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االسررتارا   حضررورها الولررة الةانيررة مررنتوصررية تتقت ررا  رر ل  290نظرررأ رتسرررتاليا    -١
 .20١5تشرين الةاين/نوفمرب  9الدوري الشامل   

مشرية إىل رتن ضيق الوقت ال يتيح النظر الكتر  عترن نقرا  اً صادقاً وقدمت رتسرتاليا رد -2
 بباض التوصياأ ملواصتة النظر في ا.اً مجيع مستوياأ احلكومة. وهلذا السبب، رُتحيط عتم

الرررردود عترررن التوصرررياأ مارررنعة فسرررب املوضرررو ، فيمرررا تررررد الرررردود عترررن بارررض وتررررد  -٣
 التوصياأ   رتكةر من باب عندما تكون هلا صتة مبسائل متاددة.

 فث هذه املسائل   املستقبل.لزيادة وستتيح آلياأ الرصد املقررة اجملال  -٤

 الصكوك الدولية  
لربوتوكرررول اال تيررراري التعاقيرررة مناهضرررة تنظرررر رتسررررتاليا لمرررة عاليرررة   التارررديق عترررن ا -5

 التاذيب.
لإلجررراتاأ اً   التارردي أ الررخ رتد تررت عتررن نظرراا رومررا األساسرر  وفقرراً وينظررر حاليرر -6

 الدا تية املاتادة. وال تاتزا رتسرتاليا التاديق عتن مزيد من الاكوك الدولية   هذه اآلونة.
القضررات عتررن مجيررع رتلرركال التمييررز  وسررتامد رتسرررتاليا إىل سررحب حتعظ ررا عتررن اتعاقيررة -٧

ضد املررتة بشأن استبااد املررتة من االضق   بدور قتايل. وال يسع رتسرتاليا سرحب رتي حتعظراأ 
 رت رى   الوقت احلايل.

 وعتيه، تشري رتسرتاليا إىل رتهنا: -٨
 وستواصل النظر في ا؛56و 55و 29-٣بالتوصياأ اً تحيط  لم ، 
 لكن ررا لرن تواصررل النظرر في ررا 59و 5٧و 5٤-٣0و 2و ١بالتوصرياأ اً تحأيط  لمأأ ،

   الوقت الراهن.

 المشاركة الدوليةاالسياسة الخارلية  
قرررردمت رتسرررررتاليا التقريرررررين املرررروج ة إىل كررررل مررررن التدنررررة املانيررررة برررراحلقو  االقتاررررادية  -9

تررررأ رة . وسرررتقدا مجيرررع التقرررارير امل لنرررة القضرررات عترررن التمييررررز الانارررريو   واالجتماعيرررة والةقافيرررة
 .20١6األ رى   الناف األول من عاا 

بقر  وستواصل رتسرتاليا التااون مع مجيع املكتعة بوالياأ   إطار اإلجراتاأ اخلاصة  -١0
االسررتمرار   توجيرره دعررواأ دائمررة لزيررارة رتسرررتاليا. وتتوقررع رتسرررتاليا استضررافة رترباررة مقررررين من ررا 

التوصرررياأ الرررخ تقررردا  ررر ل هرررذه الزيررراراأ، كمرررا . وسرررتنظر   مجيرررع 20١6 اصرررة   عررراا 
فاتت بشأن التوصياأ املقدمة   إطار زياراأ سابقة واالستارا  الدوري الشامل ومن هيئراأ 

 منشأة مبوجب مااهداأ.
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ولرررن تت ترررن رتسررررتاليا عرررن دعونرررا الدوليرررة ملنرررع جررررائم العظرررائع الماعيرررة. وستتمسررر   -١١
 عدة التقنية   جمال حقو  اإلنسان إىل جانب البتدان الشريكة.باملشاركة   احلوار وتقدمي املسا

ويتارررذر عترررن رتسررررتاليا االلترررزاا بتقررردمي املاونرررة اخلارجيرررة   إطرررار هرررد  إلزامررر  قبرررل رتن  -١2
ألسرررتاليا تاررد اً تارربح   وضررع مررايل سررانح لرردعم هررذا اهلررد . فاملسررا ة املاتزمررة ا ررددة وطنيرر

إىل جمموعررررة مررررن اً سررررا اأ مريهررررا مررررن البترررردان املتقدمررررة اسررررتنادمسررررا ة قويررررة وعادلررررة و اثتررررة مل
 املؤلراأ.

