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  ةمقدم -أوالً 
يسعد احلكومة األسترالية أن تقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة              -١

وقد ). االتفاقية(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      التقرير األويل ألستراليا املقدم مبوجب      
، ودخلت حيـز النفـاذ بالنـسبة        ٢٠٠٨ هيولي/ متوز ١٧صدقت أستراليا على االتفاقية يف      

  . ٢٠٠٨أغسطس / آب١٦ألستراليا يف 
وعندما يقرأ هذا التقرير باالقتران مع الوثيقة األساسية املوحدة ألستراليا فإنه يـبني               -٢

وتكرس احلكومة جهوداً كـبرية      .)١(التزام أستراليا باحترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
ساواة مـع   لكفالة متكني األشخاص ذوي اإلعاقة يف أستراليا من التمتع الكامل وعلى قدم امل            

وتقـدم اإلحـصاءات    . اآلخرين، جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفقاً لالتفاقية       
الواردة يف مرفق هذا التقرير الدليل على نتيجة هذه اجلهود وعلى تـأثري سياسـات تنفيـذ                 

ويبني هذا التقرير أن حكومة أستراليا وحكومات الواليات واألقاليم قـد سـعت             . االتفاقية
فرص لكفالة تنفيذ االتفاقية بفعالية يف أستراليا، وأنه يتم احترام الكرامة املتأصـلة يف              إلجياد  

  . األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيزها

  إعداد التقرير وهيكله  -ألف 
حقوق  باتفاقية اخلاصةالوثيقة  للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن     أعد هذا التقرير وفقاً       -٣

 من  ٣٥، من املادة    ١ها الدول األطراف مبوجب الفقرة      ستقدماليت  ذوي اإلعاقة    األشخاص
 واملبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،          االتفاقية

مبا يف ذلك مبادئ توجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة موجهـة ملعاهـدات        
ثل تكملة للوثيقة األساسية املوحدة ألستراليا وينبغي أن        ومن مث، فإن هذا التقرير مي      .)٢(بعينها

  . يقرأ باالقتران مع تلك الوثيقة األساسية
ويتضمن هذا التقرير التكميلي معلومات عن تنفيذ االتفاقية يف أسـتراليا، ويـشرح         -٤

 . السياسات، والربامج والقوانني األسترالية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 

 .٢٠٠٧ هيولي/ متوز٢٥قدمت الوثيقة األساسية املوحدة إىل مفوضية حقوق اإلنسان يف  )١(
األشخاص ذوي اإلعاقة اليت يتعني على الـدول األطـراف          حقوق  باتفاقية  بشأن الوثيقة اخلاصة    مبادئ توجيهية    ) ٢(

ومبادئ توجيهيـة منـسقة    ؛UN Doc CRPD/C/2/3 (2009)تفاقية اال من ٣٥ من املادة ١تقدميها مبوجب الفقرة 
ـ                  ية لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية لتقـدمي وثيقـة أساس

 . UN Doc HRI/MC/2006/3 (2006)، موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها
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  لتشاور مع حكومات الواليات واألقاليم ا -باء 
وألن حكومـات   .  من الوثيقة األساسية   ١٦اهليكل االحتادي ألستراليا مبني يف الفقرة         -٥

الواليات واألقاليم مسؤولة عن الكثري من األنشطة احلكومية املتعلقة بتنفيـذ االتفاقيـة، فقـد        
يات واألقاليم يف إعداد هـذا      أجرت احلكومة األسترالية مشاورات موسعة مع حكومات الوال       

 . وتطبق االتفاقية على الواليات واألقاليم األسترالية كافة من دون حدود أو استثناءات. التقرير

  التشاور مع املنظمات غري احلكومية -جيم 
. تقر أستراليا بالدور اجلوهري للمنظمات غري احلكومية يف وضع االتفاقية وتنفيذها            -٦

 من  ٨١ي اضطلعت به املنظمات غري احلكومية يف أستراليا يف الفقرة           ويرد وصف الدور الذ   
وقد سعت احلكومة الستطالع آراء املنظمات غري احلكومية يف مراحـل           . الوثيقة األساسية 

    . عديدة مهمة من صياغة هذا التقرير
فيها ويف أثناء األعمال التحضريية األولية للتقرير، دعيت املنظمات غري احلكومية، مبا              -٧

منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، إىل أن تقدم إىل احلكومة األسترالية آراءها األولية بـشأن             
املعلومات اليت ترغب يف أن تراها مدرجة يف التقرير، أو املسائل اليت تعتقد أنه يـتعني علـى      

ابـة  كما وفرت احلكومة األسترالية مشروع التقرير على موقع إدارة الني      . احلكومة أن تتناوهلا  
العامة األسترالية على اإلنترنت، ودعت املنظمات غري احلكومية وأفراد اجلمهور إىل تقـدمي             

، وأخطرت  HTML و ،PDF و ،Wordومت توفري التقرير بنظام     . تعليقاهتم على مشروع التقرير   
قـد  و. مجيع اهليئات الرئيسية املعنية باإلعاقة واملنظمات غري احلكومية املعنية باملشاورة العامة          

وبعد إجراء املشاورة العامة، طلبت معلومات .  تعليقاً خالل املشاورة العامة٢٠ورد أكثر من    
أخرى من مجيع الواليات القضائية األسترالية ونقح التقرير لكي يعكس بعض املسائل الـيت              

  . أثريت
د وير. وتشاورت احلكومة أيضاً مع جلنة حقوق اإلنسان األسترالية بشأن هذا التقرير       -٨

يف الفقرات ) اليت تعرف رمسياً باسم جلنة حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص(وصف لدور اللجنة    
 .  من الوثيقة األساسية٧٥ إىل ٦٩من 

 بشأن االتفاقيةأستراليا اليت قدمتها عالنات اإل -دال 

قدمت أستراليا ثالثة إعالنات تفسريية لالتفاقية، أوضـحت فيهـا فهـم أسـتراليا                -٩
يتعلق اإلعالنان األوالن بفهم أستراليا للمـواد الـيت          .)٣( من االتفاقية  ١٨ و ١٤ و ١٢ للمواد

 .تتناول األهلية القانونية للشخص وكرامته وباستخدام صنع القرارات البديلة والعالج القسري          
 __________ احلاالت اليت تعد فيها هذه الترتيبات ضرورية، وتكون خاضعة لـضمانات وفقـاً             يتم يف  وال

 .ألف املرفق يف باالتفاقية املتعلقة أستراليا إعالنات ترد )٣(
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 احلاالت اليت تعد فيها هذه الترتيبات ضـرورية، وتكـون خاضـعة لـضمانات وفقـاً                يف
وميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن سياسـة  . من االتفاقية ) ٢(١٤و )٤(١٢ للمادتني

 .  أدناه١٤ و١٢أستراليا فيما يتعلق باختاذ قرارات بديلة وبالعالج القسري حتت املادتني 

 يوضح اإلعالن األسترايل املتعلق باحلق يف حرية االنتقال فهم احلكومة بـأن االتفاقيـة               -١٠
يؤثر   وال يكون ذلك الشخص من مواطنيه،      ال دخول أو البقاء يف بلد    تنشئ حقاً لشخص يف ال     ال

على املتطلبات اليت تفرضها أستراليا على غري املواطنني الراغبني يف دخول أستراليا أو البقاء فيهـا،                
وميكن احلـصول علـى     . مادامت هذه املتطلبات تستند إىل معايري مشروعة وموضوعية ومعقولة        

 .  أدناه١٨ املتطلبات األسترالية الصحية للهجرة حتت املادة مزيد من املعلومات عن

 حالة الربوتوكول االختياري -هاء 

، ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١انضمت أستراليا إىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية يف          -١١
 وحـىت اآلن،  . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٠ودخل الربوتوكول حيز النفاذ بالنسبة ألستراليا يف        

 . تراليا أي مراسالت يف إطار الربوتوكول االختياريتتلق أس مل

  االتفاقية من ٤ إىل ١ من املواد -ثانياً 

األشخاص ذوو اإلعاقة أفراد ذوو قيمة عالية يف األسر واجملتمعات وأماكن العمـل               -١٢
احلـني  ويف  . األسترالية ويسهمون إسهاماً إجيابياً يف تنوع احلياة الثقافية واجملتمعية يف أستراليا          

الذي يشكل فيه األشخاص ذوو اإلعاقة جزءاً مهماً يف اجملتمع األسترايل، تسلم أستراليا بأهنم              
وأسـتراليا  . يواجهون عدداً من التحديات يف التمتع حبقوقهم على قدم املساواة مع اآلخرين           

م ملختلـف احتياجـاهت   ملتزمة بإزالة العوائق اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة واالستجابة          
  . لتمكينهم من التمتع حبقوقهم على أساس املساواة مع األستراليني كافة

 أعداد ذوي اإلعاقة يف أستراليا -ألف 

اليت أجراها مكتـب     بينت الدراسة االستقصائية لإلعاقة والشيوخة ومقدمي الرعاية        -١٣
 لياأسـترا يف  أن هناك شخصاً واحداً من كل مخسة أشخاص          ٢٠٠٣اإلحصاء األسترايل يف    

 اإلعاقة يف الـذكور     ومعدل .)٤(من ذوي اإلعاقة املسجلني   )  يف املائة  ٢٠ أو   ٣ ٩٥٨ ٣٠٠(
البدنية هـي   واحلاالت  . )٥() يف املائة  ٢٠,١(مماثل ملعدل اإلعاقة يف اإلناث      )  يف املائة  ١٩,٨(

__________ 

 أو تقييـد  أو حتديد بأهنا اإلعاقة عرفت الرعاية، ومقدمي والشيوخة لإلعاقة االستقصائية الدراسة ألغراض )٤(
 . اليومية األنشطة ويقيد األقل على هرأش لستة يستمر أن يرجح أو ستمرم ضعف،

 مـن  الفتـرة  خـالل  ،٢٠٠٩ لعـام  الرعايـة  ومقدمي والشيوخة لإلعاقة االستقصائية الدراسة أجريت )٥(
 . ٢٠١٠ يف نتائجهاتصدر  أن املتوقع ومن ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون إىل أبريل/نيسان
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 يف املائة   ١٦    لا بينما تتمثل اإلعاقة الرئيسية يف نسبة     )  يف املائة  ٨٤(أكثر أنواع اإلعاقة شيوعاً     
  .)٦(املتبقية يف اضطراب عقلي أو سلوكي

 التدابري التشريعية  -باء 

، ٢٠١٠حقوق اإلنـسان لعـام       )الرقابة الربملانية يف جمال   (يف إطار مشروع قانون       -١٤
ستنشأ جلنة برملانية مشتركة معنية حبقوق اإلنسان لدراسة توافق التشريع مـع االلتزامـات              

كمـا   .)٧(ال حقوق اإلنسان، مبا فيها االلتزامات املتعلقة باالتفاقيـة        الدولية ألستراليا يف جم   
يضيف مشروع القانون شرطاً يقضي بأن يشفع كل مشروع قانون جديد يعـرض علـى               

ومتثل . الربملان ببيان عن مدى توافقه مع االلتزامات الدولية ألستراليا يف جمال حقوق اإلنسان            
 حقوق اإلنسان يف أستراليا وسوف تعزز فهم واحتـرام          هذه التدابري جزءاً جوهرياً من إطار     

 . حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أستراليا

  التشريع املتعلق بعدم التمييز  -١ 
 التمييز املباشـر وغـري      )كومنولثال(١٩٩٢قانون التمييز ضد اإلعاقة لسنة      جيعل    -١٥

عمل والعمالة، والتعليم، والوصول إىل     املباشر على أساس اإلعاقة أمراً غري مشروع يف جمال ال         
 األماكن، أو تقدمي السلع واخلدمات واملرافق، أو التصرف يف ملـك أو مـصلحة يف أرض،               

عضوية األندية واجلمعيات احملدودة، واأللعاب الرياضية، وإدارة القوانني والربامج االحتادية           أو
يز ضد اإلعاقة على احلكومة األسـترالية،       وينطبق قانون التمي  . األسترالية أمراً خمالفاً للقانون   

وميكن للجنة حقوق اإلنسان األسـترالية      . وعلى الواليات، واألقاليم وهيئات القطاع اخلاص     
  . مبوجب هذا القانون التحقيق يف شكاوى التمييز ضد اإلعاقة

قـة  ووضعت احلكومة األسترالية جمموعتني من املعايري يف إطار قانون التمييز ضـد اإلعا          -١٦
معايري التسهيالت اخلاصة باإلعاقة    (بشأن التسهيالت اخلاصة بذوي اإلعاقة يف وسائل النقل العام          

، كمـا قـدمت     ))معايري التعليم  (معايري اإلعاقة يف التعليم   (والتعليم  )) معايري النقل  (يف النقل العام  
 اخلاصـة بالوصـول إىل   للربملان جمموعة ثالثة ملعايري تطبق على املستوى الوطين بشأن التسهيالت        

  )). معايري األماكن (٢٠١٠لسنة )  املباين-الوصول إىل األماكن  (معايري اإلعاقة(األماكن 

__________ 

 عريـضاً  تـصنيفاً  اإلعاقة صور صنفت ية،الرعا ومقدمي والشيوخة لإلعاقة االستقصائية الدراسة ألغراض )٦(
 أو عقليـة  حـاالت  (احلواس أو العقل بعمل أو ،)بدنية حاالت (الفيزيولوجيا أو بالتشريح صلتها حبسب
 .‘بدنية حاالت’ أيضاً هي احلاالت هذه أن من الرغم على) سلوكية

 .٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٣٠ يف الربملان يف القانون مشروع عرض )٧(
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 .)٨(وهناك أيضاً تشريع يف كل والية وإقليم حيظر التمييز علـى أسـاس اإلعاقـة                -١٧
موعة من ويضطلع بإدارة هذا التشريع عدد من اهليئات على مستوى الوالية واإلقليم متارس جم      

وباإلضافة إىل ذلك،   . )٩(املهام اخلاصة بالتشريع، مبا يف ذلك التحقيق يف الشكاوى وتسويتها         
يوجد يف كل من فيكتوريا وإقليم العاصمة األسترالية تشريعات قائمة حلقوق اإلنسان تلـزم              

ان السلطات العامة مبراعاة حقوق اإلنسان عند اختاذ القرارات، والعمل وفقاً حلقوق اإلنـس            
  .)١٠(وتشجيع التمتع حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف هاتني الواليتني القضائيتني

كما تتضمن مجيع التشريعات املتعلقة بالتمييز ضد اإلعاقة يف أستراليا مفهوم إجراء              -١٨
فمثالً، يشمل . التغيريات املعقولة، وإن كانت املصطلحات ختتلف من والية قضائية إىل أخرى

  . ‘التعديل املعقول’ يف قانون التمييز ضد اإلعاقة مصطلح ‘ املعقولالتغيري’مفهوم 

 التشريع اخلاص خبدمات اإلعاقة  -٢ 

يوجد لدى معظم الواليات واألقاليم األسترالية تشريعات قائمة خاصـة خبـدمات              -١٩
وقد جرى تقييم التـشريعات  . )١١(اإلعاقة توجب تقدمي خدمات معينة لإلعاقة بطريقة شاملة     

اصة خبدمات اإلعاقة يف فيكتوريا وغرب أستراليا واعتربت متفقة مع االتفاقية، وجيـري             اخل
. حالياً استعراض التشريع اخلاص خبدمات اإلعاقة يف تسمانيا من حيث االمتثـال لالتفاقيـة             

وإقليم مشال أستراليا الستعراض التشريعات اخلاصـة       ) SA(وختطط كل من جنوب أستراليا      
  . ٢٠١١هما يف عام خبدمات اإلعاقة في

 تعريف اإلعاقة يف أستراليا  -جيم 

يوجد عدد من التعاريف املختلفة لإلعاقة يف أستراليا، مثل التعريف الوارد يف قانون               -٢٠
كما تطبـق    .)١٣(والتشريعات املناهضة للتمييز يف الواليات واألقاليم      ،)١٢(التمييز ضد اإلعاقة  

__________ 

قانون منع التمييـز    ؛  )Vic(١٩٩٥ قانون تكافؤ الفرص لسنة      ؛)NSW(١٩٧٧لتمييز لسنة   قانون مناهضة ا   )٨(
؛ )SA (١٩٨٤قانون تكافؤ الفرص لـسنة      ؛  )WA(١٩٨٤قانون تكافؤ الفرص لسنة     ؛  )Qld(١٩٩١لسنة  

 وقانون مناهـضة التمييـز    ؛  )ACT(١٩٩١قانون التمييز لسنة    ؛  )Tas(١٩٩٨قانون مناهضة التمييز لسنة     
 ).NT (١٩٩٨ لسنة

؛ جلنة تكافؤ   )Qld(؛ جلنة منع التمييز يف كويرتالند       )Vic(جلنة تكافؤ الفرص وحقوق اإلنسان يف فيكتوريا         )٩(
، )ACT(؛ وجلنة حقوق اإلنسان يف إقليم العاصمة األسـترالية          )Tas(؛ مفوضية منع التمييز     )WA(الفرص  

 ).NT(ومفوضية منع التمييز 
 ).ACT( ٢٠٠٤قانون حقوق اإلنسان لسنة ؛ )Vic (٢٠٠٦ته لسنة قانون ميثاق حقوق اإلنسان ومسؤوليا )١٠(
قانون خدمات اإلعاقـة    ؛  )Vic (٢٠٠٦قانون اإلعاقة لسنة    ؛  )NSW (١٩٩٣قانون خدمات اإلعاقة لسنة      )١١(

 ١٩٩٢قانون خدمات اإلعاقـة لـسنة   ؛ )WA (١٩٩٣قانون خدمات اإلعاقة لسنة  ؛  )Qld (٢٠٠٦ لسنة
)Tas( ١٩٩١نة قانون خدمات اإلعاقة لس؛) ACT( قانون خدمات اإلعاقة؛) NT.( 

 ).كومنولثال (١٩٩٢قانون التمييز ضد اإلعاقة لسنة ، ٤الفصل  )١٢(
 .ترد هذه التعاريف يف املرفق باء )١٣(
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. جتماعي أو لتقدمي مساعدة خاصة يف جمال التعلـيم        تعاريف خمتلفة بشأن التأهل للضمان اال     
  . والسمة املشتركة هلذه التعاريف هي أن اإلعاقة تعرف تعريفاً فضفاضاً

 البيانات اإلحصائية املتعلقة بتدابري مناهضة التمييز  -دال 

 ٣٠ حـىت    ١٩٩٣مـارس   /منذ بدء تطبيق قانون التمييز ضـد اإلعاقـة يف آذار            -٢١
 شكوى تتعلق بالتمييز    ١٠ ٢١٧، قدم يف إطار هذا القانون ما جمموعه         ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

وتأيت هذه الشكاوى إضافة إىل الشكاوى املقدمة مبوجب األحكـام املماثلـة            . ضد اإلعاقة 
ملناهضة التمييز الواردة يف إطار قوانني الواليات واألقاليم وسبل االنتصاف احملـددة املتاحـة       

 شكوى  ٩٨٠ ما جمموعه    ٢٠٠٩-٢٠٠٨فمثالً، قدم يف الفترة     . يتعلق بشؤون العمالة   فيما
 شكوى أخرى بشأن التمييز ضـد    ١ ٢٨١مبوجب قانون التمييز ضد اإلعاقة واقترنت بعدد        

اإلعاقة يف إطار قوانني الواليات واألقاليم اخلاصة بالتمييز، ليصبح جمموع الشكاوى املقدمة            
 يف ٤٠وكان .  شكوى٢ ٢٦١عن تلك السنة على الصعيد الوطين بشأن التمييز ضد اإلعاقة 

 يف املائة متـصل     ٣٥ متصل بالعمالة، و   ٢٠٠٩-٢٠٠٨املائة من الشكاوى املقدمة يف الفترة       
وقد متت تسوية   .  يف املائة متصل بالتعليم    ٩بإمكانية الوصول إىل السلع واخلدمات واملرافق، و      

 لتمييز ضـد اإلعاقـة خـالل       يف املائة من الشكاوى املقدمة مبوجب قانون ا        ٤٦أكثر من   
 .  باتفاق استرضاء قبل به اجلانبان كالمها٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة

وتنشر جلنة حقوق اإلنسان األسترالية ملخصات للنتائج احملققة من خـالل عمليـة             -٢٢
ويف بعض احلاالت، استلزمت تسوية الـشكاوى       . )١٤(االسترضاء على موقعها على اإلنترنت    

ويف حاالت أخرى، يسرت تـسوية الـشكاوى تغـيريات          . ةتسويات فردية وسرية خالص   
  . اجتماعية واسعة النطاق

 التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن التصديق على االتفاقية  -هاء 

قبل التصديق على االتفاقية، أجرت احلكومة مـشاورة مـع قطاعـات اإلعاقـة،                -٢٣
هات غري احلكومية صـاحبة     والصناعة، ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، وغريها من اجل       

 دعوة للمشاركة يف تلك املـشاورة       ٢٠٠وقد أرسل ما يزيد عن      . املصلحة، وعامة اجلمهور  
  .  ورقة٦٥ومت تلقي ما جمموعه 

__________ 

)١٤( <http://www.hreoc.gov.au/disability_rights/decisions/decisions.html>. 
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  أطر السياسات الوطنية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة -واو 

 االستراتيجية الوطنية اخلاصة باإلعاقة  -١ 

ية وحكومات الواليات واألقـاليم واحلكومـات احملليـة         وضعت احلكومة األسترال    -٢٤
وأعلن رئيس الوزراء مشروع االستراتيجية علـى  . استراتيجية وطنية خاصة باإلعاقةمشروع  

 مع التزام بتقدميه إىل جملس احلكومات األسترالية يف أقرب          ٢٠١٠ هيولي/ متوز ٢٩اجلمهور يف   
ة باإلعاقة أستراليا على الوفاء بالتزاماهتـا       وسوف تساعد االستراتيجية الوطنية اخلاص    . فرصة

مبوجب االتفاقية بوضع إطار لتعزيز ومحاية ورصد تنفيذ االتفاقية على النحـو املطلـوب يف               
  ). ٢(٣٣املادة 
 : وأغراض االستراتيجية هي  -٢٥

وضع إطار سياسات رفيع املستوى لتوفري التماسك والتوجيـه ألنـشطة             )أ(  
    السياق العام ويف السياسة العامة املتعلقة بإعاقات بعينها؛ احلكومات األسترالية عرب

 توجيه األداء احملسن للخدمات العامة ملصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة؛   )ب(  

إظهار احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وكفالة إدراجها فيما يتم وضعه            )ج(  
 . من سياسات أو عند تنفيذ ما يؤثر عليهم من مبادرات

 االستراتيجية الوطنية اخلاصة باإلعاقة التصدي للعوائق الـيت يواجههـا           هدفتسوت  -٢٦
وسوف تكفل االستراتيجية إدماج  .)١٥(األستراليون ذوو اإلعاقة وتشجيع اإلدماج االجتماعي   

املبادئ اليت ترتكز عليها االتفاقية يف السياسات والربامج اليت تؤثر علـى األشـخاص ذوي               
واملقصود هبا هو أن تكون وثيقة حية تتجدد  . ن يقدمون الرعاية هلم   اإلعاقة، وعلى أسرهم وم   

طوال عمرها الذي ميتد لعشر سنوات ومتكن األستراليني من تقييم تقـدم األشـخاص ذوي        
   .)١٦(اإلعاقة، وأن تساعد على حتسني التقارير اليت ستقدمها أستراليا مستقبالً مبوجب االتفاقية

واً من ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لتقدمي املشورة         عض ٢٨وأنشئ جملس وطين من       -٢٧
. املستندة إىل اخلربة للحكومة بشأن تطوير االستراتيجية الوطنية اخلاصة باإلعاقة وتنفيـذها            

__________ 

دة يف جمموعة عدد تصميم وإيصال الـسياسة        رؤية احلكومة األسترالية لإلدماج االجتماعي، بصيغتها الوار       )١٥(
األسترالية للخدمات العامة واإلدماج االجتماعي، هي رؤية خمصصة جملتمع يتسم بالشمول االجتماعي يشعر             
فيه مجيع األستراليني بقيمتهم وتتاح هلم فيه الفرصة والقدرة على التعلم والعمل واملشاركة ويكون هلم فيـه                

 . <http://www.socialinclusion.gov.au>ة على املوقع وجمموعة العدد متاح. صوت
 دوالر إلشراك أشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة،          ٦٤٠ ٠٠٠، سيقدم متويل مببلغ     ٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة    ) ١٦(

وأسرهم، ومقدمي الرعاية هلم لتقدمي إسهامات نشطة يف االستراتيجية الوطنية اخلاصة باإلعاقـة، واالسـتراتيجية               
اية، مبا يف ذلك الدراسة اليت جتريها جلنة اإلنتاجية عن الرعاية وتقدمي الـدعم علـى األجـل                  الوطنية ملقدمي الرع  

 ماليني دوالر على مدى أربع سنوات من أجل إنـشاء وحـدة             ٦,٢وستقدم احلكومة األسترالية مبلغ     . الطويل
 .  ضد اإلعاقةلتنسيق السياسات وألعمال اإلعاقة من أجل وضع وتنفيذ االستراتيجية اخلاصة بالتمييز
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ويضم اجمللس أفراداً من ذوي اإلعاقة، وأسرهم، ومقدمي الرعاية هلم وممثلني عن الـصناعة              
لية مشاورة عامة وطنية كجـزء مـن وضـع          وأجرى اجمللس عم  . واالحتادات، وأكادمييني 

جتربة األشـخاص ذوي     :ليصمت اآلخرون االستراتيجية وأصدر تقريراً عن املشاورة بعنوان       
وقد حدد التقرير عدداً من العقبات اهليكلية واملنهجيـة أمـام           . اإلعاقة وأسرهم يف أستراليا   

 .ر عند وضع االستراتيجيةاملشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومت أخذها يف االعتبا

وكجزء من االستراتيجية، طلبت احلكومة األسترالية إجراء دراسة عن إنشاء برنامج             -٢٨
وطين طويل األجل لرعاية ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف أستراليا، تضطلع هبا حالياً جلنة              

