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 تستراليا  
 

قريـــر عملـــل لام اومـــا  الـــوا هة ا تقـــا ير هلاـــا  امل اهـــدا    ا  ـــرا ا  ا ا ـــ   تهــ ا ال 
ا ذلـــمل املات ـــا   الت القـــا  الـــوا هة مـــن الد لـــ  امل ضلـــ    ا تقـــا ير م ـــو  األمـــم املتحـــدة  مبـــا

 ا غـــل ذلـــمل مـــن   ـــادة األمـــم املتحـــدة الرتلـــ  ذا  ال ـــا    التقريـــر الســـامق ققـــوا ا نســـا   
ُمقــدب كشــوج مــو ا تقلــداأل كاقــد األل ــا ل ــده الوامــا    لااــا  ُاــا الــض  الوامــج  يُر ــا 
ال ـوهة ىل  الو ـادة املر  لــ    ض يتاـمن التقريــر ءيـ  و ا  ء    أــا  ن ـر ء  الفاتــا  مـن امل و ــل  

ســا  فــا  مــا يــره مضأــا ا التقــا ير  اليلانــا  ال اضلــ  ال ــاه ة ُــن امل و ــل   الســامل  ققــوا ا ن
  17/119 هو يتيل هلوج امليـاه  التو لألـ  ال امـ  الـت اُتمـدها قاـ  تقـوا ا نسـا  ا لـرا   

لـ    لد ذُكر  ُاا حنو مضأجـق ا توايـق يايـ  الـض  مرا ـل امل اومـا  الـوا هة ا التقريـر    ُ 
  التقرير ه  ي  اضست را   التطو ا  الت تد   ا تامل ال فة  ا ىلُداه 
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 المعلومات ادساسية واإلطار -توال   
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -تلف 

 
 (2)المعاهدات الدولية للقوق اإلنسان  

 

 اقال  ا ء ضا  اجلول  الساكق  
ا  ـــــرا ا  املت ـــــ ة 

 مل ي دا ُالأا/مل تُقيج ك د اضست را 
الت ــدية ء  اضناـــماب 

 ء  ا اف 
اضت الل  الد للـ  لاقاـا  ُاـا  لـل ءيـوام التمللـا 

 (1975ال ض ري )
ال أـــــــــــد الـــــــــــد ة ا ـــــــــــا  كـــــــــــاققوا اضلت ـــــــــــاهي  

 (1975 اض تماُل   الثقافل  )
ــــ   السلاســــل   ــــاققوا املدنل ــــد ة ا ــــا  ك ال أــــد ال

(1980) 
الـــد ة  الرب توكـــوم اضاتلـــا ي الثـــاين املاحـــة كال أـــد

 (1990ا ا  كاققوا املدنل   السلاسل  )
ات الل  القاا  ُاا  لل ءيـوام التمللـا  ـد املـرءة 

(1983) 
 (1989ات الل  مضاها  الت  يب )

الرب توكــــوم اضاتلــــا ي ضت اللــــ  مضاهاــــ  الت ــــ يب 
 (2009)توللل  

 (1990ات الل  تقوا الط ج )
ج كشــ   الرب توكـوم اضاتلــا ي ضت اللـ  تقــوا الط ـ
ا  املساح  )  (2006ايفاك األا ام ا املضاُز

الرب توكـوم اضاتلــا ي ضت اللـ  تقــوا الط ـج كشــ   
كلل األا ام  اسـتالام األا ـام ا اليالـا   ا املـواه 

 (2007ا كاتل  )
 (2008ات الل  تقوا األي ا  ذ ي ا ُال  )

ــــا ي ضت اللــــ  مضاهاــــ    الرب توكــــوم اضاتل
 (2009الت  يب )توللل  

اضت اللـــــ  الد للـــــ  قمايــــــ  تقـــــوا  لــــــل 
 ال مام املأا رين  ءفراه ءسرهم

اضت اللـ  الد للـ  قمايــ   لـل األيــ ا  
 من اضات ا  القسري

التح  ـــــــــــــــــــــــــــــــا   /ء  
 ا ُانا 

اضت الل  الد للـ  لاقاـا  ُاـا  لـل ءيـوام التمللـا 
 (1975)ء(  4ال ض ري )حت ظ ُاا املاهة 

ــــد ة ا ــــا  ــــ   السلاســــل   ال أــــد ال ــــاققوا املدنل ك
(  3()ء(  )ب(  )2)10)حت ــــــــــــظ ُاــــــــــــا املــــــــــــاهة 

 (1980؛ ىلُا  ُاب  20(  املاهة 6)14  املاهة
ات الل  القاا  ُاا  لل ءيـوام التمللـا  ـد املـرءة 

(؛ ىلُـــــا  2)11)حت ــــظ ُــــاب؛ حت ــــظ ُاــــا املــــاهة 
 (2000  ت ديج التح ظ ال اب  1983ُاب  

)ج(  37ُاــا املــاهة  ات اللــ  تقــوا الط ــج )حت ــظ
1990) 
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 اقال  ا ء ضا  اجلول  الساكق  
ا  ـــــرا ا  املت ـــــ ة 

 مل ي دا ُالأا/مل تُقيج ك د اضست را 
الرب توكـوم اضاتلــا ي ضت اللـ  تقــوا الط ـج كشــ   
ـــــا  املســـــاح  )ىلُـــــا    ايـــــفاك األا ـــــام ا املضاُز

(  اقـــد األهس لســـن التطـــو  ا القـــوا  2)3املـــاهة 
 (2006( 5)3سض    املاهة  17املساح  

ات اللـــــ  تقـــــوا األيـــــ ا  ذ ي ا ُالـــــ  )ىلُـــــا  
 (2008ُاب  

 ا  الشـــــــــــوو  ىل ـــــــــــرا
 التحقلــــة  ا  ــــرا ا  

 (3)ال ا ا 

اضت الل  الد للـ  لاقاـا  ُاـا  لـل ءيـوام التمللـا 
 (1993) 14ال ض ري  املاهة 

ال أـــد الـــد ة ا ـــا  كـــاققوا املدنلـــ   السلاســـل   
 (1993) 41املاهة 

الرب توكـوم اضاتلـا ي املاحـة كال أـد الـد ة ا ـا  
 (1991كاققوا املدنل   السلاسل  )

ــــل  ــــ  القاــــا  ُاــــا  ل ــــا ي ضت الل الربتوكــــوم اضاتل
 (2008) 8ءيوام التمللا  د املرءة  املاهة 

 22  21  20ات اللـــــ  مضاهاـــــ  الت ـــــ يب  املـــــواه 
(1993) 

الرب توكــــوم اضاتلــــا ي ضت اللــــ  تقــــوا األيــــ ا  
 (2009) 6ذ ي ا ُال   املاهة 

الرب توكـــــــوم اضاتلـــــــا ي املاحـــــــة كال أـــــــد  
ا ـــــــــا  كـــــــــاققوا اضلت ـــــــــاهي  الـــــــــد ة 

  اض تماُل   الثقافل 
الرب توكــــــوم اضاتلــــــا ي ضت اللــــــ  تقــــــوا 

 الط ج املت اة كإ را  تقدمي الياغا 
اضت اللـــــ  الد للـــــ  قمايــــــ  تقـــــوا  لــــــل 

 ال مام املأا رين  ءفراه ءسرهم
اضت اللـ  الد للـ  قمايــ   لـل األيــ ا  

 من اضات ا  القسري

  
 رئيسية تخرى ذات صلةصكوك دولية   

 

 اقال  ا ء ضا  اجلول  الساكق   
ا  ــــــــرا ا  املت ــــــــ ة 

 مل يُ دا ُالأا ك د اضست را 
الت ـــــدية ء  اضناـــــماب 

 ء  ا اف 
   ات الل  مضل  رمي  ا كاهة اجلماُل   امل الي  ُالأا

   ن اب   ما األساسق لامحوم  اجلضادل  الد لل  
   (4)كر توكوم كاللمو 
دميق اجلضسل      (5)اضت اللا  املت اق  كالا اني ُ 
 1949وب/ءغســـــــــــــط   12ات اللـــــــــــــ   ضلـــــــــــــ  امل  اـــــــــــــ   

 (6) كرتوكوضها ا  افلا 
  

اضت اللــــــا  األساســــــل  ملض مــــــ  ال مــــــج الد للــــــ   كاســــــتثضا   
 (7)138اضت الل   لم 

ات الل  مض م  ال مج الد لل   لم  
138(8) 

ال مـــــج الد للـــــ  ات اللتـــــا مض مـــــ     
 (9)189  لم  169 لم 

   ات الل  موافح  التمللا ا قام الت الم 
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ُهُلـــ  ءســـفاللا ىل  اضناـــماب ىل  كـــج مـــن اضت اللـــ  الد للـــ  قمايـــ  تقـــوا  لـــل ال مـــام  -1
املأـــــا رين  ءفـــــراه ءســـــرهم   اضت اللـــــ  الد للـــــ  قمايـــــ   لـــــل األيـــــ ا  مـــــن اضات ـــــا  القســـــري  

اضاتلــــــا ي ضت اللــــــ  تقــــــوا الط ــــــج املت اــــــة كــــــإ را  تقــــــدمي الياغــــــا    الرب توكــــــوم  الرب توكــــــوم 
اضاتلـــا ي املاحـــة كال أـــد الـــد ة ا ـــا  كـــاققوا اضلت ـــاهي   اض تماُلـــ   الثقافلـــ    الرب توكـــوم 

  2011  لســـض  189اضاتلـــا ي ضت اللـــ  مضاهاـــ  الت ـــ يب   ات اللـــ  مض مـــ  ال مـــج الد للـــ   لـــم 
  (10)مج الادة لا مام املضاللنيكش   ال 

  
 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 

 
   تــب م ــو  األمــم املتحــدة الســامق ققــوا ا نســا  ترتليــاأل تــا األ 2015ا تايرا /يونلــ   -2

كالتو ــــل  الــــت ء ــــد يا جلضــــ  كرملانلــــ  ا ءســــفاللا كت ــــديج الدســــتو   لــــ  يتاــــمن ىليــــا ة  ــــر   ىل  
ــــ  ىل  تــــ   املــــاهة الشــــ وب األ ــــال    مــــن  25  تــــب امل ــــو  الســــامق ءياــــاأل كاملقفتــــا  الداُل

الدستو  الـت عـره  لـل األيـ ا  املضتمـني ىل  صءي ء ـج ُرلـقص مـن ءهالـ  الت ـوي  ا اضنت اكـا  
اقووملــــ ؛  ىله اج  ــــمانا   ديــــدة ا الدســــتو  ملوافحــــ  التمللــــا   ىله اج ىليــــا ة ىل  ىلُــــا  األمــــم 

  (11)2011وا الش وب األ ال  ا لانو  تقوا ا نسا  )الرلاك  الربملانل (  ل اب املتحدة كش   تق
مـج الاجضـ  الربملانلـ   -3  ا سلاا ىلُراب جلضـ  مضاهاـ  الت ـ يب ُـن تقـديرها اليـالء  نشـا  ُ 

