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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الثالثة والعشرونالدورة 
    2015 تشرين الثاين/نوفمرب 2-13

موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    
مون  5 ةوالفقور  5/1 ناإلنسا( من مر ق قرار مجلس حقوق ج)15 للفقرة

 16/21 سمر ق قرار المجل
  

 *هستراليا  
 
إىل عمديـــ   (1) هـــ  بـــالح  م ـــدح  22 نهـــاا الترريـــر هـــو مـــو ا لدمةدومـــا  املردمـــ  مـــ  

االستةراض الدوري الشـام.  وهـو يدتـاي هياـ. املحـاتو التو يهيـ  الةامـ  الـا اعتمـدها  دـ  لرـو  
مــن  انــ  اقرتالــا    و و هــا  ن ــر  و آراء  يتضــمن  يــ ال   لانــ 17/119 هاإلنســايف م مرــرر 

بشـنيف اتعــاءا  قـرار   و  ي لاـم وال كانــ   ا  مفوضـي  األمـم املتحـدة الســامي  ارـو  اإلنسـايف   يـ
بةينهــا  وقــد  تر ـــ  ب ــورة منه يــ  مرا ـــا املةدومــا  الــوارتة م الترريـــر م لوا ــ   ايــ  الـــن   

  ُُي ــــ   16/21  وتُركــــ  الن ــــو  األبــــدي  عدــــا لاوــــا قــــدر املســــت ا   وعمــــ   برــــرار ا دــــ
دولـــ  لســـ  مرتضـــا ااـــات  فـــر  مســـتر. إلســـهاما  املاسســـ  الوبنيـــ  ارـــو  اإلنســـايف التابةـــ  لد

موضــو  االســتةراض واملةتمــدة بنــاء عدــا التريــد الاامــ. تحــاتو بــاري   وتتــا  عدــا املوقــا الشــحا  
لدمفوضـــي  الســـامي  ارـــو  اإلنســـايف الن ـــو  الاامدـــ  الـــا تتضـــمن ديـــا املةدومـــا  الـــوارتة  وقـــد 

 روع  م إعدات هاا التررير توري  االستةراض والت ورا  الا بر   م تدك الفرتة 
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المقدمووة موون الم سسووة الوحنيووة لققوووق اإلنسووان التابعووة للدولووة  المعلومووا  -هوال   
 مبادئ باريسبالكامل  بناء   لى التقيدمو وع االستعراض والمعتمدة 

 
 (2)المعلوما  ااساسية واإلحار -هلف 

 
قـــدم  ترـــارير ســـنوي  عـــن الترـــدي ا ـــر  م جلنـــ  لرـــو  اإلنســـايف م  ســـرتاليا بن ـــا  فـــات   -1

وضـا ديـا اإل ـراءا  املتةهـد لـا عدـا  ليـ  لـدت تنفيا توبيا  االستةراض الدوري الشام.: 
  (3)النحو املحني م خ   الةم. الوبني  األسرتالي  ارو  اإلنسايف

ل ـــ  الت ـــدي  عدـــا  2011 عـــاي جلنـــ  لرـــو  اإلنســـايف م  ســـرتاليا  نـــ  منـــاوالل ـــ   -2
الل ـ   كمـا   رملانيـ بمـن خـ ت عمديـا   بالتنييـدالربوتوكوت االختيـاري التفاقيـ  مناهضـ  التةـاي  

لألمــــم التابةـــ   لد نـــ  الفرعيـــ  ملنــــا التةـــاي  ســــما لمـــن   ـــ. ا  قـــد  عــــد تشـــريةا  جوة يـــ  يف 
   و وبـــ  الد نــ  بـــنيف ت ــد   ســـرتالياةتمــدتُ  مل اـــن هــاه التشـــريةا ل   يــارا بـــا راء  (4)املتحــدة

الد نـــــ  الدائمـــــ  املشـــــرتك   جتـــــري نيفوبـــــ (5)عدــــا الربوتوكـــــوت االختيـــــاري التفاقيـــــ  مناهضـــــ  التةــــاي 
 الت ـدي  عدـا اتفاقيـ  من مـ  الةمـ. الدوليــ  مدم ـدح  الوبنيـ  ل املةاهـدا  حتدـي   الربملانيـ  املةنيـ  ب

الربوتوكـــوت و ا الةمـــات املهـــا رين و فـــرات  ســـرهم  االتفاقيـــ  الدوليـــ  امايـــ  لرـــو  ديـــو   169 رقـــم
والربوتوكـــوت   االختيـــاري املدحـــ  بالةهـــد الـــدوق االـــا  بـــاارو  االقت ـــاتي  واال تماعيـــ  والثرافيـــ 

 وبــ  بــنيف تاكــد اااومــ   كمــا  ؛االختيــاري التفاقيــ  لرــو  ال فــ. املتةدــ  بــا راء ترــد  الح  ــا 
    الدوليـــ  لدرضـــاء عدـــا ديـــا   ـــاات التمييـــا الةن ـــرياالتفاقيـــ عدـــا لســـح  التحف ـــا  ا  موعـــد

  (6).واتفاقي  لرو  ال ف  اتفاقي  الرضاء عدا ديا   اات التمييا ضد املر ةو 
انشــــاء الد نــــ  املشــــرتك  ارــــو  اإلنســــايف م بجلنــــ  لرــــو  اإلنســــايف م  ســــرتاليا و  ــــات   -3

مـــا التاامـــا   هااتســـاق يرـــيمم مـــد لتوافـــ   بحيـــايف التشـــريةا ديـــا ا ـــرتاق اقـــرتايف الربملـــايف االحتـــاتي و 
اامايـــــ  التشـــــريةي  ارـــــو  اإلنســـــايف والل ـــــ  الد نـــــ   يف   (7) ســـــرتاليا م  ـــــات لرـــــو  اإلنســـــايف

باتمـــا   وبـــ  لـــالك عدـــا ال ـــةيد االحتـــاتي   الـــ  دـــدوتة  مـــا م  ســـرتالياوااريـــا  األساســـي  
  (8)بشا. محا ر األسرتاق اإلنسايف م الرانويف املتةدر  حبرو التااما   سرتاليا 

الشـــةوأل األبـــدي  وســـاايف  ـــار مضـــي  شـــراك  مـــا بالد نـــ  بـــنيف تةـــد اااومـــ   و وبـــ   -4
وبــنيف حتيــ.    اســرتاتي ي  وبنيــ  لتنفيــا إعــ يف األمــم املتحــدة بشــنيف لرــو  الشــةوأل األبــدي ؛تــوري 
ــــــن لرــــــو  اإلنســــــايف إىل  ــــــوارت ماإلعــــــ يف م تةري  )فحــــــ  الربملــــــايف( قــــــانويف لرــــــو  اإلنســــــايف ال
وبــــنيف ترا ــــا التشــــريةا  والسياســــا  والــــربامع الرائمــــ  ملواءمتهــــا مــــا  (؛اومنولــــ ال) 2011 لةــــاي

  (9)اإلع يف
خ ـــ  عمـــ. وبنيـــ  بشـــنيف األعمـــات الت اريـــ  ولرـــو   تضـــا اااومـــ  بـــنيفو وبـــ  الد نـــ   -5

  (10)اإلنسايف  بالتشاور ما ق ا  األعمات
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 لرــو  اإلنســايف شــنيف حــاترا  التثريــن بد مــن تعمهــا ملتايــ بــنيف اااومــ  و وبــ  الد نــ  -6
  (11)ساولني اااومينيإىل املم ةلك املحاترا  املو ه   تا
  

االلتداموووا  الدوليوووة المتعلقوووة بققووووق اإلنسوووان مووول مرا ووواة القوووانون الووودولي فنفيووو   -باء 
 اإلنساني الواعب التطبيق

 
ــــ  لرــــو  اإلنســــايف م  ســــرتاليا الل ــــ  -7 ــــدعم املــــاق  جلن  يف اااومــــ  عــــات  إىل ترــــد  ال
بـــو  الشـــةوأل اثـــ. دمـــاار الـــوبب لشـــةوأل  ســـرتاليا األوىل  وهـــ  من مـــ   ـــ  لاوميـــ  وبنيـــ  ل

  شـةوأل األبـديلد اثيدـ  بـو إع ـاء لدمـاار الـوبب بةيـ   الاـام التموي.وف  تو وب  باألبدي   
  (12)عدا ال ةيد الوبب

يدــ : اســتامات  مــا بــنيف تةمــ. اااومــ  مــا الشــةوأل األبــدي  بشــنيفا  و وبــ  الد نــ   يضــ -8
ــــ  إىل حتريــــ   هــــدار ســــد جــــوة  ل عــــرتار الدســــتوري؛ ومضــــاعف  اجلهــــوت  ــــا  الف ــــوة الرامي وتنفي

  (13)2015 عاي املتةد  بتردي محد  سد الف وة و ولوياهتا  ال اتر متررير الوارتة م ال توبيا ال
 2013 لةـــــاي انويف املســـــاواة بـــــني اجلنســـــني م ماـــــايف الةمـــــ.برـــــوم لـــــني رلحـــــ  الد نـــــ   -9
يدـ :  تـا (  الل ـ   يف الف ـوة م األ ـور بـني اجلنسـني قـد اتسـة  و وبـ  اااومـ اومنول )ال

تنفيــــا التــــداب  الراميــــ  إىل ســــد الف ــــوة م األ ــــور بــــني اجلنســــني  وتةايــــا اثيــــ. املــــر ة م املنابــــ  
ف ــــوة مةاجلــــ  ال  و واالعــــرتار لــــا الرعايــــ   ــــ  املدفوعــــ  األ ــــر  عمــــات وتريــــيمالرياتيــــ  واإلتاريــــ   

كفالـــ  األمـــن االقت ـــاتي لدمـــر ة م املرالـــ. ال لرـــ  مــــن مـــن   ـــ.  الرائمـــ  م مـــدخرا  التراعـــد 
  (14)ت ةاليف ياتة  من   .)الاومنول (  1984 لةاي قانويف التمييا بني اجلنسنيتةدي. و  ااياة؛
 بوســـائ. منهـــا تمـــا  ـــام. لد ميـــا اقامـــ  بو وبـــ  الد نـــ  اااومـــ  بـــنيف تاكـــد التاامهـــا  -10

التحريـا  عـن نحثرـ  وتنفيـا التوبـيا  امل االسـتمرار م تعـم االسـرتاتي ي  الوبنيـ  ملاافحـ  الةن ـري ؛
  (15)او رة والتةدتي  الثرافي  وإمااني  الوبوت واملساواةاملتةدر  ب

