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 ٢٧املقدمة أثناء االستعراض الـدوري الـشامل يف          )١(ترحب أستراليا بالتوصيات    -١
قوق اإلنسان قبل وتلتزم أستراليا بتقدمي تقرير مرحلي إىل جملس ح. ٢٠١١يناير /كانون الثاين

 . موعد االستعراض الدوري الشامل املقبل هلا

وحيث إن ألستراليا نظام حكم احتادي، يشار صراحة يف الرد إىل التوصيات املتعلقة               -٢
وفيما عدا ذلك، ينبغي افتراض أن القوانني والسياسات املشار         . مبسؤولية الواليات واألقاليم  

  .ألستراليةإليها هي قوانني وسياسات احلكومة ا
ستراليا بالتوصيات التالية على أساس إدراجها يف القـوانني أو الـسياسات            أوتقبل    -٣

، ٢٣،  ٢٠،  ١٤،  ١٢: القائمة وستواصل أستراليا اختاذ خطوات لتحقيق النتائج ذات الصلة        
٥٤،  ٥٣،  ٥١،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٧،  ٤٦،  ٤٥،  ٤١،  ٤٠،  ٣٨،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٠،  ٢٩ ،
١١٦،  ١١٥،  ١١٤،  ١١٣،  ١١٢،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٣،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٥٨،  ٥٦ ،

  .١٤٥ و١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٣٤، ١٢١، ١٢٠، ١١٧
  :يلي موقف أستراليا من بقية التوصيات وفيما  -٤

  ٦ و٥ و٤ و٣ و٢ و١التوصيات       
تعمل احلكومة األسترالية مع الواليات واألقـاليم علـى اختـاذ           : مقبولة  

  . كول االختيارياخلطوات الالزمة الكفيلة بالتصديق على الربوتو

  ٩ و٧التوصيتان       
ستنظر أستراليا يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلمايـة         : مقبولتان جزئياً   

 ومع ذلك، تعترب أن أوجه احلماية القائمـة         .مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
مجيع تزمع االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق    للعمال املهاجرين مناسبة وال   

  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  ١١ و٨التوصيتان       
ميكن ألستراليا أن تلتزم باالنضمام إىل االتفاقية الدولية         ال: مقبولتان جزئياً   

، ١٦٩حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وإىل اتفاقية العمل الدولية رقم            
  .هدتنيبيد أهنا ستنظر رمسياً يف االنضمام إىل هاتني املعا

  ١٠التوصية       
  .٩ و٧التوصيتني انظر : مرفوضة    

__________ 
)١ ( Recommendations referred to in this document correspond to recommendations made to Australia in 

the Draft Report of the Working Group, A/HRC/WG.6/10/L.8 (3 February 2011) at paragraph 86. 
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  ١٦ و١٥ و١٣التوصيات       
ستستعرض أستراليا بانتظام حتفظاهتا على معاهدات حقوق       : مقبولة جزئياً   

  .اإلنسان وحتدد مدى لزوم هذه التحفظات

  ١٧التوصية       
ـ        : مقبولة   ن أن وفقاً ملمارسة احلكومة األسترالية، جيب عليها أن تتأكـد م
   والسياسات الالزمة لتنفيذ معاهدة ما قائمة قبـل أن تـصبح أسـتراليا            اتالتشريع
  .ملَزمة هبا

  ١٩ و١٨التوصيتان       
تدرج احلكومة األسترالية االلتزامات الدولية يف القـانون        : مقبولتان جزئياً   

تعتربه ضـرورياً، وتـشري إىل جتلّـي بعـض هـذه االلتزامـات               احمللي بقدر ما  
  .العامة تهاسياس يف

  ٢١التوصية       
ستتطلب التدابري املعتمدة مبوجب إطار حقوق اإلنـسان يف         : مقبولة جزئياً   

أستراليا إتاحة بيان االتساق مع التزامات أستراليا يف جمال حقوق اإلنسان بالنسبة إىل 
  .كل تشريع احتادي جديد

  ٢٢التوصية       
 القائمة، إىل جانب الشروط     تعترب احلكومة األسترالية أن اآلليات    : مرفوضة  

