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  ةممقد  -أوالً  
، اعتمدت اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة، يف         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣يف    -١

اليت ُتختصر يف   " (اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      "دورهتا احلادية والستني،    
االعتـراف  (، واليت تشمل بروتوكوالً اختيارياً      ")ألشخاص ذوي اإلعاقة  احقوق  اتفاقية  "عبارة  

ميثلها وزير الشؤون االجتماعيـة     ( وكانت النمسا    .)حبق اجلماعات واألفراد يف تقدمي شكاوى     
ألشخاص ذوي  ألمم املتحدة حلقوق ا   اتفاقية ا "من بني أوىل البلدان املوقعة على       ) يف ذلك الوقت  

  . يف نيويورك٢٠٠٧مارس / آذار٣٠لربوتوكول االختياري، يف ، مبا يف ذلك ا"اإلعاقة
، دخلت أملانيا والنمسا وسويـسرا وليختنـشتاين يف         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف عامي     -٢

األمـم املتحـدة حلقـوق      مشاورات معاً بشأن وضع ترمجة موحدة باللغة األملانية التفاقية          
 نص باللغة   ٢٠١٠يضاً منذ عام    وقد أُتيح أ  . ، مث ُنشرت هذه الترمجة    األشخاص ذوي اإلعاقة  

  ".تسهل قراءته"األملانية 
 على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي        ٢٠٠٨وقد صّدقت النمسا يف صيف عام         -٣

     وأودعت صـك تـصديقها   ) BGBl. III No. 155/2008جريدة القوانني االحتادية، (اإلعاقة 
  قية على املستوى الـداخلي      ومنذ بدء نفاذ االتفا    . يف نيويورك  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٦يف  
، )املـستوى الـوطين   (أصبحت احلكومة االحتاديـة      ،٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦يف  

مجيعها ملزمة علـى قـدم      ) املستوى احمللي (، والسلطات احمللية    )املستوى اإلقليمي (واألقاليم  
السلطة التشريعية  ُتطالب   وإىل جانب السلطات اإلدارية،   . املساواة بتنفيذ االتفاقية يف النمسا    

 عن القضاء، باعتماد تدابري ، فضالً)السلطة التشريعية االحتادية والسلطات التشريعية اإلقليمية   (
ومن أجل تنفيذ التزامات النمسا اليت تدخل ضمن اختـصاص          . تتفق مع االتفاقية ومتتثل هلا    

وجبه آلية رصد وطنية    احلكومة االحتادية، أُجري تعديل على قانون اإلعاقة االحتادي أُنشئت مب         
)BGBl. I No. 109/2008.(  
، يقع على   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    من اتفاقية    ٣٥ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     -٤

النمسا التزام بأن تقّدم إىل األمم املتحدة خالل عامني عقب بدء نفاذ االتفاقية بالنـسبة إىل                
 االتفاقيـة   بالتزاماهتا املترتبة علـى   النمسا للوفاء   النمسا تقريراً شامالً عن التدابري اليت اختذهتا        

  .ينبغي أن يشار فيه أيضاً إىل التقدم احملرز يف هذا الصدد
وهذا التقرير األول املقدم من الدولة قد ُوضع يف ظل التوجيه العام للوزارة االحتادية                -٥

 وعلـى أسـاس     )وزارة الشؤون االجتماعية  (للعمل والشؤون االجتماعية ومحاية املستهلك      
وأشـركت   .جهات حكومية ومنظمات غري حكوميـة     أخصائيني من    إسهامات عديدة من  

: وزارة الشؤون االجتماعية اجلهات التالية يف عملية وضع التقرير وما يتصل به من مناقشات             
احلكومـة  (، ومجيع الوزارات    )القضاء(، واحملاكم العليا    )السلطة التشريعية االحتادية  (الربملان  
، ورابطة املدن والبلدات والـسلطات      )األقاليم(السلطات اإلقليمية التسع     ، ومجيع )اديةاالحت
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، والـشركاء   )مدينـة يف النمـسا    / سلطة حملية وبلـدة    ٢ ٣٥٧اليت متثل    (احمللية النمساوية 
املنظمات اليت متثل األشخاص العاملني يف وظـائف واألشـخاص العـاملني            (االجتماعيون  

ات مصاحل أخرى، ومكاتب أمنـاء املظـامل، ودوائـر اخلـدمات            ومجاع) حلساهبم اخلاص 
  .االستشارية، وجمالس الشكاوى، واملنظمات املعنية باإلعاقة، ومقدمو اخلدمات االجتماعية

 ُتعرض  -وزارة الشؤون االجتماعية    ويعكس التقرير أساساً اإلسهامات اليت تلقتها         -٦
وقد أجرت  . ن فيها قد أُرسلت إىل هذه الوزارة      األرقام والبيانات أيضاً يف احلاالت اليت تكو      

وفيمـا يتعلـق   . الوزارة أيضاً بعض البحوث بنفسها، وإن كان ذلك فقط بقدر حمدود جداً          
باألقاليم، ُتعرض معلومات عن األقاليم اليت قدمت إسهاماً يف املـادة املعنيـة وإن كانـت                

  .ذلك عادةً على األقاليم األخرى كاملعلومات ذات الصلة تنطبق
أن احلكومـة    اإلشارة إىل  وفيما يتعلق مبحتويات هذا التقرير وأسسه املنهجية، جتدر         -٧

اإلجياز، أن الوضع القانوين الداخلي يف النمـسا يتطـابق مـع             النمساوية ترى، على سبيل   
األشـخاص ذوي   ، لكنها تعترب أن وضـع       األشخاص ذوي اإلعاقة  حقوق  اتفاقية  متطلبات  
  .ا زال حيتاج إىل مزيد من التحسني يف النمسا ماإلعاقة

. وتعتزم احلكومة وضع خطة عمل وطنية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة يف النمـسا       -٨
وستحتوي خطة العمل على املبادئ التوجيهية للسياسة النمساوية املتعلقة مبـسائل اإلعاقـة             

  .٢٠٢٠-٢٠١١للفترة 
 هو يف املقام األول تقييم للوضع        ومن مث فهذا التقرير املقدم من احلكومة النمساوية         -٩

عن حالة األشخاص    فكرة عامة  وهو يقدم . النمساوية املتعلقة مبسائل اإلعاقة    الراهن للسياسة 
 أمـا . وتغيريات اإلطار القانوين تذهب إىل أبعد من فترة العـامني األخرييـن            ذوي اإلعاقة 

ان عند وضع خطـة العمـل       اقتراحات منظمات اجملتمع املدين وانتقاداهتا فستؤخذ يف احلسب       
  .األشخاص ذوي اإلعاقة يف النمساب املتعلقةوطنية ال

 االنتقادات بالنظر إىل أن احلكومة النمساوية        وقد جتنبنا عن قصد التعليق على هذه        -١٠
أمـران   وإبراز املواقف املختلفة   فالنقاش اجلاري . مل تنته بتقدمي التقرير    بصدد عملية  ترى أهنا 

ستتواصل أثناء وضع خطة العمـل       إليهما باألحرى باعتبارمها عملية مستمرة    ينبغي أن ُينظر    
  .املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقةالوطنية 

  الفرع العام  -ثانياً  
 أن مفهوم األشخاص املعـوَّقني، الـذي        ١٩٩٢ظهر يف وقت مبكر يرجع إىل عام          -١١

االت احلياة وأن الـسياسة     طُرح يف ذلك الوقت، يفترض أن آثار اإلعاقة تؤثر على مجيع جم           
مبدأ تعمـيم حتّمـل     (العامة املتعلقة مبسائل اإلعاقة هي مهمة تقع على عاتق اجملتمع بأسره            

 مبسائل اإلعاقة املتعلقة   ووفقاً هلذا املبدأ، يتعني أن تكون السياسة العامة النمساوية        ). املسؤولية
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ؤالء األشخاص وإمكانية وصوهلم    موجَّهة بصورة خاصة إىل مراعاة مبادئ حتقيق املشاركة هل        
وتقرير مصريهم ومساعدهتم على مساعدة أنفسهم وحتقيق الالمركزية والوقاية وأولوية توفري           

  .املساعدة املتنقلة هلم ومساعدهتم كمرضى خارجيني
ونظراً إىل توزيع االختصاصات الذي ينص عليه الدستور، فإن عدداً كـبرياً مـن                -١٢

  .قوانني اإلقليمية تتضمن أحكاماً قانونية هتم األشخاص ذوي اإلعاقةالقوانني االحتادية وال
وقد أصبحت مواضيع املساواة واإلدماج واملشاركة يف احلياة العامـة ذات أمهيـة               -١٣

   ففـي  .  من حيث النموذج يف السياسة املتعلقة باإلعاقـة        متزايدة مما أدى إىل حدوث حتّول     
املكفولـة   ل أحد احلقوق األساسية واملدنية الرئيـسية ، على سبيل املثال، اسُتكم١٩٩٧عام  

دستورياً، أال وهو املبدأ العام للمساواة يف الدستور االحتادي، بتوفري محاية خاصة من التمييز              
لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما اسُتكمل بإعالن يقرر أن هذا احلق هو هدف مـن أهـداف              

مجيع املـواطنني   "لدستور االحتادي على أن      من ا  ٧ من املادة    ١وهكذا، تنص الفقرة    . الدولة
وال جيوز قبول أي امتيازات يكون مردها إىل املْولد أو نوع اجلنس أو   . متساوون أمام القانون  

بـضمان  ) احلكومة االحتادية واألقاليم والسلطات احمللية    (وتلتزم اجلمهورية   . الطبقة أو الدين  
وَّقني على قدم املساواة يف مجيع ميادين احلياة        معاملة األشخاص املعوَّقني واألشخاص غري املع     

  والسلطات احملليـة   قاليمتلتزم احلكومة االحتادية واأل   " على أن    ٢كما تنص الفقرة    ." اليومية
وجيوز اختاذ تدابري للنهوض باملساواة الفعلية بني املرأة        . مبعاملة املرأة والرجل على قدم املساواة     

  ."على ما هو قائم فعالً من أوجه انعدام املساواةوالرجل، وخاصة عن طريق القضاء 
 حتقيق املساواة   جمموعة قوانني  شأن تنظّمه  ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز       -١٤

واهلدف من هذه اجملموعـة، الـيت       . ٢٠٠٥اعُتمدت يف عام     لألشخاص ذوي اإلعاقة، اليت   
شـخاص ذوي اإلعاقـة أو جتنـب        تتألف من ثالثة قوانني، هو القضاء على التمييز ضد األ         

تكون هلؤالء األشخاص حقوق متـساوية يف املـشاركة داخـل         وقوعه، ومن مث ضمان أن    
وتتضمن جمموعة القوانني هذه أحكاما حتظر التمييز يف جماالت احلياة اليومية، األمـر         . اجملتمع

هذه السلع  مسائل تتعلق باحلصول على السلع واخلدمات املتاحة للعموم وتوفري           الذي يشمل 
القانون االحتادي لتحقيق (واخلدمات، فضالً عن أحكام حتظر التمييز يف جمال اإلدارة االحتادية  

شأن ُينظّمه تعديل     جمال التوظيف فهو   التمييز يف أما حظر   ). املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة   
اإلعاقة نص تعديل أُدخل على قانون  وقد. قانون توظيف األشخاص ذوي اإلعاقةأُدخل على  

 يسدي النصح ويقدم الدعم إىل      اإلعاقةاالحتادي على إنشاء منصب أمني مظامل احتادي ُيعىن ب        
  .األشخاص الذين يشعرون بأهنم تعرضوا لتمييز

وتوجد أيضاً يف مجيع األقاليم قوانني بشأن النهوض مبـشاركة األشـخاص ذوي               -١٥
 - ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقـة        واهلدف الرئيسي هلذه القوانني اإلقليمية هو     . اإلعاقة

 حبق املشاركة يف اجملتمع على قدم املساواة مـع غريهـم ومتكـني هـؤالء                -قدر اإلمكان   
  . األشخاص من أن يعيشوا حياة مستقلة
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  الغرض: ١املادة   

، فإن نظراً إىل أن قانون اإلعاقة يدخل ضمن ما ُيسّمى بالقضايا الشاملة لعدة جماالت  -١٦
عدداً كبرياً من القوانني االحتادية واإلقليمية يتضمن أحكاماً قانونية تتسم باألمهية لألشخاص            

وبالنظر إىل أن هذه القوانني هلا أهداف خمتلفة، فإهنا تتضمن تعاريف عديـدة             . ذوي اإلعاقة 
  .خمتلفة ملسألة اإلعاقة

 ذوي اإلعاقـة هـي تـوفري    واملسألة املطروحة يف ميدان حتقيق املساواة لألشخاص       -١٧
السلع واخلدمات  احلماية الشاملة يف جمال اإلدارة االحتادية وفيما يتعلق بإمكانية احلصول على            

وهنا، ُينظر إىل اإلعاقة يف املقام األول على أهنا         . املتاحة للعامة وتوفري هذه السلع واخلدمات     
، "الدائرة العامة للتوظيـف   "طة  ففي إطار أنش  . حمصلة تالقي عوامل فردية واجتماعية وبيئية     

ُيقدم دعم خاص إىل األشخاص الذين يواجهون صعوبة خاصة يف احلصول على موطئ قدم              
ومن الناحية األخرى، حتاول مؤسسات أخرى التعويض عن        . يف سوق العمل بسبب إعاقتهم    

د التمييز بني   ومن املفيد يف هذا الصد    . الدعم املايل  املثالب الناشئة عن اإلعاقة عن طريق تقدمي      
  .التعاريف املختلفة لإلعاقة

 اهليكل التنظيمي للسياسة املتعلقة باإلعاقة يف النمسا
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  .ويوضح الفرع التايل بعض تعاريف اإلعاقة يف القانون النمساوي  -١٨

  القوانني االحتادية  -١  

   )٨٢/٢٠٠٥رقم  (لتحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقةالقانون االحتادي   )أ(  
 هي األثر املترتب على أمور       اإلعاقة، كما يعرفها هذا القانون االحتادي،      -٣املادة  "  -١٩

ال تقتصر على اعتالل بدين أو عقلي أو فكري مؤقت أو اعتالل للحواس جيعل من املشاركة                
أما االعتالل غري املؤقت فهو يعين فترة من الزمن يتوقَّع أن تزيد            . يف احلياة اجملتمعية أمراً صعباً    

  ."على ستة أشهر

  ) ٢٢/١٩٧٠رقم ( قانون توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة  )ب(  
 اإلعاقة، كما يعرفها هذا القانون االحتادي، هي األثر املترتب على أمور            -٣املادة  "  -٢٠

جيعل من  ميكن أن    مؤقت أو اعتالل للحواس      فكريال تقتصر على اعتالل بدين أو عقلي أو         
 الزمن يتوقَّع   أما االعتالل غري املؤقت فهو يعين فترة من       .  أمراً صعباً  احلياة املهنية املشاركة يف   

  ."أن تزيد على ستة أشهر

  األقاليم قوانني  -٢  

جريدة ( االعتالالت    املتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي      "النمسا العليا "قانون    )أ(  
  )٤١/٢٠٠٨رقم . القوانني اإلقليمية

األشخاص ذوو االعتالالت، حسب التعريف الوارد يف هذا القانون         ) ١( -٢املادة  "  -٢١
ليمي، هم أشخاص حيدث، بسبب عجزهم عن أداء وظائف هامة نتيجةً العتالالت بدنية             اإلق

، أن يصبحوا على حنو     )ال يغلب عليها صلتها بالعمر    (أو عقلية أو ذهنية أو اعتالالت متعددة        
دائم ومؤثر معوَّقني يف سياق اجتماعي هام مثل ما يتعلق بتنـشئتهم، وتعلـيمهم تدريبـهم             

وميكن أيضاً أن   . م الشخصي، وعملهم بأجر، فضالً عن اندماجهم يف اجملتمع        املهنيْين، ومنائه 
يكونوا أشخاصاً ميكن أن يتوقَّع معاناهتم هذه االعتالالت يف املستقبل املنظور، وخاصـة يف              

  ."حالة األطفال الصغار
 ُيعترب األشخاص أيضاً ذوي اعتالالت بدنية إذا كان لديهم اعتالل يف النظر أو            ) ٢"(  -٢٢

السمع أو إذا كانوا مصابني بالصمم والعمى والبكم، ويشمل ذلـك األشـخاص الـصم               
واألشخاص ذوي االضطرابات الكبرية يف عمل احلواس ومن مث تكون لديهم إعاقة كبرية من              
حيث االتصال والتوّجه بقدر ما يكون ذلك غري مرتبط باضطرابات النمو فيما يتعلق مبهارات 

  ."التعلّم يف املدرسة
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  )٣٠/٢٠٠٦جريدة القوانني اإلقليمية، رقم  ( لتكافؤ الفرص"فورارلبريغ"قانون   ‘٢‘
، هم  ، حسب التعريف الوارد يف هذا القانون      اإلعاقةاألشخاص ذوو   ) ١( -٢املادة  "  -٢٣

أشخاص لديهم اعتالل غري مؤقت يف وظائفهم البدنية أو يف قدراهتم الفكريـة أو صـحتهم       
" غري مؤقت "بعبارة   وُيقصد.  على قدرهتم على املشاركة يف اجملتمع      العقلية يكون له أثر سليب    

  ."فترة من املتوقَّع أن تزيد على ستة أشهر
 ورقة عمل مقدمـة مـن       ٢٠١٠وعلى املستوى األورويب، طُرحت منذ بداية عام          -٢٤

 ستوضع على أساسها مقترحـات بـشأن تنـسيق         املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية   
التـصنيف  ويف هذا الصدد، فـإن      . ستقصائية املتعلقة مبوضوع حاالت اإلعاقة    الدراسات اال 

 سُيستخدم كعمل مرجعي ينبغي أن تسترشد به الدراسـات          الدويل لألداء واإلعاقة والصحة   
هذا التصنيف يف احلـسبان أيـضاً، إىل        يأخذ  و. االستقصائية اإلحصائية اليت ُتجرى مستقبالً    

  .، العوامل املتصلة بالسياق املعينجانب البنية والوظائف البدنية
وتطرح منظمات اجملتمع املدين حجة مفادها أنه ال يولَى حىت اآلن سـوى اهتمـام               -٢٥

للعناصر االجتماعية حلاالت اإلعاقة وللتفاعل بـني األشـخاص ذوي اإلعاقـة            ضئيل جداً   
نصب على الـشكل    ووفقاً للمنظمات املعنية مبسائل اإلعاقة، فإن التركيز ما زال ي         . وبيئتهم

وُينظر أيضاً إىل تعدد تعاريف اإلعاقة على أنه مشكلة بالنظر إىل أن هذا التعدد . الطيب لإلعاقة
  .جيعل من الصعب وضع إحصاءات قابلة للمقارنة

بيد أن إدراج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أكرب عدد ممكـن مـن القـوانني           -٢٦
  .يةُيعّد أمراً صحيحاً بصورة رئيساملختلفة 

  التعاريف: ٢املادة     

  االتصال  -١  
يتمثل أحد أهداف السياسة النمساوية املتعلقة باإلعاقة يف ضمان إتاحـة أسـباب               -٢٧

لتحقيق املساواة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة       القانون االحتادي   وهلذا السبب، فإن    . االتصال
. أن يكون متييـزاً يشمل بشكل صريح نصاً يذكر أن عدم إتاحة إمكانية الوصول ميكن أيضاً  

أما أمثلة العوائق يف ميدان االتصال فهي املواقع الشبكية اليت ال تكون خالية من العوائـق أو                 
  .عدم وجود مترمجني شفويني للغة اإلشارة يف املناسبات العامة

ويف جمال اإلدارة االحتادية، يوجد التزام خاص يقضي بتمكني مجيع األشخاص ذوي              -٢٨
: فاملوقع الـشبكي  . دة من اخلدمات والعروض املقدمة من احلكومة االحتادية       اإلعاقة من اإلفا  

HELP.gv.at     يقدم معلومات على مدار الساعة بشأن كل شيء يتصل باإلجراءات واهليئـات 
، ويقدم تفاصيل عن الوثائق املطلوبة وعن الرسوم واملواعيـد النهائيـة، ويعـرض              اإلدارية

وتفي البوابة املتاحة للمواطنني    .  ملؤها على شاشة احلاسوب    االستمارات اليت ميكن ترتيلها أو    
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) Triple A conformity(التوافقية من أعلى درجـة  (كافةً بأعلى متطلبات الوصول إىل احملتوى 
  ).لمبادئ التوجيهية إلمكانية الوصول إىل حمتوى شبكة اإلنترنتوفقاً ل AAA conformity(أو 
 تقدمي معلومات هامة من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة         وجيري أيضاً على حنو متزايد      -٢٩

  ".تسهل قراءهتا"بأشكال 
وقد أنشأت وزارة الشؤون االجتماعية قاعدة بيانات وطنية تضم أدوات تقنية معينة              -٣٠

حتتوي أيضاً على أدوات معينة بشأن االتصال مثل نظم النطق اآليل للنصوص أو نظم عرضها               
  .احلصول على متويل من أجل شراء هذه األدوات املعينةوميكن أيضاً . بطريقة برايل

  لغة اإلشارة  -٢
 مـن   ٣فالفقرة  . أودعت يف الدستور االحتادي أحكام بشأن لغة اإلشارة النمساوية          -٣١

وُينص يف القوانني   . ُيعترف بلغة اإلشارة النمساوية كلغة قائمة بذاهتا      " تنص على أن     ٨املادة  
  ."اصيل هبذا الشأنذات الصلة على مزيد من التف

وتوجد ضمانات بتمكني األشخاص الصم ومن لـديهم ضـعف يف اإلبـصار أو                -٣٢
 - اإلدارية والقضائية كليهما     -األشخاص املكفوفني من املشاركة يف اإلجراءات والدعاوى        

وجيري تيسري اتصاهلم مع السلطات أو احملـاكم عـن طريـق    . على قدم املساواة مع غريهم 
 للغة اإلشارة وقراءة الوثائق هلم أو طبعها هلم بطريقة برايل أو باسـتخدام              مترمجني شفويني 

  .أساليب مالئمة أخرى

  التمييز  -٣  

 لتحقيـق املـساواة     النمـساوي القـانون   "احلماية من التمييز املنصوص عليها يف         -٣٣
عانيها  تشمل التمييز املباشر، الذي يكون قائماً عندما تتسبب إعاقة ي"ذوي اإلعاقةشخاص ألل

الشخص يف أن يعاَمل معاملة أقل مراعاة له من الطريقة اليت يعاَمل هبا شخص آخر أو الـيت                  
ويكون التمييز غري املباشر قائماً عندما ُيحرم الشخص من         . عومل هبا أو ُيمكن أن يعاَمل هبا      

مـا  وأ. املزايا بسبب أنظمة أو معايري أو إجراءات يبدو أهنا حمايدة أو بسبب وجود عوائـق              
املضايقة فتعين، فيما يتصل باإلعاقة، سلوكاً غري مرغوب فيه أو ال مسّوغ له أو مـستهجناً                
ُيؤتى ضد الشخص املتأثر ويستهدف أو يستتبع انتهاك كرامته وإجياد جو ترهييب أو معاٍد أو               

  .مهني هلذا الشخص املتأثر
ذ التدابري املالئمـة     أرباب العمل باختا   قانون توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة    وُيلزم    -٣٤

واملطلوبة يف حاالت حمددة من أجل تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة بإمكانية احلصول علـى              
عمل والسماح هلم مبزاولة حرفة أو مهنة واحلصول على ترقية واملشاركة يف التدريب األويل              

عبء غـري   والتدريب الالحق، باستثناء احلاالت اليت يكون فيها من شأن هذه التدابري إلقاء             
  .٥ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املادة . معقول على رب العمل
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  املعايري  -٤  
 جمموعة من املعايري املتـصلة      "معهد املعايري النمساوي  "من أجل هدم العوائق، وضع        -٣٥

واليت تتسم باألمهيـة لألشـخاص ذوي       " التصميم من أجل اجلميع   "ببالتحرر من العوائق و   
وتغطي هذه املعايري بصورة خاصة ميـداين التـشييد         . شخاص احملدودي احلركة  األاإلعاقة و 

مثالً معايري تتعلق برموز بيانية ونظم للتوجيه البصري ألغـراض          (والنقل اخلاليني من العوائق     
وهذه املعايري هي جمرد    ). اإلعالم العام، أو تتعلق مبؤشرات على سطح شاشات تعمل باللمس         

  .منصوص عليه يف كثري من األنظمة املتعلقة بالبناءتوصيات ولكن حمتواها 

  مبادئ عامة: ٣املادة     
ومل يتناول هـذا    .  قانون بشأن املساواة يف املعاملة     ١٩٧٩يوجد يف النمسا منذ عام        -٣٦

القانون يف بادئ األمر سوى املساواة يف املعاملة بني املرأة والرجل يف جمال العمالـة ولكـن                 
  .ليشمل جماالت جديدة السنوات األخريةجرى توسيع نطاقه يف 

ووفقاً للقانون، ال جيوز التمييز ضد أحد يف جمال العمالة باالستناد إىل نوع جنسه أو           -٣٧
    وباإلضـافة إىل ذلـك،     . توجهه اجلنسي  أصله العرقي أو ديانته أو أيديولوجيته أو عمره أو        

احلمايـة االجتماعيـة،    (ت األخرى   ال جيوز التمييز ضد أحد بسبب أصله العرقي يف اجملاال         
واملزايا االجتماعية، والتعليم، وإمكانية احلصول على السلع واخلدمات وعرض هذه الـسلع            

  ).واخلدمات املتاحة للجمهور، مبا يف ذلك املساكن
وباإلضافة إىل ذلك، ال جيوز التمييز ضد أحد بسبب نوع جنسه من حيث إمكانية                -٣٨

    ات وعرض هذه السلع واخلدمات املتاحـة للجمهـور، مبـا يف   احلصول على السلع واخلدم   
  .ذلك املساكن

وينبغي أن  . وقد صيغ مفهوم املساواة بني املرأة والرجل باعتباره هدفاً من األهداف            -٣٩
يوضع هذا اهلدف يف احلسبان عند صياغة األحكام القانونية واألنظمة اإلدارية وأن يوضع يف              

  .ت واألنشطةاحلسبان كذلك يف السياسا
.  من النظر إىل الكائن البشري نظرةً كليةً       ١٩٩٢وينطلق مفهوم اإلعاقة احملدد يف عام         -٤٠

وباعتبارها كذلك، جيب أن حتظـى      . اإلعاقة هي شكل من األشكال املختلفة للحياة البشرية       "
على أي  بالقبول وال جيوز أن تكون سبباً لتهميش األشخاص املتأثرين والستبعادهم من اجملتمع             

ولذلك فإن السياسة النمساوية املتعلقة باإلعاقة يتعني أن تأخذ يف احلسبان االحتياجـات             . حنو
." البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهـم            

ممكن وهكذا يتمثل أحد أهم مبادئ املفهوم النمساوي لإلعاقة يف ضمان توفري أفضل مستوى              
  .من املشاركة هلؤالء األشخاص يف اجملتمع وإتاحة إمكانية وصوهلم إىل األماكن واخلدمات



CRPD/C/AUT/1 

11 GE.11-46277 

، أُدرج يف الدستور حظر خاص على التمييز والتـزام مـن جانـب            ١٩٩٧ويف عام     -٤١
 ٢فاحلكمان  . اجلمهورية مبعاملة األشخاص املعوَّقني واألشخاص غري املعوَّقني على قدم املساواة         

ال جيوز التمييز ضد أحد بسبب      " من الدستور تنصان على أنه       ٧ من املادة    ١فقرة   من ال  ٣و
معاملـة  بـضمان   ) احلكومة االحتادية واألقاليم والسلطات احمللية    (وتلتزم اجلمهورية   . إعاقته

."  يف مجيع ميادين احلياة اليوميةاألشخاص املعوَّقني واألشخاص غري املعوَّقني على قدم املساواة
القانون االحتـادي   سن ٢٠٠٦من تنفيذ احلظر املفروض على التمييز، جرى يف عام          وكجزء  

  .٥ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املادة . لتحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة
، أصبح التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يشكل جرمية ميكـن           ١٩٩٧ومنذ عام     -٤٢

ضد اآلخرين ال لشيء إال بسبب عرقهم أو لون بـشرهتم أو             مييزون"فَمْن  . املقاضاة بشأهنا 
 من حيث دخـوهلم  يعرقلوهنمأصلهم القومي أو اإلثين أو معتقداهتم الدينية أو إعاقتهم أو َمْن       

، يكونـون قـد     "األماكن أو استعماهلم للخدمات املصمَّمة لكي يستعملها عامة اجلمهـور         
  .ارتكبوا ُجرماً إدارياً

  تزامات العامةاالل: ٤املادة     
، والذي ُوضع بـصورة     ١٩٩٢إن مفهوم اإلعاقة الذي اعتمدته احلكومة االحتادية يف عام            -٤٣

 Österreichische Arbeitsgemeinschaft für ("إلعـادة التأهيـل   الرابطـة النمـساوية  "مشتركة مع 

Rehabilitation()    نطلق من مبـدأ  ي) هي رابطة جامعة تضم املنظمات النمساوية املعنية باإلعاقة
وهكذا فإن السياسة املتعلقة باإلعاقة ينبغي النظر إليها علـى أهنـا مهمـة              . تعميم االهتمام 

  .يتحملها اجملتمع بأسره وينبغي أن ُتؤخذ يف االعتبار يف مجيع امليادين
معاملـة األشـخاص املعـوَّقني       من الدستور، تلتزم النمسا بـضمان        ٧ويف املادة     -٤٤

التعديل الذي أُدخل  (وَّقني على قدم املساواة يف مجيع ميادين احلياة اليومية   واألشخاص غري املع  
 بفحـص نظـام   ١٩٩٨ولذلك فقد قام فريق عامل يف عام       ). ١٩٩٧يف عام    على الدستور 

. القوانني االحتادية بأسره لتحديد ما إذا كان يوجد متييز ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة               
ان النمساوي وشكلت األساس الذي قام عليه قانون        وُعرضت نتائج هذا الفحص على الربمل     

وكـان  .  أزال األحكام التمييزية الواردة يف تسعة قوانني خمتلفة        ١٩٩٩احتادي اعُتمد يف عام     
أحد مواطن التركيز الرئيسية هلذا التعديل اجلماعي هو أن يصبح من األيسر، وخاصة علـى               

اإلبصار واألشخاص املعوَّقني بـدنياً،     األشخاص املكفوفني أو الذين لديهم ضعف شديد يف         
 قانون  ٢٠٠٥واعُتمد يف عام    . املشاركة يف الدعاوى واإلجراءات القانونية وممارسة حقوقهم      

آخر حيتوي على تعديالت شىت ترمي إىل تيسري وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل طائفـة               
  .واسعة من املهن

 ذوي اإلعاقـة  ألشخاص  يق املساواة ل  جمموعة قوانني حتق  واشتملت، وللمرة األوىل،      -٤٥
أحكام بشأن دعاوى التعويض عن انتهاكات احلظر املفـروض           على ٢٠٠٥الصادرة يف عام    
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 وتزويدهم بإمكانيـة الوصـول إىل       املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة   فتحقيق  . على التمييز 
 أصـبحا مـن     األماكن واخلدمات، اللذان جاءا يف املقام األول نتيجةً إلجراءات حتكيم، قد          

 وعلى ذلك فإن التحكيم يفيد ليس فقط يف حل املنازعات بل            -القضايا موضع النقاش العام     
  .أيضاً يف حتقيق الوعي

 . النمساوية املعنية باإلعاقة تشارك يف إجراءات التقيـيم        تللمنظماوالرابطة اجلامعة     -٤٦
اجمللـس  ": جتماعيـة، هـي   وهذه الرابطة ممثَّلة أيضاً يف هيئات هامة يف وزارة الشؤون اال          

، الذي لديه وظيفة استشارية يف مجيع القـضايا         "االستشاري االحتادي املعين حباالت اإلعاقة    
اجلوهرية املتصلة بالسياسة العامة املتعلقة باإلعاقة، والفريق العامل املعين بالرعايـة الطويلـة             

طويلة األجل، واجمللس   األجل، الذي يصدر توصيات ومقترحات بشأن زيادة تطوير الرعاية ال         
كما أن  . االستشاري لصندوق الضرائب التعويضية، الذي يتناول مسائل إعادة التأهيل املهين         

الرابطة ممثَّلة يف اجملالس االستشارية املنشأة يف آحاد مؤسسات التأمينات االجتماعية حيـث             
ن املعاشات التقاعدية   متثل مصاحل املستفيدين من بدالت الرعاية الطويلة األجل واملستفيدين م         

  .املرتبطة حبوادث العمل
 Hilfsmittelinfoوقــد أنــشأت وزارة الــشؤون االجتماعيــة قاعــدة بيانــات   -٤٧

)www.hilfsmittelinfo.gv.at(             وهي عمل مرجعي شـامل بـشأن األدوات الفنيـة املعينـة ،
  .واألشخاص الذين حيتاجون إىل رعاية هم وأفراد أسرهملألشخاص ذوي اإلعاقة 

وقد أُنشئت يف املكاتب اإلقليمية للمكتب االجتماعي االحتادي مراكـز للمـشورة       -٤٨
واخلدمات تقدم معلومات عن املنتجات املتاحة يف السوق النمـساوية وعـن اسـتعماالهتا              

 بصورة رئيـسية متويـل األدوات       وتتوىل مؤسسات التأمني االجتماعي   . والتمويل احملتمل هلا  
  .املعينة الطبية أو التقنية

أما يف اللجان املوجودة يف معهد املعايري النمساوي، الذي يتوىل املسؤولية عن وضع               -٤٩
املعايري املتعلقة بإمكانية الوصول إىل األماكن واخلدمات، فإن وزارة الشؤون االجتماعية متثل            

