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ترحب النمسا بالتوصيات المقدمة خالل استعراضها الدوري الشامل في  22كانون الثاني/يناير 2021

حيث أرجأت اتخاذ ق اررات بشأن  34توصية .وقد تم بحث هذه التوصيات ،وتود النمسا تقديم الردود التالية.

التواااو التي حظيت بالتتييد
 1-140إلى 7-140
قبلل التصل ل ل ل ل ل للديل عالخ البروتوكول االختيلاري الثلاللث التسلاريلة حقو ال سلل ،سل ل ل ل ل ل للت ارقلب عن كثلب
-2
ممارسل للة ل نة حقو ال سل في تنسيذ البروتوكول .وقد اتُّ ِخذت خ وات لالحصل للول عالخ تقييم أولي لممارسل للة
الال نة .وسوف تستمر هذه ال هود.

8-140
-3

هدف النمسل ل ل ل ل للا ريما يخف الترال ل ل ل ل لليحات في هي ات معاهدات األمم المتحدة هو ضل ل ل ل ل للمان أعالخ

المؤهالت والكساءات .وتسل ل للتند الترال ل لليحات دارما لخ جدارة األال ل للخاص ومناصل ل للبهم كأخاديميين أو خبراء.

وذلك ،في جمالة أمور أخرى ،ما تكساله جالسات االستماع.
 9-140إلى 15-140
-4

وضل ل ل للع

النمسل ل ل للا عددا من نراما العمل الو نية المحددة ،وال سل ل ل لليما بشل ل ل للأن ا عاقة ،واالت ار

بالبشر ،وتنسيذ قرار م الس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  ،1325وبشأن التكامل ،كما وضع

استراتي ية

لمنع الت رف والقض للاء عالخ نزعة الت رف ،واس للتراتي ية و نية لممافحة معاداة الس للاميةق وي ري تقييم هذه

البراما واالسل ل ل ل للتراتي يات وتحديثها بانتلات .ومن المتوقع في البرناما الحمومي وضل ل ل ل للع نراما عمل و نية

ض ل للارية ،مثالا لممافحة العنص ل لرية والتمي يز .ويتعين حراز تقدت في هذه المش ل للاريع قبل أن يتس ل للنخ تص ل للور

خ ة عمل و نية عامة بشأن حقو ا نسان.
17-140
-5

تعترف النمسل ل ل ل ل ل للا بال هود المبذولة من أجل االمتثال المنه ي لالمبادو والمبادو التوجيهية المعترف

نها دوليا لالسلالو الت اري المسلؤول ،وال سليما امتثال الشلركات لحقو ا نسلان والمعايير البي ية ومعايير العمل
والمعايير االجتماعية (مثالا مبادو األمم المتحدة التوجيهية بشللأن األعمال الت ارية وحقو ا نسللان ،والمبادو
التوجيهية لمنلمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصل للادي المتعالقة بالمؤسل لس للات المتعددة ال نسل لليات ،وعالن

منلمة ال عمل الدولية الثالثي لالمبادو المتعالقة بالمؤسسات المتعددة ال نسيات والسياسة االجتماعية).
-6

وتقبل التوصل للية عالخ أسل للاُ أنه سل للتنتلر نتارا المشل للاورات ال ارية في االتحاد األوروبي بشل للأن

نها مشتر زاء ا دارة المستدامة لالشركات (مبادرة ا دارة المستدامة لالشركات).

 21-140و 24-140و 25-140و26-140
ال ترى النمسل ل ل للا حاليا حاجة لخ تحسل ل ل للين فرص الحصل ل ل للول عالخ الرعاية الصل ل ل للحية ألنها ممسولة
-7
لالس ات المذكورة في التوصل ل للية .ويقوت نلات التأمين ا لزامي النمسل ل للاوي عالخ أسل ل للاُ العملق ويرتب التأمين

ا لزامي أيضل ل ل لا نبعا االسل ل ل للتحقاقات النقدية .ويي ي التأمين الصل ل ل للحي أقري األقاري و البي الال وء في
الرعلايلة االتحلاديلة واألجلانلب اللذين يحتلاجون لخ المس ل ل ل ل ل ل للاعلدة والحملايلة .والتلأمين اللذاتي ال وعي مممن،

