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  2021الثاني/يناير  كانون    22ترحب النمسا بالتوصيات المقدمة خالل استعراضها الدوري الشامل في   - 1
 توصية. وقد تم بحث هذه التوصيات، وتود النمسا تقديم الردود التالية.   34حيث أرجأت اتخاذ قرارات بشأن  

 التواااو التي حظيت بالتتييد  

 7-140إلى  140-1  

قبلل التصللللللللللللللديل عالخ البروتوكول االختيلاري الثلاللث التسلاريلة حقو  ال سلل، سللللللللللللللت راقل ب عن كثلب  -2
نة حقو  ال سل في تنسيذ البروتوكول. وقد اتُِّخذت خ وات لالحصللللول عالخ تقييم أولي لممارسللللة  ممارسللللة ل 

 الال نة. وسوف تستمر هذه ال هود.

  140-8 

هدف النمسللللللللللللا ريما يخف الترالللللللللللليحات في هي ات معاهدات األمم المتحدة هو ضللللللللللللمان أعالخ   -3
اللللللخاص ومناصللللللبهم كأخاديميين أو خبراء.  المؤهالت والكساءات. وتسللللللتند الترالللللليحات دارماا  لخ جدارة األ

 وذلك، في جمالة أمور أخرى، ما تكساله جالسات االستماع.

 15-140إلى  140-9  

وضللللللللع  النمسللللللللا عدداا من نراما العمل الو نية المحددة، وال سلللللللليما بشللللللللأن ا عاقة، واالت ار   -4
التكامل، كما وضع  استراتي ية ن  بشأ، و 1325بالبشر، وتنسيذ قرار م الس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  

لمنع الت رف والقضلللاء عالخ نزعة الت رف، واسلللتراتي ية و نية لممافحة معاداة السلللاميةق وي ري تقييم هذه  
البراما واالسللللللللللتراتي يات وتحديثها بانتلات. ومن المتوقع في البرناما الحمومي وضللللللللللع نراما عمل و نية  

يز. ويتعين  حراز تقدت في هذه المشلللللاريع قبل أن يتسلللللنخ تصلللللور  ممافحة العنصلللللرية والتميل   ضلللللارية، مثالا 
 خ ة عمل و نية عامة بشأن حقو  ا نسان.

  140-17 

تعترف النمسللللللللللللللا بال هود المبذولة من أجل االمتثال المنه ي لالمبادو والمبادو التوجيهية المعترف   -5
قو  ا نسلان والمعايير البي ية ومعايير العمل  نها دولياا لالسلالو  الت اري المسلؤول، وال سليما امتثال الشلركات لح

والمعايير االجتماعية )مثالا مبادو األمم المتحدة التوجيهية بشللأن األعمال الت ارية وحقو  ا نسللان، والمبادو  
التوجيهية لمنلمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصللللادي المتعالقة بالمؤسللللسلللات المتعددة ال نسلللليات، و عالن  

 عمل الدولية الثالثي لالمبادو المتعالقة بالمؤسسات المتعددة ال نسيات والسياسة االجتماعية(.منلمة ال

وت قب ل التوصللللية عالخ أسللللاُ أنه سللللت نتل ر نتارا المشللللاورات ال ارية في االتحاد األوروبي بشللللأن   -6
 نها مشتر   زاء ا دارة المستدامة لالشركات )مبادرة ا دارة المستدامة لالشركات(.

 26-140و 25-140و 24-140و 140-21  

ال ترى النمسللللللللا حالياا حاجة  لخ تحسللللللللين فرص الحصللللللللول عالخ الرعاية الصللللللللحية ألنها ممسولة   -7
المذكورة في التوصللللللية. ويقوت نلات التأمين ا لزامي النمسللللللاوي عالخ أسللللللاُ العملق ويرتب  التأمين    لالس ات

ا لزامي أيضللللللللاا نبعا االسللللللللتحقاقات النقدية. ويي ي التأمين الصللللللللحي أقري األقاري و البي الال وء في 
ذاتي ال وعي مممن،  الرعلايلة االتحلاديلة واألجلانلب اللذين يحتلاجون  لخ المسلللللللللللللللاعلدة والحملايلة. والتلأمين الل

 والعالج في حاالت ال وارو  لزامي.
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ويتمتع أفراد األقاليات ا ثنية ننسس  ممانية الوصلللول  لخ سلللو  العمل التي يتمتع نها النمسلللاويون   -8
اآلخرون. وقد اعت ِمدت اسللتراتي ية اللامالة لالروما تتناول، في جمالة أمور، الم االت المذكورة في التوصللية.  

