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 اتفاقية حقوق األشخاص
 قةذوي اإلعا

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 اليت اعتمدهتا اللجنـة     ألستراليااملالحظات اخلتامية على التقرير األّول          
  ) ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣-٢ (العاشرةيف دورهتا 

 مقدمة  -أوالً  

يف ) CRPD/C/AUS/1 (أسـتراليا نظرت اللجـة يف التقريـر األّول املقـدَّم مـن              -١
، واعتمـدت يف    ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٤و ٣، املعقـودتني يف     ١٠٨ و ١٠٧ جلستيها
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٢، املعقودة يف ١١٨ جلستها

 من أستراليا، وتعرب للدولـة الطـرف عـن          وترحب اللجنة بالتقرير األول املقدم      -٢
شكرها على الردود اخلطيـة الـشاملة بـشأن قائمـة املـسائل الـيت أعـدهتا اللجنـة                   

(CRPD/C/AUS/Q/1/Add.1).  
وتثين اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلني لوزارات احلكومة واملفـوض               -٣

جنة عن تقديرها للحوار املثمر الـذي       وتعرب الل . املعين مبكافحة التمييز على أساس اإلعاقة     
  .الوفدجرى مع 

 اجلوانب اإلجيابية   -ثانياً  

 الـيت اعتمـدهتا     ٢٠٢٠-٢٠١٠تشيد اللجنة باالستراتيجية الوطنية لإلعاقة للفترة         -٤
  .قية يف مجيع الواليات القضائيةالدولة الطرف لتنفيذ االتفا

ها الدولة الطرف لدعم التنمية الشاملة      وتشيد اللجنة بربامج التعاون الدويل اليت تنفذ        -٥
وخـدمات الـصحة    ملسائل اإلعاقة، وهو ما يزيد من فرص الوصول إىل التعليم والتوظيف            

 .والقوانني والقضاء
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 يف  ذوي اإلعاقـة  وتثين اللجنة على الدولة الطرف الستحداثها برنامج وكالة رعاية            -٦
ألشخاص احملتاجني  لنفسه بنفسه ويشمل ا   أستراليا، وهو برنامج وطين يقوم على دعم املعاق         

  .إىل دعم مكثف
 /وترحب اللجنة بتكليف اللجنـة األسـترالية إلصـالح القـوانني يف حزيـران               -٧

االعتراف باألشـخاص ذوي اإلعاقـة      اليت حتول دون    وائق  ، بإجراء مسح للع   ٢٠١٣ يونيه
مويل حكوميت نيو ساوث بتاً وترحب أيض. اآلخرينوبأهليتهم القانونية على قدم املساواة مع      

 .القرارات ويلز وجنوب أستراليا للمبادرات الرائدة يف جمال دعم القدرة على اختاذ

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -اًثالث  

 ) ٤-١املواد (املبادئ وااللتزامات العامة   -ألف  

 بالكامل مع   تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تعمل بعد على مواءمة تشريعاهتا             -٨
ويساورها القلق كـذلك إزاء     . االتفاقية على الرغم من اعتمادها لالستراتيجية الوطنية لإلعاقة       

 . من االتفاقية١٨ و١٧ و١٢املواد اإلعالنات التفسريية اليت أصدرهتا الدولة الطرف بشأن 

يف توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج مجيع احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية              -٩
 ١٧ و ١٢القوانني احمللية وإعادة النظر يف اإلعالنات التفسريية اليت أصدرهتا بشأن املواد            

  . هبدف سحبها١٨و
تأسف اللجنة لعدم وجود آليات كافية للتشاور والتواصل بني احلكومة واألشخاص             -١٠

ـ               الح ذوي اإلعاقة واملنظمات املعنية هبم يف مجيع املسائل املتعلقة بوضـع الـسياسات وإص
 .القوانني ذات الصلة باالتفاقية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمـل بالـشراكة مـع األشـخاص ذوي                -١١
 من خالل املنظمات اليت متثلهم، على إنشاء        -  األطفال ذوو اإلعاقة   فيهممبن    -   اإلعاقة

