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أوالا -التص أأديق ل أأد المعات أأدا التوص أأالا 1-85ز 2-85ز 3-85ز
4-85ز 5-85ز 6-85ز 7-85ز 8-85ز 9-85ز 10-85ز
11-85ز 12-85ز 13-85ز 14-85ز 15-85ز 16-85ز
17-85ز 18-85ز 19-85ز )20-85
 -١تؤيددد ومومددة دداورو التوتددياع بالتصددديأل عسددحل الصددمون األساسددية قددو ا ددا
وسوف تعد اسرتاتيجياع لستصديأل عسحل املعاهداع واال ضمام إليها مبشدورة الرريدأل العامدل املعدي
باملعاهداع ودعمه .وتود اورو أ تمرر أهنا ستجري مشاوراع وتضع برامج عن املعاهداع مدع
اجملتمعاع احملسية وأتحاب املصسحة املعنيني قبل اختاذ تدابري بغرض التصديأل.

ثانال ا -المسا دة في مجال بناء القدرا

التوصالة )21-85

 -٢التم د دداورو وتسق د وددا اع الدددعم ا ددال بنددا القدددراع مددن املمتد ا قسيم د
ملنطقة احمليط اهلادئ التابع لسمروضدية ال دامية قدو ا دا  .وستواتدل التمداع امل داعدة مدن
وكدداالع األمددم املتحدددة والشددركا ا قسيميددني مددن أجددل تنريددذ التااما ددا املتعسقددة قددو ا ددا
وإعماهلا.

ثالث ا -مرا ع أأة التشأ أريعا ز وت أأدابالر السالاس أأة العام أأة التوص أأالا
24-85ز 26-85ز 49-85ز )50-85

22-85ز

 -٣تستام ومومة اورو بإدراج املعاهداع اليت تدق عسيهدا ا قوا ينهدا الوينيدة وال سديما
اتراقيددة وقددو الطرددل واتراقيددة القضددا عسددحل مجيددع أدددمال التمييددا ضددد امل درأة واتراقيددة وقددو
األد د او ذوي ا عاقددة .لددذا تتعدداو ومومددة دداورو مددع ا داراع واملمات د ا موميددة املعنيددة
عسد ددحل إدراج املبد ددادئ ال د دواردة ا املعاهد ددداع املصد ددد عسيهد ددا ا ال ياسد دداع والق د دوا ني الوينيد ددة.
ويضدداف إىل ذل د أ ا مومددة تتعدداو مددع دددركائها ا قسيميددني عسددحل سددن تش دريعاع عددن العن د
املنايل قائمة بذا ا .وتتباود واليداً مدع منممداع إقسيميدة ودوليدة بشدن سدن تشدريع عدن ا عاقدة
قائم بذاته.

رابعا -الفريق العامل المعني بالمعاتدا

التوصالة )27-85

 -٤تؤيددد ومومددة دداورو هددذه التوتددية وتدددعم والي داً الرريددأل العامددل املعددي باملعاهددداع مددن
خالل مديرية العدل ومراقبة ا ددود ومديريدة الشدؤو اخلارجيدة والتجدارة .ويت دتعمل الددعم املدايل
والبشري من وزارتني اثنتني والياً ا م ا دة عمل الرريأل العامل املعي باملعاهداع.
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خامسا -المؤسسة الوطنالأة لحقأوق اإلنسأان التوصأالا
)30-85

28-85ز 29-85ز

 -٥تؤيددد ومومددة دداورو هددذه التوتددياع وتتباو د والي داً مددع دددركا إقسيميددني ودوليددني ا
إ شا مؤس ة وينية قو ا ا  .وبا ضداةة إىل ذلد سدوف يتوقد النمدوذج أو املؤس دة
عسحل تائج مناقشاتنا مدع اجملتمعداع احملسيدة والشدركا املعنيدني واصهداع تداوبة املصدسحة مبدا ةيهدا
ا مومددة .ومددن املتوقددع أ يبدددأ ذلد ر يداً ا الربددع الينددا مددن عددام  .٢0١6ومددن الشددركا الددذين
جددرد حتدي دددهم أثن ددا إ ش ددا املؤس ددة الويني ددة ق ددو ا ددا عس ددحل س ددبيل املين ددال ال ا ص ددر
املروضددية ال ددامية قددو ا ددا ومنتدددد ئسدديا واحملدديط اهلددادئ وأما ددة منتدددد جددار احملدديط
اهلادئ وأما ة مجاعة احمليط اهلادئ.

