
(A)   GE.10-17565    131210    141210 

  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير /شباط ٤ -يناير /كانون الثاين ٢٤جنيف، 

  ات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً          جتميع للمعلوم     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  أستراليا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
 وثائق األمم املتحدة اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُكـرت   . سانوهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلن          
وقد روعـي يف    . بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          

وعند عـدم وجـود    . إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات          
. حلةمعلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صا             

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن                
االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 

حلقوق أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية /التصديق على معاهدة ما و
  .اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

   )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

   )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام أو 

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
ـ      ى التمييـز  االتفاقية الدولية للقـضاء عل

  العنصري 
  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   )أ(٤نعم، املادة   ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٣٠

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية 

  -  ال ُيوجد  ١٩٧٥ديسمرب  / كانون األول١٠

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية 

) أ)(٢(١٠ املـادة    نعم  ١٩٨٠أغسطس / آب١٣
ــادة ؛)٣(و) ب(و  وامل

  ٢٠واملادة ) ٦(١٤

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول      
  نعم ): ٤١املادة (

الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق      
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       

  والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٥

الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق      
دويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      بالعهد ال 
  والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٢

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  ضد املرأة

  -  )٢(١١نعم، املادة   ١٩٨٣يوليه / متوز٢٨

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيـق      ال يوجد  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤
  نعم): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
الالإنـسانية   املعاملة أو العقوبة القاسية أو    

  املهينة  أو

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ال يوجد  ١٩٨٩أغسطس / آب٨
  نعم ): ٢١املادة (

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة  (إجراءات التحقيق

  -  )ج(٣٧نعم، املادة   ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول١٧  اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات      

  املسلحة 

إعالن ملزم مبوجـب      ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٦
   سنة١٧: ٣املادة 

-  

حـق باتفاقيـة    الربوتوكول االختيـاري املل   
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء        
 األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

  -  ال يوجد  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٨

  -  )٣(نعم   ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 وقـة حق ـالربوتوكول االختياري التفاقي  

  األشخاص ذوي اإلعاقة 
): ٧ و ٦املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٩أغسطس /آب ٢١

  نعم
، )٤(الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             : معاهدات ليست أستراليا طرفاً فيها    

تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         ، واال )٢٠٠٩توقيع فقط،   (والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      
  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم  سي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما األسا
  نعم  )٥(بروتوكول بارلريمو

  نعم    )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية
 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

  )٧(اإلضافية امللحقة هبا
  نعم

  ١٣٨نعم، عدا االتفاقية رقم   )٨(ةاالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولي
  نعم  ليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليماتفاقية ا

ُدعيت أستراليا إىل النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع                -١
 )١٠( والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      )٩(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

 واتفاقية منظمة العمـل     )١١( القسري  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء      واالتفاقية
 بالتشاور مـع    ،)١٢( املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة       ١٦٩الدولية رقم   

؛ وُدعيت أستراليا أيضاً إىل النظر يف توقيع        )١٣(السكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس     
وق االقتـصادية واالجتماعيـة     الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلق       

  .)١٤(والثقافية والتصديق عليه
وأوصت هيئات معاهدات بأن تسحب أستراليا حتفظاهتا على كل من االتفاقية الدولية              -٢

؛ وأن  )١٦( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        )١٥(للقضاء على التمييز العنصري   
؛ وأن تواصل   )١٧(ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    تنظر يف سحب حتفظاهتا على العهد الد      

  .)١٨(وتعزز جهودها الرامية إىل السحب الكامل لتحفظها على اتفاقية حقوق الطفل

  اإلطار املؤسسي والتشريعي  -باء   
 هيئات معاهدات وأربعة مقررين خاصني إىل أن أستراليا مل ُتدرج بالقدر         مخسأشار    -٣

 ومل تضع إطاراً قانونيـاً حلمايـة        ،)١٩(إلنسان يف إطارها القانوين   الكايف معاهدات حقوق ا   
 حلقوق اإلنسان األساسية على املـستوى       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو شرعةً     

بالقضاء على التمييز ضد املرأة أستراليا علـى إيـالء          املعنية  وقد حثت اللجنة    . )٢٠(االحتادي
قانون حلقوق اإلنسان يشمل كامل احلقـوق املدنيـة والثقافيـة           االعتبار الواجب العتماد    

  .)٢١(واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
 ملا أعربت عنه من قلـق إزاء        استجابةًوأوصت أربع هيئات معاهدات باختاذ تدابري         -٤

وقد وّجهـت جلنـة     . االفتقار إىل أي محاية من عدم املساواة والتمييز يف القانون االحتادي          
قضاء على التمييز العنصري نظر أستراليا بوجه اخلصوص إىل املسائل املتعلقة بالتمييز الـيت              ال

 وحثت أستراليا علـى أن تراعـي، لـدى          )٢٢(من الدستور ‘ ٢٦‘٥١ و ٢٥تثريها املادتان   
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، الثغرات اليت تعتـري احلمايـة       التمييزاستعراضها جلميع القوانني االحتادية املتعلقة مبناهضة       
 والدستورية من التمييز، وأن تتأكد من أن تنسيق تلك القوانني ال يؤدي إىل إضعاف               القانونية

  .)٢٣(القانون املتعلق مبكافحة التمييز العنصري
 مل تتخذ أي    أسترالياوقد أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها ألن             -٥

ييز العنصري على عاتق املدعى     خطوات جلعل عبء اإلثبات يف الدعاوى املدنية املتعلقة بالتم        
وأوصت بتعـديل   . عليهم بغية ختفيف الصعوبات اليت يواجهها املّدعون يف إثبات ادعاءاهتم         

  .)٢٤(التمييز العنصري ذات الصلةكافحة أحكام القانون املتعلق مب
وقد أشار املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني إىل أن احلكومة أفادت أن املـؤمتر                -٦

 ألوىل شعوب أستراليا سيؤدي دوراً رئيسياً يف التقدم حنو االعتراف مبوجب الدستور             الوطين
وقد أوصت جلنة القـضاء علـى       . )٢٥(بأوىل الشعوب األصلية وشعوب جزر مضيق توريس      

التمييز العنصري بأن تنظر أستراليا يف التفاوض بشأن اتفاق يرمي إىل إقامـة عالقـة بنـاءة         
  .)٢٦(صليةومتواصلة مع الشعوب األ

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها املتواصـل بـشأن              و  -٧
 أحنـاء   خمتلفانعدام التنسيق أو االتساق يف الطريقة اليت يتم هبا إدماج االتفاقية وتنفيذها يف              

فـرادى  على عاتق يقع  االختصاص األويل فيما يتعلق بتناول مسألة معينة    أنالبلد، وال سيما    
والحظت نشوء ُنُهج متضاربة فيما يتعلق بفـرض عقوبـات جنائيـة،            . الواليات واألقاليم 

  .)٢٧(خبصوص اإلجهاض على سبيل املثال
، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن حترص أستراليا على تعريـف           ٢٠٠٨ويف عام     -٨
 وعلـى   يالحتاد تعريفاً مناسباً وأن جترم هذه املمارسة بوجه خاص على املستوى ا           عذيبتال