 .33-140سسير المتعالل بالتوصية انلر أيضاا الت

  140-32 

في   ار البرناما الحمومي الحالي، تم  مضلاعسة تمويل األقاليات القومية وكسالة تمويل وسلار    -9
، هنا  ميزانية مخصلللللللصلللللللة لوسلللللللار   عالت األقاليات الو نية يبال   2021 عالت األقاليات الو نية: منذ عات  

 يورو. 700 000م موعها 

النمسلا، ي ضلم ن لال ميع الوصلول  لخ جميع وسلار  ا عالت دون تمييز بيا النلر عن االنتماء  وفي   - 10
 لخ أقالية و نية. ويالزت القانون االتحادي لالبث ا ذاعي النمسللللاوي اللللركة ا ذاعة العامة النمسللللاوية نتقديم حصللللة  

 رى خارج البرناما الحمومي. مناسبة من البراما ناليات األقاليات الو نية. وال ي توّخخ اتخاذ تدانير أخ 

 34-140إلى  140-33  

نسذت النمسلللا توجيه االتحاد األوروبي المتعالل باسلللتلبال الالج ين، الذي ينف عالخ ضلللرورة من   -11
 البي الال وء حل الوصللول السعالي  لخ سللو  العمل في موعد أقصللاه تسللعة أاللهر بعد تقديم  الب الحماية  

نب عالخ  ممانية من  تصلللللللاري  عمل في   ار فحف لسلللللللو  العمل.  الدولية. وينف قانون تشلللللللييل األجا
 ي عتز ت  جراء أي تيييرات. وال

 التواااو التي ُتحاط بها علما    

  140-16 

يسلللللتخدت مصللللل ال  يا سلللللالموفوبياي بشلللللمل متزايد ب ريقة مضلللللالالة وأيديولوجيةق وتسضلللللل النمسللللا   -12
مصلل الحات المسوضللية األوروبية. انلر أيضللاا التسسللير مصلل ال  يالكراةية المعادية لالمسللالميني، تمااللياا مع  

 .35-139المتعالل بالتوصية 

  140-18 

تقتضلللللي أال تسلللللتند القيود المسروضلللللة عالخ الحرية الشلللللخصلللللية    أنها  التوصلللللية منتدر  النمسلللللا   -13
 لألاخاص الذين يشمالون خ راا عالخ أنسسهم أو عالخ اآلخرين بسبب حالتهم العقالية  ال عالخ موافقتهم.

  140-19 

حماية مسللللتخدمي ا نترن  من العنل والكراةية عنصللللر أسللللاسللللي في البرناما الحمومي الحالي.   -14
 وي ب أن تنشئ األحزاي السياسية أو البرلمان، وليس الحمومة، مدونات سالو  السياسيين.

  140-20 

ر أن صلللللليا ة  تكسل النمسللللللا حماية األسللللللرة وفقاا لمختالل الصللللللمو  الدولية لحقو  ا نسللللللان.  ي -15
( من ا عالن العالمي لحقو  ا نسللان، الواردة في التوصللية، ال تعمس بشللمل كاف الت ورات  3)16 المادة

. واألسلللللرة ليسللللل  فو  حقو  كل فرد من أفراد األسلللللرة. وتولي النمسلللللا اهتماماا  1948التي حدث  منذ عات  
 لمختالل أامال التعايش.
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  140-22 

