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 اتفاقية حقوق األشخاص
 ذوي اإلعاقة

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير األويل للنمسا، اليت اعتمدهتا اللجنة             
  )٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣-٢(يف دورهتا العاشرة 

  مقدمة  -والًأ  

 ١٠٥يف جلـستيها    ) CRPD/C/AUT/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل للنمـسا          -١
 على التـوايل، واعتمـدت املالحظـات        ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٣ و ٢ يف   املعقودتني ١٠٦و

  . ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١١ يف املعقودة ١١٧اخلتامية التالية يف جلستها 
 للمبـادئ التوجيهيـة الـيت       مسا الذي أُعد وفقاً   وترحب اللجنة بالتقرير األويل للن      -٢

إعداد التقارير، وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على ما قدمته مـن            بشأن  وضعتها اللجنة   
  .على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة) CRPD/C/AUT/Q/1/Add.1(ردود خطية 

ف، وتـشيد   وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطـر             -٣
املعنيـة   ممثلني عن الوزارات احلكومية      ضّمحبسن استعداد الدولة الطرف وبقوة وفدها الذي        

كما ترحب اللجنة بوجود ممثلني عـن مؤسـستني رقـابيتني           . وعن املقاطعات النمساوية  
 وجلنة املراقبة املستقلة املعنية بتنفيـذ اتفاقيـة حقـوق           املظامل النمساوي  جملسمستقلتني مها   

  .شخاص ذوي اإلعاقةاأل

  اجلوانب اإلجيابية  -ثانياً  
 خطة العمل الوطنية املعنيـة      ٢٠١٢يوليه  /هتنئ اللجنة النمسا على اعتمادها يف متوز        -٤

فاخلطط الوطنية هي وسـيلة ممتـازة ملواءمـة القـوانني           . ٢٠٢٠-٢٠١٢باإلعاقة للفترة   
  .والسياسات واملمارسات مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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تالحظ أن لغة اإلشارة    وهي  .  اإلجنازات اليت حققتها النمسا    وتشيد اللجنة بعدد من     -٥
اجتاه يف   من الدستور النمساوي، وترحب هبذه اخلطوة اهلامة         ٨ من املادة    ٣مكرسة يف الفقرة    

كما أعربت اللجنة عن    . االعتراف حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املقيمني يف الدولة الطرف        
عرفتها بأن احتياجات أعضاء الربملان النمساوي الذين يعانون من إعاقة مسعية قـد             سرورها مل 
كما تشري اللجنة إىل أن النمسا هي إحـدى         . ترمجة بلغة اإلشارة  العن طريق تأمني    روعيت  

  معها اللجنة، اليت أنشأت هيئة رقابيـة مبوجـب          تالدول األوىل، من بني الدول اليت حتاور      
 تكفـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة النفـسية           النمسا قية، وتالحظ أن   من االتفا  ٣٣املادة  

 .االجتماعية والفكرية احلق يف أن يصّوتوا وُينتَخبوا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

  )٤-١املواد (املبادئ وااللتزامات العامة   -ألف  
 ص ذوي اإلعاقـة   تشعر اللجنة بالقلق ألن الترمجة األملانية التفاقية حقوق األشـخا           -٦
فعلـى  . عن معىن االتفاقية، ما قد يؤدي إىل اختاذ قرارات ال تتوافق مع االتفاقية            بدقة  تعّبر   ال

". إدماج"بدل املقابل األملاين لكلمة " اندماج"سبيل املثال، ُيستخدم فيها املقابل األملاين لكلمة 
 املعىن املراد من هـذا املفهـوم يف          عن اًدقيقتعبرياً  " العيش املستقل "كما ال تعّبر ترمجة عبارة      

االتفاقية، مما قد يؤدي يف الواقع إىل حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من فرصة االخنـراط يف                
وأثناء احلوار البناء، أملح الوفد النمساوي إىل إمكانية مراجعـة الترمجـة األملانيـة              . اجملتمع

  . لالتفاقية
مجة األملانية لالتفاقية مبا يتماشـى مـع        توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة التر       -٧

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مشاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة            . االتفاقية
  .واملنظمات املعنية بشؤوهنم يف عملية املراجعة