وذكرت أستراليا يف رد املتابعة الذي وجهتـه إىل   . )٢٨(األقاليم على السواء  /مستوى الواليات 
 يصنف التعذيب كجرمية حمددة     ٢٠٠٩جلنة مناهضة التعذيب أهنا تعتزم إدراج تشريع يف عام          

  . )٢٩(يف قانون الكومنولث

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وبنيتها األساسية  -جيم   
اعتمدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يف             -٩

مث اعُتمدت اللجنة األسترالية    . "لفأ"، اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان يف الفئة        ١٩٩٩عام  
  .)٣٠(٢٠٠٦عام " لفأ"جمدداً يف نفس الفئة 

 الذي تـضطلع بـه اللجنـة        وبينما أعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها للعمل         -١٠
، فإهنا أعربت عن القلق لعدم وجود مفوض داخل هذه اللجنة           )٣١(األسترالية حلقوق اإلنسان  

، وكانت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية        )٣٢(يسهر خصيصاً على إعمال حقوق الطفل     
 اإلنـسان   واالجتماعية والثقافية قد أوصت أستراليا بأن تعزز والية جلنتها الوطنية حلقـوق           

وقد حثت جلنة القضاء على التمييز العنـصري        . )٣٣(لتشمل مجيع احلقوق املكرسة يف العهد     
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أستراليا على دعم اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان عن طريق تزويدها مبا يكفي من املـوارد              
، يف  )٣٤(املالية والبشرية، ال سيما عن طريق تعيني مفوض متفرغ ُيعىن مبسألة التمييز العنصري            

حني أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تنظر أستراليا يف توسيع نطـاق       
والية املفوض املعين بقضايا التمييز القائم على أساس اجلنس لتشمل معاجلة مجيـع املـسائل               

  .)٣٥(املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

  تدابري السياسة العامة  -دال   
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أستراليا بأن تكفـل، يف مجلـة      أوصت اللجنة     -١١

أمور، توفري التمويل الكايف لتنفيذ إطار حقوق اإلنسان وأن تضع خطة عمل وطنية بـشأن               
وقد أُشري إىل الدعم املقدم من أستراليا للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال            . )٣٦(حقوق اإلنسان 
ت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن ُتضمن الدولة الطـرف           وأوص. )٣٧(حقوق اإلنسان 

وقدمت ست هيئـات    . )٣٨(املقررات الدراسية الوطنية مادة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        
معاهدات توصيات تتعلق بالتثقيف والتوعية والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، مع التركيز            

  .)٣٩(بوجه خاص على األخصائيني املعنيني
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تضع أسـتراليا           -١٢

استراتيجية شاملة للحد من الفقر وإدماج مجيع الفئات السكانية يف اجملتمع، على أن تتضمن              
  .)٤٠(هذه االستراتيجية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لتمييز العنصري أستراليا على أن تتخذ التدابري املالئمـة    وشجعت جلنة القضاء على ا      -١٣
ملنع الشركات األسترالية يف الداخل واخلارج من القيام بأفعال تؤثر سلباً على متتع الـشعوب            

  .)٤١(األصلية حبقوقها وأن تنظم أنشطة تلك الشركات

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  مع آليات حقوق اإلنسانالتعاون   -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات   -١  

 )٤٢(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   
 قدم وُنظر فيه

آخر مالحظات 
 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية 

ــسطس /آب ٢٠١٠ جلنة القضاء على التمييز العنصري أغـ
٢٠١٠ 

حيل موعد تقدمي الرد    
ــسطس /يف آب أغـ
٢٠١١ 

ـ        امع حيل موعد تقـدمي التقريـر اجل
للتقريرين الثامن عشر والتاسع يف عـام    

٢٠١٢ 

حيل موعد تقدمي التقريـر اخلـامس يف     – ٢٠٠٩مايو /أيار ٢٠٠٧اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
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 ٢٠١٤ عام واالجتماعية والثقافية

ــسان ٢٠٠٧ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ــل /ني أبري
٢٠٠٩ 

تأخر تقدمي الرد منـذ     
ــسان أبريـــل /نيـ

٤٣(٢٠١٠( 

حيل موعد تقدمي التقرير السادس يف عام       
٢٠١٣ 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
 ضد املرأة

حيل موعد تقدمي الرد     ٢٠١٠يوليه /متوز ٢٠٠٩
 ٢٠١٢يوليه /يف متوز

حيل موعد تقدمي التقرير الثامن يف عام       
٢٠١٤ 

مـايو  /قُدم يف أيـار    ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٠٠٥ جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٩ 

حيل موعد تقدمي التقرير اخلامس يف عام       
٢٠١٢ 

ــول ٢٠٠٣ جلنة حقوق الطفل  ــبتمرب /أيل س
٢٠٠٥ 

 ٢٠٠٩قُدم التقرير الرابع يف عام  –

الربوتوكول االختياري للجنـة    
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      

 األطفال يف الرتاعات املسلحة

 ٢٠٠٩قُدم التقرير األويل يف عام  –  

ي للجنـة   الربوتوكول االختيار 
حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع       
األطفال وبغاء األطفال واستغالل    

 األطفال يف املواد اإلباحية

 ٢٠٠٩قُدم التقرير األويل يف عام    

اللجنة املعنية حبقوق األشـخاص     
 ذوي اإلعاقة 

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف عام        –  
٢٠١٠ 

 ُتعيد أستراليا النظر يف موقفهـا إزاء اآلراء         أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن       -١٤
اليت اعتمدهتا اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص             
باحلقوق املدنية والسياسية وأن تضع إجراءات مالئمة لوضع تلك اآلراء موضع التنفيذ امتثاالً             

  .)٤٤(تصاف فعال ويف التعويضألحكام العهد اليت تضمن للفرد احلق يف سبيل ان

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
، بالدعوة الدائمة اليت وجهتها     ٢٠١٠رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف          -١٥

أستراليا إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة املواضيعية، والحظت باخلصوص الزيارتني اللتني أجرامها           
  .)٤٥(٢٠٠٩م مقرران خاصان إىل أستراليا يف عا

 نعم ُوجهت دعوة دائمة
 ١٥ -يوليـه   / متـوز  ٣١(املقرر اخلاص املعين بالـسكن الالئـق         آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات 

  ؛ )٤٦()٢٠٠٦أغسطس /آب
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان         

  ؛)٤٧()٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨-١٧(األصليني 
 ٤-نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٣(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة       

 )٤٨()٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
؛ اخلبري املـستقل    )٤٩(املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين      زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ 

 املعين بآثار الديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان
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  زيارات طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  متابعة الزيارات
وردت . )٥٠( رسالة ١١خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت       الردود على رسائل اإلدعاءات والنداءات العاجلة

 .)٥١( رسائل٨احلكومة على 
 اسـتبياناً أرسـلها     ٢٣ استبيانات من أصـل      ٧ردت أستراليا على     سائل مواضيعيةالردود على االستبيانات املتعلقة مب

 .)٥٢(مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
قدمت أستراليا تربعات إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خـالل              -١٦

