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 -١نظرررأ رتس ررتاليا  290توصررية تتقت ررا ر ل حضررورها الولررة الةانيررة مررن االسررتارا
الدوري الشامل  9تشرين الةاين/نوفمرب .20١5
 -2وقدمت رتسرتاليا رداً صادقاً مشرية إىل رتن ضيق الوقت ال يتيح النظر الكتر عترن نقرا
مجيع مستوياأ احلكومة .وهلذا السبب ،رتُحيط عتماً بباض التوصياأ ملواصتة النظر في ا.
 -٣وت رررد ال ررردود عت ررن التوص ررياأ ما ررنعة فس ررب املوض ررو  ،فيم ررا ت رررد ال ررردود عت ررن با ررض
التوصياأ رتكةر من باب عندما تكون هلا صتة مبسائل متاددة.
وستتيح آلياأ الرصد املقررة اجملال لزيادة فث هذه املسائل

-٤

املستقبل.

الصكوك الدولية
 -5تنظ ررر رتسر ررتاليا لم ررة عالي ررة
التاذيب.

التا ررديق عت ررن الربوتوك ررول اال تي رراري التعاقي ررة مناهض ررة

 -6وينظررر حالي راً التارردي أ الررخ رتد تررت عتررن نظرراا رومررا األساس ر وفق راً لإلج رراتاأ
الدا تية املاتادة .وال تاتزا رتسرتاليا التاديق عتن مزيد من الاكوك الدولية هذه اآلونة.
 -٧وسررتامد رتس ررتاليا إىل سررحب حتعظ ررا عتررن اتعاقيررة القضررات عتررن مجيررع رتلرركال التمييررز
ضد املررتة بشأن استبااد املررتة من االضق بدور قتايل .وال يسع رتسرتاليا سرحب رتي حتعظراأ
رت رى الوقت احلايل.
وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:

-٨



تحيط لماً بالتوصياأ  29-٣و 55و ،56وستواصل النظر في ا؛

تحأيط لمأاً بالتوصرياأ  ١و 2و 5٤-٣0و 5٧و ،59لكن ررا لرن تواصررل النظرر في ررا
الوقت الراهن.

المشاركة الدوليةاالسياسة الخارلية
 -9ق رردمت رتس ر ررتاليا التقري ر ررين امل رروج ة إىل ك ررل م ررن التدن ررة املاني ررة ب رراحلقو االقتا ررادية
واالجتماعي ررة والةقافي ررة ولن ررة القض ررات عت ررن التميي ررز الانا ررري .وس ررتقدا مجي ررع التق ررارير املت ررأ رة
األ رى الناف األول من عاا .20١6
 -١0وستواصل رتسرتاليا التااون مع مجيع املكتعة بوالياأ إطار اإلجراتاأ اخلاصة بقر
من ررا االسررتمرار توجيرره دع رواأ دائمررة لزيررارة رتس ررتاليا .وتتوقررع رتس ررتاليا استضررافة رترباررة مقررررين
اصررة ع رراا  .20١6وس ررتنظر مجي ررع التوص ررياأ ال ررخ تق رردا ر ل ه ررذه الزي رراراأ ،كم ررا
فاتت بشأن التوصياأ املقدمة إطار زياراأ سابقة واالستارا الدوري الشامل ومن هيئراأ
منشأة مبوجب مااهداأ.
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 -١١ول ررن تت ت ررن رتسر ررتاليا ع ررن دعون ررا الدولي ررة ملن ررع جر ررائم العظ ررائع الماعي ررة .وستتمسر ر
باملشاركة احلوار وتقدمي املساعدة التقنية جمال حقو اإلنسان إىل جانب البتدان الشريكة.
 -١2ويتا ررذر عت ررن رتس ررتاليا االلت رزاا بتق رردمي املاون ررة اخلارجي ررة إط ررار ه ررد إلزام ر قب ررل رتن
تارربح وضررع مررايل سررانح لرردعم هررذا اهلررد  .فاملسررا ة املاتزمررة ا ررددة وطني راً ألس ررتاليا تاررد
مس ررا ة قوي ررة وعادل ررة و اثت ررة ملس ررا اأ مريه ررا م ررن البت رردان املتقدم ررة اس ررتناداً إىل جمموع ررة م ررن
املؤلراأ.
 -١٣وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:


تقبل التوصياأ  5٨و 60و 6٣و2١٨؛



تحيط لماً بالتوصياأ  6١و 62و ٧٧و ،95وستواصل النظر في ا؛



تحيط لماً بالتوصياأ  2١٧-2١5و ،2١9لكن ا لن تواصرل النظرر في را
الراهن.

