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 مقدمة  
 
راســــ ة د ميــــدان اقــــ ا  ققــــو  الا علــــس أســــس مــــن ســــيادة القــــانون والتقاليــــد أســــ اليتقــــو   -1

ودعمهــا علــس ال ــعيد وقريــات كــد فــردأ كمــا أن لــديها تقليــداا عريقــاا د وــاإل االتــ ا   قــو  ا ن ــان 
ا ونظرهتــــا ألمه األايــــة اايويــــة امايــــة ققــــو  ســــ الي. وهــــا تقاليــــد تع ــــس القــــيم الو  يــــة أل(1)الــــدوي

ا ن ــان وتع ي هــا د امل ــاعا الدوليــة الراميــة ألمه لقيــو ألــيم ال ــلم واألمــن وااريــة وال رامــة امل ــتدامة 
و  ا ن ـان وت ـل م نـان ا نقـاى علـس هـذه املعـاي  ا لرز تقـدماا د اايـة ققـأس اليللجميع. وما زالت 

 والت دي للتحديات القائمة ي تدعيان نذإل جهود متواصلة.

اجلولـــة الثانيـــة مـــن ااســـتعرا   ا نالفرصـــة املتاقـــة شـــا للمشـــاركة دأســـ اليوترقـــك ق ومـــة  -2
 وتع ي ها.د ااية ققو  ا ن ان ا أس اليواستعرا  التقد  الذي أقرزته  الدوري الشامد

ا د الف ـــد األوإل مـــن هـــذا التقريـــرأ فيمـــا يت ـــاوإل الف ـــد ســـ اليوتـــراد األولويـــات الو  يـــة أل -3
الثـاين امل هجيـة والتشـاورأ ويقــد  الف ـد الثالـا معلومـات أساســية عـن ا  ـارين املعيـاري وامل س ــا 

ن م ـذ تقـدت تقريـر اأ مبا د ذلك معلومـات مف ـلة عـن أي لـديا أو تعـديد شـذين ا  ـاريس اليأل
. ويت ـــاوإل الف ـــد الرانـــع متانعـــة التقريـــر 2011ا د عـــا  ســـ اليااســـتعرا  الـــدوري الشـــامد األوإل أل

 ال انو وا جنازات والتحديات.
  

 (145و 49األولويات الوطنية )التوصيتان  -أوالً  
 
اســـــية. ة ن ــــك عي يهـــــا وايـــــة ال هــــو  نـــــااقو  املدنيـــــة وال يســـــ اليوضــــعت اا ومـــــة األ -4

وتشمد هذه الغايـة اعتمـاد تـدان  معـ زة امايـة قريـة االـان والـدين وو اـا مـن ااقـو  وااريـات 
الـــك ي فلهـــا القـــانون العـــا  والـــك ك تـــوإل اهتمامـــاا كافيـــاا علـــس ال ـــعيد ا لـــا د ال ـــ وات األ ـــ ة. 

  األت ـاديااأ مـن  ـ إل  اليسـوت ت مد هذه التدان  األولويـة الـك توليهـا اا ومـة ل فالـة ل ـ  األ
 سياسات تدعم ال مو ااألت ادي ونرامج حمددة ت تهدف فئات فردية )أو فئات وتمعية حمددة(.

اأ د أل ــــار هــــذه اجلهـــودأ مفوضــــاا متفروــــاا مل ــــائد ققــــو  ا ن ــــان د أســــ اليوألـــد عي  ــــت  -5
 ا عـن م ـائد عـد  التمييـ أ أ لي فـد تركيـ اا م اسـ اا علـس ااقـو  املدنيـة وال ياسـيةأ ف ـ2013 عـا 

 ة اقو  ا ن ان. س اليد عمد اللج ة األ
ة نــان التمتــع اــذه ااقــو  ي ــتدعا لــرر األفــراد مــن التمييــ  ول يــ هم ســ اليوت ــل م اا ومــة األ -6

ة اقــو  ا ن ــان ســ اليوألــد  ل ــت مــن اللج ــة األ مــن التمتــع  قــوألهم علــس ألــد  امل ــاواة مــع ا  ــرين.
  امل ـــــ   ســـــ اليتق ـــــا املمارســـــات واملواألـــــد والقـــــوان  االاديـــــة الـــــك تـــــ ثر علـــــس مشـــــاركة األ مـــــ  راا 

 واملعوأل  د سو  العمالة كغ هم سواى ن واى.
ا د ل ـــــ  األذــــ اا ذوي ا عاألـــــة نوســـــائد تشـــــمد ت فيـــــذ ســـــ اليوتتمثــــد أولويـــــة أساســـــية أل -7

ســـد الفجـــوة اا التق ـــا املـــذكور أعـــ ه. ومـــن أولوياهتـــا أي ـــالربنـــامج الـــو م للتـــام  ضـــد ا عاألـــة وألجـــراى 
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  األصــلي  ووــ  األصــلي  د ميــادين ال ــحة والتعلــيم والعمــدأ ف ــ ا عــن ال ــعا ســ اليالقائمــة نــ  األ
ا. وتلتــ   اا ومــة  ســ اليا األصــلي  د الدســتور نوصــفهم الشــعون األومه ألأســ اليألمه ااعــ اف ن ــ ان 

 س تع ي  امل اواة ن  الرجد واملرأة وااد من قاات الع د ضد املرأة. كذلك نالعمد عل
ــــ   ال ذــــ  أســــ اليوت ــــاهم  -8 ا ن شــــام د م ــــائد ققــــو  ا ن ــــان علــــس ال ــــعيد الــــدويأ وتعت

ا أســـــ الي. وت  ـــــك أولويـــــة 2020-2018لع ـــــوية ولـــــس األمـــــم املتحـــــدة اقـــــو  ا ن ـــــان د الفـــــ ة 
علــس قريــة التع ــ  وامل ــاواة نــ  الرجــد واملــرأة واا ــم الرذــيد ون ــاى القــدرات  وتركي هــا د ال ــيا  الــدوي

 د م لقت ا.
  

 (143)التوصية  المنهجية والتشاور -نياً ثا 
 
ا أو وافقـــت ج ئيـــااأ د أعقـــان تقريرهـــا األوإل ل ســـتعرا  الـــدوري الشـــامدأ أســـ اليوافقـــت  -9

 توصـــية 130أو ا زالـــت د  ـــور ت فيـــذأ زهـــاى توصـــية. وألـــد نفـــذت )كليـــاا أو ج ئيـــاا(أ  137علـــس 
 التوصيات د ت ويك هذا التقرير. م ها. وألد اس ذدت اذه

اأ نعــد مشــاورات الــت اا ومــة ســ اليوأُعــد هــذا التقريــر الــو مأ علــس وــرار التقريــر األوإل أل -10
اا وميــة علــس مشـــرو  ة وق ومــات الوايــات واألألــاليم. والُتم ــت زراى أنـــرز امل ظمــات وــ  ســ الياأل

ة ســـ وياا للم ظمـــات وـــ  ســـ اليهـــذا التقريـــر أث ـــاى م تـــدن ققـــو  ا ن ـــان الـــذي ت ظمـــه اا ومـــة األ
أ ع ــــو ولــــس الشــــيوج ال ــــيد هــــون جــــور  ســــ اياا وميــــةأ ونعــــده. كمــــا التقــــس املــــد عا العــــا  األ

ة اققــاا مل األشــة التقريــر نرانــديسأ قامــد لقــك م تشــار املل ــةأ مــع نثلــا أنــرز امل ظمــات وــ  اا وميــ
وأنــدن الت امــه نالعمــد مــع أللــا  امل ظمــات وــ  اا وميــة  ــواإل الفــ ة الــك اســتغرألتها العمليــة. وتعتــ   

اأ نعـــد تقـــدت تقريرهـــا الـــدوري الثـــاينأ العمـــد مـــن جديـــد مـــع امل ظمـــات وـــ  اا وميـــة أســـ اليق ومـــة 
 الك ستتلقاها. ة اقو  ا ن ان د أل ار التوصياتس اليواللج ة األ

  
 المعلومات األساسية -لثاً ثا 

 
ا دميقرا يـــة دســـتورية الاديـــة تعمـــد وفقـــاا مل ـــدأ ســـيادة القـــانون وشـــا تشـــريعات تـــوفر اايـــة أســـ الي -11

 23.6  ن اأســـ اليألويـــة اقـــو  ا ن ـــان وألرد وـــم متعـــدد الثقافـــات. ويُقـــد ر عـــدد ال ـــ ان املقيمـــ  د 
لشـعون األصـلية مـن ومـو  ال ـ ان ن رنعهـم  ـار  ال لـد. وتُقـد ر ن ـ ة امليون ن مةأ ُولد أكثـر مـ

د  19م يـــ  أو  4.37ســـ ة ألرانـــة  14ألمه  صـــفرد املائـــة. وي لـــ  ومـــو  األ فـــاإل مـــن عمـــر  3  ن
 د املائة. 14عاماا فما فو  فتحاذي  65املائة. أما ن  ة ال  ان ال الغ  من العمر 

ة د أل ـار نيئـة ماليـة مقيـدة املـواردأ قيـا تقل ـت أليـرادات الدولـة س اليوتعمد اا ومة األ -12
 نشــ د ك ــ  د ا ونــة األ ــ ةأ مــا ي ــتدعا مــن اا ومــة ا ــيي األمــواإل ق ــك األولويــات ا ــددة

 لتحقيو ما يت ىن من وفورات د ال فقات اا ومية.
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-103لتوصتتيات ا األصتتليين فتتي الدستتتور )اأستتترالياالعتتتراب بستت ان  -الدستتتور  -ألف 
 (107و 105

 
ا أســــ الية الت امــــاا راســــ اا نــــءجراى اســــتفتاى عــــا  ل عــــ اف ن ــــ ان ســــ اليتلتـــ   اا ومــــة األ -13

ا د الوثيقــة التاسي ـــية ســ الياألصــلي  د الدســتورأ مبــا ي ـــمن ااعــ اف مب انــة الشـــعون األومه أل
 2017أيار/مــايو  27نــءجراى ااســتفتاى يــو  ة. وألــد أعــرن رئــيس الــوزراى عــن أملــه ســ اليللقوميــة األ

. وهـــو ااســـتفتاى الـــذي صـــو تت فيـــه 1967أو أل لـــهأ ليتـــ امن مـــع الـــذكرن اام ـــ  اســـتفتاى عـــا  
  ل ـــاك ل ــ  اا ومـــة االاديــة مـــن ســـن القــوان  اااصـــة ن ـــ ان ســـ اليوال يــة ســـاققة مــن األ

 ا.س الياد ال  اين ألا األصلي  ورفع ااظر عن ألدراجهم د التعدأس الي
ا أســ اليأجــد التشــريع الــذي يعــ ف ن ــ ان  ســ ايأ مــد د الربملــان األ2015ود زذار/مــار   -14

ــــد أل اأ وجــــدد الت امــــه نالعمــــد علــــس ألجــــراى ااســــتفتاى املــــذكور. وتواصــــد ســــ الياألصــــلي  ســــ اناا أوائ
 يده شذا امل عس. اا ومة لويد ااملة الرامية ألمه ألذكاى وعا اجملتمع وقشد تاي

وتعمــد جل ــة نرملانيــة مع يــة نــااع اف الدســتوري نال ــ ان األصــلي  وســ ان جــ ر م ــيو  -15
تــور أ علــس قشــد دعــم متعــدد األ ــراف للمق قــات املتعلقــة نااســتفتاى ولديــد االــوات ال فيلــة 

. 2015ق يران/يونيـــه  25نءجناقـــه. وألـــد ســـل مت اللج ـــة الربملانيـــة تقريرهـــا ال هـــائا ألمه الربملـــان د 
 توصيات الواردة د هذا التقرير.وست ظر اا ومة د ال

  
 (21-17أش ال الحماية القانونية )التوصيات  -باء 

 
ا دســتوري الـادي ألـائم علــس تقاسـم ال ـللات التشــريعية والت فيذيـة والق ــائية أسـ اليال ظـا  د  -16

ال ـت وألألليمـ  دا ليــ  يتمتعـان نـاا م الـذاف. وُت فــد ة والوايـات ســ اليأو توزيعهـا نـ  اا ومـة األ
 ة.س اليااماية اقو  ا ن ان نوسائد متعددة د مجيع األراضا األ

ا يـــــ ي علـــــس ااعـــــ اف نالعديـــــد مـــــن ااقـــــو  وااريـــــات امل رســـــة ســـــ اليفال ظـــــا  القـــــانوين أل -17
ألانونيــة تت عهــا ا ـاكم واشيئــات الق ــائية القـانون العــا  واايتهـا. ويــتم ن القــانون العـا  عــن سـوانو  د

د تف ـــــ  القـــــانونأ كمـــــا ان ثقـــــت ع ـــــه م ـــــادف تف ـــــ  ألـــــانوين لمـــــا ققـــــو  ا ن ـــــان. فا ـــــاكم د 
للتشـــريعات ي  غـــا أن ت للـــو مـــن م ـــدأ أن الربملـــان ا يرمـــا ألمه التـــد د د ققـــو  ا ن ـــان  تف ـــ ها

ةأ قيا تف   ا اكم أن املق ود من التشـريعات هـو األساسية. وي ل و م دأ ز ر د اااات امللت  
ا الدوليـــة د وـــاإل أســـ اليأن ت ـــون مت ـــقة مـــع ألواعـــد القـــانون الـــدوي الراســـ ةأ مبـــا د ذلـــك الت امـــات 

 ققو  ا ن ان.
وه ــاآ زليــات علــس صــعيد االــاد والوايــات واألألــاليمأ ترمــا ألمه ضــمان ات ــا  اا ومــة  -18

ا. وه ــاآ ق ـــم تشـــريعا يشــ م ألرفـــا  كـــد تشـــريع ســـ اليالت امــات الدوليـــة ألد مجيــع أفعاشـــا مـــع ا
الادي ن يان يث ت تلانقه مع م ـتل مات ققـو  ا ن ـان. وتشـجع هـذه العمليـة علـس أ ـذ ققـو  

 ا ن ان د اا  ان م  راا ودوماا لدن ألعداد ال ياسات والتشريعات.
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لكأ مثــد ألــوان  عــد  التمييــ  الــك ل ــم نءعمــاإل ولمــا التشــريعات ا ليــة ققــو  ا ن ــان كــذ -19
الـــذي  1988وألـــانون اا وصـــية لعـــا  ااـــو د عـــد  التمييـــ  ود امل ـــاواة د مجيـــع الوايـــات الق ـــائيةأ 

الفـــرد. وألـــد ســـ  ت  يـــ ي علـــس ااـــو د التحـــرر مـــن التـــد د العشـــوائا أو وـــ  القـــانوين د   وصـــية
 اااا  قو  ا ن ان. ا ميثاألهماأس اليوايتان أل ائيتان د 

