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استنسخت هذه الوثيقة كما وردت. وليس يف حمتوياهتـا مـا ي ـل الت عـ  يـن ي  ري  مـن ألانـة األمانـة ال امـة  * 
 لألمم املتحدة. 
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 (1)يةعملية التشاور الالمنهجية و  -أوال   

 
لقد صيغ التقرير الـوينل الثـاين لمنمسـال الـذ  ع وعـ ً يمـست راضسـت راي الـدور  الشـام   -1

جملمـــس ققــــون النســــام التـــارو لألمــــم املتحــــدة وع ًيـــداده اــــذا ال ــــريل وفقـــات لممعــــاد  التوألي يــــة 
الثانيـــــة مـــــن يمميـــــة اضســـــت راي الـــــدور   لمجولـــــةال امـــــة الـــــجم ايتمـــــدها  مـــــس ققـــــون النســـــام 

مـن املعـاد  التوألي يـة )املن جيـة وال مميـة التشـاورية(   1. ويأيت الفص  األول ينعقـات لمفقـرة (2)الشام 
التطــورات املت مقــة رالينــارين القــانوين آخــر فيمـا يشــ  الفصــ  الثــاينل الــذ  يتفــ  مــو الفقـرة رــا ل ً  

ال والتـــدار  واملؤسســ   يمــا الفصــ  الثالـــي فيصــي  ايــة وت ايــا ققـــون النســام الفرديــة يف النمســ
املتخــذة منــذ اضســت راي األخــ ل فلــست يــن التقــدا ااــرل والتحــديات املقعمــة )الفقــرات ألــيم ودال 
وها (. ويف اخلتاا يتفـ  الفصـ  الرارـو مـو الفقـرة واو يف وصـي األولويـات الويننيـة. والينـار املرأل ـ  

 األساسية املكرسة فيً. اذا التقرير هو اليسم ال امل  حلقون النسام واحلقون واحلريات
قعمـــت اـــا النمســـا يثنـــا  است راعـــ ا الــــدور   ســــع  يم ويركـــا التقريـــر يمـــت التوصـــيات الـــجم -2

التطــــورات التشــــري ية ومــــا رافق ــــا مــــن تــــدار  يقــــد  . وهــــو يصــــي 2011الشــــام  األول يف يــــاا 
يــاا حلالــة وسياســات ومشــاريو ومعــادرات ألديــدة. وقــد تقــرر يــدا ال ــودة  ــددات ً  ًدرا  وصــي 

. واملسقظــــات ال امــــة يمــــت (3)ققـــون النســــام يف النمســــال ًل ورد للــــي الوصــــي يف التقريــــر األول
الينــــار امل يــــار  واملؤسســــ  الــــواردة يف التقريــــر األولل فلــــست يــــن التوألــــً ال ــــاا لسياســــات ققــــون 

 ض تاال سارية. لالنسام يف النمسا
لارات اضحتاديــة واملقاين ــات اضحتاديــة رتنســي  مــن وهــذا التقريــر مــرة مشــاورات وثيقــة رــ  الــو  -3

الـولارة اضحتاديــة لشـؤوم يورورــا واضنـدما  والشــؤوم اخلارأليـة. وقــد ع ًيـداده رقوــرا  منسـق  ققــون 
ل مميـــة  ق  املقاين ــات اضحتاديــة. وقــد خلــومــولارات اضحتاديــةل فلــست يــن منســلالنســام التــار   

املــدين ويتيحــت الفــرمي لتقــدق الت ميقــات واشرا  قــول مشــرو  اســت راي وــفافة مــن ألانــة اجملتمــو 
 التقرير الوينل املقدا.

رســ  مشــرو  تقريــر يول ً  ويــو الــولارات اضحتاديــة ًو  ي  و ل 2015ويف كــانوم الثاين/ينــاير  -4
. ومشـــرو  التقريـــرل ً  ألانـــة امل مومـــات رشـــأنً ًلي ـــا تقـــدق ت ميقاهتـــاوين مـــة املقاين ـــات اضحتاديـــة 

يــــن يمميــــة اضســــت راي الــــدور  الشــــام ل قــــد نشــــر يمــــت موقــــو الــــولارة اضحتاديــــة لشــــؤوم يورورــــا 
ل مشــفويات رـديوة ً  ويـو يصــحاح املصـمحة لرســال (4)واضنـدما  والشـؤوم اخلارأليــة يمـت الشـعكة

. وع ييلـــات نشـــر مشـــرو  (5)ت ميقـــات خطيـــة ً  ينـــوام رريـــد ًلكـــهلوين حمـــدد خصيصـــات اـــذا ال ـــري
يمــت نطــان واســو يف صــفوا اجملتمــو املــدين يــرب الربيــد اللكــهلوينل متلــمنات ديــوة ً  تقــدق  تقريــر

الت ميقـات. والت ميقــات الــواردة ع نشــرها ييلـات يمــت موقــو الــولارة اضحتاديـة املــذكورة يمــت الشــعكة. ع 
ـــ وح مـــو ر ـــد للـــي حتريـــر مشـــرو  تقريـــر  ـــددات لكـــ  ي كـــس تمـــي الت ميقـــات. وتواصـــ  احلـــوار املفت

دال( -ل ــــدة ييــــواا )انظــــر الفصــــ  الثــــايناجملتمــــو املــــدين فيمــــا يت مــــ  راضســــت راي الــــدور  الشــــام  
 اجلديد يف و ر تشرين الثاين/نوفمرب. لوسيستمر ر د است راي النمسا
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ـــر الـــوينل الـــذ   2015متول/يوليـــً  7وايتمـــدت احلكومـــة اضحتاديـــة يف  -5 ع تقدميـــً ً  التقري
 األمم املتحدة السامية حلقون النسام يف الوقت اادد. ةمكتة مفوع

  
 التطورات التي جدت منذ االستعراض األخير -اإليار القانوني والمؤسسي  -ثانيا   

 
غـل يــن القـول ًم ت ايــا و ايـة ققــون النسـام يمميــة قيويـة ض ميكــن يرـدات ايتعــار ي ـا قــد  -6

اجملتمـــو املت ـــ ة رشـــك  دا ــــم.  ويــــ ملســـتمرة ومســـتويات اكتممـــت كميـــاتل نظـــرات لمتطــــورات اجلديـــدة ا
النمســا مأخــذ اجلــد وتست رعــً يف األتمايــات داخميــة ت قــد  هوالنقــد املوألــً مــن اجملتمــو املــدين تأخــذ

قــرال تقــدا ييســر منــً يف  ــاضت م ينــة فيمــا التحــديات يف  ــاضت يخــر  يكثــر ت قيــدات  رانتظــاا. ًو
ا يـات ألسـعاح سياسـيةل ولكـن ييلـات رسـعة قمـة املـوارد النا ـة الت مـة يمي ـال وللـي ألومن األص ة 

 معاورة ين قيود املياانية املفروعة يف النمسا منذ يدة ييواا. 
  

 (6)حقوق اإلنسان والتشريع الدستوري -ألف 

 
يقــوا الينــار امل يــار  واملؤسســـ  حلمايــة ققــون النســام يف النمســـا يمــت تشــريو دســـتور   -7

متـــ  الداد نطاقـــً اتســـايات يثنـــا  فـــهلة اضســـت راي. وامل مومـــات املفصـــمة يـــن الينـــار التشـــري    ويـــاا
التطـــورات  يهـــم  فيمـــا يمـــ  األساســـ  متاقـــة يف تقريـــر اضســـت راي الـــدور  الشـــام  األول لمنمســـا. و 

 القانونية اجلديدة فيما يتص  حبقون النسام ه : 
 

 التشريع الدستوري  
يف نظــاا  ايــة ققــون النســام مــو   ــور الصــسح الدار  الشــام   ن ممحــو حتقــ  حتســ -8

. ورالعــد  رال مــ  رنظــاا قلــا   ًدار  مــن 2014كــانوم الثاين/ينــاير   1الــذ  دخــ  قيــا النفــال يف 
كعــ  رتقمــي   ل يصــعحت احلمايــة القانونيــة مــن األف ــال الداريــة ييســر ويوعــ ل ًل تســم  (7)درألتــ 

خدمــة يفلـ  لممـواينن . والألـرا ات الداريــة اشم علـو ضسـت راي مــن تـوف  رطـول الألـرا ات و ل
 ن األفراد من ييمال ققوق م رشك  يفل .ألانة حماكم مستقمةل مبا ميك  

ويف الألـــرا ات القلـــا ية ال اديـــةل يتـــي  تقـــدا اينـــرا مـــا رطمـــة مراأل ـــة لقوايـــد قانونيـــةا  -9
الدســتورية لدسـتورية مطارقــة األقكــاا القانونيــة فرصـة لألفــرادل رشــرون م ينــةل ينمـة مراأل ــة ااكمــة 

 .(8)امل نية )مو ققون النسام(
ورالعــــــافة ً  للــــــي ع ت ــــــدي  القــــــانوم الدســــــتور  اضحتــــــاد  لتوعــــــي  يم اضنت اكــــــات  -10

 (9)املايومــــة حلقــــون النســــام تنــــدر  عــــمن وضيــــة الرصــــد املخولــــة ملكتــــة يمــــ  املظــــا  النمســــاو 
 (.  أليم يدناه-انظر الفر  ثانيات  لممايد من التفاصي ل)
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 العاًالتدابير لي القانون   
جلديــــد مــــن القــــانوم اجلنــــا   يف )ي( ا312ًجيــــاد ت ريــــي ألنــــا   حمــــدد لمت ــــذية يف العــــاح  -11
 .(10)2013 ياا
مـــــــن القـــــــانوم اجلنـــــــا  ( يف  283 تشـــــــديد الت ريـــــــي اجلنـــــــا   خلطـــــــاح الكراهيـــــــة )العـــــــاح -12
شـــهلن مبوألعـــً يم توصـــي مثـــ  هـــذه اجلرميـــة رأ ـــا هتـــدد الســـسمة ل الـــذ    ي ـــد ي(11)2012 يـــاا

ال امــةل وفــري خطــاح الكراهيــة يمــت و ــور يوســو يشــك  ســععات كافيــات لــذلي. ويــسوة يمــت للــيل 
 2014ن ت ــــدي  آخــــر يف يــــاا ع توســـيو دا ــــرة األوــــخامي املتمت ـــ  راحلمايــــة ً  قــــد كعــــ . وس ـــ

. وسـوا يشـم  للـيل يف ومـة يمـورل 2015مـن يـاا وسوا يدخ  قيا النفال يف النصـي الثـاين 
مســــألة يض تظــــ  املســــؤولية اجلنا يــــة تتوقــــي يمــــت اهتديــــد الســــسمة ال امــــةا والوفــــا  رشــــرن الديايــــة 

يف احلــال وألــود و ــور يوســول كمــا كــام وــرن وخصــات. و  30رــالتفوه مبثــ  هــذا اخلطــاح يمــاا قرارــة 
 دد لم قورة.وخصات( سوا يكوم لً يثر مش 150السار  )قرارة 

ــ -13 ل الــذ   2011( مــن القــانوم املــنظم لتشــ ي  الريايــا األألانــة يف يــاا 2)8ذا العــاح ق 
كــام يشــهلن تســري  الشــركة لم ــامم  األألانــة قعــ  غــ هم ينــدما تــديو احلاألــة ً  عفــي  يــدد 

 .(12)ال امم 
ييـــا  يف  ـــال عـــو قكـــم ألنـــا   ًدار  خـــامي يف قـــانوم امل اممـــة املتســـاوية ل وـــ ار التمو   -14

 .(13)2011السكام يف ياا 
ل الـــذ   ـــدد يم (14)2013ت ـــدي  ألديـــد يمـــت قـــانوم امل اممـــة املتســـاوية يف يـــاا ي دخـــ   -15

ويــو اجملــاضت الــجم ت طي ــا توألي ــات اضحتــاد األورول رشــأم امل اممــة املتســاوية لألوــخامي ال ــامم  
متديـــــد فـــــهلة التقـــــادا لتوأليـــــً الـــــت م ع ســـــاوية  و حلســـــاام اخلـــــامي ي طي ـــــا ييلـــــات قـــــانوم امل اممـــــة املت

خبصــــومي التحــــرم اجلنســــ  مــــن ســــنة ً  ثــــس  ســــنوات وتعســــي  الألــــرا ات يمــــاا جلنــــة امل اممــــة 
 املتساوية. 

( مــــــن العـــــاح الثالــــــي مــــــن القـــــانوم التم يــــــد  ل ألــــــرا ات اجلنا يــــــة 3)1الفقــــــرة ي ـــــدلت  -16
ل قصـــد توســـيو نطـــان املســـؤولية اجلنا يـــة: ويصـــع  اشم التمييـــا عـــد ي  2012يف يـــاا  (15)الداريـــة

وـــخ  رســـعة ال ـــرن يو المـــوم يو القوميـــة يو األصـــ  الثـــل يو اايمنـــة الدينيـــة يو الياقـــة يو منـــو 
وـــخ  مـــا مـــن الوصـــول ً  ي  مكـــام يو التمتـــو رـــأ  خدمـــة موأل ـــة ضســـتخداا يامـــة اجلم ـــورل  

التربيـر املسـتخدا يف يفلـ  ميـة ي اقـة يمي ـا القـانوم. و  ي ـد مـن املمكـن يم كم ا يمـور تشـك  ألر 
 ( يمت يساس ينصر  ً  الترب ة. )يمت سعي  املثالالسار  ويم التمييا يتم افق ا 

ميكــن مبوألعــًل يف يصــع  ل (16)2013قــانوم وــرينة األمــن ال ــاا يف يــاا يمــت ت ــدي  ي دخــ   -17
مرتكــة ألرميــة مــن دخــول مؤسســة لريايــة األينفــال يو مدرســة منــو  لقالــة وألــود خطــر يمــت قاصــر
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يقورـــة ًداريـــة ل ـــدا اضمتثـــال ألمـــر راضمتنـــا  وفـــري   األينفـــالمرفـــ  لمريايـــة الن اريـــة يـــهلدد يميـــً  يو
 يصدر ين حمكمة لمحماية من ال ني املنايل.

ااكمـــة  مـــن يألـــ  التنفيـــذ الـــدا م والشـــام  ألقكـــاا (17)ت ـــدي  قـــانوم اجملمويـــات الثنيـــة -18
املناســــعة يمــــت الطرقــــات وــــارات ال)وقــــد وعــــ ت رالف ــــ  رأمســــا  األمــــاكن الدســــتورية فيمــــا يت مــــ  

رــالم ت (. وحتديــد الســمطات واملكاتــة الــجم جيــول في ــا اســتخداا الم ــات الكرواتيــة يو الســموفينية يو 
 اان ارية كم ة رمسية ًعافة ً  الم ة األملانية.