الجتماعي يعكس  وستتناول الدراسة جمموعة من املسائل، تتضمن منوذجاً للتأمني ا        . اإلنتاجية
وعينت احلكومة مثانية أشخاص مـن ذوي اخلـربة   . توزيع خماطر اإلعاقة على السكان كافة   

والتجربة يف مسائل اإلعاقة، والرعاية، والدعم، والتأمني يف الفريق املستقل التابع هلا والـذي              
تقـدمي  وقد طلب من اللجنة . يسدي املشورة للحكومة وللجنة اإلنتاجية خالل فترة الدراسة     

  . ٢٠١١ هيولي/تقرير حبلول شهر متوز

 االتفاق الوطين بشأن باإلعاقة -٢ 

 هو التزام من جانب مجيع احلكومات األسترالية بالعمل          اإلعاقة بشأناالتفاق الوطين     -٢٩
ويعكس االتفاق  . من خالل شراكة من أجل حتسني النتائج بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة          

ليا بتوفري مزيد من الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة يف احلياة           التزاماً قوياً من أسترا   
 .االقتصادية واالجتماعية ألستراليا والتمتع هبا

ومن خالل االتفاق الوطين بشأن اإلعاقة، التزمت احلكومة األسترالية وحكومـات             -٣٠
 .)١٧(ة العامة الواليات واألقاليم بالعمل على ضمان وصول مجيع الناس إىل اخلدمات احلكومي          

ومبوجب االتفاق الوطين، تضطلع حكومات الواليات واألقاليم باملسؤولية عن توفري خدمات           
اإلعاقة املتخصصة، بينما تضطلع احلكومة األسترالية باملسؤولية عن توفري خدمات التوظيف           

كما التزمت حكومـات    . وتعزيز الدخل املوجهني لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة       
 واليات واألقاليم بزيادة املساعدات اليت تقدم للشباب املوجودين يف دور رعاية املـسنني،            ال
املعرضني لالنتقال لتلك الدور، من أجل توفري أشكال أكثر مالءمة لإلقامة، واستراتيجيات           أو

وقد حل االتفاق الوطين بشأن اإلعاقة حمل االتفاق الثالث اخلـاص        . حتويلية وخدمات حمسنة  
 .)١٨()CTSDA( الواليات واألقاليم كومنولثاقة لباإلع

__________ 

 .١٣، الفقرة ٤االتفاق الوطين بشأن اإلعاقة، الصفحة  )١٧(
 كومنولثبلغ جمموع التكاليف احلكومية اليت أنفقت على اخلدمات املمولة املقدمة يف إطار االتفاق الثالث ل               )١٨(

تتـضمن   وال. ٢٠٠٨-٢٠٠٧ باليني دوالر خالل الفترة      ٤,٧الواليات واألقاليم اخلاص باإلعاقة السابق      
وترد البيانات املتعلقة باخلدمات املمولة يف إطار االتفاق الثالـث يف           . ه النفقات مدفوعات دعم الدخل    هذ

 .املرفق هاء



CRPD/C/AUS/1 

GE.12-43428 12 

وتستهدف املعايري الوطنية خلدمات اإلعاقة توجيه املمارسـات املتبعـة يف تقـدمي               -٣١
اخلدمات لضمان اجلودة يف إيصال مجيع خدمات اإلعاقة اليت تقدم يف إطار االتفاق الـوطين               

تفاق يف توفري هنج متسق على الصعيد ويتمثل أحد جماالت التركيز املهمة يف اال. بشأن اإلعاقة 
 .ت اإلعاقة وحتسينها بصفة مستمرةالوطين لضمان جودة خدما

  خطط العمل اخلاصة باإلعاقة -زاي 

مجيع الواليات واألقاليم لديها خطط عمل خاصة باإلعاقة، مصممة لضمان وصول             -٣٢
 .)١٩(األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف القطاع العام واخلدمات املمولة

 ٣٠-٨ و٥ املواد -ثالثاً 

 )٥املادة (املساواة وعدم التمييز  -ألف 

كما نوقش أعاله، يوجد لدى أستراليا نظام قوي لتشريعات مناهضة التمييز علـى               -٣٣
 ومستوى الواليات واألقاليم يهدف إىل القضاء علـى التمييـز علـى             كومنولثمستوى ال 

  .اإلعاقة أساس
رالية املناهضة للتمييز الدعم من جلنة حلقوق اإلنسان أو لتكافؤ          وتتلقى القوانني األست    -٣٤

 فيما يتعلق بتشريعات مناهضة التمييز املهامالفرص يف كل والية قضائية تضطلع مبجموعة من         
فمثالً، تضطلع جلنة حقوق اإلنسان األسترالية مبجموعـة      .)٢٠(يف نطاق تلك الوالية القضائية    

 :ن التمييز ضد اإلعاقة قانو القانونية يف إطاراملهاممن 

ميكن للجنة حقوق اإلنسان األسترالية أن حتقـق يف أي شـكوى            : الشكاوى  )أ(  
يتيـسر    مل إذاو.  عند االقتضاء  تتعلق بقانون التمييز ضد اإلعاقة، وأن تتوصل إىل تسوية للشكوى         

 حقوق اإلنـسان    إجياد تسوية للشكوى، أو كان من غري املناسب إجياد تسوية هلا، أو أهنتها جلنة             
 الشكوى عندئذ جديرة ببدء إجراءات التقاضي أمـام احملكمـة االحتاديـة             أصبحتاألسترالية،  

للمحكمة أن تـأمر    جاز  وإذا مت تأييد الشكوى،     . األسترالية أو حمكمة الصلح االحتادية األسترالية     
يض، وتـوفري    عليه بتوفري عدد من سبل االنتصاف ملقدم الشكوى، مبا يف ذلك دفع تعـو              ىاملدع

فمـثالً،  . اخلدمة ملقدم الشكوى وطلب وقف السلوك التمييزي الذي تسبب يف تقدمي الشكوى           
__________ 

، ٢٠١٦-٢٠٠٦ )NSW(اجتاه جديد خلدمات اإلعاقة يف نيو ساوث ويلـز           -أقوياء معا على سبيل املثال،     )١٩(
وث ويلز تعمل بصورة أفضل بالنـسبة       اجتاه جديد جلعل اخلدمات اليت تقدمها حكومة نيو سا        : وأفضل معاً 

؛ ٢٠١٢-٢٠٠٢؛ خطة والية فيكتوريا بشأن اإلعاقة       ٢٠١١-٢٠٠٧: لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم   
خطة السنوات العشر لدعم السكان ذوي اإلعاقة يف كويرتالند؛ تعزيز استراتيجية االستقالل؛ خطط العمل              

واالجتاهات ) تسمانيا (٢٠١٠-٢-٢٠٠٥اص باإلعاقة   اخلاصة باإلعاقة يف جنوب أستراليا؛ إطار العمل اخل       
 .٢٠١٤) إقليم العاصمة األسترالية (٢٠١٤حنو التحدي : املستقبلية

 . أعاله٥نظر احلاشية ا )٢٠(
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إىل أن   ،)٢١(كالرك ضد املكتب الكاثوليكي للتعلـيم وآنـور       انتهت احملكمة االحتادية يف قضية      
 على أساس اإلعاقة املصاب هبا بعـدم        شديداملدرسة ميزت ضد طالب حمتمل كان مصاباً بصمم         

ومنحـت  . ملساعدة الطالب يف غرفـة الدراسـة       مساعدته بتوفري مترجم بلغة اإلشارة األسترالية     
  . دوالر٢٦ ٠٠٠طالب تعويضاً قدره احملكمة ال
ميكن أن متنح اللجنة إعفاء مؤقتاً مبوجب قانون التمييـز          : اإلعفاءات املؤقتة   )ب(  

ميكن الوصول إليهـا    ئات شاملة و  وهذه آلية مهمة إلدارة االنتقال إىل نظم وبي       . ضد اإلعاقة 
  .وغري متييزية

تضطلع جلنة حقوق اإلنـسان األسـترالية       : إذكاء الوعي والفهم واالمتثال     )ج(  
فمـثال، يـضم املـورد    . بوظيفة تعزيز فهم وقبول قانون التمييز ضد اإلعاقة واالمتثال لـه        

’rightsED‘         ديداً للحقـوق   ، وهو مورد لتعليم حقوق اإلنسان للمعلمني، وحدة خمصصة حت
 .)٢٢(اخلاصة باإلعاقة

، كومنولـث وميكن للجنة حقوق اإلنسان األسترالية أيضاً أن تستعرض تـشريعات ال            -٣٥
وتوصي احلكومة باختاذ إجراءات، وتعد مبادئ توجيهية لتجنب التمييز على أساس اإلعاقة وأن             

كمـا تـضطلع    .  اإلعاقة تسعى للتدخل يف إجراءات احملاكم املتعلقة بقضايا التمييز على أساس         
 .ألقاليم بالكثري من هذه الوظائفجلان حقوق اإلنسان أو تكافؤ الفرص يف الواليات وا

  العمل اإلجيايب  
يهدف النهج الشامل ألستراليا املتعلق بالسياسات والـربامج واخلـدمات املتـصلة              -٣٦

. اص ذوي اإلعاقـة  مع مراعاة تنوع األشخفعليةباألشخاص ذوي اإلعاقة إىل حتقيق مساواة    
يوجد واجب ملزم يف إطار قانون مناهضة التمييز يف أستراليا للعمل بتـدابري               ال ويف حني أنه  

ترمي إىل حتقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة، فإن هذه التـدابري تعمـل كاسـتثناء أو                
 .)٢٣(كوسيلة دفاع ضد التمييز يف إطار القانون

__________ 

)٢١( [2003] FCA 1085. 
 .<http://www.humanrights.gov.au/education/index.html>متاح على املوقع  )٢٢(
 /، الـذي سـيبدأ سـريانه يف آب   ٢٠١٠ توريـا سـنة  تكـافؤ الفـرص يف فيك   فمثالً، سوف يوضح قانون      ) ٢٣(

يعد  ، أن اختاذ تدابري ألغراض تعزيز أو حتقيق املساواة املوضوعية ألفراد فئة معينة هلا مسة معينة ال                ٢٠١١ أغسطس
قانون تكـافؤ الفـرص لـسنة    وتعمل التدابري اليت يقصد هبا حتقيق املساواة لذوي اإلعاقة كاستثناء يف إطار       . متييز

على الظروف اليت يصبح التمييـز      ) تسمانيا (١٩٩٨قانون مناهضة التمييز لسنة     ويوفر  ). غرب أستراليا  (١٩٨٤
قانونياً يف حاالت معينة، واليت من بينها ما يتعلق بربامج العمل ملصلحة فئات حمرومة أو فئـات ذات احتياجـات                   

ص للجماعات احملرومة أو اجلماعات     ، وبرامج وخطط وترتيبات مصممة لتشجيع تكافؤ الفر       )٢٥الفرع  (خاصة  
إقلـيم   (١٩٩١قانون مناهضة التمييـز لـسنة        من   ٢٧كما أن الفرع    ). ٢٦الفرع  (ذات االحتياجات اخلاصة    

 . جيعل التمييز غري قانوين إذا كان الغرض منه هو حتقيق املساواة لفئة معينة من الناس ال) العاصمة األسترالية
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 ) ٨املادة (إذكاء الوعي  -باء 

من أجل تعريف مجيع األستراليني باالتفاقية، نشرت احلكومة األسـترالية االتفاقيـة        -٣٧
على قاعدة بيانات املعاهدات للمعهد األسترايل للمعلومات القانونية، وهي قاعـدة بيانـات           

وإضافة إىل ذلك، سوف ينشر هذا التقرير على موقع مكتب النائب            .)٢٤(متاحة بدون مقابل  
 .ى شبكة اإلنترنت يف عدة أشكال ميكن االطالع عليهاالعام األسترايل عل

، عقدت أستراليا مشاورة وطنية حلقـوق اإلنـسان، اسـتهدفت           ٢٠٠٩ويف عام     -٣٨
. استطالع آراء اجملتمع األسترايل عن أفضل وسيلة حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف أستراليا            

أن املشاركني يف املوائـد اجملتمعيـة       وأفادت اللجنة املعنية باملشاورة الوطنية حلقوق اإلنسان        
املستديرة حدوداً فئات معينة من األشخاص الذين حتتاج حقوق اإلنسان اخلاصة هبم قـدراً              

واستمعت اللجنة املعنية باملـشاورة      .)٢٥(أكرب من احلماية، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة       
نه من مشاكل يف أداء    حلكايات كثرية من أشخاص من ذوي اإلعاقة ومناصريهم عما يواجهو         

وأشري  ،)٢٦(احتياجاهتم اليومية وحقهم يف أن يشاركوا يف اجملتمع مشاركة كاملة قدر اإلمكان     
واألشـخاص ذوي اإلعاقـة الـذين        )٢٧(إىل أن السكان االستراليني األصليني ذوي اإلعاقة      

   .)٢٨(يعيشون يف املناطق الريفية واملناطق النائية يف أستراليا يواجهون حتديات أخرى
، أعلن النائب العام اإلطار اجلديد حلقوق اإلنسان يف         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢١ويف    -٣٩

ويعمل . أستراليا، الذي يبني التدابري الرئيسية لزيادة محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف أستراليا           
 ويتمثـل أحـد   . اإلطار على أساس التوصيات األساسية اليت قدمتها اللجنة املعنية باملشاورة         

وفيما يتعلق باإلطار، التزمت احلكومة  . املبادئ الرئيسية لإلطار يف أمهية تعليم حقوق اإلنسان       
األسترالية باالضطالع مبجموعة شاملة من املبادرات التعليمية الرامية إىل زيادة فهم حقـوق             

 . اإلنسان يف اجملتمع، مبا يف ذلك برنامج للمنح معين بالتوعية اجملتمعية

جلنة حقوق اإلنسان األسترالية للتوعية اجملتمعية إىل توضيح كيفيـة           رنامجويهدف ب   -٤٠
تطبيق احلقوق واملسؤوليات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف حياتنا اليومية، مبا يف ذلك احلقـوق              

كما تضطلع اللجنة بوظيفة تعزيز فهم قانون التمييـز ضـد اإلعاقـة             . الواردة يف االتفاقية  
 القسم اخلاص حبقوق اإلعاقة يف موقع اللجنة على اإلنترنت بصورة           ويستخدم. واالمتثال له 

  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ صفحة خالل الفترة ١ ٣٥٥ ٨٩٦كثيفة، إذ مت تسجيل االطالع على 

__________ 

)٢٤( <http://www.austlii.edu.au>. 
 .http://www.humanrightsconsultation>تقرير املشاورة الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان متاح على املوقع  )٢٥(

gov.au/>, 20. 
 .٢٨املرجع نفسه،  )٢٦(
 .٢١املرجع نفسه،  )٢٧(
 .٨٦املرجع نفسه،  )٢٨(
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ويوجد لدى احلكومة األسترالية عدد من املبـادرات لتـشجيع احتـرام حقـوق                -٤١
 بقدرات األشخاص ذوي    األشخاص ذوي اإلعاقة، ومناهضة الصور النمطية، وتعزيز الوعي       

وتقدم اجلوائز الوطنية لإلعاقة كل سنة ويتم فيها االحتفال بإجنـازات           . اإلعاقة وإسهاماهتم 
وباإلضـافة إىل ذلـك، مت   . وإسهامات األفراد ذوي اإلعاقة يف اجملتمع األسترايل واإلقرار هبا      

م الدويل لألشـخاص     احتفاالً باليو  ٢٠٠٩ مناسبة يف أحناء أستراليا يف       ٧٠٠تنظيم أكثر من    
 .)٢٩(ذوي اإلعاقة

ففـي  . كما يوجد لدى الواليات واألقاليم عدد من التدابري الرامية لزيادة الـوعي             -٤٢
فيكتوريا مثالً، يضطلع مكتب اإلعاقة باملسؤولية عن تنمية املشاريع اجملتمعية لزيادة الـوعي             

وقـد أعـد    . ة إزاء اإلعاقة  بقضايا اإلعاقة والتصدي للمواقف السلبية واملمارسات التمييزي      
مكتب اإلعاقة يف فيكتوريا دليالً مكتوباً بلغة بسيطة عن االتفاقية، فـضالً عـن فواصـل                

 .)٣٠(للصفحات تساعد على نشر فرادى مواد االتفاقية

وباإلضافة إىل ذلك، فإن جلان حقوق اإلنسان وتكـافؤ الفـرص يف فيكتوريـا،                -٤٣
ا واإلقليم الشمايل تقوم مجيعاً بتقدمي تثقيف وتدريب        وكويرتالند، وغرب أستراليا، وتسماني   

 .يف جمال التشريعات املناهضة للتمييز

 )٩املادة (إمكانية الوصول  -جيم 

تسلم أستراليا باألمهية البالغة لتعزيز إمكانية الوصـول لألشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٤٤
 .ة الكاملة يف جوانب احلياة كافةلتمكينهم من املشارك

ب قانون التمييز ضد اإلعاقة، تضطلع جلنة حقوق اإلنسان األسترالية بوظائف           ومبوج  -٤٥
وميكن للجنة منح   . إسداء املشورة فيما يتعلق بوضع معايري العمليات ورصدها واإلبالغ عنها         

استثناءات مؤقتة من معايري النقل، فضالً عن أجزاء من املعايري املتعلقة باألماكن واليت تغطـى            
. تتجاوز مخس سـنوات    وتصدر هذه االستثناءات لفترة معينة ال     . ة بالنقل العام  املباين اخلاص 

 .وختضع قرارات اللجنة املتعلقة باالستثناءات لالستعراض من جانب حمكمة الطعون اإلدارية

  الوصول إىل النقل -١ 
، وهي حتدد متطلبـات     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣بدأ العمل مبعايري النقل يف        -٤٦

ل الدنيا اليت يتعني على مقدمي وسائل النقل العام ومشغليها، والبنية التحتية واألماكن             الوصو
  . اخلاصة هبا

__________ 

)٢٩( <http://www.idpwd.com.au/>. 
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، متـاح   دليل بلغة بسيطة التفاقية األمم املتحدة    - خطوة موحدة إىل األمام    )٣٠(

 .<http://www.officefordisability.vic.gov.au/policies_ and_legislation.htm>على املوقع 
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دد معايري النقل املتطلبات اإللزامية املتعلقة مبسائل مثل، مـسارات الوصـول،            وحت  -٤٧
واملساحات املخصصة للمناورة، واملنحدرات وأجهزة الركوب، والفراغـات املخصـصة،          

ينات، واملداخل، وأجهزة التحكم، والرموز واإلشارات، ودفع األجـرة، وتقـدمي           والدرابز
وجيب أن تكون أجهزة النقل واألماكن والبىن التحتية اجلديدة اليت بدأ استخدامها            . املعلومات

وهناك جدول زمين لالمتثـال،     .  مستوفية ملعايري النقل   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣بعد  
 سنة لتحقيق امتثال    ٣٠ و  مهمة، تتيح فترة تتراوح بني مخس سنوات       يتضمن تواريخ منتظمة  

تضيف عبئاً دون مقتضى على       ال املرافق احلالية لشرط ضمان زيادة إمكانية الوصول بطريقة       
وبصفة عامة، تنطبق معايري النقل على كامل نطاق وسائل النقـل           . مشغلي املرافق ومقدميها  

وقد استكمل استعراض الـسنوات اخلمـس        .)٣١( أستراليا ومرافقها العامة وبنيتها التحتية يف    
 .األوىل ملعايري النقل وسوف يصدر قريبا

 فرص الوصول إىل التعليم -٢ 

حتدد معايري التعليم احلق يف الوصول إىل فرص وخدمات ومرافق مماثلة لتلك الـيت                -٤٨
عـرض الطلبـة ذوي     يتمتع هبا اآلخرون، واحلق يف املشاركة يف التعليم والتدريب مع عدم ت           

وسوف تعلن احلكومة قريباً عن عملية الستعراض الـسنوات اخلمـس            .)٣٢(اإلعاقة للتمييز 
  . األوىل لتطبيق املعايري التعليمية

 الوصول إىل األماكن -٣ 

. ٢٠١٠مارس / آذار١٥قدمت معايري الوصول إىل األماكن إىل الربملان األسترايل يف   -٤٩
ماكن املعايري الوطنية الدنيا ملتطلبات التسهيالت اخلاصة بـذوي         وتوفر معايري الوصول إىل األ    

وسوف يبدأ تطبيـق    . اإلعاقة من أجل ضمان وصوهلم إىل املباين واستخدامها بشكل وقور         
وقد استلزم تطوير معايري األمـاكن عقـد        . ٢٠١١مايو  / أيار ١املعايري اخلاصة باألماكن يف     
تني املشاورتني العديد من مجاعات ذوي اإلعاقـة        وشارك يف ها  . مشاورتني عامتني كبريتني  

 . واجلمعيات الصناعية

  األخرى للتسهيالت اخلاصة بذوي اإلعاقةكومنولثبرامج ال -٤ 

، أنشأت احلكومة األسترالية الفريق العامل املعـين بالوصـول إىل           ٢٠٠٩يف أوائل     -٥٠
 الصناعة واحلكومة لتحسني    الطائرات للنظر يف وضع تدابري عملية ميكن أن تعمل هبا كل من           

الورقة البيضاء للسياسة   وتوفر  . إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات اجلوية       
__________ 

هناك بعض االستثناءات لتطبيق معايري، مثل سيارات الليموزين والسيارات والقوارب املخصصة لالستئجار،             )٣١(
 كرسياً، واملطارات اليت    ٣٠لصغرية اليت تقل سعتها عن      وخدمات احلوافل املخصصة للمدارس، والطائرات ا     

 . تقبل خدمات النقل العام العادية ال
 .٢٤سوف تناقش معايري التعليم مرة أخرى أدناه حتت املادة  )٣٢(
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، إطاراً لتلبيـة احتياجـات      ٢٠٠٩ديسمرب  /، اليت صدرت يف كانون األول     الوطنية للطريان 
ف تـشارك  وسـو . املسافرين، ومستخدمي املطارات، واجملتمعات اليت تتأثر بأنشطة الطريان    

احلكومة األسترالية أيضاً يف الفريق العامل التابع ملنظمة الطريان املدين الدولية املعـين بوضـع       
مبادئ توجيهية بشأن التسهيالت اخلاصة بذوي اإلعاقة وتشجيع خطوط الطريان واملطارات           

 . على إعداد ونشر خطط للتسهيالت اخلاصة بذوي اإلعاقة

ة بالتعاون مع الواليات واألقاليم من أجل تنفيذ الربنـامج          وتعمل احلكومة األسترالي    -٥١
األسترايل ملواقف السيارات لتحسني وصول األشخاص الذين يواجهون صعوبات يف دخول           

كما أنشأت احلكومة األسترالية برناجماً لتحـسني املـشاركة         . املباين من مواقف السيارات   
مرة طوال احلياة والـذين حيتـاجون إىل        االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة العميقة واملست     

  .رعاية قائمة طوال احلياة

 )١٠املادة (احلق يف احلياة   -دال  

يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة باحلق يف احلياة منذ الوالدة على أساس املساواة مع سـائر                 -٥٢
 . خيضع األشخاص ذوو اإلعاقة ألي حرمان تعسفي من احلياة يف أستراليا  وال.األستراليني

  )١١املادة (حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية  -هاء 
 اليت وضعتها احلكومـة األسـترالية       املبادئ الوطنية لالنتعاش من الكوارث    تعترف    -٥٣

وحكومات الواليات واألقاليم باالشتراك مع الصليب األمحر األسترايل بأن االنتعاش الناجح           
وقد أرسيت هذه القاعدة    . ذوي اإلعاقة ينبغي أن يدعم من هم أشد ضعفاً، مثل األشخاص          

من خالل السياسات والربامج املختلفة للواليات واألقاليم املصممة لكفالة إمكانية الوصـول            
 .لإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية

 يشمل فمثالً، وضعت حكومة فيكتوريا عدداً من االستراتيجيات والربامج لكفالة أن         -٥٤
وتشمل . التخطيط حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا واالنتعاش منها األشخاص ذوي اإلعاقة         

قائمة مراجعة املذكرة التوجيهية ملركز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ اليت تستخدمها احلكومات            
 النظر يف االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك سهولة الوصـول،              احمللية
وقد اشتركت إدارة حاالت الطوارئ     . عمال التيسريات املتعلقة باملراحيض، واملنحدرات    واست

تأهب : REDiPlanيف كويرتالند مع الصليب األمحر األسترايل يف إعداد كتيب خطة الطوارئ   
، وهو متاح   ومقدمي الرعاية هلم  ،  األسر املعيشية من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة، وأسرهم       

MP3ية بنظام أيضاً يف صورة صوت
)٣٣(.  

