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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

من ) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته امل      
  *٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  أستراليا    

 إىل عمليـة    )١( جهـة معنيـة    ١٤هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة مـن           
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب     . نحقوق اإلنسا 
.  حمددة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بإدعاءات             

وقد ذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما 
أما االفتقار إىل معلومـات عـن       .  على النصوص األصلية دون تغيري     مت قدر اإلمكان اإلبقاء   

مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد ُيعزى إىل عدم تقدمي اجلهـات املعنيـة                 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . معلومات عن هذه املسائل بعينها    

وقد روعي يف إعداد هـذا      . ع املعلومات الواردة  اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجي     
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  
  

__________ 

  .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً 

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 بأن تصدق احلكومة على الربوتوكـول       )٢(أوصت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان      -١

، وأن  )٣( امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         االختياري
تعجل بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب            

 ؛)٥( وبإنشاء آلية وقائية وطنية ملراكز االحتجـاز       )٤(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
 واالتفاقية الدولية حلماية )٦(١٩٦وأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   

وأضافت الورقة املشتركة األوىل ضـرورة      . )٧(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
  . )٨(التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

من اتفاقية  ) أ(٤رقة املشتركة الثالثة أستراليا بسحب حتفظاهتا على املادة         وأوصت الو   -٢
 من العهد الدويل    ٢٠و) ٣(١٠و) ٢(١٠القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واملواد        

وأوصـت  . )٩(من اتفاقية حقوق الطفـل ) ج(٣٧اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة     
 مـن   ١٨ و ١٢راليا بسحب إعالهنا التفسريي املتصل باملـادتني        الورقة املشتركة األوىل أست   

  .)١٠(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
الحظت الورقة املشتركة األوىل أنه رغم أن أستراليا طرف يف سبع من املعاهـدات                -٣

 يف قانوهنا احمللـي وأخفقـت يف        األساسية حلقوق اإلنسان، إال أهنا مل تدرج هذه املعاهدات        
وأشارت منظمة العفو الدوليـة إىل أن    . )١١(اعتماد إطار قانوين شامل حلماية حقوق اإلنسان      

كما ذكرت الورقة   . )١٢(دستور أستراليا والقانون العام يوفران محاية حمدودة حلقوق اإلنسان        
وأوصـت  . )١٣( فعالـة  املشتركة األوىل أن الكثريين يعجزون عن الوصول إىل سبل انتصاف         

الورقة أستراليا بضرورة اإلدماج الكامل اللتزامات حقوق اإلنسان الدولية يف القانون احمللـي   
وذلك باستحداث قانون احتادي شامل قابـل       ) هبدف الترسيخ الدستوري يف هناية املطاف     (

  .)١٤(للتطبيق قضائياً يف جمال حقوق اإلنسان
أنه عمالً بتعيني جلنة مستقلة من قبـل احلكومـة          وذكرت الورقة املشتركة األوىل       -٤

، واستجابة لتقريـر  )١٥( إلجراء مشاورة وطنية بشأن حقوق اإلنسان٢٠٠٨االحتادية يف عام   
مل يرد فيه قانون احتـادي      " إطار حلقوق اإلنسان  "تلك اللجنة، أعلنت احلكومة االحتادية عن       

ومن بني املبادرات اليت وردت     . )١٦(جنة وهو ما ميثل التوصية األساسية لل      -حلقوق اإلنسان   
  .)١٧(يف هذا اإلطار استحداث قانون شامل يعىن باملساواة
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وأشارت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان إىل أن غياب وجود ضـمانة راسـخة               -٥
عدم التمييز يف الدستور يسبب قلقاً خاصاً بالنظر إىل القوانني اجلارية اليت متيز ضد              /للمساواة
كما أشارت اللجنة إىل أنه يف حني توجد قـوانني احتاديـة          . ب األصلية بسبب العرق   الشعو

وإقليمية وللواليات تناهض التمييز، إال أن هناك أوجه تناقض بينها كما ختتلف تغطيتها فضالً       
فال يوجد تشريع آخر شامل حلماية حقوق اإلنسان، وعليه تكون فـرص            . عن عدم مشوهلا  

وأوصت الورقة املشتركة   . )١٨(صاف من خروق حقوق اإلنسان حمدودة     اللجوء إىل سبل االنت   
األوىل أستراليا بسّن تشريع شامل يتصدى لكافة أسباب التمييز احملظورة، ويعـزز املـساواة              

  .)١٩(املوضوعية ويتيح فرص انتصاف فعالة من التمييز البنيوي املتعدد اجلوانب
ما زال يتضمن حكماً يتـوخى قيـام        والحظت منظمة العفو الدولية أن الدستور         -٦

من أهليـة التـصويت يف      " مجيع األشخاص من أي عنصر    "الواليات داخل أستراليا بتجريد     
من الدستور مكنت من التمييز بسبب العنـصر،        ) ٢٦(٥١كما أن املادة    . انتخابات احتادية 

ّسر، وفقـاً    سلطة سّن قوانني خاصة للمنتمني إىل أي عرق، األمر الذي ي           ثماحنةً الكومنول 
 فيمـا يتـصل     ٢٠٠٧ملنظمة العفو الدولية، من تعليق تطبيق قانون التمييز العنصري يف عام            

بتشريع االستجابة للطوارئ يف اإلقليم الشمايل، وهو التشريع الذي أدخل تدابري مثل فـرض              
  .)٢٠(حجر على الدخل وحيازة أراضي السكان األصليني

دم إدماج حقوق األطفال يف القانون األسترايل،       والحظت الورقة املشتركة األوىل ع      -٧
  .)٢١(وأوصت بسّن محايات تشريعية أقوى لفئات مثل األطفال ذوي اإلعاقة

أو " التـشرد "وأوصت الورقة املشتركة األوىل بتعديل قوانني مناهضة التمييز لتشمل       -٨
 اإلنسان بإدراج   وأوصت اللجنة األسترالية حلقوق   . )٢٢(كأسانيد للحظر " املركز االجتماعي "

؛ وإدراج التنوع اجلنسي أو )٢٣(امليل اجلنسي كسبب من أسباب التمييز على الصعيد االحتادي        
  .)٢٤("امللفات اجلنسية"اجلنساين كسبب للتمييز يف القوانني االحتادية؛ وتنفيذ تقرير عن 

 ٢٠١٢وأوصت الورقة املشتركة الرابعة أستراليا بوضع إطار تشريعي حبلول عـام              -٩
يكفل ختفيف آثار انبعاث غازات الدفيئة من مصادر أسترالية، بغية محاية احلقوق األساسـية              

  .)٢٥(ملواطين البلدان املتأثرة بتغري املناخ الذي يتسبب فيه اإلنسان
ووفقاً للورقة املشتركة األوىل، فإن بعض الشركات األسترالية، وخاصةً شـركات             -١٠