  
 (18)الدوليةااللتزامات  -باء 

 
يـــتم راســـتمرار رصـــد امتثـــال القـــوان  الويننيـــة ضلتاامـــات النمســـا الدوليـــة وت تمـــد راســـتمرار  -19

ل تسـتخدا ييلـات ااكمـة الدسـتورية ميثـان اضحتـاد 2012الت ديست املطمورة يند المـاوا. ومنـذ يـاا 
لل ورالتـــــايل ض ميكـــــن ينـــــد تطعيـــــ  قـــــوان  اضحتـــــاد األورو  (19)كمرألـــــومحقـــــون األساســـــية  لاألورول 

قســة التمســـي رـــاحلقون الــجم يلـــمن ا ميثـــان احلقـــون األساســية كحقـــون دســـتورية يف الشـــكاو  و 
ييلـــات يسمـــة مرأل يـــة يف ًألرا اهتـــا ينـــد هـــذه احلقـــون الفرديـــة يمـــاا ااكمـــة الدســـتورية ًو ـــا تشـــك  

 النظر يف تواف  التشريو مو القانوم الدستور  رشك  ياا.
 راي الـدور  الشـام  األخـ  لمنمسـا يصـعحت النمسـا ينرفـات موق ـات يمـت اتفاقيـة ومنذ اضست -20

 ققون النسام الدولية التالية:
x  7اضتفاقية الدولية حلمايـة ويـو األوـخامي مـن اضختفـا  القسـر ل الـجم صـادقت يمي ـا يف 

  (20)2012قايرام/يونيً 

x مــــــــن عــــــــروح امل اممــــــــة يو  ه الربوتوكــــــــول اضختيــــــــار  ضتفاقيــــــــة مناهلــــــــة الت ــــــــذية وغــــــــ
كــــــانوم األول/   4قت يميــــــً يف القاســــــية يو السًنســــــانية يو امل ينــــــةل الــــــذ  صــــــاد ال قورــــــة
  (21)2012 ديسمرب

x  اتفاقيــة  مــس يورورــا رشــأم  ايــة األينفــال مــن اضســت سل اجلنســ  واليــذا  اجلنســ ل الــجم
  (22)2011وعان/فرباير  25صادقت يمي ا يف 

x شــأم منــو ومكافحــة ال نــي عــد املــرية وال نــي املنــايلل الــجم صــادقت اتفاقيــة  مــس يورورــا ر
 .(23)2013تشرين الثاين/نوفمرب  14يمي ا يف 

ورالعــــافة ً  للــــيل علــــو لممراأل ــــة راســــتمرار مســــألة مــــا ًلا كانــــت حتفظــــات النمســــا  -21
ــــاال عــــرورية. ويف م ظــــم احلــــ ــــة حلقــــون النســــام ض ت يسناهتــــا رشــــأم اضتفاقيــــات الدولي ع  لاضتًو

اليـــسم يـــن هـــذه التحفظـــات فيمـــا يتصـــ  ر سقـــة هـــذه اضتفاقيـــات مـــو اضتفاقيـــة األوروريـــة حلمايـــة 
ــــً  ــــات األساســــية. ويف قايرام/يوني ل ســــحعت النمســــا حتفظ ــــا يمــــت 2015ققــــون النســــام واحلري

جلميـو من اتفاقية القلا  يمت ويو يوـكال التمييـا عـد املـرية. ويمميـة السـحة رالنسـعة  11املادة 
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التحفظــات واليسنــات رشــأم اتفاقيــة ققــون الطفــ  قــد رــديت ييلــات رالف ــ  وي رعــت يمــت الربملــام 
ضعـــال املايـــد مـــن الألـــرا ات رشـــأ ا. والســـحة ااتمـــ  لـــع   التحفظـــات يمـــت اضتفاقيـــة اخلاصـــة 

 روعو السألئ  جير  قاليات حتميمً.
نســـام الدوليـــة والقميميـــة وقـــد وأل ـــت وتت ـــاوم النمســـا مـــو ويـــو آليـــات  ايـــة ققـــون ال -22

ديــــــوة دا مــــــة جلميــــــو املقـــــــررين اخلاصــــــ  التــــــار   لألمــــــم املتحـــــــدة لايــــــارة النمســــــا. ويف نيســـــــام/ 
ل قامــت اخلعــ ة املســتقمة التار ــة جملمــس ققــون النســام وامل نيــة رــاحلقون الثقافيــة رايــارة 2011 يرريــ 

ل قـــاا اخلعـــ  2015اين ـــات احتاديـــة. ويف يـــاا لمنمســـا ملـــدة يســـعوي  لارت خسامـــا ييلـــات يـــدة مق
املســـتق  امل ـــل حبقـــون النســـام لممســـن  التـــارو جملمـــس ققـــون النســـام رايـــارة النمســـا واست راعـــ ا 

 ملدة يشرة يياا.
انيكسل نيارـــة يـــن اجملمـــسل يوقـــاا مفـــوي  مـــس يورورـــا حلقـــون النســـام الســـيد نـــيمس مـــو  -23

اســــتقعمت النمســـا وفــــدات  2014. ويف تشــــرين األول/يكتـــورر 2012رايـــارة النمســــا يف قايرام/يونيـــً 
تار ــات لمجنــة األوروريــة ملنــو الت ــذية وغــ ه مــن عــروح امل اممــة يو ال قورــة القاســية يو السًنســانية يو 
امل ينــــــةل كمــــــا اســــــتقعمت وفــــــدات تار ــــــات لمجنــــــة األوروريــــــة ملكافحــــــة ال نصــــــرية والت صــــــة يف تشــــــرين 

 .  2014الثاين/نوفمرب 
والنمســا تفـــ  رالتااماهتـــا رتقـــدق التقـــارير الدوريـــة ً  آليـــات رصـــد ققـــون النســـام الدوليـــة.  -24

ــــولارات  ــــ  منســــق  ققــــون النســــام يف ال يــــداد ومتار ــــة التقــــارير يقــــوا امــــا رشــــك  يساســــ  فري ًو
 اضحتادية واملقاين ات اضحتادية.

  
 (24)مؤسسات حقوق اإلنسان -جيم 

 
ااـــاكم املدنيـــة وااـــاكم اجلنا يـــة وااـــاكم الداريـــة وحمـــاكم القـــانوم ااـــاكم النمســـاويةل ي   -25

ال ـــاال هـــ  اجل ـــات الفايمـــة األهـــم يف رصـــد تنفيـــذ اضلتاامـــات يف  ـــال ققـــون النســـام. وتم ـــة 
ااكمــــة الدســــتورية النمســــاوية دورات ر يســــيات ًل تقــــوا ررصــــد امتثــــال التشــــري ات والقــــوان  واألقكــــاا 

ل ــا  تمــي األقكــاا ًلا مــا انت كــت الدســتور. وهــذا يســر  ييلــات يمــت الداريــة لمم ــاي   الدســتورية ًو
ققــون النســام املعينــة يف الدســتورل ورشــك  خــامي احلقــون الــجم تلــمن ا اضتفاقيــة األوروريــة حلقــون 

 النسام ورروتوكوضهتا العافية الجم اا مركا دستور  يف النمسا.
يديــدة ليمــال ورصــد  ايـــة  -يساســية  -ات متخصصـــة وتوألــد رالعــافة ً  للــي هيئــ -26

ققون النسام. ومن يمثمـة للـي جلـام امل اممـة املتسـاوية ويمـ  املظـا  لمم اممـة املتسـاويةل ومفوعـو 
ــــا  املظــــا  لألينفــــال والشــــعاحل و ــــالس يمنــــا  املظــــا  القلــــا ي ل  ــــةل و ــــالس يمن ــــة القانوني احلماي

ملقيمـ ل والمجنــة النمسـاوية لرصــد تنفيـذ اتفاقيـة األمــم املتحـدة رشــأم و ـالس يمنـا  املرعــتل و ثمـو ا
 ققون األوخامي لو  الياقة.
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الـذ  ميكـن لمجميـو اضتصـال  -ورالعافة ً  للـيل ينظـر  مـس يمنـا  املظـا  النمسـاو   -27
كـــات املايومـــة يف ســـو  الدارة ااتممـــة يف الدارة ال امـــةل وض ســـيما فيمـــا يتصـــ  راضنت ا  -رـــً  انـــات 

حلقـــون النســــام. و مــــس يمنــــا  املظــــا  النمســـاو  ومؤسســــة ققــــون النســــام الــــوينل يف النمســــا. 
ــــً  1ووــــ دت اختصاصــــاتً توســــي ات ً  قــــد كعــــ  يف  ــــً لتشــــم  2012متول/يولي ــــددت وضيت ل ًل م 

تمــ  الرصـد الوقـا   لممؤسسـات ال امـة واخلاصــةل قيثمـا قصـ  قرمـام مــن احلريـة الفرديـة يو مـن اا
الــــذ  ي مـــ  روصـــفً آليــــة الوقايـــة الويننيـــةل كمــــا ورد  ليم  صـــ . و مـــس يمنــــا  املظـــا  النمســـاو 

وصــي للــي يف الربوتوكــول اضختيــار  ضتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهلــة الت ــذيةل يســت ري يمــاكن 
  ًقميميـــة ي ين ــــا  مــــس يمنــــا -مســــتقمة  -اضقتجـــال واحلرمــــام مــــن احلريــــة ً  ألانـــة ســــت جلــــام 

املظـا  النمسـاو ل وهـو ًل يف ـ  للـي فقنـً يرصـد يمـ  اايئـات التنفيذيـة. وهـذا ض يشـم  وقســة 
كنــات ال ســكرية ومؤسســات األمــراي النفســية ومــ و  ثييلــات اليشــم  الســجوم ومراكــا الشــرينة ًو ــا 

 4 000 ملشــــهلكة لألقــــدا . وملــــو مــــا  مويـــًـاملســــن  ودور الريايــــة ومراكــــا األلمــــات واملــــ و  ا
ورالعـــافة ً  للـــي فـــقم  مـــس يمنـــا  املظـــا  مؤسســـة يامـــة وخاصـــة لمرصـــد يمـــت يســـاس منـــتظم. 

)مثـ  يمميـات الشــرينة قســرية النمسـاو  وـول لرصـد ســمو  هيئـات ًنفـال القــوان  ينـد اعـال تـدار  
 يثنا  املظاهرات(. 

 يممــــًل ويــــديم اجملمــــس اضستشــــار  حلقــــون النســــام  مــــس يمنــــا  املظــــا  النمســــاو  يف -28
لـــــً املشـــــورة رشـــــأم حتديـــــد  ـــــاضت الهلكيـــــا خـــــسل ًألـــــرا ات الرصـــــدل وخبصـــــومي ًرـــــس  ي ســـــد  و 

اضســتنتاألات ووعــو التوصــيات. ويتكــوم اجملمــس راملناصــفة رــ   ثمــ  الــولارات اضحتاديــة ومكاتــة 
ل كــام  مــس ققــون النســام ي ــود 2012احلكومــات ااميــة واملنظمــات غــ  احلكوميــة. وقــ  يــاا 

النظر ً  ولارة الداخميـة اضحتاديـةل ور ــد الصـسح ع حتويمـً ً   مـس يمنــا  املظـا  النمسـاو  مــو رـ
 توسيو  موية املشارك .

ي مــــ   مــــس يمنــــا  املظــــا  النمســــاو  ك يئــــة رصــــد مســــتقمة يمــــست  لورالعــــافة ً  للــــي -29
ياقــــة ويرصــــد املؤسســــات ( مــــن اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة حلقــــون األوــــخامي لو  ال3)16 راملــــادة

والــرباما اخلاصــة راألوــخامي لو  الياقــةل وللــي قصــد منــو ي  وــك  مــن يوــكال اضســت سل يو 
ال نــي يو اليــذا . و ــر  المجــام املســتقمة امل ينــة اــذا ال ــري ليــارات مراقعــة يف املؤسســات اخلاصــة 

 راألوخامي لو  الياقة.
ًألــــرا ات الرصــــد يممــــات رــــأم  ًينــــسنرةل ميكــــن ويمــــت ًثــــر املسقظــــات املعــــداة خــــسل الايــــا -30

 اادا الر يس  يتمث  يف م اجلة املشاك  اايكمية الكامنة يف النظاا.
ورالعـــافة ً  للـــي مكـــن ًصـــسح وضيـــة  مـــس يمنـــا  املظـــا  النمســـاو  هـــذا اجملمـــس مـــن  -31

ل ًعـافة ً  تقريـر النشــان ًقالـة املسقظـات الفرديـة املعـداة يثنـا  ينشـطتً يف  ـال الرصـد ً  الربملـام
 التقميد  الذ  ي رس  ً  الربملام سنويات.
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و  ــر نقــد خبصــومي ًألــرا ات ت يــ  ييلــا   مــس يمنــا  املظــا : األيلــا  الثسثــة ت يــن م  -32
األقــااح السياســية الثسثــة األكــرب املمثمــة يف الربملــام وينتخــع م الربملــام وفقــات لتصــويت األغمعيــة. غــ  

ت يـــ  هـــذا يلـــمن الشـــريية الدميقراينيـــة السلمـــة األساســـية لمدميقراينيـــة الربملانيـــة )وللـــي يم ًألـــرا  ال
يشعً ً  قد كع  ت ي  الـر يس اضحتـاد  يو وليـر ال ـدل لمقلـاة(. وييلـا  اجملمـس الثسثـة ميارسـوم 

مــن  مــا مو ــا ف م راســتقسلية تامــة يثنــا  وضيــت م الــجم مــدهتا ســتة ييــواا الــجم ض ميكــن م خساــا قر 
الربوتوكــــول اضختيــــار  املنصــــومي يمي ــــا يف ختصاصــــات اضًعــــافة منصــــع م يو نقم ــــم يو يــــاام. و 

ضتفاقيــة مناهلــة الت ــذية ً  وضيــة  مــس يمنــا  املظــا  النمســاو ل الــجم تشــم  الت ــاوم الوثيــ  مــو 
لـــمن قيـــاا تجلـــام الرصـــد املســـتقمة واجملمـــس اضستشـــار  حلقـــون النســـامل و خـــربا  ققـــون النســـام 

 مستمر مو اجملتمو املدين. قوار وتعادل لمتجارح رشك 
تتفــ  مــو راختصاصــات  ظــا  القميمــ  املســتق  لفــورالرب ي نــي  يمــ  امل ويف مقاين ــة فــورالرب  -33

الربوتوكــول اضختيــار  ضتفاقيــة مناهلـــة الت ــذية واتفاقيــة األمــم املتحـــدة رشــأم ققــون األوـــخامي 
 لو  الياقة.

  
 (25)دور المجتمع المدني -دال 

 
منـــذ اضســـت راي األخـــ  ورتنفيـــذ توصـــيات اضســـت راي الـــدور  الشـــام ل اســـتمر وتكثـــي  -34

رفريـ  توأليـً م ـل راضسـت راي  ي  ـرال جيتمـو مـا 2011احلوار مو  ثم  اجملتمـو املـدين. ومنـذ يـاا 
لتوصــياتل والتحلــ  الــدور  الشــام  )انظــر الفصــ  األول( يمــت يســاس منــتظم قصــد تقيــيم تنفيــذ ا

لمتظاهرات املشهلكةل واملسايدة يف احلوارات املواعـي ية رـ   ثمـ  اجملتمـو املـدين والـولارات اضحتاديـة. 
م يقـــرل تقـــدا هـــاا رســـريات وتمفـــة املوعـــويات قيـــد املناقشـــة واضختسفـــات يف حبســـة  لوقـــ  ًو

د كعــ  يف رنـــا  الثقــة ويف خمـــ  الــري  فيمــا يت مـــ  رتنفيــذ التوصــياتل ســـا ت هــذه احلـــوارات ً  قــ
ثقافــة ًجياريــة لمتواصــ  رـــ  احلكومــة واجملتمــو املـــدين. وفيمــا يت مــ  مبشـــاركة اجملتمــو املــدين يف حتديـــد 

 يلي.-لنسامل انظر الفص  الراروققون اخطة ال م  الويننية لت ايا و اية 
احلكوميـــة املواعـــي ية  ور عـــارات يامـــة فـــقم م ـــارا املمثمـــ  لو  اخلـــربة مـــن املنظمـــات غـــ  -35

املتخصصــة يمــر مرقــة رــً ً  قــدت ر يــد وتســتند ًليــً احلكومــة قــدر املســتطا  لــد  اســتنعان وتنفيــذ 
 ر  ومعادرات خاصة يف  ال السياسات ال امة.اتد

  
الترررردابير المتمررررذة منررررذ  -حمايررررة وتعزيررررز حقرررروق اإلنسرررران لرررري النمسررررا  -ثالثا   

 والتقدً المحرز والتحديات ،االستعراض األخير
 
تـــديم النمســـا رنشـــانت معـــاد  أل ـــ  ققـــون النســـام يامليـــة وغـــ  قارمـــة لمتجا ـــة ومهلارطـــةل  -36

رشـأم ققـون النسـام. وقـد يخـذت النمسـا يمـت  1993األمر الذ  يكده مؤمتر فيينـا ال ـامل  ل ـاا 
  الــوينل والــدويل. واليــسم نفســ ا ت  ــدات واعــحات رــاضقهلاا الشــام  حلقــون النســام يمــت املســتوي
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ال ــامل  حلقــون النســامل مبــا ورد فيــً مــن ققــونل يصــي ًينــار تمــي املعــاد  القانونيــة الــجم ت  ــدت 
 النمسا راقهلام ا والجم توألً أل ودها من يأل   اية ققون النسام وت اياها.