__________ 

)٣٣( <http://www.emergency.qld.gov.au/emq/css/pdf/1805EMQ_Red_Cross_Emergency_Redi_Plan_

WEB.pdf>. 
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 )١٢املادة (االعتراف هبم على قدم املساواة أمام القانون  -واو 

ويف بعـض   . تؤيد أستراليا بقوة حق متتع األفراد ذوي اإلعاقة باألهليـة القانونيـة             -٥٥
احلاالت، قد حيتاج األشخاص ذوو اإلعاقة اإلدراكية أو املتعلقة باختاذ القـرارات إىل دعـم             

يستخدم صنع القرار البديل إال كإجراء أخري عنـدما           ال ويف أستراليا، . هليةملمارسة تلك األ  
فمثالً، قد يلزم   ). ٤(١٢تعد هذه الترتيبات ضرورية وتكون خاضعة للضمانات وفقاً للمادة          

اختاذ قرار بديل كملجأ أخري لكفالة عدم إنكار حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلـصول               
ب عدم القدرة على تقيم احتياجاهتم وأفضلياهتم أو على التعبري          على العالج الطيب السليم بسب    

 من االتفاقية فهم احلكومـة      ١٢وحيدد اإلعالن التفسريي ألستراليا فيما يتعلق باملادة        . عنها
وهتدف القوانني األسترالية املتعلقة بالوصاية والضمانات الواردة       . اللتزاماتنا مبوجب هذه املادة   

  . من االتفاقية١٦حدوث اعتداء أو استغالل أو إمهال اتساقاً مع املادة فيها إىل كفالة عدم 

 أطر اختاذ القرارات املدعومة والقرارات البديلة يف أستراليا  -١ 

  : يوجد لدى كل والية وكل إقليم ترتيبات مؤسسية وإجرائية قائمة تغطي ما يلي  -٥٦
ستعراض احتجازهم،   وإيداعهم يف املؤسسات، وا    املرغمني املرضى   حقوق  )أ(  

  والطعون املقدمة بشأن احتجاز املرضى ضد إرادهتم؛

 القبول بأشكال عالج معينة؛   )ب(  

  تعيني األوصياء وتوفري خدمات املناصرة؛   )ج(  
 . اإلدارة املالية  )د(  

ومتـارس  . ويوجد لدى مجيع الواليات واألقاليم قوانني قائمة بشأن الوصاية واإلدارة           -٥٧
ية واإلدارة بواسطة جمالس الوصاية وحماكم الوصاية ويديرها األوصياء العموميون          سلطات الوصا 

وميكن استصدار أوامر   . واملناصرون العموميون واألمناء العموميون ومفوضو احلماية يف أستراليا       
وصاية إذا كان الشخص غري قادر على إصدار أحكام معقولة بشأن كل األمـور أو أي مـن                  

مثة متطلـب آخـر،   . شخصه أو ظروفه وكان ذلك الشخص حباجة إىل وصي  األمور املتعلقة ب  
أوامـر  (وهناك أيضاً حكم بإصدار أوامر إدارية       . وهو أن يكون هناك عندئذ قرار يتعني اختاذه       

إذا كان الشخص غري قادر على إصدار أحكام معقولة يف األمور املتعلقة            ) متعلقة باإلدارة املالية  
 .)٣٤(نها وحيتاج إىل مدير إلدارة أمواله بالنيابة عنهجبميع أمالكه أو جبزء م

ومع ذلك، هناك قبول عام يف أستراليا بقيمة أطر اختاذ قرارات مدعومة فيما يتعلـق          -٥٨
قـانون الوصـاية     من   ٦فمثالً، يسعى الفرع    . باألشخاص ذوي اإلعاقة يف اختاذ القرارات     

مناسب بني حق أي شخص بـالغ ذي        إىل حتقيق توازن    ) كويرتالند (٢٠٠٠واإلدارة لسنة   
__________ 

 .علومات املتعلقة باختاذ قرار بديل يف بعض الواليات القضائيةترد يف املرفق حاء امل )٣٤(
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إعاقة يف األهلية يف التمتع بأكرب قدر ممكن من االستقاللية يف اختاذ القرارات وحقه يف تلقـي        
وتعترف كل من كويرتالند وغرب أستراليا مبتخذي قرارات غري بديلة          . دعم الختاذ القرارات  

وسوف يقوم  . ة غري رمسيني  ومتخذي قرارات بديل  ) بواسطة أفراد األسرة، مثالً   (غري رمسيني   
  . اإلقليم الشمايل بتطبيق أحكام مماثلة يف العام القادم

ويف نيو ساوث ويلز، نشرت وزارة العدل واملدعي العام جمموعـة أدوات خاصـة                -٥٩
باألهلية، تشرح األهلية الختاذ القرارات، وكيفية تقييم أهلية شخص الختاذ قرارات قانونية،            

وأحد األهداف األساسية جملموعة األدوات هـو ضـمان عـدم           . ةوطبية، ومالية، وشخصي  
وتعـزز جمموعـة األدوات اختـاذ       . استخدام عملية اختاذ القرارات البديلة إال كمالذ أخري       

 . القرارات املدعمة كأمر بالغ األمهية

  الضمانات  -٢ 
ـ             -٦٠ ول دون  حتتوي قوانني الوصاية واإلدارة األسترالية على عدد من الضمانات اليت حت

فمثالً، تصدر مجيع أوامر الوصـاية ألجـل حمـدود، وميكـن           . حدوث اعتداء أو استغالل   
وتتراوح أقصى فتـرة    . استعراضها عند الطلب كما جيري استعراضها مجيعاً عند انتهاء األمر         
 .زمنية لالستعراضات املطلوبة قانوناً بني سنة واحدة ومخس سنوات

ترالية لديها أحكام بشأن استعراض أوامـر الوصـاية         ومجيع الواليات القضائية األس     -٦١
ويف حني أن هناك    . مببادرة من الشخص البالغ أو الشخص املعين، كأحد أفراد األسرة، مثالً          

مثاين واليات قضائية يف أستراليا تتناول مسائل الوصاية واإلدارة املتعلقة بالبالغني، فإن لديها             
لتشريعات كلها إىل املبادئ األساسية ألقل التـدخالت  مجيعاً تشريعات خمتلفة، وتستند هذه ا  

  .الالزمة لتحقيق االحتياجات املبينة بوضوح للشخص ذي اإلعاقة فيما يتعلق باختاذ القرارات
وبغض النظر عن هذه الظروف احملددة اليت تقرر فيها سـلطة خمتـصة املـساعدة                 -٦٢

كات وأن يشاركوا يف املعـامالت      املطلوبة، حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يكون هلم ممتل        
 . على قدم املساواة مع اآلخرين

وتقوم بعض الواليات القضائية حالياً باستعراض قوانني الوصاية لكفالة محاية حقوق             -٦٣
فمثالً، جتري جلنـة إصـالح القـوانني يف         . ومصاحل البالغني ذوي اإلعاقة املتعلقة باألهلية     

إطار قـانون الوصـاية     الوصاية، يغطي املبادئ الواردة يف      كويرتالند حالياً استعراضاً لنظام     
، وسلطات ومسؤوليات متخـذي القـرارات البديلـة         )كويرتالند (٢٠٠٠واإلدارة لسنة   

وتقوم اللجنة املعنيـة بإصـالح القـانون يف         . ووكاالت الوصاية، واستعراضات القرارات   
من أجل كفالة أن ) فيكتوريا (١٩٨٦قانون الوصاية واإلدارة لسنة فيكتوريا حالياً باستعراض 

تقوم قوانني فيكتوريا برعاية وتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املتصلة باألهليـة             
  . الختاذ القرار، مبا يف ذلك احلقوق الواردة يف االتفاقية
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 )١٣املادة (إمكانية اللجوء إىل القضاء  -زاي 

الفعال إىل القضاء لألشخاص ذوي اإلعاقة      تدرك أستراليا أن كفالة إمكانية اللجوء         -٦٤
أمر بالغ األمهية يف ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ممارسة حقوقهم القانونية على قدم               

وهذا مهم بشكل خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلدراك أو اختاذ           . املساواة مع اآلخرين  
ة اجلنائيـة وقـد يواجهـون       القرارات ولألطفال ذوي اإلعاقة الذين يتعرضون لنظام العدال       

 .صعوبات يف التمتع بإمكانية الوصول الكامل لذلك النظام

وتشري احلكومة إىل أن األشخاص املصابني مبرض مزمن أو ذوي اإلعاقة يكونـون               -٦٥
 /ويف أيلـول  . أكثر ضعفاً يف مواجهة الصعوبات املتعلقة بإمكانية اللجوء إىل نظام العدالـة           

كومة األسترالية على العمل وفق إطار استراتيجي بشأن إمكانيـة     ، وافقت احل  ٢٠٠٩سبتمرب  
. اللجوء إىل نظام العدالة من أجل توجيه اإلصالحات املستقبلية للنظام االحتادي للعدالة املدنية       

واملقصود باستخدام اإلطار هو حتسني إمكانية اللجوء إىل القضاء يف كامل نظام العدالة، مبـا   
  .ص ذوي اإلعاقةيف ذلك بالنسبة لألشخا

ومبوجب الشراكة الوطنية خلدمات املساعدة القانونية، وهي اتفاق بـني احلكومـة              -٦٦
األسترالية وحكومات الواليات واألقاليم بشأن تقدمي خدمات املساعدة القانونية املمولة من            

ايا الـيت    للقض كومنولثاحلكومة األسترالية، ُتعطي األولوية يف متويل املساعدة القانونية يف ال         
  .)٣٥(حتتاج إىل منحة مساعدة إذا كانت تتعلق بظروف خاصة مثل اإلعاقة

وهناك عدد من التدابري القائمة يف نظام احملاكم االحتادية يف أستراليا لتلبية احتياجات               -٦٧
وتلتزم مجيع احملاكم الداخلة يف هذا النظام بإتاحة إمكانية الوصول          . األشخاص ذوي اإلعاقة  

يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة أي مشاكل يف الوصول   الها جلميع أفراد اجملتمع وبأنإىل مرافق
ومابرحت األشغال اليت ُيضطلع    . إىل مرافق احملاكم أو يف احلصول على املعلومات واخلدمات        

 تراعي احتياجات األشخاص ذوي     كومنولثهبا يف املباين القائمة واملزمع إقامتها يف حماكم ال        
 أمثلة ذلك، كفالة تركيب نظم متكاملة للمساعدة على السمع يف مجيع قاعات             ومن. اإلعاقة

احملاكم من أجل األشخاص الذين يواجهون صعوبات يف السمع، كما استخدمت اإلشارات            
املناسبة مبا فيها طريقة بريل، ومبواصلة إدخال حتسينات على إمكانية الوصول، وتيسريات عند  

طلب إىل املمارسني القانونيني، وأطراف التقاضي، والشهود إبالغ        وي. جتديد املباين وحتديثها  
احملاكم عن أي حاالت إعاقة قد تؤثر على قدرة الشخص على الوصول إىل احملاكم لـتمكني    
موظفي سجل احملكمة من اختاذ الترتيبات الالزمة للمتقاضيني لتمكينهم من املشاركة الكاملة            

ات العملية استخدام أجهزة املساعدة على الـسمع، أو         وقد تتضمن االحتياج  . يف اإلجراءات 
 . التوقف للراحة على فترات منتظمة، ألسباب طبية

__________ 

أولويـات تقـدمي املعونـة القانونيـة يف         : اجلدول ألف للشركة الوطنية خلدمات تقدمي املساعدة القانونية        )٣٥(
 .كومنولثال
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وتسمح قواعد بعض احملاكم االحتادية لذوي اإلعاقة البصرية من الشهود بقراءة إقراراهتم              -٦٨
خلطـي إىل   باالستعانة حبواسيب مزودة جبهاز لقراءة الشاشة، أو برامج حاسوبية لتحويل النص ا           

 اخلدمة الوطنيـة للتقويـة      كومنولثكما تستخدم حماكم ال   . نص مقروء أو لعرضها بطريقة بريل     
الصوتية لتمكني ذوي اإلعاقة يف السمع أو التحدث من املتقاضني من االتصال باحملكمة عن طريق               

بات الالزمة  وتتوفر أيضاً خدمات املترمجني الشفويني بطريقة اإلشارة، وميكن عمل الترتي         . اهلاتف
لالستعانة خبدمات الترمجة بلغة اإلشارة األسترالية أو مبترمجني شفويني يف نظام احلـصول علـى               

كما عملـت   .  الصطحاب املتقاضني يف اللقاءات اليت تتم يف احملاكم        كومنولثالترمجة اآلنية يف ال   
ق يـستعان فيهـا    واحملاكم معاً لتطـوير منـاذج طـال   Vision Australiaهيئة الرؤية األسترالية 

 . الراهن مع أجهزة قراءة الشاشاتبالتكنولوجيا وميكن استخدامها يف الوقت

وهناك عدد من االستراتيجيات واخلطط والسياسات القائمة يف نظـم العدالـة يف               -٦٩
الواليات واألقاليم لكفالة الوصول الفعال لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل العدالة علـى قـدم              

فمثالً، توفر حكومة نيو ساوث ويلز جمموعة من التدابري لتيـسري            .)٣٦(ناملساواة مع اآلخري  
إمكانية جلوء األشخاص ذوي اإلعاقة إىل احملاكم، مبا يف ذلك توفري الوثائق يف أشكال بديلة               
وكذلك املترمجني الشفويني يف احملاكم، وتدريب املوظفني القضائيني واملوظفني الذين يشغلون        

 القانونيني على مساعدة األشخاص املـصابني بـأمراض عقليـة           منصب شريف واملمارسني  
كما توفر نيو ساوث ويلـز      . بإعاقة تتعلق باإلدراك الذين تعاملوا مع نظام القضاء اجلنائي         أو
يلزم لعقد املؤمترات عن طريق اهلاتف وعقد جلسات احملاكم عن طريق اإلنترنت لألطراف              ما

ك أو باحلالة النفسية أو غـري       اي اإلعاقة املتعلقة باإلدر   احملدودي احلركة والسماح لألفراد ذو    
 .ذلك من صور اإلعاقة بأن يصطحبوا شخصاً ملساندهتم يف احملكمة

ألفراد اهليئـة القـضائية     ة  املساواة يف املعامل  وتوفر كويرتالند املنشور املعنون دليل        -٧٠
عاقـة، ملـساعدهتم يف   وقضاة احملاكم االبتدائية عن، الذي حيتوي على فصل شامل عـن اإل     

كما يتم تنظيم تدريب أفراد الشرطة يف كويرتالند        . القضايا اليت تتضمن أشخاصاً ذوي إعاقة     
 . ملساعدهتم يف كيفية التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

وتعهدت وزارة العدل وسالمة اجملتمع يف إقليم العاصمة األسترالية مؤخراً ونفـذت              -٧١
مكانية وصول ذوي اإلعاقة للمحاكم من أجل ضـمان إمكانيـة           عملية مراجعة حسابية إل   

وتنظم خدمات اإلعاقة يف إقليم العاصمة األسترالية . الوصول إىل اخلدمات اليت توفرها احملاكم
برنامج إجراء املقابالت مع الـشهود الـذين        تدريباً للشرطة االحتادية األسترالية كجزء من       

 على حتسني عمليات إجراء املقابالت مع األشخاص        ويركز هذا التدريب  . يتسمون بالضعف 
ذوي اإلعاقة اإلدراكية ويساعد على كفالة رعاية مصاحل أولئك األشخاص علـى النحـو              

ويقدم تدريب مماثل ملوظفي اإلصالحيات يف سجون البالغني واألحداث يف إقلـيم            . السليم
__________ 

 املدعي ووزارة العدل ومكتب   خطة العمل اخلاصة باإلعاقة   :  يف حكومة نيو ساوث ويلز     العدالة قطاعمثل   )٣٦(
وخطة خدمـة ذوي     يف فيكتوريا؛    يف وزارة العدل   وخطة العمل اخلاصة باإلعاقة    يف نيو ساوث ويلز؛      العام

 . يف كويرتالندومكتب املدعي العام اإلعاقة يف وزارة العدل
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التدريب إىل حتسني اللجوء    ويؤدي هذا   . العاصمة األسترالية كجزء من استهالل فترة السجن      
إىل القضاء عن طريق رفع قدرات املوظفني يف التعرف علـى األشـخاص ذوي اإلعاقـة                 

  . اإلدراكية والتخاطب معهم

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه  -حاء 
. أستراليا ملتزمة بكفالة عدم حرمان أي شخص يف أستراليا من حريته بسبب إعاقته              -٧٢

 أنه يتم مواجهة حتديات معينة فيما يتعلق مبعاملـة األشـخاص ذوي             على أن أستراليا تدرك   
  . اإلعاقة العقلية يف كل من السياق الصحي وسياق العدالة اجلنائية

 احتجاز األشخاص ذوي اإلعاقة اإلدراكية والفكرية يف السياق الصحي  -١ 

 الفريق املرجعي   - يقوم الفريق املرجعي العامل للسياسات والبحوث املتعلقة باإلعاقة         -٧٣
املعين باملمارسات التقييدية، املشكل من ممثلني عن احلكومة من مجيع الواليـات القـضائية              
األسترالية، باستعراض املمارسات املتبعة حالياً على الصعيد الوطين من أجل توفري أفضل إطار             

  : فيما يليوتتمثل أهداف الفريق العامل . للممارسة فيما يتعلق باملمارسات التقييدية
  وضع تعاريف متسقة يف جمال وسائل التقييد وتطبيقها؛   )أ(  
 تشاطر املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات؛   )ب(  

 التعرف على العوائق اليت حتول دون احلد من املمارسات التقييدية؛   )ج(  

 . التعرف على استراتيجيات دعم السلوك اإلجيايب  )د(  

ة املتعلقة هبذا التقرير، طلب إىل أستراليا تقدمي معلومات عـن           وخالل املشاورة العام    -٧٤
تعد وسائل العالج     وال .استخدام أدوية العالج النفسي كوسيلة من وسائل التقييد الكيميائي        

فمثالً، حتظر نيـو    . بالعقاقري شكالً مقبوالً من وسائل التقييد يف الدوائر الصحية يف أستراليا          
ويف اإلقلـيم    .)٣٧( أدوية العالج النفسي كوسيلة تقييد كيميائية      ساوث ويلز ممارسة استخدام   

الشمايل، جيب أن خيدم إعطاء أدوية العالج النفسي ألي مريض املصاحل الفضلى للمـريض              
 واحتياجاته الصحية وميكن استخدامه ألغراض العالج والتشخيص فقط ولـيس كعقـاب           

 . كوسيلة لراحة اآلخرين وال

__________ 

ميكـن اللجـوء إىل    يف نيو ساوث ويلز، يلزم احلصول على إذن خاص إلعطاء أدوية ذات تأثري عقلي، وال     )٣٧(
ت هناك موافقة من املريض، أو من الشخص املسؤول عن املريض، وتقدمي دليل يثبت أنه مت                ذلك إال إذا كان   

وجيب أن تكون هناك أدلة تثبت أنه مت وضع خطـة        . جتريب مجيع الوسائل األخرى لتحسني سلوك املريض      
 اتصاالته،  متعددة العناصر لدعم السلوك وأن هذه اخلطة تتيح سبالً أقل تقييداً ملساعدة املريض على حتسني              

وجيب تقدمي طلب للحصول على موافقة بإعطاء أدوية ذات تأثري عقلي           . والشعور بتحسني حالته وباألمان   
الـدعم  من فريق للتصريح باستخدام ممارسة تقييدية وترد ظروف االستخدام بالتفصيل املسهب يف وثيقـة               

 .)٢٠٠٩( السياسات واملمارسات:  يف نيو ساوث ويلزالسلوكي
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ناك تدابري أخرى لكفالة اتفاق استخدام املمارسات التقييديـة         وإضافة إىل ذلك، ه     -٧٥
احملـدد  (فمثالً، يتمثل دور كبري املمارسني يف فيكتوريا        . والعالج القسري مع حقوق الفرد    

يف محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       )) فيكتوريا (٢٠٠٦لسنة   قانون اإلعاقة مبوجب  
قسري، وكفالة استيفاء املعايري املناسبة، وأفـضل       املشمولني بالتدخالت التقييدية والعالج ال    

ويضطلع كبري املمارسني بدور قانوين يتمثـل يف مراقبـة          . املمارسات، واملتطلبات القانونية  
   .)٣٨(ومراجعة التدخالت التقييدية والتحقيق فيها

 احتجاز األشخاص املصابني بأمراض عقلية يف السياق الصحي -٢ 

لة احترام حقوق مجيع األشخاص الذين توجد بشأهنم شـواغل          أستراليا ملتزمة بكفا    -٧٦
جيوز احتجاز األشخاص املصابني بأمراض عقلية يف سياق صحي           وال .متس حريتهم وأمنهم  

وختضع تـدابري    .)٣٩(إال يف احلاالت اليت تنطوي على خطر إحلاق ضرر بأنفسهم وباآلخرين          
 : فمثالً. االحتجاز هذه لعدد من الضمانات

جيـوز    ال )نيو ساوث ويلـز    (٢٠٠٧قانون الصحة العقلية لسنة     جب  مبو  )أ(  
توجد وسيلة رعاية     ال احتجاز شخص مريض أو مضطرب عقلياً ضد إرادته إال إذا تقرر أنه           
   جبهود معقولة؛ةآمنة وفعالة أخرى من نوع أقل تقييداً مناسبة لذلك الشخص ومتاح

 أستراليا مبسؤولية قانونيـة      مكتب رئيس األطباء النفسيني يف غرب      يضطلع  )ب(  
فيما يتعلق برصد سالمة وجودة الرعاية الصحية العقلية لألشخاص الذين حيتجزون مبوجـب       

ويقضي القانون بإعطاء األولوية ألقـل      ). غرب أستراليا  (١٩٩٦قانون الصحة العقلية لسنة     
. صابني مبرض عقلي  اخليارات تقييداً عند النظر يف االعتبارات املتعلقة باحتجاز األشخاص امل         

وجيوز لألشخاص املصابني مبرض عقلي احملرومني من حريتهم مبوجب القانون تقدمي طعـن             
   أمام احملكمة اإلدارية للوالية؛

إقلـيم   (١٩٩٤لـسنة    )العالج والرعايـة  (قانون الصحة العقلية    مبوجب    )ج(  
ة بالعالج والرعاية ضد    ، حيق لألشخاص الطعن يف اختاذ القرارات املتعلق       )العاصمة األسترالية 

إرادهتم، كما حيق هلم متثيل أنفسهم يف الطعن، أو يف أن ميثلوا من خالل املساعدة القانونية،                 
 . واألسرة، واآلخرين

، هو مبادرة تعاونية بـني      املتعلقني بالصحة العقلية   املشروع الوطين للعزل والتقييد   و  -٧٧
يم هدفها األساسي هو احلد من اسـتخدام        احلكومة األسترالية وحكومات الواليات واألقال    

وتعتزم الفرقة العاملة   . العزل والتقييد يف الدوائر العامة للصحة العقلية، وإهناؤمها، كلما أمكن         
__________ 

ويتعني على كبري   . بالغ كبري املمارسني على أساس شهري عن كل فترة من فترات التدخل التقييدي            ينبغي إ  )٣٨(
 .املمارسني تقدمي تقرير سنوي عن أنشطته وعن التدخالت التقييدية املتبعة

ترد يف املرفق األول املعلومات املتعلقة بأعداد األشخاص املصابني بأمراض عقلية الذين جيري حرماهنم مـن                 )٣٩(
 .يتهم يف بعض الواليات القضائية األستراليةحر
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املعنية بالعزل والتقييد وضع مبادئ وإجراءات وطنية الستخدام العـزل يف إطـار مبـادئ               
.  البيئات الداخلية للمرضى النفسيني العنيف يف /توجيهية أوسع نطاقاً إلدارة السلوك املضطرب     

على أن هناك إقراراً باحلاجة إىل مزيد من العمل الذي يتعني االضطالع به يف هـذا اجملـال                  
  . لرصد العزل والتقييد داخل نظام الصحة العقلية

 أدناه عن العالج القـسري  ١٧وميكن احلصول على مزيد من املعلومات حتت املادة       -٧٨
  .  بأمراض عقليةلألشخاص املصابني

 احلرمان من احلرية يف سياق العدالة اجلنائية  -٣ 

عندما حيرم أشخاص ذوو إعاقة من حرياهتم يف سياق العدالـة اجلنائيـة، فـإهنم                 -٧٩
يستفيدون من نفس الضمانات اإلجرائية اليت يستفيد منها مجيع األشخاص اآلخرين احملرومني            

م السجون واألماكن األخرى املخصصة للحرمان مـن        وتدير الواليات واألقالي  . من حريتهم 
وهناك عدد من السياسات واملمارسات القائمة الراميـة إىل         . احلرية يف نظام العدالة اجلنائية    

وتشمل . تلبية االحتياجات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة احملتجزين يف نظام العدالة اجلنائية        
ي اإلعاقة البدنية ووصول األشـخاص ذوي  هذه االحتياجات الوصول املادي لألشخاص ذو  
  . اإلعاقة البصرية والسمعية أو اإلعاقة اإلدراكية

فمثالً، تقدم اخلدمات الرامية إىل تلبية احتياجات الدعم اإلضافية للمجـرمني ذوي              -٨٠
اإلعاقة، يف نيو ساوث ويلز، عن طريق وحدة متخصصة يف خدمات اإلعاقة على مـستوى               

ات دعم أخرى لرعاية اجملرمني الذين حيتاجون، بـسبب إعاقـاهتم، إىل            الوالية وأربعة وحد  
  . نقلهم خارج البيئة العامة ملراكز التقومي

، جيري حتديد السجناء    )فيكتوريا (٢٠٠٩ملعايري الرعاية الصحية األولية لسنة      ووفقاً    -٨١
عوامل اخلطـر   ذوي اإلعاقة بعد استقباهلم وتسجيلهم، ويتم إبالغ موظفي الرعاية الصحية ب          

واالحتياجات اخلاصة للسجناء ذوي اإلعاقة وتزويدهم بالتعليم والتدريب املناسبني ملساعدهتم          
املؤسسات اإلصالحية يف فيكتوريا     وأنشأت إدارة . على تقدمي الرعاية للسجناء ذوي اإلعاقة     

حية وتوفر إدارة املؤسسات اإلصال. وحدة سجون متخصصة للسجناء ذوي اإلعاقة اإلدراكية
يف فيكتوريا أيضاً برامج حمورة للتعامل مع السجناء ذوي اإلعاقة اإلدراكية، فضالً عن أهنـا               

 من موظفي السجون ومؤسـسات      ٤٥٠وفرت تدريباً متخصصاً يف جمال اإلعاقة ألكثر من         
اإلصالح اجملتمعية يشكلون خط املواجهة مع السجناء، ووفرت معلومات يسهل الوصـول            

  .  اإلعاقة اإلدراكية عن عملية تقدمي الشكاوى يف سجون فيكتورياإليها للسجناء ذوي
وهناك مشروع رائد ينفذ يف الوقت الراهن يف كويرتالند للمجرمني ذوي اإلعاقة يف               -٨٢