التمييـــا عدـــا  ســـان امليـــ. اجلنســـ  حت ـــر  2013 عـــاي تشـــريةا  م ورلحـــ  الد نـــ  بســـن -11
هـــاه مـــن اســـتثناءا  لانهـــا الل ـــ  اســـتمرار لـــامد  بـــفا  اجلنســـني  وضـــا واوويـــ  اجلنســـاني  و 

قـانويف التمييـا بـني يدـ : مواءمـ  قـوانني االحتـات والواليـا  واألقـاليم مـا  تـا   و وبـ  الد نـ األلااي
تدةــ  اإلتانــا  شــريةا  ديــا الواليــا  الرضــائي  لتســن و  ؛(16)لــ ()الاومنو  1984 لةــاي اجلنســني
وإ ــراء اااومــ  لتحــر ؛  نســي  بالرتاضــ  بــني    ــني مــن نفــ  اجلــن التارُييــ  لة قــا  اجلنائيــ  
؛ وســـن الربملـــايف بـــفا  اجلنســـني الةمديـــا  اجلراليـــ  الـــا جتـــر  عدـــا رضـــا  مدـــويفمســـنل   بشـــنيف

  (17)ا ولويكنولوي  من األاملساواة م الاوا     من   . حتري ا تشريةاألسرتاق ل
لةنــن إ اء ااملواقــن ا تمةيــ   يف و  واســا االنتشــارالد نــ   يف الةنــن ضــد املــر ة   الل ـوإة  -12

ضـــد بتنفيـــا اال ـــ  الوبنيـــ  لدحـــد مـــن الةنـــن ضـــد النســـاء و   وبـــ   كثـــ ا  حســـن  تت مل ضـــد املـــر ة
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التمويـ. الاـام واملسـتداي لدـربامع واالـدما   ترـد  شـم. وييةا  تنـو  النسـاء  عدا حنو   بفاون
  (18)والربد والترييم املستردني

العتــداء اجلنســ  عدــا عدــا ااملاسســي   املةنيــ  بــالرتوتبانشــاء الد نــ  املدايــ  ورلحــ  الد نــ   -13
 1975 لةـــــــــاي قـــــــــانويف األســـــــــرة عدـــــــــا 2012 يم عــــــــاالتةـــــــــدي   الـــــــــا  تخدـــــــــ  باألبفــــــــات  و 
  (19)سيما م لاال  الةنن ال محاي  لرو  ال ف.  يةا  مما )الاومنول ( 

املــــوتعني م مرافــــ  الرعايــــ  خــــار  و عربــــ  الد نــــ  عــــن الردــــ  إ اء تاايــــد نســــح  األبفــــات  -14
  ومــــن بيــــنهم نســــح  مفربــــ  مــــن األبفــــات املنتمــــني إىل الشــــةوأل األبــــدي   ولــــالك  وبــــ  األســــرة

ملتةدرـ  حبمايـ  تـدعم األسـر الضـةيف  وحتسـن دـا الحيـا  ااااومـ  بتةايـا بـرامع التـدخ. املحاـر الـا 
  (20)خار  األسرةال ف. والرعاي  

وم لـــــني   ـــــات  الد نـــــ  بوضـــــا خ ـــــ  عمـــــ. وبنيـــــ  ملاافحـــــ  االجتـــــار بالحشـــــر والـــــر   -15
  (21)ا  تاما     وب  اااوم  بنيف تنفاها تنفيا2019-2015 ةلدفرت 
ىل لـــد كحـــ  مـــن األ ـــ ا  الـــاين ينتمـــويف إىل والل ـــ  الد نـــ   يف هنـــار نســـح  مفربـــ  إ -16

  واأل ـــ ا  ةوي ا   لـــداث  و الشـــةوأل األبـــدي  وســـاايف  ـــار مضـــي  تـــوري   ســـواء كـــانوا بـــالةني
دــدتة  هــدار  اعتمــاتيدــ :  تــا اإلعاقــ  م بــفور الســ ناء م  ســرتاليا  و وبــ  الد نــ  اااومــ 

مـــن   ـــ. خفـــج مةـــدال  ســـ ن  دالـــ إعـــاتة االســـتثمار م الةإترا  داكمـــا  قائمـــ  عدـــا  ـــع و 
واعتمــات تــداب  لتحســني إماانيــ  وبــوت األ ــ ا  ةوي اإلعاقــ  إىل الةدالــ ؛  الســاايف األبــديني؛

ووضـــا ترتيحـــا  لدرعايـــ  الحديدـــ  م ااـــاال  الـــا يثحـــ  فيهـــا عـــدي  هديـــ    ـــ ا  لدرتافـــا ألســـحاأل 
داي بـــرامع حتويـــ. املســـار ؛ وتوســـيا ن ـــا  اســـت دماغ  م الـــإبـــابلـــدو    و منهـــا ضـــةن اإلترار

والاـن عـن الت ـا  األبفـات التةديم  ل احل األلدا ؛ ورفا ااـد األت  لسـن املسـاولي  اجلنائيـ ؛ 
  (22)م مراف  الحالةني

 ميــ ن ــا  قــوانني األلاــاي اإللاا  واليــا  قضــائي   ســرتالي  وســة عــدةنيف بــ فــات  الد نــ  و  -17
اســــت داي األلاــــاي مــــا وقــــن ا  فياتوريــــا  لةــــ  تــــدر يبــــد   الةمــــ. لــــا  و ضــــاف   يف واليــــ    و

 ااومــا   ســـرتاليوينحةـــ  ا إىل االكت ــاا الـــاي تشــهده بةـــج الســ ويف  التنفيــا  و  ــار  الد نـــ 
توســـــا ن ـــــا   يف الرضـــــائي   و  مـــــن الســـــد   الترديريـــــ   يف تســـــتةرض األلاـــــاي والرـــــوانني الـــــا حتـــــد

  (23)است داي التداب     االلت ا ي 
الد نــ  الدولــ  ولاومــا  األقـــاليم بتةــدي. قــانوين ماافحــ  االلت ــا  وماافحـــ   و وبــ  -18

  (24)يريدا لرو  اإلنسايف تويف و   ل  ال ع ابا  الدرا ا  الناري  لا 
الــا يوا ههــا الةمــات لدةراقيــ. عــن إ ــراء اســتةراض وبــب ا  ورلحــ  الد نــ  بــاإلع يف لــديث -19

 وبـــتها بـــ   بالت ـــدي لدفرـــر م  مـــا ااومـــ   مـــن بـــنيواأل ـــ ا  املســـنويف ةوو اإلعاقـــ  و وبـــ  ا
  (25)الشي وخ سن 
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   وبــ  2012 عــاي وم لــني   ــات  الد نــ  بانشــاء الد نــ  الوبنيــ  لد ــح  الةرديــ  م -20
بــــنيف اــــوت اااومــــ  خــــدما  ال ــــح  الةرديــــ  و يف تنفــــا توبــــيا  الد نــــ  الوبنيــــ  لد ــــح  الةرديــــ  

  (26)2014 لةاي وتررير لرو  ال ف.
لدتـــنمني ضـــد اإلعاقـــ  الرائـــد عدـــا املســـتو  الةـــامل   ن ـــاي الـــوبب وبينمـــا رلحـــ  الد نـــ  بال -21

د ميــا؛ وإترا  ســح. عمالــ   ــامد  لبتمويــ. هــاا الن ــاي بشــا. تــاي؛ وتعــم ثرافــ   وبــ  اااومــ  
  (27)ااماي  الرانوني  لضمايف عدي تةريم األ  ا  ةوي اإلعاق  تويف موافرتهم

  بايـــــاتة اســـــت داي  ســـــرتاليا لدرتتيحـــــا  ا تمةيـــــ  ل ـــــاحل مدتمســـــ  الد ـــــوء ورلحـــــ  الد نـــــ -22
وإبــ   ســرا  الةديــد مــن األبفــات مــن مرافــ  االلت ــا  املةدرــ   منــا االســتةراض الــدوري الشــام. 

لت ــــا  اإللاامــــ  االسياســــ   تتحــــا ســــرتاليا  الــــ   مــــا الت ــــورا  هــــاه عدــــا الــــر م مــــن و  األخــــ  
والنرـ. عرضـ  وـاا االلت ـا    هـم رـوارألي ـدويف إىل  سـرتاليا ب األ  ا  الاينديا و لدمها رين  

  م لــاالهتم   عربــ  الد نــ  عــن بدــدايف ثالثــ  لدن ــر م لــاالهتم  وفيمــا ُيــ  ن ــر بدــدايف ثالثــ إىل
آثـار ضـارة عدـا  مـنلـالك  ومـا خ ـ ةاأل  ا  لفـرتا  بويدـ  م  ـ.  ـرور قدرها إ اء الت ا  

يــ   و ضــاف   نــ  عنــدما ياــويف لــد  ال  هــني االاضــةني وــاه الرتتيحــا  ااــ  لةردالحدنيــ  وا تهمبـح
  (28)م ااماي   يُةات توبينهم م بددايف ثالث 

 منيــ  و يف تــوفر إماانيــ  الوبــوت إىل اإل ــرار ا  و وبــ  الد نــ  اااومــ  بــنيف تضــا لــدوت -23
فـــرتة  ولـــني ياـــويف وألق ـــر ة عنـــد الضـــرور  إال  ـــد  االلت ـــا  ال الرضـــائ  عدـــا االلت ـــا  لاـــ 

وســيد  مةرولــ  ومتناســح  لتحريــ  هــدر مشــرو ؛ و يف توابــ.  يــاتة اســت داي بــدائ. االلت ــا ؛ و يف 
عــن نرــ. األ ــ ا  إىل بدــدايف ثالثــ   و يف تر ــا إىل  ســرتاليا األ ــ ا  الــاين نردــوا إىل ا  تاــن فــور 

    (29)  لةمدي  باقبددايف ثالث ؛ و يف تواب. التفاوض من خ ت إبار التةاويف اإلقديم
لدحمايــــ   لانهـــا الل ــــ   نــــ  ا  تاميديـــا  قانونيــــا  و  ـــات  الد نــــ  بنســـرتاليا لوضــــةها إبـــار  -24

 ــر  مــن تةيــ  تشــرية  م اريونــ  األخــ ة ماــن اااومــ  مــن نرــ.  مــا مهــدت باإللةــاء  و فــات  بــنيف
 ةـــدي اإلعـــاتة الرســـري  ب  ســـرتاليا التاامـــا ةلـــك نتهـــك يلـــن عنـــدما مدتمســـ  الد ـــوء مـــن  ســـرتاليا 

