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أول -معلومات عامة عن النمسا
ألف -اخلص ااا
والقضا ية

اجلغرافي ااة والتارخيي ااة والدميغرافي ااة والجتماعي ااة والثقافي ااة والقتص ااا ية

أول -الوصف اجلغرايف
 -1يغطنني إقلننيم النمسننا مسنناحة قنندرها  83 879كيلننومرتا مربعن ا ويقننع يف اجلننزء اجلنننويب مننن
منطقننة وسننط أورواب ولننه حنندود دوليننة مشننرتكة مننع أملانيننا واجلمهوريننة التشننيكية مشنناالا واجلمهوريننة
السننلوفاكية وهنغنناراي شننرقا وسننلوفينيا وإيطاليننا جنننوابا وسويسنرا وليختنشنتاين غنرابا .وتننناهز املسننافة
الفاصلة بني أقصى طريف النمسنا الغنريب والشنرقي  573كيلنومرتا وتبلنر أطنول مسنافة بنني الشنمال
واجلنوب  294كيلومرتا.
اثنيا -اخللفية التارخيية
 -2بعنند قننرون مننن حكننم أسننرة اهلابس ن  ،أُعلنننت اجلمهوريننة يف النمسننا يف تش نرين الثنناين/
ن ننوفم  .1918ويف ع ننام  ،1933أرس نني نظ ننام اس ننتبدادي ويف آذار/م ننار  ،1938اس ننتوىل
االشرتاكيون القوميون على إقليم الدولة ("األنشلو ") .وبعد عنام  ،1945احتلنت دول احللفناء
األربننع االحتنناد السننوفيايت وبريطانيننا العظمننى وفرنسننا والننوالايت املتحنندة النمسننا إىل أن أُعينند ،يف
عننام  ،1955أتسيسننها بوصننفها دولننة ذات سننيادة هوجننب معاهنندة الدولننة النمسنناوية .ويف العننام
نفسه اعتمد ال ملان النمساوي قانونا دسنتورايا يضنمن حيناد النمسنا الندائم .وانضنمت النمسنا إىل
عضننوية األمننم املتحنندة يف عننام  1955وأصننبحت عضننوا دائمنا يف جملننس أورواب منننذ عننام 1956
وانضمت إىل االحتاد األورويب يف عام  1995وإىل منطقة اليورو يف عام .1999
 -3وبعن ن نند انتهن ن نناء احلن ن ننرب البن ن نناردة ،وال سن ن ننيما بعن ن نند توسن ن ننيع عضن ن ننوية االحتن ن نناد األورويب يف
عننام  ،2004عننادت النمسننا لتحتننل موقعهننا يف قلننب أورواب بعنند أن كننان موقعهننا هامشننيا علننى
اخلط الفاصنل بنني "الشنرق" و"الغنرب" .فالعاصنمة االحتادينة فييننا تضنم أحند مقنار األمنم املتحندة
تستضننيف فيننه الوكالننة الدوليننة للطاقننة الذريننة ومنظمننة األمننم املتحنندة للتنمينة الصننناعية ومؤسسننات
عنندة أخننرى اتبعننة لتمننم املتحنندة .وأصننبحت فيينننا منننذ عننام  2007مقننرا لوكالننة االحتنناد األورويب
للحقننوق األساسننية ،كمننا أهنننا تستضننيف أمانننة منظمننة األمننن والتعنناون يف أورواب وجملس نها النندائم
واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد وأمانة منظمة البلدان املصدرة للنفط.
اثلثا -اخلصا

الدميغرافية

(أ) معلومات عامة

()1

 -4يف مس ننتهل ع ننام  ،2016ك ننان تع ننداد س ننكان النمس ننا  8.7ملي ننون نس ننمة ثلث نناهم يف س ننن
العمننل .وتشننكل كننل مننن فئننات األطفننال دون سننن الدراسننة واألطفننال وامل نراهقني ننن هننم يف سننن
التعلن ننيم اإللزامن نني واملسن نننني زهن نناء سن نند السن ننكان .ونتيجن ننة هلبن ننوط معن نندل املوالين نند ا ف ن ن عن نندد
األشخاص دون سن العشرين يف السنوات األخنرية ابسنتثناء عنام  .2016وعلنى النقني منن ذلن

__________

()1
6
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ستتزايد النسنبة املئوينة منن السنكان كبنار السنن ( 65عامنا فمنا فنوق) هجنرد بلنو مواليند جينل طفنرة
اإلجناب سن التقاعد .وما زالت القوى العاملنة املمكنن توافرهنا مسنتقرة نسنبي ا إال أن السنكان النذين
هم يف سن العمل بدأوا أيض ا يشيخون .وفيما يلي األرقام املقارنة للسنوات السابقة:
اجلدول 1
السكان حسب نوع اجلنس
2012

2011

2013

2014

2015

نوع اجلنس

2010

اجملموع
الذكور
اإلنث

8 584 926 8 507 786 8 451 860 8 408 121 8 375 164 8 351 643
4 200 397 4 155 339 4 123 622 4 098 144 4 078 871 4 066 201
4 384 529 4 352 447 4 328 238 4 309 977 4 296 293 4 285 442

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء ،إحصاءات السكان.

اجلدول 2
السكان حسب الفئات العمرية الر يسية ابلنسبة املئوية
السن

2010

2011

2012

2013

2014

2015

صفر إىل  14عام ا
 15إىل  64عام ا
 65فما فوق

14,9
67,4
17,6

14,7
67,6
17,6

14,6
67,6
17,8

14,4
67,5
18,1

14,3
67,4
18,3

14,3
67,3
18,5

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء ،إحصاءات السكان.

 -5أم ننا أكث ننر البل نندايت س ننكانا فه نني فيين ننا ال ننيت ك ننان ع نندد قاطنيه ننا يف أوائ ننل ع ننام 2015
يبلر  1.797مليون نسمة أي مخس جمموع السكان .وتلي فييننا مندن غنراتس ( )274 207وليننز
( )197 427وسالزبور ( )148 420وإينزبروك ( )126 965ومجيعها عواصم والايت.
 -6ويعنني  30.78يف املائننة مننن السننكان يف املنندن وغريهننا مننن املننناطق الكثيفننة السننكان.
وتبلننر نسننبة مننن يعيشننون يف املننناطق الريفيننة القليلننة الكثافننة السننكانية  6.39يف املائننة مننن جممننوع
السكان .ويبلر معدل الكثافة السكانية يف املتوسط  102.35شخص لكل كيلومرت مربع.
 -7ويف الف ننرتة ب ننني ع ننامي  2001و ،2011ازداد ع نندد س ننكان النمس ننا بنس ننبة  4.59يف
املائة .ويُعزى هذا النمو يف معظمنه إىل اهلجنرة الوافندة وحندها .ويف حنني بلنر صنايف مينزان اهلجنرة
يف عننام  2004مننا جمموعننه تقريب نا  50 000شننخص فلقنند تراجننع يف الفننرتة بننني عننامي 2006
و 2011إىل مننا متوسننطه زهنناء  30 000شننخص .ويننرد يف اجلنندول التننايل بيننان معنندالت النمننو
السكاين منذ عام  2012حسب الوالايت والزايدة الطبيعية وصايف ميزان اهلجرة.
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 1ك ن ن ن ن ننانون الثاين/ين ن ن ن ن نناير 31 - 2012
كانون األول/ديسم 2012
بداية السنة
الزايدة الطبيعية
ميزان اهلجرة
()1
الضبط اإلحصائي
جمموع عناصر التغري
هناية السنة
 1ك ن ن ن ن ن ننانون الثاين/ين ن ن ن ن ن نناير 31 - 2013
()2
كانون األول/ديسم 2013
بداية السنة
الزايدة الطبيعية
ميزان اهلجرة
()1
الضبط اإلحصائي
جمموع عناصر التغري
هناية السنة
 1ك ن ن ن ن ننانون الثاين/ين ن ن ن ن نناير 31 - 2014
كانون األول/ديسم 2014
بداية السنة
الزايدة الطبيعية
ميزان اهلجرة
()1
الضبط اإلحصائي
جمموع عناصر التغري
هناية السنة
املصدر:
()1
()2

285 782
 1 1471 999
57
909
286 691

556 027
 1 156476
126
 554555 473

1 614 455
 2 7026 778
62
4 137
1 618 592

1 413 866
1 042
3 590
4 632
1 418 498

529 704
863
1 308
23
2 194
531 898

1 208 696
 1 6413 893
23
2 275
1 210 971

711 581
1 311
2 897
99
4 307
715 888

370 926
1 086
542
49
1 677
372 603

1 717 084
1 861
22 314
 1324 162
1 741 246

8 408 121
48443 797
426
43 739
8 451 860

286 691
 1 1091 705
129
725
287 416

555 473
 1 1571 447
118
408
555 881

1 618 592
 2 5019 362
32
6 893
1 625 485

1 418 498
619
6 117
188
6 924
1 425 422

531 898
771
1 537
64
2 372
534 270

1 210 971
 1 4455 491
229
4 275
1 215 246

715 888
1 319
4 698
133
6 150
722 038

372 603
948
1 660
71
2 679
375 282

1 741 246
2 359
22 711
430
25 500
1 766 746

8 451 860
 19654 728
1 394
55 926
8 507 786

287 416
 1 0081 936
12
940

555 881
 1 0382 757
41
1 760

1 625 485
 1 94113 001
233
11 293

1 425 422
1 816
9 901
112
11 829

534 270
1 129
3 058
118
4 305

1 215 246
 1 4517 716
59
6 324

722 038
1 442
5 219
127
6 788

375 282
1 275
2 044
93 310

1 766 746
3 246
26 692
653
30 591

8 507 786
3 470
72 324
1 346
77 140

288 356

557 641

1 636 778

1 437 251

538 575

1 221 570

728 826

378 592

8 584 926 1 797 337

املكتب النمساوي لإلحصاء ،إحصاءات السكان .الزايدة الطبيعية وفقا لإلحصاءات اخلاصة ابلتغري السكاين الطبيعي وإحصاءات اهلجرة املستمدة من السجل املوحد للسكان يف النمسا.
الضبط اإلحصائي :الفارق احلسايب بني الزايدة الطبيعينة وفقنا إلحصناءات التغنري السنكاين الطبيعني والنزايدة الطبيعينة املدوننة يف سنجل السنكان إضنافة إىل عملينات ضنبط البينانت القدمينة واملسنتجدة املسنتمدة منن السنجل املركنزي
للسكان ها يكفل اتساقها.
انقطاع يف السالسل الزمنية املتصلة ابلتغري الطبيعي مرده تسجيل الوفيات على حنو أوىف.
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الزمن/عنصر التغري

بورغنلند

كارينثيا

النمسا السفلى

النمسا العليا

سالزبور

سترياي

التريول

فورال

فيينا

النمسا

GE.17-15323

اجلدول 3
النمو السكاين منذ عام  2012حسب الولايت وعناصر التغيري
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 -8يف ع ننام ُ ،2015س ننجل  84 381مول ننودا حين نا و 83 073حال ننة وف نناة وشن ن نه شن ن ن
األع نوام السننابقة سننجلت زايدة طفيفننة يف عنندد املوالينند ويف عننامي  2012و 2013فنناق عنندد
الوفيات عدد املواليد .ويرد يف اجلدول أدنه بيان أعداد املواليد والوفيات يف السنوات السابقة:
اجلدول 4
املواليد والوفيات
املؤشر

2010

2011

2012

2013

2014

2015

املواليد األحياء
معدل اخلصوبة الكلي
الوفيات
ميزان املواليد والوفيات

78 742
1,44
77 199
1 543

78 109
1,43
76 479
1 630

78 952
1,44
79 436
484-

79 330
1,44
79 526
196-

81 722
1,46
78 252
3 470

84 381
83 073
1 308

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.

(ب) السكان حاملو اجلنسيات األجنبية

( )2

 -9نتيجة للهجرة ارتفع عدد األشخاص حناملي اجلنسنيات األجنبينة ارتفاعن ا حنادا يف أوائنل
التسعينات .وعاود عدد هؤالء األشخاص االرتفاع من جديد يف السنوات األخرية .ففي مستهل
عام  2016سجل ما جمموعه  1 267 674مواطنا أجنبيا يعيشون يف النمسا هنا ميثنل 14.57
يف املائة من السكان عموما مقابل  3.8يف املائة من جمموع السكان يف عام .1981
اجلدول 5
السكان حسب جنسيات معينة
مواطنون أجانب من

السنة

اجملموع

النمساويون

اجملموع

النسبة
املئوية

غننري املنتمننني يوغوسننالفيا السننابقة
املنتمون إىل االحتاد إىل االحت ن ن ن نناد (ال ينتم ننون لالحت نناد
تركيا
األورويب)
األورويب
األورويب

2011

8 375 164

7 461 961

913 203

10,9

411 843

492 954

234 246

112 461

2012

8 408 121

7 456 692

951 429

11,3

439 464

503 458

235 907

112 917

2013

8 451 860

7 447 592

1 004 268

11,9

474 641

520 980

239 477

113 670

2014

8 507 786

7 441 672

1 066 114

12,5

518 670

538 745

244 489

114 740

2015

8 584 926

7 438 848

1 146 078

13,3

570 298

566 915

250 818

115 433

2016

8 700 471

7 432 797

1 267 674

14,6

616 401

642 186

256 935

116 026

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء ،إحصاءات السكان.

__________

()2

GE.17-15323

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.
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 -10يشننكل مواطنننو االحتنناد األورويب  48.62يف املائننة مننن مجيننع األجانننب الننذين يعيشننون يف
النمسننا ويشننكل الرعننااي األملننان أك ن جمموعننة بننني ه نؤالء األجانننب حي ن يبلننر ع نددهم 176 463
شخص ا يليهم الرومنانيون ( )82 949والكنروات ( )70 248واهلنغناريون ( )63 550والبولننديون
( )35 326والسلوفاك ( )35 326واإليطاليون (.)25 327
 -11ويش ن ننكل مواطن ن ننو ال ن نندول اجلدي ن نندة ال ن ننيت كان ن ننت تت ن ن لف منه ن ننا يوغوس ن ننالفيا يف الس ن ننابق
زه نناء ثلث نني األش ننخاص الواف نندين م ننن بل نندان أوروبي ننة أخ ننرى م ننن خ ننارج االحت نناد األورويب (أي م ننا
عنندده  256 935شخص نا أو نسننبته  40يف املائننة) وأكثننر مننن نصننف هننذا العنندد ينح ندر مننن
صربيا واجلبنل األسنود وكوسنوفو وينحندر منا ال يقنل عنن الثلن منن البوسننة واهلرسن  .أمنا النسنبة
املتبقي ننة فق نند وف نندت م ننن مق نندونيا .ويش ننكل الس ننكان األت نراك اثل ن أك ن جمموع ننة م نن الس ننكان
حاملي اجلنسية األجنبية حي يبلر عددهم  116 026شخصا ( 27يف املائة).
 -12وتتن ن لف جمموع ننة امل ن نواطنني غ ننري األوروبي ننني م ننن زه نناء  156 973شخص ن ن ا م ننن آس ننيا
و 32 628شخصا من أفريقيا و 20 430شخصا من األمريكتني.
 -13ويف الثمانينات من القرن املاضي ،بلنر يف املتوسنط عندد منن اكتسنبوا اجلنسنية النمسناوية
سنننوايا  7 800شننخص .ونتيجننة لتنننامي عنندد املنواطنني األجانننب املقيمننني يف النمسننا ارتفننع هنذا
العدد بشدة يف منتصف التسعينات .فزهاء  16 000من الرعااي األجانب حصلوا على اجلنسنية
النمسن ن نناوية يف عن ن ننام  1997وحنن ن ننو  25 000يف عن ن ننام  1999ومن ن ننا يربن ن ننو علن ن ننى  45 000يف
ع ننام  .2003ومن ننذ ع ننام  ،2004ب نندأ ع نندد ح نناالت التج نننس يتض نناءل ابطن نراد حين ن بل ننر يف
عننام  2010أدىن مسننتوى لننه وهننو  6 190حالننة .ويف عننام  ،2015زاد عنندد حنناالت التجنننس
إىل  8 265حالن ن ننة .ويف الثمانينن ن ننات والتسن ن ننعينات من ن ننن القن ن ننرن املاضن ن نني كن ن ننان متوسن ن ننط معن ن نندل
التجنس  2.4لكل  100شخص أجنيب .وزاد هذا املعدل إىل  6يف املائة يف عنام  2003مث بندأ
يتننناقص بشننكل مطننرد .ومنننذ عننام  ،2010ظننل معنندل التجنننس مسننتقرا عننند  0.7يف املائننة (رقننم
مؤقت ابلنسبة لعام .)2015
 -14ولقن ن نند ُمنحن ن ننت اجلنسن ن ننية النمسن ن نناوية يف عن ن ننام  2015مل ن ن ننا جمموع ن ن ننه  8 265شخص ن ن ن ا
(بينننهم  121شخصنا غننري مقننيم) ننا ميثننل زايدة نسننبتها  7.4يف املائننة ( 7 693شخصنا) مقارنننة
بعام .2014
 -15ويُعننزى ا فنناي معنندالت التجنننس يف املقننام األول إىل عنناملني مهننا :أوالا ،تعننديالت قننانون
املواطن ننة ( )Staatsbürgerschaftsgesetzال ننيت دخل ننت حي ننز النف نناذ يف  23آذار/م ننار  2006و1
ك ننانون الثاين/ين نناير  2010و 1آب/أغس ننطس  2013ومت هقتض نناها تش ننديد ش ننروط احلص ننول
على اجلنسنية النمسناوية .اثنين ا ،تراجنع أعنداد املهناجرين مننذ عنام  1993نا كنان منن نتيجتنه أن
عدد األشخاص الذين حيق هلم التجنس (أي املقيمني يف النمسا بصفة رئيسية ملدة عشر سننوات
دون انقطاع  -الفقنرة  1منن املنادة  10منن قنانون التجننس) ا فن أيضنا علنى امتنداد السننوات
العشر املاضية .ويف حني أصنب  10 638شخصن ا منواطنني منسناويني يف عنام  2005بنناء علنى
هذه األسس القانونية ( 30يف املائة من مجيع حاالت التجننس) هنبط هنذا النرقم إىل  1 292يف
عام  15.6( 2015يف املائة).

GE.17-15323
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 -16وتراوحننت أعمننار معظننم مننن حصننلوا علننى اجلنسننية يف عننام  2015بننني  30و 44عامنا
( 35.7يف املائننة) يلننيهم األطفننال دون  15عام ن ا ( 31يف املائننة) .وعموم ن ا كانننت فننرص حصننول
املراهقني والشباب من سن  15إىل  29عام ا ( 23.7يف املائة) على اجلنسية هي األرج مقارنة
ابألشخاص البالغني من العمر  45عاما ف كثر ( 9.7يف املائة).
 -17ويف ع ن ننام  ،2015منح ن ننت اجلنس ن ننية النمس ن نناوية ل  2 944شخص ن ن ا ول ن نندوا يف النمس ن ننا
( 35.6يف املائننة) يف حننني بلننر عنندد مننن ُمننن اجلنسننية مننن املولننودين يف اخلننارج  5 321شخصنا
( 64.4يف املائننة) .وتصنندر حنناملو جنسننية كننل مننن البوسنننة واهلرسن ( )1 218وتركيننا ()998
قائمننة مننن مت جتنيسننهم يلننيهم حنناملو جنسننية كننل مننن ص نربيا ( )636وكوسننوفو ( )542واالحتنناد
الروسي وأوكرانيا ( 299من كل منهما).
اجلدول 6
التجنس ومعدل التجنس
السنة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

حاالت التجنس
()1
معدل التجنس

6 135
0,7

6 135
0,7

7 043
0,7

7 354
0,7

7 570
0,7

8 144
0,70

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.
( )1معدالت التجنس حسب كل  100أجنيب يعيشون يف النمسا.

(ج) األقليات العرقية
 -18تع نني يف النمس ننا س ننت أقلي ننات عرقي ننة ه نني :الس ننلوفينية والكرواتي ننة واهلنغاري ننة والتش ننيكية
والسلوفاكية ومجاعة الروما .وال توجد أية بيانت عن الرتكيبة العرقية للسكان يف النمسا .بيد أن ما مت
مجعه يف تعداد السنكان لعنام  2001منن معلومنات عنن اسنتخدام اللغنات الدارجنة يف النمسنا يعطني
انطباعا عاما عن القنوة العددينة للجماعنات العرقينة .وال تتنوافر أرقنام أحندث حين إننه اسنتعي عنن
التع نندادات التقليدي ننة ابلتع نندادات القائم ننة عل ننى الس ننجالت وذلن ن وفقن ن ا لق ننانون التع ننداد بن نناء عل ننى
الس ننجالت (اجلري نندة القانوني ننة االحتادي ننة الع نندد رق ننم  .)2006/33ومن ننذ ب نندء سن نراين ه ننذا الق ننانون
تستخدم السجالت يف مطابقة البيانت وهي ال تتضمن خصائص أي لغة الدارجة أو اللغة األم.
اجلدول 7
اللغات الدارجة
جمموع عدد املواطنني
اللغات الدارجة

الرقم املطلق ابلنسبة املئوية

بورغنالند  -كرواتية 19 374
4 348
لغة الروما
3 343
سلوفاكية
17 953
سلوفينية
11 035
تشيكيا
GE.17-15323

()1

5,9
1,3
1,0
5,4
3,3

النمسا

النسبة
املئوية

18 943
1 732
1 172
13 225
4 137

11,3
1,0
0,7
7,9
2,5

()1

حمل امليالد
اخلارج

النسبة املئوية

431
2 616
2 171
4 728
6 698

0,3
1,6
1,3
2,9
4,2

()1
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جمموع عدد املواطنني
اللغات الدارجة
هنغارية
فيندي

الرقم املطلق ابلنسبة املئوية

()1

25 884
567

7,8
0,2

النمسا

النسبة
املئوية

9 565
547

5,7
0,9

()1

حمل امليالد
اخلارج

النسبة املئوية

()1

10,0 16 319
0,0
20

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء ،تعداد السكان لعام .2001
( )1تشري أرقام النسب املئوية إىل جمموع عدد املرات اليت ورد فيها ذكر لغة غري رمسية غري األملانية.

( ) بنية األسر املعيشية
 -19يعن نني النمسن نناويون يف  3.817ملين ننون أسن ننرة معيشن ننية عادين ننة .وتعن نني شن ننرحية صن ننغرية
منننهم تتن لف مننن حنوايل  100 000شننخص يف زهنناء  3 000أسننرة معيشننية مؤسسننية معظمهننا
دور مسنني.
 -20وتشكل األسر املعيشية املكوننة منن شنخص واحند حنوايل ثلن األسنر املعيشنية مجيعهنا.
ويبلر عدد األسر املعيشية اليت تضم أكثر من شخص ،أي شخصنني متنزوجني أو غنري متنزوجني،
لديهما أو ليس لديهما أبناء واألسر املعيشية املكونة منن أبنناء وأحند الوالندين  4.2ملينون أسنرة.
ويض ننم ثلث ننا ه ننذه األس ننر تقريب ن ا أبن نناء .ومتث ننل األس ننر الوحي نندة الوال نند نس ننبة  12يف املائ ننة وه نني يف
معظمها أسر ترعاها أمهات هفردهن ( 85يف املائة).
اجلدول 8
األسر املعيشية العا ية والعا الت ،عام 2015
نوع األسرة املعيشية/نوع العائلة

2015
(العدد ابآلالف)

األسر املعيشية العادية
ومن بينها األسر املعيشية املكونة من شخص واحد
الذكور
اإلنث
العائالت
األسرة املعيشية املكونة من شخصني ليس لديهما أبناء
األسرة املعيشية املكونة من شخصني لديهما أبناء
األسر الوحيدة الوالد
األسر اليت ترعاها األمهات هفردهن
األسر اليت يرعاها اآلابء هفردهم

3 817
1 418
632
786
2 267
1 999
944
1 054
268 227
41

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.

(ها) النتماءات الدينية
 -21وفقنا لتعننداد عننام  ،2001ميكننن توضنني االنتمنناءات الدينيننة للسننكان النمسنناويني علننى
النحو التايل:
GE.17-15323
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اجلدول 9
النتماءات الدينية
الطائفة الدينية

عدد أفرادها

كنيسة الروم الكاثولي
الكنيسة ال وتستانتية
طائفة املسلمني
الكنيستان األرثوذكسيتان
(اليوننية الشرقية والشرقية القدمية)
الكنائس والطوائف املسيحية األخرى
الطوائف غري املسيحية (ال تشمل طائفيت املسلمني واليهود)
الطائفة اليهودية
غري املنتمني ألي مذهب ديين
فئات غري حمددة

5 917 274
376 150
338 988
179 472
69 227
19 750
8 140
963 263
160 662

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء ،تعداد عام .2001

رابعا -املؤشرات الجتماعية والثقافية
(أ) متوسط العمر املتوقع ومعدل وفيات الرضع ومؤشر كتلة اجلسم
 -22زاد يف الس نننوات األخ ننرية متوس ننط العم ننر املتوق ننع هع نندل ع ننامني إىل ثالث ننة أع نوام يف العق نند
الواحد .ففي عام  2010كان متوسنط العمنر املتوقنع عنند النوالدة  77.7سننة للنذكور و 83.2سننة
لإلنث ا يعين أن املرأة النمسناوية أطنول عمنرا بواقنع  5.46سننة يف املتوسنط .أمنا العمنر املتوقنع يف
س ننن الن ن  60فك ننان يف ع ننام  2010بواق ننع  21.5لل ننذكور و 25.3ل ننإلنث مقاب ننل  14.8لل ننذكور
و 18.8لننإلنث يف عننام  ،1970أي بنزايدة يف هننذه الفئننة العمريننة تربننو علننى  1.5سنننة يف العقنند.
ويف عام  ،2010كانت نسبة وفيات األطفال دون العام الواحد إىل عدد املواليد األحياء .9.3
اجلدول 10
متوسط العمر املتوقع ومعدل وفيات الرضع
متوسط العمر املتوقع/وفيات الرضع

1970

1980

1990

2000

2010

متوسط العمر املتوقع عند الوالدة للذكور
متوسط العمر املتوقع عند الوالدة لإلنث
متوسط العمر املتوقع للرجل يف سن 60
متوسط العمر املتوقع للمرأة يف سن 60
()1
حاالت وفاة الرضع
()2
معدل وفيات الرضع

66,46
73,38
14,85
18,80
2 908
25,9

69,01
76,08
16,32
20,30
1 303
14,3

72,24
78,89
17,81
22,15
709
7,8

75,11
81,12
19,73
23,84
378
4,8

77,70
83,16
21,46
25,31
307
3,9

()3

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء ،اإلحصاءات املتعلقة ابلتغري السكاين الطبيعي.
( )1دون عام واحد.
( )2نسبة الوفيات دون عام واحد إىل عدد املواليد األحياء.
( )3تشمل األرقام حاالت الوفاة يف اخلارج.
GE.17-15323
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 -23يرد أدنه بيان توزيع مؤشر كتلة اجلسم حسب نوع اجلنس:
اجلدول 11
مؤشاار كتلااة اجلساام حسااب نااوع اجلاانس يف الف ا  2007/2006وعااام  2014ابلنساابة
املئوية (السن  -مصنف يف فئات موحد )
قلة الوزن
مؤشر كتلة اجلسم >18.5
نوع اجلنس

اجملموع
الرجال
النساء

2014 2007/2006

زايدة الوزن
الوزن الطبيعي
مؤشر كتلة اجلسم  25< - 18.5مؤشر كتلة اجلسم 30 > - 25
2014 2007/2006

السمنة
مؤشر كتلة اجلسم  30أو أكثر

2007/2006

2014

2014 2007/2006

2,5

2,8

48,8

50,1

35,9

32,6

12,8

14,4

1,4
3,7

1,3
4,4

42,8
54,4

43,6
56,7

43,4
28,9

39,5
25,8

12,4
13

14,7
13,1

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.

