنفيذاختاذ املزيد من اخلطوات       -٢٥-٩٣  
إعادة النظر يف تشريعاهتا بشأن التمييز العنصري لضمان احلمايـة          "العنصري يف   

  ؛)تركيا" (الكافية ضد التمييز
الدعم االجتماعي واالقتصادي   أوجه   لتنفيذزيد من اخلطوات    املاختاذ    -٢٦-٩٣  

  ؛)تركيا( األقليات املهاجرة املنتمني إىلوالتعليمي املقدم ألطفال املدارس 
ذ املزيد من اخلطوات لزيادة محالت التوعية وتعزيز التثقيـف          اختا  -٢٧-٩٣  

مببادئ عدم التمييز والتسامح يف املناهج املدرسية، مبا يف ذلك تعليم اللغـة األم              
  ؛)تركيا(لألقليات املهاجرة 
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حقـوقهم  مراعاة   و  بتاتاً ضمان عدم احتجاز ضحايا االجتار بالبشر       -٢٨-٩٣  
  ؛)سويسرا (اإلقامة ورخصة العملوطبية ال تابعةباحلصول على املاملتعلقة 

 تقييم حالة   تيح نظام شامل جلمع البيانات اليت من شأهنا أن ت         إنشاء  -٢٩-٩٣  
  ؛)االحتاد الروسي( واألقليات الضعيفةالفئات 

تقيـيم مـستوى    من أجل حتسني    إنشاء نظام شامل جلمع البيانات        -٣٠-٩٣  
  ؛)إسرائيل(فة يف النمسا التمييز القائم ضد مجاعات األقليات املختل

 والتمييز بغية تقييم    هر العنصرية بيانات مفصلة عن مظا   إصدار  مجع و   -٣١-٩٣  
  ؛)الربازيل(العرقية يف النمسا  و اإلثنيةواجلماعات األقلياتفيما يتعلق بالوضع 

عند اختـاذ    واهلوية اجلنسانية  امليول اجلنسية    إدراج منظور يراعي    -٣٢-٩٣  
  ؛)اسبانيإ(ض على الكراهية  التحريتدابري منع

رفع مستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية لتحقيق االلتـزام الـدويل            -٣٣-٩٣  
 من الدخل القومي اإلمجايل لدعم البلدان الناميـة         ٠,٧املتمثل يف ختصيص نسبة     

 املعوقني، وحتديات   واألشخاصيف جماالت احلد من الفقر، واملساواة بني اجلنسني،         
  ؛)شبنغالدي(املناخ 

 معاهـدات األمـم املتحـدة       اليت أبديت على  التحفظات  سحب    -٣٤-٩٣  
  ؛)هولندا (إىل قانون وطينبشكل كامل يع املعاهدات الدولية  مجوضمان حتويل

املـساواة يف  ضمان من أجل   مجيع القوانني املناهضة للتمييز      مواءمة  -٣٥-٩٣  
  ؛)اململكة املتحدة(احلماية من مجيع أشكال التمييز 

املساواة ضمان  من أجل    تهاتنقيح القوانني املناهضة للتمييز ومواءم      -٣٦-٩٣  
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(يف احلماية من مجيع أشكال التمييز 

 القانوين احلايل بشأن عدم التمييـز بغيـة         إطارهااستعراض فعالية     -٣٧-٩٣  
هـذه  الشروع يف عملية مواءمة من خالل إدراج مشاركة اجملتمـع املـدين يف              

العملية، وكذلك تبسيط اإلجراءات الكفيلة بضمان معاجلة الشكاوى املقدمـة          
  ؛)أوزبكستان(ضد التمييز العنصري بشكل فعال 

املـساواة يف   تعديل قانونيهدف إىل  اقتراح حنو تقدمي املضي قدماً  -٣٨-٩٣  
اواة يف  املس حقيقاألمر بت   عندما يتعلق  خباصةاملعاملة ملواءمة التشريعات القائمة، و    