. اجلديدة يف إطار حقوق اإلنسان يف أستراليا، تتيح محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها           
  .تزمع اعتماد قانون حلقوق اإلنسان وال

  ٢٤التوصية       
 / كـانون األول   ٣١ من   اعتباراً أُعيد العمل بصورة كاملة   : مقبولة جزئياً   
، وذلـك يف    ١٩٧٥ ة التمييز العنصري لعام   بالقانون املتعلق مبكافح   ٢٠١٠ديسمرب  

وتدعم احلكومة األسترالية تعزيز    . إطار خطّة االستجابة للطوارئ يف اإلقليم الشمايل      
اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية وحتترم هـذه املبـادئ،           املبادئ الواردة يف  

  .وتعترب أن القوانني االحتادية احلالية تتسق مع روح اإلعالن
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  ٢٥ التوصية      
 ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١ من   اعتباراًأُعيد العمل بالكامل    : مقبولة  

 يف إطار خطّـة االسـتجابة       ١٩٧٥ بالقانون املتعلق مبكافحة التمييز العنصري لعام     
  .للطوارئ يف اإلقليم الشمايل

  ٢٦التوصية       
ستواصل احلكومة األسترالية التشاور مع الشعوب األصلية بـشأن         : مقبولة  

  .١٩٧٥ القانون املتعلق مبكافحة التمييز العنصري لعامبيق تط

  ٢٧التوصية       
اللجنـة  كـاف إىل   متويـل   تقدميستستمر احلكومة األسترالية يف : مقبولة  

وأعلنت أستراليا مؤخراً ختـصيص اعتمـادات ماليـة         . األسترالية حلقوق اإلنسان  
ن إنـشاء منـصب جديـد       للمفوض املعين بالتمييز العرقي املستقل بذاته، فضالً ع       

  .للمفوض املعين مبكافحة التمييز القائم على السن

  ٢٨التوصية       
تدرس احلكومة األسترالية حالياً إمكانية إنـشاء منـصب         : مقبولة جزئياً   

  .مفوض وطين لشؤون الطفل

  ٣١التوصية       
تلتزم أستراليا باختاذ إجراءات ملكافحة تغري املنـاخ وفقـاً          : مقبولة جزئياً   

وسيؤثر ذلك إجياباً يف استمرار القدرة علـى التمتـع حبقـوق            . لتزاماهتا الدولية ال
وسُينظر إىل آثار حقوق اإلنسان كجزء من ُنهج السياسة العامة الرامية إىل            . اإلنسان

  .معاجلة مجيع آثار تغري املناخ

  ٣٣ و٣٢التوصيتان       
ضعته احلكومـة   يعزز برنامج اإلدماج االجتماعي الذي و     : مقبولتان جزئياً   

األسترالية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلد مـن أوجـه             
  .احلرمان وزيادة املشاركة االجتماعية واملدنية واالقتصادية

  ٣٤التوصية       
         قـانون تـسليم اجملـرمني     تعترب احلكومة األسترالية أن أحكـام       : مقبولة  

هـي  اجلرمية اليت ُيطالَب مبوجبها بتسليم اجملـرم        وبة  عقكون  ت، عندما   ١٩٨٨لعام  
  .اإلعدام، تتسق مع التزامات أستراليا الدولية
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  ٣٧التوصية       
لعديـد مـن    بالتنفيذ الفعلـي ل    احلكومة األسترالية    قامت: مقبولة جزئياً   

 املتعلق مبكافحـة    بالقانونيف ذلك إعادة العمل بالكامل       توصيات املقرر اخلاص، مبا   
 وذلك يف إطار خطة االستجابة حلالـة الطـوارئ يف           ١٩٧٥ يز العنصري لعام  التمي

  .اإلقليم الشمايل، وقدمت بياناً إىل جملس حقوق اإلنسان

  ٣٩التوصية       
كمـا  ‘ املصاحل الفضلى ’تعترب احلكومة األسترالية أن اختبار      : مقبولة جزئياً   

ستجابة لشواغل أعربت عنـها     وا. يرد ويطبق يف أستراليا يتسق مع التزاماهتا الدولية       
جهات دولية وحملية، يزمع املدعي العام املبادرة إىل إجراء املزيد من املناقشات مـع              