(ب) أكثر أسباب الوفا شيوعا
 -24ي ننرد يف اجل نندول  12أدنه بي ننان ح نناالت الوف نناة ال ننيت وقع ننت من ننذ ع ننام  1970حس ننب
أسباب وقوعها.
اجلدول 12
حالت الوفا منذ عام  1970حسب أسباب وقوعها
أسباب الوفاة (الرموز املستخدمة يف املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لتمراي )ICD-10-Codes
األسباب اخلارجية
أمراي اجلهاز أمراي اجلهاز أمراي اجلهاز أمراي أخرى
 (A00-B99, D00للمري أو الوفاةاهلضمي
التنفسي
األورام اخلبيثة الدوري

السنة

اجملموع

)(C00-C97

)(I00-I99

)(J00-J99

)(K00-K92

)H95, L00-R99

)(V01-Y89

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

98 819
97 334
95 323
92 768
94 324
96 041
95 140
92 402
94 617
92 012
92 442

19 373
19 264
19 133
19 199
19 489
19 008
19 184
19 035
18 945
18 893
19 284

46 692
47 164
46 860
45 057
46 563
47 931
48 593
47 373
49 408
47 478
49 014

8 176
6 119
5 056
5 474
5 272
6 741
6 158
4 658
5 352
4 495
4 692

5 972
5 981
5 774
5 715
6 018
5 883
5 490
5 736
5 431
5 391
5 195

10 896
10 790
10 447
9 616
9 340
9 007
8 606
8 448
8 259
8 536
7 367

7 710
8 016
8 053
7 707
7 642
7 471
7 109
7 152
7 222
7 219
6 890

19 163
19 049
18 826
19 194

49 007
48 317
50 067
46 909

4 997
4 690
5 081
4 290

5 025
4 861
4 874
4,692

7 698
7 451
7 126
6 683

6 803
6 971
7 067
6 698

1981
1982
1983
1984

92 693
91 339
93 041
88 466

GE.17-15323
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أسباب الوفاة (الرموز املستخدمة يف املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لتمراي )ICD-10-Codes
األسباب اخلارجية
أمراي اجلهاز أمراي اجلهاز أمراي اجلهاز أمراي أخرى
 (A00-B99, D00للمري أو الوفاةاهلضمي
التنفسي
األورام اخلبيثة الدوري

السنة

اجملموع

)(C00-C97

)(I00-I99

)(J00-J99

)(K00-K92

)H95, L00-R99

)(V01-Y89

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

89 578
87 071
84 907
83 263
83 407
82 952
83 428
83 162
82 517
80 684

18 837
18 696
19 083
18 991
18 988
19 330
19 317
19 399
19 521
19 046

47 908
46 747
44 851
44 200
43 700
42 629
44 003
43 781
43 513
42 654

4 911
4 363
4 118
3 702
3 951
4 198
3 908
3 926
3 852
3 469

4 539
4 318
4 167
3 968
4 188
4 071
4 132
4 212
4 069
3 972

6 933
6 760
6 553
6 428
6 738
7 148
6 667
6 750
6 497
6 365

6 450
6 187
6 135
5 974
5 842
5 576
5 401
5 094
5 065
5 178

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

76 780
74 767
76 131
77 209
74 292
75 189
74 295
74 625
75 083
77 381
77 199
76 479
79 436
79 526
78 252
83 073

19 154
18 819
18 845
18 656
18 710

43 447
43 751
42 991
42 544
42 111

3 422
3 519
3 555
3 552
4 041

3 832
3 727
3 495
3 478
3 251

6 420
6 223
6 118
5 899
5 728

4 896
4 751
4 428
4 210
4 359

18 749
18 487
18 623
19 232
19 246
19 124
19 057
18 967
19 780
19 642
19 757
19 992
20 269
20 097
20 502
20 349

40 111
38 385
36 906
34 914
32 486
32 636
32 485
32 863
32 294
33 221
33 196
32 374
33 931
34 101
33 136
35 537

4 087
3 914
4 090
5 111
4 490
4 670
4 401
4 552
4 130
4 221
4 216
4 055
3 963
3 950
3 734
4 464

3 464
3 349
3 588
3 603
3 336
3 354
3 102
3 295
3 043
3 170
3 111
2 982
3 001
2 996
2 741
2 855

5 970
6 405
8 606
10 088
10 567
10 965
11 039
10 731
11 619
12 834
12 719
12 863
13 830
14 079
13 875
15 343

4 399
4 227
4 318
4 261
4 167
4 440
4 211
4 217
4 217
4 293
4 200
4 213
4 442
4 303
4 264
4 525

1995
1996
1997
1998
1999

81 171
80 790
79 432
78 339
78 200

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء .اإلحصاءات املتعلقة أبسباب حناالت الوفناة .نسنخة املراجعنة العاشنرة
للتصنننيف النندويل لتم نراي لعننام  .2013مت جتميننع البيننانت اإلحصننائية يف  6متوز/يوليننه .2016
ويعزى االنقطاع يف السالسل الزمنية إىل بدء إدراج املواطنني املتنوفني يف اخلنارج يف اإلحصناءات مننذ
عام .2009
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(ج) عد حالت األمراض املعدية املبلغ عنها
 -25ترد يف اجلدول  13أدنه قائمة ابألمراي املعدية اليت أُبلر عنها يف عام .2016
اجلدول 13
إحصااءات األماراض املعدياة املبلااغ عنهااا ،التقريار الساانو لعاام  - 2016احلالااة حااى 30
نيسان/أبريل 2017
ديسنتاراي أميبية
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  4 -حاالت
حاالت الوفاة  -ال يوجد
تسمم سجقي
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  3 -حاالت
حاالت الوفاة  -ال يوجد
داء ال وسيالت
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  4 -حاالت
حاالت الوفاة  -ال يوجد
داء العطائف
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  7 083 -حاالت
حاالت الوفاة  6 -حاالت
محى شيكونغونيا
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  3 -حاالت
حاالت الوفاة  -ال يوجد

املِطَيَية العسرية (الكلوسرتيديوم ديفيسيل)

احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  477 -حالة
حاالت الوفاة  28 -حالة
محى الضن
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  116 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد

اخلفاق/الدفرتاي (خفاق اجلروح)
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  -حالتان
حاالت الوفاة  -ال يوجد
االلتهاابت املعوية الناجتة عن بكترياي إيكوالي وغريها من السالالت املسببة لتمراي املعوية
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  94 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
التهاب الدما بوسط أورواب
GE.17-15323
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احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  95 -حالة
حاالت الوفاة  -حالة واحدة
داء الكيسات املذنبة
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  95 -حالة
حاالت الوفاة  -حالة واحدة
األنفلونزا النزفية
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  41 -حالة
حاالت الوفاة  6 -حاالت
فريو هانتا
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  30 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
التهاب الكبد  Aاحلاد
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  92 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
التهاب الكبد B
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  1 204 -حالة
حاالت الوفاة  8 -حاالت
التهاب الكبد C
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  1 250 -حالة
حاالت الوفاة  12 -حالة
التهاب الكبد D
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  6 -حاالت
حاالت الوفاة  -ال يوجد
التهاب الكبد E
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  42 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
داء ذوات املنفذين (جنس من الديدان الشريطية)
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  22 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
محى البورلية الراجعية Louse-borne relapsing fever
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  -حالة واحدة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
داء الفيلقية (التهاب رئوي بكتريي)
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  161 -حالة
حاالت الوفاة  7 -حاالت
GE.17-15323
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داء ال مييات
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  14 -حالة
حاالت الوفاة  3 -حاالت
داء الليسرتاي
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  46 -حالة
حاالت الوفاة  7 -حاالت
املالراي
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  82 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
احلصبة
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  25 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
مري االلتهاب السحائي ،سريع االنتشار
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  37 -حالة
حاالت الوفاة  -حالتان
فريو كورون املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  -حالة واحدة
حاالت الوفاة  -حالة واحدة
نوروفريو
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  803 -حاالت
حاالت الوفاة  -ال يوجد
ابراتيفو
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  70 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
السعال الديكي
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  1 177 -حالة
حاالت الوفاة  5 -حاالت
مري املكورات الرئوية ،سريع االنتشار
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  439 -حالة
حاالت الوفاة  40 -حالة
الداء الببغائي
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  -حالة واحدة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
GE.17-15323
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رواتفريو
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  96 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
احلصبة األملانية
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  3 -حاالت
حاالت الوفاة  -ال يوجد
الساملونيال جبميع سالالهتا
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  1 415 -حالة
حاالت الوفاة  8 -حاالت
احلمى القرمزية
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  34 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
داء الشيغالت
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  62 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
حاالت التسمم الغذائي البكتريي األخرى
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  14 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
حاالت التهاب السحااي البكتريي األخرى
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  8 -حاالت
حاالت الوفاة  -حالتان
حالت اإلنتان (تسمم الدم) األخرى ،سريعة االنتشار
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  8 -حاالت
حاالت الوفاة  -حالتان
ورم الدما اإلسفنجي الساري حاالت عارضة
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  22 -حالة
حاالت الوفاة  21 -حالة*
ورم الدما اإلسفنجي الساري وراثي
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  -حالة واحدة
حاالت الوفاة  -حالة واحدة
حاالت التسمم الغذائي الفريوسي األخرى
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  22 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
حاالت التهاب السحااي والدما (الفريوسي) األخرى
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احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  75 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
اإليشريكية القولونية

STEV/VTEC

احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  177 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
التهاب السحااي الناجم عن املكورات النجمية  -اجملموعة ابء عند األطفال حديثي الوالدة
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  -حالة واحدة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
داء الشعرينات
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  -حالتان
حاالت الوفاة  -ال يوجد
السل
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  635 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
التوالرمييا (محى األرانب)
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  9 -حاالت
حاالت الوفاة  -ال يوجد
احلمى التيفية (التيفوئيد)
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  10 -حاالت
حاالت الوفاة  -ال يوجد
فريو محى غرب النيل
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  5 -حاالت
حاالت الوفاة  -ال يوجد
فريو الريسنيات
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  86 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
فريو زيكا
احلاالت اليت أثبتتها املخت ات  41 -حالة
حاالت الوفاة  -ال يوجد
املصدر :وزارة الصحة وشؤون املرأة االحتادية.

( ) نظام التعليم
 -26يت ن لف نظننام التعلننيم النمسنناوي مننن ثننالث مراحننل هنني مرحلننة الروضننة ومننرحليت التعلننيم
االبتدائي والثانوي .ولئن كان ال يوجد سوى نوع واحد من املدار يف املرحلة االبتدائية فاملرحلنة
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الثانويننة تشننمل منندار التعلننيم الثننانوي العننام واملنندار اإلعداديننة .وتضننم املرحلننة الثانويننة العليننا
منندار املسننتوى األعلننى مننن التعلننيم الثننانوي واملنندار املهنيننة .وتشننكل هننذه األخننرية جننزءا مننن
التنندريب املهننين .وفننري تننوفري التنندريب املهننين يف إطننار نظننام اليننوم الدراسنني الكامننل ويف مسننار
مننزدوج ييسننر النربط بننني املمارسننة املهنيننة يف شننركة مننا والدراسننة لننبع الوقننت .فاإلملننام ابملمارسننة
املهنيننة وبنظننام العمننل غالب نا مننا يكفننالن سننهولة االنتقننال مننن التنندريب إىل العمننل .ويبنندأ التعلننيم
اإللزامنني يف سننن السادسننة ويسننتمر تسننعة أعنوام .وهكننذا ينُنتم معظننم األطفننال التعلننيم اإللزامنني يف
هنايننة العننام الدراسنني ابلصننف التاسننع .بينند أنننه ،حيننق ألي تلميننذ تَننرك املدرسننة قبننل ذلن يف حالننة
إعادته سنة دراسية ما.
 -27وتتلقى املدار العامة وبعن املندار اخلاصنة متنويالا منن احلكومنة .ولقند تراجنع جممنوع
عدد التالميذ خالل السنوات العشر املاضية بسبب تناقص معدل املواليد بشنكل اثبنت مننذ أول
التسننعينات واسننتمر هننذا االجتنناه أيضنا يف السنننة الدراسننية  .2015/2014ويتبنني مننن حسنناابت
املكت ننب النمس نناوي لإلحص نناء أن ع نندد التالمي ننذ ا ف ن ن بواق ننع  101 300تلمي ننذ ( 8.5-يف
املائة) عنه منذ عشر سنوات .وعلى النقي من ذل سنجلت يف بعن أننواع املندار منن قبينل
املدار املهنية العليا ومعاهد تدريب املدرسني معدالت انتظام يف الدراسة قياسية .ويضم الفصل
يف امل نندار االبتدائي ننة  18تلمي ننذا يف املتوس ننط ويزي نند ه ننذا الع نندد يف امل نندار اإلعدادي ننة ليص ننل
إىل  21طالب ا يف املتوسط .وتبلر نسبة الطلبة إىل املدر  12يف املرحلة االبتدائية و 9يف املرحلنة
الثانوية .ويرد يف اجلدول أدنه بيان معدالت االنتظام يف الدراسة حسب نوع املدرسة:
اجلدول 14
الطلبة حسب نوع املدرسة
2005/2004

السنة الدراسية
2010/2009

2015/2014

364 900
املدار االبتدائية
()1
269 418
املدار اإلعدادية
13 301
املدار اخلاصة
مدار السنة السابقة على التدريب املهين 21 769
197 418
املدار الثانوية العامة
116 283
ومن بينها املدار اإلعدادية
124 983
املدار املهنية املخصصة للمتدربني
62 032
املدار املتوسطة الفنية واملهنية
132 060
املعاهد الفنية واملهنية العليا
1 185 881
جمموع عد الطلبة

329 440
234 186
13 221
19 315
202 556
114 693
140 256
59 130
137 534
1 135 638

328 143
208 136
14 247
15 816
204 024
112 802
123 232
45 523
134 802
1 073 923

نوع املدرسة

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء
( )1تشمل املدار الثانوية اجلديدة منذ عام .2010/2009

 -28ومثة اجتاه عام حنو االلتحناق ابملسنتوايت األعلنى منن التعلنيم .فلقند زاد معندل االلتحناق
ابملرحلة املتقدمة من املدار الثانوية بنسبة  10يف املائنة يف السننوات العشنر املاضنية .وزاد معندل
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االلتحاق هعاهد اهلندسة ها ينناهز  14يف املائنة يف حنني شنهدت معاهند إدارة األعمنال زايدة يف
معدل االلتحاق هبا نسبتها  5.6يف املائة.
 -29يف عن ننام  ،2014بلغن ننت نسن ننبة السن ننكان الن ننذين ت ن نرتاوح أعمن ننارهم بن ننني  25و 64سن نننة
احلاصننلني علننى درجننة علميننة مننن جامعننة أو معهنند فننين أو أي درجننة أخننرى أكادمييننة أو جامعيننة
علي ن ننا  17.4يف املائ ن ننة ونس ن ننبة الس ن ننكان ال ن ننذين أكملن ن نوا تعل ن ننيمهم اإللزام ن نني فق ن ننط  15يف املائ ن ننة
مقابننل  58يف املائننة عننام  .1971وخننالل الفننرتة نفسننها زادت نسننبة األشننخاص الننذين يتلقننون
تعليما بعد املرحلة الثانوية بنسبة  15يف املائة.
اجلدول 15
التحصاايل التعليما ا للس ااكان البااالغ ( 25إىل  64عام ااا) حس ااب نااوع اجل اانس ومس ااتو
التحصيل ابلنسبة املئوية
نوع املدرسة

2014
2010
2001
اجملموع الذكور اإلنث اجملموع الذكور اإلنث اجملموع الذكور اإلنث

5,10 5,10
التعليم العايل
8,8 5,7
اجلامعة
1,1 3,2
معاهد ما بعد املرحلة الثانوية
التعل ننيم يف املرحل ننة الثانوي ننة املتقدم ننة 3,70 4,63
وما بعد املرحلة الثانوية والتعليم غري
اجلامعي
1,7 2,6
املعاهد الفنية واملهنية العليا
امل نندار الثانوي ننة العام ننة  -املرحل ن نة 6,4 7,4
املتقدمة
املدار املهنية املخصصة للمتدربني 1,51 4,39
املدار املتوسطة الفنية واملهنية 5,7 1,13
3,19 2,26
التعليم اإلعدادي

5,10
2,6
5,3
4,56

5,14 4,15
8,12 0,12
4,1 8,2
8,73 4,68

3,5
9,4

8,8
8,5

7,27
6,18
1,33

7,50 9,39
9,8 8,13
7,11 2,16

8,8
3,5

3,16
2,11
3,4
0,63

1,16 4,17
5,14 4,14
6,1 0,3
3,72 6,67

8,8
2,6

5,9
0,6

2,29
7,18
7,20

4,48 7,38
5,8 4,13
5,11 0,15

6,9
8,5

6,18
3,14
3,4
0,63
4,9
2,6
1,28
2,18
4,18

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.

 -30وتراجعننت الفننروق بننني اجلنسننني مننن حين مسننتوى التعلننيم ولكنهننا مل تننتال متامنا .ففنني
عننام  2014بلغننت نسننبة النسنناء النناليت مل يكملننن سننوى مرحلننة التعلننيم اإللزام ني  18.4يف املائننة
مقابننل  11.5يف املائننة مننن الرجننال .وكننان الفننارق يف املنندار الثانويننة  9نقنناط .ومل تتفننوق امل نرأة
على الرجل عددايا يف الفئة العمرية من  25إىل  64عاما إال يف برامج التعليم العايل.
 -31يرد أدنه بيان معدالت اإلملام ابلقراءة والكتابة حسب السن ونوع اجلنس.
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اجلدول 16
األشخاص الذين لديهم صعوابت يف القراء واللغة
األشخاص الذين لديهم صعوبة
اآلخرون
يف القراءة واللغة
ابألعن ننداد املطلقن ننة
ابألع ن ننداد املطلق ن ننة
ابلنسبة املئوية
ابلنسبة املئوية يف كل ألف
يف كل ألف

توزيع الفئات
اجملموع
نوع اجلنس
الذكور
اإلنث
الفئات العمرية
24-16
34-25
44-34
54-45
65-55

103,2

100,00

5 544,10

100,00

51,6
51,6

50,00
50,00

2 764,10
2 780,10

49,90
50,10

8,50
21,40
22,30
21,20
29,90

8,20
20,70
21,60
20,60
28,90

894,90
1 057,80
1 230,10
1 324,70
1 036,70

16,10
19,10
22,20
23,90
18,70

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.

(ها) العمالة والدخل وإنفاق األسر املعيشية واإل ماج الجتماع

() 3

 -32يف ع ننام  ،2014بل ننر مع نندل العمال ننة املس ننجل يف النمس ننا يف الفئ ننات العمري ننة م ننن 15
إىل  64سنة  71.1يف املائة .ويرد يف اجلدول أدنه بيان معدالت العمالة والبطالنة حسنب السنن
والنوع واجلنس:
اجلدول 17
معدلت العمالة والبطالة يف عام  2014حسب السن ونوع اجلنس
معدل العمالة
ابلنسبة املئوية من السكان
الرجال النساء
اجملموع

الفئات العمرية
( 64-15اجملموع)
24-15
49-25
64-50

()1

71,1
52,1
83,4
45,1

75,2
54,3
86,6
54,3

66,9
49,9
80,3
36,4

معدل البطالة
ابلنسبة املئوية من القوى العاملة
اجملموع الرجال النساء
5,6
10,3
5,2
3,8

5,9
10,6
5,4
4,5

5,4
9,9
5,0
2,8

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء التعداد املصغر  -املتوسط السنوي.
معدل البطالة 15 :وما فوق.
()1

 -33يتقاضننى سننبعة مننن كننل مثانيننة أشننخاص يعملننون أجننرا أو مرتب ن ا يف حننني يشننكل مزاولننو
األعمننال احلننرة وأف نراد األسننر العنناملني يف مشنناريع جتاريننة متلكهننا أسننرهم نسننبة  13.39يف املائننة.

__________

()3

GE.17-15323
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ومتثننل فئننة السننكان غننري النشننطني  48.3يف املائننة مننن جممننوع السننكان وهنني تشننمل املتقاعنندين
( 20.5يف املائننة) واألشننخاص الننذين يعننانون مننن أم نراي مزمنننة ( 1.1يف املائننة) ورابت البيننوت
( 4.2يف املائنة) واألشننخاص البنالر عمننرهم  15سنننة فمنا فننوق ويتنابعون تعلننيمهم ( 4.8يف املائننة)
واألشخاص دون  15سنة ( 14.9يف املائة) واجملنندين أو األشنخاص النذين ينؤدون خدمنة مدنينة
بديلة ( 0.3يف املائة) .وفيما يلي توزيع العمالة حسب قطاعات النشاط الرئيسية:
اجلدول 18
العمالة حسب النشاط القتصا
2013

2015

القطاعات االقتصادية (ابآلالف)

2011

جمموع العامل
الصناعة التحويلية
البناء
جتارة اجلملة والتجزئة إصالح املركبات والدراجات النارية
النقل والتخزين
أنشطة اإليواء واخلدمات الغذائية
اإلعالم واالتصال
األنشطة املالية وأنشطة الت مني
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية
األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم
اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي
التعليم
األنشطة يف جمايل الصحة البشرية والعمل االجتماعي
أنشطة أخرى

3 609,20 3 563,00 3 514,50
635,6
612,7
614,0
307,9
329,1
321,0
539,4
538,5
552,2
191,7
195,7
188,8
201,6
199,8
202,3
98,0
96,0
82,7
125,4
136,9
138,1
170,8
170,8
154,0
121,7
124,6
126,6
279,7
269,7
269,6
273,0
263,7
246,3
384,0
362,7
349,3
280,40
262,80
269,60

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء التعداد املصغر  -املتوسط السنوي.

 -34ويف عام  ،2015مل يكن  28.2يف املائة من العاملني النمساويني يعملون دوامن ا كنامالا.
وكان ننت نس ننبة النس نناء ال نناليت يعمل ننن دوام نا جزئي نا  47.4يف املائ ننة م ننن جمم ننوع النس نناء الع ننامالت
مقابل  11.2يف املائة من مجيع الرجال العاملني .وظلت سوق العمنل النمسناوية مقسنمة حسنب
نننوع اجلنننس .ففنني عننام  ،2015شننكلت النسنناء العننامالت يف قطنناع التجننارة  18.4يف املائننة ويف
قطاع الصحة واخلدمات االجتماعية  24.9يف املائة من جمموع النساء العامالت .ومن بني مجيع
الرجننال العنناملني شننكل العنناملون يف قطنناع تصنننيع السننلع نسننبة قنندرها  24.9يف املائننة ويف قطنناع
البناء  14يف املائة ويف قطاع التجارة  11.7يف املائة.
 -35ويف مسننتهل عننام  ،2016كننان عنندد أعضنناء احتنناد النقنناابت النمسنناوية 1 196 538
شخصا اب فاي نسبته  0.103يف املائة قياسا بعام  2015ليستمر بذل تراجع عدد أعضناءه
عن أعلى رقم سجل وهو  1.6مليون عضو وكان ذل خالل الثمانينات.
 -36ويف ع ننام  ،2013ك ننان متوس ننط ال نندخل الس نننوي اإلمج ننايل للع نناملني أبج ننور ومرتب ننات يف
وسننجلت أدىن معنندالت النندخول بنني العمننال الينندويني الننذين شننكلوا 40
النمسنا  25 767يننوروُ .
يف املائة من العاملني وكان متوسط دخلهم  18 662ينورو .أمنا عنن فجنوة األجنور بنني اجلنسنني
GE.17-15323
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فهنني تضننيق بننبطء مننع مننرور الوقننت .ووفقنا لإلحصنناءات الننيت نشننرها املكتننب اإلحصننائي لالحتنناد
األورويب بشن ن ن فج ننوة األج ننور ب ننني اجلنس ننني ،تب ننني م ننن املقارن ننة ب ننني مجي ننع امل ننوظفني م ننن حين ن
أجن ننورهم اإلمجالي ن ننة يف السن نناعة أن أجن ننور النسن نناء النمسن نناوايت كان ن ننت أقن ننل من ننن أجن ننور الرجن ننال
بنس ن ن ننبة  22.9يف املائ ن ن ننة .ويف ع ن ن ننام  ،2015ك ن ن ننان متوس ن ن ننط ال ن ن نندخل الص ن ن ننايف املت ن ن نناح لتس ن ن ننر
املعيشننية  34 534يننورو هننا يعننادل متوسننط النندخل السنننوي (بعنند تقنندير االحتياجننات  -صننايف
نصننيب الفننرد مننن النندخل) وقنندره  23 260يننورو .ولقنند وصننل م ِ
عامننل جيننين خننالل السنننوات
ُ
الست األخرية إىل ما متوسطه .26.96
 -37وتنفننق كننل أسننرة معيشننية خاصننة يف املتوسننط  2 910يننورو شننهرايا .ويتصنندر "السننكن
والطاقننة" نفقننات األسننرة املعيشننية بنسننبة  23.8يف املائننة تليهمننا "املواصننالت" بنسننبة  15يف املائننة
مث "الرتفي ننه والرايض ننة واهلن نواايت" بنس ننبة  12.8يف املائ ننة و"األغذي ننة واملشن نروابت غ ننري الكحولي ننة"
بنسبة  12.1يف املائة .وبتصننيف نفقنات األسنر املعيشنية يف فئنات موحندة حسنب حجنم األسنرة
املعيشية وتكوينها استُخلص متوسط للنفقات الشهرية يعادل  1 880يورو.
 -38ويف عام  ،2015أُدرج  18.3يف املائة من السنكان يف عنداد املعرضنني خلطنر الوقنوع يف
براثن الفقر أو اإلقصاء االجتمناعي حسنبما تعرفهمنا اسنرتاتيجية أورواب لعنام  .2020وتبلنر نسنبة
السننكان املعرضننني خلطننر الفقننر  13.9يف املائننة ونسننبة السننكان الننذين يعننانون مننن احلرمننان املننادي
الشننديد  3.6يف املائننة .ويعنني  8.6يف املائننة ننن هننم دون  60عام نا يف أسننر معيشننية يقننل فيهننا
مسننتوى كثافننة العمننل بشنندة .كمننا يننزداد احتمننال تعننري املتقاعنندات النناليت يعشنن هفننردهن (22
يف املائة) واألسر املعيشية الوحيدة الوالد ( 34يف املائة) ومعظمها أسنر ترعاهنا األمهنات هفنردهن
خلطر الوقوع يف وهدة الفقر.
 -39وهتدف اسرتاتيجية أورواب للنمو الذكي واملستدام الشامل للجميع إىل انتشال ما ال يقنل
عن  20مليون نسمة من خطر الوقوع يف براثن الفقر واإلقصناء االجتمناعي حبلنول عنام ،2020
األم ننر ال ننذي يع ننين ابلنس ننبة للنمس ننا تقل ننيص الفئ ننة املس ننتهدفة بواق ننع  235 000شن نخص .ولق نند
ا فضت نسبة املعرضني خلطر الفقر أو اإلقصاء االجتماعي منن  20.6يف املائنة يف عنام 2008
إىل  18.3يف املائننة يف عننام  2015أي هقنندار  148 000شننخص .ومننن مث ،حتقننق م نا يقننرب
مننن  63يف املائننة مننن معنندل اخلف ن املسننتهدف .وفيمننا يتعلننق هبننام اخلط ن يف اإلحصنناءات،
ال بنند مننن االح نرتا يف تفسننري التغ نريات مننن سنننة إىل أخننرى .ومننع ذل ن يتجلننى بوضننوح اجت ناه
املعدالت إىل اال فاي عموما يف السنوات األخرية.
 -40وابستقراء البيانت املتعلقنة ابلسنكان النمسناويني ككنل ،يتبنني أن النرقم املوثنوق فينه بنسنبة 95
يف املائ ن ننة ي ن نرتاوح ب ن ننني  17يف املائ ن ننة و 19.6يف املائ ن ننة أي ب ن ننني  1 441 000و1 661 000
ش ننخص يُننرأتى أهن ننم معرض ننون خلط ننر الوق ننوع يف بن نراثن الفق ننر واإلقص نناء االجتم نناعي .وه ننم إم ننا
معرضون خلطر الفقر أو يعانون من احلرمان املادي الشديد أو يعيشون يف أسنر معيشنية تقنل فيهنا
كثاف ننة العم ننل بش نندة .وي ننرد يف اجل نندول أدنه بي ننان مؤش نرات اإلدم نناج االجتم نناعي يف الف ننرتة ب ننني
عامي  2010و:2015
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اجلدول 19
اإل ماج الجتماع يف النمسا يف الف ب عام  2010و 2015وفقا للمؤشرات األوروبية
2011
مؤشرات اإلدماج االجتماعي

2013

2012

2015

2014

ابلنس ننبة
ابلنس ن ننبة
ابلنس ننبة
ابلنس ن ن ن ننبة
ابلنس ن ن ن ننبة
ابآلالف املئوية ابآلالف املئوية ابآلالف املئوية ابآلالف املئوية ابآلالف املئوية

عرض ننة خلط ننر الفق ننر أو اإلقص نناء 19,2 1 593

االجتماعي (يف جمنال واحند علنى
األقل من  3جماالت)

18,5 1 542

18,8 1 572

1 609

19,2

1 551

18,3

اجملاالت اليت يتبدى فيها خطر الفقر أو اإلقصاء االجتماعي
عرضة خلطر الفقر

14,5 1 207

األسن ننر املعيشن ننية الن ننيت تقن ننل فيهن ننا 546

كثافة العمل بشدة

احلرمان املادي الشديد

333

1 185

14,1

1 178

13,9

14,4 1 201

14,4 1 203

8,5

490

7,6

496

7,7

585

9,1

526

8,2

4

335

4

355

4,2

336

4

302

3,6

تداخل جماالت خطر الفقر واإلقصاء االجتماعي
خطن ن ن ن ننر واحن ن ن ن نند يهن ن ن ن نندد ابلفقن ن ن ن ننر 14,4 1 193

أو اإلقص ن نناء االجتم ن نناعي (جم ن ننال
واحد فقط)

أخط ن ن ننار متع ن ن ننددة هت ن ن نندد ابلفق ن ن ننر 400

أو اإلقصنناء االجتمنناعي (جمنناالن
يف أدىن تقدير من  3جماالت)

8,4

13,6 1 131

411

9,4

14,2 1 187

385

6,4

1 195

14,2

1 167

13,8

414

9,4

385

5,4

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.