إن شـبكة   . )٢٦(على حقوق اإلنسان يف أحناء كثرية من العـامل        التعدين، تؤثر تأثرياً خطرياً     
 يف  ٢٦٨مساءلة الشركات األسترالية، وهي تشييد حبكومة أستراليا إلدخال جرائم الفـصل            

، حتث بشدة حكومة )٢٧(القانون اجلنائي وتطبيقها على سلوك الشركات األسترالية يف اخلارج  
، مشرية أن هـذا     ١٩٩٥ القانون اجلنائي لعام     من) ١(١٢١-٢٦٨أستراليا على إلغاء املادة     

اإلجراء سيزيل على حنو عادل أي تدخل سياسي غري واجب من القرارات املقبلة للنائب العام    
االحتادي يف متابعة االهتامات اجلنائية بارتكاب جتاوزات خطرية حلقوق اإلنسان مـن قبـل              

  .)٢٨(الشركات األسترالية يف اخلارج
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  ؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإلطار امل  -جيم   
أوصت الورقة املشتركة األوىل أستراليا بضمان تطبيق قرارات وتوصيات مؤسستها            -١١

. )٢٩(الوطنية حلقوق اإلنسان ومتويل هذه اللجنة مبا يكفي لتنفيذ واليتها تنفيذاً مستقالً وفعاالً            
اص لعدم وجود تركيـز أو رصـد        وأعربت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان عن القلق اخل       

للسياسة الوطنية حلقوق الطفل، فأوصت بإنشاء منصب مفوض وطين لشؤون الطفل لرصد            
  .)٣٠(االمتثال التفاقية حقوق الطفل

  تدابري السياسة العامة  -دال   
أوصت الورقة املشتركة األوىل أستراليا بوضـع إطـار وطـين للـسياسة العامـة         -١٢

  .)٣١(لألطفال
 اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان احلكومة بأن توافق علـى أن تـدرج يف          وأوصت  -١٣

خطة العمل الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان كافة التوصيات اليت ستقبلها من خـالل عمليـة               
االستعراض الدوري الشامل؛ وأن تكفل أن تكون خطة العمل الوطنية مبثابة وثيقة استشرافية             

وأوصـت بإدمـاج    . )٣٢(منية واضحة وعمليات للرصـد    هلا مؤشرات ومرجعيات وأطر ز    
االستراتيجية الوطنية املتعلقة باإلعاقة يف خطة العمل الوطنية املعنية حبقوق اإلنـسان وإدراج             

  .)٣٣(قواعد مرجعية وحدود زمنية وعمليات للرصد
إدراج حقوق اإلنسان يف املنهج     : وأوصت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان مبا يلي        -١٤

الوطين للمدارس الثانوية؛ وقيام احلكومة بتوفري جمموعة شاملة من التدابري تتناول التزاماهتـا             
مبوجب الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ والتزام احلكومة بالتركيز املـستمر             

وأوصـت  . )٣٤(على تثقيف اجملتمعات حبقوق اإلنسان لتحسني فهم اجملتمع وتوعيته باحلقوق         
  .)٣٥(لورقة املشتركة األوىل أستراليا بإدراج ومتويل تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس االبتدائيةا

وأوصت الورقة املشتركة األوىل بأن تعلن أستراليا عن جدول زمين لزيادة مساعدهتا              -١٥
الية وأوصت اللجنة األسـتر . )٣٦( يف املائة من الدخل الوطين اإلمجايل    ٠,٧اإلمنائية الرمسية إىل    

حلقوق اإلنسان احلكومة بأن تكفل إدماج وتعزيز الُنهج القائمة على حقـوق اإلنـسان يف               
سياساهتا للشؤون اخلارجية والتجارية ومساعداهتا اإلمنائية، وأن توسع احلكومة من دعمهـا            

  .)٣٧(لتعزيز حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
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   على أرض الواقعتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
رحبت الورقة املشتركة األوىل بتوجيه أستراليا دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصـة،            -١٦

وأوصتها مبد والية اللجنة الربملانية املشتركة املقترحة حلقوق اإلنسان لتشمل النظر يف تنفيـذ              
  .)٣٨(حلقوق اإلنسان ومتابعتها ومراقبتهاتوصيات وآراء آليات األمم املتحدة 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أشادت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان باحلكومة اللتزامها وإصالحاهتا اهلامة اليت            -١٧

، مـع   )٣٩(لشعوب غري األصلية  بني الشعوب األصلية والسكان من ا     ‘ لسد الفجوة ‘أدخلتها  
اإلشارة إىل أن الشعوب األصلية يف أستراليا عانت من نتائج أسوأ يف جماالت التعليم والعمالة               
والدخل وملكية املسكن مقارنةً بسائر األستراليني؛ كما عانت من ارتفاع معدالت العنـف             

حتسن طفيف على مـر     األسري وإيذاء األطفال وزيادة متثيل أفرادها يف السجون مع حتقيق           
  .)٤٠(العقود
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل قانـون االستجابة للطوارئ يف اإلقليم الـشمايل              -١٨

 املعدل لترتيبات هذا القانون، واقتراحات احلكومة لتحديد        ٢٠١٠ وتشريع عام    ٢٠٠٧لعام  
ميـة لعقـود    بعض املمارسات مثل نظام منح تصاريح احلصول على األراضي واحليازة اإللزا          

والحظ اجمللـس األسـترايل الكـاثوليكي للعدالـة     . )٤١("تدابري استثنائية"التأجري باعتبارها   
 من تطبيق إدارة الـدخل علـى        ٢٠١٠يونيه  /االجتماعية أنه يف حني وسع تشريع حزيران      

يم األستراليني من غري السكان األصليني يف اإلقليم الشمايل، وبالنظر إىل أن غالبية سكان اإلقل             
الشمايل ممن يتلقون الرعاية هم من السكان األصليني، فإن السياسة قد يكون هلا نفس أثـر                

وأوصى اجمللس األسترايل الكـاثوليكي للعدالـة       . )٤٢(التمييز املمارس ضد الشعوب األصلية    
االجتماعية أستراليا بأن تراجع كالً من تشريعها التمكيين وتنفيذ اإلدارة اإللزاميـة للـدخل              

ر املبادرات يف تشريعها اخلاص باالستجابة للطوارئ يف اإلقليم الشمايل وفقاً لالتفاقيـة             وسائ
وأوصت اللجنة األسترالية حلقـوق     . )٤٣(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      

بطريقة تتسق كليةً   ) أو التدخل (اإلنسان بتنفيذ قانون االستجابة للطوارئ يف اإلقليم الشمايل         
  .)٤٤(لتزامات أستراليا يف جمال حقوق اإلنسان وأن يتم رصدها بدقةمع ا
ورحبت الورقة املشتركة األوىل بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة             -١٩

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واقترحت إجراء تعديالت على قانون التمييـز              
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غري أن الورقة املـشتركة     . )٤٥( مدفوعة األجر  ضد نوع اجلنس وإدخال خمطط إلجازة أمومة      
األوىل ومنظمة العفو الدولية الحظتا أن التمييز أثر على قدرة الكثريات من النـساء علـى                
املشاركة يف قوة العمل وحتقيق توازن بني التزامات العمل وااللتزامات األسرية، وتأمني دخل             