الوظائف اإلدراكية يقدم تدريباً متخصصاً ملوظفي املؤسسات اإلصالحية، ويعـني عـاملني            
 ويشرك املنظمات غري احلكومية املتخصصة من أجل        لدعم ذوي اإلعاقة يف املراكز اإلصالحية     
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كمـا جيـري    . توفري إدارة انتقالية مكثفة للحاالت ودعم إعادة التوطني يف اجملتمعات احمللية          
  . جتريب وحدة مكرسة للدعم الشخصي ملساعدة اجملرمني ذوي اإلعاقة يف الوظائف اإلدراكية

راليا عدداً من اخلدمات املتخصـصة      وتوفر إدارة اخلدمات اإلصالحية يف غرب أست        -٨٣
ملعاجلة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال االتصاالت، مبا يف ذلك برنـامج إلدارة              
الشكاوى خلدمة األشخاص الذين يواجهون صعوبات لغوية أو مشاكل يف السمع، وخططاً            

رب أسـتراليا،   للتعامل مع الشباب ذوي اإلعاقة احملتجزين يف مراكز احتجاز األحداث يف غ           
 لتحويل املخالفني املدانني يف جرائم بـسيطة مـن          وبرناجماً للتحويل املتعلق باإلعاقة الفكرية    

  . احملاكم إىل التدخالت اجملتمعية
 أدناه عن العالج القـسري  ١٧وميكن احلصول على مزيد من املعلومات حتت املادة       -٨٤

 . لألشخاص املصابني بأمراض عقلية

ض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            عدم التعر  -طاء 
 )١٥املادة (

حيظر بصفة خاصة التعـذيب     ) كومنولثال(١٩٩٥لسنة   األسترايل القانون اجلنائي   -٨٥
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو         املتسق مع تعريف التعذيب الوارد يف       

وينطبق هذا التشريع على قدم املساواة على مجيع         .)٤٠(لالإنسانية أو املهينة  العقوبة القاسية أو ا   
وإقليم العاصـمة    )٤١(ويوجد لدى كويرتالند  . األشخاص، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة     

جرائم متعلقة بالتعذيب يف إطار قوانينها اجلنائية اليت تطبق على مجيع األشخاص  )٤٢(األسترالية
وحيظر إقليم العاصمة األسترالية التعذيب كجرمية على        .)٤٣(و اإلعاقة مبن فيهم األشخاص ذو   

أسس مماثلة لألسس الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة              
يـشترط أن يكـون     الغري أن تكييف اجلرمية يف كويرتالند    . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

يعترب ) غرب أستراليا  (١٩٩٦فقانون الصحة العقلية لسنة     . عمومياًمرتكب التعذيب موظفاً    
سوء املعاملة أو اإلمهال املتعمد ملريض من جانب شخص مسؤول جرمية يتعرض مرتكبـها              

 . لعقوبات شديدة

__________ 

 ).كومنولثال (١٩٩٥القانون اجلنائي لسنة ، ٢٧٤الفرع  )٤٠(
 ).كويرتالند (١٨٩٩القانون اجلنائي لسنة  ألف، ٣٢٠القسم  )٤١(
 ).إقليم العاصمة األسترالية (١٩٠٠قانون اجلرائم لسنة ، ٣٦الفرع  )٤٢(
فولك املتمتع باحلكم الذايت أيضاً التعذيب كجرميـة         إلقليم جزيرة نور   ٢٠٠٧القانون اجلنائي لسنة    يتضمن   )٤٣(

 . حمددة، مماثلة لنظرياهتا يف إقليم العاصمة األسترالية
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. وال يتعرض أحد يف أستراليا لتجارب طبية أو علمية دون موافقة صرحية مـستنرية               -٨٦
وتـرد  . أو تشريعات يف كل واليـة قـضائية       /الطيب سياسات و  وينظم املوافقة على العالج     

  .١٧ و١٢معلومات أخرى عن املوافقة على العالج الطيب يف إطار املادتني 

  )١٦املادة (عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء  -ياء 
تدرك احلكومة األسترالية أن األشخاص ذوي اإلعاقة، وبـصفة خاصـة النـساء               -٨٧

ويصدق هذا على النساء ذوات اإلعاقـة       . م، معرضون خلطر العنف واالعتداء    واألطفال منه 
وتشمل التـدابري الـيت تتبعهـا       . بأشكاهلا املختلفة، مبا يف ذلك اإلعاقات البدنية واإلدراكية       

  : احلكومة األسترالية للحد من العنف ضد النساء وأطفاهلن عنصري اإلعاقة احملددين التاليني
 قائمة على االحترام تركز على بناء سلوك وقائي واكتساب          برنامج لعالقة   )أ(  

  الشباب ذوي اإلعاقة الفكرية مهارات يف جمال العالقات؛

النساء ذوات اإلعاقـة يف  ’متثيل من إحدى جمموعات القمة لذوي اإلعاقة،          )ب(  
  .  يف الفريق االستشاري املعين بالعنف ضد املرأة‘أستراليا
 بشأن االعتداء على األشخاص ذوي اإلعاقة وإمهـاهلم هـو   واخلط الوطين الساخن    -٨٨

خط هاتفي ساخن على نطاق أستراليا لإلبالغ عن إيذاء وإمهال األشخاص ذوي اإلعاقـة              
الذين يستفيدون من اخلدمات اليت متوهلا احلكومة، ويساعد على ضمان حقوق من يستعملون 

لية الربنامج الـوطين ملناصـرة ذوي       وإضافة إىل ذلك، متول احلكومة األسترا     . هذه اخلدمات 
. اإلعاقة، الذي يساعد األشخاص ذوي اإلعاقة يف التغلب على عوائق، مثل اإليذاء واإلمهال            

 منظمة تابعة لربنامج مناصـرة ذوي اإلعاقـة يف      ٦٣، تلقت   ٢٠١٠-٢٠٠٩وخالل الفترة   
  . امج مليون دوالر خمصصاً لتمويل الرب١٥مجيع أحناء أستراليا مبلغاً وصل إىل 

والواليات واألقاليم يف أستراليا مسؤولة أساساً عن محاية األشخاص ذوي اإلعاقة،             -٨٩
ويوجد لدى الواليـات    . سواء داخل املرتل أو خارجه، من االستغالل، والعنف، واالعتداء        

واألقاليم جمموعة قائمة من التدابري لتوفري احلماية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وللتعرف علـى             
وتتضمن هـذه   . لضعف النوعية للنساء واألطفال ذوي اإلعاقة إزاء العنف واالعتداء        مواطن ا 

التدابري الوكاالت احلكومية اليت حتقق يف اإلدعاءات باعتداء اآلباء أو األوصياء على األطفال،             
وأمني املظامل، واهليئات اإلدارية األخرى اليت حتقق يف االدعاءات ضد املوظفني احلكـوميني،             

اءات القانونية اليت تبدؤها قوات الشرطة التابعة للواليات واألقاليم، وخطط العمل اليت    واإلجر
  . تعاجل العنف املرتيل والعنف العائلي

 يف القانون ملعرفة ما إذا كان قد ‘اختباراً موضوعياً للخطأ’وأدخلت نيو ساوث ويلز   -٩٠
الظروف اليت تـرفض فيهـا      حدث تعٍد قانوين يتعلق باعتداء جنسي من أجل توسيع نطاق           

املوافقة، مبا يف ذلك احلاالت اليت يتعذر فيها على مقدم الشكوى فهـم أو تقـدير طبيعـة                  
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ويتمثل أحد األهداف الرئيسية هلذا احلكم يف توفري محايـة أكـرب للنـساء ذوات               . اإلجراء
  . اإلعاقة
اص ذوي  ونفذت حكومة فيكتوريا عدداً من السياسات اليت تكفل محاية األشـخ            -٩١

اإلعاقة من مجيع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، مبا يف ذلك إنشاء وظيفـة مفـوض               
كما يقوم مكتـب املناصـر   . خلدمات اإلعاقة للنظر يف الشكاوى املتعلقة باإلعاقة وتسويتها     

العام مبمارسة سلطاته للتحقيق يف احلاالت اليت يستغل فيهـا األشـخاص ذوو اإلعاقـة أو                
 . عتداء أو حيتاجون إىل وصييتعرضون لال

ويف كويرتالند خيول الوصي على شخص بالغ سلطة التحقيق يف اإلدعاءات املقدمة              -٩٢
من أي شخص أو منظمة بوقوع اعتداء أو إمهال أو استغالل ضد شخص ذي إعاقة تتعلـق                 

اءات كما أن الوصي على الشخص البالغ خمول باختاذ إجراء وقائي إذا كانت اإلدع            . باألهلية
 . مدعمة وكان الشخص البالغ عرضه العتداء آخر

ويف جنوب أستراليا، حيقق مفوض الشكاوى املتعلقة باخلدمات الصحية واجملتمعية يف          -٩٣
الشكاوى اليت يتقدم هبا األشخاص الذين يستفيدون من اخلدمات اليت تقـدمها أو متوهلـا               

 . فري تلك اخلدماتجنوب أستراليا، ويستعرض املسائل العامة املتصلة بتو

سلطات جمللس  ) تسمانيا (١٩٩٥خيول قانون الوصاية واإلدارة لسنة      ويف تسمانيا،     -٩٤
الوصاية واإلدارة، إذ حيق لشرطة تسمانيا، وللوصي العام التـدخل لتـوفري محايـة فوريـة          

 . لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتعرضون لالستغالل أو العنف أو االعتداء

 )١٧املادة (المة الشخصية محاية الس -كاف 

تقر أستراليا حبق كل شخص ذي إعاقة يف احترام سالمته البدنية والعقلية على قدم                 -٩٥
  . املساواة مع اآلخرين

 املوافقة على العالج الطيب  -١ 

أو التشريعات يف كل والية قـضائية املوافقـة علـى العـالج             /تنظم السياسات و    -٩٦
االتفاقية تتيح تقدمي املساعدة القسرية لألشـخاص أو العـالج          وترى أستراليا أن     .)٤٤(الطيب

القسري هلم، مبا يف ذلك التدابري اليت تتخذ لعالج األمراض العقلية، يف احلاالت اليت يكون يف                
  .)٤٥(ذلك العالج الزماً كملجأ أخري وخاضعاً للضمانات

__________ 

 من قـانون تـسمانيا   ٦ اجلزء  ؛)املوافقة على العالج الطيب    (٢٠٠٨قانون غرب أستراليا لسنة     مثل، تعديل    )٤٤(
 .١٩٩٥بشأن الوصاية واإلدارة لسنة 

ات املتعلقة بأطر القرارات املدعومة والقرارات البديلة يف أستراليا لألشـخاص            بشأن املعلوم  ١٢نظر املادة   ا )٤٥(
 . ذوي اإلعاقة اإلدراكية والفكرية
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علـى تقـدمي    وهناك عدد من اآلليات القائمة ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقـة             -٩٧
ففي كويرتالند، مثالً، يعني الوصي على شخص بالغ كبـديل          . موافقتهم على العالج الطيب   

تتخذ إال بعد تلقي مشورة طبيـة         ال ملتخذي القرارات املتعلقة بقرارات العالج الطيب، واليت      
 . واستطالع آراء ورغبات الزبائن كلما تيسر ذلك

  العالج الطيب لألطفال ذوي اإلعاقة -٢ 
يف أستراليا، يتبع نفس األسلوب يف عملية طلب املوافقة على العالج الطيب لألطفال،               -٩٨

ففي إقليم العاصمة األسترالية، مـثالً، يلـزم        . يكن  مل سواء كان الطفل من ذوي اإلعاقة أو      
احلصول على موافقة األب أو مقدم الرعاية أو الوصي القانوين قبل عالج مجيـع األطفـال                

وينطبق .  سنة١٦، وخباصة األطفال الذين يقل سنهم عن    ) أو غري ذوي اإلعاقة    ذوي اإلعاقة (
فمـثالً،  . هذا أيضاً على األطفال املشمولني بالعالج القسري مبوجب أحكام الصحة العقلية          

قانون الصحة العقليـة    ليس هناك متييز بني تقدمي العالج القسري لألطفال والبالغني يف إطار            
 ). الياغرب أستر (١٩٩٦لسنة 

وخالل املشاورة العامة بشأن التقرير، سئلت احلكومة األسترالية ما إذا كانت أدوية              -٩٩
تستخدم لغرض التحكم يف سلوك األطفال ذوي اإلعاقة، وهو          العالج النفسي تستخدم أو ال    

وقـد طلبـت   . استخدام خمتلف عن استخدامها لعالج احلاالت الطبية اليت يتم تشخيـصها       
ذا املوضوع من كل والية وإقليم أثناء عملية وضع اللمسات النهائية علـى             معلومات عن ه  

وتشري املعلومات اليت وردت بشأن هذه املسألة إىل عدم التغاضي عـن هـذه              . هذا التقرير 
فقد أشار كل من غرب أسـتراليا واإلقلـيم         . املمارسة يف أي والية من الواليات القضائية      

توصف للتحكم يف سلوك      ال لية إىل أن أدوية العالج النفسي     الشمايل وإقليم العاصمة األسترا   
تستخدم إال لعالج أعراض احلاالت الطبية اليت         ال األطفال ذوي اإلعاقة وإىل أن هذه األدوية      

وأشار كبري األطباء النفسيني يف غرب أستراليا إىل أن األطفال ذوي اإلعاقـة             . مت تشخيصها 
حبالة نفسيه وتوصف هلا أدوية العالج النفسي كجزء من         الذين مت تقييم حالتهم بأهنم مرضى       

 . يعطون هذه األدوية إال بعد النظر يف مجيع النهج البديلة األخرى إلدارة احلالة إدارة احلالة ال

 األشخاص املصابون بأمراض عقلية  -٣ 

ج توجد يف الوقت الراهن جمموعة من التشريعات يف الواليات القضائية لتنظيم العال             -١٠٠
وتتضمن هذه التشريعات عدداً مـن      . القسري والرعاية لألشخاص املصابني بأمراض عقلية     

 : الضمانات، مثل

نيو سـاوث    (٢٠٠٧لصحة العقلية لسنة    ل  نيو ساوث ويلز   قانونمبوجب    )أ(  
، جيب أن يسأل املرضى ما إذا كانوا راغبني يف إعطاء موافقتهم على عملية، فإذا كان                )ويلز

أو رفض املريض إعطاء    (شأن قدرة املريض أو عدم قدرته على إعطاء املوافقة،          هناك خالف ب  
ميكن عندئذ أن يقدم املـدير العـام        ) موافقته، بالنسبة للمرضى الذين يعاجلون ضد إرادهتم      
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للصحة موافقة على إجراء العمليات اجلراحية يف احلاالت اليت توافق فيها اجلهة الـيت تقـدم                
وحمكمة استعراض الصحة العقلية هي اهليئة      . يض كتابة على إجراء العملية    الرعاية األولية للمر  

توافق فيها    ال املخولة باختاذ القرارات املتعلقة بقبول إجراء العمليات اجلراحية يف احلاالت اليت          
واحملكمة هي أيضاً اهليئة املخولة باختاذ القرارات . جهة تقدمي الرعاية األولية كتابة على العملية

جيوز أن يعطي املوظف الطيب املصرح        وال .تعلقة بإعطاء املوافقة على أشكال العالج اخلاصة      امل
له موافقة على إجراء جراحة ملريض إال إذا كانت تلك اجلراحة ضرورية، على سبيل املثال،               

 االستعجال إلنقاذ حياته أو ملنع وقوع ضرر جسيم لصحة املريض أو ملنع معاناته؛ 

، هناك  )كويرتالند (٢٠٠٠لصحة العقلية لسنة    ل  كويرتالند ونقانمبوجب    )ب(  
معايري حمددة لالستبعاد من أجل كفالة أال يعد شخص مريضاً عقلياً على أساس اعتبـارات               

ويتضمن القانون آليات إلجراء . تتعلق مبسألة واحدة مثل العنصر أو الديانة أو اإلعاقة الفكرية  
 الصحة العقلية، وحمكمة الصحة العقلية، والضمانات استعراض مستقل، مثل حمكمة استعراض 

ويف احلاالت اليت يقدم فيها العالج أو اخلدمة الـصحية دون           . املتعلقة بأوامر العالج القسري   
. احلصول على موافقة الشخص، قد يتعرض مقدم اخلدمة للمالحقة القضائية اجلنائية أو املدنية   

علقة باألهلية، ُينشأ نظام شامل بـديل الختـاذ         وعندما يكون هناك شخص بالغ ذو إعاقة مت       
  القرارات من أجل إعطاء املوافقة؛ 

ويف غرب أستراليا، حيق ألي مريض يعاجل ضد إرادته أن يطلـب إجـراء                )ج(  
استعراض حلالته، أو أن يقدم شكوى من عالجه، أو إثارة أي مـصدر قلـق مـع جملـس          

  . استعراض الصحة العقلية، وهو هيئة مستقلة

  تعقيم األطفال ذوي اإلعاقة  -٤ 
تقر حكومة أستراليا حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االحتفاظ خبصوبتهم على قدم              -١٠١

وبالنظر إىل أن احلكومة األسترالية ترى أن التعقيم، مبا له مـن طـابع              . املساواة مع اآلخرين  
 أخري وبعد مراعـاة     ميكن الرجوع فيه، جيب أال يؤذن بإجراء تعقيم إال كمالذ           وال انتهاكي

وتكون موافقة الوالـد أو     . املصاحل الفضلى للطفل، وأال يتم على أساس إعاقة الطفل وحدها         
الوصي على التعقيم كافية يف احلاالت اليت يكون فيها التعقيم ناجتاً عرضياً جلراحـة جتـرى                

كـن  وإضافة إىل ذلـك، مي    . باألسلوب املناسب لعالج إخفاق يف أداء وظيفة أو مرض فقط         
ملمارس طيب أن جيري عملية تعقيم قانونية يف احلاالت الطارئة، كأن تكون العمليـة الزمـة            

ويف مجيع الظـروف    . إلنقاذ حياة شخص أو ملنع إحلاق ضرر جسيم بصحة ذلك الشخص          
األخرى، حيتاج أي طلب يقدمه والد أو وصي لتعقيم حدث إىل إذن حمكمة مـن احملـاكم                 

يف طلب من هذا النوع جيب عليها التأكد من أن املصاحل الفضلى            وعند نظر حمكمة    . املختصة
  .  من االتفاقية٧للطفل هي أهم عامل يراعى يف اختاذ هذه القرارات، وفقاً للمادة 
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. وتطبق مبادئ توجيهية متشددة على قرارات احملاكم املختلفة فيما يتعلق بـالتعقيم             -١٠٢
 إىل أهلية املوافقة على التعقـيم أو اإلجهـاض،          فمثالً، يف احلاالت اليت يفتقر فيها الشخص      

. تكفل قوانني الوصاية يف نيو ساوث ويلز حملكمة الوصاية إعطاء املوافقة على إجراء العمليـة     
وتضمن احملكمة أن يكون للشخص ذي اإلعاقة ممثل مستقل ميثله يف اإلجراءات القضائية من              

حله الفضلى وتقدميها إىل احملكمة قبل أجل كفالة التحقق من مراعاة رأي ذلك الشخص ومصا
وميكن الطعن يف قرارات احملاكم املتعلقة بالتعقيم أو إهناء احلمل أمـام احملكمـة           . اختاذ القرار 

العليا يف نيو ساوث ويلز اليت هلا سلطة استعراض هذه القرارات وتنحيتها جانباً أو إصـدار                
 . أوامر بديلة إذا رأت ذلك مناسباً

 ) ١٨املادة (لتنقل واجلنسية حرية ا -الم 

تقر أستراليا حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف حرية التنقل، وحرية اختيار إقامتهم              -١٠٣
  . واحلصول على جنسية، على قدم املساواة مع اآلخرين

 اجلنسية -١ 

وميكـن  . ال متيز أستراليا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف منح اجلنسية وتـسجيلها             -١٠٤
ي اإلعاقة التقدم للحصول على اجلنسية األسترالية واحلصول عليها على قـدم            لألشخاص ذو 

وينطبق الشيء نفـسه علـى   . املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك احلصول عليها عند والدهتم         
  . التسجيل كمواطنني بالتحدر من ساللة أسترالية

ات وتيسريات كبرية   مساعد) كومنولثال (٢٠٠٧قانون اجلنسية األسترايل لسنة     ويقدم    -١٠٥
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف خمتلف العمليات احمليطة بالطلبات اليت يقـدموهنا للحـصول علـى               

حيرم أي شخص يف أستراليا، على أساس اإلعاقة، من إمكانية احلصول على الوثائق               وال .اجلنسية
 . تعلقة باهلويةاخلاصة جبنسيتهم األسترالية أو جتهيزها أو استخدامها أو من أي وثائق أخرى م

  البقاء يف أستراليا/احلق يف دخول أستراليا -٢ 
يكن من مواطين     مل ال تنشئ االتفاقية حقاً ألي شخص يف دخول بلد والبقاء فيه إذا             -١٠٦

يوجد أي قيد على دخول أو مغادرة أستراليا على األشخاص ذوي اإلعاقـة               وال .ذلك البلد 
يما يتعلق بغري املواطنني، تقيَّم حالـة األشـخاص ذوي          وف. الذين حيملون اجلنسية األسترالية   

اإلعاقة على نفس األسس اليت تقيم على أساسها حالة مجيع األشخاص اآلخرين الراغبني يف              
 . دخول أستراليا

ويتعني أن تكون الطلبات املقدمة للحصول على تأشرية لزيارة أستراليا أو اهلجـرة               -١٠٧
متطلبات الصحية املبينة يف قانون اهلجرة األسترايل لكي يتم منح          إليها كلها تقريباً مستوفية لل    
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ومبوجب املتطلبات الصحية األسترالية، جيب أن ختضع مجيع الطلبات املقدمـة            .)٤٦(التأشرية
للحصول على تأشرية ملا يكون مطلوباً من تقييمات صحية وأن تقيم بأهنا مستوفية للمعيـار               

. ترحة يف الطلب ولألنشطة اليت سُيضطلع هبـا يف أسـتراليا          الصحي املناسب لفترة البقاء املق    
واملتطلبات الصحية مصممة لكفالة تقليل املخاطر على الصحة العامة يف اجملتمع األسترايل إىل             
احلد األدىن، والحتواء النفقات العامة على اخلدمات الصحية واجملتمعية، وإلتاحـة إمكانيـة             

ا، مبن فيهم األستراليون ذوو اإلعاقة، للخدمات الصحية      وصول األشخاص املقيمني يف أسترالي    
ويقيم األشخاص ذوو اإلعاقة على نفس األسس اليت يقيم عليها . واخلدمات اجملتمعية األخرى  

ويقدم إعالن أستراليا التفسريي املتعلق     . مجيع األشخاص اآلخرين الراغبني يف دخول أستراليا      
وتـرى أسـتراليا أن     .  اللتزاماتنا مبوجب هذه املـادة      من االتفاقية فهم احلكومة    ١٨باملادة  

متطلباهتا الصحية بالنسبة لغري املواطنني الراغبني يف دخول أستراليا والبقاء فيهـا تـستند إىل               
 .١٨ فهي متفقة مع أحكام املادة معايري مشروعة وموضوعية ومعقولة ومن مث

 إمكانية الوصول إىل عمليات اهلجرة -٣ 

 للوصول إىل إجراءات اهلجـرة      الفرص املشروعة خاص ذوو اإلعاقة نفس     مينح األش   -١٠٨
وهلم نفس احلقوق يف التقدم للحصول على تأشـريات         . اليت متنح جلميع األشخاص اآلخرين    

وكذلك للتقدم بطلبات لالستعراض على أساس اجلدارة واجلوانب القانونية لقرارات اهلجرة           
وميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة    . نظر عن اإلعاقة  كتلك اليت متنح جلميع األشخاص، بغض ال      

املتعلقة بالسمع أو التحدث أو التواصل االتصال بإدارة اهلجرة واجلنسية األسترالية من خالل             
الدائرة الوطنية لإلحالة، اليت تقدم خدمات اتصال إلكترونية لألشخاص ذوي اإلعاقة املتعلقة            

  لألشخاص ذوي اإلعاقة البـصرية الـذين       وباإلضافة إىل ذلك، ميكن   . بالسمع أو التحدث  
وإذا واجـه الزبـائن     . جييدون اإلنكليزية االستفادة خبدمات الترمجة والترمجة الـشفوية        ال

صعوبات يف الوصول إىل اخلدمات عن طريق اهلاتف أو من خالل املراسالت اخلطية، فـإن               
 . بطرف ثالث أو بوكاالت لتمثيلهمبوسعهم االستعانة

لق بالوصول إىل اإلجراءات املتعلقة باهلجرة، توجد لدى حمكمة استعراض          وفيما يتع   -١٠٩
حاالت اهلجرة وحمكمة استعراض حاالت الالجئني خطة عمل بشأن اإلعاقة تلزم احملكمـة             

  . اإلعاقة من الوصول إىل اخلدماتبضمان عدم حرمان األشخاص ذوي

__________ 

مجيع الناس الذين يثبت أهنم الجئون يف أستراليا أو الذين تنطبق عليهم التزامات أستراليا املتعلقة حبماية طـاليب                   ) ٤٦(
ماية األسترالية بغض النظر عمـا إذا كـانوا مـن ذوي           اللجوء مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان مينحون احل      

ويتوفر إعفاء اختياري من املتطلبات الصحية لبعض التأشريات، مبا يف ذلك التأشـريات الـيت متـنح                 . اإلعاقة
 .  مع وجود ظروف تدعو ملراعاة التعاطف والشفقة-"بغري موجب"تعترب التكاليف  ألسباب إنسانية؛ وإذا مل
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   )١٩املادة (املعيشة املستقلة واإلدماج يف اجملتمع  -ميم 
يوجد لدى احلكومة األسترالية عدد من التدابري القائمة لتيسري معيشة األشـخاص              -١١٠

ذوي اإلعاقة يف اجملتمع احمللي، واليت تراعي التحديات اليت قد يواجههـا األشـخاص ذوو               
  . اإلعاقة عندما يعيشون بصورة مستقلة

شخاص الـذين   ، كان هناك اجتاه قوي مؤيد ملعيشة األ       ٢٠٠٣ و ١٩٨١وفيما بني     -١١١
 سنة ويواجهون قيوداً شديدة أو عميقة يف النشاط األساسي للمعيشة           ٦٥تقل أعمارهم عن    