(و) احلماية الجتماعية

()4

 -41يف عننام  ،2014بلغننت نسننبة النفقننات االجتماعيننة إىل الننناتج احمللنني اإلمجننايل  30.1يف
املائننة وهنني تقننا هعننايري النظننام األورويب إلحصنناءات احلمايننة االجتماعيننة املتكاملننة .ولالطننالع
على نفقات السنوات السابقة انظر اجلدول التايل:
اجلدول 20
نسبة النفقات الجتماعية إىل الناتج احملل اإلمجايل يف الف ب عام  2010و2014
النفقات االجتماعية

نس ننبة النفق ننات االجتماعي ننة
()1
إىل الننناتج احمللنني اإلمجننايل
ابملليون يورو
ابلنسبة املئوية

()2

الناتج احمللي اإلمجايل

()3

التغري السنوي
ابلنسبة املئوية

ابملليون يورو

التغري السنوي
ابلنسبة املئوية

2010

29,8

87 774

2,9

294 627

2,9

2011

29,0

89 531

2,0

308 630

4,8

2012

29,3

93 006

3,9

317 056

2,7

السنة

__________

()4
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النفقات االجتماعية

نس ننبة النفق ننات االجتماعي ننة
()1
إىل الننناتج احمللنني اإلمجننايل
ابملليون يورو
ابلنسبة املئوية

الناتج احمللي اإلمجايل

()3

()2

التغري السنوي
ابلنسبة املئوية

ابملليون يورو

التغري السنوي
ابلنسبة املئوية

2013

29,7

96 035

3,3

322 878

1,8

2014

30,1

99 226

3,3

329 296

2,0

السنة

املصدر :وزارة العمنل والشنؤون االجتماعينة ومحاينة املسنتهل االحتادينة املكتنب النمسناوي لإلحصناء وقاعنندة
بيانت النظام األورويب إلحصاءات احلماية االجتماعية املتكاملة.
( )1معدل النفقات االجتماعية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل.
( )2النفقننات االجتماعيننة حمسننوبة هقنناييس النظننام األورويب إلحصنناءات احلمايننة االجتماعيننة املتكاملننة،
وتت لف من املبالر املنفقة على االستحقاقات االجتماعية والتكاليف اإلدارية ومن نفقات أخرى غري
مقي نندة يف أوج ننه حم ننددة إال أهن ننا ال تش ننمل التح ننويالت إىل طط ننات أخ ننرى (اشن نرتاكات الض ننمان
االجتماعي املعاد توجيهها وحتويالت أخرى).
( )3الن ن نناتج احملل ن نني اإلمج ن ننايل ابلق ن ننيم اإلمسي ن ننة وفقن ن ن ا للنظ ن ننام األورويب للحس ن نناابت االقتص ن ننادية املتكامل ن ننة
لعن ن ن ن ننام  :1994-1980 1995احلسن ن ن ن نناابت الوطنين ن ن ن ننة ،متوز/يولين ن ن ن ننه :2010-1995 2010
احلساابت الوطنية ،متوز/يوليه .2015

 -42وتسننت ثر اسننتحقاقات رعايننة املسنننني بنسننبة كبننرية مننن النفقننات املتعلقننة ابالسننتحقاقات
االجتماعي ننة ( 44.5يف املائ ننة أو  42.9بلي ننون ي ننورو) وي ننذهب رب ننع النفق ننات إىل االس ننتحقاقات
املتعلقننة ابملري/الرعايننة الصننحية .وتقننل كثننريا نسننب اإلنفنناق يف األوجننه املتعلقننة ابألسننرة/الطفل
(العش ننر) وابلعج ننز ( 7يف املائ ننة) ومس ننتحقي معاش ننات املت ننوفني ( 6يف املائ ننة) والبطال ننة ( 5.6يف
املائ ننة) واإلس ننكان واإلقصنناء االجتم نناعي ( 2يف املائ ننة) .وتش ننكل االسننتحقاقات النقدي ننة  69يف
املائننة مننن النفقننات االجتماعيننة .وتعتن اسننتحقاقات الشننيخوخة والعجننز واالسننتحقاقات اخلاصننة
هسننتحقي معاشننات املتننوفني مننن أهننم االسننتحقاقات النقديننة مننع إيننالء األمهيننة أيضنا للتحننويالت
اخلاصننة ابألسننرة والبطالننة .أمننا اإلعننانت العينيننة ( 31يف املائننة) فتتصنندرها اسننتحقاقات الرعايننة
الصحية للمرضى غري املقيمني واملرضى املقيمني ابملستشفى.
اجلدول 21
حملة عامة عن النفقات الجتماعية حسب وجه اإلنفاق يف الف ب عام  2009و2014
السنة

اجملموع

82 893
2009
85 406
2010
87 105
2011
90 450
2012
93 370
2013
96 609
2014
احلصة ابلنسبة املئوية 100.0
يف عام 2014

املري/الرعاين ن ن ن ن ننة
الصحية

العجز

21 228
21 560
22 258
23 119
23 635
24 436
25.3

6 142
6 341
6 559
6 671
6 670
6 746
7.0

تشمل
مس ن ن ننتحقي معاش ن ن ننات األس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرة/
البطالة
الطفل
الشيخوخة املتوفني
34 818
36 306
37 671
39 628
41 249
42 948
44.5

5 579
5 612
5 631
5 801
5 888
5 990
6.2

8 853
9 205
8 834
8 865
9 065
9 193
9.5

4 751
4 799
4 514
4 649
5 095
5 391
5.6

اإلسكان واإلقصاء
االجتماعي
1 522
1 583
1 639
1 718
1 767
1 906
2.0
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 -43وفيم ننا يتعل ننق بتموي ننل النفق ننات االجتماعي ننة وفق ن نا ملع ننايري النظ ننام األورويب إلحص نناءات
احلمايننة االجتماعيننة املتكاملننةُ ،ميننول أكثننر مننن ثل ن النفقننات االجتماعيننة م نن خننالل اش نرتاكات
الضننمان االجتمنناعي للمننوظفني ( 36 :2014يف املائننة) واإلي نرادات العامننة الننواردة مننن احلكومننة
االحتادي ننة وال ننوالايت والبل نندايت ( 36يف املائ ننة) وف ننري متوي ننل م ننا يرب ننو علن نى رب ننع النفق ننات م ننن
املسننامهات االجتماعيننة املقدمننة مننن األشننخاص املشننمولني ابحلمايننة ( 26يف املائننة) .وظلننت نسننبة
املدفوعات الواردة من أرابب العمل تتنناقص علنى امتنداد السننوات املشنمولة ابلتقرينر (39 :1980
يف املائننة) .وتراجعننت حصننة اإلي نرادات ال نواردة مننن احلكومننة ح ن عننام  37( 2001يف املائننة يف
ع ن ننام  1980مقاب ن ننل  32يف املائ ن ننة ع ن ننام  )2001مث ب ن نندأت ت ن ننزداد بع ن نند ذلن ن ن بنس ن ننب طفيف ن ننة
(وس ننجلت يف ع ننام  2009مع نندالت أعل ننى) لتص ننل يف ع ننام  2012إىل أعل ننى مس ننتوايهتا من ننذ
التس ننعينات ( 36يف املائ ننة) .وتنام ننت ابلت نندريج نس ننبة التموي ننل ال نوارد م ننن األش ننخاص املش ننمولني
ابحلماينة ( 23يف املائنة يف عنام  1980مقابنل  27يف املائنة يف عنامي  2005و )2006ولكنهننا
ا فضت من جديد منذ بدء األزمة املالية واالقتصادية يف عام  26( 2009يف املائة).
 -44ويف حننني فننري متويننل مننا يننناهز ثل ن نظننم احلمايننة االجتماعيننة مننن قبيننل اإلعانننة الننيت
تصرف على الصعيد االحتادي حتت بنند الرعاينة طويلنة األجنل وبندل رعاينة الطفنل منن اإلينرادات
احلكومية العامة حصرا .وميول أرابب العمنل الننظم آنفنة النذكر إمنا ابلكامنل (حين يكفلنون دفنع
األجور يف حالة املري) أو بصفة أساسية (عن طريق صنرف معاشنات تقاعدينة مهنينة أو التن مني
ضد احلوادث املهنية أو معادلة األعباء األسرية) .وُميول ثلثنا نظنم أتمنني املعاشنات التقاعدينة علنى
أقل تقدير من املسامهات االجتماعية اليت يدفعها أرابب العمل واملوظفون.
خامسا -املؤشرات القتصا ية
(أ) البياانت القتصا ية

()5

 -45تفيد التقديرات الصادرة مؤخرا عن املكتب النمساوي لإلحصاء أبن اقتصاد النمسنا حقنق
يف عام  2015منوا نسبته  1يف املائنة هنا يفنوق املعندل املسنجل يف العنام السنابق ( 0.6 :2014يف
املائننة) ،وإن كننان أدىن مننن معنندل التنميننة االقتصننادية يف بلنندان أخننرى .فوفقن ا للمعلومننات املتاحننة
ح اآلن شهد االحتاد األورويب يف عام  2015منوا نسبته  2يف املائة وزاد النناتج احمللني اإلمجنايل
يف منطق ننة الي ننورو بواق ننع  1.7يف املائ ننة ابلق ننيم احلقيقي ننة .ويف ع ننام  2015وص ننل الن نناتج احملل نني
اإلمجايل النمساوي ابألسنعار اجلارينة إىل منا يقنرب منن  339.9بلينون ينورو ( 2.9يف املائنة) وبلنر
نصننيب الفننرد مننن الننناتج احمللنني اإلمجننايل  390 39يننورو .ويننرد يف اجلنندول أدنه بيننان التطننورات
فيما يتصل ابلناتج احمللي اإلمجايل يف السنوات السابقة:

__________

()5
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اجلدول 22
الناتج احملل اإلمجايل ،األسعار اجلارية والقيمة احلقيقية يف الف ب عام  2003و2011
2006 2005 2004 2003
الننناتج احمللنني اإلمجننايل ،األسننعار 225
اجلارية ابلبليون يورو
معنندل التغننري عننن السنننة السننابقة 2
ابلنسبة املئوية
معنندل التغننري عننن السنننة السننابقة 0,9
ابلنسبة املئوية ،القيمة احلقيقية

234,
71
4,3
2,6

2011 2010 2009 2008 2007

282, 274, 259,03 245,24
74
02
3,2 5,8
5,6
4,5
3,7

2,4

3,7

1,4

300,71 286,4 276,15
2.3-

3,7

5

3.8-

2,1

2,7

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء ،بيانت احلساابت الوطنية.

 -46ويزينند اإلنفنناق احلكننومي بوجننه عننام عننن  50يف املائننة مننن الننناتج احمللنني اإلمجننايل حي ن
وصننل معدلننه يف عننام  2010إىل  52.5يف املائننة .وتشننمل امليزانيننات نفقننات احلكومننة االحتاديننة
والوالايت والبلدايت وصنناديق الضنمان االجتمناعي والعديند منن الوحندات النيت أسنندت مهامهنا
إىل مصننادر خارجيننة ولكنهننا مننا زالننت تشننكل جننزءا مننن "احلكومننة" .ويننرد يف اجل ندول أدنه بيننان
النفقات احلكومية منذ عام  2012حسب أوجه اإلنفاق.
اجلدول 23
نفقات القطاع احلكوم العام حسب أوجه اإلنفاق ابلنسابة املئوياة ،القطااع احلكاوم العاام،
بيان موحد
أوجه اإلنفاق
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

اخلدمات العامة احلكومية
الدفاع
النظام العام والسالمة العامة
الشؤون االقتصادية
محاية البيئة
اإلسكان واملرافق اجملتمعية
الصحة
االستجمام والثقافة والدين
التعليم
احلماية االجتماعية
اجملموع
جممااوع نفقااات القطاااع احلكااوم
العام ،ابملليون يورو

2012

2013

2014

13,1
14,2
14,2
1,1
1,2
1,2
2,6
2,6
2,6
14,2
11,1
12,3
0,9
1,0
1,0
0,7
0,8
0,8
15,1
15,4
15,3
1,7
1,8
1,8
9,5
9,9
9,8
41,2
42,0
41,1
100,0
100,0
100,0
173 120 164 062 162 075

2015
13,2
1,1
2,7
12,3
0,8
0,7
15,5
1,8
9,6
42,2
100,0
174 321

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.

 -47ويف ع ننام  ،2015بل ننر العج ننز يف املالي ننة العام ننة ابلنمس ننا  1.2يف املائ ننة م ننن الن نناتج احملل نني
اإلمجايل ( 3.9بليون يورو) مقابل  2.7يف املائنة ( 8.9بلينون ينورو) يف عنام  .2014ووفقنا لبينانت
املكتن ننب النمسن نناوي ارتفن ننع اإلنفن نناق احلكن ننومي بنسن ننبة  0.7يف املائن ننة ( 1.2بلين ننون ين ننورو) يف حن ننني
زادت اإلي نرادات احلكوميننة بنسننبة  3.8يف املائننة ( 6.2بليننون يننورو) .وفيمننا يتعلننق ابلننناتج احمللنني
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اإلمج ننايلُ ،س ننجلت نتيج ننة مل ننا تق نندم النس ننب التالي ننة يف ع ننام  :2015اإلين نرادات  50.6يف املائ ننة
(ع ن ننام  49.9 :2014يف املائ ن ننة) ،النفق ن ننات  51.7يف املائ ن ننة (ع ن ننام  52.6 :2014يف املائ ن ننة)،
العجز يف املالية العامة  1.2يف املائة (عام  2.7 :2014يف املائة).
 -48ولقد زاد جمموع اإلنفاق احلكومي ابلقيمة احلقيقينة يف عنام  2015بنسنبة  0.7يف املائنة
( 1.2بلي ننون ي ننورو) ليص ننل إىل  174.3بلي ننون ي ننورو .وتع ننزى الن نزايدة يف جان ننب منه ننا إىل إلغ نناء
احملكمة الدستورية القانون االحتادي النمساوي املتعلق إبعادة تنظيم مصنرف Hypo-Alpe-Adria-
 Bank International AGن ننا أفض ن ننى  -وفق ن ن نا للقواع ن نند احملاس ن ننبية للنظ ن ننام األورويب للحس ن نناابت
االقتصننادية املتكاملننة  -إىل حتويننل رأمسننال قنندره  1.7مليننون يننورو يف عننام  .2015ويُعننزى ارتفنناع
مع نندل النفق ننات يف ع ننام  2014يف جان ننب من ننه إىل حتوي ننل رأمس ننال ق نندره  5.4بلي ننون ي ننورو إىل
مصرف  HETA Asset Resolution AGال سيما يف أعقاب إعادة تقييم أصول املصرف املذكور.
 -49وشننكلت النفقننات االجتماعيننة علننى وجننه التقريننب  46يف املائننة مننن النفقننات احلكوميننة
(ب نزايدة نسننبتها  3.4يف املائننة) .ذل ن أن مرتبننات املننوظفني احلكننوميني الننيت تشننكل زهنناء  21يف
املائ ننة م ننن النفق ننات احلكومي ننة زادت بنس ننبة  3يف املائ ننة .وزاد االس ننتهالك الوس ننيط (ال ننذي ميث ننل
حوايل  13يف املائة من النفقنات احلكومينة) بنسنبة  3يف املائنة يف حنني ا فضنت تكناليف تندابري
الدعم (إىل  10يف املائة من النفقنات احلكومينة) بنسنبة  15.3يف املائنة .واسنتمر يف عنام 2015
تراجع نفقات تسديد الفوائد ( 2.4-يف املائة).
 -50وزاد جمموع اإليرادات احلكومية بنسنبة  3.8يف املائنة ( 6.2بلينون ينورو) يف عنام 2015
حي بلنر  170.14بلينون ينورو .وبلغنت املسنامهات االجتماعينة والضنرائب النيت تشنكل  88يف
املائننة مننن إينرادات احلكومننة  149.7بليننون يننورو (  4.3يف املائننة) .وزادت اإلينرادات املت تيننة مننن
ضرائب اإلنتاج والواردات (ها يف ذل ضريبة القيمة املضافة) بنسبة  3يف املائة ويف الوقت نفسه
زادت اإلين نرادات املت تي ننة م ننن الضن نرائب اجلاري ننة عل ننى ال نندخل والث ننروة بنس ننبة  7يف املائ ننة .ويُع ننزى
ذل ن أيض ن ا إىل اآلاثر املرتقب ننة م ننن زايدة الض نرائب عل ننى م ننردود رأ امل ننال اعتب ننارا م نن  1ك ننانون
الثاين/ين نناير  .2016وزادت اشن نرتاكات الض ننمان االجتم نناعي بنس ننبة  3.5يف املائ ننة ( 1.8بلي ننون
يورو) .وتشنكل اإلينرادات املت تينة منن املبيعنات  8يف املائنة منن اإلينرادات احلكومينة ولقند وصنلت
يف عام  2015إىل  14بليون يورو.
اجلدول 24
الدين العام ،األرقام السنوية
السنة

ابملليون يورو

كنس ننبة م ننن الن نناتج
احمللي اإلمجايل

2011
2012
2013
2014
2015

253 673
258 795
260 882
277 444
290 716

82,2
81,6
80,8
84,3
86,2

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.

 -51ويستدل من أسعار االستهالك يف النمسا على أن متوسط معندل التضنخم بلنر  0.9يف
املائة يف عام .2015
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(ب) املساعد الدولية
 -52يوضن اجلنندول  25التطننورات فيمننا يتصننل ابملسنناعدة اإلمنائيننة الرمسيننة مننن حين املبننالر
املنفقننة فيهننا ونسننبتها مننن النندخل القننومي اإلمجننايل يف حننني يتضننمن اجلنندول  26قائمننة هصننادر
متويل املساعدة اإلمنائية الرمسية.
اجلدول 25
تطور املساعد اإلمنا ية الرمسية يف الف ب عام  2010و2014
التطننورات فيمننا يتصننل هجمننوع املسنناعدة اإلمنائيننة الرمسيننة
املقدمة من النمسا يف الفرتة بني عامي  2010و2014
جمموع مبالغ املساعد اإلمنا ية الرمسية
ومنها املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية
واملساعدة اإلمنائية الرمسية املتعددة األطراف
جممنوع املسناعدة اإلمنائينة الرمسيننة كنسنبة مئوينة منن الننناتج
القومي اإلمجايل

املدفوعات الصافية ابملليون يورو كنسبة مئوية
من الناتج القومي اإلمجايل
2014 2013
2012 2011 2010
860,7 799,3 912,35
417,2 352,48 462,39
443,57 446,82 449,97
%0.28 %0.27 %0.32

930,46 882,37
479,81 409,2
450,65 473,17
%0.28 %0.27

املصدر :الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية وشؤون التكامل والشؤون اخلارجية.

اجلدول 26
مصا ر متويل املساعد اإلمنا ية الرمسية يف عام 2014
مصادر متويل املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من النمسا يف عام 2014
وزارة املالية االحتادية  -مؤسسات مالية دولية
وزارة املالية االحتادية  -مؤسسات مالية دولية
وزارة املالية االحتادية  -بن
وزارة املالية االحتادية  -بن ( Oesterreichische Entwicklungsbankمصرف التنمية النمساوي)
وزارة املالية االحتادية  -جهات أخرى
وزارة املالية االحتادية  -االحتاد األورويب/صناديق التنمية األوروبية
وكالة التنمية النمساوية  -ميزانية تشغيل
وكالة التنمية النمساوية  -تكاليف إدارية
الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية وشؤون التكامل والشؤون اخلارجية
وزارة العلم والبح واالقتصاد االحتادية
وزارة التعليم وشؤون املرأة االحتادية
وزارة الداخلية االحتادية
وزارة الدفاع الوطين والرايضة االحتادية
الوزارة االحتادية للزراعة واحلراجة والبيئة وإدارة املياه
الوالايت والبلدايت
مصادر أخرى
Oesterreichische Kontrollbank

(مساعدة ثنائية)  3.03يف املائة
(مس ن نناعدة متع ن ننددة األطن ن نراف)
 20.5يف املائة
 11.98يف املائة
 2.03يف املائة
 0.25يف املائة
 25.64يف املائة
 8.2يف املائة
 1.06يف املائة
 4.18يف املائة
 8.64يف املائة
 2.08يف املائة
 5.57يف املائة
 0.61يف املائة
 1.32يف املائة
 4.39يف املائة
 0.44يف املائة

املصدر :الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية وشؤون التكامل والشؤون اخلارجية.
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سا سا -اإلحصاءات املتعلقة ابلقضاء واجلرمية
(أ) البياانت اإلحصا ية املتعلقة ابلقضاء واألمن العام
 -53يف عننام  2011كننان متوسننط عنندد املنندعني العننامني  4.31وقضنناة احملنناكم العاديننة 66.19
لكل  100 000نسمة .ويرد يف اجلدول أدنه بيان التطورات خالل السنوات اخلمس املاضية:
اجلدول 27
متوسط عد القضا واملدع لكل  100 000نسمة
متوسن ن ن ن ن ن ن ننط عن ن ن ن ن ن ن نندد
املدعني العامني لكل
متوسن ن ننط عن ن نندد القض ن ن نناة
لكل  100 000نسمة املدعون العامون  100 000نسمة

السنة

السكان

القضاة

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

8 307 989
8 335 003
8 351 643
8 375 164
8 408 121
8 451 860
8 507 786
8 584 926
8 700 471

1 682,00
1 667,50
1 668,50
1 660,00
1 659,50
1 673,00
1 700,25
1 739,45
1 750,20

20,25
20,01
19,98
19,82
19,74
19,79
19,98
20,26
20,12

280,50
345,25
339,75
350,00
364,25
370,00
379,00
386,25
408,40

3,38
4,14
4,07
4,18
4,33
4,38
4,45
4,50
4,69

املصدر :اإلحص نناءات املتعلق ننة حبج ننم الس ننكان :املكت ننب النمس نناوي لإلحص نناء  -الس ننكان يف بداي ننة الس نننة
[بداي ن ننة الس ن نننة التالي ن ننة] ع ن نندد القض ن نناة وامل ن نندعني الع ن ننامني :نظ ن ننام املعلوم ن ننات اإلداري ن ننة  -احملكم ن ننة
العليا/مكتب املدعي العام والسلطات القضائية يف الوالايت ومالك املوظفني املوجودين ابخلدمة.

 -54ويرد يف اجلدول أدنه بيان التعويضات اليت تلقاها الضحااي بعد أحكام اإلدانة:
اجلدول 28
عد الضحااي الذين تلقوا تعويضات بعد صدور احلكم القضا
السنة

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

أطن نراف خاص ننة انض ننمت إىل ال نندعوى اجلنائي ننة يف
حمكمة احتادية أو حمكمة إبحدى الوالايت
25 637
23 868
20 630
22 009
21 806
23 088
22 158
20 840
21 343

التعوي

7 776
9 393
5 479
8 258
6 940
7 600
7 307
7 021
6 407

(جزئي)
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 -55مل تتط ننرق الدراس ننات اإلحص ننائية ال ننيت أجري ننت يف الس ننابق إىل نس ننبة طلب ننات املس نناعدة
القانونية إىل القضااي اليت قُندمت فيهنا املسناعدة القانونينة .بيند أننه بندأ مجنع تلن البينانت اعتبنارا
مننن عننام  .2013ويننرد أدنه بيننان عنندد املتهمننني واحملتجنزين الننذين تلقنوا خننالل السنننوات اخلمننس
املاضية مساعدة قانونية جمانية:
اجلدول 29
عد الدعاو اليت قدمت فيها مساعد قانونية جمانية
2011

2012

2013

2014

السنة

2010

الدعاوى اجلنائية
الدعاوى املدنية
اجملموع

4 618
4 372
4 138 3 321 3 559
16 922 16 701 16 226 16 342 17 991
21 540 21 073 20 364 19 663 21 550

2015
5 166
16 646
21 812

 -56يف  1نيس ن ن ن ننان/أبريل  ،2016ك ن ن ن ننان جمم ن ن ن ننوع ع ن ن ن نندد ض ن ن ن ننباط الش ن ن ن ننرطة املوج ن ن ن ننودين يف
اخلدمة  31 313ضابط ا أي  22.81يف املائة من جمموع عدد املوظفني العموميني.
 -57ويننرد يف مننا يلنني بيننان نسننبة اإلنفنناق مننن امليزانيننات العامننة علننى األمننن والنظننام العننامني،
ها يف ذل اإلنفاق على احملاكم والسجون خالل السنوات القالئل املاضية:
اجلدول 30
نفقات احلكومة املتعلقة ابلنظام العام والسالمة العامة (ابملليون يورو)
النظام العام والسالمة العامة
جهاز الشرطة
دوائر احلماية من احلرائق
احملاكم العادية
السجون
البح والتطوير يف جمال النظام العام والسالمة العامة
النظ ننام الع ننام والس ننالمة العام ننة  -نفق ننات مدرج ننة يف
أي فئة أخرى
جمموع النفقات

2013 2012

2014

2015

4 235 4 213
2 119 2 126
567 556
885 869
423 423
73
60
168 179

4 423
2 188
597
967
440
74
158

4 641
2 277
650
1 009
467
75
163

173 120 164 062 162 075

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء.

(ب) إحصاءات اجلرمية
 -58يف عننام  ،2015بلننر عنندد األشننخاص الننذين أدانننتهم احملنناكم اجلنائيننة يف النمسننا 29 511
شخص ا .ومقارنة بعام  ،2014ا فن عندد األشنخاص املندانني بنسنبة  2.4يف املائنة .ومنن بنني
كننل سننتة أشننخاص أدين نوا مخسننة ذكننور ( .)25 238وكانننت نسننبة البننالغني الننذين أدين نوا اثلننة
( 24 262أو  82يف املائ ن ن ننة) يل ن ن ننيهم الش ن ن ننباب ( 18إىل  20عامن ن ن نا ،بنس ن ن ننبة  11.3يف املائ ن ن ننة)
مث األحداث ( 14إىل  17عام ا بنسنبة  6.1يف املائنة) .وكنان زهناء ثلثني األشنخاص النذين أديننوا
( 59.6يف املائة) منساويني.
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 -59وا ف أيضنا عندد أحكنام اإلداننة ( 32 118حكمنا) بنسنبة  2.6يف املائنة ()862-
مقارنننة بعننام  ،2014ننا يعننين أن عنندد تل ن األحكننام ا ف ن إىل مسننتوى غننري مسننبوق .ولقنند
صنندرت معظننم أحكننام اإلدانننة يف دائننرة االسننتئناف العليننا يف فيينننا ( 43.1يف املائننة) يليهننا غنراتس
( 21.7يف املائة) مث لينز ( 21.6يف املائة) وإينزبروك ( 13.6يف املائة).
 -60ومنذ عام  ،2012أُتي االطالع على مجيع اجلنرائم ألغنراي اإلحصناء .ويف عنام ،2015
أُفيد بصدور أحكام إدانة يف  49 210جرائم معظمها جنرائم ضند املمتلكنات ( 34.5يف املائنة)
وج نرائم قتننل ( 17.5يف املائننة) وأفعننال إجراميننة الفننة لقننانون املخنندرات ( 16يف املائننة) وج نرائم
تعنندي علننى احلريننة ( 7.2يف املائننة) .وفيمننا يلنني بيننان مفصننل ابألحكننام اجلنائيننة الصننادرة يف الفننرتة
بني عامي  1980و 2015حسب العقوبة:
اجلدول 31
أحكااام اإل انااة غااري القابلااة لالسااتئناف حسااب العقوبااة املفروضااة ،الفا با عااام 1990
و2015
1995

العقوبة املفروضة

1990

اجملموع
أحكام السجن
ه ن ن ن ن ننا فيه ن ن ن ن ننا أحك ن ن ن ن ننام
السجن املؤبد
غرامات
أحكام مشروطة جزئيا
املن ننادة  13من ننن قن ننانون
حمكمة األحداث
املن ننادة  12من ننن قن ننانون
حمكمة األحداث
أحكام أخرى

32 118 34 424 38 394 43 158 43 414 45 691 41 624 69 779 71 722
20 897 20 065
6

11

47 094 49 735

2000

2005

2006

2007

2010

2013

2015

21 562 22 538

20 432

26 187

21 704

24 998

23 686

5

6

5

9

7

11

19 281

17 756

15 789

16 410

12 929

8 855 10 077

7

348

496

642

746

4 982

777

878

1 063

1 008

986

772

824

426

396

427

291

211

197

224

98

106

57

77

63

30

22

21

364

422

339

519

466

483

580

513

475

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء ،إحصاءات اجلرمية واإلجراءات القضائية.

