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أوال -املنهجية  -النهج املتبع يف إعداد التقرير

()1

يركز التقرير على تدابري تنفي التوصيات اليت قبلتها النمسا خالل اجلول الثاني م استعراضها
-1
الدوري الشامل.

اثنيا -تنفيذ التوصيات والتطورات اليت حدثت منذ االستعراض األخري

()2

احملاكم النمساوي ( )3هخ أهخم اجلهخات الفاعلخ يف رصخد االمتثخال للدسختور النمسخاوي .وتراجخ
-2
احملكمخ الدسخختوري النمسخخاوي القواعخخد القانونيخ وتلغ خ القخوانن غخخري الدسخختوري والل خوا غخخري القانوني خ .
ويشخخمل ه خ ا االسخختعرا االمتثخخال للحقخخو املكفول خ دسخختورايً مبخخا يف ذل خ مجي خ احلقخخو الخخيت تكفلهخخا
االتفاقي خ األوروبي خ حلق خخو اإلنس خخان وبروتوكوالهت خخا اإلض خخا.ي  .وم خخا انفك خ احملكم خ الدس خختوري تس خخت د
أيضاً من  2012ميثا االحتاد األورويب للحقو األساسي مقياساً عند تطبيق قانون االحتاد األورويب.

ألف -محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على الصعيد الوطين
 -1االلتزامات الدولية والتصديق والتحفظات
بغي توطيد محاي حقو اإلنسان صدق النمسا من استعراضها الدوري الشخامل السخابق
-3
علخخى بروتوكننو عننا  2014امللحننق ابتفاقيننة العمننل اجل ن ي لعننا 1930؛ وأقخخر ال ملخخان التوصخخي بش خ ن
التدابري التكميلي م أجل القضاء الفعل على العمل اجل ي لعا ( 2014رقم .)4()203
وجي خخري اإلع خخداد حالي خاً للتص خخديق عل خخى بروتوك ننو جمل ننس أورواب ال ننذي يع نند اتفاقي ننة محاي ننة
-4
األفراد فيما يتعلق ابملعاجلة اآللية للبياانت الشخصية .ويتواصخل حتليخل االجتهخادات القضخا ي للجنخ
حقخخو الطفخخل قبخخل النظخخر يف موضخخو التصخخديق علخخى ال وتوكننو االختينناري التفاقيننة حقننوق الطفننل
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات( .)5وتُستعر ابستمرار ضرورة أتييد حتفظنات النمسخا علخى املعاهخدات
الدولي حلقو اإلنسان وإعالانهتا بش هنا(. :)6من االستعرا الدوري الشامل األول للنمسخا ُسخحب
مجي التحفظات املتعلق ابتفاقي القضاء علخى مجيخ أشخكال التمييخز ضخ د املخرأة واتفاقيخ حقخو الطفخل
وك ل التحفظ على املادة  5م اتفاقي مناهض التع ي .
 -2التعاون مع آليات احلماية الدولية والتعاون الدويل
واص خخل النمس خخا عل خخى م خخد الس خخنوات األخ خخرية التع خخاون الوثي خخق م خ مجي خ اآللي خخات الدولي خ
-5
واإلقليمي حلماي حقخو اإلنسخان وهيئخات الرصخد وال تخزال دعوهتخا املوجهخ إىل مجيخ املقخ رري اخلاصخن
لألمم املتحدة قا م  .وأتخ النمسا التزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير الدورية إزاء آليات محاي حقو
اإلنسان م خ اجلد وتسعى إىل تقدمي تقارير عالي اجلودة وهتتم اهتماماً شديداً ابملشارك يف عمليات
بنّاءة لتبادل اآلراء م آليات الرصد .وتنف أحكا احملكمخ األوروبيخ حلقخو اإلنسخان تنفيخ اًكخامالً أبسخر
وحتلل توصيات اهليئات األخر املعني برصد املعاهدات وتؤخ يف االعتبار تبعاً ل ل .
ما ميك ُ
ويف إطخخار التعخخاون اإلمنخخا تعمخخل النمسخخا إىل جان خ البلخخدان الش خريك علخخى حتسخخن محاي خ
-6
()7
حقخخو اإلنسخخان وحالخ حقخخو اإلنسخخان .وقخخد التزمخ يف الخ جم احلكخخوم احلخخاي بخزايدة تدرجييخ يف
ميزانيتهخخا امل صص خ للتعخخاون اإلمنخخا العخخا (م خ  0,27يف املا خ م خ النخخات القخخوم اإلمجخخاي يف )2019
لتصل إىل  0,7يف املا م ججتها القوم اإلمجاي(.)8
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ويركز التعاون اإلمنائي النمساوي على مكا.ح الفقخر وصخون السخال واألمخ البشخري ومحايخ
-7
س امه
البيئ  .ويَعت برجم التعخاون اإلمنخا النمسخاوي الثالثخ السخنوات  2021-2019الخ ي يرمخ إىل امل خ
يف تنفيخ أهخ داف التنميخ املسخختدام الخخواردة يف خطخ  2030االلتخزا بتطبيخق النننهج القننائ علننى حقننوق
اإلنسنان علخى حنخو دا خم مبخدأ توجيهيخاً .ويخخوىل إدمخا األشخ ا ذوي اإلعاقخ اهتمامخاً خاصخاً .وجيخخري
در ه اجلوان يف برام ومشاري التعاون اإلمنا
حالياً تقييم النه القا م على حقو اإلنسان .وتُ َ
النمساوي وتُرصد و.قاً ل ل ع طريق ’نظا إدارة اآلاثر البيئي واجلنساني واالجتماعي ‘ التاب لوكال
التنمي النمساوي ال ي نخُ ِّّق يف  .)9(2018وم حماور تركيز التعاون اإلمنا النمساوي املشارك الفعال
م أصحاب املصلح املتضرري  .عالوة على ذل أنشئ هل الفئ آلي لتقدمي الشكاو (.)10
وخبصو محاية حقوق الفالحني وغريه م األشخاص العاملني يف املناطق الريفية عُقد
-8
يف  2017مببخخادرة م خ النمس خخا م خخؤ ر بش خ ن دور امل خرأة يف املن خخاطق اجلبلي خ أسخخفر ع خ اإلع خخالن املعن خخون
’حلخخول إقليميخ للتحخخدايت العامليخ ‘ .وظلخ مشخخاري الغخخاابت يف آسخخيا وأ.ريقيخخا وأمريكخخا اجلنوبيخ تتلقخخى
على مد سنوات دعماً حملياً ابلتعاون م صغار املالكن ومجاعات الشعوب األصلي (.)11
ومخ حمنناور تركيننز السياسننة اخلارجيننة النمسنناوية تعزيننز احلننوار بننني الثقافننات واألداين علخخى
-9
()12
الصعيدي الثنا واملتعدد األطراف إباتح اخل ات وتروي الشبكات الوطني والدولي ذات الصل .
وتُك خ ِّّخر ج خخا زة اإلجن خخاز املشخ خ ب خخن الثقا .خخات ال خخيت ُمنحخ خ ألول م خخرة يف  2014مش خخاري احلخ خوار ال خخيت
تستجي للتحدايت الراهن جب ب اهتما وسا ط اإلعال م خالل إسهامها االبتكاري واملستدا يف
احلوار بن الثقا.ات واألداين واإلسها م مث يف بناء الثق والتعاون على الصعيدي العامل والوطين.

ابء -محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على الصعيد الوطين
 -1اإلطار املؤسسي واهليكلي
 -10أنشخ ديننوان أمننني املظننام النمسنناوي منخ وز/يوليخ  2012مخ جلانخ السخ اآلليخ الوقا يخ
الوطنيخ عم خالً أبحك خخا ال وتوك خخول االختي خخاري التفاقي خ مناهض خ التع خ ي وعك خ أيض خاً عل خخى رص خخد
املؤسسخخات والخ ام اخلاصخ ابألشخ ا ذوي اإلعاقخ و.قخاً التفاقيخ حقخخو األشخ ا ذوي اإلعاقخ .
وتت خخوىل األح خزاب السياس خخي الثالث خ الك خ املمثل خ يف ال مل خخان ترش خخي األعض خخاء الثالث خ يف دي خوان أم خخن
املظ خخا وينت خخبهم ال مل خخان .ومي خخار األعض خخاء ال خ ي ت خخد واليخ تهم لس خ س خخنوات قابل خ للتجدي خخد م خخرة
واحخدة وظخخا فهم ابسخختقالل ات وال جيخخوز تعليخق عضخخويتهم أو عخزهلم أو .صخخلهم .وعلخى الخخرغم مخ النقخخد
الخ ي قخخد يُوجخ إىل إجخراء التعيخخن (وال سخخيما حخ ق ال شخخي امل خخول لألحخزاب السياسخخي الثالثخ الكخ
املمثل يف ال ملان) .إن يضم الشرعي الدميقراطي ابلفعل .وينص برجم احلكوم علخى مواصخل تعزيخز
ديوان أمن املظا (.)13
 -11حتسني اآلليات التشريعية(ُُ :)14تض احلكوم مشاري قوانينها للمشاورات العام مخ العديخ د
م املؤسسات العام واخلاص اليت يطل منها تقدمي تعليقات .وتُنشر ه القخوانن وتصخب مخ مث يف
متناول عام النا .
 -2التثقيف يف جما حقوق اإلنسان والتوعية وتعزيز احلوار والتسامح
 -12على مد السنوات املاضي خاُت مزيد م التدابري املتعلق ابلتثقي يف جمال حقو اإلنسان
والتوعيخ خ وتعزيخ خ ز احلخ خوار والتسخ خخام يف قط ننا التعل نني  :يشخ خخري املرس خخو العخ خخا املعنخ خخون ”ال بيخ خ املدنيخ خ يف
امل خخدار “ ال خ ي ُح خ ِّّد يف  2015إىل التثقي خ يف جم خخال حق خخو اإلنس خخان ابعتب خخار الركي خخزة األساس خخي
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للمبخخدأ التعليم خ الشخخامل لعخخدة منخخاه وهخخو ”ال بي خ املدني خ “ يف نظخخا التعلخخيم النمسخخاوي أبكمل خ (.)15
وأُدم خ التثقي خ يف جم خخال حق خخو اإلنس خخان يف نظ خخام التعل خخيم الع خخا وامله خخين وأُدر يف املن خخاه حمت خخو
تعليم خ يتصخخل ابلتثقي خ يف جمخخال حقخخو اإلنسخخان( .)16وتشخخكل التوعيننة ابلتمييخخز والعنص خري مبخخا .يه خخا
معاداة السامي والتطرف احملور الر يس للتثقي السياسخ يف املخدار ؛ ويقخد املركخز النمسخاوي لل بيخ
املدني خ يف امل خخدار ’ ‘polisابعتب خخار مؤسس خ ر يس خخي لل خخدمات التعليمي خ ومجعي خ __erinnern.at
العديد م اخلدمات واملواد التعليمي (.)17
 -3حقوق اإلنسان وأجهزة الدولة  -سوء سلوك الدولة وإعما احلقوق
وُيس ابستمرار بغي زايدة االمتثال ملعايري
 -13يُتاح تدريب متواصل أل.راد القضاء وإنفاذ القانون ُ
حقو اإلنسان .وتو.ر أكادميي نظا السجون دورات تدريبي إلزاميخ متقدمخ بشخ ن حقخو اإلنسخان ملنوففي
السجون()18؛ ويتواصل التدري (املتقد ) للقضاة واملدعني العامني بش ن حقو اإلنسان والتمييز.
خوىل محايخ حقخخو اإلنسخخان أمهيخ كبخخرية يف إطخخار إنفننا القننانون  -حيخ تؤخخ االنتقخخادات
 -14وتخ َ
19
الصادرة ع آليات الرصد الدولي واإلقليمي على حممل اجلد وتساهم يف حتسن اهلياكل( ).
 -15ومن خ كخخانون األول/ديسخخم ُ 2016وضخخع خط خ تخخدري جديخخدة تخخنظم التخخدري األساس خ
للشرط والتدري األساس (لكبار) العمالء اخلاصن :اعتُمدت وحدة تدريبي على الكفخاءة وتشخكل
حقو اإلنسان مبدأً توجيهياً طوال  .ة التدري  .وجيري ابلفعل خالل التدريب األساسي توعي أ.راد
الشرط املتدربن مبسؤوليتهم ع محاي حقو اإلنسان :يتناول التدري جمموع م املواضي منها أمهي
حقخخو اإلنسخخان لعمخخل الشخخرط واجلوانخ األخالقيخ ملهخخا الشخخرط  .ومخ حمخ اور هخ ا التخخدري اكتسخخاب
القدرة على التفكري ال ايت النقدي وحتسن صورة مهن أ.راد الشرط (.)20
 -16وتُخنظم جلمي خ أ .خراد الش خخرط حلق خخات دراس خخي تدريبي خ متقدم خ تتن خخاول حق خخو
سلسل الندوات اإللزامي املعنون ’عا قخا م علخى االخختالف‘ الخيت تخنظم ابالشخ ا مخ
التشهري :يختعلم املشخاركون سخبل إدرا التمييخز والتفكخري يف مخوقفهم مخ هخ ا املوضخو
ابملهني يف عملهم بصفتهم أ.راد شرط ؛ ويتلقون التدري أيضاً على كيفي التعامل م

اإلنس خخان (مث خخل
رابطخ مكا.حخ
ويتحلخون مخ مث
األقليات)(.)21

 -17وهتخخدف مجي خ الخخدورات التدريبي خ املتقدم خ أيض خاً إىل ضخخمان اسخختناد عمخخل الشخخرط إىل الوقخخا
()22
وُيق خق يف
.ق خخط  . -خخال جم خخال للتحي خخز أو القوال خ النمطي خ أو التنم نني اإلث ننين يف أعم خخال التحقي خخق ُ .
االدعاءات ضد أ.راد الشرط ويعاقَ املعنيون عند االقتضاء مبوج القانون اجلنا والقانون الت دييب.
عالوة على ذل تُب ل جهود متزايدة لتوظي املزيد م املواطنن النمساوين م أوساط املهاجري يف
سخخيا تخخدري الشخخرط األساس خ لتجسخخيد تنخخو اجملتم خ النمسخخاوي يف إنفخخاذ القخ انون هبخخدف مواجه خ
التحيز والقوال النمطي م داخل اجلهاز.
 -18واسخ خختجاب للطلبخ خخات الطويلخ خ األمخ خخد الخ خخيت تخ خخدعو إىل إنشن نناء هيئن ننة وطنين ننة للتحقين ننق وتقن نندمي
الش ننكاو يف ح نناالت س ننوء س ننلوك أف نراد الش ننرطة( )23ي خخنص ال خ جم احلك خخوم عل خخى إنش خخاء وح خخدة
مسخختقل تضخخم أعضخخاء م خ مه خ متعخخددة تُكل خ إبج خراء حتقيخخق شخخامل يف ادعخخاءات سخخوء سخخلو أ .خراد
الشرط  .وبدأ التنفي يف ربي  2020وم املتوق أن يسفر ع نتا يف أواخر العا .
 -19وإىل جان ذلخ ُتضخ التحقيقخات يف مخزاعم التعخ ي اللتزامخات خاصخ يف جمخال اإلبخال
وللرصد التنظيم من  .)24(2016وتُبلغ نتا تقييم ادعاءات سوء املعامل إىل ’نقطخ اإلبخال عخ التخدابري
القسخري وسخخوء املعاملخ ‘ داخخخل وزارة الداخليخ االحتاديخ ( .)25ويف الفخ ة  2018/2017أسخخفر تقيخخيم بتكليخ
م الدول مشل إجراءات املدعن العامن والشرط اجلنا ي ع حتسن التعليمات الداخلي ذات الصل (.)26
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 -20وبغي حتسن مجع البياانت ع الشكاو املتعلق أب.راد الشرط ( )27أُنشئ إدارة منفصل
داخل وزارة الداخلي االحتادي يف أيلول/سبتم  )29(2016مكلف بتسجيل وتصني مزاعم االنتهاكات
من أيلول/سبتم .)30(2018
()28

 -4حقوق اإلنسان واألعما التجارية
 -21تت خ النمسخخا إدراكخاً منهخا لألمهيخ املتناميخ المتثخال األطخراف الفاعلخ االقتصخادي مخ القطخخا
اخلا حلقو اإلنسان خطوات لزايدة حتسن امتثال الشركات العامل .يها ملعايري حقو اإلنسان(.)31
 -22وقخخد التزم خ النمسخخا بتنفي خ املبخخاد التوجيهي خ ملنظمخ التعخخاون والتنميخ يف امليخخدان االقتصخخادي
املتعلق خ ابملؤسسخخات املتعخ ددة اجلنسخخيات .وتخخدعم جه خ التنسخخيق الوطني خ النمسخخاوي املعني خ هب خ املبخخاد
التوجيهيخ خ املؤسسخ خخات يف تنفيخ خ ها بفعالي خ خ ؛ وهخ خ عبخ خخارة ع خ خ منخ خ للح خ خوار والتو.يخ خخق يتنخ خخاول املسخ خخا ل
والشكاو املتعلق ابالنتهاكات املزعوم لتل املباد التوجيهي وينف مشاري بش ن السلو املسؤول
يف سيا األعمال التجاري .
 -23ويقخد الخدعم أيضخاً للمشخاري والدراسخات ذات الصخل ابملسخؤولي االجتماعيخ للشخركات ويخُدعم يف
نطا التعاون اإلمنا النمساوي ك ل عمل الشبك النمساوي يف إطار االتفا العامل لألمم املتحدة.