، الحظت جلنة مناهضة التعـذيب مـع        ٢٠٠٨ويف عام   . )٥٣(االستعراضالفترة املشمولة ب  
التقدير تربعات أستراليا السابقة يف صندوق األمم املتحدة للتربعـات لـضحايا التعـذيب              

  .)٥٤(وشجعت أستراليا على استئناف دعمها

 تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين            -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، إىل أن الـسكان   ٢٠٠٩أشار املقرر اخلاص املعين بالسكان األصـليني، يف عـام             -١٧

األصليني وسكان جزر مضيق توريس قد عانوا تارخياً من القمع والتمييز العنـصري وأهنـم               
 وتـرد   .)٥٥(السكان األصليني يقاسون من حالة ضعف شديد مقارنة بأهايل أستراليا من غري           

معلومات مفصلة عن التفاوت يف جودة احلياة بني السكان األصليني والسكان غري األصليني             
، ويف تقرير إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية       )٥٦(يف تقارير صدرت عن مقررين خاصني     

ـ  )٥٧(٢٠٠٩عن حالة الشعوب األصلية يف العامل الصادر يف عـام        در عـن   ويف تقريـر ص
وقد رحبت  . )٥٩(٢٠٠٩، ويف دليل منظمة العمل الدولية لعام        )٥٨(٢٠١٠اليونسكو يف عام    

سـد  "يف إطـار محلـة      آليات حقوق اإلنسان باملبادرة الربناجمية اهلامة اليت اختذهتا احلكومة          
  .)٦٠(مان الذي يعانيه السكان األصليونمن أجل احلد من احلر" الفجوة
دم هام، أعرب املقرر اخلاص عن االنشغال إزاء التـشريعات          ورغم ما أحرز من تق      -١٨

 من  ٢٠٠٧ لعام   اليت اعتمدهتا أستراليا يف إطار خطة االستجابة للطوارئ يف اإلقليم الشمايل          
، )٦١(أجل التصدي ملا يتعرض له األطفال من إيذاء يف اجملتمعات احمللية للـسكان األصـليني              

ستجابة للمشاكل اليت يواجهها سكان وادي سـوان يف         وإزاء اخلطة اليت وضعتها أستراليا لال     
 ٢٠٠٦، والتعديالت اليت أدخلت يف عـام      )٦٣( وخمططات تأجري األراضي   )٦٢(أستراليا الغربية 

. )٦٤()اإلقليم الـشمايل  ( املتعلق حبقوق السكان األصليني يف األرض        ١٩٧٦على قانون عام    
عنصري إىل أن جمموعـة التـشريعات       ، أشارت جلنة القضاء على التمييز ال      ٢٠١٠ويف عام   

لطوارئ يف اإلقليم الشمايل ما زالت متيز بني األفراد علـى  لاملعتمدة يف إطار خطة االستجابة     
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، وحثت أستراليا على إعـادة      "التدابري اخلاصة "أساس العرق بسبل منها استخدام ما يسمى        
تخدام القانون للتصدي   تفعيل قانون مكافحة التمييز العنصري بشكل كامل، مبا يف ذلك اس          

وتقدمي اجلـرب   لطوارئ يف اإلقليم الشمايل     لبصرامة للتدابري املعتمدة يف إطار خطة االستجابة        
؛ وحثتها أيضاً على أن تكفل توافق مجيع التدابري اخلاصة املنصوص عليهـا             الالزم للمتضررين 

توصية العامة للجنة املتعلقة    يف القانون األسترايل، ال سيما تلك املتصلة باخلطة املذكورة، مع ال          
، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية       ٢٠٠٩ويف عام   . )٦٥()٢٠٠٩(بالتدابري اخلاصة   

  .)٦٦(واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة يف هذا اخلصوص
ساء الشعوب األصـلية    ويف إشارة إىل بعض الفئات الضعيفة من النساء، مبن فيهن ن            -١٩

والنساء ذوات اإلعاقة واملهاجرات والنساء الاليت ينتمني إىل أصول متنوعة ثقافيـاً ولغويـاً              
ونساء اجملتمعات احمللية النائية والريفية، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة              

ة على شكل أهداف وحصص عن انشغاهلا من أن أستراليا مل تشجع اعتماد تدابري خاصة مؤقت
ملزمة للتصدي لضعف متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار ويف احلياة السياسية والعامة، كمـا               
أعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار غياب املساواة بني الرجل واملرأة يف جمـاالت التعلـيم         

التمييـز  مكافحة  وكررت اللجنة توصيتها بأن تستخدم أستراليا قانون        . )٦٧(والعمل والصحة 
إضـافة  . )٦٨(على أساس اجلنس استخداماً تاماً وأن تنظر يف اعتماد تدابري خاصة مؤقتة القائم  

 ١٩٨٤إىل ذلك، رحبت اللجنة باالستعراض الذي أجراه جملس الشيوخ ملدى فعالية قانون عام              
مي مـشروع   التمييز القائم على أساس اجلنس وحثت أستراليا على إعادة تقـد          مبكافحة  املتعلق  

  .)٦٩(٢٠٠٨املقدم يف عام جملس الشيوخ قانون إىل الربملان يأخذ يف االعتبار نتائج تقرير 
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن االنشغال إزاء مـا وردهـا مـن                 -٢٠

معلومات تتعلق بوجه اخلصوص بسلسلة اهلجمات العنصرية اليت استهدفت طالباً هنوداً، مما            
وأشارت اللجنة إىل تقارير تربز استمرار التمييز       . )٧٠(فاة أحدهم يف والية فيكتوريا    أسفر عن و  

وانعدام املساواة يف احلصول على اخلدمات وتقدميها، وهي مشاكل يواجهها أفراد أقليات معينة             
مبا فيها اجملتمعات األفريقية والسكان املنحدرون من أصل آسيوي ومسلم وشـرق أوسـطي،              

وشجعت اللجنة أستراليا على أن تضع وتنفذ سياسة شـاملة          . )٧١(اء املسلمات سيما النس  وال
حمدثة تراعي تعدد الثقافات وتعكس ما يتسم به اجملتمع األسترايل من تنوع إثين وثقايف متزايد،               

  .)٧٢(وأوصتها بأن تعزز البعدين العرقي والثقايف ضمن برناجمها املتعلق باإلدماج االجتماعي

  يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد   -٢  
أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أستراليا يف مجلة أمور بأن تتخذ ما يلزم مـن                 -٢١

التدابري التشريعية والتدابري األخرى لضمان عدم تسليم أي شخص لدولة قد يكون معرضـاً              
  .)٧٣(فيها حلكم اإلعدام

ن تقارير عن استخدام مـوظفي إنفـاذ        وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها م         -٢٢
 املفرطة إزاء بعض الفئات، كفئات السكان األصـليني واألقليـات العرقيـة             للقوةالقانون  
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واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب؛ وأعربت اللجنة عن أسفها ألن الشرطة هي اليت حتقق يف         
 املفرط لألسـلحة    وأعربت عن انشغاهلا أيضاً إزاء االستخدام     . ادعاءات سوء تصرف أفرادها   