.  اللجنة وجود مفاهيم خمتلفة لإلعاقة يف قوانني وسياسات الدولة الطرف          وقد الحظت   -٨
 وحتديداإلعاقة من جهة تعريف أن تسيء الدولة الطرف فهم الفرق بني        قلق من   اللجنة  يساور  و

.  من جهـة أخـرى     ، األشخاص الذين ينبغي أن توفَّر هلم أنواع معينة من اخلدمات          اتجمموع
  .عن قلقها إزاء بعض التعاريف اليت تستند إىل النموذج الطيب لإلعاقةاللجنة تعرب  كما
ت الصلة لتتضّمن مفهوم اإلعاقة املنصوص عليه       اللجنة بتعديل القوانني ذا    توصي  -٩

 .يف االتفاقية

تشعر بالقلق مـن أن     وفدرايل،  هو نظام   النمسا  نظام احلكم يف    اللجنة أن   وتالحظ    -١٠
، ال سيما وأن املقاطعات هي املسؤولة       على حنو ال داعي له    يؤدي ذلك إىل تشتت السياسات      

تشتت يف عملية إعداد خطة العمـل الوطنيـة         ويظهر هذا ال  . عن تقدمي اخلدمات االجتماعية   
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، ويف اخـتالف    متكافئة متقطعة وغري    مشاركةاملعنية باإلعاقة، اليت شاركت فيها املقاطعات       
 احلماية من التمييز    أشكالريف اإلعاقة، وتباين معايري االستفادة من اخلدمات، واختالف         اتع

 من االتفاقية تنص بوضـوح      ٤ملادة   من ا  ٥وتذكّر اللجنة بأن الفقرة     . باختالف املقاطعات 
على أن اخلصوصيات اإلدارية للبىن الفدرالية ال جتيز لدولة طرف الـتملص مـن التزاماهتـا             

  .مبوجب االتفاقية
 احلكومة الفدراليـة واحلكومـات       نظر بأن تضمن توصي اللجنة الدولة الطرف       -١١

عاقة يف النمسا، مبا يتماشى     اإلقليمية يف اعتماد سياسة وإطار تشريعي شاملني يف جمال اإل         
 ترعى املشاركة الفعلية بتضمني هذه السياسة أطراً  اللجنة  كما توصي   . مع أحكام االتفاقية  

واحلقيقية لألشخاص ذوي اإلعاقة، عن طريق املنظمات اليت متثلهم، يف إعـداد وتنفيـذ              
 من  ٤ملادة   من ا  ٣التشريعات والسياسات املتصلة بشؤوهنم، وذلك مبا يتوافق مع الفقرة          

 .االتفاقية

  )٣٠-٥املواد (احلقوق احملددة   -باء  

  )٥املادة (املساواة وعدم التمييز     
 الذي أحرزته النمسا فيما خيص قوانني مكافحة التمييـز علـى            بالتقدمتقر اللجنة     -١٢

لـضحايا  سبيل االنتصاف الوحيد املتـاح      إال أهنا تالحظ أن     . املستويني الفدرايل واإلقليمي  
 تنفيـذ ادي، باستثناء قطاع العمل حيث قد ُيطلب        املتعويض  الييز القائم على اإلعاقة هو      التم

املتصلة وباإلضافة إىل ذلك، جيب تعزيز تطوير األنظمة    . برامج تدريبية وحتسني ظروف العمل    
اس املقترن بالتمييز على أس   اإلعاقة  القائم على   قضايا التمييز املتعدد األوجه مثل التمييز       مبعاجلة  

  .اإلثيناألصل نوع اجلنس أو 
 قوانني مكافحة التمييز من خالل توسـيع نطـاق سـبل            بتقويةتوصي اللجنة     -١٣

تغيري سلوك األشـخاص الـذين ميّيـزون ضـد          ل أخرى   الً سب لتشملاالنتصاف املتاحة   
وتوصـي اللجنـة    .  صالحيات اختاذ اإلجراءات الزجرية    األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل   

 للتعامل مع حاالت التمييز    املستخدمة حالياً مالءمة اهلياكل   نظر يف مدى    الدولة الطرف بال  
 .املتعدد األوجه