  
 الحقوق والحريات األساسية -جيم 

 
ـــــة عـــــد  ســـــن تشـــــريعات تقيـــــد ااريـــــات أســـــ اليتعـــــ ف  -20 ا ناااجـــــة ألمه تـــــو ا الع ايـــــة ل فال

 ةســ اليأ  ل ــت اا ومــة األ2013األساســيةأ كحريــة التع ــ أ دون م ــون. ود كــانون األوإل/دي ــمرب 
ة أن ت ظـــر د القـــوان  االاديـــة نظـــرة نقديـــة لتحديـــد مـــا ألذا  ســـ اليمـــن جل ـــة ا صـــ   القـــانوين األ

أ ســ ايأي م هــا يتعــد ن علـس ااقــو  وااريــات واامتيـازات الــك يــ ي عليهـا القــانون العــا  األ كـان
ــــ ز . وسُي  ذــــد ن تــــائج  وأن ت ظــــر د مــــا ألذا كــــان أي مــــن هــــذه التعــــديات مــــربراا علــــس ال حــــو ال

ظــر د مــدن ضــرورة ألد ــاإل أي تعــدي ت تشــريعية د امل ــتق د لتــدعيم ااقــو  ااســتعرا  لل  هــذا
ا. ومــن املقــرر تقــدت التقريــر ال هــائا ل تــائج هــذا ااســتعرا  د كــانون أســ اليوااريــات األساســية د 

 .2015األوإل/دي مرب 
  

 المؤسسات -دال 
 

االت حقتتتتتوق اإلنستتتتتان( لوكتتتتت ستتتتتترالية لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان )والمجلتتتتتس األستتتتتترالياللجنتتتتتة األ -1 
 (27)التوصية 

ة اقــو  ا ن ــان نــدور مركــ ي د اايــة ققــو  ا ن ــان وتع ي هــا ســ اليت ــللع اللج ــة األ -21
ة مب ـادف نـاريس ونانل األهـا علـس اللج ـة نوصـفها م س ـة و  يـة سـ اليا. وتلت   اا ومة األأس اليد 

. ول ــد وايــة (2)  ا ن ــان مــن الفئــة ألــداقــو  ا ن ــان. وت ــتود اللج ــة معــاي  م س ــات ققــو 
 ا هيئتــه اااصــة امل رســة لتع يــ  م ــادف ققــو  ا ن ــان وعــد  التمييــ  وت ــاف  الفــرا.أســ اليوألأللــيم د 

لوكـــاات  ســـ اية اقـــو  ا ن ـــانأ اجمللـــس األســـ اليوتشـــ د هـــذه اشيئـــات وتمعـــةاأ مـــع اللج ـــة األ
 ققو  ا ن ان.

قـو  ا ن ـان مهـا  حمـددة يـ ي عليهـا القـانون امايـة ققـو  ا ن ـان ة اسـ اليوللج ة األ -22
. ومـــن أهـــم ال ــــ قيات 1986ة اقـــو  ا ن ـــان لعــــا  ســـ اليألـــانون اللج ــــة األوتع ي هـــا مبوجـــك 

القويـــة وامل ت ــــرة امل ولــــة للج ـــة صــــ قية التحقيــــو د أي انتهاكــــات م عومـــة اقــــو  ا ن ــــان مــــن 
ة وتقدت التقـارير ال اةـة عـن هـذه التحقيقـات ألمه الربملـانأ مبوجـك القـانون. س اليجانك اا ومة األ

ا علـــس جـــدوإل األعمـــاإل العـــا . وألضـــافة أســـ اليوت ـــع هـــذه التحقيقـــات العل يـــة ققـــو  ا ن ـــان د 
ســللة التحقيــو هــذهأ ت ظــر اللج ــة د الشــ اون املقدمــة د أل ــار تشــريعات عــد  التمييــ أ وشــا  ألمه

 ألجراىات ا اكم الك ت لوي علس م ائد ذات صلة  قو  ا ن ان. سللة التد د د



 A/HRC/WG.6/23/AUS/1 

 

6/26 GE.15-13375 

 

ة اقــــو  ا ن ـــان هيئــــة مجاعيــــة تتــــالد مــــن رئــــيس ســــ اليومـــن اجلــــدير نالــــذكر أن اللج ــــة األ -23
ومفوضــ  مع يــ  مب ــائد  اصــة تشــمدا العدالــة ااجتماعيــة لل ــ ان األصــلي  وســ ان جــ ر م ــيو 

أ والتمييـ  علـس أسـا  اجلـ سأ وعلـس أسـا  ا عاألـةأ وعلـس أسـا  تور أ واللفولـةأ وققـو  ا ن ـان
 ال نأ وعلس أسا  العر .

 
 (17اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق اإلنسان )التوصية  -2 

أ نءرفـــا  مجيـــع التشـــريعات األوليـــةأ ومعظـــم التشـــريعات 2012يق ـــا القـــانونأ م ـــذ عـــا   -24
الثانويــــةأ املعروضــــة علــــس الربملــــان ن يــــان تلــــانو )علــــس ال حــــو امل ــــ  لــــت ع ــــوان  أذــــ اإل اامايــــة 

ة ا د أل ــار املعاهــدات الدوليــة ال ــ ع الرئي ــيأســ اليالقانونيــة  أعــ ه(أ  ث ــات ات ــاألها مــع الت امــات 
ا نــ  أ رافهــا. وت ظــر اللج ــة الربملانيــة املشــ كة اقــو  ا ن ــان د أســ الياقــو  ا ن ــان الــك ت ــم 

 هذا ال يان وتُ شر تقارير اللج ة علس املأل.
 

 أمين المظالم -3 
حيقو م تك أم  املظـاك التـانع لل وم ولـا د األفعـاإل ا داريـة لـوزارات اا ومـة االاديـة  -25

اأ ســواى د ســيا  الــرد علــس الشــ اون أو مب ــادرة م ــه. وتشــمد أنشــلة أمــ  املظــاك الرألانــة ووكااهتــ
ةأ واســـتعماإل صـــ قيات الشـــر ةأ ونرنـــامج ا نـــ ن عـــن ســـ اليعلـــس ذـــ  ة اقتجـــاز املهـــاجرين األ

 امل الفات د القلا  العا . وألد أنشات الوايات واألألاليم كذلك نظمها اااصة نام اى املظاك. 
 

 المفوض المعني بمسألة الخصوصية -4 
 1988ألــــانون اا وصــــية لعــــا  ُي ل ــــد املفــــو  املعــــم مب ــــالة اا وصــــية نتي ــــ  امتثــــاإل  -26

وو ه من التشريعات ذات ال ـلة. وتت ـمن مهامـه ال ظـر د الشـ اون املتعلقـة ناا وصـيةأ وألجـراى 
ـــــه لألفـــــراد وامل ظمـــــات  ـــــةأ وتقـــــدت املشـــــورة والتوجي ـــــك مـــــن األنشـــــلة الت ظيمي التحقيقـــــات ووـــــ  ذل

 والوكاات نشان االت امات املتعلقة ناا وصية. 
  

 المجتمع المدني -هاء 
 
وي ـــللع نـــدور  ااأوم ت ـــر اا وتمـــع مـــدين ألـــويأ ي ـــم أللاعـــاا وـــ  ق ـــوما نشـــلا ســـ اليأل -27

 حموري د مجيع أرجائها مقدماا الدعم واادمات للفئات ااجتماعية األكثر تعرضاا للحرمان.
ة اـــذا الـــدور اشـــا  للم ظمـــات وـــ  اا وميـــةأ فقـــد دأنـــتأ ســـ اليواع افـــاا مـــن اا ومـــة األ -28

لــس عقــد م تــدن ســ وي للم ظمــات وــ  اا وميــة نشــان ققــو  ا ن ــانأ عامــااأ ع 20م ــذ زهــاى 
 ي ون مبثانة زلية تشاور د الق ايا املتعلقة  قو  ا ن ان.

ا نــدور هــا ل كــذلك د تع يــ  ققــو  ا ن ــان أســ اليوت ــللع وســائع ا عــ   امل ــتقلة د  -29
ة ي ـم  شـا نـالتلر  ألمه ذـس امل ـائد ا. وها تتمتع نقدر ك   مـن قريـة ال ـحافأس اليواايتها د 

 املتعلقة  قو  ا ن ان.
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 (58و 57التثقيف بحقوق اإلنسان )التوصيتان  -واو 
 
أ فرصــة فريــدة 2015ق يران/يونيــه  15ا األعظــم د أســ اليأتاقــت الــذكرن الثما ائــة مليثــا   -30

ارخييــة. وألــد نُظمــت اــذه امل اســ ة مــن نوعهــا للتامــد د ااقــو  وااريــات امل  ثقــة عــن هــذه الوثيقــة الت
  نشــان أايــة هــذه ســ الياأ اــدف تثقيــد األأســ اليوموعــة مــن الفعاليــات ااقتفاليــة د ذــس أ ــاى 

أ أ لـــو مفـــو  ققـــو  ا ن ـــانأ تـــيم ويل ـــونأ نوانـــة املـــوارد 2015ق يران/يونيـــه  15ااقـــو . ود 
يثــا  األعظــم د ذكــراه الثما ائــة. كمــا أتاقــت اللج ــة التثقيفيــة التفاعليــة اجلديــدةأ الــك تشــر  أايــة امل

مرت لـة نامل ــاهج  (RightsED)ة اقـو  ا ن ــان وموعـة مـن املــوارد التثقيفيـة األ ـرن للمعلمــ  سـ الياأل
 الدراسية الو  ية.

  
 االلتزامات الدولية -زاي 

 
 (16-13إعادة النظر في التحفظات )التوصيات   

ا تـاري  عريـو د دعـم ققـو  ا ن ـان واملشـاركة د ال ظـا  الـدوي اقـو  ا ن ـانأ س اليأل -31
 تشارآ عن كثك د تلويره.وها 
ا دوريـــاا لفظاهتـــا علـــس العهـــد الـــدوي ااـــاا نـــااقو  املدنيـــة وال ياســـية أســـ اليوت ـــتعر   -32

الق ــاى علــس مجيــع أذــ اإل وااتفاأليـة الدوليــة للق ــاى علــس مجيـع أذــ اإل التمييــ  الع  ــريأ واتفاأليـة 
التمييــ  ضــد املــرأةأ واتفاأليــة ققــو  اللفــدأ لتقــرر مــا ألذا كــان ا نقــاى عليهــا ا يــ اإل ضــرورياا. وتشــ  

 ا ألمه أن لفظاهتــا تت ــو مــع هــدف ومقاصــد هــذه املعاهــدات ومــع اتفاأليــة فيي ــا لقــانون املعاهــدات.أســ الي
 لتحفظات.وك تع   أي من الدوإل األ راف األ رن علس هذه ا

  
 متابعة االستعراض السابق واإلنجازات والتحديات -رابعاً  

 
 المساواة وعدم التمييز -ألف 

 
 (66و 59و 49و 46-43و 42و 23قانون م افحة التمييز )التوصيات  -1 

ت فـــد التـــدان  التشـــريعية وال ياســـاتية والربناويـــة اايـــة م ـــدأي امل ـــاواة وعـــد  التمييـــ  وتع ي اـــا  -33
 ا. وه اآ تدان  تشريعية ت فد عد  التميي  علس صعيد االاد والوايات واألألاليم.أس الي د

 
 (65-61و 59التعددية الثقافية )التوصية  -2 

ا املقيمــ  املقــد ر أســ اليا مبجتمــع مــت قم ومتعــدد ثقافيــاا. ف هــاى رنــع ســ ان أســ اليتتميــ   -34
الـذي أجرتـه  2014. وألـد  لـي تقريـر عـا  (3)اأسـ اليمليون ن مةأ ُولـدوا  ـار   23.6  عددهم ن

د املائــــة مــــن أفـــراد اجملتمــــع يــــرون التعدديــــة  85م ظمـــة ســــ انلون عــــن التماســـك اجملتمعــــاأ ألمه أن 
 ا.أس اليالثقافية جان اا ألجيانياا د 
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مبجموعـــة مـــن اأ أســـ اليذـــعك فـــة ناســـم اأ املعرو أســـ اليوُت ـــت مد سياســـة التعدديـــة الثقافيـــة د  -35
الـــربامج وامل ـــادرات الراميـــة ألمه دعـــم التعـــدد الثقـــاد ل ـــ ان ال لـــد. فشـــ  ة م تـــك م  ـــو اجملتمـــع املتعـــدد 
الثقافــات تعمــد مــع  ائفــة واســعة مــن امل ظمــات اجملتمعيــة ااث يــة والثقافيــة  ألامــة أواصــر التعــاون وتاســيس 

عـات ا ليـة مبـا لتاجـه مـن معلومـات. كمـا تواصـد اا ومـة تقـدت الـدعم الش  ات اجملتمعيـة وت ويـد اجملتم
املتعـــدد الثقافـــاتأ والتمـــا  مشـــورهتا نشـــان امل ـــائد املتعلقـــة  ســـ ايألمه اشيئـــات ااستشـــاريةأ كـــاجمللس األ
 نتماسك اجملتمع والوئا  ااجتماعا.

ــــار ديــــ هم. فســــ اليولأل -36 ــــة ا تي ــــةاســــ الي  قري ــــ  عــــن  قــــو ا ملت مــــة  ماي ــــع د التع  اجلمي
عقيدهتم ونارسة ذعائرهم دون ترهيـك أو تـد د أو م ـايقةأ ذـريلة نارسـة هـذه الشـعائر د أل ـار 

 ة.س الياق ا  القوان  األ
 

 (114و 98و 65و 62و 60و 59و 48و 25و 24التميي  الع  ري )التوصيات   
التمييـــ  ضـــد أي ذـــ ي علـــس أســـا   1975ألـــانون م افحـــة التمييـــ  الع  ـــري لعـــا  حيظـــر  -37

 1995ألــانون ال وم ولــا اجل ــائا لعــا  العــر  أو اللــون أو امل شــا او األصــد القــوما أو ا ثــم. وجيــر   
أو اجل  ــية أو األصــد مــن ميــار  التحــرين علــس الع ــد ضــد وموعــة مــا علــس أســا  العــر  أو الــدين 

  ثم أو الرأي ال اسا.القوما أو ا
ا ألمه م افحــة مجيــع أذــ اإل الع  ــرية د أســ اليالو  يــة مل افحــة الع  ــرية د وت ــعس الشــراكة  -38

ة اقــو  ا ن ــان الــة توعيــة عامــة مل افحــة الع  ــرية لــت ســ اليأ فيمــا ت فــذ اللج ــة األســ اياجملتمــع األ
ـــــوان  ـــــدي ع  ـــــو نشـــــر املـــــوارد التثقيفيـــــة(Racism. It stops with me)  ا م ـــــان للع  ـــــرية ع  أ أ عـــــن  ري

  علـــس ســ اليوت فيــذ م ــادرات تتعلـــو ناف ــد املمارســات وتع يـــ  االتــ ا  اجملتمعـــاأ مــن أجــد تشـــجيع األ
 الت دي للع  رية نالفعد ول   األفراد من م افحة الع  رية د وتمعاهتم ا لية.