 قــانويف او ــرةإىل اتفاقيــ  ال  هــني مــن  إلــاال اااومــ   و عربــ  الد نــ  عــن قدرهــا بســح  لــار
الريــوت املفروضــ  عدــا ؛ والةــوتة إىل اســت داي تن ــ ا  اامايــ  املاقتــ ؛ و )الاومنولــ ( 1958 لةــاي

يدــ :  يف تحرــ   تــا اومــ إعـاتة الن ــر م ال دحــا  مــن ليــ   سســها املوضــوعي   و وبــ  الد نــ  اا
إبارهــا التاميدــ  لدحمايــ   و يف تــدوميف االلتــااي بةــدي اإلعــاتة الرســري  م قوانينهــا  و يف تســتةرض  ثــر 
تن ــ ا  اامايــ  املاقتــ   و يف تةيــد بشــا. كامــ. إماانيــ  اســتفاتة ديــا مدتمســ  الد ــوء مــن إعــاتة 

  (30)الن ر م األس  املوضوعي  ل دحاهتم
الل ــــ  الد نــــ   يف قــــوانني  ســــرتاليا املتةدرــــ  تاافحــــ  اإلرهــــاأل تريــــد لرــــو  وم لــــني  -25

بنيف تاف. براء هـاه الرـوانني خاضـة  لدمرا ةـ  باسـتمرار لضـمايف  ـرعي   اإلنسايف   وب  اااوم 
  (31)وتناس   ي جتاو  ارو  اإلنسايف
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 الجها  ااخرى صاحبة المصلقةالمقدمة من  المعلوما  -ثانيا   
 

 المعلوما  ااساسية واإلحار -هلف 
 

   نطاق االلتداما  الدولية -1 
كانـــ  قــــد   توبــــيا ســـ  م تنفيــــا  قّ ـــر نيف اااومـــ  بــــمن مـــ  الةفــــو الدوليـــ   فـــات   -26

هـا تدــك في تــا املةاهــدا  الدوليـ  ارــو  اإلنسـايف   بشـنيف (32)االســتةراض الـدوري الشــام. قحدتهـا م
    (33)االختياري التفاقي  مناهض  التةاي الت دي  عدا الربوتوكوت ب املتةدر 
لةمــات املهــا رين اةامدــ  ملموثرــ    ــ. لــاال  وم لديــد الةامدــ   وتــا  يف  ســرتاليا بدــد متدــ    -27

اااومـ  بـنيف تةيـد الن ـر م م  سـرتاليا من مـ  الرييـ  الةامليـ   وب    بشا. كح    عاتل  مةامد  
إىل التوقيــا الداعيــ   (34)وىل مــن االســتةراض الــدوري الشــام.موقفهــا بةــدي تنييــد توبــيا  اجلولــ  األ

    (35)يهاوالت دي  عد ماالتفاقي  الدولي  اماي  لرو  ديا الةمات املها رين و فرات  سرهعدا 
 ســرتاليا /االئــت ر( 5  األســرتالي  )الورقــ  املشــرتك املن مــا   ــ  اااوميــ  و وبــا ائــت ر -28
الربوتوكــوت و   مالدوليــ  امايــ  لرــو  ديــا الةمــات املهــا رين و فــرات  ســره االتفاقيــ الت ــدي  عدــا ب

والربوتوكـــوت   االختيـــاري املدحـــ  بالةهـــد الـــدوق االـــا  بـــاارو  االقت ـــاتي  واال تماعيـــ  والثرافيـــ 
االتفاقيــ  الدوليــ  و   169 رقــم من مــ  الةمــ. الدوليــ اتفاقيــ  االختيــاري التفاقيــ  مناهضــ  التةــاي   و 

والربوتوكــــوت االختيــــاري التفاقيــــ  لرــــو  ال فــــ.   يــــ  ديــــا األ ــــ ا  مــــن االختفــــاء الرســــرياما
    (36)املتةد  با راء ترد  الح  ا 

إىل ا   ــــدت   تعــــا  دــــ  الرــــانويف األســــرتاق  ســــرتاليا(37)توبــــيا  مرحولــــ  4 وباإللالــــ  إىل -29
  (38)سح  حتف اهتا عدا االتفاقيا  الدولي  الا ه  برر فيها

 
 تشريعيالم سسي والاإلحار  -2 

  (39) الــ  تســمل بــالتمييا الةن ــري مــا مــن الدســتورا   يف فروعــ 1  ورقــ  املشــرتكالل ــ  ال -30
ـــ   بـــنيف تضـــا اااومـــ  االعـــرتار الدســـتوري بالســـاايف األبـــديني  مـــا و وبـــ   مـــن بـــني  وبـــ  ب

و يف تنفـــا  ي لشـــةوأل األبـــدعـــ يف األمـــم املتحـــدة بشـــنيف لرـــو  اإلا  األســـرتاليني موضـــا التنفيـــا وفرـــ
بالســـاايف األبـــديني ا  التوبـــيا  الـــا قـــدمها وـــا فريـــ  االـــرباء لدرضـــاء عدـــا التمييـــا واالعـــرتار ر يـــ

  (40)األسرتاليني
 ا  )املــاار الــوبب( بــنيف إ ــراءا  خابــ  من وبــ ملــاار الــوبب لشــةوأل  ســرتاليا األوىلو فــات ا -31

االتفاقيــ  الدوليــ  لدرضــاء عدــا ديــا تتما ــا مــا  ال 1975 لةــاي قــانويف التمييــا الةن ــريعديهــا م 
و وبــا املــاار الــوبب  ســرتاليا   (41)تت دــ  موافرــ  األ ــ ا  املةنيــني وال   ــاات التمييــا الةن ــري

بتنرــــيل تســــات ها وقوانينهــــا وسياســــاهتا الوبنيــــ  واإلقديميــــ  وا ديــــ  لاــــ  تةــــرتر حبرــــو  الشــــةوأل 
    (42)ي م الرانويف ا د  ب ورة متسر  م ديا  حناء الحدداألبدي  وحتميها عدا حنو تا
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وفيمـــــــــا ُيـــــــــ  وضـــــــــا قـــــــــانويف احتـــــــــاتي مولـــــــــد ملاافحـــــــــ  التمييـــــــــا  الل ـــــــــ  الورقـــــــــ   -32
  (43)2013 وقـــد  ر ـــج إىل   ـــ.  ـــ  مســـما م  يار/مـــاي/االئـــت ر  يف هـــاا التةـــدي. 5  املشـــرتك

ين ك ابــــي  مــــن اال ــــائ  ا ميــــ  م و وبــــ  املن مــــ  الدوليــــ  لدــــدفا  عــــن ااريــــ  باضــــاف  الــــد
االســــتةراض ل لتاامــــا  املتةهــــد لــــا م اجلولــــ  األوىل مــــن ا  ووفرــــ  (44)تشــــريةا  ماافحــــ  التمييــــا

ر    دـــ  الرـــانويف األســـرتاق  يف  ســـرتاليا ينحةـــ   يف جتـــدت  هوتهـــا مـــن   ـــ.   (45)الـــدوري الشـــام.
  (46)وتوليدهامواءم  قوانني الاومنول  املتةدر  تاافح  التمييا 

بشـــنيف     ـــامد احتاتيـــ ا  ســـرتاليا تشـــرية  ليســـ  لـــد  والل ـــ  من مـــ  الةفـــو الدوليـــ   نـــ -33
  و ـــــــاء م الورقـــــــ  (47)لرـــــــو  اإلنســـــــايفم  ـــــــات الدوليـــــــ   الرـــــــو  اإلنســـــــايف تةاـــــــ  التااماهتـــــــ

رـــو  حباملتةدرـــ  الدوليـــ   اكامـــ. التااماهتـــشـــا.  ب معتـــد/االئـــت ر  يف  ســـرتاليا ينحةـــ   يف 5  املشـــرتك
عـــن بريـــ  قـــانويف احتـــاتي اإلنســـايف م الرـــانويف ا دـــ  )لـــدر ترســـيا الدســـتوري  م  ايـــ  امل ـــار( 

من مــــ  الرييــــ  و وبــــ    (48)لرــــو  اإلنســــايف ــــام. وقابــــ. ل نفــــاة مــــن الناليــــ  الرضــــائي  بشــــنيف 
  (49)م  ســرتاليا بســن تشــريةا  لوضــا اتفاقيــ  لرــو  ال فــ. موضــا التنفيــا بشــا. محا ــرالةامليــ  
 الةهـد الـدوق االـا  بـاارو  املدنيـ  والسياسـي  ضـاباعتمـات تشـريةا  ت 2  املشـرتكالورقـ  و وب  

  (50)موضا التنفيا
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  (51)و يفــــ  مفــــوض وبــــب مةــــب باألبفــــات /االئــــت ر بانشــــاء5  رلحــــ  الورقــــ  املشــــرتك -34

 عربـــ  الورقـــ  ومـــا ةلـــك   (52)بن ـــا تايـــد املفـــوض اجلديـــد املةـــب بااريـــ  3  و فـــات  الورقـــ  املشـــرتك
ـــــا  مســـــار  ـــــفار؛ وخفـــــج  توار 5  املشـــــرتك ـــــني مفـــــوض تويف اتح ـــــت ر عـــــن الردـــــ  إ اء تةي /االئ

 ائيــ  لــحةج كامــ. إىل  توار  توار تفــرغ  املفوضــني املةنيــني بــالتمييا الرــائم عدــا اإلعاقــ  والســن مــن 
و عربـ  من مـ  الةفـو   (53)جلنـ  لرـو  اإلنسـايف م  سـرتاليا ؛ واو ما  املستمرة عدـا رئـي الوق 

 ينترــد جلنــ  لرـو  اإلنسـايف م  سـرتاليا لترريـر مـنا  مـاخر عـن الردـ  إ اء رفــج اااومـ  ا  الدوليـ   يضـ
و فــــات  من مــــ  االدمــــ    (54)املهــــا رين ألبفــــات م مراكــــا الت ــــا ل اااومــــا  املتتاليــــ  مةامدــــ 

ــــ  ارــــو  اإلنســــايف بــــنيف اااومــــ   عدنــــ   م كــــانويف األوت/تيســــمرب   عــــن  فــــيج 2014 الدولي
  األمــر الــاي يتنــا  لدتمويــ. املرــدي إىل جلنــ  لرــو  اإلنســايف م  ســرتاليا ترريحــا  م املائــ   30  بنســح