والعالج في حاالت ال وارو لزامي.
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ويتمتع أفراد األقاليات ا ثنية ننسس ممانية الوص للول لخ س للو العمل التي يتمتع نها النمس للاويون
-8
اآلخرون .وقد اعت ِمدت اسللتراتي ية اللامالة لالروما تتناول ،في جمالة أمور ،الم االت المذكورة في التوصللية.
انلر أيض ا التسسير المتعالل بالتوصية .33-140

32-140
-9

في

ار البرناما الحمومي الحالي ،تم

مضلاعسة تمويل األقاليات القومية وكسالة تمويل وسلار

عالت األقاليات الو نية :منذ عات  ، 2021هنا ميزانية مخصل ل ل لص ل ل للة لوس ل ل للار عالت األقاليات الو نية يبال

م موعها  700 000يورو.
-10

وفي النمسلا ،يضلمن لال ميع الوصلول لخ جميع وسلار ا عالت دون تمييز بيا النلر عن االنتماء

لخ أقالية و نية .ويالزت القانون االتحادي لالبث ا ذاعي النمسل للاوي ال للركة ا ذاعة العامة النمسل للاوية نتقديم حصل للة

توخخ اتخاذ تدانير أخرى خارج البرناما الحمومي.
مناسبة من البراما ناليات األقاليات الو نية .وال ي ّ
 33-140إلى 34-140
-11

نسذت النمس للا توجيه االتحاد األوروبي المتعالل باس للتلبال الالج ين ،الذي ينف عالخ ض للرورة من

البي الال وء حل الوصللول السعالي لخ سللو العمل في موعد أقصللاه تسللعة أاللهر بعد تقديم الب الحماية

الدولية .وينف قانون تش ل ل للييل األجانب عالخ ممانية من تص ل ل للاري عمل في

وال يعتزت جراء أي تيييرات.

ار فحف لس ل ل للو العمل.

التواااو التي تُحاط بها علما
16-140
-12

يس ل للتخدت مص ل ل ال يا س ل للالموفوبياي بش ل للمل متزايد ب ريقة مض ل للالالة وأيديولوجيةق وتسض ل للل النمسل للا

مص ل ال يالكراةية المعادية لالمسللالميني ،تمااللي ا مع مص ل الحات المسوضللية األوروبية .انلر أيض ل ا التسسللير
المتعالل بالتوصية .35-139

18-140
-13

تدر النمس ل للا من التوص ل للية أنها تقتض ل للي أال تس ل للتند القيود المسروض ل للة عالخ الحرية الش ل للخص ل للية

لألاخاص الذين يشمالون خ ار عالخ أنسسهم أو عالخ اآلخرين بسبب حالتهم العقالية ال عالخ موافقتهم.

19-140
-14

حماية مسل للتخدمي ا نترن من العنل والكراةية عنصل للر أسل للاسل للي في البرناما الحمومي الحالي.

وي ب أن تنشئ األحزاي السياسية أو البرلمان ،وليس الحمومة ،مدونات سالو السياسيين.

20-140
تكسل النمسل ل للا حماية األس ل ل لرة وفقا لمختالل الصل ل للمو الدولية لحقو ا نسل ل للان .ير أن صل ل لليا ة
-15
المادة  )3(16من ا عالن العالمي لحقو ا نسللان ،الواردة في التوصللية ،ال تعمس بشللمل كاف الت ورات
التي حدث

منذ عات  .1948واألسل ل لرة ليسل ل ل

لمختالل أامال التعايش.
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22-140
-16

النمسللا مالتزمة نتعزيز التد انير الرامية لخ حماية العمالق ومع ذلك ،لم يتسللن حتخ اآلن التوصللل

لخ توافل في اآلراء بش ل للأن التص ل للديل عالخ اتسارية منلمة العمل الدولية بش ل للأن العمل المنزلي لعات 2011