انير الرامية  لخ حماية العمالق ومع ذلك، لم يتسللن حتخ اآلن التوصللل  النمسللا مالتزمة نتعزيز التد -16
  2011 لخ توافل في اآلراء بشلللللأن التصلللللديل عالخ اتسارية منلمة العمل الدولية بشلللللأن العمل المنزلي لعات  

 (.189)رقم 

 27-140و 140-23  

ييز، في م لال التعاليم  تكسلل العلديلد من المعلايير اللدوليلة والو نيلة في النمسلللللللللللللللا الحملايلة من التم -17
أيضللللللللاا، ويممن  نساذها في المحاخم. ولم يعد من المتوخخ التصللللللللديل عالخ هذه االتسارية التي يعود تاريخها  

 .1960 لخ عات 

  140-28 

نلراا لعرض التعاليم الثنلاري الاليلة القلارم في المنلا ل التي تق نهلا تقاليلديلاا األقاليلات القوميلة وكلذللك   -18
ا  لتعاليم الالية األت المستوح ألفراد األقاليات الو نية خارج هذه المنا ل أيضللللاا، ال ترى العرض الواسللللع الن 

 النمسا حاجة  لخ اتخاذ مزيد من ا جراءات.

  140-29 

توفر النمسللللللللا م موعة واسللللللللعة من رياض األ سال الثنارية والمتعددة الاليات في المنا ل الثنارية   -19
ضللللللللللللللملان ال ودة. ويمملل ذللك عرض واسللللللللللللللع الن لا  لتعاليم الاليلة األت ناليلات  الاليلة، وت تخخلذ حلاليلاا تلدانير ل

، وتعزيز معلارف الاليلة األولخ، ونقلل المعالوملات عن    اللدول التي يوجلد فيهلااألقاليلات الو نيلة في الملداُر
 أقرباء، وتعزيز العمالية الثقارية الثنارية.

  140-30 

ال ريمة ال نارية يانتها  تقرير المصلللللللللير ال نسللللللللليي  سلللللللللتدُر النمسلللللللللا  ممانية تعديل صللللللللليا ة   -20
 ي.هم( من القانون ال ناري( من يضد  رادتهمي  لخ يدون رضا1أ ) 205 )المادة

من القانون ال ناري( لن يمون متسلللقاا    201 ير أن تعديل ال ريمة ال نارية ياال تصلللايي )المادة   -21
من القانون ال ناري: العنل وسلللللللللللللالب   201ا خراه )المادة  مع النلات. وي ب التمييز نوضللللللللللللللوح نين أفعال  

 الحرية الشخصية والتهديد بالخ ر عالخ الحياة أو األ راف( وعدت الرضا.

، تم تحديث  2020وتقدت النمسللللا دعماا اللللامالا لضللللحايا اال تصللللاي. وفي كانون األول/ديسللللمبر   -22
نل المنزلي )الذي يشمل اال تصاي في كثير من المبدأ التوجيهي المتعالل بالمالحقة ال نارية في م ال الع

 األحيان( من أجل ضمان الوعي بالتحديات الخاصة المواجهة لدى معال ة هذه القضايا.

  140-31 

يعمل ت بيل التدانير  ير القضللللارية القارمة التي ينف عاليها قانون قضللللاء األحداي بشللللمل جيد   -23
أن يمون مسر اا نل ويممن أن يؤدي  لخ اسلللللللللت ابة أخثر   وهو كاٍف. ومن الللللللللأن التوسلللللللللع في هذه التدانير 

 صرامة لنسس السالو .
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 كانون الثانيل   26تفسأأأيراو تتعلق ب عل التواأأأااو التي سأأأتق تن حظيت بالتتييد في    
 2021يناير 

  139-6 

عالخ البروتوكول االختياري التسارية حقو  ال سل بشللأن    2002سللبل لالنمسللا أن صللدق  في عات   -24
 األ سال في المنازعات المسالحة.ااترا  

 20-139إلى  139-8  

يعمل م الس أمناء الملالم نوصللللسه مؤسللللسللللة النمسللللا الو نية لحقو  ا نسللللان وفقاا لمبادو باريس.   -25
، حصل الم الس عالخ الوالية الدستورية الصريحة لحماية وتعزيز حقو  ا نسان. وفي الوق   2012وفي عات  