 
 ا األصليونأستراليس ان  -3 

 (118و 113-108و 106و 102و 37و 36و 26و 24تقرير امل   والتشاور )التوصيات   
ا تــدعم ألعــ ن األمــم املتحــدة نشــان ققــو  الشــعون األصــلية وتعــد ه وموعــة أســ اليمــا فتئــت  -39

 األصلي . اأس اليمن امل ادف التوجيهية اشامة ت  ذد اا اا ومة د الت امها ةاه س ان 
ن األصـــلي  يركـــ  ة نرنـــامج ألصـــ   واضـــحاا لشـــ ون ال ـــ اســـ اليوألـــد وضـــعت اا ومـــة األ -40

 علس ما يلاا
 ضمان ق وإل األ فاإل علس التعليم املدرسا؛ 

 ضمان ألدما  الراذدين د سو  العمد؛ 

 كفالة األمن وسيادة القانون د اجملتمعات ا لية؛ 

 . لقيو ااع اف الدستوري نال  ان األصلي  وس ان ج ر م يو تور 
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أ 2014لوز/يوليـــه  1األصـــلي  قيـــ  ال فـــاذ د وألـــد د لـــت اســـ اتيجية ال هـــو  نال ـــ ان  -41
نرناوــاا  150مليـارات دوار لفـ ة أرنـع سـ وات. وت ـم هـذه ااسـ اتيجية أكثـر مـن  4.9نتمويـد ألـدره 

فرديـــاا موزعـــاا ضـــمن   ـــة نـــرامج أوســـع نلاألـــاا تت ـــدن ألوجـــه اارمـــان واااجـــة ألمه لويـــد اســـ اتيجا 
ـــــة. وُي ـــــاف هـــــذا  ـــــوإل حملي ـــــد ا ـــــدد لق ـــــايا ال ـــــ ان األصـــــلي  ألمه الـــــربامج للتوصـــــد ألمه قل التموي

   زذار/ 4الــك تقــد  امل ــاعدة شــ اى ال ــ ان د وــاات مثــد التعلــيم وال ــحة والعمالــة. ود  الشــاملة
مليــون دوار د مــ   ألُــدمت  860ة اســتثمار مــا ي يــد عــن ســ اليأ أعل ــت اا ومــة األ2015مــار  
ااـــدمات األساســـية الفائقـــة األايـــة لت فيـــذ األولويـــات الرئي ـــية املتمثلـــة م ظمـــةأ لتقـــدت  964ألمه  ـــو 

 ألرساإل األ فاإل ألمه املدار  والراذدين ألمه العمد وضمان أمن اجملتمعات ا لية. د
وأنشـــا رئـــيس الـــوزراى اجمللـــس ااستشـــاري لشـــ ون ال ـــ ان األصـــلي أ مـــا ي كـــد األولويـــة الـــك  -42

األصــلي . ويقــد  اجمللــس املشــورة ال ياســاتية ألمه رئــيس الــوزراى د الشــ ون توليهــا ك ــدا لشــ ون ال ــ ان 
املتعلقـــة نال ـــ ان األصـــلي أ ويركـــ  علـــس التغيـــ ات العمليـــة ال زمـــة لل هـــو  ن ـــ د معيشـــة ال ـــ ان 
األصـــلي  وســـ ان جـــ ر م ـــيو تـــور . وي حـــدر أع ـــاى اجمللـــس ااث ـــا عشـــر مـــن ال ـــ ان األصـــلي  

 فيات وم ا و مت وعة.صلي  من  لوو  األ
ة مرقلـة نلـورة مقـ   يت عمـه ال ـ ان األصـليون أنف ـهم ويهـدف سـ اليوتدعم اا ومية األ -43

ألمه ل ــ  اجملتمعــات ا ليــة األصــلية. ويتــو س مفهــو  ل ــ  اجملتمعــات ا ليــة األصــلية ألنشــاى رانلــة 
لية الفرديـــة ول ـــ  معيشـــة نـــ  وتمعـــات ال ـــ ان األصـــلي  واا ومـــةأ اـــدف تع يـــ  قـــس امل ـــ و 

 ال  ان األصلي  ن ورة م تدامة.
ا الــدعم للمــ لر العــاملا نشــان ال ــ ان األصــلي  وأيــدت أســ اليوعلــس ال ــعيد الــدويأ ألــدمت  -44

ا اســـتعرا  وايـــة اا ـــ  امل ـــتقد املعـــم أســـ الي. وتـــدعم 2014اعتمـــاد وثيقتـــه ااتاميـــة د أيلوإل/ســـ تمرب 
لي  مبــا يت ــو مــع الوثيقــة ااتاميــةأ مبــا د ذلــك تع يــ  فعاليــة زليــة ااــرباى وكفاىهتــاأ  قــو  ال ــ ان األصــ

وااــد مــن ازدواجيــة العمــد وتع يــ  ت ــادإل األف ــار عــن الــربامج وال ياســات املتعلقــة ناملمارســات الف ــلس. 
املتحــدة الــدائم ة ألعــادة انت ــان د. ميغــان ديفــيس   ــ ة م ــتقلة مل تــدن األمــم ســ اليوأي ــدت اا ومــة األ

 املعم نق ايا الشعون األصلية.
ــــع أ ــــاى ســــ اليولــــو إل اا ومــــة األ -45 ا مل ــــاعدة أســــ الية ذــــ  ة مــــن مقــــدما ااــــدمات د مجي

ال ــ ان األصــلي  مــن أصــحان ســ دات املل يــة علــس نيــد ااعــ اف  قهــم د مل يــة األراضــا وألنــرا  
 ومــــة التمويــــد لرانلــــات ال ــــ ان األصــــلي  الــــك اتفاألــــات نشــــان اســــت دا  أراضــــيهم. كمــــا تقــــد  اا

 ت ون عن أصحان س دات املل ية د ألدارة ققو  مل ية ال  ان األصلي  لألراضا.
ة د نتــائج ااستعراضــات األ ــ ة الــك ت ــتللع ال ــ د الــك مي ــن ســ اليوت ظــر اا ومــة األ -46

ان األصــلي  اســت دا  ســ دات اــا م ــاعدة هــذه الرانلــات د ألتاقــة أكــرب ألــدر مــن الفــرا لل ــ 
مل يــة أراضــيهم علــس  ــو ي فــد اســتق شم مــن  ــ إل لقيــو نتــائج م ــتدامة علــس صــعيد الت ميــة 

 ااألت ادية وااجتماعية.
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ا األومه هيئـــــة م ـــــتقلة ميل هـــــا ويـــــتح م فيهـــــا أع ـــــا ها أســـــ اليويعـــــد  املـــــ لر الـــــو م لشـــــعون  -47
 18ع ـواا مـن امل ظمـات قـس  181ع واا من األفراد و 8 241الو م ومديروها. وألد نل  أع اى امل لر 

 29.3أ مــــــــا وموعــــــــه 2010-2009وتلقــــــــس املــــــــ لر الــــــــو مأ م ــــــــذ ســــــــ ة  .(4)2015ذـــــــ ام/فرباير 
 ة لدعم ألنشائه وت ي  أعماله.س اليدوار من اا ومة األ مليون
ان األصـــلي  وم ظمـــاهتم ة مـــع  ائفـــة واســـعة مـــن أليـــادات ال ـــ ســـ اليوتعمـــد اا ومـــة األ -48

ووتمعــاهتم ا ليــة د نلــورة ال ياســات والــربامج وت فيــذ ااــدمات الــك تــ ثر علــس ال ــ ان األصــلي  
 وس ان ج ر م يو تور .

 
 (119-114و 101و 49ال حة وال  ن والعمد والتعليم )التوصيات   

ة فيمـــــا خيــــي ال ـــــ ان ســــ الييعــــد  ألرســــاإل األ فـــــاإل ألمه املدرســــة أومه أولويـــــات اا ومــــة األ -49
األصـلي . ف ـمان ق ـوإل أ فـاإل ال ـ ان األصـلي  وســ ان جـ ر م ـيو تـور  علـس التعلـيم ضــرورة 

ـــة  تاقـــة فـــرا أكـــرب أمـــامهم. ود  أ اتفقـــت اا ومـــة االاديـــة وق ومـــات 2014أيار/مـــايو  2ملح 
عـــن نتــائج التح ـــيد  الوايــات واألألــاليم علـــس هــدف جديـــد لقيــا  ن ـــ ة اا ــور املدرســـا وا نــ ن

العلمــــا. ويتــــو س هــــذا اشــــدف ســــد الفجــــوة د ن ــــ ة املواا ــــة علــــس املدرســــة نــــ  أ فــــاإل ال ــــ ان 
 .2018األصلي  وو هم د و ون   ة أعوا أ أي  لوإل عا  

ة تــــدان  لتحقيــــو هــــذا اشــــدفأ م هــــا ت فيــــذ اســــ اتيجية تع يــــ  ســــ اليوااــــذت اا ومــــة األ -50
مل ـــا و ال ائيـــةأ وتوســـيع نلـــا  نرنـــامج  تع يـــ  الت ـــجيد واا ـــور املدرســـي   اا ـــور املدرســـا د ا

عــن  ريــو تــدان  ألصــ   الرعايــة ااجتماعيــةأ وتع يــ  فــرا اا ــوإل علــس مــ   دراســية لللل ــة مــن 
ال ــــ ان األصــــلي . كمــــا تركــــ  اســــ اتيجية ال هــــو  نال ــــ ان األصــــلي  الــــك اعتمــــدهتا اا ومــــة 

 س مشاريع تع ز اا ور واألداى املدرسي .ة م  راا علس الياأل
وتتمثــد أولويــة ألضــافية للح ومــة د ألدمــا  ال ــ ان األصــلي  وســ ان جــ ر م ــيو تــور   -51

د ســـو  العمـــد. ويهـــدف نرنـــامج الواـــائد واألراضـــا وااألت ـــادأ امل  ثـــو مـــن اســـ اتيجية ال هـــو  
  العمــد وتع يــ  ألألامــة مشـــاريع نال ــ ان األصــلي أ ألمه م ــاعدة الراذـــدين مــ هم علــس د ــوإل ســـو 

ةاريـــة م ــــتدامة لل ــــ ان األصـــلي  وم ــــاعدهتم علــــس توليــــد امل ـــافع ااألت ــــادية وااجتماعيــــة مــــن 
 ققو  مل ية األراضا اااصة ام.

مليــون  45ةأ د أل ــار الربنــامج املــذكورأ م لغــاا ي ــد ألمه ســ اليوألــد    ــت اا ومــة األ -52
ــــيم امل ــــدريك والتوايــــد د ذــــس أ ــــاى دوار  ألامــــة مراكــــ  للتعل اأ اــــدف تــــدريك أســــ اليهــــم والت

مـــن أن ـــاى ال ـــ ان األصـــلي  ال ـــاقث  عـــن عمـــد وضـــمان تشـــغيلهم  لـــوإل كـــانون  5 000 زهـــاى
 .2015األوإل/دي مرب 

مليـــارات دوار د نرنـــامج ال ـــحة ااـــاا نال ـــ ان  3.3ة ألمجـــااا ســـ اليوت ـــتثمر اا ومـــة األ -53
صــلي  علــس مـــدن أرنــع ســ واتأ مبـــا يشــمد توســيع نلــا  الـــربامج الفعالــةأ وم هــا الـــربامج   األســ الياأل

 الك ترك  علس صحة األ فاإل واألمهات ونرامج الوألاية من األمرا  امل م ة والتعامد معها.
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ــــدةأ ووــــرن ســــ اليوتتفــــاو  اا ومــــة األ -54 ــــات ج ــــون ويلــــ  اجلدي ــــاا مــــع واي اأ أســــ الية قالي
اأ وكوي  انــد وا أللــيم الشــمايأ نشــان اســ اتيجية ألســ ان جديــدة لل ــ ان األصــلي  أســ اليوج ــون 

األصــــلية د امل ــــا و  د امل ــــا و ال ائيــــةأ لتحــــد حمــــد اتفــــا  الشــــراكة الــــو م نشــــان ألســــ ان الشــــعون
مليــار دوار علـــس مــدن ثــ د ســـ وات ملشــاريع ا ســـ ان  1.13ت  ــي اا ومـــة م لــ  ال ائيــة. وس
ل ائيـــة. وهتـــدف ااســـ اتيجية ألمه ال هـــو  نال ـــ ن امل ـــتدا  د امل ـــا و ال ائيـــة عـــن  ريـــو د امل ـــا و ا

توجيــه التمويــد لتحقيــو نتــائج علــس صــعيد ألدارة املل يــة واايــازةأ وتوايــد ال ــ ان األصــلي  د تقــدت 
 ــدمات ا ســ انأ والت ــدي مل ــائد مل يــة امل ــاكن وقيــازة األراضــا. وستواصــد اا ومــة الت ــدي 
مل ـالة ااكتظـايف د وتمعـات ال ـ ان األصــلي  ال ائيـة عـن  ريـو لويــد ن ـاى م ـاكن جديـدة وةديــد 

 امل اكن ااالية د هذه اجملتمعات.
 

 (95-93و 90أمن اجملتمعات ا لية ونظا  العدالة )التوصيات   
اأ أســـ الييـــة د ة م ـــ ولية نظـــم العدالـــة اجل ائســـ اليتتحمـــد ق ومـــات الوايـــات واألألـــاليم األ -55
ة املشــاريع اشادفــة ألمه م افحــة ســ اليد ذلــك الشــر ة وا ــاكم وا صــ قيات. ولــو إل اا ومــة األ مبــا

 م   ات انعدا  األمن د اجملتمعات ا لية الفق ةأ مبا يشمد تع ي  اا ور املدرسا وفرا العمد.
أثــــر م اذــــر علــــس اســــتت ان األمــــن د ة علــــس األولويــــات الــــك شــــا ســــ اليوتركــــ  اا ومــــة األ -56

اجملتمعــات ا ليــةأ مبــا د ذلــك ألألامــة ن يــة لتيــة ألويــة للشــر ة تــدعم التواجــد الــدائم لرجــاإل األمــن د 
نعن اجملتمعات ال ائية لل  ان األصـلي أ ومواصـلة دعـم ق ومـة ا أللـيم الشـماي عـن  ريـو لويـد 

ا امل ــتمر لفرألــة العمــد املع يــة مب افحــة ااعتــداى نرنــامج ضــ ام الشــر ة اجملتمعيــ أ والــدعم اا ــوم
 د ا ألليم الشماي. علس األ فاإل

وستواصد اا ومة دعم ت ـم أنظمـة صـارمة ألزاى تعـا ا املشـرونات ال حوليـة د ذـس أ ـاى  -57
ال لــدأ كمــا ستواصــد دعــم جهــود وتمعــات ال ــ ان األصــلي  الراميــة ألمه م افحــة نارســات الع ــد 

لــت تــاث  ال حــوإلأ قــس يت ــىن جلميــع أفــراد اجملتمــعأ وفاصــة ال  ــاى واأل فــاإل والشــيوجأ املرت  ــة 
 العيش د أمن وس  .

