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دوري  توصتتتتتية ت قتلا ضول ح تتتتتورها الثولة الالالالة من ا ستتتتتت را  ال  344نظرت أستتتتتتراليا  ي  -1
  .2021كانون الالاني/يناير  20الشامل  ي 

وقدمت أستتتتراليا رداا صتتتادقاا مشتتتأرةا قلا أن  تتتأي الوقت   يتيً النظر ك ياا  ي التوصتتتيات ع ا   -2
مع النظام ا تحادي  ي أستتراليا  تقع المستلولية عن عدد من التوصتيات    جميع مستتويات الحوومة. واتستاقاا 

 م.ع ا عاتي الو يات واألقالي

 وستتيً آليات الرصد اإلموانية لزيادة بحث هذه المسائل  ي المستقبل. -3

من التوصتتتيات تتستتتم عدرجة عالية من الذمو  واات نذا  واستتتع  ي   وت ترف أستتتتراليا بعن عدداا  -4
طبي تلا. زد ع ا الك أن ب ض التوصتتتتتتتتتتتيات تنذوي ع ا موقق   ي وع عدقة تشتتتتتتتتتتتري ات أستتتتتتتتتتتتراليا أو  

مع التزام أستتتتراليا الذويل األمد بحقو  اإلنستتتان ومنظومة األمم المتحدة     ستتتياستتتتلا أو ممارستتتتلا. وتما تتتياا 
ا هذه التوصتتيات بحستتن نية. وهذا   ي ني أن أستتتراليا توا ي ع ا ال ر تتيات التي تستتتند ردت أستتتراليا ع 
 قلألا التوصيات.

 الصكوك  ولية  

الم حي بات اقية ال مل   2014ت تزم أستتتراليا بالتصتتديي ع ا عروتوكول منظمة ال مل الدولية ل ام   -5
الدولية لحماية جميع األ تتصام من ا ضت ا    القستتري. وستتتنظر أستتتراليا كذلك  ي التصتتديي ع ا ا ت اقية

من ال لد الدولي الصام بالحقو  المدنية   20 ي ستتحت تح ظلا ع ا المادة    القستتري. وهي ستتتنظر أي تتاا 
 والسياسية.

و  ت تزم أستتتتتراليا التصتتتتديي ع ا صتتتتووي دولية ق تتتتااية  ي الوقت الراهن. وأستتتتتراليا ليستتتتت  ي  -6
 أضرى  ي الوقت الراهن. و ع يسمً للا بسحت أي تح ظات

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -7

 ؛36تقبل التوصية  •

 ؛43  و40-39  و9-8تحيط ع ماا بالتوصيات  •

 وستواصل النظر  ألا؛ 41  و7-1تحيط ع ماا بالتوصيات  •

  لكن   ت تزم مواصتتتتتتتتتتتتت ة النظر  ألا  ي 38-37  و35-10تحيط ع ماا بالتوصتتتتتتتتتتتتتيات   •
 الوقت الراهن.

 المشاركة الدولية  

رأت الحوومة األستتتترالية أن المأزانية المصصتتتصتتتة لبرنامة المستتتاعدة اإلنمائية الرستتتمية التي تب     -8
قيمتلا أربع م يارات دو ر ت وع مب غاا متناستتت اا ومستتتتداماا وينم عن وعي بالمستتتلولية ستتتيستتتمً لنا بمستتتاعدة  

 .مائية األكالر قلحاحا  مع مراعاة احتياجاتنا المح ية أي اا جأراننا والب دان الشريوة  ي ت بية احتياجاتلا اإلن

وستتتواصتتل أستتتراليا دعوتلا  ع ا الصتت أد الدولي  لمنع الثرائم المرتك ة  تتد اإلنستتانية وال ظائع   -9
 الثماعية ع ا نذا  أوسع.

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -10
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 ؛134  و52  و42تقبل التوصيات  •

  لكن   ت تزم مواصتتتتتتتتتتتتت ة النظر  ألا  ي 126  و109-108  تحيط ع ماا بالتوصتتتتتتتتتتتتتيات •
 الوقت الراهن.