 شخصاً تقل أعمارهم عـن      ٤٠، كان هناك شخص واحد من كل        ٢٠٠٣ويف  . يف اجملتمع 
 سنة ويعانون قصوراً شديداً أو عميقاً يف النشاط األساسي يعيش يف بيت للرعاية، مقابل               ٦٥

وتعكس هذه اإلحصاءات اخنفاضاً     .)٤٧(١٩٨١ أشخاص يف عام     ١٠ كل   شخص واحد من  
  . يف اخلدمات الصحية وخدمات الرعاية اليت تقدم من خالل املؤسسات يف أستراليا

، كانت الغالبيـة العظمـى مـن األشـخاص ذوي           ٢٠٠٨-٢٠٠٧وخالل الفترة     -١١٢
وكـان  )).  يف املائـة   ٧٤,٩ (١٨٤ ١٤٤(تعيش يف مساكن خاصة يف اجملتمع احمللي         اإلعاقة
. يعيشون معيشة مدعمة يف بيوت على نطاق الدور اجلماعيـة         )  يف املائة  ٥,٤ (١٣ ١٩١ هناك

 يف املائة، يعيشون يف مرافق إقامة مدعمة، مثل         ٤,١ شخصاً آخرين، أو     ١٠ ٠٦٢وكان هناك   
رى يعيشون يف بيئات أخ   )  يف املائة  ٤,٣ (١٠ ٤٥٥كما كان هناك    . بيوت ومؤسسات اإلقامة  

  .)٤٨(غري خاصة

  دعم املعيشة املستقلة -١ 
 هو مبـادرة مـشتركة بـني احلكومـة          )HACC(زلية واجملتمعية     برنامج الرعاية املن    -١١٣

ويقدم هذا الربنامج خدمات مثل، املساعدة املرتلية       . األسترالية وحكومات الواليات واألقاليم   
تحدة، من أجل دعم كبار السن      والرعاية الشخصية، وخدمات الرعاية الصحية والتمريض امل      

األستراليني والشباب ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية يف أن يصبحوا أكثر استقالالً يف املـرتل              
  .)٤٩(ويف اجملتمع وللتقليل من احلاجة احملتملة أو غري املالئمة إليداعهم يف دور الرعاية

  لرعاية كبار الـسن    برنامج الشباب ذوي اإلعاقة يف دور اإلقامة املخصصة       ويهدف    -١١٤
إىل خفض أعداد الشباب ذوي اإلعاقة الذين يعيشون، أو املعرضني خلطر إيـداعهم يف دور               
اإلقامة املخصصة لرعاية كبار السن يف مجيع أحناء أستراليا ولتقدمي خدمات دعـم معـززة               

__________ 

والتعليم، والتوظف، واملعيـشة   اجتاهات يف االنتشار،   :اإلعاقة يف أستراليا   للصحة والرعاية،    املعهد األسترايل  )٤٧(
 /http://www.aihw.gov.au>، متـاح علـى املوقـع    ٢٠٠٨، حزيـران يونيـه   ٦١ النـشرة  اجملتمعية،

publications/index.cfm/title/10495>. 
البيانـات الوطنيـة املتعلقـة      : ٢٠٠٨-٢٠٠٧ة،  دعم خدمات اإلعاق  املعهد األسترايل للصحة والرعاية،      )٤٨(

 . األقاليم املتعلق باإلعاقة/ الوالياتكومنولثباخلدمات اليت تقدم يف إطار اتفاق 
 .ترد البيانات املتعلقة باخلدمات اليت ميوهلا برنامج الرعاية املرتلية واجملتمعية يف املرفق واو )٤٩(
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 اخليـار   لإلعاقة ملن خيتارون البقاء يف دور اإلقامة املخصصة لرعاية كبار السن، أو ملن يكون             
وقد وجد تقييم أجـري يف      . الوحيد املتاح هلم هو دور اإلقامة املخصصة لرعاية كبار السن         

 أن للربنامج تأثرياً إجيابياً وأنه يؤدي خلفض األعداد اإلمجاليـة           ٢٠٠٩منتصف املدة يف عام     
جملموعـة   (٢٠١١ شخـصاً حبلـول      ٦٨٩للشباب الذين يعيشون يف دور الرعاية مبقدار        

ويشكل هـذا الربنـامج اآلن      ).  سنة ٥٠وي اإلعاقة وذوي األولوية حتت سن       األشخاص ذ 
جزءاً من االتفاق الوطين بشأن اإلعاقة، كما أن التمويل الذي تقدمه احلكومة األسترالية هلذه              

 . املبادرة مستمر

 مبادرات املعيشة اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -٢ 

فمثالً،  .)٥٠(عيشة اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة    يوجد عدد من املبادرات لدعم امل       -١١٥
 أن يبادر األشخاص ذوو اإلعاقة وأسرهم إىل        مبادرة املعيشة اجملتمعية يف غرب أستراليا     تكفل  

اختاذ القرارات لتخطيط وتطوير صور الدعم الشخصي اليت متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من       
وهي توفر حتوالً كبرياً يف السيطرة لألشخاص . العيش يف منازل خاصة هبم يف جمتمعاهتم احمللية    

  . ذوي اإلعاقة وبديالً لنهج دور اإلقامة اجلماعية التقليدية

 اإلسكان اجملتمعي املتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة -٣ 

تقدم احلكومة األسترالية متويالً للواليات واألقاليم من أجل إدارة وتوفري اإلسـكان              -١١٦
 مـرتالً   ٣٣٦ ٤٦٤، بلغ عدد مساكن اإلسكان العام       ٢٠٠٩ونيه  ي/ حزيران ٣٠ويف  . العام
. وتقوم املنظمات غري احلكومية بإدارة اإلسكان اجملتمعـي       .  أسرة معيشية  ٣٢٨ ٧٣٦ تضم
 أسرة معيشية تشغل املساكن اجملتمعية      ٣٧ ٨٣٣، كان هناك    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ ويف

 . ائة من هذه املساكن يف امل٣٠مع وجود فرد من ذوي اإلعاقة يف أكثر من 

، أعلنت احلكومة األسترالية أهنا ستنشئ مرافق إقامة مدعمـة جديـدة            ٢٠٠٨ويف    -١١٧
وقد وزعت أموال هذه املبادرة علـى حكومـات الواليـات       .)٥١(لألشخاص ذوي اإلعاقة  

 مكاناً مدعماً إضافياً لإلقامة على املستوى الوطين حبلـول      ٣١٣واألقاليم وسوف تتيح توفري     
وسوف يساعد هذا التمويل أيضاً على معاجلة الشواغل املتعلقة مبقدمي الرعاية           . ٢٠١٢ام  الع

 . األكرب سناً بشأن ما سيحدث ألطفاهلم عندما يصبحون غري قادرين على رعايتهم

__________ 

 يف بناء جمتمعـات     ٢٠١٢-٢٠٠٢ا بشأن اإلعاقة للفترة     خلطة والية فيكتوري  يتمثل أحد األهداف الرئيسية      )٥٠(
، ٢٠١٤حنو التحدي يف    : االجتاهات املستقبلية وتلزم خطة إقليم العاصمة األسترالية املعنون       . تتسم بالشمول 

حكومة اإلقليم مبواصلة بناء مناذج إسكان أكثر استجابة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقـة، وإجـراء               
ات امللكية الشخصية للمنازل اخلاصة وحتديد الشراكات احملتملة مع القطاع اخلـاص            البحوث يف جمال خيار   

 . والقطاع اجملتمعي من أجل تعزيز إمكانية الوصول إىل متويل هلذه املشاريع
 . مليون دوالر من األموال الرأمسالية يف اإلقامة املدعمة١٠٠استثمرت احلكومة األسترالية  )٥١(
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 ١٩ ٣٠٠، أعلنت احلكومة األسترالية أهنا ستقوم ببناء أكثر مـن           ٢٠٠٩ويف عام     -١١٨
وتعمل احلكومة األسترالية من خالل     . تمعية جديدة على مرحلتني   مكاناً لإلقامة يف مساكن جم    

هذه املبادرة يف تعاون وثيق مع حكومات الواليات واألقاليم على أن توفر املرحلة الثانية أكرب              
اليت تتضمن عناصر تصميم عاملية     )  مكان إقامة  ١٦ ٥٠٠حنو  (عدد ممكن من أماكن اإلقامة      

 .)٥٢(ماكنتيسر إمكانية الوصول يف تلك األ

وباإلضافة إىل ذلك، هناك عدد من املبادرات على مستوى الواليات واألقاليم لكفالة   -١١٩
فمثالً، صممت املنازل   . وصول األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية إىل فرص اإلسكان اجملتمعي        

. املبنية حديثاً ضمن اإلسكان اجملتمعي اجلديد لتوفري خصائص يسهل الوصول إليها وتكييفها           
 عقار  ٣٠٠، سوف تقوم حكومة إقليم العاصمة األسترالية بتسليم أكثر من           ٢٠١٠وخالل  

كما ميثل التصميم العاملي أولوية حلكومة نيو سـاوث         . جديد مطابق ملبادئ التصميم العاملي    
ويلز، اليت تشجع بناء مساكن لإلجيار تتسم جبودة املوقع وسهولة الوصول ويسر التكلفة يف              

 ساوث ويلز، مبا يف ذلك توفري منازل مجاعية ميكـن أن تلـيب احتياجـات                مجيع أحناء نيو  
وختصص جلنة خدمات اإلعاقة يف غرب أستراليا متويالً لـدعم           .)٥٣(األشخاص ذوي اإلعاقة  

اإلسكان من أجل دعم معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع يف بيئة مرتلية تكون أقرب               
أفراد اجملتمع ولتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم من        ما ميكن لتلك اليت يتمتع هبا سائر        

  . اختيار مقدمي الدعم
ومع ذلك، هناك إقرار بوجود أوجه قصور يف املساكن املتاحـة لألشـخاص ذوي                -١٢٠
وقد وجهت جلنة خدمات اإلعاقة يف غرب أستراليا األنظار إىل وجـود قـضيتني              . اإلعاقة

القضية األوىل هي قدرة نظام اإلعاقة على متويـل         . دعمرئيسيتني فيما يتعلق مبن ينتظرون ال     
 .)٥٤(الرعاية اجلارية، والقضية الثانية هي البنية التحتية اليت حتدث فيها تلك الرعاية

 كبار السن ذوو اإلعاقة -٤ 

خالل املشاورة العامة اليت عقدت بشأن هذا التقرير، سئلت احلكومة األسترالية عن              -١٢١
 الربامج القائمة لدعم بقاء األشخاص كبار السن ذوي اإلعاقة الراغبني يف ماهية السياسات أو 

  . االستمرار يف العيش يف منازهلم
ويف إطار االتفاق الوطين بشأن اإلعاقة، ميثل مقدمو الرعاية من كبار السن جمموعة               -١٢٢

 . ذات أولوية، اعترف بأهنا أحد عوامل اخلطر يف حتديد أولويات اخلدمات

__________ 

 . خطة احلفز االقتصادي- ر هلذه املبادرة كجزء من بناء الدولة بليون دوال٥ ٢٣٨خصص مبلغ  )٥٢(
 .٢٠٠٤ سياسة التخطيط البيئي للوالية، - اإلسكان التأجريي امليسر )٥٣(
ترد يف املرفق ياء البيانات املتعلقة بعدد األشخاص ذوي اإلعاقة املدرجني على قائمة انتظار اإلقامة املدعمـة     )٥٤(

 .يف عدد من الواليات القضائية
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يف نيو ساوث ويلز، يتلقى األشخاص ذوو اإلعاقة الدعم الذي حيتاجونه مع التقدم             و  -١٢٣
حيالون إىل خدمات رعاية كبار الـسن إال إذا شـهد     واليف السن يف منازهلم قدر اإلمكان،     

فريق رعاية وتقييم كبار السن بوجود حاجة لذلك، مث وافق على ذلك الشخص املعـين أو                
مبا يف ذلك ( ذلك، تشجع حكومة نيو ساوث ويلز توفري مساكن وباإلضافة إىل. الوصي عليه

مما سيزيد من توفر وتنوع أماكن إقامة تليب احتياجات كبار السن           ) مرافق للرعاية يف املسكن   
ويتوفر لدى اإلقليم الشمايل عدد من املبـادرات القائمـة           .)٥٥(أو األشخاص ذوي اإلعاقة   

وهتم على االستمرار يف املعيشة يف بيوهتم والبقـاء يف      ملساعدة كبار السن الذين يعيشون يف بي      
وتوفر حكومة اإلقلـيم الـشمايل      . اجملتمع احمللي ومنع إيداعهم يف بيوت لرعاية كبار السن        

صفقات دعم فردية لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل االستمرار يف املعيـشة يف جمتمعـاهتم               
وتعمل جلنة خدمات اإلعاقة . مات الراحةوتتضمن اخلدمات املمولة دعم املسكن وخد  . احمللية

يف غرب أستراليا مع كل من قطاع اجملتمع احمللي وقطاع منظمات اإلعاقة اليت تعمل علـى                
وينظر إىل االنتقال إىل بيـوت      . مساعدة األشخاص على البقاء يف منازهلم ألطول مدة ممكنة        
وتـبىن  . تخذ إال كمالذ أخري   ي رعاية كبار السن من املساكن اليت توفرها اللجنة كإجراء ال         

مجيع املباين واملساكن املخصصة لإلقامة اآلن باستخدام تصميم عاملي، وتعدل بصفة خاصـة             
خاص ذوي اإلعاقة البقاء يف مـساكنهم اخلاصـة         يسهل هذا على األش     وال .ملالءمة األفراد 

فحسب، ولكنه يقلل أيضاً إىل احلد األدىن من تأثري اإلسكان كمحدد من حمددات االنتقـال       
  .إىل املساكن اليت توفر الرعاية لكبار السن

 الربامج املخصصة لألشخاص املصابني بأمراض عقلية -٥ 

، لية، وهي جدول أعمال حكـومي تعـاوين     اخلطة الوطنية الرابعة للصحة العق    توفر    -١٢٤
ولدعم الشفاء ومنع النتائج السيئة     . إطاراً لوضع نظام للصحة العقلية من أجل التدخل املبكر        

للمرضى العقليني، يلزم توفري جمموعة من اخلدمات العالجية السريرية، وخيـارات بـشأن             
عقلية اإليوائية القصرية   ويشمل هذا مزيداً من خدمات الصحة ال      . خدمات اإلقامة واإلسكان  

األجل والطويلة األجل املدعومة إكلينيكياً يف اجملتمع ودعمـاً مـستقراً لتـأجري املـساكن               
 . لألشخاص ذوي اإلعاقة بسبب مرضهم العقلي

ومثة نقص حمدد يف سد احتياجات اإلقامة واإلسكان ملن هم يف حاجة إىل أمـاكن                 -١٢٥
، الحظ اإلقليم الشمايل أن هناك احتياجات كـثرية         فمثالً. إقامة ومساكن للمرضى العقليني   

 يف إسكان األشخاص املصابني بأمراض عقلية يف اإلقليم الشمايل ممن حيتـاجون إىل       ةغري ملبا 
ولعالج هذا النقص، أعلنت احلكومة األسترالية التزامهـا        . دعم يتراوح بني طفيف ومتوسط    

اية احلاالت دون احلادة يف إعادة التأهيل،        سريراً جديداً لرع   ١ ٣١٦ بإنشاء عدد يقدر بنحو   
ـ /والرعاية املهدئة، وخدمات الصحة العقلية، والشيخوخة بدءاً من متـوز           .)٥٦(٢٠١٠ هيولي

__________ 

 .٢٠٠٤ سياسة التخطيط البيئي للوالية، - ان كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقةإسك )٥٥(
 . بليون دوالر يف هذه املبادرة١,٦٣تستثمر احلكومة األسترالية ما جمموعه  )٥٦(
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وسوف يساعد توفري خدمات إضافية للحاالت دون احلادة ملرضى األمراض العقلية يف تيسري             
 . إدخاهلم املستشفياتاالنتقال من املستشفى إىل اجملتمع والتقليل من احلاجة إىل 

وبالنسبة لألشخاص املصابني بأمراض عقلية أكثر حدة، فإن التحسن ليس مرادفـاً              -١٢٦
وتقدم احلكومة األسترالية الـدعم     . للشفاء، وقد يتكرر ظهور األعراض أو يستعصى زواهلا       

تمعيـة  ملرضى األمراض العقلية ولألشخاص الذين يقدمون هلم الرعاية للمشاركة يف احلياة اجمل  
يف جمال الـصحة    (برنامج الرعاية اجملتمعية املوجهة     فمثالً، يوفر   . من خالل عدد من الربامج    

 خدمات للصحة العقلية يف اجملتمعات احمللية من أجل دعم األفراد الذين هم يف مرحلة               )العقلية
التحمل الشفاء عن طريق حتسني املهارات احلياتية ومستوى املعيشة، وبناء قدرات األسر على             

من خالل زيادة املهارات واملعارف، ودعم مقدمي الرعاية يف استمرارهم يف االضطالع بدور        
 . تقدمي الرعاية

  )٢٠املادة (التنقل الشخصي  -نون 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة    ٢٠٠٣أظهرت الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف عام          -١٢٧

 ٣,٨شخاص ذوي اإلعاقة البالغ عـددهم        يف املائة من األ    ٦١ومن يقدمون هلم الرعاية أن      
ماليني شخص الذين يعيشون يف أسر معيشية ذكروا أهنـم حيتـاجون إىل مـساعدة إلدارة               

وتعمل احلكومـة األسـترالية     . حاالهتم الصحية أو لتأدية األنشطة اليت تتطلبها احلياة اليومية        
النطاق تـتم يف إطـار      بالتعاون مع الواليات واألقاليم، كجزء من عملية إصالحات واسعة          

اإلعاقة الوطين، من أجل كفالة حتسني التوافق يف إمكانية الوصول إىل الوسـائل واملعـدات               
. ٢٠١٢املعاونة اليت ستقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع أحناء أستراليا حبلول هناية عام              

 : واألقاليم ما يليوتتضمن الربامج احلالية للوسائل واملعدات املعاونة اليت تقدمها الواليات 

تدعم حكومة نيو ساوث ويلز اخلدمات اليت توفرها نيو ساوث ويلز، واليت              )أ(  
تتضمن تقدمي التكنولوجيات املساعدة املناسبة يف جماالت االتصاالت األساسـية، والتنقـل،            

  ووظيفة التنفس، والرعاية الذاتية؛ 
، الـذي يـزود     املعداتو املعاونة الوسائلبرنامج حكومة فيكتوريا لتقدمي       )ب(  

الدائمة بوسائل ومعدات مساعدة مدعومة مالياً من       أو  األشخاص ذوي اإلعاقة طويلة األجل      
أجل تعزيز استقالهلم يف منازهلم، وتيسري مشاركة اجملتمع ودعمه لألسر وملقدمي الرعايـة يف         

 االضطالع بدوريهما؛ 

، الذي يـوفر    اونة الطبية املع وسائل   تقدمي لدعمبرنامج حكومة كويرتالند      )ج(  
فرص الوصول ألموال الدعم من أجل توفري الوسائل واملعدات املعاونة لـسكان كويرتالنـد    
املصابني بأمراض دائمة مستقرة، أو ذوي اإلعاقة ملساعدهتم على املعيشة يف منازهلم ولتجنب             

 ن؛ اللجوء إىل تقدمي الرعاية املرتلية هلم أو إدخاهلم املستشفيات قبل األوا
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، الذي يوفر لألشخاص معدات     برنامج اإلقليم الشمايل لالستقالل والتنقل      )د(  
معاونة ملساعدهتم على االستقالل، تتراوح بني الكراسي الكهربائية املتحركـة املتخصـصة            

 . يق يف احلركةقومعدات التحكم الد

ت املعاونة تشمل   وهناك عدد من برامج الواليات واألقاليم املتعلقة بالوسائل واملعدا          -١٢٨
توفري إمكانية الوصول إىل برجميات ومكونات مادية تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانيـة             
استخدام احلواسيب واإلنترنت، مبا يف ذلك، مثالً، عن طريق مركز جنوب أستراليا للمعيشة             

 . املستقلة

  ) ٢١املادة (حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات  -سني 

 ول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اإلنترنت وص -١ 

تقر أستراليا بأن الوصول إىل املواقع على شبكة اإلنترنت ميكـن أن خيلـق بيئـة                  -١٢٩
اجتماعية أرحب الستيعاب األشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة واملسامهة يف مجيع جوانـب            

. طريـق اإلنترنـت   احلياة، وهي ملتزمة بتحسني إمكانية الوصول إىل املعلومات املتاحة عن           
واإلدارات والوكاالت التابعة للحكومة األسترالية مكلفة باألخذ مبعايري موحدة ومتطلبـات           

إلمكانية الوصول حملتوى الشبكة  للمبادئ التوجيهيةدنيا لالتصال املباشر، مبا يف ذلك االمتثال 
  . (WCAG 2.0) الذي وضعه االحتاد العاملي للشبكة

 مـن قـانون اإلعاقـة       ٢٤الت التزامات مبوجـب الفـرع       كما تقع على الوكا     -١٣٠
لضمان توفر إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقـة إىل مواقعهـا علـى             ) كومنولثال(

وينطبق هذا املتطلب على أي فرد أو منظمة تقوم بإعداد صفحة عاملية على الشبكة . اإلنترنت
بكة باسـتخدام خـادوم   يف أستراليا، أو بوضع أو مواصلة وضع صفحة استقبال على الـش          

  . أسترايل

  خدمات املعلومات والتعليقات الوطنية املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية -٢ 
 مـن   ٢٤كما ينطبق احلظر املفروض على توفري السلع واخلدمات مبوجب الفـرع              -١٣١

الم يف  ومتول احلكومة األسترالية وصول وسائط اإلع     . قانون اإلعاقة على البث التلفزيوين احلر     
أستراليا إىل التعليق على األشرطة املدجمة اجملتمعية والنسخ اخلالية من التعليق واليت ميكن ترتيلها      
لألشخاص الصم أو ذوي اإلعاقة السمعية، ونظام نيكان املدمج من أجل توفري موقع علـى               

فرص شبكة اإلنترنت ميكن الوصول إليه يتضمن معلومات عن السفر واأللعاب الرياضية وال           
ويوجد لدى مجيع مستويات احلكومة األسترالية سياسات       . الترفيهية لألشخاص ذوي اإلعاقة   

تلزم اإلدارات والوكاالت بالتعليق على مجيع اإلعالنات التجارية التلفزيونية وأشرطة الفيديو           
  . املخصصة للمعلومات املوجهة لعامة الناس
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  لقراءة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصريةخدمات اإلعاقة املتعلقة بالطباعة لتيسري ا -٣ 
ميول برنامج خدمات اإلعاقة املتعلقة بالقراءة لألشخاص ذوي اإلعاقة، الذي متولـه              -١٣٢

احلكومة األسترالية، إنتاج النماذج الطباعية الرقمية للمواد اليت تطبع يف شكل ملفات ميكـن              
. وي اإلعاقة املتعلقة بـالقراءة    حتويلها بسهولة إىل جمموعة من األشكال البديلة لألشخاص ذ        

وهدف الربنامج هو كفالة إمكانية الوصول املباشر لألشخاص ذوي اإلعاقة املتعلقة بالقراءة            
 . إىل املعلومات بالشكل البديل الذي خيتارونه

وباإلضافة إىل ذلك، هناك برامج يف كل والية قضائية خلدمات اإلعاقـة املتعلقـة                -١٣٣
فمثالً، يوفر مركز تطوير التعليم والتدريب املهنيني       .  اإلعاقة البصرية  بالقراءة لألشخاص ذوي  

. يف كويرتالند معلومات وإرشادات ملنظمات التدريب عن تيسري الوصول إىل مواد الـتعلم            
إذاعة موجهة لذوي اإلعاقة املتعلقـة   (١ومتول حكومة إقليم العاصمة األسترالية اإلذاعة رقم  

أشكال بديلة لالتصاالت، مبا يف ذلك البث اإلذاعي ومجعية العميان          من أجل توفري    ) بالقراءة
توفري  اإلحالة واألشكال البديلة لالتصاالت، مبا يف ذلك      /يف كانبريا من أجل توفري املعلومات     

 .  رسالة إخبارية مسعية كل سنة١١

 )٢٢املادة (احترام اخلصوصية  -عني 

قانون اخلـصوصية   احلماية اليت تقدم مبوجب     حيق جلميع األستراليني التمتع بأشكال        -١٣٤
وينظم قانون اخلصوصية خصوصية املعلومات يف القطاع العـام         ). كومنولثال (١٩٨٨لسنة  

وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة    . يف احلكومة األسترالية والكيانات املؤهلة يف القطاع اخلاص       
 بإعادة التأهيل اخلاصة هبم     محاية خصوصية املعلومات الشخصية والصحية واملعلومات املتصلة      

  . مبوجب قانون اخلصوصية على قدم املساواة مع اآلخرين
ومفوض اخلصوصية األسترايل هو الذي ينظم اخلصوصية على الصعيد الوطين، وهو             -١٣٥

الذي يضطلع بالوظائف األساسية مبوجب القانون، مثل توفري املعلومات وإسداء املشورة عن            
وميكـن الوصـول إىل     . عاجلة الشكاوى وإجراء عمليات املراجعة    اخلصوصية والقانون، وم  

املعلومات اليت تقدمها مفوضية اخلصوصية عن طريق موقعها على اإلنترنت، واهلاتف، واآللة            
  . لألفراد ذوي اإلعاقة السمعية أو الذين يواجهون صعوبات يف التحدث الطابعة اهلاتفية

ني كليهما قوانني متعلقة باخلـصوصية تـنظم     ويوجد لدى معظم الواليات واإلقليم      -١٣٦
وهناك أيضاً أطر تشريعية قائمة يف كل والية قضائية لتـنظم مـسائل              .)٥٧(قطاعاهتما العامة 

