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لقضايا اليت أثريت فيما يتعلق بالتقريرين الدوريني اجملمعني الـسادس          ردود على ا      
  والسابع ألستراليا

  
 مبـا يف    ؛ عمليـة إعـداد التقريـر      عـن تقدمي مزيد مـن املعلومـات       يرجى  : ١السؤال  /القضية    

 ، أو عدم قيام   ،عن قيام  و ؛ فيه اإلدارات واملؤسسات احلكومية اليت شاركت    ماهية  ذلك  
يرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات        و.  إىل الربملـان   ميهقدتلتقرير و اد  اعتم با يةسترالاحلكومة األ 
سيما املنظمـات    واليف هذه العملية،     مشاركة املنظمات غري احلكومية   ونطاق  عن طبيعة   
  .النسائية

النظام يف أستراليا نظام دسـتوري احتـادي تتقاسـم فيـه الـسلطات التـشريعية والتنفيذيـة                    - ١
 أسـتراليا الغربيـة وتـسمانيا       - والواليـات الـست      كومنولـث ني حكومـة ال   والقضائية أو تتوزع ب   

ــا وكوينـــزالند ونيــو   ــا  -ســاوث ويلــز  وجنــوب أســتراليا وفيكتوري  وإقلــيمني داخلــيني جغرافي
وملـا كانـت حكومـات    . يتمتعان باحلكم الذايت مها إقليم العاصمة األسـترالية واإلقلـيم الـشمايل          

كــثري مــن األنــشطة احلكوميــة املتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــة فــإن   الواليــات واألقــاليم مــسؤولة عــن  
ــة ال ــثحكومـ ــن وزارات      كومنولـ ــضال عـ ــاليم، فـ ــات واألقـ ــات الواليـ ــع حكومـ ــشاور مـ  تتـ

، يف إعداد التقريرين اجملمعني السادس والسابع ألستراليا بشأن اتفاقية القـضاء علـى            كومنولثال
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

، أجــرت احلكومــة األســترالية مــشاورات رمسيــة مــع نــساء مــن مجيــع  ٢٠٠٨ويف عــام   - ٢
ــاليم     ــات واألق ــة  . أحنــاء أســتراليا يف كــل عاصــمة مــن عواصــم الوالي وأجــرى مكتــب احلكوم
 مـن   ١٠٤ميـثلن    امـرأة    ٢٠٠األسترالية املعين باملرأة يف هذه املشاورات مقابالت مع أكثـر مـن             

وعقـد املكتـب أيـضا أربـع موائــد     . صعيد الـوطين املنظمـات النـسائية علـى صـعيد الواليـات والــ     
 بغيــة اكتــساب فهــم أكــرب للقــضايا ٢٠٠٨أبريــل /مــارس ونيــسان/مــستديرة يف كــانربا يف آذار

 شعوباملتعلقة بنساء الريف واملنـاطق النائيـة، واملعوقـات، واملهـاجرات والالجئـات، ونـساء الـ                
مشة مل جير متثيلها بـشكل قـوي        جزر مضيق توريس، حيث أن هذه الفئات امله       نساء  األصلية و 

وقــد مولــت احلكومــة األســترالية مخــسني امــرأة ميــثلن   . يف دورات التــشاور مــع اجملتمــع احمللــي 
ــستديرة       ٤٢ ــد امل ــع أحنــاء أســتراليا للمــشاركة يف املوائ ــن مجي ــسائية م ــة ن ــت  . منظم ــا مول كم

“ ظـل ”عداد تقريـر    احلكومة األسترالية منظمات غري حكومية إلجراء مشاوراهتا اخلاصة هبا وإ         
  .مستقل لكي تنظر فيه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ومل جير طرح تقرير أستراليا للمناقـشة يف الربملـان األسـترايل قبـل تقدميـه إىل اللجنـة يف                      - ٣
ومـــع ذلـــك، فقـــد صـــدق عليـــه رئـــيس وزراء أســـتراليا . ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٦

  . الوزراء املعنيني بشؤون املرأة يف كل والية وإقليموحكومته، عالوة على
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صنفة املـ حـصائية   اإلبيانـات   ال عـن    مـستوفاة رجـى تقـدمي معلومـات       ي: ٢الـسؤال   /القضية    
ــعالاالنتمــاء حــسب اجلــنس و  ــسية  و ي،رق ــة باجملــاالت الرئي ــةلاملتعلق . هــاوأحكام التفاقي

ها بــشكل لبيانــات وحتليلــا مجــععمليــة  إلرســاء ةتخــذامليرجــى اإلشــارة إىل اخلطــوات  و
 إىل الفئـات احملرومـة،      املنتميـات  للنـساء  الوضـع احلقيقـي      من أجل الوقوف علـى     منتظم،
  . اإلعاقةاتسيما املسنات وذو وال
ــون       - ٤ ــاملرأة املعنــ ــين بــ ــترالية املعــ ــة األســ ــشور مكتــــب احلكومــ ــضمن منــ ــرأة يفيتــ   املــ

 حـــسب اجلـــنس وحتلـــيال  مـــصنفة بيانـــات إحـــصائية مـــستوفاة ذات صـــلة٢٠٠٩ ‐ أســـتراليا
ــة ــا اخلـــصائص الـــسكانية، واأل     لطائفـ ــا فيهـ ــرأة، مبـ ــرة عريـــضة مـــن القـــضايا الـــيت متـــس املـ سـ

دية، والتعلـــــيم والتـــــدريب، املعيـــــشة، والـــــصحة، والعمـــــل واملـــــوارد االقتـــــصا  وترتيبـــــات
ــان ــشور . واجلرميــة، والقيــادة  واألم ــرأة يف أســتراليا  ومن ــاح يف املوقــع الــشبكي  ٢٠٠٩امل :  مت

www.fahcsia.gov.au/sa/women/pubs/general/womeninaustralia/2009/Pages/default.aspx.  
لـى صـعيد     وافق املؤمتر الوزاري املعين بوضع املرأة ع       ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ٥
 والواليات واألقاليم ونيوزيلندا على وضع جمموعـة مـن املؤشـرات الوطنيـة الرفيعـة                كومنولثال

املستوى بشأن املساواة بني اجلنسني لتتبـع وقيـاس الـتغريات يف وضـع املـرأة مـع مـرور الوقـت،                 
ويصنف مكتب اإلحصاءات األسـترايل بـصفة دوريـة    . بالغ عن وضع السياسات والربامج واإل
ــض ــصحة         أي ــة وال ــالقوة العامل ــة ب ــك اإلحــصاءات املتعلق ــا يف ذل ــات حــسب اجلــنس، مب ا البيان

  .والتعليم
اة وفضال عن ذلك، وضعت احلكومة األسـترالية خطـة األحبـاث االسـتراتيجية للمـساو                - ٦

الــيت تتــضمن تفاصــيل عــن اجملــاالت الــيت هلــا األولويــة    ، ٢٠١٢-٢٠٠٩بــني اجلنــسني للفتــرة  
. بـني اجلنــسني  مــدى الـثالث ســنوات املاليـة القادمــة يف جمـال املــساواة    احلكوميـة للبحــث علـى  

ــسياسات     ــاحثني وصــناع ال ــساعد هــذه اخلطــة الب ــوزارة األســترالية  وست ــشؤونيف ال  األســرة ل
ــكان و ــدمات واإلسـ ــةاجملتمعاخلـ ـــ يـ ــؤون ال ــليشعوب وشـ ــات  ة األصـ ــاالت واملنظمـ ، ويف الوكـ

ــسا     ــد امل ــة األخــرى لتحدي ــة وغــري احلكومي ــا    احلكومي ــة علم ــيت ســتحيط احلكوم ــة ال ئل البحثي
وخصـصت احلكومـة األسـترالية مبلغـا      . باجملاالت اليت يلـزم فيهـا حتـسني املـساواة بـني اجلنـسني             

 دوالر سنويا لتمويل املسائل البحثية اليت حددهتا خطة البحـث االسـتراتيجي     ٤٠٠ ٠٠٠قدره  
  .املعين باملساواة بني اجلنسني

  
  ٤ إىل ١املواد من     

 أسـتراليا يف املرتبـة األوىل بـني         ٢٠٠٩وضع تقرير األمم املتحدة للتنميـة البـشرية لعـام             - ٧
دول العــامل يف مؤشــر التنميــة اجلنــسانية، ويف املرتبــة الــسابعة بــني دول العــامل يف مقيــاس متكــني 

http://www.fahcsia.gov.au/sa/women/pubs/general/womeninaustralia/2009/Pages/default.aspx�
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 الــصادر عــن املنتــدى االقتــصادي ٢٠٠٩تقريــر الفجــوة اجلنــسانية العامليــة لعــام ووضــع . املــرأة
  . بلدا يف مؤشر الفجوة اجلنسانية١٣٤ بني ٢٠ملي أستراليا يف املرتبة الـ العا
  

  ٥املادة     
، أصـــدرت املفوضـــة األســـترالية املعنيـــة بقـــضايا التمييـــز بـــني  ٢٠٠٧مـــارس /يف آذار  - ٨

ــوان      ــرا بعن ــة حلقــوق اإلنــسان، تقري ــة أســتراليا املــستقلة القانوني اجلنــسني، وهــي عــضوة يف جلن
ــة بــني العمــل واألســرة  حــان الوقــت بالنــس ” متــاح علــى املوقــع  (“ بة للمــرأة والرجــل للموازن

وهو يـبني احلاجـة إىل وضـع إطـار جديـد لـدعم التـوازن                ) www.humanrights.gov.auالشبكي  
  .بني العمل املدفوع األجر واملسؤوليات األسرية

نشأت احلكومة األسترالية أيـضا الفريـق االستـشاري الـوطين            أ ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   - ٩
ووضــع الفريــق . املعــين باجلــسد ملعاجلــة تنــامي مــشكلة الــصور الــسلبية للجــسد بــني الــشباب    

االستشاري االستراتيجية الوطنية املقترحـة املعنيـة بـصورة اجلـسد الـيت تـشجع وسـائط اإلعـالم              
  .أكثر إجيابية لصورة اجلسدواملعلنني وصناعة األزياء على تعزيز رسائل 

وتعمل هذه املبادرات مجيعها على تعزيز حوار وطين بشأن هذه املسألة اليت هتـم املـرأة         - ١٠
  .األسترالية

  
  ٦املادة     

 إدخــال تعــديالت علــى   ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٧أعلنــت احلكومــة األســترالية يف     - ١١
هـــذه وُتبـــسِّط . دعم املقــدم للـــضحايا اســتراتيجية أســـتراليا ملكافحـــة االجتــار بغيـــة حتـــسني الـــ  

أعـرض مـن الـضحايا مـن احلـصول علـى الـدعم،              ن طائفـة     ومتكّ ،ستراتيجيةالتعديالت إطار اال  
، ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦وتلقى حىت   . وحتسن اخلدمات املقدمة إىل الضحايا وأسرهم     

شـخاص الـذي     عميال املـساعدة مـن خـالل برنـامج دعـم ضـحايا االجتـار باأل                ١٤١ما جمموعه   
  .٢٠٠٤تقدمه احلكومة األسترالية منذ عام 

  
  ٧املادة     

ولـدى أسـتراليا حاليـا    . عدد النساء يف الربملان األسترايل هـو األعلـى يف تـاريخ الربملـان             - ١٢
أول نائبة لرئيس الوزراء وأول سيدة يف منصب احلاكم العـام؛ وفـضال عـن ذلـك، هنـاك سـبع                     

ويضم الربملان االثنني واألربعني احلايل عـددا مـن النـساء أكـرب             . وزيرات وسكرتريتان برملانيتان  
  .وهناك امرأة من كل ثالثة برملانيني أستراليني تقريبا. من أي برملان سابق يف تاريخ أستراليا

  

http://www.humanrights.gov.au/�


CEDAW/C/AUL/Q/7/Add.1  
 

10-22357 5 
 

  ٨املادة     
 يف املائــة مــن العــاملني بــوزارة  ٥٢,١ نــسبة ٢٠٠٨يونيــه /شــكلت املــرأة يف حزيــران   - ١٣

 يف  ٢٦,٦وتـشكل املـرأة نـسبة       . ٢٠٠٤ عام   ٤٨,١التجارية، مقابل نسبة    الشؤون اخلارجية و  
وهنـاك أكثـر   . ٢٠٠٤ يف املائـة عـام    ٢٣,٥املائة من فئة اخلدمة التنفيذية العليـا للـوزارة مقابـل            

 يف املائة من موظفي الوزارة العاملني يف اخلارج من النساء، وهو ما ميثل زيـادة طفيفـة                  ٤٣من  
 نـسبة   ٢٠٠٩أكتـوبر   /وشكلت املـرأة يف تـشرين األول      . ٢٠٠٤ائة عام    يف امل  ٣٨,٩عن نسبة   

ــالغ عــددهم    )١( يف املائــة٣٢  ١٠٩ مــن األســتراليني العــاملني يف اخلــارج كرؤســاء بعثــات والب
 يف املائــة مــن األســتراليني العــاملني يف ٤٠,٩ نــسبة ٢٠٠٧وشــكلت املــرأة يف عــام . أشــخاص

املمثلني الدائمني األستراليني احلاليني الثالثة لدى األمـم        وتوجد امرأة من بني     . )٢(األمم املتحدة 
  .املتحدة

  
  ٩املادة     

ــامج       - ١٤ ــار برنـ ــر يف إطـ ــات للخطـ ــساء املعرضـ ــة النـ ــي لفئـ ــسبة اهلـــدف األساسـ زادت نـ
ــة إىل ١٠,٥ مـــن ٢٠٠٩/٢٠١٠التأشـــريات اإلنـــسانية يف  ــة مـــن عنـــصر  ١٢ يف املائـ  يف املائـ

وتراعـي التأشـرية األولويـة الـيت يعطيهـا مفـوض            .  األسـترايل  الالجئني، وذلك يف برنامج اهلجرة    
ــة النــساء يف حــاالت الــضعف اخلاصــة     وقــد . األمــم املتحــدة الــسامي لــشؤون الالجــئني حلماي

 تأشرية يف إطار فئة النساء املعرضـات للخطـر منـذ بدايـة هـذا الربنـامج                  ٩ ٥٠٠منحت حوايل   
ر يف الربنــامج اإلنــساين إعــادة تــوطني عرضــات للخطــويــوفر عنــصر النــساء امل. ١٩٨٩يف عــام 

الالجئــات الــضعيفات واملعــالني املــصاحبني هلــن ممــن ال يتمتعــون حبمايــة فعالــة مــن أجــد أفــراد  
  .األسرة الذكور

  
  ١٠املادة     

 أسـتراليا يف املرتبـة األوىل بـني         ٢٠٠٩وضع تقرير األمم املتحدة للتنميـة البـشرية لعـام             - ١٥
 املتوقـع ومعـدل إملـام الكبـار بـالقراءة           رية اجلنسانية، الذي يقيس العم    دول العامل يف مؤشر التنم    

والكتابـة واملعــدل اإلمجـايل لاللتحــاق مبــستويات التعلـيم االبتــدائي إىل التعلـيم اجلــامعي جمتمعــة     
وتشكل املرأة أكثر من نصف طلبة التعليم العايل وأقل بقليل مـن            . وتقديرات الدخل املكتسب  

__________ 
سـبتمرب؛ وهـو متـاح      / أيلـول  ٢١املوقع الشبكي لوزارة الشؤون اخلارجية والتجارية، جرى االطالع عليـه يف              )١(  

  .www.dfat.gov.au/homs/index.htmlعلى 
بـاملرأة، جـرى االطـالع عليـه يف         املوقع الشبكي ملكتب املستشارة اخلاصـة املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية والنـهوض                 )٢(  

  .www.un.org/womenwatch/osagi/fpgenderbalancestats.htm#ns ؛ وهو متاح على٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢١
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ومتثل املرأة ما يقرب من ثلثـي مجيـع طلبـة التعلـيم             . عليم والتدريب املهنيني  نصف امللتحقني بالت  
العايل من السكان األصليني، وأقل بقليل من مجيع طلبة التعليم والتدريب املهنيني مـن الـسكان      

وهــذه النتيجــة تــدعو إىل الغبطــة الــشديدة وتــدلل علــى أن التــزام أســتراليا املتواصــل . األصــليني
  . اجلنسني يسفر عن نتائج ملموسةباملساواة بني

  
  ١١املادة     

 الـسنوات القليلـة   ىسجل عدد األستراليات يف قوة العمل مـستويات قياسـية علـى مـد        - ١٦
 مليـون امـرأة ميـثلن نـسبة         ٤,٩٢ بلغ عدد العامالت حوايل      ٢٠٠٩سبتمرب  /ففي أيلول . املاضية
احلكومـة األسـترالية بتحـسني األمـن     م وتلتـز .  يف املائة من إمجايل قوة العمـل يف أسـتراليا     ٤٥,٥

 مليـون دوالر علـى مـدى        ٧٣١واالستقالل االقتـصاديني للمـرأة عـن طريـق تـوفري مبلـغ قـدره                
مخــس ســنوات مــن أجــل خطــة شــاملة لإلجــازة الوالديــة املدفوعــة األجــر تبــدأ يف كــانون            

 علـى حنـو مـستمر       وستعزز اإلجازة الوالدية املدفوعة األجر مشاركة املـرأة       . ٢٠١١يناير  /الثاين
يف القوة العاملة، وهو األمر الذي له أمهية حيوية للنساء بالنـسبة إىل كفالـة النتـائج االقتـصادية                   

  .الطويلة األمد هلن
  

  ١٢املادة     
يــشكل ســرطان الثــدي ثــاين أكثــر األســباب شــيوعا للوفيــات املتعلقــة بالــسرطان بــني     - ١٧

 سـنة  ٧٥ة حياهتا بـسرطان الثـدي قبـل بلوغهـا سـن        وخطر إصابة املرأة طيل   . النساء يف أستراليا  
 مليون دوالر على مدى أربـع سـنوات       ١٦٨وستوفر احلكومة مبلغا قدره     . ١١ من كل    ١هو  