وأوصت اللجنة األسترالية . )٤٦(مع العشريتقاعدي كاف وحتقيق املساواة واألمن يف العالقات    
حلقوق اإلنسان بأن تنفذ احلكومة تدابري لتحسني التوازن بني العمل بـأجر ومـسؤوليات              
األسرة والرعاية؛ واعتماد تدابري لسد الفجوة اجلنسانية يف األجر، واستكـشاف خيـارات             

ر خمططـات املعاشـات     تعترف بأعمال الرعاية غري مدفوعة األجر واملكافأة عليها يف إطـا          
والتقاعد حلماية األمن االقتصادي للمرأة؛ وتعزيز وتدعيم متثيـل املـرأة يف أدوار القيـادة               

وباملثل، أوصت الورقة املشتركة األوىل أستراليا بضرورة العمل فـوراً علـى            . )٤٧(واإلدارة
قيق جلنة  لتنفيذ كافة توصيات حت    ١٩٨٤إصالح قانون التمييز صد نوع اجلنس لعام        مواصلة  

 يف  ٣٠ودعت أستراليا إىل ضرورة النظر يف حتقيق أهداف متثيل املرأة بنسبة            . جملس الشيوخ 
املائة يف جمالس القطاعني العام واخلاص بغية اعتماد حصص هلا يف حالة عدم حتقيق األهداف               

ويتعني على أستراليا ختصيص موارد أكرب لتثقيف أصحاب العمـل          . بعد فترة ثالث سنوات   
  .)٤٨(ن التمييز املمارس بسبب احلمل واملسؤوليات األسريةبشأ
وذكرت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان أن بعض الناس يعـاىن مـن التمييـز أو          -٢٠

التحقري أو العنف الذي يتزايد من خالل ممارسة العنصرية عرب اإلنترنت بـسبب خلفيتـهم               
وهذه مشكلة متزايدة لألستراليني العرب     . لغويةالعرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدينية أو ال        

 والطالب الدوليني وخاصـة     - وخاصة من أفريقيا     -واملسلمني، واملهاجرين الوافدين حديثاً     
وأوصت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان احلكومـة  . من اهلند ممن تعرضوا العتداءات عنيفة    

فيذ ومتويل توصـيات اجمللـس األسـترايل        بأن جتدد التزامها بالتعددية الثقافية عن طريق تن       
االستشاري للتعددية الثقافية، ومواصلة دعم برامج بناء القدرة علـى التكيـف واإلدمـاج              

  .)٤٩(االجتماعي فيما بني اجملتمعات املتنوعة ثقافياً ولغويا
والحظـت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان أن األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم            -٢١

وهناك قلق خاص يتعلـق بكفايـة الرعايـة         .  بكافة حقوق اإلنسان يف أستراليا     ال يتمتعون 
لألشخاص الذين يعانون من اعتالل صحتهم العقلية، وتوافر اإلعاشة املدعومة للكبـار ذوي             

وأوصت الورقـة املـشتركة األوىل      . )٥٠(اإلعاقة ودعم من يقدمون الرعاية يف جمال اإلعاقة       
 مؤسسات الرعاية السكنية اليت جتمع وتعزل وتفصل األشخاص         أستراليا بضرورة إغالق مجيع   

  .)٥١(ذوي اإلعاقة
وأوصت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان بتدعيم قانون التمييز بسبب العمر لتوفري             -٢٢

محاية أفضل لألشخاص األكرب سناً من التمييز القائم على السن، ومبا يشمل تضييق اجملـال               
  .)٥٢(املوجودة حالياًالواسع من االستثناءات 
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  -٢  
أوصت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان بتعديل قوانني وسياسات تسليم األشخاص            -٢٣

واملساعدة املتبادلة واملساعدة بني الوكاالت لضمان اتساقها مع التزام أستراليا بإلغاء عقوبـة             
  .)٥٣(اإلعدام يف أستراليا واخلارج

 مـن   ٣٠٠ووفقاً للرابطة الدولية لراهبات جتلي السيدة العذراء، تويف أكثـر مـن               -٢٤
، وأوصت الورقـة املـشتركة      )٥٤(١٩٩١السجناء من السكان األصليني يف احلجز منذ عام         

األوىل أستراليا بتحديث وتنفيذ توصيات اللجنة امللكية للتحقيق يف وفيات السكان األصليني            
ر الوطين لتطبيق القانون والعدالة للسكان األصليني، وتقرير جملس الشيوخ          يف احلجز، واإلطا  

وأوصت الورقة املشتركة الثالثة احلكومة بأمور      . )٥٥(األسترايل عن فرص الوصول إىل العدالة     
  .)٥٦(منها ضمان توفري الرعاية الطبية الكافية أثناء نقل احملتجزين

تصاصات قضائية أسترالية كثرية تعاين مـن       وذكرت الورقة املشتركة األوىل أن اخ       -٢٥
نقص التنظيم جتاه استخدام الشرطة للقوة، مبا يشمل القوة املميتة، وعـدم كفايـة آليـات                
التحقيق املستقل ومراقبة الشرطة، وعدم الوصول إىل سبل انتصاف فعالة من سـوء سـلوك        

 وباملهاجرين الوافدين   ومثة دالئل على استهداف الشرطة وحترشها بالشعوب األصلية       . الشرطة
  . )٥٧(حديثاً وال سيما األفارقة

ووفقاً للورقة املشتركة الثالثة، فإن التمثيل املفرط كثرياً للشعوب األصلية ولـسكان              -٢٦
 تتسبب فيه عوامل معقدة تشمل العنـصرية        )٥٨(جزر مضيق توروس يف نظام القضاء اجلنائي      

بالغة يف ممارسات الشرطة وسياسـات التـشدد يف   البنيوية، والفقر املشترك بني األجيال، وامل   
وذكرت الورقة املشتركة األوىل أن األحكام اإللزامية املفروضـة علـى           . )٥٩(مواجهة اجلرمية 

جرائم معينة يف غرب أستراليا واإلقليم الشمايل حتدث أثراً غري متناسب على فئات بعينـها               
  .)٦٠(منها الشباب والشعوب األصلية

جنة األسترالية حلقوق اإلنسان عن القلق إزاء عدم تناسـب األحكـام            وأعربت الل   -٢٧
 نزالء السجون، فضالً عـن سـوء        ياديسهم يف ازد  األمر الذي   الصادرة يف بعض الواليات     

أوضاع السجون مثل االكتظاظ بالرتالء، وعدم كفاية خدمات الصحة البدنية والعقلية مبـا             
كحوليات، وبرامج تقليل األضرار إىل أدىن حـد،        يشمل إعادة التأهيل ملدمين املخدرات وال     