 األطر المحلية  

أستتتتتراليا واثقة من أن ال ثنة األستتتتترالية لحقو  اإلنستتتتان تتو ر للا الموارد المناستتتت ة لو تتتتذو    -11
 بشول مستقل بملاملا المنصوم ع ألا  ي القانون.

ة التمأأز ع ا المستتتتتوى ا تحادي وع ا صتتتت أد الو يات  ولدى أستتتتتراليا تشتتتتري ات  تتتتام ة لموا ح -12
واألقاليم تك ل حماية حقو  اإلنستان وت زيزها. وع ا هذا األستا     تقتر  أستتراليا و تع مأالا  أو  ترعة 
 حقو  ع ا المستوى ا تحادي. كما أن أستراليا   ت تزم توحأد التشري ات القائمة المت  قة بموا حة التمأأز.

تراليا حريصتتتتة ع ا الو ا  با لتزامات الدولية  ي مثال حقو  اإلنستتتتان  وت تتتتمن تن أذ ت ك  وأستتتت -13
 .ا لتزامات  ي القوانأن والسياسات والممارسات المح ية بالقدر الذي ُي تبر  رورياا 

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -14

   93-92  و68  و65-64  و62  و57  و50  و48  و46-44تقبتتل التوصتتتتتتتتتتتتتتيتتات  •
 ؛274-273  و107و

 وت تزم مواص ة النظر  ألا؛ 207تحيط ع ماا بالتوصية  •

 ؛ 233- 232  و 229  و 87  و 63  و 61  و 60  و 58  و 49  و 47تحيط ع ماا بالتوصيات   •

  لكن   ت تزم مواصتتتتتتتتتتتتت ة النظر  ألا  ي 286-285  و272تحيط ع ماا بالتوصتتتتتتتتتتتتتيات   •
 الوقت الراهن.

 سكان أستراليا األاليين  

يد أستتراليا حقو  ستوان أستتراليا األصت أأن من ضول القوانأن والستياستات والبرامة القائمة ع ا  تل  -15
الصتتتتتتت أد ا تحادي وع ا صتتتتتتت أد الو يات واألقاليم. وتن ذ أستتتتتتتتراليا ع ا أر  الواقع قعون األمم المتحدة  

ح ية بالشتتتراكة مع  بشتتتعن حقو  الشتتت وي األصتتت ية من ضول المشتتتاركة  ي تصتتتميم الستتتياستتتات والبرامة الم
 الش وي األص ية وسوان جزر م أي توريع.

والحوومة األستتترالية م تزمة با عتراف بشتت وي أستتتراليا األصتت ية  ي الدستتتور  وستتُتثري استتت تا    -16
قاا تم التوصتتتتل قلا توا ي  ي ا را  وُكتبت له  رصتتتتة قوية ل نثا . وأستتتتتراليا م تزمة أي تتتتاا بالمشتتتتاركة  ي 

 تب ي  "صوت" السوان األص أأن ل برلمان.تشوأل منبر ل

الثديد قلا م الثة الت اوت  ي النتائة الصتحية    ات ا  ستد ال ثوةوتست ا أستتراليا من ضول تن أذ  -17
وا جتماعية وا قتصتتادية عأن ستتوان أستتتراليا األصتت أأن وستتائر األستتترالأأن. وت مل الحوومة األستتترالية مع  
حوومات الو يات واألقاليم ع ا م الثة األستتتتتت اي الكامنة ورا  الحرمان  ي المثا ت المتصتتتتتت ة بالصتتتتتتحة  

 ل مالة والسثن وا تصال عنظم حماية الذ ل.والت  يم واإلسوان وا

وأستتتتتتتتتتتتتتتراليا م تزمة بالتعكد من أن قانون الكومنولث ينح ع ا تو أر الحماية المناستتتتتتتتتتتتتت ة ل ترا    -18
 الالقا ي ل ش وي األص ية وسوان جزر م أي توريع.
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 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -19

   114  و107-106و   93  و90-88  و73  و71  و54  و51تقبتتل التوصتتتتتتتتتتتتتتيتتات   •
   258- 253  و 224  و 220- 219  و 215  و 208  و 204  و 199  و 137- 136  و 122و 
 ؛291-289  و287  و284-278  و276-273  و271-260و

 ؛182و 110  و87تحيط ع ماا بالتوصيات  •

   وت تزم مواص ة النظر  ألا؛277  و259  و211  و56تحيط ع ماا بالتوصيات  •

  لكن   ت تزم مواصتتت ة النظر  ألا  288و   286-285  و272تحيط ع ماا بالتوصتتتيات   •
  ي الوقت الراهن.