الوقرت

األطر المحلية
 -١٤إن رتس ررتاليا ال تاتررزا تذيررري حتودج ررا االحتررادي القررائم عت ررن سرريادة الربملرران باس ررتحدا
قانون حقو اإلنسان واجب اإلنعاد قضائياً.
 -١5ويتقترب املنررامل املررايل الارراب مررن مجيررع الوكرراالأ احلكوميررة حتقيررق وفرروراأ .ومل تعررر
عتررن التدنررة األس ررتالية حلقررو اإلنسرران الترردابري املتاتقررة بتحقيررق وفرروراأ عتررن ررو يررؤثر عتررن
استق ليت ا.
 -١6وس ررتنعذ رتس ررتاليا التزام ررا الق رروع بتقر رروير عمتير ررة رص ررد عامر ررة ومتاح ررة لتوق ررو عت ررن
ما رتحرزته رتسررتاليا مرن تقردا قياسراً إىل توص ررياأ االس ررتارا ال رردوري وإن كانرت ال تاترزا وضرع
قة عمل وطنية حلقو اإلنسان .وقد عمتت رتسرتاليا بالتااون مع اجملتمع املدين لايامة ردها،
وستتواصل املناقشاأ باد تقدمي الرد.
 -١٧وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:


تقبل التوصيتة  6٤و66؛



تحيط لماً بالتوصية  65وستواصل النظر في ا؛
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مناهضة التمييو
 -١٨متت رتسرتاليا قوانة لامتة بشأن مكافحة التمييرز عترن الارايد االحترادي وعترن صرايد
الوالياأ واألقاليم ،وه ختضع ملراجاة مستمرة ولتنقاش الااا .وستظل رتسرتاليا تركز ج ودها
جمال السياسة الاامة عتن مكافحة مجيع رتلكال التمييز ،مبا دل الانارية.
 -١9واحلكومة األسرتالية متتزمة بدعم الشراكة واالسرتاتيدية الوطنية ملكافحة الانارية ومحتة
التوعية الاامة داأ الاتة املانونة "مااً نقض عتن الانارية".
 -20وستتمس ر رتس ررتاليا بتقتيرردها الراسررحل املتمةررل احل روار بررة رتتبررا األديرران والةقافرراأ.
ويقرردا اجملتررس األسررتايل املتارردد الةقافرراأ ،وهررو هيئررة استشررارية لتحكومررة بشررأن املسررائل املتاتقررة
بسياسة وبرامج التادديرة الةقافيرة ،الردعم واملشرورة إىل احلكومرة األسررتالية بشرأن احلروار برة رتتبرا
األديان والةقافاأ.
 -2١وستواصل احلكومة األسرتالية إدانة اإلرهاب ورتفاال املتقرفة الذين يتدأون إىل الانف،
الوقررت نعسرره باحرتام ررا ملمارسررة مجيررع املاتقررداأ الدينيررة ارسررة سررتمية وبةقت ررا
وستتمس ر
في ا.
 -22وعتي رره ،تقب أأل رتس ررتاليا التوص ررياأ  ٨١و ١0٤و ١2١-١١٧و ١٣5-١2٣و١٤0-١٣٧
و ١٨9و ١9١عتن رتساس القوانة والسياسة الاامة واإلجراتاأ املامول لا.