  
 المعاملة المتساوية وعدً التمييز -ألف 

 
لنســـام واحلظـــر ال ـــاا لمتمييـــا دورات مركايـــات يف قا مـــة ققـــون يم ـــة الت  ـــد رـــاقهلاا ققـــون ا -37

النســــام النمســــاوية )الدســــتور اضحتــــاد ( وقــــد كممت مــــا ولادت يف التوســــو في مــــا يف ال ديــــد مــــن 
 النصومي القانونية يمت ص يد  اضحتاد واملقاين ات.

 
 (26)األيفال -1 

تسـمم حبـ  األينفـال واألقــدا  يف يم هـ  يفلـ  احلظـو  لألينفـال و  يم تكفـ تـود النمسـا  -38
رأنفسـ م ويم ينمـوا يف قريـة ويف يفلـ  الظـروا املمكنـة ويف يم يكـوم اـم احلـ  يف يقرروا مصـ هم 

 ماية خاصة.التمتو حب
ورروتوكولي ـــــا العـــــافي  األول  (27)د صـــــادقت النمســـــا يمـــــت اتفاقيـــــة ققـــــون الطفـــــ قـــــول -39

قـرارات خبصـومي املصـادقة يمـت الربوتوكـول العـايف الثالـيل تراقـة . وقعـ  يم تتخـذ النمسـا (28)والثاين
يسنــات  التقــدا ااــرل وتطــور ال مــ  الف مــ  لمجنــة ققــون الطفــ . ويمميــة ســحة ويــو حتفظــات ًو
النمسا السارية يمت اتفاقية ققون الطف ل الـذ  تـأثر ً  قـد كعـ  ردراسـت  يمميتـ  قـول اتفاقيـة 

لنمســـال ســـوا تفلـــ  ً  تطعيـــ  موقـــد لستفاقيـــة يف النمســـال وهــــ  ققـــون الطفـــ  وتنفيـــذها يف ا
 ت كس توصية تقدمت اا منذ يمد ينوي  جلنة األمم املتحدة حلقون الطف .

القــانوم الدســتور  اضحتــاد   (29)2011وقصــد ليــادة ت ايــا ققــون الطفــ ل ايتمــد يف يــاا  -40
سـتور والـجم هـ  قارمـة ل نفـال يمـاا رشأم ققون الطف . وهو يتلمن ققـون الطفـ  الـجم يكفم ـا الد

. ويف صمة هذه احلقـون دـد قـ  الطفـ  يف التمتـو راحلمايـة والريايـةل وللـي مـو مرايـاة (30)اااكم
يوعـو تشـديد خـامي يمـت اقـهلاا  لامصاحل الطف  الفلمتا يف ويو األقـوال. ورالعـافة ً  للـي
يـو يوـكال ال نـي ومـن اضسـت سل يو رغعات الطف ل وقظر يم  األينفـالل و ايـة األينفـال مـن و

 اليذا  )اجلنس ( وققون األينفال لو  الياقة.
قــانوم الألــرا ات اجلنا يــة املــنق ل الــذ  دخــ  قيــا  يــن ويف  ــال قــانوم التمييــا اجلنســ ل  -41

ـــديم النفســـاين يمـــت ل 2014النفـــال يف يـــاا  اضألتمـــاي  اللاامـــ  للـــحايا اضيتـــدا  اجلنســـ   -ال
يامـــات. ويـــسوة يمـــت للـــيل رـــدي ال مـــ  ارشـــ ادة خاصـــة رالســـوار  اجلنا يـــة  14م ســـن ااتممـــ  دو 
 رايـــــاة ييـــــة ســـــوار  ًدانـــــة رارتكـــــاحريايـــــة األينفـــــال والشـــــعاحال وللـــــي للـــــمام ملـــــدوا ر رالنســـــعة 

نشـــان م ـــل يو تطـــوي  ينطـــو  ملمارســـة ي  ايتـــدا ات ألنســـية ينـــد تقيـــيم كفـــا ة الشـــخ  امل ـــل 
 ية يو تررية لألقدا .يمت ًوراا يو ديم يو ريا
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ــــداخم  ً  حتســــينات لات وــــأم يف  2013وقــــد يفلــــت ت ــــدي   -42 لقــــانوم وــــرينة األمــــن ال
توســي ات لنطــان احلرمــام مــن  ل يف ومــة مــا يتلــمنل ايــة األقــدا  مــن ال نــي املنــايل. وهــو يتلــمن

ايئــات التنفيذيــة الوصــول ً  املــدارسل مبــا يف للــي األمــاكن اجملــاورة اــا. ورالعــافة ً  للــي فــقم ا
ممامـــة رـــقرس  املركـــا املناســـة امل ـــل راحلمايـــة مـــن ال نـــي فـــورات رـــأ  منـــوت مـــن الوصـــول ً  املـــدارس 

 يمت مرتكة اجلرميةل ويمت املركا ردوره يم يتص  راألوخامي امل ددين ويوفر ام الديم.مفروي 
ساســة مـن قعيــ  التوصــية  اجلـة قــاضت ال نــي )املشـعوهة( احلملوهنـا  م ــاي  ألـودة رالنســعة  -43

ــم . ومثــ  هــذه امل ــاي   ارالايــارات املصــحورةا رــ  األوليــا  امن ــا    األســاس ل ترســ واألينفــال والس 
تـــدريق يقـــوا يمـــت هـــذا املن ـــا  ن ظـــم مـــرت  قـــ   ل ودرستـــدرية ملـــو ف  الايـــاراتا متولـــً احلكومـــة

يواأل ـــً رفـــاه الطفـــ ا ًو  تشـــجيو ااخلطـــرا ااتمـــ  االـــذ    الـــوي  رًلكـــا  اشم. وهـــو ي ـــدا ً  
 املو ف  يمت ًيس  مايد من اضهتماا رأ ان السمو  لات الصمة.

 ل2013وـــــعان/فرباير  1وقـــــانوم األرـــــوة والتســـــمية املـــــنق ل الـــــذ  دخـــــ  قيـــــا التنفيـــــذ يف  -44
ايولويــة رفــاه الطفــ ا ي  طــ  رشــك  ر يســ  قــ  الطفــ  يف الريايــة واألمــن  واعــحات لـــيتلــمن وصــفات 

و ايــة ســسمتً اجلســدية والذهنيــةل ومرايــاة آرا ــً واضتصــال رانتظــاا ركــ  مــن الوالــدين وغ  ــا مــن 
األوــخامي امل مــ  اشخــرين الــذين هــم مرألــو يف قياتــً. ويف نفــس الوقــتل رــدي ال مــ  راضستشــارة 

ســــن القانونيــــة املمامــــة رشــــأم ًســــدا  املشــــورة املمامــــة لموالــــدين خبصــــومي ققــــون يينفــــاام الصــــ ار ال
 واقتياألاهتم قع  ي  ينسن رالهلاع .

 
 يممية رصد ققون الطف   

رــالولارة ي نشــ  نتيجــة لسست راعــ  الثالــي والرارــو لمنمســا يف ًينــار اتفاقيــة ققــون الطفــ ل  -45
رصــد ققــون الطفــ  يتــألي مــن  ثمــ  يــن ويــو اجل ــات امل نيــة لاضحتاديــة لألســرة والطفولــة  مــس 

لات الصـــمة وي مـــ  ك يئـــة استشـــارية مســـتقمة وك ليـــة تنســـي  دا مـــة. وتقـــوا م امـــً يمـــت التوصـــيات 
 الجم تمقت ا جلنة ققون الطف . 73  ال

 
 (31)المرأة والمساواة بيم الجنسيم -2 

 
 املساواة ر  اجلنس   

 2010 يف ســــون ال مــــ  لأليــــواا الويننيــــة لممســــاواة رــــ  اجلنســــ يفلــــت خطــــة ال مــــ   -46
ًألـــرا ت ممموســـات فيمـــا يتصـــ  رالسياســـات  55ً  وعـــو  مويـــة وـــاممة مـــن املعـــادرات و 2013 ً 

ـــــدار  ًمـــــا كميـــــات يو ألا يـــــات. ومنـــــذ يـــــاا  90ال امـــــة. وقـــــ  اشم ع تنفيـــــذ   2011يف املا ـــــة مـــــن الت
دد م ــ  مــن ال ــامم  ممامــة رتقــدق تقــارير يــن الــدخ . يصــعحت الشــركات الــجم ت ــد يكثــر مــن يــ

والشرن القانوين الـذ  يفـري لكـر األألـور الـدنيا يف ًيسنـات الو ـا ي  سـن وـفافية الـدخ . ويف 
ل ع توســيو نطــان هــذه القايــدة القانونيــة لتشــم  قطايــات األيمــال التجاريــة 2013آح/يغســطس 

واألقكــاا القانونيــة املت مقــة رشــفافية الــدخ  هــ  قاليــات دوم اتفاقــات واييــة رشــأم األألــور الــدنيا. 
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يتــي  فرصـــة الوصـــول رســـ ولة ً  امل مومـــات املت مقـــة  (32)قســـاح األألـــر ًلكهلونيـــات يف ينــور التقيـــيم. و 
ال مـــ   ردايـــةرـــاألألور املتوســـطة يف قطـــا  مـــا مـــن قطـــا  األيمـــال التجاريـــة يو يف منطقـــة مـــا. ومنـــذ 

يرـــات مــن  ـــول   1 083يفــاد  2014 يــاا وقــ   ايـــة 2011اين/ينــاير ايــوا األرــوةا يف كـــانوم الث  ر
ًألـــالة يرـــوه متـــاح ملـــو ف  اخلدمـــة ال موميـــة. ورـــدي ال مـــ  حبصـــة لمنســـا  يف يلـــوية  ـــالس اايئـــات 

يف املا ـة مـن  35الورافية يف الشركات احلكوميـة وقـددت قصـة ك ـدا تتمثـ  يف يم تكـوم نسـعة 
. ويف يوا ــــــ  آلار/ 2018ل يــــــاا ة اضحتاديــــــة مــــــن النســــــا  حبمــــــو األيلــــــا  الــــــذين ت يــــــن م احلكومــــــ

يف املا ـــة. وارتف ـــت احلصـــة ااـــددة ك ـــدا  37رم ـــت هـــذه احلصـــة رالف ـــ  نســـعة  ل2015 مـــارس
 50ً   45لمنســا  ال ــامست يف اخلدمــة املدنيــة ال موميــة اضحتاديــةل الــجم نــ  يمي ــا القــانومل مــن 

 2013لفـــهلة احلكومـــة اجلديـــدة )ة ال مـــ  الويننيـــة القا مـــة يف املا ـــة. ومـــو صـــدور قـــرار  ديـــد خطـــ
(ل ي ييــــد تأكيــــد ًرادة سياســــية قويــــة لتحقيــــ  املســــاواة رــــ  اجلنســــ  يف ســــون ال مــــ . 2018 ً 

وســـياداد الهلكيـــا يف املســـتقع  يمـــت  ـــال  ال مـــ  لـــع   الوقـــت. ورالعـــافة ً  للـــيل ي ـــري منـــرب 
وهـــو ييســـر الوصـــول  ل2015نيســـام/يرري   10ا يف My Technologyًلكـــهلوين ألديـــد ي ينمـــ  يميـــً ا

   اهتماا النسا  والفتيات رالتكنولوأليا.ًنارة ً  املشاريو وفرمي التموي  قصد 
ل متـــد متديـــد اضتفـــان املـــربا رـــ  احلكومـــة اضحتاديـــة واملقاين ـــات اضحتاديـــة 2014ويف يـــاا  -47

اليانــات الــجم تقــدم ا  ت ليــادةل ومتــ2017ألينفــال قــ  يــاا رشــأم ليــادة يــري يمــاكن ريــاي ا
 100 ـــات ًعـــافيات قـــدره مميـــوم يـــورو. ووفـــرت احلكومـــة اضحتاديـــة معم 100احلكومـــة اضحتاديـــة لتعمـــغ 

 يمت التوايل. 2017وياا  2016مميوم يورو ل اا  52.5ومعم ات قدره  2015ل اا  مميوم يورو
 

 ال ني عد املرية  
الـــــوي  أميــــــو يوـــــكال ال نــــــي يف املنـــــال ويف ااــــــي  للكــــــا  كـــــام خمـــــ  تــــــدار  ف الـــــة  -48

اضألتماي  القرية منً ملناهلة ال ني و ايـة اللـحايال ورشـك  خـامي ال نـي عـد املـرية والطفـ ل 
 احلكومة اضحتادية وض ياال كذلي ق  اشم.وواغ  واغست ر يسيات من 

ة يمـــ  ويننيـــة خطـــ 2014آح/يغســـطس  26ونتيجـــة اـــذا القمـــ ل ايتمـــدت احلكومـــة يف  -49
(. ورــــذلي ت نفــــذ النمســــا الــــع   مــــن اضلتاامــــات 2016-2014رشــــأم  ايــــة املــــرية مــــن ال نــــي )

الر يســـية الـــواردة يف اتفاقيـــة  مـــس يورورـــا رشـــأم منـــو ومكافحـــة ال نـــي عـــد املـــرية وال نـــي املنـــايلل 
تتوقــــو . و 2018-2013فلــــست يــــن التــــدار  املنصــــومي يمي ــــا يف ررنــــاما احلكومــــة احلــــايل لمفــــهلة 

التنســي  السياســ  لتــدار  السياســات ال امــة رشــأم منــو ال نــي و ايــة وديــم اللــحايال واملعــادرات 
اجلديــدة فيمــا يت مــ  رــالتفتيء والألــرا ات اجلنا يــة والقــانوم الألرا ــ ل فلــست يــن التــدار  ألغــراي 

ـــــــدويل. وســـــــيتم يف يـــــــاا  ـــــــذ لمفـــــــهل  2017الت ـــــــاوم األورول وال ـــــــر يـــــــن التنفي  2014ة ًيـــــــداد تقري
 .2016 ق 
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نظــاا ال يــوا  يف قــاضت الطــوار ا يرمــ  ً   ايــة النســا  امل ــددات  2013ي قــيم يف يــاا  -50
رــالاوا  القســر  يو اخلاعــ ات لــً. وهــو يــوفر اليــوا  والتــدار  األمنيــة يف قــاضت األلمــاتل فلــست 

 الثقايف. -ين توف  مشورة يوخامي حمهلف ل يف كني اقهلاا التنو  اضألتماي  
ـــ  يمـــر لألـــر  -51 وتوألـــد رالف ـــ  تـــدار  قا مـــة لمحمايـــة مـــن ال نـــي املنـــايل )مثـــ  ًمكانيـــة تطعي

مؤقــت يو يمــر تقييــد ل مبــا مينــو يــودة مرتكــة ألرميــة ينيــي ً  ريئتــً ال ا ميــةل يو املقاعــاة مبوألــة 
اجلنســــ  القــــانوم رســــعة االــــهلر  رالنســــا  خمســــة ورالنســــعة لمجــــرا م املرتكعــــة عــــد تقريــــر املصــــ  

والســـسمة اجلنســـيةا(ل وهـــ  تشـــ د حتســـينات راســـتمرار. وتـــوفر قايـــدة العيانـــات املركايـــة فيمـــا يت مـــ  
ل م مومـات يساسـية يمـت صـ يد الـعسد لسـمطات 2012حباضت ال نيل الـجم ي نشـئت يف يوا ـ  يـاا 

 ًنفال القوان  خبصومي مرتكق اجلرا م ااتمم .
ونيــة رف اليــةل ت عــذل كافــة اجل ــود للكــا  الــوي  راســتمرار ولكــ  تطعــ  هــذه األقكــاا القان -52

رـــال ني املنـــايل واض ـــار راألوـــخامي وليــــادة م رفت مـــا. ويـــتم للـــي يمــــت ســـعي  املثـــال مـــن خــــسل 
التــــــدرية وتــــــدار  ًلكــــــا  الــــــوي  ايئــــــات ًنفــــــال القــــــانوم والقلــــــاة واملــــــدي  ال ــــــام ل مبــــــا ممــــــ  

  ويـــوفر مـــا يمـــاا لدخـــال حتســـينات هيكميـــة فيمـــا اختصاصـــات خاصـــة يف صـــفوا املـــدي  ال ـــام
 2013يف املا ــة يف يــاا  2.4يتصــ  مبراكــا التــدخ  ملكافحــة ال نــي املنــايل رايــادة مياانياهتــا رنســعة 

 .2014يف املا ة يف ياا  5.5ورنسعة 
ايا وت ــنظم قاليــات دورات تدريعيــة ًلااميــة رشــأم ال نــي املنــايل رالت ــاوم مــو مرافــ   ايــة اللــح -53

يثنـــا  فـــهلة تـــدرية القلـــاة. ورالعـــافة ً  للـــيل يتلـــمن قـــانوم خدمـــة القلـــاة واملـــدي  ال ـــام  
يومـــــات مبرفـــــ ت حلمايـــــة اللـــــحايا يو مرفـــــ ت لمريايـــــة  14خـــــدمات ًعـــــافية ًلااميـــــة لفـــــهلة دنيـــــا مـــــدهتا 

 اضألتمايية يثنا  فهلة التدرية القلا  .
ــــة الصــــسق -54 ــــألي مــــن وي يســــر فريــــ  يامــــ  م ــــل رال دال ية وال مــــ  مــــو وــــالف  القــــانوم يت

منظمـــات غـــ  قكوميـــة متخصصـــة وتمفـــةل اضتصـــاضت رـــ   ثمـــ  مرافـــ   ايـــة اللـــحايا ومراكـــا 
ًســدا  املشــورة رشــأم ال نــي لمرألــال ولــدوا ر اخلدمــة حتــت اضختعــار مــن ويــو املقاين ــات اضحتاديــة. 