 الراميـة  آليات تكفل مشاركتهم مشاركة جمدية يف وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات         
 . تطبيق االتفاقيةإىل

وتشعر اللجنة بالقلق ألن منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يف ذلك املنظمـات               -١٢
 االجتماعية وبالسكان األصليني وسـكان مـضيق تـوريس    -املعنية بذوي اإلعاقة النفسية   

 .ها من االضطالع بعملهاحتصل مجيعها على موارد كافية متكن ال

 باختاذ مبادرات ترمي إىل زيـادة املـوارد املتاحـة        توصي اللجنة الدولة الطرف     -١٣
 الـيت متثـل     للمنظمات املستقلة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة مبا يف ذلك املنظمـات          

 .األطفال ذوي اإلعاقة
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 )٣٠ إىل ٥املواد من (حقوق حمددة   -باء  

 )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     

مية مبوجب قانون مكافحة التمييز على أسـاس        تشعر اللجنة بالقلق ألن احلقوق احمل       -١٤
مما تنص عليـه    اً   وأسس التمييز اليت ينص عليها هذا القانون أضيق نطاق         ١٩٩٢اإلعاقة لعام   

اص االتفاقية، وألن هذا القانون ال يكفل نفس املستوى من احلماية القانونية جلميع األشـخ             
  .ذوي اإلعاقة

وانني مكافحة التمييز من أجـل التـصدي   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ق   -١٥
للتمييز متعدد اجلوانب وضمان احلماية من التمييز على أساس اإلعاقة حبيـث تـشمل               

 األطفال والسكان األصليون والنـساء      ع األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم     صراحة، مجي 
 .ماالجتماعية والص - والفتيات واألشخاص ذوو اإلعاقة السمعية واإلعاقة النفسية

 )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن ارتفاع معدل حاالت العنف واالعتـداء               -١٦
 .تتعرض هلا النساء ذوات اإلعاقةاجلنسي اليت 

النساء ذوات اإلعاقة يف الـربامج      ب االهتمامزيادة  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -١٧
لكي تضمن على وجـه   ة إىل منع العنف القائم على نوع اجلنس    والسياسات العامة الرامي  

 .ل وفعال إىل نظام استجابة متكام النساء ذوات اإلعاقةوصولاخلصوص، فرصة 

 )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     

تشعر اللجنة بالقلق إزاء تركيز اإلطار الوطين حلماية األطفال األستراليني على محاية              -١٨
عدم وجود إطار شامل للسياسات الوطنية املتعلقـة        ف واإليذاء واإلمهال، و    العن األطفال من 
قـوق األطفـال    يوضح بالتفصيل سبل إعمال ح    و اإلعاقة،   يشمل األطفال ذوي  باألطفال،  

 .ورصدها وتعزيزها

  : الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة  -١٩
قة عـن  تكثيف اجلهود من أجل تعزيز ومحاية حقوق األطفال ذوي اإلعا        )أ(  

طريق إدراج االتفاقية يف التشريعات والسياسات والربامج ومعايري اخلدمات واإلجراءات          
  نطبق على األطفال والشباب عموماً؛التنفيذية وأطر االمتثال اليت ت

برامج تكفل حق األطفال ذوي اإلعاقة يف التعبري عـن      وضع سياسات و    )ب(  
 .م بشأن مجيع املسائل اليت ختصهمآرائه
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 )٩املادة (انية الوصول إمك    

 ٢٠٠٢لعام   تيسري استخدام النقل العام لذوي اإلعاقة      معايريبأن  اً  حتيط اللجنة علم    -٢٠
)  املبـاين  - الوصول إىل األمـاكن   ( ٢٠١٠ إىل األماكن واملباين لعام      موصوهلتيسري  معايري  و