جي  -املساواة وعد التمييز
 -1مالحظات عامة

()32

 -24تخُدعى الدولخ يف جمتمخ يخزداد تنوعخاً إىل هتيئخ شخروط هيكليخ مسخبق للتعخاي يف اجملتمخ يف
إطار التسام واملساواة ومكا.ح التمييز والتعصخ  .وال تخزال النمسخا تشخهد مواقخ وسخلوكات متطر.خ
و ييزي  -وتدر مسخؤوليتها اخلاصخ يف هخ ا السخيا وتعتمخد علخى التخدابري الوقا يخ والقمعيخ يف التعامخل
م ه التحدايت.
 -25وأظهر تقيخيم التشنريعات والصنكوك املتعلقنة ابملسناواة يف املعاملنة الخ ي أجخري يف
أن املتضخخرري يعتخ ون اإلطخخار القخخانوين القخخا م .عخخاالً بوجخ عخخا غخخري أن مخ املمكخ تعزيخخز هخ الفعاليخ
(مثالً م خالل تدابري تسري اإلجراءات واحلد م خماطر التكالي امل تب على اإلجخراءات واعتمخاد
احلد األدىن م التعويض ع الضرر) .عالوة على ذل أسهم تدابري إعالمي عديدة تتعلخق بقخانون
املساواة يف املعامل يف تغيخري الخوع االجتمخاع  .و.يمخا خيخص مواءمخ تخدابري احلمايخ مخ التمييخز أايًكخان
أساس يُنتظر صدور النتا على صعيد االحتاد األورويب .وعلى الصعيد اإلقليم ُوسخ تخدرجيياً نطخا
قوانن مناهض التمييز(.)34( )33
2016

 -26ويعقخد الخخوزير االحتخادي املسخخؤول عخ قضخخااي املسخاواة يف املعاملخ مخرة واحخخدة يف السخن اجتماعخاً
للحوار م املنظمات غري احلكوميخ ( .)35ويف  2015أُنشخ خخط اتصخال للمسخاعدة يف مكا.حخ التمييخز
والتعصخ خ  :ابلتوصخ خخل إىل حملخ خ عامخ خ أ.ضخ خخل عخ خ القخ خوانن واالختصاصخ خخات املرتبطخ خ مبكا.حخ خ التمييخ خخز
ستتحس إمكانية وصو ضحااي التمييز إىل القضاء.
 -27وتؤدي املادة  283م قخانون العقخوابت (خطنا الكراهينة) دوراً ر يسخياً ابعتبارهخا تخ نص علخى
تدابري قمعي ( )36ملكا.ح التمييز والتعص . :فخ  2012أصخالً ُوسنع كثنريا نطناق جمموعنة األشنخاص
املش ننمولني ابحلماي ننة؛ وأُدخل خ من خ  )37(2016حتس ننينات إض خخا.ي (توحي خخد العتب خ املتعلق خ ’ابالرتك خخاب
العلخ خخين‘ للجرميخ خ  -إذ يكفخ خ اإلدالء ببيخ خخان أمخ خخا حخ خواي  30ش صخ خاً؛ ويُعتخ خ إنكخ خخار اإلابدة اجلماعيخ خ
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أو اجلخرا م املرتكبخ ضخخد اإلنسخخاني أو التقليخخل مخ شخ هنا أو التسخخام معهخخا أو ت يرهخخا علنخاً جرميخ يعاقخ
عليها القانون؛ وتُشدد األحكا عند ارتكاب اجلرميخ بطريقخ جتعخل هخ ا السخلو يف متنخاول عامخ النخا
أو إذا تسخخب خط خخاب الكراهي خ يف العن خ ؛ و ُح خددت ج خرا م تش خريعي جديخخدة .يمخ ا يتعلخخق بتوزي خ م خواد
مكتوبخ أو صخخور أو رسخخو أخخ ر تنطخخوي علخخى الكراهيخ ) .وبغيخ التصخخدي للمنشخخورات التحريضخخي علخخى
اإلن ن خ ُوض خخع يف ’ 2017مب خخاد توجيهي خ بشخ خ ن األ.ع خخال ال خخيت تش خخكل جرميخ خ خط خخاب الكراهيخ خ ‘
ووسخ أيضخاً نطخخا املخ ادة  )5()1(33مخ قخخانون
(املخخادة  283مخ قخخانون العقخخوابت) (ونُقحخ يف ُ .)2019
العقخخوابت (العامننل املشنندد للعقوبننة يف حالننة اجلنرائ بنندافع الكراهيننة)  -تُشخخدد العقوبخ إذا ارتُكبخ
جرميخ بخخدا .العنصخري أو كخخر األجانخ أو غخخري ذلخ مخ الخخدوا .الخخيت تسخختحق الشخخج بوجخ خخخا
وال سيما تل اليت تستهدف .ئ م .ئات األش ا الواردة يف املادة  )1()1(283م قانون العقوابت
أو أي .رد م أ.رادها بسب انتما إىل الفئ املعني حتديداً.
 -28وم أجل مراجعة وحتسني كفاءة األحكا القانونية املتعلق مبكا.ح العنصري واجلرا م بدا.
الكراهي وخطاب الكراهي خاُت ت التدابري التالي ( :)38مث تناقض بن تصاعد حواد خطاب الكراهي
(اليت تضاعف م  516حاداثً إىل  1 003حواد يف الف ة بن  2015و )2018اليت تعز أساساً إىل
زايدة است دا اإلن ن وزايدة الرغب يف اإلبال واالخنفا الطفي يف أعداد لوا االهتخا وأحكخا
اإلدان الصادرة من  2018األمر ال ي ميك تفسري بزايدة عدد عمليات التحويخل .ويف  2019انتقخل
مشرو يستهدف مؤلف املنشورات التحريضي ( )39م مرحل التجري إىل مرحل التنفي  .ويهدف ه ا
املشرو ال ي تقدم رابط معني خبدمات اإل.را حت املراقب ( )40إىل التوعي ابلتمييز وتشجي التفكخري
يف السلو التحريض .
 -29وم خ أج خخل االمتث خخال الت خخا للتوص خخيات ال خخيت ت خخدعو إىل حتس ننني التحقي ننق يف خط خخاب الكراهي خ
واجلرا م بدا .الكراهي ومقاضاة مرتكبيها( )41أُجيز للنياب العام صراح إنشاء وحدات خاص معنيخ
ابجلرا م املتطر .)2017( .عالوة على ذل أنشئ منخ عشخر سخنوات وحخدات خاصخ معنيخ ’ابجلخرا م
()42
وتالحظ يف ه ا الصدد زايدة يف كفاءة اإلجراءات وتوحيد معايريها.
السياسي ‘ َ .
 -30وسخيؤدي اتفخا أُبخر مخ .يسخبو يف  2016يتخوىل مبوجبخ .يسخبو البحخ عخ احملتخو الخ ي
ميك خ أن يك خخون خمالف خاً للق خخانون يف املنش خخورات املبل خخغ عنه خخا وإزالتخ أو حظ خخر يف غض خخون  24س خخاع إىل
حتس خ خخن احلمايخ خ خ مخ خ خ خط خ خخاب الكراهيخ خ خ ؛ ول خ خخد كب خ خخار امل خ خخدعن الع خ خخامن واملس خ خخؤولن يف وزارة الع خ خخدل
االحتادي ( )43قنوات خاص لإلبال ع خطاب الكراهي ال ي يعاق علي القخانون .والعمخل جخار منخ
البدايخ حلخخل املشخخاكل التقنيخ الخخيت تعخ إرسخخال طلبخخات احلخ ف .ويف سخخيا تنفيخ الخ جم احلكخخوم
توض أحكا لزايدة مساءل املنصات وتيسري شكاو املست دمن(.)44

 -31إنشاء نظا شامل م أجل التسجيل والرصد اإلحصائيني للتطورات املتعلق بكر األجان
()46
()45
والتمييخخز  :يتضخخم التقريخخر السخخنوي للمكتخ االحتخخادي حلمايخ الدسخختور ومكا.حخ اإلرهخخاب جخخزءاً
يتناول ’التطرف اليميين‘ تصن .ي .ئات تشمل ’املتطر.ن اليمينين‘ و’كاره األجان /العنصرين‘
و’معادي السامي ‘ و’كاره املسلمن‘( .)47ويُ َلز إببال وزارة العدل االحتادي ابإلجخراءات الخيت تُبا َشخر
عمخ خالً ابملخ خخادة  283مخ خ قخ خخانون العقخ خخوابت أو حيخ خ ينطبخ خخق عامخ خخل تشخ خخديد العقوبخ خ املنصخ خخو عليخ خ يف
امل خخادة  )5()1(33م خ ق خخانون العق خخوابت  -وتوث خخق ال خخوزارة ل خوا االهت خخا وت خخدابري التحوي خخل واألحك خخا و.ق خاً
للمادة  283م قانون العقوابت(.)48
 -32واستناداً إىل مشرو ’التسجيل املنهجخ للخدوا .املتحيخزة يف الشخكاو اجلنا يخ (اجلخرا م بخدا.
الكراهي خ )‘ تتع خخاون وزارة الع خخدل االحتادي خ ووزارة الداخلي خ االحتادي خ من خ منتص خ  2019عل خخى حتس خخن
تسخخجيل الخخدوا .التمييزي خ يف قاعخخدة بيخخاجت الشخخرط ويف نظخخا أ تخ اإلج خراءات القضخخا ي  .ويف 2019
6
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تُبودل اآلراء بش ن تعري مش
انطلق تدابري التنفي التقين.

للجرا م بدا .الكراهي (اجلرا م املرتكب بدا .التحيز)؛ ويف

2020

 -33خطننا الكراهيننة والعنصننرية يف وسننائ اإلعننال ويف اخلطننا السياسنني :تسخخهم منتخخدايت
النقاش على اإلن ن إسهاماً هاماً يف .ت ابب النقاش يف .ضاء عا تعددي ودميقراط  .غري أن احلق يف
عر ممارستُ السال العا لل طر وتلحق الضرر ابآلخخري  .وبغيخ التصخدي
حري التعبري ينته عندما تُ ّ
49
خلطا الكراهية واجلرائ بدافع الكراهية على اإلنرتنت خاُت ت تدابري عديدة( )؛ ويتنخاول الخ جم
احلكوم ه املس ل وجيري حالياً وض جمموع م التدابري .وم املقرر تنظخيم دورات تدريبيخ حمخددة
للمدعن العامن والقضاة يف الف ة 2021/2020؛ وسيشار أ.راد الشرط وسيقدمون عروضاً.
 -34وتضمن مبادرة اعتُمدت يف  2016ملكا.ح العن علخى اإلن نخ مخا يلخ  :مبخاد توجيهيخ
بش ن كيفي التعامل م منشورات الكراهي وإمكاني احلصول على تعويض؛ وإاتحخ .خ ر اإلبخال مخ
دون عوا خخق بريوقراطي خ ؛ وتوعي خ أ .خراد الشخخرط /النياب العام خ ومخخوظف احملخخاكم ومواصخخل تخخدريبهم لضخخمان
االتسا يف املالحق اجلنا ي ؛ وإرسخاء نقطخ اتصخال .وقخد أنشخئ نقن متعنددة لإلبنالغ عخ الكراهيخ
علخخى اإلن ن خ ممخخا يسخخم بتقخخدمي التقخخارير م خ دون ح خواجز بريوقراطي خ ( .)50ويف ُ 2017كلف خ منظم خ
الشجاع املدني والعمل املتعلق مبكا.ح العنصري ( )51أبداء دور نقط اتصال ر يسي لضحااي منشورات
الكراهيخ والتسخخلط عخ اإلن نخ . :هخ تقخخيّم مخخد وجاهخ املنشخخورات مبوجخ القخخانون اجلنخخا واملخخدين
وتقد املساعدة يف ح .ها ويف احلصول على الدعم النفس .
 -35وم أجل مكا.ح منشورات الكراهي اليت ال يعاق عليها القانون ع احملاكم أُطلقخ أاي
إقام خ الشخخبكات وعقخخد حلقخخات العمخخل( )52هبخخدف حتسخخن ثقا .خ التواصخخل علخخى اإلن ن خ ونقخخل املعر .خ .
وتعلِّّ خم ’دورات خاص خ لل خخد.ا ع خ ال خخنف للفتي خخات والش خخاابت عل خخى اإلن ن خ ‘ اإلجخ راءات ال خخيت ميك خ
اُتاذها ملكا.ح الكراهي على اإلن ن  .وستستند التدابري اإلضا.ي إىل نتا الدراسخ املعنونخ ’العنخ
عل خخى اإلن نخ خ ض خخد النس خخاء والفتي خخات يف النمس خخا‘ ( .)2018وس خختُدم نت خخا الدراسخ خ اجلاريخ خ املعنونخ خ
’العن السي اين ضد املرأة اليت تعي يف إطار عالق محيمي (سابق )‘ يف وض املفاهيم الالزم لتطبيق
على اهلات احملمول مصمم ملساعدة النساء املتضررات.
 -36وشخخكل اللجنخ النمسخخاوي ملناهضخ خطخخاب الكراهيخ ( )53منخ  2016منخ اً لتبخخادل وجهخخات
النظخخر بخخن أعضخخاء م خ خمتل خ الخخوزارات االحتادي خ واملنظمخخات غخخري احلكومي خ ونقخخاط اإلبخ ال وللتوعي خ
ابلكراهي على اإلن ن  .وتقد بواب أم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( )54من  2013حمل عام
عخ تخخدابري الوقايخ واإلسخ عاف الفعالخ واملعلومخخات القانونيخ األوليخ .ضخالً عخ نقخخاط اإلبخخال واملشخخورة
بش ن منشورات الكراهي والتسلط ع اإلن ن (.)55
 -37ويف  2016دخلخ جرميخ التسننل عن اإلنرتنننت( )56حيخخز النفخخاذ()57؛ وجيخخري النظخخر يف ديخخد
نطاقه خخا ليش خخمل احل خخاالت ال خخيت يُرتك خ .يه خخا الفع خخل املع خخين م خخرة واح خخدة .ق خخط .وأص خخب ممكن خاً من خ 2019
إصدار أوامر زجري مؤقت حلماي الضحااي م التسلط ع اإلن ن (.)58
 -38ونشر جمل الصحا .النمساوي ال ي أتس من عهد قري يف  2010مدون سلو للعمخل
الصحف تتضم حكماً بش ن مكا.ح التمييز .ومن  2014تُسختبعد مخ التمويخل امل صخص للصخحا.
يف السن املعني الصح ُ اليومي أو األسبوعي املدان بسب خطاب الكراهي أو انتها قانون احلظر(.)59
 -39و.يمخخا يتعلخخق ابلبيخخاجت العنصخري يف اخلطننا السياسنني( )60الخخيت يعاقخ عليهخخا القخخانون توجخ
طلبات املدعن العامن إللغاء احلصان ال ملاني إىل ر خي اجمللخ الخوطين (أو ر خي ال ملخان اإلقليمخ ).
ويفصل اجملل الوطين أو ال ملخان اإلقليمخ يف هخ الطلبخات .وتخدر احملخاكم مسخؤوليتها وتقيخد احلخق يف
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حري خ التعبخخري إذا كخخان ذل خ م خ راً وضخخرورايً .ويف ُ 2011حكخخم علخخى م خواط منسخخاوي مقخخرب م خ حخخزب
سياس كان قد ظهر على منص اجتما عقد احلزب بغرام بتهم ازدراء األداين(.)61
 -40إن مكافحننة معنناداة السننامية( )62أمخخر هخخا للنمسخخا ومخ دواعخ القلخخق يف هخ ا الصخ دد ارتفخخا
ع خخدد احل خواد املوثق خ ال خخيت تنط خخوي علخ ى مع خخاداة الس خخامي وع خخد كفاي خ التوعي خ بش خ هنا .ول خ ل تب خ ل
النمس خخا حالي خاً جه خخوداً مكثفخ لوض خ اس خ اتيجي وطني خ ملن خ ومكا.ح خ أي ش خخكل م خ أش خخكال مع خخاداة
السامي م املقرر أن تكتمل يف النص الثاين م  2020وأن تشمل التدابري التالي اليت جيري اُتاذها
ابلفعل :إنشاء نقط اتصال وطني معني حبواد معخاداة السخامي ؛ وتعزيخز التعخاون مخ ’منتخد مناهضخ
معاداة السامي ‘؛ والرصد املنتظم للنزعات املعادي للسامي لد السكان؛ واعتماد سياس عد التسام
مطلق خاً جتخخا مظ خخاهر الكراهي خ الخ يت تنطخخوي عل خخى معخ اداة السخخامي ؛ و ت خخن أنشخخط التوعي خ بش خ ن احملت خخو
اإللك خ وين املعخخادي للسخخامي ؛ وزايدة تخخدابري السياس خ التعليمي خ ذات الصخخل يف املخ دار  .والنمسخخا عضخخو
نش خخط يف التح خخال ال خخدوي إلحي خخاء ذك خخر حمرق خ اليه خخود واعتم خخدت التعري خ العمل خ ملع خخاداة الس خخامي
( )2018مخ التوصخخي ابسخخت دام وال سخخيما يف تعلخخيم وتخخدري (الكبخخار) أ.خراد جهخخازي القضخخاء وإنفخخاذ
القخ خخانون .ويف خريخ خ  2020سخ خختُعر االسخ خ اتيجي الوطنيخ خ ملناهضخ خ معخ خخاداة السخ خخامي وتخ خخروي احليخ خخاة
اليهودي اليت تضم تدابري يف جماالت األم والعدال والتعليم والتعاي االجتماع .
 -41وم أجل مكا.ح التمييز ضد الروما( )63نُظم يف  2018مخؤ ر خخ اء بشخ ن معخاداة الغجخر
مبشخخارك هيئخخات اجملتمخ املخخدين التابعخ للرومخخا؛ وتتجسخخد النتخخا احملخخرزة يف السياسخ اخلارجيخ (مثخخل زايدة
توصيات االستعرا الدوري الشامل بش ن ه ا املوضو يف  )2019وعلى املستو الوطين (حمور تركيخز
االس اتيجي النمساوي بش ن إدما الروما).
 -42وتُعت خ مب خخادرة النمس خخا مع خاً ( )64()ZUSAMMEN:ÖSTERREICHمث خخاالً ر يس خخياً عل خخى ت خخدابري
مكا.ح التمييز والتعصب ضد املهاجري ( :)65من ُ 2011جيري ’سفراء االندما ‘  -وهم مهخاجرون
مندجمون خري انخدما ويشخكلون قخدوة لألطفخال والشخباب  -زايرات إىل املخدار واجلمعيخات وأمكخنهم
التواصل حبواي  60أل شاب .وتشمل التدابري األخر ملكا.ح التمييز ضد املهاجري مشاري التوعي
اليت تتناول وسا ط اإلعال (.)66
 -2األطفا والشبا
 -43بغي خ محاي ننة حق ننوق الطف ننل( )67اعتُم خخد ابلفع خخل يف  2011ق خخانون دس خختوري( )68يض خخم احلماي خ
الدسخ توري ل خخبعض حق خخو األطف خخال امل ت خخارة وألولوي خ ر .خخا الطف خخل؛ وب خ ل أص خخبح حق خخو األطف خخال
ومصاحلهم الفضلى توىل اعتباراً متزايداً لد املشرعن والسلطات التنفي ي وال سيما احملكم الدستوري
النمساوي  .ويشكل تقييم عا ألثر القخانون الدسختوري االحتخادي بشخ ن حقخو الطفخل جخزءاً مخ بخرجم
احلكوم  .وترس قا م تضم  12معياراً نُص عليها يف املادة  138م القانون املخدين يف  2013أساسخاً
لتقي خخيم ر .خخا الطف خخل يف نط خخا الق خخانون امل خخدين .وبغي خ املض خ يف مواءم ننة التش ننريعات الوطني ننة املتعلق ننة
ابألطفننا مخ اتفاقيخ حقخخو الطفخخل وبروتوكوالهتخا( )69جيخ أن يتنخخاول تقيخخيم أثخر التنظخخيم الخ ي أصخخب
إلزامياً للتشريعات املق ح من  2013اآلاثر اجلانبي املقصودة واملمكن يف بُعد ’األطفال والشباب‘(.)70
 -44وهنا نقاش جمتمع واس النطا لتطبيق حظر غطاء الخرأ يف املخدار االبتدا يخ يف
ويف مدار احلضان يف  .2018وتدر النمسا التوازن الدقيق بن واج الدول املتمثخل يف احخ ا حريخ
الدي وحق الوالدي يف ضمان التعليم و.قاً لدينهم وواج الدول املتمثل يف محاي مناء األطفال وتو.ري
احلمايخ خ مخ خ التمييخ خخز؛ وس ُ صخ خخد بعنايخ خ مجيخ خ اآلاثر امل تبخ خ علخ خخى احلظخ خخر .وتعكخ خ احملكمخ خ الدسخ خختوري
النمساوي حالياً على مراجع دستوري احلظر؛ وم املتوق أن تت قراراً قبل هناي .2020
2019
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 -45احل ننق يف الص ننحة :عُرض خ يف  2011اسخ خ اتيجي بش خ ن ص خ ح األطف خخال والش خخباب  -وق خخد
حتسخخن احلالخ الصخخحي لألطفخخال والشخخباب كمخخا هخخو مبخخن ابلتفصخخيل يف التقريخخر النمسخخاوي عخ صخخح
األطفخ خخال واألحخ خخدا منخ خ  .2015ومنخ خ  2019طبقخ خ القخ خوانن اإلقليميخ خ املتعلقخ خ حبمايخ خ القاصخ خري
أحكاماً موحدة إىل حد بعيد بش ن شراء واستهال الكحول والتبغ وبش ن أوقات حظر التجول؛ وبدأ
نفاذ حظر لبي التبغ واملنتجات ذات الصل إىل م هم دون الثامنخ عشخرة وحظخر التخدخن يف احلخاجت
واملطاعم على الصعيد الوطين.
 -46احلق يف مستو معيشي الئق :يوي ال جم احلكوم اهتماماً خاصاً ملكا.ح .قر األطفخال
وإقصا هم االجتماع يف النمسا ومث اع اف صري بتزايد خطر وقو الوالخدي الوحيخدي وأطفخاهلم يف
بخ خراث الفقخ خخر .ومل خخا كانخ خ الفخ خخر املتاحخ خ لألطفخ خخال تخ خرتبط إىل حخ خخد بعيخ خخد بوض خ الوالخ خخدي االجتمخ خخاع
واالقتصخخادي .خخإن مخ املهخخم اُتخخاذ تخخدابري شخخامل ملكا.حخ الفقخخر واإلقصخخاء االجتمخخاع  .وسخ كز عملي خ
وض اس اتيجي وطني ملن الفقر تبدأ يف خري  2020على حماور م بينها مكا.ح .قر األطفال.
 -47وم خ األول خخوايت يف مكا.ح خ .ق خخر األح خخدا ت خخدابري زايدة العمالخ وإدم خخا األش خ ا
ميك توظيفهم يف سو العمل.

