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أوال -المنهجية والعملية التشاورية

()1

 -1لقد صيغ التقرير الـوينل الثـاين لمنمسـال الـذ ع وعـ ً يمـست راضسـت راي الـدور الشـام
جملم ــس قق ــون النس ــام الت ــارو لألم ــم املتح ــدة وع ًي ــداده ا ــذا ال ــريل وفقـ ـات لممع ــاد التوألي ي ــة
ال ام ـ ــة ال ـ ــجم ايتم ـ ــدها م ـ ــس قق ـ ــون النس ـ ــام لمجول ـ ــة الثاني ـ ــة م ـ ــن يممي ـ ــة اضس ـ ــت راي ال ـ ــدور
الشام ( .)2ويأيت الفص األول ينعقـات لمفقـرة  1مـن املعـاد التوألي يـة (املن جيـة وال مميـة التشـاورية)
فيمـا يشـ الفصـ الثــاينل الــذ يتفـ مــو الفقـرة رــا ل ً آخــر التطــورات املت مقــة رالينــارين القــانوين
واملؤسس ـ يمــا الفص ـ الثالــي فيصــي ايــة وت ايــا ققــون النســام الفرديــة يف النمس ـال والتــدار
املتخــذة منــذ اضســت راي األخ ـ ل فل ـست يــن التقــدا ااــرل والتحــديات املقعمــة (الفق ـرات ألــيم ودال
وها ) .ويف اخلتاا يتفـ الفصـ الرارـو مـو الفقـرة واو يف وصـي األولويـات الويننيـة .والينـار املرأل ـ
اذا التقرير هو اليسم ال امل حلقون النسام واحلقون واحلريات األساسية املكرسة فيً.
 -2ويرك ــا التقري ــر يم ــت التوص ــيات ال ــجم س ــع يم قعم ــت ا ــا النمس ــا يثن ــا است راعـ ـ ا ال ــدور
الش ــام األول يف ي ــاا  .2011وه ــو يص ــي يق ــد التط ــورات التشـ ـري ية وم ــا رافق ــا م ــن ت ــدار
وسياســات ومشــاريو ومعــادرات ألديــدة .وقــد تقــرر يــدا ال ــودة ــددات ً ًدرا وصــي يــاا حلالــة
قق ــون النس ــام يف النمس ــال ًل ورد لل ــي الوص ــي يف التقري ــر األول( .)3واملسقظ ــات ال ام ــة يم ــت
الين ــار امل ي ــار واملؤسسـ ـ الـ ـواردة يف التقري ــر األولل فلـ ـست ي ــن التوأل ــً ال ــاا لسياس ــات قق ــون
النسام يف النمسال ض تاال سارية.
 -3وهــذا التقريــر مــرة مشــاورات وثيقــة رـ الــولارات اضحتاديــة واملقاين ــات اضحتاديــة رتنســي مــن
الـولارة اضحتاديــة لشـؤوم يورورــا واضنـدما والشــؤوم اخلارأليـة .وقــد ع ًيـداده رقوـرا منسـق ققــون
النســام التــار لمــولارات اضحتاديــةل فل ـست يــن منس ـق املقاين ــات اضحتاديــة .وقــد خلــو ل مميــة
اســت راي وــفافة مــن ألانــة اجملتمــو املــدين ويتيحــت الفــرمي لتقــدق الت ميقــات واشرا قــول مشــرو
التقرير الوينل املقدا.
 -4ويف كــانوم الثاين/ينــاير 2015ل ويرسـ مشــرو تقريــر يول ً ويــو الــولارات اضحتاديــة وً
املقاين ــات اضحتاديــة وينمــة ًلي ــا تقــدق ت ميقاهت ــا رشــأنً .ومشــرو التقريــرل ً ألانــة امل موم ــات
يـ ــن يمميـ ــة اضسـ ــت راي الـ ــدور الشـ ــام ل قـ ــد نشـ ــر يمـ ــت موقـ ــو الـ ــولارة اضحتاديـ ــة لشـ ــؤوم يورورـ ــا
واضنـدما والشـؤوم اخلارأليــة يمـت الشـعكة()4ل مشــفويات رـديوة ً ويـو يصــحاح املصـمحة لرســال
ت ميق ــات خطي ــة ً ينـ ـوام رري ــد ًلك ــهلوين حم ــدد خصيص ـات ا ــذا ال ــري( .)5وع ييل ـات نش ــر مش ــرو
تقريــر يمــت نطــان واســو يف صــفوا اجملتمــو املــدين يــرب الربيــد اللكــهلوينل متلــمنات ديــوة ً تقــدق
الت ميقـات .والت ميقــات الـواردة ع نشــرها ييلـات يمــت موقــو الــولارة اضحتاديـة املــذكورة يمــت الشــعكة .ع
ر ــد لل ــي حتري ــر مش ــرو تقري ــر ــددات لكـ ـ ي ك ــس تم ــي الت ميق ــات .وتواص ـ احل ـوار املفت ـوح م ــو
اجملتم ــو امل ــدين فيم ــا يت مـ ـ راضس ــت راي ال ــدور الش ــام ل ــدة ييـ ـواا (انظ ــر الفصـ ـ الث ــاين-دال)
وسيستمر ر د است راي النمسال اجلديد يف و ر تشرين الثاين/نوفمرب.
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 -5وايتم ــدت احلكوم ــة اضحتادي ــة يف  7متول/يولي ــً  2015التقري ــر ال ــوينل ال ــذ ع تقدمي ــً ً
مكتة مفوعة األمم املتحدة السامية حلقون النسام يف الوقت اادد.

ثانيا -اإليار القانوني والمؤسسي  -التطورات التي جدت منذ االستعراض األخير
 -6غـل يــن القـول ًم ت ايــا و ايـة ققــون النسـام يمميــة قيويـة ض ميكــن يرـدات ايتعــار ي ـا قــد
اكتمم ــت كميـ ـاتل نظـ ـرات لمتط ــورات اجلدي ــدة املس ــتمرة ومس ــتويات ويـ ـ اجملتم ــو املت ـ ـ ة رش ــك دا ــم.
والنقــد املوألــً مــن اجملتمــو املــدين تأخــذه النمســا مأخــذ اجلــد وتست رعــً يف األتمايــات داخميــة ت قــد
رانتظــاا .وًق ـرال تقــدا ييســر منــً يف ــاضت م ينــة فيمــا التحــديات يف ــاضت يخــر يكثــر ت قيــدات
ومن األص ة الت مـة يمي ـال وللـي ألا يـات ألسـعاح سياسـيةل ولكـن ييلـات رسـعة قمـة املـوارد النا ـة
معاورة ين قيود املياانية املفروعة يف النمسا منذ يدة ييواا.

ألف -حقوق اإلنسان والتشريع الدستوري

()6

 -7يقــوا الينــار امل يــار واملؤسس ـ حلمايــة ققــون النســام يف النمســا يمــت تش ـريو دســتور
ويــاا مت ـ الداد نطاق ــً اتســايات يثنــا ف ــهلة اضســت راي .وامل مومــات املفص ــمة يــن الينــار التش ـري
األساس ـ متاق ــة يف تقري ــر اضس ــت راي ال ــدور الش ــام األول لمنمس ــا .وفيم ــا يم ـ يه ــم التط ــورات
القانونية اجلديدة فيما يتص حبقون النسام ه :
التشريع الدستوري
 -8حتقـ حتسـن ممحــو يف نظــاا ايــة ققــون النســام مــو ــور الصــسح الدار الشــام
الــذ دخـ قيــا النفــال يف  1كــانوم الثاين/ينــاير  .2014ورالعــد رال مـ رنظــاا قلــا ًدار مــن
درألتـ ()7ل يصــعحت احلمايــة القانونيــة مــن األف ــال الداريــة ييســر ويوعـ ل ًل تســم رتقمــي كعـ
لطـول الألـرا ات ورتـوف خدمــة يفلـ لممـواينن  .والألـرا ات الداريــة اشم علـو ضسـت راي مــن
ألانة حماكم مستقمةل مبا ميكن األفراد من ييمال ققوق م رشك يفل .
 -9ويف الأل ـرا ات القل ــا ية ال ادي ــةل يت ــي تق ــدا اينــرا م ــا رطم ــة مراأل ــة لقواي ــد قانوني ــةا
فرصـة لألفـرادل رشــرون م ينــةل ينمـة مراأل ــة ااكمــة الدســتورية لدسـتورية مطارقــة األقكــاا القانونيــة
امل نية (مو ققون النسام)(.)8
 -10ورالع ـ ــافة ً لل ـ ــي ع ت ـ ــدي الق ـ ــانوم الدس ـ ــتور اضحت ـ ــاد لتوع ـ ــي يم اضنت اك ـ ــات
املايوم ــة حلق ــون النس ــام تن ــدر ع ــمن وضي ــة الرص ــد املخول ــة ملكت ــة يمـ ـ املظ ــا النمس ــاو
(لممايد من التفاصي ل انظر الفر ثانيات-أليم يدناه).
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التدابير لي القانون العاً
ً -11جي ــاد ت ري ــي ألن ــا حم ــدد لمت ــذية يف الع ــاح (312ي) اجلدي ــد م ــن الق ــانوم اجلن ــا يف
ياا .)10(2013
 -12تشـ ـ ــديد الت ريـ ـ ــي اجلنـ ـ ــا خلطـ ـ ــاح الكراهيـ ـ ــة (العـ ـ ــاح  283مـ ـ ــن القـ ـ ــانوم اجلنـ ـ ــا ) يف
ي ــد يش ــهلن مبوألع ــً يم توص ــي مثـ ـ ه ــذه اجلرمي ــة رأ ــا هت ــدد الس ــسمة
ي ــاا )11(2012ل ال ــذ
ال امــةل وفــري خطــاح الكراهيــة يمــت و ــور يوســو يشــك ســععات كافيـات لــذلي .ويــسوة يمــت للــيل
ع توس ــيو دا ــرة األو ــخامي املتمت ـ ـ راحلماي ــة ً ق ــد كعـ ـ  .وسـ ـن ت ــدي آخ ــر يف ي ــاا 2014
وسوا يدخ قيا النفال يف النصـي الثـاين مـن يـاا  .2015وسـوا يشـم للـيل يف ومـة يمـورل
مس ــألة يض تظـ ـ املس ــؤولية اجلنا ي ــة تتوق ــي يم ــت اهتدي ــد الس ــسمة ال ام ــةا والوف ــا رش ــرن الدياي ــة
رــالتفوه مبثـ هــذا اخلطــاح يمــاا قرارــة  30وخصـات .ووــرن وألــود و ــور يوســول كمــا كــام احلــال يف
السار (قرارة  150وخصات) سوا يكوم لً يثر مشدد لم قورة.
 -13ق ـذا العــاح  )2(8مــن القــانوم املــنظم لتش ـ ي الريايــا األألانــة يف يــاا 2011ل الــذ
كــام يشــهلن تس ـري الشــركة لم ــامم األألانــة قع ـ غ ـ هم ينــدما تــديو احلاألــة ً عفــي يــدد
ال امم (.)12
 -14وعــو قكــم ألنــا ًدار خــامي يف قــانوم امل اممــة املتســاوية ل و ـ ار التمييــا يف ــال
السكام يف ياا .)13(2011
 -15يدخـ ـ ت ــدي ألدي ــد يم ــت ق ــانوم امل امم ــة املتس ــاوية يف ي ــاا )14(2013ل ال ــذ ــدد يم
ويــو اجملــاضت الــجم ت طي ــا توألي ــات اضحتــاد األورول رشــأم امل اممــة املتســاوية لألوــخامي ال ــامم
حلسـ ــاام اخلـ ــامي ي طي ـ ــا ييل ـ ـات قـ ــانوم امل اممـ ــة املتسـ ــاوية وع متديـ ــد فـ ــهلة التقـ ــادا لتوأليـ ــً الـ ــت م
خبص ــومي التح ــرم اجلنس ـ ـ م ــن س ــنة ً ث ــس س ــنوات وتعس ــي الأل ـ ـرا ات يم ــاا جلن ــة امل امم ــة
املتساوية.
 -16ي ـ ــدلت الفق ـ ــرة  )3(1م ـ ــن الع ـ ــاح الثال ـ ــي م ـ ــن الق ـ ــانوم التم ي ـ ــد ل ألـ ـ ـرا ات اجلنا ي ـ ــة
الداريــة( )15يف يــاا 2012ل قصــد توســيو نطــان املســؤولية اجلنا يــة :ويصــع اشم التمييــا عــد ي
و ــخ رس ــعة ال ــرن يو الم ــوم يو القومي ــة يو األص ـ الث ــل يو اايمن ــة الديني ــة يو الياق ــة يو من ــو
وــخ مــا مــن الوصــول ً ي مكــام يو التمتــو رــأ خدمــة موأل ــة ضســتخداا يامــة اجلم ــورل
كم ا يمـور تشـك ألرميـة ي اقـة يمي ـا القـانوم .و ي ـد مـن املمكـن يم يفلـ التربيـر املسـتخدا يف
السار ويم التمييا يتم افق ا (يمت سعي املثال) يمت يساس ينصر ً الترب ة.
 -17يدخـ ت ــدي يمــت قــانوم وـرينة األمــن ال ــاا يف يــاا )16(2013ل يصــع ميكــن مبوألعــًل يف
قالــة وألــود خطــر يمــت قاصــرل منــو مرتكــة ألرميــة مــن دخــول مؤسســة لريايــة األينفــال يو مدرســة
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يو مرف ـ لمريايــة الن اريــة يــهلدد يميــً األينفــال وفــري يقورــة ًداريــة ل ــدا اضمتثــال ألمــر راضمتنــا
يصدر ين حمكمة لمحماية من ال ني املنايل.
 -18ت ــدي ق ــانوم اجملموي ــات الثني ــة( )17م ــن يألـ ـ التنفي ــذ ال ــدا م والش ــام ألقك ــاا ااكم ــة
الدس ــتورية فيم ــا يت مـ ـ رأمس ــا األم ــاكن (وق ــد وعـ ـ ت رالف ـ ـ الو ــارات يم ــت الطرق ــات املناس ــعة
رــالم ت ) .وحتديــد الســمطات واملكاتــة الــجم جيــول في ــا اســتخداا الم ــات الكرواتيــة يو الســموفينية يو
اان ارية كم ة رمسية ًعافة ً الم ة األملانية.