ي املهمة ذاهتا يف اجمللس االستشاري املعين بثقافة البنـاء    مصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة ونؤد    
  .يف املستشارية االحتادية

  املساواة وعدم التمييز: ٥املادة     
حتقيق املساواة لألشخاص    جمموعة قوانني ، بدأ نفاذ    ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١يف    -٥٠

ي تنظمه جمموعة القوانني    وكان فرض احلظر على التمييز املتصل باإلعاقة، والذ       . ذوي اإلعاقة 
وحتتوي هذه اجملموعـة بـصورة      . هذه، َمعلماً من معامل السياسة النمساوية املتعلقة باإلعاقة       

  :خاصة على ما يلي
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احلظـر علـى    (القانون االحتادي لتحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة       )أ(
 ؛)التمييز يف احلياة اليومية

احلظر على التمييز يف  (ص ذوي اإلعاقةتوظيف األشخاتعديل شامل لقانون   )ب(
 ؛)جمال التوظيف

  ).أمني املظامل االحتادي املعين باإلعاقة (قانون اإلعاقة االحتاديلتعديل   )ج(
وألسباب تتعلق باالختصاص، فإن احلماية من التمييز اليت تنظّمها هذه اجملموعة من              -٥١

أما األقاليم فقـد    .  احلكومة االحتادية  القوانني، ال تشمل سوى اجملاالت اليت ختضع ملسؤولية       
 باإلضـافة إىل    كفلت احلماية من التمييز يف جمال التوظيف الذي يدخل ضمن مسؤوليتها، و           

 "كارينثيـا "قامت أقاليم متعددة باعتماد قوانني ملناهضة التمييز، مثال ذلـك أقـاليم             ذلك  
  ."فيينا"و "فورارلبريغ" و"تريول" و"النمسا السفلى" و"النمسا العليا"و

 حظـراً علـى     القانون االحتادي لتحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة      ويتضمن    -٥٢
وهكـذا  . التمييز ضد هؤالء األشخاص يف كثري من جماالت احلياة اليومية، باستثناء التوظيف          

  :فإنه يشمل ما يلي
 ؛)اإلدارة مبا فيها الشؤون احلكومية والقطاع اخلاص(اإلدارة االحتادية   )أ(

  للعامـة  بقدر ما تكـون متاحـة     احلصول على السلع واخلدمات     إمكانية    )ب(
  ).ويتعلق هذا أساساً حبماية املستهلك(

وجمموعة األشخاص اليت حيميها القانون من التمييز املتصل باإلعاقة قد ُعّرفت تعريفاً              -٥٣
ـ              ويكفـل  . ةواسعاً عن قصد؛ إذ ال يلزم اإلثبات الرمسي لدرجة حمددة من درجات اإلعاق

  .القانون أيضاً محاية أفراد األسرة واألطراف الثالثة الضالعة يف الشكاوى أو اإلجراءات
مثالً عـرب   (واحلظر املفروض على التمييز يشمل التمييز املباشر والتمييز غري املباشر             -٥٤

ا كان  وعند حتديد ما إذ   . واملضايقة والتعليمات الصادرة عن آخرين ملمارسة التمييز      ) العوائق
عدم وجود أحد املزايا بسبب العوائق يشكل متييزاً، فإنه ينبغي أن ُيبحث ما إذا كانت التكلفة  

وإذا كان من املمكن اإلفادة     . أو اجلهود املطلوبة إلزالة هذه العوائق تشكل عبئاً غري متناسب         
 يف االعتبـار    من الدعم املقدم من أموال عامة الختاذ التدابري املطلوبة، فينبغي أن يوضع ذلك            

أو جهـود   /وإذا مل ميكن إزالة العوائـق بتكـاليف و        . عند تقييم مدى معقولية هذه التدابري     
معقولة، فإنه ينبغي على األقل السعي إىل حتقيق حتّسن كبري يف الوضع حبيث يـصبح هـذا                 

  .الوضع أقرب ما يكون إىل املعاملة املتساوية
ز هو إمكانية احلصول على تعـويض عـن         والعنصر األساسي يف احلماية من التميي       -٥٥

بيد أن تأكيد االدعاءات يف احملكمة ينبغي أن يكـون          . األضرار املادية أو غري املادية املتكبدة     
إذ ال جيوز اختاذ إجراءات     . مسبوقاً بإجراءات تصاحل إلزامية يف املكتب االجتماعي االحتادي       

نهائية احملددة لتأكيد االدعاءات النامجة عن      كذلك فإن املواعيد ال   . قانونية دون حماولة التصاحل   
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والغرض من التصاحل هو تشجيع التوّصل إىل تسوية        . التمييز ُتمدَّد مبقدار مدة عملية التصاحل     
والقصد من ذلك هو جتنب قضايا احملاكم اليت تستغرق وقتاً طويالً وميكن أن             . خارج احملكمة 

جراء املتعلق بالتصاحل خيار الوساطة اجملانية اليت       ويتاح أيضاً يف إطار اإل    . تكون باهظة التكلفة  
  .يباشرها وسطاء مستقلون

القواعد املتعلقة باألدلة واليت هلا أثر مماثل لألثر املترتب على          (وختفيف عبء اإلثبات      -٥٦
ويف حالة وقوع ضرر كـبري      . ينطبق على القضايا املرفوعة يف احملاكم     ) حتويل عبء اإلثبات  

فرقة العمل النمـساوية  لعامة لفئة األشخاص اليت حيميها هذا القانون، ميكن ل   ودائم للمصاحل ا  
اجمللـس  " أن ترفع دعوى مجاعية على أساس توصـية تـصدر عـن              املعنية بإعادة التأهيل  

  ."االستشاري االحتادي املعين حباالت اإلعاقة
م بأقـصى   وقد أثبت املكتب االجتماعي االحتادي هو ومكاتبه اإلقليمية أهنا تتـس            -٥٧

كذلك فإن استخدام التصاحل قد امُتـدح مـن         . درجات الكفاءة يف إدارة إجراءات التصاحل     
  .جانب املنظمات املعنية مبسائل اإلعاقة باعتباره ممارسة من أفضل املمارسات

جمموعـة  (ومنذ بدء نفاذ جمموعة قوانني حتقيق املساواة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٥٨
 ٣٠حـىت   ( حالـة تـصاحل      ٧٣٢، جرى حـسم     ٢٠٠٦يناير  /ثاين كانون ال  ١يف  ) القوانني
 ٦٨٥ومن هذه احلاالت، ُحسم بالفعل يف التاريخ املرجعي ما جمموعه           ). ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  ). يف املائة٩٣‚٦(حالة 
قانون توظيف األشخاص ذوي  طلبات تتصل ب٤٠٥ومن بني الطلبات املقدمة، كان   -٥٩

االحتادي لتحقيق املساواة لألشـخاص     طلباً تتصل بالقانون     ٣٢٧و)  يف املائة  ٥٥‚٣ (اإلعاقة
  ). يف املائة٤٤‚٧ (ذوي اإلعاقة

  :وكان العدد الكلي للطلبات املقدمة يف السنوات املعنية يتصل باحلاالت املبينة أدناه  -٦٠

 جمموع الطلبات  السنة
  قانون توظيف األشخاص

 ذوي اإلعاقة
القانون االحتادي لتحقيق املساواة 

 شخاص ذوي اإلعاقةلأل
٣١‚٥ ٤١ ٪٦٨‚٥ ٨٩ ١٣٠ ٢٠٠٦٪ 
٤٢‚٣ ٥٥ ٪٥٧‚٧ ٧٥ ١٣٠ ٢٠٠٧٪ 
٤٧‚٣ ٨٦ ٪٥٢‚٧ ٩٦ ١٨٢ ٢٠٠٨٪ 
٤٤‚٩ ٨٣ ٪٥٥‚١ ١٠٢ ١٨٥ ٢٠٠٩٪ 
 ٣٠حىت  (٢٠١٠
 )يونيه/حزيران

٥٩‚٠ ٦٢ ٪٤١‚٠ ٤٣ ١٠٥٪ 

 حالـة   ٣٢٧ومن بني احلاالت اليت مت االنتهاء من تناوهلا، جرى التوصل إىل تسوية يف                -٦١
 ١٣‚٧( حالة   ٩٤ويف  ).  يف املائة  ٣٨‚٥( حالة   ٢٦٤، بينما مل حتدث تسوية يف       ) يف املائة  ٤٧‚٨(

، ُسحب طلب اتباع إجراءات التصاحل، بينما تشري اخلـربة املكتـسبة إىل أن حـاالت                )يف املائة 
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وكان مـا زال جيـري، يف التـاريخ         . السحب هذه حتدث عادةً بسبب حدوث تسوية سابقة       
  .) من مجيع احلاالت يف املائة٦‚٤( حالة من حاالت إجراءات التصاحل ٤٧ي، النظر يف املرجع
 ١٣، جرى التوّصل إىل تسوية يف ) يف املائة٢‚٢( حالة ١٦واسُتخدمت الوساطة يف    -٦٢

  .حالة منها
لتحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة حكـم       القانون االحتادي   ويوجد أيضاً يف      -٦٣

اصة احلكومة االحتادية بتجنب التمييز يف جمال عملها وباختاذ التدابري املالئمـة            ُيلزم بصورة خ  
واملطلوبة على حنو حمدد بغية متكني األشخاص ذوي اإلعاقة مـن الوصـول إىل اخلـدمات                

فرقة العمل  "وقد قامت احلكومة االحتادية، بعد مشاورات أجرهتا مع         . والعروض املقدمة منها  
، بوضع خطة ترمي إىل احلد من العوائق املتصلة بالبناء الـيت            "عادة التأهيل النمساوية املعنية بإ  

اخلطـة  (تعرقل الوصول يف املباين اليت تستخدمها احلكومة وإىل تنفيذ اخلطة على مراحـل              
  .وقد التزمت مقاطعة فيينا أيضاً بوضع خطة مراحلية).  للمباين االحتاديةاملراحلية

الغرفـة الطبيـة    رية، أدت االتفاقات اإلمجالية املعقودة بـني        ويف السنوات القليلة األخ     -٦٤
، "فورارلبريغ"، و "كارينثيا"، و "بورغينالند"( وصناديق التأمني الصحي يف بعض األقاليم        النمساوية

  .إىل حتقيق حتسينات يف الوصول اخلايل من العوائق إىل عيادات األطباء) "فيينا"و
ني على مشغِّلي النقل العام وضع خطـط مراحليـة          وباإلضافة إىل ذلك، فإنه قد تع       -٦٥

وفيما يتعلق بالعوائق املتصلة بالبناء والعوائق املوجـودة يف سـياق           ). اخلطط املراحلية للنقل  (
. اجملاالت اليت ينطبق عليها القانون     النقل العام، توجد أنظمة مؤقتة بشأن التوّسع املراحلي يف        

  .٢٠١٦يناير / كانون الثاين١بالنقل سينتهي مفعوهلا يف ومجيع هذه األنظمة املؤقتة املتعلقة 
وألسباب تتصل بطبيعة النظام القانوين، فإن احلظر املفروض على التمييز يف جمـال               -٦٦

  ).٢٧انظر املادة  (ذوي اإلعاقةاألشخاص  توظيفقانون التوظيف قد ُنظِّم يف 
لتحقيـق  نون االحتـادي    القا على   ٢٠٠٦وقد أدت التعديالت اليت أُدخلت يف عام          -٦٧

   . أمني املظامل االحتادي املعـين باإلعاقـة       إىل إنشاء مكتب     املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة   
وال خيضع أمني املظامل هذا ألي توجيهات وهو يضطلع مبهمة تقدمي املـشورة والـدعم إىل                

ـ    . األشخاص ذوي اإلعاقة يف حاالت حدوث متييز       ي اجمللس االستـشار  وهو أيضاً عضو ب
 الذي يضطلع مبهمة استشارية يف مجيع القـضايا اجلوهريـة           االحتادي املعين حباالت اإلعاقة   

، ويشكل عامالً هاماً يف متكـني األشـخاص ذوي          بالسياسة العامة املتعلقة باإلعاقة   املتصلة  
  .اإلعاقة من أن يكون هلم قول يف السياسة العامة

مناء مظامل أو جلان استشارية مـشاهبة       وقامت بعض األقاليم أيضاً بإنشاء مناصب أ        -٦٨
 جمموعة قوانني ويف الوقت نفسه الذي اعُتمدت فيه       . متثَّل فيها املنظمات املعنية مبسائل اإلعاقة     
 مـن الدسـتور أُدرج يف       ٨، اعُتمد تعديل للمـادة      حتقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة    
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د أيضاً قانون آخر يتضمن تـدابري       واعُتم. الدستور مبوجبه نص بشأن لغة اإلشارة النمساوية      
  .تيسري وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل طائفة واسعة من املهنشىت ترمي إىل 

لتحقيق املساواة لألشخاص   القانون االحتادي    إعادة تقييم    ٢٠١٠وسيجري يف عام      -٦٩
دم كأساس  ختأما نتائج إعادة التقييم، املتوقع ظهورها حبلول هناية العام، فسُتس         . ذوي اإلعاقة 

  .إلجراء حتسينات حمتملة ولتحقيق املزيد من التطوير
وتقدم األقاليم الدعم   . وتقوم مؤسسات كثرية باختاذ تدابري إجيابية للنهوض باملساواة         -٧٠

وتؤكد األقاليم أيضاً   . أو األشكال البديلة من اإلقامة    ) فيينا(من أجل املساعدين الشخصيني     
 ذوي اإلعاقة من السعي وراء مصاحلهم على قدم املساواة          على أن خدماهتا متكّن األشخاص    

  .مع غريهم
وقد جرى النص يف إطار مبادئ الربجمة العامة على أنه جيـب أن يتـسم عـرض                   -٧١

 باحترام كرامـة مجيـع األشـخاص        ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال   وحمتويات مجيع برامج    
ض على الكراهية ألسباب تـستند إىل       وحقوقهم األساسية، كما جيب أال يكون فيهما حتري       

 مـن   ٢ و ١قارن بالفقرتني   (العرق أو نوع اجلنس أو السن أو اإلعاقة أو الديانة أو اجلنسية             
كذلك تنص مبادئ سياسة اإلعـالن      ). ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال    من قانون    ١٠املادة  

وي اإلعالن على أي متييز      على وجوب أال حيت    ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال   على موجات   
هيئة اإلذاعة  قانون   من   ١٣ من املادة    ٣السطر الثاين من الفقرة     (من األنواع املذكورة أعاله     

 وهذا ينطبق أيضاً على قطاع خدمات وسائط اإلعالم السمعية البصرية           ).ويةنمساوالتلفزة ال 
خدمات وسائط  قانون   من   ٣١ من املادة    ٣، والفقرة   ٣٠ من املادة    ٢ و ١الفقرتان  (اخلاصة  

  ).اإلعالم السمعية البصرية
اخلطورة املتمثلة يف االضطرار إىل      وقد انتقدت أيضاً الرابطات املعنية مبسائل اإلعاقة        -٧٢

دفع تكاليف الدعاوى يف احملاكم ويف عدم وجود احلق يف استصدار أوامر زجريـة وإزالـة                
مثل القوانني املتعلقـة    ( ذات الصلة    وطولب أيضاً بتعديل القوانني األخرى    . أسباب الشكوى 

  ).باملناسبات وأنظمة البناء
 إىل املشاكل املتصلة بالبنية االحتادية للدولة       أمني املظامل االحتادي املعين باإلعاقة    وقد أشار     -٧٣

وطالب بتعديل قوانني أخرى ذات صلة      ) األنظمة املتباينة يف األقاليم املختلفة؛ وفقدان املعلومات      (
  .ع وبالتقليل إىل أدىن حد من اخلطورة املالية املتمثلة يف التكاليف املتكبدة يف احملاكمباملوضو

  النساء ذوات اإلعاقة: ٦املادة     
 من الدستور، تلتزم احلكومة االحتادية واألقاليم والـسلطات احملليـة           ٧وفقاً للمادة     -٧٤

للنهوض باملساواة الفعلية بني املـرأة  وجيوز اختاذ تدابري . مبعاملة الرجل واملرأة معاملة متساوية 
  .والرجل، وخاصة عن طريق القضاء فعالً على ما يوجد من أوجه انعدام املساواة
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، ُيؤخذ يف احلـسبان   لتحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة    القانون االحتادي   ويف    -٧٥
يز املتعـدد   الوضع الصعب بصورة خاصة للمرأة من حيث أنه يتعني إيالء اهتمام خاص للتمي            

هذا استحقاق واجب بسبب الفعل     (األشكال وذلك عند تقدير مستوى التعويض غري املادي         
اجلرمي احلادث هلا والذي يوجد يف مجيع قضايا التمييز باإلضافة إىل أي حق يف التعويض عن                

ييز وتوجد أيضاً بصورة جزئية قواعد تنظيمية مناظرة يف قوانني مناهضة التم          ). األضرار املادية 
  .على املستوى اإلقليمي يف النمسا

وما زالت احتماالت أن تكون النساء ذوات اإلعاقة قد أمتمن نوعاً ما من أنـواع                 -٧٦
التدريب املهين أقل منها يف حالة الرجال ذوي اإلعاقة، األمر الذي يكون له ليس فقط أثـر                 

. اٍت على حالتهن النفسية   سليب على فرصهن الوظيفية وأوضاعهن املالية بل أيضاً أثر غري مؤ          
جديدة، وهدم األحكام النمطية     ويكون من الضروري إجياد مسارات وظيفية وفرص تدريبية       

العمل كعامالت غري ماهرات يف املطـابخ ويف        (املهنية املتعلقة بالنساء ذوات اإلعاقة البدنية       
  ).املغاسل ووظائف التنظيف

دعم اليت تشكل جزءاً من محلـة احلكومـة         وُيؤخذ يف االعتبار دائماً، يف برامج ال        -٧٧
 وامليزنة املراعية هلـذا املنظـور       تعميم مراعاة املنظور اجلنساين     النمساوية املتعلقة بالتوظيف،    

وعلى سبيل املثال، فإن اآلثار املتعلقة حتديداً       . وذلك وفقاً لربامج االحتاد األورويب ذات الصلة      
، الذي يتناول التحـّول مـن       "التهيئة"ئيسي املتمثل يف    بنوع اجلنس واملترتبة على اإلجراء الر     

 باالستناد إىل ةاملدرسة إىل العمل، قد ُبحثت يف اآلونة األخرية وجرى تعديل األهداف املتوخا 
  .النتائج املتوصل إليها

 تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين      نفسها بدعم استراتيجية     "النمسا العليا "وألزمت    -٧٨
تعمـيم  ولذلك فإن   . توجيهياً وأسلوباً من أساليب رسم السياسات واإلدارة      باعتبارها مبدأً   

 ينبغي أن ُيؤخذ يف احلسبان على حنو متزايـد يف سـياق إدمـاج               مراعاة املنظور اجلنساين  
العمل احملمي وإتاحـة    "وُوضع أيضاً مبدأ توجيهي للتدبري املسمَّى       . األشخاص ذوي اإلعاقة  

ويتعني قيام املؤسسات املعنية بتنفيذ     .  مع مقدمي اخلدمات املعنيني    واُتفق عليه " التأهيل املهين 
  .التدابري املصوغة يف املبادئ التوجيهية واليت ستسهم يف حتقيق املساواة بني املرأة والرجل

، وهـو يـشمل أهـم       "منتدى صحي للبنات والنساء ذوات اإلعاقة     "ويف فيينا، أُنشئ      -٧٩
 تقدمها مدينة فيينا هي واملنظمات غري احلكومية ومجاعـات          اخلدمات االجتماعية والصحية اليت   

املساعدة الذاتية، وهو يناقش مواضيع تتعلق حتديداً بنوع اجلنس واحتياجات هذه الفئة املـستهدفة         
  .وذلك يف اجتماعات منتظمة ويستحدث ُنُهجاً ترمي إىل إجياد حلول على أساس تشاركي

، جيـري  )مستشفى القيصر فرانتس يوسـف ) (FEM Süd(ويف إطار مركز صحة املرأة   -٨٠
القيام مبشروع ناجح جداً بشأن النهوض بصحة النساء ذوات اإلعاقة وبإدماجهن يف سوق العمل              

)www.frauenassistenz.at .(ويقوم املكتب االجتماعي االحتادي بتمويل كامل تكاليف املشروع.  
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن الطرق احملددة اليت تتأثر هبا النـساء ذوات اإلعاقـة تـرد            -٨١
بالتفصيل صراحةً يف نشرات املعلومات من أجل توضيح اجملاالت اليت توجد فيهـا حاجـة               

البنـات يف  "أو " البوصلة التعليميـة "أو " إرشادات السالمة"مثالً (حمتملة إىل اختاذ إجراءات  
  ).ود فصول مستقلة بشأن النساء والبنات ذوات اإلعاقة، مع وج"فيينا
 إىل أن املشاكل املتعلقة  "سالسبورغ" و "تريول" و "النمسا السفلى "وتشري أيضاً أقاليم      -٨٢

  .حتديداً بنوع اجلنس ُتؤخذ يف احلسبان عند توفري احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
إشارة خاصةً إىل الوضع الصعب للنساء      وقد أشارت املنظمات املعنية مبسائل اإلعاقة         -٨٣

ذوات اإلعاقة يف سوق العمل، وإىل املشاكل اخلاصة اليت تواجهها النـساء ذوات اإلعاقـة               
  .املتعلقة بالتعلّم، وإىل العنف وإساءة املعاملة

  األطفال ذوو اإلعاقة: ٧املادة     
ففي إقلـيم   . قاليمالتدابري املتصلة بتقدمي الدعم يف سن مبكرة هي من اختصاص األ            -٨٤

 على سبيل املثال، ُيدفع عن األطفال املكفوفني واألطفـال ضـعاف البـصر              "النمسا العليا "
ويقدم إقليم فيينا دعماً متنقالً يف مرحلة مبكرة من أجل األطفال . استحقاق مبكر منذ الوالدة

ويف إقلـيم   . تربويـاً  - ذوي اإلعاقة كما يقدم دعماً للنمو يف العيادات ودعماً اجتماعيـاً          
، ُيعمل مبفاهيم معينة فيما يتعلق بتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة ودجمهـم يف             "فورارلبريغ"

ويقـدم  . مدارس احلضانة ويف التعليم اإللزامي، كما ُيقدم دعم مبكر متاح بشروط ميـسرة        
 خدمات املشورة والدعم عن طريق القيام يف وقت مبكـر بتـوفري املـساندة             "سترييا"إقليم  
ملشورة املتعدديت التخصصات بشأن السمع والنطق وبتقدمي الدعم إىل اُألسر، يف حـني أن              وا

 ورابطة البلدات واملدن النمساوية توفر مجيعها برامج دعم         "تريول" و "النمسا السفلى "إقليمي  
  .كلية يف سن مبكرة

 االحتادي مشورة خاصـة إىل األطفـال ذوي اإلعاقـة           يتماعجويقدم املكتب اال    -٨٥
، توجـد   "فيينـا " و "سترييا" و "بورغينالند"ويف أقاليم   . أُسرهم على صعيد الدولة بأسرها    و

  .على حنو وثيق للمكتب ِفرق مشورة متعددة التخصصات تتعاون مع اإلقليم املعين
ويتعني على األطفال يف العام السابق لبدئهم الدراسة باملدارس حضور مدرسة حضانة              -٨٦
وجيري تقاسم تكاليف هذه الدراسـة علـى       .  على أساس إلزامي    ساعة أسبوعياً  ٢٠-١٦ملدة  

وهذا احلضور اإللزامي يف مدرسة حضانة ينطبق       . أساس اتفاق بني احلكومة االحتادية واألقاليم     
بيد أنه إذا كان من رأي الوالدين أن من غري املعقول توقّع أن             . أيضاً على األطفال ذوي اإلعاقة    

، فإهنم يستطيعون التقدم بطلب إىل سلطات اإلقليم ذات الـصلة  حيضر أطفاهلم مدرسة احلضانة 
ويتعني على السلطات فيما تتخذه من قرار أن تأخذ يف احلسبان حـق الطفـل يف                . إلعفائهم

  .التعليم ومصاحل الوالدين املربَّرة وأي أعباء خاصة قد تكون موجودة يف احلاالت الفردية
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 احلكومة االحتادية مسؤولة فقط، يف ميدان رعاية  من الدستور، فإن١٢ووفقاً للمادة   -٨٧
الشباب، عن سن القانون األساسي يف حني أن التشريعات املتعلقة بالتنفيذ واإلنفاذ هي مـن              

ويعترب القانون األساسي لالحتاد هو والقوانني التنفيذية لألقاليم األطفـال          . مسؤولية األقاليم 
  .ع هبا األطفال غري املعوَّقنيذوي اإلعاقة هلم احلقوق ذاهتا اليت يتمت

وتشري األقاليم صراحةً أيضاً إىل أنه ال توجد قيود ذات صلة بنوع اجلـنس علـى                  -٨٨
 أيـضاً   "النمسا العليـا  "ويف هذا الصدد، تذكر     . جماالت اخلدمات أو على عرض اخلدمات     

القوانني املتعلقة  مكتب أمني املظامل املعين باألطفال والنشء، الذي يعزز بصورة عامة االلتزام ب           
  .بصورة عامة حبقوق النشء وزيادة تطويرها

ويؤكد إقليم فيينا على أن العروض املتعلقة برعاية الشباب لديه تتميـز بـاحلقوق                -٨٩
اخلاصة باملشاركة على قدم املساواة، وبأن هذه احلقوق ميسور التمتع هبا وختلو من العوائق،              

، أُنـشئ مركـز   ٢٠١٠ويف عام . شارة متوافرون أيضاًوعلى أن املترمجني الشفويني للغة اإل  
وباإلضافة إىل ذلـك، يوجـد      . كفاءات لشؤون االندماج يضطلع مبهام توجيهية وتنسيقية      

منوذج دعم جديد وخاصة لألطفال الذين حيتاجون إىل مستوى مرتفع من الدعم، وهو يشمل 
ستشفيات وعروض دعم الرعايـة     تقدمي املساعدة إىل اُألسر والرعاية القصرية األجل داخل امل        

النهارية وعروض النقاهة اخلاصة من أجل النشء فضالً عن تقدمي الدعم يف سن مبكرة وإتاحة  
  .مدارس احلضانة اخلالية من العوائق

 هلم احلـق    - شأهنم شأن سائر األطفال      -أما يف احملاكم فإن األطفال ذوي اإلعاقة          -٩٠
كما أن لألطفال املعـوَّقني واألطفـال غـري         . القانونينيالتعبري عن رأيهم عن طريق ممثليهم       

املعوَّقني فوق سن العاشرة احلق يف أن تستمع احملكمة إليهم بطريقة مناسبة وذلك يف الدعاوى             
  .اليت تنظر فيها حماكم األسرة واليت تؤثر عليهم بصورة مباشرة

 ُتؤخـذ يف احلـسبان      وزارة الشؤون االجتماعية يف أن تذكر صراحةً أنه لكي        وترغب    -٩١
 كـانون   ١رعاية األطفال والنشء ذوي اإلعاقات الشديدة، ظلت ُتدفع منذ          احلاجة الواسعة إىل    

 عالوة مشقة إضافية مبعدالت متفاوتة تبعاً للسن، وُيقصد هبا تقدمي مبلغ قياسي             ٢٠٠٩يناير  /الثاين
. جل إىل هـؤالء األشـخاص  لتغطية التكاليف اإلضافية الناشئة عن صعوبة تقدمي رعاية طويلة األ       

. وُيستخدم املبلغ القياسي عندما يعاين الشخص على األقل خللني وظيفيني خمـتلفني وشـديدين             
وميكن أن تكون حاالت اخللل هذه فشالً حاداً يف أداء أعضاء احلواس أو اضطرابات خطـرية يف                 

تبلغ عالوة املشقة   و. النمو العقلي أو مشاكل سلوكية حادة أو حاالت قصور وظيفي بدين شديد           
 ساعة يف الشهر حىت تاريخ بلوغ الطفل        ٥٠يف حالة األطفال ذوي اإلعاقات الشديدة ما مقداره         

  . عاما١٥ً ساعة يف الشهر حىت تاريخ بلوغهم ٧٥سبع سنوات و
ويف هذا السياق، يشري احتاد مؤسسات التأمينات االجتماعية النمساوية إىل أنه يلزم              -٩٢

 وجود رأي طيب معتمد من أجل تقييم املرحلة اليت          ٢٠١٠سبتمرب  /من أيلول صراحةً اعتباراً   
  .ُتدفع عندها عالوة الرعاية للطفل
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يلزم أمني املظامل االحتادي املعين باإلعاقة أنه ميكن لألطفال تلقي الدعم الذي ويشرح   -٩٣
ت الصلة أو   وفقاً إلعاقاهتم وعمرهم وذلك مثالً عن طريق مؤسسات التأمينات التقاعدية ذا          

ويف ميدان األدوات املعينة واألجهزة، يشري أمني املظـامل إىل قاعـدة            . احلكومات اإلقليمية 
اليت تشّغلها وزارة الشؤون االجتماعية وإىل املشورة املتخصـصة         " Hilfsmittelinfo" بياناتال

تقـد أوجـه   بيد أنـه ين . املقدمة من الرابطات املعنية باإلعاقة واملكتب االجتماعي االحتادي       
  .القصور يف نظام التعليم ويف مرافق الرعاية الشاملة لألطفال

وجود عدد ضئيل   : كذلك فإن األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماهتم ينتقدون ما يلي          -٩٤
جداً من تدابري الوقاية الرامية إىل خفض حدوث حاالت اإلعاقة، وعـدم وجـود أنظمـة                

داً، واالفتقار إىل مرافق للرعاية الشاملة لألطفال       خبصوص التقارير الطبية تتعلق باألطفال حتدي     
  .وإىل الفرص التعليمية، ووجود قوائم انتظار طويلة فيما يتعلق بالعالج املتخصص

  إذكاء الوعي: ٨املادة     
جرى يف مجيع أحناء البلد يف السنوات األخرية دعم تدابري إذكاء الوعي، وخاصة مـشاريع                -٩٥

  .ن، وذلك كجزء من محلة التوظيف اليت تقوم هبا احلكومة االحتاديةتقدمي املشورة إىل األقرا
، اضطُلع مبشروع تعاون إعالمي بـني       ٢٠٠٣ويف السنة األوروبية للمعوَّقني يف عام         -٩٦

وقد ركّز هذا املشروع على عرض      . وزارة الشؤون االجتماعية وهيئة اإلذاعة والتلفزة النمساوية      
وسائط اإلعالم وأمهية هذا العرض يف تغيري إدراك اجلمهـور  صورة األشخاص ذوي اإلعاقة يف    

وباإلضافة إىل ذلك، فإن هيئة اإلذاعة والتلفـزة النمـساوية هـي ووزارة             . هلؤالء األشخاص 
وقد أُذيعت أربعة إعالنات علـى شاشـة   . الشؤون االجتماعية قد أعدتا محلة إعالنات متلفزة      

وقـد  . يف أربع موجات إعالنية حىت هنايـة العـام         مرة   ١٥٠التلفاز عدداً من املرات جمموعه      
حظيت أيضاً هذه اإلعالنات املتلفزة األربعة بتقدير دويل مرموق عندما ُمنحت أول جائزة من              

  . مادة إعالنية يف فئة اإلعالنات االجتماعية يف مؤمتر ميونيخ لوسائط اإلعالم١٠٠بني 
، ُعرضت  ٢٠٠٧ يف عام     للجميع السنة األوروبية لتحقيق تكافؤ الفرص    وكجزء من     -٩٧

يف فيينا ويف سالسبورغ أفـالم  ) متساوون على حنو خمتلف (gleich andersيف مهرجان أفالم 
  .خمتارة تتناول موضوع حاالت اإلعاقة

ويف جمال النهوض بالفنون، توجد تدابري ترمي إىل النهوض باملشاركة النشطة مـن               -٩٨
وهذه .  العقلية أو الفكرية من مجيع الفئات العمرية       جانب األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية أو     

الفنون تشمل اإلنتاج املسرحي الذي يقوم به الصم، ومشاريع الـرقص مـع األشـخاص               
، وورش الرسـم الـزييت      كبار املسنني احملدودي احلركة، واملشاريع الثقافية اليت ُيشرك فيها        

يف دور األشخاص ذوي اإلعاقـة،      والتصوير املتبوعة بعروض مقدمة من اِألشخاص املقيمني        
الثقافية، واملهرجانات املسرحية التكاملية الدولية وفنون أخـرى         - واملهرجانات االجتماعية 
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واألهداف املتوخاة هي بصورة خاصة تعزيز الثقة بالنفس لدى األشـخاص املعنـيني    . كثرية
  .وإذكاء الوعي العام بالشواغل والقدرات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة

ويف جمال نشاط مفتشية العمل، ُتستخدم احللقات الدراسية املتعلقة بنـوع اجلـنس               -٩٩
والتنوع لبحث احتياجات املوظفني ذوي اإلعاقة يف مكان العمل يف ضوء التشريعات املتعلقة             

واملوقع الشبكي ملفتشية العمل، الذي يضم جمموعة قوائم        . بالصحة والسالمة يف مكان العمل    
قلة بشأن هذه القضية، هو وما تقوم به املفتشية من أنشطة استشارية ورصدية             اختيارات مست 

يف الشركات، يعمالن على توعية اجلمهور باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلـق             
  .بالصحة والسالمة يف مكان العمل

الربامج، ، يف إطار واليتها اخلاصة بوضع       ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال   ويتعني على     -١٠٠
أن تكفل أخذ شواغل واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلسبان بطريقة مالئمـة يف              

ووفقاً هلـذه الواليـة     ).  من قانون اهليئة   ٤ من املادة    ١ من الفقرة    ١٠السطر  (مجيع براجمها   
مـن  (اخلاصة بوضع الربامج، تقوم اهليئة على حنو منتظم يف مجيع وسائط اإلعالم التابعة هلا               