مــرة أكثــر مــن وــ هم.  15ا ل قتجــاز مبعــدإل أســ اليويتعــر  أفــراد اجملتمعــات األصــلية د  -58
ــــرن اا ومــــة األ ضــــافة ألمه لويــــد ة أن ال كيــــ  علــــس دوافــــع الع ــــد د األمــــد اللويــــدأ نا ســــ اليوت

مشــاريع التــد د امل  ــر وم ــع ن ــوا األذــ اا الــذين يــرج  ارت ــاام جــرائمأ ســي دي نالتــاي ألمه 
  فن معدات ال جن د صفوف ال  ان األصلي .

 
 نوع الجنس -4 

 (120و 99و 56-53و 51و 49امل اواة ن  اجل    )املواد   
ة مـــع فتلـــد الـــدوائر والـــوزارات اا وميـــة  قـــراز ســـ الييعمـــد م تـــك املـــرأة التـــانع للح ومـــة األ -59

التقـــد  علـــس صـــعيد األولويـــات األرنـــع اااصـــة نـــاملرأةأ وهـــاا التم ـــ  ااألت ـــاديأ والقيـــادةأ وال ـــ مةأ 
 واملشاركة علس ال عيد الدوي.
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  وا ذـــك أن تع يـــ  امل ـــاواة نـــ  اجل  ـــ  د أمـــاكن العمـــد وزيـــادة مشـــاركة املـــرأة د ســـو  -60
العمــــد يــــدعم ل ــــ  املــــرأة األت ــــادياا ويعــــ ز ألق اســــها ناألمــــان د فتلــــد مراقــــد قياهتــــا. وتلتــــ   
اا ومـة نتع يـ  امل ـاواة نـ  اجل  ـ  د م ـان العمــد عـن  ريـو وكـاات وتشـريعات تعـ ز امل ــاواةأ 

ة اقـو  ا ن ـانأ يسـ المثد الوكالة املع ية نتع ي  امل اواة نـ  اجل  ـ  د م ـان العمـدأ واللج ـة األ
وألـــانون أ 2009وألـــانون ا ن ـــاف د العمـــد لعـــا  أ 1984وألـــانون م افحـــة التمييـــ  اجل  ـــا لعـــا  

 .2012امل اواة ن  اجل    د م ان العمد لعا  
ة ناااجــة ألمه زيــادة مشــاركة املــرأة د ســو  العمــدأ ســ اليوانل ألــاا مــن ت ــليم اا ومــة األ -61

مليــارات دوار لربنــامج األســرةأ لتتــي  لمنــاى واألمهــات امل يــد  4.4  فقــد أعل ــت عــن ا ــيي م لــ
مــن اايــارات وفــرا العمــدأ وكــذا لــدعم األســر واأل فــاإل ا تــاج أ نشــ د أف ــد. وســيحد نــدإل 
رعايــة اللفــد اجلديــد حمــد التوليفــة امللت  ــة مــن ااســتحقاألات والــربامج ال ــانقة. ويهــدف هــذا ال ــدإل 

د املائـــة مـــن رســـو  رعايـــة اللفـــد  85تـــدين واملتوســـعأ ويـــ او  م لغـــه مـــن ألمه دعـــم ذوي الـــد د امل
دوار أو أكثـــرأ  170 000د املائـــة لألســـر الـــك ي لـــ  مـــد وشا  50لألســـر امل  ف ـــة الـــد د ألمه 

ولــه ســقد حمــدد لل ــاعة. وه ــاآ نرنــامج ةــريف ملــدة ســ ت  لتــوف  مرنيــات أ فــاإل لألســر الــك ةــد 
 س  دمات رعاية اللفد ال ظامية.صعونة د اا وإل عل

ة االتـــ ا  الـــذي أندتـــه وموعـــة العشـــرين ألزاى تقلـــيي فجـــوة ســـ اليوألـــد ترأســـت اا ومـــة األ -62
. ويعــم هــذا االتــ ا  2025د املائــة  لــوإل عــا   25املشــاركة د ســو  العمــد نــ  اجل  ــ  ن  ــ ة 

د املائـةأ وألــد ي لـوي علــس  3العمــد ن  ـ ة ا تقلــيي الفجـوة نـ  اجل  ــ  د سـو  سـ الينال  ـ ة أل
 امرأة وفقاا لتوألعات العمالة الراه ة. 200 000زيادة عدد ال  اى العام ت مبعدإل 

ة نــدعم ريــادهتن للمشــاريع عــن  ريــو ســ اليوست ــتفيد ال  ــاى كــذلك مــن التــ ا  اا ومــة األ -63
ال ـــغ ة اشـــادف ألمه دعـــم أللـــا  مليـــارات دوار لتمويـــد نرنـــامج الواـــائد واملشـــاريع  5.5ا ـــيي 

ا وت يــد ن ــ ة املشــاريع أســ الياملشــاريع التجاريــة ال ــغ ة. وتشــ د ال  ــاى ثلــا مــديري املشــاريع د 
   د املائة. 50ال غ ة اجلديدة الك أنشاهتا ن اى عن 

ة ســــعيها ل لــــون هــــدف الت ــــو  اجل  ــــاين د اجملــــالس اا وميــــة ســــ اليوتواصــــد اا ومــــة األ -64
 39.7ة ســـ اليد املائـــةأ قيـــا ت لـــ  ن ـــ ة ال  ـــاى د امل اصـــك ا داريـــة د اا ومـــة األ 40 ة ن  ـــ
أ الــــذي حيــــدد ال  ــــاى املــــ ه ت لتقلــــد BoardLinksة نرنــــامج ســــ الياملائــــة. وتــــدعم اا ومــــة األ د

 م اصك د اجملالس ا دارية اا ومية لتعيي هن فيها نش د م اذر.
ة كــذلك مــع أصــحان امل ــلحة د القلــاع  التجــاري واجملتمعــا اليســ  وتعمــد اا ومــة األ -65

 ســ ايلـدعم زيــادة لثيــد املــرأة د أدوار القيــادة وااــاذ القـرار. وه ــاآ ذــراكة نــ  اا ومــة واملعهــد األ
ملــديري الشـــركات د ت فيـــذ نرنـــامج املـــ   الدراســـية لتحقيــو الت ـــو  د اجملـــالس ا داريـــةأ وهـــو نرنـــامج 

ا  ك ـــــ  ويهـــــدف ألمه زيـــــادة عـــــدد ال  ـــــاى د وـــــالس ألدارة امل س ـــــات اااصـــــة ووـــــ  حيظـــــس ن جـــــ
 اا ومية.
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ة اقـو  س اليدوار د مشرو  ت فذه اللج ة األ 150 000ة س اليوألد استثمرت اا ومة األ -66
جـازة ا ن ان ويهدف ألمه ت ويد أصحان العمد مبوارد ومعلومات عن دعم الوالـدين أث ـاى فـ ة اامـد وأل

األمومـــــة والعـــــودة ألمه العمـــــد. كمـــــا أ لقـــــت الوكالـــــة املع يـــــة نامل ـــــاواة نـــــ  اجل  ـــــ  د م ـــــان العمـــــد 
أ اـــــدف ألذكـــــاى الـــــوعا د هـــــذا اجملـــــاإل 2014و  يـــــة نشـــــان ت ـــــاف  األجـــــور د أيلوإل/ســـــ تمرب  الـــــةا 
ىات أصحان العمد د لري ورصد تل يو ت اف  األجور د م س اهتم. ويقـد  م تـك ا ق ـا ودعم
 نيانات عن ت اف  األجور كد ستة أذهرأ جيري نشرها ولليها نش د دوري. س اياأل
اأ ال ـــيدة ناتاذـــا دي ـــ وياأ ا نقـــاى علـــس هـــدف أســـ اليوت ـــمن ســـف ة ال  ـــاى والفتيـــات د  -67

ا. وتقــو  نانشــلة ســ اليامل ــاواة نــ  اجل  ــ  حمــوراا لل ياســات ااارجيــة ونرنــامج امل ــاعدة ااارجيــة أل
دعــوة علــس ال ــعيد الــدوي ل ــمان مشــاركة املــرأة علــس ألــد  امل ــاواة مــع الرجــد د الشــ ون ال ياســية 
وااألت ــادية وااجتماعيــة. وهــا تعمــد مــع اا ومــات وا افــد ا ألليميــة واملتعــددة األ ــراف والشــركاى 

ألــع القيــادة وصــ ع القــرارأ ول ــ  املــرأة ا  ــائي  وم ظمــات اجملتمــع املــدينأ لل هــو  نــدور املــرأة د موا
األت ــــادياا ووضــــع قــــد للع ــــد املمــــار  ضــــد ال  ــــاى والفتيــــاتأ ن كيــــ   ــــاا علــــس م لقــــة ا يلــــ  
اش ــدي واشــادف. وتشــمد األولويــات األ ــرن اايــة ال  ــاى والفتيــات د أوضــا  ال ــ ا  ودورهــن د م ــع 

د شــن ار د ال  ــاى والفتيــاتأ ولقيــو نتــائج أف ــامل ازعــات وت ــويتها ون ــاى ال ــ  أ ووضــع قــد ل ةــ
 علس صعيدي ال حة والتعليم.

ويتلـــر  فـــر   الع ـــد األســـري  أدنـــاه ألمه معلومـــات عـــن االـــة الو  يـــة للحـــد مـــن الع ـــد  -68
أ وألمه التـــــدان  األ ـــــرن الراميــــة ألمه الت ـــــدي شـــــذه 2022-2010ضــــد ال  ـــــاى وأ فـــــاشن للفــــ ة 

 ية  اصة لدن اا ومة.امل الة الك لظس ناولو 
 

 (52و 51التميي  اجل  ا )التوصيتان   
تــدعم تشــريعات وسياســات عــد  التمييــ  اا وميــة علــس ُصــُعد االــاد والوايــات واألألــاليم  -69

أ 1984ألــانون م افحــة التمييــ  اجل  ــا لعــا  ا ن فالــة ققــو  مت ــاوية للمــرأة. وحيظــر أســ اليالتــ ا  
التمييــ  د عــدد مــن وــاات اايــاة العامــة علــس أســا  اجلــ س أو ااالــة التحــرا اجل  ــاأ كمــا يعــد  

ال وجيــة أو امل ــ وليات العائليــة أو الرضــاعة واامــد أو اامــد املفــ  أ فعــ ا يعاألــك عليــه القــانون. 
ويـــ ي القـــانون كـــذلك علـــس تـــدان   اصـــة هتـــدف ألمه لقيـــو امل ـــاواة الواألعيـــة نـــ  الرجـــد واملـــرأةأ 

 اواة د اجملاات األ رن الك ي ي عليها القانون.ف  ا عن امل 
 

 الميل الجنسي والهوية الجنسانية والثنائية الجنسية -5 
 (68-66و 51التحرر من التميي  )التوصيات   

ة نـــان ل ـــد ألن ـــان ااـــو د ااقـــ ا  وال رامـــة واامايـــة القانونيـــة ســـ اليتـــ من اا ومـــة األ -70
أ 2013ه كث ـــائا اجل  ـــا. ود عـــا  وضـــع و هويتـــه اجل  ـــانية أولـــه اجل  ـــا أنغـــن ال ظـــر عـــن مي

أ لي فــد اامايــة مــن التمييــ  علــس أســا  امليــد 1984ألــانون م افحــة التمييــ  اجل  ــا لعــا  ُعــد إل 
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ا مــن أوائــد ال لــدان الــك ســ  ت ألــوان  أســ الياجل  ــا أو اشويــة اجل  ــانية أو الث ائيــة اجل  ــية. وتعــد  
 من التميي . اماية ث ائيا اجل س

امل ـــادف التوجيهيـــة ل عـــ اف نـــاجل س ونـــو  ة ســـ اليأ أ لقـــت اا ومـــة األ2013ود عـــا   -71
وهتــدف هــذه امل ــادف التوجيهيــة ألمه توقيــد األدلــة املللونــة مــن أي ذــ ي  ث ــات ج  ــه اجلــ س. 

ــــدن وزارات ووكــــاات اا ومــــة األ ألجــــراى ة. وا ُيشــــ م ســــ اليأو نــــو  ج  ــــه د ال ــــجد املــــدين ل
عمليـــة لتحديـــد اجلــــ س أو متانعـــة أي عــــ   هرمـــوين ل عــــ اف نتغيـــ  نــــو  اجلـــ س د ال ــــج ت 

 ة.س الياملدنية للح ومة األ
ـــــيم العاصـــــمة األ2014ود زذار/مـــــار   -72 ة تشـــــريعاا يلغـــــا ذـــــرم   ـــــو  ســـــ اليأ أصـــــدر ألألل

  ـــهم د ذـــهادة املـــي د. األذـــ اا املت ـــوع  ج  ـــياا وج  ـــانياا لعمليـــة لديـــد اجلـــ س أل ـــد تغيـــ  ج
ويت امن صـدور هـذا التشـريع مـع تغيـ ات أ ـرن د سياسـات ق ومـة ألأللـيم العاصـمة تشـمد ااعـ اف 
نــالت و  اجل  ــا واجل  ــاين مبوجــك القــانون عــن  ريــو ال ــما  لألذــ اا نا تيــار فئــة ثالثــة للجــ س 

 د ذهادات مي دهمأ ها فئةا و  حمدد/ث ائا اجل س.
 

 ن  أذ اا من نفس اجل سالع ألات   
م ــــذ ااســــتعرا  األ ــــ   أاأســــ اليســــ  ت أألــــاليم ج ــــون ويلــــ  اجلديــــدة وف توريــــا وج ــــون  -73
اأ ألـــوان  تلغـــا ا دانـــات اجل ائيـــة التارخييـــة د ســـيا  األنشـــلة اجل  ـــية نـــ  أذـــ اا مـــن ســـ اليأل

 نفس اجل س وتتحرآ وايات أل ائية أ رن د ااةاه ذاته.
 