باء -االلتزامات الدولية

()18

 -19ي ــتم راس ــتمرار رص ــد امتث ــال القـ ـوان الوينني ــة ضلتاام ــات النمس ــا الدولي ــة وت تم ــد راس ــتمرار
الت ديست املطمورة يند المـاوا .ومنـذ يـاا 2012ل تسـتخدا ييلـات ااكمـة الدسـتورية ميثـان اضحتـاد
األورول لمحقـ ــون األساسـ ــية كمرألـ ــو( )19ينـ ــد تطعي ـ ـ ق ـ ـوان اضحتـ ــاد األورولل ورالتـ ــايل ض ميكـ ــن
وقســة التمســي رــاحلقون الــجم يلــمن ا ميثــان احلقــون األساســية كحقــون دســتورية يف الشــكاو
الفرديــة يمــاا ااكمــة الدســتورية وً ــا تشــك هــذه احلقــون ييل ـات يسمــة مرأل يــة يف ًألرا اهتــا ينــد
النظر يف تواف التشريو مو القانوم الدستور رشك ياا.
 -20ومنذ اضست راي الـدور الشـام األخـ لمنمسـا يصـعحت النمسـا ينرفـات موق ـات يمـت اتفاقيـة
ققون النسام الدولية التالية:
اضتفاقية الدولية حلمايـة ويـو األوـخامي مـن اضختفـا القسـر ل الـجم صـادقت يمي ـا يف 7
()20
قايرام/يونيً 2012
الربوتوك ـ ـ ــول اضختي ـ ـ ــار ضتفاقي ـ ـ ــة مناهل ـ ـ ــة الت ـ ـ ــذية وغـ ـ ـ ـ ه م ـ ـ ــن ع ـ ـ ــروح امل امم ـ ـ ــة يو
ال قورـ ـ ــة القاسـ ـ ــية يو السًنسـ ـ ــانية يو امل ينـ ـ ــةل الـ ـ ــذ صـ ـ ــادقت يميـ ـ ــً يف  4كـ ـ ــانوم األول/
()21
ديسمرب 2012
اتفاقيــة مــس يورورــا رشــأم ايــة األينفــال مــن اضســت سل اجلنس ـ واليــذا اجلنس ـ ل الــجم
()22
صادقت يمي ا يف  25وعان/فرباير 2011
اتفاقيــة مــس يورورــا رشــأم منــو ومكافحــة ال نــي عــد امل ـرية وال نــي املنــايلل الــجم صــادقت
يمي ا يف  14تشرين الثاين/نوفمرب .)23(2013
 -21ورالع ــافة ً لل ــيل عل ــو لممراأل ــة راس ــتمرار مس ــألة م ــا ًلا كان ــت حتفظ ــات النمس ــا
وًيسناهت ــا رش ــأم اضتفاقيـ ــات الدولي ــة حلقـ ــون النس ــام ض ت ـ ـاال عـ ــرورية .ويف م ظ ــم احل ـ ـاضتل ع
اليــسم يــن هــذه التحفظــات فيمــا يتص ـ ر سقــة هــذه اضتفاقيــات مــو اضتفاقيــة األوروريــة حلمايــة
قق ــون النس ــام واحلري ــات األساس ــية .ويف قايرام/يوني ــً 2015ل س ــحعت النمس ــا حتفظ ــا يمـ ــت
املادة  11من اتفاقية القلا يمت ويو يوـكال التمييـا عـد املـرية .ويمميـة السـحة رالنسـعة جلميـو
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التحفظــات واليسنــات رشــأم اتفاقيــة ققــون الطفـ قــد رــديت ييلـات رالف ـ ويرعــت يمــت الربملــام
ضعــال املايــد مــن الأل ـرا ات رشــأ ا .والســحة ااتم ـ لــع التحفظــات يمــت اضتفاقيــة اخلاصــة
روعو السألئ جير قاليات حتميمً.
 -22وتت ــاوم النمس ــا م ــو وي ــو آلي ــات اي ــة قق ــون النس ــام الدولي ــة والقميمي ــة وق ــد وأل ــت
ديـ ـ ــوة دا مـ ـ ــة جلميـ ـ ــو املقـ ـ ــررين اخلاص ـ ـ ـ التـ ـ ــار لألمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة لايـ ـ ــارة النمسـ ـ ــا .ويف نيسـ ـ ــام/
يرريـ 2011ل قامــت اخلعـ ة املســتقمة التار ــة جملمــس ققــون النســام وامل نيــة رــاحلقون الثقافيــة رايــارة
لمنمســا ملــدة يســعوي لارت خسامــا ييل ـات يــدة مقاين ــات احتاديــة .ويف يــاا 2015ل قــاا اخلع ـ
املســتق امل ــل حبقــون النســام لممســن التــارو جملمــس ققــون النســام رايــارة النمســا واست راع ـ ا
ملدة يشرة يياا.
 -23وق ــاا مف ــوي م ــس يورور ــا حلق ــون النس ــام الس ــيد ن ــيمس م ــويانيكسل نيار ــة ي ــن اجملم ــسل
راي ــارة النمس ــا يف قايرام/يوني ــً  .2012ويف تشـ ـرين األول/يكت ــورر  2014اس ــتقعمت النمس ــا وف ــدات
تار ـات لمجنــة األوروريــة ملنــو الت ــذية وغ ـ ه مــن عــروح امل اممــة يو ال قورــة القاســية يو السًنســانية يو
امل ين ـ ــةل كم ـ ــا اس ـ ــتقعمت وف ـ ــدات تار ـ ـ ـات لمجن ـ ــة األوروري ـ ــة ملكافح ـ ــة ال نصـ ـ ـرية والت ص ـ ــة يف تش ـ ـ ـرين
الثاين/نوفمرب .2014
 -24والنمســا تف ـ رالتااماهتــا رتقــدق التقــارير الدوريــة ً آليــات رصــد ققــون النســام الدوليــة.
وًي ــداد ومتار ــة التق ــارير يق ــوا ام ــا رش ــك يساس ـ ـ فري ـ ـ منس ــق قق ــون النس ــام يف ال ــولارات
اضحتادية واملقاين ات اضحتادية.

جيم -مؤسسات حقوق اإلنسان

()24

 -25اا ــاكم النمس ــاويةل ي اا ــاكم املدني ــة واا ــاكم اجلنا ي ــة واا ــاكم الداري ــة وحم ــاكم الق ــانوم
ال ــاال هـ ـ اجل ــات الفايم ــة األه ــم يف رص ــد تنفي ــذ اضلتاام ــات يف ــال قق ــون النس ــام .وتم ــة
ااكم ــة الدس ــتورية النمس ــاوية دورات ر يس ــيات ًل تق ــوا ررص ــد امتث ــال التش ـ ـري ات والقـ ـوان واألقك ــاا
الداريــة لمم ــاي الدســتورية وًل ــا تمــي األقكــاا ًلا مــا انت كــت الدســتور .وهــذا يســر ييلـات يمــت
ققــون النســام املعينــة يف الدســتورل ورشــك خــامي احلقــون الــجم تلــمن ا اضتفاقيــة األوروريــة حلقــون
النسام ورروتوكوضهتا العافية الجم اا مركا دستور يف النمسا.
 -26وتوألــد رالعــافة ً للــي هيئ ـات متخصصــة  -يساســية  -يديــدة ليمــال ورصــد ايــة
ققون النسام .ومن يمثمـة للـي جلـام امل اممـة املتسـاوية ويمـ املظـا لمم اممـة املتسـاويةل ومفوعـو
احلماي ــة القانوني ــةل و ـ ــالس يمن ــا املظـ ــا لألينف ــال والشـ ــعاحل و ــالس يمنـ ــا املظ ــا القلـ ــا ي ل
و ـالس يمنـا املرعــتل و ثمـو املقيمـ ل والمجنــة النمسـاوية لرصــد تنفيـذ اتفاقيـة األمــم املتحـدة رشــأم
ققون األوخامي لو الياقة.
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 -27ورالعافة ً للـيل ينظـر مـس يمنـا املظـا النمسـاو  -الـذ ميكـن لمجميـو اضتصـال
رــً ان ـات  -يف ســو الدارة ااتمم ــة يف الدارة ال امــةل وض س ــيما فيمــا يتص ـ راضنت اكــات املايوم ــة
حلق ــون النس ــام .و م ــس يمن ــا املظ ــا النمس ــاو ومؤسس ــة قق ــون النس ــام ال ــوينل يف النمس ــا.
وو ـ ـ دت اختصاص ــاتً توس ــي ات ً ق ــد كع ـ ـ يف  1متول/يولي ــً 2012ل ًل م ــددت وضيت ــً لتش ــم
الرصـد الوقـا لممؤسسـات ال امـة واخلاصــةل قيثمـا قصـ قرمـام مــن احلريـة الفرديـة يو مـن ااتمـ
يم صـ ـ  .و م ــس يمن ــا املظ ــا النمس ــاو ل ال ــذ ي مـ ـ روص ــفً آلي ــة الوقاي ــة الوينني ــةل كم ــا ورد
وصــي للــي يف الربوتوكــول اضختيــار ضتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهلــة الت ــذيةل يســت ري يمــاكن
اضقتج ــال واحلرم ــام م ــن احلري ــة ً ألان ــة س ــت جل ــام  -مس ــتقمة ً -قميمي ــة ي ين ــا م ــس يمن ــا
املظـا النمسـاو ل وهـو ًل يف ـ للـي فقنـً يرصـد يمـ اايئـات التنفيذيـة .وهـذا ض يشـم وقســة
الســجوم ومراكــا الش ـرينة وً ــا يشــم ييل ـات الثكنــات ال ســكرية ومؤسســات األم ـراي النفســية وم ـ و
املسـ ــن ودور الريايـ ــة ومراكـ ــا األلمـ ــات وامل ـ ـ و املشـ ــهلكة لألقـ ــدا  .وملـ ــو مـ ــا مويـ ــً 4 000
مؤسســة يامــة وخاصــة لمرص ــد يمــت يســاس من ــتظم .ورالعــافة ً للــي ف ــقم مــس يمنــا املظ ــا
النمسـاو وـول لرصـد ســمو هيئـات ًنفـال القـوان ينـد اعـال تـدار قسـرية (مثـ يمميـات الشـرينة
يثنا املظاهرات).
 -28ويـ ــديم اجملمـ ــس اضستشـ ــار حلقـ ــون النسـ ــام مـ ــس يمنـ ــا املظـ ــا النمسـ ــاو يف يممـ ــًل
ويسـ ــد لـ ــً املشـ ــورة رشـ ــأم حتديـ ــد ـ ــاضت الهلكيـ ــا خـ ــسل ًأل ـ ـرا ات الرصـ ــدل وخبصـ ــومي ًرـ ــس
اضســتنتاألات ووعــو التوصــيات .ويتكــوم اجملمــس راملناصــفة ر ـ ثم ـ الــولارات اضحتاديــة ومكاتــة
احلكومــات ااميــة واملنظمــات غـ احلكوميــة .وقـ يــاا 2012ل كــام مــس ققــون النســام ي ــود
رـالنظر ً ولارة الداخميـة اضحتاديـةل ور ــد الصـسح ع حتويمـً ً مـس يمنــا املظـا النمسـاو مــو
توسيو موية املشارك .
 -29ورالع ــافة ً لل ــيل ي مـ ـ م ــس يمن ــا املظ ــا النمس ــاو ك يئ ــة رص ــد مس ــتقمة يمـ ـست
راملـ ــادة  )3(16مـ ــن اتفاقيـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة حلقـ ــون األوـ ــخامي لو الياقـ ــة ويرصـ ــد املؤسسـ ــات
والـرباما اخلاصــة راألوــخامي لو الياقــةل وللــي قصــد منــو ي وــك مــن يوــكال اضســت سل يو
ال نــي يو اليــذا  .و ــر المجــام املســتقمة امل ينــة اــذا ال ــري ليــارات مراقعــة يف املؤسســات اخلاصــة
راألوخامي لو الياقة.
 -30ويم ــت ًث ــر املسقظ ــات املع ــداة خ ــسل الاي ــارةل ميك ــن ًين ــسن ًألـ ـرا ات الرص ــد يممـ ـات ر ــأم
اادا الر يس يتمث يف م اجلة املشاك اايكمية الكامنة يف النظاا.
 -31ورالعــافة ً للــي مكــن ًصــسح وضيــة مــس يمنــا املظــا النمســاو هــذا اجملمــس مــن
ًقالـة املسقظـات الفرديـة املعـداة يثنـا ينشـطتً يف ـال الرصـد ً الربملـامل ًعـافة ً تقريـر النشــان
التقميد الذ يرس ً الربملام سنويات.

GE.15-12827

7/29

A/HRC/WG.6/23/AUT/1

 -32و ــر نقــد خبصــومي ًألـرا ات ت يـ ييلــا مــس يمنــا املظــا  :األيلــا الثسثــة ت يــن م
األقـااح السياســية الثسثــة األكــرب املمثمــة يف الربملــام وينتخــع م الربملــام وفق ـات لتصــويت األغمعيــة .غ ـ
يم ًأل ـرا الت ي ـ ه ــذا يل ــمن الش ــريية الدميقرايني ــة السلم ــة األساس ــية لمدميقرايني ــة الربملاني ــة (ولل ــي
يشعً ً قد كع ت ي الـر يس اضحتـاد يو وليـر ال ـدل لمقلـاة) .وييلـا اجملمـس الثسثـة ميارسـوم
و ــا ف م راســتقسلية تامــة يثنــا وضيــت م الــجم مــدهتا ســتة يي ـواا الــجم ض ميكــن م خساــا قرمــا م مــن
منص ــع م يو نقم ــم يو ي ــاام .وًع ــافة اضختصاص ــات املنص ــومي يمي ــا يف الربوتوك ــول اضختي ــار
ضتفاقيــة مناهلــة الت ــذية ً وضيــة مــس يمنــا املظــا النمســاو ل الــجم تشــم الت ــاوم الوثيـ مــو
خ ـربا ققــون النســام وجلــام الرصــد املســتقمة واجملمــس اضستشــار حلقــون النســامل تلــمن قيــاا
قوار وتعادل لمتجارح رشك مستمر مو اجملتمو املدين.
 -33ويف مقاين ــة فــورالرب ينــي يمـ املظــا القميمـ املســتق لفــورالرب راختصاصــات تتفـ مــو
الربوتوكــول اضختيــار ضتفاقيــة مناهلــة الت ــذية واتفاقيــة األمــم املتحــدة رشــأم ققــون األوــخامي
لو الياقة.

دال -دور المجتمع المدني

()25

 -34من ــذ اضس ــت راي األخـ ـ ورتنفي ــذ توص ــيات اضس ــت راي ال ــدور الش ــام ل اس ــتمر وتكث ــي
احلوار مو ثم اجملتمـو املـدين .ومنـذ يـاا 2011ل جيتمـو مـا ي ـرا رفريـ توأليـً م ـل راضسـت راي
الــدور الشــام (انظــر الفصـ األول) يمــت يســاس منــتظم قصــد تقيــيم تنفيــذ التوصــياتل والتحل ـ
لمتظاهرات املشهلكةل واملسايدة يف احلوارات املواعـي ية رـ ثمـ اجملتمـو املـدين والـولارات اضحتاديـة.
وقـ ـ وًم يق ــرل تق ــدا ه ــاا رس ــريات وتمف ــةل حبس ــة املوع ــويات قي ــد املناقش ــة واضختسف ــات يف
ال ـري فيمــا يت م ـ رتنفيــذ التوصــياتل ســا ت هــذه احل ـوارات ً ق ـد كع ـ يف رنــا الثقــة ويف خم ـ
ثقافــة ًجياريــة لمتواص ـ ر ـ احلكومــة واجملتمــو املــدين .وفيمــا يت م ـ مبشــاركة اجملتمــو املــدين يف حتديــد
خطة ال م الويننية لت ايا و اية ققون النسامل انظر الفص الرارو-يلي.
 -35ور عــارات يامــة فــقم م ــارا املمثم ـ لو اخلــربة مــن املنظمــات غ ـ احلكوميــة املواعــي ية
املتخصصــة يمــر مرقــة رــً ً قـ تـد ر يــد وتســتند ًليــً احلكومــة قــدر املســتطا لــد اســتنعان وتنفيــذ
تدار ومعادرات خاصة يف ال السياسات ال امة.

ثالثا -حماير ررة وتعزير ررز حقر رروق اإلنسر رران لر رري النمسر ررا  -التر رردابير المتمر ررذة منر ررذ
االستعراض األخير ،والتقدً المحرز والتحديات
 -36تــديم النمســا رنشـ ت
ـان معــاد أل ـ ققــون النســام يامليــة وغ ـ قارمــة لمتجا ــة ومهلارطــةل
األمر الذ يكده مؤمتر فيينـا ال ـامل ل ـاا  1993رشـأم ققـون النسـام .وقـد يخـذت النمسـا يمـت
نفسـ ا ت ــدات واعــحات رــاضقهلاا الشــام حلقــون النســام يمــت املســتوي الــوينل والــدويل .واليــسم
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ال ــامل حلقــون النســامل مبــا ورد فيــً مــن ققــونل يصــي ًينــار تمــي املعــاد القانونيــة الــجم ت ــدت
النمسا راقهلام ا والجم توألً أل ودها من يأل اية ققون النسام وت اياها.