 وعتيه، تشري رتسرتاليا إىل رتهنا: -١٣
  ؛2١٨و 6٣و 60و 5٨التوصياأ تقبل 
 وستواصل النظر في ا؛95و ٧٧و 62و 6١بالتوصياأ اً تحيط  لم ، 
 وقرت ، لكن ا لن تواصرل النظرر في را   ال2١9و 2١٧-2١5بالتوصياأ ًا تحيط  لم

 الراهن.

 األطر المحلية  
إن رتسررررتاليا ال تاترررزا تذيرررري حتودج رررا االحترررادي القرررائم عترررن سررريادة الربملررران باسرررتحدا   -١٤

 .قانون حقو  اإلنسان واجب اإلنعاد قضائياً 
ويتقترب املنررامل املررايل الارراب مررن مجيررع الوكرراالأ احلكوميررة حتقيررق وفرروراأ. ومل تعررر   -١5

حلقرررو  اإلنسررران التررردابري املتاتقرررة بتحقيرررق وفررروراأ عترررن  رررو يرررؤثر عترررن عترررن التدنرررة األسررررتالية 
 استق ليت ا.

وسرررتنعذ رتسررررتاليا التزام رررا القررروع  بتقررررروير عمتيرررررة رصرررد عامرررررة ومتاحرررة لتوقرررو  عترررن  -١6
إىل توصرررياأ االسرررتارا  الررردوري وإن كانرت ال تاترزا وضرع اً رتحرزته رتسررتاليا مرن تقردا قياسر ما

وطنية حلقو  اإلنسان. وقد عمتت رتسرتاليا بالتااون مع اجملتمع املدين لايامة ردها،  قة عمل 
 وستتواصل املناقشاأ باد تقدمي الرد.

 وعتيه، تشري رتسرتاليا إىل رتهنا: -١٧
 ؛66و 6٤التوصيتة  تقبل 
 وستواصل النظر في ا؛ 65بالتوصية  اً تحيط  لم 
 تواصل النظر في ا   الوقت الراهن.، لكن ا لن ٧٣-6٧بالتوصياأ اً تحيط  لم 
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 مناهضة التمييو  
متت  رتسرتاليا قوانة لامتة بشأن مكافحة التمييرز عترن الارايد االحترادي وعترن صرايد  -١٨

الوالياأ واألقاليم، وه  ختضع ملراجاة مستمرة ولتنقاش الااا. وستظل رتسرتاليا تركز ج ودها   
 رتلكال التمييز، مبا   دل  الانارية. جمال السياسة الاامة عتن مكافحة مجيع

واحلكومة األسرتالية متتزمة بدعم الشراكة واالسرتاتيدية الوطنية ملكافحة الانارية ومحتة  -١9
 نقض  عتن الانارية".  التوعية الاامة داأ الاتة املانونة "مااً 

يررران والةقافررراأ. وستتمسررر  رتسررررتاليا بتقتيررردها الراسرررحل املتمةرررل   احلررروار برررة رتتبرررا  األد -20
ويقرردا اجملتررس األسرررتايل املتارردد الةقافرراأ، وهررو هيئررة استشررارية لتحكومررة بشررأن املسررائل املتاتقررة 
بسياسة وبرامج التادديرة الةقافيرة، الردعم واملشرورة إىل احلكومرة األسررتالية بشرأن احلروار برة رتتبرا  

 األديان والةقافاأ.
الانف، تدأون إىل رهاب ورتفاال املتقرفة الذين يوستواصل احلكومة األسرتالية إدانة اإل -2١

وستتمسرر    الوقررت نعسرره باحرتام ررا ملمارسررة مجيررع املاتقررداأ الدينيررة  ارسررة سررتمية وبةقت ررا 
 في ا. 
 ١٤0-١٣٧و ١٣5-١2٣و ١2١-١١٧و ١0٤و ٨١رتسررررتاليا التوصرررياأ  تقبأأألوعتيررره،  -22
 اتاأ املامول لا.عتن رتساس القوانة والسياسة الاامة واإلجر  ١9١و ١٨9و

 سكان أستراليا األتليين  
تؤيد رتسرتاليا حقرو  سركان رتسررتاليا األصرتية مرن  ر ل القروانة والسياسراأ والرربامج  -2٣

القائمررة عتررن الاررايد االحتررادي وعتررن صررايد الواليرراأ واألقرراليم. ويرردعو املعررو  املارر  بالادالررة 
ريس   رتسررررتاليا إىل االعررررتا  فقرررو  االجتماعيرررة لتسررركان األصرررتية وسررركان جرررزر مضررريق ترررو 

سرررركان رتسرررررتاليا األصررررتية ويسرررران إىل تازيررررز احرررررتاا هررررذه احلقررررو  وف م ررررا   رتوسررررا  اجملتمررررع 
 األسرتايل بوجه عاا.