الورقــــــــ  و وبــــــــ    (56)مــــــــن توبــــــــيا  االســــــــتةراض الــــــــدوري الشــــــــام. (55)مــــــــا توبــــــــي  مرحولــــــــ 
جلنـــ  لرــو  اإلنســايف م  ســـرتاليا /االئــت ر  ســرتاليا بـــنيف تةيــد عدــا و ـــ  الســرع  اويــ. 5  املشــرتك

  (57)واستر ليتها
وبنيـــ  الةمـــ. الخ ـــ  و  2010 لةـــاي لرـــو  اإلنســـايفبابـــار    من مـــ  الةفـــو الدوليـــ رلحـــو  -35

وهـــاه اال ـــ  توقفـــا بشـــا.    لانهـــا ارييف تـــر   يف هـــاا اإلبـــار 2012 لةـــاي لرـــو  اإلنســـايفبشـــنيف 
االئــــت ر إىل إب ــــات محــــاترا  إباريــــ  /5  الورقــــ  املشــــرتكو  ــــار    (58)كحــــ  عــــن  تاء و يفتيهمــــا
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وخ ــ    (59)توقيفهــا وتعــ   ســرتاليا إىل وضــا بــرامع تثريفيــ  إضــافي  بشــنيف لرــو  اإلنســايف  و هامــ 
    (60)وبني  بشنيف األبفات

ــــنيف توســــا ن ــــا  واليــــ  الد نــــ  الربملانيــــ  /االئــــت ر 5  الورقــــ  املشــــرتكو وبــــ   -36  ســــرتاليا ب
املشــرتك  املةنيــ  حبرــو  اإلنســايف لاــ  تشــم. الن ــر م توبــيا  وآراء آليــا  األمــم املتحــدة ارــو  

    (61)اإلنسايف ومتابة  تنفياها واإل رار عدي  عدا املستو  ا د 
  

اإلنسوووان مووول مرا ووواة القوووانون الووودولي االلتداموووا  الدوليوووة المتعلقوووة بققووووق فنفيووو   -باء 
 اإلنساني الواعب التطبيق

 
 المساواة و دم التمييد  -1 

  اارمــايف نتي ــ   موعــ  و يتةرضــويف لدتمييــاا  بــنيف  فــرات/االئــت ر 5   فــات  الورقــ  املشــرتك -37
 ينحةـــ و مثـــ. الةـــر  واألبـــ. اإلثـــب ونـــو  اجلـــن  واإلعاقـــ  والســـن وامليـــ. اجلنســـ    - مـــن الةوامـــ.

مـن سـاواة تـوفر سـح. انت ـار فةالـ  بشـنيف املسـن تشـريةا   ـامد  الريـاي ممدـ   مـور منهـا  سرتالياأل
    (62)املتةدت اجلوان املنه   و  دتمييا  . الت دي ل

واللــا املــاار الــوبب  يف اااومــ  توابــ. تنييــد األهــدار ا ــدتة مــن   ــ. الت ــدي لةــدي  -38
من مـــ  هيـــومن و  ـــار    (63)ايف  ـــ  األبـــديني والســـاايف األبـــدينياملســاواة اال تماعيـــ  بـــني الســـا

  موضـح   يف هنـار 2015 عـاي إىل ترريـر رئـي  الـو راء بشـنيف سـد الف ـوة ال ـاتر م رايت  ووتش
ميثـ. األســرتاليويف  ال يتةدــ  بـحةج النتــائع م  ـاق التةدــيم وال ـح   ومــا ةلـك  وبينمــاا  بفيفـا  حتسـن

م املائــــ  مــــن نــــاالء ســــ ويف  27 يفم املائــــ  مــــن ســــاايف  ســــرتاليا  فــــا م ميثدــــو  3  األبــــديويف ســــو 
ــــنيف مةــــدت ســــ ن النســــاء و فــــات    (64) ســــرتاليا ــــ  ب ــــ  اارــــوقيني الدولي ــــا  إىل جلن الشــــةوأل املنتمي

م   نــ من مــ  الةفــو الدوليــ   و وضــح   (65)2000 عـاي م املائــ  منــا 74  بنســح تاايــد األبـدي  قــد
 ــحاأل الشــةوأل كــايف التمــات الت ــا     2014  ولايرايف/يونيــ 2010  لايرايف/يونيــبــني  مــا الفــرتة

التمــــــات الت ــــــا   ــــــ هم مــــــن  مــــــرة مــــــن 26-22 ر كــــــرب ترــــــدا األبــــــدي  م ديــــــا  حنــــــاء الحدــــــد
هيهـ  و وب  هيهـ  االـدما  الرانونيـ  لدشـةوأل األبـدي  وسـاايف  ـار مضـي  تـوري  )  (66)الشحاأل

د مـــن ارتفـــا  مةـــدال   هـــدار ااـــ ســـد الف ـــوةبرنـــامع م نيف تـــدمع االـــدما  الرانونيـــ (  ســـرتاليا بـــ
و وبــ    (67)ن ــاي الةدالــ  اجلنائيــ الــاين يوا هــويف  الســاايف األبــديني وســاايف  ــار مضــي  تــوري 

دةيــ  الشــةوأل املهــدَّتة  ســرتاليا بــاألخ  بالت ــدي عدــا و ــ  الســرع  لدةوامــ. الــا تــاتي بشــحايف 
  (68)الرانويفمن الشةوأل األبدي  إىل خمالف  

الريــاتة  مراكــا  ســرتاليا املــر ة م  /االئــت ر إىل ضــرورة  يف تــدعم5  و  ــار  الورقــ  املشــرتك -39
التو يــا  ــ  املتســاوي ألعمــات الرعايــ   تةــاج االســتفاتة مــن رعايــ  األبفــات  و يفإماانيــ    يف حتســنو 

م املائـ ( وينحةــ   24.7اجلنسـني )ف ـوة كحـ ة م األ ـور بـني   سـرتالياوتةـرر   ـ  املدفوعـ  األ ـر 
  (69)وا مةاجلتها
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فضـــ. املمارســـا  أل ا  تنفـــا جوة ـــبـــنيف  ـــرب  واليـــ  فاتوريـــا  دـــ  الرـــانويف األســـرتاق  و فـــات -40
 دــ  الرــانويف وكــرر  لــاا النمـوة   الن ـر م األخــاخــر  األدواليــا  ينحةـ  لمــا األقديــا  و  لدتةامـ.

الرــائم عدــا ربــد الةنــن الداعيــ  إىل  (70) ســتةراض الــدوري الشــام.األســرتاق التوبــيا  الســابر  ل
    (71)توافا عن ري  وتةايا التداب  الرامي  إىل ماافح  التمييا ضد األقديا 

ل ـر التوبـي  الداعيـ  إىل بن ـا  بـنيف  سـرتاليا نفـا   من مـ  هيـومن رايـت  ووتـشو فات   -41
 2013 عــاي ملــامد  بــفا  اجلنســني وضــا نســاني  و التمييــا عدــا  ســان امليــ. اجلنســ  واوويــ  اجل

ســـرتاليا  يف تةيـــد الن ـــر م رفـــج توبـــي    ومـــا ةلـــك  ينحةـــ  ألقـــانويف التمييـــا بـــني اجلنســـني إبـــار م
مـــن نفـــ  اجلـــن   متةا ـــرينلســـما  لدالداعيـــ  إىل ا (72)2011 لةـــاي االســـتةراض الـــدوري الشـــام.

    (73)لاوا با
 ســـاا ا و  ـــا توا ـــ و فـــات  دةيـــ  املســـنني األســـرتالي  بـــنيف  ســـرتاليا تت ـــ  حنـــو  ـــي وخ   -42

الفرـــر  وإســـاءة التمييـــا الرـــائم عدـــا الســـن  و حتـــديا  مرتح ـــ  باملشـــارك  اال تماعيـــ  واالقت ـــاتي   و 
وإ ـــراء حبـــو  تةـــديدها تةايـــا الرـــوانني والسياســـا  و و ضـــاف  اجلمةيـــ   يف ضـــرورة  مةامدـــ  املســـنني 

  (74)مهم  بات  املسننياأل  ا  جتارأل بشنيف دتة د
 

 حق الفرد  ي القياة والقرية وهمن  الشخصي -2 
 يف  يـاتة اسـت داي الشـرب  لألسـدح  املشـد  لدحركـ   من م  الدفا  عـن ضـحايا الةنـنر    -43

دتا   كثـــر تشـــتــدت عدـــا ااا ـــ  املاســـ  إىل تــدري    ـــد بـــرام  ألفـــرات الشــرب  وإىل لـــوائل تن يميـــ  
  (75)بشنيف است داي الشرب  لدروة

الدـــوائل  املفـــرق لدرـــوة بســـح الشـــرب  اســـت داي بـــنيف  /االئـــت ر5  و فـــات  الورقـــ  املشـــرتك -44
 الـــ   مــا الشـــرب شـــا. م ــدر قدـــ  بــال   و يف ي ات  مــا والــدورا  التدريحيـــ   ــ  املناســـح   التن يميــ

  (76)األبـــديني وســـاايف  ـــار مضـــي  تـــوري األقديـــا  الةرقيـــ  والســـاايف تســـتهدر بشـــا. مفـــرق 
 ســرتاليا بانشــاء هيهــا  مســترد  م كــ. واليــ  وكــ. إقدــيم لدتحريــ   االــدما  الرانونيــ و وبــ  هيهــ  

  (77)م الشااو  املرفوع  ضد الشرب  والف . فيها
ســيما م  ال  األســرتالي  االلت ــا االــدما  الرانونيــ  بــنيف الةديــد مــن مرافــ  و فــات  هيهــ   -45

 يتدرـا ال   دـ  األليـايف  وم املايفـا  مات ـ  وتفترـر إىل و املناب  اإلقديميـ  والنائيـ    ـ  بـحي  
ســاهم م اســـتمرار الـــاي ياألمــر يافــ  مـــن الرعايــ  ال حيـــ  ورعايــ  ال ــح  الةرديـــ    مـــا األفــرات فيهــا

وفــاة والــدة مــن بــني و فــات  جلنــ  اارــوقيني الدوليــ  بــنيف لالــ    (78) ثنــاء االلت ــا  لــاال  الوفــاة
مــن لالــ  وفــاة والــدة مــن بــني ســحة  ا  ميثــ. ارتفاعــ مــا  ربةــ  تتةدــ  بشــ   مــن الشــةوأل األبــدي  