بالنشر عن الظروف املعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف النمسا   ) ذاعة وتلفاز ومواقع إنترنت   إ
 تشكل جـزءاً    اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      كذلك فإن   . وشواغلهم

  .هاماً من هذا النشر
 وقد قامت وزارة الشؤون االجتماعية بوضع وتوزيع ملف معلومات عن االتفاقيـة،       -١٠١

وهي تشّغل موقعاً شبكياً صممته جلنة الرصد املستقلة بوصفها جهة مقدمة خلدمة تقنية وذلك  
، بالتعـاون  ٢٠١٠وسُينشر يف النمسا يف عام . www.monitoringausschuss.at :على العنوان
  ."تسهل قراءته "ة لالتفاقينص باللغة األملانيةمع أملانيا، 

ويورد إقلـيم  . وتشري األقاليم أيضاً إىل أمهية العمل املتعلق بالعالقات العامة والتوعية       -١٠٢
 يف هذا الصدد قائمة تضم َعقْد مؤمترات متخصصة واملشاركة يف مناسبات معينة             "كارينثيا"

إقلـيم  وظـل   . "سالـسبورغ " و "فيينـا "وإصدار نشرات، وهي أمور يذكرها أيضاً إقليما        
 حبملة إعالمية عامة بـشأن القـضايا ذات األمهيـة           ٢٠٠٨ يضطلع منذ عام     "فورارلبريغ"

الـتمكني يف اجملـال     " مؤمتراً بعنـوان     "النمسا العليا "ومّول إقليم   . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
ُبحثت فيه آثار حاالت اإلعاقة يف جمال احلياة اجلنسية، كما مّول فيلمـاً وثائقيـاً               " اجلنسي
عرض صوراً حلياة أشخاص    "  احلب والرتاع وتقرير الفرد مصريه     -احلياة بال واجهة    "ن  بعنوا

ويف إقليم فيينا، تتناول مدينة فيينا القضايا املتصلة بالقوانني املتعلقـة باإلعاقـة،             . ذوي إعاقة 
، وذلك يف جمموعة واسعة من الوسائط اليت تنـشرها املدينـة أو             "إمكانية الوصول "وخاصة  

ـ  إىل أن حلقة عمل إلذكاء الوعي قد ُنظمت يف "سترييا"بينما يشري إقليم  تصدرها،    ةأكادميي
  .اإلدارة اإلقليمية يف سترييا

وتطالب منظمات اجملتمع املدين بشن محلة عامة إلذكاء الوعي العام ولتغيري الصورة              -١٠٣
االجتاه إىل اإلدماج   املتخيَّلة عن األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يؤدي إىل االبتعاد عن اإلقصاء و           
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وسيجري إعادة تنظيم احلملة اخلريية املعروفة جيداً الـيت         . واالعتراف بالتنوع وباالختالف  
 وذلك لكي جيري على حنـو       "نور يف الظالم  " بعنوان   ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال   تنظمها  

تنقلها احلملة  الصورة اليت إعادة النظر يف سيجرينشط إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة، كما  
وتنظر منظمات اجملتمع املدين أيضاً إىل زيادة العمل اإلعالمي         . بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة   

 على أهنـا    األشخاص ذوي اإلعاقة  حقوق  والعمل املتعلق بالعالقات العامة خبصوص اتفاقية       
  .ضرورية بصورة خاصة، فيما يتعلق بعامة السكان وفيما يتعلق بالسلطات على حد سواء

  إمكانية الوصول: ٩املادة     
 ال جيعل بذاته حتقيق إمكانية تحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة   التشريع املتعلق ب    -١٠٤

الوصول أمراً ُملزماً، ولكنه بفضل توفريه للحماية من التمييز يسهم إسهاماً مهماً يف حتقيـق               
ت اإلعاقة تكمن يف عدم توافر      التحرر من العوائق بالنظر إىل أن أسباب التمييز يف جمال حاال          

األشـخاص ذوي    ففي قضايا التمييز، يكون من حق من يتأثر بالتمييز من         . إمكانية الوصول 
اإلعاقة احلصول على تعويض مما يزيد من الضغط على الطرف الصادر عنه التمييـز إلزالـة                

  .العائق القائم
املتعلقة بإزالة العوائـق املتـصلة      والتشريعات املتعلقة بالتشييد، ومن مث فإن األنظمة          -١٠٥

مـثالً  (وتوجد قوانني وأنظمة عديدة تتصل بالتـشييد        . بالتشييد، هي من مسؤولية األقاليم    
  ).األنظمة املتعلقة بالبناء، واألنظمة والقوانني املتعلقة بتكنولوجيا البناء

يع املباين الـيت    ويف فيينا، يتعني إجياد إمكانية الدخول بال عوائق يف ختطيط وبناء مج             -١٠٦
ُتستخدم ألغراض عامة، ولألغراض التعليمية، واملباين اليت هبا غرف اجتماعـات، وأمـاكن            
تنظيم املناسبات واألحداث الرياضية، والشركات التجارية اليت تبيـع سـلعاً اسـتهالكية،             
واملصارف، والكنائس، واملرافق الصحية واالجتماعية، وعيـادات األطبـاء والـصيدليات،           

وباإلضافة إىل  .  زائراً أو عميالً على األقل     ٥٠ملراحيض العامة، واملباين املصمَّمة الستيعاب      وا
ذلك، فإن إقليم فيينا قد ألزم نفسه بوضع خطة مراحلية لضمان إجياد إمكانية الوصـول إىل                

  .مجيع املباين اليت تستخدمها مدينة فيينا
لبناء، كما توجد لدى اإلقلـيم خطـة         أنظمة مماثلة بشأن ا    "تريول"وتوجد بإقليم     -١٠٧

، يتعني أن تكـون مجيـع       "كارينثيا"ويف إقليم   . مراحلية إلجياد مبان رمسية خالية من العوائق      
وأحـد مـواطن    . املرافق واملكاتب العامة اجلديدة، هي وعيادات األطباء، خالية من العوائق         

      / نيـسان  ١فـاذ مفعوهلـا يف      التركيز يف األنظمة املتعلقة مبنح إعانات السكن واليت بـدأ ن          
  . هو زيادة تشجيع اهلندسة املعمارية اخلالية من العوائق٢٠١٠أبريل 
 جبهود توعية يف هذا امليدان بواسطة تنظيم مـسابقة بـشأن            "فورارلبريغ"وقام إقليم     -١٠٨

ـ      . افيةعمليات التشييد اخلالية من العوائق مشلت احتفاالً لتوزيع جوائز من أجل حتقيق دعاية إض



CRPD/C/AUT/1 

23 GE.11-46277 

بأخصائيني فيما يتعلق باملباين اململوكة لإلقليم، ويتعني أن تكون املباين اجلديدة عملية             وُيستعان
، يوجد أيضاً عدد مـن      "النمسا العليا "ويف إقليم   . جتديد املباين التابعة لإلقليم خالية من العوائق      

  .تشييد املباين اجلديدةاألنظمة املتعلقة بالبناء فيما يتصل بإمكانية الوصول، وخاصة بشأن 
لتحقيق املساواة لألشـخاص    القانون االحتادي   وفيما يتعلق باحلكومة االحتادية، فإن        -١٠٩

 ينص على وجوب وضع خطة مراحلية لضمان حتقيق إمكانية الوصول إىل املباين        ذوي اإلعاقة 
  .وقد ُوضعت هذه اخلطة بالفعل وجيري تنفيذها حالياً. االحتادية وداخلها

ووفقاً الستراتيجية احلكومة اإللكترونية اخلاصة باحلكومة االحتادية، جيب أن يكون            -١١٠
من املمكن االضطالع جبميع اإلجراءات يف اإلدارة العامة إلكترونياً دون توافر معرفة حمـددة           

يناير علـى   / كانون الثاين  ١وحىت  . تتصل بكفاءة االستخدام ودون توافر معرفة تقنية خاصة       
ر، فإن املواقع الشبكية الرمسية اليت تشّغلها احلكومة االحتادية واألقاليم والسلطات           أقصى تقدي 

احمللية يتعني تصميمها بطريقة ُيلتزم فيها باملعايري الدولية املتعلقـة بالوصـول إىل الـشبكة               
قانون احلكومة  (العنكبوتية، وهو ما يصدق على وصول األشخاص ذوي اإلعاقة دون عوائق            

  ).٢٠٠٤ة لعام اإللكتروني
ويف قطاع النقل، فإن القانون االحتادي املتعلق بالنقل العام احمللي واإلقليمي يـنص               -١١١

على وجوب أن يكون ختصيص اإلعانات لشركات النقل العام أو حتديد مْن ُترَسى علـيهم               
ة عقود النقل العام متوقفاً بصورة متزايدة على مراعاة احتياجات األشخاص احملدودي احلرك           

  .وعلى أن تكون املركبات مصمَّمة بطريقة يسهل معها استخدامها
وحتتوي الالئحة التنظيمية لالحتاد األورويب املتعلقة حبقوق املسافرين علـى الـسكك              -١١٢

، على أحكام هامة بشأن اخلدمات   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣احلديدية، اليت اعُتمدت يف     
. ى السكك احلديدية وبشأن مدى إمكانية الوصـول املطلوبـة         املطلوبة للمسافرين املعوَّقني عل   

 ١١٠٧/٢٠٠٦وفيما يتعلق باملسافرين جواً، فإن الالئحة التنظيمية لالحتـاد األورويب رقـم             
  .املتعلقة حبقوق املسافرين املعوَّقني جواً واملسافرين احملدودي احلركة جواً تتسم باألمهية

كانية الوصول إىل أماكن العمل وفيها مها أمران ُينظَّمان         والتحّرر من العوائق وحتقيق إم      -١١٣
على أساس وطين يف قانون الصحة والسالمة املهنيتني ويف الالئحة التنظيمية املتعلقـة بأمـاكن               

، ٢٠١٢-٢٠٠٧االستراتيجية النمساوية املتعلقة بالصحة والسالمة للفترة        وكجزء من . العمل
من العوائق يف مكان العمل وقد ُنشر ملـف بـشأن           جرى االضطالع مبشروع بشأن التحّرر      

  .تصميم أماكن العمل على حنو خيلو من العوائق
كذلك فإن املبادئ التوجيهية املتعلقة بدعم ومتويل تعليم الشباب خـارج نطـاق               -١١٤

يف (املدارس وعمل الشباب فقد جرى تغيريها فيما يتصل بإمكانية الوصول، وُتقدَّم املساعدة             
  .يف شكل قائمة مرجعية ويف شكل وضع خطط للتنفيذ من جانب اخلرباء) مجلة أمور
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ومن أجل إجياد إمكانية حمسَّنة لوصول املواطنني إىل املعلومات الشاملة وذات الصلة              -١١٥
عندما تكون هلم معامالت مع مؤسسات التأمينات االجتماعية، ينص قانون تعديل القـانون             

، على وجوب حضور مترجم شفوي      ٦٢/٢٠١٠ن رقم   ، أي القانو  ٢٠١٠االجتماعي لعام   
  .للغة اإلشارة جماناً

 بقدر ما يكون    - ملزمة   ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال   أصبحت   ،٢٠٠١منذ عام   و  -١١٦
 بإنتاج برامج التلفاز بطريقة يكـون مـن األيـسر علـى             - ذلك معقوالً من الناحية املالية    

هيئة  من قانون    ٥ من املادة    ٢الفقرة  (بعتها  األشخاص الصم واألشخاص ضعاف السمع متا     
وباإلضافة إىل ذلك، وكجزء من التعديل الشامل الذي أُجري يف ). ويةنمسااإلذاعة والتلفزة ال

، أُخذ بالتزام قانوين بغية إحداث زيادة سنوية يف نسبة الربامج املنتجة من أجـل               ٢٠١٠عام  
  احل باملقارنة مع الوضع القـائم      األشخاص ضعاف السمع أو ضعاف البصر وذلك على مر        

هيئة اإلذاعة والتلفـزة    وحتقيقاً هلذه الغاية، يتعني على      . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف  
 أن تضع خطة سنوية بشأن حتقيق مزيد من التوسع يف توفري إمكانية الوصول بـال                ويةنمساال

ا يف ذلك اختاذ تدابري من أجل       عوائق إىل براجمها املتلفزة وعروضها املقدمة على اإلنترنت، مب        
 يف األجل   ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال   وفضالً عن ذلك، يتعني على      . تنفيذها على مراحل  

أن هتدف إىل وضع عناوين أسفل الشاشة جلميع براجمهـا املتلفـزة ذات احملتـوى                املتوسط
ية ملزمون قانوناً   كذلك فإن مقدمي خدمات وسائط اإلعالم اخلاصة السمعية البصر        . اللغوي

   جبعل خدماهتم خالية من العوائق لصاحل األشخاص ضـعاف الـسمع أو ضـعاف البـصر                
  ).خدمات وسائط اإلعالم السمعية البصرية من قانون ٣٠ من املادة ٣الفقرة (

وأحد مواضع التركيز الرئيسية يف ميدان التشييد هو توفري إمكانية الوصول يف املباين               -١١٧
وقد جرى بالفعل أثناء أعمال التجديد والترميم جعل كثري   . ها احلكومة االحتادية  اليت تستخدم 

وقد ُزودت مراكز املعلومات جزئياً مبكاتب للجلـوس  . من املباين االحتادية خالية من العوائق     
وُركبت أيضاً نظـم    . عليها ميكن تعديل ارتفاعها كما ُزودت بنظم تساعد على االستماع         

 الشاشة إىل جانب مصاعد جرى تكييفها لكي يستخدمها مـستعملو           للتوجيه تعمل بلمس  
الكراسي املتحركة وهي مزودة بعناصر حتكّم تظهر معها نصوص مكتوبة بطريقة برايل وُتنتج             

وُركبت يف الربملان مصاعد ُسـلَّمية      . الصوت بطريقة تلقائية مبا يوضح الطابق الذي مت بلوغه        
 وأجهزة إرسال واستقبال ُتحمـل حـول الرقبـة        ا  ومراحيض يسهل الوصول إليها ودخوهل    

  .لتحسني السمع
ويقدم املكتب االجتماعي االحتادي ِمنحاً من أجل التدابري الرامية إىل حتسني إمكانية              -١١٨

  .الوصول إىل الشركات أو املرافق وفيها من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة
سؤولني عن صيانة املدارس،    ومن أجل إذكاء الوعي لدى موظفي سلطات التعليم امل          -١١٩

  .فإنه ُتنظَّم أحداث إعالمية منتظمة ُيدعى إليها خرباء يف املباين اخلالية من العوائق
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وقد وضعت املتاحف االحتادية خطتها املراحلية اخلاصة هبا بغية الوفـاء مبتطلبـات               -١٢٠
  .حتقيق إمكانية الوصول إىل املباين وفيها

إىل املعلومات يف مجيع املواقع الشبكية العامة اليت ُبـذلت          وتنعكس إمكانية الوصول      -١٢١
إذ ُتصمَّم املواقع الشبكية اجلديدة باستخدام تـصميم        . جهود هكذا جلعلها خالية من العوائق     

يـسهل  "خالٍ من العوائق حيث تشمل هذه املواقع بصورة جزئية معلومات معروضة بشكل             
  .وبلغة اإلشارة" قراءته
 إمكانية الوصول وتقدمي الدعم عن طريق التكنولوجيات اإللكترونيـة،  وخبصوص موضوع   -١٢٢

التكنولوجيـات املـساِعدة    : " مقرَّرْين جامعيْين مها   "لينس"يقدم معهد الدراسة املتكاملة يف جامعة       
    ،www.integriert-studieren.jku.at" (تصميم املواقع الـشبكية اخلاليـة مـن العوائـق         "و" للمعوَّقني

  ).Lehre >Universitätslehrgänge <: ُيرجى تتّبع الروابط للذهاب إىل
مـثالً،  (وزارة الشؤون االجتماعية ووزارات أخرى      ويف السنوات األخرية، قامت       -١٢٣

تـسهل  " بنـصوص  - باملقارنة مع بلدان أخـرى  -بنشر كثري من النشرات     ) وزارة العدل 
 من أجل تزويد األشخاص ذوي اإلعاقات اإلدراكية مبعلومات يسهل االطالع عليها            "قراءهتا

        النمـساوي املتعلـق مبـسائل اإلعاقـة        وعلى سبيل املثال، فإن القرير    . بأكرب درجة ممكنة  
، والقانون املتعلـق    بتحقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة    ، والتشريع املتعلق    ٢٠٠٨لعام  

  ".تسهل قراءهتا"الوصاية قد ُنشرت مجيعها بنصوص ب
، بدأ العمل يف الربملان النمساوي بتـدابري تتعلـق بالترمجـة      ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -١٢٤

الشفوية إىل لغة اإلشارة ومنها وتدابري أخرى من أجل األشخاص الصم من أعضاء الربملـان               
 ِفرق يضم كل منها شخصني بالترمجة وأثناء جلسات الربملان النمساوي، تقوم. ومن اجلمهور

أما اجللسات اليت تستمر إىل ما بعد السابعة، فُتـزود          . الشفوية هبذه اللغة حىت السابعة مساءً     
هبذه الترمجة يف حاالت معينة، مثالً عندما توجد قضايا متصلة مبسائل اإلعاقة مدرجة علـى               

 أثنـاء   عناوين أسفل الشاشة  ، ُتستخدم   ٢٠٠٩ديسمرب  /ومنذ كانون األول  . جدول األعمال 
ويف الوقت الراهن، تقوم هذه اهليئـة       .  جللسات الربملان  ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال   بث  

باستخدام املترمجني الشفويني للغة اإلشارة أثناء بثها للربامج املذاعة على اهلواء مباشرة علـى              
 الدفقي على شبكة اإلنترنـت  وعند البث) ORF 2 Europe(القناة الثانية املخصصة ألوروبا 

  .www.orf.atعلى العنوان 
 يشكل فيها   ٢٠٠٣ويف قطاع املرور والنقل، اعتمد إقليم فيينا خطة رئيسية يف عام              -١٢٥

التوازن االجتماعي وتكافؤ الفرص وأخذ أوضاع احلياة املختلفة للمرأة والرجل يف االعتبـار             
مواضع التركيز االستراتيجي الرئيسية ملدينة فيينا فيما يتعلق        ) راعاة االعتبار اجلنساين  تعميم م (

واهلدف املتوخى، يف مجلة أمور، هو حتسني فرص حركة الناس          . بالتنمية االجتماعية املستدامة  
البـصر،  /الـسمع " (احلاستني"ذوي اإلعاقة وإعادة تصميم منشآت املرور والنقل تبعاً ملبدأ          

وقد قدمت رابطة البلدات واملدن النمساوية وصفاً ألمثلـة         ). اللمس/اللمس، البصر /السمع
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عديدة ألفضل املمارسات اليت قامت وفقاً هلا البلدات واملدن والسلطات احمللية بتصميم املباين             
  .ومنشآت املرور والنقل لكي تكون خالية من العوائق قدر اإلمكان

  التقنيةاملعايري واملبادئ التوجيهية   -١  
املعايري هي توصيات كثرياً ما ُيدرج مضموهنا بعد ذلك يف الكـثري مـن القـوانني               -١٢٦

وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، تتسم املعايري املتعلقة بالبناء اخلـايل مـن             . واألنظمة
مبـادئ التخطـيط   : ÖNORM standard B1600على سبيل املثال، املعيار (العوائق باألمهية 

املبـاين اخلاصـة مـن أجـل     : ÖNORM B 1601قة بالبناء اخلايل من العوائق، واملعيار املتعل
املـدارس  : ÖNORM B 1602 مبادئ التخطـيط، واملعيـار   -األشخاص املعوَّقني واملسنني 

: ÖNORM B 1603ومؤسسات التدريب واملنشآت املصاحبة اخلالية من العوائـق، واملعيـار   
وهذه املعايري قد وضعتها أفرقة عاملة ضمت أشخاصاً        .) العوائقاملنشآت السياحية اخلالية من     

  .ذوي إعاقة

  املشتريات العامة  -٢  
، يـتعني أن    ٢٠٠٦ من القانون االحتادي للمشتريات العامة، لعام        ٨٧وفقاً للمادة     -١٢٧

     وإذا . تشري وثائق املناقصات إىل األنظمة ذات الصلة املتعلقة بالتشييد اخلايل مـن العوائـق             
 حتدد املتطلبات   ٨٧مل توجد أنظمة من هذا القبيل فيما يتعلق مبشروع البناء املعين، فإن املادة              

الدنيا مثل توفري إمكانية الوصول يف نفس املستوى أو، يف حالة وجود فارق يف االرتفـاع،                
إنشاء مدراج سلسلة ذات مساند جانبية، وتوفري اتساع كاٍف للمرور أو مداخل ذات اتساع 

  .اٍف، ومساحة كافية من أجل املناورة يف احلركة، وتصميم خالٍ من العوائقك
وترى منظمات اجملتمع املدين أن االلتزام بوضع خطط مراحلية هو التزام إجيايب وإن               -١٢٨

كما ترى أنه ينبغـي     . كان ال يوجد رصد إلزامي لضمان التنفيذ الفعلي للخطط املوضوعة         
وباإلضافة إىل ذلك، فـإن الفتـرات االنتقاليـة         .  األقاليم وجود خطط مراحلية إلزامية يف    

 يف قطـاعي  بتحقيق املساواة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة  املنصوص عليها يف التشريع املتعلق   
التشييد والنقل ُتستهدف بالنقد وُيطلب مزيد من املعلومات بشأن املوضوع اإلمجايل املتعلـق           

  .بالعمل على عدم وجود عوائق
ة إىل ذلك، فإن املنظمات املعنية باإلعاقة قد طالبت بتعديل طائفة واسـعة             وباإلضاف  -١٢٩

اخلاصة باملهندسني  (ففي مجيع الدورات التدريبية للمهن ذات الصلة        . من القوانني ذات الصلة   
، طالبت هذه املنظمات بتضمني     )املعماريني، وكبار البناة، والسباكني، ومهندسي التدفئة، إخل      

وجرى احلث على إنشاء    . زامياً بشأن التخطيط والبناء اخلاليني من العوائق      التدريب حمتوى إل  
كرسي جامعي يف مادة إمكانية الوصول، كما أن التدريب املهين للعمال املهرة يف املـستقبل               

وُوجه النقد أيضاً إىل   . ينبغي أن يشمل معلومات عن هذا املوضوع وهو أمر ذو أمهية مساوية           
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 يتعني االلتزام هبا إال يف اخلطط املقدمة من أجل احلصول علـى إذن  كون إمكانية الوصول ال   
  .التخطيط ولكن ال جيري التحقّق منها بعد التشييد

  احلق يف احلياة: ١٠املادة     
مكانة دستورية يف النمسا ُيقصد هبا      ، اليت هلا    االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   إن    -١٣٠

شرةً، تكفل احلق يف احلياة وال متّيز بـني األشـخاص ذوى    أن ُتطبقها السلطات واحملاكم مبا    
ووفقاً لوزارة العدل االحتادية، فإن األشخاص ذوي اإلعاقة        . اإلعاقة واألشخاص اخلالني منها   

  .يتمتعون، وفقاً للقانون اجلنائي، بنفس احلماية اليت يتمتع هبا األشخاص اخلالون من اإلعاقة
يثور اجلدل حول ما إذا كان هـذا احلـق يف احليـاة        ومن حيث املمارسة العملية،     -١٣١

املكفول دستورياً لألشخاص ذوي اإلعاقة ُيكفل أيضاً بدرجة كافية يف األنظمـة املتعلقـة              
  .بعمليات اإلجهاض القانونية والتشخيص اجليين قبل عمليات الزرع

القـدر الكـايف،    ومن رأي املنظمات املعنية باإلعاقة أن احلق يف احلياة ليس حممياً ب             -١٣٢
فهي ترى أن من غري املقبول أن ينص القانون اجلنائي النمساوي علـى             . وخاصة قبل الوالدة  

اإلجهـاض اسـتناداً إىل     (أن من املمكن القيام قانوناً بإجهاض اجلنني حىت بداية الـوالدة            
ر املؤشرات الدالة على احلالة املرضية الشديدة للجنني، إذا كان من املتوقع حـدوث أضـرا              

ويف هذا السياق، تشري هذه املنظمات إىل إحصاءات منظمة التعـاون       ). شديدة لصحة الوليد  
والتنمية يف امليدان االقتصادي اليت تكشف عن أن حاالت والدة األطفال املصابني مبتالزمـة              

 ٢٠٠٦ و ١٩٩٥ يف املائة فيما بني عامي       ٦٠ يف النمسا قد اخنفضت بنسبة       )املنغولية(داون  
ويتناقض هذا االجتاه مـع االجتـاه       ). االنقسام االختزايل للخلية  فصال فيما يتصل ب   عدم االن (

القائم يف البلدان النوردية، على سبيل املثال، حيث ظلت األرقام مستقرة أو ازدادت بدرجة              
وتشري املنظمات املعنية إىل أن اخلدمات االجتماعية ميكن أن تساعد على جعل العيش             . طفيفة

إعاقات أمراً أيسر، وإىل أنه يلزم تقدمي املزيد من املـشورة إىل الوالـدين              مع طفل مصاب ب   
  .وتنظيم عمليات تدريب إضافية من أجل األطباء

، الذي يعترض عليه ممثلـو      التشخيص اجليين قبل عمليات الزرع    وُيحظر يف النمسا      -١٣٣
. ال حتسني النسل   باعتباره شكالً حديثاً من أشك     -األشخاص ذوي اإلعاقة اعتراضاً شديداً      

اإلخصاب يف األنابيب وفقاً ملبادئ حتـسني       وهكذا فمن احملظور أيضاً تكوين أجنة من أجل         
وتعتنق جلنة أخالقيات علم األحياء يف املستشارية االحتادية رأياً خمالفاً إذ ذكرت أنـه        . النسل

افة إىل ذلك،   وباإلض. التشخيص اجليين قبل عمليات الزرع     ب على أساس مقيَّد  ينبغي السماح   
فإن التشخيص السابق للوالدة مسموح به، ولذلك فالسؤال املطـروح هـو أيـن يوجـد                

  االختالف الفعلي بني هذين النموذجني؟
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وتشري أيضاً بعض منظمات اجملتمع املدين إىل ازدياد الضغط الواقع على املرأة لكـي                -١٣٤
وهبذه الطريقة، ُتواَجه املرأة    . ختضع هي وْمحلها أو جنينها للفحص بشكل مكثّف أثناء احلمل         

على حنو متزايد حبالة يتعني عليها التفكري يف اإلجهاض إذا ُشخص طفلها على أن من احملتمل                
وفضالً عن ذلك، فإنه يصبح من الصعب بدرجة متزايدة على املرأة نفسها            . أن يكون معوَّقاً  

 التعامل مع نتائج هذه الفحوص وكذلك بصورة جزئية على األطباء املدرَّبني تدريباً غري كاٍف
ولذلك، فكثرياً ما ُيشار إىل أنه ال ينبغي النظر إىل كل فحص ممكن على أنـه                . بطريقة جمدية 

  .على أنه جمٍد وعلى أنه ينبغي إجراؤه على مجيع احلوامل
وباإلضافة إىل اجلانب املتعلق بالوضع قبل الوالدة، ترى بعض املنظمات أيـضاً أن               -١٣٥

ومما يتسم مبغزى خاص    . احلياة غري حممي مبا فيه الكفاية يف املراحل التالية من احلياة          احلق يف   
، وهو "الوالدة اخلطأ"هنا حكم مثري للخالف صادر عن احملكمة العليا النمساوية بشأن مسألة 

حكم ألزم األطباء املسؤولني عن تشخيص خاطئ بدفع تعويضات، وهو حكم قوبل بعـدم              
بيد أن االنطباع الذي أوجدته     . ن جانب كثري من املنظمات غري احلكومية      التفهم وبالرفض م  

بعض قطاعات وسائط اإلعالم ومفاده أن احملكمة العليا تنظر إىل والدة طفل معّوق على أنه               
  .ليس انطباعاً صحيحاً على هذا النحو" الضرر"شكل من أشكال 

   حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية: ١١املادة     
وجَّه اإلغاثة يف حاالت الكوارث إىل األشخاص الذين حيتاجون إىل املـساعدة يف             ُت  -١٣٦

. أوضاع شديدة القسوة ُيسمح فيها للسلطات باختاذ تدابري غري عادية مطلوبة حلماية السكان            
ووفقاً للوزارة االحتادية للداخلية، يوجد لدى النمسا نظام للحماية املدنية على صعيد الدولة             

وحتـتفظ  . كثف شبكات املرافق لتلبية احتياجات السكان يف ظل هذه الظروف         وشبكة من أ  
مجيع السلطات احمللية وسلطات املقاطعات واألقاليم خبطط ملواجهة الكوارث تشمل أيـضاً            

  .تقدمي املساعدة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة
القوات املسلحة  الوزارة االحتادية لشؤون الدفاع والرياضة إىل أمهية ما تقدمه          وتشري    -١٣٧

الفقـرة  (النمساوية من إغاثة يف حاالت الكوارث يف إطار العمليات اليت تقوم هبا يف اخلارج               
 فيما يتصل بـالفقرتني     ٢٠٠١ من قانون الدفاع لعام      ٢ من املادة    ١ من الفقرة    "د"الفرعية  

تعلـق   من القانون الدستوري االحتـادي امل      ١ من املادة    ١ من السطر    "ج" و "ب"الفرعيتني  
يويل اجلـيش   ويف هذا الصدد،    ). بالتعاون والتضامن أثناء نشر الوحدات واألفراد يف اخلارج       

إذ يقوم اجليش فعالً، أثناء     . النمساوي اهتماماً بارزاً للوضع اخلاص لألشخاص ذوي اإلعاقة       
. اإلعداد والتدريب من أجل العمليات يف اخلارج، بإشراك موظفني من املنظمات ذات الصلة            

 لـصاحل املتـأثرين     - ُتستخدم الشبكة املنشأة على هذا النحو أثناء العمليات املضطلع هبا            مث
  . يف شكل تعاون عسكري مدين- بالكوارث
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 -"تـريول " كما يتبّين ذلك من حالة إقليمي فيينا و        -أما يف جمال مسؤولية األقاليم        -١٣٨
شخاص اخلالني منها يف حاالت     أي متييز بني األشخاص ذوي اإلعاقة واأل       فإنه ال يوجد أيضاً   

ففي هذه احلاالت، ُتحدَّد املساعدة اليت حيتاج إليهـا   . اخلطر أو يف حاالت الطوارئ األخرى     
وجتدر مالحظة  . يف ظل األخطار القائمة، وُتقدَّم املساعدة وفقاً لذلك        الناس تبعاً الحتياجاهتم  

 يصبحوا معوَّقني فعالً بـسبب    لألشخاص من غري ذوي اإلعاقة أن      أنه ميكن يف هذه احلاالت    
ولذلك ال توجد فائدة    . اإلصابات والظروف األخرى وهكذا حيتاجون إىل املساعدة الفردية       

وتوجد خطـط   . يف ظل حاالت الطوارئ هذه    " غري املعوَّقني "و" املعوَّقني"عملية للتفرقة بني    
  .ومرافق الرعايةعمليات خاصة، على سبيل املثال، فيما يتعلق بإخالء املستشفيات ودور 

وتنتقد املنظمات املعنية باإلعاقة كون املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلغاثة يف حـاالت              -١٣٩
     الكوارث الدولية ال تشمل حىت اآلن األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع اجملـاالت وكوهنـا               

  .ما زالت بالفعل يف مرحلة التخطيط

عاقة على قـدم املـساواة مـع        االعتـراف باألشخاص ذوي اإل   : ١٢املادة      
  خرين أمام القانون اآل

وفقاً لوزارة العدل االحتادية، يسعى التشريع النمساوي إىل الـسماح للنـاس ذوي               -١٤٠
ويف احلاالت اليت ميكن أن يؤدي      . اإلعاقة باملشاركة يف احلياة دون تقييد قدرهتم على العمل        

اً ضاراً، ينص القانون على تعيني وصي حتـدد        فيها ذلك إىل التأثري على الشخص املعوَّق تأثري       
احملكمة مهامه، ليس وفقاً للمعايري العامة ولكن بصورة فردية على أسـاس مـدى حاجـة                

وميكن أيضاً للمحكمة أن تعدل بصورة فردية نطاق اجملـاالت الـيت            . الشخص إىل احلماية  
 تقريـر الوصـاية     وال ُينظـر يف   . تكون فيها األهلية القانونية للـشخص املعـين حمـدودة         

)Sachwalterschaft (          وهـذه  . إال يف احلاالت اليت ال تكون قد اُتخذت فيها ترتيبات أخرى
، والتمثيل يف   )Vorsorgevollmacht(الترتيبات ميكن أن تكون، على سبيل املثال، هي التوكيل          

توجيـه  املسائل البسيطة عن طريق األقارب األقربني، أو فيما خيص املسائل الصحية صدور             
  ).Patientenverfügung(بشأن الرعاية الصحية املسبقة أو وصية املآل 

وميكن أن ُتسجل وأن ُتؤخذ يف احلسبان يف إجراءات احملكمة الرغبات املعرب عنها               -١٤١
من جانب األشخاص املتأثرين بشأن ترشيح شخص حمدد اختاروه سابقاً ويثقون فيه كوصي             

. ني وصي إىل احلد من الفرص األخرى املتاحة للشخص املتأثر         ما ال يؤدي تعي    عادةً   و. عليهم
بيد أن موافقـة    . فهذا األخري حيتفظ حبقه يف التصويت كما ميكن إدارة عمل جتاري لصاحله           

  .تكون مطلوبة قبل التعاقد على الزواج الوصي
والرابطات القائمة  . وميكن أيضاً تعيني رابطة مناسبة كوصي على شخص ذي إعاقة           -١٤٢