 العنصرية  

تشتثع أستتراليا  من ضول ستياستات التماستك ا جتماعي  المشتاركة ال  الة والت اعل مع المثتمع   -20
التمأأز القائم ع ا أستتتتتتا  ال ر   . وتظل أستتتتتتتراليا م تزمة بعدا  دورها  ي مقت ال نصتتتتتترية و األوستتتتتتع نذاقاا 

 بثميع أ واله وبمواص ة دعم نثا  المثتمع األسترالي المت دد الالقا ات.

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -21

 ؛97-94  و91  و86  و84-72  و70-68تقبل التوصيات  •

 ؛59تحيط ع ماا بالتوصية  •

 .وت تزم مواص ة النظر  ألا 85تحيط ع ماا بالتوصية  •

 ار السن األستراليينكب  

أستتتتتتراليا م تزمة عت زيز وحماية حقو  ك ار الستتتتتن وازالة الحواجز التي تحول دون مشتتتتتاركة ك ار  -22
  2004التمأأز ع ا أستا  الستن ل ام  الستن األستترالأأن مشتاركة كام ة  ي المثتمع. ويحمي قانون موا حة 

   يم والسون والحصول ع ا الس ع والصدمات.األ راد من التمأأز ع ا أسا  السن  ي مثا ت ال مل والت

وأنشتتعت أستتتراليا ال ثنة الم كية الم نية بثودة وستتومة ضدمات رعاية المستتنأن ل تحقأي  ي نوعية  -23
ضدمات رعاية المستتتنأن  وكي ية ت زيز هذه الصدمات  والكي ية التي يمون علا التحقي من أن الصدمات تُقد م  

وت ّمن   .2021  اط/ براير    26ومحورها النا . وُقدم التقرير النلائي قلا الحوومة  ي بذريقة مستدامة   
توصتية لتن أذ قصتو   تامل واجرا  تحول كبأر  ي نظام رعاية المستنأن  ي أستتراليا. والتقرير    148التقرير  

حوومة األستتتتتتتترالية  وثيقة هامة  وهو تتوية لتحقأي دام عامأن  ويتذ ت ردا مدروستتتتتتتا ب ناية. وقد التزمت ال
 .2021أيار/مايو  31عتقديم رد بح ول 

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -24

 .99-98  و55تقبل التوصيات  •
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 الميل الجنسيي والهوية الجنسانيةي وحمل افاي الجنسين  

التمأأَز ع ا أستتا  المأل الثنستتي واللوية    1984التمأأز ع ا أستتا  الثنع ل ام  يحظر قانون   -25
نسانية وحمل ص ات الثنسأن قلا جانت سمات أضرى تشمل الثنع والحمل والمسلوليات األسرية ونو   الث

 ال وقة.

و  يمون تن أذ اإلجرا ات غأر ال وجية ق  بموا قة الشصح الذي ي اَلة  ي أستراليا أو  قاا كان   -26
مة أو مث ع وصتتتاية. وي زم  الشتتتصح ط و أو   يقدر ع ا قعدا  الموا قة بشتتتول صتتتحيً  ا كان من محو

الحصتول ع ا ترضيح من المحومة ألي تدضل جراحي أو عم ية ت ييم لطط ال اوي صت ات الثنستأن قاا  
 كان التدضل أو ال م ية غأر  روري ْأن من الناحية الذبية.