الِّل بمهات اآللية  الو نية الوقارية لمناهضة التعذيب بموجب البروتوكول االختياري لممافحة التعذيب.  نسسه، ك 

واسلتقاللية م الس أمناء الملالم ممسولة دسلتورياا: ال يممن فصلل أمناء الملالم الثالثة خالل فترة  -26
اول الدسلللتور  سللل  سلللنوات. ويضلللمن تعيينهم من قبل البرلمان الللرعيتهم الديمقرا ية. ويتن  التي تدوتواليتهم  

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

ولدى م الس أمناء الملالم ميزانيته الخاصلللةق وقد تالقخ مؤخراا زيادة في المونسين والميزانية، مما   -27
 زيد من ضمان استقالليته. وينف البرناما الحمومي الحالي عالخ مواصالة تعزيز الم الس.ي

 36- 139و   34- 139و   29- 139و   27- 139و   26- 139و   24- 139و  23- 139و   21- 139و   35- 139  
 196-139و 63-139و 62-139و 60-139و 59-139و 56-139و 49-139و

ومعاداة الي ر وكره األجانب والتعصلب والتمييز  تولي النمسلا أهمية كبيرة لمنع ملاهر العنصلرية   -28
والحماية منها. ولذلك تواصللللللللل النمسللللللللا اتخاذ تدانير في هذا الم ال، بما في ذلك  عداد خ ة عمل و نية  

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

  196-139و  89-139و  86-139و  63-139و  62-139و  60-139و  49-139و  139-41  
 200-139و

 ن مملافحلة جرارم الكراةيلة، وخلاصللللللللللللللة خ لاي الكراةيلة عالخ ا نترنل ، تحلخ بلالسعلل بلاألولويلة في   -29
النمسلللللا. وقد اتُِّخذت خ وة رريسلللللية ضلللللد جرارم الكراةية والعنصلللللرية والتمييز مع قانون ممافحة الكراةية عالخ  

(، ممللا أدى  لخ تعزيز أحمللات القللانون ال نللاري )مثالا  2021كللانون الثللاني/ينلاير   1ا نترنلل  )السلللللللللللللللاري منللذ  
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   

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

  139-47 

 ، زاد عدد المونسين في النيابة العامة، وال سيما لتعزيز ممافحة جرارم الكراةية.2020في عات  -30
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  139-78 

حقو  ضللللحايا ا رهاي. وأدى  نشللللاء  ن ِذل  جهود متواصللللالة لالنهوض بممافحة ا رهاي وزيادة توسلللليع   - 31
 وحدات متخصصة لقضايا ا رهاي في العديد من مماتب المدعين العامين  لخ زيادة كبيرة في كساءة ا جراءات. 

  139-79 

ي بال  عن أي ادعاء بإسللللللللللللاءة معامالة السلللللللللللل ناء. ولت نب نهور التحيز، ي ري التحقيل في هذه   -32
 ع في المؤسسة ا صالحية المعنية.القضايا ممتب لالمدعي العات ال يق

 82-139إلى  139-80  

، وتم تخفيضلله  2020في المارة في الللهر رذار/ماُر    99نال  معدل  اللليال السللل ون النمسلللاوية   -33
في المارة خالل ال ارحة. وسللللللليوسلللللللع التعديل المقبل لقانون نلات السللللللل ون ن ا  ا قامة    90 لخ أقل من 

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

  139-84 

، زاد عدد المونسين في السلل ونق ويشللمل توفير مال  مونسين اللامل  ضللافي لمراخز  2020في عات   - 34
 ال ب الشرعي العالجي جزءاا من الخ   الرامية  لخ  صالح نلات ا يداع  ير ال وعي لال ب الشرعي. 