سكان أستراليا األتليين
 -2٣تؤيد رتسرتاليا حقرو سركان رتسررتاليا األصرتية مرن ر ل القروانة والسياسراأ والرربامج
القائمررة عتررن الاررايد االحتررادي وعتررن صررايد الواليرراأ واألقرراليم .ويرردعو املعررو املار بالادالررة
االجتماعي ررة لتس رركان األص ررتية وس رركان ج ررزر مض رريق ت رروريس رتس ررتاليا إىل االع ررتا فق ررو
س رركان رتسر ررتاليا األص ررتية ويس رران إىل تازي ررز احر ررتاا ه ررذه احلق ررو وف م ررا رتوس ررا اجملتم ررع
األسرتايل بوجه عاا.
 -2٤وتواصررل احلكومررة األسررتالية تنعيررذ اسررتاتيدية الن ررو بالشرراوب األصررتية ،وهر تامررل
مع حكوماأ الوالياأ واألقاليم من رتجل سد العدوة القائمة عترن حسراب السركان األصرتية،
بوسائل من ا ماالة األسباب الكامنة ورات حالة الذنب الخ يااين من ا السكان األصتيون ،وزيادة
العرررمل املتاحررة جم رراالأ الاررحة والتات رريم والسرركن والام ررل وماالررة املس ررائل الررخ ت ررؤدي إىل
د ررول السرردن وربررط االتاررال بررنظم محايررة القعررل .واحلكومررة األسررتالية متتزمررة بترروفري اخلرردماأ
لسكان رتسرتاليا األصتية عتن قدا املساواة مع مريهم ،مبا دل تسديل الوالداأ.
 -25وتر رردعم رتس ر ررتاليا تازير ررز واح ر ررتاا املبر ررادأ ال ر رواردة اإلع ر ر ن بشر ررأن حقر ررو الشر رراوب
األصررتية .وتتررو رتس ررتاليا إىل ضررمان حتقيررق األهرردا املناررومل عتي ررا اإلع ر ن مررن ر ل
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القوانة واإلجراتاأ الامتية .وتامل احلكومة األسرتالية مع السكان األصتية بشأن املسائل الخ
نم م من ل خمتتف الشبكاأ ،مبا دل الشبكاأ اإلقتيمية املانية باسررتاتيدية الن رو
بالشاوب األصتية ،واملنظماأ اجملتماية لتشاوب األصتية ومريها من اهليئاأ.
 -26وستواصررل احلكومررة األس ررتالية دعررم االسررتةمار اجملتمارراأ ا تيررة النائيررة مررن ر ل
اسرتاتيدية الن و بالشاوب األصتية .وتضقتع الوالياأ واألقاليم بدور رتيضاً هذا اجملال.
 -2٧وستس ررتمر رتسر ررتاليا دع ررم ص ررون ومحاي ررة فن ررون ولذ رراأ وثقاف رراأ الس رركان األص ررتية
إىل
وسرركان جررزر مضرريق ترروريس ،مبررا دل ر إعررادة امل رواد املقدسررة والس ررية ورفرراأ األس ر
اجملتمااأ ا تية.
 -2٨وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:







تقبأأل التوصررياأ  ٧٤و ٧٨و ٧9و ٨١و ٨9-٨٧و ،9٤-92و ١١5- 9٧و١2٣
و ١25و ١2٧و ١٣6و ١٧١و 205-20٣عتر ر ر ررن رتسر ر ر رراس الق ر ر ر روانة والسياسر ر ر رراأ
واإلجراتاأ املامول لا؛
تحيط لماً بالتوصيتة  9١و 96وستواصل النظر في ما؛
تح أأيط لمأ أاً بالتوصر ريتة  ٧5و٧6
بسكان رتسرتاليا األصتية الدستور؛

انتظ ررار ر ررور نت ررائج اس ررتعتات عت ررن االعر ررتا

تحيط لماً بالتوصياأ  ٨0و ٨6-٨2و 90و.١١6

حقوق المرأة
 -29ستظل رتسرتاليا تناصر فماس والتزاا املساواة بة النسة ومتكة املررتة والن و
املررتة والعتاة عتن الاايد الدويل.