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -27

 ؛103و 102تقبل التوصأتْأن  •

 .104  و101-100تحيط ع ماا بالموحظات  •

 تغير المناخي والكوارث ال بيعية  

أستتتتتتتتتتتتتتتراليتتا م تزمتتة بتتعهتتداف ات تتا  بتتاريع وتتصتتذ اإلجرا ات ال م يتتة الوزمتتة لص ض ا ن  تتاثتات.   -28
وستتتصتتل با ن  اثات قلا مستتتوى الصتت ر  ي   2030وستتت ي أستتتراليا باللدف المحدد  ي ات ا  باريع ل ام  
ل أن يوون الك بح ول عام   .2050أقري وقت ممون  وي   

ع المثتم ات المح ية ال تتتتتتتتتتني ة ع ا تن أذ ح ول ع ا الصتتتتتتتتتت أد  وت مل الحوومة األستتتتتتتتتتترالية م -29
المح ي ل تتتعهتتت ل كوار  وادارة الظواهر الثويتتة القصتتتتتتتتتتتتتتوى وبنتتا  القتتدرة ع ا تحمتتل تغأر المنتتا . وت متتل 
الحوومتة األستتتتتتتتتتتتتتتراليتة  ي  تتتتتتتتتتتتتتراكتة وثيقتة مع حوومتات الو يتات واألقتاليم والحوومتات المح يتة  بمتا  ي الك  

وان جزر م تتأي توريع  ل تصذيط واإلعداد ل تتمان استتتثابات مناستت ة ومنستتقة  ي الشتت وي األصتت ية وستت
 حالة وقو  كوار .

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -30

 ؛117-115تقبل التوصيات  •

 ؛113-111تحيط ع ماا بالتوصيات  •

   لكن   ت تزم مواص ة النظر  ألا  ي الوقت الراهن.118تحيط ع ماا بالتوصية  •

 حقوق المرأة  

أستتتتتتتراليا م تزمة بالق تتتتتتا  ع ا التمأأز  تتتتتتد المرأة    تتتتتتو عن ت زيز المستتتتتتاواة عأن الثنستتتتتتأن  -31
 والنلو  بحقو  المرأة.

د الصذة الوطنية األستتترالية ل حد  و  تتستتامً أستتتراليا مذ قا مع ال نق  تتد المرأة وأط اللا.   -32 وتوّحِّ
مة والمثتمع المح ي لمنع ال نق األستتتتتتري والمنزلي والثنستتتتتتي  جلوَد الحوو   من ال نق  تتتتتتد المرأة وأط اللا

والحد منه. وقد التزمت أستتتراليا عتن أذ ضذة وطنية جديدة ُو تت ت بالتشتتاور مع حوومات الو يات واألقاليم  
 والمثتمع األوسع  بما  ي الك الثلات الم نية باألسرة وال نق المنزلي.
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 تتد نستتا  الستتوان األصتت أأن وستتوان جزر م تتأي توريع    وحددت أستتتراليا هد ا ل حد من ال نق -33
. وأثنا  و تتتتع الصذة التي ح ت محل قطار ستتتتد ال ثوةمن ضول   2031 ي المائة بح ول عام    50عنستتتت ة  

  ستتتتتتمّون استتتتتتراتيثية المشتتتتتاركة  2022-2010الصذة الوطنية ل حد من ال نق  تتتتتد المرأة وأط اللا ل  ترة  
اللاد ة مع الشتتتت وي األصتتتت ية وستتتتوان جزر م تتتتأي توريع الحوومة األستتتتترالية من تحديد ا ستتتتتراتيثيات  

من أجل ال مل  ي  تتتتتتراكة   قطار ستتتتتتد ال ثوةالمناستتتتتت ة لتحقأي اللدف المنشتتتتتتود واألولويات المرستتتتتتومة  ي 
 حيييية وع ا أسا  ا  تراي  ي عم ية صنع القرار.