  .)٧٤(املشلة للحركة من جانب أفراد قوات الشرطة
وأعربت آلية أو أكثر من آليات حقوق اإلنسان عن القلق إزاء اكتظاظ الـسجون،                -٢٣
؛ وقسوة النظام املفروض على احملتجزين يف السجون اليت تطبق          )٧٥(سيما يف غرب أستراليا    ال

 واسـتمرار   )٧٧( عدد السجناء بشكل غري متناسب     ؛ وارتفاع )٧٦(دةمشّدفيها إجراءات أمن    
املشاكل اليت أدت على مدى السنني إىل وفاة عدد كبري من األشخاص املنتمني إىل الـسكان         

؛ كما أعربت عن القلـق إزاء رداءة األحـوال يف العديـد مـن               )٧٨(األصليني يف السجن  
اقة ذهنية املشمولني بنظام    أو إع /؛ وارتفاع نسبة األطفال املصابني مبرض عقلي و       )٧٩(السجون

، كررت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنية         ٢٠١٠ويف عام   . )٨٠(قضاء األحداث 
تخذ التـدابري الالزمـة لـضمان       بتطبيق االتفاقيات والتوصيات اإلعراب عن أملها يف أن تُ        

لـسجون اخلاصـة    احلصول على املوافقة احلرة واملستنرية للسجناء قبـل اسـتخدامهم يف ا           
حلساب شركات تابعة خلواص، مبا يكفل عدم إجبار أي سجني على العمل يف مثل هذه                أو

 من  ١ يتفق مع املفهوم الواسع ألحكام الفقرة        على حنو املؤسسات حتت التهديد بأي عقوبة،      
  .)٨١()٢٩رقم ( من اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمل اجلربي ٢املادة 
 هيئات معاهدات مبا اختذته أستراليا من خطوات، لكنها أشارت إىل تواصل            رحبت  -٢٤

وأشارت اللجنة املعنية بالقـضاء     . )٨٢(ارتفاع مستويات العنف ضد املرأة بصورة غري مقبولة       
على التمييز ضد املرأة إىل استمرار ظاهرة التحرش اجلنسي يف مكان العمل كمـشكلة مـن                

، وأوصت أستراليا بأن تعاجل مسألة سـوء املعاملـة          )٨٣(املرأةاملشاكل اخلطرة اليت تواجهها     
والعنف اللذين تتعرض هلما النساء ذوات اإلعاقة الاليت يعشن يف مؤسسات الرعاية أو مراكز              

وأوصت اللجنة املعنيـة   . )٨٤(اإليواء املدعومة، وأن توفر، يف مجلة أمور، املالجئ للمهاجرات        
بأن تعتمد أستراليا تشريعات وطنية وتضع خطة عمل وطنيـة   بالقضاء على التمييز ضد املرأة      

للحد من العنف ضد املرأة وأطفاهلا، مبا يف ذلك إنشاء آلية للرصد املستقل؛ وأن تتخذ التدابري       
. )٨٥(املالئمة لتجرمي أعمال العنف املرتيل ومالحقة املسؤولني عن هذا العنـف ومعاقبتـهم            

ع مستويات العنف الذي يستهدف نساء وفتيات السكان وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ارتفا
، وحثت أستراليا كذلك على أن تنفذ استراتيجيات حمـددة يف إطـار اخلطـة               )٨٦(األصليني

 اخلدمات القانونية املناسبة ثقافياً لصاحل نساء الـسكان         لتقدمير التمويل الالزم    وفّالوطنية وتُ 
نشغاهلا من أن إساءة معاملة األطفال ال تزال        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن ا     . )٨٧(األصليني

 وألن عـدداً    )٨٨(تشكل مشكلة رئيسية وألن األطفال معرضون ملستويات مرتفعة من العنف         
الكثريين من هؤالء  وألن )٨٩(كبرياً من أطفال السكان األصليني يقبع أحد والديهم يف السجن      

للجنة بأن تواصـل أسـتراليا اختـاذ        ، وأوصت ا  )٩٠( تشملهم الرعاية البديلة لألسرة    األطفال
يلزم من تدابري ملنع خمتلف أشكال اإليذاء والعنف اليت يتعرض هلا األطفال ومكافحتـها؛               ما

وأن تكفل جلميع ضحايا العنف إمكانية االستعانة مبحامٍ واحلصول على املساعدة مبا يف ذلك              
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، وأن  )٩١(رية للعنف داخل األسرة   وأن تعزز التدابري الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذ       التعويض  
 الدعم املقدم إىل أسر السكان األصليني وتنفذ مبدأ إيداع أطفال السكان األصليني تنفيذاً       تزيد
  .)٩٢(كامالً
أوصت جلنة مناهضة التعذيب أستراليا بأن تعتمد وتنفذ تشريعاً حيظر العقوبة البدنية  و  -٢٥

راكز االحتجاز وكافة مراكز الرعاية البديلـة يف        يف البيت ويف املدارس احلكومية واخلاصة وم      
  .)٩٣(مجيع الواليات واألقاليم

 إىل تعليقات وردهتا    ٢٠١٠أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام          و  -٢٦
من اجمللس األسترايل لنقابات العمال تفيد أن عماالً أجانب مهرة يعملون بصفة مؤقتـة، يف               

، ال يتمتعون حبماية كافية من االستغالل وخيضعون أحياناً للعمل          ٤٥٧ات  إطار خطة التأشري  
 إىل مسألة االجتار بالبشر رغم ما اختذ من         النظرووجهت مخس هيئات معاهدات     . )٩٤(اجلربي

 يف حني أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف مجلة أمور،              )٩٥(تدابري إجيابية 
ليا يف إطار خطة العمل املنقحة ملكافحة االجتار بالبشر إطاراً حلقوق اإلنسان            بأن تعتمد أسترا  

  .)٩٦(ج تكمل النهج احلايل للعدالة اجلنائيةُهتنظر يف اعتماد ُنأن و

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تتخذ أستراليا تدابري صارمة للقضاء علـى               -٢٧

شكال االستخدام املفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، وأن تنـشئ آليـة              مجيع أ 
للتحقيق بشكل مستقل يف الشكاوى املتصلة باالستخدام املفرط للقوة، وأن ترفع شـكاوى             

  .)٩٧(ضد من يدعى ارتكاهبم تلك األفعال، وأن تقدم اجلرب الكايف للضحايا
أستراليا إىل منع حاالت الوفاة يف السجن       وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تسعى         -٢٨

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تتخذ        . )٩٨(والتحقيق فيها على وجه السرعة    
أستراليا تدابري فورية، بالتشاور مع اجملتمعات األصلية، إلعادة النظر يف التوصيات الـصادرة             

يات السكان األصليني يف السجن، وأن       عن اللجنة امللكية املعنية بالتحقيق يف وف       ١٩٩١عام  
وأوصت جلنـة حقـوق   . )٩٩(حتدد التوصيات اليت ال تزال صاحلة بغية وضعها موضع التنفيذ  

الطفل وجلنة مناهضة التعذيب بأن تلغي أستراليا نظام العقوبات اإللزامية نظراً ملا خيلفه مـن               
ى املقرر اخلاص املعين بالـسكان      وأوص. )١٠٠(آثار غري متناسبة ومتييزية حبق السكان األصليني      