أو /دور الوصي متاحة وخاصةً يف حالة العمالء الذين حيتاجون، بسبب بنية شخـصيتهم و             ب
  .وضعهم االجتماعي، إىل دعم جيد بصورة خاصة من أخصائي اجتماعي
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ومن أجل دعم املرضى يف املستشفى أو يف قسم للطب النفسي، ينبغي تعيني أمنـاء                 -١٤٣
ثيل املرضى يف إجراءات دخول املستشفى      مظامل للمرضى ترشحهم رابطة مالئمة يقومون بتم      

وتلقي الرعاية فيه كما ميارسون حقوقهم األخرى املنصوص عليها يف قانون الرعاية الداخلية             
  .يف املستشفيات

أما ممارسة احلق يف احلرية الشخصية للمقـيمني يف دور املـسنني ودور التمـريض               -١٤٤
يات فتضطلع هبا بالنيابة عنهم رابطات  واملنشآت املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة واملستشف     

  ).ممثلو املقيمني(مالئمة يكون عليها أن تعني أشخاصاً مدرَّبني تدريباً خاصاً هلذا الغرض 
 الوصاية اليت تتوالها رابطات، وأمناء مظامل املرضى، وممثلـو          -ومجيع املهام الثالث      -١٤٥

وزارة العدل االحتاديـة     رابطات حتدد    ُيعهد هبا إىل   -املقيمني يف دور الرعاية واملستشفيات      
وُيكفل مستوى رفيع من ضمان     . مدى مالءمتها وُتموَّل إىل حد كبري من احلكومة االحتادية        

بفعل كون هذه الرابطات تزود موظفيها بتدريب أويل وتدريب الحق خاص وُتصدر            اجلودة  
ابطـات ختـضع    وباإلضافة إىل ذلك، فإن هـذه الر      . إليهم تعليمات وتشرف على عملهم    

 وإىل جانب ممثلـي األفـراد، فـإن         .وزارة العدل االحتادية  لإلشراف املتخصص من جانب     
الرابطات متثّل أيضاً املصاحل اجلماعية من حيث أهنا تسعى إىل ضمان االعتراف على حنو عام               

  .حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أمام القانون على قدم املساواة مع غريهم
نظمات اجملتمع املدين إىل التشريع القائم املتعلق بالوصاية يف النمسا بعني  وينظر ممثلو م    -١٤٦

النقد بالنظر إىل أنه يسمح أيضاً باختاذ قرارات ضد إرادة األشخاص املتأثرين كمـا أنـه يف                 
خامتة املطاف ال ميكّن األشخاص ذوي اإلعاقة من اختاذ قرارات مستقلة ومن أن يعيشوا حياةً    

ويشكل تعيني  . تقدون االفتقار إىل مناذج داعمة بديلة كافية بدالً من الوصاية         وهم ين . مستقلةً
  .وصي واحد لتويل مجيع املسائل موضوع نقد خاص

ويرى .  شخصاً من األشخاص ذوي اإلعاقة     ٢٥وُيسمح لألوصياء بتمثيل أكثر من        -١٤٧
كمـا  . م الشخصي املنتقدون أن هذا الرقم هو من االرتفاع مبا ال يسمح بضمان توافر الدع            

 من زيادة رسوم احملاكم يف حالة األشـخاص         ٢٠٠٩ُيوّجه النقد أيضاً إىل ما حدث يف عام         
  .ذوي اإلعاقة فيما يتصل مبجال الوصاية

وترى أيضاً منظمات األشخاص املعوَّقني وجود إشكالية يف أنه إذا كان األشخاص              -١٤٨
بحون يف كثري من األحيان مرخـصاً هلـم         ذوي اإلعاقة ميثّلهم أفراد من األسرة فإهنم ال يص        

فقد رفضت املصارف السماح لألشخاص ذوي      . التعامل مع حساباهتم املصرفية اخلاصة هبم     
وُينظر إىل متثيل أفراد األسرة لألشخاص . اإلعاقة بالتصرف يف دْخلهم أو يف رصيدهم املصريف

مساوي على أنه أمر إشكايل      من القانون املدين الن    "ه"-"ب" ٢٨٤ذوي اإلعاقة وفقاً للمادة     
بالنظر إىل كون التكاليف املتكبدة يف التسجيل مفرطة االرتفاع وإىل أن حقوق األشـخاص              

  .املتأثرين ليست مضمونة مبا فيه الكفاية
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  إمكانية اللجوء إىل القضاء : ١٣املادة     
   عامـة   بإدخال تعديل على قانون اإلجراءات اإلداريـة ال        ١٩٩٩منذ القيام يف عام       -١٤٩
، أصبحت الـسلطات  )Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG (١٩٩١لعام 

ملزمة بإبالغ األشخاص املكفوفني أو األشخاص الذين لديهم ضعف شـديد يف اإلبـصار              
والذين ال ميثلهم ممثل قانوين أو ممثل مرخص له مبضمون امللفات والوثائق اإلدارية أو أجـزاء                

راءهتا عليهم أو، تبعاً لألجهزة التقنية املتاحة، عن طريق إبالغهم بذلك بطرق منها عن طريق ق   
وعبـارة  ). ١٩٩١قانون اإلجراءات اإلدارية العامة لعـام       أ من   -١٧املادة  (مالئمة أخرى   

وتـشري  . تشري بصورة خاصة إىل طباعة الوثـائق بطريقـة برايـل          " بطرق مالئمة أخرى  "
إىل أن تكاليف قـراءة امللفـات علـى    ) Bundeskanzleramt – BKA(املستشارية االحتادية 

 فضالً عن الرسوم املتعلقة مبترجم      -" طرق مالئمة أخرى  "ب األشخاص أو إبالغهم مبضموهنا     
تتحملها اجلهة القانونية الـيت      -أ من القانون املذكور     -٣٩شفوي للغة اإلشارة وفقاً للمادة      

قـانون   مـن  ٧٦ مـن املـادة   ٥الفقرة (سألة تصرفت السلطات اإلدارية بامسها يف هذه امل     
  ).١٩٩١اإلجراءات اإلدارية العامة لعام 

      مـن  ١، فوفقاً للجملة الثانية مـن الفقـرة         تاإلجراءاوفيما يتعلق باختيار مكان       -١٥٠
 من هذا القانون فإنه ما دامت اإلجراءات الشفوية غري مصحوبة مبعاينة بـصرية،              ٤٠املادة  

 بقـدر   -ختيار مكان يسهل الوصول إليه دون أخطار وال يلزم معـه            ينبغي احلرص على ا   
وترمـي هـذه    . تقدمي مساعدة خارجية إىل املشاركني الذين لديهم إعاقة بدنية         -اإلمكان  

األحكام إىل ضمان أن تتخذ السلطات أيضاً يف احلسبان اجلانب املتعلق باخللو من العوائـق               
  .شاركني ذوي اإلعاقة يف حالة املتاإلجراءاعند اختيار مكان 

، اعُتمد قانون احلكومة اإللكترونية، مـصحوباً بتعـديل لقـانون           ٢٠٠٤ويف عام     -١٥١
وقد وّسعت هذه التدابري من إمكانيـة اسـتخدام تكنولوجيـا           . اإلجراءات اإلدارية العامة  

، االتصاالت احلديثة يف اإلجراءات اإلدارية، مبا جيعل املعامالت مع السلطات أمـراً أيـسر             
  .وخاصة يف حالة األشخاص ذوي اإلعاقات املتصلة باحلواس أو احلركة

ويف الوقت نفسه الذي شهد اعتماد قانون احلكومة اإللكترونية، جرى األخذ بإجراء   -١٥٢
وينبغي االضطالع بالتوصيل اإللكتروين بطريقة     . مأمون تقنياً بشأن توصيل الوثائق إلكترونياً     

يصلون إىل هذه اخلدمة على حنو خال من العوائـق يف ضـوء   جتعل األشخاص ذوي اإلعاقة    
  ).التوصيل من قانون ٢٩ من املادة ٧الفقرة (احلالة الراهنة للتكنولوجيا يف األمر املعين 

وقد أتاح نظام املعلومات القانونية للحكومة االحتادية إمكانية الوصول على حنو خالٍ   -١٥٣
ملبـادئ التوجيهيـة    مـن ا ١لإلصدار  وفقاً WAI-Aأي  (٢٠٠٨من العوائق منذ بداية عام    

 )./http://www.ris.bka.gv.at: ، انظر الـصفحة   إلمكانية الوصول إىل حمتوى شبكة اإلنترنت     
م ويتعني يف املواقع الشبكية الرمسية اليت تقدم معلومات أو تدعم اإلجراءات إلكترونياً أن ُتصمَّ             
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بطريقة ُيلتزم معها باملعايري الدولية املتعلقة بإمكانية الوصول إىل املضمون، وهو ما ينطبق أيضاً        
 مـن قـانون     ١ من املادة    ٣الفقرة  (على وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها بدون عوائق         

  ).احلكومة اإللكترونية
قارن ( غري املثرية للجدل  اإلجراءاتووفقاً للقانون اإلجرائي للمحاكم املدنية وقانون         -١٥٤

 مـن  ٣والفقـرة  ) Zivilprozessordnung – ZPO(أ من قانون اإلجراءات املدنية -٧٣باملادة 
، جيب االستعانة مبترجم شفوي للغة اإلشارة       )اإلجراءات غري املثرية للجدل   قانون   من   ٤املادة  

 يشارك فيها شـخص     خبصوص إجراءات القانون املدين أو اإلجراءات غري املثرية للجدل اليت         
وتتحمل احلكومة االحتادية تكاليف مشاركة هـذا       . لديه اعتالل شديد يف السمع أو الكالم      

وبسبب هذا التدبري،   . املترجم الشفوي يف اإلجراءات ويف املشاورات اليت ُتجرى مع احملامي         
  .ءال يترتب على اإلعاقة احلرمان من املزايا، كما ُتكفل إمكانية اللجوء إىل القضا

التحقيق مع القصَّر يف إطار إجراءات القانون املدين، ينبغي أن ُيؤخذ مـدى             وأثناء    -١٥٥
ويوجد أيـضاً   ). ب من قانون اإلجراءات املدنية    -٢٨٩املادة  (نضجهم العقلي يف احلسبان     

وهبذه الطريقة، جيري التأكد مـن أن       . اخليار املتمثل يف تعيني خبري مناسب إلجراء التحقيق       
  .ذوي اإلعاقة يعاَملون على أساس فردياألطفال 
ويف إطار إجراءات القانون اجلنائي، يتعني االستعانة مبترجم شفوي للغة اإلشارة من              -١٥٦

أجل املدَّعى عليهم الصم أو البكم بقدر ما يكون مبقدور املدَّعى عليه التعبري عن نفسه بلغـة             
 -  Strafprozessordnung -  اجلنائيـة  من قانون اإلجراءات٥٦ من املادة ٢الفقرة (اإلشارة 

StPO .(               ويف غياب ذلك، جيب بذل حماوالت للتواصل مع املدَّعى عليه كتابـةً أو بطريقـة
وهذا يكفل أن يكون هؤالء     . أخرى مالئمة ميكن بواسطتها للمدَّعى عليه أن يعرب عن نفسه         

وميكن أيـضاً   . جراءاتاألشخاص على علم كاٍف حبقوقهم اإلجرائية وأن يستطيعوا تتّبع اإل         
االستعانة مبترمجني شفويني فيما يتعلق باستجواب الشهود لكي ميكن سؤال الـشاهد عـن              

عقلياً  وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لألشخاص املرضى عقلياً أو املعوَّقني       . تصوراته املباشرة لألمر  
  ).ت اجلنائية من قانون اإلجراءا١٦٠ من املادة ٣الفقرة (أن يستدعوا شخصاً يثقون فيه 

ويتعني على احملكمة يف إطار اإلجراءات املدنية واجلنائية على السواء، إذا كان ذلك               -١٥٧
 إبالغ األطراف الذين لديهم ضـعف       - على نفقة احلكومة االحتادية      -ضرورياً، أن تكفل    

فات  املل نومبضموشديد يف اإلبصار وال ميثلهم حمامٍ باملضمون األساسي للوثائق اليت ُسلمت            
  ).أ من قانون تنظيم احملاكم-٧٩ من املادة ١الفقرة (اليت تستخدمها احملكمة 

وميكن أيضاً ملقدم طلب معوَّق قاَضى صندوقاً للتأمينات التقاعدية بـسبب قـرار               -١٥٨
حمكمـة  "يقضي برفض طلبه احلصول على معاش تقاعدي خاص بالعجز أن يكون ممثَّالً يف              

وإذا كان من الضروري أن يكـون       . ق شخص ليس مبحامٍ    عن طري  "عمل وشؤون اجتماعية  
وميكن أيـضاً   . املمثل حمامياً، جاز للمحكمة أن تعني هذا احملامي يف إطار املساعدة القانونية           

. جلماعات املصاحل املنظَّمة قانوناً وللمنظمات املهنية الطوعية أن توفّر التمثيل املؤهَّل واجملـاين         
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وتتحمل مؤسسات  . كمة يف حالة دعاوى القانون االجتماعي     وال جيري تقاضي تكاليف احمل    
تأمينات املعاشات التقاعدية التكاليف املتعلقة بالشهود اخلرباء وباملترمجني الشفويني املعيـنني           

ويتعني منح املساعدة القانونية بصورة كاملـة أو جزئيـة يف إطـار             . أثناء سري اإلجراءات  
ماعية بقدر ما يكون مقدم الطلب غري قادر على دفـع         إجراءات حماكم العمل واحملاكم االجت    

  .نصيبه من تكاليف سري اإلجراءات دون مواجهة صعوبات مالية
وقد انتقدت املنظمات املعنية باإلعاقة كون إمكانية اللجوء إىل القضاء على حنو خالٍ       -١٥٩

د يف  من العوائق ال ُتكفل دائماً لألشخاص املكفوفني واألشـخاص ذوي الـضعف الـشدي             
إذ ينبغي جعل الوثائق ذات الصلة متاحـة خبـط          . املكفوفني - اإلبصار واألشخاص الصم  

 خـدمات   املكفـوفني  - ألشخاص الصم طباعي كبري أو بطريقة برايل كما ينبغي أن تتاح ل         
  .مترجم شفوي خمصص للصم املكفوفني، وخاصة فيما يتعلق بتفامههم مع ممثليهم القانونيني

يضاً إىل كون القضاة والشرطة وموظفي السجون وأفراد اجملموعـات          وُوجه النقد أ    -١٦٠
املهنية األخرى ذات الصلة ال يتلقون سوى قدر ضئيل من التدريب يف جمال التعامـل مـع                 

  .األشخاص ذوي اإلعاقات املختلفة
، )Gleichbehandlungsanwaltschaft (وفيما يتعلق بأمني املظامل املعين باملساواة يف املعاملة         -١٦١

مثل التمييز املتعلق بنوع اجلنس واإلعاقة، أو       (فإن التعامل مع حاالت التمييز املتعدد األشكال        
قانون املساواة يف   ووفقاً ألحكام   . يشكل صعوبة خاصة لألشخاص املتأثرين    ) بالعمر واإلعاقة 

س، مثل نـوع اجلـن    (، فإن األشخاص الذين إىل جانب أسباب التمييز املدرجة فيه،           املعاملة
، يعتربون أنفسهم أيضاً    )واألصل العرقي، والديانة، واأليديولوجية، والعمر، والتوّجه اجلنسي      

موضع متييز بسبب إعاقتهم ال يكون بوسعهم إال تأكيد دعاواهم عـن طريـق إجـراءات                
ولضمان أن ُتؤخـذ مجيـع      . حتقيق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة    التحكيم وفقاً لقانون    

 احلسبان مبا فيه الكفاية يف إجراءات التحكيم، فإن أمـني املظـامل املعـين               أسباب التمييز يف  
 تعاون أوثق مع جمالس التحكيم اليت ال تعمل، مع ذلك،           إجيادباملساواة يف املعاملة قد دعا إىل       

أمني املظامل املعين باملساواة يف     وخيشى مكتب   . إال يف نطاق ضيق من حيث املمارسة العملية       
التمييز الذي يواجهه هنا األشخاص ضحايا التمييز املتعدد األشكال، نظراً إىل أن             من   املعاملة

  . الفصل بني االختصاصات يشكل عائقاً أمام إمكانية اللجوء إىل القانون

  حرية الشخص وأمنه : ١٤املادة     
إال يف ظـل أوضـاع    -إن حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من حقهم يف احلريـة     -١٦٢

 أو   الداخليـة يف املستـشفيات     اإلقامةقانون   أمر غري جائز إال وفقاً ألحكام         هو - الطوارئ
فالشرط املسبق يف هذين القانونني هو أن يـشكل هـؤالء           . قانون اإلقامة يف دور التمريض    

) أو إعاقتهم العقليـة   (األشخاص خطراً على أنفسهم أو على غريهم بسبب مرضهم العقلي           
 الداخليـة يف    ويـشكل قـانون اإلقامـة     . وسائل أخف وأال يكون يف اإلمكان حل ذلك ب      
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 قانونني مثاليني متتلكهما النمسا ويتمشيان يف هذا        قانون اإلقامة يف دور الرعاية    واملستشفيات  
  .الصدد مع أحكام القانون الدويل

ويف جمال القانون اجلنائي، يستفيد أيضاً األشخاص ذوو اإلعاقة من نفس ما يستفيد               -١٦٣
وتوجد أيضاً  . غري ذوي اإلعاقة من احلماية من التدخل يف حريتهم الشخصية         منه األشخاص   

حبمايـة خاصـة    ) ضمن فئات أخرى  (حالتان إضافيتان يتمتع فيهما األشخاص ذوو اإلعاقة        
اختطاف شخص مصاب مبـرض      (١٠٠وهاتان احلالتان مها املادة     . مبوجب القانون اجلنائي  

اسـتمرار االسـتخدام   ( ب -١٠٧ من املادة ٣قرة  من الف١والسطر ) عقلي أو عدمي احليلة   
وتنص هذه األحكام على توقيع عقوبة تتراوح بني سـتة          . من القانون اجلنائي  ) املقيَّد للعنف 

اختطاف شخص مصاب مبرض عقلي أو      أشهر ومخس سنوات من السجن على من يقومون ب        
. ف أو شخص آخـر    شخص عدمي احليلة لكي ميكن االعتداء عليه جنسياً من جانب املختطِ          

وتنطبق العقوبة ذاهتا على من يرتكبون جرمية ضد شخص قاصر أو شخص خاضع لوصاية أو       
والعقوبة املـشاهبة  . ضد شخص عدمي احليلة نتيجةً إلعاقة بدنية أو مرض بدين أو إعاقة عقلية 

  .فيما يتصل باألشخاص ذوي اإلعاقة هي السجن ملا يصل فقط إىل ثالث سنوات

عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية          : ١٥املادة      
  أو املهينة

 شأهنم يف ذلـك     -تشري وزارة العدل االحتادية إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة يف النمسا              -١٦٤
  . هلم احلق يف السالمة البدنية ويف احلماية من التعذيب واملعاملة الالإنسانية-شأن سائر األشخاص 

ومن أجل ضمان تناول مجيع ادعاءات إساءة املعاملة تناوالً فعاالً وسـريعاً وغـري                -١٦٥
 أصدرت وزارة العـدل     - بصرف النظر عما إذا كان الشخص املتأثر معوَّقاً أم ال            -متحيز  

والقصد من هـذا املرسـوم املتعلـق        . ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦االحتادية مرسوماً يف    
ملة املوجهة ضد أفراد الشرطة أو السجون هو ضمان سري اإلجـراءات            باهتامات إساءة املعا  

إدارة التحقيـق   "ويتعني على   . على حنو موضوعي يف املستقبل مبا يستبعد أي احتمال للتحيز         
، امللزمتني قانوناً بتحري املوضـوعية      "دائرة االدعاء التابعة للدولة   " التابعة للشرطة و   "اجلنائي

يف كل اشتباه بإساءة ) مببادرة منهما(، القيام بالتحقيق )راءات اجلنائية من قانون اإلج٣املادة  (
 وباسـتثناء ).  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٢ من املادة    ١الفقرة(املعاملة جيري إبالغهما به     

الواجبات الرمسية العاجلة، ال جيوز إجراء التحقيقات إال من جانب الـشُّعب الـيت ميكـن                
 ٢٤يف غضون   ( وعند توجيه اهتامات بإساءة املعاملة، يتعني القيام حاالً          .اعتبارها غري متحيزة  

 بذلك من جانـب مكتـب       "مكتب املدعي العام للدولة   "بإبالغ  ) ساعة على أقصى تقدير   
التحقيق اجلنائي اإلقليمي املسؤول أو، يف حالة فيينا، من جانب مكتب التحقيقات اخلاص،              

 مـن  ١٠٠ من املـادة  ٢ من الفقرة ١السطر  ("مكافحتهاملكتب االحتادي ملنع الفساد و"أو  
  ).قانون اإلجراءات اجلنائية
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   التعرض لالستغالل والعنف واالعتداءعدم: ١٦املادة     
  األشخاص ذوو اإلعاقة هم بصورة رئيسية، وفقاً للقانون اجلنائي، يتمتعون بـنفس              -١٦٦

. سـتغالل والعنـف واالعتـداء     ما يتمتع به األشخاص غري ذوي اإلعاقة من محاية من اال          
على حكمـني   (Strafgesetzbuch – StG) (وباإلضافة إىل ذلك، حيتوي قانون العقوبات أيضاً 

التـسبب يف    (٩٢املادة  : خاصني هامني يوفران محاية خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مها        
 ٢٠٥ملادة  وا) حدوث آالم أو إمهال لصغار النشء أو للقاصرين أو لألشخاص العدميي احليلة           

  ).االعتداء اجلنسي على شخص عدمي احليلة أو خمتل عقلياً(
ووفقاً هلذين احلكمني، يتعني توقيع عقوبة السجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات على               -١٦٧

األشخاص الذين يتسببون يف حدوث عذاب بدين أو عاطفي لشخص آخر مشمول برعايتهم             
ماً أو لشخص عدمي احليلة بسبب إعاقتـه         عا ١٨أو موضوع حتت حضانتهم ومل يبلغ عمره        

 أما السلوك املماثل يف حق األشخاص غري ذوي اإلعاقـة          . البدنية أو مرضه أو إعاقته العقلية     
وتوقَّع عقوبة قدرها السجن ما بني سـتة أشـهر          . فال ُيعاقَب عليه ما مل حيدث ضرر بدين       

سياً على شخص عـدمي     ومخس سنوات على كل مْن يستفيد من وضعه فيقوم باالعتداء جن          
احليلة أو على شخص ليس مبقدوره، بسبب إصابته مبرض عقلي أو اضطراب إدراكي شديد              
أو اضطراب شديد آخر يعادل هاتني احلالتني، أن يفهم معىن ما حيدث أو أن يتصرف تبعـاً                 

قة ويف حالة األشخاص البالغني من غري ذوي اإلعاقة، ال يعاقب القانون على العال         . هلذا الفهم 
  .اجلنسية إال عند استخدام القوة فيها

، فـإن لـضحايا   )Verbrechensopfergesetz – VOG(ووفقاً لقانون ضحايا اجلرمية   -١٦٨
واستناداً إىل هـذا    ). التعويض االجتماعي (اجلرمية احلق يف احلصول على تعويض من الدولة         

حتادي بتقدمي اسـتحقاقات    املكتب االجتماعي اال  / وزارة الشؤون االجتماعية  القانون، تقوم   
استحقاقات عن فقـدان الـدخل،      (حكومية شاملة إىل ضحايا أفعال العنف وأفراد أسرهم         

أساس استيفاء شروط االستحقاق، ومعدالت     وفقدان النفقة، واستحقاقات إضافية تقوم على       
ـ             ة موحدة من التعويضات النقدية، ومدفوعات تكميلية من أجل املستفيدين من عالوة الرعاي

أو عالوة الشخص الضرير، ورعاية عالجية، ورعاية تتعلق بتقومي العظام، وإعادة التأهيـل،             
  ).ورد مصروفات اجلنائز

وتقوم إدارة شؤون املرأة التابعة للمستشارية االحتادية بتقدمي متويل إىل املنظمات غري              -١٦٩
حايا العنف الالئي يعانني احلكومية اليت تسدي املشورة وتقدم املعلومات والدعم إىل النساء ض     

ونشرت هذه اإلدارة أيضاً    . صعوبات يف التعلّم أو إعاقات متعددة واألشخاص املرجعيني هلن        
 يف  هإصداراأُعيد  " للنساء حقوق "عن موضوع   ) ترتيله من شبكة اإلنترنت    ميكن أيضاً (كتيباً  
 بدعم مـن    -والبكم  ويف السنة األوروبية للمعوَّقني، قامت رابطة فيينا للصم         . ٢٠٠٩عام  

 بوضع كتيب إعالمي عـن التـشريعات        - إدارة شؤون املرأة التابعة للمستشارية االحتادية     
لظهـور  (وجيري نشر طبعة جديدة من هذا الكتيب        . املتصلة حبماية النساء الصم من العنف     
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ة وباإلضافة إىل ذلك، سُتقدَّم هذه املعلومات بلغة اإلشـار        ). ٢٠٠٩قوانني جديدة منذ عام     
  .النمساوية على موقع شبكي أُتيح هلذا الغرض

 باعتبار   يف كل إقليم مركز للحماية من العنف أو وكالة للتدخل          ١٩٩٩ويوجد منذ عام      -١٧٠
    ،٢٠٠٠ينـاير   / كانون الثـاين   ١ومنذ  . ذلك تدبرياً اجتماعياً مصاحباً لقانون احلماية من العنف       

   شآت معترف هبا قانوناً حلمايـة الـضحايا وفقـاً          ما فتئ ُينظر إىل هذه املراكز على أهنا من        
وهـي  ) Sicherheitspolizeigesetz – SPG( من قانون شرطة األمـن  ٢٥ من املادة ٣للفقرة 

تضطلع بوالية تقدمي املعلومات واملشورة والدعم إىل ضحايا العنف املرتيل وتقدميها مجيعاً أيضاً،             
 أي  -وتستخدم هذه املراكز هنجاً استباقياً      .  خلسةً  إىل ضحايا التعقّب   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١منذ  

  .يقوم مركز أو وكالة احلماية من العنف باالتصال جبميع األشخاص املتأثرين بالعنف
 "النمـسا الـسفلى  " و"النمـسا العليـا  " و"كارينثيـا "وخاصـة  (وتشري األقاليم     -١٧١

سات املعتَمدة للرعايـة    إىل أهنا مسؤولة عن اإلشراف على املؤس      ) "تريول" و "سالسبورغ"و
  .االجتماعية ولرعاية املعوَّقني

وتتحدث املنظمات املعنية باإلعاقة عن وجود عدد متزايد من حاالت العنف البدين              -١٧٢
والعاطفي فضالً عن االعتداء اجلنسي، وخاصة يف دور ومؤسسات رعاية األشـخاص ذوي             

حتد بصورة أساسـية مـن حريـة        ومن رأي هذه املنظمات أن املؤسسات الكبرية        . اإلعاقة
وهـي  . االختيار ومن أن يقرر األشخاص بأنفسهم ما يرونه يف مجيع جماالت احلياة اليومية             

تشري إىل أن األشخاص ذوي الصعوبات يف جمال التعلّم لديهم مشاكل خاصة وأنه يوجـد               
نسي باملقارنة مع   احتمال أكرب بأن تقع النساء املعوَّقات والرجال املعوَّقون ضحايا لالعتداء اجل          

وعلى ذلك فإهنا دعت إىل إجراء حصر لتـدابري اإلخـراج مـن             . األشخاص غري املعوَّقني  
املؤسسات من أجل االبتعاد عن األشكال اخلاصة إلقامة األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجتـاه              

  .مساندهتم بأشكال من الدعم املرتكزة على اجملتمع احمللي

  شخصية محاية السالمة ال: ١٧املادة     
 احلق يف محايـة     - شأهنم شأن سائر األشخاص      -لألشخاص ذوي اإلعاقة يف النمسا        -١٧٣

الـوارد يف   بيد أن احلظر. البدنية وسالمتهم ومحايتهم من التعذيب واملعاملة الالإنسانية      صحتهم
 واملفروض على انتهاك السالمة الشخصية وعلـى إخـضاع األشـخاص            ١٧ و ١٥املادتني  

ة أو العلمية دون موافقة هؤالء األشخاص طواعية على ذلك يتعلق أيضاً مبـسألة   للتجارب الطبي 
 األشخاص املرضى عقلياً واألشخاص "عالج"مدى جواز املعاجلة الطبية أو احملاوالت الرامية إىل        

  كذلك فإن التـدخالت الطبيـة      ). ١٥لالطالع على التفاصيل، انظر املادة      (املعوَّقني إدراكياً   
 احلق يف السالمة البدنية احملمي قانوناً ولـذلك فإهنـا           -وجهة نظر القانون املدين      من   -متس  

وإذا مل يكن باستطاعة الشخص، بسبب ما لديه من إعاقـات،           . تتطلب موافقة الشخص املتأثر   
احلكم على ما إذا كانت هذه التدخالت مفيدة أم ال ، يتعني عندئذ قيام ممثل عنه باختاذ هـذا                   
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ويف جمال املعاجلة الطبية، فإن هذا األمر ينظمه القانون      . ثناء حاالت اخلطر الوشيك    باست -القرار  
األشخاص (و  ٢٨٤و) أقرب األقارب (ب  ٢٨٤، و )األوصياء (٢٨٣املدين النمساوي يف املواد     

والشخص املمثِّل ملزم بالعمل على أن يرعى علـى         ). الذين يأذن هلم املريض بتصريف شؤونه     
  .ة الشخص الذي ميثله وبأن ميتثل لرغباتهأفضل حنو ممكن مصلح

القانون املدين النمساوي، ال جيوز للوصـي   من   ٢٨٤ووفقاً للجملة الثانية من املادة        -١٧٤
املوافقة على إجراء حبوث تتضمن التدخل يف السالمة البدنية للشخص املعوَّق أو يف شخصيته              

والقصد من هذا   . صحته أو رعايته  ما مل يكن من شأن البحوث أن تعود بفائدة مباشرة على            
احلكم هو منع إساءة االستخدام فيما يتصل بالبحوث اليت ُتجرى على األشخاص املعوَّقني أو              

  .املسنني غري القادرين على إبداء املوافقة عن علم
ومينح القانون اجلنائي األشخاص ذوي اإلعاقة احلماية القانونية ذاهتا من التدخالت             -١٧٥
احلظر املفـروض علـى     (عقيم وإجهاض   ون موافقتهم، ال جيوز إجراء عمليات ت      فبد. الطبية

  ).التعقيم أو اإلجهاض القسري
كذلك فإن محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التجارب الطبية والعلمية ُتكفل عـن               -١٧٦

ومع ذلك فإن املنظمات املعنيـة      . طريق إشراك هؤالء األشخاص يف شىت جلان األخالقيات       
وهي تّدعي أن عدد النساء املعقَّمات      .  تنتقد االفتقار إىل عمليات رصد وإىل الشفافية       باإلعاقة

بيد أنه ال تتوافر إحـصاءات ذات       (الالئي هن يف سن اخلصوبة ما زال مرتفعاً بشكل مفرط           
  .كما ال توجد يف هذا القطاع سلطة إشرافية مستقلة). صلة هبذه املسألة

  نسية حرية التنقل واجل: ١٨املادة     
      ال يؤدي دوراً يف قانون اهلجـرة النمـساوي، فإنـه          " اإلعاقة"بالنظر إىل أن معيار       -١٧٧

. وفقاً لوزارة الداخلية أي متييز على أساس اإلعاقة يف هذا امليدان من ميـادين القـانون               ال يوجد   
ـ ٣فالفقرة . وينطبق الشيء نفسه بصورة عامة على قانون املواطَنة النمساوي    مـن  ١٧ادة  من امل

، نظراً إىل أنه، فيما يتعلق مبنح املواطَنة، جيري التخلـي           "اإلجيايب"قانون املواطَنة تنص على التمييز      
  .يف حالة األطفال ذوي اإلعاقة عن احلكم املعتاد القاضي بوجوب أن يكون األطفال قاصرين

، األمر الذي يكفل اسم     )سجل املواليد ( الوالدة   تسجيل األطفال املعوَّقني احلديثي   وعند    -١٧٨
  .، تنطبق نفس الشروط اليت ُتطبَّق على األشخاص غري املعوَّقني)أو مواطَنته/و(الطفل وجنسيته 

  العيش املستقل واإلدماج يف اجملتمع : ١٩املادة     
التدابري املختلفة املتخذة من جانب احلكومة االحتادية واألقاليم تـدعم األشـخاص              -١٧٩

ذوي اإلعاقة يف أن يعيشوا حياة مستقلة، مثال ذلك تزويدهم خبدمات املساعدة الشخـصية              
  .والرعاية الطويلة األجل
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الواقـع  واهلدف الرئيسي للرعاية الطويلة األجل يف النمسا يتمثل يف ختفيف العبء              -١٨٠
على األشخاص الذين حيتاجون إىل الرعاية وعلى أفراد أسرهم عن طريق دفع اسـتحقاقات              
نقدية مباشرة ومتكينهم من أن يعيشوا حياةً يقرروا فيها مصريهم بأنفسهم وتكون موجهـة              
حنو تلبية احتياجاهتم مبساعدة من دوائر اخلدمات االجتماعيـة، كمـا يتمثـل يف حتـسني                

وهذه االستحقاقات واخلدمات هي يف صاحل مجيع األشـخاص         . ة اجملتمع مشاركتهم يف حيا  
املسنون الذين حيتاجون إىل رعاية فضالً عـن األشـخاص املعـوَّقني بـدنياً              (ذوي اإلعاقة   

وزارة وتعترب   ).واألشخاص ذوي اإلعاقات احلسية أو العقلية أو اإلدراكية من مجيع األعمار          
طويلة األجل ينبغي أن تكون يف حدود إمكانـات مجيـع            أن الرعاية ال   الشؤون االجتماعية 

ولذلك فاحلق يف احلـصول     . األشخاص املتأثرين وجيب أال تؤدي إىل التبعية املالية وإىل الفقر         
على عالوة الرعاية الطويلة األجل املوجهة حنو تلبية االحتياجات هو أمر مستقل عن الدخل              