والحوومة األستتتتتترالية م تزمة عت زيز األمن ا قتصتتتتتادي ل مرأة عن طريي قيثاد المزيد من ال رم   -34
وازالة الحواجز التي تحول دون مشتتتاركة المرأة  ي القوة ال ام ة. وت مل أستتتتراليا ع ا الق تتتا  ع ا الت اوت  

 .2020و 2018 ي األجور عأن الثنسأن من ضول عيانْي األمن ا قتصادي ل مرأة ل امي 

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -35

   210-208  و198-195  و133-128  و125  و106  و67-66تقبل التوصتتيات   •
 ؛281  و227-224  و222-212و

 ؛228و 223تحيط ع ماا بالتوصأتْأن  •

 . وت تزم مواص ة النظر  ألا 211تحيط ع ماا بالتوصية  •

 حقوق ال فل  

تتقاسم الحوومة ا تحادية األسترالية والو يات واألقاليم المسلولية عن الحد األدنا لسن المسلولية   -36
 الثنائية. وأع نت ب ض الحوومات األسترالية عن اعتزاملا ر ع الحد األدنا لسن المسلولية الثنائية. 

ون المح ي بالقدر الذي ُي تبر وقد أدرجت أستتتراليا التزاماتلا بموجت ات اقية حقو  الذ ل  ي القان -37
 1975ل ام   قانون األستتتتتتتتترة . ومن عأن اإلجرا ات التي اتُّصذت  ي هذا الم تتتتتتتتتمار كون جز  من تتتتتتتتترورياا 

 يت  ي بالق ايا التي تلم األط ال قد صي  علدف صريً  هو قن اا أحوام ات اقية حقو  الذ ل.  (الكومنولث)

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -38

 ؛235-234  و230  و202  و66لتوصيات تقبل ا •

 وت تزم مواص ة النظر  ألا؛  207تحيط ع ماا بالتوصية  •

 .237  و233-231  و229  و169-140تحيط ع ماا بالتوصيات  •

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

رؤية  تثستتتتتتتد ا ستتتتتتتتراتيثية الوطنية لشعاقة اإلطار الشتتتتتتتامل لستتتتتتتياستتتتتتتة اإلعاقة  ي أستتتتتتتتراليا. وتتمالل  - 39
ا ستراتيثية الوطنية لشعاقة  ي قنشا  مثتمع أسترالي يشمل الثميع ويمّون األ صام اوي اإلعاقة من تحقأي 
قمواناتلم كمواطنأن متستتتتتتاوين مع ا ضرين. وتركز ا ستتتتتتتراتيثية ع ا جميع األ تتتتتتصام اوي اإلعاقة بمن  ألم  

دف قلا قاكا  الوعي بحقو  األ تتتصام اوي  النستتتا  واألط ال  وتت تتتمن ستتتياستتتة تركز ع ا حماية الحقو  وتل 
 اإلعاقة و لملا لتموأنلم من المشاركة الكام ة  ي الحياة ا قتصادية والمدنية وا جتماعية ألمتنا. 

  ال ثنة الم كية لموا حة ال نق  تتتتتد  2019وقد أنشتتتتتعت الحوومة األستتتتتترالية   ي نيستتتتتان/أعريل   -40
للم واستتتتتتتتتغوللم؛ وستتتتتتتتتتولا ال ثنة الم كية ملاملا لمدة ثو   األ تتتتتتتتصام اوي اإلعاقة ومنع قيذائلم واهما
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  وهي تمار  اضتصتتتتاصتتتتات واستتتت ة النذا  تشتتتتمل جميع أ تتتتوال (2022نيستتتتان/أعريل   29ستتتتنوات )حتا  
ال نق وستتتتتتتتتتو  الم ام ة واإلهمال وا ستتتتتتتتتتتغول المرتك ة بحي األ تتتتتتتتتتصام اوي اإلعاقة  ي جميع البأ ات  

 مان عدم س ت أي  صح  ي أستراليا حريَته ع ا أسا  اإلعاقة.والسياقات. وأستراليا م تزمة ب 

وتستتت م جميع الحوومات األستتتترالية بعن قموانية لثو  األ تتتصام اوي اإلعاقة قلا الق تتتا  تكتستتتي   -41
أهمية حاسمة ل مان احترام حقوقلم. ولدى عدد من الو يات واألقاليم ضذط ل  دالة الصاصة باإلعاقة  تلدف  

 قيثاد ترتأ ات أكالر سوسة لتقديم الصدمات وتيسأر الت امل مع تنو  احتياجات ال مو  والمستصدمأن.قلا  

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -42

   239  و236  و220  و202  و123  و107-106  و66  و55تقبتل التوصتتتتتتتتتتتتتتيتات   •
 ؛251-249  و243و

 ؛252  و241-240  و237تحيط ع ماا بالتوصيات  •

وت تزم مواصتتتتتتت ة    248-244  و242  و238  و135  و124تحيط ع ماا بالتوصتتتتتتتيات   •
 النظر  ألا.