 (49و 46و 41و 40ذوو اإلعاقة )التوصيات  األشخاص -6 
ة د وــــاإل ا عاألــــة علــــس ألقــــداد تغيــــ ات ســــ اليت لــــوي االــــة ا صــــ قية للح ومــــة األ -74

جوهريــــة د اجملتمــــع لتح ــــ  التجرنــــة املعيشــــية لــــذوي ا عاألــــة وأســــرهم ومــــن يقــــو  علــــس رعــــايتهم. 
ة عـــن كثـــك مـــع ق ومـــات الوايـــات واألألـــاليم لتحقيـــو هـــذا اشـــدف مـــن ســـ اليوتعمـــد اا ومـــة األ

ألــانون م افحــة  ــ إل ااســ اتيجية الو  يــة لوعاألــة وامل لــع الــو م للتــام  ضــد ا عاألــة. ويــ ي 
علــس أذــ اإل اايــة هامــة لــذوي ا عاألــة مــن التمييــ  علــس  1992التمييــ  علــس أســا  ا عاألــة لعــا  
عات لـــدن مجيـــع الوايـــات واألألـــاليم تـــ ي علـــس ســـ د انت ـــاف د ال ـــعيد االـــادي. وه ـــاآ تشـــري

 قاات التميي  علس أسا  ا عاألة. 
أ الـــك أألرهتـــا اا ومـــات 2020-2010وتـــ ي ااســـ اتيجية الو  يـــة نشـــان ا عاألـــة للفـــ ة  -75
  املعـــوأل . وترمـــا ســـ اليأ علـــس أل ـــار سياســـاف و ـــم لتح ـــ  معيشـــة األ2011ة د عـــا  ســـ الياأل

ــن ذوي  ااســ اتيجية ألمه اعتمــاد كــج أكثــر اــواا د نلــورة ال ياســات والــربامج وال ــىن التحتيــةأ مبــا مي  
ا. وسي ــهم ل ــ  الوصــوإل ألمه امل ــاين ووســائد أســ اليا عاألــة مــن املشــاركة د مجيــع م ــاقا اايــاة د 

د ضــــــمان ق ــــــوإل  ال قــــــد والفعاليــــــات ااجتماعيــــــة و ــــــدمات التعلــــــيم والرعايــــــة ال ــــــحية والعمــــــدأ
األذـــــ اا ذوي ا عاألـــــة علـــــس فرصـــــة لقيـــــو ذاهتـــــم كمـــــوا    علـــــس ألـــــد  امل ـــــاواة مـــــع ا  ـــــرين. 
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   صــــ   عمليــــات 2014-2011ُصــــممت مرقلــــة الت فيــــذ األومه املع ونــــة  ألرســــاى األســــس  وألــــد
ألمه  الـــيع وت فيـــذ ااـــدمات العامـــة م هـــا واااصـــة نـــذوي ا عاألـــة د ذـــس الـــربامج الرئي ـــية. وألضـــافة

ألقـراز التقـد  د االت امـات القائمــةأ سـتع س مرقلتـا الت فيـذ الثانيــة والثالثـة الفـرا امل ـتق لية لتح ــ  
تقـــدت ااـــدمات ونتائجهـــا نال  ـــ ة لـــذوي ا عاألـــة. وســـتُقد أ د أل ـــار هـــذه ااســـ اتيجيةأ تقـــارير كـــد 

   ات الرئي ية علس ال عيد الو م.ةأ لرصد التقد  ا رز د اجملاس اليس ت  ألمه ولس اا ومات األ
ا ةــاه األذــ اا ذوي ا عاألــة مــن  ــ إل نرناوهــا ا صــ قا الرائــدأ أســ اليويتاكــد التــ ا   -76

قيـا يقـد  هـذا امل لـع دعمـاا مـدن اايـاة لتح ـ  معيشـة امل لع الو م للتام  ضـد ا عاألـةأ 
 األذ اا ذوي ا عاألة ومن يقو  علس رعايتهم.

أ مث أضــيفت 2013لوز/يوليــه  1ا م ــذ أســ اليفيــذ امل لــع د أرنــع م ــا و ةري يــة د ونــدأ ت  -77
. وســــيتم نشــــر امل لــــع د مجيــــع الوايــــات 2014لوز/يوليــــه  1ثــــ د م ــــا و ةري يــــة أ ــــرن م ــــذ 

 .(5)2019ا الغرنيةأ  لوإل لوز/يوليه أس اليواألألاليم ناستث اى 
 460 000كامــــدأ فءنــــه ســــيقد  الــــدعم ألكثــــر مــــن وع ــــدما يــــتم نشــــر امل لــــع نشــــ د   -78

ذـــ ي مـــن ذوي ا عاألـــات اجل ـــيمة والدائمـــةأ وســـيتي  شـــم اايـــار وال ـــيلرة علـــس األدوات الـــك 
 حيتاجوكا لتحقيو أهدافهم وتللعاهتم علس صعيد املشاركة ااجتماعية وااألت ادية.

مليـــون دوار علـــس مـــدن أرنـــع  35ة تقـــدت ســـ اليأ أعل ـــت اا ومـــة األ2015ود أيار/مـــايو  -79
. ويشـــمد ذلـــك ألنشـــاى نوانـــة 2018ســـ واتأ لل ـــدى د وضـــع  ـــوذ  جديـــد لعمالـــة املعـــوأل  د عـــا  

  كمركــ   ــدمات رألميــة جديــد مل ــاعدة ذوي ا عاألــة JobAccess Gatewayتوايــد للمعــوأل  ا"هــا  
هــــا. وست ــــللع اا ومــــةأ علــــس تلــــوير املهــــارات امل ئمــــة وتــــوجيههم  ــــو ألجيــــاد وايفــــة واافــــايف علي

أل ــار اســ اتيجية أوســع نلاألــاا نشــان عمالــة الشــ انأ نتجــرنت  و  يتــ  ل مــاذ  مت   ــة د دعــم  د
 العمالة مل اعدة ذ ان الفئات ا رومة امل ان  نامرا  عقلية د ألجياد عمد واافايف عليه.

 
 املشاركة د نظا  العدالة اجل ائية  

علـــس أن ق ومـــات الوايـــات واألألـــاليم م ـــ ولة عـــن مرافـــو ااقتجـــاز ا أســـ الييـــ ي دســـتور  -80
ة تــــــدان  مل ــــــاعدة املعــــــوأل  ســــــ الياجل ــــــائا ومرافــــــو ال ــــــحة العقليــــــة. وت فــــــذ الوايــــــات واألألــــــاليم األ

ااقتياجــات املعقــدة أو الــذين يعــانون أوجــه ضــعد ذــديد علــس املشــاركة نفعاليــة أكــرب د نظــا   ذوي
مد ذلــك الوصــوإل ألمه  ــدمات املرافقــة واملشــورة والــدعم لألذــ اا الــذين يعــانون العدالــة اجل ائيــة. ويشــ

 م اعك عقليةأ ف  ا عن تدريك ا قق  علس استجوان الشهود ذوي ااقتياجات اااصة.
وتعــــد  م ــــالة األمـــــرا  العقليــــة وا عاألــــة املعرفيـــــة د نظــــا  العدالــــة اجل ائيـــــة مــــن اجملـــــاات  -81

وألصـــ   م ـــتمرين. وألـــد أجنـــ ت عـــدة استعراضـــات ذات صـــلة علـــس صـــعيدي اااضـــعة اســـتعرا  
نشــان  امل ــاواة  ســ اياالــاد والوايــاتأ مبــا د ذلــك دراســة أجرهتــا مــ  راا جل ــة ألصــ   القــانون األ

 والقدرات وا عاألة د ألوان  ال وم ولا .
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 (39التعقيم )التوصية   
أ دراســة عـن التعقـيم الق ــري أو 2013أ د عـا  يسـ اأكـت جل ـة تانعـة جمللــس الشـيوج األ -82

وـ  اللـوعا لـذوي ا عاألــة وث ـائيا اجلـ س. و ل ـت الدراســة ألمه وموعـة توصـيات نشـان مواضــيع 
نأ وتوقيــد التشــريعاتأ والعــ   اللــف. و ل ــت اللج ــة ام هــا التعلــيمأ والتمثيــد وامل ــاعدة القانونيــ

ة نشـــ د ألـــا ع ألـــد حيـــر  ذوي ا عاألـــة مـــن ققهـــم د ألمه أن قظـــر ألجـــراىات التعقـــيم وـــ  الع جيـــ
اا ـــوإل علـــس مجيـــع ســـ د الـــدعم اللـــف املتاقـــة علـــس ألـــد  امل ـــاواة مـــع وـــ هم. وجـــاى رد اا ومـــة 

ة علـــس تقريـــر اللج ـــة نـــان وال يـــة التوصـــيات ت ل ـــو علـــس صـــعيدي الوايـــات واألألـــاليمأ وأن ســـ الياأل
 ملتانعة هذه امل ائد كما ي  غا. اا ومة ستواصد العمد مع الوايات واألألاليم

 
 (46األطفال )التوصية  -7 

ا نتح ــ  رفــاه األ فــاإل وســ متهم. وهــا د  ــور ت فيــذ أل ارهــا الــو م األوإل أســ اليتلتــ    -83
مــــن  ــــ إل سل ــــلة مــــن  لــــع العمــــد الث ثيــــة  2020-2009اأ للفــــ ة أســــ اليامايــــة أ فــــاإل 

كجـــاا ذـــام ا و ويـــد األمـــد امايـــة األ فـــاإل مـــن ااعتـــداى ال ـــ وات. ويشـــ د هـــذا ا  ـــار الـــو م 
وا اــــاإلأ وتع يــــ  ســــ متهم ورفــــاههم. ويركــــ  ا  ــــار نشــــ د أكــــرب علــــس الوألايــــة والتــــد د امل  ــــر 
ــــداى وا اــــاإل ألــــد قــــدثا فيهــــا فعــــ ا.  ــــك ي ــــون ااعت وااســــتجانة لألســــر واأل فــــاإل د ااــــاات ال

 عمد األومه ما يلااوتشمد نعن ا جنازات ا ددة الة ال
  نلــورة  لــة و  يــة لــدعم أ فــاإل ال ــ ان األصــلي أ لــ   األولويــة لل ــ ان األصــلي  وســ ان

ـــــة الو  يـــــة  ـــــواإل فـــــ ة ت فيـــــذ  ـــــور  د مجيـــــع املشـــــاريع امل ـــــتق لية ذات األولوي جـــــ ر م ـــــيو ت
 الو م؛ ا  ار

  ذات اللـــانع اجل  ـــا  ا ألزاى ال ـــلوكياتأســـ اليألجنـــاز الدراســـة الو  يـــة األومه عـــن اســـتجانة
 أو امل يئة ج  ياا لدن األ فاإل واليافع .

( مـــــا ســـــتقو  نـــــه اا ومـــــات والقلـــــا  وـــــ  2015-2012وت ـــــ    لـــــة العمـــــد الثانيـــــة ) -84
 اا وما واجملتمع األوسع  قراز التقد    إل ال  وات الث د التالية من عمر ا  ار الو م.

 ـــاك اللفـــد املثلـــس عـــن  ريـــو اايـــة األ فـــاإل مـــن م 1975ألـــانون األســـرة لعـــا  وي فـــد  -85
األذن اجل ـــدي أو ال ف ـــا ال ـــاجم عـــن ااعتـــداى أو ا اـــاإل أو الع ـــد األســـري. وجيـــك أن تراعـــا 
 ا ــاكم م ــاك اللفــد املثلــس ع ــدما ت ــدر ألراراهتــا املتعلقــة   ــانة األ فــاإل. وألــد وضــعت التعــدي ت

 صــلك امل ـــائد الـــك يت اوشــا القـــانون وجعلـــت ســـ متهم الــك أُد لـــت علـــس ألــانون األســـرة األ فـــاإل د
 رأ  أولوياهتا. علس
ة تعيـــــ  جل ـــــة مل يـــــة مع يــــــة ســـــ اليأ أعل ـــــت اا ومـــــة األ2013ود كـــــانون الثاين/ي ـــــاير  -86

نااسـتجانات امل س ـية ل عتـداى اجل  ـا علـس األ فـاإل. وتتحـرن اللج ـة املل يـة ال ـ د الـك ت فــد 
تــوف  اايــة أف ــد لأل فــاإل وات ــا  أف ــد املمارســات علــس صــعيد ا نــ ن  للم س ــات واا ومــات
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عــــن ااــــوادد وااســــتجانة شــــاأ والت ــــدي ألثــــر ااعتــــداى اجل  ــــا علــــس األ فــــاإل. ومــــن املقــــرر أن 
ة عــدداا مــن ســ الي. ولــوإل اا ومــة األ2017ي ــدر التقريــر ال هــائا للج ــة د كــانون األوإل/دي ــمرب 

 املتاثرين.  دمات الدعم لألذ اا
ة  لــة لتح ــ  وصــوإل األ فــاإل ا ــروم  ســ اليأ أعل ــت اا ومــة األ2015ود أيار/مــايو  -87

ـــة امل  ـــرة عـــن  ريـــو ذـــ  ة األمـــان لرعايـــة اللفولـــةأ ت ـــليماا م هـــا نـــان  وال ـــعفاى ألمه  ـــدمات اللفول
اجليـــــد. األ فــــاإل الــــذين ي شــــ ون د اــــروف قرمــــان ي ـــــتفيدون نشــــ د  ــــاا مــــن التعلــــيم امل  ــــر 

وتت ـمن ذــ  ة األمــان املــذكورة م ــاعدات لتغليــة الرسـو  املدرســية ا ضــافية لأل فــاإل واألســر ا رومــة 
ونرنــــامج مــــ   ت اف ــــية لتقلـــــيي ااــــواج  الــــك لــــوإل دون اا ـــــوإل علــــس  ــــدمات رعايــــة اللفولـــــة. 

ل مهـــا مـــن معـــدات وســـتتلقس مراكـــ  رعايـــة األ فـــاإلأ د أل ـــار هـــذا الربنـــامجأ لـــوي ا أكـــرب للتـــ ود مبـــا ي
 ومواف  لدعم األ فاإل ذوي ا عاألة واأل فاإل امل حدرين من أسر مت وعة ثقافياا أو لغوياا.

 
 (29و 28املفوضة الو  ية لللفولة )التوصيتان   

  زذار/ 25اأ ال ـــيدة ميغـــان ميتشـــدأ د أســـ اليُعي ـــت املفوضـــة الو  يـــة األومه لللفولـــة د  -88
ا. أســـ اليوات. وكـــان تعيي هـــا  لـــوة فائقـــة األايـــة د اايـــة األ فـــاإل د أ لفـــ ة  ـــس ســـ 2013مـــار  

 وتت فـــد ال ـــيدة ميتشـــد مب ـــ ولية ال كيـــ  علـــس ققـــو  األ فـــاإل وم ـــااهم وعلـــس القـــوان  وال ياســـات
 والربامج الك ت ثر عليهمأ ا سيما الفئات األضعد م هم.

 
 (142و 49و 44و 43التمييز على أساس السن )التوصيات  -8 

ة نتع ي  ققـو  امل ـ   واايتهـا وألـد عملـت د هـذا اجملـاإل مـع فريـو س اليتلت   اا ومة األ -89
 األمم املتحدة العامد املفتو  الع وية املعم نالشي و ة.