   .)٥٨(اخلصوصية املتعلقة بالسجالت الصحية
__________ 

؛ وقـانون خـصوصية     )نيو ساوث ويلز  ( ١٩٨٨مثل، قانون محاية اخلصوصية واملعلومات الشخصية لسنة         )٥٧(
؛ وقـانون   )كويرتالنـد ( ٢٠٠٩؛ وقانون خصوصية املعلومات لـسنة       )يافكتور (٢٠٠٠املعلومات لسنة   

  .)اإلقليم الشمايل(املعلومات 
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  )٢٣املادة (احترام البيت واألسرة  -فاء 

 احلق يف الزواج على أساس املوافقة الكاملة واحلرة -١ 

. مجيع حاالت الزواج يف أسـتراليا     ) كومنولثال (١٩٦١قانون الزواج لسنة    ينظم    -١٣٧
يف الزواج إذا رغبوا يف     )  سنة ١٨(وهو يستند إىل حق مجيع الرجال والنساء يف سن الزواج           

وأحد هذه الظروف هـو أن يكـون هنـاك         . ويف بعض الظروف يعترب الزواج الغياً     . ذلك
ويأيت هذا أيضاً لكفالة أن يكون كـل        .  الزواج وآثاره  شخص غري مؤهل عقلياً لفهم طبيعة     

  . طرف قادراً على االرتباط بالزواج بإرادته

  تقدمي الدعم آلباء وأسر األشخاص ذوي اإلعاقة من الشباب ومقدمي الرعاية هلم  -٢ 
تقر أستراليا بأن آباء األطفال الصغار ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية هلم يتعرضـون               -١٣٨

الكبري للعزلة ويكونون يف أحيان كثرية معزولني اجتماعياً عن األسـرة واألصـدقاء             للخطر  
برنامج دعم حصول مقدمي    ويوفر  . بسبب صعوبة الدور الذي يضطلعون به يف تقدمي الرعاية        

 على فترات راحة عاجلة وقصرية األجل ملن        الرعاية للشباب ذوي اإلعاقة الشديدة أو العميقة      
ب ذوي اإلعاقة الشديدة أو العميقة، بتيسري الوصـول إىل املعلومـات،            يتولون رعاية الشبا  

والرعاية خالل فترة الراحة وغري ذلك من صور املساعدة املناسبة لالحتياجات والظـروف             
] MyTime[برنامج مجاعات وقـيت     ويقدم   .)٥٩(الفردية لكل من مقدمي الرعاية ومن يتلقوهنا      

 مجاعات لدعم األقران من آبـاء صـغار         ذوي اإلعاقة لدعم األقران من آباء صغار األطفال       
  .)٦٠(األطفال ذوي اإلعاقة أو املصابني حبالة مرضية مزمنة ومقدمي الرعاية هلم

وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بتعقيم األشخاص ذوي اإلعاقة حتت املـادة              -١٣٩
 .  أعاله١٧

 )٢٤املادة (التعليم  -صاد 

ستراليني، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة، هلم احلق يف االلتحـاق           مجيع األطفال األ    -١٤٠
وقد ارتفعت نسبة حضور املدارس لذوي اإلعاقة كافـة بـني           . بالتعليم االبتدائي والثانوي  

وارتفعت . ٢٠٠٣ يف املائة يف     ٨٠ إىل   ١٩٨١ يف املائة يف     ٧٢ سنة من    ٢٠ و  سنوات ٥ سن
__________ 

وقانون الـسجالت  ؛ )نيو ساوث ويلز (٢٠٠٢قانون خصوصية السجالت واملعلومات الصحية لسنة    مثل،   )٥٨(
 ).إقليم العاصمة األسترالية (١٩٩٧لسنة ) اخلصوصية وإمكانية الوصول(الصحية 

 مليون دوالر، وهو يقدم املـساعدة       ٨,٦٢١ ما قيمته    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ هذا الربنامج خالل الفترة      بلغ متويل  )٥٩(
 . من مقدمي الرعاية٥ ٣٩٢إىل 

 مليون دوالر، وهو يقدم املـساعدة       ٢,٨٦٩ ما قيمته    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بلغ متويل هذا الربنامج خالل الفترة        )٦٠(
 .مقدمي الرعاية/ من اآلباء٢ ٧٠٣إىل 
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 يف  ٨١ن ذوي اإلعاقة الشديدة أو العميقة من         سنة م  ٢٠ سنوات إىل    ٥نسبة من هم يف سن      
   .)٦١(٢٠٠٣ يف املائة يف ٨٩ إىل ١٩٨١املائة يف سنة 

 معايري اإلعاقة املتعلقة بالتعليم -١ 

التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف تقدمي التعليم أمر غري قانوين مبوجب قـانون                -١٤١
 مبوجب قـانون    ٢٠٠٥علقة بالتعليم لسنة    وقد صيغت معايري اإلعاقة املت    . التمييز ضد اإلعاقة  

التمييز ضد اإلعاقة، وهي تنص على حق الطلبة ذوي اإلعاقة يف التمتع على قدم املساواة مع                
اآلخرين بالوصول واخلدمات واملرافق وعلى احلق يف املشاركة يف التعليم والتدريب دون متييز             

م التعليم التزام إجيـايب بإحـداث       ويقع على اجلهات اليت تقد     .)٦٢(ضد الطلبة ذوي اإلعاقة   
تغيريات لتلبية االحتياجات املعقولة ألي طالب ذي إعاقة ولوضع استراتيجيات وبرامج ملنـع             

وميكن لألفراد تقدمي شكوى إىل جلنة حقوق اإلنسان األسترالية إذا رأوا أن       . املالحقة واإليذاء 
   .)٦٣(املعايري قد انتهكت

  املدارس احلكومية -٢ 
ك أستراليا التحديات اليت يواجهها األطفال ذوو اإلعاقة املتعددة األشـكال يف            تدر  -١٤٢

وتقدم مجيع الواليـات    . احلصول على تعليم جيد على أساس املساواة مع األطفال اآلخرين         
واألقاليم دعماً خاصاً للطلبة ذوي اإلعاقة لتمكينهم من حتقيق أهداف التعليم علـى نفـس               

 . ري ذوي اإلعاقة، وملساعدهتم على بلوغ إمكاناهتم الكاملةاألسس كالطلبة اآلخرين غ

وميكن أن يلتحق الطلبة ذوو اإلعاقة إما يف فصول عادية، أو فصول دعم يف مدارس                 -١٤٣
، كـان هنـاك     ٢٠٠٣ويف عام   . عادية، أو يف مدارس خمصصة لذوي االحتياجات اخلاصة       

 الفكرية ملتحقني بفصول عادية،     من طالب املدارس ذوي اإلعاقة    )  يف املائة  ٤٥ (٨٢ ٤٠٠
 ٣١ ٥٠٠ و ملتحقني بفصول خمصصة لذوي االحتياجات اخلاصة     )  يف املائة  ٣٨ (٧٠ ٢٠٠و
 يف املائة مـن     ٩٥ و .)٦٤(ملتحقني مبدارس خمصصة لذوي االحتياجات اخلاصة     )  يف املائة  ١٧(

قـة يف   ولكنهم مرضى نفسيون، تعرضوا إلصابة الح     (الطالب من غري ذوي اإلعاقة الفكرية       
 يف املائة منـهم ممـن لـديهم إعاقـة يف            ٧٧وكان  ). إعاقات متنوعة /املخ أو إعاقة بدنية   

__________ 

االجتاهات يف اهليمنة والتعلـيم والعمالـة واملعيـشة         : اإلعاقة يف أستراليا  حة والرفاه،   املعهد األسترايل للص   )٦١(
 /http://www.aihw.gov.au/publications>، متاح على املوقع     ٢٠٠٨يونيه  /، حزيران ٦١النشرة  . اجملتمعية

index.cfm/title/10495>. 
 /http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page>املعايري متاحة على اإلنترنـت مـن خـالل املوقـع      )٦٢(

Humanrightsandanti-discrimination_DisabilityStandardsforEducation>. 
وسوف يغطي االستعراض مـدى فعاليـة       .  استعراض املعايري التعليمية   ٢٠١٠سيبدأ يف النصف الثاين من       )٦٣(

 . و غري الزمةاملعايري يف حتقيق أهدافها، مبا يف ذلك ما إذا كانت أي تعديالت الزمة أ
نـوفمرب  /، تشرين الثـاين   ٦٧، النشرة   اإلعاقة الفكرية : اإلعاقة يف أستراليا  املعهد األسترايل للصحة والرفاه،      )٦٤(

 .<http://www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/title/10582>، متاح على املوقع ٢٠٠٨
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كما تقوم كل والية وإقليم بتوفري إقامة معقولة         .)٦٥(التحدث ملتحقني بفصول عادية   /احلواس
 :للطلبة ذوي اإلعاقة لتلبية احتياجاهتم املتعلقة بالتعليم والدعم، فمثالً

ي اخلـربة   ويلز، ميكن توفري مدرسي دعم زائرين، مـن ذ        يف نيو ساوث و     )أ(  
أو البصرية، والتـدخل املبكـر، والتوحـد،        /املتخصصة يف جماالت مثل، اإلعاقة السمعية و      

. واالضطرابات السلوكية، ملساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة ومدرسي الفصول اليت يدرسون فيها          
وتقييم الربامج التعليمية للطلبـة ذوي      ويسدي موظفو الدعم اإلقليميون املشورة بشأن إعداد        

اإلعاقة ويقدمون املعلومات عن تقدمي الدعم املناسب من أجل الوصول إىل املناهج الدراسية             
  من خالل إدخال تعديالت معقولة؛ 

تتيح مدارس فيكتوريا ترتيبات لتوفري متخصصني للطلبـة ذوي اإلعاقـة             )ب(  
ئرين إضافيني لديهم معارف ومهارات متعلقـة       البصرية من خالل االستفادة من مدرسني زا      

بطريقة بريل، وبتوفري املواد يف أشكال بديلة، والتكنولوجيات املساعدة، والتدريب املـستمر            
 للعاملني يف املدارس؛ 

 متويالً ودعماً موجهني للطلبـة      برنامج تعديل التعليم  ويف كويرتالند، يوفر      )ج(  
وملساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة املتعلقـة      .  دعم التعليم  ذوي اإلعاقة وجلزء كبري من احتياجات     

بالقراءة، تترجم مكتبة خمصصة إلنتاج األشكال البديلة للمطبوعات وخدمات اإلنتاج بطريقة           
بريل الكتب املرجعية واملواد التعليمية األخرى للطلبة يف أشـكال بديلـة تقـوم املـدارس                

إلعاقة السمعية بواسطة معاوين معلمني يعملون      ويقدم الدعم للطلبة الصُّم وذوي ا     . بإقراضها
 كمترمجني وفقاً للغة اإلشارة األسترالية؛ 

ويف غرب أستراليا، جيري التركيز على منهج دراسي مـرن ويـستجيب              )د(  
وتشمل التعديالت املتعلقـة    . للتطويع يشمل جمموعة من عمليات التكييف يف التعليم والتعلم        

  االتصاالت ولغة اإلشارة؛ بتدريس املناهج تكنولوجيات 
ويف جنوب أستراليا، تقدم جمموعة من اخلدمات ملساعدة املعلمني يف كفالة             )ه(  

وصول الطلبة ذوي اإلعاقة للمنهج وقدرهتم على املشاركة يف النطـاق الكامـل لألنـشطة      
 التعليميـة وعلمـاء     -ويشمل مقدمو اخلدمات منسقي اإلعاقة واخلدمات النفسية      . التعليمية

، ومنسقني يف جماالت التوجيه، واخلدمات السمعية، ومتخصصني يف )الطفولة املبكرة(فسيني ن
 . عالج أشكال اإلعاقة يف التحدث

__________ 

 /، تـشرين الثـاين    ٦٧، النـشرة    قة الفكريـة  اإلعا: اإلعاقة يف أستراليا  املعهد األسترايل للصحة والرفاه،      )٦٥(
 .<http://www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/title/10582>، متاح على املوقع ٢٠٠٨ نوفمرب
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 املدارس غري احلكومية -٣ 

متول املدارس غري احلكومية جزئياً بواسطة احلكومة األسترالية وحكومات الواليات،            -١٤٤
وتقدم احلكومة األسترالية التمويل للطلبة ذوي      . وروتتطلب عادة دفع الرسوم املدرسية للحض     

برنامج تعليم القـراءة والكتابـة، واحلـساب،        اإلعاقة يف املدارس غري احلكومية من خالل        
  .)٦٦(اخلاصةذوي االحتياجات  متطلباتو

 التعليم العايل -٤ 

إلعاقة  وصول الطلبة ذوي ا    التحاق ذوي اإلعاقة بالتعليم العايل    دعم  برنامج  يشجع    -١٤٥
ويقدم الربنامج التمويل إىل جهات تقدمي      . ومشاركتهم فيه ) املرحلة الثالثة (إىل التعليم العايل    

التعليم العايل املؤهلة لالضطالع باألنشطة اليت تساعد يف إزالة العوائق أمام الطلبـة احمللـيني               
وخـدمات  ويشمل ذلك رد نسبة من تكاليف املواد ذات األشكال البديلـة،     . ذوي اإلعاقة 

  . استخدام لغة اإلشارة، ومن يقومون بكتابة املذكرات، وشراء املعدات

  التعليم والتدريب املهنيان -٥ 
والتوظيف املؤلف مـن وزراء مـن       العايل  ، أنشأ اجمللس الوزاري للتعليم      ٢٠٠٩يف    -١٤٦

ائج املتعلمني  لدعم التزامه بتحسني نت    )٦٧(مجيع الواليات القضائية األسترالية، جملساً استشارياً     
اجمللـس  وينـهج   . الضعفاء الذين يواجهون صعوبات يف نظام التعليم والتـدريب املهنـيني          

الفرصة للمتعلمني الذين يواجهون صعوبات، مبن فيهم ذوو اإلعاقة،         سياسة تتيح   االستشاري  
 . لبلوغ إمكاناهتم من خالل تنمية املهارات

ة يف الواليات واألقاليم ملساعدة األشخاص      هذه السياسة إىل التدابري القائم    وتضاف    -١٤٧
فمثالً، تقدم حكومة غرب أستراليا     . املشاركة يف التعليم والتدريب املهنيني    على  ذوي اإلعاقة   

لطلبة ادعم حىت يتسىن هلا موارد جلميع الكليات التقنية وكليات التعليم احلر يف غرب أستراليا        
اإلعاقة الذين يتمثل دورهم يف كفالة وصول       ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك دعم موظفي خدمات         

مجيع الطلبة ذوي اإلعاقة إىل املوارد الالزمة، مثل مترمجي لغة اإلشارة األسترالية، واملعـدات              
 . اخلاصة وأي تعديالت أخرى معقولة

  التدريب املهين -٦ 
ساعدهتم يف  ذوي اإلعاقة مل  للمتدربني املهنيني   تقدم احلكومة األسترالية دعماً إضافياً        -١٤٨

للمتـدربني املهنـيني    ويشمل الدعم الـذي يقـدم       . بلوغ إمكاناهتم الكاملة كعمال مهرة    

__________ 

 ٢٠١٢-٢٠٠٩ ماليني دوالر للمدارس غري احلكومية للفتـرة         ٨١٠سوف تقدم احلكومة األسترالية حنو       )٦٦(
 . م الطلبة ذوو اإلعاقةملساعدة الطلبة احملرومني تعليمياً، مبن فيه

 .اجمللس االستشاري الوطين للمساواة يف جمال التعليم والتدريب املهنيني )٦٧(
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األسـتراليني ذوي  للمتـدربني املهنـيني   األستراليني ذوي اإلعاقة، دعم املرتبات الذي يقدم   
  . عاقةاإل ذوي املتدربني املهنينياإلعاقة للمساعدة على دفع تكاليف توظيف 

 العمل االنتقال من املدرسة إىل املساعدة يف -٧ 

، ميكن للطلبة ذوي اإلعاقة املؤهلني      بالعملمبوجب ترتيبات خدمات اإلعاقة املتعلقة        -١٤٩
تلقي مساعدات مصممة ملالءمة احتياجاهتم اخلاصة، مثل املساعدة يف احلصول على عمـل             

، أو يف االنتقال إىل     يف املدرسة للتدريب املهين   لبعض الوقت بعد املدرسة، أو حضور برنامج        
 االنتقـال إىل العمـل    ويف نيو ساوث ويلز، يساعد برنامج يسمى        . خيارات ما بعد املدرسة   

األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتركون املدرسة على اكتساب مهـارات تـساعدهم علـى           
 )٦٨(٢٧وترد حتت املـادة     . ، أو التعليم والتدريب املهنيني أو التعليم العايل       العملاالنتقال إىل   

  . عملمعلومات أخرى عن تقدمي الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول على 

 )٢٥املادة (الصحة  -قاف 

يوجد لدى حكومات الواليات واألقاليم جمموعة من السياسات والربامج القائمـة             -١٥٠
   .)٦٩(لكفالة تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بتقدمي الرعاية الصحية

  احلماية ضد التمييز يف اخلدمات الصحية -١ 
يهدف قانون التمييز ضد اإلعاقة إىل القضاء على التمييز ضد األشخاص على أساس               -١٥١

  .)٧٠(اإلعاقة، فيما يتعلق بتوفري السلع واخلدمات، واليت تشمل توفري اخلدمات الصحية
ول األشخاص ذوي   وتوجد تدابري حمددة يف عدد من الواليات القضائية لكفالة وص           -١٥٢

ففي إقليم العاصمة األسترالية،    . اإلعاقة للخدمات الصحية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية       
يتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول على قدم املساواة مع اآلخرين إىل التثقيـف املتعلـق               

 العاصـمة   بتنظيم اإلجناب واألسرة من خالل برنامج الصحة اجلنسية وتنظيم األسرة يف إقليم           
وتقدم مجعية تنظيم األسرة    . األسترالية، الذي يقدم أيضاً دورات تدريبية يف هذين املوضوعني        

 يعلم أشكال السلوك االجتمـاعي واجلنـسي     مأمون متاماً يف تسمانيا برناجماً يطلق عليه اسم       
__________ 

 الواليات  كومنولثخدمات اتفاق   من  االستفادة  املتعلق ب يرجى الرجوع إىل البيانات الواردة يف املرفق هاء          )٦٨(
املتصلة بعدد األطفال ذوي اإلعاقـة      ملعلومات  لالطالع على ا  حبسب العمر    مصنفةًواألقاليم املتعلق باإلعاقة    
 .الذين يتلقون خدمات

على سبيل املثال، يوجد لدى مجيع املستشفيات والدوائر الصحية يف فيكتوريا خطط عمل بشأن اإلعاقـة                 )٦٩(
تعزز كالً من اإلدماج املادي وممارسة عدم التمييز دعماً لألشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق باحتياجـاهتم                

 كمـا   ٢٠١٠-٢٠٠٧خطة خلدمات اإلعاقة للفتـرة      دى الدائرة الصحية يف كويرتالند      ويوجد ل . الصحية
-٢٠٠٧وصول ذوي اإلعاقة وإدماجهم للفترة      يوجد لدى اإلدارة الصحية يف غرب أستراليا سياسة بشأن          

٢٠١٠ . 
 ).كومنولثال(١٩٩٢ قانون التمييز ضد اإلعاقة لسنة، ‘٢‘) أ (٣الفرع  )٧٠(
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ات ومتول اإلدارة الصحية يف غرب أستراليا خـدم       . املأمونة لألشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية    
التثقيف وتقدمي املشورة يف جمال اجلنس، اليت ترمى إىل تطوير وتنفيذ برامج تعزيـز احلالـة                
الصحية من أجل النهوض بصحة األشخاص ذوي اإلعاقة ورفاههم وتثقيف اجملتمع يف جمايل             

  . اجلنس واإلعاقة

 إمكانية الوصول إىل احلمالت الصحية العامة -٢ 

ملستوى الوطين ومستوى الواليات واألقـاليم لكفالـة        توجد مبادرات نوعية على ا      -١٥٣
فمثالً، . وصول املعلومات املتعلقة بالصحة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة املختلفة األشكال         

أعدت جلنة خدمات اإلعاقة والكشف على الثديني يف أستراليا كتيباً مصوراً يستخدم لنقـل              
  . ء ذوات اإلعاقة الفكريةالرسائل املهمة يف جمال صحة الثديني إىل النسا

وباإلضافة إىل ذلك، متول احلكومة األسترالية الدائرة الوطنية للحجز والدفع املتعلقني             -١٥٤
مبترمجي لغة اإلشارة األسترالية، اليت توفر مترمجني بلغة اإلشارة األسـترالية للـصم الـذين               

إحـدى العيـادات    يستخدمون لغة اإلشارة األسترالية حلضور استشارة طبيـة تقـدم يف            
  .)٧١(اخلاصة

 إصالح الصحة العقلية -٣ 

ـ تفاق االتضطلع احلكومة األسترالية باملسؤولية يف إطار      -١٥٥ وطين للـصحة وشـبكة   ال
 بتقدمي الرعاية األولية يف جمال الصحة العقلية، املوجهة إىل حـد كـبري لتلبيـة                املستشفيات

ة مثل حاالت القلق واالكتئاب الـيت       احتياجات األشخاص املصابني باضطرابات عقلية شائع     
وتقدم اخلدمات هلذه احلاالت من خالل برنامج الرعاية        . تتراوح شدهتا بني اخلفيفة واملتوسطة    

وبرامج الرعاية األولية األخرى املوجهة والتكميلية املـصممة للتـدخل          ] Medicare[الطبية  
 . املبكر، وحتسني فرص الشفاء، ومنع تدهور احلاالت املرضية

وتسلم احلكومة األسترالية بأنه ينبغي حتسني النظام بالنسبة لألشـخاص املـصابني              -١٥٦
وتعمـل احلكومـة    . بأمراض عقلية شديدة وبأن هناك املزيد من العمل الذي يتعني القيام به           

. األسترالية مع الواليات واألقاليم من أجل زيادة إصالح نطاق نظام خدمات الصحة العقلية            
ذا فحص أوجـه عـدم االتـساق والفجـوات يف اخلـدمات واألدوار              وسوف يتضمن ه  
ويوفر اإلصالح املوسع جلدول األعمال املتعلق بالصحة واملستشفيات يف . واملسؤوليات احلالية

أستراليا أساساً للتقدم يف جمال الصحة العقلية، مبا يف ذلك من خالل تقـدمي متويـل لـسد                  
 ١٢خدمات الصحة العقلية امليسرة للشباب بني سـن         الفجوات العاجلة، مبا فيها التوسع يف       

__________ 

 خدمة من خدمات لغة اإلشارة األسترالية للترمجة ملواعيد طبية          ٧٧ ٠٠٠ثر من   قدم املترمجون الشفويون أك    )٧١(
 .٢٠٠٥خاصة منذ 
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 سنة وتوفري جمموعات للرعاية الفردية لألشخاص املصابني بأمراض عقلية حادة يف            ٢٥ و سنة
 .)٧٢(إطار الرعاية األولية

 )٢٦املادة (التأهيل وإعادة التأهيل  -راء 

وي اإلعاقـة   يهدف النهج الذي تتبعه أستراليا يف معاجلة احتياجات األشـخاص ذ            -١٥٧
اخلاصة بتوفري اخلدمات ملساعدهتم على حتقيق أقصى درجة من االستقاللية يف أنشطة احليـاة              

ويوجد لدى أستراليا برامج حمددة تركز على تأهيل األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف              . اليومية
جماالت الصحة، والعمالة، والتعليم، واخلدمات االجتماعية، إضافة إىل عدد من برامج إعادة            

 . التأهيل املصممة ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على بلوغ أقصى قدر من االستقاللية

 إعادة التأهيل يف جمال العمالة -١ 

توفر منظمات خدمات توظيف ذوي اإلعاقة، وهي شبكة من منظمـات تقـدمي               -١٥٨
وظيفة من اخلدمات تعاقدت معها احلكومة األسترالية لتوفري املساعدة املتخصصة للباحثني عن     

ذوي اإلعاقة، واملصابني، وذوي احلاالت املرضية، وتوفري إعادة التدريب املهـين الالزمـة،             
ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على إجياد وظيفة مأمونة ومستدامة واالحتفاظ هبا يف سوق             

وقد تساعد منظمات خدمات توظيف ذوي اإلعاقة الباحثني عن وظـائف           . العمل املفتوح 
صاباهتم وإعاقاهتم واالستعاضة عنها وإدارهتا ببناء القدرة علـى العمـل ووضـع           على فهم إ  

 . استراتيجيات عمل لتجنب اإلصابة مرة أخرى

وإضافة إىل ذلك، يوجد لدى كل والية من الواليات القضائية األسـترالية بـرامج                -١٥٩
ابات العاملني بطريقة   لتعويض العاملني التابعني هلا ممن يعانون أي إصابة والترتيب إلدارة إص          

  .)٧٣(ترمي إىل متكني العاملني املصابني من العودة إىل العمل

  إعادة التأهيل يف جمال الرعاية الصحية  -٢ 
توجد يف كل والية قضائية خدمات صحية تركز على إعادة تأهيل األشخاص ذوي               -١٦٠
راليا للمرضى املـستقرين    فمثالً، تقدم خدمات إعادة التأهيل االنتقالية يف غرب أست        . اإلعاقة

طبياً ممن تعرضوا إلصابات يف املخ ولتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من الشباب من احلصول   
على فترة إلعادة التأهيل الكتساب املهارات احلياتية ذات الصلة، ولتعزيز استقالهلم والوصول      

 نيو ساوث ويلز، يساعد     ويف. بقدراهتم إىل املستوى األمثل للعودة إىل املرتل بدعم من اجملتمع         

__________ 

 مليـون دوالر يف     ١٢٣ مليون دوالر لفترة أربع سنوات، تشمل        ١٧٥,٨ ٢٠١٠مايو  /قدمت ميزانية أيار   )٧٢(
 . شكل متويل جديد لبعض املبادرات باإلضافة إىل رعاية الصحة العقلية