املةنيــ  بــالتحري بشــنيف لــاال  وفــاة األ ــ ا  املنتمــني  1991 لةــاي املدايــ  الــا ســ دتها الد نــ 
عــن قدـ  بـال  إ اء لالــ   االـدما  الرانونيـ و عربـ  هيهــ    (79)إىل الشـةوأل األبـدي   ثنــاء االلت ـا 

اويهــ    و وبــ   ــرأل  ســرتاليا وكويناالنــدو إلقدــيم الشــماق اســيما م  ال مراكــا الت ــا  األلــدا  
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 ســـرتاليا بـــالتحري  م املســـائ. الةامـــ  الـــا تشـــهدها الســـ ويف ومراكـــا الت ـــا  األلـــدا  واإلبـــ غ 
  (80)عنها
 ـــ  ماهـــ. لدمثـــوت  مـــاي ا امـــ  واللـــا  دـــ  الرـــانويف األســـرتاق  يف  ي  ـــ   يةتـــرب  -46

مفـرق مـن األ ـ ا  ةوي اإلعاقـا  الاهنيـ  و ـوت قـد يسـفر عـن  ممـا مُيان  يف ُ ت ـا م السـ ن 
ـــ  األوىل مـــن االســـتةراض ا  م ن ـــاي الســـ ويف  و  ـــار هـــاا ا دـــ   ـــدت إىل تةهـــد  ســـرتاليا م اجلول

ةــــاي  الــــدنيا الـــا وضــــةتها األمــــم بـــنيف تافــــ. توافــــ  مةامدتهـــا لدســــ ناء مـــا امل (81)الـــدوري الشــــام.
  (82)املتحدة
بـــنيف الةروبـــ  الحدنيـــ   املحـــاترة الةامليـــ  إل ـــاء ديـــا   ـــاات الةروبـــ  الحدنيـــ  لألبفـــاتو فــات   -47

ا  واملردمـــ  مـــرار ا  لألبفـــات مشـــروع  م  ســـرتاليا  عدـــا الـــر م مـــن التوبـــيا  الداعيـــ  إىل ل رهـــا اامـــ
الــــا  (83)مــــن جلـــايف األمــــم املتحـــدة وخــــ ت اجلولـــ  األوىل مــــن االســـتةراض الــــدوري الشـــام. ا  وتاـــرار 

  (84) رُفض  خ وا هاه التوبي
مـــن الةنـــن ضـــد املـــر ة ســـح  رئيســـ  بـــنيف  الراب ـــ  النســـائي  الدوليـــ  لدســـدم وااريـــ و فـــات   -48

ل عاقــــ  واملــــرض  نهتةرضــــ ومعامــــا   44و 15 بــــني مــــام ســــن  ا األســــرتاليالنســــاء  وفــــاة ســــحاأل 
ـــج الـــدعم املرـــدي إىل املن مـــا  الـــا تت ـــد   والتشـــرت  وعدـــا الـــر م مـــن هـــاه املســـنل  املدحـــ   ُخفم

من مـ  الـدفا  عـن ضـحايا الةنـن إىل ترـارير تفيـد بـنيف و  ـار    (85)الرائم عدا نو  اجلـن لدةنن 
ســري مت ــد  بــالةنن األ ا نتي ــ  اعتــداء  إىل املستشــفيانســاء الشــةوأل األبــدي  التمــات إتخــات 

النســاء ةوا  اإلعاقــ  وتاــويف  مــن النســاء لــالك  نالتمــات تةــرض  ــ ه مــرة مــن 31 ر كــرب ترــدا
 جتةــ.اااومــ  بـنيف  الراب ــ  النسـائي  الدوليــ  لدسـدم وااريـ  و وبـ   (86)ال ــر االعتـداء عرضـ   كثـر
  (87)من األولويا  ولوي  الرضاء عدا الةنن الرائم عدا نو  اجلن  من 
عدــا املاسسـي   املةنيـ  بــالرتوتتوابـد  اويــ. الد نـ  املدايــ  ورلـ   دــ  الرـانويف األســرتاق  -49
م تةامــ. ا  حتريرــا    و ضــار  يف لاومــ  واليــ  فياتوريــا   ــر   يضــالعتــداء اجلنســ  عدــا األبفــاتا

ـــــا األبفـــــات ـــــداء عد ـــــ  ومن مـــــا   خـــــر  مـــــا مســـــنل  االعت و وضـــــح  الورقـــــ    (88)من مـــــا  تيني
الشـــــةوأل األبــــدي  وســــاايف  ـــــار مضــــي  تـــــوري  /االئــــت ر  يف األبفـــــات املنتمــــني إىل 5  املشــــرتك

   ـمر م مـن عدـا الـاألبفـات املـوتعني م ماسسـا  الرعايـ   مـو  مـن  م املائـ  35  يشادويف قراب
  دــــ  الرــــانويف األســــرتاقو وبــــا   (89)األبفــــاتالحدــــد ســــاايف م املائــــ  مــــن  4.4  ميثدــــويف ســــو  ال

 وبـــب األبفـــات والن ـــر م إنشـــاء ن ـــاي باالعتـــداء عدـــا يتةدـــ  فيمـــاإقامـــ  الةـــدت اليا بتحســـني  ســـرت 
ضــــحايا األ يــــات املســــدوب   عدــــا النحــــو املرــــرت  م ن فــــيهم   تــــإىل الضــــحايالتةويضــــا  ترــــد  ال

  (91)االستةراض الدوري الشام.ُس د  خ ت  (90)توبي 
اافحــــ  االجتــــار املتةدرــــ  ت (92)بتنفيــــا توبــــيا  االســــتةراض الــــدوري الشــــام. يتةدــــ  فيمــــاو  -50

 لر تـــ  مـــن  مـــا  يف اااومـــ  تســـتح  الثنـــاء عدـــا م  ســـرتاليابالحشـــر  ةكـــر  من مـــ  الرييـــ  الةامليـــ  
وتةايـــا  ل ســـت ابا  الرائمـــ  عدـــا التحريـــ  مـــوارت  فضـــ.تـــوف   ســـرتاليا إىل  املن مـــ  ترـــدي  وتعـــ 
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ــــا فةــــات االجتــــار باأل ــــ ا  و انتشــــار لداشــــن عــــن مــــد   ا ــــات الرــــدرة م هــــاا  االســــتة ت ال
الجتـــار عدـــا ا ســـرتاليا رت أليف عـــن الردـــ   1  وبينمـــا  عربـــ  الورقـــ  املشـــرتك  (93)يرتاحهـــا األســـرتاليويف

مايـ  اتعـ  إىل اتحـا   ـع قـائم عدـا لرـو  اإلنسـايف   (94)ةدالـ  اجلنائيـ يسـتند إىل نتـائع البالحشر 
  (95)ضحايا االجتار لرو 
اال ــــتةات  ســــرتاليا باتحــــا   ــــع متســــ  إللةــــاء جتــــر   /االئــــت ر5  الورقــــ  املشــــرتكو وبــــ   -51

الورقــــ    وقــــدم  (96)بــــاجلن  دنيالت ــــدي لدتمييــــا ضــــد املشــــتة مــــن   ــــ.تــــداب  ا ــــاة و   بــــاجلن 
تنــــام  ق ــــا  م ةلــــك  تــــا  ــــوا .  عربــــ  عنــــ  مــــن  مــــا مةاجلــــ مــــن   ــــ. توبــــيا   3  املشــــرتك

 ــــراء الــــاي  ــــري  اال ـــتةات بــــاجلن   مــــن خــــ ت األخــــا بــــالنهع املتحـــا م بدــــدايف  وروبــــا الشــــمالي 
  (97)اجلن 

 
 وسيادة القانون دلإقامة الع -3 

 ســرتاليا ســاايف  تــاثر بشــا. مفــرق ماأللاــاي اإللااميــ   فــات  دــ  الرــانويف األســرتاق بــنيف  -52
و فـات  جلنـ  اارـوقيني الدوليـ  بـنيف تشـريةا    (98)همارتفـا  مةـدال  سـ ن تسـاهم م إة األبديني

 الشــــــــــــــماق إضــــــــــــــافي  متةدرــــــــــــــ  باأللاــــــــــــــاي اإللااميــــــــــــــ  قــــــــــــــد  ُتر ــــــــــــــ  م واليــــــــــــــا  اإلقدــــــــــــــيم 
  (99)2011 لةــــاي   منــــا االســــتةراض الــــدوري الشــــام.وفياتوريــــا  وكويناالنــــد  نيــــو ســــاو  ويدــــاو 

أللاــــــاي اإللااميــــــ  م  ــــــرأل  ســــــرتاليا منــــــا بةــــــج و ــــــوت ا والل ــــــ  دةيــــــ  الشــــــةوأل املهــــــدَّتة
و فــــات  جلنــــ  اارــــوقيني الدوليــــ  بــــنيف الســــ ناء املنتمــــني إىل الشــــةوأل األبــــدي  كــــانوا   (100)الوقــــ 
م املائـــــ  مـــــن نـــــاالء  40م املائـــــ  مـــــن نـــــاالء الســـــ ويف الحـــــالةني م اإلقدـــــيم الشـــــماق و 86 يفميثدـــــو 

لتةهـــد  ســـرتاليا خـــ ت االســـتةراض الـــدوري ا  ووفرـــ  (101)2013 عـــاي الســـ ويف م  ـــرأل  ســـرتاليا م
ر    دـــ  م الســـ ويف   نياألبـــديتةاجلـــ  مســـنل  و ـــوت  عـــدات مفربـــ  مـــن الســـاايف  (102)الشـــام.