(رقم .)189

 23-140و27-140
-17

تكسلل العلديلد من المعلايير اللدوليلة والو نيلة في النمس ل ل ل ل ل ل للا الحملايلة من التمييز ،في م لال التعاليم

أيضل ل ل لا ،ويممن نساذها في المحاخم .ولم يعد من المتوخخ التصل ل ل للديل عالخ هذه االتسارية التي يعود تاريخها
لخ عات .1960

28-140
نل ار لعرض التعاليم الثنلاري الاليلة القلارم في المنلا ل التي تق نهلا تقاليلديلا األقاليلات القوميلة وكلذللك
-18
العرض الواسل للع الن ا لتعاليم الالية األت المستوح ألفراد األقاليات الو نية خارج هذه المنا ل أيض ل ل ا ،ال ترى
النمسا حاجة لخ اتخاذ مزيد من ا جراءات.

29-140
-19

توفر النمسل ل ل للا م موعة واسل ل ل للعة من رياض األ سال الثنارية والمتعددة الاليات في المنا ل الثنارية

الاليلة ،وتتخخلذ حلاليل ا تلدانير ل ضل ل ل ل ل ل لملان ال ودة .ويمملل ذللك عرض واسل ل ل ل ل ل للع الن لا لتعاليم الاليلة األت ناليلات
األقاليلات الو نيلة في الملدارُ ،وتعزيز معلارف الاليلة األولخ ،ونقلل المعالوملات عن اللدول التي يوجلد فيهلا

أقرباء ،وتعزيز العمالية الثقارية الثنارية.
30-140
-20

س ل ل ل للتدرُ النمس ل ل ل للا ممانية تعديل ص ل ل ل لليا ة ال ريمة ال نارية يانتها تقرير المص ل ل ل للير ال نس ل ل ل لليي

(المادة  205أ ( )1من القانون ال ناري) من يضد رادتهمي لخ يدون رضاهمي.

-21
ير أن تعديل ال ريمة ال نارية ياال تص للايي (المادة  201من القانون ال ناري) لن يمون متس للقا
مع النلات .وي ب التمييز نوضل ل ل ل ل ل للوح نين أفعال ا خراه (المادة  201من القانون ال ناري :العنل وس ل ل ل ل ل للالب
الحرية الشخصية والتهديد بالخ ر عالخ الحياة أو األ راف) وعدت الرضا.

-22

وتقدت النمسل للا دعم ا ال للامالا لضل للحايا اال تصل للاي .وفي كانون األول/ديسل للمبر  ،2020تم تحديث

المبدأ التوجيهي المتعالل بالمالحقة ال نارية في م ال العنل المنزلي (الذي يشمل اال تصاي في كثير من
األحيان) من أجل ضمان الوعي بالتحديات الخاصة المواجهة لدى معال ة هذه القضايا.

31-140
-23

يعمل ت بيل التدانير ير القضل للارية القارمة التي ينف عاليها قانون قضل للاء األحداي بشل للمل جيد

وهو ٍ
كاف .ومن ا ل ل ل للأن التوس ل ل ل للع في هذه التدانير أن يمون مسر ا نل ويممن أن يؤدي لخ اس ل ل ل للت ابة أخثر
صرامة لنسس السالو .
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تفسأأأيراو تتعلق ب عل التواأأأااو التي سأأأتق تن حظيت بالتتييد في  26كانون الثانيل

يناير 2021
6-139
-24

سللبل لالنمسللا أن صللدق

في عات  2002عالخ البروتوكول االختياري التسارية حقو ال سل بشللأن

اات ار األ سال في المنازعات المسالحة.

 8-139إلى 20-139
-25

يعمل م الس أمناء الملالم نوصل للسه مؤس ل لسل للة النمسل للا الو نية لحقو ا نسل للان وفقا لمبادو باريس.