ال خ ي

 -48ومن بدء نفاذ قانون التعليم والتدري اإللزامين لعخا ُ 2017جيخ َ مجيخ الشخباب دون الثامنخ
عشخخرة علخخى مواصخخل التعلخخيم أو التخخدري بعخخد إ خخا التعلخخيم اإللزام خ  .وقخخد ُوض خ بخخرجم مواك خ بعنخ وان
’التعليم/التدري حىت الثامن عشرة‘( )71ينص على جمموع واسع م التدابري .واهلدف الر يس من هو
تقليخخل عخخدد الط خخالب ال خ ي ي ك خخون املدرس خ /التدري مبك خراً .ض خالً ع خ ر .خ مس خختو تعلخخيم الش خخباب
وابلتخخاي احلخخد علخخى حنخخو مسخختدا م خ خطخخر البطال خ والفقخخر .ويف  2019أظهخخر الرصخ د األكخخادمي لتنفي خ
ال جم آاثراً إجيابي على عدد الطالب ال ي ي كون املدرس /التدري مبكراً.
 -49ومبوج خ ض ننمان التعل نني والت نندريب أص خخب إبمكخ ان الش خخباب الع خخاجزي ع خ احلص خخول عل خخى
.خ خخر التلمخ خ ة الصخ خخناعي إكمخ خخال هخ خ التلمخ خ ة .ويف  2017اعتُمخ خخد مبخ خخدأ ضخ خخمان التعلخ خخيم والتخ خخدري
(إج خراءات الت هي خخل والت خخدري جم خخاجً هب خخدف اجتي خخاز امتح خخان التلم خ ة الص خخناعي ) للش خخباب الع خخاطلن ع خ
العمخخل ال خ ي ت خ اوح أعم خخارهم بخخن  19س خخن و 25سخخن مم خ أكمل خوا التعل خخيم اإللزام خ  .وتس خخاهم املش خخورة
املقدم إىل التالمي املتدربن ومدربيهم  -من  - 2015يف احلد م معدل تسرب املتدربن.
 -50وا خُت خ ت ت خخدابري لتعزي خخز مكافح ننة العن ننف ض نند األطف ننا ( )72مشل خ بوج خ خ خخا
يف  2016استضا .النمسا مؤ راً حكومياً دولياً ر.ي املستو اعتمخد القخرار املعنخون حنخو طفولخ خاليخ
م خ العقوب خ البدني خ ال خ ي يل خخز ال خخدول بتحس خخن مج خ البي خخاجت وتش خخجي البح خخو يف هخ ا املوض خخو .
وأظهخخرت دراس خ حخخول حظخخر العقوبخ البدني خ وضخخروب العن خ النفسخ ضخخد األطفخخال (’احلخخق يف طفول خ
خالي خ م خ العن خ  )‘2019-2014-1977أن مث خ معر .خ واس خخع النط خخا يف النمس خخا حبظ خخر العن خ وأن
هنخخا ر.ضخاً عام خاً ألشخخكال العن خ الشخخديد .غخخري أن الدراسخ أظهخخرت أيض خاً اسخختمرار التقليخخل مخ ش خ ن
()73
أشكال العن ’األقل حخدة‘ وضخروب العنخ النفسخ  .وأد قخانون احلمايخ مخ العنخ لعخا 2019
إىل حتسينات يف محاي األطفال م العنخ  :مثخل إرسخ اء ’منطقخ محايخ متنقلخ ‘ نخ مخرتكيب العنخ مخ
االق اب م ضحااي العن العا ل مبسا .تقل ع  100م ؛ وإلزا بعض األشخ ا الخ ي يشخكلون
هتديداً( )74ابحلصول على املشورة النفسي ملن العن اعتباراً م 2021؛ وأتخري موعد بخدء اتريخ تقخاد
أتكي خخد بع خخض االدع خخاءات (اعتب خخاراً م خ بل خخو الض خخحي سخ خ الثامن خ عش خخرة)()75؛ وحتس خخن التواص خخل ب خخن
السلطات؛ و.ر تقدمي طلبات إصدار أوامر زجري مؤقت م أجل خدمات ر.ا األطفال والشباب.
م خخا يل خ :
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 -51وقد زيد توسي نطا محاي حقخو األطفا املوضوعني ره احلراسة واالحتجاز( :)76جلعخل
نظا سجون األحداث ميتثل امتثاال اتما للمتطلبات الدولية( )77وجتدر اإلشارة يف هخ ا الصخدد علخى
وج اخلصو إىل قانون  2015املعدل لقانون حماكم األحدا ( :)78تشمل املبادرات الرامي إىل تقليص
مخدة االحتجخاز السخخابق للمحاكمخ أو احلخب مخخا يسخمى ’مخؤ رات الشخخبكات االجتماعيخ ‘ الخيت هتخخدف
إىل إش خرا أس خخرة الش خخاب وأص خخدقا يف جت خخاوز األزم خ  .وم خ النق خخاط الر يس خخي إدراج الش ننبا يف ق ننانون
حماك األحداث على الخرغم مخ إعخادة مواءمخ نطخ ا العقوبخ مخ القخانون اجلنخا اخلخا ابلبخالغن يف
جمخ خخال .رعخ خ واحخ خخد يف  .2020عخ خخالوة علخ خخى ذلخ خ أُرسخ خ أسخ خخا قخ خخانوين لتخ خخو.ري املسن نناعدة القضن ننائية
لألحداث على نطا البلد وأُقر التزا ابحلصول على معلومات ع بيئ عي الشباب ع طريق تل
املساعدة القضا ي يف مجي اإلجراءات اجلنا ي .
79
 -52و.يم خخا يتعلخ خخق بتحس ننني ف ننرو االحتجن نناز( ) تراج خ معخ خخدل شخ خخغل السخ خخجون كثخ خرياً حاليخ خاً
ممخا يعخز أيضخ اً إىل تخدابري الصخح والسخخالم املتصخل جبا حخ كو.يخد 19-وإىل االحتجخاز املنخزي اخلاضخ
للمراقبخ اإللك ونيخ ( .)80وإذا ُم خدد هخ ا االحتجخخاز املنخخزي كمخخا هخخو مقخخرر (ليصخخل إىل  18أو  24شخخهراً)
يُتوق حتقيق مزيد م التطورات اإلجيابي  .ويف نظا سجون األحدا يقتصر عدد السجناء يف الزنزان
الواحخخدة علخخى اثنخخن ول خ ل حتسخخن ظخخروف االحتجخخاز( .)81ومن خ  2016أصخخب م خ املمك خ أتجيخخل
االحتجاز إىل حن إكمال التعليم/التدري اجلاري.

 -53وتنطبخ ق قواعخخد خاصخ علخخى احتجنناز القاصننري م ن الالجئننني وملتمسنني اللجننوء( :)82جيخ
عد وض القاصري (دون الرابعخ عشخرة) رهخ االحتجخاز السخابق لل حيخل( .)83وجيخ علخى السخلطات
يف حال القاصري (ال ي تخ اوح أعمخارهم بخن  14و 18سخن )( )84أن تعمخل قخدر اإلمكخان علخى تطبيخق
تدابري أكثر تساهالً :تعليمات للعي يف أماك إقام حمددة والتزامات اإلبخال واإليخدا ( .)85ويتعخن
ت يخر القخرارات املتعلقخ ابالحتجخاز السخابق لل حيخل علخى أسخا كخل حالخ علخى حخدة وال جيخوز اُتاذهخخا
إال بع خخد ت خخو.ري خ خخدمات اإلي خواء والرعايخ خ املال م خ  .وكقاع خخدة عامخ خ ُُيتج خخز القاص خخرون ال خ ي ينتظخ خ رون
ال حيل مبعزل ع البالغن.
 -54ومن خ  )86(2020اتس خ نط خخا اإلج خراء املتمث خخل يف ب خ ل العناي خ الواجب خ إزاء ألح خخدا املش خختب
.يهم واملتهمن واملدعى علخيهم وابت يشخمل الشخباب أيضخاً جز يخاً :وضخ ُ أحكخا جديخدة تتعلخق بتقيخيم
السخ ؛ و.خخر شخخروط خاصخ للتعجيخل بتنخخاول اإلجخخراءات اجلنا يخ املتصخل ابألحخخدا ؛ و ديخخد واجبخخات
التحقيق؛ واحلضور اإللزام لألش ا املرا.قن طوال االستجواابت.
 -55وحتققخ املساواة يف املعاملة لألطفا املولودي خارج إطار الزواج فيمنا يتعلنق ابكتسنا
اجلنسية النمسناوية( )87يف  2013بتعخديل قخانون اجلنسخي (( )88إمكانيخ حصخول األطفخ ال املولخودي خخار
إطار الزوا على اجلنسي عخ طريخق النسخ إىل أبخيهم النمسخاوي؛ ويُتخ وخى يف بعخض الظخروف احلصخول
على اجلنسي (حىت اتري امليالد) أبثر رجع )(.)89
-56

وتتناول أجزاء أخر م ه ا التقرير أيضاً حال األطفال والشباب.