 أشكال الرق المعاارةي واالتجار بالبشري واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  

  موان أل تتتوال الر  الم اصتتترة  ي المثتمع األستتتترالي. وقد ن ذت الحوومة األستتتترالية عرنامثا   -43
ضذة ال مل الوطنية التي و تتتتتت تلا  ات الرامية قلا موا حة أ تتتتتتوال الر  الم اصتتتتتترة. وتحدد  طموحاا ل م ادر 

النلة ا ستتتتتتراتيثي الذي تت  ه   2025-2020الحوومة األستتتتتترالية لموا حة أ تتتتتوال الر  الم اصتتتتترة ل  ترة  
أستتتتتراليا لمنع ممارستتتتات الر  الم اصتتتترة وانلائلا والتحقأي  ألا ومقا تتتتاة المستتتتلولأن ع ا مدى الستتتتنوات  

 الصمع المقب ة.

  زادت أستتتتراليا جلودها لدعم  19-واستتتتثابةا لمصاطر أ تتتوال الر  الم اصتتترة النا تتت ة عن كو أد -44
 سري وعمل األط ال من ضول تن أذ م ايأر ال مل الدولية.ال مال ال   ا  وتصدت ل  مل الق

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -45

 ؛194-184  و69تقبل التوصيات  •

 .120  و119تحيط ع ماا بالتوصأتْأن  •

 المهاوروني والالوئوني وملتمسو اللجوء  

  يت ي مع التزامات    تزال الحوومة األستتتتتتتتتتترالية م تزمة عنظام منظم ومنصتتتتتتتتتتق لشتتتتتتتتتتلون اللثرة -46
أستتراليا ب دم اإلعادة القسترية والتزاماتلا األضرى ايما يت  ي بحقو  اإلنستان ل ملاجرين والوج أن وم تمستي  
ال ثو . ويستتتند نظام اللثرة هذا قلا التزام أستتتراليا المستتتمر عتن أذ ستتياستتات قوية لحماية الحدود  مصتتم مة  

 ليا.ضصيصا لُتوائم الظروف الصاصة ألسترا

 ي اإلدارة ال  الة ل حدود. وتنح ستتتتياستتتتة الحوومة    أستتتتاستتتتياا  ويشتتتتول احتثاز الملاجرين عنصتتتتراا  -47
ة  حتثاز الملاجرين هو قجرا  الموا األضأر.  األسترالية ع ا أن ا حتثاز  ي المراكز الم د 

تلي هتذا  وبموجتت قتانون اللثرة    يو تتتتتتتتتتتتتتع حتد لوحتثتاز من ضول قطتار زمني محتدد. عتل ين -48
ا حتثاز قما بمنً الشتصح تع تأرة دضول أو عترحأ ه من أستتراليا. وبالنست ة لم تمستي ال ثو  غأر المله أن  
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لوستتتتتتتتتتتت ادة من قجرا ات الحماية  ي قطار ا لتزامات التي تقع ع ا عاتي أستتتتتتتتتتتتراليا و  يحم ون تع تتتتتتتتتتتأرة 
 يت ي مع القانون الدولي.صالحة  تتوقع أستراليا من الدول أن تسمً ب ودة مواطنألا بما 

واحتثاز األط ال الملاجرين هو دائماا قجرا  الموا األضأر  وُيحتثز األط ال ألقصر  ترة ممونة  -49
عم ياا. وتتّ ع الحوومة األستتترالية ستتياستتة   تثأز احتثاز القصتتر  ي مراكز احتثاز الملاجرين  عل تلدف  

 قلا  مان قيوائلم  ي أماكن احتثاز عدي ة.