سادسا -حق أ أوق المأ أ أرأة والعن أ أأ( المنللأ أأي التوصأ أأالا 36-85ز 37-85ز
38-85ز و39-85ز 40-85ز 41-85ز 42-85ز 43-85ز
44-85ز )45-85
 -6تؤيد ومومة اورو هذه التوتياع وقدد أكمسد مدؤخراً بالشدراكة مدع املمتد املتعددد
األقطار التابع لرب امج األمم املتحدة ا منائ اجتماعاً دام أسبوعاً عن "متر الن دا عسدحل العمدل
الربملا " قصد تشجيع املايد من الن ا عسحل الرتدح لال ت اباع القادمة قريباً وامل تقبسية.
 -٧وتعقد والياً إدارة دؤو املرأة وأما ة مجاعة احمليط اهلادئ مشاوراع بشدن وضدع تشدريع
وعقد دددع املشد دداوراع مد ددع منممد دداع اجملتمد ددع املد ددد وا داراع
قد ددائم بذاتد دده عد ددن العن د د املند ددايل .ت
ا مومية املعنية خبصوو التشريع القائم بذاته عن العن املنايل.
 -٨ويضاف إىل ما تقدَّم وجدود خطدة عمدل لن دا داورو ددف إىل حت دني يدروف معيشدة
الن ا ا البسد .ووددع خطة العمل الوينية  ١6حموراً ترمد إىل حت دني يدروف معيشدة الن دا
ا اورو .ومن أهم تس احملاور القضا عسحل العن امل سط عسحل املرأة.
 -٩وسددوف يتضددمن القددا و اصنددائ اصديددد أومام داً دددف إىل ا ددد مددن العن د أي داً كددا
دمسه ويريقته مينل العن القائم عسحل وع اصنس.

سابع ا -المقرر الخاص والمكلفون بواليا

التوصالتان 34-85ز )35-85

 -١0تؤيددد ومومددة دداورو هدداتني التوتدديتني وقددد وجه د دعددوة مرتووددة إىل مجيددع املمسرددني
بواليدداع لايددارة دداورو .واجتمددع وينسددو ا مومددة مددع م ددؤولني يعمسددو مددع املقددرر اخلدداو واملمسرددني
بوالياع ا عام  ٢0١٥ووجهوا إليهم دعواع لايارة اورو .وتسقينا وا اع دعواع من املقرر
اخل دداو املع ددي ق ددو ا ددا لسمه دداجرين والرئي ددة  -املق ددررة لسرري ددأل العام ددل املع ددي مب ددنلة
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اس ددت دام املرتاق ددة وردد ددا عسيه ددا باملواةق ددة .وس ددتمو وزارة الع دددل وا دددود م ددؤولة ع ددن تنم دديم
زياراع املقرر اخلاو واملمسرني بوالياع واجتماعا م ا اورو.