-26

واسلتقاللية م الس أمناء الملالم ممسولة دسلتوريا :ال يممن فصلل أمناء الملالم الثالثة خالل فترة

وفي عات  ،2012حصل الم الس عالخ الوالية الدستورية الصريحة لحماية وتعزيز حقو ا نسان .وفي الوق
نسسه ،كِّالل بمهات اآللية الو نية الوقارية لمناهضة التعذيب بموجب البروتوكول االختياري لممافحة التعذيب.
واليتهم التي تدوت سل ل

س للنوات .ويض للمن تعيينهم من قبل البرلمان ا للرعيتهم الديمق ار ية .ويتناول الدس للتور

مسللألة تعيين أمناء الملالم الثالثة من قبل أخبر ثالثة أحزاي سللياسللية ممثالة في البرلمانق وهو يمسل عماليا
حل المعارضة في تراي أمين ملالم واحد عالخ األقل.

-27

ولدى م الس أمناء الملالم ميزانيته الخاص للةق وقد تالقخ مؤخ ار زيادة في المونسين والميزانية ،مما

ي زيد من ضمان استقالليته .وينف البرناما الحمومي الحالي عالخ مواصالة تعزيز الم الس.

 35-139و 21-139و 23-139و 24-139و 26-139و 27-139و 29-139و 34-139و36-139
و 49-139و 56-139و 59-139و 60-139و 62-139و 63-139و196-139
-28

تولي النمسلا أهمية كبيرة لمنع ملاهر العنصلرية ومعاداة الي ر وكره األجانب والتعصلب والتمييز

والحماية منها .ولذلك تواصل ل ل للل النمسل ل ل للا اتخاذ تدانير في هذا الم ال ،بما في ذلك عداد خ ة عمل و نية

لممافحة التمييز والعنصرية .عالوة عالخ ذلك ،انلر تسسير التوصية .16-140

 41-139و 49-139و 60-139و 62-139و 63-139و 86-139و 89-139و196-139
و200-139
ن مملافحلة جرارم الكراةيلة ،وخلاصل ل ل ل ل ل للة خ لاي الكراةيلة عالخ ا نترنل  ،تحلخ بلالسعلل بلاألولويلة في
-29
النمس ل للا .وقد اتُّ ِخذت خ وة رريس ل للية ض ل للد جرارم الكراةية والعنصل ل لرية والتمييز مع قانون ممافحة الكراةية عالخ
ال
ا نترنل (الس ل ل ل ل ل ل للاري منللذ  1كللانون الثللاني/ينلاير  ،)2021ممللا أدى لخ تعزيز أحمللات القللانون ال نللاري (مث ا

تسل يل الصلور ير المصلرح به ،ونشلر الكراةية ،والتسلال عبر ا نترن ) ،وتبسلي التحقيل مع ال ناة ،وزيادة

تحسللين حماية الضللحايا .وتشللمل التيييرات الشللامالة في القانون المدني تبسللي

نساذ القانون في حاالت انتها

الحقو الشخصية .ولزيادة فعالية النيابة العامة ،تم استحداي وحدات خاصة لل يجرارم الت رفي.

47-139
-30
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78-139
نِذل جهود متواصل للالة لالنهوض بممافحة ا رهاي وزيادة توسل لليع حقو ضل للحايا ا رهاي .وأدى نشل للاء

-31

وحدات متخصصة لقضايا ا رهاي في العديد من مماتب المدعين العامين لخ زيادة كبيرة في كساءة ا جراءات.

79-139
يبّال عن أي ادعاء بإسل ل ل ل ل للاءة معامالة الس ل ل ل ل ل ل ناء .ولت نب نهور التحيز ،ي ري التحقيل في هذه

-32

القضايا ممتب لالمدعي العات ال يقع في المؤسسة ا صالحية المعنية.

 80-139إلى 82-139
نال معدل ا لليال الس ل ون النمس للاوية  99في المارة في ا للهر رذار/مارُ  ،2020وتم تخفيضلله

-33

لخ أقل من  90في المارة خالل ال ارحة .وس ل ل لليوس ل ل للع التعديل المقبل لقانون نلات الس ل ل ل ون ن ا ا قامة

ال برية الخاضعة لالمراربة ا ل كترونية و يرها من التدانير الرامية لخ الحد من االحت از.
84-139

في عات  ،2020زاد عدد المونسين في الس ل ونق ويشللمل توفير مال مونسين اللامل ضللافي لمراخز

-34

ال ب الشرعي العالجي جزءا من الخ

الرامية لخ صالح نلات ا يداع ير ال وعي لال ب الشرعي.