  .النظراء على مستويي الواليات واألقاليم

  ٤٤ و٤٢التوصيتان       
ُمبسَّط دمج القانون االحتادي ملكافحة التمييز يف قانون واحد         إن   :مقبولتان  
ذ التزام احلكومة حبظر التمييز على أساس امليـول اجلنـسية            النظام وسينفّ  سيحّسن

  .واهلوية اجلنسانية باإلضافة إىل سبل احلماية القائمة

  ٤٣التوصية       
تلتـزم   ويف هـذه املرحلـة، ال     . ٤٤ و ٤٢انظر التوصيتني   : مقبولة جزئياً   

  .احلكومة األسترالية بسن ضمان موضوعي للمساواة

  ٤٨التوصية       
رب احلكومة األسترالية أن القوانني والسياسات والربامج احلاليـة         تعت: مقبولة  

  .متيز على أساس العرق ال

  ٥٢التوصية       
 قانون مكافحـة     التشريع املتعلق بتعزيز   ٢٠١١مايو  /اعُتمد يف أيار  : مقبولة  

  .١٩٨٤التمييز على أساس اجلنس لعام 

  ٥٥التوصية       
  يف املائة  ٤٠ية بتحقيق متثيل نسبة     التزمت احلكومة األسترال  : مقبولة جزئياً   

 وستواصل العمل مع القطاع اخلـاص لتحقيـق         جمالس القطاع العام   من النساء يف  
  .وحمافله القطاع اخلاصقيادات التوازن بني اجلنسني يف 
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  ٥٧التوصية       
. ستواصل احلكومة األسترالية اختاذ خطوات لرصد العنف العرقـي   : مقبولة  

ارية مع الواليات واألقاليم بشأن التثقيف حبقـوق اإلنـسان          لهم املناقشات اجل  وسُت
  .تطوير املناهج التعليمية األسترالية

 ٦٥ و٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩التوصيات       

تشمل سياسة أستراليا اجلديـدة املتعـددة الثقافـات شـراكة           : مقبولة  
ترايل املتعدد  واستراتيجية ملكافحة العنصرية على الصعيد الوطين، وإنشاء اجمللس األس        

وبرنامج شراكة متعدد الثقافـات     ‘ السفراء املتعددي الثقافات  ’الثقافات، وبرنامج   
  .لرياضات الشباب

  ٦٩التوصية       
ستواصل احلكومة األسترالية دعم إطار وطين متـسق لالعتـراف          : مقبولة  

  .بالعالقات اليت جيب على الواليات واألقاليم تنفيذها

  ٧٠التوصية       
. ١٩٦١ قانون الزواج لعـام   تزمع احلكومة األسترالية تعديل      ال: مرفوضة  

وستواصل احلكومة األسترالية دعم إطار متسق وطنياً لالعتراف بالعالقات اليت جيب           
  .على الواليات واألقاليم أن تنفذها

  ٧١التوصية       
الواليات واألقاليم مسؤولة عن إدارة السجون وتشغيلها وتعترب أن         : مقبولة  

وستواصـل  .  والسياسات احلالية تكفل معاملة السجناء بطريقة إنسانية       اتيعالتشر
الواليات واألقاليم إتاحة اخلدمات اإلصالحية وفقاً للمبادئ التوجيهية املوحدة اليت          

  .تلتزم بقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

  ٨١، و٨٠، ٧٩، ٧٧،٧٨، ٧٦، ٧٢التوصيات       
إن اخلطة الوطنية ملكافحة العنف ضد النساء وأطفاهلن، هي اتفاق          : مقبولة  

يف ذلك حتقيق    عاماً بني احلكومة األسترالية والواليات واألقاليم، مبا       ١٢على امتداد   
  .‘تعزيز اجملتمعات احمللية األصلية’نتيجة 
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  ٧٤ و٧٣التوصيتان       
عنيف واالعتـداء    لتجرمي السلوك ال   اتللواليات واألقاليم تشريع  : مقبولتان  

واعتمدت احلكومة األسـترالية    . اجلنسي إىل جانب آليات ملقاضاة اجلناة ومعاقبتهم      
تشريعاً ملنح األولوية لسالمة األطفال يف الدعاوى القانونية األسـرية وأعلنـت أن             