 -3املرأة واملساواة
 -57املس خخاواة احلقيقي خ ب خخن امل خرأة والرج خخل يف مجي خ من خخاح اجملتم خ مكرس خ يف الدس خختور االحت خخادي
ومكرس يف مجي اجملاالت السياساتي م خالل مبدأ السخع إىل التخ ثري (مخ مراعخاة اهلخدف املتمثخل يف
املساواة الفعلي بن املرأة والرجل)( .)90وم أجل وض اس اتيجي عام للمساواة نُف ت عملي تنسيق
م مجي األجهزة االحتادي العليا.
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 -58وتُت تدابري عديدة لزايدة تعزيز املساواة :تشكل خدمات املشورة على الصعيد الوطين للنساء
والفتيات عنصراً ر يسياً م سياسات املسخ اواة بخن املخرأة والرجخل؛ ويف  2019مشلخ هخ اخلخدمات 88
يف املا م إقلخيم النمسخا( .)91وينصخ تركيخز خخا علخى التعلخيم  -لتعزيخز الكفخاءة يف العمخل وحتسخن
املؤهالت املهني ولف انتبا الفتيات إىل خيارات مهني أكثر تنوعاً عند اختيار مهن .
 -59وال تزال املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل( )92تشكل حتدايً ر يسياً. :قد تقلص الفجوة
يف األجور بخن اجلنسخن (متوسخط األجخر اإلمجخاي يف السخاع ) مخ  25,1يف املا خ ( )2008إىل  19,6يف
املا ( - )2018حي بلغ متوسط النقص يف الدخل السنوي للنساء العامالت بدوا كامل على مدار
الع خخا  15,2يف املا خ ()93()2018؛ أم خخا ابلنس خخب مل خخوظف اخلدم خ املدني خ االحتادي خ .ق خخد اخنف خخض الفخ ار
األدىن قل خخيالً ب خخن متوس خخط ال خخدخل الس خخنوي للنس خخاء والرج خخال الع خخاملن ب خخدوا كام خخل م خ  13,3يف املا خ
( )2012إىل  10,3يف املا ( .)2018ويف سيا تناول املواضي الر يسي م خط العمل الوطني بشخ ن
املسخاواة بخن اجلنسخن يف سخو العمخل ( )2013-2010ا خُتخ ت تخدابري عديخدة و/أو تَواصخل تنفيخ ها يف
الف ة  :2019-2013إزالة احلواجز اليت تعنرتض العمنل بندوا كامنل وتعزينز اآلفناق املهنينة للمنرأة يف
مجي امله ؛ واعتماد عالم املساواة يف األجور ابعتبارها معياراً لنوعي الشركات اليت تتي تكا.ؤ الفر
(2020؛ ’ - ‘equalitAعالم خ اجل خخودة ل قي خ النس خخاء عل خخى الص خخعيد ال خخداخل )؛ وحتس خخن قط خخا الرعاي خ
هبدف تيسري العمل بدوا كامل (وال سيما للنساء)()94؛ ويتوخى ال جم احلكوم توسي نطخا رعايخ
الطفل العالي اجلودة على الصعيد الوطين وعلى أسا االحتياجات()95؛ واُتاذ تدابري اإلعال والت هيخل
والخخدعم الخخيت تسخختهدف النسخخاء حتديخ داً؛ وعمخخل دا خخرة التوظيخ العامخ علخخى تقخخدمي التوجيخ املهخخين املراعخ
لالعتبخ خخارات اجلنسخ خخاني ؛ وال كيخ خخز علخ خخى الت هيخ خخل يف ويخ خخل سياسخ خخات سخ خخو العمخ خخل للمخ خرأة؛ وُتصخ خخيص
اعتمادات أموال دا رة التوظي العام للنساء أكثر م الرجال؛ وتوي الدا رة تقدمي الدعم للمهاجرات
هب خخدف إدم خخاجه يف س خخو العم خخل (دورات تعل خخم اللغ خ األملاني خ والت خخدري امله خخين (املتق خخد ) واملش خخورة
املت صصخ ومرا.خخق الخخدعم)؛ والتمويخخل املسخختمر للمشخخاري مخ أجخخل حتسخخن إدمخخا املهخخاجرات يف سخخو
العمل مثل التحقق( )96م كفاءة املرأة()97؛ ومنتد التوظي الخ ي أطلقتخ احلكومخ ويسختهدف بوجخ
خا األش ا ال ي ُيق هلم التما اللجوء أو احلماي الثانوي (.)2020
 -60وزايدة الشفافية يف الدخل أمر ابلغ األمهي للحد م الفجخوة يف األجخور بخن اجلنسخن. .قخد
أُجري يف  2015تقييم اللتزامن اعتُمدا يف  2011مها االلتزا ابلكشخ عخ األجخر األدىن (و.قخاً التفخا
املفاوض اجلماعي ذي الصل ) يف إعالجت الوظا والتزا الشركات اليت تضم أكثخر مخ  150موظفخاً
إبعداد تقرير ع الدخل .وشخكل النتخا أساسخاً لتخدابري إضخا.ي  :نُفخ مشخرو ’األجخر العخادل‘ لخزايدة
()98
الخ خخوع يف هخ خ ا الصخ خخدد؛ ووضخ خخع أداة ’التقريخ خخر املتعلخ خخق ابلخ خخدخل‘ لتخ خخو.ري التعليمخ خ ات  .ويف 2018
ُ
ُح ِّّددت مؤشرات ر يسي وممارسات واعدة لتحسن الشفا.ي واإلنصاف يف الدخل .ومن  2011ميك
حسخ خ خخاب الراتخ خ خ املتوقخ خ خ احلصخ خ خخول عليخ خ خ يف أي قطا /منطق /وظيفخ خ خ /خ ة مهنيخ خ خ ابسخ خ خخت دا ’األداة
اإللك وني حلساب األجخر‘ .وتقخد ’بوصخل الراتخ ‘ الخيت وضخعتها دا خرة التوظيخ العامخ حملخ عامخ عخ
روات املبتد ن حبس املهنخ ؛ وتُعلِّخم النسخاء ابلفعخل ابملسخاو الخيت قخد ت تخ علخى العمخل بخدوا جز خ
ملدة طويل أو على الت خر يف العودة إىل سو العمل بعد انقطا مهين ألسباب أسري .
 -61ويف الف ة بن  2017و 2020اعتُمد مبلغ  1 500يخورو أجخراً إمجاليخاً أدىن يف مجيخ أحنخاء البلخد
تقريبخاً مبوجخ اتفاقخخات املفاوض خ اجلماعيخ ممخخا ح ّس خ وضخ دخخخل املخرأة علخخى وجخ اخلصخخو  .وتطب خق
نتا دراس ع اآلاثر التوجيهي اجلنساني امل تب علخى الضخرا والرسخو للحخد مخ املثبطخات الضخريبي
للعم خخل (مث خخل إعف خخاء ذوي ال خخدخل امل خخن فض من خ  2018م خ د .خ الض خرا ) .وبغي خ تعزي خخز الض خخماجت
االجتماعي خ املس خختقل والعادل خ للم خرأة( )99يُطلِّ خ كتي خ ’امل خرأة واملعاش خخات التقاعدي خ ‘ النس خخاء علخخى أتث خخري
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العمل بدوا جز واإلجازات على معاشاهت التقاعدي ويعر إمكانيات حتسخن املعخاش التقاعخدي.
ويهدف مشرو  )100(TRAPEZإىل زايدة استقالل املخرأة االقتصخادي يف الشخي وخ مخ خخالل البحخ
والتوعي خ واإلع خخال  .ويف  2017اعتُم خخدت ع خخالوة معادلخ خ إض خخا.ي لألش خ ا ال خ ي د.عخ خوا اشخ خ اكات
الضخخمان االجتمخخاع خخخالل  30سخخن علخخى األقخخل مخ العمخخل (حلسخ اهبم)؛ وتُسخختهدف مخ تل خ العخخالوة
أساس خاً النس خخاء الع خخامالت ب خخدوا جز خ  .ومن خ  2018يع خخد دخ خخل الشخ خري يؤخ خ يف االعتب خخار عن خخد
حسخ خخاب مبل خ خخغ املسخ خخاعدة يف حال خ خ البطال خ خ مم خ خخا يسخ خخهم يف حتقي خ خخق مزيخ خخد م خ خ االسخ خختقالل يف الض خ خخمان
االجتماع وال سيما للنساء.
 -62وتسخهم مبخخادرات عديخخدة لتنويخ اخليخخارات املهنيخ والتعليميخ يف مجيخ املهخ ويف املخخدار ونظخخا
التعلخخيم العخخاي يف القضنناء علننى القوالننب النمطيننة اجلنسننانية يف التعلنني وسننوق العمننل؛ ويُنفخ ( )101يف
اجلديد املعنون ’أتمالت يف التعليم اجلنساين واملساواة‘( .)102وتشخمل تخدابري
قطا التعلي مبدأ التدري
ُ
إضا.ي التوجي املهين وتدري املدرسخن مخ مراعخاة املنظخور اجلنسخ اين :تكخري الكفخاءة اجلنسخاني شخرطاً
للمدرس خخن()103؛ وإرس خخاء كرس خ مس خختقل للتعل خخيم اجلنس خخاين()104؛ وإنشخ اء مرك خخز احت خخادي لل بي خ والبح خخو
اجلنسخ خخاني ( )2016يخ خخو.ر مزيخ خخداً مخ خ التخ خخدري للفئخ خخات املسخ خختهد .يف قطخ خخا التعلخ خخيم؛ وتنفيخ خ مشخ خخرو
’االبتكخخار ير .خ مسخختو املخخدار ‘( )105ال خ ي ول خ الدول خ ويخخزود مدرس خ مواضخخي العلخخو والتكنولوجيخخا
واهلندس خ والرايض خخيات( )106عل خخى وج خ اخلص خخو مب خواد حم خخددة للت م خخل يف س خخبل جتن خ القوال خ النمطي خ
اجلنساني ؛ وتنظخيم .عاليخات مل تلخ الفئخات املسختهد .ملناقشخ املفخاهيم ال بويخ مخ أجخل توسخي نطخا
عمل الفتيات والفتيان وتقرير مصريهم .وتشمل املبادرات اإلضخا.ي يخو الفتيخات السخ نوي ويخو الفتيخات
الصخ خخغريات يف اخلدمخ خ املدنيخ خ االحتاديخ خ ممخ خخا يفخ خخت آ.اقخ خاً تعليميخ خ ومهنيخ خ للفتيخ خخات يف جمخ خخاالت العلخ خخو
والتكنولوجيخا واهلندسخ والرايضخيات .ويف يخو الفتيخان السخنوي ميكخ للفتيخان أن يطلعخوا علخى معلومخخات
ع امله يف املؤسسات االجتماعي  .ومن  2015يو.ر من إلك وين( )107معلومات ع مواضي العلو
والتكنولوجيخخا واهلندسخ والرايضخخيات وال سخخيما للفتيخخات والنسخخاء .ويُطلَخ األطفخخال علخخى اخليخخارات املهني خ
اخلارج ع امل لوف(.)108
 -63وبغي خ النهن ن وض بتمثي ننل املننرأة يف املناص ننب القيادي ننة( )109جي خ اح خ ا حص خ  30يف املا خ
(تنطبق علخى النسخاء والرجخال) منخ  2018عنخد تعيخن أعضخاء جملخ اإلدارة اجلخدد يف الشخركات املدرجخ
يف البورصخ والشخخركات الكخ (مخ ممثلخ املخخوظفن واملسخخامهن) .ومنخ بخخدء تطبيخخق هخ احلصخ زادت
نسخخب النسخ اء يف جمخخال إدارة الشخخركات املدرجخ يف البورصخ اخلاضخخع ملبخخدأ احلصخخص مخ  22,4يف املا خ
إىل  31,7يف املا ؛ وال يخزال ثلخ الشخركات املعنيخ ال يسختويف هخ احلصخ  .ومبوجخ قخرار جملخ الخوزراء
املخخؤر  3حزيران/يوني خ  2020التزم خ احلكوم خ االحتادي خ النمسخخاوي (علخخى النحخخو املتخ وخى يف الخ جم
احلكخوم ) أبن تر.خ إىل  40يف املا خ نسخخب النسخاء يف هيئخخات إدارة الشخركات اململوكخ للدولخ والشخخركات
ذات الصخل الخخيت تتجخاوز األسخخهم االحتاديخ .يهخخا  50يف املا خ  .ويف  2019بلخخغ متوسخط نسخخب النسخخاء يف
اخلدم خ املدني خ االحتادي خ  43,3يف املا خ  .وبينم خخا تتج خخاوز حص خ النس خخاء  35يف املا خ يف  35ش خخرك مخ خ
أصل  54شرك ال تزال ه احلص ت اوح بخن  25يف املا خ و 35يف املا خ يف  12شخرك  .وكانخ حصخ
النساء دون  25يف املا يف سب شركات يف  .2019وينص ال جم احلكخوم أيضخاً علخى تقيخيم التخدابري
الرامي إىل زايدة حص النساء يف الشركات املدرج يف البورص .
 -64ومخخا انفك خ نسخخب النس خخاء يف وظخخا اخلدم خ املدني خ االحتادي خ ومناص خ القي خخادة تتزايخخد من خ
أكث خخر م خ  20عام خاً( .)110وتش خخمل اجله خخود املب ول خ لتج نناوز نقن ن متثي ننل امل نرأة يف اخلدم ننة املدني ننة
استهداف النساء يف األحدا املنظم للتوظي يف الشرط  -حي تكاد تتساو حالياً نسب النسخاء
والرجال املوظفن.
()111
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 -65تعزيز مشاركة املرأة يف السياسة( :)112انتُ ب مستشارة احتادي ألول مرة يف اتري النمسا يف
الف ة م حزيران/يوني  2019إىل كانون الثاين/ينخاير  2020وألول مخرة أيضخاً كخان نصخ الخوزراء آنخ ا
نساء؛ وتبلغ حص اإلج حالياً يف احلكوم االحتادي حواي  53يف املا  .ويف  2019ر.عخ بنسخب 3
ُ
يف املا قيم اإلعاجت املقدم إىل األحزاب السياسي اليت تزيد حص النساء ضم أعضا ها يف اجملل
الوطين و/أو االحتادي على  40يف املا (.)113
 -66وظل منع العنف ضد املرأة ومحاية املرأة م العنف( )114م األولوايت يف السنوات األخرية؛
ويف  2020زيدت ميزاني شعب املرأة مببلغ مليوين يورو( )115وتُستثمر أساسخاً يف تخدابري مكا.حخ العنخ
ضد املرأة .ونف ت النمسا تدابري عديدة وال سيما ضخد العنخ العخا ل ( )116لضخمان املالحقخ اجلنا يخ
الفعال خ وإنش خخاء نظ خخا ش خخامل ل خخدعم الض خخحااي .وأس خخفر التص خخديق عل خخى اتفاقي خ إس خخطنبول يف  2013ع خ
إجراءات شىت منها وض خط العمخل الوطنيخ بشخ ن محايخ املخرأة مخ العنخ للفخ ة  .2016-2014وقخد
()117
ووسخ
نُفخ ت مجيخ التخخدابري الخواردة .يهخخا ابسخختثناء بضخ منهخخا؛ وأُعخخد تقريخخر عخ التنفيخ يف ُ . 2018
كثرياً نطا قوانن العنف اجلنسي مبا يف ذل التحخ رش اجلنسخ ( :)118أُدرجخ جرميخ ’انتهخا احلخق يف
()119
وو ّسع ( )120احلماي م التحرش اجلنس ( .)121ويُناقَ حالياً مشرو قانون
تقرير املصري اجلنس ‘
ُ
العتب خخار التص خخوير ’حتخ خ التن خخورة‘ أي التق خخاط ص خخور خلس خ لألعض خخاء التناس خخلي جرمي خ يعاق خ عليه خخا
القانون .ويف خري  2019أُنشئ يف مجي أحناء النمسا مراكخز املشخورة للنسخاء املتضخررات مخ العنخ
اجلنس خ ()122؛ وم خ ذل خ ال ي خزال احلصخخول علخخى ه خ اخلخخدمات صخخعباً علخخى النسخخاء املعرضخخات لل طخخر
بوج خا ( .)123وتواصل احلمل اإلعالمي بش ن خماطر خمدرات االغتصاب يف إطار املواعدة.
 -67وتشخخمل التغي خريات الناجت خ ع خ قننانون احلمايننة م ن العنننف لع ننا  )124(2019مخخا يل خ  :تش خخديد
القانون اجلنا املوضوع وحتسن محاي الضحااي يف قانون اإلجراءات اجلنا ي (مثل إطال مدة العقوب
و .خ ات التقخخاد ؛ وإرسخخاء حقخخو جديخخدة للضخخحااي وتوضخخي احلقخخو القا م خ )؛ وعقخخد مخخؤ رات جديخخدة
ملناقشخ احلالخ مبوجخ قخخانون شخخرط األم خ تتنخخاول األشخ ا الضخخعفاء يف احلخخاالت الشخخديدة اخلطخخورة؛
وإصدار أوامر حظر االق اب م ش ص ضعي مبسا .تقل ع  100م ’منطق احلمايخ املتنقلخ ‘)؛
وتوسخخي سخخجل األش خ ا ال خ ي يشخخكلون هتديخخداً ( ديخخد ُت خزي البيخخاجت إىل ثخخال سخخنوات)؛ وإل خزا
األش ا الخ ي يشخكلون هتديخ داً ابحلصخول علخى املشخورة مخ اخلخ اء يف مخا يسخمى مراكخز منخ العنخ
اليت ستُنش اعتباراً م  2021ووضخ لخوا بشخ ن نقخل البيخاجت إىل هخ املراكخز؛ وزايدة تخدابري التوعيخ
والتدري للسلطات األمني وإنفاذ القانون .وقد زيدت يف  2020ميزاني خدمات املشورة(.)125
 -68توسن يع خ نندمات ال نندع واملس نناعدة النفس ننية للض ننحااي( :)126يف الف خ ة ب خخن
تلق  100يف املا م النساء املتضررات م العن الدعم يف مراكز احلماي م العنخ  .ويوجخد مركخز
واحد على األقل م مراكز املشورة املمول للنساء يف  88يف املا م مجي املقاطعات السياسي يف النمسا
وم املقرر إنشاء مالج جديدة للنساء .ومن  2011أصبح املستشفيات ملزم إبنشخاء جمموعخات
حلمايخ الضخخحااي معنيخ ابألشخ ا املتضخخرري مخ العنخ العخخا ل ؛ وسيسخخاعد ذلخ يف الكشخ املبكخخر
عخ خ العنخ خ العخ خخا ل وتوعيخ خ املهنيخ خخن الطبيخ خخن ومخ خخوظف الرعايخ خ بخ خ  .وُ خ خول تن نندابري جديخ خخدة للتن نندريب
والتوعية( )127لتعزيز من العن ومحاي الضخحااي :حلقخات عمخل بشخ ن منخ العنخ يف املخدار ودورات
تدريبي ملديري دور احلضخان ؛ ودورات تدريبيخ يف إطخار تشخجي الخزايرات بر.قخ األطخراف املعنيخ هبخدف
التوعي حباالت العن العا ل واالنتها اجلنس وغريها م حاالت املشق (املشتب .يها) والتعامل معها؛
وحلقخخات عمخخل بشخ ن منخ العنخ للعخخاملن يف مؤسسخخات التمخريض والرعايخ ؛ وحلقخخات عمخخل وعخخرو
جماني على نطا البلد تنظمها الشرط بش ن من االعتداءات اجلنسي و/أو البدني يف األماك العام ؛
ومش خ خخرو ’دلف خ خ  -تنفي خ خ إج خ خراءات من خ خ العنخ خ يف س خ خخيا العالق خ خ ب خ خخن الثقا .خ خخات ون خ خخو اجل خ خخن ‘
 2017و2019
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ال ي يشري إىل أشكال العن املعرو.خ واجلديخدة مثخل التخدهور اجلنسخ والعنخ العنصخري والنزاعخات
املتعلق خ بش خخرف األس خخرة والعن خ يف إط خخار ال خخزوا القس خخري ومن خخاذ العالق خخات ال خخيت تنط خخوي عل خخى قم خ
الفتيات/الشاابت وأشكال العن يف الفضاء الرقم  .وبغي حتسن الدعم ال ي يقدم النظا الصح
يف حال خ العن خ ميخخول مشخخرو ( )128بش خ ن وض خ معخخايري حمخخددة للمنخخاه الدراسخخي املتعلق خ جبمي خ امله خ
الصحي وبش ن تعديل لوا التدري  .ويف  2015تضم مشرو جترييب( )129يف إحخد املنخاطق تخدابري
إلدما النساء املتضررات مخ العنخ يف سخو العمخل العاديخ مخ أجخل تشخجي اسختقالهل االقتصخادي
واالجتماع ؛ ويف  2020اعتمدت دا رة التوظي العام ه التدابري يف إطار سياستها العادي وجيري
اإلعداد حالياً لتوسي نطا التدابري لتشمل منطق أخر .
 -69وتتاح تدابري داعم عديدة للنساء املتضررات م تشويه األعضناء التناسنلية األنثوينة والخزوا
القسخخري واملعرضخخات هلمخخا. :قخخد تناول خ .رق خ العمخخل املعني خ إبصخخالح القخخانون اجلنخخا موضخخو مكا.ح خ
تشخ خخوي األعضخ خخاء التناسخ خخلي األنثويخ خ ( )130وعُخ خِّّرف هخ خ ا التشخ خخوي ابعتبخ خخار جرميخ خ مسخ خختقل وُ.خ خر علخ خخى
وشددت العقوابت( .)131عالوة على ذل تتلقى النساء والفتيخات
املستشفيات التزا موس ابإلبال
ُ
يف بلخخدان أ.ريقي خ شخخىت الخخدعم يف إطخخار التعخخاون اإلمنخخا النمسخخاوي م خ خخخالل تخخدابري مكا.ح خ تشخخوي
األعضخخاء التناسخخلي األنثويخ و.يمخخا يتصخخل ابحلقخخو املتعلق خ ابلصخخح اجلنسخخي واإلجنابيخ  .وبغي خ مكا.ح خ
ال ننزواج القسن ننري تتعخ خخاون مؤسسخ خخات الدولخ خ واجملتمخ خ املخ خخدين تعخ خخاوجً وثيقخ خاً علخ خخى اُتخ خخاذ تخ خخدابري حلمايخ خ
الض خخحااي وأتيح خ ( )132ش خخق حل خخاالت الط خوار ( )133ودخ خخل حك خخم يف الق خخانون اجلن خخا بش خ ن ال خخزوا
القسخخري حيخخز النفخخاذ وأصخخبح  .خ ة التقخخاد يف القخخانون اجلنخخا تبخخدأ عنخخد بلخخو الضخخحي س خ الثامن خ
والعشري وابت م املمك إلغاء الزوا القسري يف النمسا .ويشمل ال جم احلكوم أيضاً ر .سخ
الزوا إىل  18سن والنظر يف حظر الزوا بن األقارب.
 -70وظخخل إدمنناج املنرأة حمخخور تركيخخز أساسخخياً طيلخ سخخنوات. :منخ  2017أصخخب األشخ ا الخ ي
ُيق هلم احلصول على اللجوء واحلمايخ الفرعيخ ملخزمن مبوجخ قخانون اإلدمخا حبضخور دورات املشخورة
وتعلخ خخم القخ خخيم والتوجيخ خ إضخ خخا .إىل تعلخ خخم اللغخ خ األملانيخ خ ؛ ويخ خخدعم هخ خ ا التخ خخدبري النسخ خخاء بصخ خخف خاصخ خ .
وبعد .ر إدرا ه التدابري يف قانون اإلدما لعا  2017تضخاعف نسخب النسخاء يف الخدورات(.)134
ويف ُ 2019وِّّج خ مبل خخغ مليخخون يخ ورو حن خخو تخخدابري مكا.ح خ العن خ ض خخد امل خرأة يف سخخيا اإلدم خخا وتش خخوي
وخصخخص يف ميزانيخ  2020مليخخوج يخخورو لتعزيخخز حننق الفتيننات والنسنناء م ن
األعضخخاء التناسخخلي األنثويخ ُ .
أوسننا املهنناجري يف تقريننر املصننري وتشخخجي مشخخاركته يف اجملتمخ وتخخو.ري املعلومخخات ومنخ العنخ
ضد النساء والفتيات وتقدمي الدعم إىل املتضررات م العن  .إضا .إىل ذل م املقرر تن هياكل
اجملتم خ املضخخي لخخدعم الفئ خ املسخختهد .وتشخخجي الخخنه االبتكاري خ لتحسخخن النظخخا القخخا م .وتُق خخد إىل
النساء والرجال م أوساط اهلجرة( )135يف مجي أحناء النمسا خدمات املشخورة الخيت تشخمل املسخاواة بخن
اجلنس خخن وال خخزوا القس خخري وحري خ اختي خخار الش خري ونب خ العن خ وتقري خخر املص خخري وتش خخوي األعض خخاء
التناس خخلي األنثويخ خ والتو.يخ خخق بخ خخن العمخ خخل واحلي خخاة األسخ خري  .ومنخ خ تشخ خري األول/أكتخ خخوبر  2015نُفخ خ ت
()136
ووثقخ خ خخ خخدمات املنظمخ خخات املعنيخ خ ابلنسخ خخاء
مبخ خخادرات خمتلفخ خ تتنخ خخاول وضخ خ الالجئخ خخات اخلخ خ ا
ُ
والالجئ خ خخن الرامي خ خ إىل حتس خ خخن احلماي خ خ م خ خ العن خ خ واآل .خ خخا املهني خ خ والتعليمي خ خ للنس خ خخاء م خ خ أوس خ خخاط
املهاجري /الالجئن(.)137
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 -4املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني وأحرار
اهلوية وامليو اجلنسية
 -71يف إطار مكا.حخ التمييخز علخى أسخا امليخل اجلنسخ أد قخرار صخادر عخ احملكمخ الدسختوري
النمسخخاوي ( )138إىل .خخت ابب ال خخزوا أمخخا األزوا م خ نف خ اجل خخن والسخخماح بعالق خ املعاشخخرة املس خخجل
ل خ خخألزوا م خ خ جنس خ خخن خمتلف خ خخن يف  .)139(2019ويف  2018رأت احملكم خ خ الدس خ خختوري ( )140أن مخ خ ح خ خخق
األش ا ال ي لخديهم اختالفنات يف مننو اخلصنائ اجلنسنية (األشخ ا حخاملو صخفات اجلنسخن)
تسخ خخجيل أحخ خواهلم و.قخ خاً خلصا صخ خخهم اجلنسخ خخي يف سخ خخجل األحخ خوال املدنيخ خ املركخ خخزي ويف الواث خ خخق الرمسيخ خ .
ويف  2020ص خخدرت أوىل الواث خخق الرمسي خ ال خخيت تض خخم .ئ خ ’حام خخل ص خخفات اجلنس خخن‘ .ويف أعق خخاب ق خ رار
احملكم خ الدسخختوري بخ دأت عملي خ اسخختبدال مصخخطلح ’ذكخخر‘ و’أنثخخى‘ يف النصخخو القانوني خ احلالي خ
هبدف إدرا حامل صفات اجلنسن(.)141
 -72ومن  2013جيوز لألزوا م نف اجلن تبين أطفال الزوج أو الزو ؛ ومن
التبين املشرتك ممكناً لألزوا م نف اجلن واألزوا م جنسن خمتلفن على حد السواء.