وتواصررل احلكومررة األسرررتالية تنعيررذ اسرررتاتيدية الن ررو  بالشرراوب األصررتية، وهرر  تامررل  -2٤
لعدوة القائمة عترن حسراب السركان األصرتية، مع حكوماأ الوالياأ واألقاليم من رتجل سد ا

بوسائل من ا ماالة األسباب الكامنة ورات حالة الذنب الخ يااين من ا السكان األصتيون، وزيادة 
العررررمل املتاحرررة   جمررراالأ الارررحة والتاتررريم والسررركن والامرررل وماالرررة املسرررائل الرررخ ترررؤدي إىل 

واحلكومررة األسرررتالية متتزمررة بترروفري اخلرردماأ د ررول السرردن وربررط االتاررال بررنظم محايررة القعررل. 
 ، مبا   دل  تسديل الوالداأ.مع مريهم لسكان رتسرتاليا األصتية عتن قدا املساواة

وترررردعم رتسرررررتاليا تازيررررز واحرررررتاا املبررررادأ الررررواردة   اإلعرررر ن بشررررأن حقررررو  الشرررراوب  -25
األصرررتية. وتترررو  رتسررررتاليا إىل ضرررمان حتقيرررق األهررردا  املنارررومل عتي رررا   اإلعررر ن مرررن  ررر ل 
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القوانة واإلجراتاأ الامتية. وتامل احلكومة األسرتالية مع السكان األصتية بشأن املسائل الخ 
ل خمتتف الشبكاأ، مبا   دل  الشبكاأ اإلقتيمية املانية باسررتاتيدية الن رو  نم م من   

 بالشاوب األصتية، واملنظماأ اجملتماية لتشاوب األصتية ومريها من اهليئاأ.
وستواصرررل احلكومرررة األسررررتالية دعرررم االسرررتةمار   اجملتماررراأ ا تيرررة النائيرررة مرررن  ررر ل  -26

   هذا اجملال.اً تية. وتضقتع الوالياأ واألقاليم بدور رتيضاسرتاتيدية الن و  بالشاوب األص
وستسرررتمر رتسررررتاليا   دعرررم صرررون ومحايررررة فنرررون ولذررراأ وثقافررراأ السررركان األصررررتية  -2٧

وسررركان جرررزر مضررريق تررروريس، مبرررا   دلررر  إعرررادة املرررواد املقدسرررة والسررررية ورفررراأ األسررر   إىل 
 اجملتمااأ ا تية.

 ىل رتهنا:وعتيه، تشري رتسرتاليا إ -2٨
  ١2٣و ١١5- 9٧و ،9٤-92و ٨9-٨٧و ٨١و ٧9و ٧٨و ٧٤التوصررياأ تقبأأل 

عتررررررررن رتسرررررررراس القرررررررروانة والسياسرررررررراأ  205-20٣و ١٧١و ١٣6و ١2٧و ١25و
 واإلجراتاأ املامول لا؛

 وستواصل النظر في ما؛ 96و 9١صيتة بالتو اً تحيط  لم 
 عترررن االعررررتا  انتظرررار ر رررور نترررائج اسرررتعتات    ٧6و ٧5يتة بالتوصررراً تحأأأيط  لمأأأ

 بسكان رتسرتاليا األصتية   الدستور؛
 ١١6و 90و ٨6-٨2و ٨0بالتوصياأ اً تحيط  لم. 