. وهــو ي مــ  قاليــات يمــت 2013مــة منــذ يــاا ومــا انفــي الفريــ  ال امــ  يتمقــت ديمــات ماليــات مــن احلكو 
صـــحيفة م مومـــات لمقلـــا  وايئـــات ت يـــ  يخـــر ل كمـــا ي مـــ  يمـــت وعـــو م ـــاي  مس مـــة خاصـــة 

 مبرتكق اجلرا م وموأل ة حنو  اية اللحايا.
وتشــــم  تــــدار  ًلكــــا  الــــوي  العــــافية ًيــــادة ينعايــــة املنشــــور امل نــــوم المنســــا  ققــــونال  -55

كهلونيـــة حمـــددة تـــدر  قا مـــة املرافـــ  اخلاصـــة املســـدية لممشـــورةل وتـــوفر ًمكانيـــة واســـتنعان تطعيقـــات ًل
الوصــول املعاوــر ً  رقــم ينــوار  تــارو لمشــرينةل وخــ  مســايدة لمنســا ل و مــة اال ــيء يف مــأمن مــن 
ال نــيا. وكجــا  مــن هــذه احلممــةل يتمقــت املو فــوم الطعيــوم الر يســيوم يف املستشــفيات مشــورة قــول 

حلمايــة مــن ال نــيل ً  ألانــة وعــو دليــ  قــول م اجلــة قــاضت ال نــي املنــايل موألــً تنفيــذ تــدار  ا
 ملو ف  املستشفيات.
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 كبار السم -3 
يتمثــ  ااــدا الر يســ  لمسياســات النمســاوية فيمــا يت مــ  راملســن  يف ًيطــا  صــورة يوعــ   -56

 ويكثر ًجيارية ين كعار السن يف اجملتمو.
اجملمــس اضستشــار  اضحتــاد  لممســن  ك يئــة متثيميــة  1998وقــد ســع  يم ي نشــ  منــذ يــاا  -57

قانونيــة ويننيــة. وتــوفر منظمــات وو يــات املســن  ال ديــدة املوألــودة املشــورة واليــسا والــديمل وهــ  
قاليـــــات مديومـــــة ماليـــــات. وهـــــذا األمـــــر يكفمـــــً قـــــانوم املســـــن  اضحتـــــاد . وتتلـــــمن اخلطـــــة اضحتاديـــــة 

ل تـــــدار  يف  ـــــاضت املشـــــاركة اضألتماييـــــة والسياســـــيةل 2012لممســـــن ل الـــــجم ايت مـــــدت يف يـــــاا 
وســون ال مـــ ل وف ـــرمي الت مـــيمل والوعـــو اضقتصـــاد ل والريايــةل وال نـــي عـــد كعـــار الســـنل والتمييـــا 

 يمت يساس السن.
وســتكوم ًقــد  يولويــات املســتقع  الوقايــة مــن ال نــي املوألــً عــد كعــار الســن. وستصــدر  -58

ام اكيـي ميكـن الت ـرا ً  ال نـيال وهـ  سمسـمة ت طـ  يمـت سـعي  سمسمة من املمفات حتـت ينـو 
املثــال م مومــات قــول يوــكال ال نــي اخلفيــة يف قــاضت اخلــرا يو يف احلــاضت الــجم هتــم يوخاصــات 
مـــن كعـــار الســـن يف مـــ و  ال جـــاة. ورالعـــافة ً  للـــيل ســـوا توعـــو خريطـــة ينريـــ  لموقايـــة مـــن 

خــ  اضستشــارة رااــاتيال وهــو خــ  معاوــر يمــت نطــان  ال نــي يف مرافــ  الريايــة. وسيوســو نطــان ا
كامــ  العمــد ونقطــة اتصــال خاصــة رــال ني عــد كعــار الســنل وســيتم ررطــً رالســمطات القميميــة. وع 
التكميــــي رقيــــداد دراســــة ل ــــري ف ــــم املســــا   اضألتماييــــة )النفســــية( الــــجم قــــد تنشــــأ ينــــد تطعيــــ  

 األقكاا القانونية يف قاضت ال ني عد املسن . 
واــدا ليــادة حتســ  األوعــا  يف مــ و  التقايــد والريايــةل ع وعــو اوــ ادة ألــودة ويننيــة  -59

لـــد ور ال جـــاة ود ور الريايـــة يف النمســـاال رالت ـــاوم مـــو ويـــو املقاين ـــات اضحتاديـــةل وع ترســـي  هـــذه 
 .2013الش ادة يف قانوم كعار السن اضحتاد  يف ياا 

ون النســـام لممســـن  التـــارو جملمـــس ققـــون النســـام رايـــارة وقـــاا اخلعـــ  املســـتق  امل ـــل حبقـــ -60
 را (.-)انظر الفص  الثاين 2015النمسا يف ياا 

 
 (33)األشماص ذوو اإلعا ة -4 

يف عــو  كــوم احلقــون لات الصــمة رالياقــة هتــم ال ديــد مــن  ــاضت احليــاة وييلــات  ــاضت  -61
واملقاين ــــــاتل ونظــــــرات لكــــــوم تطعيق ــــــا املتناســــــ  اختصاصــــــات وتمفــــــة داخــــــ  احلكومــــــة اضحتاديــــــة 

واملتماســـي يتطمـــة مـــوارد ماليـــة لات وـــأمل فـــقم التنفيـــذ الشـــام  لمم ـــاي  الدوليـــة يطـــرح حتـــديات  
كـــرب  لمنمســـا. غـــ  يم النمســـا ت ـــهلا رالتااماهتـــا الدوليـــة وتقـــر رالصـــ ورات املســـتمرة الـــجم يواأل  ـــا 

وق م وقريــاهتم األساســية يف النمســال كمــا هــو احلــال األوــخامي لوو الياقــة يف التمتــو الكامــ  حبقــ
يف م ظـــم العمــــدام األخــــر  يف ال ــــا . وقــــد ت  ــــدت النمســــا رانت ــــا  سياســــات وــــاممة تقــــوا يمــــت 
املســـاواة رالنســـعة لألوـــخامي لو  الياقـــة ووـــ دت حتســـينات مســـتمرة يف هـــذا اجملـــال يمـــت مـــد  

 ذا الدرح يف قوار مستمر مو اجملتمو املدين.األيواا القميمة املاعية. وستظ  النمسا تس  يمت ه
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ورالعـــافة ً  للـــيل ت عـــذل قاليـــات أل ـــود لات وـــأم لت ـــدي  قـــانوم الوصـــايةل مبـــا يشـــم   -62
ل جيــــر  تنفيــــذ 2014املنظمــــات لاتيــــة التمثيــــ  وســــا ر املنظمــــات غــــ  احلكوميــــة. ومنــــذ ييار/مــــايو 

يمميــة الصــسح هــذه وتنظــر يف هــذا الســيان املشــرو  امل نــوم اديــم تقريــر املصــ  الــذايتا كجــا  مــن 
  مويات األوصيا  الجم ي م ا األمر ً  ألانة األوخامي املتأثرين يف ردا   لموصاية.

جيـــر  قاليـــات تنفيــــذ اتفاقيـــة األوــــخامي لو  الياقـــة يمــــت املســـتو  اضحتــــاد  مـــن خــــسل  -63
ات مـــن ررنـــاما احلكومـــة . وهـــذه اخلطـــة ألـــا  ييلـــ2012خطـــة ال مـــ  الويننيـــة رشـــأم الياقـــة ل ـــاا 

تـــدر ات  250احلـــايل. وخطـــة ال مـــ  الويننيـــة املت مقـــة رالياقـــةل مبـــا تتلـــمنً مـــن تـــدار  يعمـــغ يـــددها 
وت طـ  ويـو  ـاضت احليـاةل سـتكوم املعـدي التـوألي   لسياسـة النمسـا فيمـا يت مـ  راألوـخامي لو  

 .2020الياقة ق  ياا 
اقــــة ً  متكــــ  األوــــخامي امل ــــاق  مــــن املشــــاركة وترمــــ  خطــــة ال مــــ  الويننيــــة رشــــأم الي -64

لرصــد تنفيــذ خطــة  2012مشــاركة كاممــة يف اجملتمــو. وي نشــ  فريــ  تــوألي   يف تشــرين األول/يكتــورر 
ال م  الويننيةل وهـو يتـألي مـن  ثمـ  يـن ويـو الـولارات اضحتاديـةل وويـو املقاين ـاتل واجملمويـات 

جلنـــة الرصــــد النمســـاويةل وغـــ  للــــي مـــن املنظمـــات امل نيــــة الـــجم ي م ـــا األمـــرل واجملتمــــو ال ممـــ ل و 
 رال جال ويم  املظا  اضحتاد  امل ل مبسألة ال جا.

ل توصـيات يديـدة مـن جلنـة 2013وتمقت النمسال يمت يثر اسـت راي تقريرهـا الـوينل ل ـاا  -65
 .2018اا األمم املتحدة حلقون األوخامي لو  الياقة ست نفذ ق  است راع ا املقع  يف ي

 
 (34)المجموعات اإلثنية واأل ليات الوينية -5 

ع توســــيو نطــــان تطعيــــ  األقكــــاا املت مقــــة راألمســــا   (35)رت ــــدي  قــــانوم اجملمويــــات الثنيــــة -66
الطع رافيـــة والم ـــات الرمسيـــة وترســـيخً يف األقكـــاا الدســـتورية. والمـــوا   اجلديـــدة رقعـــت اـــا األغمعيـــة 
ال ظمــت مــن اجملمويــة ال رقيــة الســموفينيةل ويكــد اجملمــس اضستشــار  لممجمويــات الثنيــة فيمــا مــ  

م منــاا ال سقــات فيمــا رــ  الثقافــات يف كالنتيــا قــد حتســن ً  قــد كعــ  اجملمويــة الثنيــة الســموفينية ي
 منذ للي احل .

ومســألة مدرســة املوســيقت الســموفينية يف مقاين ــة كالنتيــا قــد متــت تســويت ا منــذ اضســت راي  -67
ــــا لممــــدارس املوســــيقية يمــــت يســــاس قــــانوين ومــــايل  األخــــ ل وع ًدرا  هــــذه املدرســــة يف نظــــاا كالتني

 ألديد.
وفيمــا يت مــ  رالتــدار  الراميــة ً  حتســ  وعــو يقميــات الرومــا يف النمســال ميكــن الوــارة ً   -68

ــــة لدمــــا  الرومــــا. وقــــ  يــــاا  ــــذ ًينــــار اضحتــــاد األورول لسســــهلاتيجيات الوينني ســــت نفذ  2020تنفي
صــــال راســـتمرار التــــدار  الشــــاممة يف  ــــاضت الت مــــيم وال مـــ  والصــــحة والســــكن. ويقيمــــت نقطــــة ات

ويننيـــة رشـــأم الرومـــا يف املستشـــارية اضحتاديـــةل  ـــا خمـــ  منتـــد  قـــوار رـــ   ثمـــ   مويـــات الرومـــا 
 والسمطات لرصد تنفيذ اضسهلاتيجية الويننية.
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ومــــــن الألــــــرا ات الناألحــــــة للكــــــا  ويــــــ  يامــــــة اجلم ــــــور تنظــــــيم م ــــــري ر نــــــوام  -69
ينــا. وخـسل هــذا امل ـريل وــار  مشـاهد ومواقــو لمرومـا والســنجما يف متحـي في - Romane Thanaا

يفـــراد  مويـــة الرومـــا ينفســـ م رالتصـــد  لمقوالـــة النمطيـــة الشـــا  ة. ويف  ـــال الت مـــيمل توألـــد مـــن  
ل يينمقــت منظمــة الرومــا 2000دراسـية  انيــة ملراكــا ت مــيم الكعــار رفيينــا لمطمعـة مــن الرومــا. ويف يــاا 

ات لممســـايدة والوســـاينة فيمـــا يت مـــ  مبـــدارس ( ررنا ـــات مت ـــدد الم ـــRomano-Centroامركـــا الرومـــاا )
الرومــا قصــد حتســ  التواصــ  رــ  املــدارس واألوليــا . ويف  ــال ال مــ ل تــوفر النمســا مميــوم يــورو مــن 
الصـــــندون اضألتمـــــاي  األورول ســـــنويات لـــــديم تـــــدار  ســـــون ال مـــــ  املوأل ـــــة خصيصـــــات ً  الرومـــــا. 

يمــوال احلكومــة اضحتاديــة تــديم مصــاحل الرومــا ( املديومــة مــن THARAانفكــت معــادرة اتــاراا ) ومــا
. ومركــا املشــورة لمرومــا الــذ  تــديره منظمــة الرومــا ااميــة 2005يف ســون ال مــ  النمســاوية منــذ يــاا 

 يف مدينة يوررفارت جية الوارة ًلي ا ييلات يف هذه القا مة من قا مة األنشطة املمموسة.
 

 (36)ون للجوءالالجئون والمهاجرون واألشماص المؤهل -6 

تقــــوا سياســــة ااجــــرة والمجــــو  يف النمســــا يمــــت م ــــاي  ققــــون النســــام الدوليــــة. وجيــــر   -70
راســتمرار اســـت راي التطـــورات اجلديـــدة املنعثقـــة يـــن اضختصــامي القلـــا   الـــوينل فلـــست يـــن النقـــد 

در املسـتطا ل املوألً املكرس يف توصيات هيئات الرصـد الدوليـة وااـاكمل ويـتم التطـرن اـا وتـ در ل قـ
يف التشـــريو النمســـاو  ويف نظـــاا ًنفـــال القـــوان . والســـمطات النمســـاوية واييـــة رالنقـــد الـــذ  يوأل ـــً 
ال ديــد مــن املنظمــات غــ  احلكوميــة فيمــا يت مــ  روعــو ينــالق المجــو  وامل ــاألرين يف العمــد وتســ ت 

يما رشــأم هــذا املوعــو  يمــت الــدواا ً  الرقــا  يمــت قــوار مفتــوح مــو  ثمــ  اجملتمــو املــدينل وض ســ
 احلساس ألدات الذ  هو يف صمة اهتماا يامة اجلم ور.