2016

أصب

 -73وتنخخاول اجمللخ الخخوطين النمسخخاوي مخخؤخرا مسخ ل تسخخجيل اجلخرا م بخخدا .الكراهيخ القا مخ علخخى
نخو اجلخن أو امليخخل اجلنسخ وا ُّتخ قخراراً ( وز/يوليخ ُ )2020يخ وزيخر الداخليخ علخى تقخخدمي تقريخر عخ
نت خخا مش خخرو ’التس خخجيل املنهج خ لل خخدوا .القا م خ عل خخى التحي خخز يف الش خخكاو اجلنا ي خ (اجل خرا م ب خخدا.
الكراهي )‘ وع التدابري املنبثق منها.
 -5األشخاص وو اإلعاقة
 -74بناءً على توصي م اللجن املعني حبقو األش ا ذوي اإلعاق أُعخدت ترمجخ جديخدة إىل
()142
ووضخخع ابلتعخخاون م خ ممثلخ األش خ ا
اللغ خ األملاني خ التفاقي خ حقخخو األش خ ا ذوي اإلعاق خ
ُ
ذوي اإلعاق نس تسهل قراءهتا(.)143
 -75ومن  2014يعك .ريخق عامخل  -يتعخاون مخ املنظمخ الخيت ثخل األشخ ا ذوي اإلعاقخ -
على تناول مس ل تعديل القوانن ذات الصل م أجل جتسيد أ.ضل ملفهو اإلعاق على النحو املب ّخن
يف النموذ االجتماع الوارد يف االتفاقي (.)144
 -76ويف خري خ خ ُ 2019م خ خددت خط ن ننة العم ن ننل الوطني ن ننة بش ن ن ن اإلعاق ن ننة للف خ خ ة
حىت  .2021ويف هناي  2019كان نسب  70,4يف املا م التدابري قد نُف ت أو ه قيد التنفي على
النحخخو املقخخرر؛ وكان خ نسخخب  26,4يف املا خ منهخخا قخخد نُف خ ت جز يخ اً أو ه خ قيخخد اإلعخخداد؛ و تُنف خ منهخخا
نس خ خخب  3,2يف املا خ خ ( .)145وأص خ خخب التقي خ خخيم العلم خ خ خلط خ خ العم خ خخل الوطني خ خ بش خ خ ن اإلعاق خ خ متاح خ خاً من خ خ
حزيران/يوني  2020وسيؤخ يف االعتبار يف املسامهات (اليت تعدها أ.رق خ اء تشخاركي ) خلطخ العمخل
الوطني خ اجلدي خخدة بشخ خ ن اإلعاق خ ( )2030-2022ال خخيت س خختعتمدها احلكوم خ االحتادي خ  .وب خ ل س خخيتعزز
االتسا يف التشريعات والسياسات مبا يكفل إمكاني عي األش ا ذوي اإلعاق حياة مكتملخ (.)146
وخصص للجن االحتادي لرصد تنفي االتفاقي ( )147ميزاني سنوي يف  2017لضمان استقالهلا(.)148
ُ
2020-2012

 -77وتتضخخم خط خ العمخ ل الوطني خ بش خ ن اإلعاق خ للف خ ة  2021-2012تخخدابري ملكافحننة املواقننف
النمطية جتاه األش ا ذوي اإلعاق ( .)149وأسفرت الدراسخ املتعلقخ بتصخوير األشخ ا ذوي اإلعاقخ
يف وس خ خخا ط اإلع خ خخال النمس خ خخاوي ( )2016/2015ع خ خ توص خ خخيات وجيه خ خ وع خ خ إنش خ خخاء منص خ خ اإلن ن خ خ
 www.barrierefreiemedien.atم أجل التصوير غري التمييزي يف التقارير.
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 -78وزايدة االهتما ابملنظنور اجلنسناي تكتسخ أمهيخ ر يسخي يف التشخريعات والسياسخات املتصخل
ابإلعاق خ ألن النس خخاء ذوات اإلعاق خ ي خواجه أش خخكاالً متع خخددة م خ التميي خخز عل خخى أس خخا ن خخو جنس خخه
وعاهته وقد يقع عرض للعن اجلنس .
 -79ويف  )150(2018أُدخلت إصالحات شامل على قانون الوصاية السنابق اسختناداً إىل عمليخ
تشخخاركي واسخخع مخ مراعخخاة املبخخاد األساسخخي التفاقيخ حقخخو األشخ ا ذوي اإلعاقخ ( .)151ومبوجخ
القانون اجلديد ال جيوز للمحاكم أن أتمر ابلتمثيل يف املسا ل القانوني إال يف احلاالت اليت يعجز .يها
األش خ ا املتض خخررون ع خ تن خخاول ش خخؤوهنم مبف خخردهم ح خخىت ل خخو حص خخلوا عل خخى املس خخاعدة .ويت خخي ’التمثي خخل
االختياري‘ للبالغن ال ي ال ميلكون أهلي اتم الُتاذ القرارات إمكانيخ اختيخار شخ ص ميخثلهم وعخد
السماح ل ابُتاذ أي إجراء إال مبوا.قتهم (’املشارك يف اُتاذ القرار‘) .وأهم جوان ه العملي كخن
األش ا املمثلن م هتيئ ظروف حياهتم و.قاً لرغباهتم إىل أقصى حد ممك (.)152
 -80ولتيسخ خخري وصن ننو األشن ننخاص وي اإلعاقن ننة إىل سن ننوق العمن ننل( )153عُخ خ ِّّدل قخ خخانون توظيخ خ
األش ا ذوي اإلعاق يف  2017هبدف حتسن محخايتهم مخ البطالخ  .ويسختفيد األ خش ا ذوو اإلعاقخ
()154
ومخ السياسخ العامخ املتعلقخ بسخو العمخل .ويف 2018
م مجي تخدابري وزارة الشخؤون االجتماعيخ
ووضخع جمموعخ مخ التخدابري
زيدت األموال امل صص لسياس تو.ري العمل لألش ا ذوي اإلعاقخ ُ .
ابالشخ ا مخ أصخحاب املصخلح الر يسخين جيخري تنفيخ ها تخدرجيياً .ويشخمل الخدعم املقخد إىل الشخخركات
اليت توظ أش اصاً ذوي إعاق املساعدة الشامل ود.خ مزيخد مخ اإلعخاجت املتعلقخ بتكخالي األجخر
يف وق خ مبك خخر والتقلي خخل م خ التعقي خخدات الروتيني خ املرتبط خ ابإلع خخاجت وزايدة ال خخدعم للمت خخدربن ذوي
اإلعاق .ضالً ع تدابري اإلعال والتوعي اليت تشدد على .وا د توظي األش ا ذوي اإلعاق .
 -81الوصن ن و إىل التعل نني الش ننامل للجمي ننع( :)155تتض خخم خط خ العم خخل الوطني خ بش خ ن اإلعاقخ خ
للف ة  2021-2012أهدا.اً لقطا التعليم وخططاً لتطوير نظا مدرس شخامل للجميخ  .ويخنظم القخانون
إدما األطفال ذوي االحتياجات التعليمي اخلاص  :يصل التالمي ذوو االحتياجخات التعليميخ اخلاصخ
إىل مجيخ الوسخخا ل الخخيت ّك خنهم م خ املشخخارك م خ دون قيخخود يف النظخخا التعليم خ ؛ ويُدرسخخون يف مخخدار
خاص أو يف بيئات شامل للجمي يف املدار العادي  .وللوالدي احلري يف اختيار نخو التعلخيم ألطفاهلمخا؛
وجي على البلدي أن تت مجي ال تيبات إذا لز األمر لتيسري التعلخيم يف املخدار العاديخ  .ويسختمر
تزايد نسب األطفال ذوي االحتياجات التعليمي اخلاص ال ي يتلقون تعليمهم يف بيئ شخامل للجميخ
حي خ بلغ خ ح خواي  63,1يف املا خ يف الف خ ة  .2019/2018وم خ التخخدابري احلديث خ العهخخد بشخ ن التعل خخيم
الشخخامل للجميخ إنشخخاء ’مننناطق منو جيننة شنناملة للجميننع‘ كمخخا هخخو احلخخال يف سخخترياي وكارينثيخخا وتخخريول
من 2015؛ وكان اهلدف املنشود يف البداي هو تنفي ه ا اإلجراء على الصعيد الوطين حىت .2020
 -82ومن خ خ خ  2019أاتح خ خ خ جم خ خ خخال التعل خ خ خخيم اإلقليمي خ خ خ (دوا خ خ خخر اإلدم خ خ خخا والتنخ خ خ و وتعل خ خ خخيم ذوي
االحتياجات اخلاص ) خ ات مهني متعددة لدعم الطالب .واهلخدف مخ ذلخ هخو كخن التالميخ مخ
إكمال تعليمهم بنجاح بغض النظر ع اخللفي االجتماعي أو نو اجلن أو املواهخ أو االنتمخاء إىل
أوساط املهاجري أو اللغ األوىل أو اإلعاق  .ومن  2013أُدر التعليم الشخامل يف مجيخ بخرام تخدري
املعلمن( .)156ويتضخم كخل مخ قخانون تعلخيم املعلمخن وقخانون اجلامعخات أحكامخاً صخرُي بشخ ن الطخالب
ذوي اإلعاق (.)157
 -83الوصو إىل احلياة العامة :تُعت إمكانية الوصو ( )158مخ اجملخاالت الر يسخي يف خطخ العمخل
الوطني بش ن اإلعاق للف ة  2021-2012وهتدف إىل مجل أمور منها كن األش ا ذوي اإلعاقخ
م خ الوص خخول إىل احلي خخاة العامخ خ ( .)159وعُ خ ّن يف ك خخل وزارة احتادي خ ممث خخل واح خخد مع خخين إبمكاني خ الوص خخول.
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ونُف خ ت يف  2015و 2016أنشخخط للتوعي خ إبمكاني خ الوصخخول .وحتسخخن ه خ اإلمكاني خ يف العديخخد م خ
اجملاالت وال سيما .يما يتعلق بوسا ط اإلعال واملباين العام والنقل العا .
 -6كبار الس
 -84سخخعياً إىل إقام خ نظننا تقاعنند أكثننر إنصننافا للنسنناء والرجننا ( )160وحتقيخخق ت خوازن نسخخيب علخخى
األقل ملواجه اخلسا ر املالي النامج ع التوزي غري العادل ملسؤوليات رعاي األطفال اعتُمد يف 2005
مبخخدأ ’تقسخخيم املعاشخخات التقاعدي خ ‘ (طوع خاً) :يسخخم ذل خ للوالخخدي بتحويخ ل االعتمخخادات ذات الصخخل
(حىت  50يف املا للسنوات السب األوىل) إىل حساب املعاش التقاعدي للوالد ال ي توىل اجلزء األكخ
م رعايخ األطفخال .ويتخوخى الخ جم احلكخوم منخوذجن جديخدي لتقسخيم املعاشخ ات التقاعديخ (منخوذ
تلقا لوالدي األطفال املش كن ومنوذ طوع جلمي األزوا ).
 -85وبغي حتسن مشناركة كبنار السن يف سنوق العمنل( )161عُخززت احلخوا.ز املقدمخ إىل الشخركات
(مثل الدعم املؤق لتكالي العمال املرتبط ابألجور وجبوان أخر ؛ وتقدمي مد.وعات إضا.ي ألجور
املخ وظفن؛ ودعخخم العمالخ يف املؤسسخخات االجتماعيخ الكتسخخاب اخلخ ة يف العمخخل) وتخخو.ر دا خخرة التوظيخ
العام خ عروض خاً حم خخددة لكبخخار الس خ الب خخاحثن ع خ عمخخل .وتُت خخاح للم خخوظفن كبخخار الس خ املوش خخكن عل خخى
التقاعد تدابري إضا.ي م قبيخل نظخا العمخل لخدوا جزخ والتقاعخد النسخيب واالسخ تحقاقات االنتقاليخ
بعد نظا العمل لدوا جز خ و ديخد إعخاجت البطالخ  .ويف  2017أتيحخ إمكانيخ العخودة تخدرجيياً إىل
()162
سخ خخو العمخ خخل بعخ خخد .خ خ ة اإلصخ خخاب مبخ خخر طويخ خخل وخطخ خخري .ويخ خخدعم بخ خخرجم Demografieberatung
الشركات يف هتيئ بيئ عمل مناسب للمسنن.
 -86و.يم خخا يتعل خخق ابلتوصخ ي الداعي خ إىل القض خخاء عل خخى التميي خخز ض خخد كب خخار الس خ يف احلص خخول عل خخى
اخل خخدمات املالي خ ( )163ال ب خخد م خ اإلش خخارة إىل أن الق خخانون النمس خخاوي ذا الص خخل ُي خخدد الق خخانون األورويب
حتديداً اتماً تقريباً .وجيوز التفريق بن .راد احلاالت(.)164
 -7األقليات الدينية/احلرية الدينية
 -87حري الفكر والوجدان والدي مكفولخ مبوجخ القخانون الدسختوري ومخ مث جيخ أن تؤخخ يف
االعتبخ خخار يف مجيخ خ التخ خخدابري احلكوميخ خ  .وحيثمخ خخا تصخ خخطد هخ خ احلخ خرايت حبقخ خخو أخخ خخر ُيميهخ خخا القخ خخانون
الدستوري تُقيم املصاحل املعني يف إطار معيار التناس الشامل(.)165
 -88ودخخ خخل القخ خخانون اإلسخ خخالم الخ خ ي طلبتخ خ الطا فخ خ اإلسخ خخالمي يف النمسخ خخا صخ خراح ( )166وأُعخ خخد
ابلتع خخاون م خ مجي خ اجلمعي خخات الديني خ اإلس خخالمي حي خخز النف خخاذ يف  .2015وقُخدم ح خخىت اآلن ش خخكواين
بش ن القانون اإلسالم إىل احملكم الدستوري النمساوي (إحدامها بش ن احلكم املتعلق حبخل اجلمعيخات
اعتباراً م  1آذار/مار  2016يف حال عد تكيي غر اجلمعي و.قخاً لخ ل القخانون  -وقخد رأت
احملكم أن الشكو غري مقبول ؛ والثاني بش ن حظر التمويل م جهات خارجي ( - )167ورأت احملكم
يف ه القضي أن التدخل يف احلري الديني كان متناسباً ألن م املصخلح العامخ أن حتخا.ظ الكنخا
واجلمعيات الديني املع ف هبا قانوجً على حري قرارها واستقالهلا)(.)168
 -8املهاجرون
 -89يف  2019كان يعي يف النمسا حواي  2,07مليخون شخ ص مخ أوسخاط املهخاجري (ممخا ميثخل
زايدة نس خ خخبتها  34يف املا خ خ مقارن خ خ بع خ خخا  )2010أي ح خ خواي رب خ خ ( 23,7يف املا خ خ ) جمم خ خخو الس خ خخكان.
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ول ل .إن النجاح يف إدما املهاجري أولوي ر يسي  :تُنف خط العمل الوطنيخ لإلدمخ ا لعخا
وجتم خ املمارسخخات اجلي خخدة يف
ابسخختمرار( )169وتُعخخر التخخدابري املت خ ة يف تق خخارير اإلدمخخا السخخنوي (ُ )170
قاعدة البياجت املسماة ’مشاري اإلدما يف النمسا‘.
2010