، الــذي يتــيح إمكانيــة حــصول ®Herceptin ملواصــلة متويــل برنــامج ٢٠٠٩/٢٠١٠ابتــداء مــن
وهـذا  .  باجملـان  ®Herceptin على عقـار     يلاملصابات باملراحل املتأخرة من سرطان الثدي االنتقا      

 مليون دوالر علـى مـدى مخـس سـنوات إلحـالل معـدات          ١٢٠باإلضافة إىل تقدمي مبلغ قدره      
  .رقمية حديثة للتصوير اإلشعاعي للثدي حمل املعدات القدمية يف أستراليا

  
  ١٣املادة     

فـق  نـزلية، وتما زالت املرأة تقوم باجلزء األكـرب مـن الرعايـة غـري الرمسيـة واألعمـال املنـ          - ١٨
ــر مــن    ـــزلية،  ٣٣املــرأة يف املتوســط أكث ــسبة   ســاعة يف األســبوع علــى األعمــال املن  وتــشكل ن

وستـستثمر  . يف املائة من املقدمني الرئيـسيني للرعايـة للـضعفاء أو املـسنني أو ذوي اإلعاقـة                 ٧١
ل  أسـرة يف احلـصو     ٨٠٠ ٠٠٠ بليـون دوالر لـدعم       ١٣احلكومة األسترالية مبلغا قدره حـوايل       

ــة اجلــودة    ــة وعالي ــة التكلف ــة لألطفــال معقول ــضا مبلغــ وســتتيح . علــى رعاي ــة أي ــدره ااحلكوم  ق
 مكانـا إضـافيا مـن أمـاكن       ٢٥٠مليون دوالر علـى مـدى أربـع سـنوات مـن أجـل تـوفري                  ٩,٣
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تقدمي الرعاية للمراهقني من ذوي اإلعاقة أو من ذوي الظروف الطبية اخلطرية خارج سـاعات               
مج تدعم الوالـدين ومقـدمي الرعايـة ممـن يرغبـون يف العـودة إىل العمـل أو                   وهذه الربا . الدراسة

  . عملهم أو البقاء يف العملساعاتيف متديد 
  

  ١٤املادة     
، ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٢٨ و ٢٧ُعقد مؤمتر القمة الوطين للمرأة الريفيـة يف كـانربا يف          - ١٩

لنائية، مبا فيهن نساء الـشعوب األصـلية،         امرأة من املناطق الريفية واإلقليمية وا      ٨٢وشاركت فيه   
وميكن العثور على هذا التقرير يف املوقـع الـشبكي          .  توصية ١٢٣وأسفر املؤمتر عن تقرير يتضمن      

www.fahcsia.gov.au/sa/women/pubs/general/rural_summit/Pages/default.aspx . ــدى وإحــــــ
وقــد أقيمــت هــذه . التوصــيات الرئيــسية ملــؤمتر القمــة هــي إقامــة شــبكة وطنيــة للمــرأة الريفيــة  

وسـيبدأ سـريان هـذا    . الشبكة حبيث تتـزامن مـع تنفيـذ منـوذج احلكومـة اجلديـد ملـشاركة املـرأة          
  .٢٠١٠النموذج اجلديد عام 

  
  ١٥املادة     

 األسترالية التمويل املقدم للمراكز القانونية اجملتمعيـة وخـدمات املعونـة            زادت احلكومة   - ٢٠
القانونية للكومنولث، وينتظر أن ميكن ذلك التمويـل مـن تقـدمي املزيـد مـن الـدعم للنـساء عـن                      
طريق تلك اخلدمات، وخباصة يف القـضايا املتـصلة بقـانون األسـرة حيـث يقـع عنـف منــزيل أو                      

القانونية اجملتمعية الفئات احملرومـة مـن األسـتراليني          اإلضايف للمراكز    وسيساعد التمويل . اعتداء
ــة        ــضايا القــروض العقاري ــستهلك، وق ــة امل ــل محاي ــساعدة يف جمــاالت مث ــاجون إىل م ــذين حيت ال

  .واالستئجار، وحقوق الرفاه، وقضايا األسرة والتشرد
  

  ١٦املادة     
العنـف البـدين يف حياهتـا، كمـا تتعـرض      تعاين واحدة تقريبا من كل ثـالث أسـتراليات مـن              - ٢١

وهـذه املـشكلة واسـعة النطـاق وهلـا آثـار شـديدة              . امرأة من كل مخس نساء تقريبا للعنـف اجلنـسي         
 مليـون  ٤٢ مبلـغ  ٢٠٠٩/٢٠١٠وقـد خصـصت احلكومـة األسـترالية يف ميزانيتـها لــ              . على اجملتمـع  

 العشرين اليت هلا األولوية والـيت        توصية من التوصيات   ١٨دوالر للمضي قدما وعلى الفور يف تنفيذ        
خطة اجمللس الوطين من أجل أستراليا للحد من العنف   : حان وقت العمل  أسفر عنها التقرير املعنون     
  . ٢٠٢١‐٢٠٠٩ضد املرأة وأطفاهلا للفترة 

: والتقريــــــــــــــر متــــــــــــــاح للتحميــــــــــــــل علــــــــــــــى املوقــــــــــــــع الــــــــــــــشبكي التــــــــــــــايل      
www.fahcsia.gov.au/sa/women/pubs/violence/np_time_for_action/Pages/default.aspx.  

  

http://doc.un.org/Documents and Settings/Wagdy Rizk/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/My Documents/www.fahcsia.gov.au/sa/women/pubs/general/rural_summit/Pages/default.aspx�
http://doc.un.org/Documents and Settings/Wagdy Rizk/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/My Documents/www.fahcsia.gov.au/sa/women/pubs/violence/np_time_for_action/Pages/default.aspx�
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 االتفاقيـة يف النظـام القـانوين        حبالـة يرجى تقدمي معلومات فيما يتعلق      : ٣السؤال  /القضية    
للجنـة يف   اات املتخـذة لتنفيـذ توصـيات        يرجى أيضا تقدمي معلومات عـن اخلطـو       و. احمللي

فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ       ١١، الفقـرة    CEDAW/C/AUL/CO/5(مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة      
  . هبا يف مجيع الواليات واألقاليمُيعمل سن تشريعات بطُرق منها ، لالتفاقيةيالفعل
يعية والتنفيذيـة   النظام يف أستراليا نظام دسـتوري احتـادي تتقاسـم فيـه الـسلطات التـشر                 - ٢٢

والقـــضائية أو تتـــوزع بـــني حكومـــة الكومنولـــث وحكومـــات الواليـــات الـــست واإلقلـــيمني  
ــذايت  ــاحلكم ال ــشطة     . املتمــتعني ب ــاليم مــسؤولة عــن كــثري مــن األن وحكومــات الواليــات واألق

  .احلكومية اليت تكفل احلقوق مبوجب االتفاقية
ات حقـوق اإلنـسان وغريهـا مـن املعاهـدات      والنهج العام املتبع يف أستراليا إزاء معاهـد       - ٢٣

. هــو كفالــة امتثــال التــشريع احمللــي والــسياسات واملمارســات للمعاهــدة قبــل التــصديق عليهــا   
  .وبالتايل، مل يكن من الضروري إدراج االتفاقية مباشرة يف القانون احمللي

ريع االحتـادي    الذي سنَّه الكومنولث هو التـش      ١٩٨٤وقانون التمييز بني اجلنسني لعام        - ٢٤
ــرأة   ــز ضــد امل ــة  . األساســي لتحــرمي التميي ــانون مــضمون االتفاقي ــصور أهــداف الق وجيــري . وت

ومبقتـضى القـانون االسـترايل للجنـة حقـوق اإلنـسان            . قـانون ذا ال تضمني االتفاقيـة كجـدول هلـ      
ــام  ــز بــني      ١٩٨٦لع ــشكاوى التميي ــث، ميكــن لألشــخاص أن يتقــدموا ب ــذي ســنَّه الكومنول  ال

لتحــرش اجلنــسي إىل اللجنــة األســترالية حلقــوق اإلنــسان، الــيت ميكنــها التحقيــق يف   اجلنــسني وا
  .الشكوى

ــوق          - ٢٥ ــضمنية للحق ــصرحية أو ال ــضمانات ال ــن ال ــددا م ــتور األســترايل ع ــضمن الدس ويت
 ولدى أستراليا إطـار قـانوين إداري حمـدد يـسمح لألشـخاص بالتمـاس إعـادة النظـر                   .واحلريات

  .ن القرارات احلكومية واحلصول على أسباب اختاذ قرارات معينةبالنسبة لطائفة عريضة م
وتتضمن التـشريعات املعنيـة بالواليـات واألقـاليم الـيت يكـون مـن شـأهنا تنفيـذ أحكـام                       - ٢٦

، وقـانون   )نيـو سـاوث ويلـز      (١٩٧٧قـانون مكافحـة التمييـز لعـام         : خمتلفة من االتفاقية ما يلي    
ــام   ــز لع ـــزال (١٩٩١مكافحــة التميي ــام   )ندكوين ــانون تكــافؤ الفــرص لع ــوب  (١٩٩٤، وق جن

، وقانون ميثاق حقـوق ومـسؤوليات       )تسمانيا (١٩٩٨، وقانون مكافحة التمييز لعام      )أستراليا
، وقــانون )فيكتوريــا (١٩٩٥، وقــانون تكــافؤ الفــرص لعــام )فيكتوريــا (٢٠٠٦اإلنــسان لعــام 

إقلــيم  (٢٠٠٤نــسان لعــام ، وقــانون حقــوق اإل)أســتراليا الغربيــة (١٩٨٤تكــافؤ الفــرص لعــام 
  ).اإلقليم الشمايل (١٩٩٢، وقانون مكافحة التمييز لعام )العاصمة األسترالية

وفضال عـن هـذه األطـر احملـددة، تواصـل احلكومـة األسـترالية اسـتعراض ضـرورة سـن                    - ٢٧
وأعلنت احلكومـة األسـترالية   . تشريع ينفذ التزامات أستراليا مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان   
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 عن إجراء مشاورات على نطاق أستراليا لتحديد أفـضل          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠يف  
وهـدف املـشاورات هـو      . طرق االعتـراف حبقـوق ومـسؤوليات اإلنـسان يف أسـتراليا ومحايتـها             

تشمل كامل نطاق اجملتمع األسـترايل حـول كيفيـة محايـة حقـوق       التقريب بني طائفة من اآلراء      
  .اإلنسان يف أستراليا

طلـــب  ٣٥ ٠٠٠وتلقـــت اللجنـــة الوطنيـــة االستـــشارية حلقـــوق اإلنـــسان أكثـــر مـــن   - ٢٨
وعقدت عددا من املوائد املستديرة املعنية باجملتمع احمللـي وجلـسات االسـتماع العلنيـة يف مجيـع                 

.  إىل املـدعي العـام األسـترايل       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠ت اللجنة تقريرها يف     موقد. أحناء البلد 
وتنظــر .  توصــية٣١وتــضمن التقريـر  . ٢٠٠٩أكتــوبر / تـشرين األول ٨ريــر يف ومت إصـدار التق 

  .احلكومة األسترالية بعناية يف التوصيات ويف أفضل الطرق حلماية حقوق اإلنسان
  

 أو  ، باالتفاقيـة   فيهـا  جَّيرجى تقدمي معلومات عـن احلـاالت الـيت احـتُ          : ٤السؤال  /القضية    
 التـدابري   ةيرجـى حتديـد ماهيـ     و. هذه احلـاالت  ج  نتائو ؛ إليها يف احملاكم الوطنية    ري فيها شأُ

 نباإلضــافة إىل إعـداد املــواد التعليميــة عــ ، الـيت يزمــع اختاذهــا    الــيت اختــذت، أواألخـرى 
 الفقـرة   ،CEDAW/C/AUL/7انظـر    ( تقرير الدولة الطرف   على النحو الوارد يف   االتفاقية  

ــة والربوتوكــول    لغــرض ) ١٧- ١ ــشأن االتفاقي ــوعي ب ــادة ال ــاريزي  يف أوســاط ،االختي
  . يف مجيع الواليات واألقاليم، القضائي والقانوينكالسل
على الرغم من عدم تنفيذ االتفاقية على حنو مباشر يف التـشريع احمللـي، متتثـل احلكومـة             - ٢٩

ميع التزاماهتا الدولية مبوجب االتفاقية إىل حد كبري مـن خـالل قـانون التمييـز بـني              جلاألسترالية  
  . ١٩٨٤لعام اجلنسني 

يوجد عدد كبري من احلاالت احمللية اليت حيتج فيها باالتفاقية أو يشار فيها إليها، ونظرا لـذلك،                 
وسـتعتمد نتيجـة أيـة حالـة علـى األحكـام يف التـشريع احمللـي                 . )٣(مل تعد تفاصيل تلك احلـاالت     

  .أية سبل انتصاف متاحة مبقتضى ذلك التشريععلى املعين، و
كم االحتادية وحمـاكم الواليـات واألقـاليم، يف تفـسريها للتـشريعات احملليـة،               وتطبق احملا   - ٣٠

ومــن هــذه املبــادئ وجــوب تفــسري وتطبيــق التــشريع يف   . عــددا مــن مبــادئ التفــسري القــانوين  
ــصه، حبيـــث      ــا نـ ــسمح هبـ ــيت يـ ــدود الـ ــتراليا، إىل أقـــصى احلـ ــددة   أسـ ــد احملـ ــع القواعـ ــسق مـ يتـ

 تقريــر قــانون  ١٨٣ ،)١٩٩٥( اإلثنيــة ضــد تــوه   وزيــر اهلجــرة والــشؤون  (الــدويل  للقــانون
وفضال عن ذلك، جيب تفسري التشريع علـى افتـراض أن الربملـان مل يعتـزم                ). ٢٧٣الكومنولث  

__________ 
  .“CEDAW” عن طريق البحث عن www.austlii.edu.auمعظم القضايا متاحة على املوقع الشبكي   )٣(  
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تقريــر قــانون حــصانة احليــاة اخلاصــة  ] ١٩٩٤ [كوكــو ضــد امللكــة (إلغــاء احلقــوق األساســية  
  ).٣٤ومقرر السياسات 

  
  التوعية    

الــدوريني  نــسخة مــن التقريــرين ٢٠٠الية املعــين بــاملرأة وزع مكتــب احلكومــة األســتر  - ٣١
اجملمعني السادس والسابع ألستراليا املقدمني إىل اللجنة وجمموعة مـواد تثقيفيـة ذات صـلة علـى                

وباإلضــافة إىل ذلــك، دعــم املكتــب رابطــة . املراكــز القانونيــة اجملتمعيــة يف مجيــع أحنــاء أســتراليا
ــو ســاوث وي   ــشباب يف ني ــا     احملــامني ال ــة وبروتوكوهل ــة أعــضائها باالتفاقي ــق بتوعي ــز فيمــا يتعل ل

  .االختياري
وتلتزم احلكومة األسترالية بكفالة وصول مجيـع أعـضاء اهليئـة القـضائية يف أسـتراليا إىل           - ٣٢

برامج تزيد من وعيهم بنقاط التالقي بني نوع اجلنس والنظام القانوين وأثـر األحكـام القـضائية        
كومــة بــرامج التثقيــف القــضائي مــن خــالل املعهــد األســترايل لــإلدارة    ومتــول احل. علــى املــرأة

وعقــد املعهــد، وأعــضاؤه مــن القــضاة وقــضاة  . القــضائية والكليــة القــضائية الوطنيــة األســترالية
الصلح وأعـضاء احملـاكم ومـديري شـؤون احملـاكم وأعـضاء املهـن القانونيـة واألكـادمييني، أوىل                    

، وواصـــلت براجمـــه ومؤمتراتـــه ١٩٩٥أكتـــوبر / تـــشرين األولمؤمتراتـــه للتوعيـــة اجلنـــسانية يف
  .التثقيفية منذ ذلك احلني إثارة القضايا اجلنسانية ومعاجلتها

وفضال عن ذلك، جرى إنـشاء الكليـة القـضائية الوطنيـة األسـترالية، وفقـا التفـاق مـع                   - ٣٣
زود القــضاة ة تــ، ككليــة قــضائية وطنيــ٢٠٠٢اللجنــة الدائمــة التابعــة للمــدعي العــام، يف عــام  

 عـن   الكليـة  وتـدار بـرامج   . وقضاة الصلح وأعضاء احملاكم يف مجيع أحناء أستراليا بالتنمية املهنية         
بالقـضايا االجتماعيـة، مبـا يف ذلـك نـوع           ا  طريق املعرفة الواسعة النطاق للموظفني القضائيني هبـ       

 التعليمية اليت تـدرس     ويوجد بالكلية جلنة للعدل بني اجلنسني تكفل أن تتضمن الربامج         . اجلنس
وتقدم اللجنـة أيـضا النـصح       . يف الكلية عناصر حتدد التحيز اجلنساين يف النظام القانوين وتعاجله         

 وتــساعد يف وضــع بــرامج  ،بــشأن فعاليــة الــربامج واملــواد املرجعيــة املتعلقــة بالتوعيــة اجلنــسانية  
  .جديدة عن القضايا اجلنسانية

 JERA Internationalلــ  ة املعـين بـاملرأة أيـضا التمويـل     يووفر مكتـب احلكومـة األسـترال     - ٣٤
، الـذي الـتمس وعـزز آراء النـساء مـن      “لنعمل معا مـن أجـل املـساواة   ”للقيام مبشروع بعنوان    

). ١٥+ بــيجني (مجيــع أرجــاء أســتراليا فيمــا يتعلــق باســتعراض إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني   
ضايا واملكاسب والثغـرات والتحـديات      وعملية التشاور هذه هي استعراض موسع وتفاعلي للق       

  .بالنسبة للمرأة فيما يتصل مبنهاج عمل بيجني
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 لعـام   ني اجلنـس  بـني  التمييز    قانون ستعرضُيلتقرير، س ملا أورده ا  وفقا  : ٥السؤال  /القضية    
ــر ( ١٩٨٤ ــرة CEDAW/C/AUL/6انظـ ــان  ف، )٦١- ١، الفقـ ــى بيـ ــت  ريجـ ــا إذا كانـ مـ