اســـرتاتي يا  إعـــاتة االســـتثمار م الةدالـــ  مـــن خـــ ت  تايـــد  يفالرـــانويف األســـرتاق  يف  ســـرتاليا ينحةـــ  
 ســرتاليا بــنيف تةتمــد توبــيا   هيــومن رايــت  ووتــشو وبــ  من مــ    (103)اااومــ  األســرتالي  دــ  

جلنـــ  مناهضـــ  التةـــاي  الداعيـــ  إىل مرا ةـــ  الرـــوانني املتةدرـــ  باأللاـــاي اإللااميـــ  لـــدر إلةـــاء هـــاه 
  (104)األلااي

و  ــار  دــ  الرــانويف األســرتاق إىل األلاــاي التشــريةي  الــا قــد حتــد مــن قــدرة األ ــ ا   -53
دــــا فهــــم إ ــــراءا  ا امــــ  وتةرضــــهم ل لت ــــا  إىل   ــــ.  ــــ  مســــما  وينحةــــ  ةوي اإلعاقــــ  ع

ألســــرتاليا ضــــمايف مــــنل هــــاالء األ ــــ ا  ااــــ  م  دســــ  اســــتما  عاتلــــ  وعــــدي الت ــــا هم ملــــدة 
  (105) بوت
بتاديــن مـــن ا    رتــ  جلنــ  اإلنتا يــ  مــاخر ا  االــدما  الرانونيــ  بــنيف استةراضـــو فــات  هيهــ   -54

 املردمـــ  لدســـاايف األبــــديني  املرــــررة م املســـاعدة الرانونيـــالت فيضـــا  عدـــا  اعـــرتضاااومـــ  قـــد 
ــــامع  ــــويف توالر م ق ــــا   200  تعــــا م املرابــــ. إىل ضــــا محدــــ  و   الةامــــ إبــــ   السياســــوبرن مدي

/االئـــــت ر  ســـــرتاليا بتنفيـــــا توبـــــيا  جلنـــــ  5  و وبـــــ  الورقـــــ  املشـــــرتك  (106)املســـــاعدة الرانونيـــــ 
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الــا  ــاء  م استر ــاء  دــ  الشــيوص بشــنيف الوبــوت إىل الةدالــ   وبتــوف   اإلنتا يــ  والتوبــيا 
إبــ   فيهــا خــدما  الــدفا  االســرتاتي   و نشــ    تــا اويــ. إضــام الــدما  املســاعدة الرانونيــ  

  (107)الرانويف
و فــــات  دــــ  الرــــانويف األســــرتاق بــــنيف بةــــج الواليــــا  الرضــــائي  تةامــــ. الر ــــر كن ــــ ا   -55

ــــ بــــالةني م  ــــ  اجلنائي ــــ  الرائمــــ  عدــــا إعــــاتة التنهيــــ.  وينحةــــ   وال ن ــــاي الةدال ــــاتو الةدال ــــد تح تتري
    (108)فيها اا  م التةديم تا ألسرتاليا ضمايف  يف تةا  الن م اجلنائي  م احل ال ف. الفضدا 

 
 القق  ي الخصوصية -4 

دمراقحـ  السـري  املن مـ  لانني الرـو تتسـم بـ   مـا عـن الردـ  الحـال  أليف 2  الورق  املشـرتكعرب    -56
اتي إىل يــــدســــد ا  قــــد ضــــ م  وســــد   ترديريــــ  ل ســــد ا  ولــــ  مــــن  ومــــا  مــــوض واتســــا مــــن 

  وبـــــــي االشـــــــرو  م امل ـــــــ    و  تةســـــــفالانتهاكـــــــا  خ ـــــــ ة لدحـــــــ  م التحـــــــرر مـــــــن التـــــــدخ. 
توبــيا  منهــا  نــ  ينحةــ  ألســرتاليا ضــمايف  يف ياــويف  2  وقــدم  الورقــ  املشــرتك  (109)املراسـ   وم

وضـــمايف  يف ياـــويف لـــد   ا ؛لدةايـــ  ومتناســـحا  لتحـــاتت الحيانـــا  ضـــروري  و  ي إ ـــراء ملراقحـــ  االت ـــاال 
هيهــــــا  اإل ــــــرار عدــــــا املراقحــــــ  املــــــوارت الاافيــــــ   وبــــــ ليا  التحريــــــ   وقــــــدرا  اإلنفــــــاة ملنــــــا 

    (110)لت دي واوالاشن عنها والتحري  فيها واالت او ا  
 

 ووي المشووارية  ووي القيوواة العامووة  حريووة التعبيوور وفكوووين الجمعيووا  والتجموول السوولمي والقووق -5 
 والقياة السياسية

/االئـــت ر  يف اااومـــ  االحتاتيـــ  ولاومـــا  الواليـــا  قيـــد  5    الورقـــ  املشـــرتكالل ـــ -57
بـنيف اااومـ   الدوليـ  ارـو  اإلنسـايفو فـات  من مـ  االدمـ    (111)املن ما   ـ  اااوميـ منابرة 

ــــ  م األعمــــات ا  عمــــد  مــــاخر  ــــ  ا تمةيــــ  مــــن اســــت داي  مــــوات الاومنول ــــا املراكــــا الرانوني إىل من
وتوقفـ  عـن اويـ. من مـا  هامـ  ارــو  باملنابـرة    و بالسياسـ  الةامـ   و املتةدرـ  بتةـدي. الرـانويف

   ولرـــو  ال  هـــني ومدتمســـ  الد ـــوء  اإلنســـايف تةمـــ. م  ـــاال  مثـــ. لرـــو  الشـــةوأل األبـــدي
  (113)وتعا  د  الرانويف األسرتاق  سرتاليا إىل إعاتة اوي. هاه املن ما   (112)والتشرت
بـحفيني ومحدةـني عـن ا  /االئـت ر بـنيف اااومـ  قـد  لالـ  مـاخر 5  و فات  الورق  املشرتك -58

يـــد الشـــرب   و وبـــ   ســـرتاليا بتةايـــا خمالفـــا  تاخـــ. مراكـــا الت ـــا  املهـــا رين إىل التحريـــ  عدـــا 
اومنولــ ( مــن   ــ. محايــ  ال) لداشــن عــن املةدومــا  مــن   ــ. ال ــاحل الةــاي 2013 عــاي قــانويف

  (114)املحدةني عن امل الفا 
 الــــــا ُســـــــن الر ةيـــــــ  إىل الرــــــوانني  من مــــــ  االدمـــــــ  الدوليــــــ  ارـــــــو  اإلنســــــايفو  ــــــار   -59
تســمانيا الــا  عدنــ  عـــن ةلــك م  تــا االلت ــا  الســدم  والــا تريــد ااــ  م ا  اقرُتلــ  مــاخر   و

  واملنابــرينمراضــاة ا ت ــني الراميــ  إىل ســن تشــريةا  اــنل الشــركا  ااــ  م  2015 عــاي خ ــ 
ــــــــــــك بــــــــــــاألخ  ســــــــــــتهدر وي و وبــــــــــــ  الورقــــــــــــ    (115)الحيهــــــــــــ و  املــــــــــــدافةني عــــــــــــن األراضــــــــــــ ةل
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 ســــرتاليا ا   يضــــ دــــ  الرــــانويف األســــرتاقا   وبــــو   (116)/االئــــت ر بالةــــاء هــــاه الرــــوانني5  املشــــرتك
  (117)سياتة الرانويفها املناهض  لتاوين اجلمةيا  تحاتو قوانينبضمايف  يف تتريد 

ــــت ر  يف ديــــا 5  وإة الل ــــ  الورقــــ  املشــــرتك -60 ــــ  /االئ ــــ االابــــ  باالرــــوانني االنت ابي  لدول
 مــن الســ ناء حتــريويناالنــد  يف ك" و  ةرديــ"ةوي اإلعاقــا  الاأل ــ ا    الــ  تر ــ  مــا وبالواليــا 

 عدـــاااـــ  م الت ـــوي  ينحةـــ   يف ياـــويف وـــم ديـــا األ ـــ ا   وضـــح   يف  ااـــ  م الت ـــوي  
  (118)تناسح املضروري  و املةرول  وال الريوتتفرض عدا هاا اا  سو    ال
 

 التمتل بمستوى معيشي الئق و ي الضمان االعتما ي ي القق  -6 
 سـرتاليا منـا االسـتةراض الـدوري  /االئـت ر بـنيف الفرـر قـد تاايـد م5   فات  الورق  املشـرتك -61

 موعــ  مــن التــداب  الــا مــن  تتضــمن 2015-2014 ةدفــرت املياانيــ  االحتاتيــ  ل يف و  خــ الشــام. األ
الدــــوا  م املائــــ  مــــن النســــاء  29 يفبــــن و فــــات  دةيــــ  املســــنني األســــرتالي   (119) ــــن ا  يــــاتة الفرــــر
/االئــــت ر 5  و وبــــ  الورقـــ  املشــــرتك  (120)حتــــ  خـــ  الفرــــر يةشــــنســـن   65 نتت ـــاو   عمــــاره

الضــــــمايف   دولــــــ  بــــــدال فــــــو  خــــــ  الفرــــــر  و  مــــــا بايــــــاتة مــــــدفوعا  الضــــــمايف اال تمــــــاع  إىل
  (121)ا  مة أل ور واألسةارل ا  وفراال تماع  واملةا ا  التراعدي  

فااــــــ  ولــــــدة اإلتمــــــا  اااومــــــ  االحتاتيــــــ   بــــــنيف و فــــــات  دةيــــــ  املســــــنني األســــــرتالي  -62
 إىل من مــا  ا تمــا ا دــ  لتمويــ. بــرامع ارييف رــ. الةــ ءنُ و   2014 م  يدوت/ســحتمرباال تمــاع  

مديـــويف  270 هاعتمـــد  فـــيج قـــدر   2014 م كـــانويف األوت/تيســـمرب لاـــن  اإلتمـــا  اال تمـــاع 
ااــد مــن و رحبيــ   ال ــ  ا  املن مــا     ــ  لر ــإلةــاء املــنل املمــن خــ ت    ربــا ســنواتوالر لفــرتة 

و عربـ  دةيـ  املسـنني األسـرتالي   إىل  انـ   وتعـم األ ـ ا  ةوي اإلعاقـ    منـا التشـرتو الفرر  
 ححـ حتريـ  ل ا راءورلحـ  بـ تمويـ.ردـ  إ اء سـح  الالق ا  من ما  ا تما ا د  األوسا  عـن 

  (122)وفةاليتها واستدامتها املردم  واالدما  ساندةالتموي. عدا  وتة املهاا  ثر فردايف 
منـــا االســـتةراض الـــدوري الشـــام. /االئـــت ر بـــنيف التشـــرت تاايـــد 5  و فـــات  الورقـــ  املشـــرتك -63
املســـاكن  ما  مســـتمر ا  و يف هنـــار نر ـــا  لرـــدرة عدـــا حتمـــ. تادفـــ  الســـان ا تات  ســـوءا  يفو  خـــ األ

 ســرتاليا فشــد  م  يف و  ا   ــيوع ســحاأل التشــرت   كثــر هــو ســريالةنــن األ  و ضــاف   يف اال تماعيــ 
 /االئـت ر  مـن بـني5  و وبـ  الورقـ  املشـرتك بالسـان ال ئـ  املةـب تنفيا توبـيا  املرـرر االـا  