 -90ومن خ  2017ي خخنظم ق ننانون اإلدم نناج( )171إط خخار إدم خخا األش خ ا املقيم خخن بص خخف قانوني خ يف
النمسا (مب .يهم األشخ ا الخ ي ُيخق هلخم احلصخول علخى اللجخوء أو احلمايخ الفرعيخ ومواطنخو الخدول
الثالثخ املقيمخخون بصخخف قانوني خ يف البلخخد) .ويفخ القخخانون عملي خ ذات اجتخخاهن :جيخ علخخى الدول خ أن
تقد عرو اإلدما ابنتظا (التدري اللغوي والتوجي ) لك األش ا املعنين ملزمون ابالسختفادة
النشط م ه العرو  .وعلى املستو اهليكل .إن األخذ بنهج رصد اإلدماج ال ي يهدف إىل
تخو.ري املعلومخخات عخ التقخخد احملخرز يف عمليخخات اإلدمخخا وإنشنناء هيئننة لتنسننيق البحننوث يسخخهمان يف
زايدة الشفا.ي وحتسن تبادل البياجت مبا يكفل وجود سياس إدما قا م على اعتبارات رشيدة.
 -91وتشمل أولوايت النمسا حالياً .يما يتعلق بسياس اإلدمخا مخا يلخ  )1( :تشخجي دورات تعلخم
اللغ خ وال س خخيما لالجئ خخن واألطف خخال قليل خ اإلمل خخا ابألملاني خ ؛ ( )2ت خخو.ري دورات توجيهي خ لالجئ خخن م خ
ال كي خخز بص خخف خاص خ عل خخى س خخيادة الق خخانون والق خخيم؛ ( )3زايدة حتس خخن اإلدم خخا يف س خخو العم خخل (ق خخانون
اإلدما وقانون االع اف والتقييم())172؛ ( )4احلوار بن الثقا.ات واألداين.
 -92يف سخخيا األولخخويتن ( )1و( )2ميخخول صخخندو اإلدمخ ا النمسخخاوي دورات تعلخخم القخ يم والتوجيخ
اإللزامي لالجئن على الصعيد الوطين .ومن  2020تُقخد دورات تعلخم اللغخ حخىت املسختو ابء  1علخى
األقل (ألخ  2سخابقاً) لألشخ ا الخ ي ُيخق هلخم احلصخول علخى اللجخوء أو احلمايخ الفرعيخ الخ ي تزيخد
أعمارهم على  15سن  .ويف ُ )173(2016كر تعليم اللغ األملانيخ اخلخا للتالميخ غخري النخاطقن هبخا يف
القخخانون( .)174ويتلقخخى التالمي خ تعليم خاً مكثف خاً ابللغ خ األملانيخ مخخىت كخخان ذل خ ممكن خاً ومطلخخوابً يف إطخخار
جمموعات صخغرية قبخل االلتحخا ابلفصخول العاديخ  .وكانخ هخ الال حخ تقتصخر يف البدايخ علخى ثخال
سنوات دراسي ( )2019-2016مث قُخيّم يف وق الحق.
 -93عالوة على ذل تشج النمسا التنو اللغوي مخ خخالل تعلني اللغنة األ ( :)175تُعتخ اللغخ
األ يف إطخخار النظخخا املدرس خ النمسخخاوي العخخادي أداة هام خ لتحسخخن مهخخارات اكتسخخاب اللغ خ األوىل
واملساعدة يف النماء الش ص وتكوي اهلوي لد األطفال واملراهقن ال ي ينشؤون ابعتبارهم جطقخن
بلغات متعددة.

 -94يف سيا األولوي  3يدعم برجم إرشادي( )176األش ا م أوساط املهخاجري ويتخي هلخم
وال سخخيما مخ أكملخوا التلمخ ة الصخخناعي علخخى األقخخل إمكانيخ الوصخخول مخ دون قيخخود إىل سخخو العمخخل
النمساوي  .وم املتوخى اُتاذ تدابري إلعداد األش ا ال ي ُيق هلم احلصول على اللجوء أو احلماي
الفرعي للدخول إىل سو العمل.
 -95يف سيا األولوي  4ينص برجم احلكوم على أن يهدف نظا التعليم إىل تكوي أش ا
أح خرار متعلم خخن مس خختنريي  .وتش خخمل أول خخوايت اإلدم خخا تعزي خخز الكف خخاءات املش خ ك ب خخن الثقا .خخات ل خخد
العاملن يف جمال ال بي ودعم املوظفن امللحقن ابملدار (األخصا ين االجتماعين وعلماء الخنف يف
املخ دار وال ب خخوين االجتم خخاعين) يف الس خخياقات املتع خخددة الثقا .خخات .وُ خول س خخنوايً مش خخاري ’احل خوار ب خخن
الثقا.ات‘( .)177و خاُت ت تدابري خمتلف يف القطا الثقايف لتعزيز احلوار بن الثقا.ات وتنو أشكال التعبري
الثقايف( .)178وتفكر العديد م املؤسسات الفني والثقا.ي يف كيفي اجت اب مجاهري جديدة وهتدف إىل
زايدة تنوي موظفيها لتعك اجملتم على حنو أ.ضل.
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 -9ملتمسو اللجوء والالجئون
 -96التزمخ خ النمسخ خخا مخ خ خخ خخالل التصخ خخديق علخ خخى اتفاقيخ خ عخ خخا  1951اخلاصخ خ بوضخ خ الالجئخ خخن
حبمايخ مجيخ األشخ ا املضخخطهدي وهخ تثخخل ملتطلبخخات القخخانون الخخدوي واألورويب .وتضخخم النمسخخا
إمكاني خ االس خختفادة م خ إج خراءات اللج خخوء وتس خخعى جاه خخدة لض خخمان احلماي خ الدولي خ لألش خ ا ال خ ي
ُيتخخاجون إليهخخا  -وه خ ا أمخخر صخ ع علخخى أر الواق خ يف كثخ ري م خ األحي خخان( .)179وتشخخكل اإلج خراءات
والقرارات اليت تستويف املعايري الدولي أحد أهم شواغل النمسا  -ل ل خيض املوظفخون املسخؤولون عخ
امللفات ل جم تعليم لعدة أشهر وُيصخلون ابنتظخا علخى مزيخد مخ التخدري  .ويخنظم املمارسخون ذوو
اخلخ ة واخلخ اء القخخانونيون الخخدورات التدريبيخ ويتنخخاول الشخخركاء اخلخخارجيون مواضخخي حمخخددة .وبغيخ ضخخمان
وحتس خخن نوعي خ اإلج خراءات والق خرارات تُق خخيم املق خخابالت والق خرارات ابنتظ خخا ؛ وتؤخ خ االدع خخاءات املتعلق خ
بسوء نوعي القرارات على حممل اجلد ويُنظر .يها.
 -97وتتعل خ خخق الت خ خخدابري الرامي خ خ إىل زايدة حتس خ خخن ف ن ننرو ع ن نني ملتمس خ خ اللج خ خخوء والالجئ خ خخن يف
النمسخخا( )180أساس خاً ابجمل خخاالت التالي خ  :يف  2015زي خخدت ق خخدرات اإلي خواء يف مراف ننق ال نندع ( )181ملواجه خ
التحخخدايت اهلا ل خ النامج خ ع خ التخخد.ق الشخخديد لألش خ ا احملتخخاجن إىل املسخخاعدة واحلماي خ  .ونظ خراً إىل
ووضخع
االخنفا الشديد يف عدد طلبات اللجخوء يف السخنوات األخخ رية أُغلقخ مرا.خق دعخم احتاديخ ُ
حس االقتضاء مفاهيم است دا بديل (هتيئ قدرات وقا ي ) .وقد أُجنز بنجخاح مشخرو علخى املسختو
اإلقليم ملواءم املعايري الدنيا ألماك اإلقام .
 -98وتتوىل الوكالنة النمسناوية اجلديخدة خلندمات الرعاين ة والندع ( )182مهمخ تخو.ري املخ و والرعايخ
مللتمس اللجوء ال ي يتلقون الدعم االحتادي واملشورة القانوني والنصخ واملسخاعدة يف جمخال العخودة إىل
الوط .ضالً ع تو.ري املراقبن املعنين حبقو اإلنسان وامل مجن الشفوين والتحريخرين .وسيتسخى مخ
مث خفض االعتماد احلاي على مقدم اخلدمات اخلارجين وزايدة الفعالي م حي التكلف يف رعاي
الالجئن ور .عدد العا دي الطوعين وحتقيق مسختو عخال مخ ضخمان ا خجل ودة .وبغيخ معاجلخ الشخواغل
اليت أعرب عنها منظمات اجملتم املدين بوج خا تُت تدابري لضمان استقالل املشورة القانوني .
 -99وملا كان ملتمسو اللجوء الخ ي يتلقخون الخدعم االحتخادي مخدرجن يف التخ من الصخح القخانوين
(مبوجخ اللخوا ) .خإن حصخخوهلم علخخى الرعاينة الصننحية أبسخخعار معقولخ أمخخر لخ مخا يخ ر ( .)183ويسخختفيد
الالجئون املع ف هبم أيضاً م أتمن صح مبوجخ النظخا القخانوين مخا دامخوا يعملخون أبجخر أو ُيصخلون
على املعون االجتماعي  .ويف قطا التعلي ( )184أُطلق يف الف ة مخ نيسخان/أبريل  2016إىل حزيخران/
يوني  2019أ.رق متنقل متعددة الثقا.ات وه عبارة ع مشرو يهدف إىل دم األطفال الالجئن
يف امل خخدار وتق خخدمي املعون خ إىل امل خخدار واملعلم خخن وت خخو.ري املش خخورة واملس خخاعدة لألس خخر ومن خ اإلقص خخاء
والنزاعخخات (اإلثنيخ ) وإاتحخ الخخدعم الكخخايف (ابللغخ األملانيخ ) لألطفخخال الالجئخخن يف املخخدار ومسخخاعدة
و/أو استكمال نظم الدعم املدرس .
 -100ويخخنص الخ جم احلكخخوم علخخى حتسننني محايننة القاصننري غننري املصننحوبني بننذويه والنهننوض
بوضعه القانوي وال سيما التعجيل بتوفري احلضانة( .)185وقد أنشئ جمموع خاص لتو.ري املساعدة
على مدار الساع ألولئ القاصري ؛ وتُتاح خدمات حمددة للرعايخ واملشخورة النفسخيتن و/أو النفسخيتن
االجتماعيتن يف مرحل مبكرة؛ وم األمهي مبكان اُتاذ تدابري تراع الثقا.ات ملن العن و/أو الت فيخ
م خ ح خخدة الن خزا وت خخدابري م خخا قب خخل اإلدم خخا  .ويُس خخند إىل القاص خري غ خخري املص خخحوبن ب خ ويهم مم خ تق خخل
186
أعمخخارهم ع خ  14سخخن ش خ ص يسخخمى ’الوالخ د امل خ جور‘( ) ال خ ي يعخخيلهم يف احليخخاة اليومي خ  .وعموم خاً
يستفيد أولئ القاصرون م اإليواء يف مرا.ق دعم احتادي خاص مبعزل ع البالغن.
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 -10األقليات الوطنية
 -101تتعهد النمسخا ابلتزامخات جتخا أقلياهتخا الوطنيخ األصخلي السخ (األقليخات الكرواتيخ والسخلو.يني
واهلنغاريخ والتشخخيكي والسخخلو.اكي وأقلي خ الرومخخا) ابعتبارهخخا عنص خراً ر يسخخياً مخ عناصخخر اهلوي خ النمسخخاوي
وابلتزاماهتخخا مبوجخ القخخانون الخخدوي والدسخختوري بضخخمان اسخختمرار وجخخود األقليخخات الوطنيخ واحلفخخا علخخى
لغاهتا وثقافاهتا( .)187وينص برجم احلكوم على اُتاذ تخدابري عديخدة للنهخو بوضخ األقليخات الوطنيخ
ابس خختمرار عل خخى حن خخو م خخا طلب خ ممثلوه خخا من خ عق خخود .ويف تشخ خري األول/أكت خخوبر  2020ق خخررت احلكومخ خ
االحتادي بناءً على مق ح إىل ال ملان مضاعف الدعم املاي لألقليات الوطني .
 -102وتنطبق قوانن مدار األقليات على األقلية السلوفينية يف كارينثيا وعلخى األقليتخن الكرواتيخ
واهلنغاري وأقلي الروما يف بورغينالند مما يكفل التعليم بلغتن لألقليات الوطني يف مناطق إقام السكان
األصلين( .)188وأُطلق من عهخد قريخ مبخادرات عديخدة لتحسخن نوعيخ وجاذبيخ التعلخيم بلغتخن (مثخل
االلتزامات القانوني بتقدمي دورات إضا.ي ملعلم اللغات السلو.يني والكرواتي واهلنغاري ).

 -103ويف نطا قانون مدار األقليات يف كارينثيخا زاد عخدد املخدار االبتدا يخ و/أو الفخرو املدرسخي
زايدة طفيف من الف ة  .2017/2016ونظراً إىل التطخورات الدميغرا.يخ تنفخ اسخ اتيجي جديخدة لتحديخد
مواق املدار اإللزاميخ (مراكخز تعليميخ أكخ حجمخاً) يف كارينثيخا يخوىل .يهخا االهتمخا الواجخ لعخرو
التعل خخيم بلغت خخن يف املنطق خ أبكمله خخا .ويف البل خخدايت األص خخغر حجم خاً ميك خ الس خخماح ابس خختمرار امل خخدار
االبتدا يخ اخلاضخخع لقخخانون مخخدار األقليخخات مخخا يقخخل عخخدد طالهبخخا عخ سخخبع (بخخدالً مخ العخخدد األدىن
املعتاد وهو  10طالب)( .)189وتُت من  2015تدابري لتعزيز لغات األقليات يف املدار الثنا ي اللغ (.)190
 -104وخار نطا قوانن مدار األقليات تتاح أيضاً عرو تعليميخ بلغخات األقليخات عخ املنخاه
املدرسي وغري املدرسي  .ومن قانون إصالح التعليم لعا  2017املدار مزيخداً مخ اخليخارات لتنظخيم التعلخيم
ابسخختقاللي  .وعم خالً ابملخخادة  8م خ قخخانون تنظخخيم املخخدار ( )191ميك خ أن تقخخرر كخخل مدرس خ العخخدد األدىن
الالز م الطالب املسجلن لتلقن مادة مطلوب بديل و/أو مادة اختياري أو موضو اختياري.
 -105وتؤيخ خخد النمسخ خخا التخ خخدابري الراميخ خ إىل محايخ خ األقلي خ خ السخ خخلو.يني يف سخ خخترياي مثخ خخل .صخ خخول اللغ خ خ
السخخلو.يني و.ق خاً اللتزاماهتخخا القانوني خ الدولي خ ( .)192وتشخخهد املخخدار تزايخخد أعخخداد الطخخالب املسخخجلن يف
.صول اللغ السلو.يني  .وزادت يف السنوات األخرية .ر تعليم األقلي السلو.يني يف سترياي.
 -106وتشخخج النمس خخا بنش خخاط إدم خخا الروم ننا وال س خخيما .يمخخا يتعل خخق ابملس خخاواة واملش خخارك ومكا.ح خ
معاداة الغجر .ومن ُ 2015حتخد االسخ اتيجي الوطنيخ إلدمخا الرومخا (حخىت  )2020بتعخاون وثيخق مخ
أطراف اجملتم املدين م الروما م ال كيز على التعليم وسو العمل؛ ومكا.ح معاداة الغجر؛ و تخن
قخخدرات نسخخاء و.تيخخات الرومخخا؛ وتقوي خ أط خراف اجملتم خ املخخدين م خ الرومخخا؛ و كخخن امل خراهقن الرومخخا .وم خ
املقرر تقييم االس اتيجي ومراعاة نتا ج يف جتديدها.