  ؛)النرويج(احلماية من مجيع أشكال التمييز 
 ٥٥ البـالغ عـددها     فعالة لتنفيذ التدابري امللموسة    إجراءاتاختاذ    -٣٩-٩٣  

 احلكومة من أجل القضاء علـى       ، وهي التدابري اليت حددهتا    بصورة ناجعة تدبرياً  
  ؛)اجلزائر(تعترض املرأة يف الوصول إىل سوق العمل  العقبات اليت
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االحتـاد  ( األجانـب    هوضع خطة وطنية ملكافحة العنصرية وكـر        -٤٠-٩٣  
  ؛)الروسي

 مكافحة العنصرية وكره األجانب،     بشأناعتماد خطة عمل وطنية       -٤١-٩٣  
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(بالتشاور الوثيق مع اجملتمع املدين 

 هوالتمييز العنـصري وكـر     اعتماد خطة وطنية ملكافحة العنصرية      -٤٢-٩٣  
 جلميـع   ثقيف وتوفري التدريب   تتضمن جوانب مثل الت    حبيثجانب والتعصب   األ

 من أجل البيانات    جلمع م ونظا ، العامة يف جمال حقوق اإلنسان     اإلدارةمستويات  
 بـشأن إجراء حتليل شامل    ؛ و  ومراقبة األعمال املعادية لألجانب والعنصرية     رصد

هـاً   كر  اليت حتمل  رسائلالام  استخد التشريعية اليت تسعى إىل منع     فعالية التدابري 
  األحـزاب الـسياسية    طرفالتحريض على التمييز العنصري من       أو   ألجانبل

تستند إىل  ملعاجلة املزاعم   وإنشاء آلية مبسطة ومرنة     ومعاقبة املسؤولني عن ذلك؛     
  ؛)سبانياإ(التمييزية   املعاملة تنم عنأفعاالًممارسة قوات وهيئات األمن إمكانية 

منع تقدمي األمـوال العامـة إىل       اد تدابري تشريعية من شأهنا      اعتم  -٤٣-٩٣  
  ؛)االحتاد الروسي( األجانب هلعنصرية وكرلألحزاب اليت تشارك يف الدعاية ا
فيها تلـك    مجيع أشكال التمييز، مبا      من املساواة يف احلماية  ضمان    -٤٤-٩٣  

  ؛)كندا (نيةواهلوية اجلنسا على أساس السن والدين وامليول اجلنسية اليت تقوم
إعداد دراسة عن حجم التمييز العنصري املباشر وغـري املباشـر             -٤٥-٩٣  

نظام العدالة اجلنائية، وخاصة فيما يتعلق بفترة االحتجاز األوليـة والـسجن             يف
  ؛)االحتاد الروسي(
  ؛)الربازيل( األطفال عدم احتجازضمان   -٤٦-٩٣  
 سنة على ١٨ إىلسلحة القوات املب سن مجيع حاالت االلتحاقرفع   -٤٧-٩٣  

  ؛) وغاناسلوفاكيا( لتوصية جلنة حقوق الطفل األقل وفقاً
إنشاء نظام مكتمل للمساعدة القانونيـة يف سـياق االحتجـاز             -٤٨-٩٣  

االحتياطي، بغية ضمان استفادة األشخاص الذين ليسوا يف وضع يسمح هلم بدفع 
امٍ طوال مدة احتجازهم    ، برغبة منهم، من مساعدة حم     فعليةأتعاب حمام، استفادة    

  ؛)اجلمهورية التشيكية(االحتياطي 
على قـدم   معاملة العالقات اليت تربط بني أفراد من اجلنس نفسه            -٤٩-٩٣  