ثامنا -حقوق ال فل التوصالا

23-85ز 31-85ز )2-86

 -١١تؤيددد ا مومددة هددذه التوتددياع .وقددد أت ش ديف ا عددام  ٢0١٥دددعبة ممرسددة خلدددماع
محاية األيرال تتوىل إسدا خدماع تقنيدة وسياسداتية وداعمدة قويدة ومت دقة وةعالدة دل مشداكل
األيردال ا دداورو .وتددوةر وزارة الداخسيددة واليداً املدوارد واملقددر هلدذه الشددعبة اصديدددة .وهنددان ثددال
ويائ ومومية والياً يتعىن أتحاهبا وصراً بشؤو األيرال ا اورو وهد مددير ددؤو محايدة
الطرل وموي برتبة عالية ا ال ا ماية وموي معي ماية األيرال .وإضداةة إىل ذلد
تكسر د الشددعبة باسددتحدا مددم وعمسيدداع وينيددة لستصدددي بمرددا ة وةعاليددة لالعتدددا اع عسددحل
األيرال وإمهاهلم.

 -١٢ويضاف إىل ذلد أ املايدد مدن العمدل والددعم سيتواتدل دراج مبدادئ اتراقيدة وقدو
الطرل ا القوا ني وال ياساع الوينية.

تاسعا -اإل اقة التوصالة )26-85
 -١٣تؤيددد ومومددة دداورو هددذه التوتددية وسددتتعاو مددع الشددركا الدددوليني وا قسيميددني عسددحل
وضع تشريعاع عن ا عاقة قائمة بذا ا .ووا هذا التاريخ ال تاال املناقشداع جاريدة بدني أما دة
منتدددد جددار احملدديط اهلددادئ وصنددة األمددم املتحدددة االقتصددادية واالجتماعيددة عسدديا واحملدديط اهلددادئ
بشن سن تشريعاع عن ا عاقة قائمة بذا ا.

اشرا -الصحة والتعلالم التوصالة )52-85
 -١٤تؤيددد ومومددة دداورو هددذه التوتددية وستواتددل تعاوهنددا مددع إدارة التعسدديم وإدارة الصددحة
عسددحل تعايددا برا هددا وسياسددا ا االجتماعيددة مددع إيددال اهتمددام خدداو جملدداالع التعسدديم والصددحة
والتغذية وإعطا األولوية ألووج ةيفاع ال ما  .وسوف حترو ومومة اورو أيضاً عسحل تقدمي
املوارد البشرية واملالية الالزمة مبا يمرل اورتام هذه التوتية عسحل النحو املطسوب.
حادي شر-

تغالر المناخ التوصالا
57-85ز )58-85

53-85ز 54-85ز 55-85ز 56-85ز

 -١٥تؤيددد ومومددة دداورو هددذه التوتددياع وستواتددل تعاوهنددا مددع ا دارة املعنيددة عسددحل تي ددري
التاامه ددا باتراقي ددة األم ددم املتح دددة ا ياري ددة بش ددن تغ ددري املن ددان وإض دداةة بتع ددد وق ددو ا ددا إىل
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األ شددطة اصاريددة واعتيددة املتعسقددة بتغددري املنددان .وتست دام ومومددة دداورو بتددوةري امل دوارد البش درية واملاليددة
الماةيددة المريسددة مبددا نمددن وودددة تغددري املنددان مددن العمددل براعسيددة وتقدددمي خدددماع جيدددة بشددن
األ شطة الوينية املتعسقة بتغري املنان .وةضالً عن ذل ستواتدل ا مومدة التمداع امل داعدة مدن
املنمماع ا قسيمية والدولية مل اعد ا عسحل تنريذ اتراقية تغري املنان والرب دامج الدويي لتغدري املندان
اخلاو هبا.
ثاني شر-

تقرير اللجنة الفر الة لمنع التعذيب التوصالة )2-87
 -١6حت دديط وموم ددة دداورو عسم د داً هب ددذه التوت ددية وس ددتعسن ع ددن التقري ددر ل دددد تقدن دده وع ددن
املناقشاع اليت جرع ا سس الوزرا ومع ا داراع ا مومية املعنية باملوضوع.