دا  -مسائل خاصة
 -1مكافحة االجتار ابلبشر
 -107تتخ خ خخوىل .رقخ خ خ العمخ خ خخل املعنيخ خ خ مبكا.حخ خ خ االجتخ خ خخار ابلبشخ خ خخر الخ خ خخيت أنشخ خ خخئ يف  2004مسخ خ خخؤولي
وضخ وتنفيخ خطخخط العمخخل الوطنيخ ملكا.حخ االجتخخار ابلبشخخر .ومخخا زالخ خطخ العمخخل الوطنيخ اخلامسخ
( )2020-2018الخ خ يت تراعخ خ توصخ خخيات عمليخ خخات الرصخ خخد الدوليخ خ وتقريخ خخر تنفيخ خ خطخ خ العمخ خخل الرابعخ خ
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تتب هنجاً شامالً (التنسيق والتعاون علخى الصخعيدي الخوطين والخدوي والوقايخ ومحايخ الضخحااي واملالحقخ
اجلنا ي والتقييم) .وجيري حالياً إعداد خط العمل الوطني السادس (.)2023-2021
ووسخخع اهلياكخخل األساسخ ي امل صصخ لضخخحااي االجتخخار ابلبشخخر .وتخخو.ر مرا.خخق محايخ الضخخحااي
ُ -108
ال خخيت وهل خخا الدول خ الرعاي خ يف العدي خخد م خ املالج خ وتق خخد التوجي خ النفس خ االجتم خخاع وال خخدعم أثن خخاء
اإلجراءات( .)193وتسهم املعلومات املنتظم ع ويل املشاري واملساعدة على تقدمي مق حات املشاري
يف زايدة ضمان تنفيذ برامج موجهة حنو الضحااي ملكافحة االجتار ابلبشر(.)194
 -109وت خخنص خط خ العم خخل الوطني خ اخلامس خ ملكا.ح خ االجت خخار ابلبش خخر ( )2020-2018عل خخى ت نندابري
الت ن نندريب والتوعي ن ننة اإللزامي خ خ واالختياري خ خ ( )195وال س خ خخيما أل .خ خراد الش خ خخرط وح خ خخر احل خ خخدود وامل خ خخوظفن
القضخ خخا ين والقنصخ خخلين واملخ خ وظفن املعنيخ خخن ابمللفخ خخات يف املكتخ خ االحتخ خخادي للهجخ خخرة واللجخ خخوء واأل .خ خراد
العسخ خخكرين وضخ خخباط الشخ خخرط املاليخ خ ومفتشخ خ العمخ خخل .وتقخ خخد معظخ خخم الخ خخدورات التدريبيخ خ ابلتعخ خخاون مخ خ
املنظمات غري احلكومي ابتبخا هنخ متعخدد أصخحاب املصخلح  .وبغيخ إرسخاء نظخا وطخين للتعخرف علخى
ضخ حااي االجتننار ابألطفننا ( )196ودعمهخخم وضخمان تخخو.ري املسخخاعدة التامخ هلخخم( )197اسخختُحدث آليخ إحالخ
199 198
وطني وتوجيهات لتحديخد الضخحااي احملتملخن لالجتخار ابألطفخال والتعامخل معهخم( ) ( ) .وجيخري حاليخاً
بلورة مفهو بش ن م و على الصعيد الوطين لضحااي االجتار ابألطفال (مركز لالسختقبال والخ دعم علخى
املستو .و اإلقليم ).
 -110حصو ضحااي االجتار ابألطفا على املعوننة القضنائية الفعلينة والندع النفسني(ُ :)200يخق
لضحااي االجتار ابلبشر احلصول على الدعم النفس االجتماع والقانوين أثناء اإلجراءات (مبا يف ذل
ال مج إذا لز األمر) .ومن  2016أصب م الواج تقييم احتياجات الضحااي اخلاص مخ احلمايخ
وحتديخخدها أبسخخر مخخا ميكخ ( - )201علخخى أن القاصخري يُعتخ ون دا مخاً ذوي احتياجخخات خاصخ ويتمتعخخون
ستجوبوا على حنو يراع شؤوهنم وأن يتوىل
حبقو إضا.ي (منها أن يصاحبهم ش ص يثقون ب ؛ وأن يُ َ
ال مج الشفوي واملقابل عند اإلمكان ش ص م نف جنسخهم؛ وأن تُعقخد اإلجخراءات الخيت تعنخيهم يف
جلس خخات مغلق خ ) .وجي خ عن خخد الض خخرورة أن تق خ ح النياب خ العام خ واحملكمخ خ اجلنا ي خ تعي خخن وص خ عل خخى
الضحااي القاصري إذا يك املمثل القانوين قادراً مبا يكف على محاي مصاحل الضحي .
-111
أحكخخا
إمكاني
بعد الت

زايدة فعالي ن ننة التحقي ن ننق واملالحق ن ننة اجلنائي ن ننة( :)202يف  2016ب خ خخدأ نف خ خخاذ حك خ خخم جدي خ خخد م خ خ
القخخانون اجلنخخا ضخخد انتهخخا احلخخق يف تقريخخر املصخخري اجلنسخ ؛ ويخخنص احلكخخم يف مجل خ أمخخور علخخى
معاقب زاب اخلدمات اجلنسي إذا مت الفعل اجلنس ضد إرادة الضحي أو ابستغالل ضا ق أو
وي .

 -112وأُك خخد جتخ خ رمي الخ خخزوا القسخ خخري ونقخ خخل الضخ خخحي إىل بل خخد أجنخ خخيب مخ خ أجخ خخل الخ خخزوا القسخ خخري(.)203
ومن خ  2016تس خختند عمليخ خخات الش خخرط مخ خ أج خخل التحقي خخق يف التسخ خخول الق خخا م علخ خخى االس خختغالل ومجخ خ
املعلوم خ خ خخات عن خ خ خ إىل ’املفه خ خ خخو واملب خ خ خخاد التوجيهي خ خ خ بش خ خ خ ن مكا.ح خ خ خ التس خ خ خخول امل خ خ خخنظم والق خ خ خخا م عل خ خ خخى
االسخختغالل‘( .)204وتشخخرح تعليمخخات داخلي خ موجهخ إىل السخخلطات القضخخا ي ( )2017مبخخدأ عخخد معاقب خ
ضحااي االجتار ابلبشر .ويف  2018اعتُمد مبدأ حفظ البياجت (’التجميد السري ‘)( )205م أجل زايدة
.عالي املالحق القضا ي  :يف حال وجود أسباب أولي لالشتبا يف ارتكاب أ.عخال إجراميخ معيّنخ جيخوز
أن تلخخز النياب خ العام خ متعهخخدي خخخدمات قط خخا االتصخخاالت بت خزي بيخخاجت عمخخالء حمخ ددي ؛ وعُ خززت
و/أو ُوضح تدابري التحقيق الساري .
 -113وُيق للضخحااي املطالبخ بتعويضخات مخ األصخول الخيت جتمعهخا الدولخ ؛ وقخد حتسخن إمكانيخات
مص خخادرة أص خخول اجلن خخاة (إدخخ ال تغي خريات قانوني خ ()206؛ وإنش خخاء وح خخدات خاص خ لت خ من عا خخدات اجلرمي خ
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ومص خخادرهتا وض خخبطها يف مجي خ مكات خ االدع خخاء الع خخا الر يس خخي من خ  )2017م خ أج خخل اس خخت دامها يف
تعويض ضحااي االجتار ابلبشر .وتظل التعويضات املقدم إىل ضحااي االجتار ابلبشر من فض إىل حد
ما يف الوق الراه يف .راد احلاالت  -وتُناقَ إمكانيات زايدهتا.
 -2مكافحة اإلرها والتطر العنيف
 -114ت خخر النمس خخا أن اح خ ا حق خخو اإلنس خخان ومحايته خخا أم خخر أساس خ أيض خاً يف مكا.ح خ اإلره خخاب.
وتُفحص تدابري التدخل للت كد م ضرورهتا وتناسبها وال تُفر إال على أسا قانوين.
 -115وقخخد خض خ التش خري اجلديخخد ال خ ي يخخنظم عمخخل املكت خ االحتخخادي حلماي خ الدسخختور ومكا.ح خ
اإلره خخاب( )207ملناقش خ برملاني خ واس خخع النط خخا واستعرض خ احملكم خ الدس خختوري النمس خخاوي م خخد توا.ق خ
م الدستور( .)208و تتفق احملكم م الشواغل املعرب عنها حيخ رأت أن األحكخا املدروسخ حمخددة
مبا .ي الكفاي ومتناسب وم رة موضوعياً(.)209
 -116وجعلخ خ النمسخ خخا ويخ خخل اإلرهخ خخاب جرميخ خ يعاقخ خ عليهخ خخا()210؛ ويخ خخنص القخ خخانون علخ خخى أن تبخ خ ل
املؤسسخخات االسخختئماني واملاليخ .ضخالً عخ بعخخض األطخراف الفاعلخ يف القطخخا غخخري املخخاي العنايخ الواجبخ
وتتقيد ابلتزامات .يما يتعلق بتقدمي التقارير م أجل من ويل اإلرهاب.
 -117وتكتس مكا.حخ أسخباب اإلرهخاب أمهيخ كبخرية يف مكافحنة التطنر العنينف جبميخ أنواعخ
وجتدر اإلشارة يف ه ا الصدد إىل اُتاذ التدابري التالي .
 -118يف  2017أنشخخئ شخخبك وطنيخ ملنخ التطخخرف العنيخ وتعزيخخز تخخدابري اإلقنخخا بنبخ التطخخرف يف
النمسا  -هد.ها الر يس هو حتسخن التواصخل والتعخاون بخن مجيخ أصخحاب املصخلح املعنيخن .وينصخ
ال كيز يف تدري الشرط على ’عالمات اإلن ار املبكر ابلتطرف العني ‘؛ وينظم أ.راد الشرط املعنيون
مبنخ اجلرميخ يف أوسخخاط الشخخباب حلقخخات عمخخل مواضخخيعي يف هخ ا الصخخدد؛ ويقخخيم موظفخخو إنفخ اذ القخخانون
اتصخاالً مسخختمراً مبراكخخز الشخباب احملليخ وقخخد أُرسخي عالقخخات التعخخاون علخى املشخخاري ؛ وتعمخ ل السخخلطات
ع خ كث خ م خ وك خخاالت مكا.ح خ البطال خ ومنظم خخات اإلدم خخا م خ أج خخل التص خخدي الحتم خخال التط خخرف
بسخب اال.تقخ ار إىل آ.خخا حياتيخ  .ويعتخ ’مركخخز املعلومخخات عخ التطخخرف‘ وهخخو طخخرف .اعخخل يف اجملتمخ
املدين يف جمال من التطخرف العنيخ شخريكاً وثيقخاً لسخلطات الدولخ  .وتتلقخى أسخر األشخ ا املتطخر.ن
الدعم أيضاً  -وال سخيما مخ ’مركخز املشخورة بشخ ن التطخرف‘ الخ ي ولخ الدولخ .ضخالً عخ حخواي 400
نقط استعال خمصص لألسر ومراكز شبابي يف مجي أحناء البلد.

اثلثا -التحدايت الراهنة
 -119ت خخؤدي خط خخط العم خخل الوطني خ واالس خ اتيجيات دوراً حم خخورايً يف حتس ننني إعم ننا مجي ننع احلق ننوق
احملمي ننة مبوج ننب االتفاقي ننات الدولي ننة( :)211ينصخ خ تركي خخز عم خخل النمسخ خخا يف جم خخال حق خخو اإلنسخ خخان يف
السنوات املقبل على تنفي خط العمل الوطنية املواضيعية القا م اليت قد يلخز حتخديثها مثخل خطخ
اإلعاقخ وخطخ مكا.حخ االجتخخار ابلبشخخر وخطخ تنفيخ القخرار  1325وخطخ اإلدمخخا وخطخ مكا.حخ
العنخ ضخخد امل خرأة وينصخ بوج خ خخخا كمخخا هخخو مبخخن يف بخخرجم احلكومخ علخخى وضخ اسن رتاتيجية
شنناملة ملنخ ومكا.حخ مجيخ أشخخكال معخخاداة السخخامي واسخ اتيجي شخخامل ملنخ ومكا.حخ مجيخ أشخخكال
العنصخري وكخخر األجانخ والتشخخدد والتطخخرف العني خ وخطخ عمخخل ملكا.حخ التطخخرف اليميخخين ومكا.ح خ
التط خخرف السياس خ ذي ال خخدوا .الديني خ (اإلس خخال السياس خ ) .ض خالً ع خ خط خ عم خخل وطني خ ملكا.ح خ
العنصري والتمييز .وم حماور ال كيز األخر العمل املتعلق بوضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان
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ال خ ي يكتمخخل خخخالل الف خ ة التش خريعي  2017-2013علخخى الخخرغم م خ األنشخخط التحضخخريي الواس خخع .
ويتوخى ال جم احلكوم مرة أخر وض خط عمل وطني حلقو اإلنسان مبا يف ذلخ خطخ عمخل
للتثقي يف جمال حقو اإلنسان( .)212وميك أن حتدد خط العمل الوطني حلقو اإلنسان على وج
اخلص خخو إمكاني خخات إض خخا.ي للنه خخو حبق خخو اإلنس خخان وأن تس خخهم يف اجلم خ مبزي خخد م خ الفعالي خ ب خخن
عمليات التنفي (واإلبال ) املتنوع املتصل حبقو اإلنسان.
 -120إن إعم ننا حق ننوق اإلنس ننان حت خخد منهج خ ودا خخم علخخى الص خخعيد االحت خخادي وعل ننى الص ننعيدي
احملل نني واإلقليم نني .ويف ه خ ا الس خخيا تُعت خ م خخدن حق خخو اإلنس خخان وه خ غ خرات وس خخالزبور و.يين خخا
جهخخات .اعل خ هام خ ؛ وسخخيتمحور عمخخل املركخخز الخخدوي لتعزيخخز حقخخو اإلنسخخان حملي خاً وإقليمي خاً املنش خ يف
غرات ( )2020حول ه ا املوضو أيضاً.
 -121ع خخالوة عل خخى ذلخ خ يش ننكل التص نندي جلائح ننة كوفي نند 19-حت نندايت أم ننا ض ننمان حق ننوق
اإلنسان على حنو كامل .وينبغ إجراء رصد مستمر ألثر التدابري اليت تت ها الدول الحتخواء اجلا حخ
علخخى إعمخخال حقخخو اإلنسخخان مخ أجخخل حتديخخد امل خخاطر ذات الصخخل يف الوقخ املناسخ والتصخخدي هلخخا
تبعخاً لخ ل وال سخخيما .يمخخا يتعلخخق ابلفئخخات الضخعيف  .ومنخ أواخخخر شخخباط ./اير  2020صخخدرت قخوانن
ول خوا عدي خخدة للتص خخدي للجا ح خ وعواقبه خخا االجتماعي خ واالقتص خخادي  .وق خخد امتُثخ ل يف ذل خ للعملي خخات
التش خريعي ال خخيت ي خخنص عليه خخا الق خخانون (الدس خختوري)؛ وم خ ذل خ ك خخان ال ب خخد م خ إلغ خخاء بع خخض إج خراءات
التش خخاور العامخ خ املعتخ خخادة بس خخب شخ خخدة ضخ خخغط الوقخ خ  .وُتضخ خ التخ خخدابري املت خ خ ة أيضخ خاً ملراجعخ خ احملخ خخاكم
(العليخخا) :ال يكف خ أن يكخخون أي تخخدخل يف احلقخخو الدسخختوري مشخخروعاً .حس خ بخخل جي خ أن يكخخون
()213
متناسباً وغري ييزي أيضاً  .وقد أصدرت احملكم الدستوري النمسخاوي ابلفعخل يف وز/يوليخ 2020
أوىل القرارات التارخيي بش ن التشريعات واللوا املتصل جبا ح كو.يد.19-
 -122وتوي احلكوم االحتادي اهتماماً خاصاً للعواق الطويل األجل اليت يتوق أن تنش ع القيود
املفروضخ ملكا.حخ جا حخ كو.يخخد 19-وتثخخري حتخدايت ال سخخيما .يمخخا يتعلخق ابحلقننوق االجتماعيننة :مثخخل
خطر ارتفا معدالت البطال وتزايد الفقر بسب املشاكل االقتصخادي .ضخالً عخ األثخر السخليب للتعلخيم
املن خخزي عل خخى املس خخاواة يف حص خخول اجلمي خ عل خخى التعل خخيم وعل خخى تك خخا.ؤ الف خخر لألطف خخال عمومخ خاً .وت خخو.ر
االتفاقيخ األوروبيخ حلقخخو اإلنسخخان وميثخخا االحتخخاد األورويب للحقخخو األساسخخي ال خ ي يشخخمل احلقخخو
االجتماعي خ عخخالوة علخخى االجتهخخادات القضخخا ي للمحكم خ األوروبي خ حلقخخو اإلنسخخان وحمكم خ العخخدل
األوروبي مباد توجيهي واسع يف ه ا السيا .
 -123وإىل جانخ خ هخ خ املهخ خخا العاجلخ خ املتعلقخ خ جبا حخ خ
لتحدايت هام أخر تشمل ما يل :
•

•

كو.يخ خخد19-

ال بخ خخد مخ خ التصخ خخدي أيضخ خاً

ضمان مجي حقو اإلنسان يف سيا تطبيقات الذكاء االصطناعي :يُضطل حالياً بعمل
مكث بش ن االس اتيجي الوطني لل كاء االصطناع اليت ستتناول أيضاً املباد األخالقي
األساسي  .وستض النمسا إطاراً قانونياً ومعايري قانوني على الصعيد الوطين لتطوير نظم ال كاء
االصطناع واست دامها م مراعاة املعايري التنظيمي الدولي  -وال سيما االلتزامات القا م
مبوج حقو اإلنسان والقانون الدوي اإلنساين  -وتنفي املباد التوجيهي األوروبي
لألخالقيات م أجل ذكاء اصطناع جدير ابلثق ؛
محاية البياانت الشخصية وضمان إمكانيات اإلنفاذ الفعال والتحقق م االمتثال م قِّبل
هيئ محاي البياجت؛

•
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This report was prepared by the Federal Ministry for European and International Affairs (BMEIA)
based on contributions from the respective responsible departments, relying on close inter-ministerial
coordination and involving the human rights coordinators of the Federal Ministries and the regions. A
draft report was published on the BMEIA’s website in June 2020, and transmitted to a wide range of
civil-society organisations with a request for written comments – where possible, the comments
received were taken into account in the final report, contributing to its improvement.
Information contained in Austria’s 1st and 2nd National Report regarding the normative and
institutional framework for the protection of human rights in Austria, which is based on constitutional
and ordinary legislation, continue to apply.
Civil, criminal and administrative courts, as well as the supreme courts (Supreme Court,
Administrative Court, Constitutional Court).
cf. recommendation 139.1.
cf. recommendations 141.7, 141.8, 141.10, 141.11.
cf. recommendations 141.13, 141.14, 141.15, 141.16., 141.17.
Hereafter: Government Programme.
cf. recommendations 139.130, 139.131, 139.132, 139.133.
cf. recommendation 139.135.
cf. recommendation 139.134.
cf. recommendation 139.21.
cf. recommendations 139.59, 139.60, 139.61, 139.62., 139.65.
cf. recommendations 139.7, 139.8, 139.9. 139.10, 139.11, 141.27.
cf. recommendation 139.2.
‘Political education significantly contributes to the survival and continued development of democracy
and human rights; (...) it is based on democratic principles and on basic values such as peace,
freedom, equality, justice and solidarity; overcoming prejudice, stereotypes, racism, xenophobia and
antisemitism as well as sexism and homophobia must be a particularly important goal in this
context.’
cf. recommendations 139.113, 141.29.
cf. recommendations 139.46, 139.48, 139.59, 139.60, 139.61, 139.62, 139.63, 139.64, 139.66,
139.119.
cf. recommendations 139.22, 139.82, 139.46, 139.66, 139.119.
cf. recommendations 139.22, 139.82, 139.46, 139.66, 139.119, 139.100, 139.84.
(Texts available in German only).
cf. recommendation 139.100.
cf. recommendations 139.104, 139.106.
cf. recommendations 139.101, 139.103, 141.50.
Pursuant to Section 8(1) in conjunction with Section 8a(2) Public Prosecutor's Act
(Staatsanwaltschaftsgesetz).
Ministry of Interior.
For the judiciary: internal instruction BMVRDJ-S880.014/0013-IV/2018. For the police sector:
internal instruction BMI-OA1305/0147-II/1/c/2019.
cf. recommendation 141.71.
Department II/1/c – main reporting point for allegations of ill-treatment; recording, categorisation and
assessment of allegations of ill-treatment or of allegations of excessive use of coercive measures, or
of violations of Article 3 ECHR; main reporting point for ill-treatment and the use of coercive
measures, including recording, categorization and assessment.
Internal instruction BMI-OA1305/0001-II/1/c/2016.
As at 30/03/2020, the internal instructions which had been revised regarding the use of coercive
measures (2020-0.011.361) and the handling of allegations of ill-treatment (2020-0.011.317) were reannounced. In this context, some clarifications with regard to responsibilities and quality of
evaluation reports as well as a reporting form were introduced on the basis of previous experience.
cf. recommendation 141.70.
cf. recommendations 139.40, 139.41, 139.42, 139.45, 139.47, 139.50.
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For instance, the regional parliament of Lower Austria passed a new, extensive anti-discrimination act
in 2017, the 2017 Lower Austrian Anti-discrimination Act (NÖ Antidiskriminierungsgesetz 2017),
RLG No 24/2017. In doing so, Lower Austria has caught up with other regions and now
discrimination on all grounds (gender, ethnic background, age, religion or belief, disability and sexual
orientation) is prohibited in all areas within Lower Austria’s competence.
cf. recommendations 139.43, 139.80.
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/gleichbehandlung/ngodialoge-im-anti-diskriminierungsbereich.html (Text available in German only).
cf. recommendations 139.67, 139.70, 139.71, 139.72, 139.73, 139.74, 139.56, 139.105, 139.76,
141.49, 139.73, 139.76, 141.49.
FLG I No 154/2015.
cf. recommendations 139.49, 139.52.
Dialog statt Hass (Dialogue instead of Hate).
Neustart, https://www.neustart.at/at/en.
cf. recommendations 139.56, 139.105, 139.76, 141.49.
Amendment of Section 4(3) of the Public Prosecutor's Act-Implementing Regulation
(Staatsanwaltschaftsgesetz-Durchführungsverordnung).
Ministry of Justice.
Draft legislation on Combating Hate on the Internet.
cf. recommendations 139.55, 139.79, 139.102.
Federal Office for the Protection of the Constitution and Counterterrorism.
Statistics 2017–2019
Motive