  ُاــــــا تض لــــــ  2014  يــــــج   الاجضـــــ  ءســــــفاللا  ا ُـــــاب (12)املشـــــفك  امل ضلــــــ   قـــــوا ا نســــــا 
  (13)  الربملانل  امل كو ةتو لا  الاجض

  
 اإلطار المؤسسي والبنية ادساسية للقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيس 

 
 (14)مركز المؤسسات الوطنية للقوق اإلنسان  

 
 (15)املركا ا اجلول  اقالل  املركا ا ء ضا  اجلول  الساكق  امل سس  الواضل  ققوا ا نسا 

 (2011ءل  ) (2006ءل  ) ققوا ا نسا  الاجض  األسفالل 
  
 تيــــــ  جلضـــــــ  مضاهاـــــــ  الت ـــــــ يب كـــــــإااا اطــــــ  ال مـــــــج الواضلـــــــ  ققـــــــوا ا نســـــــا  ا  -4

كاأليـــ ا   ض ســـلما الضســـا   األا ـــام      ء  ـــا املقـــر  ا ـــا  امل ـــ  كاضعـــا (16)2012 ُـــاب
كــ   تاــل ءســفاللا اطــ  ُمــج  اضلــ  يــاما   كاضيــفاك مــل اجلأــا   ــاتي  امل ــاح   مــل حتديــد 

  (17)املس  للا   ىله اج نقاط مر  ل   م يرا  لقلاس التقدب احملرز  الت  ل
 تثـ  ءسـفاللا ُاـا مـض     تيـ  جلضـ  مضاهاـ  الت ـ يب ك مـج الاجضـ  األسـفالل  ققـوا ا نسـا   -5

  (18)ه   الاجض  ال اتلا  القانونل  الازم  ملرالي  تض ل  التااما  ءسفاللا مبو ب ات الل  مضاها  الت  يب
  تيــ  الاجضــ  كإنشــا  لاُــدة كلانــا  ىللوف نلــ  لاجمأــو   تشــمج التو ــلا  ال ــاه ة ُــن  -6

  (19)وللا  تقوا ا نسا  التاك   لألمم املتحدة
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 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   
 
  تثـــ  جلضـــ  تقـــوا الط ـــج ءســـفاللا ُاـــا ء  تتضـــا م ك ـــو ة ف الـــ  التو ـــلا  الـــت 2012ا ُــاب  -7
)ج( مـن ات اللـ  37 ض   ك د من مات ايا ا تاملـ   مبـا ا ذلـمل التو ـلا  املت اقـ  كـالتح ظ ُاـا املـاهةتُ  مل

    (20)  اليدنل    تري  تووين اجلم لا    ىلها ة ي    لاا  األتداثتقوا الط ج   التشري ا    ال قوك
  لـــدم  ءســـفاللا م اومـــا  ُـــن تض لـــ  التو ـــلا  املقدمـــ  ا 2013  2012 ا ُـــامق  -8

ىلاا  اضست را  الـد  ي الشـامج  مبـا ا ذلـمل تض لـ ها مـن اـام اطـ  ُمـج  اضلـ   ديـدة تت اـة 
    (21) قوا ا نسا 

  
 التعاون مع هيئات المعاهدات  -تلف 

 
 حالة اإلبالغ  -1 

 

 هلا  امل اهدة
املات ا  ا تاملـ  الـوا هة 

 ا اضست را  الساكة
ـُـــــــدب مضــــــــ   ــــــــر ل واــــــــر تقري

 تال  ا كاغ وار مات ا  اتامل  اضست را  الساكة
جلضـــــــــــ  القاـــــــــــا  ُاـــــــــــا 

 التمللا ال ض ري
تـــــ ار تقــــــدمي التقريــــــر اجلــــــامل  - - 2010وب/ءغسط  

لاتقريرين الثـامن ُشـر  التاسـل 
 2012ُشر مض  ُاب 

الاجضـــ  امل ضلــــ  كــــاققوا 
اضلت اهي   اض تماُل  

  الثقافل 

ت ار تقدمي التقريـر ا ـام   - - 2009ءيا /مايو 
 2014مض  ُاب 

ــــــــ   قــــــــوا  ــــــــ  امل ضل الاجض
 ا نسا 

ت ار تقدمي التقرير الساهس  - - 2009نلسا /ءكريج 
 2013مض  ُاب 

الاجضــــ  امل ضلــــ  كالقاــــا  
 ُاا التمللا  د املرءة

تـــ ار تقـــدمي التقريـــر الثـــامن  - - 2010متوز/يولل  
 2014مض  ُاب 

ـد تقدميـ   2013  2008ءيا /مايو  جلض  مضاها  الت  يب )كا  مُو
 (2012األ م ا ُاب 

ـــــر  2014تشرين الثاين/نوفمرب  ـــــد تقـــــدمي التقري  ـــــج مُو
 2018الساهس ا ُاب 

)مبـــا ا  2012تايرا /يونلـــ   - 2005ءياوم/سيتمرب  تقوا الط ججلض  
ذلـــــمل الرب توكـــــوم اضاتلـــــا ي 
ضت اللــ  تقــوا الط ــج كشــ   
ـا   ايـفاك األا ـام ا املضاُز
املســـــــــــــــــــــــاح   الرب توكـــــــــــــــــــــــوم 
اضاتلــــــا ي ضت اللــــــ  تقــــــوا 
الط ـــــج كشـــــ   كلـــــل األا ـــــام 
 اســـتالام األا ـــام ا اليالـــا  

  ا املواه ا كاتل (

ـــــر  ـــــج  ـــــد تقـــــدمي التقري مُو
اجلــــــامل لاتقريــــــرين ا ــــــام  

 2018 الساهس ا ُاب 

ـــــــــ   قـــــــــوا  ـــــــــ  امل ضل الاجض
 األي ا  ذ ي ا ُال 

ـــــر  2013ءياوم/سيتمرب  2010 - ـــــد تقـــــدمي التقري  ـــــج مُو
اجلــــــــــامل لاتقريــــــــــرين الثــــــــــاين 

 2018 الثال  ا ُاب 
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 المعاهداتالردود هلى طلبات المتابعة الملددة المقدمة مم هيئات  -2 
 املات ا  ا تامل   

 
د املقر  هلا  امل اهدة  لُدم  ا املو و  املُو

الاجض  األسفالل  ققوا ا نسا ؛ اضستجاك  لاطوا   ا  2011 جلض  القاا  ُاا التمللا ال ض ري
 (22)ا لالم الشماة؛ ال ض  كد افل ُض ري 

؛ اُايــ  م اومــا  (23)2011
 (24)ىل افل 

تشـــري ا  موافحـــ  ا  هـــاب؛ تـــداكل اضســـتجاك  لاطـــوا   ا  2010 امل ضل   قوا ا نسا الاجض  
 (25)ا لالم الشماة؛ ال ض  املضاة؛ سلاس  اتتجاز املأا رين

 (27)؛ ااتُتم  املتاك  (26)2012

الاجض  امل ضل  كالقاا  ُاا التمللا 
  د املرءة

؛ اُايــ  م اومــا  (29)2012 (28)ال ض  املضاة  نسا  السوا  األ الني 2012
 (30)ىل افل 

ىلهمــــــاج ءتوــــــاب ات اللــــــ  مضاهاــــــ  الت ــــــ يب ا القــــــانو   2009 جلض  مضاها  الت  يب
احملاــق؛ اقــة ا ةاكمــ  ُاهلــ ؛ ء  ــا  اضتتجــاز؛ ُــدب 

 (31)ا ُاهة القسري 

2010(32) 

ال دالــ  اجلضادلــ ؛  ال ضـ   ــد املــرءة؛ الشــ وب األ ـال  ا ن ــاب 2015 جلض  مضاها  الت  يب
 (33)ُدب ا ُاهة القسري ؛ اضتتجاز ا  يا ي لامأا رين

- 

  
 اآل ا   

 
 اقال  ُده اآل ا   هلا  امل اهدة

 (35)اُاي  م اوما  ىل افل    اقوا  مستمر (34)7 الاجض  امل ضل   قوا ا نسا 
   (37)اُاي  م اوما  ىل افل  (36)2 جلض  مضاها  الت  يب

 (38)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

 
 اقال  الراهض   اقال  ا ء ضا  اجلول  الساكق  

 ن م ن م  هُوة هادم  
 (2006السون الادة ) الايا ا  الت  ر 

 (2009الش وب األ ال  )
 (2009ال ح  )

 (2011الَدْين ا ا  ق )
 (39)(2011اضعا  كاألي ا  )

 املأا ر   تل  امليدءالايا ا  املوافة ُالأا من 
 الَدْين ا ا  ق

 املأا ر  
 ال ض ري 

 - - الايا ا  الت اُاب ىل راؤها
 كاغاأل مضأا  17كاغاأل اام ال فة للد اضست را    ه  اقووم  ُاا  20ُ     الره ه ُاا  سادج اضهُا   الضدا ا  ال ا ا 
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 اإلنسانالتعاون مع مفومية ادمس المتلدة للقوق  -جيس 
 
  2011لامــــ  م و ــــ  األمــــم املتحــــدة الســــامل  ققــــوا ا نســــا  كايــــا ة ءســــفاللا ا ُــــاب  -9

  تيــ  امل و ــ  كإاــا  تقــوا ا نســا  الــ ي   ــ ت  اقوومــ  كو ــ   وللــ  لتض لــ  تو ــلا  هلاــا  
امل اهــدا    ءُركــ  ُــن ءماأــا ا ء  يوــو  هــ ا ا اــا  مضطاقــاأل حنــو   ــل لــانو  كامــج املقومــا  
كشــ   تقــوا ا نســا    تثــ  امل و ــ  الســامل  ءســفاللا ُاــا ىلهمــاج تقــوا ا نســا  كشــوج ءكثــر 
 ــــرات أل ا سلاســـــايا ا ا  لـــــ   كراقأـــــا املت اقــــ  كاملســـــاُدا    ءيـــــا   امل و ـــــ  الســـــامل  ىل  ء  

ســـفاللا املســ لتني الردلســـلتني املت ــاتني  قـــوا ا نســا   الاتـــني تشــوا  م ـــد األ مســتمراأل لاتـــوتر ا ء
 مثـا األ هادمـاأل لاهتمـاب ا ا ـا ج  تت اقـا  مب اماــ  الشـ وب األ ـال   ماتمسـق الاجـو    هـق مســ ل  

    (40)يضيالق م اجلتأا ا ىلاا  يج لادم ُاا تقوا ا نسا 
 لـــدم  ءســـفاللا مســـا ا  ماللـــ  ىل  م و ـــل  األمـــم املتحـــدة الســـامل  ققـــوا ا نســـا  ا  -10