هو يتيح ختفيفاً مالياً ملحوظاً كما أنه يـسمح         وسبب احلاجة إىل الرعاية، و     وملكية األصول 
وتفيد عالوة الرعاية الطويلة    . لألشخاص املتأثرين وأسرهم بالتخطيط حلياهتم على حنو أيسر       

  .األجل بصورة رئيسية فئات الدخل األدىن وهكذا فإهنا تسهم يف مكافحة الفقر
اً ملدى الرعايـة املطلوبـة      وُتمنح عالوة الرعاية الطويلة األجل على سبع مراحل تبع          -١٨١

  . يف الشهريورو ١ ٦٥٥,٨٠ يورو و١٥٤‚٢٠وهي تتراوح بني 
وتقوم مؤسسات الرعاية الصحية الرئيسية واألقاليم والسلطات احمللية واملنظمات غري            -١٨٢

) االختصاص اإلقليمـي  (احلكومية ومجاعات املساعدة الذاتية والرابطات والشركات اخلاصة        
بأنواعهـا  (الجتماعية إىل األشخاص الذين حيتاجون إىل الرعاية الـصحية          بتقدمي اخلدمات ا  

وُتؤخذ يف احلسبان أوضاع الـدخل اخلاصـة        ). املتنقلة واخلارجية وشبه الداخلية والداخلية    
وقـد  . باألشخاص الذين ٌتقدم إليهم الرعاية عند حتديد األسعار اليت ُتقدَّم هبا هذه اخلدمات            

      من أجل تقدمي هـذه اخلـدمات       ٢٠٠٨ي قامت به األقاليم يف عام       بلغ اإلنفاق الصايف الذ   
ٌتقدم ، وصل عدد األشخاص الذين      ٢٠٠٨ويف عام   .  مليون يورو  ١٦٥١ما جمموعه تقريباً    

             عن طريق اخلدمات املتنقلـة، َمبـن فـيهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة، إىل                إليهم الرعاية 
 داراً  ٨١٧ شخص يف النمسا يقيمون يف       ٧٢ ٦٠٠ شخص، كما كان حنو      ١٣٤ ٥٠٠ حنو

  .من دور املسنني والتمريض
ويهدف االجتاه حنو تعزيز العيش املستقل إىل متكني األشخاص املتأثرين من أن يبقوا               -١٨٣

 على خطط   - تبعاً للتمويل املتاح     - ويشتمل الربنامج احلكومي احلايل   . يف املناطق اليت ألفوها   
. اليت تقـدمها األقـاليم      أجل زيادة التوّسع يف اخلدمات االجتماعية      احتادي من  لتقدمي متويل 

وتشمل التدابري املمكن اختاذها توسيع نطاق اخلدمات املتنقلة يف فترات هنايـة األسـبوع،              
وخدمات الرعاية الصحية شبه الداخلية، وخدمات الرعاية القصرية األجل يف دور الرعايـة،             

  . واألشكال البديلة من اإلقامةوإدارة احلاالت وإدارة الرعاية،
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وُتقدَّم اخلدمات االجتماعية يف أغلبيتها العظمى من جانب عاملني متخصصني ممـن            -١٨٤
نسبة ( شخص   ٨٠ ٠٠٠ويعمل حنو   . الرعاية التمريضية يعملون يف مهن الرعاية االجتماعية و     

ويوجد . سنني واملعوَّقني املقدمة إىل امل   يف اخلدمات االجتماعية  )  يف املائة  ٨٢النساء تبلغ زهاء    
وجتري مواجهة نقـص مـوظفي الرعايـة        . اجتاه حنو رفع مستوى املؤهالت يف هذا امليدان       

وعلى هذا النحو، قُـدم     . والتمريض عن طريق محلة توظيف تنظمها الدائرة العامة للتوظيف        
فية  دورة من دورات التدريب على الرعاية اإلضا       ٤ ٠٠٠ إىل أكثر من     ٢٠٠٩الدعم يف عام    

  .٢٠١٠ دورة يف عام ٦ ٠٠٠ والتمريض؛ وسيتجاوز هذا الرقم
وبسبب االجتاهات االجتماعية السكانية، فإن الوسيلة الغالبة حالياً املتمثلة يف تقدمي             -١٨٥

فاُألسـر هـي   . الرعاية من جانب أفراد األسرة ستتطلب خدمات دعم إضافية بغية تكملتها        
 وهذا يتفق مع الرغبـة      -رب من خدمات الرعاية املقدمة      املصدر الذي ُتستمد منه النسبة األك     

وخيضع .  يف املائة منهم يف تلقي الرعاية يف إطار أُسري         ٨٠النمطية للنمساويني الذين يرغب     
. مقدمو الرعاية غري الرمسية إلجهاد بدين وعاطفي كبري مما يتطلب اختاذ تدابري دعم مالئمـة              

ملائة من مقدمي الرعاية غري الرمسيني هم من النـساء           يف ا  ٧٠وباإلضافة إىل ذلك، فإن قرابة      
  .الاليت يواجهن يف معظمهن أعباء عمل مزدوجة وثالثية

ويوجد منوذج متويل ُينّسق بشأنه بني احلكومة االحتادية واألقاليم بغية تقدمي الرعاية              -١٨٦
هامـاً يف   ساعة يومياً إىل األشخاص يف منازهلم، وهو منوذج أسهم إسـهاماً            ٢٤على مدى   

 توفري الرعاية القانونية ذات التكلفة امليسورة واجلودة املرتفعة يف جو أُسري؛ وقد أُنفق عليـه               
  .٢٠٠٩ مليون يورو يف عام ٣٢ما جمموعه حنو 

وإىل جانب زيادة تطوير التشريعات املتعلقة بعالوة الرعاية الطويلة األجـل، فـإن               -١٨٧
فـإذا كـان مقـدم    . قطاع الرعاية حبزمة من التدابري تدعم أيضاً   وزارة الشؤون االجتماعية  

الرعاية الرئيسي غري قادر على أداء واجباته، فإهنا تقدم إعانات ملواجهة تكلفة إجياد رعايـة               
وفضالً عن ذلك، فإن إسهامات التأمينات االجتماعية ُتدفع عن جزء مـن أتعـاب              . بديلة

وزارة الشؤون االجتماعيـة    وتقوم  . رةاألشخاص الذين يتولون رعاية أفراد آخرين من األس       
 من أجل مقدمي الرعاية غري الـرمسيني        بإدارة خط هاتفي ساخن جماين ومنصة على اإلنترنت       

)www.pflegedaheim.at .(            وهي متّول زيارات مرتلية من أجل من يتلقون عـالوة الرعايـة
ممرضة من املمرضني املؤهلني وتركز     / ممرضاً ١٣٠ أحناء البلد يقوم هبا      الطويلة األجل يف مجيع   

كذلك فإهنا متّول الِفرق املعنية باخلرف وتـدعم مقـدمي          . على تقدمي املعلومات واملشورة   
  .إجازة رعاية املرضى من أفراد األسرةالرعاية غري الرمسيني الراغبني يف االستفادة من 

عاية الطويلة األجل املرتفعة اجلودة يف النمـسا، جيـري          ومن أجل ضمان توفري الر      -١٨٨
 على سبيل املثـال، ُرفـع       ٢٠٠٩ففي عام   . باستمرار حتسني عالوة الرعاية الطويلة األجل     

مستوى هذه العالوة، وُحّسنت مراحل العالوة الطويلة األجل اخلاصة باألطفال ذوي اإلعاقة            
ى توسيع نطاق فرص احلـصول علـى   الشديدة واألشخاص الذين يعانون من اخلرف، وجر 
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نتيجةً إلدخال تعديالت على القانون االحتادي لعالوة الرعاية        (متويل للرعاية القصرية األجل     
  ).الطويلة األجل والالئحة املتعلقة بتفيذه

 يوجد حتـديان رئيـسيان يف قطـاع         وزارة الشؤون االجتماعية،  ومن وجهة نظر      -١٨٩
  :الرعاية، مها

شخاص الذين حيتاجون إىل الدعم والرعاية سريتفع على حنـو          عدد األ أن    )أ(  
وعلى الرغم . بسبب االجتاهات الدميغرافية والعمر املتوقع عند الوالدة اآلخذ يف الزيادة       مستمر  

من حدوث زيادة عامة يف صحة السكان، فإن من املتوقع حدوث ارتفـاع يف عـدد مـن                  
احلاجة إىل الرعاية لتنتقل هذه احلاجـة إىل        إىل جانب حدوث حتّول يف      حيتاجون إىل الرعاية    

اجملموعات األكرب سناً وإىل الرعاية األطول دواماً وإىل نشوء عبء مايل إمجايل متزايد بصورة              
 ٤٢٠ ٠٠٠ويبلغ حالياً جمموع عدد من يطلبون عالوة الرعاية الطويلة األجل حنو            . مستمرة

لرعاية الطويلـة   الحتادية ل  ا لفة العالوة أما تك .  يف املائة من سكان النمسا     ٥شخص، أي حنو    
بينما بلغت النفقات السنوية اليت     . ٢٠٠٩ مليار يورو يف عام      ١‚٩٤٣ فقد بلغت حنو     األجل

   مليون يورو؛٣٢٤‚٧ حنو ٢٠٠٨حتملتها األقاليم يف عام 
أما زيادة تطوير نظام الرعاية الطويلة األجل يف النمسا فهي ترتبط ارتباطـاً               )ب(  
وباالستناد إىل نتائج دراسة أجراها املعهد      . سألة متويل هذا النظام وصيانته يف املستقبل      مباشراً مب 

 بشأن التمويل املتوسـط     وزارة الشؤون االجتماعية   بتكليف من    النمساوي للبحوث االقتصادية  
األجل والطويل األجل للرعاية الطويلة األجل وبشأن األشكال البديلة لتمويل الرعاية الطويلـة             

  .جل، ُيجرى حالياً مزيد من املشاورات بشأن التمويل املستقبلي للرعاية الطويلة األجلاأل
 إعفاءاتحتتوي قوانني شىت تقع ضمن جمال مسؤولية الوزارة االحتادية للمالية على            و  -١٩٠

فقانون الضرائب علـى    . وأنظمة خاصة تعمل على تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة        
نيات عديدة للتعويض عن أي عدم مراعاة يف حساب ضـريبة الـدخل             الدخل يتضمن إمكا  

وعلـى وجـه    . وبذلك يأخذ يف احلسبان املوارد املالية احملدودة لألشخاص ذوي اإلعاقـة          
كذلك فإن املدفوعات   . التحديد، ُتعفى عادة مدفوعات التحويالت العامة من ضريبة الدخل        

  . معفاة من الضرائبقةذوي اإلعااألشخاص  توظيفاملقدمة وفاً لقانون 
كذلك فإن النفقات اإلضافية اليت يتكبدها دافع الضريبة بسبب إعاقتـه أو إعاقـة                -١٩١

شخص له احلق يف تلقي مدفوعات نفقة منه ميكن اقتطاعها من أساس تقييم ضريبة الـدخل                
وبدالً مـن   . باعتبار هذه النفقات مصروفات غري عادية دون وجود مشاركة يف املدفوعات          

. طالبة بالتكاليف الفعلية، ميكن أيضاً املطالبة خبصم ضرييب ميكن حتقيقه تبعاً لدرجة اإلعاقة            امل
وحيتوي مرسوم صادر عن وزير املالية على قواعد تنظيمية بشأن الكيفية اليت ُتؤخذ هبـا يف                

  .احلسبان تكلفة املرض أو اإلعاقة يف حساب الضرائب
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ُيعفى من ضريبة القيمة املضافة رقم أعمال مؤسسات        ووفقاً لقانون القيمة املضافة،       -١٩٢
التأمينات االجتماعية ومنشآت الرعاية الصحية ومؤسسات الرعاية العامة ورقم أعمـال دور        

. الرعاية واألطباء، وهذا هو السبب يف أن االستفادة من هذه اخلدمات ال حتمَّل بأي ضرائب              
ل األشخاص املكفوفني معفى من ضريبة     وباإلضافة إىل ذلك، فإن رقم أعمال مؤسسات أعما       

  .القيمة املضافة
كذلك فإن الكيانات غري الرحبية اليت ختدم اجملتمـع يف ميـادين رعايـة املعـوَّقني                  -١٩٣

معفاة من ضرائب السلطات احمللية، مما خيفّض من        ) ضمن فئات أخرى  (واملكفوفني واملسنني   
  .سساتتكاليف العمل غري األجرية الواقعة على هذه املؤ

وباإلضافة إىل ذلك، ُتعفى أيضاً من الضرائب املختلفة بصورة عامة مجيع املنـشآت               -١٩٤
  .غري الساعية إىل حتقيق ربح اليت كثرياً ما تتبعها منشآت رعاية املعوَّقني

املكتب االجتماعي االحتادي، كجزء مـن آليـات        /وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية     -١٩٥
. ماكن العمل، بتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من أن يعيشوا حياة مستقلة       الدعم التابعة هلا يف أ    

وهذه املساعدة الشخصية متكّن أيضاً األشخاص الذين لديهم اعتالالت وظيفية مـن الوفـاء              
وتتراوح هذه اخلدمة بني مـساعدة      . باملطالب املتخصصة اليت كثرياً ما ُتطرح يف مكان العمل        

لعمل وتوفري خدمات الدعم احلركي وتقدمي املساعدة أيـضاً  الشخص على الوصول إىل مكان ا   
  ).مثل األكل والذهاب إىل املرحاض(يف تلبية االحتياجات الشخصية الضرورية 

أمني املظامل االحتادي املعين باإلعاقة هو ومنظمات اجملتمع املدين أن جمموعـة            ويرى    -١٩٦
ومها يريـان أن مـن األمـور        . غياألشخاص الذين هلم احلق يف ذلك حمدودة أكثر مما ينب         

اإلشكالية أن تقتصر اجملموعة املستهدفة على النساء والرجال الذين لديهم حاجة مرتفعة جداً             
ومها بـصورة رئيـسية     . إىل الدعم وأن ُيستبعد األشخاص الذين لديهم صعوبات يف التعلّم         

س منوذجـاً للعـيش     يرحبان مبفهوم تقدمي املساعدة الشخصية يف مكان العمل باعتباره يعك         
  .املستقل بطريقة ممتازة

وتشري األقاليم إىل ما لديها من طائفة واسعة بالغة التنّوع من اخلـدمات االجتماعيـة           -١٩٧
املدعومة من الدولة من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة واليت تسهم يف حتقيق أسـاليب احليـاة                

صةً بدعم تقدمي املساعدة الشخصية يف      وتقوم األقاليم خا  . املستقلة وتسمح بإشراك اجملتمع فيها    
اجملاالت غري املهنية مثل تقدمي الدعم يف الشقق أو املنازل الفردية واملساكن املشتركة، وتقـدمي               
املساعدة يف املرتل، والرعاية التمريضية يف املرتل، وتقدمي الوجبات على الكرسـي املتحـرك،              

  .حبني هلم، وتقدمي املساعدة يف وقت الفراغوختفيف العبء الواقع على اُألسر واألفراد املصا
ويف هذا السياق، تؤكد األقاليم أيضاً على توجيه اخلـدمات املعنيـة حنـو تلبيـة                  -١٩٨

وُتصمَّم اخلدمات بطريقة جتعل املساعدة ُتقدم إىل       . االحتياجات الفردية لألشخاص املتأثرين   
 شؤوهنم بأنفسهم وأن يتولـوا  الناس لكي يساعدوا أنفسهم وتعزز عملية أن يقرر األشخاص   
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وُتؤخذ يف احلسبان رغبات األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتصل باملوارد          . املسؤولية عن ذواهتم  
  .اليت تتاح فعالً

 يف أن االفتقـار إىل      وتتمثل إحدى نقاط النقد املوجهة من منظمات اجملتمع املـدين           -١٩٩
 الناس ذوي اإلعاقة أن يبتوا حبرية       عروض ونقص التمويل جيعالن من املستحيل على كثري من        

وفيما يتعلق بعالوة الرعاية الطويلة األجل، فإهنا تنـادي         . يف الكيفية اليت يعيشون هبا حياهتم     
بزيادة قيمة هذه العالوة بغية استعادة القوة الشرائية األصلية القائمة عند األخذ بعالوة الرعاية              

  .١٩٩٣الطويلة األجل يف عام 
     أن "العـيش املـستقل يف النمـسا      "مات اجملتمع املدين وال سيما مجاعة       وترى منظ   -٢٠٠
فاملساعدة الشخصية الشاملة املوجهة حنو تلبية االحتياجـات        .  تتسم بأمهية رئيسية   ١٩املادة  

وهي تـّدعي أن الـسياسة   .  إال يف فيينا  - إىل حد ما     -هي، من وجهة نظرهم، غري متاحة       
ومـن الناحيـة    .  تول سوى اهتمام ضئيل هلذا النموذج حىت اآلن        الرمسية املتعلقة باإلعاقة مل   

األخرى، فإهنا ترى وجود هيمنة للمنظمات الراسخة القدم املقدمة للخدمة واليت تقـوم إىل              
وهي تـشري إىل    . حد كبري بتقدمي خدمات الدعم التقليدي من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة          

 كبرية للمعوَّقني أو حىت يف دور املسنني أو         أن بعض األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون يف دور       
وتتمثل نقاط  . دور الرعاية التمريضية، على الرغم من أن ذلك ال يتفق مع رغباهتم الشخصية            

النقد األخرى يف عدم توافر االستعداد يف األقاليم للتخطيط لإلخراج مـن املؤسـسات ويف               
  .املسننيالتوّجه املفرط حنو منوذج الرعاية واملساعدة اخلاص ب

وتشري منظمات اجملتمع املدين إىل أنه ال جيري ضمان الفـرص لألشـخاص ذوي                -٢٠١
اإلعاقات املتعلقة بالتعلّم وذوي االعتالالت العقلية يف أن يقرروا شؤوهنم بأنفـسهم ويف أن              

 "شبكة التمثيل الـذايت "وعلى سبيل املثال، تنتقد  . يشاركوا يف اجملتمع مشاركة كاملة وفعالة     
 إشراك األشخاص ذوي الصعوبات يف جمال التعلّم يف عمليات اختاذ القرارات املتـصلة              عدم

ويتلقى هؤالء األشخاص أيضاً مـستوى أدىن       . بالعيش يف مؤسسات أو باملساعدة الشخصية     
من مستويات عالوة الرعاية الطويلة األجل ال يكون من املمكن معه دفع تكاليف خـدمات               

  .الدعم الضرورية
ما يتعلق باألشخاص ذوي األمراض العقلية، وخصوصاً النشء والبالغني الشباب،          وفي  -٢٠٢

يوجَّه النقد إىل االفتقار احلايل إىل الرعاية خارج املستشفيات يف شكل الدعم املقـدم علـى                
سبيل املتابعة من جانب عدد كاٍف من املوظفني املـؤهلني جيـداً، وكـذلك إىل جتـزؤ                 

  .مرارية تقدمي الدعم إىل األشخاص ذوي األمراض العقليةاملسؤوليات فيما يتعلق باست

  التنقّل الشخصي: ٢٠املادة     
سـواء تعلـق األمـر     التنقّل الشخصي، ترى وزارة الشؤون االجتماعية أن تسهيل     -٢٠٣

 يشمل التدريب  مبا(أو باألشخاص ذوي اإلعاقات احلسية       باألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية   
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 من ناحية فيما يتصل بإتاحة فـرص العمـل يف           -تركيز مستمر   يشكل موضع   ) على التنقل 
سوق العمل، ومن الناحية األخرى فيما يتصل بالـصكوك          بسياسات سياق الربامج املشمولة  

  .املتعلقة بإعادة التأهيل االجتماعي الصادرة عن املكتب االجتماعي االحتادي
لتكنولوجيا وصفاً لطائفة واسعة من     الوزارة االحتادية للنقل واالبتكار وا    وتقدم أيضاً     -٢٠٤

فهي تشري على سبيل املثال إىل الربنامج االسـتراتيجي للنـهوض           . األنشطة يف هذا الصدد   
  الذي يرمي إىل النهوض)برنامج نظم وخدمات تيسري املرور والنقل ) (IV2S plus(بالبحوث 

هبذه الطريقة فهـو    جبوانب مثل اإلدماج االجتماعي، وتكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، و        
  .يسهم يف حتسني إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة يف ميدان النقل والتنقّل

ولضمان حقوق مسافري الرحالت اجلوية من األشخاص احملدودي احلركة وفقـاً             -٢٠٥
، )EU Regulation 1107/2006( اخلاصة باالحتـاد األورويب  ١١٠٧/٢٠٠٦لالئحة التنظيمية 

لـوزارة االحتاديـة للنقـل      اوى خالية من العوائق على املوقع الشبكي ل       أُنشئت خدمة للشك  
يـسهل  ( تتضمن معلومات عن حقوق هذه الفئة مـن املـسافرين            واالبتكار والتكنولوجيا 

  ).الوصول إليها مبناسبة السفر اجلوي
اجتياز األشخاص  ذات صلة بالتنقّل أال وهي إمكانية    أخرى  وتوجد خدمة حكومية    -٢٠٦

 ضعاف السمع االمتحان النظري للحصول على رخصة القيادة، وذلك عن طريـق             الصم أو 
  .بلغة اإلشارة يتيحه املكتب االجتماعي االحتادي) DVD(قرص فيديو رقمي 

 إىل أن األشخاص املكفوفني وأولئك الـذين        وزارة الشؤون االجتماعية  وتشري أيضاً     -٢٠٧
بدل (  ُيقّدم يف إطار التعويض االجتماعي       مالياً دعماً لديهم ضعف شديد يف اإلبصار يتلقون     

ولضمان إجياد أعلى املستويات املمكنـة للتنقّـل        ). وبدل كلب اإلرشاد   الشخص الضرير، 
أدوات وأجهـزة    مشترك لتسهيل احلصول على    ومتويل متويل واالستقالل الشخصيني، ُيقدَّم  

 علـى   يسري ذلـك أيـضاً    و ُمِعينة عالية اجلودة وتكنولوجيات داعمة تساعد على التنقّل،       
  ).كالب اإلرشادمثالً، (احليوانية /املساعدة البشرية

وتشري األقاليم إىل وجود جمموعة واسعة من خدمات الدعم الرامية إىل تيسري التنقل               -٢٠٨
  .الشخصي

ويشدد إقليم فيينا على أمهية إمكانية الوصول ويؤكد مثالً على أنه قد جرى، وفقـاً                 -٢٠٩
قل يف فيينا، تصميم الوصول إىل حمطات قطارات األنفاق لكي يصبح خاليـاً             خلطة رئيسية للن  

متاماً من العوائق، باعتبار ذلك يشكل أحد مواضع التركيز االستراتيجي يف التنمية االجتماعيـة              
ويف فيينا، يتـألف كامـل      . املستدامة ويف عملية حتسني فرص التنقل لألشخاص ذوي اإلعاقة        

من ) ٢٠٢٦ يف املائة اعتباراً من عام       ١٠٠( املائة من قطارات الترام       يف ٤٠أسطول احلافالت و  
مركبات ذات أرضية منخفضة، كما أن مجيع حمطات قطارات األنفاق مزودة مبصاعد عادية أو              

ويورد اإلقليم قائمة بالتدابري املتخذة، مثل الوسائل الرامية إىل التغلـب علـى             . مصاعد ُسلَّمية 
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مثالً بتوفري املركبـات    (ع، وحتسني توجيه األشخاص احملدودي احلركة       االختالفات يف االرتفا  
، أو حتـسني    )املنخفضة األرضية، وأضواء املرور ذات اإلشارات السمعية من أجل املكفـوفني          

سبل الراحة أثناء االنتظار من أجل املكفوفني أو ضعاف البصر أو َمـْن يـستعملون كراسـي          
وجيري باستمرار زيادة عدد عالمات     ). املعلومات للركاب مثالً األعمدة اليت تعرض     (متحركة  

املشاة مزودة بإشارات مسعيـة      األسطح األرضية اللمسية ، وهي معدات منطية يف أماكن عبور         
  .من أجل املكفوفني وُتستخدم أيضاً يف املباين العامة ويف مواقف النقل العام

قانوين كاٍف يف احلـصول علـى       وتنتقد املنظمات املعنية باإلعاقة عدم وجود حق          -٢١٠
. التمويل كما تنتقد العدد املفرط جداً للهيئات املسؤولة، مما يؤدي إىل االفتقار إىل الـشفافية        

وباإلضافة إىل ذلك، فإن التمويل متاح بصورة رئيسية لألشخاص الذين يعملون أو لتمكني              
ام مساواة بـسبب    وُيّدعى أنه توجد أيضاً حاالت انعد     . األشخاص من احلصول على عمل    

ويتعني حتسني التنقل اخلـايل مـن العوائـق         . االفتقار إىل منوذج متويلي موحد لدى األقاليم      
وإمكانية الوصول إىل مركبات النقل العام، وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة، يف حـني أن                 

  .تتسم بعدم املرونة) خدمات احلافالت الصغرية(اإلمكانيات املتاحة يف البلدات واملدن 

   حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات: ٢١املادة     
 إىل أنه منـذ صـدور قـانون       إدارة شؤون املرأة التابعة للمستشارية االحتادية     تشري    -٢١١

، فإن اهليئات العامة ملَزمة جبعل عروضها على اإلنترنت         ٢٠٠٨احلكومة اإللكترونية يف عام     
ذه الوالية وُتترجم أجزاء من مواقعها الشبكية إىل        وتفي آحاد الوزارات هب   . خالية من العوائق  

  .لغة اإلشارة
 إىل أنه، بفضل مشاريع شىت، جرى يف الـسنوات          وزارة الشؤون االجتماعية  وتشري    -٢١٢

املبـادئ  القليلة األخرية جعل املواقع الشبكية للحكومة االحتادية واألقاليم متوافقة مع معايري            
وتعرض وزارة الشؤون االجتماعيـة  .  حمتوى شبكة اإلنترنت التوجيهية إلمكانية الوصول إىل   

  ".تسهل قراءهتا"النشرات واملعلومات اهلامة بنصوص 
 إىل أن قانون االتصاالت     الوزارة االحتادية للنقل واالبتكار والتكنولوجيا    وتشري أيضاً     -٢١٣
كيز خـاص يف     يوّضح أن مصاحل املستعِملني املعوَّقني ينبغي أن تكون موضع تر          ٢٠٠٣لعام  

  .التدابري املشمولة هبذا التشريع
 "إدارة شؤون املرأة التابعة للمستشارية االحتادية     "وفيما يتعلق بإذكاء الوعي، توجه        -٢١٤

 عليها أيضاً التزام بأن تأخذ يف احلسبان شواغل         ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال   النظر إىل أن    
 أن حتتوي براجمها أو إعالناهتا على أي متييز، مبا          إذ ال جيوز  . ومصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة   

قانون خدمات وسائط اإلعـالم     "ويوجد نص مماثل يف     . يف ذلك التمييز ضد حاالت اإلعاقة     
  ).٣١قارن باملادة  ("السمعية البصرية
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 تقدم بصورة منتظمة مواد     ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال   وباإلضافة إىل ذلك، فإن       -٢١٥
عن الظـروف   ) من إذاعة وتلفاز ومواقع على اإلنترنت     (ائط اإلعالم التابعة هلا     يف مجيع وس  

وتشغل أيضاً اتفاقية األمـم     . املعيشية والشواغل اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف النمسا       
وكما ذُكر بالفعل حتـت     .  جزءاً هاماً من هذه املواد     حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   املتحدة  

قانون خدمات وسائط اإلعـالم     " هو و  ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال    ، فإن قانون  ٩املادة  
 حيتويان كالمها على أحكام يتعني وفقاً هلا جعل خدمات وسائط اإلعـالم         "السمعية البصرية 

  .بصورة تدرجيية يف متناول األشخاص الذين لديهم اعتالل يف السمع والبصر
املقدَّمة إىل وسائط اإلعالم واملقـررة      وفضالً عن ذلك جيري، كجزء من اإلعانات          -٢١٦

حديثاً، تقدمي حوافز إىل شركات اإلذاعة والتلفزة للقيام تدرجيياً جبعل حمتواهـا يف متنـاول               
دعم  (صندوق التلفزة النمساوي  وفيما يتصل ب  . األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية والسمعية    

، من املخطط له علـى سـبيل     )لفازالت إنتاج األفالم واملسلسالت واألفالم الوثائقية من أجل      
املثال اختاذ تدابري ميكن عن طريقها تقدمي إعانات قانونية من أجل إنتاج نصوص خالية مـن                
العوائق من أجل األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية أو السمعية، وذلك باإلضافة إىل مواجهة             

  ).لنمساوي من قانون االتصاالت ا٢٧ من املادة ٧انظر الفقرة (تكاليف اإلنتاج 
 على حنو مستمر بالتّوسع يف برناجمهـا اجلديـد   هيئة اإلذاعة والتلفزة النمساوية  وتقوم    -٢١٧

من أجـل األشـخاص     ) اإلنترنت، والبث الدفقي على اإلنترنت، إخل     (املتعلق بوسائط اإلعالم    
عوائق منذ  وُتصمَّم العروض واملواقع الشبكية اجلديدة على حنو جيعلها خالية من ال          . ذوي اإلعاقة 

ففي قطاع مـواد  . حلظة البداية كما أنه جيري على مراحل تكييف املواد املعروضة بالفعل حالياً     
 أيضاً بالتوّسع تـدرجيياً يف      هيئة اإلذاعة والتلفزة النمساوية   الفيديو اليت ُتقدم عند الطلب، تقوم       
ة اإلنترنـت منـذ     وعلى سبيل املثال، تتاح على شـبك      . عرض هذه املواد اخلالية من العوائق     

  . نصوص مكتوبة ألهم الربامج اإلخبارية من أجل الصم وضعاف السمع٢٠٠٩مايو /أيار
هيئـة اإلذاعـة والتلفـزة    وتبلغ حالياً نسبة احملتوى اخلايل من العوائق املعروض من           -٢١٨

وُينتظر الوصول يف السنوات القادمـة إىل نـسبة     .  يف املائة  ٧٠ على اإلنترنت حنو     ويةنمساال
وباإلضافة إىل ذلك، فإن اهليئة قد وافقت يف دعوى تصاحل علـى            .  يف املائة  ١٠٠تقرب من   

 ORF 1  يف املائة من براجمها املتلفزة علـى القنـاتني   ٥٠تقدمي عناوين أسفل الشاشة لنسبة 
  .٢٠١٦ديسمرب / حبلول كانون األولORF 2و

وإىل األعمال املضطلع هبا جلعل      wien.atوتود فيينا أن توجه النظر إىل املوقع الشبكي           -٢١٩
واعتباراً من  . تصميم احملتويات واملواد املعروضة وبرجمتها ونصوصها خالية مجيعاً من العوائق         

سـهلة  "سُتعرض بنـصوص   wien.atالشبكي  ، فإن عناصر مهمة من املوقع       ٢٠١٠مايو  /أيار
 مقطـع   ٣٠حنـو   (ويف شكل مقاطع فيديو معدة بلغة اإلشارة        )  صفحة ٢٣٠حنو  " (القراءة
وتوجد وسيلة أخرى لتسهيل االطالع على احملتويات هي إتاحة وظيفة قراءة املـادة             ). فيديو

  .بصوت عالٍ على اإلنترنت
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أمني املظامل االحتادي املعين باإلعاقة االفتقار إىل إمكانيـة الوصـول دون       وقد انتقد     -٢٢٠
 من جانب   ويةنمسايئة اإلذاعة والتلفزة ال   هلعوائق إىل برامج التلفاز واإلذاعة واإلنترنت التابعة        

، على الرغم من أهنم يدفعون      األشخاص الصم واملكفوفني وضعاف السمع أو ضعاف البصر       
االفتقار إىل برامج مزودة خبدمات مترمجني (مبلغاً مقابل رخصة االستفادة من التلفاز واإلذاعة 

وأشار أيضاً  ). ، وإىل وصف مسعي   شفويني للغة اإلشارة، وإىل عناوين للحوار أسفل الشاشة       
  .إىل عدم وجود خطة مراحلية ملزمة وإىل أن تنفيذ خدمة لغة اإلشارة غري كاٍف

هيئة اإلذاعة والتلفـزة    وتشري املنظمات املعنية باإلعاقة إىل أوجه قصور من جانب            -٢٢١
الت، وعدم   يف املائة من احلا    ٢١عدم وجود عناوين للحوار أسفل الشاشة إال يف          (النمساوية

     وجود أي ترمجة تقريباً إىل لغة اإلشارة أو برامج ذات وصف مسعي أو معلومـات مقدمـة                 
 ٩٤وهي توجه النظر إىل أن      ). وعدم وجود برامج يقدمها أشخاص ذوو إعاقة      " لغة سهلة "ب 

يد  على اإلنترنت على الـصع     هيئة اإلذاعة والتلفزة النمساوية   يف املائة من املادة اليت تعرضها       
 Aالفئـة    مـن    لمبادئ التوجيهية إلمكانية الوصول إىل حمتوى شبكة اإلنترنت       الوطين متتثل ل  

  وباإلضافة إىل ذلك، فإن دفع تكلفة املترمجني الشفويني للغة اإلشـارة           . AAوليس من الفئة    
مثالً يف اجلامعات واملدارس ويف أوقات الفراغ وأثناء زيـارات          (ال ُيوضَّح يف حاالت كثرية      

  ).ألشخاص املعنيني إىل األطباءا
 بإتاحة إمكانية الوصول    "الرابطة النمساوية للمكفوفني واملعوَّقني بصرياً    "وقد طالبت     -٢٢٢

 ٢٠٢٠ حبلـول عـام      ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة ال   بالكامل دون عوائق إىل مجيع برامج       
 الوضـع الـصعب   وهي تشدد على. وكذلك إىل تقدمي وصف مسعي جلميع الربامج اجلديدة      