سابعا -خصا

أخر

(أ) وسا ط اإلعالم املتوافر للسكان
 -61يعنند التلفزيننون واإلذاعننة والصننحافة املطبوعننة ووسننائط اإلعننالم اإللكرتونيننة أدوات ال غننى
عنه ننا للدميقراطي ننة يف النمس ننا .وتُب نناع يف س ننوق الص ننحف النمس نناوية  13ص ننحيفة يومي ننة وتط ننرح
فيها  3صنحف يومينة جمانينة ومنا يربنو علنى  200صنحيفة أسنبوعية وشنهرية (يصندر معظمهنا يف
ال ننوالايت) .وتض ننم ش ننبكة البن ن اإلذاع نني امل ننزدوج يف النمس ننا هيئ ننات حكومي ننة وخاص ننة .فهيئ ننة
اإلذاعة النمساوية ( )ORFهي اهليئة احلكومية اليت توفر خندمات البن اإلذاعني والتلفزينوين علنى
الصننعيد الننوطين لسننكان النمسننا كافننة مننن خ نالل حمطننة إذاعيننة لكننل واليننة وثننالث حمطننات علننى
الصنعيد النوطين وقنناتني تلفزينونيتني علنى الصنعيد النوطين وتعمنل علنى كفالنة تنوافر تلن اخلنندمات
بشكل مستمر ودائم .وإضافة إىل ذل يوجد زهاء  80حمطة إذاعنة خاصنة ومنا يربنو علنى 100
قناة خاصة للب التلفزيوين (معظمها على صعيد الوالايت).
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 -62وتب ن ن معظ ننم حمط ننات اإلذاع ننة يف النمس ننا براجمه ننا حص ننرا م ننن خ ننالل حمط ننات اإلرس ننال
األرضننية التناظريننة يف حننني تبن قننوات التلفزيننون براجمهننا عن السنواتل (يشنناهدها  58يف املائننة مننن
السكان) واألجهزة اخلطية ( 37يف املائة) وحمطات اإلرسال الرقمية ( 8يف املائنة) .وتوجند  18قنناة
تلفزيوني ننة عل ننى اإلنرتن ننت و 105جه ننات تق نندم خ نندمات إعالمي ننة مسعي ننة وبصن نرية حس ننب الطل ننب
مسننجلة يف النمسننا .وهضننع هيئننة اإلذاعننة النمسنناوية والسننلطات التنظيميننة املعنيننة بوسننائط اإلعننالم
السننمعية اإللكرتونيننة ووسننائط اإلعننالم السننمعية البص نرية اإللكرتونيننة (هيئننة االتصنناالت النمسنناوية)
وجلنننة االتصنناالت السننلكية والالسننلكية مجيعهننا للمسنناءلة أمننام املستشننار االحتننادي للنمسننا وال ملننان
النمس نناوي .وي ننرد أح نندث تقري ننر ع ننن االتص نناالت وه ننو التقري ننر الص ننادر يف ع ننام  2015يف املوق ننع
الش ننبكي  .www.rtr.atأم ننا التقري ننر الس نننوي هليئ ننة اإلذاع ننة النمس نناوية لع ننام  2015فه ننو منش ننور يف
املوقع الشبكي .www.orf.at
(ب) جمتمع املعلومات
 -63تصدر موضوع تعمنيم التكنولوجينا الرقمينة جندول أعمنال احلكومنة .ويف التندابري املتخنذة
يف هننذا الصنندد ينصننب االهتمننام ،بصننفة رئيسننية ،علننى األشننخاص غننري احلاصننلني علننى شننهادات
جامعي ننة واألش ننخاص ذوي ال نندخول املنخفض ننة واملس نننني واألش ننخاص ذوي اإلعاق ننة وامله نناجرين.
وهتندف املبنادرات إىل إفناد جمتمننع معلومنات يسنع اجلميننع والقضناء علنى التمييننز القنائم علنى نننوع
اجلنس والسن واملنش ودرجة التعليم والدخل.
 -64ومن األهداف الرئيسية يف اسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونينة النمسناوية كفالنة حصنول اجلمينع
علننى خدمننة عامننة رفيعننة املسننتوى .ويشننكل قننانون احلكومننة اإللكرتونيننة اإلطننار القننانوين للتواصننل عن
اإلنرتنننت مننع السننلطات العامننة ،فإضننافة إىل العنندد الكبننري مننن املواقننع الشننبكية املفينندة اخلاصننة جبميننع
األجه ن ن ن ن ننزة احلكومي ن ن ن ن ننة تع ن ن ن ن نند بوابت ن ن ن ن ننا احلكوم ن ن ن ن ننة االحتادي ن ن ن ن ننة عل ن ن ن ن ننى اإلنرتن ن ن ن ن ننت (www.HELP.gv.at
و )www.USP.gv.atمنف ن ننذين إىل الس ن ننلطات النمس ن نناوية ي ن ننوفران معلوم ن ننات ش ن نناملة ع ن ننن املس ن نناعدة
واإلجنراءات الننيت تُسننتوىف إلكرتونينا .وتننويل األجهننزة احلكوميننة الننيت لننديها مواقننع رمسيننة علننى اإلنرتنننت
أمهية فائقة لكفالة سهولة االستفادة من تل املواقع .وكان للتطورات يف ميدان التوقيعات اإللكرتونية
واهلويننة اإللكرتونيننة أثرهننا يف تيسننري اسننتخدام "اهلنناتف اجلنوال كوسننيلة للتوقيننع" ننا ميكننن النننا  -هننن
فيهم ذوو العاهات البصرية  -من التعريف أبنفسهم على حنو م مون وتوقيع الواثئق إلكرتوني ا.

ابء -البنية الدستورية والسياسية والقانونية للدولة
 -65يرسنني الدسننتور االحتننادي اإلطننار السياسنني لتصنريف شننؤون الدولننة وتنظيمهننا .ويشننكل
القانون الدستوري االحتادي لعام  1920الوثيقة الرئيسية  -وليست الوحيندة  -يف هنذا الصندد.
فهننو يُعننرف مجهوريننة النمسننا أبهنننا دولننة احتاديننة دميقراطيننة قوامهننا التمثينل النيننايب والتقسننيم الواضن
للسلطات .وحيدد إضافة إىل ذل حقوق املواطنني األساسية على الدولنة ،أمنا املبنادئ األساسنية
الننيت ينننه عليهننا الدسننتور فهنني مبننادئ النظننام اجلمهوريننة والدميقراطيننة والدولننة االحتاديننة وفصننل
السلطات وسيادة القانون واللي الية .وأي إجراء تتخنذه الدولنة  -سنواء كنان يتعلنق بتشنريع منا أو
اختصاص منا أو كنان إجنراء تنفينذايا يف سنياق مباشنرة شنؤون احلكنم  -ال بند أن يتخنذ بنناء علنى
الدسننتور ووفق ن ا لننه .وتعت ن أي تغي نريات جوهريننة يف هننذه املبننادئ هثابننة مراجعننة كاملننة للدسننتور
االحتادي يتعنني اسنتفتاء املنواطنني النمسناويني عليهنا .ومل فنر حن اآلن سنوى اسنتفتاء واحند منن
هذا القبيل وكان ذل عند انضمام النمسا إىل االحتاد األورويب يف عام .1995
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أول -السلطة التنفيذية الحتا ية
ُ -66خيول الرئيس االحتادي واحلكومة االحتادية السلطة التنفيذية االحتادية.
(أ) الر يس الحتا
 -67ينتخننب النرئيس االحتننادي ابقنرتاع سننري يف انتخنناابت عامننة .ويشننغل املنصننب ملنندة سننتة
أع نوام .وال فننوز إعننادة انتخابننه إال ملننرة واحنندة فقننط .وتتسننم سننلطاته الدس نتورية يف املقننام األول
بطن ننابع متثيلن نني وتشن ننمل متثين ننل النمسن ننا يف عالقاهت ننا اخلارجين ننة وإب ن نرام املعاهن نندات وتوقي ن نع الق ن نوانني
االحتاديننة .وال فننوز لل نرئيس االحتننادي ارسننة هننذه السننلطات إال بننناء علننى اقرتاحننات احلكومننة
االحتادية .وهو لديه حبكم منصبه السياسي سلطة تعينني احلكومنة االحتادينة وإقالتهنا وحنل اجمللنس
الوطين .وخيول الرئيس االحتادي سلطات استثنائية يف أوقات األزمات الوطنية فقط ،مثنل إصندار
مراسيم طوارئ .وهو ،إضافة إىل ذل  ،القائد األعلى للجي االحتادي.
(ب) احلكومة الحتا ية
 -68تت ن لف احلكومننة االحتاديننة مننن املستشننار االحتننادي ونئننب املستشننار والننوزراء االحتنناديني
الننذين يُعهنند إلننيهم هسننؤولية توجيننه الننوزارات يف أدائهننا ملهامهننا .ويتحنندد عنندد الننوزراء االحتنناديني
وجمنناالت مسننؤولياهتم هوجننب قننانون احتننادي .ويعننني النرئيس االحتننادي املستشنار االحت نادي الننذي
بننناء علننى اقرتاحننه يعننني النرئيس الننوزراء االحتنناديني .وتُعفننى احلكومننة مننن مهامهننا أو يُعفننى أي مننن
أعضائها من منصبه إن صوت اجمللس الوطين حبجب الثقة.
اثنيا -الدميقراطية والنظام النتخايب
 -69النمسننا مجهوريننة دميقراطيننة نيابيننة والسننلطة العليننا بينند الشننعب الننذي ميارسننها أساسن ا مننن
خالل االنتخاابت.
(أ) األحزاب السياسية
 -70يع نند وج ننود األح نزاب السياس ننية وتنوعه ننا عنص نرين أساس ننيني م ننن عناص ننر نظ ننام النمس ننا
الدميقراطي .فالدسنتور يكفنل حرينة تكنوين األحنزاب السياسنية دون اشنرتاط اعنرتاف أي جهنة أو
موافقننة الدولننة .وابسننتثناء نننص قننانوين دسننتوري حيظننر األح نزاب السياسننية الننيت تتبننى أيديولوجيننة
اشنرتاكية قومينة ال هضنع األحنزاب السياسنية ألي قيننود قانونينة .وكيمنا حيصنل أي حنزب سياسنني
علنى الشخصننية القانونيننة ال بنند أن ينودع لوائحننه لنندى وزارة الداخليننة .ويربنو عنندد اللنوائ املودعننة
حن اآلن لنندى الننوزارة علننى  1 000الئحننة .وال بنند أيضنا أن تُنشننر الالئحننة علننى اإلنرتنننت وأن
تننذكر فيهننا أجهننزة احلننزب السياسنني وينُ َوضن أيهننا من ذون لننه بتمثيننل احلننزب وأن تُبننني فيهننا كننذل
حقوق أعضائه وواجباهتم.
 -71واعتمنندت النمسننا نظام نا للتمويننل السياسنني فمننع بننني التمويننل العننام واخلنناص وتدعمننه
بقنندر كبننري الدولننة االحتاديننة والننوالايت .ويقضنني قننانون األحنزاب السياسننية لعننام  2012بوجننوب
تقنندمي إق نرار سنننوي ابإلي نرادات واملصننروفات .وإضننافة إىل حظننر ت عننات بعينهننا وفق ن ا لتوصننيات
جمموعننة دول جملننس أورواب املناهضننة للفسنناد ،ينننص الق نانون املننذكور علننى وجننوب إبننال دي نوان
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مراجعي احلساابت االحتادي النمساوي أبي ت عات يتلقاهنا حنزب سياسني تزيند عنن 50 000
يورو وعلى أنه ال فوز ألي حزب سياسي إنفاق أكثر من  7ماليني يورو على محلة انتخابية.
(ب) تكوين الربملان
 -72يتن لف ال ملننان النمسنناوي مننن جملسننني ،اجمللننس الننوطين واجمللننس االحتننادي .ومهننا ميارسننان
مع نا السننلطات التش نريعية حي ن ميثننل اجمللننس االحتننادي الننوالايت .وكقاعنندة عامننة ،يتمت نع اجمللننس
االحتادي حبق النق الذي ال يرتتب عليه سوى أثر إيقايف مؤقت.
 -73ويت لف اجمللس الوطين من  183عضوا ينتخبون يف اقرتاع سري مباشر يديل فينه النذكور
واإلنث البننالغني مننن العمننر  16عام نا ف ن كثر أبص نواهتم أبنفسننهم يف حريننة وعلننى قنندم املسنناواة.
ويضم اجمللس االحتادي ثلي الوالايت الذين يرهتن عددهم بتعداد سكان الوالية حبند أقصنى 12
ثالا وحد أدىن  3ثلني وتنتخبهم برملانت الوالايت للفرتة التشريعية لكل برملان منها.
 -74وجترى االنتخاابت ال ملانية على أسنا مبنادئ التمثينل النسنيب أي نظنام القائمنة املغلقنة
والتصننويت التفاضننلي .وتبلننر الفننرتة التش نريعية علننى الصننعيد االحتننادي مخسننة أع نوام وللتمثيننل يف
اجمللنس الننوطين ال بنند مننن احلصننول علننى  4يف املائننة مننن األصنوات الننيت مت اإلدالء هبننا كحنند أدىن
(أو الفوز هقعد برملاين يف إحدى دوائر أي من الوالايت).
 -75وبننناء علننى نتننائج االنتخنناابت الننيت أُجريننت يف  ،2013وزعننت يف آذار/مننار 2016
مقاعد اجمللس الوطين الن  183فيما بني ستة أحزاب كما يلي:
اجلدول 32
توزيع مقاعد اجمللس الوطين
احلزب

عدد املقاعد

احلزب الدميقراطي االجتماعي النمساوي
حزب الشعب النمساوي
حزب احلرية النمساوي
اخلضر
املنتدى اللي ايل
تيم سرتونخ Team Stronach
ال انتماء حزيب

52
50
38
24
9
6
4

املصدر :ال ملان.

 -76ويبلر عدد عضوات اجمللس الوطين احلايل  57عضوة من  183عضوا ( 31.15يف املائة).
ومقارنة بتشكيل اجمللس يف السابق ،ظلت نسبة النساء مستقرة نسبيا ( 31.15يف املائة يف الفرتة من
عام  2006إىل عام  ،2008و 33.88يف املائة يف الفرتة من عام  2002إىل عام .)2006
 -77وإض ن ننافة إىل ارس ن ننة س ن ننلطاته التش ن نريعية ،يراق ن ننب اجملل ن ننس ال ن ننوطين أيض ن نا أداء احلكوم ن ننة
االحتاديننة وامليزانيننة االحتاديننة .وتشننمل املهننام األخننرى انتخنناب رئننيس ديننوان مراجع ني احلسنناابت
وأعض نناء مكت ننب أم ننني املظ ننامل .وف ننوز للمجل ننس ال ننوطين واجملل ننس االحت ننادي أن يق نندما اقرتاح ننات
بش ن تعيني بع أعضاء احملكمة الدستورية.
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(ج) الق اع ونسبة اإلقبال على التصويت
 -78حيق للمواطنني النمساويني التصويت شريطة أن يكنون عمنر املنواطن  16عامنا فمنا فنوق
وأال يكننون نوع نا حبكننم القننانون مننن التصننويت .وال فننوز احلرمننان مننن التص نويت إال بق نرار مننن
إحندى احملناكم اجلنائينة يُتخنذ يف حالننة صندور حكنم منن إحنندى احملناكم ابإلداننة الرتكناب أفعننال
إجرامية ما .وحيق ملواطين االحتاد األورويب التصويت والرتش يف االنتخاابت البلدية.
 -79وال يقتضنني األمننر التقنندم بطلننب للتسننجيل حين إن مجيننع املنواطنني الننذين لننديهم إقامننة
دائم ننة مقي نندون يف س ننجل للن نناخبني تت ننوىل البل نندايت جتمي ننع بيانت ننه .وف ننوز للن نناخبني التص ننويت
أبنفسهم يف مراكز االقرتاع املنش ة خصيصا هلذا الغري .إال أنه فري أيضنا إنشناء جلنان انتخابينة
متنقلننة حبين يتنناح للننناخبني طلننب التصننويت عن ال ينند .ولننئن كننان التصننويت غنري إجبنناري ففنني
االنتخاابت متار أغلبية الناخبني حقها يف التصويت.
 -80وعل ننى ال ننرغم م ننن اجت نناه نس ننب اإلقب ننال عل ننى التص ننويت إىل اال ف نناي بص ننورة طفيف ننة
مننا زالننت انتخنناابت اجمللننس الننوطين تشننهد إقبنناال هعنندالت مرتفعننة .ففنني عننام  2008شننارك يف
االنتخ نناابت  78.81يف املائ ننة م ننن جمم ننوع م ننن هل ننم ح ننق التص ننويت مقاب ننل  74.90يف املائ ننة يف
عام  .2013ويتناول اجلدول التايل مجيع االنتخاابت اليت أُجريت مؤخرا على الصعيد الوطين:
اجلدول 33
نسبة املق ع
االنتخاابت

التاريخ

 25نيسان/أبريل 2010
االنتخاابت الرائسية
انتخاابت اجمللس الوطين  29أيلول/سبتم 2013
 25أاير/مايو 2014
االنتخاابت األوروبية
 24نيسان/أبريل ( 2016اجلولة األوىل)
االنتخاابت الرائسية
 3أاير/مايو ( 2016اجلولة الثانية)
 4كانون األول/ديسم 2016
(إعادة اجلولة الثانية)

األش ننخاص ال ننذين
حيق هلم التصويت نسبة املقرتعني
6 355 800
6 384 308
6 410 602
6 382 507
6 382 507
6 399 607

%53.60
%74.90
%45.40
%68.50
%72.70
%74.20

الطعون
ال
نعم (رفضت)
نعم (رفضت)
ال
نعم (قُبل)
ال

املصدر :وزارة الداخلية االحتادية.

 -81ويرد يف اجلدول أدنه بيان عدد األشخاص الذين حيق هلم التصويت موزعا حسنب حمنل
امليالد (الوالية أو اخلارج) يف  1كانون الثاين/يناير :2012
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بورغنلند

اجلنسية

النمسا

اجملموع
املواطنون النمساويون
املواطنون غري النمساويني

288 356 8 584 926
267 388 7 438 848
20 968 1 146 078

كارينثيا

النمسا السفلى

1 636 778 557 641
1 501 716 509 359
135 062
48 282

النمسا العليا

سالزبور

538 575 1 437 251
460 710 1 291 635
77 865 145 616

سترياي

التريول

فورال

378 592 728 826 1 221 570
321 940 633 050 1 115 876
56 652 95 776
105 694

فيينا
1 797 337
1 337 174
460 163

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء ،إحصاءات السكان.

اجلدول 35
الناخبون املؤهلون للتصويت (املواطنون النمساويون البالغون من العمر  16عاما فما فوق) حسب بلد امليال وحمل اإلقامة (الولية)
بورغنلند

بلد امليالد

النمسا

جمموع الناخب املؤهل
ولدوا يف النمسا
ولدوا يف اخلارج

231 022 6 314 634
221 027 5 814 778
9 995 499 856

كارينثيا

النمسا السفلى

1 266 865 440 603
1 197 423 420 650
69 442
19 953

النمسا العليا

سالزبور

387 962 1 087 069
360 797 1 013 490
27 165
73 579

فورال

سترياي

التريول

965 345
921 297
44 048

263 299 528 116
239 803 492 978
23 496 35 138

فيينا
1 144 353
947 313
197 040

املصدر :املكتب النمساوي لإلحصاء ،إحصاءات السكان.
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اجلدول 34
السكان حسب اجلنسية وحمل اإلقامة (الولية) يف هناية عام 2014
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اثلثا -النظام الحتا
 -82مجهوري ننة النمس ننا دول ننة احتادي ننة تت ن ن لف م ننن تس ننع والايت تتمت ننع ابحلك ننم ال ننذايت ه نني:
بورغنالننند وكارينثيننا والنمسننا السننفلى والنمسننا العليننا وسننالزبور وسننترياي والتننريول وفننورال وفيينننا.
ولكننل واليننة مننن الننوالايت التسننع دسننتورها وبرملاهنننا وحكومتهننا وحيننق هلننا يف بع ن األح نوال إب نرام
معاهدات دولية.
 -83وتش ننكل بني ننة النمس ننا االحتادي ننة أح نند املب ننادئ األساس ننية املنص ننوص عليه ننا يف الدس ننتور
االحت ننادي .وه نني ت نننه عل ننى تقس ننيم رأس نني للس ننلطات يكم ننل تقس ننيم الس ننلطات إىل فروعه ننا
التشنريعي والتنفيننذي والقضننائي .ويتضننمن الدسننتور االحتننادي قائمننة شنناملة ابالختصاصننات ويف
حالننة عنندم إسننناد السنلطات التشنريعية و/أو التنفيذيننة بواليننة مننا لالحتنناد تظننل تلن السننلطات يف
نطاق اختصاص الوالية يف إطار احلكم الذايت.
 -84ولكل من الدولة االحتادية والوالايت نظامهما اخلاص يف جمال اإلدارة املالية حين فنوز
لكننل منهمننا فننري الض نرائب وحتدينند نِ َسننبها مننن تلقنناء نفسننهما .بينند أن احلكومننة االحتاديننة هنني
وحدها اليت فوز هلا فري ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة املضافة وحتصنيلهما .وتتلقنى النوالايت،
يف إطننار نظننام لتقاسننم اإلي نرادات ،أم نواالا مننن إي نرادات احلكومننة االحتاديننة مننن الض نرائب .وتغطنني
خطة تقاسم اإليرادات عدة سنوات ويعاد التفاوي بش هنا على فرتات منتظمة.
رابعا -البلدايت وهيئات احلكم الذايت األخر
 -85يكفل الدستور االحتادي للبلدايت احلكم الذايت الذي يشمل الشؤون اليت هتنم يف املقنام
األول الس ننكان احمللي ننني .ومت ننن البل نندايت س ننلطات تنفيذي ننة وال تس ننند إليه ننا سن نلطات تش ننريعية.
وهضع البلدايت اليت تعمنل بصنفتها هيئنات متمتعنة ابحلكنم النذايت للمراجعنة اإلدارينة والدسنتورية
ولإلشن نراف احلك ننومي سن نواء م ننن جان ننب االحت نناد أو الوالي ننة ننا يقتص ننر م ننع ذلن ن علن نى املس ننائل
القانوني ننة .ويف جم نناالت عدي نندة ،مت ننار أيضن نا البل نندايت ،عل ننى أدىن مس ننتوى ،سن نلطة االحتن ناد أو
الوالية التنفيذية اإلدارية.
 -86وتشمل كيانت احلكم النذايت األخنرى غنرف التجنارة والصنناعة والغنرف العمالينة وغنرف
املوظفني والرابطات املهنية وهيئات الضمان االجتماعي.
خامسا -سيا القانون والختصاص القضا
 -87تنطل ننق الدول ننة يف أعماهل ننا م ننن مب نندأ س ننيادة الق ننانون ال ننذي يقض نني بفص ننل الس ننلطات
ويقتضي من الدولة االمتثال يف مجينع أعماهلنا لإلطنار الدسنتوري والقنانوين القنائم .ويف حالنة عندم
االمتثال يكفل الدستور سبالا نجعة للمعاجلة القضائية.
(أ) احملاكم العا ية
 -88توجنند أربعننة مسننتوايت مننن احملنناكم العاديننة الننيت تبننت يف قضننااي القننانون املنندين وقضننااي
القانون اجلنائي وهي حماكم املناطق القضائية وحماكم الوالايت وحماكم االستئناف واحملكمة العليا.
ويكفننل الدسننتور االحتننادي اسننتقالل القضنناة .وتسننري علننى القضنناة سننن قانونيننة للتقاعنند (65
عام ا) وال فوز خالف ذل إعفاؤهم من منصبهم أو نقلهم ضد إرادهتم.
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 -89وتشننمل احملاكمننات اجلنائيننة أشنند اجلنرائم خطننورة وفيهننا يكننون قنراره إدانننة املننتهم أو عنندم
إدانته بيد احمللفني وحندهم .ويف اجلنناايت األخنرى ،فلنس قاضنيان غنري حمرتفنني منع قناي حمنرتف
ويبتون يف التهم ويصدرون األحكام.
 -90ويف قضااي القانون التجاري والدعاوى املتعلقة بقوانني منع االحتكنار والندعاوى املرفوعنة
هوجب قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي تضم هيئنات احملكمنة قضناة غنري حمرتفنني وقضناة
حمرتفني.
(ب) احملاكم اإل ارية
 -91أُعيد تنظيم جهاز احملاكم اإلدارية النمساوية برمته اعتبنارا منن  1كنانون الثاين/ينناير .2014
ولق نند اض ننطلع بعملي ننة اإلص ننالح الكن ن ى تلن ن هب نندف كفال ننة الوف نناء عل ننى أمت وج ننه اباللتزامن نات
املنص ننوص عليه ننا يف الق ننانون ال نندويل ،وال س ننيما االلتزام ننات الناش ننئة ع ننن امل نواد  5و 6و 13م ننن
االتفاقينة األوروبيننة حلمايننة حقننوق اإلنسننان واحلنرايت األساسننية وأحكننام احملكمننة األوروبيننة حلقننوق
اإلنسننان واملننادة  47مننن ميثنناق االحتنناد األورويب للحقننوق األساسننية .وابتغني أيضنا مننن اإلصننالح
هفيف عبء العمل عن احملكمة اإلدارية العليا واحملكمة الدستورية األمر الذي حتقق بنجاح.
 -92ومننن مث ،حتسنننت آليننة احلمايننة القانونيننة مننن الق نرارات الفرديننة الصننادرة عننن السننلطات
اإلدارية .فقبل اإلصنالح كنان ميكنن  -كقاعندة عامنة وإن كاننت تتوقنف علنى املوضنوع  -الطعنن
على قرار سلطة إدارية أمام سنلطة إدارينة أعلنى (منن الدرجنة الثانينة) وحن أمنام سنلطة إدارينة منن
الدرجة الثالثة قبل أن تتاح إمكانية استئناف قرار السلطة اإلدارية إمنا أمنام احملكمنة اإلدارينة العلينا
أو احملكم ننة الدس ننتورية (أو كليهم ننا) .ويف بع ن ن القض ننااي ،وم ننن بينه ننا مجي ننع ال نندعاوى اإلداري ننة
اجلنائيننة ،كننان يبننت يف ق نرارات السننلطات اإلداريننة أمننام هيئننة إداريننة مسننتقلة أو هيئ نات (إداريننة)
أخرى شبه قضنائية قبنل أن يتسنى التقندم بطلنب االسنتئناف أمنام احملكمنة اإلدارينة (آننذاك) و/أو
احملكمننة الدسننتورية .ولقنند اسننتعي عننن هننذه البنيننة املعقنندة بنمننوذج "مبسننط" يتكننون مننن حمكمننة
إدارية واحدة ونظام من مرحلتني للمراجعة اليت جتريهنا احملكمنة اإلدارينة تُلغنى معنه مراجعنة قنرارات
السلطات اإلدارية أمام سلطات إدارية أعلى.
 -93ومت إنشنناء إحنندى عشننرة حمكمننة إداريننة ابتدائيننة :حمكمننة إداريننة يف كننل واليننة وحمكمتننني
إداريتني ابتدائيتني على الصعيد االحتادي (انظر أدنه) ويف الوقت نفسه ما زالت احملكمة اإلدارية
العليننا هنني احملكمننة الننيت يلجن إليهننا كمننالذ أخننري يف حالننة االدعنناء هخالفننة القننانون .وميكننن أيضن ا
اسننتئناف ق نرارات احمل نناكم اإلداريننة االبتدائي ننة أمننام احملكمننة الدسننتورية ال نيت تش ننكل حمكمننة املننالذ
األخري (فيما يتعلق ابدعاء وقوع انتهاكات للدستور).
 -94ولقنند حلننت احملنناكم اإلداريننة االبتدائيننة اجلدينندة ،يف مجلننة أمننور ،حمننل اهليئننات اإلداريننة
املسننتقلة وحمكمننة اللجننوء وهنني متننار االختصنناص الننذي كانننت متارسننه يف السننابق ح نوايل 120
هيئننة شننبه قضننائية .وتبننت يف االدعنناءات بعنندم قانونيننة قنرارات اهننذهتا السننلطات القضنائية وتبننت
أيضن ا يف الشنكاوى منن تقناعس اإلدارة عنن اهناذ قنرارات (لالطنالع علنى التفاصنيل ،انظنر الفقننرة
املتعلقة بسبل االنتصاف الفعالة) .وتعقد احملاكم اإلدارية االبتدائية جلسات عامنة يف إطنار النظنر
يف مجيع الدعاوى .وال يوجد أي إلزام بكفالة التمثيل القانوين أمام هذه احملاكم.
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 -95ويتمتننع قضنناة احملنناكم اإلداريننة االبتدائيننة واحملكمننة اإلداريننة العليننا ابلضننمانت الدسننتورية
نفسننها املكفولننة لقضنناة احملنناكم العاديننة .فهننم مسننتقلون وتسننري علننيهم السننن القانونيننة للتقاعنند
( 65عام ا) وال فوز خالف ذل إعفاؤهم من مناصبهم أو نقلهم ضد إرادهتم .ويتلقون ابنتظنام
تنندريبا مهنينا .وتتمتننع احملنناكم اإلداريننة االبتدائيننة بكامننل االختصنناص منن حين الوقنائع والقننانون.
وتبعا لذل  ،تتقيد احملاكم اإلدارية االبتدائينة متامنا اباللتزامنات اإلجرائينة الناشنئة عنن املنادة  6منن
االتفاقي ننة األوروبي ننة حلماي ننة حق ننوق اإلنس ننان واحل نرايت األساس ننية وامل ننادة  47م نن ميث نناق االحت نناد
األورويب للحقوق األساسية.
(ج) الستعراض الدستور
 -96يُعهنند للمحكمننة الدسننتورية ابسننتعراي التش نريعات وتصننرفات اإلدارة التنفيذيننة يف ضننوء
الدس ن ننتور .وتتمث ن ننل امله ن ننام األساس ن ننية يف ه ن ننذا الص ن نندد يف اس ن ننتعراي ال ن نننظم األساس ن نية واللن ن نوائ
واملعاهن نندات واسن ننتعراي من نندى دسن ننتورية الق ن نرارات الصن ننادرة عن ننن السن ننلطات اإلدارين ننة .واحملكمن ننة
الدسننتورية هنني وحنندها الننيت لننديها سننلطة اسننتعراي منندى دسننتورية النننظم األساسننية واملعاهنندات
وم نندى قانوني ننة الل نوائ واملعاه نندات ول ننديها س ننلطة إلغائه ننا أو إع ننالن ع نندم انطب نناق املعاه نندات.
وميكن أن تشرع أي حمكمة أخنرى أو احملكمنة الدسنتورية نفسنها ،إن كنان منن املقنرر تطبينق نظنام
أساس نني خيش ننى أال يك ننون دس ننتورايا ،أو احلكوم ننة االحتادي ننة أو حكوم ننة أي والي ن نة يف إج ن نراءات
الن ن نندعاوى .وتفصن ن ننل أيض ن ن ن ا احملكمن ن ننة الدسن ن ننتورية يف املنازعن ن ننات االنتخابين ن ننة ويف ح ن ن ناالت تنن ن ننازع
االختصنناص بننني احملنناكم والسننلطات اإلداريننة وتبننت يف توزيننع السننلطات بننني االحتنناد والننوالايت
وتباشر دعاوى عزل كبار مسؤويل الدولة النتهاكهم القانون يف أدائهم ملهام مناصبهم.
 -97ولتف ن نراد احلن ننق يف اطبن ننة احملكمن ننة الدسن ننتورية مباشن ننرة يف حالن ننة ادعن ننائهم أن حقن ننوقهم
انتهكننت مباشننرة نتيجننة لعنندم دسننتورية نظننم أساسننية أو لنوائ أو معاهنندات مننا ويف حالننة سنراين
مفعننول النننص علننى األفنراد املعنيننني دون صنندور قنرار مننن أي حمكمننة أو دون صنندور قنرار إداري.
واعتبنارا منن  1كننانون الثاين/ينناير  ،2015أصننب بوسنع أطنراف أي دعنوى قضننائية فصنلت فيهننا
حمكمة ابتدائية عادية اللجوء مباشرة ،من تنوافرت شنروط معيننة ،إىل احملكمنة الدسنتورية اللتمنا
استعراي مدى دستورية األحكام املطبقة يف النظر يف دعواهم.
 -98ويشنمل االسننتعراي الدسنتوري الننذي جترينه احملكمننة الدسنتورية اسننتعراي مندى االمتثننال
ملبادئ احلقوق األساسية (املكفولة دستورايا) (لالطالع على التفاصيل ،انظر الفرع اثنيا-ابء).
 -99وتت ن لف احملكمننة الدسننتورية مننن رئننيس ونئننب رئننيس واثننى عشننر عضننوا وسننتة أعضنناء
بدالء ،ويعني الرئيس االحتادي النمساوي مجيع قضاة احملكمة بناء علنى اقنرتاح احلكومنة االحتادينة
النمسن نناوية وجملسن نني ال ملن ننان ،أي اجمللن ننس الن ننوطين واجمللن ننس االحتن ننادي .ويظن ننل مجين ننع القض ن ناة يف
مناصبهم ح هناية السنة اليت يبلغون فيها  70عام ا .ويتمتعون بنفس الضمانت الدسنتورية النيت
يتمتع هبا قضاة احملاكم العادية.
سا سا -عضوية الحتا األورويب
 -100انض ن نمت النمسن ننا إىل االحتن نناد األورويب يف عن ننام  .1995ونتيجن ننة لن ننذل  ،أتثن ننر اإلطن ننار
القننانوين إىل حنند كبننري ابلق نوانني األوروبيننة .وكقاعنندة عامننة ،تُعنند مجيننع تشنريعات االحتنناد األورويب
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ملزمننة للنمسننا .ولقننانون االحتنناد األورويب أسننبقية علننى القننانون النمسنناوي ،هننا يف ذل ن القننانون
الدس ننتوري النمس نناوي ،ابس ننتثناء م ننا يتعل ننق من ننه هب ننادئ الدس ننتور االحت ننادي األساس ننية .وال ف ننوز
للمشرع النمساوي إصدار قوانني تتعاري مع قوانني االحتاد األورويب ويتوجب عليه أيض ا إدماج
التوجيه ننات علننى حنننو سننليم يف الق ننانون ال ننوطين .وتفسننر احمل نناكم النمسنناوية والسننلطات اإلداري نة
القننانون الننوطين يف ضننوء قنوانني االحتنناد األورويب وال تلتفننت إىل القنوانني الوطنيننة املتعارضننة معهننا.
ويف حالننة وجننود ش ن يف منندى توافننق قننانون وطننين مننع ق نوانني االحتنناد األورويب تلننتمس احملنناكم
النمساوية من حمكمة العدل األوروبية إصدار قرار أويل.
سابعا -الع اف ابملنظمات غري احلكومية
 -101يعمل يف النمسا العديد من املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسنان .وال يشنرتط
حصننول املنظمننات غننري احلكوميننة علننى موافقننة الدولننة إال أهنننا هضننع بوجننه عننام للنظننام القننانوين
النمسنناوي .وألغ نراي الض نرائب ،تُنندرج املنظمننات غننري احلكوميننة بصننفة أساسننية يف إطننار قننانون
الرابطات ابعتبارها رابطات ال هتدف إىل الرب  .ويف عام  ،2015وصل عدد الرابطات املسنجلة
يف النمسا يف إطار املعى الوارد يف قانون الرابطات إىل ما يزيد عنن  122 000رابطنة ،منن بينهنا
ن نواد رايضننية ومجعيننات كننورال ومننا إىل ذل ن  .وال يُعننرف كننم مننن هننذه الرابطننات منظم نات غننري
حكوميننة ابملعننى النوارد يف توصننية جلنننة وزراء النندول األعضنناء املعنيننة ابلوضننع القننانوين للمنظمننات
غ ننري احلكومي ننة يف أورواب والتابع ننة جملل ننس أورواب  CM/Rec (2007)14واالتفاقي ننة األوروبي ننة املتعلق ننة
ابالعرتاف ابلشخصية القانونية للمنظمات الدولية غري احلكومية.