مبا يف ذلـك احلـق يف   اليت تربط بني أفراد خمتلفي اجلنس، العالقات  معاملساواة 
  ؛)هولندا(ة واحلصول على األدوية اإلجنابيإيالء اهتمام متساو يف جمال التبين 
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 بلغتهم يف التعليم    الروما أطفال    حق ضمانترمي إىل   اعتماد تدابري     -٥٠-٩٣  
  ؛)إكوادور(تتالءم مع ثقافتهم اخلاصة وبطريقة 

 اللجـوء   مللتمـسي  تعيني حمامني يقدمون املشورة القانونية اجملانية       -٥١-٩٣  
الوصـول  ية  إمكان و ينتظرون الترحيل، وتوفري التمويل الالزم     واألشخاص الذين 

  ؛)النرويج (هؤالء احملامنيإىل املؤسسات اليت ميكن أن توفر 
يف  - املـرتكبني للجـرائم    غري   - احتجاز ملتمسي اللجوء  حظر    -٥٢-٩٣  

  ؛)سلوفاكيا(ر وضحايا االجتار بالبشر رعاية خاصة للقّصوتوفري مراكز الشرطة 
 كارينثيـا   يت مقاطع  لألقلية السلوفينية يف    املقدم  الدعم املايل  زيادة  -٥٣-٩٣  

 ١٩٩٥ عـام    ليصل من حيث قيمته احلقيقية إىل املستوى الذي بلغه يف         وسترييا  
  ؛)سلوفينيا(
 يف ملدرسة تدريس املوسيقى باللغـة الـسلوفينية  توفري الدعم املايل    -٥٤-٩٣  

  تـدريس  يف مدرسة املعايري ذاهتا اليت جيري تطبيقها      مقاطعة كارينثيا على أساس     
  ؛)سلوفينيا(ة األملانية املوسيقى باللغ

  :التوصيات الواردة أدناه بدعم النمساومل حتظ   -٩٤
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -١-٩٤  

، باعتبارها خطوة أساسية يف محاية حقـوق        )إكوادور وغواتيماال (وأفراد أسرهم   
  ؛)غواتيماال(اإلنسان 

التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       التوقيع على ا    -٢-٩٤  
  ؛)أوغندا، وتركيا(وأفراد أسرهم والتصديق عليها 

التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال              -٣-٩٤  
  ؛)هندوراس(املهاجرين وأفراد أسرهم 

ق التصديق يف أقرب وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلماية حقو           -٤-٩٤  
  ؛)الصني(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 االتفاقية الدولية حلماية     يف االنضمام إىل   لنظراختاذ تدابري تدرجيية ل     -٥-٩٤  
  ؛)الفلبني(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 االتفاقية الدوليـة حلمايـة       يف  طرفاً  النمسا تصبحالعمل على أن      -٦-٩٤  
  ؛)باكستان(ملهاجرين وأفراد أسرهم حقوق مجيع العمال ا

االلتزام مببادئ االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             -٧-٩٤  
  ؛)املكسيك(املهاجرين وأفراد أسرهم يف ضوء إمكانية التصديق عليها 
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 االتفاقيـة الدوليـة     إعادة النظر يف موقفها املتعلق بالتصديق على        -٨-٩٤  
 ١٧٣٧ مع التوصـية      متشياً هاجرين وأفراد أسرهم  حلماية حقوق مجيع العمال امل    

جلمعية الربملانية جمللس أوروبا    ، والصادرة عن ا   ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٧ املؤرخة
  ؛)اجلزائر(
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       النظر يف االنضمام إىل     -٩-٩٤  

  ؛)أذربيجان(املهاجرين وأفراد أسرهم 
 من أجل إعمال   من اجلنس نفسه  وين للشراكات   تعديل الوضع القان    -١٠-٩٤  

  ؛)اململكة املتحدة(احلصول على أطفال تبين والاحلق يف 
 موقـف   تعرب عـن  أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /ومجيع االستنتاجات و    -٩٥

وال ينبغي تأويلها علـى     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
 .يد الفريق العامل ككلحتظى بتأي أهنا
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