  .العنف األسري وإيذاء األطفال غري مقبولني

  ٧٥التوصية       
مج قائمة حلماية األطفال من العنـف       بالرغم من أن ألستراليا برا    : مرفوضة  

األسري، وقوانني ضد االعتداء، حيق للوالدين يف مجيع الواليات واألقاليم اللجوء إىل            
  .العقاب اجلسدي املعقول لتأديب أطفاهلم

  ٨٢التوصية       
ستواصل احلكومة والواليات واألقاليم األسترالية إتاحة اخلـدمات        : مقبولة  

 طريق  عنك تقدمي املشورة واملساعدة املالية، عند االقتضاء،        يف ذل  لضحايا العنف مبا  
  .خطط تعويض ضحايا اجلرائم

  ٨٤التوصية       
 بايل بصفتها احملفل الرئيسي املعين مبكافحـة        بعمليةتلتزم أستراليا   : مقبولة  

  .هتريب األشخاص واالجتار هبم يف املنطقة

  ٨٧التوصية       
 فئات جرائم االجتـار باألشـخاص        األسترالية احلكومةتستعرض  : مقبولة  

واالسترقاق يف تشريعها لكفالة إتاحة أفضل سبل إنفاذ القانون عند التحقيـق مـع              
  .اجلناة ومقاضاهتم

  ٨٨التوصية       
 والواليات واألقاليم األسـترالية اختـاذ       احلكومةستواصل  : مقبولة جزئياً   

 حظر تزمع أستراليا وال. املفرطةالتدابري القانونية الفعالة حلظر جلوء الشرطة إىل القوة         
، بيد أهنا تالحظ وجـود      )تيزر(لمسدسات الصاعقة   استعمال الشرطة األسترالية ل   

  .ضمانات قائمة تكفل االستعمال املناسب
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  ٨٩التوصية       
مثة جمموعة من آليات الرقابة لكفالة التدقيق يف جلوء الـشرطة إىل            : مقبولة  
وتـشمل هـذه    . الوفاة املتعلقة هبا يف أستراليا    سوء تصرفها أو يف حاالت       القوة أو 

وللواليات واألقاليم سلطات مستقلة حتقـق يف       . اآلليات رقابة أمني املظامل االحتادي    
  .الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة وكذلك يف أي حاالت وفاة يف احلبس

  ٩٠التوصية       
 معاجلة مـسألة احتجـاز الـسكان        األستراليةستواصل احلكومة   : مقبولة  

يف ذلك متويل برامج الوقاية والتنوع وإعادة        األصليني وحاالت الوفاة يف احلبس، مبا     
وستواصل الواليات واألقاليم تنفيذ برامج ترمي إىل منع حـاالت وفـاة            . التأهيل

  .السكان األصليني يف احلبس

  ٩١التوصية       
بس لتحقيق مستقل من جانـب      ختضع مجيع حاالت الوفاة يف احل     : مقبولة  

الدولة واألطباء الشرعيني التابعني للمحاكم اإلقليمية وتنظر الدولـة واحلكومـات           
وألستراليا برنامج وطين ملتابعـة مجيـع       . ما يصدر عنهم من توصيات     اإلقليمية يف 

  .حاالت الوفاة يف احلبس

  ٩٢التوصية       
 القانونيـة املخصـصة     زادت احلكومة األسترالية متويل اخلدمات    : مقبولة  

وستواصـل  . ٢٠١٤-٢٠١٠ يف الفتـرة      يف املائة  ١٤,٥للسكان األصليني بنسبة    
العمل مع الواليات واألقاليم لبناء قدرات خدمات املترمجني الـشفويني للـسكان            

  .األصليني

  ٩٣التوصية       
 احلكومة األسترالية معاجلة األعـداد      ستواصل. ٩٠انظر التوصية   : مقبولة  
متويل اخلدمات القانونية املقدمة    بوسائل منها   للسكان األصليني يف السجون،     املفرطة  