ألف -المعاملة المتساوية وعدً التمييز
 -37يم ــة الت ــد رــاقهلاا ققــون النســام واحلظــر ال ــاا لمتمييــا دورات مركاي ـات يف قا مــة ققــون
النس ــام النمس ــاوية (الدس ــتور اضحت ــاد ) وق ــد كممت م ــا ولادت يف التوس ــو في م ــا يف ال دي ــد م ــن
النصومي القانونية يمت ص يد اضحتاد واملقاين ات.
 -1األيفال

()26

 -38تـود النمسـا يم تكفـ يفلـ احلظـو لألينفـال وهـ تسـمم حبـ األينفـال واألقــدا يف يم
يقرروا مصـ هم رأنفسـ م ويم ينمـوا يف قريـة ويف يفلـ الظـروا املمكنـة ويف يم يكـوم اـم احلـ يف
التمتو حبماية خاصة.
 -39ولقـ ـ ـد ص ـ ــادقت النمس ـ ــا يم ـ ــت اتفاقي ـ ــة قق ـ ــون الطفـ ـ ـ ( )27ورروتوكولي ـ ــا الع ـ ــافي األول
والثاين( .)28وقعـ يم تتخـذ النمسـا قـرارات خبصـومي املصـادقة يمـت الربوتوكـول العـايف الثالـيل تراقـة
التقــدا ااــرل وتطــور ال مـ الف مـ لمجنــة ققــون الطفـ  .ويمميــة ســحة ويــو حتفظــات وًيسنــات
النمسا السارية يمت اتفاقية ققون الطف ل الـذ تـأثر ً قـد كعـ ردراسـت يمميتـ قـول اتفاقيـة
قق ــون الطفـ ـ وتنفي ــذها يف النمس ــال س ــوا تفلـ ـ ً تطعيـ ـ موق ــد لستفاقي ــة يف النمس ــال وهـ ـ
ت كس توصية تقدمت اا منذ يمد ينوي جلنة األمم املتحدة حلقون الطف .
 -40وقصــد ليــادة ت ايــا ققــون الطفـ ل ايتمــد يف يــاا  )29(2011القــانوم الدســتور اضحتــاد
رشأم ققون الطف  .وهو يتلمن ققـون الطفـ الـجم يكفم ـا الدسـتور والـجم هـ قارمـة ل نفـال يمـاا
اااكم( .)30ويف صمة هذه احلقـون دـد قـ الطفـ يف التمتـو راحلمايـة والريايـةل وللـي مـو مرايـاة
امصاحل الطف الفلمتا يف ويو األقـوال .ورالعـافة ً للـيل يوعـو تشـديد خـامي يمـت اقـهلاا
رغعات الطف ل وقظر يم األينفـالل و ايـة األينفـال مـن ويـو يوـكال ال نـي ومـن اضسـت سل يو
اليذا (اجلنس ) وققون األينفال لو الياقة.
 -41ويف ــال قــانوم التمييــا اجلنسـ ل يــن قــانوم الألـرا ات اجلنا يــة املــنق ل الــذ دخـ قيــا
النف ــال يف ي ــاا 2014ل يم ــت ال ــديم النفس ــاين  -اضألتم ــاي اللاامـ ـ لل ــحايا اضيت ــدا اجلنسـ ـ
ااتمم ـ دوم ســن  14يام ـات .ويــسوة يمــت للــيل رــدي ال م ـ ارش ـ ادة خاصــة رالس ـوار اجلنا يــة
رالنسـ ــعة لـ ــدوا ر ريايـ ــة األينفـ ــال والشـ ــعاحال وللـ ــي للـ ــمام مرايـ ــاة ييـ ــة س ـ ـوار ًدانـ ــة رارتكـ ــاح
ايتــدا ات ألنســية ينــد تقيــيم كفــا ة الشــخ امل ــل ملمارســة ي نشــان م ــل يو تطــوي ينطــو
يمت ًوراا يو ديم يو رياية يو تررية لألقدا .
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 -42وق ــد يفلـ ــت ت ــدي  2013لقـ ــانوم و ـ ـرينة األمـ ــن ال ــداخم ً حتسـ ــينات لات وـ ــأم يف
ايــة األقــدا مــن ال نــي املنــايل .وهــو يتلــمنل يف ومــة مــا يتلــمنل توســي ات لنطــان احلرمــام مــن
الوصــول ً املــدارسل مبــا يف للــي األمــاكن اجملــاورة اــا .ورالعــافة ً للــي فــقم اايئــات التنفيذيــة
ممام ــة ر ــقرس املرك ــا املناس ــة امل ــل راحلماي ــة م ــن ال ن ــي ف ــورات ر ــأ من ـ تو م ــن الوص ــول ً امل ــدارس
مفروي يمت مرتكة اجلرميةل ويمت املركا ردوره يم يتص راألوخامي امل ددين ويوفر ام الديم.
 -43وهنـا م ــاي ألـودة رالنســعة مل اجلـة قــاضت ال نــي (املشـعوهة) احلساســة مـن قعيـ التوصــية
ارالايــارات املصــحورةا رـ األوليــا واألينفــال والســم  .ومثـ هــذه امل ــاي ترسـ األســاس ل امن ــا
تــدرية ملــو ف الايــاراتا متولــً احلكومــةل ودرس تــدريق يقــوا يمــت هــذا املن ــا نظــم م ـرت ق ـ
اشم .وهــو ي ــدا ً ًلكــا الــوي ر ااخلطــرا ااتم ـ االــذ يواأل ــً رفــاه الطف ـ ا وً تشــجيو
املو ف يمت ًيس مايد من اضهتماا رأ ان السمو لات الصمة.
 -44وقـ ــانوم األرـ ــوة والتسـ ــمية املـ ــنق ل الـ ــذ دخ ـ ـ قيـ ــا التنفيـ ــذ يف  1وـ ــعان/فرباير 2013ل
يتلــمن وصــفات واعــحات ل ـ ايولويــة رفــاه الطف ـ ا ي ط ـ رشــك ر يس ـ ق ـ الطف ـ يف الريايــة واألمــن
و ايــة ســسمتً اجلســدية والذهنيــةل ومرايــاة آرا ــً واضتصــال رانتظــاا رك ـ مــن الوالــدين وغ ــا مــن
األوــخامي امل م ـ اشخـرين الــذين هــم مرألــو يف قياتــً .ويف نفــس الوقــتل رــدي ال م ـ راضستشــارة
القانوني ــة املمام ــة رش ــأم ًس ــدا املش ــورة املمام ــة لموال ــدين خبص ــومي قق ــون يينف ــاام الص ـ ـ ار الس ــن
واقتياألاهتم قع ي ينسن رالهلاع .

يممية رصد ققون الطف
 -45نتيجــة لسست راع ـ الثالــي والرارــو لمنمســا يف ًينــار اتفاقيــة ققــون الطف ـ ل ينش ـ رــالولارة
اضحتاديــة لألســرة والطفولــة مــس لرصــد ققــون الطف ـ يتــألي مــن ثم ـ يــن ويــو اجل ــات امل نيــة
لات الصــمة وي م ـ ك يئ ــة استش ــارية مســتقمة وك لي ــة تنس ــي دا م ــة .وتقــوا م ام ــً يم ــت التوص ــيات
ال  73الجم تمقت ا جلنة ققون الطف .
 -2المرأة والمساواة بيم الجنسيم

()31

املساواة ر اجلنس
 -46يفلـ ــت خطـ ــة ال م ـ ـ الويننيـ ــة لممسـ ــاواة ر ـ ـ اجلنس ـ ـ يف سـ ــون ال م ـ ـ لألي ـ ـواا 2010
ً  ً 2013وعــو مويــة وــاممة مــن املعــادرات وً 55أل ـرا ت ممموس ـات فيمــا يتص ـ رالسياســات
ال ام ـ ــة .وق ـ ـ اشم ع تنفي ـ ــذ  90يف املا ـ ــة م ـ ــن الت ـ ــدار ًم ـ ــا كمي ـ ـات يو ألا ي ـ ـات .ومن ـ ــذ ي ـ ــاا 2011
يصــعحت الشــركات الــجم ت ــد يكثــر مــن ي ـدد م ـ مــن ال ــامم ممامــة رتقــدق تقــارير يــن الــدخ .
والشرن القانوين الـذ يفـري لكـر األألـور الـدنيا يف ًيسنـات الو ـا ي سـن وـفافية الـدخ  .ويف
آح/يغســطس 2013ل ع توســيو نطــان هــذه القايــدة القانونيــة لتشــم قطايــات األيمــال التجاريــة
دوم اتفاقــات واييــة رشــأم األألــور الــدنيا .واألقكــاا القانونيــة املت مقــة رشــفافية الــدخ ه ـ قالي ـات
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يف ينــور التقيــيم .وقســاح األألــر ًلكهلوني ـات( )32يتــي فرصــة الوصــول رس ـ ولة ً امل مومــات املت مقــة
رــاألألور املتوس ــطة يف قط ــا م ــا مــن قط ــا األيم ــال التجاري ــة يو يف منطقــة م ــا .ومن ــذ رداي ــة ال م ـ
ر ايــوا األرــوةا يف كــانوم الثاين/ينــاير  2011وق ـ ايــة يــاا  2014يفــاد  1 083ير ـات مــن ــول
ًألــالة يرــوه متــاح ملــو ف اخلدمــة ال موميــة .ورــدي ال م ـ حبصــة لمنســا يف يلــوية ــالس اايئــات
الورافية يف الشركات احلكوميـة وقـددت قصـة ك ـدا تتمثـ يف يم تكـوم نسـعة  35يف املا ـة مـن
األيل ـ ــا ال ـ ــذين ت ي ـ ــن م احلكومـ ـ ـة اضحتادي ـ ــة م ـ ــن النس ـ ــا حبم ـ ــول ي ـ ــاا  .2018ويف يوا ـ ـ ـ آلار/
م ــارس 2015ل رم ــت ه ــذه احلص ــة رالف ـ نس ــعة  37يف املا ــة .وارتف ــت احلص ــة اا ــددة ك ــدا
لمنســا ال ــامست يف اخلدمــة املدنيــة ال موميــة اضحتاديــةل الــجم ن ـ يمي ــا القــانومل مــن 50 ً 45
يف املا ــة .وم ــو ص ــدور ق ـرار دي ــد خط ـة ال م ـ الوينني ــة القا م ــة لف ــهلة احلكوم ــة اجلدي ــدة (2013
ً )2018ل يييـ ــد تأكيـ ــد ًرادة سياسـ ــية قويـ ــة لتحقي ـ ـ املسـ ــاواة ر ـ ـ اجلنس ـ ـ يف سـ ــون ال م ـ ـ .
وســياداد الهلكيــا يف املســتقع يم ــت ــال ال م ـ لــع الوق ــت .ورالعــافة ً للــيل يــري من ــرب
ًلكــهلوين ألديــد يينم ـ يميــً اMy Technologyا يف  10نيســام/يرري 2015ل وهــو ييســر الوصــول
ً املشاريو وفرمي التموي قصد ًنارة اهتماا النسا والفتيات رالتكنولوأليا.
 -47ويف ي ــاا 2014ل مت ــد متدي ــد اضتف ــان امل ــربا رـ ـ احلكوم ــة اضحتادي ــة واملقاين ــات اضحتادي ــة
رشــأم ليــادة يــري يمــاكن ريــاي األينفــال ق ـ يــاا 2017ل ومت ـت ليــادة اليانــات الــجم تقــدم ا
احلكوم ــة اضحتادي ــة لتعم ــغ  100ممي ــوم ي ــورو .ووف ــرت احلكوم ــة اضحتادي ــة معم ـ ـات ًع ــافيات ق ــدره 100
مميوم يورو ل اا  2015ومعم ات قدره  52.5مميوم يورو ل اا  2016وياا  2017يمت التوايل.