ا األومه املع يـــة نـــالتميي  علـــس أســـا  ال ـــنأ ف امـــة ال ـــيدة ســـوزان أســـ اليوُعي ـــت مفوضـــة  -90
لوايـــة مـــدهتا  ـــس ســـ وات. وهـــا م ـــ ولة عـــن التوعيـــة مب ـــائد  2011لوز/يوليـــه  30رايـــانأ د 

التمييــ  علــس أســا  ال ــن والــدعوة ألمه الق ــاى علــس مجيــع أذــ اله ورصــدها د مجيــع م ــاقا اايــاة 
ة اقــو  ا ن ــان ســ اليالعامــة. وســت أ  املفوضــة الدراســة املــذكورة أعــ ه الــك ســتجريها اللج ــة األ

  األكــرب ســ اا وذوي ســ اليرســات واملواألــد والقــوان  االاديــة الــك تــ ثر علــس مشــاركة األنشــان املما
 ا عاألة د سو  العمدأ ن فتها مفوضة مع ية نالتميي  علس أساسا ال ن وا عاألة. 

أ هــذا ال ــو  مــن التمييــ  د 2004ألــانون م افحــة التمييــ  علــس أســا  ال ــن لعــا  وحيظــر  -91
ا وأألاليمهــا أســ الياة العامــةأ مبــا د ذلــك ال ــ ن والتعلــيم والعمــد. وت فــذ وايــات مجيــع وــاات اايــ

ألواني هـــا اااصـــة د وـــاإل م افحـــة التمييـــ  ولظـــر التمييـــ  علـــس أســـا  ال ـــن. وتشـــمد التشـــريعات 
 الو  ية األ رن الك تع ز أل ار ااية األذ اا امل    ما يلاا

   الــــذي يــــ ي علــــس ذــــ  ة أمــــان لــــدعم د ــــد أ 1991ألــــانون ال ــــمان ااجتمــــاعا لعــــا
 ؛األذ اا الذين ةاوزوا سن التقاعد
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   أ الـذي يي ـر اا ـوإل علـس الرعايـة ال ـحية ملـن حيتاجهـا 1997ألانون رعاية امل    لعـا
ألمه عرألــــه أو ثقافتــــه أو لغتــــه أو ج  ــــه أو اروفــــه ااألت ــــادية أو  ال ظــــرمــــن امل ــــ  أ دون 

 .م انه اجلغراد
  

 د في الحياة والحرية واألمن على شخصهحق الفر  -باء 
 منع التعذيب -1 

 (89و 88جلوى الشر ة ألمه استعماإل القوة )التوصيتان   
ألــــانون ال وم ولــــا ا أليــــوداا علــــس جلــــوى الشــــر ة ألمه اســــتعماإل القــــوة. ويــــ ي أســــ اليتفــــر   -92

القـــدر املعقــــوإل ة جيـــك أا ت ـــتعمد ســـون ســــ اليأ علـــس أن الشـــر ة األ1914نشـــان اجلـــرائم لعـــا  
وال ــروري مــن القــوة ع ــد ت فيــذ مــذكرة ألــ ن أو عمليــة توأليــد. ويتلقــس أفــراد الشــر ة تــدري اا م ثفــاا 
وحي ـــلون علـــس دعـــم ت ظيمـــا رفيـــع امل ـــتون فيمـــا يتعلـــو مبمارســـة هـــذه ال ـــ قياتأ مبـــا ي ـــمن 

 است دامها نفعالية وعلس  و ا يعر   أفراد الشر ة أو العامة لل لر.
ا د هـــذا ال ـــدد هـــو عـــد  اســـت دا  القـــوة ألا كمـــ ذ أ ـــ أ أســـ الي ـــدأ الـــذي تعتمـــده وامل -93

ومبــا يت اســك مــع م ــتون التهديــد الــذي ي لــوي عليــه املوألــدأ ونــادال قــد يفــا مبتلل ــات ال ــ مة 
 وفعالية أداى واجك الشر ة.

ةأ كمـــا ليســـ اوجيـــري التحقيـــو نشـــ د ذـــامد د أي ذـــ اون تتعلـــو نالشـــر ة االاديـــة األ -94
ميـار  م تــك أمـ  مظــاك ال وم ولــا ومفـو  ن اهــة ألنفــاذ القـانون ألــدراا م ئمــاا مـن الرألانــة. وه ــاآ 

 ة.س اليترتي ات ناثلة مل قة د مجيع الوايات واألراضا األ
 

 (91و 71املعاملة ا ن انية لل ج اى )التوصيتان   
للم ــادف التوجيهيــة ال موذجيــة ة  ــدمات ألصــ قية وفقــاا ســ اليتقــد  الوايــات واألألــاليم األ -95

ت ـــت دمها الوايــات واألألـــاليم  م ـــادف توجيهيــة موقــدةأ الـــك تتــالد مــن اأســ اليلوصــ قيات د 
د وضــع معاي هــا التشــريعية وال ياســاتية واألدائيــة د وــاإل املمارســات ااقتجازيــة. وتت ــو امل ــادف 

لـــة دوليـــااأ مبـــا د ذلـــك املعـــاي  ال موذجيـــة الـــدنيا ملعاملـــة ال ـــج اى الـــك التوجيهيـــة مـــع املعـــاي  املق و 
اعتمــدهتا األمــم املتحــدة. كمــا تقــر  هــذه امل ــادف التوجيهيــة نــالظروف ااجتماعيــة والثقافيــة واللغويـــة 

 ولرا علس أ ذها نع  ااعت ار. الفريدة لل ج اى من ال  ان األصلي 
أي وفـــاة لـــدد أث ـــاى ااقتجـــاز ألمه الل يـــك الشـــرعا اجل ـــائا اأ جيـــك ألقالـــة أســـ اليود  -96

ة سياســات ت ــمن التعامــد مــع أي قالــة وفــاة ســ اليللتحقيــو نشــاكا. وتل ــو الوايــات واألألــاليم األ
د ال ـــجن ن  اهـــة واقـــ ا أ واســـتيفاى مجيـــع املتلل ـــات القانونيـــة والدي يـــة والثقافيـــة والروقيـــة املت ـــلة 

لعلــــم ا جــــرا  الربنــــامج  الــــو م اــــاات الوفــــاة د  ســــ ايأنشــــا املعهــــد األأ 1992اــــا. ود عــــا  
ال ـــجنأ ل صـــد م ـــذ ذلـــك ااـــ  نلـــا  و  يعـــة مجيـــع قـــاات الوفـــاة د ال ـــجن ود نظـــا  أل ـــاى 
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كــــانون   1األقــــداد ود ااــــ س ااقتيــــا ا. كمــــا مُجعــــت ال يانــــات ذات ال ــــلة نــــاثر رجعــــا م ــــذ 
 للعمو . الربنامجيع التقارير املتعلقة اذا أ وتتا  مج1980الثاين/ي اير 

 (34نظا  الت ليم )التوصية   
. وألذا صـــدر 1988ألـــانون الت ـــليم لعـــا  ا ملقت ـــيات أســـ اليخي ـــع نظـــا  ت ـــليم املللـــون  د  -97

ألـرار ناسـتيفاى  لــك ت ـليم ذـ ي مــا للشـروم الواج ـةأ جيــك أن يـرفن املـدعا العــا  ت ـليمه مـع ذلــك 
جرميتـــه تُعاألـــك نا عـــدا أ مـــا ك ي ـــدر تعهـــد مـــن ال لـــد امللالاـــك نت ـــليمه نعـــد  فـــر  عقونـــة ألذا كانـــت 

ا عــــدا أ أو نعــــد  ت فيــــذها ألذا كانــــت ألــــد صــــدرت نالفعــــد. ود ااــــاات الــــك خيتــــار فيهــــا الشــــ ي 
امللالـ ـك نت ــليمه عــد  اللعــن د  لــك الت ــليمأ جيــك علــس املــد عا العــا  مــع ذلــك أن يلمــئن ألمه أن 

 ته ألمه ال لد امللالاك ا ت لوي علس  لر تعرضه لعقونة ا عدا  أياا كانت اجلرمية.عود
 

الربوتوكـــوإل اا تيـــاري اتفاأليـــة م اه ـــة التعـــذيك ووـــ ه مـــن ضـــرون املعاملـــة أو العقونـــة القاســـية   
 (6-1أو ال ألن انية أو املهي ة )التوصيات 

ت ست ــد   علــس الربوتوكــوإل اا تيــاري ة علــس  ــا مــا ألذا كانــســ اليتع ــد اا ومــة األ -98
ا. وا ــــع أمــــاكن ااقتجــــاز د أســــ الياتفاأليــــة م اه ــــة التعــــذيك ليــــد د نــــذلك قيــــ  ال فــــاذ د 

ا قاليــاا ألمه تفتــيش م ــتقد مــن وموعــة كيانــات علــس صــعيد االــاد والوايــات واألألــاليمأ مبــا أســ الي
ة اقــو  ســ اليوايــات واألألــاليم واللج ــة األد ذلــك م تــك أمــ  مظــاك ال وم ولــا وأم ــاى مظــاك ال

ة الت ــــديو علــــس الربوتوكــــوإل اا تيــــاري فءكــــا ســــت ظر د ســــ اليا ن ــــان. وألذا ألــــررت اا ومــــة األ
 اشيئات امل اس ة ل ضل   مبها  التفتيش ا لية د أل ار زلية امل ع الو  ية.

 
 (82-76و 74-72و 47العنف األسري )التوصيات  -2 

ة ناألايـــة اجلوهريـــة افـــن ســـ مة ال  ـــاى وأســـرهن مـــن الع ـــد د ســـ اليمن اا ومـــة األتـــ   -99
ة قاليــاا د ت فيـذ االــة الو  يـة للحــد سـ اليم ـازشن ووتمعــاهتن ا ليـة. وتشــارآ مجيـع اا ومــات األ

 وضــمان فعاليــة الــربامج امل فــذة د أل ارهــا 2022-2010مــن الع ــد ضــد ال  ــاى وأ فــاشنأ للفــ ة 
عامـاا نالتعـاون مـع  12وت ويدها مبا يل   من موارد. وهتدف هـذه االـةأ الـك ميتـد ت فيـذها علـس فـ ة 

ق ومـــات الوايـــات واألألـــاليمأ ألمه ااـــد  نشـــ د ك ــــ  وم ـــتدا  مـــن قـــاات الع ـــد ضـــد ال  ــــاى 
 وأ فاشن من   إل جهود وتمعية مت املة. 

( أســـس االـــة الو  يـــة وواك ـــت ألنشـــاى 2013-2010وألـــد أرســـت  لـــة العمـــد األومه ) -100
م ظمــة األ ــاد الو  يــة ل ــ مة املــرأة مــن أجــد  ال ــىن التحتيــة الو  يــة الرئي ــية الــك ت ــم ت ألنشــاى 

  الـك Our Watchأ وم ظمـة الوألايـة األوليـة امل ـماة   ااد مـن قـاات الع ـد ضـد ال  ـاى وأ فـاشن
 مه تغي  املواألد ال ملية الثقافية ةاه الع د وتع ي  ألألامة ع ألات ألائمة علس ااق ا .هتدف أل
د  2014ق يران/يونيـــه  27وأ لـــو رئـــيس الـــوزراى  لـــة العمـــد الثانيـــة لل لـــة الو  يـــة د  -101

ة علــس أايتهــا لتع يــ  ســ اليألجــراى عمليــاا اتفقــت مجيــع اا ومــات األ 26ســيدينأ وهــا تتــالد مــن 
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مليـــون دوار لـــدعم ت فيـــذ  لـــة العمـــد  100ة أكثـــر مـــن ســـ اليمة املـــرأة. وألـــدمت اا ومـــة األســـ 
الثانية. ومي ن اا وإل علس معلومـات مف ـلة عـن االـة الو  يـةأ مبـا د ذلـك  لـة عملهـا الثانيـةأ 

 .http://www.dss.gov.au/nationalplanعلس الرانعا 
الثانيــــة د فهــــم ةــــارن الع ــــد املت وعــــةأ ا ســــيما د وتتمثــــد أولويــــة رئي ــــية الــــة العمــــد  -102

أوســام الفئــات املعرضــة نشــدة مل ــا ر الع ــدأ مبــا د ذلــك ن ــاى ال ــ ان األصــلي  وســ ان جــ ر 
 م يو تور أ وال  اى امل حدرات من  لفيات مت وعة ثقافياا ولغويااأ وذوات ا عاألة.

وار لتمديـــــد اتفـــــا  الشـــــراكة الو  يـــــة مليـــــون د 230ة م لـــــ  ســـــ اليوت ـــــتثمر اا ومـــــة األ -103
أ مـــــع ألعلـــــاى األولويـــــة لتمويـــــد ااـــــدمات األساســـــية لل  ـــــاى 2017مل افحـــــة التشـــــردأ قـــــس عـــــا  

ة ســ اليألضــافة ألمه هــذا ااتفــا أ ا ــي اا ومــة األعرضــ  للع ــد امل ــ ي واألســري. و واأل فــاإل امل
مليـــون دوار  250انأ م هـــا م لـــ  مليـــار دوار للوايـــات كـــد عـــا  لتمويـــد نـــرامج ا ســـ  1.3 ـــو 

 ف  ة علس ال عيد الو م لتقدت اادمات م اذرة للمشردين.
 ـــــدمات الـــــدعم ا ل ـــــ وين واشـــــاتفا ل ـــــحايا الع ـــــد  1800RESPECTوتقـــــد  م ظمـــــة  -104

م يـــ  دوار لـــدعم امل ظمـــة د  4ة زيـــادة د التمويـــد مب لـــ  ســـ اليامل ـــ ي. وألـــد أعل ـــت اا ومـــة األ
مليـــون  33.50ة الللـــك املت ايــد علـــس  ــدماهتا. ونـــذلك ي لـــ  ومــو  التمويـــد املقــد  للم ظمـــة تل يــ

 .2017ق يران/يونيه  30دوار علس مدن ث ثة أعوا  ون د العا  قس 
وألــد أعلــن رئــيس الــوزراى نوضــو  أن ااــد مــن الع ــد ضــد املــرأة أولويــة و  يــةأ وأثــار امل ــالة د  -105

أ اتفـــــو اجمللـــــس علـــــس ااـــــاذ ألجـــــراىات مجاعيـــــة 2015ة. ود ني ـــــان/أنريد اليســـــ  ولـــــس اا ومـــــات األ
أ 2015عاجلــــة مــــن أجــــد الت ــــدي للع ــــد ضــــد املــــرأة. وتشــــمد ا جــــراىات املقــــررةأ قــــس كايــــة عــــا  