 وعلى االتصال بأسرهم    ويتويواجه السجناء قيوداً على حقهم يف التص      . ونقص فرص التعليم  
وأوصت الورقة املشتركة األوىل أستراليا بضرورة توفري موارد كافية لتشخيص  . )٦١(وجمتمعهم

لتوفري اخلدمات لفئات حمددة مـن      الصحة العقلية وحتسني املعاملة داخل السجون، وخاصة        
ويتعني على أستراليا أيضاً أن تركز تركيزاً أكرب على توفري فـرص التعلـيم              . نزالء السجون 

لسجناء بعد اإلفراج عنـهم،     لم  ـلدعواربامج  الوخدمات إعادة التأهيل يف السجون وتوفري       
  .)٦٢(مبا يشمل توفري الرعاية الصحية والسكن والتعليم
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لجنة األسترالية حلقوق اإلنسان أن املرأة يف أستراليا ما زالت تعاين مـن             وذكرت ال   -٢٨
وأشارت الورقة املـشتركة    . )٦٣(ارتفاع مستويات التحرش اجلنسي والعنف البدين واجلنسي      

األوىل إىل أن العنف املمارس ضد املرأة ما زال يشكل مشكلة رئيسية، وخاصة للمرأة مـن                
ت منظمة العفو الدولية أن احلكومة تعكف    الحظو. )٦٤(اإلعاقةالسكان األصليني واملرأة ذات     

على صياغة خطة عمل وطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفاهلن، وترى أن اخلطة ينبغي               
أن تتصدى للعنف ضد املرأة باعتباره مشكلة جمتمعيـة متجـذرة يف النهايـة يف التمييـز                 

إلنسان والورقة املشتركة األوىل احلكومـة       حلقوق ا  ةاألسترالياللجنة   توأوص. )٦٥(اجلنساين
بضمان توفري متويل كاف ومستدام ورصد مستقل للخطة الوطنية؛ وحتسني فرص الوصـول             
إىل اخلدمات القانونية للمرأة، فضالً عن مواصلة إصالح قانون األسرة لتحسني محاية وأمـن              

  .)٦٦(النساء واألطفال
لعيوب والتجاوزات أو التصدي لرصد  دث   حي وذكرت الورقة املشتركة األوىل أنه ال       -٢٩
فمثالً ما زال أطفال السكان األصليني واألطفال ذوو اإلعاقة يعانون من           .  بشكل مستمر  هلا

 احلكومة  لثالثةوأوصت الورقة املشتركة ا   . )٦٧(ارتفاع مستويات اإليذاء واإلمهال واالستغالل    
 العامة والوقاية العامة للحد من التمثيل بتنفيذ هنج جامع حلماية األطفال يدرج منوذجاً للصحة       

س يف النظام والتصدي للمسببات الرئيسية إليذاء       والزائد ألطفال السكان األصليني وجزر تور     
الطفل وإمهاله؛ وااللتزام مببادئ إيداع أطفال السكان األصليني على كافة مستويات احلكومة            

  .)٦٨(وتوضيح تعاريف لاللتزام
 حلقوق اإلنسان إىل زيادة االهتمام بانتشار العنف والتسلط         ةسترالي األ ت اللجنة ودع  -٣٠

والتحرش، وخاصة بالنسبة لألطفال واملسنني وذوي اإلعاقة والشعوب األصـلية، وأفـراد            
اجملتمعات املتنوعة ثقافياً ولغوياً، واملثليني والـسحاقيات أو مزدوجـي امليـول اجلنـسية،              

  .)٦٩(أو جنسانياً/تلفني جنسياً وواألشخاص حاملي صفات اجلنسني واملخ
وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية ضـد األطفـال إىل أن                -٣١

تأديـب  "العقوبة البدنية يف البيت أمر مشروع يف كل أحناء أستراليا يف ظل احلق يف ممارسة                
أن العقوبة البدنية يف املدارس     وأشارت املبادرة العاملية إىل     . )٧٠(وما شابه من أحكام   " معقول

تنظم على مستوى الوالية وليست حمظورة يف كويرتالند أو اإلقلـيم الـشمايل أو جنـوب               
ووفقاً للمبادرة العاملية فإن العقوبة البدنية حمظورة يف غرب أسـتراليا، وإن كـان              . أستراليا

 من القـانون    ٢٥٧أمر مشروع للمدرسني مبوجب املادة      " من باب التقومي  "استخدام القوة   
ل ُز هليئة نُ  ١٩٦٢قانون عام   لوائح   يف   )٧١(اجلنائي، ومل يتم بعد إلغاء ضرب األوالد باخليزرانة       

ويف نظام العقوبات، ُتحظر العقوبة البدنية كحكم على اجلرميـة يف           . املدارس العليا بشباب  ال
ملؤسسات العقابيـة  مجيع الواليات واألقاليم لكنها ليست حمظورة صراحة كإجراء تأدييب يف ا       

وفيما يتعلق بأطر الرعاية البديلة، ذكـرت       . )٧٢(يف إقليم العاصمة األسترالية وغرب أستراليا     
املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية ضد األطفال أن العقوبة البدنية مشروعة يف              
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اإلقامة يف اإلقليم الشمايل    مراكز رعاية الطفل يف اإلقليم الشمايل وتسمانيا، ويف مراكز دور           
وتسمانيا وفيكتوريا وغرب أستراليا وإقليم العاصمة األسترالية، ويف حضانة األسر يف اإلقليم            

  .)٧٣(الشمايل وتسمانيا وغرب أستراليا وفيكتوريا
شعر بالقلق إزاء حاالت االجتار بالبشر، ت حلقوق اإلنسان    ة األسترالي ت اللجنة وما زال   -٣٢

الدخول مـن   ت العمل القسري واستغالل العمال الالجئني يف منح تأشريات          فضالً عن حاال  
ودعا الفرع األسترايل ملنظمة الرؤيـة      . )٧٤()إقامة طويلة ( لنشاط األعمال    ٤٥٧الفئة الفرعية   

؛ )٧٥(١٩٩٥العاملية إىل مراجعة التشريعات احمللية احلالية، مبا فيها القـانون اجلنـائي لعـام               
لضمان الكشف عن طبيعة على االستجابة يادة قدرة التحقيقات الداخلية  وختصيص املوارد وز  

  .)٧٦(وحجم االجتار بالبشر وحماكمة مجيع املقترفني

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أوصت الورقة املشتركة األوىل أستراليا بإنشاء آليات مستقلة وفعالة ملراقبة سـلوك              -٣٣

ل القوة على حنو يتقيَّد حبقوق اإلنسان، وفرض تدريب         الشرطة، ووضع تشريع ينظِّم استعما    
  .)٧٧(إلزامي على الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان ومناهضة العنصرية

وأوصت الورقة املشتركة األوىل بوضع إطار وطين شامل يتصدى للتمثيـل الزائـد               -٣٤
  .)٧٨(لألطفال والكبار ذوي اإلعاقة يف نظام القضاء اجلنائي