 حقوق المرأة  
ستظل رتسرتاليا تناصر فماس والتزاا املساواة بة النسة ومتكة املررتة والن و  فقو   -29

 املررتة والعتاة عتن الاايد الدويل.
دوة بة الرجال والنسات   ماردالأ املشراركة   قروة الامرل ورتسرتاليا متتزمة بتضييق الع -٣0

. وستواصررل احلكومررة األسرررتالية دعررم الترردابري الراميررة إىل 2025  املائررة فتررول عرراا  25بنسرربة 
تقتيص العدوة   األجور، ويشمل دل  احلمتة الوطنية لتمسراواة   األجرر الرخ رتطتقت را الوكالرة 

، ومبررررادرة مناصررررري 20١٤سررررة   مكرررران الامررررل   رتيتول/سرررربتمرب املانيررررة باملسرررراواة بررررة الن
اً ورتكةررر ترروافر  التذيررري، والترردابري الراميررة إىل جاررل احلاررول عتررن  رردماأ رعايررة القعررل رتيسررر منرراالً 

لتحقيرق التنرو  النسراين بتمةيرل النسرات   اً ومرونة. وقد وضات احلكومة األسرتالية لنعس ا هدف
   املائة. ٤0تقل عن  جمالس احلكومة بنسبة ال

ورتسررررتاليا متتزمرررة بالقضرررات عترررن الانرررف ضرررد املرررررتة، وال سررريما الانرررف املنرررزيل. و ارسرررة  -٣١
 قت ررا الوطنيررة   الواليرراأ واألقرراليم األسرررتالية. وتامررل رتسرررتاليا عتررن تنعيررذ  ا  ر  الانررف املنررزيل جُمرر

تدابري املتاتقة بس مة املررتة الخ عن تنعيذ جمموعة ال فض ً  لتحد من الانف ضد النسات ورتطعاهلن
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متيرررون دوالر. وستسرررتكمل رتسررررتاليا التقيررريم املسرررتقل خلقرررة  ١00ورصرررد هلرررا اً رتعترررن عن رررا مرررؤ ر 
وستواصرررل احلكومرررة األسررررتالية تنعيرررذ التررردابري اً. الامرررل الوطنيرررة الةانيرررة الرررخ حرررري تنعيرررذها حاليررر

تيرررراأ دواأ اإلعاقررررة، وباأللرررر امل مررررن املت ررررذة   إطررررار هررررذه األنشررررقة املتاتقررررة بالنسررررات والع
 ونسات الشاوب األصتية.اً، ولذوياً  تعياأ متنوعة ثقافي

 وعتيه، تشري رتسرتاليا إىل رتهنا: -٣2
  عترررررن رتسررررراس القررررروانة ١6٤-١55و ١5٣-١5١و ١٤9-١٤١التوصرررررياأ تقبأأأأأل 

 والسياساأ واإلجراتاأ املامول لا؛
 عتن صايد الوالياأ واألقاليم. ا  جمر  إد رتن الانف املنزيل  ١5٤بالتوصية اً تحيط  لم 

 كبار السن األستراليين  
إن رتسرررررتاليا متتزمررررة بتازيررررز ومحايررررة حقررررو  كبررررار السررررن األسرررررتالية. وسررررتنظر احلكومررررة  -٣٣

األسررتالية   التوصررياأ القادمررة لتدنرة األسرررتالية حلقررو  اإلنسرران بارد إجرررات االستقاررات الرروط  
مررن كبررار السررن ودوي اإلعاقررة   جمررال االسررت داا حتررت عنرروان  بشررأن التمييررز ضررد األسرررتالية

 ."عتن استاداد لتامل"
عترررن رتسررراس القررروانة والسياسرررة الاامرررة  209و ١2٤رتسررررتاليا التوصررريتة  تقبأأألوعتيررره،  -٣٤

 واإلجراتاأ املامول لا.

 اإل اقة  
جررل اسررتكمال مررع حكومرراأ الواليرراأ واألقرراليم مررن رتاً تامررل احلكومررة األسرررتالية حاليرر -٣5

اخلقررة التنعيذيررة الةانيررة ل سرررتاتيدية الوطنيررة لإلعاقررة، ويشررمل دلرر  وضررع  قررة عمررل لتحسررة 
بتازيررز  قررة اً النتررائج بالنسرربة لسرركان رتسرررتاليا األصررتية مررن دوي اإلعاقررة. ورتسرررتاليا متتزمررة رتيضرر

دية حتقيرررق التنميرررة اسررررتاتي  ررر لإحتائيرررة لرررامتة ملسرررائل اإلعاقرررة   برنرررامج املاونرررة األسررررتايل مرررن 
 .2020-20١5لتدميع لتعرتة 