فقو

 -٣0ورتسرتاليا متتزمة بتضييق العدوة بة الرجال والنسات ماردالأ املشراركة قروة الامرل
بنسرربة  25املائررة فتررول عرراا  .2025وستواصررل احلكومررة األس ررتالية دعررم الترردابري الراميررة إىل
تقتيص العدوة األجور ،ويشمل دل احلمتة الوطنية لتمسراواة األجرر الرخ رتطتقت را الوكالرة
املاني ررة باملسر رراواة بر ررة النس ررة مكر رران الامر ررل رتيتول/س رربتمرب  ،20١٤ومبر ررادرة مناصر ررري
التذيررري ،والترردابري الراميررة إىل جاررل احلاررول عتررن رردماأ رعايررة القعررل رتيسررر منرراالً ورتكةررر تروافراً
ومرونة .وقد وضات احلكومة األسرتالية لنعس ا هدفاً لتحقيرق التنرو النسراين بتمةيرل النسرات
جمالس احلكومة بنسبة ال تقل عن  ٤0املائة.
 -٣١ورتس ررتاليا متتزم ررة بالقض ررات عت ررن الان ررف ض ررد املر رررتة ،وال س رريما الان ررف املن ررزيل .و ارس ررة
الانررف املنررزيل ُجمررا الواليرراأ واألقرراليم األسررتالية .وتامررل رتسررتاليا عتررن تنعيررذ قت ررا الوطنيررة
لتحد من الانف ضد النسات ورتطعاهلن فض ً عن تنعيذ جمموعة التدابري املتاتقة بس مة املررتة الخ
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رتعتررن عن ررا م ررؤ راً ورصررد هل ررا  ١00متيررون دوالر .وستس ررتكمل رتس ررتاليا التقي رريم املسررتقل خلق ررة
الام ررل الوطني ررة الةاني ررة ال ررخ ح ررري تنعي ررذها حالي راً .وستواص ررل احلكوم ررة األس ررتالية تنعي ررذ الت رردابري
املت ررذة إط ررار ه ررذه األنش ررقة املتاتق ررة بالنس ررات والعتي رراأ دواأ اإلعاق ررة ،وباأللر ر امل م ررن
تعياأ متنوعة ثقافياً ولذوياً ،ونسات الشاوب األصتية.
 -٣2وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:




تقب أ أأل التوص ر ررياأ  ١٤9-١٤١و ١5٣-١5١و ١6٤-١55عت ر ررن رتس ر رراس القر ر روانة
والسياساأ واإلجراتاأ املامول لا؛
تحيط لماً بالتوصية  ١5٤إد رتن الانف املنزيل جمرا عتن صايد الوالياأ واألقاليم.

كبار السن األستراليين
 -٣٣إن رتسر ررتاليا متتزم ررة بتازي ررز ومحاي ررة حق ررو كب ررار الس ررن األسر ررتالية .وس ررتنظر احلكوم ررة
األسررتالية التوصررياأ القادمررة لتدنرة األسررتالية حلقررو اإلنسرران بارد إجررات االستقاررات الرروط
بشررأن التمييررز ضررد األس ررتالية مررن كبررار السررن ودوي اإلعاقررة جمررال االسررت داا حتررت عن روان
"عتن استاداد لتامل".
 -٣٤وعتيرره ،تقبأأل رتس ررتاليا التوصرريتة  ١2٤و 209عتررن رتسرراس الق روانة والسياسررة الاامررة
واإلجراتاأ املامول لا.