ثالث شر-

التخلي ن تجريم العالقا بالن المثلالأالن التوصأالا
5-87ز 6-87ز 7-87ز )8-87

3-87ز 4-87ز

 -١٧حتدديط ومومددة دداورو عسمداً بالتوتددياع املتعسقددة بددالت س عددن ددرمي ال ددسون اصن د بددني
بالغني من رس اصنس بالرتاض بينهمدا .وتدود ا هدذا الصددد أ تمدرر أ داورو دولدة م ديحية
وأهنا ستحاةظ من مث عسحل عقائدها الدينية عند تعامسها مع القضايا املتصسة بالتوتدياع املقدمدة.
وسددتتعاو مددع قددادة اجملتمعدداع احملسيددة والدددعاة ومنممدداع اجملتمددع املددد ورت داً عسددحل تي ددري
برامج التوعية والدعوة ي يمو مواينو داورو عسدحل عسدم وبصدرية بالقضدايا املتصدسة بالتوتدياع
املقدمددة .وستواتددل ا مومددة التمدداع امل دداعدة مددن اجملتمددع الدددويل عسددحل تينقيد تمعاتنددا احملسيددة
بالتوتياع املذكورة أعاله .وةضدالً عدن ذلد ةدإ القدا و اصندائ ال درم ال دسون اصن د بدني
بالغني من رس اصنس ا إيار خاو بالرتاض بينهما .ومن املقرر إجرا مناقشاع ومشداوراع
داخسيد ددة مد ددع اصهد دداع املعنيد ددة بشد ددن تنقد دديح القد ددا و اصند ددائ قصد ددد النمد ددر ا امل د ددنلة امليند ددارة ا
التوتياع.

رابع شر-

إلغاء قوبة اإل دام التوصالا

9-87ز 10-87ز )11-87

 -١٨حت دديط وموم ددة دداورو عسمد داً هب ددذه التوت ددياع م ددع العس ددم ب ددن دداورو مل حت ددتج ب ددا مم
الدسددتوري املتعسددأل بعقوبددة ا عدددام .وال ي داال يتعددني عسددحل الربملددا االوتجدداج بقددا و عددن عقوبددة
ا عدددام وهددذا أمددر م ددتبعد بددالنمر إىل التاامدده بالعهددد الدددويل اخلدداو بددا قو املد يددة وال ياسددية
والربوتوكددول االختيدداري الينددا املسحددأل بدده وتوقيعدده عسيهم دا .وستواتددل ومومددة دداورو تعاوهنددا مددع
ال ددسطاع وا داراع امل تصددة ا سددبيل إلغددا عقوبددة ا عدددام .وسدديتوج عسددحل الربملددا االترددا
عسددحل مشددروع قددا و يطس د تعددديل املددادة  ٤مددن الدسددتور وا صددول عسددحل مواةقددة الن ددبة املطسوبددة
املتمينسددة ا ثسين د أعضددائه .وسدديسام عقددد مشدداوراع وينيددة قبددل مناقشددة الربملددا النهائيددة لسم ددنلة.
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وحتديط ومومددة داورو عسمداً بالتوتددية وسدتعمل عسددحل إلغدا عقوبددة ا عدددام بعدد العمسيددة الدسددتورية
العادي ددة واملش دداورة الويني ددة .وم ددن املتوق ددع أ يتنج ددا ذلد د ت دددر ياً بع ددد ماي ددد م ددن املش دداوراع م ددع
ا مومة واصهاع املعنية.

خامس

شر -المركل اإلقلالمي لمعالجة طلبا اللجوء التوصالة )12-87
 -١٩تؤيددد ومومددة دداورو التوتددية وتددود إبددالس سددس وقددو ا ددا بددن املركددا ا قسيم د
ملعاصددة يسبدداع السجددو وتينددل لسقواعددد واملعددايري واملبددادئ التوجيهيددة الدوليددة .وتددود أ تشددري إىل أ
أمدداكن االوتجدداز املتاوددة والي داً ا دداورو تتقيددد بقواعددد األمددم املتحدددة النموذجيددة الددد يا ملعامسددة
ال جنا ؛ وتنطبأل هذه القواعد عسحل ال جو ومراكا االوتجاز التابعة لسشرية.