 البدائل القضائية ومكافحة  وبرامج  ) ٩٢انظر التوصية   (إىل السكان األصليني حتديداً     
وللواليات واألقاليم جمموعة من الربامج القائمة ملعاجلـة هـذه          . العودة إىل اإلجرام  

  .املسألة
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  ٩٤التوصية       
.  املالذ األخري يف احملاكم األسترالية     كعقوبةسيستمر اعتبار السجن    : ةمقبول  

فيها أوامر اإلقامة اجلربية وغريها من أوامـر تقـدمي           وتتاح جمموعة من البدائل، مبا    
  .جمتمعية خدمات

  ٩٦ و٩٥التوصيتان       
 ولشرطة الواليات واألقـاليم     األستراليةُتتاح للشرطة االحتادية    : مقبولتان  
. الدورات التدريبية القائمة يف جمال التوعية بالثقافة وحبقـوق اإلنـسان     ة من جمموع

وستتاح دورات تدريبية إضافية على حقوق اإلنسان يف مجيع مستويات القطاع العام 
  .٢٠١١  عاماعتباراً منيف ذلك الشرطة االحتادية األسترالية  االحتادي مبا

  ٩٧التوصية       
، قدمت احلكومة األسترالية اعتذاراً وطنياً     ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط : مرفوضة  

وستواصل احلكومة األسترالية العمـل     . اعترافاً منها حبزن ومعاناة األجيال املخطوفة     
باالشتراك مع األطراف املعنية ملعاجلة االحتياجات الفوريـة والعمليـة لألجيـال            

ضوا لألذى   لتعويض األطفال الذين تعر    واعتمدت بعض الواليات خططاً   . املخطوفة
  .يف مرافق رعاية الدولة أو الذين انُتزعوا من عائالهتم

  ٩٨التوصية       
إطار قـوي ملنـع خطـاب       ب العملستواصل احلكومة األسترالية    : مقبولة  

  .الكراهية والتحريض على العنف

  ٩٩التوصية       
 دفع السياسات الرامية إىل جرب      األستراليةستواصل احلكومة   : مقبولة جزئياً   

ف يف األجور بني اجلنسني وتنفيذ إصالحات تتناول التعليم والرعايـة لـصاحل             احلي
  .الطفولة املبكرة

  ١٠٠التوصية       
 بإعادة العمل بتشريع إللغاء اللجنة      األستراليةتلتزم احلكومة   : مقبولة جزئياً   

وتعتـرب  . األسترالية للبناء والتشييد وإلغاء جمموعة من اللوائح املتعلقـة بالـصناعة          
 اجلماعيـة   وباملفاوضةالعمل العادل   املتعلق ب  ٢٠٠٩ قانون عام كومة أن أحكام    احل

واإلضراب تتسق مع التزامات أستراليا الدولية، وحتقق التوازن السوي بني مـصاحل            
  .العاملني وأصحاب العمل وممثليهم يف أستراليا
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  ١٠١التوصية       
تكفل إتاحة خـدمات     يف اختاذ تدابري     األستراليةستستمر احلكومة   : مقبولة  

  .الدعم املناسبة لسكان املناطق النائية والريفية

  ١٠٢التوصية       
 األسترالية باستمرار إدارة نظام سـندات       احلكومةتستعرض  : مقبولة جزئياً   

ويـنص  . ملكية السكان األصليني عن طريق إصالحات عملية ومتأنية ومـستهدفة         
ضيهم التقليدية وممارسة أنشطة ثقافية     التشريع على استفادة السكان األصليني من أرا      

  .عليها عن طريق النظم الوضعية وقوانني التراث الثقايف

  ١٠٣التوصية       
 بعملية التوفيـق بـني الـسكان        األستراليةتلتزم احلكومة   : مقبولة جزئياً   

        انظـر . تزمع إبـرام اتفـاق رمسـي       األصليني وغريهم من األستراليني، بيد أهنا ال      
  .١١٠ التوصية

  ١٠٧ و١٠٥ و١٠٤التوصيات       
 االعتراف بالسكان األصـليني يف  مبواصلةتلتزم احلكومة األسترالية  : مقبولة  

نت لذلك فريقاً من اخلرباء يعكف على وضـع خيـارات            وعيَّ .الدستور األسترايل 
  .وبرنامج تشاركيواسعة النطاق عامة وإجراء مشاورة وطنية 