اثنيا -اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان
ألف -قبول التفاقات الدولية واإلقليمية الر يسية حلقوق اإلنسان والتصديق عليها
 -102تؤيد النمسا بصورة نشطة مبادئ عاملية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطهنا
علننى النحننو الننذي أعينند أتكيننده يف املنؤمتر العنناملي حلقننوق اإلنسننان املعقننود يف فيينننا عننام .1993
ويتواك ننب ذلن ن م ننع التن نزام واضن ن ابالحن نرتام الكام ننل حلق ننوق اإلنس ننان عل ننى الص ننعيدين ال نندويل
واإلقليمي.
أول -التفاقات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان
(أ) حالة التصديقات
 -103صنندقت النمسننا علننى االتفاقيننات وال وتوكننوالت الدوليننة الرئيسننية التاليننة املتعلقننة حبقننوق
اإلنسان:
(أ)

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام 1965

(ب)

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966

(ج) ال وتوك ن ننول االختي ن نناري للعه ن نند ال ن نندويل اخل ن نناص ابحلق ن ننوق املدني ن ننة والسياس ن ننية
لعام  1966املتعلق حبق الفرد يف التظلم
GE.17-15323
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(د) ال وتوكننول االختينناري الثنناين للعهنند النندويل اخلنناص ابحلقننوق املدنيننة والسياسننية
لعام  ،1989املتعلق إبلغاء عقوبة اإلعدام
(ه)

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966

(و) اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضند املنرأة لعنام ( 1979هنا يف ذلن
تعديل الفقرة  1من املادة )20
(ز) ال وتوكننول االختينناري امللحننق ابتفاقيننة القضنناء علننى مجيننع أشننكال التمييننز ضنند
املرأة لعام  1999بش ن الشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق
(ح) اتفاقي ننة مناهض ننة التع ننذيب وغ ننريه م ننن ض ننروب املعامل ننة أو العقوب ننة القاس ننية أو
الالإنسانية أو املهينة لعام 1984
(ط)

اتفاقية حقوق الطفل لعام ( 1989ها يف ذل تعديل الفقرة  2من املادة )43

(ي) ال وتوكول االختياري امللحق ابتفاقية حقنوق الطفنل بشن ن اشنرتاك األطفنال يف
املنازعات املسلحة لعام 2000
(ك) ال وتوكن ننول االختين نناري امللحن ننق ابتفاقين ننة حقن ننوق الطفن ننل بش ن ن ن بين ننع األطفن ننال
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلابحية لعام 2000
(ل) ال وتوك ننول االختي نناري امللح ننق ابتفاقي ننة مناهض ننة التع ننذيب وغ ننريه م ننن ض ننروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 2002
(م)
(ن)
لعام 2006
( )

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006
ال وتوكن ن ننول االختين ن نناري امللحن ن ننق ابتفاقين ن ننة حقن ن ننوق األشن ن ننخاص ذوي اإلعاقن ن ننة
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري لعام .2006

 -104ووقعت النمسا على ال وتوكول التايل ،ولكنها مل تصدق عليه بعد:


ال وتوك ن ننول االختي ن نناري امللح ن ننق ابتفاقي ن ننة حق ن ننوق الطف ن ننل بشن ن ن ن إجن ن نراء تق ن نندمي
البالغات لعام .2011

 -105ومل توقع النمسا على الصكني التاليني أو تصدق عليهما:
االتفاقي ن ننة الدولي ن ننة حلماي ن ننة حق ن ننوق مجي ن ننع العم ن ننال امله ن نناجرين وأف ن ن نراد أس ن ننرهم
(أ)
لعام  .1990وليس من املتوقع التصديق على هنذه االتفاقينة ،ألن منن شن ن ذلن الفنة النمسنا
اللتزامننات دوليننة أخننرى .فمننن شن ن هننذه االتفاقيننة أن تزينند مننن تقيينند قنندرة السننلطات علننى اهنناذ
تدابري تنظيمية بش ن فرص الوصول إىل سوق العمل .ومع ذل  ،فإن العديد منن احلقنوق النواردة
يف هذه االتفاقية تتمتع ابحلماية أصالا من خالل التشريعات الوطنية واألوروبية
(ب) ال وتوكننول االختينناري للعهنند النندويل اخلنناص ابحلقننوق االقتصننادية واالجتماعيننة
والثقافية لعام .1966
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(ب) التحفظات واإلعالانت
 -106قدمت النمسا حتفظنات وإعنالنت بشن ن االتفاقنات الدولينة الرئيسنية التالينة املتعلقنة حبقنوق
اإلنسان:
االتفاقية
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إعالن/حتفظ احملتوى

االتفاقي ننة الدولي ننة للقض نناء حتفظ
على مجيع أشكال التميينز
العنصري

 -1تنص املادة  4من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشنكال التميينز
العنصري على التعهد ابهاذ التندابري احملنددة بوجنه خناص يف الفقنرات الفرعينة
(أ) و(ب) و(ج) ابملراعنناة احلقننة للمبننادئ ال نواردة يف اإلعننالن العنناملي حلقننوق
اإلنس ننان وللحق ننوق املق ننررة صن نراحة يف امل ننادة  5م ننن االتفاقي ننة .ول ننذل ت ننرى
مجهورية النمسا أنه منن خنالل هنذه التندابري ،ال فنوز املسنا ابحلنق يف حرينة
ال نرأي والتعب ننري واحل ننق يف حري ننة التجم ننع الس ننلمي وتك ننوين اجلمعي ننات .وه ننذه
احلقننوق منصننوص عليهننا يف املننادتني  19و 20مننن اإلعننالن العنناملي حلقننوق
اإلنسننان وأعننادت اجلمعيننة العامننة لتمننم املتحنندة أتكينندها عننندما اعتمنندت
امل ننادتني  19و 21م ننن العه نند ال نندويل اخل نناص ابحلق ننوق املدني ننة والسياس ننية،
وأشري إليهما يف املادة (5د)‘ ‘8و‘ ‘9من هذه االتفاقية.
 -2تع ن ننرتف مجهوري ن ننة النمس ن ننا ابختص ن نناص جلن ن ننة القض ن نناء عل ن ننى التميي ن ننز
العنصري يف تلقي ونظر البالغات املقدمنة منن أفنراد أو جمموعنات منن األفنراد
اخلاضننعني لواليننة النمسننا ننن ينندعون أهنننم ضننحااي النتهنناك النمسننا ألي مننن
احلقننوق املنصننوص عليهننا مننع الننتحفظ أبن اللجنننة لننن تنظننر يف أي بننال منن
فننرد أو جمموعننة مننن األفنراد مننا مل تتحقننق اللجنننة مننن أن وقننائع القضننية ليسننت
قي نند النظ ننر أو مل يُنظ ننر فيه ننا هوج ننب إجن نراء آخ ننر م ننن إجن نراءات التحقي ننق أو
التسوية الدولية .وحتتفظ النمسا ابحلق يف تعيني هيئة وطنية هلذا الغنري علنى
النحو املنصوص عليه يف الفقرة  2من املادة .14

العهن ن ن نند الن ن ن نندويل اخلن ن ن نناص حتفظات
ابحلقوق املدنية والسياسية

 -1تطب ننق الفق ننرة  4م ننن امل ننادة  12م ننن العه نند شن نريطة أال ت ننؤثر يف الق ننانون
امل ننؤرخ  3نيس ننان/أبريل  1919املنش ننور يف اجلري نندة الرمسي ننة للقن نوانني رق ننم 209
بش ن طرد آل هابسبور  -لورين ونقل أمالكهم ،بصيغته املعدلة هوجب القانون
املن ننؤرخ  30تش ن نرين األول/أكتن ننوبر  1919املنشن ننور يف اجلرين نندة الرمسين ننة للق ن نوانني
رقننم  ،501والقننانون الدسننتوري االحتننادي املننؤرخ  30متوز/يوليننه  1925املنشننور
يف اجلرينندة الرمسيننة للق نوانني االحتاديننة رقننم  ،292والقننانون الدسننتوري االحتننادي
املؤرخ  26كانون الثاين/يناير  1928املنشور يف اجلريدة الرمسية للقوانني االحتادية
رقننم  ،30ابالقنرتان مننع القننانون الدسننتوري االحتننادي املننؤرخ  4متوز/يوليننه 1963
املنشور يف اجلريدة الرمسية للقوانني االحتادية رقم .172
 -2تطبن ننق املن ننادة  9واملن ننادة  14من ننن العهن نند ش ن نريطة أن يظن ننل مسن ننموحا
ابللوائ القانونية اليت حتكم إجراءات وتدابري سلب احلرية املنصوص عليها يف
قانون اإلجراءات اإلدارية ويف قانون العقوابت املالية ،وذل يف إطار املراجعنة
القضائية من جانب احملكمة اإلدارية االحتادية أو احملكمنة الدسنتورية االحتادينة
على النحو املنصوص عليه يف الدستور االحتادي النمساوي.
 -3تطبننق الفقننرة  3مننن املننادة  10مننن العهنند ش نريطة أن يظننل مسننموحا
ابإلبقاء على األنظمة القانونينة النيت تسنم ابحتجناز السنجناء األحنداث منع
البننالغني الننذين تقننل أعمننارهم عننن  25سنننة ننن ال يوجنند مننا ينندعو إىل القلننق
بش ن أتثريهم الضار احملتمل على السجناء األحداث.
45

HRI/CORE/AUT/2017

االتفاقية

إعالن/حتفظ احملتوى
 -4تطب ننق امل ننادة  14م ننن العه نند شن نريطة ع نندم املس ننا أبي ش ننكل م ننن
األشكال ابملبادئ النيت تننظم علنينة احملاكمنات املنصنوص عليهنا يف املنادة 90
من القانون الدستوري االحتادي بصيغته املعدلة يف عام  ،1929و
أال تتع نناري الفق ننرة الفرعي ننة (د) م ننن الفق ننرة  3م ننع األنظم ننة
(أ)
القانونية اليت تنص على إمكان استبعاد املتهم النذي خينل بسنري احملاكمنة علنى
حنو منظم أو الذي يعوق وجنوده اسنتجواب شنخص آخنر أو شناهد أو خبنري
من املشاركة يف احملاكمة و
(ب) أال تتعنناري الفقننرة  5مننع األنظمننة القانونيننة الننيت تنننص علننى
أنننه فننوز للمحكمننة العليننا ،بعنند صنندور حكننم ابل ن اءة أو حكننم أخننف مننن
حمكمة ابتدائينة ،أن تصندر حكنم إداننة أو عقوبنة أشند علنى نفنس اجلرمينة ،يف
حننني تسننتثين حننق الشننخص املنندان يف مراجعننة هننذه اإلدانننة أو العقوبننة األشنند
أمام حمكمة أعلى من ذل و
(ج) أال تتعن نناري الفقن ننرة  7من ننع األنظمن ننة القانونين ننة الن ننيت تسن ننم
إبعادة فت إجراءات الدعاوى اليت أدت إىل إدانة الشخص أو ت ئته هنائيا.
 -5تطب ن ننق املن ن نواد  19و 21و 22ابالرتب ن نناط ابمل ن ننادة  )1(2م ن ننن العه ن نند
ش نريطة أال تتعنناري مننع القيننود القانونيننة املنصننوص عليهننا يف املننادة  16مننن
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.
 -6تُفهم املادة  26علنى أهننا تعنين عندم اسنتبعاد اخنتالف معاملنة املنواطنني
النمسن نناويني واألجانن ننب ،كمن ننا هن ننو مسن ننموح بن ننه أيض ن ن ا هوجن ننب الفقن ننرة  2من ننن
املادة  1من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري.

ال وتوك ن ن ن ن ننول االختي ن ن ن ن نناري حتفظ
للعه ن ن نند ال ن ن نندويل اخل ن ن نناص
ابحلقوق املدنية والسياسية

عل ننى أس ننا أن ننه ،وفق نا ألحك ننام امل ننادة  )2(5م ننن ال وتوك ننول ،ال تنظ ننر اللجن ننة
املنصننوص عليهننا يف املننادة  28مننن العهنند يف أي رسننالة مننن أي فننرد مننا مل تت كنند
من عدم كون املس لة ذاهتا حمل دراسنة منن قبنل اللجننة األوروبينة حلقنوق اإلنسنان
املنش ة هوجب االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.

اتفاقيننة مناهضننة التعننذيب حتفظ/إعالن  -1تنشننا النمسننا واليتهننا القضننائية وفقن ا للمننادة  5مننن االتفاقيننة بصننرف
النظن ننر عن ننن الق ن نوانني السن ننارية يف املكن ننان الن ننذي وقعن ننت فين ننه اجلرمي ن نة ،ولكن ننن
وغريه منن ضنروب املعاملنة
فيمننا يتعلننق ابلفقننرة (1ج) فقننط إذا مل يكننن متوقع نا إج نراء احملاكمننة مننن قبننل
أو العقوب ن ن ن ن ننة القاس ن ن ن ن ننية أو
دولة هلا والية قضائية هوجب الفقرة (1أ) أو الفقرة (1ب).
الالإنسانية أو املهينة
 -2تعت النمسنا املنادة  15أساسنا قانونينا لعندم املقبولينة املنصنوص عليهنا
يف استخدام األقوال اليت يثبت اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب.
إعالنت
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إعالنت يف إطار املادتني  21و:22
تع ننرتف النمس ننا ابختص نناص جلن ننة مناهض ننة التع ننذيب يف تلق نني ونظ ننر
البالغ ننات ال ننيت تفي نند أبن دول ننة طرف ن نا ت نندعي أن دول ننة طرف ن نا أخ ننرى ال تف ن ني
ابلتزاماهتا هوجب هذه االتفاقية.
تع ننرتف النمس ننا ابختص نناص جلن ننة مناهض ننة التع ننذيب يف تلق نني ونظ ننر
البالغات املقدمة من أفراد خاضعني للوالية النمساوية ،أو ابلنيابة عنهم ،ن
يدعون أهنم ضحااي النتهاك أحكام االتفاقية.
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االتفاقية

ال وتوك ن ن ن ن ننول االختي ن ن ن ن نناري إعالن
امللح ن ننق ابتفاقي ن ننة حق ن ننوق
الطفن ن ن ننل بش ن ن ن ن ن اش ن ن ن نرتاك
األطف ن ن ن ننال يف املنازع ن ن ن ننات
املسلحة

هوجب القانون النمساوي ،فإن احلد األدىن لسن التجنيد الطنوعي للمنواطنني
النمساويني يف اجلي النمساوي هو  17عام ا.
ووفق ا للفقرة  ،15ابالقرتان ابلفقنرة (65ج) منن قنانون الندفاع النوطين النمسناوي
لعنام  ،1990تلنزم املوافقنة الصنرحية منن الوالندين أو األوصنياء القنانونيني اآلخنرين
على التجنيد الطوعي لشخص ما بني  17و 18سنة من العمر.
وتكف ننل أحك ننام ق ننانون ال نندفاع ال ننوطين النمس نناوي لع ننام  ،1990إىل جان ننب
سننبل االنتصنناف القانونيننة الذاتيننة الننيت يكفلهننا الدسننتور االحتنادي النمسنناوي،
تننوفري احلمايننة القانونيننة يف سننياق هننذا القنرار للمتطننوعني النذين تقننل أعمننارهم
ع ننن  18س نننة .وتنبث ننق ض ننمانة أخ ننرى م ننن التطبي ننق الص ننارم ملب ننادئ س ن نيادة
القانون ،واحلكم الرشيد ،واحلماية القانونية الفعالة.

االتفاقي ننة الدولي ننة حلماي ننة إعالنت
مجي ن ن ننع األش ن ن ننخاص م ن ن ننن
االختفاء القسري

عم نالا ابملننادة  31مننن االتفاقيننة ،تعننرتف مجهوريننة النمسننا ابختصنناص اللجنننة
املعنيننة حبنناالت االختفنناء القسننري يف تلقنني ونظننر البالغننات املقدمننة م نن ،أو
ابلنياب ننة ع ننن ،األفن نراد اخلاض ننعني لواليته ننا ننن ي نندعون أهن ننم ضن نحااي النته نناك
النمسا ألحكام هذه االتفاقية.
وعمنالا ابملننادة  32مننن االتفاقيننة ،تعننرتف مجهوريننة النمسننا ابختصنناص اللجنننة
املعنيننة حبنناالت االختفنناء القسننري يف تلقنني ونظننر البالغننات ال نيت تنندعي فيهننا
دولة طرف أن دولة طرف ا أخرى ال تفي ابلتزاماهتا هوجب االتفاقية.

 -107وتسننتعري النمسننا ابنتظننام منندى ضننرورة التمس ن بتحفظاهت نا علننى االتفاقننات الدوليننة
حلقننوق اإلنسننان ،وهنني تقننوم حالين ا بعمليننة متابعننة االسننتعراي النندوري الثنناين للنمسننا أمننام جملننس
حقننوق اإلنسننان التننابع لتمننم املتحنندة يف تش نرين الثنناين/نوفم  .2015وتعمننل التحفظننات الننيت
ال ت نزال قائم ننة عل ننى توضن ني العالق ننة ب ننني اتفاق ننات حق ننوق اإلنس ننان املعني ننة وااللتزام ننات الدولي ننة
األخننرى املتعلقننة حبقننوق اإلنسننان ،وال سننيما االلتزامننات املنصننوص عليهننا يف االتفاقيننة األوروبيننة
حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ،اليت تتمتع يف النمسا هكانة دستورية.
اثنيا -اتفاقيات األمم املتحد األخر املتعلقة حبقوق اإلنسان والتفاقيات ذات الصلة
 -108النمس ننا أيض ن ا دول ننة ط ننرف يف اتفاقي ننات األم ننم املتح نندة التالي ننة املتعلق ننة حبق ننوق اإلنس ننان
واالتفاقيات املرتبطة هبا:
(أ)

اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام 1948

(ب) بروتوك ن ن ننول ع ن ن ننام  1953املتعل ن ن ننق بتع ن ن ننديل اتفاقي ن ن ننة ال ن ن ننرق املوقع ن ن نة يف جني ن ن ننف
يف  25أيلول/سبتم 1926
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(ج)

االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام  1951وبروتوكوهلا لعام 1967

(د)

االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية1954 ،

(ه)

حاالت انعدام اجلنسية لعام 1961

االتفاقية املتعلقة خبف
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(و)
عام 2010

نظننام رومننا األساسنني للمحكمننة اجلنائيننة الدوليننة ،1998 ،بصننيغته املعدلننة يف

(ز) اتفاقين ننة األم ن ننم املتحن نندة ملكافحن ننة اجلرمين ننة املنظم ن ننة ع ن ن الوطنين ننة لع ن ننام 2000
وبروتوكوالهننا املتعلق نان هكافح ننة هتري ننب امله نناجرين ع ننن طري ننق ال ن والبح ننر واجل ننو ،ومن ننع االجت ننار
ابألشخاص ،وخباصة النساء واألطفال ،وقمعه واملعاقبة عليه
(ح) االتفنناق النندويل لقمننع االجتننار ابلرقيننق األبنني لعننام  ،1904املعنندل هوجننب
ال وتوكول املوقع يف لي سكسيس ،نيويورك 4 ،أاير/مايو 1949
(ط)

االتفاقية الدولية لقمع االجتار ابملرأة واألطفال لعام 1921

(ي)

االتفاقية الدولية لقمع االجتار ابلنساء الراشدات لعام 1933

(ك) ال وتوك ن ن ننول املوق ن ن ننع يف لين ن ن ن سكسن ن ن نيس ،نيوي ن ن ننورك ،يف  12تشن ن ن نرين الث ن ن نناين/
نننوفم  ،1947لتعننديل اتفاقيننة قمننع االجتننار ابمل نرأة واألطفننال ،امل مننة يف جنيننف يف  30أيلننول/
سن ننبتم  ،1921واتفاقي ننة قمن ننع االجتن ننار ابلنسن نناء الراش نندات ،امل من ننة يف جنين ننف يف  11تش ن نرين
األول/أكتوبر 1933
(ل) بروتوكننول عننام  1949لتعننديل االتفنناق النندويل لقمننع االجتننار ابلرقيننق األبنني ،
املوق ننع يف ابري ننس يف  18أاير/م ننايو  ،1904واالتفاقي ننة الدولي ننة لقم ننع االجتن نار ابلرقي ننق األب نني ،
املوقعة يف ابريس يف  4أاير/مايو 1910
(م) االتفاقيننة التكميليننة إللغنناء الننرق وجتننارة الرقيننق واألع نراف واملمارسننات الشننبيهة
ابلرق لعام .1956
اثلثا -اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 -109النمسا أيضا دولة طرف يف املعاهدات التالية ملنظمة العمل الدولية:
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(أ)

االتفاقية املتعلقة ابلسخرة لعام ( 1930رقم )29

(ب)

اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم لعام ( 1948رقم )87

(ج)

اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية لعام ( 1949رقم )98

(د)

اتفاقية املساواة يف األجور لعام ( 1951رقم )100

(ه)

اتفاقية إلغاء السخرة لعام ( 1957رقم )105

(و)

اتفاقية التمييز (يف االستخدام واملهنة) لعام ( 1958رقم )111

(ز)

اتفاقية احلد األدىن للسن لعام ( 1973رقم )138

(ح)

اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال لعام ( 1999رقم )182

(ط)

اتفاقية تفتي العمل لعام ( 1947رقم )81

(ي)

اتفاقية سياسة العمالة لعام ( 1964رقم )122
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(ك)