ويف ًينــار ًألــرا ات المجــو  ت قــي م ينمعــات المجــو  يمــت يســاس فــرد ل مــو مرايــاة معــدي يــدا  -71
 2014كــانوم الثاين/ينــاير   1الطــرد و ايــة احليــاة اخلاصــة وال ا ميــة لألوــخامي امل نيــ . وايتعــارات مــن 

ة اضحتاد  لم جـرة والمجـو  ك يئـة درألـة يو  يف قـ  تلـمن ااـاكم الداريـة اضحتاديـة ي م  املكت
مراأل ـــةت قلـــا يةت مســـتقمةت لكـــ  قـــرار تتخـــذه الســـمطات ال امـــة. وقـــرارات حمـــاكم الدرألـــة الثانيـــة هـــذه 

 ميكن يم تست رع ا ااكمة الدارية ال ميا وااكمة الدستورية.
مقـــة راضستشـــارة القانونيـــة هـــ  ألانـــة هـــاا آخـــر مـــن اجلوانـــة اـــذا والمـــوا   اجلديـــدة املت  -72

اخلصــومي. ولطــالق المجــو  اشم احلــ  يف املشــورة القانونيــة اجملانيــة ينــوال ويــو مراقــ  يمميــة المجــو  
تقريعــــات. ور ــــ  املنظمــــات غــــ  احلكوميــــة تقــــهلحل ًعــــافة ً  للــــيل اضست اعــــة يــــن هــــذه املشــــورة 

مثيـــ  كامـــ  مـــن ألانـــة حمـــاات وتطمـــة ًدخـــال املايـــد مـــن التحســـينات فيمـــا القانونيـــة ااملوعـــوييةا رت
 يتص  راألقدا ل مثست فيما يت م  مبشاك  التمثي  القانوين وحتديد السن.

والســــمطات النمســـــاوية واييــــة متامـــــات راملشــــاك  القانونيـــــة والنســــانية الناوـــــئة يــــن اقتجـــــال  -73
األوــخامي يف انتظــار تــرقيم م. ومــن خــسل ًيــادة التنظــيم الناألحــة لنظــاا اضقتجــال قعــ  الهلقيــ  
تجـا قاليـات األوـخامي مب ـال يــن السـجنا  املـدان  يف قلـايا ألنا يــةل وللـي يمـت وألـً احلصــر يف    



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

16/29 GE.15-12827 
 

  اقتجــــال خاصــــةل وللــــي تطعيقــــات لـــــ انظــــاا العــــاح املفتــــوحا. واخليــــار املتمثــــ  يف التقميــــ  مــــن مرافــــ
التدار  التدخمية التقحمية مـن قعيـ  اليـوا  يف يألنحـة خاصـةل والرـس  الـدور  ً  مراكـا الشـرينةل 

يــدا  عــمانات ماليــة كافيــة لــد  الســمطاتل متــاحل هــو اشخــر. ورالنســعة لألقــدا  فــون ســن   14ًو
 يامات جية يم ت طع   هذه التدار  األق  تقحمات وتدخست كالتااا يويل.

ورالنســـــعة لمقص ـــــر غـــــ  املصـــــحور  رـــــذوي مل ي نشـــــ  نظـــــاا خـــــامي لمـــــديم مكي ـــــي وفـــــ   -74
اقتياألـــاهتم. وكمســـألة معـــدي يتمقـــت األقـــدا  الـــذين ض يـــرافق م يقـــد الريايـــة يف دور الشـــعاح الـــجم 

ــــة الشــــعاح ــــديرها وكــــاضت رياي ــــ  اضقتجــــال ًض كــــقألرا  مــــسل يخــــ . وض ميكــــن ت ل وض ميكــــن تطعي
 16و 14يامــاتل ويمــت القصــر رــ  ســن  14تســمي  اضقتجــال قعــ  الهلقيــ  يمــت القصــر دوم ســن 

لا  يامــــاتل ًض ًلا كــــام رالمكــــام عــــمام ًيــــوا  م وريــــايت م مبــــا يتفــــ  وســــن م يف مرفــــ  اقتجــــالل ًو
وتــــدخست كافيــــات يف قـــاضهتم ااــــددة. ونظـــرات لأليــــداد احلاليــــة  يكـــن تطعيــــ  التـــدار  األقــــ  تقحمـــات   

ااا مــة لمقصــر غــ  املصــحور  رــذوي م الوافــدين مــن منــاين  األلمــاتل وض ســيما مــن ســورية وال ــرانل 
ت ستخدا يف الوقت احلاعـر املرافـ  املتاقـة اسـتخدامات كـامست ركامـ  يناقاهتـا. ويف هـذه الظـروال مـن 

جــــو  ً  قمــــول يف األألــــ  القصــــ . غــــ  يم يكــــرب اجل ــــود ت عــــذل قاليــــات لت ايــــا اللــــرور  ييلــــات الم
 وتوسيو القدرات املتاقة.

وســـي طع  ييلـــات ورشـــك  يكثـــر استفاعـــة يثنـــا  ًألـــرا ات المجـــو  االـــدلي  لتحديـــد اللـــحايا  -75
ض ــار رالعشــر ااتممـ  لس ــار راألينفــال والت امــ  م  ــمال الــذ  ي يـد يف ًينــار فرقــة ال مــ  امل نيــة را

 (.2-القالة الويننية( )انظر الفص  را  )آلية
وقــــد ألــــد ت يــــدة تطــــورات هامــــة منــــذ اضســــت راي الــــدور  الشــــام  األخــــ  فيمــــا يتصــــ   -76

 2010رقدمــــــا  امل ــــــاألرين ومشــــــاركت م يف احليــــــاة السياســــــية والثقافيــــــة واضقتصــــــادية. ومنــــــذ يــــــاا 
ألــــيم( كأســــاس لدخــــال -ظــــر الفصــــ  الرارــــواســــتخدمت خطــــة ال مــــ  الويننيــــة رشــــأم الدمــــا  )ان

مشــرويات وتمفــات تنفيــذات ومتــويست يمــت  50وقــده لقــ  يكثــر مــن  2014حتســينات راســتمرار. ويف يــاا 
صـــ يد الـــعسد. واملشـــرو  امل نـــوم االتوأليــــً والروـــاد فيمـــا رـــ  الثقافــــاتا جيمـــو رـــ  الطـــسح مــــن 

يثنـــا  دراســـاهتم يف املـــدارس رفيينـــا. ويقـــوا  خمفيـــات ثقافيـــة مت ـــددة وتسميـــذ اـــم خمفيـــة امل ـــاألرين
اســفرا  ًدمــا ا خاصــوم م روفــوم ووخصــيات  ســاوية يصــم ا مــن امل ــاألرين رايــارة املــدارس لتقــدق 
يمثمة ًجياريـة يـن ااجـرة الناألحـة ور ـي احلمـاس واحلـوافا لـد  الشـعاح والتصـد  ملختمـي يوـكال 

 التحيا.
ن ال مــ ل هنــا  يدوات  اثمــة متاقــة أل  وـــخ  وفيمــا يتصــ  رقدمــا  امل ــاألرين يف ســـو  -77

ــــًل وــــريطة الوفــــا  رالشــــرون السلمــــة. ويف يــــاا  ي رســــ  تقريــــر ً   2012رصــــرا النظــــر يــــن خمفيت
منظمــة ال مــ  الدوليــة رشــأم التــدار  الــجم اعــذهتا دا ــرة ال مــ  ال موميــة النمســاوية لألوــخامي لو  

روـــاد امل ـــاألرينل و  دروس الم ـــة األملانيـــة لمتـــدرية امل ـــلل وامل مومـــات اخلمفيـــات امل ـــاألرة )توأليـــً ًو
لكــا  ويــ  الشــركات ألغــراي ًدارة التنــو (. وقــد ي ثــ  الــوي  يف رــراما التــدرية  املت ــددة الم ــاتل ًو
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اذا املوعو  يف صـفوا املـو ف  ومـو ف  الدارة يف دا ـرة ال مـ  ال موميـة النمسـاوية. ويف غلـوم 
ــــــــي يــــــــدد املــــــــو ف  ــــــــت األقــــــــ  مــــــــن يهــــــــم الم ــــــــات يــــــــاا ارتفــــــــو رالثم  الــــــــذين ي رفــــــــوم ل ــــــــة يم

 )الصررية/الكرواتية/العوسنيةل والهلكيةل والعولنديةل والرومانية واان ارية(.
ولممايــد مــن التفاصــي  قــول يمــ  الدمــا  يف النمســال الــذ  هــو رــدوم وــي يولويــة مــن  -78

 أليم.-األولويات الويننيةل انظر الفص  الرارو
 

 (37)الميل الجنسي -7 
لقد خطت النمسا خطوة هامـة صـوح حتقيـ  امل اممـة املتسـاوية يف ال سقـات رـ  وخصـ   -79

. ويمــت ًثــر قكــم ااكمــة األوروريــة حلقــون (38)مــن نفــس اجلــنس رايتمــاد قــانوم الشــراكة املســجمة
قصــد الســماح مبــا  2013ع ت ــدي  قــانوم التعــل يف يــاا  (39)2013وــعان/فرباير  19النســام يف 

  10ت التعل رالنسـعة لـأللوا  مـن نفـس اجلـنس. ونتيجـة قكـم صـدر يـن ااكمـة الدسـتورية يف يسم
ل ع ت ـــدي  قــوان  الدـــاح مبســـايدة ينعيــة حبيـــي يصـــع  المجـــو  (40)2013كــانوم األول/ديســـمرب 

ً  التـرب  راحليوانــات املنويـة  كنــات ييلـات لتســجي  الشـركا  مــن نفـس اجلــنس. ويل ـ  ر ــد للـي الــن  
لقــانوين الــذ   ظــر التعــل املشــهل  لطفــ  مــن ألانــة وــريك  مســجم ل وللــي مــن خــسل قكــم ا

. وجيــــر  قاليــــات تنفيــــذ هــــذا (41)2014كــــانوم األول/ديســــمرب   11لممحكمــــة الدســــتورية صــــدر يف 
احلكــم. ويطالــة  ثمــو اجملتمــو املــدين ييلــات رــأم تكــوم ويــو  ــال  الشــراكة القانونيــة متاقــةت جلميــو 

 مي.األوخا
 

 (42)مكالحة العنصرية والتمييز وكره األجانب والتعصب -8 
ـــري  يف النمســـا وينـــً ض رـــد مـــن ًيـــس  اهتمـــاا خـــامي ملكافحـــة ال نصـــرية  -80 هنـــا  توافـــ  يف ال

والتمييــا ال نصــر  وكــره األألانــة. واحلكومــة واييــة ركــوم مواقــي التحيــا ال نصــر  واألف ــال يف هــذا 
وــرا   اجملتمــو وينــً مــن اللــرور  وعــو سياســات مســتدامة ومتمــاياة اجملــال ض تــاال قا مــة يف ر ــ  

 قصد التصد  اذه الظاهرة يف األأل  الطوي .
وتوألـــــد يف النمســـــا يدوات قانونيـــــة أليـــــدة متكـــــن ســـــمطات األمـــــن وااـــــاكم مـــــن مكافحـــــة  -81

ة. ومـــو التطـــرا اليميـــل واألف ـــال القا مـــة يمـــت كـــره األألانـــة وامل اديـــة لمســـامية واألف ـــال ال نصـــري
للــــي تنتقــــد املنظمــــات غــــ  احلكوميــــة التنفيــــذ غــــ  املس ــــم لمقــــوان  القا مــــة يف املمارســــة ال مميــــة. 
والســـمطات النمســـاوية تأخـــذ هـــذا النقـــد وتوصـــيات املنظمـــات غـــ  احلكوميـــة مأخـــذ اجلـــد وحتـــاول 

 ية.الت ام  م  ال وض سيما رايادة التدرية والتويية يف صفوا السمطات الدارية احلكوم
ـــاتل وفقـــات لربنـــاما احلكومـــةل تقيـــيم وـــام  لتشـــريو النمســـا فيمـــا يت مـــ  رامل اممـــة  -82 وجيـــر  قالي

املتســـاويةل مبـــا يف للــــي يدوات ًنفـــال التشــــريو املـــذكور. وتنســـي  مســــتو  احلمايـــة مــــن ويـــو يف ــــال 
ًو  يم  التمييا قد متـت مناقشـتً مناقشـة مكثفـة لـع   الوقـتل ولكـن   ي تخـذ قـ  اشم ي  قـرار.
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يتســا التوصــ  ً  اتفــان سياســ  رشــأم ًصــسح وــام  لمتشــريو املنــاه  لمتمييــال علــو القــوان  
 الفردية القا مة لمتطوير راستمرار.

مــن القــانوم  283واألقكــاا املنقحــة املت مقــة خبطــاح الكراهيــة املنصــومي يمي ــا يف العــاح  -83
د اخلـــــــامي يمـــــــست يلـــــــ-اجلنـــــــا   قـــــــد ورد رالف ـــــــ  وصـــــــف ا يف الفصـــــــ  الثـــــــاين ي. والســـــــعة املشـــــــد 

( مــن القــانوم اجلنــا   )ارتكــاح ألرميــة يمــت يســاس مــربرات يرقيــة يو تقــوا يمــت كــره 5)33 رالعــاح
األألانـــة( ي شـــك  ًألــــرا ت هامـــات آخــــر. ويف ويـــو هـــذه احلــــاضت فـ ــري واألــــة ًرـــس  ولارة ال ــــدل 

 اتل واألقكـــاا يف املســـا   اجلنا يـــة اضحتاديـــة الـــجم توثـــ  لـــوا   اضهتـــاا وقـــرارات ت يـــ   ـــر  الألـــرا
 من القانوم اجلنا  . 283يمست رالعاح 

وملــا كانــت م رفــة اخليــارات القانونيــة القا مــة ملكافحــة يف ــال التمييــا هامــة فــقم يمــ  املظــا   -84
امل ـــل رامل اممـــة املتســـاوية يســـ ت ألاهـــدات مـــن يألـــ  يسقـــات يامـــة نشـــطة. وهنـــا  ممفـــات مت ـــددة 

رير ســـنوية وصـــفحة يســـ   الوصـــول ًلي ـــا يمـــت الشـــعكة. وتـــوفر ولارات احتاديـــة وتمفـــة الم ـــات وتقـــا
ل يقامــت 2015امل مومــات يــن املوعــويات الــجم تنــدر  عــمن نطــان مســؤوليت ا. ويف وــعان/فرباير 

ولارة وــؤوم يورورــا والدمــا  والشــؤوم اخلارأليــة خطــات هاتفيــات معاوــرات مل اجلــة التمييــا والت صــة ميكــن 
ن  الــذين يت رعــوم لمتمييــا احلصــول مــن خسلــً يمــت م مومــات يــن هيئــات التشــك  لات لممــواين

 الصمة القا مة واخليارات القانونية املتاقة ام.
ويوألــد يف النمســا يــدد كعــ  مــن مؤسســات مكافحــة التمييــا يشــم  قــاضت متييــا وتمفــة.  -85

وليـةل هـذا األمـر لكونـً  ـايت ولكـوم نقـان وقد انتقد  ثمو اجملتمو املدينل فلست ين آليـات الرصـد الد
اضتصــال املختمفــة م قــدة لم ايــة. ورالعــافة ً  للــيل رمبــا   تكــن امل مومــات ايمــت يتعــةا تكفــ  
لستصـال أميـو وـرا   السـكام. و ـر  قاليــات مناقشـة خيـارات التحسـ  يف سـيان اليـداد اجلــار  

 خلطة ال م  الويننية رشأم ققون النسام.
يثنــا  اضســت راي الــدور  الشــام  األخــ  تمقــت النمســا توصــيات فيمــا يت مــ  روعــو نظــاا و  -86

وــام  جلمــو العيانــات رشــأم األف ــال اجلنا يــة رــدافو ال نصــرية. وخــسل يمميــات اضســت راي الــدور  
الشـــام  كـــام فريـــ  يامـــ  قـــد تطـــرن اـــذا املوعـــو  رالف ـــ . ويف ســـيان مشـــرو  ألديـــد ي ينمـــ  يميـــً 

 ال تعذل اجل ود قاليات لتحس  تنسي  القصا ات اجلنا ية والقلا ية.KrimStat.NEUا
وتقريــر األمــن الــوينل الــذ  ي صــدره كــ  ســنة يمــت حنــوت مشــهل  ولارة ال ــدل وولارة الداخميــة  -87

ينشـر نتـا ا الألــرا ات اجلنا يـة الــجم تنطـو  يمــت يناصـر في ــا ينصـرية/كره لألألانــة. وهـذا التقريــر 
الربملـــام النمســـاو  يمـــت الشـــعكة. وويـــو األقكـــاا الصـــادرةل مبـــا في ـــا تمـــي الـــجم  متـــاحل يمـــت موقـــو

صــــدرت خبصــــومي يف ــــال ألنا يــــة لــــدوافو ينصــــرية تنشــــرها ييلــــات دا ــــرة القصــــا ات النمســــاوية يف 
 ًقصا ات اااكم اجلنا ية السنوية.