عترررن اسرررتارا  اً وتاكرررف فرقرررة الامرررل املانيرررة بتوريرررف األلررر امل دوي اإلعاقرررة حاليررر -٣6
الرتتيبرراأ املتاتقررة ترردماأ توريررف دوي اإلعاقررة ووضررع إطررار جديررد لترروريع م. وسُتنشررأ بوابررة 

اتومرراأ املتاتقررة بتوريرررف إلكرتونيررة جديرردة لتتوريررف مرررن رتجررل حتسررة فرررمل احلارررول عتررن امل
حلاول دوي اإلعاقة ورترباب عمت م عتن الدعم الر زا لتحقيرق اً األل امل دوي اإلعاقة ضمان

نتررررائج معيرررردة فيمررررا يتاتررررق بالامررررل   األجررررل القويررررل. وسررررتنظر احلكومررررة األسرررررتالية   نتررررائج 
اامتة األل امل دوي و  تقرير التدنة الربملانية األ ري بشأن م "عتن استاداد لتامل"استقاات 

اإلعاقررررة   رتوسررررا  املؤسسرررراأ. وينقرررروي تقريررررر التدنررررة األسرررررتالية إلصرررر   القرررروانة املانررررون: 
 عتن توجي اأ تستنري لا احلكومة األسرتالية   سياست ا اإلحتائية. "املساواة رتماا القانون"
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فضررل   وستواصررل رتسرررتاليا النظررر   سرربل مسرراندة األلرر امل دوي اإلعاقررة بشرركل رت -٣٧
اختاد القراراأ. وستواصل احلكومة األسرتالية تنعيذ التزام را القروع  بتحسرة طريقرة تاامرل نظراا 

 الادالة النائية مع األل امل دوي اإلعاقة الاقتية و/رتو اإلدراكية.
الشر ص املارر  رتو برمدن مررن ا كمررة لتاقريم   رتسرررتاليا إال مبوافقررة وال يُتدرأ إىل إجرررات ا -٣٨

عن إعقات موافقة صحيحة. وال تاتزا رتسرتاليا إد ال اً الوصاية إدا كان الش ص عاجز رتو جمتس 
 رتي تذيرياأ عتن هذه الرتتيباأ.

 وعتيه، تشري رتسرتاليا إىل رتهنا: -٣9
 عتررررررن رتسرررررراس  209و ١92-١90و ١٨٨و ١٨6و ١٨5و ١2٣التوصررررررياأ  تقبأأأأأل

 والسياساأ واإلجراتاأ املامول لا؛ القوانة
 ؛ وستواصل النظر في ا؛١9٨-١9٤و ١٨٧وصياأ بالتاً تحيط  لم 
 لكن ا لن تواصل النظر في ا   الوقت الراهن. ١٨٤-١٨0بالتوصياأ اً تحيط  لم 

 حاملي تفاو الجنسينحقوق الميل الجنسي والهوية الجنسانية و   
الرنس بارد برة األلر امل مرن نعرس زواج الستدري احلكومة األسرتالية استعتات بشأن  -٤0

 االنت اباأ االحتادية املقبتة.
وتتتزا احلكومة بملذات األحكاا املتاتقة بمععات والياأ ورتقاليم رتسرتاليا من إنعاد القروانة  -٤١

 .20١6متوز/يوليه  ٣١من اً الوطنية املتاتقة مبكافحة التمييز   تشرياانا اعتبار 
 وعتيه، تشري رتسرتاليا إىل رتهنا: -٤2

 ؛22١بالتوصية  تقبل 
 انتظار نتائج االستعتات.   22٤-222و 220بالتوصياأ اً تحيط  لم 

 األطفال والشباب  
سررررتنعذ رتسرررررتاليا  قررررة الامررررل الةالةررررة مبوجررررب اإلطررررار الرررروط  حلمايررررة رتطعررررال رتسرررررتاليا  -٤٣
 .20١5كانون األول/ديسمرب   9، الاادر   2020-2009 لتعرتة
 ررررا بمتاحررررة فرصررررة احلاررررول عتررررن الرعايررررة الاررررحية والتاترررريم وستتمسرررر  رتسرررررتاليا بالتزام -٤٤