األصليني بأن تتخذ أستراليا تدابري فورية وحمددة ملعاجلة العدد غري املتناسب مـن الـسكان               
س، وال سيما األحداث والنساء، القابعني يف       ياملنتمني إىل الشعوب األصلية وجزر مضيق تور      

  . )١٠١(السجن
تعاجل أستراليا العوامل االجتماعيـة     وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن          -٢٩

واالقتصادية اليت تفسر ارتفاع عدد السكان األصليني املشمولني بنظـام العدالـة اجلنائيـة؛              
وشجعتها على اعتماد استراتيجية إلعادة االستثمار يف قطاع العدالة، مع مواصـلة وزيـادة              
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اسـتراتيجيات العدالـة    اللجوء إىل احملاكم وآليات التوفيق اخلاصة بالـشعوب األصـلية و          
 وأن تنفذ التدابري الواردة يف اإلطار الوطين للقوانني واإلجراءات القضائية اخلاصة            ؛اإلصالحية

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تتخذ أستراليا تدابري فعالة          . )١٠٢(بالشعوب األصلية 
 التمويل  ُتوفّراألجانب، وأن   لضمان املساواة يف فرص الوصول إىل العدالة للسكان األصليني و         

الكايف إلتاحة املعونة القانونية، مبا فيها خدمات الترمجة الفورية، للسكان األصليني وسـكان             
  .)١٠٣(سيجزر مضيق تور

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
أوصت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة بـأن                 -٣٠

تستجيب أستراليا ملا أعربت عنه اللجنتان من انشغال إزاء تواصل استخدام تعقـيم النـساء               
  . )١٠٤(والبنات املعوقات كأداة للعالج يف بعض واليات أستراليا

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  لسياسيةاملشاركة يف احلياة العامة واحلياة ا

أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تنفذ أستراليا مشروعها املتعلق حبرية الدين              -٣١
واملعتقد مبا يتمشى متاماً وأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأن تعتمد             
قوانني على املستوى االحتادي بشأن أفعال التحريض على الكراهية حسب ما هو منـصوص              

  .)١٠٥( من العهد٢٠عليه يف املادة 
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل أستراليا وتعزز جهودها الرامية إىل محايـة               -٣٢

األطفال محاية فعالة من التعرض للعنف والعنصرية واملواد اإلباحية من خـالل تكنولوجيـا              
 يف ذلـك    اهلاتف احملمول وأفالم الفيديو واأللعاب وغريهـا مـن التكنولوجيـات، مبـا            

  .)١٠٦(اإلنترنت

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 واللجنـة املعنيـة     ٢٠٠٨أحاطت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام            -٣٣

 واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      ٢٠٠٩باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام       
 املتعلق بالعمل العادل وقانون عـام       ٢٠٠٩ علماً بسّن قانون عام      ٢٠١٠ عام   ضد املرأة يف  

، ولكن هذه اللجـان أعربـت عـن         )١٠٧( مدفوعة األجر   املتعلق باإلجازة الوالدية   ٢٠١٠
االنشغال إزاء استمرار التمييز القائم على أساس نوع اجلنس يف جمـال العمـل؛ وتواصـل                

ن الرجل واملرأة وما ينجر عن ذلك من أثر على األمـن            التفاوت يف األجور اليت تدفع لكل م      
إزاء مسؤوليات الرعايـة الـيت تـؤثر يف         كما أعربت عن االنشغال     االقتصادي للمسنات؛   

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة           . )١٠٨(مشاركة املرأة يف قوة العمل    
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 آليات تعىن   إلقامة وحدة متخصصة    نشئوُتأستراليا على أن تضع استراتيجية وطنية لألجور،        
  . )١٠٩(برصد التفاوت يف األجور وتضع سياسة شاملة لرعاية األطفال

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تضع أسـتراليا           -٣٤
الشعوب برامج وتدابري خاصة ملعاجلة احلواجز الكبرية اليت يواجهها العديد من األشخاص من             

األصلية وملتمسي اللجوء واملهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع باحلق يف العمل، مبا             
  .)١١٠(يف ذلك تدابري هتدف إىل محاية هذه الفئات من االستغالل

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تبطل أستراليا،            -٣٥
 مـع   تتعارضراب واليت   ض، العوائق والقيود املفروضة على احلق يف اإل       يف القانون واملمارسة  

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقيـة           ٨أحكام املادة   
 وأشري بوجه خاص إىل أحكام قانون حتسني صـناعة البنـاء            ٨٧منظمة العمل الدولية رقم     

  .)١١١(٢٠٠٥والتشييد لعام 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف مجلة أمور، بأن             -٣٦

تتخذ أستراليا ما يلزم من تدابري لتوفري ما يكفي من استحقاقات الضمان االجتماعي، مبا فيها               
قاعدية وبدالت الشباب، لتمكني املستفيدين مـن التمتـع         استحقاقات البطالة واملعاشات الت   

االلتزامات "وأوصت اللجنة بقوة بأن تستعرض أستراليا الشروط، مثل         . مبستوى معيشي الئق  
مدفوعات الرعاية االجتماعية اليت    " حجر"املتبادلة يف برنامج االنتقال من الرعاية إىل العمل و        

  .)١١٢( واملهمشني من األسر والنساء واألطفالرومنياحملميكن أن تكون هلا آثار عقابية على 
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تتخذ أستراليا            -٣٧

ما يلزم من تدابري استجابةً ملا أعربت عنه اللجنة من انشغال إزاء النقص العام يف اخلـدمات                 
قدم إىل األشخاص الذين يعانون مـن مـشاكل        الصحية يف السجون، وعدم كفاية الدعم امل      

الصحة العقلية، وكذلك صعوبة الوصول إىل خدمات الصحة العقلية، ال سـيما يف حالـة               
وقد أثريت شواغل مماثلـة يف   . )١١٣(الشعوب األصلية والسجناء وملتمسي اللجوء املسجونني     

ين بـاحلق يف الـصحة       واملقرر اخلاص املع   )١١٤(هذا اخلصوص من قبل جلنة مناهضة التعذيب      
وكان املقرر اخلاص قد أوصى، يف مجلة أمور، بأن . )١١٥(عقب الزيارة اليت قام هبا إىل أستراليا     

تنجز أستراليا، على سبيل األولوية، دراسة بشأن قضايا السكان األصليني املـسجونني، وأن             
ل فترة احلبس هي    تتأكد من أن أية تدابري جديدة تتعلق مبنع اإليداع يف احلبس والعالج خال            

 ملموسة وتقييم مناسب، مع توجيه عناية خاصـة لبحـث           قواننيتدابري قائمة على أساس     
 أسـتراليا    املقرر اخلاص  املسائل املتعلقة باألمراض العقلية وإدمان املخدرات واألمية؛ وأوصى       

مس ت كريسأيضاً بأن تعيد النظر يف مدى مالئمة مرافق االحتجاز اليت ال تزال قائمة يف جزيرة    
  .)١١٦(وأن تقيم على سبيل األولوية خدمات الصحة العقلية املقدمة إىل هذه الفئة من السجناء
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 املعين باحلق يف السكن الالئق إىل وجود أزمـة           اخلاص ، أشار املقرر  ٢٠٠٦يف عام     -٣٨
ومباشراً على أشـد  شديداً إسكان خطرة تشمل فئات عديدة من السكان ولكنها تؤثر تأثرياً   