85-139
هنا حماية قانونية ال للامالة لالمحت زين .وبا ضل للافة لخ الحقو العديدة لالمتهمين في ا جراءات

-35

ال نارية ،هنا حقو أخرى لالمتهمين المحت زين (مثالا قرار المحممة بشل ل ل للأن االحت از السل ل ل للانل لالمحاخمة

في ضل ل للون  48سل ل للاعة من دخول المرفل ا صل ل للالحي ،والحل في خ ار محامي الدفاع وما لخ ذلك).
وتقدخت المعالومات عن هذه الحقو ال للسوي ا وكتاني ا (منشل للورات عالمية من الشل للر ة والقضل للاء) .وين بل مبدأ
السرعة في جميع ا جراءات ال نارية ،وال سيما في حاالت االحت از.

87-139
-36
سيا

ال تعاقب عاليه المحاخم ،فإنه يحاخم ويعاقب عاليه .وفي
ذا كان التنمي العنص ل ل ل ل للري يش ل ل ل ل للمل عم ا

جراءات التحقيل التي يتخذها ممتب المدعي العات ،يحلر عموم ا النلر في البيانات الحساسة ،مثل

البيانات المتعالقة باألص ل ل للل ا ثني (ال ي وز اس ل ل للتخدات هذه البيانات ال في حاالت اس ل ل للتثنارية ،وفق

الحصول عاليها بصورة قانونية).

ذا تم

89-139
-37

يعالا قانون ممافحة الكراةية عالخ ا نترن

فعالية ض للد المحتوى ير القانوني عالخ ا نترن
ار قانوني واض لمنصات االتصال.

هذه القض ل ل ل للايا بالسعل :تتوفر س ل ل ل للبل انتص ل ل ل للاف أخثر

وكذلك دعم أس للرع و ير نيروق ار ي لالض للحايا .وقد أنشللئ

90-139
-38

لما كان اس للتقالل وس للار ا عالت وتنوعها مض للمونين ،فإن النمس للا ال ترى حاليا حاجة لخ اتخاذ

مزيد من ا جراءات.
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 92-139و 94-139و 96-139و 97-139و98-139
-39

تكسل كثرة حقو الض للحايا وتدانير الحماية في ا جراءات ال نارية تقديم أفض للل دعم مممن وقارم

عالخ االحتياجات لمختالل ف ات الضللحايا (مثالا الضللحايا الضللعساء بصللسة خاصللة مثل األ سال أو ضللحايا
ال رارم ال نسية أو العنل المنزلي).

-40

ولض للمان المالحقة القض للارية السعالة لالت ار بالبش للر ،فإن التواص للل نين جميع الس للال ات المتأثرة

والمنلملات ير الحموميلة وجملاعلات اللدعوة أمر مهم بشل ل ل ل ل ل لملل خلاص  -فمنلذ علات  ،2013ي ري تبلادل

سنوي لآلراء نين ممثالي سال ات نساذ القانون وجمعيات حماية الضحايا المتخصصة.
110-139

تمثيل المرأة في الم الس :وفقا لقانون المس ل ل ل للاواة نين المرأة والرجل في م الس ا ال ل ل ل لراف ،ي ب
-41
مراعاة حص ل ل ل للة جنس ل ل ل للانية قدرها  30في المارة ل ميع أعض ل ل ل للاء م الس ا دارة في الش ل ل ل للركات المدرجة في
البورصة أو الكبيرة (أخثر من  1 000مونل).

 158-139و 160-139و164-139
-42
تولي النمس ل ل ل للا أهمية كبيرة لمنع العنل وحماية المرأة منه .وتتواص ل ل ل للل التدانير ذات الص ل ل ل للالة وفقا
لالبرناما الحمومي.
 169-139و173-139
-43

انلر التسس ل لليرات المتعالقة بالتوص ل للية ( 92-139حقو الض ل للحايا وتدانير الحماية الخاص ل للة نهم)

وبالتوصية ( 30-140المبدأ التوجيهي المتعالل بالمالحقة ال نارية لالعنل المنزلي).