والتاترررريم احلضرررراين لتدميررررع، مبررررا   دلرررر  ل رتطعررررال السرررركان األصررررتية كافررررة. وتترررريح ترتيبرررراأ 
احلكومررة األسرررتالية بشررأن حتررودج التمويررل القررائم عتررن احتياجرراأ املرردارس لتمؤسسرراأ التاتيميررة 

ا ترارأ حرية تقبيق التاتيم الةنائ  التذة، إن ه  وجمتمااأ الشاوب األصتية االستق ل الذايت 
 دل .
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ولررن تنعرر  رتسرررتاليا عررن تركيررز ال ررود عتررن احلررد مررن  ضررو  األطعررال والشررباب لنظرراا  -٤5
الادالرة النائيرة، لكن را تررى رتن سرن املسرؤولية النائيرة م ئرم. وال تقبرق الاقوبراأ اإللزاميرة عترن 

وجب القانون االحترادي وماظرم الواليراأ واألقراليم ال تقبرق رتي من الرائم الخ يرتكب ا رتطعال مب
عقوبرراأ إلزاميرررة عترررن األطعرررال. وا كمرررة متزمرررة مبراعررراة سرررن املررردعن عتيررره لررردى حتديرررد الاقوبرررة 
 املناسبة لتداين. وال تقبق رتسرتاليا عقوبة السدن املؤبد عتن القعل ما مل حياكم كش ص بالغ.

رتسرتاليا رعاية تراع  عنارْي األمران والسر مة لتيرافاة  وتوفر مراكز قضات األحدا    -٤6
الذين صدرأ   حق م رتحكاا بالسدن رتو الذين رتودعوا احلبس االحتياط  ريةما تبرت ا كمرة 

سررنة ومررا فررو    سرردون الكبررار   ررررو   ١6  قضرريت م. وحرروز احتدرراز األطعررال مررن سررن 
 داز اليافاة عتن سبيل املةال.حمددة، عندما يتاذر تنظيم رتمورهم   مرافق احت

وال تؤيررررد رتسرررررتاليا  ارسررررة الاقوبررررة البدنيررررة كررررن ج إلدارة سررررتوك القرررر ب   املرررردارس.  -٤٧
 يتدأ رتي نظاا لقضات األحدا    رتسرتاليا إىل الاقوبة البدنية ك يار عقايب. ال إد
 وعتيه، تشري رتسرتاليا إىل رتهنا: -٤٨

  عتررررن رتسرررراس القرررروانة 2١١و ١9٣و ١٧5و ١٧٣و ١٧0-١66التوصررررياأ تقبأأأأل 
 والسياساأ واإلجراتاأ املامول لا؛

 لكن را لرن تواصرل النظرر في را    ١٧9-١٧6و ١٧٤و ١65بالتوصياأ ًا تحيط  لم
 .الوقت الراهن

 ١٧2بالتوصية اً تحيط  لم. 

 العدالة الجنائية ومكافحة اإلرهاب  
خيضع رتي است داا لتقوة من قبل املسؤولة   رتسرتاليا آللياأ الرقابة واملسراتلة، مبرا    -٤9

دلرر  اهليئرراأ املسررتقتة لتمظررامل والنزاهررة. وخيضررع رتفررراد الشرررطة لتتةقيررف والترردريب بشررأن اال ررار 
  اً وتدريبياً عيتةقياً برناجماً سرتالية رتيضوتقبق الشرطة االحتادية األبالبشر واملسائل املتاتة بالر . 
 جمايل التوعية والتنو  الةقافية.

بشررأن األحكرراا اإللزاميررة رتو تاررديل اً وال تنرروي رتسرررتاليا إلذررات الرتتيبرراأ املامررول لررا حاليرر -50
 متناسبة.اً قوانين ا االنت ابية فيما يتاتق بالسدنات، ألهنا ترى رتن االستةناتاأ املقبقة حالي

ن رتن ختضررع التشررريااأ املتاتقرررة برراألمن القرروم  ومكافحرررة وسررتظل رتسرررتاليا حترررمل عتررر -5١
اإلرهاب وقانون اعرتا  االتااالأ الستكية وال ستكية لضماناأ صارمة والرقابة واالستارا  