  139-85 

حقو  العديدة لالمتهمين في ا جراءات  الهنا  حماية قانونية اللللامالة لالمحت زين. وبا ضللللافة  لخ   -35
ال نارية، هنا  حقو  أخرى لالمتهمين المحت زين )مثالا قرار المحممة بشللللللللأن االحت از السللللللللانل لالمحاخمة  

ا  لخ ذلك(.  سللللللاعة من دخول المرفل ا صللللللالحي، والحل في  خ ار محامي الدفاع وم 48في  ضللللللون  
ت المعالومات عن هذه الحقو  اللللسوياا وكتانياا )منشللللورات  عالمية من الشللللر ة والقضللللاء(. وين بل مبدأ   وتقدخ

 السرعة في جميع ا جراءات ال نارية، وال سيما في حاالت االحت از.

  139-87 

ب عاليه. وفي  خم، فإنه يحاخم ويعاقا ذا كان التنمي  العنصلللللللللللري يشلللللللللللمل عمالا تعاقب عاليه المح -36
سيا   جراءات التحقيل التي يتخذها ممتب المدعي العات، يحلر عموماا النلر في البيانات الحساسة، مثل 
البيانات المتعالقة باألصلللللللل ا ثني )ال ي وز اسلللللللتخدات هذه البيانات  ال في حاالت اسلللللللتثنارية، وفق   ذا تم  

 الحصول عاليها بصورة قانونية(.

  139-89 

ون ممافحة الكراةية عالخ ا نترن  هذه القضلللللللللايا بالسعل: تتوفر سلللللللللبل انتصلللللللللاف أخثر  يعالا قان -37
فعالية ضلللد المحتوى  ير القانوني عالخ ا نترن  وكذلك دعم أسلللرع و ير نيروقرا ي لالضلللحايا. وقد أنشللئ  

   ار قانوني واض  لمنصات االتصال.

  139-90 

ن، فإن النمسلللا ال ترى حالياا حاجة  لخ اتخاذ  يمضلللمونلما كان اسلللتقالل وسلللار  ا عالت وتنوعها   -38
 مزيد من ا جراءات.
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 98-139و 97-139و 96-139و 94-139و 139-92  

تكسل كثرة حقو  الضلللحايا وتدانير الحماية في ا جراءات ال نارية تقديم أفضلللل دعم مممن وقارم   -39
ء بصللسة خاصللة مثل األ سال أو ضللحايا  عالخ االحتياجات لمختالل ف ات الضللحايا )مثالا الضللحايا الضللعسا

 ال رارم ال نسية أو العنل المنزلي(.

ولضلللمان المالحقة القضلللارية السعالة لالت ار بالبشلللر، فإن التواصلللل نين جميع السلللال ات المتأثرة   -40
، ي ري تبلادل  2013فمنلذ علات   -والمنلملات  ير الحموميلة وجملاعلات اللدعوة أمر مهم بشللللللللللللللملل خلاص  

 ن ممثالي سال ات  نساذ القانون وجمعيات حماية الضحايا المتخصصة.سنوي لآلراء ني

  139-110 

تمثيل المرأة في الم الس: وفقاا لقانون المسلللللللللاواة نين المرأة والرجل في م الس ا الللللللللراف، ي ب  -41
في المارة ل ميع أعضلللللللللاء م الس ا دارة في الشلللللللللركات المدرجة في  30مراعاة حصلللللللللة جنسلللللللللانية قدرها  

 مونل(. 1 000و الكبيرة )أخثر من البورصة أ

 164-139و 160-139و 139-158  

تولي النمسلللللللللا أهمية كبيرة لمنع العنل وحماية المرأة منه. وتتواصلللللللللل التدانير ذات الصلللللللللالة وفقاا   -42
 لالبرناما الحمومي.

 173-139و 139-169  

حماية الخاصلللللة نهم(  )حقو  الضلللللحايا وتدانير ال  92-139انلر التسسللللليرات المتعالقة بالتوصلللللية   -43
 )المبدأ التوجيهي المتعالل بالمالحقة ال نارية لالعنل المنزلي(. 30-140وبالتوصية 

 211-139و 208-139و 139-195  

يضللللللمن القانون المسللللللاعدة القانونية المسللللللتقالة. ويتضللللللمن االتسا  ا  اري مع الوكالة االتحادية   -44
لتحقيل هذه الياية. وقد أنشللللللئ م الس اسللللللتشللللللاري يقدت  لخدمات الرعاية والدعم أيضللللللاا ضللللللمانات تنليمية 

 توصيات  لخ ا دارة، و لخ  دارة المساعدة القانونية والتمثيل، ووزارة العدل، ووزارة الداخالية.