ال ني عد املرية
 -48ك ـ ــام خمـ ـ ـ ت ـ ــدار ف ال ـ ــة للك ـ ــا ال ـ ــوي أمي ـ ــو يو ـ ــكال ال ن ـ ــي يف املن ـ ــال ويف اا ـ ــي
اضألتماي القرية منً ملناهلة ال ني و ايـة اللـحايال ورشـك خـامي ال نـي عـد املـرية والطفـ ل
واغست ر يسيات من وواغ احلكومة اضحتادية وض ياال كذلي ق اشم.
 -49ونتيجــة اــذا القم ـ ل ايتمــدت احلكومــة يف  26آح/يغســطس  2014خط ـة يم ـ ويننيــة
رش ــأم اي ــة املـ ـرية م ــن ال ن ــي ( .)2016-2014ور ــذلي تنف ــذ النمس ــا ال ــع م ــن اضلتاام ــات
الر يس ــية الـ ـواردة يف اتفاقي ــة م ــس يورور ــا رش ــأم من ــو ومكافح ــة ال ن ــي ع ــد امل ـرية وال ن ــي املن ــايلل
فلـ ـست ي ــن الت ــدار املنص ــومي يمي ــا يف ررن ــاما احلكوم ــة احل ــايل لمف ــهلة  .2018-2013وتتوق ــو
التنســي السياس ـ لتــدار السياســات ال امــة رشــأم منــو ال نــي و ايــة وديــم اللــحايال واملعــادرات
اجلديــدة فيمــا يت م ـ رــالتفتيء والأل ـرا ات اجلنا يــة والقــانوم الألرا ـ ل فل ـست يــن التــدار ألغ ـراي
الت ـ ـ ــاوم األورول وال ـ ـ ــدويل .وس ـ ـ ــيتم يف ي ـ ـ ــاا ً 2017ي ـ ـ ــداد تقري ـ ـ ــر ي ـ ـ ــن التنفي ـ ـ ــذ لمف ـ ـ ــهلة 2014
ق .2016
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 -50يقــيم يف يــاا  2013نظــاا ال يـوا يف قــاضت الطـوار ا يرمـ ً ايــة النســا امل ــددات
رــالاوا القســر يو اخلاع ـ ات لــً .وهــو يــوفر الي ـوا والتــدار األمنيــة يف قــاضت األلمــاتل فل ـست
ين توف مشورة يوخامي حمهلف ل يف كني اقهلاا التنو اضألتماي  -الثقايف.
 -51وتوأل ــد رالف ـ ـ ت ــدار قا م ــة لمحماي ــة م ــن ال ن ــي املن ــايل (مثـ ـ ًمكاني ــة تطعيـ ـ يم ــر لأل ــر
مؤقــت يو يمــر تقييــد ل مبــا مينــو يــودة مرتكــة ألرميــة ينيــي ً ريئتــً ال ا ميــةل يو املقاعــاة مبوألــة
القـ ــانوم رسـ ــعة اال ـ ـهلر رالنسـ ــا خمسـ ــة ورالنسـ ــعة لمج ـ ـرا م املرتكعـ ــة عـ ــد تقريـ ــر املص ـ ـ اجلنس ـ ـ
والســسمة اجلنســيةا)ل وه ـ تش ـ د حتســينات راســتمرار .وتــوفر قايــدة العيانــات املركايــة فيمــا يت م ـ
حباضت ال نيل الـجم ينشـئت يف يوا ـ يـاا 2012ل م مومـات يساسـية يمـت صـ يد الـعسد لسـمطات
ًنفال القوان خبصومي مرتكق اجلرا م ااتمم .
 -52ولك ـ تطع ـ هــذه األقكــاا القانونيــة رف اليــةل تعــذل كافــة اجل ــود للكــا الــوي راســتمرار
ر ــال ني املن ــايل واض ــار راألو ــخامي ولي ــادة م رفت م ــا .وي ــتم لل ــي يم ــت س ــعي املث ــال م ــن خ ــسل
الت ـ ــدرية وت ـ ــدار ًلك ـ ــا ال ـ ــوي ايئ ـ ــات ًنف ـ ــال الق ـ ــانوم والقل ـ ــاة وامل ـ ــدي ال ـ ــام ل مب ـ ــا ممـ ـ ـ
اختصاص ــات خاص ــة يف ص ــفوا امل ــدي ال ــام وي ــوفر م ــا يم ــاا لدخ ــال حتس ــينات هيكمي ــة فيم ــا
يتص ـ مبراكــا التــدخ ملكافحــة ال نــي املنــايل رايــادة مياانياهتــا رنســعة  2.4يف املا ــة يف يــاا 2013
ورنسعة  5.5يف املا ة يف ياا .2014
 -53وتــنظم قاليـات دورات تدريعيــة ًلااميــة رشــأم ال نــي املنــايل رالت ــاوم مــو مرافـ ايــة اللــحايا
يثن ــا ف ــهلة ت ــدرية القل ــاة .ورالع ــافة ً لل ــيل يتل ــمن ق ــانوم خدم ــة القل ــاة وامل ــدي ال ــام
خ ـ ــدمات ًع ـ ــافية ًلاامي ـ ــة لف ـ ــهلة دني ـ ــا م ـ ــدهتا  14يومـ ـ ـات مبرفـ ـ ـ ت حلماي ـ ــة الل ـ ــحايا يو مرفـ ـ ـ ت لمرياي ـ ــة
اضألتمايية يثنا فهلة التدرية القلا .
 -54وييس ــر فري ـ ـ يام ـ ـ م ـ ــل رال دال ــة الصـ ــسقية وال م ـ ـ مـ ــو و ــالف القـ ــانوم يت ــألي مـ ــن
منظم ــات غـ ـ قكومي ــة متخصص ــة وتمف ــةل اضتص ــاضت رـ ـ ثمـ ـ مرافـ ـ اي ــة الل ــحايا ومراك ــا
ًســدا املشــورة رشــأم ال نــي لمرألــال ولــدوا ر اخلدمــة حتــت اضختعــار مــن ويــو املقاين ــات اضحتاديــة.
ومــا انفــي الفريـ ال امـ يتمقــت ديمـات ماليـات مــن احلكومــة منــذ يــاا  .2013وهــو ي مـ قاليـات يمــت
ص ــحيفة م موم ــات لمقل ــا وايئ ــات ت ي ـ يخ ــر ل كم ــا ي م ـ يم ــت وع ــو م ــاي مس م ــة خاص ــة
مبرتكق اجلرا م وموأل ة حنو اية اللحايا.
 -55وتش ــم ت ــدار ًلك ــا ال ــوي الع ــافية ًي ــادة ينعاي ــة املنش ــور امل ن ــوم المنس ــا قق ــونال
واســتنعان تطعيقــات ًلكهلونيــة حمــددة تــدر قا مــة املراف ـ اخلاصــة املســدية لممشــورةل وتــوفر ًمكانيــة
الوصــول املعاوــر ً رقــم ينـوار تــارو لمشـرينةل وخـ مســايدة لمنســا ل و مــة اال ــيء يف مــأمن مــن
ال نــيا .وكجــا مــن هــذه احلممــةل يتمقــت املو فــوم الطعيــوم الر يســيوم يف املستشــفيات مشــورة قــول
تنفيــذ تــدار احلمايــة مــن ال نــيل ً ألانــة وعــو دليـ قــول م اجلــة قــاضت ال نــي املنــايل موألــً
ملو ف املستشفيات.
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 -3كبار السم
 -56يتمثـ ااــدا الر يسـ لمسياســات النمســاوية فيمــا يت مـ راملســن يف ًيطــا صــورة يوعـ
ويكثر ًجيارية ين كعار السن يف اجملتمو.
 -57وقــد ســع يم ينش ـ منــذ يــاا  1998اجملمــس اضستشــار اضحتــاد لممســن ك يئــة متثيميــة
قانونيــة ويننيــة .وتــوفر منظمــات وو يــات املســن ال ديــدة املوألــودة املشــورة واليــسا والــديمل وهـ
قالي ـ ـات مديومـ ــة مالي ـ ـات .وهـ ــذا األمـ ــر يكفمـ ــً قـ ــانوم املسـ ــن اضحتـ ــاد  .وتتلـ ــمن اخلطـ ــة اضحتاديـ ــة
لممسـ ــن ل الـ ــجم ايتمـ ــدت يف يـ ــاا 2012ل تـ ــدار يف ـ ــاضت املشـ ــاركة اضألتماييـ ــة والسياسـ ــيةل
وســون ال م ـ ل وفــرمي الت مــيمل والوعــو اضقتصــاد ل والريايــةل وال نــي عــد كعــار الســنل والتمييــا
يمت يساس السن.
 -58وســتكوم ًقــد يولويــات املســتقع الوقايــة مــن ال نــي املوألــً عــد كعــار الســن .وستصــدر
سمسمة من املمفات حتـت ينـوام اكيـي ميكـن الت ـرا ً ال نـيال وهـ سمسـمة ت طـ يمـت سـعي
املثــال م مومــات قــول يوــكال ال نــي اخلفيــة يف قــاضت اخلــرا يو يف احلــاضت الــجم هتــم يوخاص ـات
م ــن كع ــار الس ــن يف م ـ و ال ج ــاة .ورالع ــافة ً لل ــيل س ــوا توع ــو خريط ــة ينري ـ لموقاي ــة م ــن
ال نــي يف مرافـ الريايــة .وسيوســو نطــان اخـ اضستشــارة رااــاتيال وهــو خـ معاوــر يمــت نطــان
كامـ العمــد ونقطــة اتصــال خاصــة رــال ني عــد كعــار الســنل وســيتم ررطــً رالســمطات القميميــة .وع
التكمي ــي رقي ــداد دراس ــة ل ــري ف ــم املس ــا اضألتمايي ــة (النفس ــية) ال ــجم ق ــد تنش ــأ ين ــد تطعيـ ـ
األقكاا القانونية يف قاضت ال ني عد املسن .
 -59واــدا ليــادة حتس ـ األوعــا يف م ـ و التقايــد والريايــةل ع وعــو او ـ ادة ألــودة ويننيــة
لــدور ال ج ــاة ودور الرياي ــة يف النمس ــاال رالت ــاوم مــو وي ــو املقاين ــات اضحتادي ــةل وع ترس ــي ه ــذه
الش ادة يف قانوم كعار السن اضحتاد يف ياا .2013
 -60وقــاا اخلع ـ املســتق امل ــل حبق ـون النســام لممســن التــارو جملمــس ققــون النســام رايــارة
النمسا يف ياا ( 2015انظر الفص الثاين-را ).
 -4األشماص ذوو اإلعا ة
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 -61يف عــو كــوم احلقــون لات الصــمة رالياقــة هتــم ال ديــد مــن ــاضت احليــاة وييل ـات ــاضت
اختصاص ـ ــات وتمفـ ـ ــة داخ ـ ـ ـ احلكوم ـ ــة اضحتاديـ ـ ــة واملقاين ـ ـ ــاتل ونظ ـ ـ ـرات لكـ ـ ــوم تطعيق ـ ـ ــا املتناس ـ ـ ـ
واملتماس ــي يتطم ــة م ـوارد مالي ــة لات و ــأمل ف ــقم التنفي ــذ الش ــام لمم ــاي الدولي ــة يط ــرح حت ــديات
كــرب لمنمســا .غ ـ يم النمســا ت ــهلا رالتااماهتــا الدوليــة وتقــر رالص ـ ورات املســتمرة الــجم يواأل ــا
األوــخامي لوو الياقــة يف التمتــو الكام ـ حبق ـوق م وقريــاهتم األساســية يف النمســال كمــا هــو احلــال
يف م ظ ــم العم ــدام األخ ــر يف ال ــا  .وق ــد ت ــدت النمس ــا رانت ــا سياس ــات و ــاممة تق ــوا يم ــت
املســاواة رالنس ــعة لألوــخامي لو الياق ــة وو ـ دت حتســينات مس ــتمرة يف ه ــذا اجملــال يم ــت م ــد
األيواا القميمة املاعية .وستظ النمسا تس يمت هذا الدرح يف قوار مستمر مو اجملتمو املدين.
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 -62ورالع ــافة ً لل ــيل تع ــذل قاليـ ـات أل ــود لات و ــأم لت ــدي ق ــانوم الوص ــايةل مب ــا يش ــم
املنظم ــات لاتي ــة التمثيـ ـ وس ــا ر املنظم ــات غـ ـ احلكومي ــة .ومن ــذ ييار/م ــايو 2014ل جي ــر تنفي ــذ
املشــرو امل نــوم اديــم تقريــر املصـ الــذايتا كجــا مــن يمميــة الصــسح هــذه وتنظــر يف هــذا الســيان
مويات األوصيا الجم ي م ا األمر ً ألانة األوخامي املتأثرين يف ردا لموصاية.
 -63جي ــر قاليـ ـات تنفي ــذ اتفاقي ــة األو ــخامي لو الياق ــة يم ــت املس ــتو اضحت ــاد م ــن خ ــسل
خط ــة ال مـ ـ الوينني ــة رش ــأم الياق ــة ل ــاا  .2012وه ــذه اخلط ــة أل ــا ييلـ ـات م ــن ررن ــاما احلكوم ــة
احلــايل .وخط ــة ال م ـ الويننيــة املت مق ــة رالياق ــةل مبــا تتل ــمنً م ــن تــدار يعم ــغ ي ــددها  250ت ــدر ات
وت طـ ويـو ـاضت احليـاةل سـتكوم املعـدي التـوألي لسياسـة النمسـا فيمـا يت مـ راألوـخامي لو
الياقة ق ياا .2020
 -64وترمـ ـ خط ــة ال مـ ـ الوينني ــة رش ــأم الياق ــة ً متكـ ـ األو ــخامي امل ــاق م ــن املش ــاركة
مشــاركة كاممــة يف اجملتمــو .وينشـ فريـ تــوألي يف تشـرين األول/يكتــورر  2012لرصــد تنفيــذ خطــة
ال م الويننيةل وهـو يتـألي مـن ثمـ يـن ويـو الـولارات اضحتاديـةل وويـو املقاين ـاتل واجملمويـات
ال ــجم ي م ــا األم ــرل واجملتم ــو ال ممـ ـ ل وجلن ــة الرص ــد النمس ــاويةل وغـ ـ لل ــي م ــن املنظم ــات امل ني ــة
رال جال ويم املظا اضحتاد امل ل مبسألة ال جا.
 -65وتمقت النمسال يمت يثر اسـت راي تقريرهـا الـوينل ل ـاا 2013ل توصـيات يديـدة مـن جلنـة
األمم املتحدة حلقون األوخامي لو الياقة ستنفذ ق است راع ا املقع يف ياا .2018
 -5المجموعات اإلثنية واأل ليات الوينية

()34

 -66رت ــدي ق ــانوم اجملموي ــات الثني ــة( )35ع توس ــيو نط ــان تطعيـ ـ األقك ــاا املت مق ــة راألمس ــا
الطع رافيــة والم ــات الرمسيــة وترســيخً يف األقكــاا الدســتورية .والم ـوا اجلديــدة رقعــت اــا األغمعيــة
ال ظمــت مــن اجملمويــة ال رقيــة الســموفينيةل ويكــد اجملمــس اضستشــار لممجمويــات الثنيــة فيمــا مـ
اجملمويــة الثنيــة الســموفينية يم منــاا ال سقــات فيمــا رـ الثقافــات يف كالنتيــا قــد حتســن ً قــد كعـ
منذ للي احل .
 -67ومســألة مدرســة املوســيقت الســموفينية يف مقاين ــة كالنتيــا قــد متــت تســويت ا منــذ اضســت راي
األخ ـ ـ ل وع ًدرا ه ــذه املدرسـ ــة يف نظ ــاا كالتني ــا لممـ ــدارس املوس ــيقية يم ــت يسـ ــاس ق ــانوين ومـ ــايل
ألديد.
 -68وفيمــا يت مـ رالتــدار الراميــة ً حتسـ وعــو يقميــات الرومــا يف النمســال ميكــن الوــارة ً
تنفي ــذ ًين ــار اضحت ــاد األورول لسس ـ ـهلاتيجيات الوينني ــة لدم ــا الرومـ ــا .وق ـ ـ ي ــاا  2020سـ ــتنفذ
راس ــتمرار الت ــدار الش ــاممة يف ــاضت الت م ــيم وال مـ ـ والص ــحة والس ــكن .ويقيم ــت نقط ــة اتص ــال
وينني ــة رش ــأم الروم ــا يف املستش ــارية اضحتادي ــةل ــا خم ـ منت ــد ق ـوار ر ـ ثم ـ موي ــات الروم ــا
والسمطات لرصد تنفيذ اضسهلاتيجية الويننية.
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 -69وم ـ ــن الألـ ـ ـرا ات الناألح ـ ــة للك ـ ــا ويـ ـ ـ يام ـ ــة اجلم ـ ــور تنظ ـ ــيم م ـ ــري ر نـ ـ ـوام
ا - Romane Thanaمشـاهد ومواقــو لمرومـا والســنجما يف متحـي فيينــا .وخـسل هــذا امل ـريل وــار
يف ـراد موي ــة الروم ــا ينفس ـ م رالتصــد لمقوال ــة النمطي ــة الش ــا ة .ويف ــال الت م ــيمل توأل ــد م ــن
دراسـية انيــة ملراكــا ت مــيم الكعــار رفيينــا لمطمعـة مــن الرومــا .ويف يــاا 2000ل يينمقــت منظمــة الرومــا
امركــا الرومــاا ( )Romano-Centroررنا ـات مت ــدد الم ـات لممســايدة والوســاينة فيمــا يت م ـ مبــدارس
الرومــا قصــد حتسـ التواصـ رـ املــدارس واألوليــا  .ويف ــال ال مـ ل تــوفر النمســا مميــوم يــورو مــن
الصـ ــندون اضألتمـ ــاي األورول سـ ــنويات لـ ــديم تـ ــدار سـ ــون ال م ـ ـ املوأل ـ ــة خصيص ـ ـات ً الرومـ ــا.
ومــا انفكــت معــادرة اتــاراا ( )THARAاملديومــة مــن يم ـوال احلكومــة اضحتاديــة تــديم مصــاحل الرومــا
يف ســون ال مـ النمســاوية منــذ يــاا  .2005ومركــا املشــورة لمرومــا الــذ تــديره منظمــة الرومــا ااميــة
يف مدينة يوررفارت جية الوارة ًلي ا ييلات يف هذه القا مة من قا مة األنشطة املمموسة.
 -6الالجئون والمهاجرون واألشماص المؤهلون للجوء