وأوصى يف مجلة أمـور بـأن       . )١١٧(ات السكان حرماناً واألسر املعيشية املنخفضة الدخل      فئ
تعتمد أستراليا سياسةً وطنية شاملة ومنسقة يف جمال اإلسكان وأن تضع استراتيجية إسـكان              

وأشارت . )١١٨(تعاجل املشاكل اهليكلية على حنو فعال وتأخذ بنهج شامل إزاء حقوق اإلنسان           
 أيضاً إىل حالة التشرد اليت تـؤثر        )١٢٠( وجلنة حقوق الطفل   )١١٩(ة حبقوق اإلنسان  اللجنة املعني 

وأوصت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية       . بوجه خاص يف السكان األصليني واألطفال     
واالجتماعية والثقافية بأن تتخذ أستراليا تدابري فعالة للتصدي لظاهرة التشرد وتضع توصيات            

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن         . )١٢١( التنفيذ املقرر اخلاص موضع  
  .)١٢٢(تضع أستراليا استراتيجيات ملكافحة التشرد الناتج عن العنف املرتيل

  احلق يف التعليم  -٨  
بينما رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالنهج الوطين اجلديد إزاء احلفـاظ               -٣٩

ية، فإهنا أعربت عن بالغ القلق إزاء القرار الذي اختذته حكومـة اإلقلـيم              على اللغات األصل  
الشمايل مؤخراً بإلغاء متويل التعليم ثنائي اللغة يف ضوء احلالة املتردية للغات أصـلية كـثرية                

وأوصـت  . ونقص الفرص الساحنة حلصول األطفال على تعليم بلغتهم أو لتعلم تلك اللغـة            
أن تنظم أستراليا، بالتشاور مع اجملتمعات األصلية، استقصاًء وطنيـاً          اللجنة، يف مجلة أمور، ب    

  .)١٢٣(بشأن توفري تعليم ثنائي اللغة لفائدة الشعوب األصلية
الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق تدهور نوعية          و  -٤٠

وأعربـت  . ائية، ال سيما الشعوب األصلية    التعليم املقدم إىل األشخاص املقيمني يف املناطق الن       
  .)١٢٤(عن أسفها أيضاً ألن فرص نيل التعليم قبل املدرسي غري متكافئة يف مجيع أحناء أستراليا

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
أشار املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني بوجه اخلصوص إىل التـزام احلكومـة               -٤١

ع الشعوب األصلية، مبا يف ذلك تأييدها لإلعالن املتعلق حبقـوق           املتكرر بتحقيق املصاحلة م   
وأوصى حكومة الكمنولث وحكومات الواليات بأن تستعرض مجيع        . )١٢٥(الشعوب األصلية 

س يف  يالتشريعات والسياسات والربامج اليت هتم السكان األصليني وسكان جزر مضيق تـور           
  .)١٢٦(ضوء اإلعالن املذكور

خلاص املعين بالسكان األصليني إىل أنه يشاطر اللجنة املعنية حبقـوق           وأشار املقرر ا    -٤٢
اإلنسان رأيها الذي مفاده أنه ينبغي ألستراليا أن تعتمد آلية وطنية شاملة لضمان تقدمي اجلرب               
املالئم، مبا يف ذلك التعويض، إىل ضحايا سياسات األجيال املسروقة، يف حني طلبت جلنـة               

إجراءات مماثلة مـن أجـل التـصدي        أستراليا   أن تتخذ    أيضاًنصري  القضاء على التمييز الع   
  .)١٢٧(ملمارسات األجور املسروقة
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 )١٢٩( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )١٢٨(وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -٤٣
روضة يف   إىل القيود الشديدة املف    )١٣٠(واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

إطار قانون سندات ملكية السكان األصليني، يف حني الحظ املقرر اخلاص املعين بالـسكان              
األصليني أن احلكومة نفسها تقر بأن اإلجراءات املتعلقة بسندات ملكية السكان األصـليني             

 ومن املسائل اليت تثري قلقاً خاصاً، شروط اإلثبات الصارمة        . معقدة وبطيئة وحتتاج إىل إصالح    
املطلوبة من أجل االعتراف بالعالقة بني أفراد الشعوب األصلية وأراضيهم التقليدية، ال سيما             
يف ضوء السياسات اليت اتبعتها احلكومة على مدى التاريخ واليت حتول دون متتع الـشعوب               

تحـسني نظـام    بوأوصت أربع آليات من آليات حقوق اإلنـسان         . )١٣١(األصلية بأراضيها 
  .)١٣٢(سكان األصلينيسندات ملكية ال

وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة إىل أن السكان األصـليني يواجهـون                -٤٤
حواجز عديدة للحصول على خدمات الصحة، مبا يف ذلك احلواجز اللغوية والثقافية، وُبعـد           

ات املسافة اليت تفصلهم عن املرافق الصحية، وانعدام وسائل النقل، وارتفاع تكاليف اخلـدم            
ووجه املقرر اخلاص املعـين     . )١٣٣(الصحية، وهيمنة النموذج الغريب على نوع الرعاية املقدمة       

بالسكان األصليني النظر إىل مصادر موثقـة ملمارسـات جيـدة يف صـفوف الـسكان                
، وبرامج ناجحة عديدة يشرف على تنفيذها السكان األصليون وهتـدف إىل            )١٣٤(األصليني

شروبات الكحولية والعنف املرتيل والصحة والتعليم وسائر جمـاالت   التصدي لقضايا تناول امل   
والحـظ  . )١٣٥(االهتمام بطرق تناسب ثقافة هؤالء السكان وتستجيب لالحتياجات احمللية        

أيضاً أن هناك عموماً حاجة إلدماج برامج احلكومة يف هنج أكثر تكـامالً ملعاجلـة أوجـه                 
خمتلف أحناء البلد بوسائل منها تشجيع احلكـم        الضعف اليت يواجهها السكان األصليون يف       

الذايت للسكان األصليني على الصعيد احمللي، وضمان مشاركتهم يف تصميم وتنفيذ ورصـد             
 الـسكان األصـليني     منالربامج وتشجيع الربامج املالئمة ثقافياً اليت تدمج املبادرات النابعة          

وقدمت جلنة القضاء على التمييـز العنـصري        . )١٣٦(أنفسهم أو تعتمد على تلك املبادرات     
  .)١٣٧(توصية مماثلة

ورحب املقرر اخلاص باملعلومات املقدمة من احلكومة واليت تفيد أهنا كانـت قـد                -٤٥
اقترحت إجراء إصالحات وطنية من أجل تعزيز مشاركة السكان األصليني يف عملية صـنع              

ويف هذا الصدد، أوصى املقـرر      . )١٣٨(لتقليديةالقرارات اليت هتم املواقع وغريها من األشياء ا       
 املتعلـق حبمايـة نظـم الوديـان الطبيعيـة يف            ٢٠٠٥اخلاص مبراجعة وتنقيح قانون عام      