لتتشررريااأ اً املسررتمر. وسررتدري التدنررة الربملانيررة املشرررتكة املانيررة باالسررت باراأ واألمررن استاراضرر
 .20١9  عاا املتاتقة باالحتعاظ بالبياناأ 
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وال حوز  ريد مزدوج  النسية   رتسرتاليا من جنسيت م إال إدا بدر من م ستوك ماة  -52
يتاررار  مررع السرر مة ومررع القرريم املشرررتكة بررة رتفررراد اجملتمررع األسرررتايل، مبررا   دلرر  املشرراركة   

 رتعمال إرهابية.
 وعتيه، تشري رتسرتاليا إىل رتهنا: -5٣

 عتررررن رتسرررراس القرررروانة 2٣٤و 229-226و 200و ١99و ١50التوصررررياأ  تقبأأأأل 
 والسياساأ واإلجراتاأ املامول لا؛

 لكن را لرن تواصرل النظرر في را   الوقرت  206و 202و 20١بالتوصرياأ ًا  لم تحيط
 الراهن.

 االتجار بالبشر  
اال ار بالبشر إن احلكومة األسرتالية متتزمة باملض    بذل ج ود لامتة من رتجل منع  -5٤

 قررة الامررل الوطنيررة ملكافحررة اال ررار بالبشررر والررر  والررر  والتارردي هلمررا، عتررن النحررو املبررة   
. وسرتامد احلكومرة األسررتالية إىل اسرتارا   قرة الامرل الوطنيرة وإعرداد 20١9-20١5لتعرتة 

 .تاالقتضا ، حسبالقارئة اهاأ التوسُّع   تناول االهلا ما يتيح اً، تقرير بشأهنا سنوي
عترررن رتسررراس القررروانة والسياسرررة الاامرررة  2٣٣-2٣0رتسررررتاليا التوصرررياأ  تقبأأألوعتيررره،  -55

 واإلجراتاأ املامول لا.

 المهالرون والاللئون وملتمسو اللجوء  
إن رتسررررتاليا متتزمرررة بتقبيرررق نظررراا هدررررة موجررره وعرررادل، يتمالرررن مرررع التزاماتنرررا الدوليرررة  -56

ة لتم رررراجرين وال جئررررة ومتتمسرررر  التدرررروت. وحترررررتا رتسرررررتاليا ويراعرررر  حقررررو  اإلنسرررران املكعولرررر
 التزامانا بشأن عدا اإلعادة القسرية وتتقيد لا.

بعضررررل السياسرررراأ ا كمررررة الررررخ تتبا ررررا بشررررأن اهلدرررررة ومحايررررة  ،وقررررد متكنررررت رتسرررررتاليا -5٧
اإلنسرانية   من االلتزاا بزيادة عدد ال جئة الذين تسرتقبت م   إطرار التاردي لةزمرة  ،احلدود
والاررررررا . وال تاترررررزا احلكومرررررة األسررررررتالية اإلقررررر   عرررررن سياسررررراأ االحتدررررراز اإلجبررررراري  اسررررروري

لتم رراجرين رتو إعررادة القرروارب بأمرران رتو نقررل القررادمة عتررن مرر  قرروارب باررورة مررري قانونيررة إىل 
 بتدان رت رى ملاالة طتبانم وإعادة توطين م.

ة القتبرراأ   نرراورو وبررابوا مينيررا الديرردة هرر  مرافررق وتارررت  رتسرررتاليا بررأن مراكررز ماالرر -5٨
تقع ضمن احلدود السيادية لكل مرن هرذين البتردين. وختضرع هرذه املراكرز   عمت را لواليرة نراورو 

 وبابوا مينيا الديدة ولقوانين ما.
وستواصل رتسرتاليا تازيز س مة امل اجرين وال جئة وا افظة عتن مسرتوياأ عاليرة مرن  -59
ايررة الاررحية ومريهررا مررن اخلرردماأ املقدمررة   مراكزهررا اخلاصررة باحتدرراز امل رراجرين. وال تررزال الرع
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احلكومررة األسرررتالية عتررن موقع ررا بارردا إيرردا  األطعررال الررذين يعرردون إلي ررا باررورة مررري قانونيررة   
 ة.مراكررز احتدرراز امل رراجرين وإيرروائ م   رتمرراكن بديتررة ل حتدرراز رتو   مراكررز االحتدرراز اجملتمايرر

وستسررتمر رتسرررتاليا   وضررع السياسرراأ واإلجررراتاأ وتازيزهررا مررن رتجررل دعررم محايررة األطعررال   
 مساراأ اهلدرة وتازيز رفاه م.