 حلقوق اإلنسان احلكومة بأن تلتزم بأهداف وتوقيتـات         ة األسترالي ةت اللجن وأوص  -٣٥
الرعاية واحلماية،  جماالت  حمددة من أجل خفض املعدالت غري املتناسبة للشعوب األصلية يف           

ويف احتجاز األحداث وسجون الكبار، مبا يف ذلك من خالل زيادة التركيز علـى التـدابري               
، يف حني أشارت الورقـة      )٧٩( ضحايا العنف واجلرمية   الوقائية ودعم النساء وأسرهن، ودعم    

 يف ١٠ل مـشروع ا "األهداف احملددة يف كويرتالند يف إطار   مثال  املشتركة الرابعة حتديداً إىل     
الـواردة  وأوصت الورقة املشتركة الثالثة احلكومة بأن تدرج أموراً منها األهداف          . )٨٠("املائة

تيجيات إعادة االستثمار يف العدالة، وزيـادة تطبيـق         يف برنامج سد الثغرات؛ وتنفيذ استرا     
العدالة بأثر رجعي مبا يعزز من متكني اجملتمعات احمللية ومن دور حكماء السكان األصـليني               

س يف نظام القضاء اجلنائي؛ وزيادة استخدام خيارات إصدار أحكام غـري  ووجزر مضيق تور  
  .)٨١(احتجازية؛ وإلغاء سياسات إصدار أحكام إلزامية

وأعربت الورقة املشتركة الثالثة عن القلق إذ قد جتد الشعوب األصلية صعوبة بالغـة        -٣٦
يف التواصل مع الشرطة، وتقدمي األدلة، والتشاور مع حماميهم وإصدار التعليمات هلم، وفهم              

 ثالثـة والحظت الورقة املشتركة ال   . )٨٢(إجراءات احملاكم لعدم وجود خدمات ترمجة شفوية      
 معاناةس، و وطلب على اخلدمات القانونية للسكان األصليني وسكان جزر مضيق تور         زيادة ال 

س من حرمان مـزمن يف فـرص        ونساء وأطفال السكان األصليني وسكان جزر مضيق تور       
ووفقاً للورقة املشتركة الثالثـة،     . ما يتعلق حباالت العنف املرتيل     الوصول إىل العدالة وخاصة   
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 العنف األسري كثرياً ما تشكل اخليار الوحيد املناسـب ثقافيـاً            فإن اخلدمات القانونية ملنع   
 بأن  ثالثةوأوصت الورقة املشتركة ال   . )٨٣(لتقدمي املشورة القانونية للنساء من السكان األصليني      

تعمل احلكومة على تنفيذ أمور منها ضمان متويل اخلدمات القانونيـة للـسكان األصـليني             
 تناسبياً لكـي    ا القانونية ملنع العنف األسري وزيادهت     س واخلدمات ووسكان جزر مضيق تور   

 ذهه العامة؛ وتزويد النيابات  تساوى مع اخلدمات األساسية لتقدمي املعونة القانونية وإدارات         ت
احلكومـة بتنفيـذ    الثالثة  وأوصت الورقة املشتركة    . باتفاقات متويل طويلة األجل   اخلدمات  

س للحـد مـن     وألصليني وسكان جزر مضيق تور    مبادرات بالتعاون مع جمتمعات السكان ا     
انتشار العنف األسري؛ وتوفري موارد كافية إلنشاء واستمرار تقدمي خدمة ترمجة شفوية وطنية 

  . )٨٤(سوللسكان األصليني وسكان جزر مضيق تور
أن وأوصت الورقة املشتركة األوىل أستراليا بأن تكفل التزام أية قوانني تنص علـى                -٣٧

معـايري حقـوق     اجلناة أو اإلشراف عليهم لفترات طويلـة متوافقـاً مـع             يكون احتجاز 
  .)٨٥(اإلنسان

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 الدولية أن املرأة األسترالية تواجه عقوبات جنائية إن حاولت          فوالحظت منظمة الع    -٣٨

فهذه الشروط  . إهناء احلمل إهناء احلمل خارج إطار الشروط الصارمة املفروضة على خدمات          
ن القانون اجلنائي هو موضـوع االختـصاص        ألتتضارب بني الواليات واألقاليم األسترالية      

  .)٨٦(القضائي للواليات
 تشريع وطين حيظر استعمال التعقـيم       وأوصت الورقة املشتركة األوىل أستراليا بسنّ       -٣٩

 من إعاقة، وللكبار ذوي اإلعاقة يف       غري العالجي لألطفال، بغض النظر عما إذا كانوا يعانون        
  .)٨٧(واملستنريةغياب موافقتهم احلرة 

ن من نفـس     الدولية إىل أن العشرييْ    فووأشارت الورقة املشتركة الثانية ومنظمة الع       -٤٠
 الزواج قانوناً يف أستراليا؛ والزجيات من نفس اجلنس اليت حتدث يف اخلارج             ااجلنس ال ميكنهم  

ن من نفس اجلنس أن يصبحا آباء بالتبين، إال يف إقلـيم  ْي؛ وال ميكن للعشريال يعترف هبا حملياً 
وأوصت الورقة املشتركة الثانية بإلغاء اللغة      . )٨٨(العاصمة األسترالية وغرب أستراليا وتسمانيا    

على االعتراف بالزواج يف املفروض ، مبا يف ذلك احلظر ١٩٦١التمييزية يف قانون الزواج لعام 
، مبا يسمح لكل عشريين بغض النظر عن امليل اجلنـسي أو  88EAاً ألحكام املادة اخلارج وفق 

وإضافة إىل ذلك، أوصى مركز الـشؤون اجلنـسانية         . )٨٩(اهلوية اجلنسانية، باحلق يف الزواج    
بتنفيذ التشريع الالزم بالسماح ملغايري اهلوية اجلنسية بتعديل وثائق هويتـهم الرمسيـة دون              

  .)٩٠(عادة حتديد نوع اجلنس أو أن يكونوا غري متزوجنيشرط إجراء جراحة إ
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حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي واحلـق يف                -٥  
  .املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أوصت الورقة املشتركة األوىل أستراليا بضرورة إجراء حتسني منهجي على إجراءات             -٤١
لتصويت لضمان متكني مجيع من يعانون من إعاقة يف ممارسة حقهم يف التصويت يف حريـة                ا

  .)٩١(واستقالل
وأوصت الورقة املشتركة الثالثة احلكومة بأمور منها وضع خطـة عمـل وطنيـة                -٤٢

  .)٩٢(وية، مبا يشمل وسائط اإلعالم وشبكة اإلنترنتيتستهدف مكافحة العنصرية البن

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
الحظت منظمة العفو الدولية أن املرأة ال تتمتـع كـامالً حبقوقهـا االقتـصادية                 -٤٣

واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة مع الرجل يف جماالت تشمل املعاشـات التقاعديـة              
  .)٩٣(وفرص العمل

   مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع  -٧  
الورقة املشتركة األوىل بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للحـد مـن            أوصت    -٤٤