  139-199 

ر ووضللعهم القانوني مصللدر قالل رريسللي لالحمومة االتحادية   -45 يشللمل تحسللين حماية الالج ين القصللّ
يتضللللللللمن البرناما الحمومي ذلك األمر نوصللللللللسه أولوية من أولويات هذه السترة  النمسللللللللاوية، ولهذا السللللللللبب  

التشلللللللللريعية. وهدف الحمومة االتحادية هو أن تكسل بموجب القانون قدرة خدمات رعاية األ سال والشلللللللللباي  
 عالخ تولي حضانة القّصر  ير المصحوبين فور وصولهم  لخ النمسا.
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 كانون الثانيل   26ق تن ُتحاط بها علما  في  تفسأأأيراو تتعلق ب عل التواأأأااو التي سأأأت  
 2021يناير 

 15-141إلى  141-2  

ال تعتزت النمسلللللللللللا التصلللللللللللديل عالخ االتسارية الدولية لحماية حقو  جميع العمال المهاجرين وأفراد   -46
جدون  أسلللللرهم ألنها ال تميز بما يمسي نين المهاجرين الذين دخالوا البالد بصلللللورة  ير قانونية وأول ك الذين يو 

 ريه بصورة قانونية.

 21-141و 20-141و 19-141و 17-141و 15-141و 141-12  

 يشلللللللمل  البروتوكول االختياري لالعهد الدولي الخاص بالحقو  االقتصلللللللادية واالجتماعية والثقارية: -47
مسللللا،  لالنمسللللا. وقد التزم  الن اا احترات حقو  ا نسللللان االقتصللللادية واالجتماعية والثقارية مصللللدر قالل رريسللللي

نتصللللديقها عالخ العهد الدولي الخاص بالحقو  االقتصللللادية واالجتماعية والثقارية وعالخ الميثا  االجتماعي  
األوروبي )المنق ( واالتساريات الدولية األخرى لحقو  ا نسلللان، بحماية حقو  ا نسلللان الشلللامالة في الم ال  

اد لتقديم الللماوى أو  عون عالخ الصلللعيدين  االقتصلللادي واالجتماعي والثقافي. وهنا   ممانيات عديدة لألفر 
الو ني واألوروبي. وال يزال التصللللللللديل عالخ البروتوكول االختياري المالحل بالعهد الدولي الخاص بالحقو   
االقتصللادية واالجتماعية والثقارية قيد الدراسللة، مع ا حا ة عالماا عالخ وجه الخصللوص بالسللوانل القضللارية  

الخللاص بللالحقو  االقتصلللللللللللللللاديللة واالجتمللاعيللة والثقللاريللة.  ير أنلله ال ي توخخخ لال نللة المعنيللة بللالعهللد الللدولي  
 التصديل في الوق  الراهن.

  141-15 

 .22-140انلر التسسير المتعالل بالتوصية  -48

  141-18 

ق  1- 140لال الع عالخ البروتوكول االختياري لال نة حقو  ال سل، انلر التسسللللير المتعالل بالتوصللللية   - 49
ولال الع عالخ البروتوكول االختياري المالحل بالعهد الدولي الخاص بالحقو  االقتصللللادية واالجتماعية والثقارية،  