 ذلك ال تـزال     ومع. تضع قواعد تنظيمية إلزالة العوائق اليت تعترض األشخاص ذوي اإلعاقة         
مكانية الوصول يف    تشعر بالقلق إزاء مستوى االمتثال للمعايري واألنظمة املتعلقة بتهيئة إ          اللجنة

 .الدولة الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد الكافية لضمان رصـد املعـايري              -٢١
 .بات املتعلقة باإلعاقة وتنفيذهاواملتطل

 )١١املادة (انية حاالت اخلطر والطوارئ اإلنس    

من اعتماد خطط مواجهة الطوارئ والتخفيـف       تالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم         -٢٢
تغفل يف الواليات، فإن تدابري مواجهة الطوارئ      على مستوى   احمللي و املستوى  من آثارها على    

اخلطط  األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل واضح، وأن     احتياجات  أغلب األحيان، اإلشارة إىل     
 حـاالت   التـدخل يف  اسـتراتيجيات   ية ال تتضمن حىت اآلن، أي تدابري حمددة تتناول          الوطن

 .األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل الطوارئ

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة من أجـل               -٢٣
ت املـستويا طبَّق يف   دارة حاالت الطوارئ، تُ   إل معايري متسقة على الصعيد الوطين       وضع

مجيع مراحـل   وخمتلف أنواع اإلعاقة    إىل احلرص على أن تشمل       و كافة،احلكومية الثالثة   
الـدعم   وتقـدمي    اإلعداد إلدارة الطوارئ واإلنذار املبكر واإلجالء واإليـواء املؤقـت         

التعامل مع  خمططات بتضمني اخلطط الوطنيةاً وتوصي اللجنة أيض  . عاش وإعادة البناء  نواإل
 .شخاص ذوي اإلعاقةاصة باألاخلالطوارئ حاالت 

 )١٢املادة (االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون     

بـإجراء   قد كُلفت مؤخراً     القواننيإلصالح  سترالية  أن اللجنة األ  باً  علم اللجنة   حتيط  -٢٤
 على قدم تهم القانونيةوبأهلياالعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة اليت حتول دون وائق  مسح للع 

نظام الوكالـة   التمسك ب   إزاء احتمال  بالقلق اللجنة   ومع ذلك، تشعر  . اآلخريناملساواة مع   
اختاذ القرار  القدرة على   إطار مفصل وعملي لدعم      عدم وجود إزاء استمرار   اختاذ القرار، و   يف
  .  ممارسة األهلية القانونية سياقيف
 الختـاذ   باملسح اجلاري فعال   تستعني على حنو     بأن توصي اللجنة الدولة الطرف     -٢٥

 اختاذ  دعم القدرة على  الوكالة يف اختاذ القرار إىل      نظام  من  من أجل التحول     فورية   تدابري
 وخياراتهرم استقاللية الشخص وإرادته   وأن توفر طائفة واسعة من التدابري اليت حتت       القرار،  

إعطاء ق الفرد يف    حبتعلق  يما  ا يف ذلك في   ، مب  من االتفاقية  ١٢ مع املادة    وتتماشى بالكامل 
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لعالج الطـيب واللجـوء إىل      على تلقي ا   وسحب موافقته، عن وعي وبصفته الشخصية،     
 .القضاء والتصويت والزواج والعمل

بأن تعمل بالتشاور والتعاون مع األشـخاص       اً  توصي اللجنة الدولة الطرف أيض      -٢٦
ستويات الوطنية واإلقليمية واحمللية، على توفري ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم على امل 

 مبا يف ذلك موظفو اخلدمة املدنية والقضاة واألخصائيون         ،التدريب جلميع اجلهات الفاعلة   
سبقية وإعطاء األاالعتراف باألهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة     االجتماعيون، بشأن   

 .ألهلية القانونيةاختاذ القرار يف ممارسة اقدرهتم على ليات دعم آل

 )١٣املادة (إمكانية اللجوء إىل القضاء     

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تدريب املوظفني القضائيني والعاملني باملهن القانونيـة              -٢٧
 وموظفي احملاكم على كفالة إمكانية جلوء األشخاص ذوي اإلعاقة إىل القضاء، وكذلك إزاء            