اإل اقة
 -٣5تامررل احلكومررة األس ررتالية حاليراً مررع حكومرراأ الواليرراأ واألقرراليم مررن رتجررل اسررتكمال
اخلقررة التنعيذيررة الةانيررة ل س ررتاتيدية الوطنيررة لإلعاقررة ،ويشررمل دل ر وضررع قررة عمررل لتحسررة
النتررائج بالنسرربة لسرركان رتسررتاليا األصررتية مررن دوي اإلعاقررة .ورتسررتاليا متتزمررة رتيضراً بتازيررز قررة
إحتائيررة لررامتة ملسررائل اإلعاقررة برنررامج املاونررة األس ررتايل مررن ر ل اس ررتاتيدية حتقيررق التنميررة
لتدميع لتعرتة .2020-20١5
 -٣6وتاكررف فرقررة الام ررل املانيررة بتوري ررف األل ر امل دوي اإلعاقررة حالي راً عتررن اس ررتارا
الرتتيبرراأ املتاتقررة ترردماأ توريررف دوي اإلعاقررة ووضررع إطررار جديررد لترروريع م .وستُنشررأ بوابررة
إلكرتونيررة جديرردة لتتوريررف مررن رتجررل حتسررة فرررمل احلاررول عتررن املاتومرراأ املتاتقررة بتوريررف
األل امل دوي اإلعاقة ضماناً حلاول دوي اإلعاقة ورترباب عمت م عتن الدعم الر زا لتحقيرق
نت ررائج معي رردة فيم ررا يتات ررق بالام ررل األج ررل القوي ررل .وس ررتنظر احلكوم ررة األس ر ررتالية نتر ررائج
استقاات "عتن استاداد لتامل" و تقرير التدنة الربملانية األ ري بشأن ماامتة األل امل دوي
اإلعاق ررة رتوس ررا املؤسس رراأ .وينق رروي تقري ررر التدن ررة األس ر ررتالية إلص ر ر الق ر روانة املان ررون:
"املساواة رتماا القانون" عتن توجي اأ تستنري لا احلكومة األسرتالية سياست ا اإلحتائية.
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 -٣٧وستواصررل رتس ررتاليا النظررر سرربل مسرراندة األل ر امل دوي اإلعاقررة بشرركل رتفضررل
اختاد القراراأ .وستواصل احلكومة األسرتالية تنعيذ التزام را القروع بتحسرة طريقرة تاامرل نظراا
الادالة النائية مع األل امل دوي اإلعاقة الاقتية و/رتو اإلدراكية.
 -٣٨وال يُتدرأ إىل إجررات التاقريم رتسررتاليا إال مبوافقررة الشر ص املار رتو برمدن مررن ا كمررة
رتو جمتس الوصاية إدا كان الش ص عاجزاً عن إعقات موافقة صحيحة .وال تاتزا رتسرتاليا إد ال
رتي تذيرياأ عتن هذه الرتتيباأ.
 -٣9وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:





تقب أ أأل التوص ر ررياأ  ١2٣و ١٨5و ١٨6و ١٨٨و ١92-١90و 209عت ر ررن رتس ر رراس
القوانة والسياساأ واإلجراتاأ املامول لا؛
تحيط لماً بالتوصياأ  ١٨٧و١9٨-١9٤؛ وستواصل النظر في ا؛
تحيط لماً بالتوصياأ  ١٨٤-١٨0لكن ا لن تواصل النظر في ا

الوقت الراهن.

الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحقوق حاملي تفاو الجنسين
 -٤0ستدري احلكومة األسرتالية استعتات بشأن الزواج برة األلر امل مرن نعرس الرنس بارد
االنت اباأ االحتادية املقبتة.
 -٤١وتتتزا احلكومة بملذات األحكاا املتاتقة بمععات والياأ ورتقاليم رتسرتاليا من إنعاد القروانة
تشرياانا اعتباراً من  ٣١متوز/يوليه .20١6
الوطنية املتاتقة مبكافحة التمييز
 -٤2وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:


تقبل بالتوصية 22١؛



تحيط لماً بالتوصياأ  220و22٤-222

انتظار نتائج االستعتات.