()36

 -70تق ــوا سياسـ ــة ااجـ ــرة والمجـ ــو يف النمسـ ــا يمـ ــت م ـ ــاي ققـ ــون النسـ ــام الدوليـ ــة .وجيـ ــر
راســتمرار اســت راي التطــورات اجلديــدة املنعثقــة يــن اضختصــامي القلــا الــوينل فل ـست يــن النقــد
املوألً املكرس يف توصيات هيئات الرصـد الدوليـة وااـاكمل ويـتم التطـرن اـا وتـدر ل قـدر املسـتطا ل
يف التش ـريو النمســاو ويف نظــاا ًنفــال الق ـوان  .والســمطات النمســاوية واييــة رالنقــد الــذ يوأل ــً
ال ديــد مــن املنظمــات غ ـ احلكوميــة فيمــا يت م ـ روعــو ينــالق المجــو وامل ــاألرين يف العمــد وتس ـ ت
يمــت الــدواا ً الرقــا يمــت ق ـوار مفتــوح مــو ثم ـ اجملتمــو املــدينل وض س ـيما رشــأم هــذا املوعــو
احلساس ألدات الذ هو يف صمة اهتماا يامة اجلم ور.
 -71ويف ًينــار ًألـرا ات المجــو تقــيم ينمعــات المجــو يمــت يســاس فــرد ل مــو مرايــاة معــدي يــدا
الطــرد و ايــة احليــاة اخلاصــة وال ا ميــة لألوــخامي امل نيـ  .وايتعــارات مــن  1كــانوم الثاين/ينــاير 2014
ي م املكتة اضحتاد لم جـرة والمجـو ك يئـة درألـة يو يف قـ تلـمن ااـاكم الداريـة اضحتاديـة
مراأل ـةت قلــا يةت مســتقمةت لك ـ ق ـرار تتخــذه الســمطات ال امــة .وق ـرارات حمــاكم الدرألــة الثانيــة هــذه
ميكن يم تست رع ا ااكمة الدارية ال ميا وااكمة الدستورية.
 -72والمـ ـوا اجلدي ــدة املت مق ــة راضستش ــارة القانوني ــة هـ ـ ألان ــة ه ــاا آخ ــر م ــن اجلوان ــة ا ــذا
اخلصــومي .ولطــالق المجــو اشم احلـ يف املشــورة القانونيــة اجملانيــة ينـوال ويــو مراقـ يمميــة المجــو
تقريعـ ـات .ور ـ ـ املنظم ــات غـ ـ احلكومي ــة تق ــهلحل ًع ــافة ً لل ــيل اضست اع ــة ي ــن ه ــذه املش ــورة
القانونيــة ااملوعــوييةا رتمثي ـ كام ـ مــن ألانــة حمـ تـاا وتطمــة ًدخــال املايــد مــن التحســينات فيمــا
يتص راألقدا ل مثست فيما يت م مبشاك التمثي القانوين وحتديد السن.
 -73والسـ ــمطات النمسـ ــاوية واييـ ــة متام ـ ـات راملشـ ــاك القانونيـ ــة والنسـ ــانية الناوـ ــئة يـ ــن اقتجـ ــال
األوــخامي يف انتظــار تــرقيم م .ومــن خــسل ًيــادة التنظــيم الناألحــة لنظــاا اضقتجــال قع ـ الهلقي ـ
تجـا قاليـات األوـخامي مب ـال يــن السـجنا املـدان يف قلـايا ألنا يــةل وللـي يمـت وألـً احلصــر يف
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مرافـ ـ اقتج ــال خاص ــةل ولل ــي تطعيقـ ـات ل ـ ـ انظ ــاا الع ــاح املفت ــوحا .واخلي ــار املتمثـ ـ يف التقميـ ـ م ــن
التدار التدخمية التقحمية مـن قعيـ اليـوا يف يألنحـة خاصـةل والرـس الـدور ً مراكـا الشـرينةل
ـاح هــو اشخــر .ورالنســعة لألقــدا فــون ســن 14
وًيــدا عــمانات ماليــة كافيــة لــد الســمطاتل متـ ل
يامات جية يم تطع هذه التدار األق تقحمات وتدخست كالتااا يويل.
 -74ورالنس ـ ــعة لمقص ـ ــر غـ ـ ـ املص ـ ــحور ر ـ ــذوي مل ينش ـ ـ نظ ـ ــاا خ ـ ــامي لم ـ ــديم مكي ـ ــي وفـ ـ ـ
اقتياألــاهتم .وكمســألة معــدي يتمقــت األقــدا الــذين ض ي ـرافق م يقــد الريايــة يف دور الشــعاح الــجم
ت ــديرها وك ــاضت رياي ــة الشـ ــعاحل وض ميك ــن تطعي ـ ـ اضقتج ــال ًض كـ ــقألرا م ــسل يخ ـ ـ  .وض ميكـ ــن
تســمي اضقتجــال قعـ الهلقيـ يمــت القصــر دوم ســن  14يامـاتل ويمــت القصــر رـ ســن  14و16
يامـ ـاتل ًض ًلا ك ــام رالمك ــام ع ــمام ًيـ ـوا م وري ــايت م مب ــا يتفـ ـ وس ــن م يف مرفـ ـ اقتج ــالل وًلا
يك ــن تطعيـ ـ الت ــدار األقـ ـ تقحمـ ـات وت ــدخست كافيـ ـات يف ق ــاضهتم اا ــددة .ونظـ ـرات لألي ــداد احلالي ــة
ااا مــة لمقصــر غـ املصــحور رــذوي م الوافــدين مــن منــاين األلمــاتل وض ســيما مــن ســورية وال ـرانل
تستخدا يف الوقت احلاعـر املرافـ املتاقـة اسـتخدامات كـامست ركامـ يناقاهتـا .ويف هـذه الظـروال مـن
الل ــرور ييل ـ ـات المج ــو ً قم ــول يف األأل ـ ـ القص ـ ـ  .غ ـ ـ يم يك ــرب اجل ــود تع ــذل قالي ـ ـات لت اي ــا
وتوسيو القدرات املتاقة.
 -75وســيطع ييل ـات ورشــك يكثــر استفاعــة يثنــا ًأل ـرا ات المجــو االــدلي لتحديــد اللــحايا
ااتممـ لس ــار راألينفــال والت امـ م ــمال الــذ ييـد يف ًينــار فرقــة ال مـ امل نيــة راض ــار رالعشــر
(آلية القالة الويننية) (انظر الفص را .)2-
 -76وق ــد أل ــدت ي ــدة تط ــورات هام ــة من ــذ اضس ــت راي ال ــدور الش ــام األخـ ـ فيم ــا يتصـ ـ
رقدم ـ ــا امل ـ ــاألرين ومش ـ ــاركت م يف احلي ـ ــاة السياس ـ ــية والثقافي ـ ــة واضقتص ـ ــادية .ومن ـ ــذ ي ـ ــاا 2010
اس ــتخدمت خط ــة ال مـ ـ الوينني ــة رش ــأم الدم ــا (انظ ــر الفصـ ـ الرار ــو-أل ــيم) كأس ــاس لدخ ــال
حتســينات راســتمرار .ويف يــاا  2014وقــده لقـ يكثــر مــن  50مشــرويات وتمفـات تنفيــذات ومتــويست يمــت
صـ ـ يد ال ــعسد .واملش ــرو امل ن ــوم االتوألي ــً والرو ــاد فيم ــا رـ ـ الثقاف ــاتا جيم ــو رـ ـ الط ــسح م ــن
خمفي ــات ثقافي ــة مت ــددة وتسمي ــذ ا ــم خمفي ــة امل ــاألرين يثن ــا دراس ــاهتم يف امل ــدارس رفيين ــا .ويق ــوا
اســفرا ًدمــا ا خاصــوم م روفــوم ووخصــيات ســاوية يصــم ا مــن امل ــاألرين رايــارة املــدارس لتقــدق
يمثمة ًجياريـة يـن ااجـرة الناألحـة ور ـي احلمـاس واحلـوافا لـد الشـعاح والتصـد ملختمـي يوـكال
التحيا.
 -77وفيمــا يتص ـ رقدمــا امل ــاألرين يف ســون ال م ـ ل هنــا يدوات اثمــة متاقــة أل وــخ
رص ــرا النظ ــر ي ــن خمفيت ــًل و ـ ـريطة الوفـ ــا رالش ــرون السلم ــة .ويف ي ــاا  2012يرس ـ ـ تقريـ ــر ً
منظمــة ال مـ الدوليــة رشــأم التــدار الــجم اعــذهتا دا ــرة ال مـ ال موميــة النمســاوية لألوــخامي لو
اخلمفي ــات امل ــاألرة (توألي ــً وًرو ــاد امل ــاألرينل ودروس الم ــة األملاني ــة لمت ــدرية امل ــلل وامل موم ــات
املت ــددة الم ــاتل وًلكــا ويـ الشــركات ألغـراي ًدارة التنــو ) .وقــد يثـ الــوي يف رـراما التــدرية
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اذا املوعو يف صـفوا املـو ف ومـو ف الدارة يف دا ـرة ال مـ ال موميـة النمسـاوية .ويف غلـوم
ي ـ ـ ــاا ارتفـ ـ ـ ــو رالثم ـ ـ ــي يـ ـ ـ ــدد امل ـ ـ ــو ف الـ ـ ـ ــذين ي رف ـ ـ ــوم ل ـ ـ ـ ــة يم ـ ـ ــت األق ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن يهـ ـ ـ ــم الم ـ ـ ـ ــات
(الصررية/الكرواتية/العوسنيةل والهلكيةل والعولنديةل والرومانية واان ارية).
 -78ولممايــد مــن التفاصــي قــول يم ـ الدمــا يف النمســال الــذ هــو رــدوم وــي يولويــة مــن
األولويات الويننيةل انظر الفص الرارو-أليم.
 -7الميل الجنسي

()37

 -79لقد خطت النمسا خطوة هامـة صـوح حتقيـ امل اممـة املتسـاوية يف ال سقـات رـ وخصـ
مــن نفــس اجلــنس رايتمــاد قــانوم الش ـراكة املســجمة( .)38ويمــت ًثــر قكــم ااكمــة األوروريــة حلقــون
النســام يف  19وــعان/فرباير  )39(2013ع ت ــدي قــانوم التعــل يف يــاا  2013قصــد الســماح مبــا
يسمت التعل رالنسـعة لـأللوا مـن نفـس اجلـنس .ونتيجـة قكـم صـدر يـن ااكمـة الدسـتورية يف 10
كــانوم األول/ديســمرب )40(2013ل ع ت ــدي ق ـوان الدــاح مبســايدة ينعيــة حبيــي يصــع المجــو
ً التـرب راحليوانــات املنويـة كنـات ييلـات لتســجي الشـركا مــن نفـس اجلــنس .ويل ـ ر ــد للـي الــن
القــانوين الــذ ظــر التعــل املشــهل لطف ـ مــن ألانــة و ـريك مســجم ل وللــي مــن خــسل قكــم
لممحكم ــة الدس ــتورية ص ــدر يف  11ك ــانوم األول/ديس ــمرب  .)41(2014وجي ــر قالي ـ ـات تنفي ــذ ه ــذا
احلكــم .ويطالــة ثمــو اجملتمــو املــدين ييل ـات رــأم تكــوم ويــو ــال الش ـراكة القانونيــة متاق ـةت جلميــو
األوخامي.
 -8مكالحة العنصرية والتمييز وكره األجانب والتعصب

()42

 -80هن ــا تواف ـ يف ال ـري يف النمس ــا وين ــً ض ر ــد م ــن ًي ــس اهتم ــاا خ ــامي ملكافح ــة ال نص ـرية
والتمييــا ال نصــر وكــره األألانــة .واحلكومــة واييــة ركــوم مواقــي التحيــا ال نصــر واألف ــال يف هــذا
اجملــال ض ت ـاال قا مــة يف ر ـ و ـرا اجملتمــو وينــً مــن اللــرور وعــو سياســات مســتدامة ومتمــاياة
قصد التصد اذه الظاهرة يف األأل الطوي .
 -81وتوألـ ــد يف النمس ـ ــا يدوات قانوني ـ ــة أليـ ــدة متك ـ ــن س ـ ــمطات األمـ ــن واا ـ ــاكم م ـ ــن مكافح ـ ــة
التط ــرا اليمي ــل واألف ــال القا م ــة يم ــت ك ــره األألان ــة وامل ادي ــة لمس ــامية واألف ــال ال نص ـرية .وم ــو
لل ــي تنتق ــد املنظم ــات غـ ـ احلكومي ــة التنفي ــذ غـ ـ املس ــم لمقـ ـوان القا م ــة يف املمارس ــة ال ممي ــة.
والس ــمطات النمس ــاوية تأخ ــذ ه ــذا النق ــد وتوص ــيات املنظم ــات غـ ـ احلكومي ــة مأخ ــذ اجل ــد وحت ــاول
الت ام م ال وض سيما رايادة التدرية والتويية يف صفوا السمطات الدارية احلكومية.
 -82وجي ــر قالي ـاتل وفق ـات لربن ــاما احلكوم ــةل تقي ــيم و ــام لتش ـريو النمس ــا فيم ــا يت م ـ رامل امم ــة
املتس ــاويةل مب ــا يف لل ــي يدوات ًنف ــال التشـ ـريو امل ــذكور .وتنس ــي مس ــتو احلماي ــة م ــن وي ــو يف ــال
التمييا قد متـت مناقشـتً مناقشـة مكثفـة لـع الوقـتل ولكـن يتخـذ قـ اشم ي قـرار .وً يم
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يتســا التوص ـ ً اتفــان سياس ـ رشــأم ًصــسح وــام لمتش ـريو املنــاه
الفردية القا مة لمتطوير راستمرار.