 ة األسـترالي  ت اللجنـة  وأوص. )٩٤(الفقر، مع حتديد أهداف ملموسة ومؤشرات لقياس األثر       
حلقوق اإلنسان باعتماد هنج يستند إىل حقوق اإلنسان للتـصدي لالسـتبعاد والتـهميش              

ني، واالعتراف صراحة بأمهية حقوق اإلنسان يف خطة العمـل الوطنيـة املعنيـة              االجتماعي
  . )٩٥(باإلدماج االجتماعي

ووفقاً للورقة املشتركة األوىل، فإن التشريد يتفاقم بسبب حدوث نقـص حـاد يف          -٤٥
 اخلاص املعـين بالـسكن      رالسكن املتاح وامليسر وأن أستراليا ينبغي أن تنفذ توصيات املقر         

ق، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             الالئ
 حلقوق اإلنسان احلكومة بتوفري خـدمات شـاملة         ةاألستراليت اللجنة   وأوص. )٩٦(والثقافية  

كمـا  . تتصدى ألسباب التشريد، وتوجه استراتيجيات تعاجل منو حاالت تشريد الـشباب          
من املـساكن    وتوفري خمزون كاف     اإليواء أثناء األزمات  احلق يف   : ا بأن تكفل أسترالي   تأوص

حيقق هذا اهلدف؛ وتوفري محاية قانونية حلاالت اإلخالء القسري أو غري القانوين أو العشوائي              
  .)٩٧(وأال يعمل تنظيم الفضاءات العامة على انتهاك حقوق اإلنسان

 الـصحة   تص موارد كافية خلدما   وأوصت الورقة املشتركة األوىل أستراليا بتخصي       -٤٦
العقلية وسائر تدابري الدعم لألشخاص الذين يعانون من مشاكل صـحية ذهنيـة، وتنفيـذ               

  .)٩٨(توصيات املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة
 حلقوق اإلنسان أن الناس الذين يعيشون يف بعض املناطق          ةاألستراليت اللجنة   والحظ  -٤٧

قلة فرص احلصول علـى خـدمات الـدعم         :  تشمل ديات هامة النائية والريفية يواجهون حت   
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، كناألساسية املتصلة بالصحة العقلية، واالعتداءات اجلنسية، واملساعدة يف احلصول على مس          
ـ . وإعادة تأهيل مدمين الكحول واملخدرات، وتسهيالت التعليم احملدودة        اللجنـة   توأوص

الوصول إىل اخلدمات يف اجملتمعات الريفية  احلكومة باختاذ إجراء يكفل تكافؤ فرص ةاألسترالي
  .)٩٩(والنائية مع التركيز خاصة على الصحة والتعليم

 احلصول على أي عالج طيب الزم       تأمنيوأوصى مركز الشؤون اجلنسانية احلكومة ب       -٤٨
  .)١٠٠(جلميع مغايري اهلوية اجلنسانية الذين يطلبون هذا العالج وتغطيته بنظام الصحة العامة

  حلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احملليا  -٨  
أوصت الورقة املشتركة الرابعة أستراليا مبواصلة ختصيص اعتمادات رأمسالية كـبرية             -٤٩

املعـايري  مـستوى  للمدارس النائية للسكان األصليني وحىت تصل مرافقهـا ومواردهـا إىل           
جهة إىل حشد الدعم اجملتمعي ومشاركة اجملتمعـات يف  األسترالية املقبولة، وتعزيز الربامج املو  
 حلقـوق اإلنـسان     ةاألسـترالي اللجنة   توأوص. )١٠١(مدارسها احمللية على كافة املستويات    

باستخدام اللغات املهددة باالندثار على حنو متزايد، مبا يف ذلك من خالل دعم برامج التعليم               
  . )١٠٢(املزدوج اللغة

  األصليةاألقليات والشعوب   -٩  
أوصت الورقة املشتركة الثالثة احلكومة بالشروع يف عملية إصالح دستوري تعترف             -٥٠

  . )١٠٣(سووحتمي بشكل أفضل حقوق الشعوب األصلية وشعوب جزر مضيق تور
 حلقوق اإلنسان، من مجلة أمور، أن النظـام القـانوين           ةاألستراليت اللجنة   والحظ  -٥١

ـ        محاية احلقوق   حيد من   ألستراليا    تالتقليدية للشعوب األصلية يف األرض والثقافـة، وأوص
، فضالً عن تدابري محايـة وتعزيـز         لألرض بإصالح قانون سندات ملكية السكان األصليني     

  . )١٠٤(واملراكز اخلارجيةاملواطن  الثقافية والفكرية وارتباطهم باألراضي التقليدية من خالل ممتلكاهتم
 أستراليا بضرورة وضع خمطط وطين جلرب الـضرر،         وأوصت الورقة املشتركة األوىل     -٥٢

وتنفيذ كافة التوصيات الواردة يف التقرير املعنون       " السلبيةاألجيال  "يشمل التعويض، ألعضاء    
  .)١٠٥("األجور املسلوبة"ب وأوصت بتنفيذ خمطط وطين لتعويض الذين تأثروا ". إعادهتم إىل بيوهتم"

أستراليا بتنفيذ عملية مصاحلة رمسيـة تفـضي إىل         وأوصت الورقة املشتركة الرابعة       -٥٣
  .)١٠٦(سواتفاق مع الشعوب األصلية وسكان مضيق جزر تور

ورحبت الورقة املشتركة الرابعة بإنشاء املؤمتر الوطين للـشعوب األوىل ألسـتراليا              -٥٤
  . )١٠٧(وأوصت بتقدمي الدعم املستمر له ضماناً الستدامته

لثالثة احلكومة بوضع إطار لتنفيذ إعالن األمـم املتحـدة    وأوصت الورقة املشتركة ا     -٥٥
بشأن حقوق الشعوب األصلية والتوعية به بالتشاور مع الشعوب األصلية وسـكان مـضيق    

وأوصت منظمة أوقيانوسيا حلقوق اإلنسان أسـتراليا بـضرورة وضـع      . )١٠٨(سوجزر تور 
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 للشعوب األصلية وسـكان     وتنسيق خطة وطنية الستراتيجية التنفيذ لتحقيق حقوق اإلنسان       
  .)١٠٩(س املعترف هبا يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةوجزر مضيق تور

احلصول على املوافقـة احلـرة      بوأوصت الورقة املشتركة الثالثة احلكومة بأن تلتزم          -٥٦
اشرة س يف وضع سياسة تؤثر مب     و للشعوب األصلية وسكان جزر مضيق تور      ستنرياملسبقة وامل 

على جمتمعاهتم احمللية، والتعاون بصدق من خالل وضع وتنفيذ إطار لتقرير املصري، وحتديـد              
بروتوكوالت للتشاور، وأدوار ومسؤوليات واستراتيجيات لزيادة مشاركة الشعوب األصلية         

وأوصت منظمـة   . )١١٠(س يف كافة مؤسسات احلكم الدميقراطي     ووسكان جزر مضيق تور   
تراليا احلكومة االحتادية وحكومات الواليات بتنفيذ سياسـات وممارسـات   أس/ العاملية ةالرؤي