أن فيما خيص اإلجناب، فإهنـا تالحـظ        وبينما تقر اللجنة حبق املرأة يف االستقالل          -١٤
 كان من املتوقـع أن تتعـرض        إذاالقانون النمساوي جييز إجهاض اجلنني حىت بداية الوالدة         

 بني هذا احلكم وبني     ة الواضح الصلةوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء      . ضرر بالغ صحة اجلنني ل  
  بـني   يف املائـة   ٦٠بنـسبة   " داون"اخنفاض معدالت املواليد الذين يعانون من متالزمـة         

، وذلك حبسب إحصاءات منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          ٢٠٠٦ و ١٩٩٥ عامي
 .  جارية يف هذا الشأن اللجنة أن هناك مناقشاتوتالحظ. االقتصادي
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توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء أي متييز جييزه القانون أثناء الفترة اليت ُيسمح               -١٥
  . فقط إىل وجود إعاقة، باالستنادفيها بإهناء احلمل

 )٦املادة (النساء ذوات اإلعاقة     

ـ       ،تالحظ اللجنة أن الكثري قد أُجنز       -١٦ ساء والرجـال    غري أن املساواة احلقيقية بني الن
 متعددة من التمييـز     أشكاالًيواجهن  النساء ذوات اإلعاقة    ف. تتحقق بعد يف الدولة الطرف     مل

  . واإليذاء اجلنسينيبسبب جنسهن وإعاقتهن، كما أهنن قد يتعرضن للعنف 
التوعية بقضية النساء ذوات اإلعاقة     هياكل  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص يف          -١٧

 مجيـع   تشملقلق وجود منظمة واحدة فقط متثل النساء وهي ال          اللجنة ب  وتالحظ. ودعمهن
  . النساء ذوات اإلعاقة يف الدولة الطرف

 عنموتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري فعالة وحمددة لضمان املساواة             -١٨
وتـشجع اللجنـة الدولـة      . ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة    املتعدد األوجه   التمييز  

 باإلعاقة، وعلى تيسري    املتصلةطرف على تعميم املنظور اجلنساين يف تشريعاهتا وسياساهتا         ال
كما .  التوعية اليت تنظّمها النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وتلك اليت ُتنظَّم بامسهن           نشطةأ

تشجع اللجنة الدولة الطرف، ومقاطعاهتا، على تقدمي اخلدمات اليت تـستهدف النـساء             
  . وتتاح هلنذوات اإلعاقة

 )٧املادة (األطفال ذوو اإلعاقة     

 بـشأن النمـسا     ٢٠١٢الطفل عام   جلنة حقوق   يف املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا        -١٩
)CRC/C/AUT/CO/3-4(  ،احلاالت اليت قد تنطوي على  عدد من أعربت اللجنة عن قلقها إزاء

  .انتهاك حقوق األطفال ذوي اإلعاقةخطر 
حقوق الطفل، وتطلب إىل الدولة الطرف تنفيذ هـذه  جلنة يات   اللجنة توص  تؤيد  -٢٠

  .أسرع وقت ممكنيف التوصيات 

  )٨املادة (إذكاء الوعي     
 من محالت    جداً  قليل عددسوى   ، على ما يبدو   ،هناكليس   هقلق أن بتالحظ اللجنة     -٢١

 املتعلقـة   التوعية اليت تنظَّم يف النمسا هبدف مواجهة القوالب النمطيـة الـسلبية والباليـة             
ويساور اللجنة قلـق ألن اجملتمـع       . باألشخاص ذوي اإلعاقة واحملّرضة على التمييز ضدهم      

ـ   النوعي الذي   املفاهيمي   التحولالنمساوي مل يدرك على ما يبدو متام اإلدراك          ج أحدثـه هن
ىل تشري إ كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت         . املرتكز على حقوق اإلنسان   االتفاقية  

أن األشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون عوائق عملية يف جمال التبين وأن هذا املوقـف يعـزى                
  . إىل التحيزات والقوالب النمطية اليت ما زالت منتشرة ضد األشخاص ذوي اإلعاقةجزئياً
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التحول عـن   لتوعية من أجل    ل مبادرات   اختاذتشجع اللجنة الدولة الطرف على        -٢٢
 وتغيري النظرة إىل األشخاص ذوي      فعلياًحتوالً  إلعاقة  للتعامل مع ا  النموذج اخلريي القدمي    