    (41)(2014-2011لتقرير )ال فة املشمول  كا
  

تنفيعععال االلتزامعععات الدوليعععة المتعلقعععة بلقعععوق اإلنسعععان معععع مراهعععاة القعععانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 
 المساواة وهدم التمييز -تلف 

 
 تيــ  جلضــ  تقــوا الط ــج كالسلاســ  املت ــدهة الثقافــا  ألســفاللا   كالشــراك   اضســفاتلجل   -11

الـــواضلتني ملوافحـــ  ال ض ـــري    ءُركــــ   غـــم ذلـــمل ُـــن لاقأــــا أل  التمللـــا ال ض ـــري ض يـــاام ميثــــج 
ـــ  ءمـــو   ىل  م اجلـــ  ء  ـــ  الت ـــا   ا ت ـــوم الســـوا   ـــ  ءســـفاللا  ا  ا مشـــوا    هُـــ  الاجض

    (42)األ الني  سوا   ا  مالة تو س  ءسرهم ُاا ا دما 
املتحــــدة الســــامل  ققــــوا ا نســــا  ىل  التقــــا ير    ءيــــا   م و ــــ  األمــــم2011 ا ُــــاب  -12

ســــلما التمللــــا  امليايــــرة املت اقــــ  كول لــــ  ت ــــر  ال اــــا  امل تا ــــ  لاتمللــــا  ال ض ــــري  ا ا تمــــل  ض
    (43) ال ض ري  املرتيطني كور  ا ساب  امل ا   من ا  هاب

لــ  كــ   ت ــاز ءســفاللا   ء  ــ  الاجضــ  امل ضلــ   قــوا األيــ ا  ذ ي ا ُا2013 ا ُــاب  -13
لوانلضأــا املت اقــ  مبوافحــ  التمللــا   لــ  ت ــات التمللــا املت ــده اجلوانــب  تو ــج اقمايــ  مــن التمللــا 

    (44)القادم ُاا ءساس ا ُال 
 ءُركـــ  جلضـــ  تقـــوا الط ـــج ُـــن لاقأـــا ىلزا  ال ـــ وكا  الـــت يوا أأـــا الســـوا  األ ـــالو   -14

  ءســـفاللا ُاـــا مرا  ـــ  ُمالـــ  تســـجلج املواللـــد لاياـــد لاـــما  فلمـــا يت اـــة كتســـجلج املواللـــد   تثـــ
    (45)تسجلج  لل األا ام ُضد الوضهة



 A/HRC/WG.6/23/AUS/2 
 

8/22 GE.15-14681 
 

 حق الفرد  ي اللياة واللرية وتمني الشخصي -باء 
 
 تيـــ  جلضـــ  مضاهاـــ  الت ـــ يب كقـــانو  ت ـــديج تشـــري ا  اجلـــرادم )ت ـــر الت ـــ يب  ىللالـــا   -15

لــ ي يســن  رميــ   ديــدة  هــق الت ــ يب  ا القــانو     هــو القــانو  ا2010ُقوكــ  ا ُــداب( ل ــاب 
    (46)اجلضادق   يو ج ُدب ىلُاهة ال مج ك قوك  ا ُداب من  انب ءي  ضي  ء  ىللالم

 ءُرك  الاجضـ  ن سـأا ُـن لاقأـا ىلزا  اضسـت داب غـل املتضاسـب ء  امل ـرط ألسـاح  ال ـ ة  -16
    (47)ا ىللالا  است داب ه   األساح الوأركادق )مسدسا  تلا (   تث  ءسفاللا ُاا الض ر 

ـــا ة ُاـــا ذلـــمل  ءُركـــ  الاجضـــ  ُـــن لاقأـــا ىلزا  ا ت ـــا  ُـــده الوفلـــا  املياـــء ُضأـــا ا  -17  ُ
ءمـــاكن اضتتجـــاز  مبـــا ا ذلـــمل  فلـــا  ءفـــراه الشـــ وب األ ـــال    تثـــ  الاجضـــ  ءســـفاللا ُاـــا مضـــل 

 ف الـــ   نايأـــ  ا  لـــل هـــ    لـــو   فلـــا  ا ءمـــاكن اضتتجـــاز    ـــما  ىل ـــرا  حتقلقـــا  ُا اـــ  
    (48)اقواهث   توللل ُقوك  متضاسي  مل  سام  اجلرمي  ا تال   يو  مس  لل   ضادل 

 ءُركــــ  جلضــــ  تقــــوا الط ــــج ُــــن ءســــ أا أل  ال قوكــــ  اليدنلــــ  ض تــــاام مشــــرُ     كــــر    -18
دب التــــ     جــــ  الاجضــــ  تو ــــلتأا الســــاكق  كــــ   حت ــــر ءســــفاللا  ــــرات أل ال قوكــــ  اليدنلــــ   تو ــــج ُــــ

    (49)صال قوك  الت هييل  امل قول ص لدفل يم  اضُتدا  ُاا الط ج
 ءُركـــ  جلضـــ  مضاهاـــ  الت ـــ يب ُـــن لاقأـــا أل  اضكت ـــان امل ـــرط ا ءموـــا  اقرمـــا  مـــن  -19

اقري  ض ياام ميثج مشوا    تث  الاجض  ءسـفاللا ُاـا   ـج ء  ـا  اضتتجـاز متسـق  مـل القواُـد 
    (50)الد لل   امل ايل
وللـــ  ا ـــربا  امل ضلـــ   قـــوا الشـــ وب األ ـــال  ىل   2014 ءيـــا   ه اســـ   لـــدمتأا ا ُـــاب  -20

قاــ  تقــوا ا نســا   ىل  ء  اتتمــام   ــل يــياب الشــ وب األ ــال  ا ءســفاللا  الــ ين يــفا   
ل ســض   حتــ  ا يــرا  ا تم ــق يايــد ُاــا مثلاــ  لــد  يــياب الشــ وب غــ 17  10ُمــرهم كــني 

 ـــ  األ   ء  اتتمـــام اتتجـــاز يـــياب الشـــ وب األ ـــال  يايـــد ُاـــا مثلاـــ   15األ ـــال  كـــ كثر مـــن 
 ـ  األ   ءيـا   الد اسـ  ءياـاأل ىل  ء  ءفـراه الشــ وب  25لـد  يـياب الشـ وب غـل األ ـال  كضحــو 

األ ــال  ذ ي ا ُالــ  ال هضلــ  ُ تجــا    تُقــلبم تــالتأم كو ــ أم غــل مــ هاني لامحاكمــ    لــد ميتــد 
اتتجــازهم ىل  ء ــج غــل مســما   ءيــم ُ تجــا   ا ســجو  تطيــة ءيــد ا  ــرا ا  األمضلــ   تُقلــد 

    (51)تريتأم كوسادج م را    فقاأل لاتقا ير
ـــــ   قـــــوا األيـــــ ا  ذ ي ا ُالـــــ  ُـــــن لاقأـــــا ىلزا  ا ت ـــــا  نســـــي   -21 ـــــ  الاجضـــــ  امل ضل  ءُرك

اـــا  األتــــداث   ء  ـــ  ا هــــ ا األيـــ ا  ذ ي ا ُالــــ  احملتجـــاين ا ن ــــاب الســـجو   ن ــــاب ل
    (52)ال ده ك   تسا   ءسفاللا ىل  ىليا  اضتتجاز غل املرب  لألي ا  ذ ي ا ُال  غل املدانني

 ءُركــــ  جلضــــ  تقــــوا الط ــــج ُــــن لاقأــــا اليــــالء ىلزا  ا ت ــــا  مســــتويا  ال ضــــ   ــــد املــــرءة  -22
التمللــا  ــد املــرءة كتض لــ  ك ــ     نوهــ  الاجضــ  امل ضلــ  كالقاــا  ُاــا2013   ا ُــاب (53) الط ــج

 وانــب تو ــلايا املت اقــ  كــال ض  املضــاة   ىل  كانــ  الاجضــ  مل تتاــة م اومــا  كافلــ  تتــل   ــا تقلــلم 
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مـد  تض لــ  التــداكل املت ــ ة ملوا أــ  التشــره الضــاتج ُــن ال ضــ  املضــاة  ال ضــ  األســري  مــد  تض لــ  
    (54)ل ض   د نسا  الش وب األ ال اضسفاتلجلا  احملدهة الرامل  ىل  موا أ  ا

 ء  ــــ  الاجضــــ  امل ضلــــ   قــــوا األيــــ ا  ذ ي ا ُالــــ  كــــ   تســــا   ءســــفاللا ىل  ىل ــــرا   -23
حتقلقــا  ا تــاض  ال ضــ   اضســتالام  اضُتــدا  الــت تت ــر   ــا الضســا   ال تلــا  ذ ا  ا ُالــ  

    (55)ج التحقلقا ا امل سسا    ء  تت   التداكل املضاسي  كضا أل ُاا نتاد
  تيــ  جلضــ  مضاهاــ  الت ــ يب كإنشــا  الاجضــ  املاولــ  امل ضلــ  كالت ــدي امل سســق لاُتــدا   -24

اجلضسق ُاا األا ام   تث  الاجض  ءسـفاللا ُاـا  اـ  ءمـو   مضأـا ء  يوـو  ُمـج الاجضـ  مومـاأل 
    (56)لاتحقلقا  اجلضادل   ىل را ا  احملاكم  ض كدياأل ُضأا

 ءُركـ  جلضــ  تقــوا الط ــج ُــن لاقأــا ل ــدب ا ــاذ تــداكل ملضــل اضســتالام اجلضســق التجــا ي  -25
لألا ـــام؛  ل ـــدب ك ايـــ  التـــداكل املت ـــ ة قمايـــ  ال اـــا  الاـــ ل    مثـــج فتلـــا  الشـــ وب األ ـــال  
 األا ــام املشــرهين؛  ل ــدب الت ــدي ُاــا حنــو مضاســب لألســياب اجل  يــ  لاجــرادم املض ــو  ُالأــا 

 توكــوم اضاتلــا ي ضت اللــ  تقــوا الط ــج املت اــة كيلــل األا ــام  اســتالام األا ــام ا اليالــا  ا الرب 
    (57)ك لا  كالت دي     الشواغج ا املواه ا كاتل    مضأا ال قر   ء    الاجض  كا اذ تداكل  

جلــرادم ذا   ء  ــ  الاجضــ  ءياــاأل مبســا ل  األيــ ا  اضُتيــا يني  مبــا ا ذلــمل الشــركا   ُــن ا -26
    (58)ال ا  كالرب توكوم اضاتلا ي املت اة كيلل األا ام  استالام األا ام ا اليالا   ا املواه ا كاتل 

ـــ  كـــ لمل كـــ   تاـــل ءســـفاللا تشـــري األ   ـــر حتديـــداأل كلـــل األســـاح  لاياـــدا  الـــت مـــن  -27  ء  ـــ  الاجض
ــــا  املســــاح  امل ــــر   ء  األا ــــام يت ر ــــو  فلأــــا ء  لــــد يت ر ــــو  فلأــــا لاتج ضلــــد ء  اضســــت داب ا الضاُا