 حبدــــوتبت فــــيج عــــدت املشــــرتين إىل الن ــــن  تةهــــدها  ســــرتاليا عدــــاتُحرــــ  بــــنيف  وبــــ  بــــ    مــــا
    (123)ساايفوبني  منسر  و امد  ل ووضا اسرتاتي ي   2020 عاي
 

 ااشخاص ذوو اإل اقة -7 
ةوي الةنـــــن ضـــــد األ ـــــ ا  ةوي اإلعاقـــــ  و /االئـــــت ر بـــــنيف 5  الورقـــــ  املشـــــرتك فـــــات   -64

 يف األمــم املتحــدة و  عدــا ال ــةيد الــوبب؛ وبــاء  وتور الرعايــ  يشــا. األمــراض الةرديــ  م املاسســا  
ديـا   ـاات الةنـن  مالتحريـ  تـدعوها فيهـا إىل منـا وقـ  بويـ.   سـرتاليا قد قدم  توبيا  إىل
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التوبــــيا  الـــا قـــدمتها الد نـــ  املةنيــــ  م ةلـــك  تـــا  والت ــــدي وـــا ضـــد األ ـــ ا  ةوي اإلعاقـــ 
هــــــاه تت ــــــا  ي إ ــــــراءا  بشــــــنيف  مل   لاــــــن2013 عــــــاي مرــــــو  األ ــــــ ا  ةوي اإلعاقــــــ  حب

 عتــــداء ضــــدم الةنــــن واال وبــــب إ ــــراء حتريــــ  مســــتر. يف ت دــــ  ســــرتاليا وينحةــــ  أل  التوبــــيا 
  (124)وتور الرعاي األ  ا  ةوي اإلعاق  واألمراض الةردي  م املاسسا  

/االئــت ر بــنيف األمــم املتحــدة قــد قــدم  منــا  كثــر مــن عرــد 5  الورقــ  املشــرتكوالل ــ   -65
تدـك  ـر التةرـيم الرسـري  لاـن حتمن الامن الةديد من التوبيا  إىل  سرتاليا لاـ  تسـن تشـريةا  

 بتن ــــيم هــــاهدــــ  الشــــيوص     هيهــــ  التحــــري التابةــــ    وبــــ2013 عــــاي وم  التوبــــيا   ُ دــــ 
لتةهــــدها    وفرــــا  رهبالســــو وبــــا  دــــ  الرــــانويف األســــرتاق  ســــرتاليا   (125)ولــــي  حب رهــــااملمارســــ  

تةاــ  إ راءاهتــا م ــاحل ال فــ. الفضــدا   يفعدــا   (126)خــ ت االســتةراض الــدوري الشــام. الســاب 
    (127)ُي  تةريم  ي بف. ةي إعاق فيما 
 

 الشعوب ااصلية -8 
 ومنهـــا الورقـــ  املردمـــ  مـــن  مت ـــد  بالشـــةوأل األبـــدي مســـائ. ورقـــ  إىل  14    ـــار  قرابـــ -66

 ـــ    ااـــ تةيـــ الـــا  فـــات  بـــنيف  ســـرتاليا  (128)اويهـــ  االســـتهماني  ألراضـــ   ـــة  كوراريـــ  األبـــد 
الرســـري حتديـــد م ـــ ه  مـــن خـــ ت اســـتمرارها م فـــرض اإلتمـــا  م وـــاا الشـــة  الرابـــ. لدت ـــرر 

   عدا  ةولا  والتمس  اويه  سح. انت ار 
 ـــةوأل  ســـرتاليا /االئـــت ر بـــنيف هنـــار ت ـــورا  إ ابيـــ  ل ـــاحل 5  الورقـــ  املشـــرتكو فـــات   -67

األبــــدي  وســــاايف  ــــار مضــــي  تــــوري   منــــا االســــتةراض الــــدوري الشــــام. األخــــ   تشــــم. تةهــــد 
مــ  األســرتالي  بــاالعرتار الدســتوري  واعتمــات الوثيرــ  االتاميــ  لدمــاار الةــامل  بشــنيف الشــةوأل اااو 

و وضـــل  دـــ  الرـــانويف األســـرتاق بننـــ    (129)األبـــدي   والتةهـــد املســـتمر باســـرتاتي ي  "ســـد الف ـــوة"
يـــــا   تنف(130)االســـــتةراض الـــــدوري الشـــــام. الســـــاب  ينحةـــــ  ألســـــرتاليا  عدـــــا النحـــــو املوبـــــا بـــــ  م

  (131)الشةوأل األبدي شنيف توبيا  هيها  املةاهدا  واإل راءا  االاب  ب
الــــا تةهــــد  لــــا خــــ ت  االلتااماهتــــا  تت ــــرر وفرــــ مل اار الــــوبب بــــنيف  ســــرتاليااملــــو فــــات  -68

األبـدي  وسـاايف  ـار مضـي  الشـةوأل مـا نيف تتشـاور بـ (132)االـا  لـا االستةراض الدوري الشام.
 يف تاــويف هنــار عمديــ   دــ  الرــانويف األســرتاق إىل ضــرورة و  ــار   (133)هــامةتتةــاويف بــنيف و  تــوري 
  (134)لدتشاورقانوني  
 بـاملاار الــوبب ال يةـرتر الةديـد مـن السـاايف األبـديني ال  جلمةيـ  الشـةوأل املهـدَّتةا  ووفرـ -69
ســرتاليا  مــن املةــب بالشــةوأل األبــدي   وبدحــ  اجلمةيــ  مــن   االستشــاريرئــي  الــو راء  دــ  ت وال

فسـل مـن خـ ت  والـدخوت مةهـا م لـوارالشـةوأل األبـدي  م ترريـر امل ـ  دد   مور  الـرتاي لـ  
  (135)دشةوأل األبدي لمنت ح  حبري  سياتي  نشاء هيها  إل ال ري 
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 الرعايــ  اال تماعيــ  ت حيــ  ضــواب املفــرق لدشــرب  و التوا ــد آثــار إىل   ــار املــاار الــوبب و  -70
األمــم املتحــدة قدمتــ   ممــا   عدــا الــر مم الوقــ  ااــاق الســاايفديــا ا تمةــا  ا ديــ  و  كافــ عدــا  

  (136)مةـــدال  عـــات الشـــةوأل األوىل وســـ نهممةاجلـــ  لةرـــوت مـــن الـــامن مـــن توبـــيا  تـــدعو إىل 
/االئــت ر  ســرتاليا إىل إعــاتة الن ــر م تــدخدها الــوبب م اإلقدــيم الشــماق 5  الورقــ  املشــرتكوتعــ  

الشــــةوأل األبــــدي  وســــاايف  ــــار مضــــي  مــــا ( بالتةــــاويف الوثيــــ  "حنــــو مســــترح.  فضــــ."ملســــما )ا
بوسـائ. منهـا دشـةوأل األبـدي  لاااـم الـاا  تـدعم نيف  سـرتاليا بـ الـوبباملاار  و وبا  (137)توري 

ا نيف  سـرتالي/االئـت ر بـ5  املشـرتكو فـات  الورقـ    (138)ترد  خدما  مستدام  مـن الناليـ  الثرافيـ 
ديـــا الر اعـــا   م واويـــ. االـــدما  اجليـــدة االاضـــة  ملراقحـــ  ا تمـــا ا دـــ ينحةـــ   يف تافـــ. تـــوافر 

بـــرامع  يشـــم. تـــا والشـــحاأل   واإلســـاايف  تعـــم األســـرةو ال ـــح   و رلدـــ  ال فولـــ  املحاـــرة  ت املتةدرــ 
توبــيا    ســرتاليام من مــ  الرييــ  الةامليــ  وقــدم    (139)ملةاجلــ  االكت ــاا الشــديد ونرــ  الســان

  (140)م هاا ال دت
 م املنـــاب  الريفيـــ  والنائيـــ  نياألبـــدي ســـاايفنيف الةديـــد مـــن البـــ 1  و فـــات  الورقـــ  املشـــرتك -71
 ن ــن ســ ناء يف النرــ. الةــاي  و  وســائ. ســو  الرديــ. مــنلــي  لــديهم و رخــ  الريــاتة   ميداــويف ال

 راء بـا   الورقـ نويف املـرور  وبالحـبسـح  خمالفـا  قـا يرحةـويف م السـ ن ـرأل  سـرتاليا   لد س ويف
النائيـ  م    م املنـاب ا ديـ ا تمةـا وةكر  من م  الةفـو الدوليـ   يف الةديـد مـن   (141)إب لا 

 2014 عـاي قـرار اااومـ  االحتاتيـ  األسـرتالي  م بةـد نر ـا  االـدما المةرضـ  ديا  حناء  سرتاليا 
لاومــــ   ــــرأل  ســــرتاليا وــــاه ا تمةــــا   و ضــــاف   يف الحدديــــ  األساســــي  و االــــدما  اويــــ. وقــــن 
  ــ.ي النائيــ  م املنــاب   بــدي   دديــ توقن عــن ترــد  االــدما  إىل  تمةــا   ــا ســتا  مــاخر   عدنــ 
  2014  يدوت/ســـحتمرب وكـــانويف األوت/تيســـمرببـــني  مـــا الفـــرتة وم ا  دديـــا   تمةـــ 150 إىلعـــدتها 
ري ا دــ  األبــد  الواقــا م من رـــ  و  ومحولةـــ م  تمــا لاومــ   ــرأل  ســـرتاليا مة ــم املحــاينتمــر  
  (142)2011 عاي  ر  م إخ ء قسري  يبةد عمدنائي  
بـنيف ا تمةـا  ا ديـ  األبـدي  م اإلقدـيم الشـماق تت ـرر  و فات  دةي  الشـةوأل املهـدَّتة -72

  و وبــ  "ســن  99 ةداســته ار الحدــدا  ملــ"حباــم الواقــا م  راضــيها عــن بريــ  الربنــامع املســما 
  (143)اجلمةي  بوقن هاا الربنامع

 1993 عــــاي قــــانويف/االئــــت ر بــــنيف الشــــرق الــــاي يــــن  عديــــ  5  الورقــــ  املشــــرتكو فــــات   -73
 متوابــ    ( والــاي يرتضــ  ارتحابــا  اومنولــ ال) املتةدــ  بســندا  املدايــ  االابــ  بالســاايف األبــديني