 إىل احلماية، وبذل جهـود لتعزيـز الـصورة          كأشخاص حيتاجون اإلعاقة اليت تصورهم    
 جبميع حقوق اإلنسان أشخاصاً جيب أن يتمتعوااإلجيابية لألشخاص ذوي اإلعاقة بوصفهم 

 ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، بالتشاور        عن ذلك،  وفضالً. املنصوص عليها يف االتفاقية   
مع املنظمات املعنية بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، تدابري حمددة هتدف إىل القضاء على             

الدولـة الطـرف    كما توصـي اللجنـة      .  محالت للتوعية  تنظيمالتحيزات، مبا يف ذلك     
ي اإلعاقة،  باستحداث برامج حمددة، بالتشاور مع املنظمات املعنية بشؤون األشخاص ذو         

للتصدي للقوالب النمطية السلبية ومجيع العوائق العملية اليت يواجهها األشـخاص ذوو            
  . اإلعاقة فيما يتعلق مبوضوع التبين

  )٩املادة (إمكانية الوصول     
إىل األبنية ووسائل   الوصول   إتاحةهتنئ اللجنة الدولة الطرف على إجنازاهتا يف جمال           -٢٣

إتاحة  لتحسني    ومقاطعات شىت قد أعدت خططاً     حظ اللجنة أن مدناً   وتال. النقل واملعلومات 
 يف بعـض    الوصولتعرب عن قلقها إزاء تدين إمكانيات       أن اللجنة   غري  .  إىل املرافق  الوصول

 قلق بشكل خـاص      اللجنة ويساور. املناطق، ال سيما خارج املدن الكربى يف الدولة الطرف        
الوصـول   يف مقاطعة واحدة على األقل، لتأمني      ، أدىن من األشخاص   حدإزاء اشتراط وجود    

إتاحة الوصول دون عوائق كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن . دون عوائق إىل املرافق العامة
 وال سـيما هيئـة اإلذاعـة     ،وسائط اإلعـالم النمـساوية    إىل املعلومات واالتصاالت َعرب     

  .النمساوية والتلفزيون
إزاء مـسألة إتاحـة     عتماد هنج جـامع شـامل       توصي اللجنة الدولة الطرف با      -٢٤

وال ينبغي تقييد .  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٩ مبا يتفق مع املادة  الوصول،
حّد أدىن للحجم أو السعة، بل ينبغي تطبيقهـا         باشتراط   إىل األبنية    إتاحة الوصول معايري  

وتوصي اللجنة كذلك بتقليص    . ية من االتفاق  ٩على مجيع املرافق العامة مبا يتفق مع املادة         
يف بعـض املـدن     على مراحـل    تنفيذها  حالياً  اجلداول الزمنية للخطط اليت جيري      ُمدد  

 عن اجلدول الزمين خلطة ترمجة الربامج التلفزيونية من خالل الكتابـة            ًواملقاطعات، فضال 
  .على الشاشة

  )١١املادة (حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية     
 باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لوضع خطـة للتأهـب           ط اللجنة علماً  بينما حتي   -٢٥

 تعرب عن قلقها     فإهنا للكوارث، ومبسامهتها يف أنشطة التعاون اإلمنائي واملساعدة اإلنسانية،       
الـدعم  باألشخاص ذوي اإلعاقـة     مّد  املعلومات املتعلقة بقدرة الدولة الطرف على       قلة  إزاء  

  .ةالالزم يف حال وقوع كارث
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حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن               -٢٦
التدابري احملددة املتخذة لضمان قدرهتا على توفري الدعم الالزم إىل األشخاص ذوي اإلعاقة 

 اجلهود اليت تبذهلا لتنفيـذ      مضاعفةوينبغي للدولة الطرف كذلك     . يف حال وقوع كارثة   
جمـاالت   يف مجيع    اًتامإدماجاً  ملسار، وذلك من أجل إدماج مسألة اإلعاقة        النهج الثنائي ا  