األطفال والشباب
 -٤٣س ررتنعذ رتس ر ررتاليا ق ررة الام ررل الةالة ررة مبوج ررب اإلط ررار ال رروط حلماي ررة رتطع ررال رتس ر ررتاليا
لتعرتة  ،2020-2009الاادر  9كانون األول/ديسمرب .20١5
 -٤٤وستتمسر ر رتسر ررتاليا بالتزام ررا بمتاح ررة فرص ررة احلا ررول عت ررن الرعاي ررة الا ررحية والتات رريم
والتات رريم احلض رراين لتدمي ررع ،مب ررا دلر ر ل رتطع ررال الس رركان األص ررتية كاف ررة .وتت رريح ترتيب رراأ
احلكومررة األسررتالية بشررأن حتررودج التمويررل القررائم عتررن احتياجرراأ املرردارس لتمؤسسرراأ التاتيميررة
وجمتمااأ الشاوب األصتية االستق ل الذايت حرية تقبيق التاتيم الةنائ التذة ،إن ه ا ترارأ
دل .
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 -٤5ولررن تنعر رتس ررتاليا عررن تركيررز ال ررود عتررن احلررد مررن ضررو األطعررال والشررباب لنظرراا
الادالرة النائيرة ،لكن را تررى رتن سرن املسرؤولية النائيرة م ئرم .وال تقبرق الاقوبراأ اإللزاميرة عترن
رتي من الرائم الخ يرتكب ا رتطعال مبوجب القانون االحترادي وماظرم الواليراأ واألقراليم ال تقبرق
عقوبرراأ إلزاميررة عتررن األطعررال .وا كمررة متزمررة مبراعرراة سررن املرردعن عتيرره لرردى حتديررد الاقوبررة
املناسبة لتداين .وال تقبق رتسرتاليا عقوبة السدن املؤبد عتن القعل ما مل حياكم كش ص بالغ.
عناري األمران والسر مة لتيرافاة
رتسرتاليا رعاية تراع
 -٤6وتوفر مراكز قضات األحدا
ْ
الذين صدرأ حق م رتحكاا بالسدن رتو الذين رتودعوا احلبس االحتياط ريةما تبرت ا كمرة
قضرريت م .وحرروز احتدرراز األطعررال مررن سررن  ١6سررنة ومررا فررو سرردون الكبررار ررررو
حمددة ،عندما يتاذر تنظيم رتمورهم مرافق احتداز اليافاة عتن سبيل املةال.
 -٤٧وال تؤي ررد رتس ر ررتاليا ارس ررة الاقوب ررة البدنير ررة ك ررن ج إلدارة س ررتوك الق ر ر ب
رتسرتاليا إىل الاقوبة البدنية ك يار عقايب.
إد ال يتدأ رتي نظاا لقضات األحدا

املر رردارس.

 -٤٨وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:






تقبأ أأل التوصر ررياأ  ١٧0-١66و ١٧٣و ١٧5و ١9٣و 2١١عتر ررن رتسر رراس الق ر روانة
والسياساأ واإلجراتاأ املامول لا؛
تحيط لماً بالتوصياأ  ١65و ١٧٤و ١٧9-١٧6لكن را لرن تواصرل النظرر في را
الوقت الراهن.
تحيط لماً بالتوصية .١٧2

العدالة الجنائية ومكافحة اإلرهاب
 -٤9خيضع رتي است داا لتقوة من قبل املسؤولة رتسرتاليا آللياأ الرقابة واملسراتلة ،مبرا
دلر اهليئرراأ املسررتقتة لتمظررامل والنزاهررة .وخيضررع رتفرراد الشرررطة لتتةقيررف والترردريب بشررأن اال ررار
بالبشر واملسائل املتاتة بالر  .وتقبق الشرطة االحتادية األسرتالية رتيضاً برناجماً تةقيعياً وتدريبياً
جمايل التوعية والتنو الةقافية.
 -50وال تنرروي رتسررتاليا إلذررات الرتتيبرراأ املامررول لررا حاليراً بشررأن األحكرراا اإللزاميررة رتو تاررديل
قوانين ا االنت ابية فيما يتاتق بالسدنات ،ألهنا ترى رتن االستةناتاأ املقبقة حالياً متناسبة.
 -5١وسررتظل رتس ررتاليا حترررمل عت رن رتن ختضررع التش رريااأ املتاتقررة برراألمن القرروم ومكافحررة
اإلرهاب وقانون اعرتا االتااالأ الستكية وال ستكية لضماناأ صارمة والرقابة واالستارا
املسررتمر .وسررتدري التدنررة الربملانيررة املشرررتكة املانيررة باالسررت باراأ واألمررن استاراضراً لتتشرريااأ
املتاتقة باالحتعاظ بالبياناأ عاا .20١9
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 -52وال حوز ريد مزدوج النسية رتسرتاليا من جنسيت م إال إدا بدر من م ستوك ماة
يتاررار مررع الس ر مة ومررع القرريم املشرررتكة بررة رتف رراد اجملتمررع األس ررتايل ،مبررا دل ر املشرراركة
رتعمال إرهابية.
 -5٣وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:




تقبأ أأل التوصر ررياأ  ١50و ١99و 200و 229-226و 2٣٤عتر ررن رتسر رراس الق ر روانة
والسياساأ واإلجراتاأ املامول لا؛
تحيط لماً بالتوصرياأ  20١و 202و 206لكن را لرن تواصرل النظرر في را
الراهن.