 195-139و 208-139و211-139
-44

يضل ل للمن القانون المسل ل للاعدة القانونية المسل ل للتقالة .ويتضل ل للمن االتسا ا

اري مع الوكالة االتحادية

لخدمات الرعاية والدعم أيض ل ل لا ضل ل للمانات تنليمية لتحقيل هذه الياية .وقد أنشل ل للئ م الس اسل ل للتشل ل للاري يقدت
توصيات لخ ا دارة ،و لخ دارة المساعدة القانونية والتمثيل ،وو ازرة العدل ،وو ازرة الداخالية.

199-139
-45

صلر ووضللعهم القانوني مصللدر قالل رريسللي لالحمومة االتحادية
يشللمل تحسللين حماية الالج ين الق ّ

النمسل ل ل للاوية ،ولهذا السل ل ل للبب يتضل ل ل للمن البرناما الحمومي ذلك األمر نوصل ل ل للسه أولوية من أولويات هذه السترة

التشل ل ل ل لريعية .وهدف الحمومة االتحادية هو أن تكسل بموجب القانون قدرة خدمات رعاية األ سال والش ل ل ل للباي

القصر ير المصحوبين فور وصولهم لخ النمسا.
عالخ تولي حضانة ّ
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تفسأأأيراو تتعلق ب عل التواأأأااو التي سأأأتق تن تُحاط بها علما في  26كانون الثانيل

يناير 2021

 2-141إلى 15-141
-46

ال تعتزت النمس ل ل ل ل للا التص ل ل ل ل للديل عالخ االتسارية الدولية لحماية حقو جميع العمال المهاجرين وأفراد

أس ل للرهم ألنها ال تميز بما يمسي نين المهاجرين الذين دخالوا البالد بص ل للورة ير قانونية وأول ك الذين يوجدون

ريه بصورة قانونية.

 12-141و 15-141و 17-141و 19-141و 20-141و21-141
-47

البروتوكول االختياري لالعهد الدولي الخاص بالحقو االقتص ل ل للادية واالجتماعية والثقارية :يش ل ل للمل

النمسل للا،

احترات حقو ا نسل للان االقتصل للادية واالجتماعية والثقارية مصل للدر قالل رريسل لليا لالنمسل للا .وقد التزم
نتصل للديقها عالخ العهد الدولي الخاص بالحقو االقتصل للادية واالجتماعية والثقارية وعالخ الميثا االجتماعي
األوروبي (المنق ) واالتساريات الدولية األخرى لحقو ا نس للان ،بحماية حقو ا نس للان الش للامالة في الم ال
االقتص للادي واالجتماعي والثقافي .وهنا

ممانيات عديدة لألفراد لتقديم ا للماوى أو عون عالخ الص للعيدين

الو ني واألوروبي .وال يزال التصل ل ل للديل عالخ البروتوكول االختياري المالحل بالعهد الدولي الخاص بالحقو

االقتصللادية واالجتماعية والثقارية قيد الد ارسللة ،مع ا حا ة عالم ا عالخ وجه الخصللوص بالس لوانل القضللارية

لال نللة المعنيللة بللالعهللد الللدولي الخللاص بللالحقو االقتص ل ل ل ل ل ل للاديللة واالجتمللاعيللة والثقللاريللة .ير أنلله ال يتوخخخ
التصديل في الوق

الراهن.