 . أدناه٢٧ملزيد من املعلومات عن التأهيل يف الوظيفة حتت املادة ميكن احلصول على ا )٧٣(
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يف االنتقال من املستشفيات إىل بيئـة املـرتل،          املصابني يف املخ     املرضىإعادة تأهيل   برنامج  
  .)٧٤(ويقدم الدعم إىل األشخاص الذين يعيشون يف جمتمعاهتم

 تبادل التكنولوجيات املساعدة -٣ 

املة يف جمـال التنميـة      تقدم أستراليا الدعم للمنظمات غري احلكومية األسترالية الع         -١٦١
ويقـوم   .)٧٥(الدولية لتقدمي األجهزة املساعدة والبىن التحتية ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة         

برنامج الوكالة األسترالية للتنمية الدولية بإعداد مبادئ توجيهية للموظفني يف جمـال تـوفري              
 ذلك خدمـة تـوفري      أجهزة معاونة وأجهزة مساعدة للتنقل من خالل برنامج املعونة، مبا يف          

كراسي متحركة متسقة مع املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن تـوفري الكراسـي      
   .)٧٦(املتحركة اليدوية يف الظروف القليلة املوارد

 )٢٧املادة (العمل والعمالة  -شني 

تدرك أستراليا التحديات اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة يف احلـصول علـى               -١٦٢
، بلغ معدل مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقـة الـذين          ٢٠٠٣ويف  . فة واحملافظة عليها  وظي

 يف  ٨٠,٦ يف املائة مقابـل      ٥٣,٢ سنة يف سوق العمل      ٦٤ و  سنة ١٥تتراوح أعمارهم بني    
 يف املائة   ٨,٦وبلغ معدل البطالة لألشخاص ذوي اإلعاقة       . املائة لألشخاص غري ذوي اإلعاقة    

وبلغ معدل توظيـف األشـخاص ذوي       . خاص غري ذوي اإلعاقة    يف املائة لألش   ٥,٠مقابل  
وإضـافة إىل    .)٧٧( يف املائة لألشخاص غري ذوي اإلعاقة      ٧٦,٥ يف املائة مقابل     ٤٨,٧اإلعاقة  

 يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حيصلون على دخل مدعوم أبلغوا أن              ٩ذلك، فإن   
ومن الواضح أنه    .)٧٨(ألشخاص غري ذوي اإلعاقة    يف املائة من ا    ٢٣إيراداهتم مقاربة إليرادات    

الزال هناك الكثري من العمل الذي ينبغي القيام به يف هذا اجملال، واحلكومة األسترالية ملتزمة               
بأن تضمن أن األشخاص ذوي اإلعاقة قادرون على التمتع حبق العمل وعلى كسب رزقهم              

 .)٧٩(يع، وميكن الوصول إليهاباملشاركة يف سوق عمل وبيئة عمل مفتوحة، وتشمل اجلم

__________ 

 ٢٥ميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن التأهيل وإعادة التأهيل يف الرعاية الـصحية حتـت املـادة       )٧٤(
 .أعاله

 .٢٠١٠-٢٠٠٩ مليون دوالر تقريباً خالل الفترة ١,٢قدم متويل مببلغ  )٧٥(
 . أعاله٢٠لقة بالوصول إىل التكنولوجيات حتت البند ميكن االطالع على املعلومات املتع )٧٦(
، ٢٠٠٣، دراسة استقصائية لإلعاقـة ومقـدمي الرعايـة،          4430.0الكتالوج  مكتب اإلحصاء األسترايل،     )٧٧(

 .٨ اجلدول
)٧٨( Centrelink administrative data. 
 .ة يف املرفق زايميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن حالة قوة العمل للرجال والنساء ذوي اإلعاق )٧٩(
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  التمييز يف قوة العمل -١ 
إضافة إىل أحكام قانون التمييز ضد اإلعاقة وتشريعات الواليات واألقاليم اليت حتظر              -١٦٣

قـانون العمـل    التمييز يف العمالة، يوفر النظام األسترايل للعالقات يف مكان العمل مبوجب            
  يتخذ ضد املوظفني   ‘إجراء مضاد ’اف من أي    سبل انتص ) كومنولثال (٢٠٠٩العادل لسنة   

املوظفني احملتملني على أسس متييزية، مبا يف ذلك اإلجراءات املـضادة لإلعاقـة البدنيـة                أو
   .)٨٠(العقلية أو

 أجور األشخاص ذوي اإلعاقة -٢ 

أجور حقيقية عن عمـل     ’أستراليا ملتزمة مببدأ حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على           -١٦٤
بالنسبة للعمال غري القادرين على العمل بالطاقة اإلنتاجيـة الكاملـة بـسبب             و .)٨١(‘حقيقي

واآلليـة  . إعاقتهم، هناك جمموعة من األدوات لتقييم األجور بالنسبة ملعدالت العمل العاديـة           
املقبولة لألشخاص الذين يعملون يف وظيفة مفتوحة هي نظام األجر املدعوم، الـذي يتـضمن               

وإضافة إىل ذلك، يوفر نظام دعم األجور حافزاً مالياً         . أساس اإلنتاجية عملية تقييم األجر على     
  . ألصحاب العمل من أجل توظيف عمال ذوي إعاقة يف إطار ظروف سوق العمل العادية

  برامج التوظيف املوجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة -٣ 
يادة توظيف   إىل ز  االستراتيجية الوطنية للصحة العقلية وتوظيف ذوي اإلعاقة      هتدف    -١٦٥

ومن . األشخاص ذوي اإلعاقة، والنهوض باإلدماج االجتماعي وحتسني اإلنتاجية االقتصادية        
وحفز توظيف   مشروع جترييب لدعم املعاش التقاعدي    أبرز األمور اليت تضمنتها االستراتيجية      

، وصندوق مبتكر سوف يساعد املزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول            ذوي اإلعاقة 
 . ظائف عن طريق متويل مشاريع مبتكرة تزيل العوائق اليت حتول دون توظيفهمعلى و

: وتنقسم اخلدمات املتخصصة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة إىل فئتني رئيسيتني           -١٦٦
  . املشاريع األسترالية املتعلقة باإلعاقة، وشبكة توظيف ذوي اإلعاقة

 باإلعاقة املتعلقة األسترالية املشاريع )أ( 

املشاريع األسترالية املتعلقة باإلعاقة هي مشاريع جتارية لتمكني ذوي اإلعاقـة مـن               -١٦٧
 منفذ للمشاريع املتعلقـة     ٣٢٥فهناك أكثر من    . املشاركة يف جمموعة عريضة من مهام العمل      

 شخص  ٢٠ ٠٠٠باإلعاقة يف أحناء أستراليا، تقدم املساعدة يف جمال التوظيف املدعوم لنحو            
ة املتوسطة إىل الشديدة الذين حيتاجون إىل دعم مستمر كبري للمحافظة على            من ذوي اإلعاق  

__________ 

 جمموعة من التصرفات األقل من الفصل من العمل، مبا يف ذلك رفـض توظيـف                ‘اإلجراء املضاد ’يشمل   )٨٠(
 .شخص، أو تغيري وظيفة شخص على حنو يضر به أو معاملة موظف بصورة خمتلفة عن معاملة اآلخرين

كان واخلـدمات االجتماعيـة   شؤون األسرة واإلس(معايري خدمات اإلعاقة ، ٩معيار خدمات اإلعاقة رقم    )٨١(
 . ٢٠٠٧، )DEEWR(، ومعايري خدمات اإلعاقة ٢٠٠٧) والشعوب األصلية
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وكلما أمكن، سوف يزود املوظفون الذين يعملون يف وظائف مدعومة مبهـارات            . وظائفهم
 . إضافية وبالدعم الالزم لالنتقال إىل التوظيف املفتوح

 مكاناً إضـافياً    ٧٥٠ري  ، التزمت احلكومة األسترالية بتوف    ٢٠٠٧يونيه  /زيرانويف ح   -١٦٨
ويأيت النمو يف املشاريع األسـترالية      . لوظائف مدعومة يف املشاريع األسترالية املتعلقة باإلعاقة      

 على فرص التوظيف بني األشخاص ذوي اإلعاقة        اإلعاقة استجابة للطلب غري امللىب    املتعلقة ب 
طق، وخباصـة يف املنـاطق      كما يعاجل النمو ثغرات اخلدمة يف بعض املنا       . الراغبني يف العمل  

الريفية، وللشباب ذوي اإلعاقة، واألشخاص ذوي اإلعاقة النفسية واألشخاص ذوي اإلعاقة           
  .)٨٢(من السكان األصليني

  دوائر توظيف ذوي اإلعاقة )ب( 
دوائر توظيف ذوي اإلعاقة هي شبكة من منظمات لتقدمي اخلدمات تعاقدت معهـا             -١٦٩

اعدة متخصصة لذوي اإلعاقة الباحثني عن عمل، واملـصابني         احلكومة األسترالية لتقدمي مس   
. ذوي احلاالت الصحية للحصول على وظيفة يف سوق العمل املفتوح واحملافظـة عليهـا              أو

وتساعد هذه الدوائر األشخاص ذوي اإلعاقة يف التحضري لاللتحاق بالوظائف، مبا يف ذلـك        
ظائف والتنسيب، وتقدمي الـدعم     مساعدهتم يف التدرب، وحماوالت العمل، والبحث عن و       

ويتاح الدعم الذي تقدمه احلكومة األسترالية من       . املستمر يف مكان العمل ألطول فترة الزمة      
خالل خدمات الوظائف املعرضة للخطر لألشخاص الذين يعملون يف الوقت الراهن، ممـن             

 . تكون وظائفهم معرضة للخطر بسبب اإلعاقة أو اإلصابة أو احلالة الصحية

  تقدمي املساعدة املعقولة يف مكان العمل -٤ 
يقدم صندوق املساعدة يف التوظف األشخاص ذوي اإلعاقة وحاالت الصحة العقلية             -١٧٠

عن طريق تقدمي مساعدة مالية لشراء جمموعة من التعديالت واخلـدمات املتـصلة بالعمـل               
جياد عمل والتحـضري    لألشخاص العاملني يف الوقت الراهن، وملن هم حباجة إىل مساعدة إل          

 . لاللتحاق بالعمل

 توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام -٥ 

هناك سياسات قائمة يف كل والية وكل إقليم لزيادة توظيـف األشـخاص ذوي                -١٧١
 من ذوي اإلعاقة خلرجينيلرعاية ا عمل فيكتوريا برنامجفمثالً، يدعم  . اإلعاقة يف القطاع العام   

تخرج ذوي اإلعاقة إىل وظائف يف القطاع العـام والقطـاع اجملتمعـي يف              انتقال حديثي ال  
 من اخلرجيني ذوي اإلعاقة على األقل على مدى أربع          ٢٠٠وستقدم املساعدة إىل    . فيكتوريا

وسوف يبدأ برنامج مماثل    ). ٢٠١٠/٢٠١١ -٢٠٠٧/٢٠٠٨(سنوات من خالل الربنامج     
  . ٢٠١١يف تسمانيا يف عام 

__________ 

 . مليون دوالر ملدة مخس سنوات٣٣,٧١، اعتمد هلذا الربنامج مبلغ ٢٠٠٧يف  )٨٢(
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 )٢٨املادة (شة الالئق واحلماية االجتماعية مستوى املعي -تاء 

تدرك أستراليا أن األشخاص ذوي اإلعاقة ميكن أن يواجهوا ضغوطاً إضـافية وأن               -١٧٢
الوصول إىل الوظائف ميكن أن يؤثر تأثرياً كبرياً على قدرة األشخاص ذوي اإلعاقـة علـى                

ى الدعم احلكـومي    ويعتمد كثري من األشخاص ذوي اإلعاقة عل      . حتسني مستوى معيشتهم  
، كان املعاش التقاعـدي     ٢٠٠٦ويف عام   . للدخل كمصدر وحيد أو مصدر رئيسي للدخل      

 يف املائـة مـن     ٥٧احلكومي واالستحقاقات احلكومية ميثالن املصدر الرئيسي للدخل لنسبة         
 يف املائة من ٤٢األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة أو العميقة الذين هم يف سن العمل، ولنسبة    

 يف املائـة مـن      ١١ و خاص الذين يواجهون قصوراً حمدداً أو قيوداً بأي قدر من الشدة،          األش
واحلكومة األسترالية ملتزمة بتحقيـق      .)٨٣(يواجهون أي قصور أو قيود      ال األشخاص الذين 

 . مستوى معيشة الئق جلميع األستراليني، مبن فيهم األستراليون ذوو اإلعاقة

 اإلعاقةاملعاش التقاعدي لدعم ذوي  -١ 

ليصبح الشخص مؤهالً للحصول على املعاش التقاعدي لدعم ذوي اإلعاقة، جيـب أن               -١٧٣
 :  سنة أو أكثر وأن يكون دون السن القانوين للتقاعد يف وقت تقدمي الطلب وأن١٦يكون عمره 

  أو دائم؛ بعمى مصاباً يكون  )أ(  
 ١٥ى العمل ملـدة     يكون ذا إعاقة بدنية أو فكرية أو نفسية، وغري قادر عل            )ب(  

لألجر أو فوقه، بصورة مستقلة عـن أي        ذي الصلة   ساعة أو أكثر كل أسبوع باحلد األدىن        
ذلك العمل خالل سنتني تاليتني على األقل بسبب إعاقة، أو          لبرنامج دعم، أو أن يتم تدريبه       

 .)٨٤(أن يكون ملتحقاً بعمل يف إطار نظام األجر املدعوم

 أجنزت احلكومة األسترالية جمموعة مـن اإلصـالحات         ،٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول   -١٧٤
فقد حـسنت   . الكبرية للمعاش التقاعدي لذوي اإلعاقة وغريه من أشكال املعاش التقاعدي         

جمموعة اإلصالحات منهجية الزيادات يف قيمة املعاشات حبيث أصـبحت تكفـل تغطيـة              
 .)٨٥(ات التقاعديةالتغريات يف التكاليف اليت تواجهها األسر املعيشية لذوي املعاش

ويتلقى ذوو املعاشات التقاعدية دعماً للمعاش التقاعدي يتضمن تكاليف العقـاقري             -١٧٥
وحيصل ذوو املعاشات التقاعدية أيضاً على بطاقة امتيازات تتيح         . الطبية، واهلواتف، واملرافق  

__________ 

 .http://www.aihw>، متـاح علـى املوقـع        ٢٠٠٩املعهد األسترايل للصحة والرفاه، الرفاه يف أستراليا،         )٨٣(
gov.au/publications/index.cfm/title/10872>. 

 بليون دوالر للمعاش التقاعدي لدعم ذوي اإلعاقـة  ١١,٩، قدمت احلكومة األسترالية     ٢٠١٠-٢٠٠٩يف   )٨٤(
.  باليني دوالر يف شكل مدفوعات ملقدمي الرعاية لكبار السن، واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة             ٤,١و

ح نظام املعاشات التقاعدية الـذي بـدأ تطبيقـه يف           وتؤخذ هذه املبالغ كعنصر من عناصر تكاليف إصال       
 .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٠ترد يف املرفق جيم معدالت دعم املعاش التقاعدي لذوي اإلعاقة يف  )٨٥(
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ل علـى   هلم احلصول على ختفيض يف تكاليف األدوية وزيارات األطباء كما تتيح هلم احلصو            
 . امتيازات من حكومات الواليات واحلكومات احمللية

 برامج تقدمي املساعدات اإلضافية لألشخاص ذوي اإلعاقة وملقدمي الرعاية هلم -٢ 

قد يصبح من حق األشخاص ذوي اإلعاقة أيـضاً احلـصول علـى مـدفوعات                 -١٧٦
 الذي يقدم لألسر    ويساعد الدعم . واستحقاقات إضافية، مبا يف ذلك احلصول على بدل تنقل        

وملقدمي الرعاية من خالل املدفوعات اليت تصرف ملقدمي الرعاية يف إدماج األشخاص ذوي             
وإضافة إىل ذلك، فإن مدفوعات املساعدة لألطفال ذوي اإلعاقة، هـي           . اإلعاقة يف اجملتمع  

  سنة تتيح ملقدمي الرعاية هلم احلـصول       ١٦مبلغ يدفع سنوياً لكل طفل ذي إعاقة دون سن          
وميكن استخدام املبلغ املدفوع ملساعدة األسر على شراء الـدعم         . على مدفوعات بدل رعاية   

أو وسائل للمساعدة، أو العالج، أو فترات الراحة اليت حيتاجوهنا فيما يتعلـق بالطفـل ذي                
ويوفر الدعم التكميلي ملقدمي الرعاية مبلغاً يدفع سنوياً ملن يتلقون بدل الرعاية عن             . اإلعاقة
 .  شخص تتم رعايتهكل

 الصناديق االستئمانية اخلاصة باإلعاقة -٣ 

، أصبحت األسر قادرة على إنشاء صناديق استئمانية        ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٠منذ    -١٧٧
والغرض من هذه الصناديق هو مساعدة األقربـاء املباشـرين يف األسـرة             . إلعاقةباخاصة  

 مايل خاص لتغطية االحتياجـات      د اعتماد ذوي االستطاعة املالية، على رص    ومقدمي الرعاية   
واحلصول على  القائمة واملستقبلية املتعلقة بالرعاية واإلقامة لفرد يف األسرة ذي إعاقة شديدة            

  . اإلعفاء من استطالع املوارد املالية

  )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية والعامة  -خاء 

  واحلق يف التصويتاحلقوق السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -١ 
 سنة أن يقيد نفسه يف اجلـداول        ١٨يتعني على كل مواطن أسترايل مؤهل بلغ سنه           -١٧٨

  لالنتخابـات  كومنولـث ال قـانون وأن يصوت يف االنتخابات االحتادية اليت جتري مبوجب         
اسم الناخب من جداول االنتخابات إذا شهد ممارس إزالة وميكن  ). كومنولثال (١٩١٨ لعام

ل كتابة أن ذلك الشخص غري قادر على فهم طبيعة ومغزى القيـد والتـصويت               طيب مسج 
  .)٨٦(لكونه غري سليم عقليا

__________ 

 ).كومنولثال (١٩١٨لعام  لالنتخابات كومنولثقانون المن ) ٨ (٩٣الفرع  )٨٦(
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 إمكانية الوصول إىل إجراءات التصويت -٢ 

. توفر جلنة االنتخابات األسترالية للمقترعني ذوي اإلعاقة جمموعة من خيارات التصويت            -١٧٩
التـصويت عـن طريـق اهلـاتف        أتيح   ٢٠١٠ يف   فمثالً، يف االنتخابات االحتادية اليت أجريت     

 .)٨٧(السرية للمقترعنيإتاحة ، أو املصابني بقصور يف الرؤية، من أجل املكفوفنيللمقترعني 

املقتـرعني  وتوفر جلنة االنتخابات األسترالية معلومات وخدمات متنوعة ملـساعدة            -١٨٠
الية دليالً رمسياً لالنتخابات    وقد أنتجت جلنة االنتخابات األستر    . ذوي اإلعاقة على التصويت   

 أتيح بعدة أشكال يسهل الوصول إليها، مبا يف ذلك الشكل السمعي، ٢٠١٠االحتادية يف عام 
وطريقة بريل، واملطبوعات ذات األحرف الكبرية احلجم والنصوص اإللكترونية، تـضمنت           

دالء بـصوته قبـل     معلومات عن أماكن االقتراع املتاحة والكيفية اليت ميكن هبا للمقترع اإل          
 . يكن يف مقدوره احلضور إىل أحد مراكز االقتراع  ملاملوعد احملدد لالقتراع إذا

وعند تقييم مدى مالءمة األماكن كمراكز لالقتراع يف االنتخابـات االحتاديـة يف               -١٨١
ة وضعت بالتـشاور مـع      ي، استخدمت جلنة االنتخابات االسترالية قائمة مرجع      ٢٠١٠ عام

شارية املعنية باإلعاقة التابعة للجنة االنتخابات ومهندس معماري متخـصص يف           اللجنة االست 
ومت توضيح أماكن االقتراع املزودة ببوابات لوصول ذوي اإلعاقـة علـى            . إمكانية الوصول 

وكـان  . موقع جلنة االنتخابات على اإلنترنت، مبا يف ذلك معلومات حتدد مستوى الوصول           
 كرسي متحرك واحد على     ٢٠١٠ االنتخابات االحتادية يف     موجوداً يف كل مكان اقتراع يف     

 . األقل، ومنصة يسهل استخدامها يف االقتراع وستارة لالقتراع

وتتيح التشريعات يف فيكتوريا، وغرب أسـتراليا، وإقلـيم العاصـمة األسـترالية               -١٨٢
كـام  وهناك أيضاً عدد مـن األح      .)٨٨(للمقترعني ذوي اإلعاقة طلب املساعدة يف التصويت      

املتعلقة بالوصول املادي لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل إجـراءات التـصويت يف انتخابـات              
فمثالً، توفر جلنة االنتخابات يف نيو ساوث ويلز املـساعدة للمقتـرعني            . الواليات واألقاليم 

ذوي اإلعاقة بتزويدهم باملعلومات املتصلة باالنتخابات يف أشكال متنوعـة مثـل كتابـة              
ة إنكليزية بسيطة، والطباعة بأحرف كبرية احلجـم، واسـتخدام األسـلوب            املعلومات بلغ 

 . السمعي، وطريقة بريل، والطابعة اهلاتفية

  تقدمي الدعم للمنظمات العاملة يف جمال اإلعاقة -٣ 
أستراليا ملتزمة بتوفري الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة النشطة يف تـسيري       -١٨٣

وتقدم احلكومة األسترالية التمويل الثنيت عـشرة       . نظمات متثيلية الشؤون العامة من خالل م    
هيئة من أهم اهليئات الوطنية املعنية باإلعاقة لكي تسهم يف السياسات احلكومية املعنية بقضايا              

__________ 

 ).كومنولثال (١٩١٨لعام  لالنتخابات كومنولثقانون ال، XVBاجلزء  )٨٧(
إقلـيم  ( ١٩٩٢لعام  قانون االنتخابات    من   ١٥٦؛ الفرع   )غرب أستراليا  (١٩٠٧لسنة   قانون االنتخابات  )٨٨(

 ). العاصمة األسترالية
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ومتثل أهم اهليئات الوطنية املعنية باإلعاقة      . اإلعاقة اليت تؤثر على األسر واجملتمعات األسترالية      
ة من اإلعاقة، فضالً عن أهنا متثل مصاحل مجاعات دميوغرافية معينـة لألشـخاص              أنواعاً كثري 

ذوي اإلعاقة، مثل، األطفال، والنساء، واألشخاص املنحدرين من خلفيات ثقافيـة ولغويـة       
وتتشاور هـذه اهليئـات مـع       . متنوعة، والشعوب األصلية، وسكان جزر مضيق توريس      

 منظماهتم األعضاء يف تزويد احلكومة األسترالية       األشخاص ذوي اإلعاقة وتستفيد من موارد     
والتشارك مع هذه اهليئات ضروري لكفالـة       . مبنظور لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين متثلهم     

التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم يف عمليات اختاذ القـرارات يف القـضايا              
 . املتصلة هبم

ترشح لالنتخابات وشغل املناصب العامة     وتتوفر لألشخاص ذوي اإلعاقة الفرصة لل       -١٨٤
 . على قدم املساواة مع اآلخرين

  ) ٣٠املادة (املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضية  -ذال 
تلتزم احلكومة األسترالية بكفالة توفري الفرصة جلميع األستراليني للمشاركة يف احلياة             -١٨٥

 . ه والتسلية والرياضة والتمتع هباالثقافية وأنشطة الترفي

 احلياة الثقافية  -١ 

 على وصول ومشاركة األشخاص ذوي      االستراتيجية الوطنية للفنون واإلعاقة   تركز    -١٨٦
اإلعاقة، والعوائق اليت حتول دون حتقيق الفنانني الناشئني واحملترفني والعاملني يف جمال الفنـون     

ويوجد لدى معظم املؤسسات الثقافيـة      . مجهور هلم من ذوي اإلعاقة لطموحاهتم، وتكوين      
. التابعة للحكومة األسترالية ترتيبات قائمة لكفالة إتاحتها مادياً لألشـخاص ذوي اإلعاقـة            

 . وتشمل هذه الترتيبات منحدرات للوصول، ومصاعد للوصول، ومساعات

قاليم، لكفالة  والواليات واأل  كومنولثوهناك أيضاً عدد من التدابري على مستوى ال         -١٨٧
 .)٨٩(وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املؤسسات الثقافية على قدم املساواة مع اآلخـرين            

 : فمثالً

لقيـام دور الـسينما     ، أعلنت احلكومة األسترالية دعمها      ٢٠١٠يف عام     )أ(  
تشغيل تكنولوجيا املسار السريع للوصف الصويت والتعليق من أجل حتسني وصول           بالتجارية  
 لعميان وذوي اإلعاقة السمعية أو البصرية إىل السينما؛ الصم وا

وتوفر املؤسسات الثقافية التابعة حلكومة نيو ساوث ويلز برناجمـاً لتيـسري              )ب(  
الوصول، مبا يف ذلك إدماج خواص احلواس املتعددة وخاصية اللمس يف تصميم املعـارض،              

__________ 

خطة اإلدارة املعنية بوصول ذوي اإلعاقـة وإدمـاجهم يف الثقافـة والفنـون يف غـرب أسـتراليا                   مثل   )٨٩(
 . باملرافق املعنية بالفنون العاصمة األسترالية املتعلقة  واستراتيجية حكومة إقليم٢٠١١-٢٠٠٦ للفترة
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الترمجة بلغة اإلشارة األسترالية وتوفري جوالت تستخدم فيها احلواس، وجوالت تستخدم فيها      
 وأدلة مطبوعة بطريقة بريل، وبرامج مصممة للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية؛ 

املتعلقني بـذوي   البحث واملشاركة   ومشروع الفنون   ويف فيكتوريا يهدف      )ج(  
 .  إىل زيادة املشاركة الثقافية لألشخاص ذوي اإلعاقةاإلعاقة

من الربامج القائمة لكفالة متكـني األشـخاص ذوي         وإضافة إىل ذلك، هناك عدد        -١٨٨
فمثالً، يدعم صندوق ريتشارد لولني االستئماين للفنون . اإلعاقة من املشاركة يف إنتاج الفنون   