 يف عملية تعديل     قد روعيت  لس الشيوخ جملستورية  الدوالقانونية  الشؤون  توصيات جلنة   
 يف التـشريعات   ُحـّددت  األحكام التمييزية اليت     إبرازيرجى  و. بني اجلنسني قانون التمييز   
املتعلـق  قـانون املـنقح     الامتثال  ضمان  من أجل    للقضاء عليها    مقترحاتكمن  االقائمة، وتبي 

تبيـان مـا    يرجى أيضا   و.  االتفاقية لتزامات الدولة الطرف مبوجب   ال ني اجلنس بنيتمييز  بال
مـن   ،اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة   وتنفيـذ  إعداد توخي ت هبا   وصىاملاإلصالحات  إذا كانت   

مـن خــالل التــصدي  مبــا يف ذلــك  ،لمـساواة الفعليــة بــني اجلنـسني  ل  النــشطلتعزيــزأجـل ا 
ة يجنـس علـى أسـس   املـرأة، باإلضـافة إىل التمييـز     الذي تتعرض لـه     جلميع أسباب التمييز    

  .وجنسانية
متتثل احلكومة األسترالية جلميع التزاماهتـا الدوليـة مبوجـب االتفاقيـة إىل حـد كـبري مـن                     - ٣٥

ــام      ــسني لع ــني اجلن ــز ب ــانون التميي ــة،    . ١٩٨٤خــالل ق ــى االتفاقي ــان عل ــتراليا حتفظ ــدى أس ول
يف القـوات   وتوظيـف املـرأة يف أدوار قتاليـة مباشـرة     ،يتعلق بإجازة األمومة املدفوعة األجر  فيما

  .املسلحة
 من قانون التمييز بـني اجلنـسني اللجنـة األسـترالية حلقـوق اإلنـسان                ٤٤ويعطي القسم     - ٣٦

وجيــوز مــنح اإلعفــاءات املؤقتــة ملــدة . ســلطة مــنح إعفــاءات مؤقتــة مــن بعــض أحكــام القــانون 
ومــن شــأن . أقــصاها مخــس ســنوات يف كــل مــرة، وجيــوز منــها وفقــا ألحكــام وشــروط معينــة 

ء املؤقت عدم اعتبار التمييز الناتج عن اإلعفاء متييزا غـري مـشروع مبوجـب القـانون أثنـاء          اإلعفا
ونظرا ألن القـانون يـنص بالفعـل علـى إعفـاءات دائمـة وتـدابري خاصـة، وألن                   . سريان اإلعفاء 

أية إعفاءات مؤقتة جيب أن تتماشى مع أهـداف القـانون، فـالظروف الـيت يكـون مبوجبـها مـن                      
  .منح هذه اإلعفاءات ستكون حمدودة املالئم الضروري أو من

املوقـع الـشبكي للجنـة األسـترالية         والتفاصيل الكاملة جلميع اإلعفاءات املمنوحة متاحـة علـى          - ٣٧
  .www.aph.gov.au/Senate/committee/legcon_ctte/sex_discrim/index.htm :حلقوق اإلنسان يف

ــشيوخ يف       - ٣٨ ــس الـ ــتورية مبجلـ ــة والدسـ ــشؤون القانونيـ ــة الـ ــت جلنـ ــانون ١٢وعرضـ  كـ
 يف القـضاء  ١٩٨٤ تقريرها عن فعالية قـانون التمييـز بـني اجلنـسني لعـام         ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  .على التمييز وتعزيز املساواة بني اجلنسني
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن التقرير وتوصياته         .  توصية ٤٣قرير  ويتضمن الت   - ٣٩

  .www.aph.gov.au/Senate/committee/legcon_ctte/sex_discrim/index.htm يف املوقع الشبكي

http://www.aph.gov.au/Senate/committee/legcon_ctte/sex_discrim/index.htm�
http://www.aph.gov.au/Senate/committee/legcon_ctte/sex_discrim/index.htm�
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د تقرير اللجنة الدائمة للشؤون القانونيـة والدسـتورية مبجلـس الـشيوخ بعـض               وقد حد   - ٤٠
  .وتنظر احلكومة اآلن يف التقرير وتدرس ردها. اجملاالت اليت ميكن تدعيم القانون فيها

  
يرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن تقيـــيم خطـــط العمـــل والـــسياسات : ٦الـــسؤال /القــضية     

 بـني الرجـل واملـرأة يف مجيـع          العمليـة ملـساواة   اتحقيق  بفيما يتعلق   وعن آثارها   والربامج،  
  .اجملاالت اليت تشملها االتفاقية

للحكومــة األســترالية تــاريخ طويــل فيمــا يتعلــق بكفالــة املعاجلــة الفعالــة ملنــاظري النــساء    - ٤١
واحتياجاهتن ومصاحلهن من خالل السياسات والربامج؛ إال أهنا تدرك أن أستراليا، مثلـها مثـل               

مـم، أمامهـا الكــثري ممـا جيـب االضـطالع بـه بغيــة اإلدمـاج الفعـال للمـساواة بــني          عديـد مـن األ  
  .اجلنسني يف العمليات احلكومية

ومجيع األعمال احلكومية لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل من اجملاالت ذات األولويـة               - ٤٢
كومـة األسـترالية    وإلحـراز تقـدم يف هـذا اجملـال أنـشأ مكتـب احل             . بالنسبة للحكومـة األسـترالية    

املعين باملرأة جلنة نسائية رفيعة املستوى مشتركة بني الوزارات لتنسيق السياسات على الـصعيد              
ــساواة بــني اجلنــسني    ــة حتــسني امل ــة   . احلكــومي بغي ــيح اللجن ــة األســترالية أن تت ــع احلكوم وتتوق

ر االبتكـار مـع     الفرصة لتحديد املسؤوليات بـني مجيـع الـوزارات بالنـسبة لقـضايا املـرأة وتـشاط                
  .توفري الزخم جلميع الوزارات بغية حتسني أدائها يف جماالت مسؤولياهتا

وستقوم وزارة الكومنولـث لـشؤون األسـرة واإلسـكان واخلـدمات اجملتمعيـة وشـؤون                  - ٤٣
الشعوب األصلية، كجزء من التزام احلكومة األسترالية املتجدد باملساواة بني اجلنسني، بـإجراء              

. ور جنـساين لقيـاس التقـدم الـذي أحرزتـه صـوب حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                    تقييم من منظـ   
وسيقيس التقييم أداء الوزارة يف حتقيق العدل بني اجلنسني بالنسبة جملموعـة خمتـارة مـن جمـاالت                  
بــرامج وسياســات الــوزارة، وهــذا التقيــيم يــشكل اخلطــوة األوىل صــوب تعزيــز معــايري جديــدة 

وسيستخدم التقييم لتعزيز فهم الفوائـد الـيت تعـود          . زارات أستراليا لوضع السياسات يف مجيع و    
اجلنسانية يف األعمال احلكومية، مبا يف ذلك توجيه الربامج على حنـو أفـضل              من مراعاة القضايا    

 التقيــيم أيــضا األســاس املنطقــي إلجــراء وزارات أخــرى حددوســي. وحتــسني حتليــل الــسياسات
  .تقييماهتا للمساواة بني اجلنسني

 سياسة موجهة بشكل أفـضل تفـي باالحتياجـات املختلفـة للمـرأة          عن التقييم   سيسفرو  - ٤٤
وتستخدم مهـارات النـساء والرجـال بفعاليـة أكـرب وتعـود بـالنفع علـى اجملتمـع احمللـي                     . والرجل

  .٢٠١٠يوليه /ومن املتوقع أن ُينشر تقرير عن التقييم يف متوز. االقتصادعلى األوسع نطاقا و
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قوم حكومة إقليم العاصمة األسترالية أيـضا بـإجراء حتليـل جنـساين منـوذجي طيلـة           وست  - ٤٥
وهذا التحليل يتصل باتفاق برملاين يلتزم ببدء مرحلة جديدة يف نـشر بيانـات               . ٢٠٠٩/٢٠١٠

األثر اجلنساين والبيانات املصنفة جنسانيا املتصلة بتشريعات حكومة إقلـيم العاصـمة األسـترالية              
ــول عــام   وسياســاهتا وميز ــسنوية حبل ــها وتقاريرهــا ال ــل النمــوذجي  . ٢٠١٠انيت ــام بالتحلي والقي

والنظـر  . سيمنح حكومة إقليم العاصمة األسترالية فرصة لتقييم النتائج واآلثـار املتعلقـة بـاملوارد             
  .للبدء يف عملية للتحليل اجلنساين تناسب اإلقليم اخلطوات التالية يف
يــل اجلنــساين عــن طريــق مكتــب جنــوب أســتراليا  وجــرى أيــضا إنــشاء مــشروع للتحل  - ٤٦

ييــد وجامعــة أســتراليا الغربيــة ومكتــب سياســات املــرأة يف أســتراليا  املعــين بــاملرأة وجامعــة أديال
وجيـري  . الغربية وعدد من الوكاالت احلكومية يف كـل مـن جنـوب أسـتراليا وأسـتراليا الغربيـة                 

الــسياسات علــى الــصعيد احلكــومي  وااآلن وضــع الــصيغة النهائيــة للمــشروع، وســيزود صــانع 
  .بدليل إلدماج التحليل اجلنساين يف تطوير السياسات

  
 صصاحلـ هـداف أو    األيشري التقريـر إىل أن أسـتراليا ال تعتمـد علـى             : ٧السؤال  /القضية    

وبـدال  .  به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة      تصا أو على حنو م  األخذ هبا،   وال تؤيد   
 على قدم لمرأة ل فرص العملتوفريرسات تكافؤ الفرص الرامية إىل ع مماجشُتمن ذلك، 

الـيت تـستخدم أكثـر      ات  يئـ اهلمن جانـب    التزامات اإلبالغ    من خالل    املساواة مع الرجل  
ريجـى  ف. كن العمـل امـ أتكـافؤ الفـرص للمـرأة يف    ب الوكالة املعنيـة إزاء   موظف١٠٠من  

 ١ؤقتة، على النحو املبني يف الفقرة تدابري خاصة معدم االعتراف باختاذ ب اسبأتوضيح 
ــادة مــن  ــة٤امل ــة ا بوصــفه،٢٥ والتوصــية العامــة رقــم  ؛ مــن االتفاقي لتعجيــل ل أداة فعال

تعاين فيها من نقص التمثيـل أو احلرمـان          اليت   اجملاالتيف   بتحقيق املساواة الفعلية للمرأة   
  .اخلاص  وأسواء يف القطاع العام من املزايا، 

 األســترالية النــساء املــاهرات واملوهوبــات علــى املــسامهة يف عمليــات  تــشجع احلكومــة  - ٤٧
وحاليـا،  . وعدد النساء يف الربملان األسترايل أعلى من أي وقت مـضى          . صنع القرار يف أستراليا   

.  وسـكرتريتان برملانيتـان    ت وزيـرا  ٧وجد  كما ت . لدى أستراليا أول نائبة لرئيس الوزراء     توجد  
ربعـني احلـايل عـددا مـن النـساء أكـرب مـن أي برملـان سـابق يف تـاريخ                      ويضم الربملـان الثـاين واأل     

 امـرأة  ٦٧، بلـغ عـدد النـساء        ٢٠٠٩أكتـوبر   /وعالوة على ذلك، ففـي تـشرين األول       . أستراليا
  .)٤(٢٢٦من بني أعضاء الربملان البالغ عددهم 

__________ 
  .www.aph.gov.au، متاح على ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٣ملان أستراليا، املوقع الشبكي لرب  )٤(  
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املـوظفني   يف املائـة مـن       ٥٨وتشكل املرأة حاليا يف اخلدمة العامـة مـا يقـرب مـن نـسبة                  - ٤٨
 ٣٤وتـشغل املـرأة نـسبة       .  موظف، كما تـرأس املـرأة مخـس إدارات         ١٦٠ ٠٠٠البالغ عددهم   

ويف الـسلطة القـضائية     . يف املائة مـن مجيـع مقاعـد جمـالس إدارات احلكومـة األسـترالية وهيئاهتـا                
كمـا تـشغل امـرأة أحـد منـصيب كـبري            . توجد ثالث نساء من بني قـضاة احملكمـة العليـا الـسبعة            

يـرأس أحـد احملـاكم أحـد كبـار قـضاة الـصلح        (ة بالنسبة للثالث حمـاكم االحتاديـة املتبقيـة      القضا
  ).االحتاديني

 تـشرين   ٢ويف املؤمتر الوزاري املعين بوضع املرأة يف أستراليا ونيوزيلندا الـذي عقـد يف                 - ٤٩
شـغل املـرأة   ، أشار الوزراء إىل األداء غري الالئق للقطاع اخلاص يف تعزيز ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

وسيستكشف املـؤمتر تطبيـق األهـداف       . ملناصب يف جمالس اإلدارة وللمناصب القيادية العليا به       
ــة حتــسني عــضوية جمــالس اإلدارة   ــضائية     . بغي ــات الق ــن الوالي ــات م ــع والي ــا أرب وهتــدف حالي
  . يف املائة من جمالس إدارهتا٥٠احلكومية التسع أن تشغل املرأة نسبة 

 األسترالية، من خالل املكتب املعين بـاملرأة، علـى االعتـراف بـاألدوار              وتعمل احلكومة   - ٥٠
القيادية للمـرأة وتـدعيمها عـن طريـق العمـل مـع الواليـات واألقـاليم علـى وضـع االسـتراتيجية                 
الوطنيــة لزيــادة مــشاركة املــرأة يف جمــالس اإلدارة الــيت هتــدف إىل زيــادة متثيــل املــرأة يف جمــالس  

ــام  ــي  إدارة القطــاعني الع ــدعيم رصــد     .  واخلــاص واجملتمــع احملل ــى ت ــضا عل ــة أي وتعمــل احلكوم
ــسبة للتعيينــات يف جمــالس اإلدارات       ــوازن بــني اجلنــسني بالن الترتيبــات املوضــوعة مــن أجــل الت

  .واهليئات احلكومية واإلبالغ عن تلك الترتيبات
يف حتـسني  وتضطلع الوكالة املعنية بتكـافؤ الفـرص للمـرأة يف مكـان العمـل بـدور هـام           - ٥١

مركز املرأة يف مكان العمـل عـن طريـق مـساعدة املنظمـات علـى حتديـد التمييـز ضـد املـرأة يف                         
والـدور الرئيـسي للوكالـة هـو تقـدمي النـصح واملـساعدة              . العمالة املدفوعة األجر والقضاء عليـه     

 إىل أربــاب العمــل بغيــة حتقيــق نتــائج فعالــة فيمــا يتعلــق بتكــافؤ فــرص العمــل للنــساء يف مكــان 
وتـزود الوكالـة أربـاب العمـل باملـساعدة علـى وضـع بـرامج املـساواة يف مكـان العمـل                       . العمل

  .وتنفيذها
وتستعرض احلكومة األسترالية يف الوقت احلايل قانون تكافؤ الفـرص للمـرأة يف مكـان              - ٥٢

ــذه ١٩٩٩العمــل لعــام  ــة املــسؤولة عــن تنفي ويــدرس هــذا االســتعراض مــا إذا كــان   .  والوكال
 بــشكله احلــايل، هــو األصــلح ملــساعدة األعمــال التجاريــة علــى حتقيــق تكــافؤ فــرص    القــانون،
وقــد انتــهت اآلن عمليــة التــشاور العــام، وســيقدم املكتــب املعــين بــاملرأة توصــيات إىل   . العمــل

  .٢٠١٠احلكومة للنظر فيها يف عام 
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ختلـف  أي تقيـيم مل   أجـرت    الدولـة الطـرف   ما إذا كانت    يرجى بيان   : ٨السؤال  /القضية    
ــى     ــق بالقــضاء عل ــا يتعل ــادرات املتخــذة فيم ــة املب ــسانيةالقوالــب النمطي  ط يف وســائ اجلن

للقضاء على القوالب النمطية لدور اختذت تدابري  ةأييرجى اإلشارة أيضا إىل   و. اإلعالم
يف  و؛تنقيح الكتب املدرسـية واملنـاهج املدرسـية    منها رقطُب ؛اجلنسني يف النظام التعليمي   

  . أثناء اخلدمةهمتدريبوبرامج  هم،إعادة تدريببرامج  وني،مللمعليب األويل برامج التدر
تسعى احلكومة األسترالية إىل القضاء على القوالب النمطية بشأن أدوار الرجل واملـرأة             - ٥٣

ودعت الوزيرة املعنيـة بوضـع املـرأة، علـى وجـه اخلـصوص، إىل               . من خالل إجراء حوار وطين    
. قــشة علــى صــعيد اجملتمــع احمللــي فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسنيبــدء عهــد جديــد مــن املنا

 الفريـق االستـشاري الـوطين املعـين بـصورة           ٢٠٠٩مارس  /وأنشأت احلكومة األسترالية يف آذار    
ووضـع الفـرق االستـشاري      . اجلسد ملعاجلة تنامي مشكلة الصور السلبية للجـسد بـني الـشباب           

ــة بــصورة   اجلــسد الــيت تــشجع وســائط اإلعــالم واملعلــنني وصــناعة   االســتراتيجية املقدمــة املعني
وتنظـر احلكومـة يف الوقـت احلـايل يف          . األزياء على تعزيـز رسـائل أكثـر إجيابيـة لـصورة اجلـسد             

  .التقرير وتوصياته
  

  البث اإلذاعي    
 إطـارا تنظيميـا تقـوم اهليئـة األسـترالية         ١٩٩٢يضع قانون خدمات البث اإلذاعي لعـام          - ٥٤

ووسـائط اإلعـالم، وهـي هيئـة قانونيـة مـستقلة، يف إطـاره، بإعـداد معـايري للـربامج             لالتصاالت  
ومقـدمي اخلـدمات    ) التجارية واجملتمعيـة وبـرامج االشـتراكات      (ومساعدة مقدمي هذه الربامج     

واهليئـــة مـــسؤولة عـــن تـــسجيل وإدارة مـــدونات  . األخـــرى يف إعـــداد مـــدونات املمارســـات 
وتتنـاول هـذه املـدونات حمتويـات البـث          . كومـة األسـترالية   ممارسات صناعة البث اإلذاعـي للح     