  األمــم املتحــدة بشــنيف لرــو  الشــةوأل األبــدي يتفــ  مــا إعــ يف  ال باألراضــ  منــا عهــد االســتةمار
ب ـــــورة  الرـــــوانني املتةدرـــــ  بســـــندا  املدايـــــ  االابـــــ  بالســـــاايف األبـــــدينيترا ةـــــ  و وبـــــ  الورقـــــ  

ومــن   ألراضــ  اســندا  مدايــ   فيمــا ُيــ عــ ء اإلثحــا   يف تةاــ  ســرتاليا منت مــ   وينحةــ  أل
الشــــةوأل ب ــــورة مشــــروع  مــــن اكتســــح  اليم واملــــوارت األراضــــ  واألقــــبدــــ  األتلــــ  الــــا تثحــــ   يف 

  (144)وساايف  ار مضي  توري  األبدي 
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 المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء -9 
وةكــر  من مــ    (145)ورقــ  مردمــ  إىل مســائ. تت ــ. بــال  هني والد ــوء 12  قرابــ  ــار   -74

ـــــت  ووتـــــش ـــــومن راي ـــــ  عدـــــا الـــــر م مـــــن التاامـــــا  هي ـــــدوري الشـــــام.م   ســـــرتاليا  ن  االســـــتةراض ال
خ ـ  م  ـات لرـو  مدتمسـ   ترا ـامحايـ  ال  هـني  كـايف هنـار مسنل  ةاجل  ت (146)2011 لةاي

  (147)الد وء وال  هني
  قــوارألبــنيف مدتمســ  الد ــوء الــاين ي ــدويف م  من مــ  الــدفا  عــن ضــحايا الةنــنو فــات   -75

الورقـــ    و وضـــح  (148)إىل بدـــدايف ثالثـــ  نردـــويفيُ ُيضـــةويف ل لت ـــا  اإللاامـــ  و تــن فـــيهم األبفـــات  
الر ــات املثديــني   يشـم. بدـدايف ثالثــ مراكـا االلت ــا  م إىل  نرـ. اإللاامــ ال/االئــت ر  يف 5  املشـرتك

و عربـــ  من مـــ    (149)ثالثــ الم تدـــك الحدـــدايف  الة قـــا  اجلنســي  بـــني ر دــنيعدــا الـــر م مــن جتـــر  
مراكــا االلت ــا  الــا تشــهدها االنتهاكــا    و ال ــرور  ــ  اإلنســاني عــن الردــ  إ اء الةفــو الدوليــ  

  (150)م مراكــا االلت ــا إىل لــد كحــ   لت ا ــا  الســدمي  وإ اء الرمــا الةنيــن ل بدــدايف ثالثــ م 
 ســرتاليا بــنيف تنفــا  (152)م  ســرتاليامن مــ  الرييــ  الةامليــ  و  (151)/االئــت ر5  الورقــ  املشــرتكو وبــ  
 Theالــاي  مــ. عنــوايف  2014 لةــاي جلنــ  لرــو  اإلنســايف م  ســرتالياالــوارتة م ترريــر التوبــيا  

Forgotten Children  )األبفات املنسيويف( 
ــــ. ارييف مــــن  هيــــومن رايــــت  ووتــــشمن مــــ  و فــــات   -76 بــــنيف  ي مدــــتم  جلــــوء مياــــن  يف يُرلَّ

لرــانوين اوفيمــا ُيــ  اإلبــار   (153)بةــدي اإلعــاتة الرســري   ســرتاليا لتاامــا  ســرتاليا تويف  ي اعتحــار ال
نيف بـــف ـــد   ورقتـــ  املم ا  ال  هني م  ســـرتالياملةـــب بـــ دـــ  فـــات ا اجلديـــد لتريـــيم بدحـــا  اامايـــ   

بتفســـ  اااومـــ  اســـتحدل  مـــن قـــانويف او ـــرة و   إىل اتفاقيـــ  ال  هـــني قـــد لـــاف لـــاال مة ـــم اإل
ياـــويف مدتمســـو الد ـــوء مـــاهدني  ال حي. املثـــات عدـــا ســـو  اللتاامـــا   ســـرتاليا الدوليـــ  جتـــاه ال  هـــني 

 ـ   وال هم األبـد ؛مـن االضـ هات يشـم. كامـ. إقدـيم بدـد همإةا كايف خوف إال م  سرتاليا لدحماي 
خ ـوا  مةرولـ  لتةـدي. سـدوك    ا ـاة باماانـ م  سـرتاليا إةا كـايف الد ـوء اا وت عدـا  ما ش  ل

  (154) ض هاتك  يت ن  التةرض ل
قــــــانويف تةــــــدي. تشــــــريةا  او ــــــرة بالةــــــاء ا ال  هني م  ســــــرتالياملةــــــب بــــــ دــــــ ا و وبــــــا  -77

و فــــات  دــــ  الرــــانويف   (155)2014 لةــــاي والســــد ا  الححريــــ  )تســــوي  لــــاال  الد ــــوء املرتاكمــــ (
   يف (156)السـاب  االسـتةراض الـدوري الشـام.م إبـار لتاامهـا الا  األسرتاق بننـ  ينحةـ  ألسـرتاليا  وفرـ

لرــــو  ديـــــا الــــرتاي مــــن اتفاقيــــ  ال  هــــني و  33و 31 املــــاتتني تو ــــ  االتااماهتــــب وفــــاءالتافــــ. 
  (157)األسرتاق قانويف ال  هنيمن االستفاتة من ال  هني ومدتمس  الد وء وااينهم 

 
 قق  ي التنمية والمسائل البيئيةال -10 

االســتةراض الــدوري  م رحولــ امللدتوبــيا  ا  /االئــت ر بننــ   خ فــ5  الورقــ  املشــرتك فــات   -78
 لةــــ    و إىل لــــد كحــــ  اااومــــ  مياانيــــ  املةونــــ خّفضــــ    (158)املســــاعدة اإلجائيــــ  بشــــنيفالشــــام. 
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هـو السـة  ؛ و يف اوـدر مـن برنـامع املةونـ  مسـترد الـا كانـ  هيهـ  وكال  األسرتالي  لدتنمي  الدولي  ال
و ثـــار    (159)ا تعـــم مشـــارك  الر ـــا  االـــا وبنيـــ  مـــا الرتكيـــا عدـــ ســـرتاليا الم ـــدح  إىل حتريـــ  

من مــــ  الرييــــ  وتعــــ    (160)بواعــــ  قدــــ  م هــــاا ال ــــدت الراب ــــ  النســــائي  الدوليــــ  لدســــدم وااريــــ 
  تويف مايـد مــن التـنخ   خ ـ  عمـ. وبنيـ  بشـنيف األعمــات  يف تضـا اااومـ  إىل م  سـرتالياالةامليـ  

 الــرتاي لرــو  اإلنســايف  األســرتالي  عدــا الشــركا   يف اكــد فيهــا بوضــو الت اريــ  ولرــو  اإلنســايف ت
  (161)الةاملي  اسيما لرو  األبفات  م عمدياهت وال
انتهاكــــا  ارــــو  اإلنســــايف ترتاحهــــا املتةدرــــ  ب إىل االتعــــاءا  4    ــــار  الورقــــ  املشــــرتكو  -79

و وبــ  الورقــ    (162)(OceanaGold)ســيانا  ولــد و    ــرك  ســيما ال الشــركا  األســرتالي  م االــار  
 نشـــ    مـــد  تريـــدنيف تنشـــج اااومـــ  آليـــ  مســـترد  لربـــد بـــ   وبـــ  بـــ  مـــا مـــن بـــني  4  املشـــرتك

وبـنيف حتـرتي بشـا. ر ـ   رـانويف الـدوق ارـو  اإلنسـايف؛بالم االـار  الـا تةمـ.  الشركا  األسـرتالي 
  (163)ارةرو  اإلنسايف عدا اتفاقا  الت ارة ااملةاي  وااللتااما  املتةدر  حب سحري  
ا ــــاة بشــــنيف  (164)االســــتةراض الــــدوري الشــــام.تنفيــــا التــــااي  ُعــــرأل عنــــ  م ب يتةدــــ  فيمــــاو  -80

االابـــ   إىل املحـــاترة الدوليـــ  لتةــ  املنـــاص 1  إ ــراءا  لدت ـــدي لتةـــ  املنــاص    ـــار  الورقـــ  املشــرتك
 ســرتاليا  1  املشــرتك وبــ  الورقــ  و   (165)التايــن مــا تةــ  املنــاصبرنــامع و  2013-2008 ةلفرت بــا

بشـــنيف تةـــ  املنـــاص تافـــ. الت فيـــن مـــن آثـــار انحةاثـــا   ـــا ا    كثـــر بـــ ب   بـــنيف تضـــا سياســـا  
  (166) سرتالي   اترمالدفيه  من 

 
 حقوق اإلنسان ومكا قة اإلرهاب -11 

م ا موعــ  اجلديــدة مــن املدر ــ  بةــج التــداب  بــنيف  هيــومن رايــت  ووتــش من مــ  فــات   -81
 عدـا اجلرميـ  الةامضـ  املسـماة "الـدعوة إىلتفرض عروبـا   نائيـ   ـديدة ماافح  اإلرهاأل  لااي 
و ضــــاف  املن مــــ   يف  خابـــ  "  ي عمديـــا  اســــت حار " عــــنالاشــــن  ـــ  املــــنةويف بـــ  "  و اإلرهـــاأل

  و وبــا  دــ  الرــانويف (167)الســفر إىل "منــاب  د ــورة" م االــار  بــا  يشــا.  رميــ   نائيــ  ارييف
التشــــرية  ملاافحــــ  اإلرهــــاأل مــــا التااماهتــــا  هــــاإبار مــــد  توافــــ   ســــتةرض ســــرتاليا بــــنيف تاألســــرتاق 
املســترد  املةنيــ  بربــد اويهــ  الوبنيــ  رت عدــا ترــارير الــ يشــم. تــا  ي ثةــرا  ممانــ    يف تةــاجالدوليــ  و 

باســـــتةراض  (168)التاامهـــــا م إبـــــار االســـــتةراض الـــــدوري الشـــــام. بنـــــاء عدـــــاالتشـــــريةا  األمنيـــــ   
 ل ســـت اب اافحـــ  اإلرهـــاأل املتةدرـــ  تمارســـا  امللرـــوانني و اةـــدي. وت؛ شـــريةا  ماافحـــ  اإلرهـــاألت
  (169)لألمم املتحدة هيها  املةاهدا  واإل راءا  االاب  ال اترة عنتوبيا  السابر  لد
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