 . 12- 141انلر التسسير المتعالل بالتوصية  

 44-141و 40-141و 141-26  

 .41-139و 35-139انلر التسسيرات المتعالقة بالتوصيتين  -50

  141-40 

 .16-140التوصية انلر التسسير المتعالل ب -51

 43-141و 42-141و 141-41  

 .35-139انلر التسسير المتعالل بالتوصية  -52

 53-141إلى  141-46  

سلللت نتل ر نتارا مشلللاورات االتحاد  و .  17-140انلر ال زء األول من التسسلللير المتعالل بالتوصلللية   -53
 ي )مبادرة ا دارة المستدامة لالشركات(. األوروبي الداخالية بشأن نها مشتر   زاء يا دارة المستدامة لالشركات



A/HRC/47/12/Add.1 

9 GE.21-05938 

 56- 141و  141-55  

 (. 1867من القانون األساسي    15و   14يمسل الدستور في النمسا حرية الدين والممارسة الدينية )المادتان  - 54

 60-141و 58-141و 57-141و 42-141و 141-59  

تقدت الم الس االسللللللللتشللللللللارية    ة،والحياة العامريما يتعالل نتمثيل األقاليات الو نية في السللللللللياسللللللللة   -55
لألقاليات الو نية الخاصللللة بمل أقالية و نية المشللللورة لالحمومة االتحاديةق وي سللللن د  لخ أفراد األقاليات الو نية  
واليات في الهي ات التمثيالية العامة ومناصلللب في الخدمة العامة. وتنلم األقاليات الو نية نسسلللها أيضلللاا في 

 يصوتهاي وتعزز األنش ة التعاليمية والثقارية. بمثابة تكون جمعيات خاصة 

وينف البرناما الحمومي الحالي عالخ  نشلللاء فريل عامل يضلللم ممثالين لألقاليات الو نية لدراسلللة   -56
 تحديث تمثيل األقاليات الو نية.

  141-61 

ا نترنللل ،    لال هود األوروبيلللة والو نيلللة الراميلللة  لخ تكثيخ مملللافحلللة خ لللاي الكراةيلللة عالخ  نلراا  -57
من   111ي توخخ  لياء الصلللللللسة ال رمية عن ال رارم السردية ذات الصلللللللالة، بما في ذلك التشلللللللهير )المادة   ال

 القانون ال ناري(.

  141-64 

، تضللللللللللللللاعل تمويلل األقاليلات الو نيلة نهلدف تعزيز األنشلللللللللللللل لة المتعالقلة بحملايلة 2021في علات  -58
 .65-141لمتعالل بالتوصية األقاليات بشمل مستمر ومستدات. انلر التسسير ا

  141-65 

وثيقة لألقاليات الو نية، وال سلللللللللليما من خالل الم الس  المؤسللللللللللسللللللللللية المشللللللللللاركة  اليمسل القانون   -59
خ هذه  االسلللللللتشلللللللارية الو نية لألقاليات المشلللللللار  ليها أيضلللللللاا في البرناما الحمومي الحالي. ويتم الحسا  عال

 ات الو نية.أيضاا من خالل حوار دارم مع األقالي المشاركة

، انلر التسسللللللللللللللير المتعالل  2021وريمللا يتعالل بمضلللللللللللللللاعسللة التمويللل لألقاليللات الو نيللة في عللات   -60
 .64-141بالتوصية 

  141-66 

بالسعل عالخ تدانير لتعزيز مشلللللللاركة ف ات المهاجرين في الحياة    2017ينف قانون ا دماج لعات   -61
 (.2من المادة  2سقرة االجتماعية واالقتصادية والثقارية في النمسا )ال

  141-70 

من منلور كمي، يمثل انعدات ال نسللللية مشللللمالة بسللللي ة  لخ حد ما في النمسللللا. وأ البية قرارات انعدات   - 62
ال نسللية تتخذها اآلن سللال ة مركزية. وريما يتعالل بالحصللول عالخ تصللاري  ا قامة، تن بل عالخ موا ني البالدان  

عالخ عديمي ال نسللللللية. ويممن  صللللللدار جواز سللللللسر أجنبي لألاللللللخاص عديمي  الثالثة نسس القواعد التي تن بل 
 ال نسية الذين ال يحمالون وثيقة سسر صالحة. وال ترى النمسا حالياا حاجة  لخ اتخاذ مزيد من ا جراءات. 
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