  ١٠٦التوصية       
 تعزيز املبادئ الواردة يف اإلعـالن       األستراليةتدعم احلكومة   : مقبولة جزئياً   
وخصصت احلكومة األسترالية اعتمادات مالية لدعم إنشاء الكـونغرس         . واحترامها

  .الوطين للسكان األوائل يف أستراليا وإدارته املبكرة

  ١٠٨التوصية       
القـانون  كان ذلك مناسباً يف      ستواصل احلكومة األسترالية، كلما   : مقبولة  

  .واحترامهما السياسة العامة، االعتراف بثقافة السكان األصليني وتراثهم الثقايف ويف

  ١٠٩التوصية       
 االخنراط حبسن نية يف مـشاورات       بأمهيةتسلم احلكومة األسترالية    : مقبولة  

  .١١٠انظر التوصية . يتعلق بالقرارات اليت تؤثر فيهم مع السكان األصليني فيما
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  ١١٠ التوصية      
سيتيح املؤمتر الوطين للسكان األوائل يف أستراليا آلية مركزية متكن          : مقبولة  

احلكومة وقطاعي الشركات واجملتمع احمللي من االخنراط يف املبادرات اإلصـالحية           
  .فيها واالشتراك

  ١١١التوصية       
 حبسن نية يف مـشاورات      االخنراطتسلم احلكومة األسترالية بأمهية     : مقبولة  

ُتحدَّد أي عوائق تشريعية     ومل. السكان األصليني تتناول القرارات اليت تؤثر فيهم      مع  
  .حتول دون إجراء مشاورات

  ١١٨التوصية       
سيقدم اجمللس األسترايل لإلصالحات احلكومية تقريراً شامالً سنوياً        : مقبولة  

  .عن التقدم احملرز يف حتقيق األهداف ذات الصلة

  ١١٩التوصية       
  .ُتحدَّد أي عوائق قانونية حتول دون الوصول مل: مقبولة  

  ١٢٢التوصية       
  . اللتزاماهتا الدوليةتلتزم احلكومة األسترالية بإتاحة احلماية لالجئني وفقاً: مقبولة  

  ١٢٣التوصية       
تقوم سياسة احلكومة األسترالية على إيداع ملتمسي اللجـوء يف          : مقبولة  

القـادمون بـدون    : نوا ينتمون إىل الفئات التاليـة     مراكز احتجاز املهاجرين إذا كا    
؛ )ألسباب صحية أو ضمن عمليات تدقيق تتعلق باهلوية أو بأسباب أمنية          (ترخيص  

 غري مقبول على اجملتمع؛    غري املواطنني املتواجدين بصورة غري مشروعة وميثلون خطراً       
 شروط التأشرية وغري املواطنني املتواجدين بصورة غري مشروعة ويرفضون االمتثال ل        

  .بصورة متكررة

  ١٢٥ و١٢٤التوصيتان       
 ألهنا تكون بذلك قد     أشخاصاًتعيد احلكومة األسترالية قسراً      ال: مقبولتان  

       انتهكت التزاماهتا بعدم اإلعادة القسرية مبوجب االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني          
  .أو مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة
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  ١٣٢ و١٢٦التوصيتان       
  أساسي  اإللزامي عنصر  االحتجازتعترب احلكومة األسترالية أن     : مرفوضتان  

ويـستند  . املخاطر اليت يتعّرض هلا اجملتمـع     إلدارة  من عناصر مراقبة احلدود القوية      
وختضع . االحتجاز اإللزامي إىل القدوم بدون ترخيص وليس إىل سعي أفراد للجوء          

ين وإدارة مرافق االحتجاز يف أستراليا إىل فحص دقيق مـن           سياسة احتجاز املهاجر  
  .اهليئات احمللية والدولية على السواء

  ١٢٧التوصية       
 تـرخيص ولـيس إىل      بدونيستند االحتجاز اإللزامي إىل القدوم      : مقبولة  

واالحتجاز غري احملدد املدة أو التعسفي بشكل أو بـآخر غـري            . سعي أفراد للجوء  
  .ه وشروطه الستعراض منتظممقبول وختضع مدت