  . التعاون اإلمنائي النمساويبرنامج 

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

 موضـوعني  ٢٠١٢عـام  يف  منساوي كانوا    ٥٥ ٠٠٠قلق أن حنو    بتالحظ اللجنة     -٢٧
وتعرب اللجنـة عـن     .  احلياة كافة  مناحيت الوصاية، وكان نصفهم حتت وصاية تشمل        حت

قدمية ال تتماشى قوانني  ، على ما يبدو،قلقها بشكل خاص ألن قوانني الوصاية يف النمسا هي        
بإطالق املشروع التجرييب النموذجي لدعم وترحب اللجنة .  من االتفاقية١٢مع أحكام املادة 

  .  خطة العمل الوطنية املعنية باإلعاقةيف إطارالقدرة على اختاذ القرارات، 
توصي اللجنة الدولة الطرف باالستعاضة عن نظام الوكالة يف اختـاذ القـرارات           -٢٨

بـذل  بنظام الدعم يف اختاذ القرارات فيما خيص األشخاص ذوي اإلعاقة، كما توصيها ب            
مزيد من اجلهود لضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من نظـام الـدعم يف اختـاذ                

 نظام الدعم يف    هياكلوتوصي اللجنة بأن حتترم     . القرارات، وعدم وضعهم حتت الوصاية    
  مـع أحكـام    ًاختاذ القرارات استقاللية الشخص، وإرادته ورغباته، وأن تتماشى متامـا         

 يف ذلك مراعاة حق الشخص يف إعطاء وسحب موافقته عـن           من االتفاقية، مبا   ١٢ املادة
علم على تلقي الرعاية الطبية والوصول إىل العدالة والتصويت والزواج والعمل واختيار            

كما توصي اللجنة بإشراك املنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقـة يف           . مكان اإلقامة 
وتوصـي  . ى اختاذ القـرارات لدعم القدرة علالنموذجي كل جوانب املشروع التجرييب     

اللجنة كذلك الدولة الطرف بتوفري التدريب، بالتشاور والتعاون مع األشـخاص ذوي            
ميـع اجلهـات    جلاإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي،          

علـق  املوظفون العموميون والقضاة وأخصائيو الرعاية االجتماعية، فيما يت       ومنها  الفاعلة،  
األشخاص هؤالء األهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة وآليات دعم قدرة      ب باالعتراف

  .على اختاذ القرار

  )١٤املادة (حرية الشخص وأمنه     

 شـخص يف مؤسـسة      إيـداع يساور اللجنة قلق بالغ ألن القوانني النمساوية جتيز           -٢٩
 علـى   نفسية اجتماعية وُيعترب خطراً   لألمراض العقلية بصورة قسرية إن كان يعاين من إعاقة          

 مـن   ١٤التشريع يتعارض مع أحكام املـادة       هذا  وترى اللجنة أن    .  أو على اآلخرين   نفسه
 . االتفاقية ألنه جييز حرمان الشخص من حريته على أساس إعاقة فعلية أو متصورة
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والقضائية حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية      -٣٠
.  كان نوعها   يف مؤسسة للصحة العقلية أياً     ًالالزمة لضمان عدم احتجاز أي شخص قسرا      

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجيات إلهناء اإليداع يف املؤسـسات             
  . تستند إىل منوذج اإلعاقة القائم على حقوق اإلنسان

تأكد من حـصول مجيـع مؤسـسات         على ال  ًوحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا      -٣١
 وتوصي الدولة بتخـصيص     .املعين الصحة العقلية على املوافقة احلرة واملستنرية للشخص      

مزيد من املوارد املالية لألشخاص ذوي اإلعاقات الفكرية والنفسية االجتماعيـة الـذين             
معية حيتاجون إىل درجة عالية من الدعم، وذلك لضمان توافر ما يكفي من اخلدمات اجملت             

  . للمرضى خارج املؤسسات من أجل دعم األشخاص ذوي اإلعاقة

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

وغري ذلـك مـن أشـكال       ة الشبكية   ألسّراستمرار استخدام ا  قلق  بتالحظ اللجنة     -٣٢
اض العقلية واملؤسسات اليت يودع فيها األشـخاص        املمارسات القسرية يف مستشفيات األمر    