15-141
-48

انلر التسسير المتعالل بالتوصية .22-140

18-141
-49

لال الع عالخ البروتوكول االختياري لال نة حقو ال سل ،انلر التسسل للير المتعالل بالتوصل للية 1-140ق

ولال الع عالخ البروتوكول االختياري المالحل بالعهد الدولي الخاص بالحقو االقتصل للادية واالجتماعية والثقارية،
انلر التسسير المتعالل بالتوصية .12-141

 26-141و 40-141و44-141
-50

انلر التسسيرات المتعالقة بالتوصيتين  35-139و.41-139

40-141
-51

انلر التسسير المتعالل بالتوصية .16-140

 41-141و 42-141و43-141
-52

انلر التسسير المتعالل بالتوصية .35-139

 46-141إلى 53-141
-53

انلر ال زء األول من التسس للير المتعالل بالتوص للية  .17-140وس للتنتلر نتارا مش للاورات االتحاد

األوروبي الداخالية بشأن نها مشتر زاء يا دارة المستدامة لالشركاتي (مبادرة ا دارة المستدامة لالشركات).
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 55-141و56-141
-54

يمسل الدستور في النمسا حرية الدين والممارسة الدينية (المادتان  14و 15من القانون األساسي .)1867

 59-141و 42-141و 57-141و 58-141و60-141
-55

ريما يتعالل نتمثيل األقاليات الو نية في السل ل ل للياسل ل ل للة والحياة العامة ،تقدت الم الس االسل ل ل للتشل ل ل للارية

لألقاليات الو نية الخاصل للة بمل أقالية و نية المشل للورة لالحمومة االتحاديةق ويسل للند لخ أفراد األقاليات الو نية

واليات في الهي ات التمثيالية العامة ومناص للب في الخدمة العامة .وتنلم األقاليات الو نية نسس للها أيضل ل ا في

جمعيات خاصة تكون بمثابة يصوتهاي وتعزز األنش ة التعاليمية والثقارية.
-56

وينف البرناما الحمومي الحالي عالخ نش للاء فريل عامل يض للم ممثالين لألقاليات الو نية لد ارس للة

تحديث تمثيل األقاليات الو نية.

61-141
نل ار لال هود األوروبي للة والو ني للة الرامي للة لخ تكثيخ مم للافح للة خ للاي الكراةي للة عالخ ا نترن ل ،
-57
ال يتوخخ لياء الص ل ل للسة ال رمية عن ال رارم السردية ذات الص ل ل للالة ،بما في ذلك التش ل ل للهير (المادة  111من
القانون ال ناري).

64-141
-58

في علات  ، 2021تضل ل ل ل ل ل للاعل تمويلل األقاليلات الو نيلة نهلدف تعزيز األنشل ل ل ل ل ل ل لة المتعالقلة بحملايلة

األقاليات بشمل مستمر ومستدات .انلر التسسير المتعالل بالتوصية .65-141

65-141
-59

يمسل القانون المشل ل ل ل للاركة المؤس ل ل ل ل لسل ل ل ل للية ال وثيقة لألقاليات الو نية ،وال سل ل ل ل لليما من خالل الم الس

-60

وريمللا يتعالل بمض ل ل ل ل ل ل للاعسللة التمويللل لألقاليللات الو نيللة في عللات  ،2021انلر التسسل ل ل ل ل ل للير المتعالل

االس ل ل للتش ل ل للارية الو نية لألقاليات المش ل ل للار ليها أيض ل ل لا في البرناما الحمومي الحالي .ويتم الحسا عالخ هذه
المشاركة أيض ا من خالل حوار دارم مع األقاليات الو نية.

بالتوصية .64-141
66-141
-61

ينف قانون ا دماج لعات  2017بالسعل عالخ تدانير لتعزيز مش ل ل للاركة ف ات المهاجرين في الحياة

االجتماعية واالقتصادية والثقارية في النمسا (السقرة  2من المادة .)2

70-141
-62

من منلور كمي ،يمثل انعدات ال نسل للية مش ل لمالة بسل للي ة لخ حد ما في النمسل للا .وأ البية ق اررات انعدات

ال نسللية تتخذها اآلن سللال ة مركزية .وريما يتعالل بالحصللول عالخ تصللاري ا قامة ،تن بل عالخ موا ني البالدان

الثالثة نسس القواعد التي تن بل عالخ عديمي ال نسل ل للية .ويممن صل ل للدار جواز سل ل للسر أجنبي لألال ل للخاص عديمي
ال نسية الذين ال يحمالون وثيقة سسر صالحة .وال ترى النمسا حاليا حاجة لخ اتخاذ مزيد من ا جراءات.
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