وعلى سبيل املثال، مل ُيضم شـخص واحـد   . وذوي اإلعاقات البصرية الشديدة للمكفوفني  
  .ويةنمساهيئة اإلذاعة والتلفزة المتأثر من هؤالء يف عضوية جملس مشاهدي ومستمعي برامج 

  احترام اخلصوصية: ٢٢املادة     
وي املتعلق حبمايـة البيانـات      تشري الوزارة االحتادية للصحة إىل أن التشريع النمسا         -٢٢٣

يكفل احلماية الشاملة للبيانات وإىل أن البيانات احملتفظ هبا يف قطاع الصحة مـثالً تعاَمـل                
ويف قطاع التأمني على الصحة وحوادث العمل، توجد شبكة متطورة بشكل . حبساسية كبرية

عاقـة وتقـدمي    جيد لرعاية العمالء ومنظمات دعم عديدة تكفل اإلحاطة علماً حباالت اإل          
  .املساعدة على حنو نشط

 النظر إىل أن موظفي املكتب االجتماعي االحتادي        وزارة الشؤون االجتماعية  وتوجه    -٢٢٤
ويف هذا  . يسدون املشورة إىل عشرات اآلالف من األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم كل عام           

مـة االجتماعيـة أو     املكتب، أي يف مجيع فروعه اإلقليمية ومرافق اخلدمات مثل مراكز اخلد          
  .املعلومات اُألسرية، يوىل اهتمام خاص الحترام اخلصوصية
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وتوجد لدى منظمات اجملتمع املدين شكوك بشأن ما إذا كان األشـخاص الـذين                -٢٢٥
يعيشون أو يعملون يف دور أو مؤسسات الرعاية يتمتعون حبماية كافية من نقـل بيانـاهتم                

  .الشخصية

   واألسرةاحترام البيت: ٢٣املادة     
تشري الوزارة االحتادية لالقتصاد واألسرة والشباب إىل أن مهمة منظمات الرعايـة              -٢٢٦

هي دعم الوالدين يف رعاية وتنشئة أطفاهلمـا املعـوَّقني، ومحايـة            ) األقاليم(العامة للشباب   
  .األطفال والنشء من أي شيء يعرضهم سالمتهم للخطر

ويتألف .  مساعدة أنفسها يف األوضاع اإلشكالية     وتساعد رعاية الشباب اُألسر على      -٢٢٧
الدعم واملشورة اللذان تقدمهما من حتليل املشاكل، وتقدمي معلومات عن احللول املتاحـة،             

وتركز . ومساعدة األشخاص على اختاذ قرارات وتنفيذها، ودعم التغيري الضروري يف السلوك
ت اإلشكالية يف سياق اُألسـر، وهـي    عملية تقدمي املشورة على مسائل التنشئة وعلى اجملاال       

تبقى منفصلة عن املشورة املقدمة بشأن القضايا املطروحة يف جماالت مثل التعليم، أو املشورة              
  . أو اخلدمات االستشارية املتعلقة بالديون املتعلقة باملهن،

الدعم وتتألف املساعدة املقدمة إىل اُألسر اليت متر بأوضاع متأزمة من عروض لتقدمي               -٢٢٨
 قـدر   -املناسب لطبيعة األزمة متكّن األشخاص املتأثرين من مواجهة الوضع املعين مث القيام             

ويساعد تقدمي املشورة والعـالج علـى       .  بتحّمل املسؤولية بأنفسهم مرة أخرى     -اإلمكان  
  .حماولة حتقيق التغيريات أو األهداف املرغوبة أو الضرورية

 حبظر عـام علـى      ٢٠٠١ لعام   "ن الوالدين والطفل  الئحة تعديل قانو  "وقد جاءت     -٢٢٩
  .وحيمي هذا احلظر بصورة خاصة النشء املعوَّقني. تعقيم القاصرين

 على تدابري الدعم اليت يتيحها لُألسر الـيت لـديها أطفـال     "كارينثيا"ويؤكد إقليم     -٢٣٠
ُتتـاح أيـضاً    و). تقدمي االستشارات اُألسرية وإسداء املشورة بشأن الدعم املـايل        (معوَّقون  

  .املساعدة اُألسرية واملساعدة بشأن أوقات الفراغ بغية دعم اُألسر
 محـل شـعار   ٢٠٠٨ بتنظيم مؤمتر ملدة يومني يف عام    "النمسا العليا "وقد قام إقليم      -٢٣١

وتقدم منظمـة   .  من أجل التوعية مبوضوع اإلعاقة واحلياة اجلنسية       "التمكني للحياة اجلنسية  "
شورة والدعم وتنظم حلقات عمل بشأن مواضيع الشراكة واحلياة اجلنـسية            أيضاً امل  "سينيا"

وباإلضافة إىل ذلك، يـشري اإلقلـيم إىل        . واحلب وتشكيل احلياة اُألسرية اخلاصة بالشخص     
خدمات الدعم اليت ُتقدم يف وقت مبكر إىل األشخاص املتأثرين فضالً عن تقـدمي التوجيـه                

هتدف أيضاً خدمات املساعدة املدرسية إىل متكني األطفال   و. واالستشارات والدعم إىل اُألسر   
كذلك فإن اخلـدمات    . والنشء وأُسرهم والبيئة االجتماعية من التعامل مع حاالت اإلعاقة        

  . أطفاهلا ومرافقتهمرعايةاملتنقلة تدعم اُألسر يف جمال 
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 أجل ختفيف    بتقدمي خدمات من   "تريول" و "سترييا" و "سالسبورغ"وتقوم أيضاً أقاليم      -٢٣٢
وجتـدر  . العبء الواقع على اُألسر فضالً عن تقدمي الدعم املتعدد التخصصات يف وقت مبكر            

  .مالحظة أن القوانني ذات الصلة ال متّيز بني األشخاص املعوَّقني واألشخاص غري املعوَّقني
 على توافر اخلدمات الرامية إىل خفـض األعبـاء          "فورارلبريغ"ويؤكد أيضاً إقليم      -٢٣٣

القسائم اخلاصة باملساعدة ودفع خـدمات مـساعدة        (الواقعة على والدي األطفال املعوَّقني      
فضالً عن ختفيف العبء املؤقت الواقع على املرضى الداخليني يف منشآت           ) املرضى اخلارجيني 
  ).أثناء ُعطل هناية األسبوع ويف أوضاع األزمات(اإلقامة الداخلية 

نية باإلعاقة الوضع املتمثل يف أنه ال توجد يف كـثري مـن   وقد انتقدت املنظمات املع    -٢٣٤
األحيان حرية اختيار لألشخاص ذوي اإلعاقات املتعلقة بالتعلّم أو ذوي االعتالالت العقليـة        

  .فيما يتعلق مبسألة أين ومع مْن يعيشون
. وجيري التأكيد بصورة خاصة على وضع األشخاص ذوي اإلعاقات املتعلقة بالتعلّم            -٢٣٥
 تشدد هذه املنظمات على أن األشخاص ذوي اإلعاقة هلم أيضاً احلق يف احلياة اجلنسية ويف                إذ

وكثرياً ما تتسم التوعية واملعلومات املتعلقـة مبـسائل التعقـيم           . الشراكة ويف تكوين أسرة   
وتطالب أيضاً املنظمات املعنية باألشخاص املعوَّقني باختاذ تدابري        . واإلجهاض بأهنا غري كافية   

دعم خاصة أثناء احلمل وتنشئة األطفال يف حالة آباء وأمهات األطفال املعوَّقني واألطفال غري              
املعوَّقني على السواء وكذلك يف حالة الوالدين املعوَّقني لألطفال غري املعوَّقني من أجل جتنب              

  .إثقال كاهل هذه اُألسر

  التعليم: ٢٤املادة     
ومـن مث بطريقـة   (م إىل حد كبري على نطاق وطـين       نظام املدارس يف النمسا منظَّ      -٢٣٦
ويبدأ التعليم اإللزامي بعد بلوغ الطفل سن السادسة ويستمر ملدة تسع سـنوات              ). موحدة
. ويتعني على مجيع املدارس تقدمي تعليم خمتلط بني اجلنسني . والدراسة باملدارس جمانية  . دراسية

 علـى أن حتقيـق االنـدماج يف         ١٩٩٣ لعام   "اإلصالح املدرسي  حزمة قوانني "وقد نصت   
، أصبح إدماج األطفال املعوَّقني مـن       ١٩٩٦ويف عام   . املدارس هو مهمة املدارس االبتدائية    

  .أمراً ملزماً قانوناً") املرحلة الثانوية(" عاماً ١٤ سنوات إىل ١٠الفئة العمرية من 
ميكن للوالدين أو   وإذا مل يكن يف استطاعة الطفل تتبع الدروس بسبب وجود إعاقة،              -١٣٧

املدرسة تقدمي طلب بشأن وجود احتياجات تعليمية خاصة يتعني التثبت منها مـن جانـب               
وتبعاً لرغبات الوالدين، ميكن أن جيري تعليم األطفال والـنشء ذوي           . جملس مدارس املنطقة  

جامع /االحتياجات اخلاصة إما يف مدرسة خاصة مكرسة لإلعاقة احملددة أو يف صف متكامل            
مدرسة ابتدائية، أو مدرسة ثانوية حديثة، أو يف املرحلة الدنيا من مدرسة            ( مدرسة عادية    يف

فيها ُيوضع عدة تالميذ ذوي (وُيظم التعليم اجلامع إما يف شكل فصول متكاملة     ). ثانوية عامة 
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احتياجات تعليمية خاصة يف فصل من الفصول مع أطفال غري معوَّقني، إىل جانب مدرس ثاٍن        
ختصيص تلميذ أو تلميـذين مـن       (، أو يف شكل إدماج فردي       )مدرَّب تدريباً إضافياً  متفرغ  

 على أساس العمـل     ثاٍن مدرَّب تدريباً إضافياً   ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة مع مدرس       
وإذا قرر الوالدان اتباع املسار املتكامل، يكون جملس مدارس املنطقة ُملزماً قانونـاً       ). بالساعة
  .تدابري املطلوبة لتلبية هذه الرغبةباختاذ ال
من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة الـذين    ويتعني على األطفال يف سن الدراسة       -٢٣٨

ال يدرسون يف مدارس عادية أن يتموا تعليمهم اإللزامي يف مدرسة خاصة مناسبة أو يف فصل                
 فرعاً مدرسـياً    ويشتمل اهليكل التنظيمي للمدرسة اخلاصة على أحد عشر       . مدرسي خاص 

مـثالً،  (توجد فيها جمموعة واسعة من العروض وتدابري الدعم املتعلقة حتديداً حباالت اإلعاقة             
  ).من أجل األطفال املكفوفني أو األطفال الصم

ونظراً إىل املستوى املرتفع للقبول الذي حتقق عن طريق الدروس املشتركة للتالميـذ            -٢٣٩
 اإلعاقة يف املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية، فإن أكثر من          ذوي اإلعاقة والتالميذ غري ذوي    

مخسني يف املائة من مجيع التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة قد تلقـوا التعلـيم يف                
وهذا يعين أن أكثر من نصف مجيع املدارس        . فصول متكاملة طوال بعض السنوات حىت اآلن      

ومن أجـل   . دارس الثانوية احلديثة تضم حالياً فصوالً متكاملة      االبتدائية وثالثة أرباع مجيع امل    
ضمان توفري الدعم املستمر أيضاً من أجل األطفال ذوي اإلعاقات البدنيـة أو احلـسية يف                
املدارس الثانوية املهنية والسنوات العليا من املدارس الثانوية العامة، اُختذت ترتيبات قانونيـة             

  .مالئم عن املناهج وتوسيع نطاق التدريس اخلاصخاصة متكّن من اخلروج بشكل 
وجيري بصورة رئيسية إدماج التالميذ ذوي اإلعاقات البدنية واحلسية يف مجيع املدارس              -٢٤٠

املهنية التقنية والتجارية واالجتماعية واملدارس املهنية املتعلقة بنشاط األعمال والسياحة والفنون           
راسي وإن كان القانون يتيح أيضاً درجة معينة من املرونـة           شريطة أن يفوا مبتطلبات املنهج الد     

 يف احلي الثالث من أحياء فيينا       "أونغارغراسيه"وعلى سبيل املثال، فإن املركز املدرسي يف        . هنا
وهو يتيح العديـد مـن       - هو أكرب مكان للتالميذ ذوي اإلعاقة السمعية يف املدارس التجارية         

  .تدابري الدعم اخلاصة
 خمصصاً لذوي االحتياجات اخلاصة أثنـاء        أن التالميذ الذين تلقوا بالفعل تعليماً      كما  -٢٤١

الدراسة اإللزامية باملدارس جيري إدماجهم يف مدارس لنشاط األعمال ومدارس علوم حملية ملدة             
وهذه الدروس التعاونية   . سنة واحدة يف املشاريع التجريبية املدرسية املعدة خصيصاً هلذا الغرض         

املة من أجل التالميذ املعوَّقني املقدمة يف مدارس أعمال جتارية ومدارس علوم حملية ملـدة               املتك
سنة واحدة تشمل زيادة مدة املنهج الدراسي إىل عامني اثنني مما يسمح للتالميذ ذوي اإلعاقـة                

. دبأن يتموا يف عامني اثنني ويف فصلني دراسيني ما ُيدرس عادة يف دورة دراسية مدهتا عام واح                
  .املدارسوالعامان اللذان ُيدرس فيهما معاً يعادالن السنة الدراسية التاسعة يف 
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 مبشروع جترييب الختبار دروس تعاونية ٢٠١٠/٢٠١١وسُيضطلع يف السنة الدراسية     -٢٤٢
متكاملة من أجل التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة ابتداء مـن الـسنة الدراسـية       

 هبدف حتقيق نيل مؤهالت جزئيـة       -خاصة يف املدارس الثانوية املهنية       و -التاسعة فصاعداً   
  .وحتسني فرص العمل أمام الشباب

وباإلضافة إىل ذلك، يوجد ابتداء من السنة الدراسية التاسعة خيار تلقي التـدريب               -٢٤٣
احلاجة إىل تـوفري    يتطابق مع   املهين املتكامل، وهو شكل من أشكال التدريب املهين األويل          

التدريب املالئم للنشء ذوي اإلعاقات أو املعوقات ومع ما لدى الشركات من احتياجات إىل     
 شاباً  ٤ ٧٥٠، كان يوجد    ٢٠١٠يوليه  /ويف هناية متوز  . عاملني شباب مؤهلني تأهيالً مناسباً    

يتلقون تدريباً مهنياً متكامالً، وكان أكثر من ثالثة أرباع الشركات املعنيـة تتـصور أهنـا                
  .  يف استخدامهمستستمر

  مواد التدريس اخلالية من العوائق  -١  
فيما يتعلق بالتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية والتالميذ املكفوفني يف املدارس االحتادية،             -٢٤٤

أدوات القراءة اإللكترونية، واملواد املعروضة بطريقة برايل مـن         (فإن األدوات املعينة املطلوبة     
والكتب املدرسية  ) نظم النطق اآليل للنصوص   واسيب املزودة ب  أجل احلواسيب الشخصية، واحل   

اليت جرى تكييفها لتالئم التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية تتاح عن طريق مركز مواد التدريس              
  .املنشأ يف املعهد االحتادي لتعليم املكفوفني

  إمكانية الوصول  -٢  
اف السمع، جيـري حاليـاً يف       فيما يتعلق بالدروس اليت ُتنظم للتالميذ الصم أو ضع          -٢٤٥

 إنشاء  "كالغينفورت" يف جامعة    "مركز لغة اإلشارة واالتصاالت لذوي اإلعاقات السمعية      "
  .من أجل املدارس) قاموس للغة اإلشارة(قاعدة بيانات إلكترونية بلغة اإلشارة 

 تزويد التالميذ يف املستشفيات حبواسيب ِحجرية وخبدمات        ٢٠٠٥وجيري منذ عام      -٢٤٦
، وذلك كجزء مـن مـشروع       "شبكة املدارس "كات احلاسوب، مبا يف ذلك الربط مع        شب
ويستطيع التالميذ أن يتواصلوا مع زمالئهم يف       ". الربط الشبكي لألطفال املرضى واملعزولني    "

الفصل ومع املدرسني عن طريق مؤمترات فيديو ترتكز علـى بروتوكـول اإلنترنـت وأن               
لوقت نفسه، فإن لديهم إمكانيـة الوصـول إىل وسـائط       ويف ا . يشاركوا أيضاً يف الدروس   

وقد مثّل وجود دعم تقين ونفسي وتنظيمي شامل شرطاً مـسبقاً هامـاً             . اإلعالم التعليمية 
  .لنجاح املشروع

وال يتعني على الوالدين تقدمي مسامهة مالية مقابل مواد التدريس يف املقررات الـيت                -٢٤٧
اصة أو مقابل املواد املعدة من أجل التالميذ يف املدارس          ثبت فيها وجود احتياجات تعليمية خ     

  ."صندوق حتقيق املساواة يف حتمل األعباء اُألسرية"اخلاصة، نظراً إىل أن هذه املواد متوَّل من 
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وفيما يتعلق بالتالميذ الذين ُتدفع بشأهنم عالوة الرعاية الطويلة األجل ابتـداء مـن                -٢٤٨
ذين ال يكون مبقدورهم احلضور للدراسة يف مدرسة دون وجـود           املرحلة الرابعة فصاعداً وال   

 متّول توفري املساعدة الشخصية     "وزارة التعليم والفنون والثقافة   "خدمات دعم شخصي، فإن     
وتتمثل مهمة املساعد الشخصي يف أخذ التلميذ إىل املدرسة وإعادته إىل املرتل وأيـضاً              . هلم

وهذا يشمل مساعدة التلميذ على ارتـداء مالبـسه         . ةتقدمي الدعم إليه أثناء ساعات املدرس     
وخلعها، والوصول إىل الفصل الدراسي، والذهاب إىل املرحاض، وتناول الطعام، وتـشغيل            
احلاسوب، وما إىل ذلك، ولكنه ال يشمل إعادة تدريس موضوع الدروس أو شـرحه مـرة     

العليـا مـن املـدارس      وينصب متويل املساعدة الشخصية على املرحلتني املتوسطة و       . أخرى
  .الثانوية؛ أما يف جمال التعليم اإللزامي، فيكون ذلك من مسؤولية األقاليم

ووفقاً ألحكام التشريع املتعلق بتحقيق املساواة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، فـإن               -٢٤٩
احلكومة االحتادية ملَزمة بوضع خطة مراحلية لضمان حتقيق إمكانية الوصول إىل مجيع املباين             

الوزارة االحتاديـة للتعلـيم والفنـون       "وفيما يتعلق بقطاع املدارس، قامت      . تستخدمهااليت  
  .فرقة العمل النمساوية املعنية بإعادة التأهيل بوضع هذه اخلطة بالتنسيق مع "والثقافة

  إمكانية الوصول إىل التعلّم مدى احلياة  -٣  
وحلقات دراسية متكاملة    يف مجيع أحناء النمسا حلقات عمل        ٢٠٠٠ُتقدم منذ عام      -٢٥٠

كمـا يقـوم    . تركز على اإلبداعية والتنقّل والتنمية الشخصية والتعليم االجتماعي والثقايف        
 بتقدمي مشورة تعليمية موجهة من أجـل        ٢٠٠١ منذ عام    "مركز املشورة للتعليم املتكامل   "

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
شبكة التعليم املتكامل للكبار    "، أُنشئت شبكة على صعيد الدولة هي        ٢٠٠٣ويف عام     -٢٥١

اليت تضم خرباء يف ميدان تعليم الكبار من مجيـع األقـاليم            ) Netwebln ("إن - وِب - نِت"
 ،"تعليم الكبار بال عوائـق    "كما أن الكتيب اإلعالمي     . وممثلني لألنواع املختلفة لفئات اإلعاقة    

عراض دقيـق الحتياجـات     ، يزود مجيع املؤسسات التعليمية باست     ٢٠٠٧ ُنشر يف عام     الذي
اجملموعات ذات اإلعاقات املختلفة، كما يقدم قائمة مرجعية جتعل من املمكن حبث مـا إذا               
كانت املؤسسات اخلاصة بالفرد املعين خالية من العوائق أم ال، وتبني كيف ميكـن اختـاذ                

يل مشاريع  وتقوم األقاليم أيضاً بتمو   . اخلطوات األوىل من أجل تيسري إمكانية الوصول إليها       
  .خاصة لتعليم الكبار من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة
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  نظام التعليم النمساوي  -٤  
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  إذكاء الوعي والتدريب  -٥  
يف إطار التدريب أثناء اخلدمة، تقدم كليات إعداد املعلمني دورات جامعية من أجل               -٢٥٢

  .ني أو ضعاف البصر أو الصم أو ضعاف السمعاملدرسني الذين يدرسون للتالميذ املكفوف
، فإن اخلربة يف إدارة مسائل نوع اجلنس والتنـوع ُتـذكر          ٢٠٠٩ومنذ صيف عام      -٢٥٣

. اليت تنـشرها وزارة التعلـيم      ضمن املؤهالت املطلوبة يف إعالنات وظائف مديري املدارس       
ستند مثالً إىل نوع اجلـنس،  وهذا املفهوم يزيد من احلساسية إزاء التمييز املتعدد األشكال، امل    

أو العرق، أو اخللفية االجتماعية أو اإلعاقة، وهو يهدف إىل التصدي للتمييز وإىل اإلفادة من               
  .التنوع واالختالف

املمـثلني املعنـيني    "ويشكل إذكاء الوعي يف قطاع التعليم العايل جزءاً من أعمال             -٢٥٤
وال جيـوز إال لألشـخاص ذوي       . امعة ج ٢١ جامعة من أصل     ١٣ املوجودين يف    "باإلعاقة

ويعمل مكتب أمني املظامل املعـين بـالطالب يف         . اإلعاقة أن يصبحوا ممثلني معنيني باإلعاقة     
 وبابه مفتوح للتشاور مع آحاد الطـالب علـى          "املمثلني املعنيني باإلعاقة  "وزارة العلوم مع    

  .أساس غري بريوقراطي
طالب املعوَّقني على تقدمي خـدمات املدرسـني        ويشتمل الدعم اخلاص املقدم إىل ال       -٢٥٥

واملساعدين ورقمنة املواد املقدمة وإجياد ودعم أماكن للعمل أو للقراءة من أجل األشـخاص              
 "كالغينفورت" و "غراتس" و "لينتس"وقد أُنشئت يف جامعات     . املكفوفني أو ضعاف البصر   

رسة لزيادة تطوير تـدابري الـدعم يف   مك" معاهد للدراسة املتكاملة  "فيينالاجلامعة التقنية   ويف  
وابتداء من الفصل الدراسي الـشتائي   . جمال التدريس والبحوث فيما يتعلق بالطالب املعوَّقني      

، سيجري االضطالع يف اجلامعة التقنية لفيينـا باملـشروع التجـرييب            ٢٠١٠/٢٠١١لعام  
 منوذج للدعم من    واهلدف املنشود هو اختبار   ". الدراسة الناجحة من أجل األشخاص الصم     "

أجل الطالب الصم يف جامعات فيينا يشمل كل شيء ابتداء من تنظـيم عمـل املتـرمجني                 
الشفويني للغة اإلشارة، ومواد التدريس، وخدمات الطابعني الذين يـدونون املالحظـات،            

  .أكادميية مكتوبة باألملانية واإلنكليزية/ووحدات التعريف بطريقة علمية
، الـيت   "الوضع االجتماعي للطالب ذوي االعتالالت الـصحية      "نة  والدراسة املعنو   -٢٥٦

. ُتجرى مرة كل ثالث سنوات، تقدم عرضاً عاماً جيداً هلذا اجملال جبانبيه الكمي والكيفي معاً       
  .٢٠٠٩وقد جرى االنتهاء مؤخراً من الدراسة اليت تتضمن بيانات عام 

اجملتمع املدين فيشري يف املقـام األول       أما النقد املوجه إىل قطاع التعليم من منظمات           -٢٥٧
مثالً أمـني املظـامل املعـين       (إذ توجد منظمات كثرية     . إىل استمرار وجود املدارس اخلاصة    

فهي ترى أن املدارس اخلاصة تستبعد األشخاص من        . تطلب إلغاء هذه املؤسسات    )باإلعاقة
ضاً منظمات تدعم حرية االختيار     بيد أنه توجد أي   ). املبادرة النمساوية للعيش املستقل   (اجملتمع  

للوالدين يف هذا الصدد ألهنا ترى وجود فرص أكرب للدعم والتشجيع يف املـدارس اخلاصـة           
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الرابطة النمساوية للمكفوفني واملعـوَّقني     "وعلى سبيل املثال، فإن     . ومدارس احلضانة اخلاصة  
حاجتهم إىل خـدمات     تشري إىل الوضع اخلاص للتالميذ املكفوفني وضعاف البصر و         "بصرياً

دعم ومشورة موجهة ومتخصصة بدرجة مرتفعة، وهي خدمات ترى أنه ال ميكن أن تقدمها              
وقد طالب االحتاد النمساوي للصم بتحويل املـدارس اخلاصـة إىل           . إال املؤسسات اخلاصة  

مدارس ثنائية اللغة وانتقد حقيقة أنه ال يوجد حىت يف املدارس اخلاصة للصم سوى قلة قليلة                 
  .ن املدرسني الذين يتقنون لغة اإلشارةم

وفضالً عن ذلك، تشري املنظمات غري احلكومية إىل االختالفات الكـبرية يف جمـال                -٢٥٨
وتتحدث هذه املنظمات   . االعتراف باحلاجة إىل وجود دعم تعليمي خاص يف آحاد األقاليم         
وتثـار نقطـة    . ا الصدد أيضاً عن احلاجة إىل إجراء تغيريات هيكلية يف قطاع التعليم يف هذ           

أخرى من نقاط النقد هي االفتقار إىل أحكام قانونية تتصل بالتعليم الشامل من أجل األطفال               
وتشري وزارة التعليم   . ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة بعد التعليم املدرسي اإللزامي العام        

ن من حق يف إمتام كامـل       إىل أن األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية هلم متاماً ما لألطفال اآلخري          
فترة تعليمهم اإللزامي وأن هذا يشمل تقدمي كل مساعدة ودعم منصوص عليهما يف األحكام        

ومن وجهة نظـر    . ذات الصلة املتعلقة باملدارس وهو ما يسمح أيضاً بتعديل املنهج الدراسي          
 اتفاقية األمـم    قانونية، ال تنتهك النمسا يف هذا الصدد احلق األساسي يف التعليم املذكور يف            

فقد ظل إدماج األطفال ذوي اإلعاقة جـزءاً مـن          . حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   املتحدة  
 شـأهنا  -وتنص اتفاقية األمم املتحدة هذه  . القانون املعمول به يف النمسا لفترة طويلة بالفعل       

  . على التوّسع يف هذا النظام-يف ذلك شأن خطط وزارة التعليم 
 مبزيد من التدريب أثناء اخلدمة وبزيادة       ملظامل االحتادي املعين باإلعاقة   أمني ا ويطالب    -٢٥٩

الوعي لدى مدرسي املستقبل لكي تصبح الدروس املتكاملة أمراً طبيعياً فيما يتعلـق جبميـع               
  .القائمني بالتدريس

وجيري التأكيد بصورة عامة على أن التعليم اجلامع يشكل عامالً ال بد منه لتحقيـق     -٢٦٠
دماج يف اجملتمع، وعلى أن التعليم هو حق من حقوق اإلنسان ولذلك جيب عمل كـل                االن

. شيء من أجل متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من أن يشاركوا متاماً يف النظـام التعليمـي               
 يف  ١٤‚٦ ووفقاً هلا فـإن      ٢٠٠٧وُيستشهد يف هذا الصدد ببيانات من التعداد املصغر لعام          

قد جنحـوا يف    ذوات اإلعاقة   يف املائة من النساء      ١٥‚٧اإلعاقة و املائة فقط من الرجال ذوي      
 يف  ٣١‚٣امتحانات هناية الدراسة باملدارس أو حصلوا على شهادة جامعية باملقارنة مع نسبة             

  . للنساء غري ذوات اإلعاقة يف املائة٣٣‚٣ للرجال غري ذوي اإلعاقة واملائة
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  الصحة: ٢٥املادة     
وتـشمل  .  هيئة تأمني صحي تابعة للدولة     ١٩ادية للصحة، توجد    وفقاً للوزارة االحت    -٢٦١

وهذه اخلدمات متاحة للمؤمَّن عليهم بغـض       . قائمة خدماهتا كامل جمال االحتياجات الطبية     
  .النظر عما إذا كانوا معوَّقني أم ال

وليس لإلصابة بإعاقات   . ويُنظَّم التأمني الصحي االجتماعي على أنه تأمني إجباري         -٢٦٢
كذلك ال يعتمد مستوى املسامهات على احلالـة الـصحية          . قة بااللتحاق بنظام التأمني   عال

وهكذا ففيما يتعلق بإمكانية االنضمام إىل التأمني الصحي، تكون الشروط واحدة           . للشخص
  .متاماً يف حالة األشخاص املعوَّقني واألشخاص غري املعوَّقني

. ل على خدمات إعادة التأهيـل الـضرورية       وينطبق الشيء نفسه على إمكانية احلصو       -٢٦٣
ويف منشآت  . وتؤدي تدابري الوقاية، والنهوض بالصحة، وإعادة التأهيل دوراً هاماً على حنو متزايد           

االستجمام الصحي، ُتبذل على حنو متزايد جهود ترمي إىل الوفاء باحتياجات جمموعات املرضـى       
  ).ة يف الغرف واهلياكل األساسيةجتهيزات خالية من العوائق ومعدات تقني(الفردية 
 أن يكـون    ٢٠٠١وفيما يتصل بتطبيق نظام العيادات الطبية اجلماعية، تقرر يف عام             -٢٦٤

من اإللزامي على العيادات من هذا النوع اليت لديها عقود مع صناديق التأمني الصحي التابعة               
نظمة املتعلقة مبعـايري    وفضالً عن ذلك، ففي األ    . للدولة أن تكفل الوصول إليها دون عوائق      

الترتيب اخلاصة بإعادة إسناد عقود صناديق التأمني الصحي إىل العيادات الطبية اجلماعيـة،             
أُدرج يف قائمة املعايري معيار بذل جهود جادة إلجياد إمكانية وصول املرضى املعوَّقني إىل هذه               

مة املعقودة بني صناديق التأمني     وأخرياً، فإن بعض االتفاقات العا    . العيادات بطريقة مالئمة هلم   
الصحي وجممعات العيادات الطبية تشمل قواعد بشأن التعجيل بتوفري إمكانية الوصول دون            

أما االفتقار إىل إمكانيـة الوصـول دون        .  املنشأة حديثاً  العيادات الطبية اجلماعية  عوائق إىل   
 منذ بضع سنوات بفـضل تطبيـق    يف فيينا فلم يعد قائماً  العيادات الطبية اجلماعية  عوائق إىل   

  .خطة مراحلية
ومجيع البطاقات اإللكترونية املستخدمة للحصول على اخلدمات الطبية املقدمة مـن             -٢٦٥

، مدون عليهـا كتابـةً      ٢٠١٠صناديق التأمني الصحي، واليت بدأ إصدارها ابتداء من عام          
ملعوَّقني بصرياً واملكفوفني وهذا جيعل من األيسر على األشخاص ا   ". sv"بطريقة برايل احلرفان    

  .متييز هذه البطاقة اإللكترونية عن البطاقات البالستيكية األخرى
 االنتبـاه إىل أن     "الوزارة االحتادية للزراعة والغابات والبيئـة وإدارة امليـاه        "وتوجه    -٢٦٦

" ب واإلعالم التدري"الربنامج النمساوي لتنمية املناطق الريفية يشمل تدبرياً من التدابري ُيسّمى           
 كياناً زراعياً بتقدمي عالج مدعوم باحليوانات األليفة وتثقيـف          ٣٠يف جزء منه، حنو      يقوم،

واهلدف من املشروع هو اإلسهام يف الوقاية ويف عـالج األشـخاص ذوي             . بشأن املزارع 
  .االحتياجات اخلاصة
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ة لربنامج املعوَّقني أو     بتمويل من املعونة املخصص    -وتشري األقاليم إىل أهنا تقوم أيضاً         -٢٦٧
  . بتقدمي قدر كبري من اخلدمات الصحية-من الدخل األساسي 

 الذي ينـشأ    "قانون تكافؤ الفرص يف النمسا العليا     " إىل   "النمسا العليا "ويشري إقليم     -٢٦٨
وفقاً له يف ظل ظروف معينة احلق يف أن يتحّمل اإلقليم تكلفة التأمني على النفس الطوعي يف                 

مبا يف ذلك   (أمني الصحي القانوين من أجل ضمان الوصول إىل نظام الرعاية الصحية            إطار الت 
  ).تقدمي الدعم والقيام بالعالج يف وقت مبكر

 على توفري إمكانية اسـتفادة      "تريول" و "سالسبورغ" و "النمسا الدنيا "وتؤكد أقاليم     -٢٦٩
  .يعة اجلودةمجيع األشخاص ذوي اإلعاقة فيها حبرية من اخلدمات الصحية الرف

 على حقوق املرضى فيما يتصل بالشروح واملعلومـات         "فورارلبريغ"ويؤكد إقليم     -٢٧٠
وحتظى هذه  . املتعلقة حبالتهم الصحية وأوجه العالج املمكنة أو التشاور مع شخص يثقون فيه           

يف مدرسة التمريض وأثناء التـدريب   (املواضيع بالفعل بقدر كبري من االهتمام أثناء التدريب         
  ).على مهن الرعاية االجتماعية

ويؤكد إقليم فيينا على التدابري اليت اختذها من أجل البنات والنساء، مبـا يف ذلـك                  -٢٧١
إنشاء منتدى صحي تناقَش فيه القضايا الراهنة املتصلة بصحة البنات والنساء وذلـك عـدة               