اتفاقية املشاورات الثالثية (معايري العمل الدولية) لعام ( 1976رقم )144

(ل)

اتفاقية البطالة لعام ( 1919رقم )2

(م)

اتفاقية عمل األحداث ليالا (الصناعة) لعام ( 1919رقم )6

(ن)

اتفاقية حق التجمع (الزراعة) لعام ( 1921رقم )11
عن حوادث العمل (الزراعة) لعام ( 1921رقم )12

( )

اتفاقية التعوي

(ع)

اتفاقية الرصاص األبي

(الطالء) لعام ( 1921رقم )13

(ف) اتفاقية تعوي

العمال (احلوادث) لعام ( 1925رقم )17

(ص) اتفاقية تعوي

العمال (األمراي املهنية) لعام ( 1925رقم )18

(ق)

اتفاقية املساواة يف املعاملة (التعوي

(ر)

اتفاقية تفتي املهاجرين لعام ( 1926رقم )21

( )

اتفاقية الت مني الصحي (الصناعة) لعام ( 1927رقم )24

(ت)

اتفاقية الت مني الصحي (الزراعة) لعام ( 1927رقم )25

(ث)

اتفاقية طرائق حتديد املستوايت الدنيا لتجور لعام ( 1928رقم )26

(خ)

اتفاقية إثبات الوزن (األمحال املنقولة بواسطة السفن) لعام ( 1929رقم )27

(ذ)

العمال (األمراي املهنية) (مراجعة) لعام ( 1934رقم )42

اتفاقية تعوي

عن احلوادث) لعام ( 1925رقم )19

(ي) اتفاقية مراجعة املواد اخلتامية لعام ( 1946رقم )80
(أ أ)

اتفاقية إدارات التوظيف لعام ( 1948رقم )88

(ب ب) اتفاقية شروط العمل (العقود العامة) لعام ( 1949رقم )94
(ج ج) اتفاقية محاية األجور لعام ( 1949رقم )95
(د د) اتفاقية طرائق حتديد املستوايت الدنيا لتجور (الزراعة) لعام ( 1951رقم )99
(هن ه) اتفاقية اإلجازات املدفوعة األجر (الزراعة) لعام ( 1952رقم )101
(و و) اتفاقية الضمان االجتماعي (املعايري الدنيا) لعام ( 1952رقم )102
(ز ز) اتفاقية مراجعة املواد اخلتامية لعام ( 1961رقم )116
(ح ح) اتفاقيننة الفحننص الطننيب لتحننداث (العمننل حتننت سننط األري) لعننام 1965
(رقم )124
(ط ط) اتفاقية إعانت العجز والشيخوخة والورثة لعام ( 1967رقم )128
(ي ي) اتفاقية ثلي العمال لعام ( 1971رقم )135
(ك ك) اتفاقية منظمات العمال الريفيني لعام ( 1975رقم )141
(ل ل) اتفاقية تنمية املوارد البشرية لعام ( 1975رقم )142
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(م م) اتفاقية إحصاءات العمل لعام ( 1985رقم )160
(ن ن) اتفاقية ظروف العمل (الفنادق واملطاعم) لعام ( 1991رقم )172
(
(رقم )173

) اتفاقيننة محايننة مسننتحقات العمننال عننند إعسننار صنناحب العمننل لعننام 1992

(ع ع) اتفاقية السالمة والصحة يف املناجم لعام ( 1995رقم )176
(ف ف) اتفاقية محاية األمومة لعام ( 2000رقم )183
(ص ص) اتفاقية اإلطار الرتوفي للسالمة والصحة املهنيتني لعام ( 2006رقم .)187
رابعا -اتفاقيات منظمة األمم املتحد لل بية والعلم والثقافة
 -110النمسا دولة طرف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لعام .2005
 -111وتُنفذ اتفاقية القضاء على التمييز يف التعليم لعام  1960تنفيذا اتمنا منن خنالل أحكنام
النظام القانوين النمساوي ومل يعد من املتوقع التصديق على هذه االتفاقينة النيت يرجنع اترخيهنا إىل
عام .1960
خامسا -اتفاقيات مؤمتر لها للقانون الدويل اخلاص
 -112النمسا دولة طرف يف االتفاقيات التالية ملؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص:
(أ)
لعام 1956

االتفاقي ن ننة املتعلق ن ننة ابلق ن ننانون املنطب ن ننق عل ن ننى التزام ن ننات النفق ن ننة جت ن نناه األطف ن ننال

(ب) االتفاقيننة املتعلقننة ابالع نرتاف ابألحكننام املتصننلة ابلتزامننات النفقننة ازاء األطفننال
وتنفيذها لعام 1958
(ج) االتفاقيننة املتعلقننة بصننالحيات السننلطات والقننانون املنطبننق فيمننا يتعلننق حبمايننة
االطفال الرضع لعام 1961
(د)
(ه)
لعام 1993

االتفاقية املتعلقة ابجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لتطفال لعام 1973
اتفاقين ننة محاين ننة األطفن ننال والتعن نناون فيمن ننا يتعلن ننق ابلتبن ننين علن ننى الصن ننعيد الن نندويل

(و) االتفاقيننة املتعلقننة ابالختصنناص والقننانون السنناري واالع نرتاف واإلنفنناذ والتعنناون
يف جمال املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال لعام 1996
(ز)

اتفاقية احلماية الدولية للبالغني لعام .2000

سا سا -اتفاقيات جنيف وغريها من معاهدات القانون اإلنساين الدويل
 -113النمسا دولة طرف يف االتفاقيات التالية املتعلقة ابلقانون اإلنساين الدويل:
(أ)
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(ب) اتفاقية جنيف (األوىل) لتحسني حالة اجلرحى واملرضنى يف القنوات املسنلحة يف
امليدان لعام 1949
(ج) اتفاقيننة جنيننف (الثانيننة) لتحسننني حالننة اجلرحننى واملرضننى والننناجني مننن السننفن
الغارقة من أفراد القوات املسلحة يف البحار لعام 1949
(د)
(ه)
لعام 1949
(و)

اتفاقية جنيف (الثالثة) املتعلقة هعاملة أسرى احلرب لعام 1949
اتفاقيننة جنيننف (الرابعننة) املتعلقننة حبمايننة االشننخاص املنندنيني يف وقننت احلننرب
اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية لعام 1972

(ز) اتفاقي ننة حظ ننر اس ننتخدام تقني ننات التغي ننري يف البيئ ننة ألغن نراي عس ننكرية أو ألي ننة
أغراي عدائية أخرى لعام 1976
(ح) ال وتوك ن ن ن ننول اإلض ن ن ن ننايف امللح ن ن ن ننق ابتفاقي ن ن ن ننات جني ن ن ن ننف املعق ن ن ن ننودة يف  12آب/
أغس ن ننطس  ،1949واملتعل ن ننق حبماي ن ننة ض ن ننحااي املنازع ن ننات املس ن ننلحة الدولي ن ننة (ال وتوك ن ننول األول)
لعام 1977
(ط) ال وتوك ن ن ن ننول اإلض ن ن ن ننايف امللح ن ن ن ننق ابتفاقي ن ن ن ننات جني ن ن ن ننف املعق ن ن ن ننودة يف  12آب/
أغسننطس  ،1949واملتعلننق حبمايننة ضننحااي املنازعننات املسننلحة غننري الدوليننة (ال وتوكننول الثنناين)
لعام 1977
(ي) اتفاقيننة حظننر أو تقيينند اسننتعمال أسننلحة تقليديننة معينننة ميكننن اعتبارهننا مفرطننة
الضرر أو عشوائية األثر لعام ( 1980بصيغتها املعدلة يف عام )2001
(ك)

ال وتوكول األول املتعلق ابلشظااي اليت ال ميكن الكشف عنها لعام 1980

(ل) ال وتوكننول الثنناين املتعلننق حبظننر أو تقيينند اسننتعمال األلغننام واألش نراك اخلداعيننة
والنبائط األخرى لعام ( 1980بصيغته املعدلة يف عام )1996
(م)

ال وتوكول الثال املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األسلحة احملرقة لعام 1980

(ن)

ال وتوكول الرابع املتعلق أبسلحة الليزر املسببة للعمى لعام 1995

( )

ال وتوكول اخلامس املتعلق ابملتفجرات من لفات احلرب لعام 2003

(ع) اتفاقية حظنر اسنتحداث وإنتناج وهنزين واسنتعمال األسنلحة الكيميائينة وتندمري
تل األسلحة لعام 1992
(ف) اتفاقي ننة أواتوا حلظ ننر اس ننتعمال وه ن نزين وإنت نناج ونق ننل األلغ ننام املض ننادة لتف ن نراد
وتدمري تل األلغام لعام 1997
(ص) اتفاقية أوسلو بش ن الذخائر العنقودية لعام 2008
(ق)
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سابعا -التفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان
 -114عل ننى الص ننعيد اإلقليم نني ،أص ننبحت النمس ننا دول ننة طرفن نا يف اتفاقي ننات حق ننوق اإلنس ننان
املبينة أدنه:
االتفاقين ننة األوروبين ننة حلماين ننة حقن ننوق اإلنسن ننان واحل ن نرايت األساسن ننية املؤرخن ننة 4
(أ)
تشرين الثاين/نوفم 1950
(ب) ال وتوكن ن ننول امللحن ن ننق ابتفاقين ن ننة محاين ن ننة حقن ن ننوق اإلنسن ن ننان واحل ن ن نرايت األساسن ن ننية
املؤرخ  2آذار/مار 1952
(ج) ال وتوكننول رقننم  2امللحننق ابتفاقيننة محايننة حقننوق اإلنسننان واحلنرايت األساسننية،
الن ننذي خين ننول احملكمن ننة األوروبين ننة حلقن ننوق اإلنسن ننان اختصن نناص إصن نندار الفتن نناوى ،املن ننؤرخ  6أاير/
مايو 1963
(د) ال وتوكننول رقننم  3امللحننق ابتفاقيننة محايننة حقننوق اإلنسننان واحلنرايت األساسننية،
بش ن تعديل املواد  29و 30و 34من االتفاقية ،املؤرخ  6أاير/مايو 1963
(ه) ال وتوكننول رقننم  4امللحننق ابتفاقيننة محايننة حقننوق اإلنسننان واحلنرايت األساسننية،
ال ننذي يض ننمن بع ن احلق ننوق واحل نرايت غ ننري تل ن املدرج ننة فع نالا يف االتفاقي ننة وال وتوك ننول األول
امللحق هبا ،املؤرخ  16أيلول/سبتم 1963
(و) ال وتوكننول رقننم  5التفاقيننة محايننة حقننوق اإلنسننان واحل نرايت األساسننية ،بش ن ن
تعديل املادتني  22و 40من االتفاقية ،املؤرخ  20كانون الثاين/يناير 1966
(ز) االتفاق األورويب املتعلق ابألشخاص املشناركني يف إجنراءات املفوضنية األوروبينة
وحمكمة حقوق اإلنسان املؤرخ  6أاير/مايو 1969
(ح) ال وتوكننول رقننم  6امللحننق ابتفاقيننة محايننة حقننوق اإلنسننان واحل نرايت األساسننية
بش ن إلغاء عقوبة اإلعدام املؤرخ  28نيسان/أبريل 1983
(ط) ال وتوكننول رقننم  7امللحننق ابتفاقيننة محايننة حقننوق اإلنسننان واحل نرايت األساسننية
املؤرخ  22تشرين الثاين/نوفم 1984
(ي) ال وتوكننول رقننم  8امللحننق ابتفاقيننة محايننة حقننوق اإلنسننان واحل نرايت األساسننية
املؤرخ  19آذار/مار 1985
(ك) االتفاقي ننة األوروبي ننة ملن ننع التع ننذيب واملعامل ننة أو العقوب ننة الالإنس ننانية أو املهين ننة
املؤرخة  26تشرين الثاين/نوفم 1987
(ل) ال وتوكول رقم  9التفاقينة محاينة حقنوق اإلنسنان واحلنرايت األساسنية املنؤرخ 6
تشرين الثاين/نوفم 1990
(م)
أكتوبر 1991
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(ن) ال وتوكول رقنم  10امللحنق ابتفاقينة محاينة حقنوق اإلنسنان واحلنرايت األساسنية
املؤرخ  25آذار/مار 1992
( )
نوفم 1992

امليثنناق األورويب للغننات اإلقليميننة أو لغننات األقليننات املننؤرخ  5تش نرين الثنناين/

(ع) ال وتوكول رقم  1امللحق ابالتفاقينة األوروبينة ملننع التعنذيب واملعاملنة أو العقوبنة
الالإنسانية أو املهينة املؤرخ  4تشرين الثاين/نوفم 1993
(ف) ال وتوكول رقم  2امللحق ابالتفاقينة األوروبينة ملننع التعنذيب واملعاملنة أو العقوبنة
الالإنسانية أو املهينة املؤرخ  4تشرين الثاين/نوفم 1993
(ص) ال وتوكول رقنم  11امللحنق ابتفاقينة محاينة حقنوق اإلنسنان واحلنرايت األساسنية
بش ن إعادة هيكلة آلية الرقابة املنش ة هوجب االتفاقية املؤرخ  11أاير/مايو 1994
(ق)

االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية املؤرخة  1شباط/ف اير 1995

(ر) االتفنناق األورويب املتعلننق ابألشننخاص املشناركني يف إجنراءات احملكمننة األوروبيننة
حلقوق اإلنسان املؤرخ  5آذار/مار 1996
( ) ال وتوك ننول الس نناد لالتف نناق الع ننام بش ن ن امتي ننازات وحص ننانت جمل ننس أورواب
املؤرخ  5آذار/مار 1996
(ت)

امليثاق االجتماعي األورويب (املنق ) املؤرخ  3أاير/مايو 1996

(ث) ال وتوكول رقم  13امللحق ابتفاقية محاية حقوق اإلنسنان واحلنرايت األساسنية،
واملتعلق إبلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف املؤرخ  3أاير/مايو 2002
(خ) ال وتوكول رقم  14امللحق ابتفاقية محاية حقوق اإلنسنان واحلنرايت األساسنية،
واملتعلق بتعديل نظام مراقبة االتفاقية املؤرخ  13أاير/مايو 2004
(ذ)
مايو 2005

اتفاقية جملس أورواب بش ن إجراءات مكافحة االجتنار ابلبشنر املؤرخنة  16أاير/

(ي) اتفاقيننة الوقايننة مننن العنننف ضنند املنرأة والعنننف املنننزيل ومكافحتهمننا املؤرخننة 11
أاير/مايو 2011
(أ أ) اتفاقيننة جملننس أورواب بش ن ن محايننة األطفننال مننن االسننتغالل اجلنسنني واالعتننداء
اجلنسي لعام 2007
(ب ب) اتفاقي ننة جمل ننس أورواب بشن ن ن تف ننادي وق ننوع ح نناالت انع نندام اجلنس ننية يف س ننياق
خالفة الدول لعام 2006
(ج ج) االتفاقية األوروبية ملنع اإلرهاب لعام 2009
(د د) االتفاقية املتعلقة ابجلرمية اإللكرتونية لعام 2001
(ه هن) االتفاقين ن ننة املتعلقن ن ننة بغسن ن ننل عائن ن نندات اجلرمين ن ننة وكشن ن ننفها وضن ن ننبطها ومصن ن ننادرهتا
لعام 1999
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(و و) اتفاقية القانون اجلنائي بش ن الفساد لعام 1999
(ز ز) اتفاقية القانون املدين بش ن الفساد لعام 1999
(ح ح) اتفاقية محاية األفراد فيما يتعلق ابملعاجلة اآللية للبيانت الشخصية لعام .1981
 -115وتقوم النمسا حالي ا ( )2016ابلتحضري للتصديق على بروتوكنول جملنس أورواب رقنم 15
امللحق ابتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ،واملتعلق بتعديل نظام مراقبة االتفاقية.
 -116كم ن ننا أن النمس ن ننا ،بوص ن ننفها عض ن ننوا يف االحت ن نناد األورويب ،ملزم ن ننة أيض ن ن ا هيث ن نناق احلق ن ننوق
األساسية لالحتاد األورويب عند تنفيذها قانون االحتاد األورويب وفق ا للمادة  51من امليثاق.

ابء -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها على الصعيد الوطين
أول -مجيع حقوق اإلنسان األساسية حقوق مكفولة ستوراي
 -117تش ننكل مجي ننع الض ننمانت األساس ننية للحق ننوق األساس ننية ج ننزءا م ننن الق ننانون الدس ننتوري
االحتادي ،وتُوصف ابملصطل القنانوين "احلقنوق املكفولنة دسنتورايا" .وتنطبنق هنذه احلقنوق بصنورة
مباش ننرة ،وه نني ملزم ننة للس ننلطات التشن نريعية والتنفيذي ننة والقض ننائية ،حين ن حتت ننل مكان ننة الق ننانون
الدسننتوري .ومننن املبننادئ املقبولننة عمومن ا أننه يتعننني تفسننري مجيننع األحكننام القانونيننة يف ضننوء هننذه
احلقوق األساسية.
 -118ويعت وجود حقوق أساسنية فعالنة جنزءا منن املبنادئ األساسنية للدسنتور االحتنادي (سنيادة
القننانون واملبنندأ اللي ن ايل) .ويتطلننب إحننداث تقلننيص كبننري للحقننوق األساسننية إج نراء تعننديل شننامل
للدستور ،ها يصل إىل حد التنقي الكامل للدستور االحتادي ،وهو ما يقتضي طرحه علنى اسنتفتاء
من جانب األمة أبسرها.
 -119وألسباب اترخيية ،مل يصدر الدستور االحتادي يف وثيقة واحدة .وابملثنل ،ال توجند قائمنة
موحدة ابحلقوق األساسية ،وإمنا جمموعة متنوعة من املصنادر القانونينة .وال يقلنل ذلن أبي حنال
من األحوال من نطاق أو فعالية احلقوق املكرسة ،بل هو جمرد مس لة تقنية دستورية.
(أ) احلقوق املدنية والسياسية
 -120املصدران القانونيان األساسيان للحقوق األساسية مها االتفاقينة األوروبينة حلماينة حقنوق
اإلنسننان واحل نرايت األساسننية وبروتوكوالهتننا والقننانون األساسنني بش ن ن احلقننوق العامننة للم نواطنني
لعام  .1867ومها ينصان على معظم الضمانت اهلامة للحقوق األساسية ،مثنل احلنق يف احليناة،
واحلننق يف احلريننة واألمننن ،واحلننق يف احملاكمننة العادلننة ،واحلننق يف اح نرتام احلينناة اخلاصننة واألس نرية،
واحلق يف امللكية ،وحرية التعبري ،وحرية الفكر والضمري والدين ،وحرية التجمع ،وحظر التمييز.
 -121وابإلضافة إىل ذل  ،تسنتخدم احملكمنة الدسنتورية أيضنا مننذ عنام  2012ميثناق االحتناد
األورويب للحقن ننوق األساسن ننية كمعي ن ننار أساسن نني عنن نند تطبي ن ننق ق ن ننانون االحتن نناد األورويب .وابلت ن نايل،
ال يقتصر األمر على إمكان االحتجاج ابحلقوق املكفولة يف امليثاق كحنق دسنتوري يف الشنكاوى
الننيت يتقنندم هبننا األف نراد إىل احملكمننة الدسننتورية فحسننب ،بننل إهنننا تشننكل أيض نا معيننارا أساسننيا يف
إجراءاهتا املتعلقة بفحص التوافق العام للتشريع مع القانون الدستوري.
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 -122وتشمل املصادر القانونية األخرى ما يلي:


األحكننام املنصننوص عليهننا يف القننانون الدسننتوري االحتننادي ،ومنهننا ،علننى سننبيل
املثنال ،مبننادئ املسنناواة وعنندم التمييننز ،واحلننق يف التصننويت واحلننق يف االنتخنناب،
و تلف ضمانت احملاكمة العادلة ،وإلغاء عقوبة اإلعدام



أحك ننام معاه نندة س ننانت جريم ننان  -أن  -الي لع ننام  1919ومعاه نندة الدولن نة
إلعننادة إنشنناء النمسننا املسننتقلة والدميقراطيننة لعننام  ،1955وال سننيما فيمننا يتعلننق
حبماية األقليات العرقية



قن نوانني دس ننتورية حم ننددة منه ننا ،عل ننى س ننبيل املث ننال ،الق ننانون الدس ننتوري االحت ننادي
املتعلق إبلغاء مجيع أشكال التمييز العنصري ،والقانون الدسنتوري االحتنادي املتعلنق
حبماية احلرية الشخصية ،والقانون الدستوري االحتادي بش ن حقوق الطفل



األحكننام الدسننتورية ال نواردة يف الق نوانني العاديننة ،مثننل املننادة  1مننن قننانون محايننة
البيانت الشخصية واملادة  1من قانون األحزاب السياسية.

(ب) حرية الدين
 -123ينننص الدسننتور االحتننادي علننى أن تتبننى النمسننا هنج نا حماينندا جتنناه النندين وتتبننع مهننام
الدولة وأهدافها توجها علمانيا حبتا .ويسنتند موقنف الدولنة منن الندين إىل مبندأين دسنتوريني مهنا:
حريننة النندين وضننمان عمننل الطوائننف الدينيننة ككيننانت عامننة علنيننة .وابإلضننافة إىل ذلن  ،متتلن
النمسا ترااثا عريق ا يف احلوار بني الثقافات واألداين.
 -124وي نننص الق ننانون األساس نني بشن ن ن احلق ننوق العام ننة للمن نواطنني لع ننام  ،1867إىل جان ننب
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ،على حرية اإلميان والضمري (الدين
واملعتقنند) ،كمننا أهنمننا ،ابالقنرتان بقننانون الطوائننف لعننام  ،1868يضننمنان حرينة اجلميننع يف اختيننار
انتمننائهم إىل كنيسننة/طائفة ديني نة ،أو التوقننف عننن عضننوية طائفننة دينيننة ،أو ع ندم االنتمنناء ال نديين
على اإلطالق .ويُكفل جلميع الطوائف الدينية حنق ارسنة شنعائرهم الدينينة علنن ا .وابإلضنافة إىل
ذل  ،يكفل القانون األساسني اسنتقالل تنظنيم وإدارة الطوائنف الدينينة ،وحيظنر تندخل الدولنة يف
شؤوهنا الداخلية .ويقتصر دور الدولة على تنظيم العالقات اخلارجية.
 -125وتتمتع الكنائس والطوائف الدينية املعرتف هبا قانونا هركز القانون العام ،وتتوىل تنظيم وإدارة
ش ننؤوهنا الداخلي ننة بص ننورة مس ننتقلة .وي نننص ق ننانونن ،يرج ننع اترخيهم ننا إىل ع ننامي  1874و،1998
بصيغتهما املعدلة يف عام  ،2013على الشروط املسبقة العامة وإجراءات االعرتاف القانوين.
 -126وابإلض ننافة إىل ذل ن ن  ،هنن نناك ع نندد م ننن الق ن نوانني اخلاص ننة ال ننيت ت نننظم ش ننؤون الكنن ننائس
والطوائف الدينية:
فيمننا يتعلننق ابلكنيسننة الكاثوليكيننة ،ينننظم العالقننة بننني الدولننة والكنيسننة بصننفة
(أ)
خاصننة االتفنناق البننابوي لعننام ( 1933الكونكننوردات  )Concordatامل ن م بننني الدول نة النمسنناوية
والكرسي الرسويل يف جماالت حمددة
(ب)
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(ج)

قانون ال وتستانت لعام 1961

(د)

قانون الكنيسة األرثوذكسية لعام 1967

(ه)

قانون الكنيسة األرثوذكسية لعام 2003

(و)