سادس

شر -التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبالر والحق فأي حريأة التجمأع السألمي
وتكوين الجمعالا التوصالتان 1-87ز )13-87
 -٢0حتيط ومومة اورو عسمداً هبداتني التوتديتني وتدود يمن دة هدذه اهلييفدة املدوقرة بدن مدوايي
اورو ينعمو با أل ا ورية الرأي والتعبري وبا أل ا ورية التجمع ال سم وتمدوين اصمعيداع.
وستتعاو ا مومة مع ا دارة املعنية عسحل ضما التمتدع مبدا جدا ا التوتديتني مدن ودأل ا وريدة
الرأي والتعبري ووأل ا ورية التجمع ال سم وتمدوين اصمعيداع .وهد عسدحل عسدم باصددل الددائر
وددول املددادة  244Aمددن القددا و اصنددائ وتددود أ تمددرر أهن دا س دتحتاج إىل املايددد مددن املشدداوراع
بشددن املددادة قبددل إدخددال تعددديالع عسيهددا .وسددتمو األسددبقية لق دوا ني دداورو ألهنددا تتمادددحل مددع
التااماتنا بتهييفة بييفة ئمنة وتوةري ا ماية لناورو ودعبها.

سابع شر-

النفاذ إلد اإلنترنت التوصالة )14-87
 -٢١حتدديط ومومددة دداورو عسم داً هبددذه التوتددية وتددود أ تبسددإل سددس وقددو ا
ا رت متاح باجملا لشع اورو ولألجا .

ثامن شر-

ددا ب ددن

رسوم الت شالرة للصحفالالن األ انب التوصالتان 15-87ز )16-87
 -٢٢حت دديط وموم ددة دداورو عسم د داً هب د داتني التوت دديتني وت ددود إب ددالس ه ددذه اهلييف ددة امل ددوقرة بنهن ددا
ستتدارسهما أكينر ا الوق املناس قبل اختاذ موق هنائياً منهما.
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تاسع شر-

إطأأار تش أريعي يحمأأي ناش أ ي المجتمأأع المأأدنيز ال سأأالما الصأأحافالالن
والمأدافعالن أأن حقأأوق اإلنسأأانز مأن مالأأع أشأأكال االنتقأأام التوصأأالة
)17-87
 -٢٣حتدديط ومومددة دداورو عسم داً هبددذه التوتددية وتدددعو اجملتمددع الدددويل إىل تقدددمي الدددعم ا
هذا اجملال.

القضاء التوصالة  18-87)

شرون -استقالل
 -٢٤حتدديط ومومددة دداورو عسم داً بالتوتددية املتعسقددة باسددتقالل القضددا وتددود أ تبسددإل سددس
وقددو ا ددا بددن القضددا م ددتقل وةاعددل .وي درأع اصهدداز القضددائ رئدديس القضدداة ويدعمدده
قاضيا وقاض مقيم .ويعمدل القضدا باسدتقاللية مبويريده الدذين يعمسدو مباددرة لصداق القضدا .
ويض ددطسع رئ دديس قس ددم احملمم ددة مبه ددام القض ددا وواليت دده وأعمال دده اليومي ددة .ويعم ددل رئ دديس القض دداة
باستقاللية وةقاً لواجباته الدستورية.