  .ذوو اإلعاقة الفكرية والعقلية والنفسية االجتماعية يف الدولة الطرف
وأدوات الكـبح   ة الشبكية   استخدام األسرّ بإبطال  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٣

 اإلعاقـة الفكريـة     واألشـخاص ذو  اليت يتعرض هلا    املمارسات القسرية   وغري ذلك من    
كما . والعقلية والنفسية االجتماعية املودعني يف مستشفيات ومؤسسات األمراض العقلية        

الدولة الطرف مبواصلة إخضاع األخصائيني الطبيني والعاملني يف مؤسسات         اللجنة  توصي  
التعذيب أو املعاملة أو العقوبـة      منع  الرعاية وغريها من املؤسسات املماثلة لتدريب بشأن        

  .االتفاقيةيف عليه املنصوص نحو النسانية أو املهينة، على القاسية أو الالإ

 )١٦املادة (عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء     

بـه للتحقيـق يف   يـضطلع    املظامل النمساوي على العمل الـذي        جملسهتّنئ اللجنة      -٣٤
 بـالقلق إزاء    إال أن اللجنة ما زالت تـشعر      . االدعاءات املتعلقة بسوء املعاملة داخل ملؤسسات     

  .التقارير اليت تتحدث عن استغالل األشخاص ذوي اإلعاقة وتعريضهم للعنف واالعتداء عليهم
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مزيد من التدابري لـضمان محايـة النـساء                -٣٥

  .والرجال والفتيات والصبيان ذوي اإلعاقة من االستغالل والعنف واالعتداء

 )١٩املادة (دماج يف اجملتمع العيش املستقل واإل    

قلق أن عدد النمساويني ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف مؤسـسات           بتالحظ اللجنة     -٣٦
وهي تشعر بالقلق إزاء هذه الظاهرة خاصـة وأنّ         . قد ازداد خالل السنوات العشرين املاضية     

اص ذوي  من االتفاقية وجيعل األشـخ  ١٩إيداع األشخاص يف املؤسسات يتعارض مع املادة        
  . اإلعاقة عرضة ألعمال العنف واالعتداء
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توصي اللجنة الدولة الطرف باحلرص علـى أن تكثـف احلكومـة الفدراليـة                -٣٧
وحكومات املقاطعات جهودها إلهناء اإليداع يف املؤسسات والسماح لألشـخاص ذوي           

  .اإلعاقة باختيار حمل إقامتهم
علـى  (اعدة الشخصية اليت استحدثتها     وهتنئ اللجنة النمسا على خمتلف برامج املس        -٣٨

غري أهنا تالحظ   . لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة   ) املستوى الفدرايل وعلى مستوى املقاطعات    
غري متاحـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة النفـسية          هذه  قلق أن برامج املساعدة الشخصية      ب

  . كلها األشخاص ذوي اإلعاقة الفكريةتشملاالجتماعية وأهنا ال 
للجنة الدولة الطرف بأن حترص على أن تقّدم برامُج املساعدة الشخصية           توصي ا   -٣٩

كما توصـي  .  يف اجملتمعًما يكفي من املساعدة املالية لتمكني الشخص من العيش مستقال      
عل املساعدة  جلاللجنة الدولة الطرف بتنسيق برامج املساعدة الشخصية، وتوسيع نطاقها          

  . إلعاقة الفكرية والنفسية االجتماعيةالشخصية متاحة جلميع األشخاص ذوي ا

 )٢٤املادة (التعليم     

وهـي  . اجتاه حتقيق التعليم اجلامع   يف  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعثّر تقدم النمسا           -٤٠
 تقارير تفيد بازدياد عدد األطفال امللتحقني باملدارس اليت تـوفّر تعليمـاً         تالحظ بقلق وجود    

.  اإلعاقة ياألطفال ذو يشمل  بذولة لدعم التعليم اجلامع الذي      ، وبعدم كفاية اجلهود امل    خاصاً
ومـع  ". املتكامل"تعليم  وال" اجلامع"كما تالحظ اللجنة أن هناك بعض االلتباس بني التعليم          