قانون اإلسالم لعام  ،2015الذي حل حمل قانون اإلسالم السابق لعام .1912

 -127ويف الس نننوات القليل ننة املاض ننية ،اع ن ُنرتف بطوائ ننف ديني ننة جدي نندة ابإلض ننافة إىل الطوائ ننف
القائمنة :فقنند اعن ُنرتف ابلطائفننة الشننيعية اإلسننالمية طائفنةا دينيننة يف آذار/مننار  ،2013واعن ُنرتف
ابلطائف ننة العلوي ننة القدمي ننة طائفن نةا ديني ننة يف النمس ننا يف آب/أغس ننطس  ،2013واع ن ُنرتف بكنيس ننة
التوحينند يف النمسننا طائفنةا دينيننة يف حزيران/يونيننه  .2015واعن ُنرتف قننانونا جبماعننة شننهود يهننوه يف
اعرتف ابلكنائس احلرة يف النمسا وابلطائفة العلوية اإلسالمية يف عام .2013
عام  ،2009و ُ
(ج) احلقوق الجتماعية
 -128ال يكفننل الدسننتور االحت ننادي احلق ننوق االجتماعي ننة ص نراحة .غ ننري أن احملكمننة الدسننتورية
فسننرت مبنندأ املسنناواة بصننفة خاصننة علننى أنننه يتضننمن حقوقن ا حمننددة متننن اسننتحقاقات يف املنننافع
العامة متاثل احلقوق االجتماعية .وقد نوقشت لفرتة طويلة مس لة إدراج احلقوق االجتماعية رمسين ا
يف الدسننتور االحتننادي دون التوصننل إىل توافننق عننام يف اآلراء هبننذا الشن ن ،كمننا هننو احلنال ابلنسننبة
لصننياغة قائمننة موحنندة ابحلقننوق األساسننية :وقنند أعنند املنؤمتر الدسننتوري النمسناوي مشنناريع بشن ن
احلقوق االجتماعية املكفولة دستورايا ،ونق املؤمتر مقرتحات لإلصالح الدسنتوري يف الفنرتة منن
حزيران/يونيننه  2003إىل كننانون الثاين/يننناير  ،2005كمننا نقشننها فريننق اخلن اء املعننين ابإلصننالح
احلكومي واإلداري يف املستشارية االحتادية يف الفرتة من عام  2007إىل عام .2008
 -129وصنندقت النمسننا علننى العهنند النندويل اخلنناص ابحلقننوق االقتصننادية واالجتماعيننة والثقافيننة
وامليثن نناق االجتمن نناعي األورويب ،وتسن ننعى إىل إعمن ننال احلقن ننوق االقتصن ننادية واالجتماعين ننة والثقافين ننة
الواردة فيهما إعماالا اتما .وابإلضافة إىل ذل  ،فإن احملاكم والسلطات اإلدارية النمساوية ملزمنة،
عننند تطبيننق قننانون االحتنناد األورويب ،ابحلقننوق االجتماعيننة واالقتصننادية املنصننوص عليهننا يف ميثنناق
احلقوق األساسية لالحتاد األورويب.
( ) حقوق الطفل
 -130صنندقت النمسننا علننى اتفاقيننة حقننوق الطفننل واثنننني مننن بروتوكوالهتننا االختياري نة الثالثننة،
ووقعننت علننى ال وتوكننول املتعلننق إبج نراء تقنندمي البالغننات يف عننام  ،2011وإن مل تصنندق علي ننه
بعنند .ولتعزيننز مصنناا األطفننال ،مت يف عننام  2011إدمنناج احلقننوق األساسننية املنصننوص عليهننا يف
االتفاقية يف القانون الدستوري االحتادي بش ن حقوق الطفل ،وأصبحت بذل معيارا من معايري
احملكم ننة الدس ننتورية عن نند االس ننتعراي الدس ننتوري للقن نوانني واألنظم ننة واملعاه نندات .ويُع ننرف رف نناه
األطفال أبنه معيار أساسي مرجعي جلميع اإلجراءات احلكومية واخلاصة.
 -131وتشن ننمل الضن ننمانت الدسن ننتورية احلن ننق يف املش ن نناركة الكافين ننة يف مجين ننع املسن ننائل املتعلق ن ننة
ابلطف ننل ،واحل ننق يف التنش ننئة اخلالي ننة م ننن العن ننف ،واحل ننق يف احلماي ننة م ننن االس ننتغالل االقتص ننادي
واجلنسي ،وحظر عمل األطفال ،واحلق يف إقامة عالقات شخصية منتظمة واالتصنال املباشنر منع
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كال الوالدين ،واحلق يف احلماية واملساعدة اخلاصتني من الدولة يف حالة إبعاد الطفنل عنن أسنرته،
ومبدأ املساواة يف املعاملة بني األطفال ذوي االعاقة وغري ذوي االعاقة.
(ه) حقوق األشخاص ذو اإلعاقة
 -132ينص الدستور االحتادي على التزام النمسنا بضنمان املسناواة يف معاملنة األشنخاص ذوي
اإلعاقة يف مجيع ميادين احلياة اليومينة .وال فنوز التميينز ضند أي شنخص بسنبب اإلعاقنة .ويننص
الدستور االحتادي النمساوي أيضا على أن لغة اإلشارة هي لغة معرتف هبا رمسيا.
 -133وصن نندقت النمس ن ننا عل ن ننى اتفاقي ن ننة األم ن ننم املتح ن نندة حلق ن ننوق األش ن ننخاص ذوي اإلعاق ن ننة يف
عننام  .2008ومنننذ ذلن احلننني ،اهننذت تنندابري قانونيننة واسننعة النطنناق ،هننا يف ذلن وضننع خطنة
عمل وطنية ،لتنفيذ االتفاقية تنفيذا اتما.
(و) إ ماج املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون الوطين
 -134تصب املعاهدات الدولية جزءا من القانون الوطين بعد إقرار اجمللس الوطين هلا ،ويصدق
عليهننا النرئيس االحتنادي ،وتصنندر يف اجلرينندة الرمسيننة للقنوانني االحتاديننة .وبصننفة عامننة ،ال حاجننة
إىل أي إج نراء تنفيننذي وطننين آخننر لكنني تصننب هننذه املعاهنندات نفننذة مننن تلقنناء نفسننها .ومننع
ذلن  ،فننوز للمجلننس الننوطين أن يقننرر أن معاهنندة مننا ليسننت نفننذة مننن تلقنناء نفسننها ،وفننب أن
تُنفذ من خالل القانون الوطين قبل أن تكنون أحكامهنا قابلنة للتنفينذ منن قبنل السنلطات اإلدارينة
واحملنناكم الوطنيننة .وقنند اهننذت هننذه الق نرارات فيمننا يتعلننق بعنندد مننن املعاهنندات الدولي نة حلقننوق
اإلنسان ،وال سيما عندما يعت مضموهنا ُمنفذا ابلفعل على الصعيد النوطين .واالتفاقينة األوروبينة
حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا ومعظم اتفاقيات جملس أورواب هي صكوك نفذة منن تلقناء نفسنها.
بننل إن االتفاقيننة األوروبيننة حلقننوق اإلنسننان تتمتننع هركننز دسننتوري منننذ عننام  ،1964وأصننبحت
ابلتايل جزءا من القانون الدستوري االحتادي.
اثنيا -سبل النتصاف القانونية املتاحة لضمان محاية حقوق اإلنسان
(أ) شكاو األفرا املقدمة إىل احملاكم
 -135إن الفهننم الدسننتوري للحقننوق األساسننية هننو يف املقننام األول فهننم للح نرايت املدنيننة الننيت
حتمنني مننن التنندخل غننري القننانوين مننن جانننب السننلطات .وهننتص احملكمننة الدسننتورية ابالسننتعراي
الدسننتوري ألفعننال اإلدارة التنفيذيننة .وعننند بننت كننل حمكمننة عاديننة يف مسننائل القننانون امل ندين أو
القانون اجلنائي ،وعند نظنر كنل حمكمنة إدارينة يف الطعنن ضند قنرار منن سنلطة إدارينة ،فإهننا تكنون
ملزم ننة ابلدس ننتور االحت ننادي ،ه ننا يف ذل ن احلق ننوق األساس ننية (املكفول ننة دس ننتورايا) .وف نوز لتف نراد
التق نندم بش ننكاوى ض نند أحكن ننام احمل نناكم اإلداري ننة عل ننى أس ننا أهن ن نا تنته ن ن حق ننوقهم األساس ننية
(املكفولة دستورايا) .وإذا وجندت احملكمنة الدسنتورية تعندايا علنى هنذه احلقنوق ،فإهننا تلغني احلكنم
وحتيل القضية إىل احملكمة اإلدارية إلصدار حكم بديل ميتثل للنتائج اليت توصلت إليها احملكمة.
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(ب) اللتماسات الفر ية/اجلماعية من أجل الستعراض الدستور للقوان
 -136كما هو مبني يف الفقرة  ،97حينق لتفنراد ،يف ظنروف معيننة ،اطبنة احملكمنة الدسنتورية
مباش ننرة ليطلبن نوا منه ننا اس ننتعراي دس ننتورية القن نوانني واملعاه نندات (أي م نندى توافقه ننا م ننع احلقن نوق
املكفولة دستورايا).
(ج) الشكاو ضد الستخدام املفرط للسلطة اإل ارية واإلكراه
 -137ه ننتص احملن نناكم اإلداري ننة االبتدائين ننة ،يف مجلن ننة أم ننور ،ابلنظن ننر يف الش ننكاوى الن ننيت تن نندعي
حدوث انتهاك للحقوق ،ها يف ذل احلقوق األساسية (املكفولة دستورايا) ،نتيجة ملمارسنة القنوة
اإلدارية املباشرة واإلكراه ،ها يف ذل على وجه اخلصوص اإلجراءات اليت تقوم هبا الشرطة.
( ) الشكاو املتعلقة ابحلقوق األساسية املقدمة إىل احملكمة العليا
 -138فوز لكل شخص حمتجز أن يتقدم بشكوى إىل احملكمة العليا يطلنب فيهنا حبن منا إذا
كان قرار احملكمة اجلنائية يشكل انتهاكا للحق األساسي يف احلرية الشخصية.
(ه) احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
 -139تقب ننل النمس ننا ،بوص ننفها طرفن نا متعاق نندا يف االتفاقي ننة األوروبي ننة حلماي ننة حق ننوق اإلنس ننان
واحل نرايت األساسننية ،اختصنناص احملكمننة األوروبيننة حلقننوق اإلنسننان .وتنننص االتفاقيننة علننى قبننول
الطلبننات مننن النندول ،ومننن األف نراد .وميكننن تقنندمي طلبننات فرديننة ضنند ق نرارات احمل ناكم والسننلطات
األخ ننرى يف األط نراف املتعاق نندة االخ ننرى .وال ف ننوز تق نندمي ه ننذه الطلب ننات إال بع نند اس ننتنفاد س نبل
االنتصاف احمللية ،ويف غضون ستة أشهر من اتريخ صدور القرار احمللي النهنائي .وهنتص جلننة وزراء
جمل ننس أورواب ابإلشن نراف عل ننى التنفي ننذ النه ننائي لتحك ننام .وخالفن ن ا للمحكم ننة الدس ننتورية واحملكم ننة
اإلدارية العليا ،ال فوز للمحكمنة األوروبينة إلغناء القنرارات احمللينة أو األحكنام القانونينة ،ولكنن فنوز
هل ننا فق ننط أن جت نند أن الدول ننة الط ننرف املتعاق نندة مس ننؤولة ع ننن انته نناك لالتفاقي ننة و/أو بروتوكوالهت ننا.
وال يقتصر اختصاص احملكمة األوروبية على أي نوع معني من أفعنال الدولنة ،ومنن مث ميكنن لتفنراد
أيض ا التقدم بشكاوى ضد أحكام احملاكم العادية.
(و) التعويض
 -140ال تتحمننل أجهننزة الدولننة مسننؤولية مباشننرة عننن األض نرار النامجننة عمننا تقننوم بننه بصننفتها
الرمسية .غري أن قانون املسؤولية الرمسية ينص على مسنؤولية الدولنة عنن أخطناء أجهنزة الدولنة عنند
ارسة السلطة العامة.
اثلثا -اهليئات احلكومية األخر املختصة حبماية حقوق اإلنسان
(أ) جملس أم املظامل
 -141جملس أمني املظامل النمساوي هيئة مستقلة تتمتع هركز دسنتوري ،وهني مسنؤولة أمنام كنل
مننن جملس ني ال ملننان االحتننادي .وتتمثننل واليتننه يف حب ن سننوء اإلدارة يف اإلدارة التنفيذيننة ،وخباصننة
فيما يتعلق ابدعاءات انتهاك حقوق اإلنسان ،إما نيابة عن مقدمي الشنكاوى منن األفنراد أو منن
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تلقناء نفسننه .وميكنن ألي شننخص تقندمي شننكوى إىل اجمللننس ،بغن
أو حمل اإلقامة ،ويف أي وقت وابجملان.

النظننر عنن العمننر أو اجلنسننية

 -142ويتن لف جملننس أمننني املظننامل مننن ثالثننة أعضنناء ،يتننناوبون رائسننة اجمللننس .وتتننوىل األحنزاب
السياس ننية الثالث ننة الكن ن ى املمثل ننة يف ال مل ننان ترش نني األعض نناء ،وينتخ ننبهم ال مل ننان وفقن ن ا ألغلبي ننة
األصوات .ويضمن هذا اإلجراء املتبع يف تعيني األعضناء تنوفر الشنرعية الدميقراطينة الضنرورية الالزمنة
للدميقراطية ال ملانية (مثنل تعينني القضناة منن قبنل النرئيس االحتنادي أو وزينر العندل) .ومينار أعضناء
جملننس أمننني املظننامل الثالثننة مهننامهم ابسننتقالل اتم وخننالل منندة ت نوليهم ملناصننبهم الننيت تبلننر سننت
سنوات (قابلة للتجديد) ،ال فوز عزهلم من مناصبهم أو إبعادهم أو فصلهم من اخلدمة.
 -143وقد وسعت سبع من املنناطق (النوالايت) التسنعة سنلطات جملنس أمنني املظنامل لتمتند إىل
إدارة املقاطعات .وعينت الواليتان املتبقيتان أمنناء مظنامل حملينني لبحن سنوء اإلدارة علنى الصنعيد
احمللي ،مع منحهم مركزا قانوني ا ووالايت اثلة جمللس أمني املظامل االحتنادي .والسنلطات االحتادينة
وسننلطات املقاطعننات والبلنندايت ملزمننة بنندعم جملننس أمننني املظننامل يف أداء مهامننه واإلفصنناح عننن
مجيع املعلومات ذات الصلة.
 -144وجننرى توس نيع نطنناق واليننة جملننس أمننني املظننامل بدرجننة كبننرية يف عننام  .2012ومنننذ ذل ن
احلننني ،يعمننل اجمللننس أيض نا بوصننفه اآلليننة الوقائيننة الوطنيننة هوجننب ال وتوكننول االختينناري التفاقيننة
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وكجنزء منن
جملس أمني املظامل ،تقوم ست جلان حملية مستقلة برصد ما يقنرب منن  4 000مكنان خناص وعنام
ُحيرم فيها األشخاص من حنريتهم ،هنا يف ذلن مراكنز الشنرطة والسنجون ،ومراكنز اسنتقبال ملتمسني
اللجننوء ،والثكنننات العسننكرية ،ومرافننق الطننب النفسنني ،ودور رعايننة املسنننني ودور التمنري  ،ومراكننز
األزمات وجمتمعات الشباب السكنية .وابإلضنافة إىل ذلن  ،ينؤذن جمللنس أمنني املظنامل برصند سنلوك
هيئات إنفاذ القانون عند تنفيذ تدابري قسرية (مثل عمليات الشرطة أثناء املظاهرات).
 -145وينندعم جملننس أمننني املظننامل يف عملننه اجمللننس االستشنناري حلقننوق اإلنسننان ،الننذي يسنندي
ل ننه املش ننورة بش ن ن أولوي ننة إج نراءات الرص نند ،وبش ن ن تق نندمي النت ننائج ،ووض ننع التوص ننيات .ويت ن لف
اجمللس من أعداد متساوية من ثلي الوزارات االحتادية/املكاتب احلكومية احمللية و ثلي املنظمات
غري احلكومية.
 -146وعالوة على ذل  ،يعمل جملنس أمنني املظنامل كهيئنة رصند مسنتقلة عمنالا ابملنادة )3(16
من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ويتوىل رصد املؤسسنات والن امج املعنينة ابألشنخاص
ذوي اإلعاقننة م ننن أجننل منننع أي شننكل مننن أش ننكال االس ننتغالل أو العنننف أو االعت ننداء .وتق ننوم
اللجان احمللية املستقلة بزايرات مراقبة للمؤسسات اخلاصة املعنية ابإلعاقة.
 -147وجملس أمني املظامل هو املؤسسة الوطنية النمساوية حلقنوق اإلنسنان .ومننذ توسنيع واليتنه
بوصننفه اآلليننة الوقائيننة الوطنيننة هوجننب ال وتوكننول االختينناري التفاقيننة مناهضننة التعننذيب وهيئننة
الرصنند هوجننب اتفاقيننة حقننوق األشننخاص ذوي اإلعاقننة ،ينشننط جملننس أمننني املظننامل كجننزء مننن
احلوار املؤسسي املستمر مع اجملتمع املدين وخ اء حقوق اإلنسان من تلف امليادين.
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(ب) أم املظامل الحتا

املعين ابإلعاقة

 -148يقوم أمني املظامل االحتادي املستقل املعين ابإلعاقة إبسداء املشورة وتقدمي الدعم لتشخاص
ذوي اإلعاقننة يف حنناالت التمييننز .كمننا أنننه عضننو يف اجمللننس االستشنناري االحتننادي لإلعاقننة ،الننذي
يضننطلع بوظيفننة استشننارية يف مجيننع املسننائل األساسننية املتصننلة بسياسننة اإلعاقننة .كمننا تنشننا بع ن
املناطق (الوالايت) مناصب أمناء مظامل أو جلان استشارية معادلة بش ن ذوي االعاقة.
(ج) اللجان املستقلة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذو اإلعاقة
 -149جلنة رصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هي آلية مستقلة لتعزينز ومحاينة ورصند
تنفيننذ اتفاقيننة حقننوق األشننخاص ذوي اإلعاقننة علننى الصننعيد االحتننادي .وقنند أنش ن ت الننوالايت
جلان رصد خاصة هبا يف نطاق اختصاصها.
( ) هيئة محاية البياانت
 -150حلننت هيئننة محايننة البيننانت يف عننام  2014حمننل اللجنننة النمسنناوية حلمايننة البيننانت ،الننيت
كانننت قنند أنشننئت يف عننام  .1980وتتمتننع اهليئننة بصننالحية التحقيننق يف الشننكاوى الرمسيننة املتعلقننة
ابحلن ننق األساسن نني (املكفن ننول دسن ننتورايا) يف محاين ننة البين ننانت يف القطن نناع العن ننام ،وكن ننذل يف القطن نناع
اخلاص  -فيما يقتصر على حق الوصول إىل البيانت .وعالوة على ذل  ،ميكن هليئة محاية البيانت
أن تعمل ك مني مظامل يف كل من القطاعني العام واخلاص ،وتتمتع بصالحية إصدار التوصيات .وهي
تتن ن نناول مجي ن ننع أن ن نواع الش ن ننكاوى املقدم ن ننة ض ن نند الش ن ننرطة ،ومؤسس ن ننات اخل ن نندمات العام ن ننة ،وش ن ننركات
االتصاالت السلكية والالسلكية والت مني ،واملصارف وغريها من مقدمي اخلدمات املالية.
 -151ويُع ننني رئ ننيس هيئ ننة محاي ننة البي ننانت م ننن قب ننل الن نرئيس االحت ننادي بن نناء عل ننى توص ننية م ننن
احلكومن ننة االحتادين ننة .وهن ننو يتمتن ننع ابسن ننتقاللية كاملن ننة وفق ن ن ا لتوجين ننه االحتن نناد األورويب ،95/46/EC
وال فوز إبعاده أو فصله ضد إرادته.
(ه) مفوضو احلماية القانونية
 -152مت تعيني مفوضني للحماية القانونية يف وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الندفاع لبحن
م نندى قانوني ننة بعن ن إجن نراءات التحقي ننق ال ننيت يتخ ننذها مكت ننب امل نندعي الع ننام والش ننرطة وأجه ننزة
االس ننتخبارات .وتش ننمل ه ننذه الت نندابري املراقب ننة الس ننمعية واملرئي ننة ،واملقارنة/املض نناهاة اآللي ننة لقواع نند
البيانت والتحقيقات السرية.
 -153وتبعن ن ا ملس ننتوى الت نندخل يف احلق ننوق األساس ننية ،تن نرتاوح س ننلطات املفوض ننني ب ننني املوافق ننة
املسننبقة واملراقبننة الالحق نة عننن طريننق تقنندمي االلتماسننات أو الشننكاوى إىل هيئننة محايننة البيننانت.
ويقدم املفوضون تقارير سنوية عن أنشطتهم إىل وزرائهم ،الذين يرفعوهنا إىل اجمللس الوطين.
 -154ويعني وزير العدل االحتادي املفوي يف وزارة العدل بناء علنى توصنية مشنرتكة منن رئنيس
احملكمة الدستورية ونقابة احملامني النمساويني ورئيس جملس أمني املظامل النمسناوي .ويعنني النرئيس
االحتننادي املفوضننني يف وزارة الداخليننة ووزارة النندفاع بننناء علننى اقنرتاح منن احلكومنة االحتاديننة ،الننيت
فب أن أتخذ يف االعتبنار آراء رئنيس احملكمنة الدسنتورية ،ورئنيس احملكمنة اإلدارينة العلينا ،ورئنيس
اجمللس الوطين.
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 -155وت نرتاوح م نندة ش ننغل منص ننب املف ننوي ب ننني ث ننالث س نننوات ومخ ننس س نننوات وه نني قابل ننة
للتجديد .واملفوضون مستقلون متام ا ،وال فوز عزهلم أو فصلهم ضد إرادهتم.
(و) اللجنة املعنية ابملساوا يف املعاملة
 -156اللجن ننة املعني ننة ابملس نناواة يف املعامل ننة ه نني آلي ننة مس ننتقلة ت نندر املس ننائل املتعلق ننة ابلتميي ننز
هوج ننب ق ننانون املس نناواة يف املعامل ننة .وه نني تعم ننل يف إط ننار اإلجن نراءات القض ننائية .وإذا خلص ننت
اللجن ننة إىل أن ص نناحب الش ننكوى ق نند تع ننري للتميي ننز ،فإهنن نا تص نندر رأايا متخصصن نا وتوص ننيات
موجهننة إىل صنناحب العمل/مقنندم اخلدمننة .وهتنندف اإلج نراءات إىل تسننهيل الرتتيب نات الراميننة إىل
جتنننب املنازعننات القانونيننة أو تسننويتها .وفننب إثبننات أي مطالبننات ابلتعننوي أمننام حمكمننة مدنيننة
ما مل ميتثل صاحب العمل طوع ا لتوصيات اللجنة.
(ز) أم املظامل املعين ابملساوا يف املعاملة
 -157مكت ننب أمننني املظ ننامل املعننين ابملس نناواة يف املعامل ننة ه ننو هيئ ننة مس ننتقلة تقنندم املس نناعدة إىل
ضحااي التمييز على أسا نوع اجلنس واألصل اإلثين والعمر والتوجه اجلنسي والندين واملعتقند يف
العمننل واملهنننة ،وعلننى أسننا نننوع اجلنننس واألصننل اإلثننين يف جمنناالت أخننرى مننن القطنناع اخلنناص
لالقتصنناد .وحي ندد دوره وفق ن ا لتش نريعات االحتنناد األورويب املتعلقننة ابملس ناواة يف املعاملننة ،الننيت تلننزم
الدول األعضاء إبنشاء هيئات معنية ابملساواة ملكافحة التمييز.
 -158وهوجننب تعننديل قننانون الننوزارات االحتاديننة النمسنناوية (اجلرينندة الرمسيننة للق نوانني االحتاديننة
رق ن ننم  ،)2014/11أنش ن ننا منص ن ننب أم ن ننني املظ ن ننامل املع ن ننين ابملس ن نناواة يف املعامل ن ننة كمكت ن ننب اتب ن ننع
للمستشارية االحتادية .ويت لف مكتب أمنني املظنامل املعنين ابملسناواة يف املعاملنة منن مكتنب مركنزي
وأربعة مكاتب يف األقاليم.
 -159ويضطلع أمني املظامل املعين ابملساواة يف املعاملة بدور يف مكافحة التمييز وتعزيز املسناواة
بشكل خيتلف عما تقوم به احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين .وهو يقدم املشورة القانونية الفردينة
لضننحااي التمييننز املزعننومني ،ويتفنناوي مننع أرابب األعمننال والشننركات واملؤسسنات وجمننالس العمننل
للوصننول إىل تسننوايت وديننة ،وي نوفر التمثيننل القننانوين لضننحااي التمييننز يف إج نراءات اللجنننة املعنيننة
ابملس نناواة يف املعامل ننة .وتش ننمل امله ننام األخ ننرى رف ننع مس ننتوى ال ننوعي وت ننوفري املعلوم ننات للجمه ننور
بشن ن قننانون املسنناواة يف املعاملننة ،وبشن ن حنناالت التمييننز .ويقننوم أمننني املظننامل املعننين ابملسنناواة يف
املعاملنة ،بوصننفه جهنة مركزيننة صناحبة مصننلحة يف إطننار اهليكنل الننوطين املتعندد اجلواننب للمسنناواة
يف املعاملة ،بدور مكتب املساعدة وتبادل املعلومات.
 -160ويقنندم أمننني املظننامل املعننين ابملسنناواة يف املعاملننة إىل اجمللننس الننوطين مننرتني كننل سنننة تقننارير
عن عمله ،مشفوعة هالحظات وتوصيات.
 -161ولتعزينز املمارسنات غنري التمييزينة وكفالننة النوعي ابلتشنريعات املتعلقنة ابملسناواة يف املعاملننة
واالمتثننال هلننا ،يعمننل أمننني املظننامل املعننين ابملسنناواة يف املعاملننة مننع اهليئننات العامننة وأرابب األعمننال
واملنظمات غري احلكومية.
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(ح) اللجنة الحتا ية للمساوا يف املعاملة
 -162اللجن ننة االحتادي ننة للمس نناواة يف املعامل ننة ه نني هيئ ننة إداري ننة احتادي ننة تتن نناول ش ننكاوى األفن نراد
املتعلقننة ابلتمييننز علننى أسننا اجلنننس ،أو األصننل اإلثننين ،أو النندين أو املعتقنند ،أو العمننر ،أو التوجننه
اجلنسي يف الوظائف العامة .كما تشمل مهامها رصد تنفيذ التدابري اليت تستهدف النهوي ابملرأة.
(ط) أم املظامل املعين ابألطفال والشباب
 -163مكتب أمني املظامل االحتادي هو هيئة مستقلة أنشئت يف النوزارة االحتادينة لتسنرة والشنباب
من أجل تعزيز مفهوم اجملتمع الذي يراعي احتياجات الطفولة وتنشئة األطفال بال عنف.
 -164ويُكلننف أمننناء مظننامل مسننتقلون يف األقنناليم (الننوالايت) بتقنندمي املشننورة الفرديننة والتوعيننة
وتعزي ننز حق ننوق الطف ننل .وتش ننمل هن ننذه امله ننام إس ننداء املش ننورة لن ننهابء واألمه ننات ،والوس نناطة يف
إجنراءات حضننانة األطفننال ،والتعليننق علننى مشنناريع القنوانني الننيت تننؤثر علننى األطفننال .ويف بعن
الوالايت ،يؤذن ألمني املظامل أيضا ابلعمل كجهة اتصال لتطفال يف دور الرعاية السكنية.
( ) املدافعون عن املرضى
 -165أنشننئت مكاتننب املنندافعني عننن املرضننى كمؤسسننات مسننتقلة تتمتننع ابإلدارة الذاتي ننة يف
الن ن ننوالايت .وه ن ن نم يسن ن نناعدون املرضن ن ننى علن ن ننى ارسن ن ننة حقن ن ننوقهم يف قطاعن ن ننات الرعاين ن ننة الصن ن ننحية
واملستشفيات.
(ك) جهااة التصااال الوطنيااة للمبااا ج التوجيهيااة للمؤسسااات املتعااد اجلنساايات الاايت وضااعتها
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصا
 -166أنش ننئت جه ننة االتصن ننال الوطني ننة يف وزارة العل ننوم والبح ننوث واالقتص نناد االحتادي ننة وفق ن نا
للمب ننادئ التوجيهي ننة للمؤسس ننات املتع ننددة اجلنس ننيات ال ننيت وض ننعتها منظم ننة التع نناون والتنمي ننة يف
امليدان االقتصادي .وتوفر املبادئ التوجيهية مبادئ ومعايري غنري ملزمنة للسنلوك التجناري املسنؤول
يف سننياق عنناملي يتوافننق مننع الق نوانني السننارية واملعننايري املعننرتف هبننا دولي ن ا .وتسنناعد هننذه اجلهننات
الشننركات وأصننحاب املصننلحة علننى اهنناذ التنندابري املناسننبة لتعزيننز تنفيننذ املبننادئ التوجيهيننة .وهنني
توفر أيضا ساحة للوساطة والتوفيق حلل أي مسائل عملية قد تنش .
رابعا -املنظمات غري احلكومية
 -167تضطلع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومينة بندور رئيسني يف محاينة حقنوق
اإلنسننان وتعزيزهننا والنهننوي هبننا يف النمسننا .وتقنندر احلكومننة املعرفننة اخلبننرية ملمثلنني املنظمننات غننري
احلكومية املتخصصة موضوعيا تقديرا كبريا ،وتستفيد منها قدر اإلمكان عند وضنع وتنفينذ تندابري
ومب ننادرات حم ننددة يف جم ننال السياسن نات العام ننة .وتض ننطلع املنظم ننات غ ننري احلكومين نة أيضن ن ا بن ندور
رئيسنني يف تنندريب املسننؤولني احلكننوميني يف جمننال حقننوق اإلنسننان ،ويف رفننع مسننتوى الننوعي العننام
ابلقضااي الرئيسية حلقوق اإلنسان ،وهي تتلقى متويالا عاما من الدولة والوالايت والبلدايت.
 -168ومنذ االستعراي الدوري الشامل األول يف عنام  ،2011فنري حنوار مسنتمر منع ثلني
اجملتمع املدين بش ن تنفيذ توصيات االستعراي الدوري الشامل ،وهنو األمنر النذي يسنهم يف بنناء
الثقة وإقامة ثقافة إفابية لالتصال بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية.
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خامسا -التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
(أ) التدريب القضا والقانوين والرمس يف جمال حقوق اإلنسان
 -169يشننكل التثقيننف يف جمننال حقننوق اإلنسننان جننزءا ال يتج نزأ مننن املقننررات الدراسننية لنيننل
الدرجة القانونينة املؤهلنة يف مجينع اجلامعنات النمسناوية ،كمنا ينتشنر يف الندورات املهنينة للمحنامني
واملدعني العامني والقضاة.
 -170ويتلقى ضباط الشرطة تندريب ا إلزامين ا يف جمنال حقنوق اإلنسنان ،منع الرتكينز بصنفة خاصنة
علننى عمننل الشننرطة غننري التمييننزي يف جمتمننع متعنندد الثقافننات .وينننص منننهج التنندريب األساسنني
اإللزامي لضباط الشرطة علنى  56سناعة منن التثقينف يف جمنال حقنوق اإلنسنان .ويشنارك ضنباط
من الرتب املتوسطة يف حلقة دراسنية ملندة ثالثنة أايم بشن ن حقنوق اإلنسنان أثنناء تندريبهم املهنين.
ويق ننوم كب ننار الض ننباط بتط ننوير مه نناراهتم يف جم ننال حق ننوق اإلنس ننان م ننن خ ننالل حلقت ننني دراس ننيتني
شنناملتني للمتابعننة يف إطننار النظننام االورويب للنندرجات العلميننة .كمننا أن التثقيننف يف جم نال حقننوق
اإلنسننان يشننكل جننزءا مننن التنندريب علننى الشخصننية والنندورات األمنيننة للشننرطة .وتعقنند حلقننات
دراسنية منتظمنة يف جمنال حقنوق اإلنسنان ابلتعناون منع املنظمنات غنري احلكومينة كجنزء منن عمليننة
التعلم مدى احلياة .وتشارك وزارة الداخلية النمساوية مع رابطة مكافحة التشهري يف توفري تدريب
عل ننى مكافح ننة التحي ننز والتن ننوع مل ننوظفي إنف نناذ الق ننانون النمس نناويني كعنص ننر إلزام نني م ننن عناص ننر
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لقوات الشرطة .واليوم ،يصل هذا التدريب إىل حنوايل 1 000
من أفراد الشرطة من الرجال والنساء كل سنة.
 -171واهننذت جمموعننة متنوعننة مننن التنندابري فيمننا يتعلننق ابلتنندريب يف جمننال حقننوق اإلنسننان
للقضنناة واملنندعني العننامني .وهننناك دورة إلزاميننة يف جمننال حقننوق اإلنسننان جلميننع القضنناة واملنندعني
الع ننامني ال ننذين س ننيُعينون مس ننتقبالا .وتش ننكل حق ننوق اإلنس ننان ،ه ننا يف ذل ن املس نناواة يف املعامل ننة
ومكافحة التمييز ،جزءا من االمتحانت النهائية للقضاة املقبلني .ومنذ عام  ،2009يتعنني علنى
مجي ننع القض نناة وامل نندعني الع ننامني املقبل ننني إكم ننال ت نندريب مل نندة أس ننبوعني عل ننى األق ننل يف إح نندى
مؤسسن نات محاي ننة الض ننحااي أو مؤسسن نات الرعاي ننة االجتماعي ننة .وتق نندم دورات إض ننافية يف جم ننال
حقوق اإلنسان على أسا طوعي.
 -172وتننوفر أكادمييننة مننوظفي السننجون تنندريبا علننى مكافحننة التحيننز والتنننوع لضننباط السننجون
بش ن التعامل مع حاالت النزاع اليت تشمل نزالء السجون.
(ب) التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع األوسع
 -173يشننكل التثقيننف يف جمننال حقننوق اإلنسننان جننزءا ال يتجنزأ مننن تعلننيم املواطنننة ،وهننو مبنندأ
تعليمنني سنناري املفعننول منننذ عننام  1978وينننص علننى التثقيننف املنندين والتثقيننف يف جمننال حقننوق
اإلنسان يف مجيع مستوايت املدار وأنواعهنا .وتُعنا حقنوق اإلنسنان بطنرق عديندة ،تنرتاوح بنني
التثقيف يف التاريخ والعلوم السياسية وحقوق الطفل.
 -174واملركننز النمسنناوي لتعلننيم املواطنننة يف املنندار هننو مؤسسننة للخنندمات التعليميننة تعمننل حتننت
إش نراف وزارة التعلننيم ،وتقنندم دورات تدريبيننة للمعلمننني ،كمننا تننوفر امل نواد التعليميننة والكتننب املدرسننية،
وذل ن ابلتع نناون الوثي ننق م ننع املنظم ننات الوطني ننة والدولي ننة (مث ننل  ،ETC Grazوأكادميي ننة منظم ننة العف ننو
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الدولية ،وجملنس أورواب ،ورابطنة مكافحنة التشنهري ،وغريهنا) .وهتندف الن امج يف املقنام األول إىل ربنط
حقوق اإلنسان العاملية ابخل ات اليومية ،مع الرتكيز على أمهية هذه احلقوق يف املمارسة العملية.
سا سا -نشر صكوك حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -175هن نناك أس نناليب تلف ننة ي ننتم م ننن خالهل ننا نش ننر املن نواد املتصن نلة ابلص ننكوك الدولي ننة حلق ننوق
اإلنسننان يف مجيننع أحننناء النمسننا .وكننل القنوانني النمسنناوية ،هننا يف ذلن املعاهنندات الدوليننة حلقننوق
اإلنسننان الننيت صنندقت عليهننا النمسننا والقنوانني الننيت تتضننمن حقوقنا أساسننية ،تُنشننر إلكرتونينا مننن
خن ن ننالل نظن ن ننام املعلومن ن ننات القانونين ن ننة جلمهورين ن ننة النمسن ن ننا ،املتن ن نناح علن ن ننى شن ن ننبكة اإلنرتنن ن ننت جمن ن ننانا
(.)www.ris.bka.gv.at
 -176وتتننوىل الننوزارة االحتاديننة املختصننة املسننؤولة عننن اإلشنراف علننى التنفيننذ واالمتثننال صننياغة
وتوفري التقارير املتعلقة ابالمتثال لاللتزامات الدولية هوجب صكوك حقوق اإلنسنان الصنادرة عنن
األمم املتحدة أو جملس أورواب.