 الواليـات واألقـاليم     ألن  وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً     .هبذا الشأن هلم   التوجيه   عدم تقدمي 
اسـتخدام   لغة اإلشارة أو     مترمجي  خدمات االستفادة من  إمكانية   ال توفر مجيعها  األسترالية  

  . أساليب االتصال املعززة والبديلة
 مـع  تتعلـق بالتعامـل  إلزاميـة   معيارية  تدريبوحداتتوصي اللجنة بإدراج      -٢٨

 الشرطة وموظفي الـسجون واحملـامني       ضباطدريب  تيف برامج   األشخاص ذوي اإلعاقة    
بتعديل التشريعات والسياسات اً  وتوصي أيض .  وموظفي احملاكم  ءالقضاوالعاملني يف جهاز    

يف مجيع الواليات واألقاليم لضمان إمكانية جلوء األشخاص ذوي اإلعاقـة إىل القـضاء              
 . من االتفاقية١٣ مع املادة متاشياً

ـ على ضمان حصول ا  اً  نة الدولة الطرف أيض   وحتث اللج   -٢٩  ةألشخاص ذوي اإلعاق
 املتاحـة لآلخـرين   الضمانات املوضوعية واإلجرائيـة     على نفس    االجتماعية   -النفسية  

 اليت تقضي   حالةاإل برامج   احلرص بوجه خاص، على تفادي    سياق الدعاوى اجلنائية، و    يف
؛ خدمات الـصحة العقليـة    بتلقيمؤسسات الطب النفسي أو بإلزامهم      ألفراد إىل   بنقل ا 

 .بإرادته احلرة والواعية اخلدمات هذه يتلقى الشخصوينبغي باألحرى، أن 

بضمان متكني مجيع األشخاص ذوي اإلعاقـة       اً  توصي اللجنة الدولة الطرف أيض      -٣٠
 يف السجون واملؤسسات دون حماكمـة، مـن         املتهمني بارتكاب جرائم واحملتجزين حالياً    

هم يف سياق التهم اجلنائية املوجهة إلـيهم، وحـصوهلم علـى الـدعم           الدفاع عن أنفس  
  .والترتيبات التيسريية الالزمة اليت تسهل مشاركتهم على حنو فعال

 )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     

 مقرر أن حالتـه   ت أشخاص ذوي إعاقة،  تشعر اللجنة بالقلق إزاء السماح باحتجاز         -٣١
يف  يف الـسجن أو  ، اجتماعيـة -بب إعاقة ذهنية أو نفسية    بس حمكمة أمام   باملثولتسمح   ال



CRPD/C/AUS/CO/1 

GE.13-47678 6 

ولفترات ميكـن أن   بارتكاب جرم إدانة دون  ، الطب النفسي إىل أجل غري مسمى      مؤسسات
ـ   .  على اجلرمية   املطبقة تتجاوز بكثري احلد األقصى للعقوبة االحتجازية      القلق وتشعر اللجنة ب

قضاء ومؤسسات نظام   السجون  ني يف   املودعاألشخاص ذوي اإلعاقة    إزاء كثرة عدد    كذلك  
 وأبنـاء الـسكان   النساء واألطفـال    ذوي اإلعاقة من    سواء، وال سيما    حد  األحداث على   

 . وسكان جزر مضيق توريسنياألصلي

 :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على وجه السرعة، مبا يلي  -٣٢

 غـري   اقـة ألشخاص ذوي اإلع  ل  االحتجاز غري املربر   االتوضع حد حل    )أ(  
 وسكان جزر مـضيق     ني األصلي من أبناء السكان  مع التركيز على ذوي اإلعاقة       ،املدانني

  التفاقية؛تشريعية وإدارية وأطر دعم تتماشى مع ا وضع أطر عن طريقتوريس، وذلك 
الـدعم  تـوفري   ممارسات إلزامية لـضمان      و مبادئ توجيهية استحداث    )ب(  