 .  تشيد بنماذج التعليم اجلامع املستحدثة يف عدة مقاطعات اللجنةذلك، فإن

خرجيـي  ذوي اإلعاقة من بـني  اص ألن عدد األشخوتعرب اللجنة عن خيبة أملها      -٤١
 النمسا بتوفري ترمجة بلغـة اإلشـارة        على قيام اللجنة  وتثين  . قليل جداً اجلامعات يف النمسا    

 يعاين من إعاقة مسعيـة       طالباً ١٣طالب اجلامعات، ولكنها تالحظ أنه مل يكن هناك سوى          ل
ة الطـرف أثنـاء     ومل يتخرج من اجلامعة سوى ثالثة من بينهم، وذلك حسبما ذكرته الدول           

 . احلوار البناء

وهناك على ما يبدو نقص يف الدورات التدريبية للمعلمني اليت تستهدف املعلمـني               -٤٢
 عدد كاف من املعلمـني  وما مل يتوفر. ذوي اإلعاقة واملعلمني الذين يستخدمون لغة اإلشارة     

  . حظوظ األطفال الصم يف التعلمكثرياً الذين يتقنون لغة اإلشارة، تقل 
 توصي اللجنة ببذل مزيد من اجلهود لدعم الطالب ذوي اإلعاقة يف كل جماالت               -٤٣

 الدولةَ الطرف بـشكل      اللجنة وتوصي. التعليم اجلامع من الروضة حىت املرحلة الثانوية      
خاص بإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك األطفال ذوو اإلعاقة واملنظمات اليت             

يف خمتلـف   اسـُتحدثت    اليومي لنماذج التعليم اجلـامع الـيت         متثلهم، يف عملية التنفيذ   
قـة  وتوصي اللجنة كذلك ببذل جهود إضافية لتمكني األشخاص ذوي اإلعا         . املقاطعات

كما توصي اللجنة   .  وغريها من مؤسسات التعليم العايل     اتمن متابعة دراساهتم يف اجلامع    
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ات تدريبيـة جيـدة للمعلمـني       دور اجلهود اليت تبذهلا لتنظيم   مبضاعفة  الدولة الطرف   
تستهدف املعلمني ذوي اإلعاقة واملعلمني الذين يستخدمون لغة اإلشارة، وذلك من أجل            
حتسني تعليم الفتيات والصبيان الصم والذين يعانون من إعاقة مسعيـة، مبـا يتفـق مـع      

  .االعتراف الرمسي بلغة اإلشارة النمساوية يف الدستور النمساوي

 )٢٧املادة (العمل والعمالة     

 يف ورش حممية خارَج سوق      ون منساوي يعمل  ١٩ ٠٠٠قلق أن حنو    بتالحظ اللجنة     -٤٤
  . زهيدةالعمل املفتوحة ويتقاضون أجوراً

 نظام حصص لتوظيـف األشـخاص ذوي        تطبقوبينما تالحظ اللجنة أن النمسا        -٤٥
حاب العمل يفضلون دفع    تعرب عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن غالبية أص         فإهنا  اإلعاقة،  

 يف املائـة فقـط مـن    ٢٢أن وتالحظ اللجنة .  نظام احلصص  قتضياتغرامة بدل االلتزام مب   
قانون توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة الـذي        بالتزاماهتم مبوجب    أصحاب العمل يفون فعالً   

  .نظام احلصص هذاخيضع له 

ص توظيف النساء ذوات    قلق وجود فجوة جنسانية كبرية فيما خي      ب وتالحظ اللجنة     -٤٦
  . اإلعاقة والرواتب اليت يتقاضينها باملقارنة مع الرجال ذوي اإلعاقة

توظيف األشخاص ذوي اإلعاقـة يف      بتعزيز برامج   توصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٧
 يف  بني اجلنسني  كما توصيها باختاذ التدابري الالزمة لتقليص الفجوة         ،سوق العمل املفتوحة  

  .الرواتبجمايل التوظيف و

 )٢٩املادة (املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     

 من االتفاقية من خـالل      ٢٩املادة  على امتثاهلا ألحكام     هتنئ اللجنة الدولة الطرف       -٤٨
ميع األشخاص، ومن بينهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة الفكريـة           جللتصويت  ا جمال   إفساح