 يلاا ما
  ااتفـــا  علـــس نرنـــامج و ـــم ألوامـــر اامايـــة مـــن الع ـــد امل ـــ يأ  يـــا يُعـــ ف نـــاوامر اامايـــة

 ا وأألاليمها؛أس اليمجيع وايات ية ونافذة د ال ادرة وت ون سار 
  تقــدت تقريــر عــن التقــد  ا ــرز د ألنشــاى نظــا  معلومــات و ــم يتــي  للمحــاكم وأجهــ ة الشــر ة

 ت ادإل املعلومات عن أوامر ااماية ال ادرة د فتلد الوايات واألألاليم؛
  ال ظــر د وضــع معــاي  و  يــة ل ــمان م ــاىلة مــرت ف الع ــد ضــد ال  ــاى وفقــاا للمعــاي  ذاهتــا

 ا؛أس اليد مجيع أ اى 
  ـــا لتي ـــ  ااعتـــداى علـــس ال  ـــاىأ وضـــمان  ـــا اســـ اتيجيات للت ـــدي اســـت دا  الت  ولوجي

 توف  ااية ألانونية كافية للمرأة د هذا ال دد.
ة كــذلك جل ــة  ــرباى استشــارية مع يــة نااــد مــن الع ــد ضــد ســ الياأل وأنشــا ولــس اا ومــات -106

املـــرأة لتقـــدت املشـــورة ألمه اجمللـــس نشـــان ال ـــ د العمليـــة د الت ـــدي للع ـــد. ويـــ أ  جل ـــة ااـــرباى ك ـــ  
ة. ســـ اليمفوضـــا الشـــر ة ال ـــانو د وايـــة ف توريـــاأ ال ـــيد كـــن ايأ ااـــائ  علـــس ميداليـــة الشـــر ة األ
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ة ســــ اليس جل ــــة ااــــرباى اــــا ال ــــيدة روزي نــــافأ الــــك ق ــــلت علــــس لقــــك الش  ــــية األونائ تــــا رئــــي
وامل اصــــرة لق ــــية م افحــــة الع ــــد ضــــد املــــرأةأ وال ــــيدة هيــــذر نان ــــاروأ مــــن م ظمــــة  2015 لعــــا 

 األ اد الو  ية نشان س مة املرأة. 
ار للتثقيـد ناايـة وألـد مليـون دو  30ة أي ـاا الـة و  يـة نقيمـة سـ اليوست فذ اا ومـة األ -107

 الع د ضد املرأةأ نالتعاون مع الوايات واألألاليم.
 

 (134و 87-83االتجار بالبشر والرق والممارسات الشبيهة بالرق )التوصيات  -3 
 ة ت فيــــذ نرنـــــامج حم ــــم مـــــن امل ــــادرات الراميـــــة ألمه م افحــــة ااةـــــارســـــ اليتواصــــد اا ومــــة األ -108

ة  لـــة العمـــد الو  يـــة مل افحـــة ســـ اليأ أ لقـــت اا ومـــة األ2014نال شـــر. ود كـــانون األوإل/دي ـــمرب 
ا أســ اليأ وقــددت فيهــا األهــداف ااســ اتيجية اســتجانة 2019-2015ااةــار نال شــر والــر أ للفــ ة 

 املت املة ألزاى مع لة ااةار نال شر   إل ال  وات اامس القادمة.
ا تعمــد علــس م افحــة مــا ي شــا مــن أذــ اإل ااةــار نال شــر ومــا يت ــد اــا مــن أســ الي وا تــ اإل -109

فريـــو عمـــد معـــم ن  ســـد ا مـــداد ل حـــا  2014ة د عـــا  ســـ الياســـتغ إل. وألـــد أنشـــات اا ومـــة األ
ااســ اتيجيات ال فيلــة نالت ــدي اســتغ إل األيــدي العاملــة د سل ــلة ألمــداد ال ــلع وااــدمات نوســائد 

ةــــار والــــر . وي ــــم فريــــو العمــــد نثلــــ  مــــن اا ومــــة وأللــــا  األعمــــاإل وال ــــ اعة وال قانــــات م هــــا اا
ة نرناوـــاا وتمعيـــاا نشـــان ســـ اليأ أ لقـــت اا ومـــة األ2014املـــدين. ود كـــانون األوإل/دي ـــمرب  واجملتمـــع

لــ وا  الق ــريأ الــ وا  الق ــريأ وضــعته نالشــراكة مــع اجملتمــع املــدين اــدف ألتاقــة املعلومــات واملــوارد عــن ا
مبـــا د ذلـــك صـــحد الوألـــائع و لـــة ســـ مة  وذجيـــة ل ـــحايا الـــ وا  الق ـــري أو املعرضـــ  لـــه. وت ـــاهم 

 .األمم املتحدة ااستئماين للتربعات اااا ناذ اإل الر  املعاصرةا كذلك د ص دو  أس الي
فــــد هتيئـــــة علــــس  ــــو ي  2013ا تشــــريعها ااــــاا  قــــو  ا ن ـــــان د عــــا  أســــ اليوعــــد لت  -110

ســللات ألنفــاذ القــانون نشــ د جيــد للتحقيــو د مجيــع أذــ اإل ااةــار نال شــرأ مبــا د ذلــك ااســتغ إل 
 اجل  ا وااستغ إل د العمدأ وم ققة مرت  يها وتع ي  الت امها مب ققة املتجرين ج ائياا.

ة اااصــــة نــــاشجرة ة ملت مــــة نــــاجلهود الــــك تعــــ ز األ ــــر ا ألليميــــســــ اليوا تــــ اإل اا ومــــة األ -111
ـــــة  وـــــ  ـــــة وااةـــــار نال شـــــرأ مبـــــا د ذلـــــك د أل ـــــار عملي ـــــك األذـــــ ااأ ال ظامي نـــــاي نشـــــان هتري

 أ ترأســــــت2014-2013. ود الفــــــ ة ناألذــــــ اا واجلــــــرائم عــــــرب الو  يــــــة ذات ال ــــــلة وااةــــــار
ناألذــــ اا. ود  ا وتايل ــــد وضــــع دليــــد ل ياســــات عمليــــة نــــاي نشــــان ةــــرت مــــرت ف ااةــــارأســــ الي
ـــــت 2015-2014 الفـــــ ة ـــــك أعـــــد ت اا ا ع ـــــو أســـــ اليأ كان ـــــاي ال ـــــة ن ـــــة صـــــياوة عملي رئي ـــــياا د جل 

ا كــــذلكأ أســــ اليالتوجيهــــات ال ياســــاتية نشــــان لديــــد ضــــحايا ااةــــار نال شــــر واــــايتهم. وترأســــت 
ا أســ الييشــ د نرنــامج ألندوني ــياأ الفريــو العامــد التــانع لعمليــة نــاي املعــم نااةــار ناألذــ اا. و  مــع

 زســيا مل افحــة ااةــار ناألذــ ااأ - اأســ اليمليــون دوارأ نرنــامج  50الرائــد الــذي ُ  ــي لــه م لــ  
ــــــذلتها اا ومــــــة األ2018-2013للفــــــ ة  ــــــك ن ــــــ  ســــــ اليأ مثــــــرة عشــــــرة أعــــــوا  مــــــن اجلهــــــود ال ة لتع ي

 ةار د ج ون ذر  زسيا.اجل ائية علس ال عيدين الو م وا ألليما ألزاى ااهرة اا ااستجانة
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 (140-136تدابير م افحة اإلرهاب )التوصيات  -4 
اضــللعت اا ومــة األســ الية نعمليــات اســتعرا  ذــاملة لتشــريعات األمــن القــوما وم افحــة  -112

ا رهــــانأ مبــــا د ذلــــك اســــتعرا  أجرتــــه اا ومــــات األســــ الية ألهــــم ألــــوان  م افحــــة ا رهــــان د 
ــــك أعــــد ها املراألــــك امل ــــتقد ال ــــانو لتشــــريعات األمــــن الــــو م. أســــ اليا وللتقــــارير ال  ــــ وية األرنعــــة ال

واسـتجانةا ل تـائج عمليــات ااسـتعرا  وللتحــدي ال اذـ  املــرت ع نعـودة املقــاتل  األجانـك ألمه أســ الياأ 
ســــ  ت أســــ اليا تشــــريعاا جديــــداا لألمــــن القــــوما وم افحــــة ا رهــــان. وأُ  ــــع هــــذا التشــــريعأ ك ــــائر 

ريعات االاديــةأ ألمه تقيــيم أجرتــه اللج ــة الربملانيــة املشــ كة املع يــة نااســت  ارات واألمــنأ للتاكــد التشــ
مــن مــدن توافقــه مــع الت امــات أســ اليا الدوليــة د وــاإل ققــو  ا ن ــان. وألــد  ل ــت اللج ــة الربملانيــة 

 .ألمه عدة توصيات لتح   التشريعأ وافقت عليها اا ومة مجيعها أل د ألألراره
  

 (92العدالة وسيادة القانون )التوصية  -جيم 
 

ة  ائفـــــة مـــــن  ـــــدمات املعونـــــة القانونيـــــة مل ـــــاعدة األذـــــ اا ســـــ اليلـــــو إل اا ومـــــات األ -113
األضــعد علــس ت ــوية متــاع هم القانونيــةأ مبــا يشــمد جلــان املعونــة القانونيــة واملراكــ  اجملتمعيــة القانونيــة 

ة األولويــــة لتمويــــد ااــــدمات ســــ الياألصــــلي . وتعلــــا اا ومــــة األوااــــدمات القانونيــــة لل ــــ ان 
 القانونية األساسية.

مليـــار دوار علـــس مـــدن ال ـــ وات اامـــس املق لـــة  1.3ة م لـــ  ســـ اليوست ـــتثمر اا ومـــة األ -114
 هـذهلتمويد اتفا  الشراكة الو  ية اجلديد نشان  دمات امل اعدة القانونيـةأ الرامـا ألمه ل ـ  الـيع 

تشـمد  ا د وـااتأسـ الياادمات وت  يقها وتقدميها علس امل تون ا لاأ ل ـاك الشـرائ  األضـعد د 
 ألانون األسرة.

ة تقـدت لويـد م اذـر ألمه امل س ـات الـك تقـد  امل ـاعدة القانونيـة سـ اليوستواصد اا ومـة األ -115
اا ومـة د هـذا الشـان والت امهـا امل ـتمر ألمه ال  ان األصلي أ مبا يت و مـع األولويـات الـك وضـعتها 

   علــس صــعيدي القــانون والق ــاى. وست ــتثمر اا ومــةســ الينتحقيــو نتــائج أف ــد لل ــ ان األصــلي  األ
 مليـــون دوار علـــس مـــدن  ـــس ســـ وات لتع يـــ   ـــدمات امل ـــاعدة القانونيـــة املقدمـــة لل ـــ ان 358م لـــ  

  .س الياألصلي  األ
  

 (142و 50و 33و 32االجتماعي )التوصيات الضمان  -دال 
 

ا نظـــا  ضـــمان اجتمـــاعا ذـــام ا مل ـــاعدة ا تـــاج . وتـــ ي علـــس األق ـــا  أســـ اليوضـــعت  -116
املتعلقة ندفع امتيـازات ال ـمان ااجتمـاعا وو هـا مـن امل ـتحقات وموعـةت مـن التشـريعات االاديـةأ 

ــــات مت وعــــة مــــن األ ة م ــــتحقات و ــــدماتســــ اليتقــــد  مبوج هــــا اا ومــــة األ  أ تشــــمدا ســــ اليلفئ
امل ــ  أ والعــا ل  عــن العمــدأ واألســرأ والقــائم  علــس الرعايــةأ واألنــوينأ وذوي ا عاألــةأ واللــ نأ 

 وال  ان األصلي .
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 الحق في الس ن الالئق -هاء 
 

ا ســـ ان مليـــارات دوار ســـ وياا علـــس  ـــدمات  6.5ة قاليـــاا  ـــو ســـ اليت فـــو اا ومـــة األ -117
 وم اعدات املشردين.

ويــ ي ااتفــا  الــو م نشــان ال ــ ن املي ــور الت لفــةأ علــس أل ــار تعمــد مــن   لــه ق ومــات  -118
االـــاد والوايـــات واألألـــاليم معـــاا لتع يـــ  ال تـــائج علـــس صـــعيد ال ـــ ن املي ـــور الت لفـــة ومعـــدات التشـــرد. 

ا ومـــــات الوايـــــات واألألـــــاليم مبوجـــــك  مليـــــار دوار ســـــ وياا  1.3ة م لـــــ  ســـــ اليوا ـــــي اا ومـــــة األ
 ااتفا . هذا
ويرمـــا نرنـــامج ال وم ولـــا مل ـــاعدات ا جيـــار ألمه تع يـــ  القـــدرة علـــس لمـــد ت ـــاليد ا جيـــار  -119
مليــون ذــ ي وأســرة لــديها أ فــاإل. وي ــللع هــذا الربنــامج نــدور فــائو األايــة د تقلــيي  1.3ل حــو 

علــس األذــ اا الــذين حي ــلون علــس م ــتحقات معونــة ت لفــة ألجيــار ال ــ ن ومــا تشــ له مــن عــكى 
 4.2ة نقرانــة ســ اليالــد د واا ــم ال ــريف لألســرة )اجلــ ى ألــد( وتقــد ر ت لفتــه نال  ــ ة للح ومــة األ

 .2015-2014مليار دوار للف ة 
ويشـــجع امل لـــع الـــو م لوجيـــار املي ـــور الت لفـــة ااســـتثمار د وقـــدات ســـ  ية لوجيـــار  -120

أ تـــوف  وقـــدات ســـ  ية لألســـر 2008 ـــورة. وكـــان هـــدف امل لـــعأ الـــذي أنشـــ  عـــا  نت لفـــة مي
د املائــة علــس األألــد عــن ســعر ال ــو .  20ذات الــد د ا ــدود أو املتوســعأ نءجيــارات تقــد ن  ــ ة 

أ   2015ني ـان/أنريد  30ونل  عدد الوقـدات الك لـــت املوافقـــة علـس ألدراجـــها د امل لـــعأ قـس 
وقــدة ســ  يةأ وــ  أن عــدد الوقــدات الــك ف تاج هــا نالفعــد أو ُعرضــت لوجيــار  38 000 ألــرانــــة

 وقدة فقع. 26 500يقارن 
ة ملت مــة نتقلــيي معــدات التشــرد مــن  ــ إل اتفــا  الشــراكة ســ اليوا تــ اإل اا ومــات األ -121

. اأســـ اليد مجيـــع أ ـــاى م ـــادرة مع يـــة مب ـــالة التشـــرد  300الو  يـــة د وـــاإل التشـــردأ الـــذي يـــدعم زهـــاى 
مليــون دوار لــدعم ااتفــا  علــس مــدن العــام  املق لــ أ  230ة ســ اليوألــد    ــت اا ومــة األ

. ويتعــ  علــس ق ومــات الوايــات واألألــاليم أن تواكــك التــ ا  اا ومــة 2015انتــداىا مــن لوز/يوليــه 
الع ــد امل ــ ي واألســري مــن ال  ــاى ة نءعلــاى األولويــة لتمويــد ااــدمات املقدمــة ألمه ضــحايا ســ الياأل

 واأل فاإل وألمه املشردين اليافع .
  