ءُمــام القتــام   تثــ  الاجضــ  ءســفاللا كقــوة ُاــا تضقــل  مشــر   ت ــديج القــانو  اجلضــادق )ت ــر الــ اادر   /ء 
    (59)ىلنتاج ال اادر ال ضقوهي  ال ضقوهي (   ت ديج التشريل املقف   ل    ر اضستثما  ا تطوير ء 

اــــا ىلنشــــا  وللــــ  لتحديــــد األا ــــام  مبــــن فــــلأم ماتمســــو الاجــــو   تثــــ  الاجضــــ  ءســــفاللا ُ -28
 األا ــــام الا اــــو   الــــ ين يــــا كوا ء  ُ تمــــج ءيــــم يــــا كوا ا نــــاا  مســــا  اــــا ج الياــــد   تقــــدمي 

    (60)املساُدة املضاسي   م من ء ج ت افلأم كدنلاأل  ن سلاأل  ىلُاهة ىلهما أم ا ا تمل
عا  كاألي ا  الاـو  ُاـا اضلتـااب القـوي لاياـد مبوافحـ  هـ ا  ساط املقر  ا ا  امل   كاض -29

ـــ  مـــل مض مـــا  ا تمـــل  اضعـــا    هـــو مـــا عاـــا ا الت ـــا   الرفلـــل املســـتو  لاحوومـــ   يـــراكتأا ال  ال
؛    ــد تض لــ     ء  ــا املقــر  ا ــا  كــ   ت ــاز ءســفاللا التضســلة فلمــا يت اــة مبوافحــ  اضعــا (61)املــدين

؛  اــدما  هُــم  ــحايا اضعــا   األيــ ا  امل ر ــني لاســتالام (62)التشــريل املت اــة مبوافحــ  اضعــا 
 90   ء  ا املقر  ا ا  ءيااأل ك   تض ر ءسفاللا ا متديد ففة الت وـل  الت ـاا ىل  (63)املقف  كاضعا 

ت ر ـــأم لاعـــا ؛  كـــ   ت لـــد الض ـــر ا يومـــاأل جلملـــل األيـــ ا  الـــ ين ت كـــد كشـــوج يـــادق ء  م لـــ  
ت ـــــضل  الت يـــــلا  لتجضـــــب   ـــــم  ـــــحايا اضعـــــا   لاـــــما  ســـــري  كلانـــــايم  اتـــــفاب ا و ـــــلتأم 

    (65)؛  ك   تدُم  ت از لد ا  التحقلة  ا ن اذ فلما يت اة كال مج القسري  اضستالاة(64) كرامتأم
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  مضاهاــــ  الت ــــ يب ُــــن لاقأــــا أل  األتوــــاب ا لااملــــ  ض تــــاام تــــ  ر كشــــوج غــــل ءُركــــ  جلضــــ -30

متضاســــب ُاــــا الســــوا  األ ــــالني   ىلزا  التقــــا ير الــــت ت لــــد ك ــــدب ك ايــــ  التمويــــج امل  ــــ   ــــدما  
املســـاُدة القانونلـــ    تثـــ  الاجضـــ  ءســـفاللا  ا  اـــ  ءمـــو   ُاـــا م اجلـــ  مســـ ل  ا ت ـــا  نســـي  الســـوا  

اــا مرا  ــ  لــوانني  األ ــالني احملتجــاين ا الســجو   مــل الت ــدي كشــوج اــا  ألســيالا األساســل   ُ 
األتوـــاب ا لااملـــ  لـــد  ىللالادأـــا  مـــل مـــض  القاـــاة الســـاط  التقديريـــ  الازمـــ  لتحديـــد ال ـــر   ال رهيـــ  

    (66)ذا  ال ا     ما  توفل ا دما  القانونل   ادما  الف   الش وي  مض  ق   ساب اقري 
 ىلذ ءيـــاه  جلضـــ  تقـــوا الط ـــج كو ـــوه تشـــريل لـــد  ءســـفاللا ياـــاب احملـــاكم مبراُـــاة صالتـــ  ل  -31

احملتمـــجص ألي توــــم ت ــــد   ُاــــا ءســــرة الشــــ   املــــدا   ءُركــــ  الاجضــــ  ُــــن لاقأــــا ىلزا  الايــــاهة 
ضســـا   ســـلما ال اليالالـــ  اض ت ـــا  ا نســـي  الســـوا  األ ـــالني األســـفاللني احملتجـــاين ا الســـجو   ض

 ء  ــ  الاجضــ  ءســفاللا مماــ  ءمــو   مضأــا مرا  ــ   لــل الفتليــا  القاــادل   ا ها يــ  مــن ء ــج مضــل 
    (67)تي  األا ام  كتقدمي ادما  الدُم لألسر امل ر   لا طر

 فلمــــا يت اــــة مبتاك ــــ  مســــ ل  نقــــ  ا ــــدما  القانونلــــ  املادمــــ   قافلــــاأل  املقدمــــ  ىل  نســــا   -32
 نسا   ا  مالة تـو س  ءيـا   الاجضـ  امل ضلـ  كالقاـا  ُاـا التمللـا  ـد املـرءة   الش وب األ ال 

  ىل  ُــــدب متوضأــــا مــــن تقلــــلم التــــداكل املت ــــ ة حملــــو األملــــ  القانونلــــ  لــــد  نســــا  2013ا ُــــاب 
    (68)الش وب األ ال   لاما  ت و ن ُاا ال دال 

  ُـن لاقأـا ىلزا   اـ  ءمـو   مضأـا افتقـا   ءُرك  الاجض  امل ضل   قـوا األيـ ا  ذ ي ا ُالـ -33
األيـــ ا  ذ ي ا ُالـــ  لاتو لأـــا  املت اقـــ  كســـيج ت ـــو م ُاـــا ال دالـــ    ء  ـــ  الاجضـــ  كت ـــديج 

    (69)التشري ا   السلاسا  ذا  ال ا  لاما  ت وم األي ا  ذ ي ا ُال  ُاا ال دال 
 ءُركــــ  جلضــــ  تقــــوا الط ــــج ُــــن ءســــ أا أل  ن ــــاب لاــــا  األتــــداث ض يــــاام  ا ــــ  ىل   -34

ىل ـــاتا  كيـــلة لوـــق يطـــاكة امل ـــايل الد للـــ    ءُركـــ  ُـــن لاقأـــا ىلزا  التقـــا ير الـــت ت لـــد كت ـــر  
األا ـام احملتجــاين لاُتــدا  ا مركــاين ضتتجــاز الشـياب   كــر   الاجضــ  تو ــلايا الســاكق  املت اقــ  

  األتداث  مبـا ا ذلـمل تو ـلايا املت اقـ  كإكطـام األتوـاب ا لااملـ  ا غـرب ءسـفاللا  ىلاـراج كقاا
  اا ــ  الاجضــ  امل ضلــ  2014   ا ُــاب (70)األا ــام مــن ن ــاب ُدالــ  اليــالالني ا  ضيــ  كويضاضنــد

الــ  لا  ــو  قــوا ا نســا   ا و ادأــا  ىل  ء  اقوــم ُاــا األا ــام كالســجن امل كــد ه   ىلموانلــ  ف 
    (71)يضتأمل القانو  الد ة

 تثــــ  الاجضــــ  ن ســــأا ءســــفاللا ُاــــا ت ايــــا اايــــ  األا ــــام ا ا ــــ ني   ــــرا ا   ضادلــــ   -35
ــــا  م  ــــا  ُــــن األا ــــام اجلــــاحنني  مثــــج لــــانو   اــــا ىللالــــا  التشــــري ا  الــــت تســــم  كضشــــر كلان  ُ

    (72)ءسفاللا(كش   األ امر املت اق  كالساوك احمل و  )غرب  2010 ُاب
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حرية التعبير وتكويم الجمعيات والتجمع السلمي واللق  ي المشعاركة  عي الليعاة  -دال 
 العامة واللياة السياسية

 
    (73)ء    مض م  األمم املتحدة لافكل   ال ام  الثقاف  ك   تضأق ءسفاللا عرمي التشأل -36
ة ا التجمـل السـامق  توـوين اجلم لـا     تب املقـر  ا ـا  امل ـ  كـاق2015 ا ُاب  -37

صاملت اقــ   2014كتقــدمي توومــ   ضيــ  فوتو يــا ا ءســفاللا مشــر   لــانو  كإلالــا  لــوانني الوضيــ  ل ــاب 
كاضتتجا ــا ص   هــق القــوانني املثــلة لاجــدم الــت متــض  الشــرا  ســاطا   اســ   ا ت ريــة احملتجــني 

  تركـ  املـر   ء  صا يـ و  األيـ ا  ُاـا حنـو م قـوم ال ين لد يتسييو  ا ىلُالـ  هاـوم امليـاين ء
لاســاطا  ء  ت ــر  ُقوكــا  لاســـل   2014كــا و  مــن ال ضــ ص   لــد ءتــا  مشــر   لــانو  ُــاب 

مضأــا اضُتقـام  الالرامــ   ء امـر اضســتي اه الـت حت ــر هاـوم األيــ ا  ءمـاكن ُامــ    ُاـا امل ـال ني
    (74)م لض  ملدة ت ج ىل  ُاب

ضـــ  تقـــوا الط ـــج قـــدهاأل ُـــن لاقأـــا الســـاكة ىلزا  التشـــري ا  القادمـــ  ا  ضيـــا   ءُركــ  جل -38
 مضـــااة م لضـــ   الـــت تســـم  لاشـــرا  كت ريـــة األا ـــام  الشـــياب الـــ ين  تشـــد   ا عمـــل ســـامق  
 كــر   الاجضــ  تو ــلتأا املت اقــ  كــالض ر ا ا ــاذ تــداكل كدياــ  لتــداج الشــرا   /ء  التجــرمي   الض ــر 

    (75)لتشري ا ا مرا    ا
 ءُركـــ  الاجضـــ  امل ضلـــ   قـــوا األيـــ ا  ذ ي ا ُالـــ  ُـــن لاقأـــا أل  األيـــ ا  ذ ي  -39

ســــلما ذ ي ا ُالــــا  ال هضلــــ  ء  الض ســــل  اض تماُلــــ   ُيســــتي د   تاقادلــــاأل مــــن لــــوادم  ا ُالــــ   ض
ـــــدء افـــــفا  ءه ـــــ  كـــــ   تســـــن ءســـــفاللا تشـــــري األ يرســـــق مـــــن  ديـــــد مي ـــــ  الضـــــاايني   ء  ـــــ  الاجض ال

األيــــ ا  ذ ي ا ُالــــ  لات ــــوي   تا ســــ  تــــة اضاتلــــا    كــــ   تو ــــج تلســــل  لــــل اجلوانــــب 
    (76)املت اق  كالت وي  ا اضنت اكا  جلملل املوااضني ذ ي ا ُال 

  
 اللق  ي الضمان االجتماهي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -هاء 