بالدور اللام واإليثاعي الذي تلديه هأ ات التدقأي  بما  ي الك وكا ت    وترحت أستتتتتتتتتراليا أي تتتتتتتتاا  -50
األمم المتحدة وأمأن مظالم الكومنولث   ي تو أر آلية لش تتراف المستتتقل ع ا نظام احتثاز الملاجرين  ي 

 أستراليا.

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -51

التوصتتتتتتتتتتتتتتيتتتتات   •    303-299  و297-295  و206  و107  و96  و94  و54تقبتتتتل 
 ؛339  و330-329  و323-316  و314  و307و

   327  و324  و315  و311  و304  و298  و293-292تحيط ع ماا بالتوصتتتتتتيات   •
 ؛340  و337  و333-331و

 وستواصل النظر  ألما؛ 306و 211وتحيط ع ماا بالتوصأتْأن  •

   326-325  و313-312  و310-308  و305  و294تحيط ع متتاا بتتالتوصتتتتتتتتتتتتتتيتتات   •
   لكن   ت تزم مواص ة النظر  ألا.338  و336-334  و328و

 الحقوق المدنية والسياسية  

حرية الت بأر  الحوومة األسترالية م تزمة بحماية الحقو  والحريات التق أدية وت زيزها  بما  ي الك   -52
والرأي. وهذه الحقو  والحريات محمية بمبدأ القانون ال ام الذي ينح ع ا أنه   يثوز ستتتتتتتتتتتن تشتتتتتتتتتتتري ات  
تنتلك الحقو  والحريات األستتتتاستتتتية ما لم يرد صتتتتراحة  ي التشتتتتريع أن القصتتتتد هو تقأأد الحقو  والحريات  

لقوانأن المت  قة بالتشتتتتلأر  والثرائم  ضا تتتت ة  عت ارات أضرى مالل ا  األستتتتاستتتتية. وكانت حرية النشتتتتر دائماا 
الثنتتائيتتة  والحي  ي محتتاكمتتة عتتادلتتة  واألمن القومي. وأي قأود تُ ر  ع ا الحقو  والحريتتات ين غي أن  

 تكون م قولة و رورية ومتناس ة لتحقأي هدف مشرو .

استتت را     والحوومة األستتترالية م تزمة عتحستتأن الصدمات المقدمة ل ناضبأن اوي اإلعاقة وتواصتتل -53
النظم وال م يات من أجل قدضال تحستتتتتتتأنات ع ألا. وهي مقتن ة بعن الت  أي الملقت ل حي  ي التصتتتتتتتويت   
بالنست ة لط تصام الذين يق تون عقوبة ستثنية مدتلا ثو  ستنوات أو أكالر  هو قجرا  مو توعي وم قول  

 ومتناست وغأر تمأأزي. 

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -54

 ;181  و174أتْأن تقبل التوص •

 ؛344  و252  و183-182  و180  و177  و175تحيط ع ماا بالتوصيات  •

  لكن   ت تزم مواصتتتتتتتتتتتتت ة النظر  ألا  ي 179-178  و176تحيط ع ماا بالتوصتتتتتتتتتتتتتيات   •
 الوقت الراهن.
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 حرية الدين  

حماية أصتتتدرت الحوومة األستتتترالية مستتتودتْأن ل ر  مثموعة من التشتتتري ات تلدف قلا ت زيز  -55
حرية الدين التي تحظا أصوا عدرجة عالية من الحماية. وتت من مثموعة التشري ات مشرو  قانون بشعن 
التمأأز الديني  من  تتعنه أن يثّرم التمأأز ع ا أستتا  الدين ع ا المستتتوى ا تحادي  مما يزيد من تداعأر  

 لو يات واألقاليم.الحماية من التمأأز ع ا أسا  الدين الم مول علا أصوا  ي م ظم ا

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -56

 .174  و97  و94  و86  و81  و77  و75  و73  و68تقبل التوصيات  •

 العدالة الجنائية ومكافحة اإلرهاب  

تستتتت ا قوانأن األمن القومي  ي أستتتتتراليا قلا حماية الحي األصتتتتأل لثميع األستتتتترالأأن  ي الحياة   -57
لثميع أ تتتتتتتتتتوال ستتتتتتتتتت ت الحرية ت ستتتتتتتتتت اا والمستتتتتتتتتتا  بالحقو  األضرى  مالل الحي  ي واألمن مع التصتتتتتتتتتتدي  

الصصتتتوصتتتية والحي  ي حرية الت بأر. وتشتتتمل هذه القوانأن ال تتتمانات وأ تتتوال الحماية المناستتت ة  ويثري  
 است را لا بانتظام.