لمتمييــال علــو الق ـوان

 -83واألقكــاا املنقحــة املت مقــة خبطــاح الكراهيــة املنصــومي يمي ــا يف العــاح  283مــن القــانوم
اجلنـ ـ ــا قـ ـ ــد ورد رالف ـ ـ ـ وص ـ ـ ــف ا يف الفص ـ ـ ـ الثـ ـ ــاين-يل ـ ـ ـي .والس ـ ـ ــعة املشـ ـ ــدد اخلـ ـ ــامي يم ـ ـ ـست
رالعــاح  )5(33مــن القــانوم اجلنــا (ارتكــاح ألرميــة يمــت يســاس مــربرات يرقيــة يو تقــوا يمــت كــره
األألان ــة) يش ــك ًألـ ـرا ت هامـ ـات آخ ــر .ويف وي ــو ه ــذه احل ــاضت ف ــري واأل ــة ًر ــس ولارة ال ــدل
اضحتاديــة ال ــجم توث ـ ل ـوا اضهت ــاا وق ـرارات ت ي ـ ــر الأل ـرا اتل واألقكــاا يف املس ــا اجلنا ي ــة
يمست رالعاح  283من القانوم اجلنا .
 -84وملــا كانــت م رفــة اخليــارات القانونيــة القا مــة ملكافحــة يف ــال التمييــا هامــة فــقم يم ـ املظــا
امل ــل رامل امم ــة املتس ــاوية يس ـ ت ألاه ــدات م ــن يأل ـ يسق ــات يام ــة نش ــطة .وهن ــا ممف ــات مت ــددة
الم ــات وتقــارير ســنوية وصــفحة يس ـ الوصــول ًلي ــا يمــت الشــعكة .وتــوفر ولارات احتاديــة وتمفــة
امل مومــات يــن املوعــويات الــجم تنــدر عــمن نطــان مســؤوليت ا .ويف وــعان/فرباير 2015ل يقامــت
ولارة وــؤوم يورورــا والدمــا والشــؤوم اخلارأليــة خط ـات هاتفي ـات معاو ـرات مل اجلــة التمييــا والت صــة ميكــن
لمم ـواينن الــذين يت رعــوم لمتمييــا احلصــول مــن خسلــً يمــت م مومــات يــن هيئــات التشــك لات
الصمة القا مة واخليارات القانونية املتاقة ام.
 -85ويوألــد يف النمســا يــدد كع ـ مــن مؤسســات مكافحــة التمييــا يشــم قــاضت متييــا وتمفــة.
وقد انتقد ثمو اجملتمو املدينل فلست ين آليـات الرصـد الدوليـةل هـذا األمـر لكونـً ـايت ولكـوم نقـان
اضتصــال املختمفــة م قــدة لم ايــة .ورالعــافة ً للــيل رمبــا تكــن امل مومــات ايمــت يتعــةا تكف ـ
لستصـال أميـو وـرا السـكام .و ـر قاليـات مناقشـة خيـارات التحسـ يف سـيان اليـداد اجلــار
خلطة ال م الويننية رشأم ققون النسام.
 -86ويثنــا اضســت راي الــدور الشــام األخـ تمقــت النمســا توصــيات فيمــا يت مـ روعــو نظــاا
وــام جلمــو العيانــات رشــأم األف ــال اجلنا يــة رــدافو ال نصـرية .وخــسل يمميــات اضســت راي الــدور
الش ــام ك ــام فري ـ يام ـ ق ــد تط ــرن ا ــذا املوع ــو رالف ـ  .ويف س ــيان مش ــرو ألدي ــد يينم ـ يمي ــً
اKrimStat.NEUال تعذل اجل ود قاليات لتحس تنسي القصا ات اجلنا ية والقلا ية.
 -87وتقريــر األمــن الــوينل الــذ يصــدره ك ـ ســنة يمــت حن ـ تو مشــهل ولارة ال ــدل وولارة الداخميــة
ينشـر نتـا ا الألـرا ات اجلنا يـة الــجم تنطـو يمــت يناصـر في ــا ينصـرية/كره لألألانــة .وهـذا التقريــر
ـاح يم ــت موق ــو الربمل ــام النمس ــاو يم ــت الش ــعكة .ووي ــو األقك ــاا الص ــادرةل مب ــا في ــا تم ــي ال ــجم
مت ـ ل
ص ــدرت خبص ــومي يف ــال ألنا ي ــة ل ــدوافو ينصـ ـرية تنش ــرها ييلـ ـات دا ــرة القص ــا ات النمس ــاوية يف
ًقصا ات اااكم اجلنا ية السنوية.
 -88وجيــر قاليـات وعــو تــدار لمتــدرية يمــت يســاس متواصـ ملــو ف القلــا والشـرينة .ويت ـ
يم ــت وي ــو املرو ــح م ــن القل ــاة وامل ــدي ال ــام ل يثن ــا ف ــهلة الت ــدرية ال ــجم ت ــدوا يرر ــة ييـ ـواال
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قلور الـدروس اخلاصـة الألعاريـة رشـأم ققـون النسـام ومكافحـة التمييـال الـجم هـ ييلـات موعـو
امتحـام القلــاة .ووعـ ت رارطـة القلــاة النمســاوية ررنا ـات خاصـات لتــدريس احلقـون األساســية تنظمــً
راضوهلا مو املنظمات غ احلكومية.
 -89ويت ـ ـ يمـ ــت عـ ــعان الش ـ ـرينة قلـ ــور وقـ ــدة دراسـ ــية مـ ــدهتا سـ ــع ة ييـ ــاا قـ ــول ااحلقـ ــون
األساسيةا يثنـا تـدريع م األساسـ  .و لـر عـعان القيـادة وقـدت دراسـيت قـول ققـون النسـام
يف ت ــدريع م ال ــاد ويف ت ــدريع مل ويش ــم ييل ـ ـات الت ــدرية اللاام ـ ـ املتق ــدا وق ــدة ق ــول قق ــون
النس ــام .وتت ــي ولارة املالي ــة ملو في ــا فرص ــة التط ــرن يم ــت حن ـ تو و ــام ملس ــا قق ــون النس ــام يف
سيان الدرس امل نوم اكفا ات التواص مو الثقافات يف الت ام مو امل األرينا.
 -90يف ســيان مكافحــة ال نص ـرية والت صــة تكتس ـ تــدار مكافحــة التصــر ات التمييايــة الــجم
يــديل اــا السياســيوم وتصــدر يــن وســا اليــسا ي يــة خاصــة .وقــد يييــد يف يــاا ً 2010نشــا
امنظم ــة التنظـ ــيم ال ــذايت لمصـ ــحافة النمس ــاويةا  -مـ ــس الص ــحافة النمسـ ــاو ( .)43وي ت ــرب مـ ــس
الص ــحافة النمس ــاو نفس ــً هيئ ــة لاتي ــة التنظ ــيمل يق ــوا يم ــت مع ــدي املش ــاركة الطويي ــة ويتقي ــد مب ــاي
أل ــودة التحري ــر وقري ــة الص ــحافة .ويف ي ــاا 2009ل يق ــيم متويـ ـ احلكوم ــة ا ــذه اشلي ــة يم ــت يس ــاس
قــانوين .ووعــو مــس الصــحافة النمســاو مدونــة قوايــد ســمو لم مـ الصــحف جيــة ايتعــاره معــديت
توألي ي ـات لم ــامم ويف وســا اليــسا وي ــدا ً الوقايــة مــن التحق ـ والتمييــا الســافرين .ومدونــة
قوايــد الســمو هــذه تســتخدا كأســاس لمق ـرارات الــجم تتخــذها هيئــات مــس الصــحافة النمســاو
وكذلي لقرارات اااكم رشأم هذه املسألة.
 -91وال م ـ ـ أل ـ ــار قالي ـ ـات لص ـ ــسح نظ ـ ــاا ًيان ـ ــات الص ـ ــحافة ر ي ـ ــة حتس ـ ـ الن ـ ــوي رال م ـ ـ
الص ــحف م ــن نويي ــة ألي ــدةل وًدم ــا وس ــا الي ــسا اللك ــهلوين يف نظ ــاا اليان ــات .والن ــوي
رال م ـ الص ــحف م ــن نويي ــة ألي ــدة يس ــايد يم ــت مكافح ــة الت م ــيم والقوال ــة النمطي ــة يف وس ــا
اليـ ــسا الـ ــجم ميكـ ــن يم تـ ــؤد ً الكراهيـ ــة املوأل ـ ــة عـ ــد مويـ ــات حمـ ــددة .واجلـ ــا اة الصـ ــحفية
ل دما ل الجم ينشـئت يف يـاا 2012ل قـد منحـت لثسثـة صـحفي قـ اشم سـا وا  -مـن خـسل
يمم م الصحف املميا  -يف قياا نقـام متـوالم قـول الدمـا وااجـرة .ورالعـافة ً للـي لتطـور
راســتمرار احلـوافا ويوــكال الــديم املقدمــة لألوــخامي لو خمفيــة م ــاألرة ضختيــار م نــة الصــحافةل
ويوسو نطان هذا الديم وهذه احلوافا رتوف من دراسية.

باء -الحق لي الحياة ،وحظر الرق ومنع التعذيب
 -1من ررع التع ررذيب وني ررره م ررم ة رررول المعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الال نس ررانية أو المهين ررة،
()44
وحقوق اإلنسان لي سياق نفاذ القوانيم
 -92يدخ ت ريـي ألنـا حمـدد ملف ـوا االت ـذيةا يف القـانوم اجلنـا (العـاح (312ي))ل الـذ
دخ ـ ـ ـ قيـ ـ ــا النفـ ـ ــال يف  1كـ ـ ــانوم الثاين/ينـ ـ ــاير  .2013وراضسـ ـ ــتناد ً قـ ـ ــانوم ًنفـ ـ ــال الربوتوكـ ـ ــول
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اضختي ــار ضتفاقي ــة مناهل ــة الت ــذيةل يـ ـ م ــس يمـ ـ املظ ــا النمس ــاو ل ً ألان ــة المج ــام
املس ــتقمة الـ ــجم ي ين ـ ــا روص ــفً اشليـ ــة الويننيـ ــة لموقاي ــة مـ ــن الت ـ ــذية (انظ ــر الفص ـ ـ الثـ ــاين-ألـ ــيم).
ورالعـ ــافة ً لل ـ ــي كم ـ ــي مـ ــس يم ـ ـ املظ ـ ــا املس ـ ــتق يمـ ــت مس ـ ــتو املقاين ـ ــات يف مقاين ـ ــة
فورارلع اذه امل مة لتمي املقاين ـة حتديـدات .وض رـد مـن الوـارة ً التصـدي يمـت اضتفاقيـة الدوليـة
حلماية ويو األوخامي من اضختفا القسر يف ياا ( 2012انظر الفص الثاين-را ).
 -93وفيم ــا يتص ـ رالتوص ــيات الرامي ــة ً التحقي ـ ال ـوايف ر ــال ري يف اضدي ــا ات املت مق ــة ر ــأ
ســو م اممــة يو ســو تصــرا ينصــر مــن ألانــة الشـرينةل ض رــد مــن الوــارة ً املكتــة اضحتــاد
ملكافحـة الفســاد .وهــو وقــدة تنظيميــة تار ــة لــولارة الداخميـة ولكنــً ي مـ خــار ًينــار املديريــة ال امــة
املســؤولة يــن الش ـرينة .وهنــا وــفافية تامــة خبصــومي ييــة ت ميمــات يوأل ــا هــذا املكتــة .ولــً وضيــة
قلــا ية ويننيــة النطــان يمــت الش ـرينةل فل ـست يــن متت ــً راختصاصــات التفتــيء يف انت اكــات ققــون
النسام ااتممة وامل رفة كجرا م ألنا ية .ويت ـ يمـت املكتـة اضحتـاد ملكافحـة الفسـاد التعميـغ فـورات
ين ي وع ة ألرمية ألنا ية ً املـدي ال ـام وي مـ رنـا يمـت يمـر مـن ااكمـة يو املـدي ال ـاا
ورالعافة ً لليل تقوا جلنة اية قانونية رالتحقي يف اهتامات التقايس املوأل ة ً اجملمس.
 -94وض توأل ــد يف النمس ــا هيئ ــة حتقيـ ـ مس ــتقمة متمت ــة راختصاص ــات حتقيـ ـ و ــاممة لمنظ ــر يف
ادي ــا ات س ــو امل امم ــةل كم ــا تطال ــة ر ــذلي املنظم ــات غـ ـ احلكومي ــة .والنظ ــاا الق ــا م لممح ــاكم
املسـتقمة واملـدي ال ـام ل والنظـاا العـايف املتمثـ يف القـانوم التـأديقل وخيـارات رفـو وـكو يمــاا
اااكم الدارية القميمية املستقمةل توفر وي ا احلماية القانونية السلمة.
م ــس
 -95ورالع ــافة ً لل ــيل عل ــو اضهتام ــات املت مق ــة رس ــمو اايئ ــات التنفيذي ــة لفح ـ
يمنــا املظــا النمســاو يف ًينــار اختصاص ـ ا ال ــاا لمنظــر فيمــا يتص ـ رالتجــاولات يف الدارة .لكــن
يثنــا يمميــات النظــر هــذه  -خسف ـات لمتقاع ـ  -ض جيــول جملمــس يمنــا املظــا النمســاو اســتديا
الش ود يو استجواح املت م ر د يدا م اليم .
 -2مكالحة االتجار بالبشر

()45

 -96ايتمــدت خطــة ال م ـ الويننيــة احلاليــة الرار ــة رشــأم مكافحــة اض ــار رالعشــر ()2017-2015
يف  24آلار/مــارس  .2015وع ت ايــا األنشــطة ااامــة مــن قعي ـ ــست اليــسا وتــدرية امل ني ـ
وديم اللحايا والت ـاوم الـدويل .ومـا لالـت هيئـة التنسـي الويننيـةل وهـ افرقـة ال مـ امل نيـة راض ـار
رالعش ــرال ت ــوفر حمفـ ـست ر يس ــيات لتنفي ــذ خطـ ـة ال مـ ـ الوينني ــة ولتق ــدق التق ــارير ً احلكوم ــة اضحتادي ــة
والربملام واملفوعـية األوروريـة .وت ـال التوصـيات يف ومـة يمـور ليـادة الت ـاوم رـ ويـو اايئـات امل نيـة
لوع ــو م ــاي موق ــدة لت ــوف الرياي ــة وامل ــأو لل ــحايا اض ــار راألينف ــال .ولت اي ــا احل ـوار م ــو تم ــي
املنظم ــات غ ـ ـ احلكومي ــة غ ـ ـ املنل ــمة ً فرق ــة ال م ـ ـ امل ني ــة راض ــار رالعش ــرل يق ــد ق ـ ـ اشم
األتمايا ما دة مستديرة مفتوقام.
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 -97وغالع ـات مــا يشــار ثمــو احلكومــة اضحتاديــة يف مناقشــات اخل ـربا الــجم يــتم في ــا تعــادل يفل ـ
املمارس ــاتل م ــن قعيـ ـ وع ــو دليـ ـ ملنظم ــة األم ــن والت ــاوم يف يورور ــا()46ل انعثـ ـ ي ــن سمس ــمة م ــن
احلمقات التدريعية اذه املنظمة رشأم للي املوعو .
 -98وتل ـ ــو النمس ـ ــا تش ـ ــديدات خاصـ ـ ـات يم ـ ــت مس ـ ــا اض ـ ــار راألينف ـ ــال واضس ـ ــت سل اجلنسـ ـ ـ
لألينفــال .وخــسل يــاا  2015ســي د الفري ـ ال ام ـ امل ــل مبســألة اض ــار راألينفــال م ـواد ًيسميــة
ستكوم متاقة يمنات رشك يكـرب لممؤسسـات احلكوميـة وغـ احلكوميـة .ورالعـافة ً للـيل ي ـال
فري يام ثالي مسألة اض ار رالعشر ألغراي اضست سل يف ال م .
 -99ورالعافة ً للـيل وـ د نظـاا ايـة اللـحايا رشـك يـاا مايـدات مـن التوسـيو والتفصـي .
ويف يواخــر يــاا  2013يقيمــت دا ــرة متخصصــة لتــوف الريايــة والــديم للــحايا اض ــار رالعشــر مــن
الــذكور .ويف يــاا 2014ل يقيمــت نقطــة اتصــال لســدا املشــورة اخلاصــة واجملانيــة لألوــخامي الــذين
ليست لدي م رخصة ًقامة و/يو يم .
 -100وفــهلة ت ــايف وتأم ـ عــحايا اض ــار ينظم ــا مرســوا صــادر يــن ولارة الداخميــةل وت ــال هــذه
املسـ ــألة يف التطعي ـ ـ ال مم ـ ـ رقـ ــدر كع ـ ـ مـ ــن املرونـ ــة ورت ـ ــاوم وثي ـ ـ ر ـ ـ الش ـ ـرينة واملنظمـ ــات غ ـ ـ
احلكومي ــة .ولل ــحايا ووـ ـ ود اض ــار رالعش ــر خي ــار احلص ــول يم ــت رخص ــة ًقام ــة لمتمت ــو ر ـ ـ ا اي ــة
خاصــةا .والوصــول ً ســون ال مـ رالنســعة حلــامم رخـ القامــة هــذه قــد يصــع يسـ ركثـ ًل
هــم يتمت ــوم ر ــد م ـرور ســنة رقمكانيــة الوصــول ً ســون ال م ـ رــدوم ي قيــود يو قــدود .ومن ــذ
يــاا  2012يصــعحوا يتمت ــومل رالعــافة ً للــيل رتموي ـ ت ويل ـ مــن احلكومــة ورقمكــام هــؤض
اللحايا الفادة من اخلدمات اضألتمايية األساسية املوفرة لطالق المجو .