  ١٢٨التوصية       
  .١٢٩انظر التوصية : مقبولة  

  ١٢٩التوصية       
، ٢٠١٠أكتوبر  / األسترالية منذ تشرين األول    احلكومة نقلت: مقبولة جزئياً   

 من القاصرين غري املصحوبني وفئات األسر املستضعفة من مراكز احتجاز اً كبرياًعدد
ويف ظـروف   .  يف انتظار تسوية أوضـاع هجـرهتم       املهاجرين إىل مرافق جمتمعية،   

حمدودة، جيوز إيواء األطفال يف مرافق ذات تدابري أمنية أقل تشدداً يف شبكة احتجاز              
األطفال من مرافق احتجاز املهاجرين     جمموع  نصف  نقل  وتزمع احلكومة   . املهاجرين

  .٢٠١١ يونيه/ حزيرانإىل مرافق جمتمعية حبلول هناية 

  ١٣٠التوصية       
 األسترالية إىل معاملة املهاجرين يف مراكـز        احلكومةتستند سياسة   : مقبولة  

. كرامتهم األصيلة لاالحتجاز بصورة عادلة ومعقولة وإىل صون ظروف احتجازهم         
وُتتَخذ التدابري الالزمة لضمان عدم تعّرض احملتجزين يف مراكـز املهـاجرين لظـروف      

  .رامتهم ومتكينهم من بيئة سليمة وآمنةقاسية، ومعاملتهم يف كنف االحترام وصون ك

  ١٣١التوصية       
حيق جلميـع   . ١٢٩ و ١٢٧ و ١٣٢ و ١٢٦انظر التوصيات   : مقبولة جزئياً   

املهاجرين احملتجزين طلب االتصال بقنصل بلدهم وتلقي زيارته يف أي وقـت دون             
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سترايل إبطاء، وحيق هلم احلصول على الرعاية الصحية املناسبة اليت ُتتاح للمجتمع األ           
  .األوسع نطاقاً

  ١٣٣التوصية     
 األشخاص القادمني، أو الـذين      معاملةهناك بعض التفاضل يف     : مرفوضة  

 اللتزامات أستراليا الدوليـة، ُتقـيَّم       واستناداً. يظلون يف البلد بطريقة غري مشروعة     
أوضاع الالجئني وفقاً لالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني عن طريق عملية تتيح نزاهة            

  .اإلجراءات والوصول إىل األسباب املوضوعية املستقلة واالستعراض القضائي

  ١٣٥التوصية       
 املساعدة اإلمنائية الرمسية ألستراليا بزيادةالتزمت احلكومة األسترالية : مقبولة  

وحـني  . ٢٠١٦-٢٠١٥ من الدخل القومي اإلمجايل حبلـول         يف املائة  ٠,٥لتبلغ  
بائية، ستزيد احلكومة عندئذ تـدرجيياً مـن هـذه          تسمح الظروف االقتصادية واجل   

  . من الدخل القومي اإلمجايل يف املائة٠,٧املساعدة لتبلغ 

  ١٣٦التوصية       
وُتطبَّق .  تشريعها حلظر التعذيب   مؤخراًعززت احلكومة األسترالية    : مقبولة  

ـ   . خطط قانونية لتعويض ضحايا اجلرائم    يف مجيع الواليات واألقاليم      ام ويتـيح النظ
القانوين ألستراليا لألفراد الطعن يف الدعاوى والقرارات الصادرة عـن الـسلطات            

  .وبإمكان احلكومة األسترالية أيضاً إتاحة مساعدة مالية تقديرية. احلكومية

  ١٤٠ و١٣٩ و١٣٨ و١٣٧التوصيات       
تضطلع احلكومة األسترالية بعمليات استعراض شـامل للتـشريع         : مقبولة  

          /وعينـت احلكومـة، يف نيـسان      . الوطين ومكافحـة اإلرهـاب    املتعلق باألمن   
 للتشريعات املتعلقة باألمن الوطين يتـوىل اسـتعراض          مستقالً ، مراقباً ٢٠١١أبريل  

  .تنفيذ التشريعات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب واألمن الوطين ومدى فعاليتها

        