 
امل ضلـــ  كــاققوا اضلت ـــاهي  اض تماُلـــ   توافقــ  و ا  كـــج مــن جلضـــ  تقــوا الط ـــج  الاجضــ  -40

 الثقافلـــ  ُاـــا  ـــر  ة ء  تاـــل ءســـفاللا اســـفاتلجل  يـــاما  ملوافحـــ  ال قـــر حتـــده مول ـــ  ا تماُلـــاأل 
وامج ءار      (77)  الرافلاأل   ء  ت تمد تداكل ةدهة  سب نو  اجلض   السن ُ 

ـــــ  األ ـــــر   تيـــــ  جلضـــــ  تقـــــوا الط ـــــج كاملوافقـــــ  ُاـــــا اطـــــ  مـــــض  ىل ـــــازة  ا -41 لديـــــ  مدفُو
األ   ضت ـــ  كقاـــة ا الولـــ  ن ســـ  ء  ا طـــ  تـــض  ُاـــا مـــض   اتـــب ض يتجـــا ز  18 مـــديا ءســـيُو

ســلما  اقــد الــوا  األهس لأل ــو    ء  ــ  الاجضــ  كــ   تو ــج ءســفاللا اســتمرا  لــد ة الوالــدين  ض
ايـ  الط ـج  ىل  ـاُ    كـ   ترا ــل (78) األمأـا   ُاـا تـوفل مسـتو  م لشـق ضدـة لألسـرة ا فـفة ُ 

ــ  األ ــر     ــ  األمــوام الوافلــ  لاســفاتلجل   اطتأــا اجلديــدة املت اقــ  كا  ــازة الوالديــ  املدفُو
    (79)الواضل  لار اُ  الطيل ل 
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ُــن  2012 ىلذ  تيــ  جلضــ  تقــوا الط ــج كاســفاتلجل  ســد ال جــوة  فقــد ءُركــ  ا ُــاب  -42
اـــدما  ىلســـوا  مادمـــ   قافلـــاأل   ء  ـــ  الاجضـــ  ءســـفاللا لاقأـــا أل  ءســـفاللا مل تـــتمون مـــن تـــوفل 

مماـــ  ءمـــو   مضأـــا حتســـني اـــدمايا اض تماُلـــ   لـــ  تاـــأل ُاـــا حنـــو ءفاـــج اتتلا ـــا  األا ـــام 
    (80) الشياب امل ر ني  طر التشره

  
 اللق  ي الصلة -واو 

 
فلمــا كــني ءا ــام املضــااة ءُركــ  جلضــ  تقــوا الط ــج ُــن لاقأــا ىلزا  الت ــا   ا اقالــ  ال ــحل   -43

ايـــ    األا ـــام ذ ي ا ُالـــ    اا ـــ  ىلزا  ال جـــوة ا  الري لـــ   الضادلـــ    األا ـــام املـــوهُني م سســـا  الُر
اقالــ  ال ــحل  كــني ءا ــام الســوا  األ ــالني  ءا ــام الســوا  غــل األ ــالني   كــر   الاجضــ  تو ــلتأا 

    (81)ما  ال حل  ذايا  كاجلوهة ذاياالساكق  ك   تو ج ءسفاللا متتل  لل األا ام كا د
ســـلما يـــياب   ءُركــ  الاجضـــ  ُـــن لاقأـــا ءياـــاأل ىلزا  ا ت ـــا  م ــدم اضنتحـــا  كـــني الشـــياب  ض -44

الســوا  األ ــالني   أل  ىل ــرا ا  التشــ ل  اقاللــ  لــد ض ت ــات ُاــا حنــو مضاســب املســادج ال ــحل  
جضــ  ءســفاللا  ا  اــ  ءمــو   كت  ــل  مـــوا ه الض ســل  األساســل  ذا  ال ــا  كاضنتحــا    ء  ــ  الا

لتأـــــا   تطـــــوير اـــــدما   ـــــحل  مت   ـــــ   ةـــــدهة لتحســـــني تـــــوافر اـــــدما  التـــــداج امليوـــــر  نُو
    (82) اسفاتلجلا  ةدهة ا د  لألا ام امل ر ني كشوج اا   طر املشاكج ال حل  الض سل 

ـــاهة املامو  -45 ســـ  ا م ـــدض  ال ـــد   املضقولـــ   ىلذ ءُركـــ  الاجضـــ  ُـــن لاقأـــا ال ملـــة ىلزا  الاي
 ضســلاأل كــني الشــياب  فقــد ء  ــ  كــ   تقــدب ءســفاللا لامــراهقني التثقلــ  ا قــام ال ــح  اجلضســل  
 ا جناكلــ    كــ   حتســن ســيج اق ــوم ُاــا  ســادج مضــل اقمــج  املشــو ة  ا ــدما  ال ــحل  املقدمــ  

    (83)احملر م  ا تماُلاأل  الت اهياأل  سلما كني ا تم ا  األ ال   ا تم ا  ا كض  السري   ض
  

 اللق  ي التعليس -زاي 
 
  2014-2012 تي  جلض  تقوا الط ـج فطـ  ال مـج الواضلـ  لت اـلم السـوا  األ ـالني  لا ـفة  -46

 كات اا الشراك  الوا  املت اة كضما  ءا ام السوا  األ الني   كـر   الاجضـ  ا ُـراب ُـن كواُـ  لاقأـا 
الســاكق  ىلزا  ال ــ وكا  اليالالــ  الــت يوا أأــا ءا ــام الســوا  األ ــالني  ءا ــام املضــااة الضادلــ  ا اق ــوم 

ايـ   الت اـلم ُاا الت اـلم   ء  ـ  الاجضـ  كـ   توا ـج ءسـفاللا حتسـني  ـوهة  نطـاا  اـدمايا ا قـاة الُر
    (84)ا مرتا  الط ول  امليورة   ء  تو ج   ل  موا ه كافل  لتض ل  مناذج الت الم الثضادق الاال 

لـــ   مبـــا ا  -47  فلمـــا يت اـــة كاـــما  ت ـــوم نســـا  الشـــ وب األ ـــال  ُاـــا الت اـــلم اجللـــد الضُو
  امل ضلـــ  كالقاـــا  ُاـــا التمللـــا  ـــد املـــرءة كـــ   ذلـــمل الت اـــلم ال ـــاة  التـــد يب املأـــ   ءفـــاه  الاجضـــ

ت ــوم نســا  الشــ وب األ ــال  ُاــا الت اــلم  الــدُم  مبــا ا ذلــمل تــوفل التمويــج  املــوا ه  ض يــاام 
ميثـــج ُقيـــ   دلســـل  ءمـــاب فـــر  تـــد يب  ت اـــلم نســـا  الشـــ وب األ ـــال   نســـا   ـــا  ماـــلة تـــو س  

    (85) ل  نُ     ادلاأل  اُترب  الاجض  ء  تو لتأا املت اق  ل   املس
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 ءُركـــــ  الاجضـــــ  امل ضلـــــ   قـــــوا األيـــــ ا  ذ ي ا ُالـــــ  ُـــــن لاقأـــــا أل  التاملـــــ  ذ ي  -48
ا ُالــ  ض ياالــو  يُاحقــو  مبــدا س اا ــ   أل  الوثــل تــن ياتحقــو  كاملــدا س ال اهيــ  ُ  ــ   ــم  

لا مـــا ياـــاب مـــن ا ءغاـــب األتلـــا   ف ـــوم ء   تـــدا  اا ـــ    ء  ـــ  الاجضـــ  كـــ   تـــوفر ءســـفال
الفتليــا  التلســلي  امل قولــ   ال اللــ  اجلــوهة ا قــام الت اــلم   ء  ت مــج ُاــا  فــل م ــدض  التحــاا 

    (86)األا ام ذ ي ا ُال  كاملدا س ال اهي   استوما م لات الم
  

 ادشخاص ذوو اإلها ة -حاء 
 
ءيـــــاه  الاجضـــــ  امل ضلـــــ   قـــــوا األيـــــ ا  ذ ي ا ُالـــــ  كاُتمـــــاه اضســـــفاتلجل  الواضلـــــ   -49

   ءيــــاه  ءياــــاأل ك ســــفاللا لطرتأــــا كرنــــامج التــــ مني الــــوا   ــــد 2020-2010لإلُالــــ  لا ــــفة 
DisabilityCare Australiaا ُال   املسما 

(87)    
األســـفالل  تســـم  كـــ   توـــو    ىلذ ءُركـــ  جلضـــ  تقـــوا الط ـــج ُـــن لاقأـــا أل  التشـــري ا  -50

فقــد تثــ  الاجضــ  ءســفاللا ُاــا  ــما  ءض يضطــوي ءي تشــريل   ا ُالــ  ءساســاأل لــرف  ااــب ا جــرة
    (88)ُاا متللا  د األا ام ذ ي ا ُال 

 تثــ  الاجضــ  ن ســأا ءســفاللا  ا  اــ  ءمــو   ُاــا   ــل ت ريــ  تشــري ق  ا ــ  لإلُالــ    -51
الــت ام  ا ُالــ  ا ه اكلــ   ال قالــ  لــد  حتديــد األا ــام ذ ي ا ُالــ  مبــا ا ذلــمل ت ريــ   ــ وك  

    (89)حتديداأل سري األ  هللقاأل من ء ج تايل  اتتلا ايم كطريق  ف ال   غل متللاي 

امل ضلـــ    تيـــ  الاجضـــ  امل ضلـــ   قـــوا األيـــ ا  ذ ي ا ُالـــ  كتوالـــ  الاجضـــ  األســـفالل   -52
قيــا  اضُــفا  كاأليــ ا  ذ ي ا ُالــ   كــ هالتأم القانونلــ  ُاــا  ــ  ُأمــ  إ ــا  القــوانني مبك

َلدب املسا اة مل اآلارين ءمـاب القـانو    ء  ـ  كـ   تسـت دب ءسـفاللا ُمالـ  اليحـ  اقاللـ  ك ـو ة 
  (90)ف ال  ض اذ اطوا  حنو اضنتقام من ا اذ القرا  ىل  هُم ا اذ القرا 

ءسفاللا  لل التشري ا  الت علـا التـداج الطـأل ه   اق ـوم  ء    الاجض  ءيااأل ك   تاالق  -53
ُاا موافق  ترة   اُل  من األي ا  ذ ي ا ُالـ  امل ضلـني  ء  علـا اتتجـاز األفـراه ا مرافـة ال ـح  
الض ســل  ء  ىللــاامأم كتاقــق ال ــاج مبو ــب ء امــر ال ــاج ا تم ــق   ىلذ تشــل الاجضــ  كــالقاة ىلزا  ت ــر  

ا تماُلـ   لت ـديج  -ا ُال   ض سلما َمن ي انو  من     ىله اكق ء  ىلُالـ  ن سـل  األي ا  ذ ي 
  (91)ساوكق غل مض م ء  ملما سا  تقللدي   فقد ء    ك   تول  ءسفاللا ه   املما سا 