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -58

   217  و206-205و   181  و139-138  و125  و122-121تقبتل التوصتتتتتتتتتتتتتتيتات   •
 ؛343-342  و251  و249  و236و

 ؛344و 341  و229تحيط ع ماا بالتوصيات  •

   وستواصل النظر  ألا؛ 247  و242  و207  و135تحيط ع ماا بالتوصيات  •

   لكن   ت تزم مواص ة النظر  ألا  ي الوقت الراهن.127تحيط ع ماا بالتوصية  •

 واالوتما ية والثقافيةالحقوق االقتصا ية   

غأر المتناستتت ع ا ال  ات ال تتني ة     19-  تزال أستتتراليا تشتت ر بالق ي قزا  تعثأر جائحة كو أد -59
وتواصتتل رصتتد المشتتاكل عن كالت لدى  لورها والتصتتدي للا بذريقة تتناستتت مع مستتتوى الصذر وتنستتثم 

 مع حقو  اإلنسان.

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -60

 ؛230  و204-202  و199  و105التوصيات تقبل  •

 ؛201تحيط ع ماا بالتوصية  •

   لكن   ت تزم مواص ة النظر  ألا  ي الوقت الراهن.200تحيط ع ماا بالتوصية  •

 القانون الدولي اإلنساني  

ل قوانأن  يشتتتتتمل النلة الشتتتتتامل وال  ال الذي تت  ه أستتتتتتراليا  ي التحقأي  ي ا نتلاكات المزعومة   -61
 المنذ قة أثنا  النزا  المس ً الثوانت ال سورية والمدنية ع ا السوا .
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ويتثستتتد ب ض جوانت النلة الذي تعضذ به قوات الد ا  األستتتترالية  ي التصتتتدي للذه ا نتلاكات   -62
الثيش األستتترالي  المزعومة  ي التحقأي الذي أجراه الم تش ال ام لقوات الد ا  األستتترالية بشتتعن ستت وي أ راد  

 ي أ غانستتتتتتتتتتتتتتتان )تقرير الم تش ال ام لقوات الد ا  األستتتتتتتتتتتتتتترالية(  بموجت تك ي  بالتحقأي  ي ا نتلاكات  
المزعومة لقانون النزاعات المستتتت حة. وأنشتتتتل موتت المحقي الصام  ستتتتت را  نتائة تقرير الم تش ال ام   

التتة أيتتة متتذكرات تت  ي بتتاألدلتتة قلا متتدير ا دعتا   والتحقأي  ي ا دعتتا ات المت  قتتة بتتالثرائم الثنتتائيتتة  واحتت
 ال ام  ي الكومنولث.

وأنشتعت الحوومة األستترالية أي تا  ريقا لمراق ة تن أذ التحقأي المستتقل  ي ست وي أ راد الثيش  ي  -63
أ غانستتتتتتتتان ألجل  تتتتتتتمان استتتتتتتتثابة ستتتتتتت ذات الثيش لتوصتتتتتتتيات لثنة التحقأي. وتدل هذه الصذوات ع ا  

ا ع ا م الثة هذه المستتتعلة م الثة  تتتام ة ومستتتتق ة و تتتمان التقأد بالقوانأن الدولية  وان اا  تصتتتميم أستتتترالي
 القانون المح ي األسترالي حأالما ينذبي الك.

 وع يه  تشأر أستراليا قلا أنلا: -64

 . 173-170تحيط ع ماا بالتوصيات  •

 تواياي خارج ن اق االستعراض الدوري الشامل  

 تقع ضارج نذا  عم ية ا ست را  الدوري الشامل. 53ن التوصية ت تقد أستراليا أ -65
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