كما ُتطـرح فيـه     مرات يف السنة مع منظمات املساعدة الذاتية واملنظمات غري احلكومية،           
وأُنتج دليل بشأن تقدمي خدمات الصحة النسائية والوقاية مـن األمـراض            . احللول املمكنة 

الـدليل متـاح أيـضاً علـى املوقـع الـشبكي            (النسائية من أجل النساء ذوات اإلعاقة       
frauengesundheit-wien.at(     كما أُعد كتيب معلومات من أجل البنـات والنـساء بـشأن ،

وأُنتج هذا الكتيب ".  أسئلة وأجوبة بلغة بسيطة- طبيبة أمراض النساء/طبيبزيارة "موضوع 
ومن أجل الوصـول    . أيضاً على قرص مدمج مسعي من أجل النساء والبنات املعوَّقات بصرياً          

إىل أكرب عدد ممكن من البنات والنساء بطريقة ُتخفض فيها عتبة املعايري، ُتنظم مرة واحدة يف                
ت تشاور مع أطباء أمراض النساء ومع املتخصصني يف تعلـيم املـسائل             الشهر تقريباً ساعا  

  .وباإلضافة إىل ذلك، ُتنظم حلقات عمل بشأن احلماية من العنف البدين واجلنسي. اجلنسية
 علـى   أمني املظامل االحتادي املعـين باإلعاقـة      وتؤكد منظمات اجملتمع املدين هي و       -٢٧٢

 على وثائق التأمني الشخصي اخلاص واحلصول عليهـا         املشاكل اليت تكتنف إمكانية التعاقد    
التأمني على الصحة أو من احلوادث أو التأمني على الصحة أثناء السفر فضالً عن التـأمني                (

إذ يترتب أحياناً على شروط وثائق التـأمني أن         ). اإلضايف على الصحة والتأمني على احلياة     
  و ما يصدق أيضاً على األشخاص الـذين        ، وه "غري قابلني للتأمني عليهم   "يصبح اِألشخاص   

وقد حتقق بعض النجاح    . ال تؤدي إعاقتهم الفردية أو مرضهم إىل زيادة املخاطر على أي حنو           
  . حلول فردية بالتعاون مع رابطة شركات التأمنيإجياديف 



CRPD/C/AUT/1 

57 GE.11-46277 

وُيوجه النقد إىل نقطة أخرى هي أن التدريب املقـدَّم إىل األطبـاء والعـاملني يف                  -٢٧٣
فنظراً إىل  . ريض ومقدمي الرعاية ليس موجَّها مبا فيه الكفاية حنو تلبية االحتياجات اهلامة           التم

وبسبب العوائق القائمة عقلياً ويف جمال التـشييد، فـإن           االفتقار إىل اخلربة يف جمال االتصال     
فية فترات اإلقامة يف املستشفيات هي والعيادات النفسانية كثرياً ما تكون مسببةً لكروب إضا            

وباإلضافة إىل ذلك، فإن األشخاص الصم تكاد ال تتاح هلـم أي            . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
فرص للتحدث مع طبيب على انفراد بالنظر إىل وجود قلة فقط من األطباء الـذين لـديهم                 

  .معرفة بلغة اإلشارة
 األسنان  على أن عالج  أمني املظامل املعين بالرعاية التمريضية واملرضى يف فيينا       ويؤكد    -٢٧٤

      املعوَّقني عقلياً وألطباء األسنان وأخصائيي التخـدير وأنـه         يشكل حتدياً خاصاً لألشخاص   
  .ال توجد أيضاً سوى قلة ضئيلة من املؤسسات اجملهزة خصيصاً لذلك

  التأهيل وإعادة التأهيل: ٢٦املادة     
علـى  : ة التأهيـل  تشري الوزارة االحتادية للصحة إىل وجود أشكال خمتلفة من إعاد           -٢٧٥

لضمان جناح العالج باملستشفى أو لتخفيف اآلثار املترتبة علـى اإلصـابة            (املستوى الطيب   
وعلـى املـستوى    ) متكني الشخص من أداء مهامه يف عمله      (، وعلى املستوى املهين     )مبرض

و ويف ميدان التأمينات االجتماعية، فإن الشعار املطروح ه       ). تيسري حياته اخلاصة  (االجتماعي  
  ".إعادة التأهيل وليس منح معاش تقاعدي"

وتقوم صناديق التأمني الصحي وصناديق تأمينات املعاشات التقاعدية باختاذ التـدابري      -٢٧٦
إتاحة فترات إقامة يف مراكز إعادة التأهيل، واألطراف        : الطبية التالية استكماالً للعالج الطيب    

  . الطبية أو العالجيةوالعالج الطيب، واألدوية، واألدوات الصناعية،
وباإلضافة إىل ذلك، تتيح تأمينات املعاشات التقاعدية مزيداً من التدريب وإعـادة              -٢٧٧

التدريب، كما أهنا من حيث التدابري االجتماعية تقدم املساعدة يف احلصول على عمـل أو                
  .طائفة واسعة من القروض واملدفوعات التكميلية

 ىل مساعدة املرضى على التخلص مـن أي أضـرار         ويهدف تأمني حوادث العمل إ      -٢٧٨
ميكن أن تكون قد نشأت عن حادث ما، أو على األقل حتسني التعايف منها، وجتنب اآلثـار                 

وينبغي أن تؤدي تدابري العالج املهين إىل       . املترتبة على تفاقم اإلصابة أو املرض عند وقوعهما       
    أدية مهام عملـهم الـسابق أو، إذا        أن يكون األشخاص املعوَّقون يف وضع يستطيعون معه ت        

التدريب : االستحقاقات التالية /وُتمنح اخلدمات . مل يكن ذلك ممكناً، تأدية مهام مهنة جديدة       
أو إعادة التدريب املهين اإلضايف، واإلعانات، واملنح أو تدابري املساعدة األخرى الراميـة إىل              

وُتكمَّل هذه اجلهود بواسطة    . اد عمل متكني الشخص من مواصلة العمل، واملساعدة على إجي       
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تدابري اجتماعية مثل تقدمي ِمنح أو قروض لتكييف منازل األشخاص ذوي اإلعاقة لتتالءم مع              
  .حالة اإلعاقة، أو للحصول على رخصة قيادة أو من أجل شراء سيارة

يض وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة الذين لديهم استحقاق وفقاً لقوانني التعو            -٢٧٩
، توجد تدابري متعـددة     )املكتب االجتماعي االحتادي  /وزارة الشؤون االجتماعية  (االجتماعي  

وعلى املستوى الفردي، فإن هـذه      . تتعلق بإعادة التأهيل من أجل حتسني أوضاعهم املعيشية       
التدابري هي خدمات تشكل جزءاً من إعادة التأهيل الطيب واملهين واالجتماعي، مثل طائفـة              

، األجر املدفوع أثنـاء املـرض      عمليات العالج، واإلقامة يف منتجعات صحية، و       واسعة من 
والتدريب املهين اجملاين، واإلعانات املتعلقة بتكاليف األجور، واِملنح املقدمة للحصول علـى            

وفضالً عن ذلك، توجد استحقاقات عينية متصلة    . رخص قيادة أو إلجراء تعديالت يف املرتل      
  .الرعاية املتعلقة بتقومي العظامستحقاقات ُتقدَّم كجزء من باإلعاقة، وِمنح وا

وتشري األقاليم، يف البيانات املقدمة منها، إىل وجود طائفة واسعة من تدابري الـدعم                -٢٨٠
وبالنظر إىل أحكام تشريعات األقاليم، يتعني على       . املبكرة، وخدمات إعادة التأهيل والعالج    

كـذلك فـإن    . لة أن تكفل توظيف األفراد املؤهلني وحدهم      هيئات الرعاية غري التابعة للدو    
  .التدريب اإلضايف واملستمر فضالً عن اإلشراف مها أمران إجباريان

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن ُتمنح من امليزانية االجتماعية إعانات من أجل أشكال               -٢٨١
 املتصلة بعمل وقـدرات     أما التدابري . معينة من العالج ال تعترف هبا صناديق التأمني الصحي        

األشخاص ذوي االعتالالت فيمكن أن تشمل توفري كل من التأهيل املهين، والعمل احملمي،              
املعلومـات واملـشورة    (والتوجه املهين أو تنظيم النشاط اليومي، واملساعدة يف جمال العمل           

  .ريبية، واملصاحبة يف العمل، والتدابري التد)والدعم بشأن املسائل املتصلة بالعمل
 إىل حتّمل تكاليف نظام حاسويب من أجل        "كارينثيا"وعلى سبيل املثال، يشري إقليم        -٢٨٢

. ويف هذه احلالة، يتاح حاسوب للطفل طوال مدة تعليمه املدرسي         . الدعم املدرسي املتكامل  
وباإلضافة إىل ذلك، تتاح أيضاً هذه احلواسيب هي وبراجمها ذات الصلة ملراكـز الرعايـة               

وكجزء . ية وملدارس احلضانة لكي ميكن هلا أن تقدم احلفز واالستعداد املثاليني للمدرسة  النهار
من جمموعة املوارد املتاحة، توجد أيضاً برامج دعم خاصة، وجمموعـات ألعـاب، ونظـام               
للكامريا املسلطة على السبورة من أجل األطفال ذوي اإلعاقة البصرية احلادة، وأجهزة خاصة             

أما خارج قطاع التعليم املدرسي اإللزامـي، فـإن هـذه      .  املكفوفني متاماً  من أجل األطفال  
  .املساعدة ُتقدَّم من احلكومة االحتادية

      وتشري املنظمات املعنية باإلعاقة إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقـة البـصرية كـثرياً                -٢٨٣
 العامة، فال بد من     ولكي يشارك كثري من الناس يف احلياة      . ما يكونون أيضاً حمدودي احلركة    

وجود كلب لإلرشاد، ومن التدريب على احلركة والتوّجه والتـدريب املتـصل بـضعف              
 تطالب بـاالعتراف    "الرابطة النمساوية للمكفوفني واملعوَّقني بصرياً    "ولذلك، فإن   . اإلبصار

أيضاً وفضالً عن ذلك، ينبغي     . بكالب اإلرشاد على أهنا تدبري من تدابري إعادة التأهيل الطيب         
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أن ُيدرج يف التدابري الطبية التدريب على احلركة والتوّجه فضالً عن التدريب على مهـارات               
  .احلياة العملية من أجل املكفوفني واملعوَّقني بصرياً فضالً عن التدريب املتصل بضعف اإلبصار

 وُيوجَّه نقد آخر يتمثل يف وجود اختالفات يف جودة خدمات إعادة التأهيل تبعـاً               -٢٨٤
). حوادث العمل، أو حوادث أوقات الفـراغ، أو اإلعاقـة منـذ الـوالدة    (لسبب اإلعاقة   

وباإلضافة إىل ذلك، ُتتَّهم األقاليم بعدم تقدمي خدمات إعادة تأهيل موحدة عنـدما يوجـد               
  .استحقاق قانوين يف احلصول عليها

  العمل والعمالة: ٢٧املادة     
ا، اليت تعترب بصورة عامة معايري ذات مـستوى         قانون العمل يف النمس    معايري تكفل  -٢٨٥
فجميـع العـروض    . العمـل  من أوضاع مناسبة يف جمال     استفادة األشخاص املعوَّقني   عال،

مفتوحة ) احلر ويف عمليات النهوض بفرص العمل    ( املدرجة يف السياسة املتعلقة بسوق العمل       
ستهدف فئات خاصة مـن     وُتستكمل هذه العروض بتدابري ت    . أمام األشخاص ذوي اإلعاقة   

  ).مثالً عروض التدريب على لغة اإلشارة(األشخاص ذوي اإلعاقة 
وتوجد لدى وزارة الشؤون االجتماعية واملكتب االجتماعي االحتادي طائفة واسعة            -٢٨٦

وأهـم هـذه    . كاملة من التدابري املوضوعة من أجل الدمج املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة          
  :التدابري هو ما يلي

 ؛)مثالًُ، دعم األجور وإجراء تعديالت يف مكان العمل(التمويل الفردي   )أ(  

مثالً املساعدة الشخصية، والتهيئـة،     (دعم املشاريع، واملساعدة املصاحبة       )ب(  
  ).واملشاريع الرامية إىل مساعدة األشخاص يف احلصول على مؤهالت، ومشاريع التوظيف

  )٢٠٠٨ مع عام باملقارنة (٢٠٠٩األرقام الرئيسية لعام     
٢٠٠٩  ٢٠٠٨ 

 مباليني اليورو حاالت الدعم مباليني اليورو حاالت الدعم 
 ٧٣‚٢ ١٧ ٤٤١ ٧٢‚٩ ١٦ ٩٩٩  الفرديالتمويل

 ٨٢‚٤ ٣٢ ٤٥٤ ٧٨‚٦ ٣٠ ٧٤٤ ِمنح املشاريع
 ٩‚٣ ٩ ٨٠٩ ٨‚٨ ٩ ٦٠٠ ِمنح أخرى
   ذات الصلةاجملاالت

 ١٢‚٩ ٣٧٣ ١٢‚٢ ٣٥٦)مثالً اخلدمات املقدمة إىل الشركات(
 ١٧٧‚٨ ٦٠ ٠٧٧ ١٧٢‚٥ ٥٧ ٦٩٩ اجملموع

وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية كل عامني بوضع برنامج علـى نطـاق الدولـة                -٢٨٧
وحجر الزاوية يف هذا الربنامج هـو نظـام         . للسياسة املتعلقة بسوق العمل من أجل املعوَّقني      

ن الصندوق االجتماعي األورويب كما     وُيقدَّم التمويل إىل هذا الربنامج م     . املساعدة املصاِحبة 
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والسلطة املركزية املـسؤولة هـي      ). صندوق الضريبة التعويضية وامليزانية   (ُيقدم متويل وطين    
املساعدة املتعلقة بالعمل وتلـك     : ومن أمثلة املساعدة املصاِحبة   . املكتب االجتماعي االحتادي  

 التقنية يف مكان العمل، والتـدريب       املتعلقة بالتدريب املهين، واملساعدة الشخصية واألجهزة     
  ".التهيئة"الوظيفي، و

ويف إطار محلة التوظيف اليت تقوم هبا احلكومة، ُتعرض تدابري خاصة من أجل الفئات            -٢٨٨
وجيري التأكيد بشكل خاص على     ). مثل الشباب ذوي اإلعاقة العقلية    (احملرومة بصفة خاصة    

، ُيجرى حتليل ملواطن    "التهيئة"ب وفيما يتعلق   . إلعاقةالفئة املستهدفة املتمثلة يف الشباب ذوي ا      
القوة ومواطن الضعف يف الفترة االنتقالية بني املدرسة والعمل، توضع على أساسـه خطـة               

وتبعاً لنتائج التهيئة، ميكن أن يلي ذلـك تنظـيم          . تطوير فردية تتضمن مناظري مهنية حمددة     
ساعدة يف جمـال العمـل أو يف جمـال          تدريب من أجل احلصول على مؤهالت، أو تقدمي م        

وباإلضافة إىل ذلك، تتاح املساعدة الشخصية أو التـدريب علـى العمـل             . التدريب املهين 
  .الوظيفي من أجل النشء ذوي القيود الوظيفية الشديدة أو ذوي اإلعاقة املتعلقة بالتعلّم

ول علـى   وإذا قامت الشركات بتوظيف أشخاص ذوي إعاقة، فإهنا تستطيع احلص           -٢٨٩
إعانات إدماج، أو إعانات أجور، أو إعانات للحفاظ على الوظائف، أو ِمنح بشأن تكاليف              

  .التدريب أو إعانات لتكييف املنشآت جلعلها أكثر خلواً من العوائق/األجور
ويف ضوء خلفية قوامها أن احلصول على فرص التدريب املهين األويل يشكل حتـدياً        -٢٩٠

        ي اإلعاقات وذوي االحتياجـات التعليميـة اخلاصـة، أُنـشئ يف            كبرياً يواجه النشء ذو   
 برنامج للتدريب املهين املتكامل يتيح متديد فترة التدريب مبقدار عام أو عـامني              ٢٠٠٣عام  

وهـذا التـدريب املهـين      . وجيعل من املمكن احلصول على تأهيل جزئي يف مهنة من املهن          
وهذا يكفل حدوث تفاعـل  . ة تتعلق بالتدريب املهين  املتكامل يكون مصحوباً بتقدمي مساعد    

، ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ويف  . مرن ومالئم الحتياجات الشخص املعين وحالته     
 ٣ ٣٠٥ شخصاً من النشء يتلقون التدريب املهين املتكامـل، منـهم            ٤ ٦٨٣كان يوجد   

  .زئي يتلقون تدريباً يف جمال التأهيل اجل١ ٣٧٨ويتلقون تدريباً ممتداً 
وتوضح وزارة الشؤون االجتماعية أن الشركات املتكاملة الثمـاين الـيت تـزود               -٢٩١

 وظيفة هي أداة جمرَّبة وخمتَبـرة لتحقيـق   ١ ٧٠٠األشخاص ذوي اإلعاقة بوظائف تبلغ حنو  
وإىل ) املستندة إىل اتفاقات مجاعيـة    (وتشري الوزارة أيضاً إىل األجور املناسبة       . التكامل املهين 

  .التأمني االجتماعي الشامل املقدمة إىل َمْن ُيوظَّفون هناكتغطية 
، وخاصـة إىل    القانون االحتادي للمشتريات العامـة    وتشري املستشارية االحتادية إىل       -٢٩٢

مـثالً  (إمكانية أن ُتؤخذ قضايا السياسات االجتماعية يف احلسبان يف عملية طرح املناقصات             
  ).توظيف أشخاص ذوي إعاقة
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ل احلماية من التمييز واملضايقة يف مكان العمل جزءاً هاماً مـن تـشريعات              وتشك  -٢٩٣
والنقطة األساسية فيها هي أنه ال جيوز       . مناهضة التمييز فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة      

. التمييز ضد أحد بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف جمال التوظيف بسبب وجود إعاقة مـا               
ة تقدمي طلبات للحصول على وظائف إىل إهناء وظيفة ما، وهـي            ومتتد هذه احلماية من عملي    

تشمل معدالت األجور، والتدريب األويل والالحق، وإعادة التدريب، والقـضايا املتعلقـة            
وينبغي أن يكون تأكيد الدعاوى يف احملكمة مسبوقاً بإجراءات تـصاحل إلزاميـة يف              . باملهن

  .املكتب االجتماعي االحتادي
ة إىل ذلك، توجد فيما يتعلق باألشخاص املعوَّقني املسجَّلني محايـة مـن             وباإلضاف  -٢٩٤

فمسألة ما إذا   . الفصل من العمل، تسمح حبمايتهم من عمليات الفصل غري اجلائزة اجتماعياً          
كان ميكن الفصل من عدمه هي أمر تقرره جلنة إقليمية معنية باإلعاقة تضم منظمات جمتمـع               

  . إىل عملية موازنة للمصاحلويستند القرار املعين. مدين
وقد اختذت وزارة الصحة طائفة واسعة من التدابري الراميـة إىل حتقيـق مـشاركة                 -٢٩٥

األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي توجه النظر إىل وجود ممثل هلؤالء األشخاص يف مجيع األفرقة              
شـخاص ذوي   توفري التوجيه لأل  "وقد ُبدئ يف مشروع جترييب حيمل عنوان        . العاملة الوزارية 

وُيكفل أيضاً وجود مترمجني شفويني للغة اإلشارة يف مجيع جلسات التدريب األويل ". اإلعاقة
وباإلضافة إىل ذلك، اُتخذت تدابري ترمـي      . الداخلي والتدريب الالحق واألحداث اإلعالمية    

) وَّقنيوجود أماكن النتظار السيارات للمع(إىل زيادة إمكانية دخول مبىن الوزارة دون عوائق    
  ).وجود هواتف حممولة مربوطة بنظام اإلنذار من احلريق(وإىل رفع مستويات السالمة 

وتشري األقاليم أيضاً إىل أن النهوض بقدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على العمل ودعم               -٢٩٦
فقد قـام   . اندماجهم يف العمالة يشكالن إحدى أولوياهتا يف جمال مساعدة األشخاص املعوَّقني          

، على سبيل املثال، جبعل االستحقاقات واخلدمات أيسر مناالً عن طريق القواعد            "كارينثيا" إقليم
اجلديدة املتعلقة بالعمالة واالندماج املهين املوجَّهني حنو القدرات، وهي القواعـد الـواردة يف              

الختيار ، وبذلك يّسر هذا اإلقليم حتقيق تغيريات بشأن ا        "كارينثيا"قانون تكافؤ الفرص يف إقليم      
بني سوق العمل املفتوحة وقطـاع العمـل        (بني األشكال املختلفة لالستحقاقات واخلدمات      

 االنتباه إىل الوضع اخلاص لألشـخاص ذوي اإلعاقـات          "فورارلبريغ"ويوجه إقليم   ). احملمي
ومع استخدام برامج   . املتعلقة بالتعلّم، الذين جتري رعايتهم بالدرجة األوىل يف ورش عمل حممية          

املساعدة املتعلقة بالعمل، واإلعانات املتعلقة بتكاليف األجور، واِملنح املخصصة         (لدعم اخلاصة   ا
  .، ُتبذل حماوالت للحصول على فرص عمل دائمة يف سوق العمل املفتوحة)للتوجيه
ا  االنتباه إىل التدابري املتصلة بالعمالة اليت اختـذهت        "احتاد البلدات واملدن النمساوية   "ويوجه    -٢٩٧

  .البلدات واملدن والسلطات احمللية، واليت هي موجَّهة أيضاً إىل التالميذ والطالب ذوي اإلعاقة
وتشري غرفة العمل االحتادية إىل نتائج الدراسة االستقصائية اخلاصة للتعداد السكاين             -٢٩٨

ثـر   بـشأن أ   "الدائرة العامة للتوظيف  "وإىل بيانات   " األشخاص ذوو اإلعاقة  "املصغر بعنوان   
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أما زيـادة التـدابري     . األزمة االقتصادية واملالية وختلص إىل أن املؤهالت تؤدي دوراً رئيسياً         
إمكانية احلصول على فرص عمل، والعمالـة  : الرامية إىل دعم االندماج فهي تتصل مبجاالت     

هين، احملمية بتشريعات التأمينات االجتماعية، واملهن والفرص التدريبية اإلضافية، واالندماج امل         
  .والتعليم املهين املتكامل، ومشاريع مثل املساعدة الشخصية

وتؤكد الغرفة االقتصادية النمساوية على أمهية حتقيق االندماج املستدام وتـشري إىل              -٢٩٩
وإىل مـشاريع مثـل منـصة اإلنترنـت        " مهـن بـال عوائـق     "أحداث عديـدة مثـل      

www.arbeitundbehinderung.at            اليت تقدم معلومات عن فرص التمويـل وأمثلـةً ألفـضل 
وذلك باالشتراك مع وزارة الـشؤون      " ما يهم هو املوقف   "وُتصَدر كتيبات مثل    . املمارسات
العاملون حلساهبم اخلـاص    "كذلك توجد مشاريع بشأن أفضل املمارسات مثل        . االجتماعية

دعم األشخاص العاملني حلساهبم اخلاص الذين لـديهم اعـتالالت          هتدف إىل   " ذوو اإلعاقة 
ومن رأي الغرفة االقتصادية النمساوية أن االندماج ال ميكن أن ينجح إال إذا اضطُلع              . صحية

  .به مع إيالء االعتبار الضروري لعمليات نشاط األعمال
تخذة ضد التمييز ويؤكد على     أمني املظامل االحتادي املعين باإلعاقة إىل التدابري امل       ويشري    -٣٠٠

  .الوضع الصعب لألشخاص ذوي اإلعاقة املتعلقة بالتعلّم واألشخاص ذوي اإلعاقات املتعددة
مثـل  (وتؤكد املنظمات املعنية باإلعاقة واملنظمات املقدمة للخدمات االجتماعيـة            -٣٠١

حة لألشخاص  ضئيلة من العروض املتا     على أنه ال توجد سوى قلة ) "دياكوين" و"كاريتاس"
ذوي اإلعاقة املتعلقة بالتعلّم وذوي اإلعاقة العقلية تتيح هلم فرصاً حقيقية لالندماج يف سوق              

وباإلضافة إىل ذلك، يلزم القيام بالتوعية وإجياد نظم حـافزة مـن أجـل تـشجيع                . العمل
ي وتناد. الشركات على اإلميان بأن األشخاص ذوي اإلعاقة قادرون على أداء مهام الوظيفة           

  .أيضاً هذه املنظمات بزيادة الضريبة التعويضية
ويف ضوء وجود طائفة كاملة من الربامج املثرية لالهتمام فيما يتعلق باالنـدماج يف                -٣٠٢

سوق العمل، تنتقد هذه املنظمات االفتقار إىل التنسيق واملعلومات على املستوى املركـزي             
سة، ميكن مالحظة أن االنتقال مـن سـوق         ويف جمال املمار  . بشأن العروض املختلفة املتاحة   

العمل احملمي إىل سوق العمل من الدرجة األوىل هو أمر صعب بـالنظر إىل أن األشـخاص                 
املتأثرين يفقدون احلق يف العمل مرة أخرى يف مكان عملهم احملمي، وهو ما يشمل فقـداهنم           

تقدمي "ال للعودة إىل نظام     (ني  للدعم املايل املنصوص عليه يف التشريع املتعلق باألشخاص املعوَّق        
  ").املساعدة إىل املعوَّقني

وعلى وجه اإلمجال، تالحظ هذه املنظمات أن االفتقار إىل الوعي يف اجملتمع بـشأن              -٣٠٣
األشخاص ذوي اإلعاقة جيعل من الصعب أن يصبح هؤالء األشخاص مقبولني متاماً يف عامل              

ق بقانون التأمينات االجتماعيـة واملعاشـات       وهي تشري أيضاً إىل وجود عائق يتعل      . العمل
التقاعدية من حيث أنه ما زال من غري املمكن أن حيظى األشخاص ذوو اإلعاقـة بتغطيـة                 
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وُيوّجه النقد أيضاً   . التأمينات االجتماعية كجزء من العمل يف الورش ومراكز العمل النهاري         
  .من األحيانإىل كون إمكانية الوصول إىل أماكن العمل رديئة يف كثري 

  مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية: ٢٨املادة     
إن تعزيز التماسك االجتماعي ومكافحة الفقر قد ذُكرا يف برنامج احلكومة االحتادية              -٣٠٤

ويتمثل أحد التـدابري    . للفترة التشريعية الرابعة والعشرين على أهنما أحد األهداف األساسية        
أسـاس  قوم على   يعلى حتقيق هذا اهلدف يف األخذ حبد أدىن من الدخل           الرامية إىل املساعدة    

ومن املخطط له تنفيذ هذا التدبري يف مجيع أرجاء النمسا حبلول           . استيفاء شروط االستحقاق  
وتؤكد وزارة الشؤون االجتماعية على أن هـذه األداة         . ٢٠١١بداية عام   /٢٠١٠هناية عام   

أوضاع طارئة وال يستطيعون تغطية تكاليف معيشتهم       تفيد يف دعم األشخاص الذين ميرون ب      
ويقوم أحد األفرقـة    .  بغض النظر عما إذا كانوا معوَّقني أم ال        -إال عن طريق هذه الوسيلة      

  .العاملة بالنظر يف طرق حتسني تغطية التأمينات االجتماعية
الـيت تفيـد يف     ،  )١٩املادة  (عالوة الرعاية الطويلة األجل     وتشري الوزارة أيضاً إىل       -٣٠٥

ضمان توفري الرعاية واملساعدة اللتني حيتاج إليهما األشخاص ذوو اإلعاقة كمـا تفيـد يف               
كذلك فإهنا تشري إىل . حتسني فرصهم يف أن يعيشوا حياة مستقلة موجهة حنو تلبية احتياجاهتم  

أربـع  فقد زيدت عالوة الرعاية الطويلة األجـل        . مناذج ومفاهيم ابتكارية يف قطاع الرعاية     
        يف املائـة يف     ٢‚٨، وبنـسبة    ١٩٩٤ يف املائـة يف عـام        ٢‚٥بنسبة  : مرات منذ األخذ هبا   

 وكذلك، تبعاً ملراحل املـدفوعات، بنـسبة        ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢وبنسبة  ،  ١٩٩٥عام  
  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٦ يف املائة و٤تتراوح بني 

م عليها التعويض االجتماعي تـنص طـوال        وقد ظلت القوانني ذات الصلة اليت يقو        -٣٠٦
عقود حىت اآلن على دفع استحقاقات نقدية شهرية تغطي التكاليف اإلضافية املتصلة باإلعاقة             

مثالً، معاشات تقاعدية أساسية يف حالة العجز ولألرامل واأليتام، ودفع عالوات إضافية من             (
يدة جداً، وعالوات من أجل النظم أجل الرعاية التمريضية وللمكفوفني وحاالت اإلعاقة الشد

مـدفوعات  (فضالً عن تقدمي بدل إعاشة يف شكل حد أدىن من الـدخل             ) الغذائية اخلاصة 
، مثل دفع معاشات تقاعديـة      أساس استيفاء شروط االستحقاق   قوم على   تمعاشات تقاعدية   

  ).إضافية ومبالغ تكميلية
كون من املهم اإلشارة إىل مـسؤولية       ويف ميدان تقدمي املساعدة من أجل املعوَّقني، ي         -٣٠٧
فاألقاليم تشري إىل وجود طائفة واسعة من اخلدمات وتدابري الدعم اليت هتـدف إىل              . األقاليم

  .ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأوضاع معيشية مالئمة
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 إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقـة الـذين         "كارينثيا"وعلى سبيل املثال، يشري إقليم        -٣٠٨
. هم أموال كافية يعيشون عليها ُتمنح هلم املساعدة وفقاً للمعايري الدنيا الـضرورية            ليست لدي 

  .وتوجد استحقاقات تكميلية من أجل املصروفات اإلضافية الضرورية
 . إىل الدخل األدىن اإلضايف الـذي أُخـذ بـه حـديثاً      "النمسا العليا "ويشري إقليم     -٣٠٩

 لقانون تكافؤ الفـرص يف النمـسا العليـا          وللحصول على االستحقاقات واخلدمات وفقاً    
، يكـون علـى     )االستحقاقات واخلدمات يف ميادين اإلعاشة وأوقات الفـراغ والعمالـة         (

املستعِملني تقدمي مسامهة من عالوة الرعاية الطويلة األجل أو من األصول اململوكة هلم أو من               
  .دخلهم فوق مستوى معني

 على أن إمكانية اإلفادة من احلماية االجتماعية      "لتريو" و "سالسبورغ"ويؤكد إقليما     -٣١٠
يف حالة حدوث طارئ مايل هي أمر مستقل عن اإلعاقة ولكن توجد طائفة واسـعة مـن                 

مثـل تقـدمي    (القوانني اليت تويل اعتباراً هاماً لالحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة           
  ).الدعم بشأن املصروفات املتصلة باإلعاقة

 أنظمته املتعلقة بتقدمي اإلعانات مـن أجـل اإلسـكان           "فورارلبريغ"ليم  ويذكر إق   -٣١١
وباإلضافة إىل ذلك، فـإن املبـادئ       . االجتماعي، واستحقاقات اإلسكان، وِمنح اإلسكان    

التوجيهية احلالية املنظِّمة لإلعانات املتعلقة باإلسكان االجتماعي تنص علـى أن املـساكن             
ء غري رحبية، ُتوزَّع الشقق السكنية اخلاصة هبا عن طريـق           املؤجرة من منظمات بنا    املتكاملة

السلطات احمللية املعنية، ينبغي أال ُتقدم بشأهنا إعانات إال إذا كانت اجملمعات السكنية مصممة 
  .لتكون خالية من العوائق

 أيضاً إىل تقدمي اإلعانات بشأن املباين اجلديدة وبـشأن جتديـد            "فيينا"ويشري إقليم     -٣١٢
اين القدمية، كما يشري إىل عالوة السكن وَمْنح قروض كبديل ُيستعان به عند عدم وجود               املب

  .أموال خاصة باألشخاص املعنيني
 قائمة بطائفة كاملة من تدابري السياسات       "للبلدات واملدن حتاد النمساوي   الا"ويورد    -٣١٣

  .املتعلقة باإلعاقة اختذهتا البلدات واملدن والسلطات احمللية
وتنتقد منظمات اجملتمع املدين كون تدابري احلماية املتخذة يف األقاليم ختضع للـوائح               -٣١٤

متباينة ووجود نزر يسري فقط من املعرفة بشأن االستحقاقات واخلدمات اليت يكون من حق              
  .األفراد احلصول عليها

 ضعف   هو  يف املائة،  ٢٠معدل خطر الفقر يف حالة األشخاص ذوي اإلعاقة، البالغ          و  -٣١٥
إدارة شؤون املرأة التابعـة  "وتشري ).  يف املائة  ١١(مثيله املتعلق باألشخاص غري ذوي اإلعاقة       

 يف  ٥٠ يف حالة النساء املعوَّقات يزيد بنسبة        معدل خطر الفقر   إىل أن    "للمستشارية االحتادية 
  ). يف املائة١٦ يف املائة باملقارنة مع ٢٣(املائة عن مثيله لدى الرجال 
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  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة: ٢٩ة املاد    
 إىل أنه ظلت حتدث طوال عقدين تقريباً من الـزمن           الوزارة االحتادية للداخلية  تشري    -٣١٦

فالناخبون الذين ال يستطيعون    . حىت اآلن حتسينات تدرجيية من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة        
عون الوصول إىل مركز اقتراع تتاح      املشي أو ال ميكن اقتيادهم يف سيارات ومن مث ال يستطي          

وُتنشأ مراكـز اقتـراع     . لكي يدلوا بأصواهتم  " جلنة انتخابية متنقلة  "هلم إمكانية أن تزورهم     
 خيـار   ٢٠٠٧ويوجد أيضاً منذ عام     . مستقلة يف املؤسسات الطبية ودور التمريض الكبرية      