وجيــر  قاليــات وعــو تــدار  لمتــدرية يمــت يســاس متواصــ  ملــو ف  القلــا  والشــرينة. ويت ــ   -88
يمـــت ويـــو املروـــح  مـــن القلـــاة واملـــدي  ال ـــام ل يثنـــا  فـــهلة التـــدرية الـــجم تـــدوا يرر ـــة ييـــواال 
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قلور الـدروس اخلاصـة الألعاريـة رشـأم ققـون النسـام ومكافحـة التمييـال الـجم هـ  ييلـات موعـو  
القلــاة. ووعــ ت رارطـة القلــاة النمســاوية ررنا ـات خاصــات لتــدريس احلقـون األساســية تنظمــً  امتحـام

 راضوهلا  مو املنظمات غ  احلكومية.
ويت ـــــ  يمـــــت عـــــعان الشـــــرينة قلـــــور وقـــــدة دراســـــية مـــــدهتا ســـــع ة ييـــــاا قـــــول ااحلقـــــون  -89

 قـول ققـون النسـام األساسيةا يثنـا  تـدريع م األساسـ . و لـر عـعان القيـادة وقـدت  دراسـيت 
يف تــــدريع م ال ــــاد  ويف تــــدريع مل ويشــــم  ييلــــات التــــدرية اللاامــــ  املتقــــدا وقــــدة قــــول ققــــون 
النســـام. وتتـــي  ولارة املاليـــة ملو في ـــا فرصـــة التطـــرن يمـــت حنـــوت وـــام  ملســـا   ققـــون النســـام يف 

 ينا.سيان الدرس امل نوم اكفا ات التواص  مو الثقافات يف الت ام  مو امل األر 
يف ســيان مكافحـــة ال نصـــرية والت صــة تكتســـ  تـــدار  مكافحــة التصـــر ات التمييايـــة الـــجم  -90

ًنشــا   2010يــديل اــا السياســيوم وتصــدر يــن وســا   اليــسا ي يــة خاصــة. وقــد ي ييــد يف يــاا 
ــــذايت لمصــــحافة النمســــاويةا  ــــرب  مــــس (43) مــــس الصــــحافة النمســــاو  -امنظمــــة التنظــــيم ال . وي ت

ة النمســـاو  نفســـً هيئـــة لاتيـــة التنظـــيمل يقـــوا يمـــت معـــدي املشـــاركة الطوييـــة ويتقيـــد مب ـــاي  الصـــحاف
ل ي قـــيم متويـــ  احلكومـــة اـــذه اشليـــة يمـــت يســـاس 2009ألـــودة التحريـــر وقريـــة الصـــحافة. ويف يـــاا 

قــانوين. ووعــو  مــس الصــحافة النمســاو  مدونــة قوايــد ســمو  لم مــ  الصــحف  جيــة ايتعــاره معــديت 
لم ــامم  ويف وســا   اليــسا وي ــدا ً  الوقايــة مــن التحقــ  والتمييــا الســافرين. ومدونــة  توألي يــات 

قوايـــد الســـمو  هـــذه ت ســـتخدا كأســـاس لمقـــرارات الـــجم تتخـــذها هيئـــات  مـــس الصـــحافة النمســـاو  
 وكذلي لقرارات اااكم رشأم هذه املسألة.

وال مـــــ  ألـــــار قاليـــــات لصـــــسح نظـــــاا ًيانـــــات الصـــــحافة ر يـــــة حتســـــ  الن ـــــوي رال مـــــ   -91
ــــات. والن ــــوي  دمــــا  وســــا   اليــــسا اللكــــهلوين يف نظــــاا اليان ــــدةل ًو ــــة ألي الصــــحف  مــــن نويي
رال مـــ  الصـــحف  مـــن نوييـــة أليـــدة يســـايد يمـــت مكافحـــة الت مـــيم والقوالـــة النمطيـــة يف وســـا   

  الكراهيـــــة املوأل ـــــة عـــــد  مويـــــات حمـــــددة. واجلـــــا اة الصـــــحفية اليـــــسا الـــــجم ميكـــــن يم تـــــؤد  ً
مـن خـسل  -ل قـد م نحـت لثسثـة صـحفي  قـ  اشم سـا وا 2012ل دما ل الجم ي نشـئت يف يـاا 

يف قياا نقـام متـوالم قـول الدمـا  وااجـرة. ورالعـافة ً  للـي لت طـور  -يمم م الصحف  املميا 
املقدمــة لألوــخامي لو  خمفيــة م ــاألرة ضختيــار م نــة الصــحافةل راســتمرار احلــوافا ويوــكال الــديم 

 ويوسو نطان هذا الديم وهذه احلوافا رتوف  من  دراسية. 
  

 الحق لي الحياة، وحظر الرق ومنع التعذيب -باء 
 

منرررع التعرررذيب ونيرررره مرررم ةررررول المعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو الال نسرررانية أو المهينرررة،  -1 
   (44)لي سياق  نفاذ القوانيموحقوق اإلنسان 

)ي((ل الـذ  312ي دخ  ت ريـي ألنـا   حمـدد ملف ـوا االت ـذيةا يف القـانوم اجلنـا   )العـاح  -92
. وراضســـــــتناد ً  قـــــــانوم ًنفـــــــال الربوتوكـــــــول 2013كـــــــانوم الثاين/ينـــــــاير   1دخــــــ  قيـــــــا النفـــــــال يف 
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نمســـاو ل ً  ألانــــة المجــــام اضختيـــار  ضتفاقيــــة مناهلـــة الت ــــذيةل ي ــــ    مـــس يمــــ  املظــــا  ال
ــــة  ألــــيم(. -مــــن الت ــــذية )انظــــر الفصــــ  الثــــايناملســــتقمة الــــجم ي ي ن ــــا روصــــفً اشليــــة الويننيــــة لموقاي

ورالعـــــافة ً  للـــــي ك م ـــــي  مـــــس يمـــــ  املظـــــا  املســـــتق  يمـــــت مســـــتو  املقاين ـــــات يف مقاين ـــــة 
ً  التصـدي  يمـت اضتفاقيـة الدوليـة فورارلع   اذه امل مة لتمي املقاين ـة حتديـدات. وض رـد  مـن الوـارة 

 را (. -)انظر الفص  الثاين 2012حلماية ويو األوخامي من اضختفا  القسر  يف ياا 
وفيمـــا يتصـــ  رالتوصـــيات الراميـــة ً  التحقيـــ  الـــوايف رـــال ري يف اضديـــا ات املت مقـــة رـــأ   -93

رة ً  املكتــة اضحتــاد  ســو  م اممــة يو ســو  تصــرا ينصــر  مــن ألانــة الشــرينةل ض رــد  مــن الوــا
ملكافحـة الفســاد. وهــو وقــدة تنظيميــة تار ــة لــولارة الداخميـة ولكنــً ي مــ  خــار  ًينــار املديريــة ال امــة 
املســؤولة يــن الشــرينة. وهنــا  وــفافية تامــة خبصــومي ييــة ت ميمــات يوأل  ــا هــذا املكتــة. ولــً وضيــة 

التفتــيء يف انت اكــات ققــون  قلــا ية ويننيــة النطــان يمــت الشــرينةل فلــست يــن متت ــً راختصاصــات
النسام ااتممة وامل ر فة كجرا م ألنا ية. ويت ـ  يمـت املكتـة اضحتـاد  ملكافحـة الفسـاد التعميـغ فـورات 
ين ي  وع ة ألرمية ألنا ية ً  املـدي  ال ـام  وي مـ  رنـا  يمـت يمـر مـن ااكمـة يو املـدي  ال ـاا  

 ة رالتحقي  يف اهتامات التقايس املوأل ة ً  اجملمس. ورالعافة ً  لليل تقوا جلنة  اية قانوني
وض توألـــد يف النمســــا هيئــــة حتقيـــ  مســــتقمة متمت ــــة راختصاصـــات حتقيــــ  وــــاممة لمنظــــر يف  -94

ـــة. والنظـــاا القـــا م لممحـــاكم  اديـــا ات ســـو  امل اممـــةل كمـــا تطالـــة رـــذلي املنظمـــات غـــ  احلكومي
املتمثــ  يف القـانوم التـأديقل وخيـارات رفـو وـكو  يمــاا املسـتقمة واملـدي  ال ـام ل والنظـاا العـايف 

 اااكم الدارية القميمية املستقمةل توفر وي  ا احلماية القانونية السلمة. 
ورالعـــافة ً  للـــيل علـــو اضهتامـــات املت مقـــة رســـمو  اايئـــات التنفيذيـــة لفحـــ   مـــس  -95

لمنظــر فيمــا يتصــ  رالتجــاولات يف الدارة. لكــن ي منــا  املظــا  النمســاو  يف ًينــار اختصاصــ ا ال ــاا 
ض جيـــول جملمـــس ي منـــا  املظـــا  النمســـاو  اســـتديا   -خسفـــات لمتقاعـــ   -يثنـــا  يمميـــات النظـــر هـــذه 

 الش ود يو استجواح املت م  ر د يدا  م اليم . 
 

 (45)مكالحة االتجار بالبشر -2 
( 2017-2015رشـــأم مكافحـــة اض ـــار رالعشـــر )مـــدت خطـــة ال مـــ  الويننيـــة احلاليـــة الرار ـــة ايت   -96
. وع ت ايــا األنشــطة ااامـــة مــن قعيــ   ـــست اليــسا وتــدرية امل نيـــ  2015آلار/مــارس  24يف 

وديم اللحايا والت ـاوم الـدويل. ومـا لالـت هيئـة التنسـي  الويننيـةل وهـ  افرقـة ال مـ  امل نيـة راض ـار 
ة ال مــــ  الويننيــــة ولتقـــدق التقــــارير ً  احلكومــــة اضحتاديــــة رالعشـــرال تــــوفر حمفــــست ر يســــيات لتنفيـــذ خطــــ

والربملام واملفوعـية األوروريـة. وت  ـال التوصـيات يف ومـة يمـور ليـادة الت ـاوم رـ  ويـو اايئـات امل نيـة 
لوعـــو م ـــاي  موقـــدة لتـــوف  الريايـــة واملـــأو  للـــحايا اض ـــار راألينفـــال. ولت ايـــا احلـــوار مـــو تمـــي 

احلكوميــــة غــــ  املنلــــمة ً  فرقــــة ال مــــ  امل نيــــة راض ــــار رالعشــــرل ي قــــد قــــ  اشم املنظمــــات غــــ  
 األتمايا ما دة مستديرة مفتوقام.
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وغالعــات مــا يشــار   ثمــو احلكومــة اضحتاديــة يف مناقشــات اخلــربا  الــجم يــتم في ــا تعــادل يفلــ   -97
ل انعثــــ  يــــن سمســــمة مــــن (46)املمارســــاتل مــــن قعيــــ  وعــــو دليــــ  ملنظمــــة األمــــن والت ــــاوم يف يورورــــا

 احلمقات التدريعية اذه املنظمة رشأم للي املوعو .
وتلــــــو النمســــــا تشــــــديدات خاصــــــات يمــــــت مســــــا   اض ــــــار راألينفــــــال واضســــــت سل اجلنســــــ   -98

ســـي د الفريــ  ال امـــ  امل ـــل مبســـألة اض ــار راألينفـــال مـــواد ًيسميـــة  2015لألينفــال. وخـــسل يـــاا 
يكـرب لممؤسسـات احلكوميـة وغـ  احلكوميـة. ورالعـافة ً  للـيل ي ـال ستكوم متاقة يمنات رشك  

 فري  يام  ثالي مسألة اض ار رالعشر ألغراي اضست سل يف ال م . 
ورالعافة ً  للـيل وـ د نظـاا  ايـة اللـحايا رشـك  يـاا مايـدات مـن التوسـيو والتفصـي .  -99

لريايــة والــديم للــحايا اض ــار رالعشــر مــن يقيمــت دا ــرة متخصصــة لتــوف  ا 2013ويف يواخــر يــاا 
ل ي قيمــت نقطــة اتصــال لســدا  املشــورة اخلاصــة واجملانيــة لألوــخامي الــذين 2014الــذكور. ويف يــاا 

 ليست لدي م رخصة ًقامة و/يو يم . 
ــ  عــحايا اض ــار ينظم ــا مرســوا صــادر يــن ولارة الداخميــةل وت ــال  هــذه  -100 وفــهلة ت ــايف وتأم 

التطعيــــ  ال ممــــ  رقــــدر كعـــــ  مــــن املرونــــة ورت ــــاوم وثيـــــ  رــــ  الشــــرينة واملنظمــــات غـــــ  املســــألة يف 
ـــة. وللـــحايا ووـــ ود اض ـــار رالعشـــر خيـــار احلصـــول يمـــت رخصـــة ًقامـــة لمتمتـــو رــــ ا ايـــة  احلكومي
خاصــةا. والوصــول ً  ســون ال مــ  رالنســعة حلــامم  ر خــ  القامــة هــذه قــد يصــع  يســ   ركثــ  ًل 

رور ســـنة رقمكانيـــة الوصـــول ً  ســـون ال مـــ  رـــدوم ي  قيـــود يو قـــدود. ومنـــذ هـــم يتمت ـــوم ر ـــد مـــ
يصــعحوا يتمت ــومل رالعــافة ً  للــيل رتمويــ  ت ويلــ  مــن احلكومــة ورقمكــام هــؤض   2012 يــاا

 اللحايا الفادة من اخلدمات اضألتمايية األساسية املوفرة لطالق المجو .
  