جيم -دارة العدل والمحاكمة النزيهة وحقوق اإلنسان لي نظاً العدالة

()47

 -101وسو قانوم ياا  2013امل دل لقـانوم الألـرا ات اجلنا يـة نطـان خـدمات الهلوـة لممـديت
يمي م واللحايا الذين ض يتكممـوم الم ـة األملانيـةل وتلـمن يقكامـات لتحسـ وصـول املـديت يمـي م
ً التسـ ــجيست السـ ــم ية والعص ـ ـرية وقسـ ــن احلمايـ ــة القانونيـ ــة يثنـ ــا ًأل ـ ـرا ات التحقي ـ ـ  .و مـ ــت
الت ـديست اجلديــدة يف يــاا  2014خيــار نظــر ااــاكم يف املــدة القصــو املســموح اــا لتحقيقــات
املــدي ال ــام ل ولاد مــن مشــاركة املــديت يمــي م يف ت ي ـ الش ـ ودل ويد ً ارتفــا ممحــو يف
اسهلداد تكاليي املشورة يف قالة الترب ةل كما تلمن مايدات من تدار اية العيانات.
 -102وال م ـ أل ــا تر قاليـ ـات لتحس ـ ــروا اضقتج ــال يف الس ــجوم حبس ــة المكان ــات املتاق ــة
ولمتكيــي مــو الت ـ ات يف تكــوين نــاض الســجوم مــثست ًنشــا فــرو خاصــة رالنســا يف الســجوم.
وســجن األقــدا يف غراســدورا ســوا ت ــاد هيكمتــً رشــك يساس ـ قصــد خم ـ الظــروا املثمــت
ليـ ـ ـوا الس ـ ــجنا م ـ ــن األق ـ ــدا وتثق ـ ــيف مل وم ـ ــن خمـ ـ ـ مرك ـ ــا و ـ ــت راألق ـ ــدا  .ويف ًين ـ ــار
الصــسقات اجلاريــة لمنظــاا اجلنــا ت طــت يولويــة خاصــة لقلــا األقــدا  .ويف يــاا  2013نظــم
األتما ما دة مستديرة رشأم ااقتجال األقدا قع اااكمةال يفلت ً ال ديد من التوصيات.
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 -103وك ــرد ف ـ ـ يم ــت ر ـ ـ يق ــدا اضيت ــدا اجلنس ـ ـ يم ــت القص ــر يف الس ــجوم النمس ــاوية
ينشئت فرقـة يمـ مت ـددة التخصصـات م نيـة راألقـدا  .وهنـا توافـ يـاا يف الـري ويم اقتجـال
األق ــدا قع ـ اااكم ــة جي ــة يم يف ــري فق ـ ين ــدما يت ـ الهلكي ــا يم ــت ًي ــادة التأهي ـ يف قال ــة
اللرورة القصـو وألغـراي ًيـادة التأهيـ اضألتمـاي  .ونظـرات لوألـود نقـ يف دوا ـر الريايـة اخلاصـة
الــجم ميكــن يم متــد األقــدا رالــديم الــسلا يوع ـات يــن اضقتجــال يو ر ــدهل يتلــمن تقريــر الفرق ــة
ال امم ــة  35توص ــيةل من ــا م ــثست توص ــيات رش ــأم تف ــاد /تقمي اضقتج ــال قعـ ـ اااكم ــةل وًقام ــة
س ــجن مس ــتق خ ــامي راألق ــدا يف فيين ــا يو ًقام ــة مس ــايدة يم ــت نط ــان ال ــعسد خاص ــة مبح ــاكم
األقدا  .وتنفيذ هذه التوصيات ألا تر قاليات.
 -104والتـدار الـجم ع تنفيـذها رالف ـ ل مثـ احلـد مـن قـدرة اسـتي اح الاناانـات يمـت نطـان الــعسد
وقصــرها يف ســجين لك ـ لناانــةل واحلــد مــن مــدة اضقتجــالل وحتس ـ تــدار التــدرية والو ـراا
لممو ف ل كم ا يمور يفلت ً حتسينات ممحو ة يف روا اقتجال األقدا .
 -105ويدد األوـخامي ااتجـاين يـن غـ ينواييـة يف مصـحات األمـراي ال قميـة كعـدي لمسـجن
قــد ارتفــو ً قــد كعـ يف األيـواا األخـ ةل وللــي مــن أل ــة رســعة تاايــد يــدد األوــخامي ااكــوا
يم ــي م يف ق ــاضت األم ـ ـراي ال قمي ــةل وم ــن أل ــة يخ ــر رس ــعة تااي ــد متوس ـ ـ م ــدة اضقتج ــال.
ورالع ــافة ً لل ــيل اس ــتخدا ييلـ ـات ه ــذا الن ــو م ــن اضقتج ــال يف األيـ ـواا األخ ـ ـ ة فيم ــا يتص ـ ـ
راألوخامي الذين ارتكعوا ألرا م يق خطورة .ونتيجـة لقلـية كانـت موعـو نقـام يمـل يـاا متثمـت
يف ً ــال وــخ يف مث ـ هــذا اضقتجــالل ويف عــو اخلطــة املرســومة يف ررنــاما احلكومــة لصــسح
ه ــذا الن ــو م ــن اضقتج ــالل ينشـ ـ فريـ ـ يامـ ـ يف ي ــاا  2014لتقي ــيم األوع ــا احلالي ــةل وحتدي ــد
اضت املشاك واقهلاح تدار ًصسحل وهذا يمر جير قاليات حتميمً واعال الألرا ات رشأنً.

دال -حرية الفكر والوجدان والديم وحرية التعبير
 -106يقــوا موقــي النمســا القــانوين ــاه الــدين يمــت معــديين يساســي ــا :قريــة الــدين وامل تقــد
واحلماية الدستورية لمتنظيم ال اا لس اجلم يـات الدينيـة .و ايـة قريـة الـدين م مـم خـامي مـن م ـا
الدميقراينية وسـيادة القـانوم والسـمم اضألتمـاي  .والنمسـا را ـدة نشـطة يف ـال قريـة الـدين يف ًينـار
سياساهتا اخلارأليةل وللي سوا يف ال م الثنا يو يمت الص يد الدويل.
 -107ويف مثـ ـ ه ــذه اجل ــودل تت ــوخت النمس ــا ي ــن قص ــد جـ ـات ت اونيـ ـات تس ــتخدا في ــً التج ــارح
واضتصـاضت يف ًينـار قـوا تر رـ الثقافـاتل مستشـرفة تقميــدات يريقـات قا مـات يمـت الت ـاوم والت ـايء رـ
األدي ــام .وق ــد و ــج ت الدرموماس ــية النمس ــاوية لقرار ــة يق ــدينل يم ــت املس ــتويات ال ــوينل والثن ــا
واملت دد األينراال التفاهم والتعادل فيما ر ديانات ال ا الكرب (انظر الفص الرارو-را ).
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هاء -حقوق اإلنسان لي مجتمع المعلومات
 -108منــذ وقــت معكــر ي ــود ً يــاا 1978ل يدخ ـ ق ـانوم ايــة العيانــات األساســية يف النمســا
يف و ــك ق ــانوم اي ــة العيان ــات .ويفل ــت التنفي ــذ الطم ــوح ملع ــاد اضحت ــاد األورول التوألي ي ــة م ــن
خــسل قــانوم ايــة العيانــات ل ــاا 2000ل ً مشــاركة النمســا احلاليــة النشــطة يف املناقشــات قــول
الينــار القــانوين اجلديــد لسحتــاد األورول رشــأم ايــة العيانــات .وتــديم النمســا ًجيــاد مســتو يـ ت
ـال
مــن ايــة العيانــات يمــت الص ـ يد الــوينل ويمــت صـ يد اضحتــاد األورول .وقــد صــادقت النمســا يمــت
اتفاقي ــة م ــس يورور ــا حلماي ــة األف ـ ـراد فيم ــا يتص ـ ـ ر ــالتج يا اشيل لمعيان ــات الشخص ــية ورروتوكوا ــا
العايف .والداد حتسن احلماية القانونيـة رت ـدي قـانوم ايـة العيانـات ل ـاا  2014الـذ قـول جلنـة
اي ــة العيان ــات الوينني ــة ً هيئ ــة منظم ــة يف و ــك ت مون ــوقراين عل ــو قراراهت ــا ضختص ــامي ااكم ــة
الدارية اضحتادية.

واو -الحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقالية

()48

 -109ض يوأل ــد ق ـ ـ اشم تواف ـ ـ يف اشرا ق ــول كيفي ــة ًدم ــا قق ــون النس ــام اضألتمايي ــة يف
الدســتور النمســاو  -وللــي يمــت الــرغم مــن املناقشــات الــجم دارت يثنــا الصــسقات الدســتورية.
ومــو للــي فــقم تشـري ات األتمايي ـات ياديـات وــامست يوألــد منــذ يقــود ولــو يم النمســا ت ــرا نفسـ ا رأ ــا
دولــة ريايــة األتماييــة اــا م ــاي األتمايي ـة ياليــة وه ـ ممتامــة مبف ــوا اقتصــاد الســون اضألتمــاي
وت ــوفر األس ــاس ل ــيء قي ــاة كرمي ــة جلمي ــو س ــكا ا .ويتمثـ ـ تط ــور ه ــاا يف ه ــذا الس ــيان يف امليث ــان
األورول لمحقـ ــون األساسـ ــية الـ ــذ يدمـ ــا ولممـ ــرة األو يف تـ ــاري اضحتـ ــاد األورول ويـ ــو ققـ ــون
النســام لمم ـواينن يف وثيقــة واقــدة .ومنــذ يــاا 2012ل مــا انفكــت ااكمــة الدســتورية تســتخدا
ميثان احلقون األساسية كمرأل تو م يار لتأوي القانوم الوينل (انظر الفص الثاين-را ).
 -1العمل والمهنة
 -110تنفذ سياسات النمسا املت مقـة رسـون ال مـ يف خمفيـة وعـو متواصـ يتميـا رالتحـديات يف
سـ ــون ال م ـ ـ  :ولـ ــو يم مسـ ــتويات ال م ـ ـ قـ ــد ارتف ـ ــت راسـ ــتمرار منـ ــذ يـ ــاا ً 2010ض يم النمـ ــو
يكـن كافيـات خلمـ مـا يكفـ مـن مـواينن الشـ ملواأل ـة تاايـد قـوة ال مـ  .لـذلي جيـر
اضقتصاد
تطعي ـ ـ تـ ــدار ملـ ــادة وع اسـ ــتثمار  2.3مميـ ــار يـ ــورو يف يـ ــاا  2013لوقـ ــده :وسـ ــتتمث النقـ ــان
الر يســية يف اعــال تــدار لرفــو مســتويات الت مــيم رقرارــة ثمث ـ مياانيــة ًدارة ال م ـ احلكوميــة ويــاداد
التشــديد يمــت اليانــات املت مقــة رــاألألورل ورشــك ت خــامي رالنســعة لم ــامم املســن  .وميث ـ الس ـ
ً حتقي ـ فــرمي متســاوية يف ســون ال م ـ والتموي ـ املوألــً حنــو مويــات حمــددة ألــانع يساســي
ًعافي من ألوانة الربناما.
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 -111وليمـ ــال ققـ ــون ال مـ ــال ومكافحـ ــة اضسـ ــت سل يف ال م ـ ـ ينش ـ ـ يف يـ ــاا  2011نظـ ــاا
ألديد يسم ررصد السمطات ال مومية لألألور ورفري غرامات كع ة يف قالة دفو يألور متدنية.
 -2مستوى معيشي معقول
 -112حلمايـ ــة الشـ ــعكة الش ـ ــاممة لسـ ــسمة الريايـ ــة اضألتمايي ـ ــة يف يوقـ ــات املصـ ــاية اضقتص ـ ــادية
مــا لالــت احلكومــة اضحتادي ــة تســتخدا تــدار حمــددة األه ــداا لتحقي ـ ال مالــة الكاممــة ومكافح ــة
الفق ــر .ورتنس ــي املن ــافو املالي ــة وغ ه ــا م ــن املن ــافول جي ــة ت ــوف دفوي ــات ال ــديم جلمي ــو األينـ ـراا
امل ــولةل رصــرا النظــر يــن مركــا ال ا مــة يو األصـ الثــل .ورالعــافة ً للــيل هنــا منــافو يديــدة
حمددة األهداا من قعي ديم ال سوات ال ا مية لطفم يو يكثر يو ًيالة يدة يينفال.
 -113ولتحقي ـ حتســينات مســتدامة يف ــال الصــحة رالنســعة لألينفــال واألقــدا ل يقامــت ولارة
الصــحة اضحتاديــة ق ـوارات خبصــومي صــحة الطف ـ مــو خ ـربا مــن منظمــات خــدمات ريايــة األينفــال
واألقــدا ل وييــدت اس ـهلاتيجية صــحة األينفــال واألقــدا الــجم يممــت يف يــاا  2011وعلــو
راس ــتمرار لتح ــديي من ــذ لل ــي احلـ ـ ( .)49وتتل ــمن اضسـ ـهلاتيجية ت ــدار قصـ ـ ة ومتوس ــطة وينويم ــة
األأل ـ تش ــدد يم ــت الن ــوي رالص ــحة والوقاي ــة .وهن ــا و ــرن مس ــع ه ــاا ل ــذلي ه ــو ت ــاوم كاف ــة
اجملموي ــات ال ــجم ي م ــا األم ــر يف خ ــدمات الص ــحة والدارة ال ام ــة (االص ــحة يف وي ــو السياس ــات
ال ام ــةا) .وهن ــا ت ــدر ام يس ــتحقام ال ــذكر رش ــك خ ــامي ــا :ت اي ــا ررن ــاما األـ ـوال س ــفرا األا
والطف ( )50وًنشا مراكا لمتدخ املعكر يمت ص يد العسد يف ويو يحنا النمسا(.)51
 -3الحقوق الثقالية
 -114يف نيس ـ ــام/يرري  2011لارت خع ـ ـ ة األم ـ ــم املتح ـ ــدة املس ـ ــتقمة لمحق ـ ــون الثقافي ـ ــةل فري ـ ــدة
وـ ـ يدل النمس ــا مل ــدة  11يومـ ـات وتناول ــت يثن ــا ليارهت ــا رش ــك خ ــامي املش ــاركة يف احلي ــاة الثقافي ــةل
والن ــوي رالتف ــاهم ر ـ الثقاف ــاتل والوص ــول ً ال ـهلا الثق ــايف ي ــن ينري ـ الت م ــيم وًنف ــال احلق ــون
الثقافيــة يف النظــاا الت ميم ـ  .ونشــر تقريرهــا يف النمســا ويتــي جلميــو الــولارات .ويف الــدورة ال ش ـرين
جملمــس ققــون النســام يف متول/يوليــً 2012ل قــدمت الســيدة و ـ يد تقريرهــا يــن النمســا .ويدلــت
النمســا رعيــام مفص ـ كــرد يمــت التقريــرل رقعــت فيــً رالايــارة وت ــدت رعحــي التوصــيات راستفاعــة
وًدراأل ا يف أل ودها الويننية يف ال ققون النسام.

زاي -التعليم والتدريب

()52

 -115ترك ــا سياس ــات الت م ــيم النمس ــاوية يم ــت الت م ــيم والت ــدرية لمجمي ــول واكتس ــاح امل ــارا
والقــدرات وامل ــاراتل واضي ـهلاا رالدــالات الشخصــية و ــا الشخصــية واملوألــً حنــو القــيم .وقصــد
مــن األينفــال واألقــدا يفل ـ ت م ــيم ميكــن احلصــول يميــًل رص ــرا النظــر يــن اخلمفيــة ال ا مي ــةل
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ض رــد مــن اعــال يــدد مــن التــدار املرافقــة لــذليل مــن قعيـ يــسوات التمــدرس رالنســعة لمتسميــذ غـ
النمساوي .
 -116وتتميــا فصــول الــدرس يف النمســا رــالتنو  .ووألــود يــدد كع ـ مــن التسميــذ الــذين يتكممــوم
ل ــات غ ـ األملانيــة يطــرح حت ــديات كع ـ ة لنظــاا الت مــيم النمس ــاو  .ورالتــايل فــقم املعــادرات اجلاري ــة
لدم ــا يينف ــال امل ــدارس م ــن اجملموي ــات امل ــاألرة يف فص ــول ال ــدرس جي ــر تقييم ــا و ــر لي ــادة
تطويرهال من قعي دروس الديم اخلاصة رالم ة األملانية.
التثقيف والتدريب لي مجال حقوق اإلنسان
 -117يكتس التثقيي الشام يف ال ققـون النسـام ي يـة خاصـة مل رفـة ققـون النسـام ومـن
ًنفاله ــا .وررن ــاما الت ــدريس االت م ــيم السياسـ ـ ال حبك ــم ينار ــً كموع ــو مت ــدد التخصص ــاتل
ويـ ــد التثقيــي يف ــال ققــون النســام ألــا ات ض يتجـاي منــًل جيــر ًدراألــً يف يألـاا كعـ ة مــن نظــاا
الت م ــيم .وض يوأل ــد موع ــو ت ــدريس منفصـ ـ مـ ـ ينـ ـوام اقق ــون النس ــاما يف املن ــا الت ميمـ ـ
لذلي ال ري.
 -118وتــوفر قمقــات دراســية وتمفــة تتنــاول مســا ققــون النســام يف ًينــار التــدرية األساس ـ
والن ــوي رت م ــيم م ــو ف ال دي ــد م ــن ال ــولارات اضحتادي ــة .ول ــري تنفي ــذ اررن ــاما األم ــم املتح ــدة
ال ــامل لت م ــيم قق ــون النس ــاما م ــثستل ي ــدرح ااختصاص ــيوم يف الت م ــيما يف ولارة ال م ــوا والعح ــي
واضقتصــاد يف قمقــات دراســية داخميــة ملــدة نصــي يــوا تمقــن في ــا امل مومــات األساســية يــن ققــون
النســامل فل ـست يــن توعــيح ا ومناقشــت ا رتقــدق يمثمــة ممموســة .ويف ولارة املاليــةل تشــم وقــدات
ت ميمي ـ ـ ــة وتمف ـ ـ ــة ق ـ ـ ــول الت ـ ـ ــدرية ال ممـ ـ ـ ـ لمجم ـ ـ ــار واللـ ـ ـ ـرا ة مراي ـ ـ ــاة ااحلق ـ ـ ــون األساس ـ ـ ــيةل
واضختصاصاتل واألخسقيات امل نيةا.
 -119ورشك ياا فقم وألاهـة يسقـات وتمـي الثقافـات مـو يصـحاح املصـمحة آخـذة يف التاايـد
داخ ـ ـ الدارة ال امـ ــة وكـ ــذلي يف القلـ ــا ل ومـ ــن تـ ــوفر لم ـ ــامم قمقـ ــات تدريعيـ ــة مكيفـ ــة وف ـ ـ
اضقتياألــات .وتمق ــت قمق ــة دراســية تدريعي ــة لمتواص ـ ر ـ الثقاف ــات موأل ــة لس ـ اة اا ــاكم ص ــد ت
ًجياريـ ـات أل ــدات .ويف ي ــاا 2010ل كان ــت يكادميي ــة نظ ــاا الس ــجوم ق ــد رك ــات يم ــت موع ــو قق ــون
النس ــام يف ًدارة الس ــجوم ووعـ ـ ت اقمق ــة دراس ــية لت ــدرية امل ــدرر يف ــال قق ــون النس ــاما
رالت ــاوم مــو ولارة الداخميــة .ورالعــافة ً للــيل ينشــئت مويــة مــن اخل ـربا الــداخمي يف ولارة
ال ـدل رالت ــاوم الوثيـ مــو املنظمـات غـ احلكوميــة .ومنــذ يـاا 2012ل نظمــت قرارــة  60دورة مــن
مث هذه الدورات التدريعية اللاامية يف ال ققون النسامل وستتواص يف املستقع .