  .اإلذاعي مبا يف ذلك تصوير املرأة بشكل يضر هبا ويعطي انطباعا سلبيا عنها
ومدونـة ممارسـات البـث اإلذاعـي        وتنصح مدونة ممارسات البـث التلفزيـوين التجـاري            - ٥٥

بـصورة غـري الئقـة أو التركيـز       التجاري مقدمي الـربامج بعـدم التركيـز علـى املـسائل اجلنـسانية               
ــة، أو         ــربط أدوار وأمنــاط ســلوك معين ــيت ت ــة ال ــة املقولب ــصور النمطي ــة وال ــسمات البدني ــى ال عل
خــصائص شخــصية أو اجتماعيــة، أو اســتخدامات للمنتجــات واخلــدمات، باألشــخاص علــى   

وفضال عن ذلك تنصح مدونـة ممارسـات البـث التلفزيـوين التجـاري أيـضا                . أساس نوع اجلنس  
قدمي الربامج مبحاولـة حتقيـق تـوازن أفـضل يف االسـتعانة بـاخلرباء وذوي الـسلطة مـن النـساء                      م

  .والرجال، وإتاحة جمال أوسع إلجنازات املرأة يف جماالت معينة، كالرياضة مثال
ــا عــن تــصوير       - ٥٦ ــة حلكومــة فيكتوري ــادئ التوجيهي ــا أيــضا املب وقــدمت حكومــة فيكتوري

بـادئ بالتـشاور مـع جمموعـات الـصناعات الرئيـسية وأصـحاب         ضـعت هـذه امل    اجلنسني، وقـد وُ   
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املصلحة بغيـة اسـتخدامها يف وسـائط اإلعـالم واإلعالنـات ومحـالت العالقـات العامـة اخلاصـة                    
وتوفر تلك املبادئ التوجيهية آلية لوضع مـواد لالتـصاالت تتـضمن تـصوير املـرأة والرجـل                  . هبا

. تمييـز املنـتظم القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس          على حنو إجيايب للمساعدة على القـضاء علـى ال         
. واضطلعت اهليئات الرئيسية لصناعة اإلعالن بنـشر وتوزيـع املبـادئ التوجيهيـة علـى أعـضائها                

وتعزز رابطة اإلعالنات اخلارجية األسـترالية واالحتـاد األسـترايل لإلعالنـات املبـادئ التوجيهيـة                
  .ائلهما اإلخباريةرسعلى مواقعهما املعنية على شبكة اإلنترنت ويف 

وحتظر حكومة تسمانيا صراحة التنميط اجلنساين يف االتصاالت احلكوميـة مـن خـالل                - ٥٧
سياسة االتصاالت احلكومية الكلية اخلاصة هبا اليت تـنص علـى أن االتـصاالت احلكوميـة جيـب                  

ة غــري مقبولــة أو تنمــيط جنــساين أو عــرض األشــخاص علــى حنــو غــري عــادل  غيصــأال تتــضمن 
  .يتعلق بالعنصر أو األصل العرقي أو اإلعاقة مايف
  

  التعليم    
تلتزم أستراليا بكفالة حصول مجيع الطلبة األستراليني، بغض النظر عن نـوع جنـسهم،            - ٥٨

ومبوجب الدستور األسترايل تقع املسؤولية الرئيسية عـن متويـل          . على تعليم على مستوى عاملي    
  . عاتق الواليات واألقاليم وإدارته وتوفريه علىيالتعليم املدرس

وتتضمن املناهج الدراسية احلكومية إلقليم العاصمة األسترالية القـضايا املتعلقـة بفـرص        - ٥٩
الوصول واإلنصاف، وتقدير مسامهات الفتيات والنساء، والتحليل الدقيق للمناظري اجلنـسانية؛           

اجلنـسني يف املـدارس ومنـاظري       وتدعم ذلك استراتيجية إقليم العاصمة األسترالية للمـساواة بـني           
  . مة اليت تتضمن العدل بني اجلنسنياملناهج الدراسية الشاملة واملُلزِ

ووضعت حكمة تسمانيا أيضا جمموعة واضحة للقيم املشتركة، مبا فيهـا اإلنـصاف يف                - ٦٠
ومواجهة القوالـب النمطيـة اجلنـسانية تـدخل ضـمنا يف الطريقـة الـيت يعمـل           . منهاجها الدراسي 

وهــي ُتــدرَّس أيــضا . ا املدرســون مــع الطلبــة ويف االنتقــاء الــدقيق للنــصوص ومــوارد الــدعم  هبــ
وميكن االطالع على أمثلة ذلك يف منهج القراءة والكتابة باللغـة           . صراحة يف أجزاء من املناهج    

اإلنكليزيــة، حيــث جيــري مــنح الطلبــة فرصــة استكــشاف عمليــة القولبــة يف النــصوص البــصرية  
ري أيضا دعم طلبة املدارس األكرب سنا ملواجهة القوالب النمطيـة اجلنـسانية مـن               وجي. واملكتوبة

  .ي املسار يف املدارس املستقبل وعملهم مع خمططاتخالل برنامج ضمان
 الدعم الـيت وضـعتها إدارة     وُتبذل مجيع اجلهود لكفالة أال تتضمن موارد املناهج ومواد          - ٦١

ويتطلب جانب التنمية الشخـصية للمعـارف       . يط جنساين الند للتعليم والتدريب أي تنم    كوينـز
  .األساسية للتربية الصحية والبدنية من املدرسني أن يعاجلوا ويواجهوا متثيل األدوار اجلنسانية
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وباملثل، تعاجل إدارة جنوب أستراليا للتعليم وخـدمات األطفـال القـضايا املتعلقـة بنـوع                - ٦٢
والعمليات املـستعملة يف غـرف الدراسـة متـضمنة نـوع      اجلنس عن طريق كفالة أن تكون اللغة      

ج اســتراتيجية إدراج الرياضــيات مــن أجــل التعلــيم منظــورا  دِموعلــى ســبيل املثــال، تـُـ . اجلــنس
  .جنسانيا الخنراط الطالب ومشاركتهم يف الرياضيات

 تشجع استراتيجية تعليم الفتيات والفتيان إلدارة نيو ساوث ويلـز للتعلـيم والتـدريب             و  - ٦٣
املدارس على مواجهة التنميطات اجلنسانية، وهي عامل هام يف متكني الفتـاة واملـرأة، والتركيـز                

واملنـــزل واملدرســة والــشراكات اجملتمعيــة . الــشديد علــى التعلــيم والــتعلم، والــدعم االجتمــاعي
ــشأن         ــستنرية ب ــرارات م ــاة املدرســية واختــاذ ق ــل يف احلي ــى االخنــراط الكام ــات عل ــشجع الفتي ت

وتدرك املدارس احلكومية يف نيو ساوث ويلـز        . ت احلياة املهنية وخيارات أسلوب احلياة     مسارا
األثر احملتمل للتنميط اجلنساين علـى النتـائج التعليميـة واالجتماعيـة للفتيـات والفتيـان، وخباصـة                  
فيمــــا يتعلــــق بالتفاوتــــات يف مــــشاركة الفتيــــات يف جمــــاالت مثــــل تكنولوجيــــا املعلومــــات   

  .الرياضيات، والعلوم، والزراعة، واهلندسة، والتشييدواالتصاالت، و
  

 الدولـة الطـرف      هبـا  يرجى تقـدمي معلومـات عـن الكيفيـة الـيت تعتـزم            : ٩السؤال  /القضية    
سـيما الـيت     املـرأة، وال  ضـد   تعزيز جهودها من أجـل القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف                

 أحكـام تـشريعية     ةأيـ  يرجى تقدمي معلومـات عـن     و. الشعوب األصلية ساء  ضد ن  ترتكب
احلاالت يرجى اإلشارة إىل عدد و. هاوجترمي زيلـلتحديد أفعال العنف املنمت وضعها  نةيمع

عـدد  يف ذلـك     مبـا    ،يهمعلـ  واجلزاءات الـيت فرضـت       األفعال هذهاليت أدين فيها مرتكبو     
 أو  ني احلالي ئهنشراع وأاحلاالت املبلغ عنها من جرائم قتل النساء على أيدي أزواجهن           

 يـات سـيما النـساء املنتم      وال ؛ضحايا العنف مـن النـساء     وهل تتاح ل  .  السابقني ئهنشراع
ــة، مثـــل نـــساء   ــلية، إىل الفئـــات الـــضعيفة أو احملرومـ ــاعذوات اإلوالـــشعوب األصـ ة، قـ

ــات، واملهــاجرات  ــا  واحملرومــات ،واملــسنات، والريفي ــوهلمــن املزاي ــسية نبــسبب مي  اجلن
 خـدمات أوى، وغـريه مـن      املـ لى  ع إمكانية احلصول ، بصورة متكافئة     اجلنسانية تهنوهوي

  الدعم يف مجيع الواليات واألقاليم؟واحلماية 
موقف سياسات احلكومـة األسـترالية هـو عـدم التـسامح مطلقـا مـع العنـف املنــزيل أو                       - ٦٤

 أنـشأت احلكومـة األسـترالية جملـسا وطنيـا           ٢٠٠٨مـايو   /ويف أيـار  . العائلي أو االعتداء اجلنسي   
وا للحـد مـن العنـف ضـد املـرأة وأطفاهلـا بغيـة تقـدمي النـصح بـشأن وضـع خطـة                  عض ١١يضم  

 مـواطن   ٢ ٠٠٠وأجـرى اجمللـس حبثـا ضـخما، واستـشار أكثـر مـن               . عمل تعتمـد علـى األدلـة      
خطة اجمللس الوطين من أجـل أسـتراليا    : حان وقت العمل  أسترايل ووضع مخس وثائق، مبا فيها       
  .٢٠١٢‐٢٠٠٩لفترة للحد من العنف ضد املرأة وأطفاهلا ل
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 كجزء مـن اخلطـة الوطنيـة للحـد مـن العنـف ضـد املـرأة                  ،ووافقت احلكومة األسترالية    - ٦٥
 توصـية مـن التوصـيات العـشرين     ١٨أن تـشرع فـورا يف اختـاذ إجـراءات بـشأن          ، على   وأطفاهلا

  : ويتضمن مليون دوالر،٤٢استثمار أويل يبلغ لتقرير حان وقت العمل بذات األولوية 
ــدره  مب  •   ــا ق ــى شــبكة      ١٢,٥لغ ــة وعل ــدة هاتفي ــون دوالر مــن أجــل خــدمات جدي  ملي

  اإلنترنت يف حاالت الطوارئ؛
 مليون دوالر من أجل أنشطة الوقاية األولية، مبـا فيهـا بـرامج عالقـات            ٢٣مبلغا قدره     •  

  قائمة على االحترام والتسويق االجتماعي؛
قـدر  تعزيـز  عـالج مـرتكيب العنـف و    مليـون دوالر لـدعم البحـث املعـين ب    ٣مبلغا قـدره      •  

  .أكرب من التنسيق بني القوانني االحتادية وقوانني الواليات واألقاليم
ــرة واإلســـكان      - ٦٦ ــترالية أيـــضا، مـــن خـــالل وزارة شـــؤون األسـ ــة األسـ وتقـــدم احلكومـ

واخلدمات اجملتمعية وشؤون الـشعوب األصـلية، التمويـل لتـدعيم األفـراد املتـضررين مـن جـراء                   
  :ألسري بني السكان األصليني بالطرق التاليةالعنف ا

 الذي يبىن على التزام احلكومة األسـترالية مبعاجلـة          ،برنامج الشراكة ضد العنف العائلي      •  
ويــوفر الربنــامج التمويــل مــن أجــل إقامــة   . العنــف العــائلي، وإســاءة معاملــة األطفــال  

ــاليم لتقــدمي متويــل مــشترك مل    ــادرات تعــاجل شــراكات مــع حكومــات الواليــات واألق ب
وميكن تقدمي التمويل إىل املشاريع واملبادرات الـيت هتـدف إىل إحـداث             . العنف العائلي 

ختفيض مستدام يف العنف العائلي وإساءة معاملة األطفـال، بـل منعهمـا، بـني الـسكان                 
املبـادرات القائمـة أو إنـشاء خـدمات ومبـادرات           /األصليني من خالل تعزيـز اخلـدمات      

  .جديدة
 الـذي يـستهدف تـوفري دعـم عملـي           ،ج األنشطة اإلقليمية املتعلقة بالعنف العائلي     برنام  •  

ومرن للمشاريع الشعبية اليت تعتربها جمتمعات السكان األصليني من األولويات احملليـة             
  .من أجل التصدي للعنف العائلي واالعتداء اجلنسي وإساءة معاملة األطفال

ــدعم العــائلي   •   ــشعوب     الــيت تعمــل حل ،جمموعــة ال ــساء وأطفــال ال ــاه ن ــة ســالمة ورف ماي
 مـن اجملتمعـات احملليـة النائيـة باإلضـافة      ١٥ مكانا آمنا يف    ٢٢وتوفر اجملموعة   . األصلية

كما توفر اجملموعة فريقـا متـنقال حلمايـة األطفـال وعمـاال             . ينوإىل آليس سربنغز ودار   
  .ا على األقل جمتمعا حملي١٣ني لألسر النائية من السكان األصليني يف يجمتمع
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وصـول علـى قـدم املـساواة        وتتوفر جلميع النساء يف مجيع الواليات واألقاليم إمكانيـة ال           - ٦٧
إىل املآوى وغريها من خدمات احلماية والدعم، رغـم أن بعـض اخلـدمات ختـصص جملموعـات                  

  .مستهدفة معينة
مكنَّ مـن الوصـول     ويف تسمانيا، جيري تدعيم النساء الريفيات واملعزوالت الاليت ال يت           - ٦٨

إىل مأوى للنساء من خالل مشروع مسسرة ألمـاكن اإلقامـة بغيـة ضـمان وصـوهلن إىل أمـاكن                    
  .إقامة آمنة خارج منـزل األسرة عند احلاجة

الند التمويل لـدائرة دعـم املهـاجرات مـن أجـل            ارة اجملتمعات احمللية يف كوينـز    وتوفر إد   - ٦٩
مــات، وإســداء املــشورة يف األمــد القــصري، وإحالــة النــساء تقــدمي الــدعم الثقــايف املالئــم، واملعلو

وأنــشأت دائــرة . الــاليت قــد تعرضــن أو يتعرضــن حلــاالت العنــف املنـــزيل أو االعتــداء اجلنــسي  
 وحدة معنية بـالعنف املنــزيل والعـائلي الختـاذ هنـج فعـال               ٢٠٠٧الند يف عام    الشرطة يف كوينـز  

 ويتـضمن ذلـك إحالتـهن إىل        تالي احتياجـات العمـ     وتلـيب هـذه الـدائرة      ما،إزاء التحقيق بـشأهن   
  .وكاالت الدعم املالئمة ثقافيا

  
  التشريع    

 النائــــب العــــام يف احلكومــــة األســــترالية حتلــــيال مقارنــــا للقــــوانني  مــــساعدأجــــرى   - ٧٠
ــدا      ــتراليا ونيوزيلنـــ ـــزيل يف أســـ ــالعنف املنـــ ــة بـــ ــصفة خاصـــ ــة بـــ ــر  . املتعلقـــ ــدم التقريـــ ويقـــ

ــا للقــــوانني امل  ــا عامــ ـــزيل يف مجيــــع الواليــــات   استعراضــ ــالعنف املنــ ــة بــ ــة بــــصفة خاصــ تعلقــ
 وقـــد يعاقـــب مـــن ينتـــهك  ؛ الـــيت تـــنص علـــى إصـــدار أوامـــر احلمايـــة ،واألقـــاليم ونيوزيلنـــدا

ــدره     ــغ قــ ــصل إىل مبلــ ــات تــ ــر بغرامــ ــسجن  / دوالر و٥٠ ٠٠٠تلــــك األوامــ ــة الــ أو عقوبــ
ــنوات٥ملـــدة تـــصل إىل  ــة للتح  .  سـ ــة مـــن التقريـــر متاحـ ميـــل مـــن وتوجـــد نـــسخة إلكترونيـ

www.fahcsia.gov.au/sa/women/pubs/violence/np_time_for_action/domestic_

violence_laws/Pages/default.aspx.  
يات القضائية، ال ينطبق التـشريع املتعلـق بـصفة خاصـة بـالعنف املنــزيل                ويف مجيع الوال    - ٧١

إال عنــدما تكــون ضــحية العنــف أو التهديــد بــه علــى عالقــة مــن نــوع معــني، أو كانــت علــى   
ويف معظــم الواليــات القــضائية يتــضمن التــشريع طائفــة عريــضة مــن  . عالقــة، مبرتكــب العنــف

، )مبــا يف ذلــك العــشري مــن نفــس اجلــنس  (الواقــع العالقــات، مبــا فيهــا الــزوج والعــشري حبكــم   
كم الواقع، واألشخاص اآلخرين الذين يعتـربون       واألطفال وأطفال األزواج، وأطفال العشري حب     

  .“أقارب”بصفة عامة 

http://www.fahcsia.gov.au/sa/women/pubs/violence/np_time_for_action/domestic_violence_laws/Pages/default.aspx�
http://www.fahcsia.gov.au/sa/women/pubs/violence/np_time_for_action/domestic_violence_laws/Pages/default.aspx�
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 الواليــات القــضائية مــسألة هامــة يف مجيــعوتــشكل القــدرة علــى إنفــاذ أوامــر احلمايــة    - ٧٢
 العنــف املنـــزيل يف مجيــع أرجــاء أســتراليا احلاجــة إىل   ويــدرك تــشريع. لــضحايا العنــف املنـــزيل 

وجيوز ألي شخص لديه أمر محاية من العنـف العـائلي صـادر يف          . األوامر هذه “ قابلية حتويل ”
  .أن يطلب تسجيل األمر يف أية والية أخرى أو إقليم آخر) أو يف نيوزيلندا(والية أو إقليم 

  .وجب أحكام القانون اجلنائي لكل والية وإقليموُيعاجل العنف الذي يرتكبه غرباء مب  - ٧٣
  