 ءُركــ  الاجضــ  امل ضلــ   قــوا األيــ ا  ذ ي ا ُالــ  ُــن لاقأــا اليــالء أل  تقريــر قاــ   -54
ق لأليــــ ا  ذ ي ا ُالــــ  الشــــلوأ كشــــ   الت حقلــــة ا ُمالــــا  الت قــــلم القســــري ء  غــــل الطــــُو

ــــ   ااــــ  ىل  تو ــــلا  تســــم  كاســــتمرا  تاــــمل املما ســــ    ءُركــــ  الاجضــــ  ُــــن ءســــ أا ل ــــدب تض ل
  (92)ءســــفاللا لاتو ــــلا  املقدمــــ  مــــن جلضــــ  تقــــوا الط ــــج ا ىلاــــا  اضســــت را  الــــد  ي الشــــامج

امل ــ  مبســ ل  الت ــ يب  غــل  مــن  ــر ب امل اماــ  ء  ال قوكــ    لاتو ــلا  املقدمــ  مــن املقــر  ا ــا 
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   تثــ  الاجضــ  امل ضلــ   قــوا األيــ ا  ذ ي ا ُالــ  الشــ  لــ   القاســل  ء  الاىلنســانل  ء  املألضــ 
 اق ــوم ُاــا ءســفاللا ُاــا اُتمــاه تشــريل  اــ  موتــد   ــر ت قــلم األيــ ا  ذ ي ا ُالــ  ه  

  (93)ة ُاا ءكمج    ملستضل ا  سيق  ملارة   قا تأمموافق
 2002 ىلذ ءيــــــا   الاجضــــــ  امل ضلــــــ   قــــــوا األيــــــ ا  ذ ي ا ُالــــــ  ىل  لــــــواد  ُــــــامق  -55
املت اقـــــ  كإزالـــــ  ُوادـــــة   ـــــوم األيـــــ ا  ذ ي ا ُالـــــ  ىل  األمـــــاكن  امليـــــاين امل تا ـــــ    2010 

لو ــوم   ء  ــ   اقــ  كامل ــايل  الاــواد  املتاثــام ءُركــ  الاجضــ  ُــن اســتمرا  لاقأــا ىلزا  مســتو  امت
    (94)كا ُال  ذا  ال ا كت  ل  موا ه كافل  لاما    د  تض ل  امل ايل  املتطايا  

 ءُركــ  الاجضــ  ُــن لاقأــا ألنــ    غــم   ــوه سلاســ  ُامــ  كــإغاا مراكــا ا لامــ  الويــلة   -56
ءسـفاللا ُاـا تض لـ  ميـاه ا   ديـدة حتـاكق ترتليـا  ا لامـ  ا امل سسـا    يـج   الاجضـ   ُتطر 

ـــن األيـــ ا   اـــا   ـــل  مـــوا ه  ـــدما  الـــدُم متو  ىلاـــا   اـــ   غـــاا م سســـا  ا لامـــ   ُ 
  (95)ذ ي ا ُال  من اقلاة ا قتم ايم احملال 

يســتضد  ض  ءُركــ  الاجضــ  ُــن ءســ أا أل  الضمــوذج الطــأل لات هلــج  ىلُــاهة الت هلــج ا ءســفاللا -57
   ء  ــ  الاجضــ  كــ   تاــل ءســفاللا ىلاــا األ قمايــ  األيــ ا  ذ ي ا ُالــ  ىل  منــوذج تقــوا ا نســا 

  (96)من ىل يا هم ُاا تاقق ادما  الت هلج  ىلُاهة الت هلج ه   موافقتأم اقرة  الواُل 
 ء    الاجضـ  كـ   ت ـد م ءسـفاللا ن ـاب األ ـر املـدُوب   تايـد نسـي  التحـاا الضسـا  ذ ا   -58

  (97)ا ُال  كال مج
 ء  ــ  الاجضــ  ءياــاأل كــ   ت ــف  ءســفاللا كاالــ  ا يــا ة األســفالل  كو ــ أا ىلتــد  الاالــا   -59

  (98)الواضل    ك   تطو   است داب ءيوام اضت ام امللسَّرة األار 
  

 الشعوب ادصلية -طاء 
 
الســــوا  األ ــــالني  مــــلءُركــــ  جلضــــ  تقــــوا الط ــــج ُــــن لاقأــــا ىلزا  ُــــدب ك ايــــ  التشــــا    -60

ا   ــل السلاســا    ا ــاذ القــرا ا    تض لــ  الــربامج الــت  كتأما   مشــ  ســوا   ــا  ماــلة تــو س
ا ىلاـــا      ءكـــد  جلضـــ  القاـــا  ُاـــا التمللـــا ال ض ـــري قـــدهاأل 2012   ا ُـــاب (99)تـــ  ر ُاـــلأم
  (100)تم ا  امل ضل ة من  انب ا ستضل  ما  املوافق  اقرة  املسيق   امل  ر  ة ُاااملتاك    

  املقــر  ا ــا  امل ــ   قــوا الشــ وب األ ــال  مبولــ  اقوومــ    هــو   نــوب 2012 ا ُــاب  -61
  هـو مبثاكـ  التـااب مـن اقوومـ  كال مـج ا ىلاـا  مـن صحنـو مسـتقيج ءفاـجصامل ضو   مل تمدا ء  التشريل

يشـــ ر كــالقاة ىلزا  متا ـــج ك ـــ  الشــراك  مـــل الشــ وب األ ـــال     غـــم ذلــمل  ض يـــاام املقــر  ا ـــا  
 لاـــلم املت اـــة كاضســـتجاك  لاطـــوا   ا ا 2007ُـــاب   وانـــب التشـــريل اجلديـــد مـــل  وانـــب لـــانو 

  ـا امو الشماة   هـو القـانو  الـ ي تـج التشـريل اجلديـد ةاـ    تـ  املقـر  ا ـا  اقوومـ  ُاـا 
ج ءفاـــج  يل امل ضـــو  حنـــو مســـتقير املشـــا  ا  اجلا يـــ  مـــل الســـوا  األ ـــالني فلمـــا يت اـــة كتض لـــ  التشـــ

اا تيديد كواُ  القاة ىلزا  ما   (101)يفتب ُاا ه ا التشريل من متللا  تقللد لاحقوا ُ 
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 ءُركــ  جلضــ  تقــوا الط ــج ُــن لاقأــا ىلزا  األُــداه الويــلة مــن ءا ــام الســوا  األ ــالني  -62
ايــ  الــت ض تلســر هُــوا ه   ءا ــام  ــا  ماــلة تــو س الــ ي ُف ــاوا ُــن كلــويم  قتم ــايم  ءُ     الُر

 ــم ُاــا حنــو مضاســب  مــثاأل  اضتت ــان لــويتأم الثقافلــ   الاالويــ    ء  ــ  الاجضــ  كــ   تســت ر  
ءســفاللا مــا ءترزتــ  مــن تقــدب ا تض لــ  التو ــلا  الــوا هة ا التحقلــة امل ضــو  صءُلــد هم ىل  كلــويم  

لة تـــو س ُـــن ءســـرهمص   كـــ   حتقلـــة  اـــ  ا ف ـــج ءا ـــام الســـوا  األ ـــالني  ءا ـــام  ـــا  ماـــ
ا ُمــام الوامــج مليــدء ىليــدا  ءا ــام الســوا  األ ــالني لــد   لــد تض ــ  التو ــلا  الســاكق  لاجضــ  

   كــ   توثــ  ت ا يــا مــل للــاها  ا تم ــا  األ ــال   ا تم ــا  احملالــ  مــن الســوا  األ ــالنيءســر 
ايــ  اليدياــ  لــد  مــن ء ــج ىلحــاه تاــوم مضاســي  كإيــدا  ءا ــام الســوا  األ ــالني احمل تــا ني ىل  الُر

  (102)ءسر من السوا  األ الني
  

 ون وملتمسو اللجوءئالمهاجرون والالج -ياء 
 
  ىل  ء  2015ءيـــا  م ـــو  األمـــم املتحـــدة الســـامق ققـــوا ا نســـا   ا تايرا /يونلـــ   -63

  ا ـــا  ة  ـــا  الياـــداكاملقا نـــ  مـــل  ـــ ل األ   اســـتجاك  ءســـفاللا لامأـــا رين الوافـــدين ســـجا  مســـتو 
 ءيـــا  ءياـــاأل ىل  ء  الســـاطا  يـــا ك  ءياـــاأل ا ىلُـــاهة لـــوا ب الا اـــني الوافـــدة  هف أـــا ىل  امللـــا  
الد لل    لـام ىل  ماتمسـق الاجـو  ُيسـجضو  ا مراكـا اتتجـاز كياـدا   الثـ   تلـ  يوا أـو   ر فـاأل 

 اماــ  القاســل  ء  الاىلنســانل    ــ أا املقــر  ا ــا  امل ــ  مبســ ل  الت ــ يب ك يــا ت ــج ىل  مســتو  امل
   ء  هــــ   ال ــــر   تضتأــــمل ءياــــاأل ءتوــــاب (103) فقــــاأل لت ريــــ  جلضــــ  مضاهاــــ  الت ــــ يب  ء  املألضــــ 

ىل  ات اللــ  تقــوا الط ــج ُاــا الضحــو الــ ي ءُاضتــ  كالــدللج الاجضــ  األســفالل  ققــوا ا نســا   كــج 
كـــداوم ءســـفاللا  ض ُيســـم   ـــم    اـــني امل ـــف  لـــم  الـــ ي هـــم ا تا ـــ  ماســـ  ىل  اقمايـــ الا

ىل  موـا  واـر مـل الياـدا  الـت لـد توـو   الا اني تل  ا    ءسفاللا ترتليا  كش   ىلُاهة نقج
غـــل مســـت دة ملـــض  هـــ ض  الا اـــني ءي تـــج مســـتدمي   ض يضيالـــق ء  تُ ـــدب هـــ   السلاســـا  منوذ ـــاأل 

  (104)د وار ت ي  ءي كا
حــدة الســامل  ققــوا ا نســا   ا تقريرهــا امل  ــج  ُــن لاقأــا  ءُركــ  م و ــل  األمــم املت -64

ىلزا  سلاســا  هفــل لــوا ب ماتمســق الاجــو  ىل  اليحــر ه   ه اســ  ســالم  ملــد  تا ــ  كــج فــره ىل  
اقماي    ء    م و ـل  تقـوا ا نسـا  كـ   تولـ  ءسـفاللا تا سـتأا املتمثاـ  ا اُـفا  القـوا ب 

القـانو  الـد ة  امل ـايل الد للـ    كـ   ءتوـاب    تض ـ  تـداكل تتوافـة مـل  هف أا ىل  امللـا  الد للـ    كـ
اــرتا  اليحريـــ  م قولــ  ل عــده  أوههــا الراملــ  ىل  ت ايــا الت ــا   ا لالمــق مــن ء ــج تــوفل كــدادج