االقتراع اليت ال يتيسر لألشخاص مراكز  من ولكن يبدو أن هناك الكثري. والنفسية االجتماعية
  . ذوي اإلعاقة الوصول إليها بالكامل

 أمـام  ً اجملال كامال  إفساحتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان          -٤٩
اجلميع لإلدالء بأصواهتم بصرف النظر عن اإلعاقة، وضمان إتاحة املعلومـات املتعلقـة             

  . اليت يكون الوصول إليها ميسَّراًميع األشكالوذلك جببالتصويت 
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  )٣٣-٣١املواد (االلتزامات احملددة   -جيم  

  )٣١املادة (مجع اإلحصاءات والبيانات     
فإهنا  منتدى جديد لإلبالغ عن القضايا اخلاصة بالنساء،         افتتاحبينما تالحظ اللجنة      -٥٠

ات املتعلقة باملسائل اليت هتـم      تعرب عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن من النادر مجع البيان           
  .النساء ذوات اإلعاقة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن متنهج عملية مجع البيانات املتعلقـة بالنـساء               -٥١
. والفتيات ذوات اإلعاقة وعملية حتليلها ونشرها، وبأن تعزز بناء القدرات يف هذا اجملال            

 بني اجلنسني من أجـل تطـوير         أن تضع مؤشرات تراعي الفوارق     للدولة الطرف وينبغي  
التشريعات ووضع السياسات وتعزيز املؤسسات الالزمة لرصد التقدم احملـرز يف جمـال             

  .تطبيق خمتلف أحكام االتفاقية وتقدمي تقارير عن ذلك

 )٣٣املادة (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين     

 هبدف تعزيز   -ى الفدرايل    على املستو  -تشري اللجنة إىل إنشاء جلنة الرصد املستقلة          -٥٢
ولكن اللجنة .  من االتفاقية٣٣ من املادة ٢ ألحكام الفقرة    ومحاية ورصد تنفيذ االتفاقية طبقاً    

ال متلك ميزانية خاصة هبا وتفتقر علـى مـا يبـدو إىل             هذه  تشعر بالقلق ألن جلنة الرصد      
الوطنية املعنيـة حبمايـة     االستقاللية اليت تنص عليها املبادئ املتعلقة مبركز وعمل املؤسسات          

  ).مبادئ باريس(وتعزيز حقوق اإلنسان 
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان االستقاللية التامة للجنة الرصد املـستقلة،             -٥٣

 املقاطعات بإنشاء آليات رصد     ًوتوصي اللجنة أيضا  . على حنو يتماشى مع مبادئ باريس     
 باإلعاقة يف كـل  املتصلة واملمارسات مستقلة خاصة هبا ترمي إىل تعزيز تنسيق السياسات    

 . أحناء النمسا

ميزانية تتـسم     للجنة الرصد املستقلة   بأن ختصص وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٤
  . إدارة هذه امليزانية بصورة مستقلةوأن متنحها سلطة ، بالشفافية

  املتابعة والنشر    
ة اليت ترد يف هذه املالحظات تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجن  -٥٥

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتيل هذه املالحظات اخلتامية، لبحثهـا واختـاذ             . اخلتامية
إجراءات بشأهنا، إىل أعضاء احلكومة والربملان واملسؤولني يف الوزارات املعنية والعـاملني يف             

والصحة والقانون، فضالً عن السلطات    املهنية املعنية، مثل العاملني يف جماالت التعليم         اجملاالت
  .لتواصل االجتماعيلاحمللية ووسائط اإلعالم، وذلك باستخدام االستراتيجيات احلديثة 
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وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تشرك منظمات اجملتمع املدين، وال سيما               -٥٦
  .منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، يف إعداد تقريرها الدوري الثاين

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية علـى نطـاق                -٥٧
واسع، يف أشكال يسهل االطالع عليها، مبا يشمل املنظمات غري احلكومية واملنظمات املمثلة             

  . لألشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم

 التقرير املقبل    

اجلـامع للتقريـرين    التايل  نـة إىل الدولـة الطرف أن تقدم تقريرهـا        تطلب اللج   -٥٨
، وأن تـضمنه    ٢٠١٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٦الدوريني الثاين والثالث يف موعد أقصاه       

  .معلومات عن تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية

        