48

2017

2018

2019

Infringement of Prohibition Act
(Verbotsgesetz)

660 (62.1%)

732 (68.1%)

797 (83.6%)

Xenophobia/racism

227 (21.3%)

236 (22.0%)

89 (9.3%)

Antisemitism

39 (3.7%)

49 (4.6%)

30 (3.1%)

Islamophobia

36 (3.4%)

22 (2.0%)

6 (0.6%)

Non-specific

101 (9.5%)

36 (3.3%)

32 (3.4%)

Statistics regarding Section 283 Criminal Code (Hate Speech) 2015 – March 2020
2020
Nationwide

2015

2016

2017

2018

2019

(1/1–31/3)

Number

516

679

892

1,003

465

97

Indictments

80

114

187

154

99

18

Diversional measures
offered (including court)

19

25

76

115

74

15

Convictions

49

52

108

72

43

8

9

23

27

32

6

2

254

233

197

245

229

28

89

153

141

215

140

32

Acquittals
Proceedings discontinued
Non-initiation of
investigations for lack of
initial suspicion (Section 35c
Public Prosecutor's Act
(Staatsanwaltschaftsgesetz))
49
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cf. recommendations 139.68, 139.73, 139.76. 139.77, 139.78, 141.49.
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Meldestelle NS-Wiederbetätigung (reporting point re-engagement in national-socialist activities) for
reporting neo-Nazi, racist or antisemitic content on the internet or in messenger groups; Meldestelle
extremistische und radikale Videos (reporting point for radical Islamist videos of terror organisations
or extremists); Stopline, the reporting point against child pornography and national socialism on the
internet; documentation of racism by ZARA (reporting racist incidents such as vituperations and
insults or discrimination in the field of work or housing, in restaurants and shops, during contact with
authorities, private persons, in the public sphere and also by the media).
http://zara.or.at (Texts available in German only).
#GegenHassimNetz (#againsthateontheinternet).
http://www.nohatespeech.at (Texts available in German only).
www.onlinesicherheit.gv.at (Texts available in German only).
https://www.onlinesicherheit.gv.at/service/news/366256.html (Texts available in German only).
Section 107c CC.
According to that legal provision, any person who defames another in a way that can be perceived by
a larger group of people (i.e. 10 or more people) (para. 1(1)), or makes facts or visual material of the
personal sphere of another available to a larger number of people without the consent of the other
person (para. 1(2)) is guilty of an offence. This must be done by means of a telecommunication and
continuously over a longer period of time and in a manner that can cause unreasonable interference
with the lifestyle of the victim.
Section 382g Enforcement Code (Exekutionsordnung) in the version of the 2019 Protection Against
Violence Act (Gewaltschutzgesetz 2019).
cf. Press Funding Act (Presseförderungsgesetz).
cf. recommendations 139.44, 139.69, 139.75, 141.47.
In 2018, the ECtHR confirmed the Austrian court decisions and considered the restriction of the right
to freedom of expression in conformity with human rights: ECtHR judgement of 25/10/2018, E.S. v.
Austria, no. 38450/12.
cf. recommendation 139.58.
cf. recommendations 139.51, 139.53, 139.57.
TOGETHER:AUSTRIA.
cf. recommendations 139.54, 139.81. Integration measures on local level are described on the website
of The Austrian Association of Cities and Towns (Der Österreichische Städtebund), e.g. integration
concepts of various Austrian cities/towns, partially with further references:
https://www.staedtebund.gv.at/themen/integration-und-migration/integrationskonzepte-leitbilderleitlinien/ (Text available in German only).
e.g. the Biber academy (training for young journalists with an international background) or the
JournalistInnenpreis Integration (a prize for journalists who contribute to an objective discourse
regarding integration).
cf. recommendation 139.6.
Federal Constitutional Act on the Rights of Children, FLG No 2011/4.
cf. recommendation 139.4.
Section 3(2)(1) Regulation on assessing effects of proposed legislation on children and youths (WFAKinder-und-Jugend-Verordnung, WFA-KJV), FLG II No 495/2012.
AusBildung bis 18’.
cf. recommendations 139.85, 139.88, 139.92, 139.93.
FLG I No 105/2019.
GefährderInnen.
This has to be applied also to old cases unless they became time-barred by 1 January 2020. For
further improvements by the 2019 Protection Against Violence Act see C.3.
cf. recommendations 139.6, 139.99.
cf. recommendation 139.107.
Jugendgerichtsgesetz-Änderungsgesetz 2015, FLG I No 154/2015.
cf. recommendations 139.6, 139.107.
Occupancy rate of prisons – second quarter 2019: 98.88%; second quarter 2020: 88.34%.
Further improvements consist in a relaxed-regime of detention and living-groups concepts,
employment of social pedagogues, extended leisure time, efforts to integrate foreign youths via videointerpretation, expansion of training, education, employment and coaching offers.
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cf. recommendation 139.108
Section 76(1) Aliens Police Act (Fremdenpolizeigesetz)
By passing the Aliens Legislation Amending Act (Fremdenrechtsänderungsgesetz) FLG I No
70/2015, the age limit was raised from 16 to 18 years.
Section 77(3) Aliens Police Act.
2019 Act Adjusting Penal Provisions to EU Law (Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2019), FLG
I 20/2020; entered into force 01/06/2020.
cf. recommendation 139.5.
FLG I No 136/2013.
Section 7(1) Nationality Act (Staatsbürgerschaftsgesetz): ‘Children acquire Austrian nationality at
birth if at this time (1) the mother pursuant to Section 143 Civil Code, collection of judicial acts
(JGS) 946/1811 is an Austrian citizen; (2) the father pursuant to Section 144(1)(1) Civil Code is an
Austrian citizen; (3) the father is an Austrian citizen and acknowledged his paternity pursuant to
Section 144(1)(2) Civil Code or (4) the father is an Austrian citizen and his paternity pursuant to
Section 144(1)(3) Civil Code was determined by court. Acknowledgments of paternity pursuant to (3)
or determinations of paternity by court pursuant to (4), which took place within eight weeks after the
child’s birth, shall for the purposes of (3) and (4) have effect as from the time of the child’s birth.’
cf. recommendations 139.31, 139.38.
Share of political districts with at least one funded counselling centre for women.
cf. recommendations 139.24, 139.25, 139.26, 139.27, 139.28, 139.29, 139.30, 139.31, 139.32, 139.33,
139.34, 139.35, 139.36, 139.37, 139.38, 141.37.
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/genderstatistik/einkommen/index.html (Texts available in German only).
Since 1 January 2020, employees of companies with more than five staff members are legally entitled
to carer’s leave or part-time work to care for close relatives; the initial duration of two weeks can be
extended.
cf. recommendations 139.25, 141.37.
This project initiated by abz*austria and the AMS was honoured with the UN Public Service Award:
https://www.abzaustria.at/veranstaltungen/winner-of-the-united-nations-public-service-award-2019kompetenzcheck-frauen (Text available in German only).
See
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/projektfoerderung/foerderschwerpunkte.html
(Texts available in German only).
For preparing and evaluating income reports. For details see: http://www.fairer-lohn.gv.at/toolbox/
(Texts available in German only).
cf. recommendation 139.110.
Transparent Pension Future (Transparente Pensionszukunft), www.trapez-frauenpensionen.at/english.html.
Unterrichtsprinzip Reflexive Geschlechterpädagogik und Gleichstellung.
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/2018_21.html (Texts available in German
only).
In the Act on the Organisation of University Colleges of Teacher Education (Hochschulgesetz 2005),
hereafter: Teacher Education Act.
At the University of Education in Salzburg.
https://www.imst.ac.at/ (Texts available in German only).
Science, Technology, Engineering, Mathematics.
Meine-Technik.at (Texts available in German only).
e.g. in the book ‘Mein Berufe ABC’. (My ABC of Professions).
cf. recommendations 139.27, 139.39.
The share of females in all Federal Civil Service areas was 42.5% in 2019. Among the different
professional groups, the shares of women vary (all data from 2019): administrative service 53.0%,
law enforcement 18.5%, judges and public prosecutors 54.4%, teachers 60.1% and military service
3.2%. The percentage of females in leadership positions amounted to 36.2% (2019).
cf. recommendations 139.27, 139.39.
cf. recommendations 139.29, 139.32, 139.38.
1985 Parliamentary Groups Funding Act (Klubfinanzierungsgesetz 1985).
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cf. recommendations 139.19, 139.85, 139.86, 139.87, 139.89, 139.91, 139.92, 139.93, 139.14.
cf. recommendations 139.91, 139.92.
cf. recommendations 139.86, 139.87, 139.89.
cf. recommendation 139.14. Implementation report available at: https://www.frauen-familienjugend.bka.gv.at/dam/jcr:eaad6b5f-902f-484c-903b-a59ab6792b22/NAP_20142016_Umsetzungsbericht_M%C3%A4rz_2018.pdf (Texts available in German only).
cf. recommendations 139.91, 139.92.
Section 205a CC.
Section 218(1a) CC.
2015 Criminal Law Amendment Act (Strafrechtsänderungsgesetz 2015).
cf. recommendation 139.86.
e.g. women with physical or learning disabilities, or with a migration background with unsettled
residence status.
FLG I No 105/2019.
cf. recommendations 139.91, 139.92.
cf. recommendation 139.86.
cf. recommendation 139.93.
‘Häusliche und sexualisierte Gewalt: Schwerpunkt Frauen und mit-betroffene Kinder – Standards für
Curricula der Gesundheitsberufe‘ (Domestic and sexual violence: Focus on women and affected
children – Standards for the curricula of health professions).
PERSPEKTIVE:ARBEIT (PROSPECT:EMPLOYMENT).
cf. recommendation 139.90.
2019 Protection Against Violence Act: Genital mutilation is regarded to have severe permanent
consequences within the meaning of Section 85(1) CC; penalty between one year (or two years,
especially in case of minors) and 15 years of imprisonment, Section 87(2) CC.
Between 2013 and 2019, protection, counselling and support was provided there to 190 women at risk
of/ affected by forced marriage.
cf. recommendations 139.19, 139.86.
Integrationsbericht 2020 (Integration Report 2020), p. 40,
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html (Text available in
German only).
cf. recommendations 139.86, 139.87.
cf. recommendations 139.19, 139.93.
cf. recommendation 139.19.
VfGH on 05/12/2017, G 258/2017 and others.
cf. recommendations 141.53, 141.54, 141.55, 141.56, 141.57 (not supported).
VfGH on 29/06/2018, G 77/2018.
See for example the consultation of the Regulation amending the 1985 Citizenship-Regulation
(Staatsbürgerschaftsverordnung 1985),
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Begut&Dokumentnummer=BEGUT_COO_2026
_100_2_1778533 (Texts available in German only).
Published on 15 June 2016 in the Federal Law Gazette, can be downloaded on the website of the
Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection
(https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=19) (Texts available
in German only).
Since mid-March 2019, it can be found on the website of the Federal Ministry of Social Affairs,
Health, Care and Consumer Protection
(https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=214) (Texts
available in German only).
cf. recommendation 139.114.
cf. recommendation 139.115.
cf. recommendation 139.115.
Inclusion package FLG I No 155/2017.
Legal basis in 2017, budget has been provided since 2018.
cf. recommendation 138.83.
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Second Protection of Adults Act (2. Erwachsenenschutz-Gesetz) FLG I No 59/2017.
cf. recommendation 141.60.
Section 241(1) Civil Code (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).
cf. recommendation 139.116.
https://www.sozialministeriumservice.at/ (Texts available in German only).
cf. recommendations 139.116, 141.28, 141.59.
Federal Framework Act on the Introduction of a New Teacher Training Scheme
(Bundesrahmengesetz zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen),
FLG I No 124/2013.
Teacher Education Act: adjustments of the requirements of curricula Section 42(10) and (11);
admission and aptitude assessment procedures Section 52e(3), right to an alternative examination
method Section 63(1)(11); exemption from tuition fees Section 71(1)(7). With the amendment of the
Universities Act and the Teacher Education Act, FLG I No 129/2017, the exact wording of Section
42(10) and (11) as well as of Section 52e(3) Teacher Education Act was included in the 2002
Universities Act (Universitätsgesetz 2002); thus the requirements concerning students with
disabilities stipulated in these provisions apply to all degree courses.
cf. recommendation 139.117.
cf. recommendation 139.116.
cf. recommendation 139.110.
cf. recommendation 139.111.
www.demografieberatung.at (Texts available in German only).
cf. recommendation 139.112.
Differentiations in individual cases have to be based on objective reasons (e.g. on a mandatory risk
assessment).
cf. recommendation 139.3.
Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich.
According to the VfGH, the ban refers to funding from other countries, but not to payments of private
foreigners not suited to impair the autonomy and independence of the church or religious society.
cf. recommendations 139.109, 141.58.
cf. recommendation 139.54.
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/en/agenda/integration/integration-report.html.
Integration Act (Integrationsgesetz), FLG I No 68/2017.
Recognition and Assessment Act (Anerkennungs- und Bewertungsgesetz, AuBG), FLG I No 55/2016.
Act Amending School Law (Schulrechtsänderungsgesetz) FLG I No 56/2016.
Section 8e of the School Organisation Act (Schulorganisationsgesetz). Sprachstartgruppen are
provided for absolute beginners and Sprachförderkurse for those needing assistance with improving
their German-language skills.
cf. recommendation 139.118.
‘Mentoring for Migrants’.
A general overview of the funding provided from 2016 to 2019 is available on the website of the
Federal Chancellery:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/projektfoerderung/foerderschwerpunkte.html
(Texts available in German only).
cf. recommendations 139.59, 139.60, 139.61, 139.62, 139.63.
cf. recommendations 139.120, 139.122; 141.68; right to asylum: 139.123; 139.126.
cf. recommendations 139.124, 139.125, 139.126, 139.127, 139.129, 141.69.
cf. recommendations 139.124, 139.125, 139.126, 139.127, 139.129.
Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistung.
cf. recommendation 139.124.
cf. recommendations 139.121, 141.28.
cf. recommendations 139.128, 139.20.
Such a ‘mother’ (Remunerantenmutter) or ‘father’ (Remunerantenvater) is an asylum seeker who
lives in the same accommodation and assumes the task of accompanying the child to various
appointments (e.g. doctor’s appointment or legal counselling) and keeping an eye on the child. That
person is entitled to a remuneration.
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cf. recommendations 141.63, 141.65.
cf. recommendation 141.65.
Section 11(4) last sentence of the School Act for Carinthia (Kärntner Schulgesetz) in conjunction
with Section 3(3)(3) of the Minorities-School Implementation Act (MinderheitenschulwesenAusführungsgesetz), RLG No 44/1959 as amended by RLG No 10/2019.
FLG 2015/II/174 Article 4.
School Organisation Act (Schulorganisationsgesetz).
cf. recommendation 141.63.
cf. recommendation 139.96.
cf. recommendation 139.94.
cf. recommendation 139.95.
cf. recommendation 139.96.
cf. recommendation 139.97.
https://www.kinderrechte.gv.at/wp-content/uploads/2018/06/National_Referral_Mechanism.pdf.
cf. recommendations 139.96, 139.99.
cf. recommendation 139.94.
Section 66a Code of Criminal Procedure (CCP) (Special need for protection of victims).
cf. recommendations 139.97, 139.98.
cf. recommendations 139.92, 139.93.
Within the meaning of Section 104a CC (Human Trafficking).
Anlassdatenspeicherung.
See Section 19a CC; Section 409 CCP.
Act concerning Police Protection of the State, entry into force in July 2016.
Based on a complaint of opposition parties alleging violations of the basic right to data protection, the
right to respect for private and family life pursuant to Article 8 of the ECHR, the right to freedom of
expression pursuant to Article 10 of the ECHR, the right to an effective remedy pursuant to Article 13
of the ECHR, the requirement of determinateness and the principle of the rule of law, both resulting
from Article 18 of the Federal Constitutional Law (Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG) as well as the
requirement of equal treatment of Article 7 of the B-VG and Article 2 of the Basic Act on the General
Rights of Nationals (Staatsgrundgesetz).
cf. recommendation 141.51.
Section 278d CC.
cf. recommendation 141.26.
cf. recommendations 139.12, 139.13, 139.14, 139.15, 139.16, 139.17.
An extensive country report of the European Union Agency for fundamental rights is available at:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/austria-report-covid-19-april-2020_en_0.pdf.
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