 (131-127و 125-121و 38الالجئون وطالبو اللجوء )التوصيات  -واو 
 

ا مــن ال لــدان الث ثــة األكثــر تو ي ــاا ل جئــ  د العــاكأ وألــد و   ــتأ مــن  ــ إل أســ اليتعــد   -122
جـ  ووـ هم مـن املهـاجرين ألسـ ان ألن ـانية م ـذ ااـرن ا 825 000نرناوها ا ن اينأ أكثر مـن 

تـو   اأ من  ـ إل اجلـ ى ااـارجا لربناوهـا ا ن ـاينأ  ـدمات  عـادة أس اليالعاملية الثانية. وتقد  
األمـم  ا مـع مفوضـيةأسـ اليال جئ  وو هم مـن ال ـاع  للهجـرة ألسـ ان ألن ـانية د ااـار . وتعمـد 

ال جئــ   عــادة تــو   ال جئــ أ مركــ ةا علــس ااــاات الــك  ــاإل أمــدها  املتحــدة ال ــامية لشــ ون
 وعلس الدواعا ا ن انية.
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 ة ن ـــمان اافـــايف علـــس م انت ـــا نـــ  ال لـــدان الث ثـــة األومه  عـــادةســـ اليوتلتـــ   اا ومـــة األ -123
ـــة املقــدار امل  ـــي للربنـامـــج ا ن ـــاين مبوجــــــك القــانونأ قيــا    ــت  التــو  . ولـــدد اا ــومــ

 18 750أ و2018-2017تاذــــ ة د ــــوإل ألســــ ان ألن ــــانية للفــــ ة  16 250ا يقــــد عــــن  مــــا
 .2019-2018تاذ ة د وإل ألس ان ألن انية للف ة 

ا ســــعيها لل هــــو  مب ــــادف ا ن ــــاف وامل ــــاىلة وال  اهــــة د أل ــــار الربنــــامج أســــ اليوتواصــــد  -124
  ــاى املعرضــات لل لــر مثــااا علــس هــذا امل ــعسأ قيــا تعــد  ا ن ــاين. وتشــ د فئــة تاذــ ة د ــوإل ال

ا واقــدة مــن ال لــدان الق ئــد الــك    ــت نرنــامج ألعــادة تــو   مل ــاعدة ال  ــاى املعرضــات أســ الي
ا كذلك ا ن اف د نرناوها ا ن اين من   إل  دمات أس اليلل لر ومن يتول  رعايته. وت فد 
 ــد نــذلك مــن  ــدمات ل جئــ  و ــالف اشجــرة ألســ ان ألن ــانية. الع ــور وااــدمات الل يــة ومــا يت

ا نــاق ا  كرامــة املهــاجرين وققــوألهمأ نوســائد تشــمد دورهــا ال شــع د امل ــادرة املتعلقــة أســ اليوتلتــ   
ناملهــاجرين د ال لــدان الــك تشــهد أوضــاعاا متازمــةأ وامل تــدن العــاملا للهجــرة والت ميــةأ وم ــادرة نان ــن 

 عرب اادود من جراى ال وارد. نشان التشرد
املتعلقـة نوضــع  1951اتفاأليـة عــا  ا نالوفــاى نالت اماهتـا الدوليـة ناامايــة مبوجـك أسـ اليوتلتـ    -125

وو ها من ااتفاأليات ذات ال لةأ فيما يتعلو نلالف ااماية ضمن قدود الواية الق ائية  ال جئ 
 وثقافته ور ائه. س ايمهاجرين د اجملتمع األا. وها تقر  نامل ااة القيمة للس اليأل

أ 2011 ةأ م ذ تقريرها األ   ل ستعرا  الـدوري الشـامد د عـا س اليوألد   قت اا ومة األ -126
هتريــك األذــ ااأ  أ ووألــد ةــارة(6)سياســات قدوديــة حم مــة ل ــ   تــدفو املهــاجرين وــ  الشــرعي   ــراا 

وأد ن ت فيـــذ نرنـــامج لدراســـة  ل ـــات اللجـــوى د ااـــار   األروا  د ال حـــر. يـــد مـــن   ـــائر وم ـــع وألـــو  امل
األذــ اا عــن اجملازفــة نت  ــد فــا ر  ا ألمه ثــم العديــد مــنأســ اليوتــو   ال جئــ  د نلــدان أ ــرن وــ  

 ا. أس اليال فر  راا ألمه 
نــــانوا وي يــــا اجلديــــدة د ة ترتي ــــات ألعــــادة التــــو   ا ألليميــــة مــــع ســــ اليووأل عــــت اا ومــــة األ -127

. ويوافو ال لدان املوأل عانأ مبوجك مـذكرة (7)2013زن/أو لس  3ومع ناورو د  2013لوز/يوليه 
معاملــةا كرميــة حم مـة وفقــاا ملعــاي  ققــو   (8)التفـاهمأ علــس معاملــة مـن يُ قلــون أللــيهم مــن  ـالف اللجــوى

 . ريةم دأ عد  ا عادة القا ن ان ذات ال لةأ مبا د ذلك 
ة ناورو ونانوا وي يا اجلديدة علس وضع عمليات حم مة لل ت د س اليوساعدت اا ومة األ -128

مبــا  ل ــات اللجــوىأ علــس  ــو يتوافــو مــع امل ــادف التوجيهيــة ملفوضــية األمــم املتحــدة لشــ ون ال جئــ أ 
ترتي ـات  وضـع وت فيـذيشمد تدريك ومتانعة موافا ال ت د  ل ات اللجـوى. كمـا ألـد مت شمـا الـدعم د 

 دعم التو   لتل ية ااقتياجات األولية ل جئ .
ا مذكرة تفاهم مع كم وديا  عـادة تـو   ال جئـ  مـن أس اليأ وأل عت 2014ود أيلوإل/س تمرب  -129

 ناورو نش د  وعا ودائم د كم وديا.
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مر  ة عن  ريو ال حرأ  و ُ قت عملية تقييم معج د ل جئ  امل هل  القادم  ن ورة و  -130
وُعـ زت عمليــة اســتعرا  األهلي ــة امل ــتقد د أل ــار حم مــة مراجعــة القــرارات املتعلقــة نــاللجوىأ لت ــ   

 أكثر كفاىة.
وا ــــع الغال يــــة العظمــــس مــــن  ل ــــات اللجــــوى ألمه اســــتعرا  م ــــتقد لألهلي ــــة ةريــــه حم مــــة  -131

ور للــالف اللجــوى قــو اســتئ اف ألــرارات اشجـــرة مراجعــة القــرارات املتعلقــة نــاللجوى. كمــا ي فــد الدســـت
ة ســ اليأل ــائياا. أمــا د ااــاات الــك ا ي ــدر  فيهــا الشــ ي املعــم ضــمن نلــا  الت امــات اامايــة األ

ا وخي ـــع أســـ اليوا ت ـــون  وزتـــه تاذـــ ة د ـــوإلأ فءنـــه ي ـــ   وـــرداا مـــن أي قـــو ألـــانوين نـــامل ود د 
 قي ئذ ل قيله من ال لد.

م ــدأ عــد  ا ألجــراىات ت ــمن ات ــا  أي عمليــة ترقيــد الت اماهتــا امل  ثقــة عــن أســ اليو وتل ـ -132
 .ا عادة الق رية

ة ااقتجــاز املتعلــو نــاشجرة ع  ــراا أساســياا مــن سياســتها  ق ــا  ســ اليوتعتــرب اا ومــة األ -133
خي ــعوا للتقيــيم ا دون ســللة ي  غــا أن أســ اليمراأل ــة ااــدود. فاألذــ اا الــذين ي ــعون ألمه د ــوإل 
. وت ــذإل اا ومــة جهــدها لتقلــيي عــدد ســ ايل ــمان أكــم ا يشــ لون أي  لــر علــس اجملتمــع األ

األذـــ اا ا تجـــ ين د هـــذا ال ـــيا  وتقلـــيي مـــدة اقتجـــازهم. وا ـــع مـــدة ااقتجـــاز املتعلـــو 
 ناشجرة واروفه ألمه استعرا  م تظم ل مان م ىمتها وألانونيتها.

الت اماهتــا ةــاه ا تجــ ين علــس حممــد اجلــد. فاألذــ اا ا تجــ ون د ســيا   اأســ اليوتا ــذ  -134
اشجــرة جيــري أليــوا هم د مرافــو متعــددة ود الوقــدات ال ــ  ية األن ــك لظــروفهم. وحي ــد مجــيعهم 

 ا.أس اليعلس رعاية صحية تت اون ألمه قد ك   مع الرعاية املقدمة د أل ار نظا  ال حة العا  د 
لمحتجــ ين د ســيا  اشجــرة  لــك ألجــراى مراجعــة أل ــائية لقانونيــة اقتجــازهمأ و لــك وحيــو ل -135

 أو رفن اا وإل علس م اعدة أو لثيد من أل  لياهتم د أي وألت يشا ون.
ويــ ون األ فــاإل القــادمون ن ــورة وــ  ذــرعية د أمــاكن اقتجــاز  اضــعة اراســة أم يــة وــ   -136

يـــة ل قـــد القاصـــرين وـــ  املـــرافق أ واأل فـــاإل امل ـــحون  مشـــددة د نـــادف األمـــرأ مـــع ألعلـــاى األولو 
ناسرهم ألدر ا م انأ ألمه مراك  اقتجـاز وتمعيـةأ ذـريلة ألكمـاإل التحقـو مـن هويـاهتم و  ـوعهم 

 للفحوا الل ية واألم ية ال زمة.
 ا للقاصــرين وــ  املــرافق  وللفئــات ال ــعيفة مــنأســ اليويتــي  نرنــامج ااقتجــاز اجملتمعــا د  -137

 األسر وال الغ  العازن  د مراك  اقتجاز املهاجرين ا ألامة وسع اجملتمع والت قد فيه  رية.
وألــد لقــو ال ثــ  علــس صــعيد تقلــيي عــدد األ فــاإل ا تجــ ين م ــذ أن ل ــت امل ــادألة علــس  -138

 أ ف نقــــد2014. فمــــع كايــــة كــــانون األوإل/دي ــــمرب 2014تشــــريع اامايــــة امل ألتــــة د أوا ــــر عــــا  
 ا القارية مع أسرهم.أس اليمجيع األ فاإل الذين كانوا حمتج ين د ألألليم كري ما  زي ند ألمه 

ا نالـــدفا  عـــن م ـــااها فيمـــا خيـــي م ـــائد اشجـــرة واللجـــوى دوليـــااأ عـــن  ريـــو أســـ اليوتلتـــ    -139
موعــة فتــارة نرنــامج مــن األنشــلة الث ائيــة واملتعــددة األ ــراف تشــمد ت فيــذ أنشــلة ل  ــاى القــدرات مــع و



 A/HRC/WG.6/23/AUS/1 

 

26/26 GE.15-13375 

 

مـــن ال لـــدان. ويشـــمد هـــذا الربنـــامج العمـــد عـــن كثـــك مـــع مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشـــ ون ال جئـــ  
 وم ظمة اشجرة الدولية وو اا من الوكاات الدولية وال لدان الشري ة لتحقيو ما يلا من أهدافا

 تع ي  ألدارة اشجرة؛ 

  جئ  للحماية نش د أكثر ألن افاا؛تع ي  س  نظا  ااماية الدوي لتل ية اقتياجات ال 

 ااستجانة للللك العاملا املت ايد علس ااماية؛ 

 تل يو تدان  ألعادة التو   ن ورة فعالة؛ 

 تقليي قواف  الت قد الثانوي؛ 

 .تقدت دعم أكرب ل لدان  لك اللجوى األوإل 
  

 (144و 141و 135المساعدات الخارجية والتنمية )التوصيات  -زاي 
 

مليــارات دوار د أل ــار امل ــاعدة  4أ مــا يقــد ر مب لــ  2016-2015اأ د الفــ ة أســ اليســتقد   -140
ا  ائية ااارجيةأ موجهـة ألمه م لقـة ا ـيع اش ـدي وزسـيا ا ـيع اشـادف نشـ د أساسـا. وتت ـو أولويـات 

ةا تع يـ  سـ اليامل ـاعدات األنرنامج امل ـاعدات ااارجيـة مـع ا  ـار املتـو س د سياسـة الت ميـة اا وميـةأ 
نشــ د ك ـــ  علـــس ت ميـــة  ســـ ايوســـ ك  نرنــامج امل ـــاعدات األالر ــاى وتقلـــيي الفقـــر وألرســاى ااســـتقرار. 

ـــة القلـــا  ااـــاا كمحـــرآ رئي ـــا لل مـــو  ـــةأ ألألـــراراا نااي القلـــا  ااـــااأ مبـــا د ذلـــك امل ـــاعدات التجاري
 ميــادين التعلــيم وال ــحة وامل ــاعدة ا ن ــانية ول ــ  ا دأســ اليااألت ــادي وااــد مــن الفقــر. وست ــتثمر 

ا ألمه ن ـاى أسـ اليال  اى والفتياتأ علس  ـو يع ـس ال ـلة نـ  الت ميـة ال شـرية وال مـو ااألت ـادي. وت ـعس 
القــــدرات د وــــاإل ققــــو  ا ن ــــان مــــن  ــــ إل نــــرامج هادفــــة تُ فــــذ د عــــدد مــــن ال لــــدانأ م هــــا ال ــــ  

   ن تان.نا  ونورما وأفغا وفييت
Notes 

 1 Dr HV Evatt, Australia’s former Minister for External Affairs, was president of the United Nations General 

Assembly and chaired the session at which the Universal Declaration of Human Rights was adopted on 10 

December 1948. 

 2 Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles). Adopted by General 

Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993. 

 3 As at 30 June 2013 persons born in the UK accounted for 5.3% of Australia's total population, persons born 

in New Zealand 2.6%, China 1.8%, India 1.6% and Vietnam 0.9%. 

 4 Figures sourced directly from National Congress of Australia’s First Peoples, 27 March 2015. 

 5 The NDIS is being trialled in Western Australia alongside Western Australia’s established scheme ‘My 

Way’ to determine the best scheme for Western Australians. 

 6 An Illegal Maritime Arrival is as an individual who has arrived in Australia by sea without a valid visa. 

 7 Settlement in Papua New Guinea is permanent, while settlement in Nauru is temporary pending 

resettlement in a third country. 

 8 A transferee means a person transferred to Nauru or Papua New Guinea under the Memoranda. 

 