 ؛اص ذوي اإلعاقة يف نظام العدالة اجلنائيةألشخل املالئمة والترتيبات التيسريية

احلرمان من احلرية على أسـاس اإلعاقـة،        تبيح  استعراض القوانني اليت      )ج(  
الذهنية، وإلغاء األحكـام الـيت جتيـز        اإلعاقة   االجتماعية أو    -فيها اإلعاقة النفسية     مبا

 .إعاقة ظاهرة أو مشخصةبسبب اإلصابة باالحتجاز اإلجباري 

ـ    إزاء جواز إخضاع    اً  أيضرب اللجنة عن قلقها     تع  -٣٣ عنـه  اً  شخص لتدخل طيب رغم
مبوجب القانون األسترايل يف حال ارُتئَي أنه غري قادر على اختاذ قرار بشأن العالج أو التعبري                

 .عن هذا القرار

توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء مجيع التشريعات اليت جتيز التدخل الطيب دون              -٣٤
لى موافقة حرة وواعية من الشخص ذي اإلعاقة املعين بـاألمر، أو احتجـاز              احلصول ع 

األفراد يف مرافق الصحة العقلية، أو إلزامهم بتلقي العالج يف املؤسسات أو ضمن اجملتمع              
 .مبوجب أوامر العالج اجملتمعي

 )١٥املادة (إنسانية أو املهينة عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال    

 مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وال سـيما         إزاء إخضاع   تعرب اللجنة عن قلقها       -٣٥
ختضع  ال  بأساليب لوكالستعديل  ل اجتماعية،   -ن إعاقة نفسية    منهم من عاهة ذهنية أو م      يعاين

معـدات   مهدئات أو باستخدام  حركة اجلسد   تقييد  كالعزل و مارسات تقييدية   ملأو  لنظام معني   
 . املدارس واملصحات العقلية واملستشفياتمبا يف ذلك ،بيئاتك يف خمتلف ال وذل،آلية

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فورية لوضع حد هلـذه املمارسـات               -٣٦
كمرافق الـصحة    - بطرق منها وضع آلية وقائية وطنية مستقلة لرصد أماكن االحتجاز         

ة واملستشفيات ومراكز العدل اخلاصـة      العقلية ومدارس تعليم ذوي االحتياجات اخلاص     
من أجـل ضـمان منـع تعـرض األشـخاص            - باألشخاص ذوي اإلعاقة والسجون   

 .االجتماعية لتدخالت طبية قسرية -  اإلعاقة النفسيةهم ذوو مبن في،اإلعاقة ذوي
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 )١٦املادة (عنف واالعتداء عدم التعرض لالستغالل وال    

ارير عن ارتفاع معدالت أعمـال العنـف الـيت          تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تق       -٣٧
 .ف النساء والفتيات املودعات يف مؤسسات وغريها من املرافق املفصولةتستهد

يف حـاالت العنـف واالسـتغالل       اً  توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق فور       -٣٨
 وباختـاذ   ،واالعتداء اليت تتعرض هلا النساء والفتيات ذوات اإلعاقة داخل املؤسـسات          

 .إىل نتائج التحقيقاً التدابري املالئمة استناد

 )١٧املادة (السالمة الشخصية محاية     

عمليـات  إجراء  لتحقيق يف   عن ا تقرير جملس الشيوخ    تشعر اللجنة بقلق عميق ألن        -٣٩
، يقـدم   ٢٠١٣يوليـه   / لألشخاص ذوي اإلعاقة، املنشور يف متوز      إرادي التعقيم قسري أو    

لتقاعس الدولـة   اً  وتأسف اللجنة أيض  . ح باستمرار هذه املمارسة   تسممن شأهنا أن    توصيات  
؛ CRC/C/15/Add.268(الطرف عن تنفيذ التوصيات اليت قدمتـها جلنـة حقـوق الطفـل              