جيم -عملية تقدمي التقارير على الصعيد الوطين
 -177تفنني النمسننا ابلتزامهننا بتقنندمي تقننارير دوريننة إىل اآلليننات الدوليننة لرصنند حقننوق اإلنسننان.
ويتم إعداد التقارير ومتابعتها أساسا من خالل شبكة تضم جمموعنة منن منسنقي حقنوق اإلنسنان
يف الننوزارات االحتاديننة واملننناطق (الننوالايت) .وحينندد اجلنندول التننايل الننوزارة االحتاديننة املسننؤولة ع نن
تنسيق عملية تقدمي التقارير هوجب صنكوك األمنم املتحندة الرئيسنية الثمانينة حلقنوق اإلنسنان النيت
صنندقت عليهننا النمسننا واالسننتعراي النندوري الشننامل .وعننادة مننا تتضننمن عمليننة الصنياغة مشنناركة
شاملة من جانب النوزارات االحتادينة األخنرى ذات الصنلة ومنن جاننب النوالايت .وتُنشنر التقنارير
على املوقع الرمسي للوزارة املعنية على شبكة اإلنرتنت.
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ص األمم املتحدة

الوزارة االحتادية القائمة ابلتنسيق

االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله

املستشارية االحتادية

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية

املستشارية االحتادية

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الن ن ن ننوزارة االحتادين ن ن ننة للعمن ن ن ننل والشن ن ن ننؤون
االجتماعية ومحاية املستهل

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وزارة الصحة وشؤون املرأة االحتادية

اتفاقية مكافحة التعذيب

الن ن ن ن ن ن ننوزارة االحتادين ن ن ن ن ن ننة لشن ن ن ن ن ن ننؤون أورواب
واالندماج والشؤون اخلارجية

اتفاقية حقوق الطفل

وزارة األسرة والشباب االحتادية

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الن ن ن ننوزارة االحتادين ن ن ننة للعمن ن ن ننل والشن ن ن ننؤون
االجتماعية ومحاية املستهل

االستعراي الدوري الشامل

الن ن ن ن ن ن ننوزارة االحتادين ن ن ن ن ن ننة لشن ن ن ن ن ن ننؤون أورواب
واالندماج والشؤون اخلارجية

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وزارة العدل االحتادية
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اثلثا -معلومات عن عدم التمييز واملساوا
ألف -التشريعات وسبل النتصاف الفعالة
أول -التشريعات
 -178ينننص الدسننتور االحتننادي علننى مبنندأ املسنناواة يف املعاملننة وعنندم التمييننز .وابإلضننافة إىل
ذل ن  ،اعتم نندت تش نريعات واس ننعة النط نناق ملكافح ننة التميي ننز ،وف ننري تعزيزه ننا ابس نتمرار .وحتظ ننر
وحيظنر
التشريعات عموما التمييز املباشر ،والتمييز غري املباشر ،واالستهداف ابإليذاء ،والتحنر ُ .
التمييننز يف جمنناالت العمالننة ،واحلمايننة االجتماعيننة ،والتنندريب املهننين ،والتعلننيم يف املنندار  ،وتننوفري
السلع ،واملرافق ،واخلدمات املتاحة للجمهور.
 -179ويف جم ننال الق ننانون اإلداري وامل نندين ،يع ننزز تنفي ننذ التوجيه ننات ذات الص ننلة الص ننادرة ع ننن
االحتاد األورويب تشريعات مكافحة التمييز يف النمسا .وقد اعتمندت األقناليم (النوالايت) قوانينهنا
اخلاص ننة بشن ن ن املس نناواة يف املعامل ننة وع نندم التميي ننز يف جم نناالت اختصاص ننها ،وه نني القن نوانني ال ننيت
يتجاوز بعضها نطاق محاية مكافحة التمييز املكفول على املستوى االحتادي.
 -180ويتمتننع األشننخاص ذوو اإلعاقننة ابحلمايننة بفضننل تشنريع شننامل ملكافحننة التمييننز .وينننص
ذل التشريع على حظر التمييز يف احلياة اليومية ،وهو ما يشمل احلصول على السلع واخلندمات
املتاحننة للجمه ننور وبيئ ننة العم ننل ،فض نالا ع ننن جم ننال اإلدارة التنفيذي ننة االحتادي ننة .وتص نندر ال ننوالايت
قوانني ملكافحة التمييز يف جماالت اختصاصها.
 -181ويف  1ك ن نانون الثاين/ين نناير  ،2010ب نندأ سن نراين ق ننانون الش ن نراكة املس ننجلة .وي ننوفر ه ننذا
القانون لتزواج من نفس اجلنس آلية رمسية لالعرتاف بعالقاهتم وإعطائها وضع ا قانوني ا .والقواعد
املتعلقة إبنشاء شراكة مسجلة وآاثرها وفسخها متاثل إىل حد كبري القواعد اليت تنظم الزواج.
اثنيا -سبل النتصاف الفعالة
 -182تقوم جلنة املساواة يف املعاملة ،وأمني املظامل االحتادي املعين ابإلعاقة ،وأمني املظنامل املعنين
ابملساواة يف املعاملة ،واهليئات ذات الصلة يف الوالايت بتوفري احلماية من التمييز يف جمنال العمالنة
واحلص ننول عل ننى الس ننلع واخل نندمات .وف ننري ابس ننتمرار التوس ننع يف اجل نزاءات املفروض ننة عل ننى مجي ننع
أشننكال التمييننز ،وتطبقهننا احملنناكم النمسنناوية علننى النندوام .ويشننمل ذل ن التع نوي عننن األض نرار
املادية وغري املادية .وتسهم هذه اجلهود يف زايدة الوعي واحلساسية العامة بش ن قضااي التمييز.
 -183وفوز لضحااي التمييز من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ القنوانني التقندم بشنكاوى إىل
احملنناكم اإلداريننة االبتدائيننة .وتقننيِم هننذه احملنناكم منندى قانونيننة إج نراءات الشننرطة ،غ نري أهنننا ليسننت
ولننة بفننري جنزاءات أو مننن تعويض نات .أمننا التنندابري الت ديبيننة ،فيتخننذها رئ نيس املوظ نف املعننين
و/أو جلنننة أتديبيننة مسننتقلة .وإذا كننان سننوء سننلوك املوظننف املكلننف إبنفنناذ القنوانني يشننكل جرميننة
جنائية ،فال بد من إبال مكتب املدعي العام ،الذي يكون ملزم ا بفت حتقيق يف املوضوع.
 -184ويف هن ننذا السن ننياق ،يشن ننار إىل املعلومن ننات األكثن ننر حتدين نندا ال ن نواردة يف الفن ننرع اثني ن نا-ابء.
وتسننتعري احملكمننة الدسننتورية منندى تطننابق الق نوانني واملعاهنندات واألنظمننة مننع مبننادئ املسنناواة
وعدم التمييز املنصوص عليها يف الدستور.
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ابء -األنشطة احلكومية
 -185تتضمن القائمة التالية جمموعة غري حصرية من األنشطة احلكومية الرامية إىل منع التمييز
ضد الفئات الضعيفة يف تلف ميادين السياسة العامة.
أول -حقوق املرأ واملساوا ب اجلنس
 -186تتبننع النمسننا اس نرتاتيجية مزدوجننة لتعزيننز حقننوق امل نرأة واملسنناواة بننني اجلنسننني ،تتمثننل يف
التفاعل بني تعميم مراعاة املنظور اجلنساين من نحية ،وتعزيز املنرأة منن جهنة أخنرى .وعلنى النرغم
مننن أوجننه التحسننن الكبننرية الننيت ط نرأت علننى حالننة النسنناء والفتيننات واملسنناواة بننني اجلنسننني يف
السنننوات األخننرية ،ال ت نزال هننناك فننروق ال يسننتهان هبننا يف ال ندخل بننني املنرأة والرجننل ،فضنالا عننن
أوجه عدم املساواة يف جماالت احلياة األخرى.
 -187ولتحسني املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل ،جنرى وفنري تنفينذ العديند منن التندابري
واالسنرتاتيجيات ،مثننل خطننة العمننل الوطنيننة للمسنناواة بننني اجلنسننني يف سننوق العمننل ،فضنالا عننن
املبادرات املسنتمرة املتعلقنة أبايم البننات ،وبنرنمج  meineTechnik.atلتندريب النسناء والفتينات يف
مهن العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات .وهتدف هذه اجلهنود املسنتمرة إىل تضنييق الفجنوة
يف األجور بني اجلنسني ،وحتسني الفرص الوظيفينة فيمنا يتعلنق ابلوصنول إىل مناصنب صننع القنرار
والعودة إىل العمل بعد الوالدة.
 -188ويشننكل العمننل اجلنناري للجنننة املسنناواة يف املعاملننة (انظننر الفق نرتني  157و )182ركن نا
هامن ن ا يف دراس ننة وتنفي ننذ املس نناواة يف املعامل ننة ب ننني املن نرأة والرج ننل ،وال سن نيما يف جمن نال العم ننل .ويف
عام  ،2016اكتمل وضع تقرير تقييم لصكوك قوانني املساواة .وسنيؤدي هنذا التقرينر املتخصنص
إىل زايدة حتسني تدابري إنفاذ املساواة يف املعاملة واحلماية من التمييز يف القطاعني اخلاص والعام.
 -189وبغية زايدة احلد منن أوجنه التفناوت االجتمناعي واالقتصنادي وتعزينز حقنوق املنرأة يف مجينع
جمناالت احلينناة ،بنُذلت جهننود متواصنلة ملكافحننة العنننف القنائم علننى أسنا نننوع اجلننس ،مننن خننالل
مجلة أمور منها وضع خطة عمل وطنية طموحة تغطي الفرتة  2016-2014لتنفينذ اتفاقينة جملنس
أورواب ملنع ومكافحة العننف ضند املنرأة والعننف العنائلي .ولتعزينز رصند تنفينذ االتفاقينة ومواصنلة مجنع
البي ننانت املت ننوفرة بش ن ن العن ننف ض نند امل نرأة ،أنش ننا يف ع ننام  2016مكت ننب التنس ننيق ال ننوطين املع ننين
هكافحننة "العنننف ضنند امل نرأة" ( .)www.coordination-vaw.gv.atوتتبننع تش نريعات مكافحننة العنننف
العننائلي ،ال نيت فننري حتننديثها ابنتظننام ،مبنندأ "كننل مننن خيطننا ال بنند وأن يرحننل" ،وتتضننمن الشننروط
القانونية الالزمة لتوفري احلماية السريعة والفعالة لضحااي العنف العائلي.
اثنيا -حقوق األشخاص ذو اإلعاقة
 -190يتمت ننع األش ننخاص ذوي اإلعاق ننة عل ننى ق نندم املس نناواة بف ننرص الوص ننول إىل مجي ننع الت نندابري
وهصننص لتشننخاص ذوي اإلعاقننة حصننة يف فننرص العمننل تكفننل
املتاحننة للبنناحثني عننن عمننلُ .
إدماجهم يف سوق العمل .ويتعني على الشركات اليت ال تستخدم أشخاصنا منن ذوي اإلعاقنة أن
تنندفع تعويضنا إىل صننندوق مننا .ويسننتخدم هننذا الصننندوق ،الننذي يبلننر حجمننه قرابننة  175مليننون
ي ننورو ،م ننع من نوارد م ننن امليزاني ننة االحتادي ننة والص ننندوق االجتم نناعي األورويب ،لتموي ننل مس ننامهات يف
تكاليف العمل واملعدات والتعديالت يف مكان العمل ،ومساعدة يف جمال اإلدماج ،والدعم أثناء
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الت نندريب امله ننين ،وإس ننداء املش ننورة بشن ن ن احلي نناة املهني ننة بع نند إكم ننال الدراس ننة ،وت ننوفري املس نناعدة
الشخصية يف العمل ،وغري ذل من التدابري.
 -191ويف عننامي  1993و ،1996أصننب القننانون ينننص علننى إدمنناج األطفننال ذوي اإلعاقننة يف
املنندار االبتدائيننة والثانويننة .وبننناء علننى طلننب الوالنندين ،فننوز لتطفننال ال نذين حيتنناجون إىل دعننم
تعليمي خاص إما أن يلتحقوا هدرسة لنذوي االحتياجنات اخلاصنة أو أن يدرسنوا يف مدرسنة عادينة.
ويُنظَّم التعليم الشامل للجميع إما يف فصول شاملة أو فردية .وعلى مدى عدة سنوات ،تلقنى أكثنر
من نصف مجيع األطفال الذين حيتاجون إىل دعم تعليمي خاص تعليما شامالا .وقند ُسننت أحكنام
قانونيننة خاصننة لضننمان تقنندمي املسنناعدة الشنناملة للطننالب ذوي اإلعاقننة يف املنندار الثانويننة العليننا.
ويتحقننق التنندريب املهننين الشننامل عننن طريننق متدينند فننرتة التلمننذة الصننناعية ملنندة سنننة واحنندة ،أو يف
حنناالت اسننتثنائية سنننتان و/أو يف شننكل أتهيننل جزئنني حلرفننة م ناهرة بعنند تنندريب يننرتاوح بننني س ننة
واحن نندة وثن ننالث سن نننوات .وين نننص قن ننانون التن نندريب املهن ننين علن ننى هفن نني سن نناعات العمن ننل اليومين ننة
واألسننبوعية العاديننة للمتنندربني ذوي اإلعاقننة .وفننري دعننم الطننالب اجلننامعيني ذوي اإلعاقننة يف مجيننع
جماالت دراستهم من خالل موظفني متخصصني يف شؤون الطالب ذوي اإلعاقة.
اثلثا -معاجلة أوجه التفاوت القتصا ية والجتماعية
 -192ملواص ننلة أتم ننني الش ننبكة االجتماعي ننة الش نناملة يف أوق ننات املص نناعب االقتص ننادية ،تتخ ننذ
احلكومة تدابري إصالح حمددة لتحقيق العمالة الكاملة ومكافحة الفقر.
 -193وميثل تعزينز التعلنيم والتندريب وعمالنة الشنباب وإدمناج الفئنات املهمشنة يف سنوق العمنل
جماالت ذات أولوية لسياسة سوق العمنل .وابلنيابنة عنن احلكومنة ،تنوفر دائنرة التوظينف العامنة يف
النمسننا خنندمات التوظيننف واملشننورة واخلنندمات املتعلقننة ابملننؤهالت والنندعم املنايل ،وتلعنب ابلتننايل
دورا أساسي ا يف منع البطالة والقضاء عليها يف النمسا.

 -194وتتاح للمهاجرين أيضا مجيع اخلدمات اليت توفرها دائنرة التوظينف العامنة .وتُننظَّم دورات
حمن ننددة مثن ننل ال ن ندورات التوجيهين ننة لتش ن نخاص الن ننذين ال تكن ننون األملانين ننة لغ ن نتهم األم ،أو دورات
لتحسننني فننرص العمننل ذات الت هيننل األعلننى ،أو املسنناعدة يف طلبننات العمننل ،أو دورات يف اللغننة
األملانيننة لتعزينز فننرص وصننول املهنناجرين إىل سننوق العمننل .وينُوىل اهتمننام خنناص للتعنناون بنني دائننرة
التوظيف العامة و تلف املنظمنات املعنينة ابملهناجرين .ولنزايدة حتسنني االنندماج يف سنوق العمنل،
بدأ يف متوز/يوليه  2016سراين قانون االعرتاف والتقييم.
 -195وميث ننل تعزي ننز التض ننامن االجتم نناعي ومكافح ننة الفق ننر أه نندافا مركزي ننة للحكوم ننة يف مجي ننع
جمن ن نناالت السياسن ن ننة العامن ن ننة .ويف كن ن ننانون األول/ديسن ن ننم  ،2010مت إصن ن ننالح نظن ن ننام املسن ن نناعدة
االجتماعية النمساوي ،ومت تنفيذ خطة احلد األدىن للدخل اخلاضعة الختبار القدرات املادينة منن
خن ننالل اتفن نناق بن ننني االحتن نناد والن ننوالايت االحتادين ننة عم ن نالا ابملن ننادة (15أ) من ننن القن ننانون الدسن ننتوري
االحتنادي .وُمينن هنذا النندخل األدىن لتشنخاص النذين ال ميلكنون مننا يكفني منن القندرات املاديننة
لتغطيننة نفقنناهتم اخلاصننة وتكنناليف معيشننة أقننارهبم أبنفسننهم ،حي ن حيصننلون علننى مبلننر مقطننوع
لضنمان وسننائل العنني واملعيشننة (ابملعننايري النندنيا) خنارج دور الرعايننة السننكنية مننن جهننة ،وضننمان
اخلدمات الصحية الضرورية يف حالة املري واحلمل والنوالدة منن جهنة أخنرى .ومنن حين املبندأ،
ينطبننق ذل ن أيض نا علننى األشننخاص الننذين حصننلوا علننى مركننز الالجننا أو مركننز احلمايننة الفرعيننة
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(املسننتفيدون مننن احلمايننة الدوليننة) ،ولكننن لننيس علننى ملتمسنني اللجننوء ألهنننم حيصننلون علننى منزااي
عيني نة .ويسننتفيد مننن هننذا التحسننن بصننفة رئيسننية اآلابء الوحينندون الننذين يواجهننون خطننر الفقننر
بصننفة خاص ننة .ويتمث ننل أح نند األه ننداف األساسننية خلط ننة احل نند األدىن لل نندخل اخلاض ننعة الختب ننار
القدرات املادية يف إعادة إدماج الفئات املهمشة يف سوق العمل.
رابعا -التدابري التعليمية
 -196تتمثل العناصر األساسية لسياسة التعلنيم النمسناوية يف تنوفري التعلنيم والتندريب للجمينع،
وزايدة املعرفن ننة والقن نندرات واملهن ننارات ،واالع ن نرتاف ابألداء الفن ننردي ،وتشن ننجيع التنشن ننئة الشخصن ننية
املوجهة حنو القيم .ويعين التعليم تشجيع اإلبنداع ،والكفناءة االجتماعينة ،والتفناهم بنني الثقافنات،
والتس ننام  ،والدميقراطي ننة ،الن نيت ف ننري تش ننجيعها يف املق ننام األول م ننن خ ننالل التثقي ننف السياسن ني.
وفننب علننى املنندار االبتدائيننة والثانويننة ضننمان تننوفري أعلننى مسننتوى كننن مننن التعلننيم للجميننع.
وينبغنني أن حيصننل األطفننال والشننباب يف النمسننا علننى أفضننل تعلننيم كننن .وعلننى أسننا تكننافؤ
الفرص واملساواة بني اجلنسني ،فب علنى املدرسنة أن تكفنل التنشنئة غنري التمييزينة لتطفنال ذوي
اخللفيات األسرية واألصول الثقافية املختلفة.
 -197واهن ننذت النمسن ننا تن نندابري شن نناملة يف مين نندان تعلن ننيم الكبن ننار إلعطن نناء النن ننا فرصن ننة اثنين ننة
للحصول على منؤهالت دراسنية .وينصنب الرتكينز أيضن ا علنى التعلنيم األساسني للبنالغني ،وخباصنة
للمهاجرين ،واحلصول على املؤهالت الرئيسية لتحسني الفرص املهنية وقد أنشئت شنبكة لتعزينز
حمو األمية وإسداء املشورة الفردية للمهاجرين.
خامسا -الرعاية الصحية
 -198تلتزم احلكومة االحتادينة بنظنام قنوي للصنحة العامنة وبضنمان الرعاينة الطبينة عالينة اجلنودة
للجميننع يف النمسننا بص ننرف النظننر ع ننن النندخل ،أو السننن ،أو األص ننل ،أو النندين ،أو الن ننوع ،أو
اللغننة ،أو اللننون ،أو التوجننه اجلنسنني أو السياسنني ،أو اإلعاقننة ،أو االنتمنناء االجتمنناعي .ول نزايدة
س ننالمة املرض ننى ،ت نندعم احلكوم ننة االحتادي ننة النمس نناوية مب ننادرة مش ننرتكة ب ننني األطب نناء النمس نناويني
وغريهم من أخصائيي الرعاينة الصنحية منن أجنل تنفينذ نظنام وطنين لإلبنال عنن األخطناء والنتعلم
يف منظومننة الرعايننة الصننحية النمسنناوية ،وهننو النظننام الننذي أصننب متاح ن ا للجمهننور علننى شننبكة
اإلنرتنت منذ تشرين الثاين/نوفم .2009
 -199ويف عننام  ،2011قننام مجيننع أصننحاب املصننلحة املعنيننني بصننياغة  10أهننداف صننحية يف
عملية واسعة وتشناركية (مشلنت أكثنر منن  40منن املؤسسنات ذات الصنلة ومنظمنات اجملتمنع املندين
مننن أصننحاب املصننلحة) .ويف عننام  ،2012أقننرت اللجنننة الصننحية االحتاديننة هننذه األهننداف .ويف
ع ن ننام  ،2013أدرج ن ننت احلكوم ن ننة االحتادي ن ننة األه ن ننداف يف ب ن ننرنمج عمله ن ننا احل ن ننايل .وهت ن ندف ه ن ننذه
األهننداف إىل إطالننة أمنند احلينناة الصننحية للسننكان النمسنناويني علننى منندى السنننوات العشنرين املقبلننة
(ح عام  ،)2032بغ النظر عن مستوى التعليم ،أو الدخل ،أو ظروف املعيشة الشخصية.
سا سا -الرعاية طويلة األجل
 -200يف عننام  ،1993اسننتحدثت التغطيننة الشنناملة لبنندل الرعايننة طويلننة األجننل املمولننة مننن
الضنرائب لتمويننل الرعايننة طويلننة األجننل .وفمننع نظننام الرعايننة الطويلننة األجننل بننني االسننتحقاقات
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النقدية والعينية .وهو يتي لتشخاص احملتاجني البقاء يف منازهلم ألطول فرتة كنة والعي حيناة
مستقلة .وإذا لزم األمر ،يتم توفري الرعاية على مدار  24ساعة يف دور خاصة.
 -201وهنذا البنندل هنو جننوهر النظننام ،ويننتم منحنه بغن النظننر عننن أسننباب احتياجننات الرعايننة
أو دخ ننل الش ننخص املع ننين أو األص ننول ال ننيت ميتلكه ننا .وي ننوفر ه ننذا الب نندل تعويض ننات اثبت ننة ع ننن
التكاليف اإلضافية النامجة عن متطلبات الرعاينة ،وينتم منحهنا علنى سنبعة مسنتوايت وفقن ا لدرجنة
الرعاية املطلوبة ،وهي ترتاوح بني  157.30يورو (املستوى االول) و 1 688.90ينورو (املسنتوى
السابع) .ويف عام  ،2013كان حوايل  5يف املائة من سكان النمسا حيصلون على هذا البدل.
 -202ويف عام  ،2011بدأ العمل يف صندوق الرعاية طويلة األجل يف النمسنا .وهتندف املنن
املقدمة من هذا الصندوق إىل ضنمان تنوفر واسنتدامة خندمات الرعاينة طويلنة األجنل ،النيت توفرهنا
األقاليم (النوالايت) والبلندايت ابلتعناون منع املنظمنات غنري اهلادفنة للنرب  .ويضنع صنندوق الرعاينة
طويلن ننة األجن ننل أولن ننوايت لتوسن ننيع اخلن نندمات املتنقلن ننة علن ننى الصن ننعيد الن ننوطين ،ويسن ننتخدم أساس ن ن ا
للخنندمات غننري الثابت ننة .ويف الفننرتة بننني ع ننامي  2011و ،2016مت حتويننل مننا جمموع ننه 1.335
مليار يورو هلذا الغري (ثلثاها من الدولة االحتادية وثلثها من الوالايت والبلدايت).
 -203واليوم ،يتضمن نظام الرعاية طويلة األجل أيضنا منن إعاننة إجنازة الرعاينة لندعم مقندمي
الرعاية األسرية لتحسني التنسيق بني العمل والرعاية عن طريق أخنذ إجنازة رعاينة أو رعاينة لنبع
الوقت .وتعتمد إعانة إجازة الرعاية على دخل مقدم الطلب.
سابعا -الندماج
 -204أنشئت األمانة احلكومية املعنية ابلتكامل يف عام  ،2011وأدجمت يف وزارة اخلارجينة يف
آذار/مننار  ،2014ومت تغيننري امسهننا إىل الننوزارة االحتاديننة للشننؤون األوروبيننة واالننندماج والشننؤون
اخلارجية ،وأصب االندماج ابلتايل مسؤولية رئيسية من مسؤوليات احلكومنة االحتادينة .وقند س َّنهل
ذل ن االسننتفادة مننن أوجننه التنندزر اجلدينندة ،ويبننني كيننف أصننب هننذا املوضننوع عنصننرا اجتماعي نا
وسياسي ا هام ا يف النمسا .ومنذ بدء سراين خطة العمل الوطنية بش ن االندماج يف عنام ،2010
مت إحنراز قنندر كبننري مننن التقنندم بشن ن موضننوع اإلدمنناج ،مننن الننناحيتني اهليكلينة واجلوهريننة .وفننري
العمننل منننذ عننام  2012علننى مفهننوم "االننندماج منننذ البدايننة األوىل" .وقنند أنشننا جملننس للخن اء
وجملس استشاري لالندماج من أجنل تقينيم تندابري االنندماج اجلارينة ومواصنلة تطويرهنا ،كمنا يضنم
اجمللسننان ثلننني عننن اجملتمننع املنندين .وميكننن اسننتخدام مؤشنرات االنندماج املوضننوعة بصنورة علمينة
لتحدينند منندى جننناح عمليننة االننندماج .ويف كننانون الثاين/يننناير  ،2016أصنندرت احلكومننة "50
نقطة عمل  -خطة إلدماج األشنخاص املتمتعنني حبنق اللجنوء أو احلماينة الفرعينة يف النمسنا" منن
أج ننل وض ننع ش ننروط إط ننار اجتم نناعي مي ِكن نن م ننن إدم نناج الالجئ ننني عل ننى أفض ننل وج ننه كن نن دون
إعفنائهم منن مسنؤوليتهم عنن بنذل جهنود لالنندماج .وتنرد تفاصنيل التندابري املتخنذة وحالنة التنفيننذ
ابلتفصيل يف تقارير االندماج اليت تنشر سنوايا ،وهي متاحة للجمهور.
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