وبرامج تعمل مع جمتمعات السكان األصليني كشركاء على قدم املساواة يف تنمية وتـدعيم              
  .)١١١(قدرة اجملتمعات احمللية على الصمود واالعتماد على الذات

األصليني، وخاصة أولئك الذين    ووفقاً للورقة املشتركة األوىل، فإن أطفال السكان          -٥٧
يعيشون يف جمتمعات نائية، يعانون من متاعب قاسية، وإن جهود التحسني يعطلها نقص يف              

أستراليا حتديـداً   / العاملية ةويف هذا الصدد، أشارت منظمة الرؤي     . )١١٢(اخلدمات املناسبة ثقافياً  
رأة يف اجملتمعات النائية معاملة يف      وأوصت مبنح امل  . )١١٣(ىل برامج رعاية ومناء الطفولة املبكرة     إ

  .)١١٤(جمال صحة األمومة تتناسب مع تلك اليت تتمتع هبا سائر النساء يف أستراليا
عدم احترام حلقوق املالك    هناك  ووفقاً للرابطة الدولية لراهبات جتلي السيدة العذراء،          -٥٨

لتعـدين وتـصريف    التقليديني يف األرض وإدارهتم ألراضيهم يف حاالت ختصيص األرض ل         
 املعروف باسم مشروع القانون     ةوقد عّين مشروع تشريع احلكومة االحتادي     . النفايات النووية 

الوطين إلدارة النفايات املشعة، موقعاً رعوياً يف اإلقليم الشمايل كموقع لتخزين وتـصريف             
رتبطـة  ومت احلصول على موافقة عشرية واحدة فقط من العشائر الـسبع امل           . النفايات املشعة 

ة الدولية لراهبات جتلي السيدة العذراء أنه إضافة إىل الشواغل          طوالحظت الراب . بتلك األرض 
البيئية، فإن هذا العمل يقوض سيادة املالك من السكان األصليني على أراضيهم والـسيطرة              

راجية الصناعات االسـتخ يف ووفقاً للرابطة، فإن دعم احلكومة االحتادية للزيادة اهلائلة       . عليها
. املناطق الريفية ألستراليا يؤثر تأثرياً ضاراً وإىل األبد على املواقع املقدسة للشعوب األصـلية             ب

وأشارت إىل أنه مع منو مدن التعدين، تزيد حكومات الواليات من االعتماد على شـركات               
نوحـة   األجور العالية املم   تتسبب و ،استخراج املعادن لتوفري اخلدمات اليت تفشل يف إجنازها       

وألن مشاركة السكان األصـليني مـع       . لعمال املناجم يف تصعيد كبري يف تكاليف املعيشة       
غريهم من املقيمني غري العاملني يف الصناعة التعدينية ضئيلة للغاية يف هذه الـصناعة، فـإهنم                

  .)١١٥(يعانون من صعوبات مالية واجتماعية يف هذه املدن
ستراليا بضرورة مراجعة وتنفيذ كل توصية وردت       وأوصت الورقة املشتركة األوىل أ      -٥٩

  .)١١٦(، مبشاركة الشعوب األصلية٢٠٠٩يف تقرير املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية لعام 
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوانني اهلجرة األسترالية تسمح بـالتمييز بـسبب               -٦٠

. )١١٧(اشتراطات منح تأشـرية الـدخول     من أجل تلبية     معايري صحية صارمة     اإلعاقة بفرض 
التمييـز  وأوصت الورقة املشتركة األوىل أستراليا بتعديل قانون اهلجرة لضمان تطبيق قانون            

  .)١١٨(بسبب اإلعاقة
واعترف اجمللس األسترايل لالجئني باإلصالحات اإلجيابية الكثرية علـى سياسـات             -٦١

البحري رفق  املتعلقة بالالجئني وملتمسي اللجوء يف األعوام األخرية، مبا فيها إغالق           أستراليا امل 
حلماية املؤقتة، وتطوير بـدائل جمتمعيـة       ايف ناورو، وإلغاء تأشريات دخول      البيانات  لتجهيز  

أستراليا أنـه   /العامليةة  وذكرت منظمة الرؤي  . )١١٩(ينتجزاحملن  والحتجاز املهاجرين وإلغاء دي   
، حققت اإلصالحات حتسينات يف معاملة ملتمسي اللجوء، وإن الحظت أن       ٢٠٠٨ام  منذ ع 

وما زالت منظمة العفو الدولية تـشعر       . )١٢٠( ال تعززها الترتيبات اجلارية    مصاحل الطفل املثلى  
تشريعها بعد ومل تغـري     يتم  بالقلق إذ إن تغيريات السياسة العامة لالحتجاز بسبب اهلجرة مل           

وتـشعر منظمـة    . )١٢١( للسياسة، أي االحتجاز اإللزامي مللتمسي اللجوء      األساس اجلوهري 
تجهيـز  الاجلزر لكي تـتمكن مـن       استثناء  العفو الدولية ببالغ القلق إزاء استمرار سياسات        

تجهيز الوالحظت الورقة املشتركة األوىل استمرار      . )١٢٢(ستندات ملتمسي اللجوء  البحري مل 
تـشبه  "ائية  ن، وذلك باحتجاز ملتمسي اللجوء يف مرافق        ستندات ملتمسي اللجوء  البحري مل 
 أن عدم كفاية الرقابة     وأكدت الورقة املشتركة األوىل   . جزيرة كريسماس فيها  مبا  " السجون

القضائية تعين أن االحتجاز كثرياً ما يكون تعسفياً وحيدث تأثرياً ضاراً على الصحة العقليـة               
س األسترايل الكاثوليكي للعدالة االجتماعيـة علـى    وأشار اجملل . )١٢٣(وعلى األسر واألطفال  

ـ ائي؛ كما أشار إىل ليو    نإعادة فتح مرافق االحتجاز يف كورتني، وهو موقع          را يف غـرب  ون
 ٦وذكر اجمللـس أن احلكومـة أعلنـت يف          . )١٢٤(ائي آخر نستراليا باعتبارها موقع مرفق     أ

 لتجهيـز   مركز إقليمـي  "شاء  إمكانية إن :  عن مزيد من التغيريات مشلت     ٢٠١٠يوليه  /متوز
يف بلد جماور الستقبال املراكب قبل وصوهلا إىل أستراليا؛ ورفع الوقف املفـروض             " البيانات

على جتهيز مطالبات السريالنكيني؛ ومواصلة الوقف املفـروض علـى جتهيـز مطالبـات              
  .)١٢٥(األفغانيني

ملتمسي اللجوء على وأوصت الورقة املشتركة األوىل بضرورة جتهيز مستندات مجيع        -٦٢
ستراليا احلكومـة   أل العاملية   ةوحثت منظمة الرؤي  . )١٢٦( مع حقهم يف رقابة قضائية كافية      الرب