CRC/C/AUS/CO/4(         والفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل ،(A/HRC/17/10) 
 املعاملـة أو العقوبـة القاسـية    املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـروب     و
، وهي توصيات تعاجل شواغل تتعلق بتعقيم األطفال        (A/HRC/22/53) الالإنسانية أو املهينة   أو

 .لغني ذوي اإلعاقةوالبا

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات وطنية موحدة حتظـر تعقـيم               -٤٠
علـى موافقـة حـرة      اً  ل مسبق ذوي اإلعاقة من الذكور واإلناث والبالغني دون احلصو       

 .متاماً وواعية

 )١٩املادة ( واإلدماج يف اجملتمع  املستقلالعيش    

، اإليواء الكبرية  سياسة إغالق مراكز     تشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من اعتماد         -٤١
، وال يزال العديد من األشخاص    اتمؤسسيف   يواء ترتيبات اإل  تستنسخفإن املبادرات اجلديدة    

ـ تلقـي   إيواء مـن أجـل       يف مؤسسات    العيش على   جيربون اإلعاقة   ذوي  اخلـاص   دعمال
 .اإلعاقة بذوي

 إطار وطين إلغالق مؤسـسات      تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ        -٤٢
األشخاص لتوفري خدمات الدعم اليت من شأهنا أن متكن        وختصيص املوارد الالزمة    ،  يواءاإل

  باختـاذ  اللجنة الدولة الطـرف   وتوصي  . تمعاهتم احمللية ذوي اإلعاقة من العيش ضمن جم     
 إقامتـهم  األشخاص ذوي اإلعاقـة يف اختيـار مكـان            حرية إجراءات فورية لضمان  

يريدون العيش معهم، وضمان حقهم يف احلصول على الدعم الـالزم           واألشخاص الذين   
تلف أشكال  وعليه، يتعني على الدولة الطرف أن حتدد خم       . بغض النظر عن مكان إقامتهم    

  .إلعاقةاألشخاص ذوي اخمتلف فئات إىل احتياجات اً اإليواء استناد
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 ) ٢١املادة  (علوماتاملحرية التعبري والرأي واحلصول على     

تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقاعس الدولة الطرف عن توفري مجيع املعلومات بأشـكال               -٤٣
سترالية باعتبارها لغة اإلشارة املعتمـدة      سهلة املنال وتشجيع وتيسري استخدام لغة اإلشارة األ       

الترمجـة إىل لغـة     ( عن استخدام سائر أشكال االتصال سهلة املنال         يف أستراليا، فضالً  اً  رمسي
 أسـاليب نكليزية سهلة ومبـسطة و    كم، وطريقة برايل، واستخدام لغة إ     اإلشارة للصم والب  

  .ة الرمسياجلهات مع قة األشخاص ذوي اإلعايف تواصل، وخاصة )الوصف السمعي البصري
توصي اللجنة الدولة الطرف باالعتراف بلغة اإلشارة األسترالية كلغة من اللغات             -٤٤

الوطنية يف أستراليا، وتطوير استخدام أشكال االتصال امليسرة األخرى عن طريق تـوفري             
 ٢٤ مـن املـادة      ٣ بـالفقرة     عمالً ،التمويل الكايف لتطويرها والترويج هلا واستخدامها     

 .من االتفاقية) ب(٢٩ واملادة

 )٢٤املادة (التعليم     

تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار إيداع الطالب ذوي اإلعاقة يف مدارس خاصة هبم               -٤٥
على الرغم من معايري تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة اليت وضعت لضمان حـصوهلم علـى               

وي اإلعاقة الذين يتلقون تعليمهم  كما أن األشخاص ذ ،التعليم على قدم املساواة مع اآلخرين     
 يف أغلب األحيان، صفوف أو وحدات خاصة ميكنهم االلتحاق          ،يف مدارس عادية ُتحدد هلم    