وقدمت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة أيـضاً           . )١٣٩(كويرتالند
 الثقافية والفكريـة للـسكان      توصيات حمددة من أجل توفري احلماية الكافية حلقوق امللكية        

  .)١٤٠(األصليني
وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أستراليا علـى أن             -٤٦

حتد من انبعاثاهتا من غازات الدفيئة وتتخذ ما يلزم من تدابري لتخفيف اآلثار الـسلبية لـتغري     
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ء ويف املاء، وأن تنشئ آليات فعالة لـضمان  املناخ اليت تؤثر يف حق الشعوب األصلية يف الغذا   
س، بغية متكينـهم مـن      يالتشاور مع الشعوب األصلية والسكان األصليني جلزر مضيق تور        

ممارسة حقوقهم يف اختاذ قرارات مستنرية ومن تـسخري إمكانيـات معـارفهم وثقافتـهم               
  .)١٤١(التقليدية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء   -١٠  
 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن القلـق إزاء             أعربت  -٤٧

القرارات السلبية يف جمال اهلجرة اليت تقوم على أساس اإلعاقة أو احلالة الصحية وما تتركـه                
  .)١٤٢(تلك القرارات من آثار سلبية على أسر طاليب اللجوء

 إىل أن الوافدين إىل أستراليا غـري        وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني       -٤٨
احلائزين لترخيص خيضعون إلجراء االحتجاز اإللزامي بصرف النظر عما إذا كانوا وصلوا إىل             

أو عرب منطقة خارجية مستبعدة     )  النظامية القنواتالوافدون عرب   (أستراليا عرب املنطقة القارية     
املفوضية إىل أن وزير اهلجرة كان قـد        وأشارت  . )١٤٣()الوافدون عرب القنوات غري النظامية    (

، التوجهات اجلديدة لسياسة أستراليا املتعلقـة باحتجـاز         ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٩عرض، يف   
غري أن أستراليا ال يتوفر لديها ما     . املهاجرين، واليت حتدد سبع قيم رئيسية الحتجاز املهاجرين       

لسياسة اجلديدة، بـل إن ترتيبـات    يكفي من أشكال االحتجاز اجملتمعية البديلة لتنفيذ هذه ا        
مس، تضع  ترة كريس ياالحتجاز القائمة، وال سيما مرافق احتجاز املهاجرين املوجودة يف جز         

احملتجزين يف مرافق معزولة تنعدم فيها الضمانات املالئمة أو اخلدمات الكافية، وال تستجيب             
وأوصت املفوضـية   . طفاللالحتياجات اخلاصة للضعفاء من املهاجرين، مبن فيهم النساء واأل        

بأن تطبَّق التوجهات اجلديدة يف خمتلف أحناء كمنولث أستراليا، مبا يشمل األقاليم املـستثناة              
، وذلك على الرغم من تأكيد احلكومة املتجدد على إجـراء االحتجـاز             "منطقة اهلجرة "من  

م الرئيـسية  عالوة على ذلك، ينبغي أن تـدرج القـي  . اإللزامي الذي تعترض عليه املفوضية 
والحظت املفوضية أن   . )١٤٤(الحتجاز املهاجرين بشكل صريح يف اإلطار القانوين األسترايل       

أستراليا وضعت نظاماً مزدوجاً لتحديد وضع الالجئني، وهو نظام مييِّز بني خمتلف أصـناف              
فملتمـسو  .  الـدخول إليهـا  ونقطةالوافدين ويستند حصراً إىل كيفية الدخول إىل أستراليا   

ال تنطبق علـيهم    " األشخاص الوافدين عرب قنوات غري نظامية     "للجوء الذين يصنفون يف فئة      ا
 ُتـرفض وال ميكن لألشخاص املصنفني يف هذه الفئة ممن         . األحكام املوضوعية لقانون اهلجرة   

  .)١٤٥(طلباهتم املتعلقة باحلصول على وضع الالجئ أن يطلبوا أي مراجعة قضائية
مم املتحدة لشؤون الالجئني تعليقات مفصلة إضافية عن سياسة         وقدمت مفوضية األ    -٤٩

أستراليا املتعلقة مبلتمسي اللجوء والالجئني وعن إطارها التشريعي ذي الصلة وعـربت، إىل             
جانب ثالث هيئات معاهدات واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، عن القلق إزاء كيفيـة              

عربت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً عـن         وأ. )١٤٦(تطبيق النظام على أرض الواقع    
االنشغال إزاء استمرار وقف إجراءات التقييم الرامية إىل حتديد صفة الالجـئ بالنـسبة إىل               
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 ال سيما األفغان، وهو قرار يفتقر إىل أساس تشريعي ويتعـارض            ،ملتمسني من بلدان معينة   
كمة العالية األسترالية خلـصت إىل أن       وأعربت اللجنة عن أسفها ألن احمل     . وأحكام االتفاقية 

وأخـرياً، أعربـت    . احتجاز األشخاص عدميي اجلنسية ألجل غري مسمى هو إجراء شرعي         
اللجنة عن قلقها ألن األطفال ما زالوا حيتجزون يف ظروف شبيهة بالسجن يف مناطق نائيـة                

 النظـر يف نظـام      وأوصت اللجنة بأن تعيد أسـتراليا     . خمتلفة ويفصلون أحياناً عن والديهم    
االحتجاز اإللزامي مللتمسي اللجوء بغية إجياد بديل عن االحتجاز وضمان عـدم احتجـاز              
ملتمسي اللجوء إال كمالذ أخري وألقصر فترة معقولة الزمة، وجتنب مجيع أشكال االحتجاز             
 التعسفي؛ وأن تعجِّل برفع الوقف املفروض على معاجلة طلبات التأشرية املقدمة من ملتمسي            

اللجوء الوافدين من أفغانستان وتتخذ التدابري الالزمة لضمان تطبيق إجراءات تقييم ومراجعة            
موحدة فيما يتصل باللجوء وتكرس مبدأ املساواة بني مجيع ملتمسي اللجوء يف التمتع باحلق              
يف اخلدمات العامة بصرف النظر عن البلد املنشأ أو كيفية دخوهلم إىل أستراليا؛ وأن تـضع                

ا احمللي احترام مبدأ عدم   يبات استقبال مناسبة، ال سيما يف حالة األطفال؛ وتكفل يف قانوهن          ترت
الطرد لدى الشروع يف إعادة ملتمسي اللجوء إىل بلداهنم؛ وتضمن اقتران أي تغـيريات يف               
معاجلة طلبات اللجوء مبعايري محاية مالئمة لـصاحل ملتمـسي اللجـوء الـذين أوقفـت                

  .)١٤٧(محايتهم

  احلق يف التنمية  -١١  
من أستراليا  أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تزيد            -٥٠

  .)١٤٨( يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل٠,٧مساعدهتا اإلمنائية الرمسية لتصل إىل 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
، بأن تكفل أستراليا مواءمـة      ٢٠٠٩ن، يف عام    أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا      -٥١

تشريعاهتا وممارساهتا املتصلة مبكافحة اإلرهاب مواءمةً تامةً مع أحكام العهـد، وأن ُتعـاجل              
وإضـافة إىل   . ١٩٩٥الغموض الذي يكتنف تعريف الفعل اإلرهايب يف القانون اجلنائي لعام           