واإلعاقة يف جنوب أستراليا املشاريع واملبادرات الرامية إىل تطوير التطلعات اخلالقة والفنيـة             
 . ا واالحتفاء هبالألشخاص ذوي اإلعاقة يف جنوب أسترالي

  وصول العميان وذوي اإلعاقة البصرية إىل املواد احملمية حبقوق الطبع -٢ 
يوفر قانون حقوق الطبع األسترايل عدداً من االستثناءات والرخص القانونية لتيـسري     -١٨٩

ويشمل ذلـك ترتيبـات     . وصول املواد املشمولة حبقوق الطبع إىل األشخاص ذوي اإلعاقة        
ح باستنساخ وإبالغ األشخاص ذوي اإلعاقة املتعلقة بالقراءة أو اإلعاقة الفكرية           تشريعية تسم 

 . بنسخ املواد املتاح هلم الوصول إليها

واحلكومة األسترالية ملتزمة باإلسهام يف اجلهود الدولية الرامية إىل حتسني وصـول              -١٩٠
بري حملية فعالة لتيسري زيادة     العميان وذوي اإلعاقة البصرية إىل املواد وهي مستعدة إلدخال تدا         

وتضطلع أستراليا بدور نشط يف املناقـشات الدوليـة         . إمكانية الوصول للمواد يف أستراليا    
اجلارية يف اللجنة الدائمة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية املعنية حبقوق الطبع واحلقوق             

 . ملي للعميان يف إبرامهاذات الصلة واملعاهدة احملتملة اليت ينظر االحتاد العا

 أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة -٣ 

تساعد اللجنة الرياضية األسترالية املنظمات الرياضية الوطنية يف وضع استراتيجيات            -١٩١
وقد وضعت اللجنـة الرياضـية      . شاملة وتقدمي نتائج مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة فيها       

، يرمى إىل تزويد الشباب     القدرات الرياضية لرياضي يسمى   األسترالية برناجماً شامالً للنشاط ا    
. بفرص لسد احتياجاهتم الشديدة للدعم للمشاركة يف مخـس رياضـات معينـة مطـورة              

توفر احلكومة األسترالية متويالً للجنة األوليمبية لذوي اإلعاقـة ملـساعدة الرياضـيني              كما
 .)٩٠(اإلعاقة ذوي

__________ 

 ماليني دوالر للجنة األوليمبية لـذوي       ٩,١ خصصت اللجنة الرياضية األسترالية      ٢٠١٠-٢٠٠٩يف الفترة    )٩٠(
 .اإلعاقة
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 ٧ و٦املادتان  -رابعاً 

  ) ٦املادة (ء ذوات اإلعاقة النسا -ألف 
وحيق جلميع النـساء    .  مليون من النساء ذوات اإلعاقة     ٢يعيش يف أستراليا أكثر من        -١٩٢

ذوات اإلعاقة يف أستراليا التمتع حبقوقهن على قدم املساواة مع الرجال ذوي اإلعاقة، ومـع               
ز ميكن أن تؤثر على     وتدرك احلكومة أن أشكاالً عديدة من التميي      . النساء غري ذوات اإلعاقة   

 .قدرة النساء ذوات اإلعاقة على التمتع حبقوقهن وهي ملتزمة مبعاجلة هذه القضية

 احلماية ضد التمييز على أساس نوع اجلنس -١ 

) كومنولثال (١٩٨٤قانون احلماية ضد التمييز على أساس نوع اجلنس لسنة          حيظر    -١٩٣
ع األشخاص يف أستراليا، مبن فيهن النساء       التمييز على أساس نوع اجلنس وهو ينطبق على مجي        

  . ويوجد تشريع مماثل يف مجيع الواليات القضائية للواليات واألقاليم. ذوات اإلعاقة

  اجلوانب املتعلقة باإلعاقة- العنف ضد املرأة -٢ 

اإلعاقـة  بتكرر ذكر قضية العنف ضد املرأة يف تقرير االستراتيجية الوطنية اخلاصـة               -١٩٤
وقد أشارت التقارير املقدمة إىل أن النساء ذوات اإلعاقة الناجيات من العنف . Shut Outاملعنون 

 .)٩١(ينلن رعاية جيدة يف السياق العام ملنظمات وخـدمات الـدعم            ال العائلي أو العنف املرتيل   
اإلعاقة هذه القضية املهمة وتـستكمل األعمـال        بوسوف تعاجل االستراتيجية الوطنية اخلاصة      

اإلطار الوطين حلمايـة    ، و اخلطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفاهلن       يف إطار   اجلارية  
وسوف يكفـل ذلـك     . مسكن هلم   ال االستراتيجية الوطنية املتعلقة مبن   ، و األطفال األستراليني 

استجابة االستراتيجيات والربامج واخلدمات املقترحة لالحتياجـات اخلاصـة للنـساء ذوات            
 . اإلعاقة

  تشاور مع النساء ذوات اإلعاقة بشأن القضايا اليت تؤثر عليهنال -٣ 
تقدم احلكومة األسترالية متويالً للجمعية األسترالية للنساء ذوات اإلعاقة، وهي اهليئة             -١٩٥

ومتوَّل اجلمعية مـن أجـل اإلسـهام يف         . الرئيسية املمثلة للنساء ذوات اإلعاقة يف أستراليا      
 بقضايا اإلعاقة اليت تؤثر على األسر واجملتمعات األسترالية لنقـل          السياسات احلكومية املتعلقة  

 . املعلومات املتعلقة مبسائل السياسات اجملتمعية بني احلكومة واجملتمع ومتثيل آراء من متثلهم

__________ 

، Shut Out: the Experience of People with Disabilities and their Families in Australia, 60التقرير املعنـون   ) ٩١(
ــع   ــى املوق ــاح عل  http://www.fahcsia.gov.au/SA/DISABILITY/PUBS/POLICY/COMMUNITY>مت

_CONSULT/Pages/default.aspx>. 
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ومتول احلكومة األسترالية ستة حتالفات نسائية وطنية تعمل بالتعاون فيما بينها لتوفري              -١٩٦
ثيلية للحكومة بشأن وضع وتنفيذ السياسات املتصلة باآلراء والظـروف          مشورة مستنرية ومت  

واجلمعية األسترالية للنساء ذوات اإلعاقة منظمة عضو نشط يف كـل مـن             . املختلفة للنساء 
  . حتالف املساواة يف احلقوق وحتالف األمن االقتصادي للنساء

  )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة  -باء 
طفال ذوي اإلعاقة يف أستراليا التمتع حبقوقهم على قدم املساواة مـع            حيق جلميع األ    -١٩٧

 طفالً يف أسـتراليا  ١٢، كان يوجد بني كل   ٢٠٠٣ويف عام   . األطفال من غري ذوي اإلعاقة    
وتسلم أستراليا   .)٩٢() طفل ٣١٧ ٩٠٠ يف املائة من مجيع األطفال، أو        ٨,٣(طفل ذو إعاقة    

 ذوو اإلعاقة يف التمتع هبذه احلقوق، ويوجد لديها عدد          ببعض العوائق اليت يواجهها األطفال    
 : فمثالً. من الربامج القائمة للتصدي هلذه العوائق

االسـتثمار يف   ’تركز االستراتيجية الوطنية للتنمية يف الطفولـة املبكـرة            )أ(  
 على احلد من حاالت عدم املساواة من خالل تعزيز اخلدمات الصحية العامة  ‘السنوات األوىل 

 لألم والطفل واألسرة وتقدمي الدعم لألطفال الضعفاء؛ 

 باإلعاقة يف سن    اإلطار الوطين األسترايل حلماية األطفال األستراليني     يعترف    )ب(  
 الطفولة كعامل خطر فيما يتعلق باالعتداء واإلمهال؛ 

 األطفـال املـصابني بالتوحـد      يقدم برنامج احلكومة األسترالية ملساعدة      )ج(  
يف تلبية حاجة األطفال املصابني بالتوحد للدعم واخلدمات فيما يتعلق باالضطرابات           املساعدة  

وتشمل مجيع املبادرات تقدمي الدعم إىل اآلباء واألسر ومقدمي الرعاية، واألطفال من            . كافة
أبناء السكان األصليني ومن خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة واألطفال الذين يعيشون يف املناطق         

  ؛)٩٣( واملناطق النائيةالريفية

قامت كل من حكومة تسمانيا وحكومة إقليم العاصمة األسترالية بإدخال            )د(  
اتفاقيـة  ميثاق حلقوق الطفل الذي تتم رعايته خارج مرتله على أساس احلقوق الـواردة يف               

 ؛ حقوق الطفل

هليئـة  متول احلكومة األسترالية هيئة رعاية األطفال األستراليني باعتبارهـا ا          )ه(  
 . الرئيسية

__________ 

، ٤٢، النـشرة رقـم      األطفـال ذوو اإلعاقـة    : حتديثات متعلقة باإلعاقة  املعهد األسترايل للصحة والرفاه،      )٩٢(
 .<http://www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/title/10340>:  متاح على املوقع٢٠٠٦ هيولي/متوز

 .٢٠١٢يونيه / بليون دوالر هلذا الربنامج لفترة أربع سنوات تنتهي يف حزيران١٩٠اعتمد مبلغ  )٩٣(
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 املصاحل املثلى للطفل -١ 

كما أوضح يف تقرير أستراليا الرابع املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، فإن حتديد               -١٩٨
املصاحل املثلى للطفل هو املبدأ األساسي يف معظم التشريعات املتعلقة باألطفال يف الواليـات              

 .)٩٤(القضائية يف أستراليا والواليات واألقاليم

 قدرة األطفال ذوي اإلعاقة على التعبري عن آرائهم بشأن املسائل اليت تؤثر عليهم -٢ 

يشجع مفوض غرب أستراليا لألطفال والشباب مشاركة األطفال والشباب، مبـن             -١٩٩
فيهم األطفال ذوو اإلعاقة، يف صنع القرارات اليت تتخذها الوكـاالت احلكوميـة وغـري               

 اإلعاقة على املشاركة يف اجمللس االستشاري للشباب التابع         وٌيشجع الشباب ذوو  . احلكومية
خطة إقليم  كما استشري الشباب ذوو اإلعاقة خالل وضع        . حلكومة إقليم العاصمة األسترالية   

 . ٢٠١٤-٢٠٠٩العاصمة األسترالية املتعلقة بالشباب للفترة 

 التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة لألطفال ذوي اإلعاقة -٣ 

يع الواليات القضائية لديها برامج للتدخل يف مرحلة الطفولة املبكـرة لألطفـال             مج  -٢٠٠
فمثالً، تقدم فيكتوريا دعماً متخصصاً لألسر اليت يوجد لديها أطفال ذوو إعاقة . ذوي اإلعاقة

أو متخلفون يف النمو، مبا يف ذلك تعليم ذوي اإلعاقة، وتقدمي العالج واملـشورة، وختطـيط    
ها، وتقدمي املساعدة والدعم يف الوصول إىل اخلدمات مثل جمموعات اللعب           اخلدمات وتنسيق 
 وبرنامج نيو ساوث ويلز لفحص السمع لدى الرضع على مستوى الوالية          . ورياض األطفال 

هو اختبار شامل للسمع يهدف إىل التعرف على الرضع ذوي اإلعاقة السمعية من أجل توفري               
  . خدمات التدخل العاجل هلم

  ستراتيجية الوطنية للشباب األسترايلاال -٤ 
 رؤية احلكومة األسترالية للشباب لكي      االستراتيجية الوطنية للشباب األسترايل   حتدد    -٢٠١

ينمو يف بيئة يتمتع فيها بالسالمة والصحة والسعادة والقدرة على التكيف وتتاح هلم فيهـا               ’
 يف احليـاة اجملتمعيـة والتـأثري يف      الفرص واملهارات اليت حيتاجوهنا للتعلم والعمل واملشاركة      

 يف توجيه   االستراتيجية الوطنية للشباب األسترايل   وسوف تساعد   . ‘القرارات اليت تؤثر عليهم   
السياسات واملبادرات املستقبلية اليت تضطلع هبا احلكومة األسترالية من أجل الشباب، مبـن             

ذين يواجهون مـسائل تتعلـق      فيهم الفئات املعرضة للخطر، مثل الشباب ذوي اإلعاقة، وال        
 . بالصحة العقلية والرعاية اليت تقدم للشباب يف الوقت الراهن

__________ 

متاح على املوقـع    . ٨٧-٧٠، الفقرات   )٢٠٠٩(تقرير أستراليا الرابع املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل          )٩٤(
<http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Humanrightsandanti-

discrimination_ReportsundertheConventionontheRightsoftheChild>. 
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  ٣٣-٣١املواد  -خامساً 

 )٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات  -ألف 

 جمموعة البيانات الوطنية الدنيا -١ 

وطنيـة  تقدم مجيع احلكومات األسترالية كل سنة بيانات لتكوين جمموعة البيانات ال            -٢٠٢
وتوفر جمموعة البيانـات هـذه      . الدنيا خلدمات اإلعاقة عن اخلدمات اليت متوهلا احلكومات       

بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الوطين عن اخلدمات املمولة يف إطار االتفاق الوطين بشأن              
ـ            . اإلعاقة ة ويبني املرفق دال اإلنفاق احلقيقي املباشر على تقدمي اخلدمات حبسب نوع اخلدم

  . والوالية القضائية

 مكتب اإلحصاء األسترايل  -٢ 

توفر الدراسة االستقصائية عن صور اإلعاقة ومقدمي الرعاية معدالت انتشار اإلعاقـة             -٢٠٣
يف أستراليا وهي املصدر الرئيسي للبيانات املستخدمة ملـساعدة اإلدارة احلكوميـة والفئـات              

، ٢٠٠٩ويف  . احتياجات األستراليني ذوي اإلعاقـة    اجملتمعية يف وضع السياسات املتصلة بتلبية       
أبريـل  /أجريت الدراسة االستقصائية عن صور اإلعاقة ومقدمي الرعاية خالل الفترة من نيسان           

 ٢٠١٠، ومـن املتوقـع أن تـصدر النتـائج يف أواخـر              ٢٠٠٩ديسمرب  /إىل كانون األول  
 ٢٠٠٦صورة عن عام     - اعدةالناس احملتاجون للمس  وقدمت الوثيقة املعنونة    . ٢٠١١ أوائل أو
، وتتـيح فحـص اخلـصائص الدميغرافيـة         ٢٠٠٦ عن اإلعاقة كما رصدها تعداد عام        ‘حملة’

  . واجلغرافية واالقتصادية هلؤالء الناس
جتري الدراسات االستقصائية التابعة ملكتب اإلحصاء األسترايل يف إطار قانون التعدادات             -٢٠٤

 وحيظر القانون الكشف عن املعلومات املعروفة عـن         ).كومنولثال (١٩٠٥واإلحصاءات لسنة   
تتيح احتمال التعرف على      ال الطابع الشخصي أو العائلي ويشترط عدم نشر املعلومات إال بطريقة         

وإضافة إىل ذلك، متتثل مجيع الدراسات االستقصائية اليت جيريهـا          . شخص معني أو منظمة بعينها    
  ). كومنولثال (١٩٨٨ اخلصوصية لسنة قانونمكتب اإلحصاء األسترايل ملتطلبات 

وتتاح مجيع املنشورات، وصفحات البيانات والتعدادات على موقع مكتب اإلحصاء            -٢٠٥
 . األسترايل على اإلنترنت باجملان ألي فرد من عامة اجلمهور ميكنه الوصول إىل اإلنترنت
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  ) ٣٢املادة (التعاون الدويل  -باء 

  حتديداً لألشخاص ذوي اإلعاقةالربامج واملشاريع املوجهة -١ 

االستراتيجية اإلمنائية الشاملة لإلعاقة التابعة للوكالة األسترالية للتنمية الدولية املعنونة            -٢٠٦
 هي أول   ٢٠١٤-٢٠٠٩حنو برنامج مساعدة أسترايل شامل لإلعاقة للفترة        : التنمية للجميع 

الدولية يف أعايل البحار، وتركز بـصفة       استراتيجية لتوجيه برنامج الوكالة األسترالية للتنمية       
وترمي االستراتيجية إلدماج اإلعاقة يف الربامج احلالية،       . خاصة على األشخاص ذوي اإلعاقة    

 .)٩٥(ودعم مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف األنشطة االجتماعية واالقتصادية

 الضمانات املتعلقة باستخدام األموال املقدمة من املاحنني  -٢ 

طبق الوكالة األسترالية للتنمية الدولية إجراءات ملكافحة الغـش وإدارة املخـاطر،            ت  -٢٠٧
وتعمل مع احلكومات الشريكة واملاحنني اآلخرين على التعرف على نظم احلكومات الشريكة            

  .)٩٦(املستخدمة يف توصيل أموال املعونة وتقويتها

 إدماج أكثر الفئات ضعفاً  -٣ 

 التزاماً حمددا بـالتركيز علـى       التنمية للجميع يهية الستراتيجية   تتضمن املبادئ التوج    -٢٠٨
وتـشمل أمثلـة   .  أو املهمشة، مبا يف ذلك األطفال والنساء ذوو اإلعاقـة   ‘الضعيفة’الفئات  

  : املبادرات احملددة اليت مت تنفيذها ما يلي
 )اليونيسيف(التفاوض بشأن إقامة شراكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة            )أ(  

من أجل زيادة إمكانية حصول األطفال ذوي اإلعاقة على تعليم جيد من خـالل مبـادرة                
  ؛ املدارس امليسرة لألطفالاليونيسيف بشأن 

متويل البحوث املتعلقة بالعنف القائم على نوع اجلنس، ووصـول النـساء              )ب(  
  ليا؛ ذوات اإلعاقة إىل اخلدمات يف إطار جوائز البحوث املخصصة للتنمية يف أسترا

إدماج النساء والفتيات ذوات اإلعاقة كأحد جمـاالت األوليـة يف إطـار               )ج(  
 . الشراكة القائمة بني أستراليا وصندوق األمم املتحدة للنهوض باملرأة

__________ 

 ماليـني دوالر    ٥ خصصت احلكومة األسترالية مبلـغ       ٢٠١٠-٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة من     )٩٥(
ويف . رالية للتنمية الدوليـة   للوكالة األست  باستراتيجية التنمية للجميع التابعة   للتخطيط األويل والتنفيذ املتعلق     

التنمية العادلـة املتاحـة     : اإلعاقة، أعلنت احلكومة األسترالية مبادرة جديدة باسم        ٢٠١٠مايو  /ميزانية أيار 
وسوف تستمر هـذه املبـادرة يف       . سنوات) ٤( مليون دوالر على مدى أربع       ٣٠,٢ بقيمة تبلغ    للجميع

 .ية التنمية للجميعاستراتيجاألنشطة املخصصة لإلعاقة املبينة يف 
، متاح على املوقـع     ١٧٩-١٧٨،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التقرير السنوي للوكالة األسترالية للتنمية الدولية للفترة         )٩٦(

<http://www.ausaid.gov.au/anrep/rep09/default.cfm> ٢٠١٠أبريل / نيسان٨، يف. 
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 مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة -٤ 

 بإسهام نشط من األشـخاص ذوي اإلعاقـة،         التنمية للجميع وضعت استراتيجية     -٢٠٩
كما أنشئ فريـق مرجعـي      . ص املقيمون يف البلدان الداخلة معنا يف شراكة       وخباصة األشخا 

إمنائي شامل لإلعاقة يتألف من قادة دوليني وأستراليني يف هذا امليدان، بينهم أشـخاص ذوو               
 . إعاقة وممثلون عن منظمة إقليمية ألشخاص من ذوي اإلعاقة

 اإلجراءات اليت مت تعميمها يف السياق العام -٥ 

وتقوم الوكالة  . عتزم أستراليا أن يصبح برنامج املعونة التابع هلا أكثر مشوالً لإلعاقة          ت  -٢١٠
األسترالية للتنمية الدولية حالياً باستعراض الربامج املرنة من أجل كفالة تلبيتها الحتياجـات             

وقد تضمنت االستراتيجيات اجلديدة التابعة للوكالة       .)٩٧(وأولويات األشخاص ذوي اإلعاقة   
متالزمة نقص املناعـة املكتـسب      /سترالية للتنمية للتصدي لفريوس نقص املناعة البشري      األ
واإلجـراءات املتعلقـة     ،)١٠٠(واخلدمات املالية  ،)٩٩(واحلد من خماطر الكوارث    ،)٩٨()اإليدز(

  . د تضمنت اجلوانب الشاملة لإلعاقة ق)١٠١(بإزالة األلغام

 األهداف اإلمنائية لأللفية -٦ 

ومة األسترالية أن تعزيز التزام أستراليا حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           تعتقد احلك   -٢١١
لوفاء بالتزامـات أسـتراليا مبوجـب    احتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ومن جزء بالغ األمهية  

وتواصل أستراليا دعمها للجهود الرامية لسد الفجوة بني السياسات واملمارسـات           . االتفاقية
ر األشخاص ذوي اإلعاقة يف األعمال اليت تضطلع هبا األمم املتحـدة      فيما يتعلق بتعميم منظو   

 . لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

__________ 

 .مثل املبادئ التوجيهية للزماالت واملنح الدراسية، واملشتريات، والعقود )٩٧(
، )٢٠٠٩ (وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشري     : تكثيف االستجابة الوكالة األسترالية للتنمية الدولية،      )٩٨(

<http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/AusAIDHIVStrategy2009.pdf> 
 األسترالية للحـد    سياسة لربنامج املعونة  : االستثمار يف مستقبل أكثر أمناً    الوكالة األسترالية للتنمية الدولية،      )٩٩(

 <http://www.ausaid.gov.au/keyaid/disasterriskreduction.cfm>، )٢٠٠٩(من خماطر الكوارث 
 Financial Services for the Poor: A strategy for the Australian aidالوكالة األسـترالية للتنميـة الدوليـة،     ) ١٠٠(

program 2010–15 (2010) <http://www.ausaid.gov.au/keyaid/growth_microfinance.cfm>. 
 Mine Action Strategy for the Australian aid program (2009)الوكالة األسـترالية للتنميـة الدوليـة،     )١٠١(

<http://www.ausaid.gov.au/keyaid/mineaction.cfm>. 
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 )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين  -جيم 

  جهات التنسيق -١ 
كل من إدارة املدعي العام، ووزارة شـؤون        ُعيِّن  من االتفاقية،   ) ١(٣٣وفقاً للمادة     -٢١٢

جهات تنسيق مشتركة داخـل      واإلسكان، واخلدمات اجملتمعية، والشعوب األصلية    األسرة،  
ويف حني أن كل إدارة ختتص باملـسؤولية عـن          . احلكومة يف املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية     

وتضطلع إدارة  . جماالت حمددة يف االتفاقية، فإن اإلدارة والوزارة تعمالن معاً يف شراكة وثيقة           
باملسؤولية العامة عن مجيع املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قـانون             املدعي العام   

التمييز ضد اإلعاقة وغريه من املسائل املتعلقة بالتشريع، فضالً عن أهنا تضطلع بتنسيق التقارير              
وتقدم وزارة شؤون األسرة، واإلسكان، واخلـدمات       . اليت تقدمها أستراليا مبوجب االتفاقية    

املتعلقة بقطاع اإلعاقة يف    واخلربة  ة، والشعوب األصلية املشورة بشأن سياسات بعينها        اجملتمعي
  . التوجيه االستراتيجي لالتفاقية والنهوض بعناصرها األساسية

 إطار التنفيذ والرصد -٢ 

سوف تنشئ االستراتيجية الوطنية اخلاصة باإلعاقة إطاراً لتشجيع، ومحاية ورصـد             -٢١٣
قانون جلنة حقوق اإلنسان األسترالية إعالناً مبوجب أيضاً أصدر املدعي العام و .تنفيذ االتفاقية

 تأثريه احلقوق اليت تعترف هبا االتفاقية يف تعريف حقوق          يشملس،  )كومنولثال (١٩٨٦ لعام
  .  من هذا القانون١١الفرع مبوجب  جلنة حقوق اإلنسان األسترالية  مهاماإلنسان ألغراض

 : ق للجنة مبوجب هذا القانونوبصفة خاصة، حي  -٢١٤

يكـون متـسقاً      ال التحقيق يف فعل أو ممارسة ما للحكومة األسترالية قد          )أ(  
  االتفاقية؛  مع

 إعداد مبادئ توجيهية لتجنب أي أفعال أو ممارسات غري متسقة مع االتفاقية؛   )ب(  

 تشجيع فهم وقبول احلقوق الواردة يف االتفاقية؛   )ج(  

ير إىل املدعي العام بشأن القوانني اليت ينبغي أن تصدرها احلكومة           تقدمي تقار   )د(  
  األسترالية بشأن املسائل املتصلة باالتفاقية؛ 

تقدمي تقارير إىل املدعي العام بشأن اإلجراءات اليت يتعني علـى أسـتراليا               )ه(  
 .)١٠٢(اختاذها من أجل االمتثال ألحكام االتفاقية

رالية هي املؤسسة الوطنية األسترالية حلقوق اإلنـسان،        وجلنة حقوق اإلنسان األست     -٢١٥
  . ‘مبادئ باريس’وهي مستوفية ملتطلبات 

__________ 

 .دعي العامقد متارس كل وظيفة من هذه الوظائف إما مببادرة من اللجنة ذاهتا أو بناء على طلب امل )١٠٢(
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  مشاركة اجملتمع املدين يف عملية الرصد وإعداد التقارير -٣ 
 أعاله، سعت احلكومة للحصول على وجهات نظر املنظمات         ٦كما أشري يف الفقرة       -٢١٦

وإضافة إىل ذلك، دعمت أستراليا     . سية لصياغة التقرير  غري احلكومية يف عدد من املراحل الرئي      
املنظمات غري احلكومية يف إنتاج تقرير غري رمسي بشأن التقدم الـذي أحرزتـه أسـتراليا                

  . يتعلق باالتفاقية عن طريق توفري متويل إلنتاج هذا التقرير فيما

     