الوقرت

االتجار بالبشر
بذل ج ود لامتة من رتجل منع اال ار بالبشر

 -5٤إن احلكومة األسرتالية متتزمة باملض
والررر والتارردي هلمررا ،عتررن النحررو املبررة قررة الامررل الوطنيررة ملكافحررة اال ررار بالبشررر والررر
قرة الامرل الوطنيرة وإعرداد
لتعرتة  .20١9-20١5وسرتامد احلكومرة األسررتالية إىل اسرتارا
التوسع تناول اال اهاأ القارئة ،حسب االقتضات.
تقرير بشأهنا سنوياً ،ما يتيح هلا ُّ
 -55وعتيرره ،تقبأأل رتس ررتاليا التوصررياأ  2٣٣-2٣0عتررن رتسرراس الق روانة والسياسررة الاامررة
واإلجراتاأ املامول لا.

المهالرون والاللئون وملتمسو اللجوء
 -56إن رتس ررتاليا متتزم ررة بتقبي ررق نظ رراا هد رررة موج رره وع ررادل ،يتمال ررن م ررع التزاماتن ررا الدولي ررة
ويراع ر ر حقر ررو اإلنسر رران املكعول ر رة لتم ر رراجرين وال جئر ررة ومتتمس ر ر التدر رروت .وحتر رررتا رتس ر ررتاليا
التزامانا بشأن عدا اإلعادة القسرية وتتقيد لا.
 -5٧وق ررد متكن ررت رتسر ررتاليا ،بعض ررل السياس رراأ ا كم ررة ال ررخ تتبا ررا بش ررأن اهلد رررة ومحاي ررة
احلدود ،من االلتزاا بزيادة عدد ال جئة الذين تسرتقبت م إطرار التاردي لةزمرة اإلنسرانية
سر رروريا والا ر ررا  .وال تاتر ررزا احلكومر ررة األس ر ررتالية اإلق ر ر عر ررن سياسر رراأ االحتدر رراز اإلجبر رراري
لتم رراجرين رتو إعررادة الق روارب بأمرران رتو نقررل القررادمة عتررن م ر ق روارب باررورة مررري قانونيررة إىل
بتدان رت رى ملاالة طتبانم وإعادة توطين م.
 -5٨وتارررت رتس ررتاليا بررأن مراكررز ماال رة القتبرراأ نرراورو وبررابوا مينيررا الديرردة ه ر مرافررق
تقع ضمن احلدود السيادية لكل مرن هرذين البتردين .وختضرع هرذه املراكرز عمت را لواليرة نراورو
وبابوا مينيا الديدة ولقوانين ما.
 -59وستواصل رتسرتاليا تازيز س مة امل اجرين وال جئة وا افظة عتن مسرتوياأ عاليرة مرن
الرعايررة الاررحية ومريهررا مررن اخلرردماأ املقدمررة مراكزهررا اخلاصررة باحتدرراز امل رراجرين .وال ترزال
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احلكومررة األسررتالية عتررن موقع ررا بارردا إيرردا األطعررال الررذين يعرردون إلي ررا باررورة مررري قانونيررة
مراكررز احتدرراز امل رراجرين وإيروائ م رتمرراكن بديتررة ل حتدرراز رتو مراكررز االحتدرراز اجملتمايرة.
وستسررتمر رتس ررتاليا وضررع السياسرراأ واإلج رراتاأ وتازيزهررا مررن رتجررل دعررم محايررة األطعررال
مساراأ اهلدرة وتازيز رفاه م.
 -60وسرتظل احلكومرة األسررتالية تترريح ملنظمراأ حقرو اإلنسرران إمكانيرة الوصرول إىل مراكررز
االحتدرراز التاباررة هلررا رتمررا الوصررول إىل مراكررز ماالررة القتبرراأ الررخ ال ختضررع لواليت ررا والظرررو
السائدة هذه املراكز ف مسألة تا تت الدولتة.
 -6١وستسررمر رتس ررتاليا مراعرراة الوانررب اإلنسررانية عنررد اخترراد ق ررار بقرررد مررن كرران حيمررل
تألرية اإلقامة الدائمة من رتسرتاليا نتيدة إلذات التألرية.
 -62وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:







تقب أأل التوص ررياأ  ١2٣و 2٣6و 2٣9و 259-2٤١و 26١و 26٧-26٤و269
و 2٧١و 2٧٣و 2٨2و 2٨٣عتررن رتسرراس الق روانة والسياسرراأ واإلجرراتاأ املامررول
لا؛
تحيط لماً بالتوصية  2٤0وستواصل النظر في ا؛

تحيط لماً بالتوصياأ  2٣٧و 260و 262و 26٣و 26٨و 2٧2و 2٧5و2٧6
و 2٨0-2٧٨و 2٨9-2٨٤لكن ا لن تواصل النظر في ا؛

تحيط لماً بالتوصياأ  2٣5و 2٣٨و 2٧0و 2٧٤و 2٧٧و 2٨١و.290

الحقوق االقتصادية وااللتما ية والثقافية
 -6٣سررتدري احلكومررة األس ررتالية ،ر ل عرراا  ،20١6مشرراورة وطنيررة حررول تنعيررذ مبررادأ
األمم املتحدة التوجي ية بشأن األعمال التدارية وحقو اإلنسان.
 -6٤ويض ر رمن برن ر ررامج احلكومر ررة األس ر ررتالية لتت ر ررأمة الار ررح الش ر ررامل  )Medicareلمي ر ررع
املقيمررة الرردائمة رتس ررتاليا إمكانيررة الوصررول إىل طائعررة واسرراة مررن اخلرردماأ الاررحية اليرردة
جماناً رتو بتكتعة من عضرة ،مبرا دلر االستشرعات .وال يرزال تروفري جمموعرة واسراة مرن اخلردماأ
الاررحية املنرراطق الريعيررة والنائيررة مررن التحرردياأ الررخ ال ترزال ماثتررة ،وتتبررع احلكومررة األس ررتالية
النُ ج الخ تاتمد عتن توزيع املورعة الاحية وحتادج مبتكرة لتقدمي اخلردماأ مرن رتجرل ماالرة
هذا اخلتل احلاول عتن الرعاية الاحية.
 -65وعتيه ،تشري رتسرتاليا إىل رتهنا:
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تقبأ أ أ أ أأل التوصر ر ر ر ررياأ  ١2٧و 20٧و 20٨و 2١0و 2١٤عتر ر ر ر ررن رتسر ر ر ر رراس الق ر ر ر ر روانة
والسياساأ واإلجراتاأ املامول لا؛
تحيط لماً بالتوصية 2١2

انتظار نتائج املشاوراأ.

التوتياو األخرى
 -66تا رررت رتسر ررتاليا باألس ررر بأل رركاهلا املتنوع ررة ،مب ررا دلر ر األس ررر داأ الاائ ررل الوحي ررد،
واألسرر الرخ يررتسر ا رتزواج مرن نعرس الرنس و/رتو رتلر امل مرن املةتيراأ واملةتيرة ومزدوجر امليرل
النس ومذايري اهلوية النسانية وحامت صرعاأ النسرة ،وتاررت برنظم القرابرة عنرد الشراوب
األصتية ونظم القرابة األ رى السائدة طائعة متنوعة من الةقافاأ.
 -6٧وال تتدأ رتسرتاليا إىل التاقيم القسري وال يز تب نسات ورتطعال السكان األصتية.
 -6٨وعتيه ،تحيط رتسرتاليا لماً بالتوصيتة  ١22و.225
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