 احلق يف التمتع بقرينة الـرباءة وأن        ذلك، أوصت اللجنة بأن تضمن أستراليا، يف مجلة أمور،        
تتوخى إلغاء األحكام اليت متنح هيئة االستخبارات األمنية األسترالية سلطة احتجاز األفراد يف             

وطلبت اللجنة إىل أستراليا أن ترد على       . )١٤٩(مكان سري دون السماح هلم باالتصال مبحامٍ      
 واملقرر اخلاص   )١٥١(ناهضة التعذيب وأثارت جلنة م  . )١٥٠(هذه التوصية يف غضون سنة واحدة     

املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحـة اإلرهـاب يف              
 بشأن االمتثال حلقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب ٢٠٠٦الدراسة اليت أجنزها يف عام 

 رد املتابعة الذي وجَّهتـه  وذكرت أستراليا، يف .  شواغل مماثلة يف هذا الصدد     )١٥٢(يف أستراليا 
إىل جلنة مناهضة التعذيب، أهنا ُملتزمة التزاماً ثابتاً بضمان امتثال مجيع اإلجراءات القانونية، مبا 
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يف ذلك اإلجراءات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، اللتزامات أستراليا باحترام أصول احملاكمـة            
  .)١٥٣(املُنصفة مبوجب القانون الدويل

قرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب           وذكَّر امل   -٥٢
 استخدامها من أجل تنميط األفراد على أساس انتمـائهم          جيوزأستراليا بأن التدابري األمنية ال      

العرقي، وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تنظم أستراليا محالت للتوعية مبخاطر   
  .)١٥٤(اليت تقرن صورة فئات معينة باإلرهابالقوالب النمطية 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
رحبت عشر آليات من آليات حقوق اإلنسان ومفوضة األمم املتحـدة الـسامية               -٥٣

ورحبت آليات حقوق اإلنسان مبا     . )١٥٥(ذار احلكومة للسكان األصليني   حلقوق اإلنسان باعت  
ستراليا من خطوات ومبادرات عديدة أخرى، وهنأت أستراليا حبرارة على تأييـدها            اختذته أ 

  .)١٥٦(الرمسي إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
واعترب املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني أن موقف مفوض العدالة االجتماعيـة            -٥٤

للجنة األسترالية حلقوق اإلنـسان ميثـل   س التابع يللسكان األصليني وأهايل جزر مضيق تور 
  .)١٥٧( استثنائياً يف جمال التقدم حنو االعتراف حبقوق الشعوب األصلية ومحايتهااًمنوذج
وأثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على أستراليا ملا تبذله من جهود                -٥٥

إجراء مشاورات تشمل اجلميع كجزء     لدعم اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ولتشجيع        
من عمليات وضع السياسات احلكومية، عن طريق توفري التمويل الكايف لدعم سـتة مـن               
التحالفات الوطنية للمرأة، مبا يف ذلك التحالف من أجل نساء الشعوب األصلية ونساء جزر              

  .)١٥٨(سيمضيق تور
ليت أُجريت على الـصعيد     ورحبت أربع هيئات من هيئات املعاهدات باملشاورات ا         -٥٦

 فيهـا   تالوطين بغية االعتراف حبقوق اإلنسان يف أستراليا ومحايتها، وهي مشاورات اشترك          
  .)١٥٩(جهات خمتلفة، مبا يف ذلك خرباء وأشخاص ينتمون إىل فئات ضعيفة

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  لدولة الطرفالتعهدات املقدمة من ا  -ألف   
، عن تقديرها اللتزام أسـتراليا بـأن   ٢٠٠٨أعربت جلنة مناهضة التعذيب، يف عام        -٥٧

  .)١٦٠(تصبح طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
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  توصيات حمددة للمتابعة  -باء   
 واللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف        ٢٠٠٨طلبت جلنة مناهضة التعذيب يف عام         -٥٨
 واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز العنصري            ٢٠٠٩ عام

 للتوصيات،   إىل أستراليا أن توافيها مبعلومات عما تتخذه من إجراءات متابعةً          ٢٠١٠يف عام   
تـدابري مكافحـة     (١١فيها توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الواردة يف الفقرات           مبا
 الطوارئ  حلاالتإعادة النظر يف التدابري املضمَّنة يف خطة االستجابة          (١٤والفقرة  ) رهاباإل

االحتجـاز يف    (٢٣والفقرة  ) العنف ضد املرأة   (١٧والفقرة  ) بالتشاور مع الشعوب األصلية   
وقد ردت أسـتراليا علـى توصـيات جلنـة مناهـضة            . )١٦١()مراكز احتجاز املهاجرين  

  .)١٦٢(التعذيب
 واملقرر اخلاص املعين باحلق   )١٦٣(دم كلٌ من املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني       وق  -٥٩

 توصيات عقب الزيارة اليت     )١٦٥( واملقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق       )١٦٤(يف الصحة 
  .قام هبا كلٌ منهم إىل أستراليا

هـا مبعلومـات عـن      وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أسـتراليا أن توافي           -٦٠
 رسالة تتعلق مبا خلصت إليه اللجنة من انتهاك من جانـب            ٢٤    لاإلجراءات املُتخذة متابعةً    

وقد ردت أستراليا علـى     . أستراليا ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
 واعتربت اللجنة، يف ثالث حاالت، أن الرد كـان مرضـياً، يف حـني             . مجيع هذه الرسائل  

وردت أستراليا أيـضاً    . )١٦٦( أخرى اعتربت أن رد أستراليا مل يكن مرضياً يف مخس حاالت         
على رسالة ُوجِّهت إليها من جلنة مناهضة التعذيب اليت اعتربت أن أستراليا انتهكت أحكام              

وردت أستراليا كذلك على رسالة من جلنة القضاء        . )١٦٧()عدم الطرد القسري  (  مبدأ االتفاقية
تمييز العنصري، تطلب فيها اللجنة إىل أستراليا أن توافيها مبعلومات عما تتخذه مـن              على ال 

حكـام االتفاقيـة    أل لتوصياهتا، رغم أن اللجنة مل ختلص إىل انتهاك أستراليا           إجراءات متابعةً 
  .)١٦٨(الدولية للقضاء على التمييز العنصري

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  ال ينطبق
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(ST/LEG/SER.E.26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
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ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
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CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 
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impact on Australia’s health requirements for non-nationals seeking to enter or remain in 

Australia, where these requirements are based on legitimate, objective and reasonable criteria.” 
4 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State 

that has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 
5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
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7 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 

of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative 

to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to 

the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 

August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
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Child Labour. 
9 CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, para. 28, CEDAW/C/AUS/CO/7, para. 49 and 

E/C.12/AUS/CO/4, para. 35. 
10 CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, para. 28, CAT/C/AUS/CO/3, para. 34 and A/HRC/14/20/Add.4, 

para. 100. 
11 CEDAW/C/AUS/CO/7, para. 49. 
12 CERD/C/AUS/CO/15-17/CRP.1, para. 28. 
13 A/HRC/15/37/Add.4, para. 76. 
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CRC/C/15/Add.268, paras. 9-10. 
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