  القتل املنـزيل    
للبحــث واملعرفــة يف أســتراليا املعهــد األســترايل لعلــم اجلرميــة هــو املركــز الــوطين الرائــد   - ٧٤
ويـضطلع املعهـد بالبحـث املتـصل بنطـاق وطبيعـة         . يتعلق باجلرميـة وقـضايا العدالـة اجلنائيـة         فيما

فري نــصح يتــصل بالــسياسات يف الوقــت املناســب للوفــاء باحتياجــات   اجلرميــة ومنعهــا بغيــة تــو 
  .احلكومة واجملتمع احمللي

ــسمرب /ويف كــانون األول  - ٧٥ ــل   ٢٠٠٨دي ــدويل املعــين بالقت ــؤمتر ال : ، استــضاف املعهــد امل
وألقـى املـؤمتر الـدويل الـضوء علـى      . القتل املتصل باملرتل الـذي يعقـد ألول مـرة علـى اإلطـالق            

  .القتل املتصل باملنـزل: وكان موضوعه الرئيسي. رسة يف هذا اجملالالبحث واملما
ولــدى املعهــد أيــضا قاعــدة بيانــات تفــصيلية حلــوادث القتــل املرتكبــة يف أســتراليا مــن     - ٧٦

ــسنوي أن عــدد ضــحايا        ــره ال ــيَّن تقري ــذي ب ــل، ال ــوطين لرصــد حــوادث القت خــالل برناجمــه ال
النــساء شــكلن  وأن ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ضــحية يف ٦٥حــوادث القتــل الــيت يرتكبــها العــشري كــان 

وبيَّن التقرير أيضا وجود تاريخ من العنف املنـزيل لـدى          .  يف املائة من هؤالء الضحايا     ٦٥نسبة  
ــشرطة يف  ــة      ٤٣ال ــصالت محيم ــرتبطني ب ــني األشــخاص امل ــل ب ــن حــوادث القت ــة م . )٥( يف املائ

نــزيل يف أسـتراليا، يرجـى النظـر يف          لالطالع على مزيد من املعلومات املتعلقة مبعدالت القتل امل        
  .املرفق األول

  

__________ 
التقريــر الــسنوي للربنــامج الــوطين لرصــد حــوادث القتــل : القتــل يف أســترالياجــاك ديــردن و واريــك جــونز،   )٥(  

  ).٢٠٠٩كانربا، املعهد األسترايل لعلم اجلرمية،  (٢٠٠٧‐٢٠٠٦
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طـة  اخلعـن اإلطـار الـزمين لتنفيـذ         تفـصيلية   يرجى تقدمي معلومـات     : ١٠السؤال  /القضية    
توصـيات  مـا إذا كانـت      يرجـى بيـان     و. النـساء وأطفـاهلن   الوطنية للحد مـن العنـف ضـد         

 تنفيـذ خطـة    لـدى  قـد أخـذت يف االعتبـار       ،٢٠٠٨لعـام   العـائلي والتـشرد     تقرير العنف   
  .العمل الوطنية

 لوضـع خطــة مـشتركة مـن جانــب    ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلــول٢٢ُعقـد جملـس وزاري يف     - ٧٧
  . احلكومة األسترالية وحكومات الواليات واألقاليم بغية احلد من العنف ضد املرأة

   .٢٠١٠ومن املتوقع أن يصدر جملس احلكومات األسترالية هذه اخلطة الوطنية عام 
ــام     و  - ٧٨ ــترالية ع ــة األس ــدت احلكوم ــد عه ــع    ٢٠٠٨ق ــتراتيجيات من ــين باس  بالبحــث املع

التشرد الناتج عن العنف املنــزيل والعـائلي وكفالـة تزويـد النـساء الناجيـات مـن العنـف املنــزيل                      
والعــائلي وأطفــاهلن املــصاحبني هلــن خبيــارات مالئمــة ومــستمرة خاصــة باملــأوى وبــدعم شــامل 

  .متكامل
تقريــر : املــرأة والعنــف املنـــزيل والعــائلي والتــشرد يــر البحــث، وهــو بعنــوان  وُنــشر تقر  - ٧٩
، وتنظـر احلكومـة األسـترالية يف التوصـيات، وهـي تـدعم              ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٣٠ يف   حتليلي

الرؤية االستراتيجية الواسعة النطاق الواردة يف التقرير وهي أن التـشرد املتـصل بـالعنف املنــزيل                 
زامــا مــن مجيــع املــستويات احلكوميــة بنــهج متكامــل طويــل األمــد ملعاجلــة   والعــائلي يتطلــب الت

  .سالمة وأمن النساء وأطفاهلن
  

 االستقصائية ةالدراسستمدة من امللبيانات ليذكر التقرير أنه وفقا : ١١السؤال /القضية    
ــة  ٩٠ حيــصل، مل ٢٠٠٥عــام للــسالمة الشخــصية ل مــن النــساء الالئــي تعرضــن   يف املائ

 أو غريهـا مـن   ،قانونيـة الساعدة  املوأ ات، األزم املقدم يف دعمال علىجنسية  ات  العتداء
ت خـذ مـا هـي التـدابري الـيت اتُّ        ف. اتفيـة اهل  املـساعدة  خدمات الدعم، مبا يف ذلـك خطـوط       

 نلتـشجيعه و ، مـن خـدمات الـدعم هـذه        النـساء  استفادة   حتول دون ملعاجلة العوامل اليت    
 بقـضايا فيمـا يتعلـق     ،   إن وجـدت   ،اإلدانـة  التيرجـى بيـان معـد     و ؟العدالـة التمـاس   على  

 ةأيـ القيـام ب  يرجى تقـدمي معلومـات عـن        و.  عنها النساء سنويا   ُتبِلغاالعتداء اجلنسي اليت    
، وفقــا نهــاللــوايت  اتمبــادرات ترمــي إىل معاجلــة االعتــداء اجلنــسي علــى النــساء املعوقــ

طــر االعتــداء  خل الفئــات األكثــر عرضــة  التقريــر، مــن بــني   الــيت تــضمنها  لمعلومــات ل
  .واإليذاءواالغتصاب 

ــصادية        - ٨٠ ــة واقت ــة شخــصية واجتماعي ــسبب يف تكلف ــول ويت ــرأة غــري مقب العنــف ضــد امل
وتــوفر احلكومــة األســترالية القيــادة مــن أجــل وضــع خطــة . ضــخمة للجميــع يف جمتمعنــا احمللــي
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 جـوهري  وطنية من خالل جملس احلكومات األسترالية، ومـن املتـوخى أن يكـون للخطـة تـأثري               
وسـتبني اخلطـة إجـراءات معينـة مـن       . طويل األجل على حوادث العنف ضـد النـساء وأطفـاهلن          
 سـنوات، كمـا سـتحدد املـسؤوليات         ٣خالل جمموعـة مـن أربـع خطـط عمـل مـدة كـل منـها                  

  .واألطر الزمنية للحد من العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك ذوات اإلعاقة
  

  اإلصالح القانوين    
 ،رك احلكومة األسترالية كـذلك أن العنـف املنــزيل والعـائلي مـن األفعـال اإلجراميـة            تد  - ٨١

وهلـذا، طلبـت احلكومـة مـن اللجنـة          . وأن النظام القانوين األسترايل يضطلع بدور هـام يف منعـه          
األسترالية لإلصالح القانوين أن تعمـل مـع مجيـع جلـان اإلصـالح القـانوين بالواليـات واألقـاليم             

  .القات املتبادلة بني القوانني اليت تتصل بسالمة النساء وأطفاهلنلدراسة الع
 فرقــة عمــل معنيــة بــاجلرائم اجلنــسية ٢٠٠٤وأنــشأت حكومــة نيــو ســاوث ويلــز عــام   - ٨٢

ــة  ــة اجلنائي ــة للعدال ــداء      . تابع ــضايا االعت ــضائية لق ــة الق ــة املالحق ــار طريق ــها اختب وكانــت واليت
ء على ضـرورة تزويـد ذوي اإلعاقـات الذهنيـة وغريهـا             وألقى تقرير فرقة العمل الضو    . اجلنسي

ــشرطة وإجــراءات      نمــ ــة وحتــسني حتقيقــات ال ــة بقــدر أكــرب مــن احلماي  االخــتالالت اإلدراكي
  .كمة هلؤالء األشخاصااحمل
واستجابة لذلك قامت حكومة نيو ساوث ويلز بإصالح طائفة من القـوانني، مبـا فيهـا           - ٨٣

يف القانون املتعلق باالعتداء اجلنـسي لتعريـف    “ موضوعياختبار خطأ   ”تشريع حيوي بإدخال    
 وأحـد هـذه الظـروف       ،وتوسيع نطاق الظروف اليت جتري فيها عدم املوافقة       “ املوافقة”مفهوم  

ومـن األهـداف    . هي عندما يكون مقدم الشكوى غري قـادر علـى فهـم أو تقـدير طبيعـة الفعـل                  
  .ماية للنساء ذوات اإلعاقة قدر أكرب من احلفريم اجلديد توكالرئيسية هلذا احل

  
  التوعية    

، “تـاز اخلـط  ال جت ”شنت حكومة جنوب أستراليا محلة عامة للتثقيف والتوعية تسمى            - ٨٤
تغـيري  احلملـة  ومن مث حتـاول  . تضع مسؤولية حدوث العنف اجلنساين على عاتق املرتكبوهي  

  .ؤوليتهم عن االعتداءاملواقف اجملتمعية اليت تتسبب يف إحساس ضحايا العنف اجلنسي مبس
 مليـون دوالر لتحـسني نوعيـة بـرامج          ٩,١وقد قدمت احلكومة األسترالية مبلغا قـدره          - ٨٥

  .العالقات القائمة على االحترام واملقدمة للشباب يف سن الدراسة واستيعاهبم هلا
نــزيل  والعالقات القائمة على االحترام هي اسـتراتيجية رئيـسية للمنـع تـسعى إىل منـع العنـف امل                  

وتركز هذه االسـتراتيجية علـى منـع الـسلوك املتـسم بـالعنف عـن                . والعائلي من خالل التثقيف   
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طريق تثقيف الشباب وتيسري حصوهلم على املهارات واملعرفة بـشأن كيفيـة الـسلوك علـى حنـو                  
  .إجيايب ينطوي على االحترام يف العالقات احلميمة

 اجلنـسي واملـسائل املتعلقـة بالـسلوك احلمـيم           ءتـدا وتزيد هذه املبـادرة مـن الـوعي واملعرفـة باالع          
  .واألخالقي

  
  التعليم    

يتيح املركز األسترايل لدراسة االعتداء اجلنسي لصناع السياسات والبـاحثني ومقـدمي               - ٨٦
اخلــدمات واملمارســني العــاملني يف جمــال االعتــداء اجلنــسي إمكانيــة احلــصول علــى املعلومــات    

ــة  ــوارد احلاليـ ــاث واملـ ــوارد     .واألحبـ ــة ومـ ــات متعمقـ ــة وورقـ ــشرات إخباريـ ــز نـ ــشر املركـ  وينـ
لممارســات لوضــع وتــدعيم اســتراتيجيات تــستهدف منــع حــدوث اعتــداءات جنــسية والــرد   ل

وهــذا املركــز وحــدة متخصــصة داخــل املعهــد األســترايل . فعليهــا واحلــد منــها يف هنايــة املطــا
  . األسرة ومتوله احلكومة األستراليةاتلدراس
 مـشروع حـاالت االعتـداء اجلنـسي         ٢٠٠٦رة الشرطة يف كوينــزالند عـام        وبدأت دائ   - ٨٧

ستهدف مكافحـة نقـص اإلبـالغ عـن االعتـداءات اجلنـسية عـن طريـق          الذي يـ غري املبلغ عنها،  
ويف عـام   . إقامة شراكات مع خدمات الدعم املتعلقة باالعتـداء اجلنـسي يف مجيـع أحنـاء الواليـة                

ة تقـدمي جمموعـة مـوارد تتـاح علـى املوقـع الـشبكي               ، جرى توسيع نطـاق املـشروع بغيـ        ٢٠٠٩
وتـضمنت  . لضحايا االعتداء اجلنسي من الراشدين، ويعرف مبشروع خيارات اإلبـالغ البديلـة           

تلك اجملموعة معلومات عن تقـدمي شـكوى رمسيـة، وإجـراءات التحقيـق واحملاكمـة، وخيـارات          
  .اإلبالغ البديلة، ووكاالت الدعم

  
  معدالت اإلدانة    

 معدالت اإلدانة فيما يتعلق بقضايا االعتداء اجلنسي اليت تبلغ عنـها األسـتراليات              ْعُزَوَت  - ٨٨
  .سنويا غري متاح

  
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن مــدى تــضرر النــساء والفتيــات مــن  : ١٢الــسؤال /القــضية    

  . أعضائهن التناسلية، والنتائج اليت حتققت عن طريق منعههويشت
اليــات واألقــاليم األســترالية تــشريعات جتــرِّم عمليــة ختــان  ســنت مجيــع حكومــات الو  - ٨٩

 أو نقـل طفلـة مـن الواليـة أو اإلقلـيم الـذي تعـيش فيـه لغـرض إجـراء عمليـة                         ،اإلناث ألية فتـاة   
وُيطلــب مــن معظــم املهنــيني الــصحيني اإلبــالغ عنــدما يعتقــدون أن هنــاك أطفــاال          . اخلتــان

  .معرضون خلطر عملية اخلتان
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ن عــدم تــوفر أيــة أدلــة أو بيانــات إحــصائية تــبني مــدى انتــشار تــشويه وعلــى الــرغم مــ  - ٩٠
 للمـشاورات حـول وضـع     ٢٠٠٩فورقـة مناقـشة عـام       ”. األعضاء التناسلية لإلناث يف أستراليا    

، اليت أصدرهتا الـوزارة األسـترالية للـصحة والـشيخوخة يف            “سياسة وطنية جديدة لصحة املرأة    
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ما زالت موضـع قلـق        تشري إىل أن ممارسة      ٢٠٠٩مارس  /آذار

  .يف أستراليا
وتزود احلكومة األسـترالية الالجـئني وحـاملي التأشـرية اإلنـسانية الـذين يعـدون العـدة                    - ٩١

وجيـري تقـدمي الـدورة    . لالستقرار يف أستراليا بربنـامج التوجيـه الثقـايف األسـترايل قبـل وصـوهلم        
ممة لكـي تقـدَّم ألربـع جمموعـات منفـصلة، وهـي جمموعـات               على مدى مخسة أيام، وهي مـص      

م دورات عـن احليـاة اليوميـة    قـدَ  ُت،وباإلضـافة إىل ذلـك    . البالغني والـشباب واألطفـال واألمـيني      
ويتـضمن منـهج برنـامج التوجيـه الثقـايف األسـترايل معلومـات              . لألسرة إىل مجيـع أفـراد األسـرة       

وجتـري معاجلـة موضـوع تـشويه األعـضاء          .  اجلنـسني  عامة عن القانون األسترايل واملساواة بـني      
  .التناسلية لإلناث يف كل درس من دروس الربنامج يف أفريقيا

  
ــصحية         - ٩٢ ــدمات الـ ــربامج واخلـ ــن الـ ــة مـ ــاليم طائفـ ــات واألقـ ــات الواليـ ــدم حكومـ وتقـ

ومتول حكومـة تـسمانيا الربنـامج الـصحي اجملتمعـي الثنـائي الثقافـات               . للمهاجرات والالجئات 
ي يعاجل املشاكل الصحية الـيت تـؤثر علـى الالجـئني، مبـا يف ذلـك تـشويه األعـضاء التناسـلية           الذ

وتوجـد عيـادات لالجـئني يف مشـال وجنـوب           . لإلناث وغريها من املمارسات التقليدية الـضارة      
  .تسمانيا تدعم الوافدين اجلدد، كما يوجد موظفو اتصال يعملون يف املستشفيات الرئيسية

دارة الـصحية يف نيـو سـاوث ويلـز برنـامج نيـو سـاوث ويلـز للتثقيـف املعـين                      متول اإل و  - ٩٣
بتـشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، وتعمــل اإلدارة مـع اجملتمعــات احملليــة املــستهدفة علــى منــع   

ويهدف الربنامج إىل التقليـل إىل أدىن حـد مـن األثـر     . حدوث هذا التشويه يف نيو ساوث ويلز 
تـشويه  مـن   مارسـة علـى النـساء والفتيـات وأسـرهن الـاليت يتـضررن               الصحي والنفـسي هلـذه امل     
تثقيــف العــاملني يف كمــا يــستهدف الربنــامج ،  أو يتعرضــن خلطــره األعــضاء التناســلية لإلنــاث

ة متكينهم من العمل بفعالية مـع النـساء املتـضررات          ياجملال الصحي وجمال الرعاية االجتماعية بغ     
ــشويه األعــضاء التناســلية لإل   ــاثمــن ت ــات     . ن ــة مــن خلفي ــامج مــع جمتمعــات حملي ويعمــل الربن

وكينيـة وليربيـة ومـصرية      ) عراقيـة (إندونيسية وإثيوبية وسودانية وسرياليونية وصومالية وكردية       
ويقـيم الربنـامج أيـضا صـالت مـع نـساء اجملتمعـات           . سـاوث ويلـز    ونيجريية تقطن اآلن يف نيـو     

، ممـن قـد يـواجهن حظـر تـشويه األعـضاء التناسـلية          احمللية اجلديـدة والناشـئة يف أرجـاء ا لواليـة          
  .لإلناث
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لعقـاب  الـصريح ل ظـر  احلحرز مـن تقـدم يف ضـمان    يرجى بيان ما أُ : ١٣السؤال  /القضية    
أوصـت بـه جلنـة حقـوق الطفـل، ودراسـة            مـا    على حنـو     ،البدين للفتيات يف مجيع البيئات    

  .١٩لجنة رقم التوصية العامة لواألمم املتحدة حول العنف ضد األطفال، 
. احلكومة األسترالية ال تؤيد العقاب البدين كنهج لتنمية القيم واالحتـرام لـدى الطلبـة                 - ٩٤

، الذي صـدق عليـه جملـس    ٢٠٢٠-٢٠٠٩ويطبق اإلطار الوطين حلماية أطفال أستراليا للفترة      
. ، منوذجـا للـصحة العامـة حلمايـة األطفـال          ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٣٠احلكومات األسـترالية يف     