  .التصويت الربيدي
 الفرصة لألشـخاص ذوي     ٢٠١٠ لعام   "قانون تعديل احلقوق االنتخابية   "وقد أتاح     -٣١٧

  .اإلعاقة للحصول على بطاقة تصويت ُترسل إليهم تلقائياً قبل أي انتخاب من االنتخابات
وبصورة أساسية، يتمتع أيضاً األشخاص ذوو اإلعاقة العقلية باحلقوق نفسها الـيت              -٣١٨

ويت األشـخاص  ، مل يعد ُيستبعد من التـص     ١٩٨٧ومنذ عام   . يتمتع هبا الناخبون اآلخرون   
وميكن لألشخاص املعوَّقني عقلياً وكذلك لألشـخاص ذوي        . الذين لديهم أوصياء قانونيون   

  .اإلعاقات البدنية أو احلسية أن يرافقهم شخص لكي يساعدهم يف اإلدالء بأصواهتم
وهكذا ُيكفل أن يكون باستطاعة األشخاص ذوي اإلعاقة اسـتعمال حقهـم يف               -٣١٩

وخصوصاً التصويت الربيدي، وبطاقات  (ة من التدابري املختلفة املتاحة      التصويت وذلك باإلفاد  
، واألشـخاص املـراِفقني،   "اللجان االنتخابية املتنقلة  "التصويت، ومراكز االقتراع اخلاصة، و    

  ).وأدوات التصويت باستخدام شاشة تعمل باللمس
نتخابات اليت ُتعقد    مركز يف اال   ١٣ ٠٠٠وعدد كبري من مراكز االقتراع البالغة حنو          -٣٢٠

ومع ذلك،  . خالية من العوائق   على نطاق الدولة يوجد يف مدارس أو حانات ال تكون دائماً          
ميثل و. فينبغي أن يكون لدى كل سلطة حملية مركز اقتراع واحد على األقل خالٍ من العوائق              

عاقة واإلمكانيـات   الوضع القانوين احلايل حالً توفيقياً بني الرغبات املربَّرة للناخبني ذوي اإل          
  .الفعلية آلحاد السلطات احمللية

القواعـد ذات الـصلة يف      الوزارة االحتادية للداخليـة     توضح   ، قبل كل انتخاب   و  -٣٢١
وميكن أيضاً احلصول   . املراسيم واملنشورات فيما يتعلق باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة       

 للوزارة االحتادية للداخلية اخلـايل      على طائفة واسعة من مواد املعلومات من املوقع الشبكي        
  .متاماً من العوائق

 أنه يف حالة املباين اجلديدة أو اجملدَّدة اخلاصة باحملاكم،          وزارة العدل االحتادية  وتوّضح    -٣٢٢
جيري احلرص على أن تشمل على األقل قاعة حمكمة واحدة خالية مـن العوائـق ومركـز                 

ويف . م للتوجيه باستخدام شاشة تعمل بـاللمس      خدمات مزوداً بنظام استماع إرشادي ونظا     
  .الوقت نفسه، جيري بصورة تدرجيية جتهيز املباين األخرى للمحاكم هبذه الطريقة
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وتشري الوزارة االحتادية للعلم والبحث إىل أنه جيري حالياً مناقشة احللول املمكنـة               -٣٢٣
جياد تصويت خالٍ مـن     وصياغتها مع ممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل التمكني من إ          

ويف االنتخابات املستقبلية، سيجري إتاحـة أدوات       . العوائق يف انتخابات االحتادات الطالبية    
وتشمل نصوصاً إضـافية   ) مصمَّمة تصميماً مشتركاً  (للتصويت مزودة بشاشة تعمل باللمس      

الوصـول  وسُيطلب مرة أخرى من اللجان االنتخابية أن جتعل         . مناسبة مكتوبة بطريقة برايل   
وتوجد يف عدد من احتـادات الطـالب إدارات         . مقصورات االقتراع خالياً من العوائق    إىل  

  .خاصة لتقدمي الدعم واملشورة واملساعدة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة
وفيما يتعلق بتمثيل مصاحل العاملني املعوَّقني يف الشركات، تـشري وزارة الـشؤون               -٣٢٤

قـانون توظيـف   لاملعوَّقني الذين اسُتحدث وضعهم وفقـاً  االجتماعية إىل ممثلي األشخاص     
وتشري الوزارة أيضاً إىل أن اهليئات املمثلة ملصاحل األشـخاص ذوي  . األشخاص ذوي اإلعاقة  

 اليت تضم أكرب عـدد مـن        -األشخاص املعوَّقني    تملنظماالرابطة اجلامعة   اإلعاقة، وخاصة   
  . ُتدعم بتمويل عام-األعضاء 
قاليم أيضاً إمكانية اشتراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف االنتخابات الـيت           وتكفل األ   -٣٢٥

وينتظر أيـضاً ضـمان     . تدخل ضمن جمال مسؤوليتها، وأال توجد عوائق تعوق مشاركتهم        
إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة السياسية واحلياة العامة بفعل متثيلهم يف شىت اجملالس              

مثالً، (هذه األقاليم أيضاً الدعم إىل الرابطات واهليئات التمثيلية         وتقدم  . االستشارية باألقاليم 
  ).منظمات األشخاص الصم واملكفوفني

 على أنه لكي يتمكن األشـخاص ذوو الـصعوبات          "شبكة التمثيل الذايت  "وتؤكد    -٣٢٦
لك املتعلقة بالتعلّم من املشاركة يف احلياة السياسية، فإهنم حيتاجون إىل هيئة متثلهم هم وكـذ              

وينبغي أيضاً أن   . إىل دورات تشرح هلم عمليات االنتخاب وحقهم يف الترّشح يف االنتخابات          
  ".تسهل قراءهتا"تكون القوانني والبيانات االنتخابية وأوراق االقتراع متاحةً بنصوص 

وأشارت عدة منظمات معنية باإلعاقة إىل عدم وجود ما يكفي من مراكز االقتراع               -٣٢٧
عوائق وإىل أن اقتراحات ورغبات األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماهتم مل ُتؤخـذ      اخلالية من ال  

  .يف احلسبان بقدر كاٍف يف التشريعات املتصلة هبذه القضايا
وتضيف وزارة الشؤون االجتماعية أهنا تشارك يف أعمال فريق عامل تابع جمللـس                -٣٢٨

حلياة العامة والسياسية وأهنـا     أوروبا يتناول قضية زيادة إسهام األشخاص ذوي اإلعاقة يف ا         
 بوصـفها املنظمـة     فرقة العمل النمساوية املعنية بإعادة التأهيل     جتري مشاورات منتظمة مع     

  .اجلامعة للمنظمات املعنية باإلعاقة فيما يتعلق هبذه العملية
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  املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة: ٣٠املادة     
 النطاق  الواسع إىل التمويل والدعم     "لوزارة االحتادية لشؤون الدفاع والرياضة    ا"تشري    -٣٢٩

ونظراً إىل أن األنـشطة الرياضـية       . املقدمني من أجل األنشطة الرياضية للمعّوقني يف النمسا       
صـندوق النـهوض   " و"القانون االحتادي للنهوض بالرياضة"للمعوَّقني ُتؤخذ يف احلسبان يف    

، فإن هـذه األنـشطة الرياضـية        )http://www.ffbs.or.at/de (" للمعوَّقني األنشطة الرياضية ب
وأهم املؤسسات يف هـذا الـصدد هـي         . للمعوَّقني يف النمسا ترتكز على أساس مايل متني       

رابطة " و "ية للمعوقني جلنة األلعاب األوليمب  " و "الرابطة النمساوية لألنشطة الرياضية للمعوَّقني    "
  .وجيري أيضاً دعم األنشطة الرياضية للصم واملكفوفني. "األلعاب األوليمبية اخلاصة

وُيكفل االنتقال إىل أماكن األنشطة الرياضية ومنها عن طريق اتباع مفاهيم رائدة يف               -٣٣٠
ت احلـافالت   جمال النقل بالسيارات اخلاصة وبوسائل النقل العام املناسبة للمعوَّقني وخـدما          

  .الصغرية من أجل املعوَّقني على املستويات احمللية
 إىل أن سـتاً مـن   "زارة االحتادية للزراعة والغابات والبيئة وإدارة امليـاه الو"وتشري    -٣٣١

نويسيدِلر " و "آوِن - دوناو" و "تاياتال" و "هوهي تاوِِِِِرن " و "غيسويس"هي  (احلدائق الوطنية   
قد اُتخذت فيها بالفعل طائفة واسعة من التـدابري املتـصلة       ) "نيكالكالب" و "زيفينِكل - زي

بتوفري املرافق اخلالية من العوائق من أجل الزوار وهي مرافق جرى إجيادها أو جيري التخطيط               
  .هلا على أساس مفاهيم شاملة

ة ، باالشتراك مع اإلدارة االحتادي    الوزارة االحتادية لالقتصاد واألسرة والشباب    وقامت    -٣٣٢
، باستحداث حلقة عمل    لغرفة االقتصادية االحتادية النمساوية   السياحة والترفيه التابعة ل   صناعة  ل

، تتنـاول   " فرصة لصناعات السياحة والترفيه    -السفر بال عوائق للجميع     "دائمة ُيطلق عليها    
الحتادية اإلدارة ا  وبالتعاون أيضاً مع     -وباالقتران مع ذلك    . اجملاالت األربعة للسفر بال عوائق    

 التخطـيط   -السياحة من أجل اجلميـع      " ُوضع الكتيب املعنون     - لصناعة السياحة والترفيه  
ويتمثل أحدث ناتج من نواتج     ". والتشييد اخلاليان من العوائق يف صناعات السياحة والترفيه       

ت عروض الطبيعة اخلالية من العوائق يف صناعا       "املسماةحلقة العمل هذه يف األداة التوجيهية       
  ".السياحة والترفيه

 إىل قانون حق املؤلف الذي يتيح حوافز مقابل تقـدمي           وزارة العدل االحتادية  وتشري    -٣٣٣
ويسمح هذا التشريع باالستخدام غري التجاري لألعمال       . نتائج العمل اإلبداعي إىل اجلمهور    

الئماً هلم  املنشورة وذلك عن طريق النسخ والتوزيع على األشخاص املعوَّقني بشكل يكون م           
  .بقدر ما تكون مطالعتهم للعمل احملدد املعين عن طريق احلواس غري ممكنة بسبب إعاقتهم

ويف األقاليم، ُيستخدم التمويل من امليزانية يف دعم طائفة واسـعة مـن العـروض                 -٣٣٤
وهذه تشمل أحداثاً ترفيهية من أجل األشخاص املعـوَّقني،    . الترفيهية وتسهيالت االتصاالت  
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اثاً ُتنظم يف العطل املدرسية، وخدمات الزوار، وبرامج التدريب والرياضة، ومبـادرات            وأحد
  .ثقافية، وتدابري دعم مقدمة من دوائر خدمات اجتماعية خاصة

وكجزء من أنشطة التنمية االقتـصادية يف األقـاليم، ُتقـدم اإلعانـات أيـضاً إىل                  -٣٣٥
هياكـل أساسـية   (كانية وصول خالية من العوائق االستثمارات يف اجملاالت الرامية إىل إجياد إم     

وفيما يتصل بإمكانية الوصول إىل املرافـق       ). مالئمة للتمكني من اإلفادة من العروض السياحية      
وجيـوز  . وأماكن تنظيم األحداث الثقافية والفنية، تشري األقاليم أيضاً إىل أنظمتها املتعلقة بالبناء           

مثـل تركيـب    (صدد إجراء تدخالت يف هياكل املباين       أن يشمل اإلنفاق الضروري يف هذا ال      
مثل وضع نصوص بطريقـة برايـل، وأدلـة         (وإنشاء نقاط للمعلومات واخلدمات     ) مصاعد

وتوجه األقاليم االنتباه أيـضاً إىل وجـود        ). بالوسائط املتعددة، وخدمات معلومات شخصية    
 وأوقات الفراغ مثل املهرجانـات      طائفة واسعة من املشاريع احملددة يف ميادين الثقافة والرياضة        

املسرحية الشاملة، وخدمات ختفيف العبء اُألسري، ومحالت العطل، ومـشاريع الـرقص،            
وبرامج تعليم الفنون، وتقدمي الدعم من أجل األلعاب األوليمبية اخلاصة، وتقدمي إعانات مـن              

 ج املـشتركة ألوقـات    أجل نوادي األنشطة الرياضية للمعوَّقني، واألحداث الترفيهية، والربام       
باعتبارها أمـاكن اللتقـاء األشـخاص مـن ذوي     " الدُّور املفتوحة"الفراغ والعطل، وتنظيم   

اإلعاقات املتعلقة بالتعلّم وممن خيلْون منها، وحتقيق االندماج يف برامج العطل املدرسية لألطفال،             
 العطل املدرسية بشأن    ودورات احلاسوب من أجل النشء ذوي اإلعاقة، واأللعاب اليت تنظَّم يف          

  .موضوع الترمجة بلغة اإلشارة، وألعاب التوعية لألطفال بشأن موضوع اإلعاقة
بتنظـيم  ) يف مجلة أمـور (وتتلقى رابطات األلعاب الرياضية إعانات من أجل القيام     -٣٣٦

وعلى سـبيل املثـال، قـام إقلـيم     . أحداث رياضية كبرية واالشتراك يف املنافسات الدولية 
 ميكّن الرياضيني املعوَّقني من     ٢٠١٥-٢٠٠٩ باستحداث مفهوم رياضي للفترة      "لبريغفورار"

 كمؤشر خاص - االنتباه "تريول"ويوجه إقليم .  رياضة خمتلفة٣٠الرجال والنساء من ممارسة 
 إىل مهرجان جوائز األبطال الذي ينظمه     -على املشاركة من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة        

يه تكرمي األبطال الرياضيني التريوليني والنمساويني والدوليني إىل جانب         سنوياً والذي جيري ف   
  .أبطال األلعاب الرياضية للمعوَّقني

ويف جمال تشييد أو جتديد أماكن مزاولة الرياضة، تعمد األقاليم إىل جعل ختـصيص                -٣٣٧
يكون ذلـك   بقدر ما   -اإلعانات مرهوناً جبعل هذه األماكن خالية من العوائق بعد التجديد           

  .ممكناً تقنياً
وتساعد النجاحات الوطنية والدولية اليت حيققها الرياضيون املعوَّقون يف تغيري صورة             -٣٣٨

اجلمهور عن األشخاص ذوي اإلعاقة، وهو السبب يف أنه ُيضطلع يف هذا امليـدان بأعمـال            
  . عالقات عامة ذات صلة باملوضوع

وم سياحي متعدد األجيـال مـن أجـل         هو مفه " االختالف أمر عادي  "ومشروع    -٣٣٩
 يف إقلـيم  "ليفانـت فـايل  " يف منطقـة  االعتالل البديناملواطنني املسنني واألشخاص ذوي  
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ولكي يتمكن موظفو الفنادق واملنشآت األخرى املتصلة بالسياحة مـن تـوفري            . "كارينثيا"
 التعامـل مـع   األوضاع املناسبة من أجل اإلقامة يف املنطقة، فإهنم يتلقـون تـدريباً علـى            

وسيجري إشـراك   . االحتياجات الفردية للمجموعة املستهدفة، وُتبتكر ِحزم سياحية خاصة       
  . يف تطوير هذه التدابري"رابطة األلعاب الرياضية للمعوَّقني" و"رابطة كارينثيا للمكفوفني"

 وهي  .ومن رأي منظمات اجملتمع املدين أن اخلدمات املعروضة يف هذا اجملال غري مرضية              -٣٤٠
وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن      . ترى أن االفتقار إىل التمويل وإىل الوعي مسؤول عن هذا الوضع          

. العوائق ذات الصلة بالتشييد كثرياً ما متنع األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة بشكل كامـل              
كما ال توجد أيضاً سوى قلة قليلة من العروض املتاحة خصيصاً لألشـخاص ذوي اإلعاقـات                

ال ُتتـرجم إىل     )مثل املسرحيات (كذلك فإن األحداث الثقافية     . قة بالتعلّم يف القطاع الثقايف    املتعل
  . على عكس األمثلة اإلجيابية املوجودة يف بلدان االحتاد األورويب األخرى- لغة اإلشارة

  مجع اإلحصاءات والبيانات: ٣١املادة     
جراء دراسة استقصائية بـشأن      بإ ٢٠٠٣تقوم وزارة الشؤون االجتماعية منذ عام         -٣٤١

وُتنشر بيانات  . أوضاع الدخل واملعيشة للسكان يف اُألسر املعيشية اخلاصة على أساس سنوي          
  .الدراسة يف نص خالٍ من العوائق على املوقع الشبكي للوزارة

وتوجد جمموعة من اإلحصاءات حيتوي عليها تقرير احلكومة االحتادية عـن حالـة               -٣٤٢
    تقرير عن األشـخاص ذوي اإلعاقـة،       (٢٠٠٨عاقة يف النمسا يف عام      األشخاص ذوي اإل  

وهذا هو ثاين تقرير يصدر هبذا الشكل الشامل، وستليه تقارير أخرى يفصل            ). ٢٠٠٨لعام  
ومبناسبة إصدار التقرير املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقـة   . بني كل منها واآلخر عدة سنوات     

دراسـة  إجراء تقييم خاص للبيانات املستمدة مـن ال       ، أصدرت الوزارة تكليفاً ب    ٢٠٠٨لعام  
ويف ثنايا هذا التقيـيم،     . ٢٠٠٦لعام  أوضاع الدخل واملعيشة للسكان     ب املتعلقةستقصائية  اال

 وهم، وفقاً للتعاريف الواردة يف هذه       -أُخذت يف احلسبان أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة        
 وأوضح أثناء الدراسة أنه ظل خـالل   عاما١٦ًالدراسة االستقصائية، كل من زاد عمره عن       

  .فترة ستة أشهر على األقل يعاين قصوراً يدركه شخصياً أثناء قيامه مبهام عمله اليومي
كما أنه ليس من الواضح متامـاً       . وال يوجد حىت اآلن تعريف دويل موحد لإلعاقة         -٣٤٣

وهذا . حات املماثلة واملصطل" القيد الوظيفي "أو  " االعتالل"كيف ميكن التمييز بني مفهومي      
  .هو السبب يف أنه جيري يف الدراسات االستقصائية املختلفة اتباع مفاهيم ال تتشابه إال جزئياً

الدائرة العامـة   "ويف اإلحصاءات املتعلقة باإلعانات واملوجودة يف مستودع بيانات           -٣٤٤
 تبعاً  "عامة للتوظيف الدائرة ال "أي تقييم اإلعانات املدفوعة من جانب       (،  "للتوظيفالنمساوية  

، فإن األشـخاص    )لنوع اجلنس، والعمر، وعدد األشخاص املقدمة إليهم اإلعانة، واإلنفاق        
املسجَّلني على أهنم معوَّقون هم األشخاص العاطلون عن العمل الذين ثبتت إعاقتهم فعالً وفقاً 
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ـ        قانون توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة    ل ن قـوانني    أو لقانون رعاية الضحايا أو لقانون م
األشخاص الذين لديهم قيود أخرى على التوظيف تتصل        "األقاليم املتعلقة باإلعاقة فضالً عن      

وهؤالء هم أشخاص يعانون اعتالالت     ". بالصحة جتعل من الصعب العثور على وظائف هلم       
ويؤدي االعتالل إىل أن    . بدنية أو نفسية أو عقلية، أو يعانون اعتالالت يف وظائف حواسهم          

 من الصعب عليهم العثور على وظائف أو تعيينهم يف وظائف مما يؤدي إىل أن تكـون    يكون
  .فرص توظيفهم حمدودة

أما البيانات املتصلة بسوق العمل واملتعلقة باألشخاص املعـانني لقيـود يف جمـال                -٣٤٥
التوظيف ألسباب تتصل بالصحة فيمكن االطالع عليها على املوقع الشبكي لوزارة الشؤون            

أو على نظام استعادة البيانات من قاعدة البيانات املوجودة         ) www.bmask.gv.at(تماعية  االج
   وعلى املوقع الـشبكي ) /BALI Web ) "http://www.dnet.at/bali: بايل ويب"على اإلنترنت 

وأما البيانات املتعلقة بالتقرير السنوي عن الرعاية       ). www.ams.at ("لعامة للتوظيف الدائرة ا "ل 
، فهي تـستند إىل     www.bmask.gv.atالطويلة األجل، والذي ميكن ترتيله من املوقع الشبكي         

بيانات االحتادية لعالوة الرعاية الطويلـة األجـل، التابعـة الحتـاد            عمليات تقييم لقاعدة ال   
مؤسسات التأمينات االجتماعية النمساوية، كما تستند إىل التفاصيل املقدمة مـن اجلهـات             

  .الفردية املتخذة للقرارات
قـانون توظيـف    وتشري املستشارية االحتادية إىل أنه كجزء من الوفـاء بأحكـام              -٣٤٦

املكتـب االجتمـاعي    (، بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعيـة        عاقةاألشخاص ذوي اإل  
، جيري تنسيق البيانات املتعلقة بفئة موظفي اخلدمة املدنية االحتاديـة املنـتمني إىل              )االحتادي

املعوَّقني املستحقني وجيري استخدام هذه البيانات يف التقرير نصف السنوي املقدم إىل جملس             
  . النهوض بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع االحتاديالوزراء من أجل زيادة

وتضع األقاليم تقارير اجتماعية سنوية حتتوي أيضاً على بيانات إحـصائية بـشأن               -٣٤٧
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

وتوجه منظمات اجملتمع املدين االنتباه إىل املشاكل املتـصلة بإمكانيـة اسـتخدام               -٣٤٨
وينطبق هذا بدرجة   . ات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة للمقارنة     اإلحصاءات وقابلية البيان  

 وكثرياً ما تقّصر مؤسسات األعمال يف تقدمي        .أكرب على آحاد فئات األشخاص ذوي اإلعاقة      
عروض مغرية خالية من العوائق ويف توسيع نطاق هذه العروض وذلك بسبب االفتقـار إىل               

  . الشرائيةالوعي حبجم هذا القطاع من السكان وبقوته

  التعاون الدويل: ٣٢املادة     
تشري الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية والدولية، هي ووزارة الشؤون االجتماعية،            -٣٤٩

إىل أن الشمول وعدم وجود العوائق يشكالن عنصرين أساسيني من عناصر التعاون اإلمنائي             
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املـشاركة  (حلسبان مبدأ املشاركة    وعند تنفيذ هذا التعاون، ينبغي أن ُيؤخذ يف ا        . النمساوي
دعم الفئات احملرومـة يف     (ومبدأ التمكني   ) النشطة واملستقلة من جانب األشخاص املتأثرين     

  ).جمال النهوض بالقدرات وتعزيز احلكم احمللي
 برصد مدى شفافية الـربامج واملـشاريع        التعاون اإلمنائي النمساوي  وتقوم وكالة     -٣٥٠

فيذها، وبضمان مشاركة مجيع الفئات االجتماعيـة املـستحقة         وعمليات وضع الربامج وتن   
  .موازيةوجتنب وجود هياكل 

 Licht für die: وفيما يلي أمثلة للدعم املقدم من وكالة التعاون اإلمنائي النمـساوي   -٣٥١

Welt)    هـي  ( وهي منظمة غري حكومية تعمل يف ثالثة بلدان أفريقية   - )النور من أجل العامل
من أجل حتقيق املشاركة من جانب األشـخاص ذوي         ) ركينا فاسو، وموزامبيق  أثيوبيا، وبو 

مثالً، احلصول على الرعاية    (اإلعاقة على أساس املساواة مع غريهم وتقرير شؤوهنم بأنفسهم          
؛ ومشروع يف سري النكا يهدف إىل إعادة إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة            )الطبية األساسية 

تقدمي االئتمانات البالغة الـصغر     ) (تسونامي(ت املد الزلزايل    يف عامل العمل بعد كارثة موجا     
  ).واملشورة القانونية

وكالة التعاون اإلمنـائي   ووفقاً ألحكام قانون التعاون اإلمنائي النمساوي، يتعني قيام           -٣٥٢
أخذ احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلسبان بطريقة هادفـة يف مجيـع          "ب  النمساوي

ووفقاً للمبادئ وااللتزامات الدولية، تقوم هذه الوكالة بتعزيز املشاركة         ." تتخذهاالتدابري اليت   
من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة وبتعزيز املساواة هلم، مبا يف ذلك التدابري الوقائية وإعـادة          

 ما يتعلـق  -ويف سياق هذه العملية، ينبغي االسترشاد بتوصيات املفوضية األوروبية         . التأهيل
الً بوجوب إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة وأخذ آرائهم يف احلـسبان باعتبـارهم             منها مث 

بيد أنه ال ُينص بصورة منهجية على وجوب مشاركة األشـخاص ذوي            . أصحاب حقوق 
  .وكالة التعاون اإلمنائي النمساوياإلعاقة يف مجيع مشاريع 

العمالـة والـشؤون   عن طريق ملحقيها املعنـيني ب (وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية     -٣٥٣
، وصربيا، والبوسنة واهلرسك،    مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   االجتماعية يف كرواتيا، و   

باإلسهام يف نقل اخلربة الفنية النمساوية إىل بلدان أوروبا الشرقية وجنوب           ) وبلغاريا، ورومانيا 
. ل دعم للمـشاريع   شرقي أوروبا يف شكل حلقات دراسية ثنائية ومتعددة األطراف ويف شك          

الـدائرة العامـة    "ويشارك أيضاً يف نقل املعارف خرباء من املكتب االجتماعي االحتـادي، و           
ويف الفترة ما بني    . ، واألقاليم، والشركاء االجتماعيني، ومنظمات غري حكومية شىت       "للتوظيف

، ُعقدت حلقات دراسية وأُجريـت زيـارات بـشأن          ٢٠١٠ و ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
  . يورو٣٨٥٠٠ ع اإلعاقة ُمولت من وزارة الشؤون االجتماعية يف حدود مبلغموضو
 من أجل وكالة التعاون اإلمنائي النمساويكذلك فإن املدفوعات الصافية املقدمة من        -٣٥٤

 ١‚٠٢املشاريع املتصلة حباالت اإلعاقة قد ارتفعت من حيث نسبتها إىل األرقام اإلمجالية من              
  .٢٠٠٩ يف عام  يف املائة٢‚٢٩  إىل٢٠٠٨يف املائة يف عام 
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ويف إطار التعاون الثنائي من جانب وزارة الشؤون االجتماعية بشأن السياسة املتعلقة          -٣٥٥
 جيـري  - الذي يشارك يف متويله الـصندوق األورويب للتنميـة اإلقليميـة    -بسوق العمل   

غاريـا، وسـلوفينيا،    االضطالع مبشاريع للتعاون مع اجلمهورية التشيكية، وسلوفاكيا، وهن       
وكرواتيا، ورومانيا، وبلغاريا، وإستونيا، والتفيا، وليتوانيا، تشتمل أيضاً، إىل جانب تـدابري            

  .السياسات األخرى املتعلقة بسوق العمل، على تدابري من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة
علقـة بـسوق    السلوفاكية للسياسات املت   - أكادميية اخلرباء النمساوية  "وتشتمل مشاريع     -٣٥٦
 على اختاذ تدابري بشأن موضـوع التعيينـات يف وظـائف            ”RE:design:[net]WORK“أو  " العمل

اهلنغارية، بعقد مؤمتر مدته     - وجرى القيام، كجزء من مشروع أكادميية اخلرباء النمساوية       . والعمالة
  ".اقةمسارات جديدة يف توظيف األشخاص ذوي اإلع" بعنوان ٢٠٠٨دويل ثالثة أيام يف عام 

  التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين: ٣٣املادة     
تشري وزارة الشؤون االجتماعية إىل أن النمسا كانت إحـدى أوىل دول االحتـاد                -٣٥٧

وفيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية . األورويب اليت تصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -تضطلع وزارة الشؤون االجتماعية ومعها       :على الصعيد الوطين، جتدر اإلشارة إىل ما يلي       

 الفروع اإلقليميـة التـسعة للمكتـب        -حرصاً على حتقيق القرب من السكان يف األقاليم         
وتدير آلية التنسيق وزارة الشؤون االجتماعيـة        .االجتماعي االحتادي بدور جهات االتصال    

الستشاري االحتـادي املعـين     بوصفها اهليئة املختصة بالقضايا االحتادية، مع إشراك اجمللس ا        
  .حباالت اإلعاقة

 - على الصعيد االحتـادي      -واآللية املستقلة لتعزيز االتفاقية ومحايتها ورصدها هي          -٣٥٨
  ).قانون اإلعاقة االحتادي من ١٣املادة (جلنة الرصد املستقلة 

لألشخاص وتتمثل مهمة اللجنة يف رصد التزام احلكومة االحتادية باحلقوق اإلنسانية             -٣٥٩
     وال ختضع هـذه اللجنـة لتوجيهـات؛        . ذوي اإلعاقة كما هي منصوص عليها يف االتفاقية       

إال كمكتب يقوم بتصريف األعمال اليوميـة للجنـة          وال تعمل وزارة الشؤون االجتماعية    
  .وبتحّمل التكاليف

 أسـاس   العمل والشؤون االجتماعية ومحاية املستهلك أعضاء اللجنة علـى        ويعني وزير     -٣٦٠
  :وتضم اللجنة أعضاء موزعني كما يلي .إلعادة التأهيل الرابطة النمساوية املقترحات املقدمة من

 ؛)وممثل بديل لكل عضو(أربعة ممثلني ملنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة   )أ(

 ؛)وممثل بديل( ممثل ملنظمة غري حكومية تعمل يف ميدان حقوق اإلنسان   )ب(

  ؛)وممثل بديل(ة تعمل يف ميدان التعاون اإلمنائي ممثل ملنظمة غري حكومي  )ج(
  ؛)وممثل بديل(ممثل لألوساط األكادميية   )د(
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 ممثل واحد لوزارة الشؤون االجتماعية، له صوت استشاري فقط، وممثـل            )ه(
  .حباالت فردية  معنية تابعة للحكومة االحتادية أخرى هيئة لوزارة أو

هي ) رشحها املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة     اليت ت (والرئيسة املنتخبة للجنة      -٣٦١
  .مستشارة مستقلة حلقوق اإلنسان

 يف جلنة الرصد، الذين     بدالءالعضاء  األوفاألعضاء  : وُيشَرك اجملتمع املدين بعدة طرق      -٣٦٢
عـادة  إل  النمـساوية الرابطـة  هلم حق التصويت، يرشَّحون على أساس مقترحات تقدَّم من  

 جملتمع املدين أيضاً يف عملية الرصد عن طريق االجتماعات العلنية العامـة           ويشارك ا . التأهيل
  .اليت التزمت اللجنة يف نظامها الداخلي بعقدها بصورة دورية

 يف املـبىن    ٢٠٠٩أكتوبر  /وقد ُعقدت اجتماعات عامة حىت اآلن يف تشرين األول          -٣٦٣
ويف هـذه   . ٢٠١٠أبريـل   / يف فيينا، ويف الربملـان يف نيـسان        "شتوبينرينغ"احلكومي يف   

أو املتأثرين أن يتواصلوا مع اللجنة مباشـرة وأن         /االجتماعات، ميكن لألشخاص املهتمني و    
  .يعربوا عن شواغلهم

  .وعلى الصعيد اإلقليمي، تتخذ األقاليم التدابري التالية  -٣٦٤
نـشأ وفقـاً   ، امل"اجمللس االستشاري املعين بتكافؤ الفرص"، يقوم   "كارينثيا"ففي إقليم     -٣٦٥

لقانون كارينثيا لتكافؤ الفرص، برصد االلتزام باتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشـخاص ذوي             
، يتوىل  "النمسا العليا "ويف إقليم   . وأعضاء اجمللس هم فقط من األشخاص ذوي اإلعاقة       . اإلعاقة
ا لتكافؤ الفـرص،    ، املنشأ وفقاً لقانون النمسا العلي     "اجمللس االستشاري املعين بالتخطيط   "حاليا  

. وباإلضافة إىل ذلك، فمن املخطط له إنشاء جلنة رصـد مـستقلة           . مهمة تنفيذ هذه االتفاقية   
.  إنشاء جهة اتصال مشتركة لإلقليم بأسـره        جدوى  أنه جيري حبث   "سالسبورغ"وذكر إقليم   

تعلـق   ممثالً ملناهضة التمييز وعني شخصاً ليكون جهة اتصال فيمـا ي           "تريول"عّين إقليم    وقد
، تقوم اهليئات   "فورارلبريغ"ويف إقليم   . يف مكتب أمني مظامل اإلقليم     باألشخاص ذوي اإلعاقة  

) وأمني مظـامل املرضـى     أمني املظامل اإلقليمي  (املستقلة املوجودة حالياً واملعنية مبناهضة التمييز       
يل علـى   ويف إقليم فيينا، أُدخل تعـد     . بالعمل كجهات اتصال خبصوص رصد تنفيذ االتفاقية      

 ينص على أن اهليئة املسؤولة عن مكافحة التمييز ُيعهد إليهـا اآلن             "قانون فيينا ملناهضة التمييز   "
  .أيضاً بتعزيز اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبرصد تنفيذها

وقد أشارت منظمات اجملتمع املدين إىل ما تعتربه وضعاً غري مرضٍ خبـصوص تنفيـذ                 -٣٦٦
وهي تنتقد أيـضاً    . تفاقية ورصدها يف األقاليم فضالً عن االفتقار إىل املعلومات بصورة عامة          اال

كون جلنة الرصد الوطنية ليس لديها سوى قدر ضئيل جداً من التمويل وأن أعماهلا ُيضطلع هبا                
 أنه  بيد أن وزارة الشؤون االجتماعية توجه االنتباه إىل       ). ال ُيدفع عنها أجر   (بصفة شرفية حمضة    
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