ألن طالب املدارس العادية من ذوي اإلعاقة حيصلون علـى          اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   . هبا
اللجنـة  تـشعر   و. عقولةتعليم دون املستوى املطلوب نتيجة عدم توفر الترتيبات التيسريية امل         

 ألن معدالت استكمال الطالب ذوي اإلعاقة لتعليمهم الثانوي توازي نصف هذا  أيضاًبالقلق  
  .مقارنة بالطالب غري املعوقنياملعدل 
 :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يليتو  -٤٦

تكثيف جهودها لتوفري الترتيبات التيسريية املعقولة الالزمة للحـصول           )أ(  
  املطلوب من التعليم؛على املستوى

اً إجراء حبوث بشأن مدى فعالية سياسات اإلدماج يف التعليم املتبعة حالي            )ب(  
 ومدى تطبيق معايري تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل والية وإقليم؛

بالنسبة لألشـخاص   حتديد أهداف لزيادة معدالت االلتحاق والتخرج         )ج(  
  .لتدريبم وايف مجيع مستويات التعليذوي اإلعاقة 

 )٢٦املادة  (التأهيل وإعادة التأهيل    

تأسف اللجنة لعدم االستناد إىل منوذج حقوق اإلنسان يف النموذج الطيب للتأهيـل               -٤٧
 .تأهيل الذي تعتمده الدولة الطرفوإعادة ال

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار حلماية األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن               -٤٨
 . دون موافقتهم احلرة والواعيةيل وإعادة التأهيلمات التأهخداإلكراه على تلقي 
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 )٢٧املادة (احلق يف العمل     

 تشعر اللجنة بالقلق ألن العمال ذوي اإلعاقة يف الشركات األسترالية الـيت توظـف فئـة         -٤٩
 .جر يف قطاع األعمال التجارية إىل أداة تقييم األ يتقاضون أجورهم حىت اآلن، استناداً،املعاقني

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٠
  عن استخدام أداة تقييم األجور يف قطاع األعمال التجارية؛اً التوقف فور  )أ(  
على تقييم أجور األشخاص يف     اً  ضمان تعديل نظام األجر املدعوم حرص       )ب(  

  ؛صحيحاًاً الوظائف املدعومة تقييم
ت اإلعاقة يف جمال العمل عن      اعتماد مبادرات لزيادة مشاركة النساء ذوا       )ج(  

  .دون مشاركتهن يف قوة العملحتول اليت تبيَّن أهنا كامنة اليكلية اهلعوائق للطريق التصدي 

 )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة     

تشعر اللجنة بالقلق إزاء االستبعاد التلقائي لألشخاص ذوي اإلعاقة وخاصـة ذوي              -٥١
 إزاء  واللجنة قلقة أيضاً  . االجتماعية، من سجل الناخبني    - لذهنية أو اإلعاقة النفسية   اإلعاقة ا 

  . العقبات الكبرية اليت تعترض األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء عملية التصويت
توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع يرسي من جديد مبدأ افتـراض متتـع            -٥٢

سة حق االختيار، وبـضمان تيـسري مجيـع         الشخص ذي اإلعاقة بأهلية التصويت وممار     
 . جلميع املواطنني ذوي اإلعاقةاجلوانب املتعلقة بالتصويت يف االنتخابات

 )٣٣-٣١املواد (التزامات حمددة   -جيم  

 )٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات     

تأسف اللجنة لقلة ما مجع وأبلغ عنه من بيانات مـصنفة عـن األشـخاص ذوي                  -٥٣
فيمـا يتعلـق    اً   عن الوضع السائد حتديد    ،لضآلة البيانات املتاحة  اً  هي تأسف أيض  و. اإلعاقة

 .ني األصليالسكان ال سيما املنتميات منهن إىل ،بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة

ـ   تدابري متسقة   بوضع  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٤ وطين جلمـع   على الصعيد ال
 االلتزامات املنـصوص    مصنفة تشمل كامل  ات  بيانتتضمن  البيانات وإعداد تقارير عامة     