ويؤيد اإلطـار املبـدأ القائـل بـأن جلميـع األطفـال، الفتيـات والفتيـان علـى حـد سـواء، احلـق يف                          
قــوق حالتمتــع بالــسالمة والتقــدير والرعايــة، وأن أســتراليا، بــصفتها مــن املــوقعني علــى اتفاقيــة 

 الطفل، تقع عليها مسؤولية محاية األطفال وتوفري اخلـدمات الالزمـة لتنميتـهم وحتقـيقهم نتـائج                
  .إجيابية ومتكينهم من املشاركة يف اجملتمع اجمللي األوسع نطاقا

وجيري تنظيم العقاب البدين يف أستراليا يف املنـزل ويف املدرسـة علـى صـعيد الواليـات                    - ٩٥
وأصدرت معظم الواليـات واألقـاليم      . واألقاليم، وختتلف القوانني باختالف الواليات القضائية     

 أو أي ضـبط غـري معقـول للـسلوك يف املـدارس احلكوميـة وغـري                  تشريعات حتظر العقاب البدين   
ويف معظم الواليات األسترالية، ميكن ألحد الوالدين من الناحية القانونية أن يـصفع             . احلكومية

  .“معقولة”طفله يف املنـزل عندما يعترب ذلك معاقبة 
 مراكـز االحتجـاز،    تـشريعا حيظـر العقوبـة البدنيـة يف        ١٩٩٧وَسنَّ برملان تسمانيا عـام        - ٩٦

.  تشريعا حيظر تلك العقوبة يف مجيـع املـدارس احلكوميـة وغـري احلكوميـة               ١٩٩٩كما سن عام    
ونفــذت حكومــة تــسمانيا أيــضا سياســة حلظــر هــذه املمارســة يف مجيــع أشــكال رعايــة الطفــل   

  .والرعاية خارج إطار األسرة
 العقـاب البـدين يف      ٢٠٠٦م  ويف فيكتوريا، حيظر قانون إصالح التعلـيم والتـدريب لعـا            - ٩٧

  .مجيع املدارس احلكومية وغري احلكومية
 سياسـة دعـم الـسلوك       ٢٠٠٩وأصدرت خدمات كوينــزالند لـسالمة الطفـل يف عـام              - ٩٨

وترشد هذه السياسة مقدم الرعايـة الكفيـل أو القريـب وموظـف الرعايـة املباشـرة إىل               . اإلجيايب
وحتظـر  . ب يف مراكز الرعايـة خـارج إطـار األسـرة          كيفية االستجابة إىل سلوك األطفال والشبا     

هـذه الــسياسة اسـتعمال ممارســات تتعــارض مـع حقــوق اإلنــسان األساسـية، أو ممارســات غــري     
وحظـرت  . مـن الـضيق والـصدمات     قانونية، أو غري أخالقيـة، أو ممارسـات تـسبب قـدرا كـبريا               

  .١٩٩٥ الند استخدام العقاب البدين يف املدارس احلكومية منذ عامكوينـز
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جــرى تــدابري إضــافية  ةتفــصيلية عــن أيــ يرجــى تقــدمي معلومــات  : ١٤الــسؤال /القــضية    
ى الـصعيدين الـداخلي والـدويل،    البـشر، علـ  بار  جتـ االممارسـة   للتصدي السـتمرار    اختاذها  

  .وعما حتقق من نتائجالنساء والفتيات، بسيما   وال
برنـامج دعـم ضـحايا االجتـار         تغيريات علـى     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١أدخلت احلكومة يف      - ٩٩

وقد بسَّطت هذه التغيريات اإلطـار، كمـا متكِّـن طائفـة      . بالبشر وإطار تأشريات ضحايا االجتار    
وجتـري  . سـرهم ألأعرض من الضحايا من احلصول على الدعم واخلـدمات احملـسَّنة ألنفـسهم و             

   .١٥ؤال مناقشة الربنامج وإطار التأشريات على حنو أكثر تفصيال يف الرد على الس
 اجتمــاع ثــان للمائــدة املــستديرة الوطنيــة املعنيــة ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٧ وعقــد يف - ١٠٠

وركز االجتماع الثـاين، مـستفيدا مـن النجـاح الـذي حققتـه املائـدة املـستديرة                  . باالجتار بالبشر 
ج ومـن بـني النتـائ     . ، على االجتـار ألغـراض االسـتغالل يف العمـل          ٢٠٠٨الوطنية األوىل يف عام     

اليت حققتها املائدة املستديرة إنـشاء فريـق عامـل لوضـع اسـتراتيجية للحكومـة بأسـرها للتوعيـة                    
باالجتار جبميع أشكاله، مبا يف ذلـك عـن طريـق التوعيـة مبـسائل العمـل العادلـة يف أسـتراليا بـني                        

  .السكان املهاجرين
 هتريــب النــاس  وشــاركت أســتراليا وإندونيــسيا يف تأســيس وإدارة عمليــة بــايل بــشأن  - ١٠١

واالجتـار باألشــخاص ومـا يتــصل بـذلك مــن جـرائم عــرب وطنيـة، وهــي عمليـة إقليميــة متعــددة       
  .األطراف ُمصممة لتعزيز اجلهود التعاونية الثنائية واإلقليمية ملكافحة االجتار بالبشر وهتريبهم

مـم املتحـدة     وجرى متثيل أسـتراليا يف مجيـع املـؤمترات األربعـة لألطـراف يف اتفاقيـة األ                 - ١٠٢
ــة   ــة املنظمــة عــرب الوطني ــة تتكــون مــن دول أطــراف يف    . ملكافحــة اجلرمي ومــؤمتر األطــراف هيئ

االتفاقية ومراقبني، وهذه اهليئة مصممة لتحسني قدرة الـدول األطـراف علـى مكافحـة خمتلـف                 
  .أشكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتعزيز واستعراض تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا

 ويتناول برنامج احلكومة األسترالية للمعونة فيما وراء البحـار األسـباب الكامنـة وراء               - ١٠٣
االجتار بالبشر واستغالل األطفال من خـالل تركيزهـا علـى احلـد مـن الفقـر وحتقيـق األهـداف                     

  .اإلمنائية لأللفية
 ومــا ســبق يتــضمن املــشروع اإلقليمــي اآلســيوي ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، وهــو مــشروع

 مليـون دوالر ومتولـه الوكالـة األسـترالية للتنميـة          ٢١مدته مخس سـنوات ويتكلـف مبلـغ قـدره           
الدولية، ويهدف املشروع إىل تيسري هنـج أكثـر فعاليـة وتنـسيقا ملعاجلـة االجتـار باألشـخاص يف                    

وتــصمم الوكالــة أيــضا برنــاجمني جديــدين كجــزء مــن عملــها ملكافحــة   . جنــوب شــرقي آســيا
ملــساعدة العمــال املهــاجرين الــضعفاء وأســرهم، واآلخــر ملكافحــة االســتغالل االجتــار، أحــدمها 
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ومـن املتوقـع أن يبـدأ هـذان الربناجمـان يف           . اجلنسي لألطفـال يف منطقـة ميكونـغ دون اإلقليميـة          
  .٢٠١٠عام 

  
 علىيرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيال عن ردود الدولة الطرف : ١٥السؤال /القضية    

 للنساء املشتبه تنيحماية واملساعدة املتااحل السابقة للجنة فيما يتعلق بالحظات اخلتاميةامل
يف إجـراء حتقيـق يف االجتـار    ساعدة تقدمي املعلى  غري القادرات ،ارجتاللضحايا بوقوعهن  

ينبغـي أن تـشمل هـذه املعلومـات         و. غـري الراغبـات يف ذلـك      أو  أو إقامة دعـوى بـشأنه،       
النـساء مـن نفـس الفئـة        بمقارنـة   أوطـاهنن،    إىل   ْدنَعِـ أُ اللـوايت  نساء هذه الفئة     عنبيانات  
 قامــت هــلو. خــر مــن التأشــرياتآ نــوع مبوجــب ، مــن البقــاء يف أســتراليانَّ متكــاللــوايت

ــة األ ــام، ســتراليةاحلكوم ــع القي ــة اتاســتعراض شــامل لنظــام التأشــري  ب ، أو تزم ، وألهلي
بشأن  ة املعلنهاقيق أهداف من أجل ضمان حت،إعادة التوطنيولدعم ابرامج الستفادة من ا

  ه؟منعو ارجت من االمايةاحل
تقــدم أســتراليا طائفــة شــاملة مــن خــدمات الــدعم إىل مــن جيــري تعــريفهم كــضحايا    - ١٠٤

لالجتار بالبشر بغض النظر عن التأشرية اليت حيملوهنـا أو عمـا إذا كـانوا راغـبني وقـادرين علـى                      
  .املشاركة يف إجراءات العدالة اجلنائية أم ال

  
التغريات اليت أدخلت على إطار تأشريات ضحايا االجتـار مبـا فيهـا فـصل دعـم الـضحايا                       

  عن اإلطار
 كانت جتري مساعدة الضحايا الذين مل يتمكنوا مـن تقـدمي            ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ قبل   - ١٠٥

 املساعدة يف إجراء حتقيق متعلق جبرمية االجتار بالبـشر أو إقامـة دعـوى بـشأهنا لكـي يعـودوا إىل       
. بلداهنم األصلية إال إذا متكنوا من استيفاء معايري تأشرية أخـرى متكنـهم مـن البقـاء يف أسـتراليا                   

 ميكن جلميع املشتبه يف كوهنم ضحايا لالجتـار ممـن جـرى حتديـدهم               ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ومنذ  
 يوما من الـدعم، بـصرف النظـر عـن اسـتعدادهم لتقـدمي املـساعدة يف                  ٤٥احلصول مبدئيا على    

ــوة     إجــرا ــة دع ــشر أو إقام ــة االجتــار بالب ــق جبرمي ــق يتعل ــك  ء حتقي ــى ذل ــدرهتم عل ــشأهنا، أو ق .  ب
الضحايا الذين يوجدون يف أستراليا على حنـو غـري قـانوين فـسيمنحون تأشـرية مرحليـة مـن                     أما

وقـد جـرى متديـد صـالحية هـذه التأشـرية مـن              . فئة واو مبوجب إطار تأشريات ضحايا االجتـار       
  . يوما٤٥ إىل ٣٠
 ومبقتــضى الترتيبــات اجلديــدة يكــون لــضحايا االجتــار الــذين يرغبــون يف املــشاركة يف   - ١٠٦

عملية العدالـة اجلنائيـة، ولكنـهم ال يقـدرون علـى ذلـك، احلـق يف احلـصول علـى مـا يـصل إىل                          
 يومـا  ٤٥ يوما من الـدعم يف إطـار مـسار التقيـيم و     ٤٥(يوما من الدعم يف إطار الربنامج   ٩٠
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 هـذه علـى     ةمنح فتـرة الـدعم املُطوَّلـ      وُت). ر مسار مكثف ُمطوَّل جديد للدعم     من الدعم يف إطا   
أساس كل حالة على حدة، وهي مصممة لتقدمي مساعدة إضافية للـضحايا الـذين يعـانون مـن                  

الجتـار  املـشتبه يف تعرضـها ل    ضحية  الـ وإذا مل يكن لدى     . حاالت صحية مثل الصدمات النفسية    
  . يوما٤٥ تصل إىل ة تأشرية مرحلية ثانية من فئة واو ملداتأشرية صاحلة جيوز أيضا منحه

ــران   - ١٠٧ ــصف حزي ــيريات يف منت ــذ إعــالن التغ ــه / ومن ــان  ٢٠٠٩يوني ــنح مث ــن ، جــرى م  م
وجيــري حاليــا ). االجتــار(ضحايا وأفــراد أســرهم املباشــرين تأشــريات دائمــة حلمايــة الــشهود  الــ

  .العمل على إصدار عدد من التأشريات األخرى
تفظ وزارة اهلجرة واملواطنة بإحصاءات تتعلـق باملـشتبه يف كـوهنم ضـحايا لالجتـار             وحت - ١٠٨

وقـد  . ممن مينحون الحقـا تأشـريات خبـالف تلـك املوجـودة يف إطـار تأشـريات ضـحايا االجتـار                    
وال حتتفظ الـوزارة ببيانـات تفـصيلية        . تتضمن تلك التأشريات تأشرية العشري أو تأشرية احلماية       

  .يف كوهنم ضحايا لالجتار ممن خيتارون اخلروج من الربنامج ومغادرة أسترالياتتعلق باملشتبه 
  

  احلماية التكميلية    
 مــشروع قــانون التعــديل ٢٠٠٩يونيــه / أعلنــت احلكومــة األســترالية أيــضا يف حزيــران- ١٠٩

الــذي ســـيوفر محايــة أفــضل لألشـــخاص    ) احلمايـــة التكميليــة  (٢٠٠٩املتعلــق بــاهلجرة لعــام    
ــة مبركــز        املعرضــني ال ــة املتعلق ــشملهم االتفاقي ــد ال ت ــسان األساســية ممــن ق ــوق اإلن ــهاك حق نت

وستساعد احلماية التكميلية الضعفاء املعرضني ألخطر أشكال األذى إذا أعيـدوا إىل             . الالجئني
  .أوطاهنم

  
ار جتـ يرجى تقدمي معلومات عن عدد احلاالت املبلغ عنها بشأن اال         : ١٦السؤال  /القضية    

  . فيهالفتيات، ومعدل اإلدانةبالنساء وا
 شخــصا جبــرائم ٣٥ منــذ بــدء ســريان تــشريع أســتراليا املعــين باالجتــار بالبــشر، اهتــم     - ١١٠

ومعظم ضـحايا االجتـار الـذين تعرفـت علـيهم الـسلطات األسـترالية مـن النـساء           . االجتار بالبشر 
الجتـار ألغـراض   االعامالت يف صناعة اجلنس، ومع ذلك فحىت اليوم رفعت قضيتان مـن قـضايا         

  .العمل أمام احملاكم األسترالية
 متهما جبرائم االسترقاق والعبوديـة      ١١ أدين   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ وحىت   - ١١١

وخيـضع أربعـة مـن هـؤالء األشـخاص إىل إعـادة احملاكمـة يف أعقـاب                  . اجلنسية واالجتار بالبـشر   
ــق باال      ــسائل تتعل ــا يف ســت م ــتئناف، وتنظــر احملــاكم حالي ــشر  اس ــار بالب ــسائل   (جت ــا م ــا فيه مب

  .وتتضمن عشرة متهمني) االستئناف
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وضــــع ب يف مالحظاهتــــا اخلتاميــــة الــــسابقة، ،أوصــــت اللجنــــة: ١٧الــــسؤال /القــــضية    
البغـاء، ووضـع   مزاولـة  استراتيجيات للحـد مـن الطلـب علـى البغـاء، ومنـع النـساء مـن            

تقـدمي  و،  البغاءتوقف عن ممارسةالبرامج إلعادة تأهيل النساء والفتيات الاليت يرغنب يف      
 وأاسـتراتيجيات   عمـا إذا كانـت قـد اعتمـدت أي           ريجـى تقـدمي معلومـات       ف. هلّندعم  ال

  .نتائج من خالل تنفيذهاوعما حتقق من  ،برامج شاملة يف هذا الصدد
 ترى احلكومة األسترالية أن بيوت الـدعارة القانونيـة، أو التـربح مـن اسـتخدام دعـارة                   - ١١٢

وبـدال مـن   .  مـن االتفاقيـة  ٦الـوارد يف املـادة   “ اسـتغالل الـدعارة   ” تدخل ضمن معـىن      املرأة ال 
 علـى   ،يف احلاالت اليت ُتستغل فيها املرأة اليت تعمل يف البغاء         “ الدعارةاستغالل  ”ذلك، ينطبق   

 يف احلاالت اليت حتتجز فيها املرأة لغرض العبودية اجلنـسية، أو عنـدما يتعلـق األمـر               ،سبيل املثال 
وحكومات الواليات واألقاليم مسؤولة عن تنظيم صناعة اجلـنس مبوجـب بقيـة             . ببغاء األطفال 

  .السلطات اليت يكفلها الدستور األسترايل
 وحيث أن بيـوت الـدعارة ليـست بالنـشاط غـري القـانوين، فـال يوجـد لـدى احلكومـة                       - ١١٣

البغاء، إال أهنا تـوفر برناجمـا       األسترالية أية برامج تستهدف بصفة مباشرة منع النساء من مزاولة           
ــضمان االجتمــاعي يــدعم ال   ــشــامال لل ــاجني ءسان ــساعد .  والرجــال احملت ، وهــي Centrelinkوت

وكالة قانونية للحكومة األسترالية، األشخاص على أن يصبحوا مكتفني ذاتيا وأن يعثـروا علـى        
مـن خـالل اإلحالـة    عمالة مدفوعة األجر من خالل طائفة من الربامج واخلدمات، مبـا يف ذلـك          

. إىل مقدمي خـدمات العمـل، وإمكانيـة الوصـول إىل مراكـز املعلومـات املتعلقـة باحليـاة املهنيـة                   
  .وتقدم الوكالة أيضا املشورة والدعم يف جمال العمل االجتماعي

 وتقدم الـدائرة الـصحية يف نيـو سـاوث ويلـز، بغيـة دعـم العـاملني يف صـناعة اجلـنس،                        - ١١٤
ج توعية املشتغلني بـاجلنس، وهـو منظمـة جمتمعيـة تقـدم طائفـة مـن اخلـدمات                 التمويل إىل برنام  

عمـالء  الاإلدارة والقـائمني بـ  املتعلقة بالصحة والـسالمة والـدعم واإلعـالم للمـشتغلني بـاجلنس و           
ويقـدم هـذا الربنـامج أيـضا معلومـات وحلقـات عمـل عـن              . صـناعة اجلـنس   جمال  شركاء يف   الو

ــاجلنس إىل مقــ   ــة الــصحية مــسائل االشــتغال ب ــامج عــامال  . دمي الرعاي  وتتــضمن خــدمات الربن
  .باملشروع من أجل املشتغلني باجلنس من السكان األصليني