الوصول إىل إجـراءات قانونيـة      حبراً من   على إلغاء أحكام قانون اهلجرة اليت حترم الوافدين         
واجهـون خطـر    معينة، وعلى ضمان عدم قيام أستراليا بإعادة الالجئني احلقيقيني الـذين ي           

وأوصت الرابطة الدولية لراهبات جتلي السيدة العذراء بإغالق        . )١٢٧(االضطهاد عند إعادهتم  
الـرب األسـترايل    مركز االحتجاز يف جزيرة كريسماس وإسكان مجيع ملتمسي اللجوء على           

 أستراليا بأن تنفذ احلكومة   / العاملية ةوأوصت منظمة الرؤي  . )١٢٨(بالقرب من اخلدمات  الرئيسي  
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 حلقـوق   ة األسترالي ت اللجنة وأوص. )١٢٩(منوذجاً جمتمعياً لالحتجاز بالنسبة جلميع احملتجزين     
اإلنسان بأن ترفع احلكومة الوقف على جتهيز مـستندات ملتمـسي اللجـوء األفغـانيني               
والسريالنكيني؛ وتعديل قانون اهلجرة لكي ال يتم االحتجاز إال عند الضرورة وألقل فتـرة،              

ـ . وسيلة معقولة ومتناسبة لتحقيق هـدف مـشروع      ه  هذكون  توحيث    ت اللجنـة وأوص
 حلقوق اإلنسان بضرورة إخضاع قرارات احتجاز األفراد ملراجعة فورية من حمكمة            ةاألسترالي

التحقيق الوطين يف حاالت األطفال يف مراكـز        "وأن تنفذ احلكومة التوصيات البارزة لتقرير       
هاجرين يف جزيرة كريسماس؛ وإلغاء أحكام قانون       ؛ ووقف احتجاز امل   "االحتجاز املهاجرين 

  .)١٣٠(‘ماكن البحرية املستثناةاألب‘اهلجرة املتصلة 
 وملتمـسي    الالجـئني  ممارسة رد وأوصت الورقة املشتركة الرابعة أستراليا بوقف         -٦٣

  .)١٣١(اللجوء حيث تتعرض أرواحهم وأرواح أسرهم للخطر
 حلقـوق اإلنـسان     ةاألسترالياللجنة  شارك  تأن  وأوصى اجمللس األسترايل لالجئني ب      -٦٤

وهيئات الواليات واألقاليم املناهضة للتمييز وخدمات ديوان املظـامل يف عمليـات تثقيـف        
حيتمـل أن   الالجئني عند توطينهم بعد الوصول، مبا يشمل املناطق اإلقليمية والريفية حيـث             

  . )١٣٢(تمييزفرص إسداء النصح حمدودة بشأن املسائل املتعلقة بالتكون 
وأوصى جملس اهلجرة مبراجعة املخطط املقترح إلدارة الدخل مـن أجـل محايـة                -٦٥

احلاصلني على اعانات الضمانات االجتماعي، مبن فيهم الالجئون الوافدون حـديثاً، مـن             
  .)١٣٣(التدخل العشوائي دون مربر يف شؤوهنم املالية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
 ٥٠أكثـر مـن     استحدثت   حلقوق اإلنسان أن احلكومة      ةاألستراليللجنة  ت ا الحظ  -٦٦

، وكثرياً ما مت ذلك دون النظر الكـايف يف آثارهـا   ٢٠٠١قانوناً ملكافحة اإلرهاب منذ عام     
أثر هذه القوانني يشعر    أن  وذكرت الورقة املشتركة األوىل     . )١٣٤(احملتملة على حقوق اإلنسان   

. )١٣٥(ئف املسلمني واألكراد والتاميل والصوماليني يف أستراليا       طوا ناسبهبا على حنو غري مت    
االحتجاز دون  :  حلقوق اإلنسان أن هذه القوانني مكنت من       ة األسترالي ت اللجنة كما الحظ 
لبيوت وزرع أجهزة مراقبة وتقييد احلركة من خالل        لالتفتيش السري   و يوماً؛   ١٢هتمة ملدة   

صالحيات خاصة لالحتجـاز للمنظمـة األسـترالية        أوامر مراقبة تصدرها احملاكم؛ ومنح      
 حلقوق اإلنسان بالرصد الـصارم جلميـع        ةاألسترالياللجنة   توأوص. لالستخبارات األمنية 

قوانني مكافحة اإلرهاب وتعديلها لضمان امتثاهلا مع التزامات أستراليا يف جمـال حقـوق              
  .)١٣٦(اإلنسان
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  يات والقيوداإلجنازات وأفضل املمارسات والتحد  -ثالثاً   
أشاد اجمللس األسترايل الكاثوليكي للعدالة االجتماعية باحلكومة الستحداثها تشريعاً           -٦٧

على عقوبة اإلعدام ليشمل مجيع الواليات واألقاليم األسـترالية         املفروض  د احلظر   ميللجرائم  
  . )١٣٧(ة والسياسيةوفقاً للربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني

  .)١٣٨( حلقوق اإلنسان بوضع استراتيجية وطنية تعىن باإلعاقةةاألسترالياللجنة  توأشاد  -٦٨
 حلقوق اإلنسان أن أستراليا لديها تقاليد قوية للدميقراطية         ةاألسترالياللجنة   توذكر  -٦٩

ملتجانس واملزدهر كثرياً    قضائياً مستقالً ووسائط إعالم قوية، وأن جمتمعها ا        نظاماًالليربالية، و 
 نظام احلكم االحتادي  زيدها  ميكن أن خيفي جوانب ضعف وثغرات يف محاية حقوق اإلنسان ي          

  .)١٣٩(تعقيداً

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
 حلقوق اإلنسان أن احلكومة أعلنت عن اإلطار األسترايل         ةاألسترالياللجنة   تالحظ  -٧٠

ويلتزم هذا اإلطار بتثقيف اجملتمعات والقطاع العام يف جمال         . ٢٠١٠حلقوق اإلنسان يف عام     
حقوق اإلنسان؛ ووضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان؛ وإنشاء جلنـة احتاديـة برملانيـة      
للتحقق من إعمال حقوق اإلنسان؛ واملطالبة بأن ُيرفق جبميع التشريعات االحتادية اجلديـدة             

ها مع التزامات أستراليا يف جمال حقوق اإلنسان؛ ووضع قانون احتـادي موحـد              بيان بتوافق 
 حلقوق اإلنسان أن هذه التدابري ستسهم يف حتسني         ةاألسترالياللجنة   توذكر. ملناهضة التمييز 

كل، جوانب الضعف يف منظومـة    وليس  محاية حقوق اإلنسان يف أستراليا وتتصدى لبعض،        
  .)١٤٠(اليامحاية حقوق اإلنسان يف أستر

 حلقوق اإلنسان إىل التزام احلكومة بوضع خطة وطنيـة          ةاألسترالياللجنة   توأشار  -٧١
  .للحد من العنف املمارس ضد النساء واألطفال

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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