حادي و شرون -ملتمسو اللجوء والال ئون والمهأا رون التوصأالا 19-87ز -87
20ز 21-87ز 22-87ز 23-87ز 24-87ز 25-87ز -87
26ز 27-87ز 28-87ز )29-87
 -٢٥حتيط ومومة اورو عسمداً بالتوتدياع وتدود إبدالس سدس وقدو ا دا بدن ا مايدة
والدعم متوةرا لالجيفني املوجودين ا اورو واليداً .ويدؤدي م دؤولو االتصدال اجملتمعد املويردو
مدن قبدل ا مومدة دور قنداة االتصدال بدني ا مومدة واجملتمعداع احملسيدة والالجيفدني ا داورو .ويقددم
الدعم االجتماع كل من ا مومة ومنممداع اخلددماع االجتماعيدة املتعاقددة .واألمدر عسدحل هدذا
النحو منذ إ شا املركا ا قسيم ملعاصة يسباع الالجيفني .وتود ا مومة أ تمرر أهنا تدير مركدااً
مرتوواً وي نمن ملستم السجو والالجيفني التنقل رية ا اورو.
 -٢6وةض د دالً ع ددن ذل د د تسق د د ا موم ددة زي دداراع السجن ددة الررعي ددة بش ددن اتراقي ددة مناهض ددة
التع ددذي  .وأذ د د لسممت د ا قسيمد د ملنطق ددة احمل دديط اهل ددادئ الت ددابع لسمروض ددية ال ددامية ق ددو
ا ددا ا زي ددارة املرك ددا .وتتوق ددع دداورو إجد درا املاي ددد م ددن زي دداراع املمسر ددني بوالي دداع خات ددة ا
عام  ٢0١6و.٢0١٧
 -٢٧وتتددوىل ا مومددة مبعيددة دددركة ترا ددريسد ( )Transfieldحت ددني يددروف سددمن الالجيفددني
املادي ددة وت ددت دم خ دددماع الش ددركة لت ددوةري م ددا يس ددام م ددن الم ددروف اعمن ددة ا مجي ددع أم دداكن س ددمن
الالجيفني ومستم د السجدو  .وتدود أ تشدري إىل أ لالجيفدني ومستم د السجدو كدل ا ريدة ا التنقدل
داخل اجملتمع احملس كما تويروا ا األعمال التجارية احملسية وبدؤوا أعماهلم التجارية اخلاتة هبم.
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 -٢٨ويدوةر ةريدأل ددركة "خددماع ترا دريسد" لسرعايدة بدرامج وأ شدطة تعسيميدة وترةيهيدة وثقاةيدة
داخددل املركددا ا قسيمد الينددا ملعاصددة يسبدداع السجددو وا املركددا ا قسيمد الينالد مددؤخراً .وتممددل
اخلدددماع املقدمددة ا املركددا ا قسيم د الينال د ال دربامج واأل شددطة الراهنددة الدديت توةرهددا منممددة إ قدداذ
الطرولدة .ويتددوخحل بر ددامج إدارة ا دداالع واأل شددطة اهلادةددة حتقيدأل رةدداه املنقدولني يد يت ددىن هلددم
متابعة عمسية الب ا مسرا م .وتشمل هدذه اخلددماع جدا اً مدن هندج متمامدل وددامل لسحردا
عسحل رةاه املركا وساكنيه.

 -٢٩وتود ا مومة أ تذكر أ ال تقصر بال مراةأل هم حت وتاية ومحاية وزيدر العددل ومراقبدة
دجل األير ددال ا امل دددارع احملسي ددة ا دداورو و ض ددرو ال دددروع .ويع ددامسو بد دنرس
ا دددود .وي د َّ
املعامسددة الدديت يتعامددل هبددا أيرددال دداورو اعخددرو ا ميددادين التعسدديم والصددحة والرياضددة وهريهددا مددن
األ شطة.
 -٣0وبا ضاةة إىل ذل تتقدَّم ا ماية لسن ا من العن القائم عسحل وع اصدنس عدن يريدأل
قدواع دددرية دداورو بدددعم مددن قدواع دددرية أسدرتاليا ومقدددم خدددماع ئخدرين .وا مومددة مستامددة
بددإيال الالجيفدداع رددس األولويددة املمنووددة لن ددا دداورو ا دددن العند القددائم عسددحل ددوع اصددنس.
ونمن ا الوق الراهن استضاةة الالجيفاع ا مسجن الن ا التابع دارة دؤو املرأة.
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