وسرتظل احلكومرة األسررتالية تترريح ملنظمراأ حقرو  اإلنسرران إمكانيرة الوصرول إىل مراكررز  -60
 ختضررع لواليت ررا والظرررو  االحتدرراز التاباررة هلررا رتمررا الوصررول إىل مراكررز ماالررة القتبرراأ الررخ ال

 السائدة   هذه املراكز ف   مسألة تا  تت  الدولتة.
وستسرررمر رتسررررتاليا   مراعررراة الوانرررب اإلنسرررانية عنرررد اختررراد قررررار بقررررد مرررن كررران حيمرررل  -6١

 تألرية اإلقامة الدائمة من رتسرتاليا نتيدة إلذات التألرية. 
 وعتيه، تشري رتسرتاليا إىل رتهنا: -62

  269و 26٧-26٤و 26١و 259-2٤١و 2٣9و 2٣6و ١2٣التوصررررياأ تقبأأأأل 
عتررن رتسرراس القرروانة والسياسرراأ واإلجررراتاأ املامررول  2٨٣و 2٨2و 2٧٣و 2٧١و

 لا؛
 وستواصل النظر في ا؛ 2٤0بالتوصية اً تحيط  لم 
 2٧6و 2٧5و 2٧2و 26٨و 26٣و 262و 260و 2٣٧بالتوصياأ ًا تحيط  لم 

 اصل النظر في ا؛لكن ا لن تو  2٨9-2٨٤و 2٨0-2٧٨و
 290و 2٨١و 2٧٧و 2٧٤و 2٧0و 2٣٨و 2٣5بالتوصياأ اً تحيط  لم. 

 الحقوق االقتصادية وااللتما ية والثقافية  
مشرراورة وطنيررة حررول تنعيررذ مبررادأ  ،20١6 رر ل عرراا  ،احلكومررة األسرررتاليةسررتدري  -6٣

 األمم املتحدة التوجي ية بشأن األعمال التدارية وحقو  اإلنسان.
( لميرررررع Medicareمن برنرررررامج احلكومرررررة األسررررررتالية لتترررررأمة الارررررح  الشرررررامل  ويضررررر -6٤

املقيمررة الرردائمة   رتسرررتاليا إمكانيررة الوصررول إىل طائعررة واسرراة مررن اخلرردماأ الاررحية اليرردة 
، مبرا   دلر  االستشرعات. وال يرزال تروفري جمموعرة واسراة مرن اخلردماأ من عضرةبتكتعة  رتواً جمان

وتتبررع احلكومررة األسرررتالية  ماثتررة، الررخ ال تررزالالاررحية   املنرراطق الريعيررة والنائيررة مررن التحرردياأ 
توزيع املورعة الاحية وحتادج مبتكرة لتقدمي اخلردماأ مرن رتجرل ماالرة الخ تاتمد عتن  ج نُ ال

 احلاول عتن الرعاية الاحية.هذا اخلتل   
 :إىل رتهنا رتسرتاليا تشريوعتيه،  -65

 2١٣التوصية  تقبل. 
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 عترررررررررررن رتسررررررررررراس القررررررررررروانة  2١٤و 2١0و 20٨و 20٧و ١2٧التوصرررررررررررياأ  تقبأأأأأأأأأأأل
 والسياساأ واإلجراتاأ املامول لا؛

 انتظار نتائج املشاوراأ. 2١2بالتوصية اً  لم تحيط   

 التوتياو األخرى  
، مبرررا   دلررر  األسرررر داأ الاائرررل الوحيرررد، املتنوعرررةبألررركاهلا  رتسررررتاليا باألسررررتاررررت   -66

واألسرر الرخ يررتسر ا رتزواج مرن نعرس الرنس و/رتو رتلر امل مرن املةتيراأ واملةتيرة ومزدوجر  امليرل 
الشراوب  عنردالقرابرة  برنظمالنس  ومذايري اهلوية النسانية وحامت  صرعاأ النسرة، وتاررت  

 طائعة متنوعة من الةقافاأ. السائدة  رابة األ رى الق ونظماألصتية 
 تب  نسات ورتطعال السكان األصتية. يز التاقيم القسري وال إىل رتسرتاليا  تتدأوال  -6٧
 .225و ١22بالتوصيتة اً  لمسرتاليا رت تحيط، وعتيه -6٨

    