 (47)حقوق اإلنسان لي نظاً العدالة دارة العدل والمحاكمة النزيهة و  -جيم 
 

امل دل لقـانوم الألـرا ات اجلنا يـة نطـان خـدمات الهلوـة لممـديت  2013وس و قانوم ياا  -101
يمي م واللحايا الذين ض يتكممـوم الم ـة األملانيـةل وتلـم ن يقكامـات لتحسـ  وصـول املـديت يمـي م 
ـــــن احلمايـــــة القانونيـــــة يثنـــــا  ًألـــــرا ات التحقيـــــ . و مـــــت  ً  التســـــجيست الســـــم ية والعصـــــرية وقس 

خيـــار نظـــر ااـــاكم يف املـــدة القصـــو  املســـموح اـــا لتحقيقـــات  2014ديست اجلديـــدة يف يـــاا الت ـــ
املـــدي  ال ـــام ل ولاد مـــن مشـــاركة املـــديت يمـــي م يف ت يـــ  الشـــ ودل ويد  ً  ارتفـــا  ممحـــو  يف 

 اسهلداد تكاليي املشورة يف قالة الترب ةل كما تلم ن مايدات من تدار   اية العيانات. 
وال مـــ  ألـــارت قاليـــات لتحســـ   ـــروا اضقتجـــال يف الســـجوم حبســـة المكانـــات املتاقـــة  -102

ولمتكيــي مـــو الت ـــ ات يف تكـــوين نـــاض  الســـجوم  مــثست ًنشـــا  فـــرو  خاصـــة رالنســـا  يف الســـجوم. 
وســجن األقــدا  يف غراســدورا ســوا ت ــاد هيكمتــً رشــك  يساســ  قصــد خمــ  الظــروا املثمــت 

وتثقـــــيف مل ومـــــن   خمـــــ  مركـــــا وـــــت  راألقـــــدا . ويف ًينـــــار  ليـــــوا  الســـــجنا  مـــــن األقـــــدا 
ن ظــم  2013الصــسقات اجلاريــة لمنظــاا اجلنــا   ت  طــت يولويــة خاصــة لقلــا  األقــدا . ويف يــاا 

 األتما  ما دة مستديرة رشأم ااقتجال األقدا  قع  اااكمةال يفلت ً  ال ديد من التوصيات.
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ــــر يف الســــجوم النمســــاوية وكــــرد ف ــــ  يمــــت ر ــــ  يقــــدا  اضيتــــدا -103   اجلنســــ  يمــــت القص 
ينشئت فرقـة يمـ  مت ـددة التخصصـات م نيـة راألقـدا . وهنـا  توافـ  يـاا يف الـري  ويم اقتجـال 
ـــة  األقـــدا  قعـــ  اااكمـــة جيـــة يم ي فـــري فقـــ  ينـــدما يت ـــ  الهلكيـــا يمـــت ًيـــادة التأهيـــ  يف قال

نظـرات لوألـود نقـ  يف دوا ـر الريايـة اخلاصـة اللرورة القصـو  وألغـراي ًيـادة التأهيـ  اضألتمـاي . و 
الـــجم ميكـــن يم متـــد األقـــدا  رالـــديم الـــسلا يوعـــات يـــن اضقتجـــال يو ر ـــدهل يتلـــمن تقريـــر الفرقـــة 

قامــــة  35ال اممــــة  توصــــيةل من ــــا مــــثست توصــــيات رشــــأم تفــــاد /تقمي  اضقتجــــال قعــــ  اااكمــــةل ًو
يمـــت نطـــان الـــعسد خاصـــة مبحـــاكم ســـجن مســـتق  خـــامي راألقـــدا  يف فيينـــا يو ًقامـــة مســـايدة 

 األقدا . وتنفيذ هذه التوصيات ألارت قاليات. 
والتـدار  الـجم ع تنفيـذها رالف ـ ل مثـ  احلـد مـن قـدرة اسـتي اح الاناانـات يمـت نطـان الــعسد  -104

وقصـــرها يف ســـجين  لكـــ  لناانـــةل واحلـــد مـــن مـــدة اضقتجـــالل وحتســـ  تـــدار  التـــدرية والوـــراا 
 كم ا يمور يفلت ً  حتسينات ممحو ة يف  روا اقتجال األقدا .لممو ف ل  

ويدد األوـخامي ااتجـاين يـن غـ  ينواييـة يف مصـحات األمـراي ال قميـة كعـدي  لمسـجن  -105
قــد ارتفــو ً  قــد كعــ  يف األيــواا األخــ ةل وللــي مــن أل ــة رســعة تاايــد يــدد األوــخامي ااكــوا 

أل ــــة يخــــر  رســــعة تاايــــد متوســــ  مــــدة اضقتجــــال.  يمــــي م يف قــــاضت األمــــراي ال قميــــةل ومــــن
ورالعــــافة ً  للــــيل اســــت خدا ييلــــات هــــذا النــــو  مــــن اضقتجــــال يف األيــــواا األخــــ ة فيمــــا يتصــــ  
راألوخامي الذين ارتكعوا ألرا م يق  خطورة. ونتيجـة لقلـية كانـت موعـو  نقـام يمـل يـاا متثمـت 

املرســومة يف ررنـــاما احلكومــة لصـــسح  يف ً ــال وــخ  يف مثـــ  هــذا اضقتجـــالل ويف عــو  اخلطـــة
لتقيــــيم األوعــــا  احلاليــــةل وحتديــــد  2014هــــذا النــــو  مــــن اضقتجــــالل ي نشــــ  فريــــ  يامــــ  يف يــــاا 

  اضت املشاك  واقهلاح تدار  ًصسحل وهذا يمر جير  قاليات حتميمً واعال الألرا ات رشأنً.
  

 حرية الفكر والوجدان والديم وحرية التعبير -دال 
 

يقــوا موقــي النمســا القــانوين  ــاه الــدين يمــت معــديين يساســي   ــا: قريــة الــدين وامل تقــد  -106
واحلماية الدستورية لمتنظيم ال اا لس  اجلم يـات الدينيـة. و ايـة قريـة الـدين م مـم خـامي مـن م ـا  

لـدين يف ًينـار الدميقراينية وسـيادة القـانوم والسـمم اضألتمـاي . والنمسـا را ـدة نشـطة يف  ـال قريـة ا
 سياساهتا اخلارأليةل وللي سوا  يف ال م  الثنا   يو يمت الص يد الدويل.

ويف مثــــ  هــــذه اجل ــــودل تتــــوخ ت النمســــا يــــن قصــــد  جــــات ت اونيــــات تســــتخدا فيــــً التجــــارح  -107
واضتصـاضت يف ًينـار قـوارت رـ  الثقافـاتل مستشـرفة تقميــدات يريقـات قا مـات يمـت الت ـاوم والت ـايء رــ  

ألديــــام. وقــــد وــــج ت الدرموماســــية النمســــاوية لقرارــــة يقــــدينل يمــــت املســــتويات الــــوينل والثنــــا   ا
 را (.-ل ا  الكرب  )انظر الفص  الراروواملت دد األينراال التفاهم والتعادل فيما ر  ديانات ا
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 حقوق اإلنسان لي مجتمع المعلومات -هاء 
 

انوم  ايــة العيانــات األساســية يف النمســا ل ي دخــ  قــ1978منــذ وقــت معكــر ي ــود ً  يــاا  -108
يف وــــك  قــــانوم  ايــــة العيانــــات. ويفلــــت التنفيــــذ الطمــــوح ملعــــاد  اضحتــــاد األورول التوألي يــــة مــــن 

ل ً  مشــاركة النمســا احلاليــة النشــطة يف املناقشــات قــول 2000خــسل قــانوم  ايــة العيانــات ل ــاا 
م  ايــة العيانــات. وتــديم النمســا ًجيــاد مســتو  يــالت الينــار القــانوين اجلديــد لسحتــاد األورول رشــأ

مــن  ايــة العيانــات يمــت الصــ يد الــوينل ويمــت صــ يد اضحتــاد األورول. وقــد صــادقت النمســا يمــت 
اتفاقيــــة  مــــس يورورــــا حلمايــــة األفــــراد فيمــــا يتصــــ  رــــالتج يا اشيل لمعيانــــات الشخصــــية ورروتوكواــــا 

الـذ  قـول جلنـة  2014ونيـة رت ـدي  قـانوم  ايـة العيانـات ل ـاا العايف. والداد حتسن احلماية القان
 ايـــة العيانـــات الويننيـــة ً  هيئـــة منظمـــة يف وـــك ت مونـــوقراين  علـــو قراراهتـــا ضختصـــامي ااكمـــة 

 الدارية اضحتادية.
  

 (48)الحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقالية -واو 
 

ــــة يف ض يوألــــد قــــ  اشم توافــــ  يف اشرا   -109 قــــول كيفيــــة ًدمــــا  ققــــون النســــام اضألتمايي
وللــي يمــت الــرغم مــن املناقشــات الــجم دارت يثنــا  الصــسقات الدســتورية.  -الدســتور النمســاو  

ومــو للــي فــقم تشــري ات األتماييــات ياديــات وــامست يوألــد منــذ يقــود ولــو يم النمســا ت  ــر ا نفســ ا رأ ــا 
ة ياليـــة وهـــ  ممتامـــة مبف ـــوا اقتصـــاد الســـون اضألتمـــاي  دولـــة ريايـــة األتماييـــة اـــا م ـــاي  األتماييـــ

وتـــوفر األســـاس ل ـــيء قيـــاة كرميـــة جلميـــو ســـكا ا. ويتمثـــ  تطـــور هـــاا يف هـــذا الســـيان يف امليثـــان 
األورول لمحقـــــون األساســـــية الـــــذ  يدمـــــا ولممـــــرة األو  يف تـــــاري  اضحتـــــاد األورول ويـــــو ققـــــون 

ل مـــا انفكـــت ااكمـــة الدســـتورية تســـتخدا 2012يـــاا  النســـام لممـــواينن  يف وثيقـــة واقـــدة. ومنـــذ
 را (.-قانوم الوينل )انظر الفص  الثاينميثان احلقون األساسية كمرألوت م يار  لتأوي  ال

 
 العمل والمهنة -1 

ت نفذ سياسات النمسا املت مقـة رسـون ال مـ  يف خمفيـة وعـو متواصـ  يتميـا رالتحـديات يف  -110
ًض يم النمـــــو  2010ال مـــــ  قـــــد ارتف ـــــت راســـــتمرار منـــــذ يـــــاا  ســـــون ال مـــــ : ولـــــو يم مســـــتويات

اضقتصاد    يكـن كافيـات خلمـ  مـا يكفـ  مـن مـواينن الشـ   ملواأل ـة تاايـد قـوة ال مـ . لـذلي جيـر  
لوقـــــده: وســـــتتمث  النقـــــان  2013مميـــــار يـــــورو يف يـــــاا  2.3تطعيـــــ  تـــــدار  ملـــــادة وع اســـــتثمار 

الت مـــيم رقرارـــة ثمثـــ  مياانيـــة ًدارة ال مـــ  احلكوميـــة  ويـــاداد  الر يســـية يف اعـــال تـــدار  لرفـــو مســـتويات
التشــديد يمــت اليانــات املت مقــة رــاألألورل ورشــك ت خــامي رالنســعة لم ــامم  املســن . وميثــ  الســ   
ً  حتقيــ  فــرمي متســاوية يف ســون ال مــ  والتمويــ  املوألــً حنــو  مويــات حمــددة ألــانع  يساســي  

 ًعافي  من ألوانة الربناما.
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نظـــــاا  2011وليمــــال ققـــــون ال مـــــال ومكافحــــة اضســـــت سل يف ال مـــــ  ي نشــــ  يف يـــــاا  -111
 ألديد يسم  ررصد السمطات ال مومية لألألور ورفري غرامات كع ة يف قالة دفو يألور متدنية.

 
 مستوى معيشي معقول -2 

تصـــــادية حلمايـــــة الشـــــعكة الشـــــاممة لســـــسمة الريايـــــة اضألتماييـــــة يف يوقـــــات املصـــــاية اضق -112
لالـــت احلكومـــة اضحتاديـــة تســـتخدا تـــدار  حمـــددة األهـــداا لتحقيـــ  ال مالـــة الكاممـــة ومكافحـــة  مـــا

الفقــــر. ورتنســــي  املنــــافو املاليــــة وغ هــــا مــــن املنــــافول جيــــة تــــوف  دفويــــات الــــديم جلميــــو األينــــراا 
منــافو يديــدة امل ــولةل رصــرا النظــر يــن مركــا ال ا مــة يو األصــ  الثــل. ورالعــافة ً  للــيل هنــا  
 حمددة األهداا من قعي  ديم ال سوات ال ا مية لطفم  يو يكثر يو ًيالة يدة يينفال.

ولتحقيــ  حتســـينات مســـتدامة يف  ـــال الصــحة رالنســـعة لألينفـــال واألقـــدا ل يقامـــت ولارة  -113
الصــحة اضحتاديـــة قـــوارات خبصــومي صـــحة الطفـــ  مــو خـــربا  مـــن منظمــات خـــدمات ريايـــة األينفـــال 

وعلـــو  2011واألقـــدا ل وييـــدت اســـهلاتيجية صـــحة األينفـــال واألقـــدا  الـــجم ي م مـــت يف يـــاا 
. وتتلـــمن اضســـهلاتيجية تــــدار  قصـــ ة ومتوســـطة وينويمــــة (49)راســـتمرار لتحـــديي منـــذ للــــي احلـــ 

األألـــ  تشـــدد يمـــت الن ـــوي رالصـــحة والوقايـــة. وهنـــا  وـــرن مســـع  هـــاا لـــذلي هـــو ت ـــاوم كافـــة 
 ـــا األمـــر يف خـــدمات الصـــحة والدارة ال امـــة )االصـــحة يف ويـــو السياســـات اجملمويـــات الـــجم ي م

ال امــــةا(. وهنــــا  تــــدر ام يســــتحقام الــــذكر رشــــك  خــــامي  ــــا: ت ايــــا ررنــــاما األــــوال ســــفرا األا 
نشا  مراكا لمتدخ  املعكر يمت ص يد العسد يف ويو يحنا  النمسا (50)والطف   .(51)ًو

 الحقوق الثقالية  -3 
ـــــدة  2011يف نيســـــام/يرري   -114 ـــــةل فري ـــــ ة األمـــــم املتحـــــدة املســـــتقمة لمحقـــــون الثقافي لارت خع

يومــــات وتناولــــت يثنــــا  ليارهتــــا رشــــك  خــــامي املشــــاركة يف احليــــاة الثقافيــــةل  11وــــ يدل النمســــا ملــــدة 
نفـــال احلقـــون  والن ـــوي رالتفـــاهم رـــ  الثقافـــاتل والوصـــول ً  الـــهلا  الثقـــايف يـــن ينريـــ  الت مـــيم ًو

افيـــة يف النظـــاا الت ميمـــ . ون شـــر تقريرهـــا يف النمســـا ويتـــي  جلميـــو الـــولارات. ويف الـــدورة ال شـــرين الثق
ل قـــدمت الســـيدة وـــ يد تقريرهـــا يـــن النمســـا. ويدلـــت 2012جملمـــس ققـــون النســـام يف متول/يوليـــً 

النمســا رعيــام مفصــ  كــرد يمــت التقريــرل رقعــت فيــً رالايــارة وت  ــدت رعحــي التوصــيات راستفاعــة 
 دراأل ا يف أل ودها الويننية يف  ال ققون النسام. ًو

  
 (52)التعليم والتدريب -زاي 

 
ــــدرية لمجميــــول واكتســــاح امل ــــارا  -115 تركــــا سياســــات الت مــــيم النمســــاوية يمــــت الت مــــيم والت

والقــدرات وامل ــاراتل واضيــهلاا رالدــالات الشخصــية و ــا  الشخصــية واملوألــً حنــو القــيم. وقصــد 
واألقـــدا  يفلـــ  ت مـــيم ميكـــن احلصـــول يميـــًل رصـــرا النظـــر يـــن اخلمفيـــة ال ا ميـــةل  مـــن  األينفـــال
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رــد مــن اعــال يــدد مــن التــدار  املرافقــة لــذليل مــن قعيــ  يــسوات التمــدرس رالنســعة لمتسميــذ غــ   ض
 النمساوي .

ــالتنو . ووألــود يــدد كعــ  مــن التسميــذ الــذين يتكممــوم  -116 وتتميــا فصــول الــدرس يف النمســا ر
ل ـــات غـــ  األملانيـــة يطـــرح حتـــديات كعـــ ة لنظـــاا الت مـــيم النمســـاو . ورالتـــايل فـــقم املعـــادرات اجلاريـــة 
لدمــــا  يينفــــال املــــدارس مــــن اجملمويــــات امل ــــاألرة يف فصــــول الــــدرس جيــــر  تقييم ــــا و ــــر  ليــــادة 

 تطويرهال من قعي  دروس الديم اخلاصة رالم ة األملانية. 
 

 حقوق اإلنسانالتثقيف والتدريب لي مجال   
يكتس  التثقيي الشام  يف  ال ققـون النسـام ي يـة خاصـة مل رفـة ققـون النسـام ومـن  -117

  ًنفالهـــا. وررنـــاما التـــدريس االت مـــيم السياســـ ال حبكـــم ينار ـــً كموعـــو  مت ـــدد التخصصـــاتل 
ة مــن نظــاا ويـ   ــد التثقيــي يف  ــال ققــون النســام ألــا ات ض يتجــاي منــًل جيــر  ًدراألــً يف يألــاا  كعــ  

الت مـــيم. وض يوألـــد موعـــو  تـــدريس منفصـــ   مـــ  ينـــوام اققـــون النســـاما يف املن ـــا  الت ميمـــ  
 لذلي ال ري.