  
 وبرنامج الشراكات املتعلقة مبـشاركة القـوى العاملـة التـابع إلدارة التخطـيط والتنميـة                 - ١١٥

ة يف ســبيل اجملتمعيــة يف فيكتوريــا يــستهدف البــاحثني عــن العمــل ممــن يواجهــون عقبــات كــبري  
ويــساعد الربنــامج املــشاركني . احلــصول علــى عمــل أو املعرضــني خلطــر البطالــة الطويلــة األمــد

والضعفاء مـن   . للحصول على عمل مناسب يف اجملاالت اليت تنقص هبا القوة العاملة واملهارات           
املــشتغلني بــاجلنس ممــن لــديهم قــضايا متعــددة حتــد مــن قــدرهتم علــى املنافــسة يف ســوق العمــل  
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استعمال املخـدرات واجملرمـون الـسابقون وغريهـم ممـن       ون  ئسين ي  على سبيل املثال م    ،“العام”
 حيـق هلـم احلـصول علـى مـساعدة يف            ،يواجهون عقبات يف سبيل احلصول علـى عمـل مـستدام          

  .إطار الربنامج
  

النـساء  بف املبادرات املتعلقة    ليرجى تقدمي معلومات عن نتائج خمت     : ١٨السؤال  /القضية    
 نـساء جـزر مـضيق تـوريس، فيمـا يتعلـق           مايسـ  الوالـشعوب األصـلية،      ونساء اتفيالري

  .صنع القراروباملشاركة السياسية 
 تلتــزم احلكومــة األســترالية بزيــادة عــدد النــساء يف أدوار القيــادة وصــنع القــرار، مبــا يف - ١١٦

وتواصــل . ذلــك عــدد النــساء املعينــات يف جمــالس اإلدارات وغريهــا مــن هيئــات صــنع القــرار   
احلكومــة األســترالية، مــن خــالل املكتــب املعــين بــاملرأة، العمــل مــع الواليــات واألقــاليم بــشأن   
االستراتيجية الوطنية لزيـادة مـشاركة النـساء يف جمـالس اإلدارة الـيت تـستهدف دعـم وتـشجيع                    

  .تعيني النساء يف جمالس إدارة القطاعني اخلاص والعام
ــرو  - ١١٧ ــة والثـ ــدعم وزارة الزراعـ ــادرات     وتـ ــع مبـ ــترالية وضـ ــة األسـ ــسمكية واحلراجـ ة الـ

 فــيهن نــساء الــشعوب نوسياســات تــستهدف وتــدعم مجيــع النــساء يف الــصناعات األوليــة، مبــ 
 شهرا األخرية، متثيل اإلنـاث      ١٨وقد ضاعفت احلكومة، يف الـ      . األصلية وجزر مضيق توريس   

 يف ٤٠يف املائــة إىل نــسبة  ١٩يف جمــالس إدارة شــركة البحــث والتطــوير التابعــة هلــا مــن نــسبة  
  .أستراليااملناطق الريفية واإلقليمية يف املائة، ولدى هؤالء النساء روابط قوية ب

 وتنميــة املهــارات القياديــة القويــة أمــر أساســي أيــضا يف التغلــب علــى احلرمــان الــذي   - ١١٨
امج تنميـة  وقد وضعت احلكومة األسـترالية برنـ  . يواجهه الرجال والنساء من السكان األصليني    

القيادات بني السكان األصليني، الذي يدعم الرجال والنساء مـن الـشعوب األصـلية لتمكينـهم                
وشـارك يف   . من زيادة مهاراهتم القيادية وثقتـهم ومـستوى مـشاركتهم يف تنميـة اجملتمـع احمللـي                

  .٢٠٠٤ امرأة من القائدات من الشعوب األصلية منذ إنشائه يف عام ٨٨١الربنامج 
وهتـدف األنــشطة  . متـول احلكومـة األسـترالية أيــضا برنـامج نـساء الــشعوب األصـلية       و- ١١٩

الــيت ُتمــوَّل يف إطــار هــذا الربنــامج إىل دعــم عــدد أكــرب مــن النــساء لالضــطالع بــأدوار قياديــة  
ومتثيليــة وإداريــة، وتعزيــز الــشبكات واملنظمــات النــسائية، وتــدعيم التقاليــد الثقافيــة لنــساء          

 نـشاطا يف إطـار      ٣٣٦  دعمـت احلكومـة األسـترالية      ٢٠٠٤/٢٠٠٥منـذ    و. الشعوب األصـلية  
  .برنامج نساء الشعوب األصلية

 بإنـشاء هيئـة متثيليـة وطنيـة لكـي تعطـي             ٢٠٠٧ والتزمت احلكومة األسـترالية يف عـام         - ١٢٠
وأجـرت احلكومـة   . صوتا للسكان األصليني وأهـايل جـزر مـضيق تـوريس يف الـشؤون الوطنيـة             
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لنطاق معهم بغية احلصول علـى أرائهـم بـشأن منـوذج يفـضلونه هليئـة متثيليـة                  مشاورات واسعة ا  
 شــهرا مــن املــشاورات، وقــد أوصــى بــه تــوم كاملــا،  ١٢وجــرى إنــشاء النمــوذج بعــد . وطنيــة

ــوريس، كمــا دعمــت       ــة للــسكان األصــليني وأهــايل جــزر مــضيق ت ــة االجتماعي مفــوض العدال
وتتـضمن املبـادئ التوجيهيـة للهيئـة كفالـة         . ألصليةاحلكومة اللجنة التوجيهية املعنية بالشعوب ا     
  .مشاركة املرأة والرجل على قدم املساواة

 مليـون دوالر بغيـة      ٢٩,٢ وأعلنت احلكومة متويل اهليئة التمثيلية اجلديـدة مببلـغ قـدره             - ١٢١
  .توفري دعم مالئم أثناء املرحلة اهلامة جدا إلنشاء اهليئة والسنوات األوىل من تشغيلها

 الـــرحالت اجلويـــة واإلقامـــة المـــرأة مـــن ٢٠٠٩ ومولـــت احلكومـــة األســـترالية عـــام - ١٢٢
 يف وفـد أسـتراليا لـدى الـدورة الثالثـة            ةالشعوب األصلية لتمكينها من املشاركة بوصفها عـضو       

واستضافت احلكومة أيضا حـدثا جانبيـا يف        . واخلمسني للجنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة      
وبـدأت عـرض الفـيلم الوثـائقي        . اكة مع اللجنـة األسـترالية حلقـوق اإلنـسان         تلك الدورة بالشر  

Yajilarra                 الذي يعزز العمل الناجح لنساء الشعوب األصلية من منطقـة كمـربيل النائيـة بـوادي 
. فيتزروي يف مشال غرب أستراليا فيما يتعلق باحلد مـن اسـتهالك الكحـول يف جمـتمعهن احمللـي                  

سترالية املعين باملرأة مرحلة ما بعـد إنتـاج الفـيلم الوثـائقي ومـشاركة               وموَّل مكتب احلكومة األ   
  .امرأتني من فيتزروي كروسنغ يف الدورة الثالثة واخلمسني

 مـن الـشعوب األصـلية       ني متويال إىل امـرأت    ٢٠١٠ وستقدم احلكومة األسترالية يف عام       - ١٢٣
 الرابعـة واخلمــسني للجنــة  لكـي تــشاركا بوصـفهما عــضوتني يف الوفـد االســترايل لـدى الــدورة    

  .وضع املرأة
 ومــن املنتــديات اهلامــة األخــرى التجمــع النــسائي الــوطين للــشعوب األصــلية وســكان  - ١٢٤

وينظر هذا التجمع السنوي للنـساء مـن الـشعوب األصـلية وجـزر مـضيق          . جزر مضيق توريس  
 ويــربط هــذا .تــوريس مــن كــل واليــة وإقلــيم يف القــضايا الــيت تثريهــا نــساء الــشعوب األصــلية 

ــة واحلكومــات ويقــدم النــصح والتوصــيات إىل مــؤمتر وزراء       ــا بــني اجملتمعــات احمللي التجمــع م
  .الكومنولث والواليات واألقاليم ونيوزيلندا املعين بوضع املرأة

 وباملثل، يزود جملس كوينـزالند االستشاري للـشعوب األصـلية وسـكان جـزر مـضيق                - ١٢٥
ورة االســـتراتيجية الرفيعـــة املـــستوى بالنـــسبة للـــسياسات تـــوريس حكومـــة كوينــــزالند باملـــش

والــــربامج واخلــــدمات والــــشراكات ملــــساعدهتا علــــى حتقيــــق أهــــداف وأولويــــات الواليــــة   
وتوجد ست من نساء الشعوب األصلية وامرأة مـن نـساء جـزر مـضيق تـوريس                 . والكومنولث

  .١٤ضمن أعضاء اجمللس االستشاري الـ 
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خبــة لــسكان الــشعوب األصــلية إلقلــيم العاصــمة األســترالية أيــضا  نــشئت اهليئــة املنت وأُ- ١٢٦
لكفالة حصول سكان اإلقليم من الشعوب األصـلية وجـزر مـضيق تـوريس علـى صـوت قـوي                 

 يف  ٥٠ومتاشيا مع التـزام حكومـة إقلـيم العاصـمة األسـترالية بتحقيـق نـسبة                 . منتخب دميقراطيا 
ــرأة يف جمــالس اإلدارات واللجــا   ــة لتمثيــل امل ــشأن    املائ ــشاور ب ــة الت ن التابعــة هلــا، تتطلــب عملي

التعيينات من مجيع الوكاالت التشاور مع مكتـب إقلـيم العاصـمة األسـترالية املعـين بـاملرأة قبـل                    
  .تعيني أعضاء جمالس اإلدارات واللجان

  
يرجى بيـان ماهيـة اإلجـراءات املتخـذة لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن                 : ١٩السؤال  /القضية    

  .ح النتائج اليت حتققتوشر) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ ترفع أستراليا تقارير سـنوية إىل جملـس األمـن عـن تنفيـذها للقـرار                  - ١٢٧

 أنـشطة يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ هتـدف إىل إتاحـة منـرب                 ٢٠٠٢ومتول أستراليا منذ عام     
جملتمعيـة والوطنيـة    ملشاركة املرأة يف عملية صنع القرار فيما يتعلق بالسلم واألمن علـى الـصعد ا              

  :وتتضمن هذه األنشطة. واإلقليمية
ــة يف الرابطــة       •   ــسلم واألمــن التابعــة للمــرأة اإلقليمي شــبكة اإلعــالم اجملتمعــي للمــرأة وال

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥النـــسائية للمحـــيط اهلـــادئ، الـــيت اســـتهلت موقعـــا شـــبكيا للقـــرار  
ــه إىل اللغــ     ــةللمــساعدة علــى نــشر املعلومــات عــن هــذا القــرار وترمجت وقــد . ات احمللي

اعـات وإدارهتـا وحلـها عـن طريـق       رتدعمت الشبكة مشاركة النساء يف منـع نـشوب ال         
بناء شـبكة إقليميـة للمنظمـات الـشريكة يف فيجـي وحـزر سـليمان وتونغـا وبوغانفيـل                

  .لتنفيذ القرار
 أســبوعا ملعــارض الفــن واملــسرح عقــب مــؤمتر املــرأة مــن ١٤ريــق ملــدة طاستعراضــات   •  

 واستـضافته مؤسـسة   ٢٠٠٩مـارس  / الذي عقد يف تيمور الشرقية يف آذار       أجل السالم 
واسـتخدمت  . اعـات رتودعم املؤمتر التوعية بأدوار املرأة يف بناء السالم وحـل ال          . آلوال

استعراضات الطريق األعمال الفنية اليت جرى إنتاجها كحـزء مـن املـؤمتر للـسفر لكـل                 
قاطعات بغية كفالة املشاركة علـى نطـاق        مقاطعة يف تيمور الشرقية، وقامت بتوعية امل      

  .واسع يف مواضيع املؤمتر ونتائجه
 وتلتــزم احلكومــة األســترالية أيــضا بــإجراء حتليــل إضــايف للــسياسات بغيــة تعزيــز تنفيــذ - ١٢٨

وتتــضمن األنــشطة احلاليــة لتحقيــق هــذا . مــن خــالل برنــامج املعونــة) ٢٠٠٠ (١٣٢٥القــرار 
  :الغرض ما يلي
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جنوب أستراليا حبثـا مـن أجـل مـشروع بـشأن املـرأة والـسلم واألمـن يف                   جتري جامعة     •  
. البلــدان الــشريكة بغيــة مواصــلة توجيــه هنــج أســتراليا يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ 

يف فيجــي وتيمــور الــشرقية ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ويركــز هــذا البحــث علــى تنفيــذ القــرار 
 ،قـدمي دروس ميكـن حتويلـها    وت،وسري النكا بغية إلقاء الضوء على أفضل املمارسات 

وإصدار توصيات عملية للسياسات عن كيفية قياس وتقييم وتعزيز مـشاركة املـرأة يف              
  .مسائل السلم واألمن على حنو أكثر فعالية

 أســتراليا دعمــا قويــا لعمليــة ســالم بوغانفيــل يف بــابوا غينيــا اجلديــدة، حيــث   توقــدم  •  
. فـاظ علـى الـزخم مـن أجـل حـل النــزاع       قامت املرأة البوغانفيلية بدور أساسي يف احل      

يف ودعم برنامج املعونـة األسـترالية مـشاركة النـساء يف بوغانفيـل يف حـل النــزاعات و                   
عملية السالم عن طريـق تيـسري حـضور النـساء حمادثـات الـسالم ومتويـل وكالـة ليتانـا                     

  .نيهان للتنمية النسائية
 ١٨٢٠جملـس األمـن     دعـم تنفيـذ قـراري        ويساعد برنامج املعونـة األسـترالية أيـضا يف           - ١٢٩

  :بشأن إهناء العنف اجلنسي يف النـزاع املسلح عن طريق) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨(
إدماج منظور جنساين يف عمليات حفظ السالم عن طريق دعم إدارة عمليـات حفـظ               •  

السالم يف إجراء جرد يفهرس املمارسات السليمة القائمة من جانـب العـسكريني ملنـع              
  .العنف اجلنسي املتصل بالنـزاعات ومواجهتهوردع 

محاية النساء والفتيـات مـن العنـف اجلنـسي يف خميمـات املـشردين داخليـا يف مجهوريـة                      •  
الكونغو الدميقراطية عن طريق دعم مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني يف تنفيـذ      

  .االستراتيجية الشاملة املعنية مبكافحة العنف اجلنسي
  

ــسؤال /القــضية     ــدابري املتخــذة ملعاجلــة     : ٢٠ال ــدمي معلومــات عــن الت  ارســتمرايرجــى تق
 نه فـي  ن نساء الشعوب األصلية يف الوصول إىل النظام التعليمي، مب         تعانيه ذيالتفاوت ال 
يرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة   و.  يعــشن يف املنــاطق النائيــةاللــوايت

ســيما   يعــشن يف املنــاطق النائيــة، وال اللــوايتلنــساء لتحــسني نوعيــة التعلــيم للفتيــات وا 
ت ابـ لامثـل الط األخرى، الفئات احملرومة   والشعوب األصلية،    إىل مجاعات    نيم ينت اللوايت
هــذه   مثــليرجــى اإلشــارة إىل النتــائج الــيت حتققــت مــن خــالل تنفيــذ   و. ةقــاع اإلذوات

  .ربامجالتدابري وال
 نوعية التعليم جلميع الطالب األستراليني، ويتـضمن         تلتزم احلكومة األسترالية بتحسني    - ١٣٠

ذلــك الطــالب مــن األوســاط االجتماعيــة االقتــصادية الــدنيا، وخباصــة الطــالب مــن الــشعوب    
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وحـدثت تطـورات إجيابيـة يف هـذا اجملـال يف            . األصلية والطـالب مـن املنـاطق اإلقليميـة والنائيـة          
بات مـن الـشعوب األصـلية يف التعلـيم العـايل      السنوات األخرية فيما يتعلق بزيادة مشاركة الطال     

وزادت نسبة إمتـام طالبـات الـشعوب األصـلية للـدرجات            . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٢,٤بنسبة  
ــسبة    ــا بن ــامي   ١٠,٨الدراســية العلي ــني ع ــة ب ــسبتها   ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦ يف املائ ــادة ن ــة بزي  مقارن

 الـشعوب األصـلية وغـري الـشعوب         مـن (يف املائة جلميع طالبات التعليم العايل يف أسـتراليا           ١,٥
  ).األصلية
 وقد وافقت احلكومة األسترالية والواليات واألقاليم على اختاذ إجراءات عاجلـة لـسد     - ١٣١

ولتحقيـق هـذا   .  األسـتراليني مـن الـشعوب األصـلية و غريهـا      املتصلة مبعيـشة  الفجوة بني النتائج    
ــوزارات مــن خــالل جملــس حكومــات أســت     راليا علــى ســتة أهــداف  الغــرض، وافــق رؤســاء ال

االســتراتيجية للطفولــة املبكــرة والدراســة والــصحة     “ عناصــر البنــاء ”طموحــة علــى أســاس   
  .واملشاركة االقتصادية واملنازل الصحية واجملتمعات احمللية اآلمنة واحلكم والقيادة

  وتعمل احلكومة األسترالية مع الواليـات واألقـاليم لتنفيـذ اتفـاق شـراكة وطـين بـشأن            - ١٣٢
ــة واحلــساب بتمويــل قــدره     ــالقراءة والكتاب ــسنوات   ٥٤٠اإلملــام ب ــون دوالر علــى مــدار ال  ملي

وستقدم الشراكة الوطنية الدعم إلدخال حتسينات علـى إملـام الطـالب بـالقراءة          . األربع القادمة 
  :والكتابة واحلساب من خالل التركيز على ثالثة من جماالت اإلصالح ذات األولوية

   قوية ومشاركة يف اإلملام بالقراءة والكتابة واحلساب؛قيادة مدرسية  •  
  تعليم القراءة والكتابة واحلساب بشكل فعال يعتمد على األدلة؛  •  
االســتخدام الفعــال للمعلومــات اخلاصــة بــأداء الطلبــة لتحقيــق حتــسينات مــستدامة يف      •  