د ج ءســفاللا تــ   ء  ــا ءياــاأل املقــر  ا ــا  امل ــ  كاضعــا  كاأليــ ا  كــ   (105)احمل وفــ  كامل ــاار
اضعـــا  كاأليـــ ا  ىله ا ـــاأل كـــاماأل ا  لـــل  وانـــب ُمالـــ  كـــاة كشـــ   يريـــب األيـــ ا   مســـ ل 

َُـــرب  اضلـــ   مـــل اقـــ   مـــن ا اـــط كـــني اضعـــا   يريـــب  م اضعـــا  لـــ  مـــا يت ـــج كـــ لمل مـــن  ـــرادم 
 د   كــ   تاــل  ا  لــل تــاض  اضتتجــاز ا لاامــق   ــمانا  كافلــ  تو ــج التحديــ(106)املأــا رين
  (107)حايا اضعا   اايتأمال و ي لا
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    ــ  املقــر  ا ــا  امل ــ  مبســ ل  الت ــ يب  ســال  كشــ   اهُــا ا  تت اــة 2014 ا ُــاب  -65
مبشــــر   لــــانو  ت ــــديج تشــــري ا  ا جــــرة  الســــاطا  اليحريــــ  )تســــوي  تــــاض  الاجــــو  املفاكمــــ ( 

 ىللالــــــا  الت يــــــلة ال امــــــ (  الش  ــــــل  ا اتيــــــالقــــــانو  امل ــــــد م لقــــــانو  ا جــــــرة )اك    2014 ل ــــــاب
ُاـــا كواُـــ  القاـــة  اضلتاامـــا  2014 ل ـــاب    ءيـــاه املقـــر  ا ـــا  كاليلـــا  الشـــامج لاحوومـــ   ها أل

ق  ـــــ   املســـــادج املطر تـــــ  ا الرســـــال  األ     ضتـــــظ ء  كـــــا قاســـــق الربملـــــا  ءلـــــر مشـــــرُ  القانونل
ق القـــانونني القـــانونني   مـــل ذلـــمل  افـــف  امل رب  ءســـفاللا  طـــر انتأـــاك ي ـــقـــر  ا ـــا  ء  مشـــرُ 

ءتواب ات اللـ  مضاهاـ  الت ـ يب   ءيـا  ىل  ء  ت ـديج تشـري ا  ا جـرة  السـاطا  اليحريـ   الـ ي 
اُُتمـــد ا قاـــ  الضـــواب  ا قاـــ  الشـــلوأ ا ءســـفاللا  يضتأـــمل ءتوـــاب ات اللـــ  مضاهاـــ  الت ـــ يب 

  ه   ىلموانلـ  اضسـت ان  مبحـامني ألن  يسم  كاضتتجـاز الت سـ ق  حتديـد تالـ  الا ـل ا اليحـر 
 ىللالــا   الش  ــل  ا اتيــ ءيــا  املقــر  ا ــا  ءياــاأل ىل  ء  مشــر   القــانو  امل ــد م لقــانو  ا جــرة )ا

الت يــلة ال امــ ( يضتأــمل ءتوــاب ات اللــ  مضاهاــ  الت ــ يب ألنــ  يشــدبه الرلاكــ  ُاــا ىل ــدا  الت يــلا  
   تثـ  جلضـ  مضاهاـ  الت ـ يب ءسـفاللا ُاـا ء  (108) تقلـلم امل ـاار الش  ل  ا اتيُاا ءساس ا

تو ـج التض لـ  ال  ـام ضلتاامايـا ك ـدب ا ُـاهة القسـري  جلملـل ماتمسـق الاجـو   األيـ ا  اآلاــرين 
  (109)احملتا ني ىل  اقماي  الد لل 

  كــر   م و ــ  األمــم املتحــدة الســامل  ققــوا ا نســا  كواُــ  القاـــة 2011 ا ُــاب  -66
كـــــ  ُضأـــــا هلاـــــا  م اهـــــدا  تقـــــوا ا نســـــا    هـــــق ء  ن ـــــاب اضتتجـــــاز ا لاامـــــق الـــــت ءُر 

لامأـــا رين ا ءســـفاللا الـــال  اضلتاامـــا  الد للـــ  ألســـفاللا  قـــوا ا نســـا    ءيـــا   امل و ـــ  
ـرا كــا  ىللااملــاأل  مل  الســامل  ىل  ء  مــن املموــن اُتيــا  اضتتجــاز ت ســ لاأل ىلذا ال ــر   ال رهيــ     يُـ

تجــــاز ا لاامــــق ميثــــج تا ســــ  مــــن املموــــن ء  تــــ هي   ءه  كال  ــــج  ىل  تــــاض  كمــــا ء  اضت
انتحـــا   ىليـــ ا  لاــــ ا     ـــدما  ن ســـل  يــــديدة   لـــد ءه  ال يـــا ة السلاســــل  املتوـــر ة   هــــق 

ءســـفاللا تســـتقيج صفلاـــانا ص مـــن الضـــاس الـــ ين صيق ـــا   فـــوا  ـــ و  اضنت ـــا ص ىل    ــــم  ء 
ُــن املوـــا  الـــ ي ءتــوا مضـــ  ء  امل ـــاار الــت  مبـــا فـــر ا مضأـــا   كاماـــ  مـــن الضــاس  كالـــ  الض ـــر فاــ 

 تثــ  امل و ــ  الســامل  لــاهة  لــل األتــااب السلاســل  األســفالل  ُاــا ا ــاذ مولــ  يــجا  لــادم 
ُاــا امليــاه  مــن ء ــج كســر تاــمل ال ــاهة السلاســل  املت  ــا    هــق ت ــوير ماتمســق الاجــو  ُاــا 

  (110)ءيم يلااني
ملأـــا رين  ض ســـلما األا ـــام  ت ـــر  اضـــ  مضاهاـــ  الت ـــ يب ُـــن لاقأـــا ىلزا   ىلذ ءُركـــ  جل -67
ـــ    لـــدم اتتجـــاز ا لاامـــقل االـــق ءســـفاللا األتوـــاب الـــت تُرســـق تمضأـــا ء  ُـــدة تو ـــلا    الاجض

اضتتجــاز ا لاامــق لأليــ ا  الــ ين يــدااو  ىللالمأــا كشــوج غــل لــانوين؛  ء  تاــل تــد هاأل زمضلــ  
ــــ    األا ــــام لانونلــــ  لاتتجــــاز؛  ء   ــــا ني لاحمايــــ  الد لل تو ــــج ُــــدب اتتجــــاز األيــــ ا  احملت

 اأُلســــر ذا  األا ــــام   تو ــــج ءض يُطيَّــــة اضتتجــــاز ىلض كمــــاذ ءاــــل؛  ء  تو ــــج ىلتاتــــ  ســــيلج 
  (111)اضتتجاز  ر  ةانت ا  لاادق ف ام ملرا    مد  
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ي  ــاأل مــن  13 750اســتقرا   ىلذ  تيــ  م و ــل  يــ    الا اــني مبوافقــ  ءســفاللا ُاــا  -68
   ءيــــا   امل و ــــل  ىل  ءيــــا لامــــ  ا تشــــرين األ م/(112)الا اــــني  غــــلهم ا الياــــد ا كــــج ُــــاب

كي ثــا  ه  يــ  ىل  مراكــا ه اســ  اايــا  الاجــو  ا كاــد  الــ    ضت ــ  امل و ــل   2013ءكتــوكر 
  ال ـــر   املاهيـــ  القاســـل  ا   ء  السلاســـا   الـــضـُُأج ال مالـــ  ا هـــ   املراكـــا ء  ـــ  ل ـــو  اطـــلة

املراكــــا ض تت ــــة  امل ــــايل الد للــــ     ء  امل و ــــل  ء  مســــ  للا  ءســــفاللا مبو ــــب ال ــــووك  تاــــمل
الد للـــ  الوا يـــ  التطيلـــة  الـــت هـــق اـــر  فلأـــا  ض تـــاام ُمااامـــ  ألســـفاللا  ض ميوـــن ىل اههـــا كالضقـــج 

و ــــل  كــــ   تو ــــج ءســــفاللا ء  تــــتم ه اســــ  املــــاهي ملاتمســــق الاجــــو  ىل  كاــــدا   الثــــ    ء  ــــ  امل 
تاض   لـل ماتمسـق الاجـو   الا اـني  الـ ين ي ـاو  ىل  ءسـفاللا  هااـج الياـد ءيـاأل كانـ  اريقـ  
  ــو م   كــ   تت ــ  ىل ــرا ا  ُاهلــ   كاضيـــفاك مــل كاــدا   الثــ   لاــما  ء  توــو  ال ـــر   ا 

  (113)ق  لاقوانني  امل ايل الد لل مراكا ه اس  اايا  الاجو  القادم  اا ج الياد مطاك
 ءُرك  جلضـ  مضاهاـ  الت ـ يب ُـن لاقأـا أل  األيـ ا  املشـرهين الـ ين مل تُقيَـج اايـا   -69
جلانـــــب الــــ ين   ـــــاو  ُاــــا تقلـــــلم ســـــاأل فلمــــا يت اـــــة كاجلانــــب األمـــــ  ء  االا اـــــني دأم    و جلــــ
ضــــ  كــــ   تاــــمن ءســــفاللا    ء  ــــ  الاج(114)لش  ــــق  ميوــــن اتتجــــازهم ىل  ء ــــج غــــل مســــماا

ه اس   لل اايا  الاجـو  ه اسـ   افلـ    ء  تتـل  لأليـ ا  امل ضلـني فر ـ  تقلقلـ  لاط ـن ك ـو ة 
  جلملــــل ماتمســــق الاجــــو  املســــاُدة لف الــــ  ا ءي لــــرا ا  ســــايل  تُ تمــــد كشــــ   اايــــايم   ء  تتــــ

   ء  ــ  امل و ــل  ءياــاأل كــ   (115)القانونلــ  املســتقا   امل هاــ   ا انلــ  ا  لــل مراتــج ىل ــرا  الاجــو 
  (116)تول  ءسفاللا فو األ نقج ماتمسق الاجو  ء  ءا ا م ال ين لد يوونو  ُدمي اجلضسل 

الـــت ض تســــم   تأا ء  ـــ  م و ـــل  يـــ    الا اـــني كـــ   ت لـــد ءســـفاللا الض ـــر ا سلاســـ -70
ء  ك ــد ذلــمل  2013يوللــ  ز/متو  19ملاتمســق الاجــو   الــ ين   ــاوا ىل  الياــد ُــن اريــة اليحــر ا 

ـــ  اضُـــفا  كـــالا اني  ء  التـــا يب  كا ىل ـــرا ا   تيايـــرضســـتقرا  ا ءســـفاللا   كـــ   تو ـــج  ا تال
  (117)ىل  كاد  ال  قاُوُاا ءساس نقج ه ض  األفراه 