اجلنس ونوع  نوع  حسب العمر و  مصنفة  أن تكون مجيع البيانات     على  عليها يف االتفاقية،    
بتكليف وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف      .  واخللفية الثقافية  ،اإلعاقة، ومكان اإلقامة  

وذلك ،  ويل هذا التقييم  ذوات اإلعاقة ومت  تقييم شامل حلالة الفتيات والنساء      جهة بإجراء   
احملرز حنو التقدم قياس  ميكن على أساسها   صنفة اليت امللبيانات  أساس ل  وضع خط من أجل   

  . مستقبالًتنفيذ االتفاقية
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حالة األطفـال ذوي    ال تعكس   ماية األطفال   املتعلقة حب وتأسف اللجنة ألن البيانات       -٥٥
أطفال الـسكان   اً  خصوص،   اإلعاقة ذوي األطفال   عن املعلومات   لضآلةكما تأسف   . اإلعاقة

ن  واألطفال ذوي اإلعاقة الذين يعيشو     ،الرعاية البديلة لألطفال ذوي اإلعاقة    عن  األصليني، و 
  .يف املناطق النائية أو الريفية

وحتليـل ونـشر    بالعمل على حنو منتظم على مجع       توصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٦
علـى أن تـشمل    عن حالة األطفال،  قةسب نوع اجلنس والسن واإلعا    حبصنفة  مبيانات  

بتكليف جهـة   كما توصي اللجنة الدولة الطرف      . كال االعتداء والعنف ضد األطفال    أش
وضع خط أساس  ومتويل هذا التقييم، بغية إجراء تقييم شامل حلالة األطفال ذوي اإلعاقة        ب
  .مستقبالًتفاقية تنفيذ االاحملرز حنو التقدم قياس  اميكن على أساسهاليت  املصنفةلبيانات ل

  )٣٣املادة (على الصعيد الوطين التنفيذ والرصد     
 ستجابةيقوم على هنج املشاركة واال      ال متلك هيكالً  ن أستراليا   بالقلق أل تشعر اللجنة     -٥٧
  . منها٣٣للمادة اً تنفيذ ورصد االتفاقية وفقيف 
مع أحكام  اً  امنظام رصد يتماشى مت   اً  بأن تنشئ فور  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٨

  . من االتفاقية٣٣املادة 

  نشرالتابعة وامل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنـة الـيت تـرد يف هـذه                   -٥٩

وتوصي اللجنة بأن حتيل الدولة الطرف هذه املالحظـات اخلتاميـة إىل          .املالحظات اخلتامية 
 املعنية والعاملني يف اجملاالت املهنية املعنية،       أعضاء احلكومة والربملان واملسؤولني يف الوزارات     

والقطاع اخلاص مثل العاملني يف جماالت التعليم والصحة والقانون، فضالً عن السلطات احمللية 
 لكي تنظـر    ووسائط اإلعالم، وذلك باستخدام االستراتيجيات احلديثة للتواصل االجتماعي       

  .ذ إجراءات بشأهناخّتتوفيها 
الحظات اخلتامية على نطاق واسع  هذه املتعممنة إىل الدولة الطرف أن وتطلب اللج   -٦٠
  املنظمات املمثلة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة  خاصة علىيف أشكال يسهل االطالع عليها،    و
  .األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم وأفراد أسرهماملنظمات غري احلكومية وو

تمـع املـدين، وال سـيما        منظمات اجمل  إشراكوتشجع اللجنة الدولة الطرف على        -٦١
 .األشخاص ذوي اإلعاقة، يف إعداد تقريرها الدوري املقبل اليت تعىن بنظماتامل

  املقبلالتقرير     
تطلب اللجنـة إىل الدولـة الطرف أن تقدم تقريرهـا اجلامع للتقريرين الدوريني             -٦٢

 عن تنفيذ هذه    ، وأن تضمنه معلومات   ٢٠١٨ يوليه/متوز ١٧الثاين والثالث يف موعد أقصاه      
 .املالحظات اخلتامية

       