GE.15-12827

25/29

A/HRC/WG.6/23/AUT/1

رابعا -األولويات الوينية
ألف -خطة العمل الوينية بشأن حقوق اإلنسان وخطط العمل الوينية القطاعية

()53

 -120لقــد كــام ًيــداد خطــة يمـ ويننيــة رشــأم ققــون النســام مطمعـات ينويـ ال ــد مــن مطالــة
اجملتم ــو امل ــدينل ولك ــن كث ـ ـ ات مـ ــا يوص ــت ر ــً ييل ـ ـات آلي ــات ققـ ــون النس ــام الدولي ــة وك ــام آخرهـ ــا
اضســت راي الــدور الشــام لمنمســا يف يــاا  .2011ويخ ـ اتل يدرألــت خطــة ال م ـ الويننيــة رشــأم
قق ــون النس ــام يف اررن ــاما ال مـ ـ لمف ــهلة م ــن 2018-2013ا لمحكوم ــة اضحتادي ــة النمس ــاويةل
ويمم ا ألا تر ومن املقرر ايتماد خطة ال م الويننية يف يواخر ياا .2015
 -121وســتوفر خطــة ال م ـ الويننيــة رشــأم ققــون النســام ًينــارات مشــهلكات خلط ـ ال م ـ الويننيــة
واملواعـي ية القا مــة رالف ـ رشــأم فـراد ققـون النســام مـن قعيـ الياقــةل والدمـا ل وال نــي عــد
املريةل واض ـار رالعشـرل واملرية/السـمم/األمن واملسـاواة رـ اجلنسـ يف سـون ال مـ  .ورالتـايل سـتتخذ
تدار حمددة رشك خامي لممجاضت الجم تشمم ا اخلط ر د وسيتم تقييم تنفيذها.
 -122وسـيتم ًيـداد خطــة ال مـ الويننيـة رشــأم ققـون النسـام يف ًينــار الشـعكة القا مـة ملنســق
قق ــون النس ــام يف وي ــو ال ــولارات اضحتادي ــة واملقاين ــات اضحتادي ــةل مب ــا يش ــم ييل ـات م ــس يمن ــا
املظــا النمســاو ل واجملتمــو املــدينل واجملتمــو ال مم ـ ل ميكــن فيمــا مص ـ ا اضيتمــاد يمــت التجــارح
الجيارية الجم سادها ألو ت اوين يثنا يممية اضست راي الدور الشام .

باء -حوار الثقالات واألديان
 -123يتمث يـدد مـن يهـداا سياسـة النمسـا الثقافيـة اخلارأليـة الثسثـة يف املسـا ة يف رنـا الثقـة وخطـة
الســمم يمــت ص ـ يد يــامل مــن خــسل ًينــسن احل ـوار ر ـ الثقافــات واألديــام .ويف وــعان/فرباير 2013
يقــد املنتــد ال ــامل اخلــامس لتحــالي احللــارات التــارو لألمــم املتحــدة مــو التشــديد رشــك خــامي
يم ـ ــت االقي ـ ــادة املس ـ ــؤولة يف التن ـ ــو واحل ـ ـوارال وق ـ ــد يق ـ ــد ه ـ ــذا املنت ـ ــد يف فيين ـ ــا .وتس ـ ــايد أل ـ ــا اة
اضســتحقان الدوليــة يمــت الن ــوي رف ــم احل ـوار كوســيمة لنفــال ققــون النســام .وســتمن اجلــا اة
لممرة الثانية يف ياا .2015
 -124وال ــدورات التدريعي ــة الس ــنوية لأل م ــةل و ــثست املـ ـرية املس ــممة وم ــا يس ــمت مبرو ــد احلـ ـوار
الس ــسم ل ال ــجم تنظم ــا اجلم ي ــة الس ــسمية النمس ــاوية وفرق ــة ال م ـ م ــن يأل ـ ق ـوار الثقاف ــات يف
ولارة اخلارألي ـ ــة من ـ ــذ ي ـ ــاا 2010ل تس ـ ـ م يف حتس ـ ـ ف ـ ــم احلق ـ ــون املكفول ـ ــة يف النمس ـ ــا و ارس ـ ــة
األقميــات الدينيــة اــال وللــي ً قــد كع ـ  .ويف النمســال يتميــا يم ـ فرقــة ال م ـ رــاحلوار مــو ثم ـ
الكن ــا س واجلم ي ــات الديني ــة ال ــجم ي ــهلا ا ــا الق ــانومل وق ــد يص ــع ه ــذا احلـ ـوار يممي ــة مؤسس ــية
متواصــمة داخ ـ ولارة اخلارأليــة يف يــاا  .2014والتواص ـ املنــتظم مــو الكنــا س واجلم يــات الدينيــة
يتم ييلات يف املستشارية اضحتادية وللي مثست يثنا التظاهرات ويف وك قوارات ومشاورات.
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جيم -االندماج
 -125منـذ دخــول خطـة ال مـ الويننيـة رشــأم اضنــدما قيـا التنفيــذ يف يـاا 2010ل ســج قــدر
كعـ مــن التقــدا خبصـومي موعــو اضنــدما ل وللــي هيكميـات ومــن قيــي اجلـوهر .ويــدر هــذا اجملــال
يف قـ ــانوم الـ ــولارات اضحتاديـ ــة ويصـ ــع ي ـ ــرا رالتـ ــايل كمسـ ــؤولية يولويـ ــة مـ ــن مسـ ــؤوليات احلكومـ ــة
اضحتاديــة .ويمان ــة الدولــة امل ني ــة راضن ــدما ل الــجم ينش ــئت يف يــاا 2011ل ق ــد ع ًدماأل ــا يف ولارة
اخلارأليــة يف آلار/مــارس 2014ل وقــد ت ـ امس ــا ليصــع االــولارة اضحتاديــة لشــؤوم يورورــا واضنــدما
والشـؤوم اخلارأليــةا .وقـد يســر للـي اســتخداا اسـهلاتيجيات ألديـدة ويوعـ كيـي يم هــذا املوعــو
قد يصـع ينصـرات األتماييـات سياسـيات هامـات .واملف ـوا األساسـ ل ااضنـدما منـذ العدايـةا متواصـ منـذ
يــاا  .2012ومــن للــي احل ـ ل ي م ـ مفــوي م ـ خصيص ـات م ــل مبســألة اضنــدما يف الســفارة
النمســاوية رــأكرال وقص ـ الش ـ نفســً يف ًثيوريــا اــدا الن ــوي رثقافــة ترقــاح واســتقعال قا مــة
رالف يف رمدام املنشأ الجم تفد من ا ً النمسا يكرب مويات امل األرين.
 -126وينش ـ مــس خ ـربا و مــس استشــار م ــل راضنــدما قصــد تقيــيم وليــادة تطــوير تــدار
الدمـا اجلاريـةل ـ ييلـات ثمـ يـن اجملتمــو املـدين .ورفلـ مؤوـرات انـدما مطــورة يمميـات ميكــن
تقييم يممية اضندما من الناقية الكمية.
 -127وتنفي ــذ خط ــة ال مـ ـ الوينني ــة رش ــأم اضن ــدما يممي ــة متواص ــمة .والت ــدار املتخ ــذة وك ــذلي
قال ــة التنفي ــذ ورد وص ــف ا رتفص ــي يف تقري ــر اضن ــدما ل ــام  2013و)54(2014ل الم ــذين ــا
متاقــام لم مــوا .وللــمام املشــاركة املتســاوية لمم ــاألرين يف احليــاة اضقتصــادية واضألتماييــة ض رــدل
يف املستقع ل من ايتماد املايد من التـدار يف ميـادين املسـايدة يف ـال الم ـات واضنـدما يف سـون
ال م ـ ـ واضي ـ ـهلاا ر ــاملؤهست امل ني ــة .وتوأل ــد خط ـ ـ ممموس ــة لتوس ــيو دروس الم ــات يف مراق ـ ـ
الطفولــة املعكــرة يف مرافـ ريايــة األينفــال املؤسســية .ورالعــافة ً للــيل جيــة ًنشــا نقــان اتصــال
يول ًعــافية ت ــرا رـ ـ امكاتــة اضســتقعالا يف ويــو يحنــا الــعسدل ميكــن في ــا لمم ــاألرين احلصــول
يمــت امل مومــات السلمــة مــن يألـ انطسقــة موافقــة يف النمســا .ور ــد ًقامــة موقــو خــامي يمــت الشــعكة
()55
يس ـ ـ ــايد يف مس ـ ـ ــا اضي ـ ـ ـهلاا رش ـ ـ ـ ادات امل ـ ـ ــدارس وامل اه ـ ـ ــدات األألنعي ـ ـ ــة ل تتواص ـ ـ ـ قالي ـ ـ ـات
املفاوعات فيما يت م رقانوم اضيهلاا راملؤهست امل نية املكتسعة يف اخلار .

دال -التعهدات الدولية

()56

 -128تت ــأثر سياس ــات النمس ــا الوينني ــة واخلارألي ــة رالمي ــام ر ــأم احلماي ــة والت اي ــا الش ــامم جلمي ــو
ققون النسام ض رد مـن تشـجي ما يف وـراكة وقـوار مـو ويـو يصـحاح املصـمحة .ويف الفـهلة مـن
يــاا  ً 2011يــاا  2014كانــت النمســا يل ـوات يف مــس ققــون النســام وس ـ ت رنشــان ً
ًجيـاد قمـول مــن خـسل الت ــاوم يـرب القميمـ ومــن خـسل ــا يمـ وـفاا .وسـ ت النمسـا ييلـات
ً الن ــوي راملعــادرات يف موعــويات تركياهــال يض وه ـ اســسمة الصــحفي ا واققــون الطف ـ ا
واقريــة الــدين و ايــة األقمي ــات الدينيــةا .وع رالف ـ تقــدق ترو ــي ألديــد لمنمســا ل لــوية م ــس
ققون النسام لمفهلة .2021-2019
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 -129وت ــدت النمســال يف عــو تروــح ا ل لــوية مــس ققــون النســامل رالتاامــات وتمفــة ًمــا
ي ـا نفـذت رالف ـ يو هـ يف ينـور التنفيـذ( .)57واضتفاقيــات الدوليـة قـد متـت املصـادقة يمي ـا وي ــا
تقريع ـات يف األثنــا ل ويدر يف القــانوم اجلنــا ت ريــي ألنــا ملف ــوا االت ــذيةال فل ـست يــن يقكــاا
ألديــدة تت م ـ رــاجلرا م عــد النســانية وأل ـرا م احلــرح .وايتمــد قــانوم دســتور احتــاد خــامي فيمــا
يت مـ ـ ر ــقدرا قق ــون الطفـ ـ يف الدس ــتور .وال ــدلي امل ن ــوم اف ــم قق ــون النس ــاما ال ــذ كمف ــت
ر ـ الــولارات اضحتاديــة رقيــداده يف يــاا  2003يثنــا فــهلة ر اســة النمســا لشــعكة األمــن العشــر
التار ــة لألم ــم املتح ــدةل ق ــد مت ــت تروت ــً ً  16ل ــة وم ــا لال يس ــتخدا ل ــد وتم ــي الش ــركا يف
النمسا ويمت ص يد يامل .
 -130ومــا لالــت النمســا تتموقــو كعــؤرة لمح ـوار والت ــاوم فف ـ صــيي يــاا 2013ل يقــد م ـؤمتر
دويل ر يس يف فيينا مبناسعة الذكر ال شرين ملؤمتر فيينا ال امل حلقون النسام.
 -131وتركا الوكالة النمساوية لمت اوم ال ـا يمـت ديـم األقـاليم والعمـدام الر يسـية يف ويـو يحنـا
ال ــا يف مكافحت ــا لمفق ــرل وت ــال ت ـ ـ املن ــاا وقف ــح الس ــسا .وًدرا ــا يق ــوا يم ــت قق ــون
النســام يف ويــو األنشــطة هــو املعــدي األساس ـ وه ـ تتقيــد رــً يف ويــو مراق ـ التخطــي والتنفيــذ
وكـ ــذلي يف احل ـ ـوارات السياسـ ــية .وتـ ــو ينايـ ــة خاصـ ــة لت ايـ ــا اجملتمـ ــو املـ ــدين وققـ ــون اجملمويـ ــات
اللـ يفة وت ايـا الســمم وسـيادة القـانوم واحلوكمــة الروـيدة والت مــة يمـت هياكـ الدولــة ااشـة .ونشــر
دلي ـ موأل ــً لمم ــو ف واملنظم ــات الش ـريكة رش ــأم ًدم ــا األو ــخامي لو الياق ــةل وينش ـ فري ـ
يامـ ـ مت ــدد يص ــحاح املص ــمحة يس ــد املش ــورة لموكال ــة النمس ــاوية لمت ــاوم ال ــا  .وت ــدت
احلكومـ ــة راضمتثـ ــال ضلتااماهتـ ــا املاليـ ــة الدوليـ ــة الـ ــجم ه ـ ـ مدرألـ ــة ييل ـ ـات يف ررنـ ــاما يم ـ ـ احلكومـ ــة
لمفــهلة 2018-2013ل وتقــر رت ــدها رتحقي ـ ااــدا املتمث ـ يف رمــو نســعة  0.7يف املا ــة يمــت
مس ـ ــتو اضحت ـ ــاد األورول( .)58وت ـ ــن اضسـ ـ ـهلاتيجية ال ام ـ ــة اجلدي ـ ــدة لسياس ـ ــات النمس ـ ــا ال ا ي ـ ــة
(الربن ــاما الثسثـ ـ األيـ ـواا لمف ــهلة  )2018-2016يم ــت ت اي ــا متاس ــي السياس ــات ال ام ــة لص ــاحل
التنمية يمت ويو املستويات.
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