وتــوفر قمقــات دراســية وتمفــة تتنــاول مســا   ققــون النســام يف ًينــار التــدرية األساســ   -118
األمــــم املتحــــدة  والن ــــوي رت مــــيم مــــو ف  ال ديــــد مــــن الــــولارات اضحتاديــــة. ول ــــري تنفيــــذ اررنــــاما

ال ـــامل  لت مـــيم ققـــون النســـاما مـــثستل يـــدرح ااختصاصـــيوم يف الت مـــيما يف ولارة ال مـــوا والعحـــي 
واضقتصــاد يف قمقــات دراســية داخميــة ملــدة نصــي يــوا تمقــن في ــا امل مومــات األساســية يــن ققــون 

ليــةل تشــم  وقــدات النســامل فلــست يــن توعــيح ا ومناقشــت ا رتقــدق يمثمــة ممموســة. ويف ولارة املا
ت ميميـــــــة وتمفــــــــة قــــــــول التــــــــدرية ال ممــــــــ  لمجمــــــــار  واللــــــــرا ة مرايــــــــاة ااحلقــــــــون األساســــــــيةل 

 واضختصاصاتل واألخسقيات امل نيةا.
ورشك  ياا فقم وألاهـة يسقـات وتمـي الثقافـات مـو يصـحاح املصـمحة آخـذة يف التاايـد  -119

ر لم ـــــامم  قمقـــــات تدريعيـــــة مكيفـــــة وفـــــ  داخـــــ  الدارة ال امـــــة وكـــــذلي يف القلـــــا ل ومـــــن   تـــــوف  
اضقتياألـــات. وتمقـــت قمقـــة دراســـية تدريعيـــة لمتواصـــ  رـــ  الثقافـــات موأل ـــة لســـ اة ااـــاكم صـــد ت 

ل كانــــت يكادمييــــة نظــــاا الســــجوم قــــد ركــــات يمــــت موعــــو  ققــــون 2010ًجياريــــات ألــــدات. ويف يــــاا 
يف  ــــال ققــــون النســــاما النســــام يف ًدارة الســــجوم ووعــــ ت اقمقــــة دراســــية لتــــدرية املــــدرر  

رالت ـــاوم مـــو ولارة الداخميـــة. ورالعـــافة ً  للـــيل ينشـــئت  مويـــة مـــن اخلـــربا  الـــداخمي  يف ولارة 
دورة مــن  60ل ن ظمــت قرارــة 2012ال ـدل رالت ــاوم الوثيــ  مــو املنظمـات غــ  احلكوميــة. ومنــذ يـاا 
 وستتواص  يف املستقع .مث  هذه الدورات التدريعية اللاامية يف  ال ققون النسامل 
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 األولويات الوينية -رابعا   
 

 (53)خطة العمل الوينية بشأن حقوق اإلنسان وخطط العمل الوينية القطاعية -ألف 
 

لقــد كــام ًيــداد خطــة يمــ  ويننيــة رشــأم ققــون النســام مطمعــات ينويــ  ال  ــد مــن مطالــة  -120
ــــات  ــــً ييلــــات آلي ــــ ات مــــا يوصــــت ر ــــة وكــــام آخرهــــا اجملتمــــو املــــدينل ولكــــن كث ققــــون النســــام الدولي

. ويخــ اتل يدرألــت خطــة ال مــ  الويننيــة رشــأم 2011اضســت راي الــدور  الشــام  لمنمســا يف يــاا 
ا لمحكومــــة اضحتاديــــة النمســــاويةل 2018-2013ققــــون النســــام يف اررنــــاما ال مــــ  لمفــــهلة مــــن 

 .2015ويمم ا ألارت ومن املقرر ايتماد خطة ال م  الويننية يف يواخر ياا 
وســـتوف ر خطـــة ال مـــ  الويننيـــة رشـــأم ققـــون النســـام ًينـــارات مشـــهلكات خلطـــ  ال مـــ  الويننيـــة  -121

واملواعـي ية القا مــة رالف ـ  رشــأم فــراد  ققـون النســام مـن قعيــ  الياقــةل والدمـا ل وال نــي عــد 
ورالتـايل سـتتخذ  املريةل واض ـار رالعشـرل واملرية/السـمم/األمن واملسـاواة رـ  اجلنسـ  يف سـون ال مـ .

 تدار  حمددة رشك  خامي لممجاضت الجم   تشمم ا اخلط  ر د  وسيتم تقييم تنفيذها. 
وسـيتم ًيـداد خطــة ال مـ  الويننيـة رشــأم ققـون النسـام يف ًينــار الشـعكة القا مـة ملنســق   -122

مـــس يمنـــا  ققـــون النســـام يف ويـــو الـــولارات اضحتاديـــة واملقاين ـــات اضحتاديـــةل مبـــا يشـــم  ييلـــات  
املظـــا  النمســـاو ل واجملتمـــو املـــدينل واجملتمـــو ال ممـــ ل ميكـــن فيمـــا مصـــ ا اضيتمـــاد يمـــت التجـــارح 

 الجيارية الجم سادها ألو ت اوين يثنا  يممية اضست راي الدور  الشام .
  

 حوار الثقالات واألديان -باء 
 

وخطـة  ثسثـة يف املسـا ة يف رنـا  الثقـةيتمث  يـدد مـن يهـداا سياسـة النمسـا الثقافيـة اخلارأليـة ال -123
 2013 الســـمم يمـــت صـــ يد يـــامل  مـــن خـــسل ًينـــسن احلـــوار رـــ  الثقافـــات واألديـــام. ويف وـــعان/فرباير

ي قــد املنتــد  ال ــامل  اخلــامس لتحــالي احللــارات التــارو لألمــم املتحــدة مــو التشــديد رشــك  خــامي 
قـــــد هـــــذا املنتـــــد  يف فيينـــــا. وتســـــايد ألـــــا اة يمـــــت االقيـــــادة املســـــؤولة يف التنـــــو  واحلـــــوارال وقـــــد ي  

اضســـتحقان الدوليـــة يمـــت الن ـــوي رف ـــم احلـــوار كوســـيمة لنفـــال ققـــون النســـام. وســـت من  اجلـــا اة 
 .  2015لممرة الثانية يف ياا 

والـــدورات التدريعيــــة الســـنوية لأل مــــةل و ـــثست املــــرية املســـممة ومــــا يســـمت مبروــــد  احلــــوار  -124
 ـــا اجلم يـــة الســـسمية النمســـاوية وفرقـــة ال مـــ  مـــن يألـــ  قـــوار الثقافـــات يف الســـسم ل الـــجم تنظم

ـــــذ يـــــاا  ـــــة يف النمســـــا و ارســـــة 2010ولارة اخلارأليـــــة من ل تســـــ م يف حتســـــ  ف ـــــم احلقـــــون املكفول
األقميــات الدينيــة اــال وللــي ً  قــد كعــ . ويف النمســال يتميــا يمــ  فرقــة ال مــ  رــاحلوار مــو  ثمــ  

الدينيــــة الــــجم ي ــــهلا اــــا القــــانومل وقــــد يصــــع  هــــذا احلــــوار يمميــــة مؤسســــية الكنــــا س واجلم يــــات 
. والتواصــ  املنـــتظم مــو الكنـــا س واجلم يــات الدينيـــة 2014متواصــمة داخـــ  ولارة اخلارأليــة يف يـــاا 

 يتم ييلات يف املستشارية اضحتادية وللي مثست يثنا  التظاهرات ويف وك  قوارات ومشاورات.
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 االندماج -جيم 
 

ل س ــج  قــدر  2010منـذ دخــول خطـة ال مــ  الويننيـة رشــأم اضنــدما  قيـا التنفيــذ يف يـاا  -125
كعـ  مــن التقــدا خبصـومي موعــو  اضنــدما ل وللــي هيكميـات ومــن قيــي اجلـوهر. ويــدر  هــذا اجملــال 
يف قـــــانوم الـــــولارات اضحتاديـــــة ويصـــــع  ي ـــــرا رالتـــــايل كمســـــؤولية يولويـــــة مـــــن مســـــؤوليات احلكومـــــة 

ل قـــد ع ًدماأل ـــا يف ولارة 2011ويمانـــة الدولـــة امل نيـــة راضنـــدما ل الـــجم ينشـــئت يف يـــاا  اضحتاديـــة.
ل وقــد ت ــ  امس ــا ليصــع  االــولارة اضحتاديــة لشــؤوم يورورــا واضنــدما  2014اخلارأليــة يف آلار/مــارس 

ــر للـي اســتخداا اســهلاتيجيات ألديـدة ويوعــ  كيـي يم هــذا املوعــو   والشـؤوم اخلارأليــةا. وقـد يس 
ااضنـدما  منـذ العدايـةا متواصـ  منـذ   د يصـع  ينصـرات األتماييـات سياسـيات هامـات. واملف ـوا األساسـ  لق

. ومـــن للـــي احلـــ ل ي مـــ  مفـــوي م ـــ  خصيصـــات م ـــل مبســـألة اضنـــدما  يف الســـفارة 2012 يـــاا
النمســاوية رـــأكرال وقصـــ  الشــ   نفســـً يف ًثيوريـــا اــدا الن ـــوي رثقافـــة ترقــاح واســـتقعال قا مـــة 

 رالف   يف رمدام املنشأ الجم تفد من ا ً  النمسا يكرب  مويات امل األرين. 
وينشـــ   مـــس خـــربا  و مـــس استشـــار  م ـــل راضنـــدما  قصـــد تقيـــيم وليـــادة تطـــوير تـــدار   -126

الدمـا  اجلاريـةل  ــ  ييلـات  ثمــ  يـن اجملتمــو املـدين. ورفلـ  مؤوــرات انـدما  مطــورة يمميـات ميكــن 
 اضندما  من الناقية الكمية.  تقييم يممية

وتنفيـــذ خطـــة ال مـــ  الويننيـــة رشـــأم اضنـــدما  يمميـــة متواصـــمة. والتـــدار  املتخـــذة وكـــذلي  -127
ل المــــذين  ــــا (54)2014و 2013قالــــة التنفيــــذ ورد وصــــف ا رتفصــــي  يف تقريــــر  اضنــــدما  ل ــــام  

اضقتصــادية واضألتماييــة ض رــدل متاقــام لم مــوا. وللــمام املشــاركة املتســاوية لمم ــاألرين يف احليــاة 
يف املستقع ل من ايتماد املايد من التـدار  يف ميـادين املسـايدة يف  ـال الم ـات واضنـدما  يف سـون 
ال مــــ  واضيــــهلاا رــــاملؤهست امل نيــــة. وتوألــــد خطــــ  ممموســــة لتوســــيو دروس الم ــــات يف مراقــــ  

عــافة ً  للــيل جيــة ًنشــا  نقــان اتصــال الطفولــة املعكــرة يف مرافــ  ريايــة األينفــال املؤسســية. ورال
يول ًعــافية ت ـــرا رـــ امكاتـــة اضســتقعالا يف ويـــو يحنــا  الـــعسدل ميكــن في ـــا لمم ــاألرين احلصـــول 
يمــت امل مومــات السلمــة مــن يألــ  انطسقــة موافقــة يف النمســا. ور ــد ًقامــة موقــو خــامي يمــت الشــعكة 

ـــــــات (55)ات األألنعيـــــــةيســـــــايد يف مســـــــا   اضيـــــــهلاا رشـــــــ ادات املـــــــدارس وامل اهـــــــد ل تتواصـــــــ  قالي
 املفاوعات فيما يت م  رقانوم اضيهلاا راملؤهست امل نية املكتسعة يف اخلار .

  
 (56)التعهدات الدولية -دال 

 
تتـــأثر سياســـات النمســـا الويننيـــة واخلارأليـــة رالميـــام رـــأم احلمايـــة والت ايـــا الشـــامم  جلميـــو  -128

 وـراكة وقـوار مـو ويـو يصـحاح املصـمحة. ويف الفـهلة مـن ققون النسام ض رد مـن تشـجي  ما يف
كانـــت النمســـا يلـــوات يف  مـــس ققـــون النســـام وســـ ت رنشـــان ً    2014ً  يـــاا  2011 يـــاا

ًجيـاد قمـول مــن خـسل الت ــاوم يـرب القميمـ  ومــن خـسل  ــا يمـ  وـفاا. وســ ت النمسـا ييلــات 
  اســسمة الصــحفي ا  واققــون الطفـــ ا  ً  الن ــوي راملعــادرات يف موعــويات تركياهــال يض وهــ

واقريـــة الـــدين و ايـــة األقميـــات الدينيـــةا. وع رالف ـــ  تقـــدق تروـــي  ألديـــد لمنمســـا ل لـــوية  مـــس 
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ــا  -129 وت  ــدت النمســال يف عــو  تروــح ا ل لــوية  مــس ققــون النســامل رالتاامــات وتمفــة ًم 
. واضتفاقيــات الدوليـة قـد متـت املصـادقة يمي ـا وي  ــا (57)يف ينـور التنفيـذ ي ـا نفـذت رالف ـ  يو هـ 

تقريعـــات يف األثنـــا ل وي در  يف القـــانوم اجلنـــا   ت ريـــي ألنـــا   ملف ـــوا االت ـــذيةال فلـــست يـــن يقكـــاا 
ألديــدة تت مــ  رــاجلرا م عــد النســانية وألــرا م احلــرح. وايتمــد قــانوم دســتور  احتــاد  خــامي فيمــا 

  ققـــون الطفـــ  يف الدســـتور. والـــدلي  امل نـــوم اف ـــم ققـــون النســـاما الـــذ  كمفـــت يت مـــ  رـــقدرا 
يثنـــا  فـــهلة ر اســـة النمســـا لشـــعكة األمـــن العشـــر   2003ر ـــ  الـــولارات اضحتاديـــة رقيـــداده يف يـــاا 

ل ــــة ومــــا لال يســــتخدا لــــد  وتمــــي الشــــركا  يف  16التار ــــة لألمــــم املتحــــدةل قــــد متــــت تروتــــً ً  
 يامل . النمسا ويمت ص يد

ل يقـــد مـــؤمتر 2013ومـــا لالـــت النمســـا تتموقـــو كعـــؤرة لمحـــوار والت ـــاوم  ففـــ  صـــيي يـــاا  -130
 دويل ر يس  يف فيينا مبناسعة الذكر  ال شرين ملؤمتر فيينا ال امل  حلقون النسام.

حنـا  وتركا الوكالة النمساوية لمت اوم ال ـا   يمـت ديـم األقـاليم والعمـدام الر يسـية يف ويـو ي -131
درا   ــــا يقــــوا يمــــت ققــــون  ال ــــا  يف مكافحت ــــا لمفقــــرل وت ــــال ت ــــ  املنــــاا وقفــــح الســــسا. ًو
النســام يف ويــو األنشــطة هــو املعـــدي األساســ  وهــ  تتقيــد رـــً يف ويــو مراقــ  التخطــي  والتنفيـــذ 
 وكـــــذلي يف احلـــــوارات السياســـــية. وتـــــو  ينايـــــة خاصـــــة لت ايـــــا اجملتمـــــو املـــــدين وققـــــون اجملمويـــــات
اللـ يفة وت ايـا الســمم وسـيادة القـانوم واحلوكمــة الروـيدة والت مــة يمـت هياكـ  الدولــة ااشـة. ون شــر 
دليـــ  موألـــً لممـــو ف  واملنظمـــات الشـــريكة رشـــأم ًدمـــا  األوـــخامي لو  الياقـــةل وينشـــ  فريـــ  
يامــــ  مت ــــدد يصــــحاح املصــــمحة يســــد  املشــــورة لموكالــــة النمســــاوية لمت ــــاوم ال ــــا  . وت  ــــدت 

كومـــــة راضمتثـــــال ضلتااماهتـــــا املاليـــــة الدوليـــــة الـــــجم هـــــ  مدرألـــــة ييلـــــات يف ررنـــــاما يمـــــ  احلكومـــــة احل
يف املا ـــة يمـــت  0.7ل وتقـــر رت  ـــدها رتحقيــ  ااـــدا املتمثـــ  يف رمــو  نســـعة 2018-2013 لمفــهلة

. وتــــــن  اضســـــهلاتيجية ال امــــــة اجلديـــــدة لسياســــــات النمســـــا ال ا يــــــة (58)مســـــتو  اضحتـــــاد األورول
( يمــــت ت ايــــا متاســــي السياســــات ال امــــة لصــــاحل 2018-2016لربنــــاما الثسثــــ  األيــــواا لمفــــهلة )ا

 التنمية يمت ويو املستويات. 
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