  
 اللق  ي التنمية والقضايا البيئية -كاف 

 
ديو  ا ا  لــ  لاــد م  مــا يت ــج لــا مــن   تــ  ا يــل املســتقج امل ــ  ك  ــا  الــ2011ا ُــاب  -71

التاامــا  ماللــ  ه للــ  ءاــر  ُاــا التمتــل الوامــج مملــل تقــوا ا نســا    اا ــ أل اققــوا اضلت ــاهي  
 اض تماُلـــ   الثقافلـــ   تـــ  اقوومـــ  ُاـــا اُتمـــاه اا اـــ  اريـــة  ا ـــح  مـــن ء ـــج حتقلـــة هـــد  

  (118)ملاد  من الضاتج احملاق ا  اةا ا 0.7املساُدة ا منادل  الرتل  املت ة ُال    هو 
 ىلذ ءُـــــرب ا يـــــل املســـــتقج امل ـــــ  ك  ـــــا  الـــــديو  ا ا  لـــــ  ُـــــن لاقـــــ  ىلزا  افتقـــــا  كرنـــــامج  -72

ءيـد التو ـل  املقدمـ  مـن الاجضـ  األسـفالل  فقـد املساُدة األسفاة ىل  الفكلـا ُاـا تقـوا ا نسـا   
ىله اج تقـــوا ا نســـا  ا ُاـــا  الل  لاتضملـــ  الد للـــ مســـاُدة الوكالـــ  األســـف    هـــق ققـــوا ا نســـا 

  (119)كرناقأا املت اة كاملساُدة ا منادل 
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 ءُــرب ا يــل املســتقج امل ــ  ك  ــا  الــديو  ا ا  لــ  ُــن لاقــ  ىلزا  ُــدب   ــوه تشــريل ةاــق  -73
سـن تشـريل  ـد ملوافح  األنشط  اضسـتالالل  لا ـضاهية اضنتأازيـ    هُـا اقوومـ  ىل  املسـاُ   ىل  

مـــن لـــد ة ال ـــضاهية اضســـتالالل  ُاـــا اســـت داب احملـــاكم األســـفالل  ُاـــا تســـاب هاف ـــق الاـــرادب 
األســـــفاللني  مـــــواا  الياـــــدا  ال قـــــلة الـــــ ين تســـــاهم اقوومـــــ  ا   لـــــ  ءُيـــــا  الـــــديو  املت ـــــدهة 

  (120)األارا  من ء اأم
الــت ت لــد مبشــا ك   توااــ  يــركا  ت ــدين  ءُركــ  جلضــ  تقــوا الط ــج ُــن لاقأــا ىلزا  التقــا ير  -74

ءسـفالل  ا انتأاكـا   سـلم  ققــوا ا نسـا  ا كاـدا   الثـ   مبــا ا ذلـمل تقـوا األا ـام   ء  ــ  
الاجضـــــ  كـــــ   تض ـــــر ءســـــفاللا ا ىلاا هـــــا التشـــــري ق  ء  ت دلـــــ  لاـــــما  ىلااـــــا  الشـــــركا  األســـــفالل  

ت اـــة كانتأاكـــا  تقـــوا ا نســـا  املرتويـــ  ا ءســـفاللا  الشـــركا  التاك ـــ   ـــا لامســـا ل  القانونلـــ  فلمـــا ي
  (121)اا  أا   ء  تُضشل وللا  لر د ه   اضنتأاكا   التحقلة فلأا  ىلن ا   حاياها ء 
 ــا  ُاــا تقــوا ا نســا   مبــا ا ذلــمل اآلتقلــلم     ُعــر  ُمالــا  ء  ــ  الاجضــ  ءياــاأل كــ -75

الوكالــ  األســفالل  ضدتمانــا      تُــا هالتجا يــ    كــاآل ــا  ُاــا تقــوا الط ــج  ليــج ىلكــراب اضت الــا  
  (122)الت دير ك للا  لات دي  طر انتأاك تقوا ا نسا 

  
 حقوق اإلنسان ومكا لة اإلرهاب -مال 

 
 تيـــ  جلضـــ  مضاهاـــ  الت ـــ يب كإنشـــا  مض ـــب املرالـــب املســـتقج لاتشـــري ا  املت اقـــ  كـــاألمن  -76

ـــــ  ُـــــن  ـــــ  الاجض ـــــوا    ىلذ ءُرك ـــــب التشـــــريل األســـــفاة ملوافحـــــ  ال اســـــتمرا  لاقأـــــا ىلزا  ك ـــــ   وان
اــا  ــما  ء  توــو   ا  هــاب  فقــد تثــ  ءســفاللا ُاــا اُتمــاه ت ريــ  ءكثــر هلــ  لا  ــج ا  هــا   ُ 
 لــــل التشــــري ا   السلاســــا   املما ســــا  املت اقــــ  مبوافحــــ  ا  هــــاب  كــــاألمن القــــومق تتثاــــ  متامــــاأل 

اا   ل  مانا  لانونل  كافل   ف ال  ا ه ا ال دهألتواب ات الل  مضاها  الت   (123)  يب  ُ 
Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on 
Australia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/23/AUS/2). 

2 The following abbreviations have been used in the present document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
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OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; 

OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry 
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 
and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; 
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30. 

4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to 
the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

6 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); Geneva Convention 
relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 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 (Protocol II); Protocol Additional to 
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive 
Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red 
Cross, www.icrc.org/IHL. 

7 International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of 
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 
(No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and 
Occupation Convention, 1958 (No. 111); Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182). 

8 ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138). 
9 ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), and Domestic Workers Convention, 

2011 (No. 189).  
10 See CRC/C/AUS/CO/4, para. 85, CAT/C/AUS/CO/4-5, paras. 22-23, and A/HRC/20/18/Add.1, para. 86 

(a). 
11 Press briefing note of 26 June 2015 on Australian indigenous peoples. Available from 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16158&LangID=E. 
12 See CAT/C/AUS/CO/4-5, para. 5 (b). 
13 Ibid., para. 21. 
14 According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of National 

Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) Sub-Committee on Accreditation, 
the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting member (fully in 
compliance with each of the Paris Principles); B: non-voting member (not fully in compliance with each 
of the Paris Principles or insufficient information provided to make a determination); and C: no status 
(not in compliance with the Paris Principles). 

15 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, see 
A/HRC/27/40, annex.  

16 See CAT/C/AUS/CO/4-5, para. 6 (a). 
17 See A/HRC/20/18/Add.1, para. 80 (b). 
18 See CAT/C/AUS/CO/4-5, para. 8.  
19 Ibid., para. 6 (d).  
20 See CRC/C/AUS/CO/4, para. 8.  
21 Information can be accessed at www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx. 
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22 See CERD/C/AUS/CO/15-17, para. 32. 
23 See CERD/C/AUS/CO/15-17/Add.1. 
24 Letter from the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to the Permanent Mission of 

Australia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, dated 9 March 
2012, available from 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/AUS/INT_CERD_FUL_AUS_14202
_E.pdf (accessed on 9 February 2015). 

25 See CCPR/C/AUS/CO/5, para. 29. 
26 Information provided by Australia in follow-up to the concluding observations, available from  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/AUS/INT_CCPR_FCO_AUS_11695_
E.pdf. See also letters from the Human Rights Committee to the Permanent Mission of Australia to the 
United Nations Office and other international organizations in Geneva, dated 28 September 2010 and 19 
October 2011. Available from 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/AUS/INT_CCPR_FUL_AUS_12176_
E.pdf and 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/AUS/INT_CCPR_NGS_AUS_12173_
E.pdf . 

27 See A/67/40 (Vol. I), p. 174. See also letter from the Human Rights Committee to the Permanent 
Mission of Australia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, dated 
12 November 2012. Available at 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/AUS/INT_CCPR_FUL_AUS_12175_
E.pdf . 

28 See CEDAW/C/AUL/CO/7, para. 50.  
29 Available from 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CEDAW&Lang=en. 
30 Letter from the Committee on the Elimination of Discrimination against Women to the Permanent 

Mission of Australia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, dated 
3 September 2013. Available at 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/AUS/INT_CEDAW_FUL_AUS_1
5067_E.pdf. 

31 See CAT/C/AUS/CO/3, para. 37. 
32 See CAT/C/AUS/CO/3/Add.2. See also CAT/C/AUS/CO/3/Add.1 and letter from the Committee against 

Torture to the Permanent Mission of Australia to the United Nations Office and other international 
organizations in Geneva, dated 6 May 2010, available from 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/AUS/INT_CAT_FUF_AUS_12052_E.pdf
. 

33 See CAT/C/AUS/CO/4-5, para. 25. 
34 CCPR/C/102/D/1557/2007, CCPR/C/110/D/1885/2009, CCPR/C/112/D/1968/2010, CCPR/C/101/3, 

CCPR/C/108/D/2094/2011 and CCPR/C/108/D/2136/2012. 
35 See CCPR/C/102/D/1557/2007, para. 10; CCPR/C/110/D/1885/2009, para. 11; 

CCPR/C/112/D/1968/2010, para. 10; CCPR/C/101/3, pp. 2-3; CCPR/C/108/D/2094/2011, para.12; and 
CCPR/C/108/D/2136/2012, para. 13. 

36 CAT/C/49/D/416/2010 and CAT/C/51/D/387/2009. 
37 See CAT/C/49/D/416/2010, para. 9, and CAT/C/51/D/387/2009, para. 11. 
38 For the titles of special procedures mandate holders, see 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx. 

39 See A/HRC/20/18/Add.1 and 6.  
40 See statement by the United Nations High Commissioner for Human Rights, Canberra, 25 May 2011. 

Available from www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11062&. 
41 Information can be accessed at 

www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/AnnualReportAppeal.aspx. 
42 See CRC/C/AUS/CO/4, paras. 29-30. 
43 See statement by the United Nations High Commissioner for Human Rights, Canberra, 25 May 2011. 
44 See CRPD/C/AUS/CO/1, para. 15. 
45 See CRC/C/AUS/CO/4, paras. 35-36. 
46 See CAT/C/AUS/CO/4-5, para. 5 (a). 
47 Ibid., para. 13. 
48 Ibid., para. 11. 
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49 See CRC/C/AUS/CO/4, paras. 43-45. 
50 Ibid., para. 11. 
51 See A/HRC/27/65, paras. 47 and 58. 
52 See CRPD/C/AUS/CO/1, paras. 31-32. 
53 See CRC/C/AUS/CO/4, para. 46. See also CAT/C/AUS/CO/4-5, para. 9. 
54 See letter from the Committee on the Elimination of Discrimination against Women to the Permanent 

Mission of Australia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, dated 
3 September 2013. 

55 See CRPD/C/AUS/CO/1, para. 38. 
56 See CAT/C/AUS/CO/4-5, para. 19. 
57 See CRC/C/OPSC/AUS/CO/1 and Corr.1, paras. 20-21. See also, paras. 8-9, 26-27 and 30-33. 
58 Ibid., para. 29. 
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