ــع الطــالب، وال    ــة واحلــساب جلمي ــالقراءة والكتاب ــام ب ــائج اإلمل الب مــن ســيما الطــ  نت
  .الشعوب األصلية واملعرضني خلطر التخلف

 الــشراكة  وتعمــل احلكومــة األســترالية أيــضا مــع الواليــات واألقــاليم يف إطــار اتفــاق   - ١٣٣
 مليــون دوالر ٥٥٠ ا قــدره الــذي تبلــغ تكلفتــه مبلغــ، املــدارس الذكيــةالوطنيــة للتعلــيم اجليــد،

وجيـري  . يمـا يتعلـق بالـشعوب األصـلية       لدعم املبادرات اإلصالحية جمللس حكومات أسـتراليا ف       
يف إطار هذا االتفاق التركيز على تقدمي الـدعم مـن أجـل مـشاركة املعلمـني ومـديري املـدارس           

واهلدف من هذا اإلصالح هـو إجيـاد طلـب علـى            . من الشعوب األصلية مع أفراد اجملتمع احمللي      
شاركة الوالـدين يف تعلـيم      التعليم من اجملتمع احمللي واألسرة وحتسني حضور الطـالب ودعـم مـ            

  . مبا يف ذلك من خالل اختاذ تدابري لزيادة مستويات إملام األسرة بالقراءة والكتابة،أطفاهلما
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 وفــضال عــن ذلــك، تعمــل احلكومــة مــع اجلهــات املقدِّمــة للتعلــيم يف اإلقلــيم الــشمايل  - ١٣٤
 شـاب  ٢ ٠٠٠م حـوايل   معلما إضافيا من أجل املدارس النائية للمساعدة يف تعلي    ٢٠٠لتمويل  

إضايف مـن الـشباب يف سـن التعلـيم اإللزامـي مـن غـري امللـتحقني حاليـا باملـدارس يف اجملتمعـات                 
  .املستهدفة يف اإلقليم الشمايل

 مليـون دوالر لتجربـة عـدد        ٥٦,٤ وخصصت احلكومـة األسـترالية أيـضا مبلغـا قـدره             - ١٣٥
الب من الشعوب األصلية بالقراءة والكتابـة       من املشاريع احملددة اليت هتدف إىل حتسني إملام الط        

واحلــساب، وتقــدمي الــدعم إىل املعلمــني لتنفيــذ خطــط الــتعلم الشخــصي جلميــع الطــالب مــن    
وستسهم تلك املشاريع يف قاعدة األدلة املتعلقة بـاألمور         . الشعوب األصلية حىت السنة العاشرة    

لية بـالقراءة والكتابـة واحلـساب       اليت تعمل على حتسني نتائج إملام الطـالب مـن الـشعوب األصـ             
  .ودعم التوسع يف االستراتيجيات والربامج شديدة األثر

 ومبوجــب برنــامج مراكــز التــدريب التجــاري يف املــدارس تعطــى األولويــة يف التمويــل - ١٣٦
حبيــث جيــري مــساعدة اجملتمعــات احملليــة للمــدارس الثانويــة الــيت تــدعم الطــالب مــن الــشعوب   

 اجملتمعــات احملليــة الريفيــة أو اإلقليميــة أو غريهــا مــن اجملتمعــات احملليــة   األصــلية والطــالب مــن 
 يف املائـة مـن املـشاريع الـيت جـرت            ٣٢ويف املرحلة األوىل من الربنامج، ستعود نـسبة         . احملرومة

 يف املائـة مـن    ٤٤املوافقة عليها بالنفع على املدارس يف املناطق الريفية أو النائية، وستدعم نسبة             
  .يع املدارس اليت يوجد هبا عدد كبري من الطالب من الشعوب األصليةاملشار
 ومن األمور اليت هلا أولوية رئيسية أيضا حتـسني نتـائج تعلـم طـالب املـدارس الـضعفاء        - ١٣٧

 زاد عـدد    ٢٠٠٤ومنـذ عـام     .  فـيهم الطـالب مـن املنـاطق الريفيـة أو ذوي اإلعاقـة              نتعليميا، مب 
ــالتعليم العــايل يف أســتراليا بنــسبة   الطالبــات مــن ذوات اإلعاقــة امل  ــة، أي ٢١لتحقــات ب  يف املائ

 امــرأة مــن ذوات اإلعاقـــة علــى إجـــازة    ٤ ١٨٣ حـــصلت ٢٠٠٨ويف عــام  .  طالبــة ٣ ٤٣٧
 امـرأة ويف مـستوى التعلـيم    ١ ٢١٩تعليمهن العايل، وبلغ عددهن يف مستوى الدراسات العليا    

  . امرأة٢ ٩٦٤العايل 
لية املـدارس غـري احلكوميـة مبوجـب قـانون مـساعدة املـدارس                ومتول احلكومـة األسـترا     - ١٣٨
ويقدم التمويل املوجه إىل الطـالب ذوي اإلعاقـة يف املـدارس غـري احلكوميـة مـن                  . ٢٠٠٨لعام  

 واحلساب، واالحتياجـات اخلاصـة الـذي يتـضمن مبلغـا            ،خالل برنامج اإلملام بالقراءة والكتابة    
 ملــساعدة الطــالب الــضعفاء تعليميــا، ٢٠١٢-٢٠٠٩ مليــون دوالر تقريبــا للفتــرة ٨١٤قــدره 

وتقع مسؤولية ختصيص متويل الربنامج لفـرادى املـدارس علـى          . مبن فيهم الطالب ذوي اإلعاقة    
  .عاتق السلطات التعليمية غري احلكومية يف كل والية وإقليم
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ا ، تقـدم احلكومـة دعمـ   توحـد  عـن ال  ة النامجـ  ات وبالنسبة لألطفال املصابني باالضـطراب     - ١٣٩
موجها هلم ولوالديهم ومن يقومون برعايتهم ومعلميهم واملهنيني اآلخرين مـن خـالل جمموعـة               

 مليـون  ١٩٠وجيـري تنفيـذ اجملموعـة البـالغ قيمتـها       . مساعدة األطفال املـصابني مبـرض التوحـد       
ــشعوب        ــة وشــؤون ال ــق وزارة شــؤون األســرة واإلســكان واخلــدمات اجملتمعي دوالر عــن طري

  .لصحة والشيخوخة، ووزارة التعليم والعمالة وعالقات العملاألصلية، ووزارة ا
 ووزارة التعلــيم والعمالــة وعالقــات العمــل مــسؤولة عــن تنفيــذ مبــادرتني يف إطــار         - ١٤٠

ــائج          ــدارس واألســر لتحــسني النت ــني امل ــة ب ــة شــراكات إجيابي ــز إقام ــدفان إىل تعزي ــة يه اجملموع
وتقـدم املبادرتـان اللتـان أطلـق        . مجـة عـن التوحـد     باالضـطرابات النا  التعليمية لألطفال املـصابني     

“ باالضطرابات النامجة عـن التوحـد     دعم الطالب املصابني    : الشراكات اإلجيابية ”عليهما اسم   
  :ما يلي
التنمية املهنية للمعلمني ومديري املدارس وغريهم مـن العـاملني باملـدارس لبنـاء وعـيهم            •  

  ؛باالضطرابات النامجة عن التوحد املصابني ومهاراهتم وخرباهتم يف العمل مع األطفال
حلقات عمل ودورات إعالمية للوالدين ومقدمي الرعاية بغية مـساعدهتم علـى العمـل            •  

  . والعاملني اآلخرينهمرسا مديهلم ومديراطفأمع معلمي 
  

 امتاحالتعليم ما قبل املدرسي     عما إذا كان    يرجى تقدمي معلومات    : ٢١السؤال  /القضية    
ــجلميــع ال  وبتكلفــة ميــسورة  املــساواةعلــى قــدم  ــانات والفتي ــة  فتي ــع أحنــاء الدول  يف مجي
  .الطرف
 مليـون   ٩٧٠ خصصت احلكومة األسترالية، اعترافا منـها بأمهيـة التعلـيم املبكـر، مبلـغ                - ١٤١

دوالر علـى مـدار مخــس سـنوات، لتحقيــق إمكانيـة وصــول اجلميـع إىل تعلــيم الطفولـة املبكــرة       
واهلـدف هـو حـصول كـل طفـل علـى            . لشراكة مع الواليات واألقاليم   وسيجري تنفيذ ذلك با   

ــيم        ــسابقة للتعل ــسنوات ال ــة يف ال ــة عالي ــة ونوعي ــة معقول ــة املبكــرة بتكلف ــيم الطفول  الرمســي تعل
  .٢٠١٣باملدارس حبلول عام 

تعمل احلكومة األسترالية والواليات واألقـاليم يف شـراكة وثيقـة للحـد مـن العقبـات                 و - ١٤٢
 املشاركة يف برامج املرحلة الـسابقة للمدرسـة أو إزالتـها، مبـا فيهـا التكلفـة واملـسافة               اليت تواجه 

 مليون دوالر، كجـزء مـن   ١٥وُخصص مبلغ قدره  . مة بالنسبة لألسرة  ءواملالءمة الثقافية واملال  
 مليـون دوالر، لوضـع بيانـات أفـضل ومعلومـات متعلقـة بـاألداء لتعلـيم الطفولـة                    ٩٧٠مبلغ الـ   
  .املبكرة
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ــسؤال /القــضية     ــر إىل أن : ٢٢ال ــشري التقري ــسبةي ــساء مــن   ن ــدريس  أعــضاء  الن ــة الت هيئ
.  األقــدمفــوق املُحاضــر  فئــةمــن يف املائــة ٢٣ حنــو، ٢٠٠٧يف عــام بلغــت، األكــادميي 

  .أقدمحاضر  كُماملرأةريجى اإلشارة إىل التدابري املتخذة لزيادة مشاركة ف
ــترالية مببلـــغ - ١٤٣  دوالر لـــدعم خطـــة عمـــل  ١٩٠ ٠٠٠ قـــدره  أســـهمت احلكومـــة األسـ
نــواب رؤســاء اجلامعــات األســترالية لــصاحل املــرأة العاملــة يف اجلامعــات األســترالية للفتــرة   جلنــة

وهتدف هـذه اخلطـة إىل تـشجيع مجيـع اجلامعـات علـى إدراج اسـتراتيجيات                 . ٢٠١٠-٢٠٠٦
يف املناصــب الرفيعــة  وحتــسني متثيــل النــساء  ،املــساواة ومؤشــرات األداء يف خططهــا املؤســسية 

 ورصـد أمنـاط دخـول    ،حتسينا كبريا عن طريـق تـشجيع مبـادرات املـساواة يف اجملـاالت احلامسـة           
وهتـدف خطـة   . النساء إىل األوساط األكادمييـة ملواجهـة العقبـات الـيت تعـوق اسـتدامة دخـوهلن         

ة حبلـول عـام    يف املائـ ٢٥ إىل  ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ١٦العمل إىل زيادة نسبة األستاذات من       
ــن    ٢٠١٠  يف املائــة  ٣٥ إىل ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام  ٢٤، ونــسبة األســتاذات املــساعدات م

وستدعم خطة العمـل أيـضا أنـشطة النـدوة األسـترالية للنـساء يف املناصـب               . ٢٠١٠حبلول عام   
وتـوفر النـدوة مـصدر فـوري     . الرفيعة، وهي شبكة وطنية للنـساء يف املناصـب اجلامعيـة الرفيعـة         

  .لومات والنصح والدعم والرؤية للنساء يف أعلى مستويات القطاعللمع
  

املنتميـات   بالنسبة للنـساء  يرجى تقدمي معلومات عن حالة العمالة       : ٢٣السؤال  /القضية    
 ن وعـ  ة؛قـ اعاإل ذوات و ات، واملهـاجر  ، اللجـوء  اتوطالبمجاعات الشعوب األصلية،     إىل

ــة إىل معاجلــة   ــاحلق يف هن العوائــق الــيت حتــول دون متــتع نتــائج الــربامج والتــدابري الرامي  ب
يرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة حلمايــة هــؤالء النــساء مــن  و. العمــل

كــبري يف الخنفــاض االة ملعاجلــة بعــاإلشــارة إىل اخلطــوات املّتكــذلك يرجــى و. االســتغالل
مالت مـن غـري   النساء العـا ب مقارنة   ،العامالتالشعوب األصلية   مستويات الدخل لنساء    

  .ليةاألصنساء الشعوب 
 لدى احلكومة األسترالية وحكومات الواليات واألقـاليم طائفـة مـن املبـادرات الراميـة            - ١٤٤

إىل حتسني مشاكل النساء يف القوة العاملة، مبا فيها الربامج اليت تستهدف بصفة خاصـة النـساء              
عــة للحكومــة األســترالية،   وهــي دائــرة عمــل تاب ، وتقــدم خــدمات عمــل أســتراليا .الــضعيفات

 مـن البـاحثني عـن       مساعدة لكل فرد على حدة وخدمات توظيف مصممة بـشكل يالئـم كـال             
  .عمل وأرباب العمل

 ومن الـسمات الرئيـسية هلـذه الـدائرة، تقـدمي خـدمات وفقـا لتقيـيم مـستوى الـضعف                      - ١٤٥
 أفـضل  ١ملـسار   خيـدم ا ،وتقدم اخلدمات يف أربعة مـسارات . الذي يعاين منه الباحث عن عمل   
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 فهـو مـسار أكثـر البـاحثني ضـعفا ممـن يواجهـون           ٤املؤهلني من الباحثني عن عمل، أما املـسار         
  .عوائق متعددة مهنية وغري مهنية

إمكانيـة الوصـول إىل     أيضا ملقدمي اخلدمات يف دائـرة خـدمات عمـل أسـتراليا             تتاح   و – ١٤٦
ع مـرن لألمـوال     ّمهو جم صندوق  وال.  العمل عندما يساعدون الباحثني عن عمل      مسارصندوق  

الــيت ميكــن أن يــستخدمها مقــدمو اخلــدمات يف هــذه الــدائرة لــشراء طائفــة عريــضة مــن الــسلع 
واخلــدمات ملــساعدة البــاحثني عــن عمــل املــؤهلني يف تلبيــة احتياجــاهتم الفرديــة للتغلــب علــى     

ــواجههم يف ســبيل التوظــف     ــة الــيت ت ــة وغــري املهني ــال، ميكــن  وعلــى ســبيل امل . العقبــات املهني ث
 العمل لتقدمي خـدمات دعـم الـصحة العقليـة أو املـساعدة املقدمـة مـن                  مساراستخدام صندوق   
  .املترمجني الشفويني

  
  املهاجرات والالجئات    

 بينما تقدم معظم املواقـع الـشبكية لـدائرة خـدمات عمـل أسـتراليا املـساعدة إىل ذوي                    - ١٤٧
وقعــا شــبكيا متخصــصا يف تقــدمي اخلــدمات إىل  م٢٨اخللفيــات املتنوعــة ثقافيــا ولغويــا، يوجــد 

  .)٦(هؤالء الباحثني  عن عمل
مبـن  ( وتطلب احلكومة األسترالية، اتساقا مع التزاماهتـا الدوليـة، مـن مجيـع األشـخاص        - ١٤٨

فيهم املواطنني األستراليني واملقيمني بصفة دائمة يف أستراليا وحاملي التأشـرية املؤقتـة ممـن حيـق                 
مبـا يف ذلـك الـصكوك       (اركة، وفقا لقانون وممارسـة أمـاكن العمـل يف أسـتراليا             املش) هلم العمل 

 ، واإلحالة إىل التقاعد، والـصحة والـسالمة املهنيـتني         ،الصناعية املتعلقة باألجور وشروط العمل    
  ). والضرائب،وتعويضات العمال

 بـنفس مـستوى    وتزود احلكومة األسترالية حاملي التأشرية املؤقتة ممن حيـق هلـم العمـل            - ١٤٩
بالنــسبة للتحقيــق يف دعــاوى االســتغالل وعــدم دفــع األجــر الكامــل واختــاذ اإلجــراء   (احلمايــة 

  .املتوفر للمواطنني األستراليني واملقيمني بصفة دائمة يف أستراليا) املالئم بشأهنا
  

  النساء ذوات اإلعاقة    
ذوو اإلعاقـة إىل اجملتمـع       تقدر احلكومة األسترالية اإلسهامات اليت يقدمها األشـخاص          - ١٥٠

األســترايل، وتــرى أنــه جيــب دعــم جهــود األشــخاص ذوي اإلعاقــة للحــصول علــى عمــل           

__________ 
 للمواقع الشبكية لدائرة خدمات عمل أستراليا اليت تتخـصص          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١١األرقام كما هي يف       )٦(  

  .يف تقدمي اخلدمات لذوي اخللفيات املتنوعة ثقافيا ولغويا
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 بليون دوالر يف خـدمات جديـدة    ١,٢وستستثمر احلكومة األسترالية أكثر من      . واالحتفاظ به 
  .لتوظيف املعوقني مصممة لزيادة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل

ج اخلدمات اجلديدة لتوظيف املعوقني قائما على الطلـب، أي أن مجيـع              وسيكون منوذ  - ١٥١
األشخاص املؤهلني من ذوي اإلعاقة ستتاح هلم إمكانية احلصول على اخلدمات الـيت يتطلبوهنـا            

وسـيقدم النمـوذج    . ملعاجلة العقبات املهنية وغري املهنية اليت تقف يف سبيل حصوهلم على عمـل            
 وسـيزيد  ،ثني عن عمل بناء علـى مهـاراهتم وقـدراهتم وظـروفهم    مساعدة مصممة لفرادى الباح 

 وســيليب بــشكل أفــضل حاجــة أربــاب ،املــساعدة املبكــرة إىل أكثــر البــاحثني عــن العمــل ضــعفا
  .العمل من املهارات

 وقد وضع منوذج خدمات توظيف املعوقني بتركيـز شـديد علـى اإلدمـاج االجتمـاعي             - ١٥٢
  .ة والتشاور شهرا من املشارك١٢بعد أكثر من 

 وتقــدم احلكومــة األســترالية أيــضا، يف إطــار خطــة حــوافز أربــاب العمــل، عــددا مــن    - ١٥٣
احلوافز لتشجيع أرباب العمل على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقـة، مبـا فيهـا تقـدمي مـساعدة                  
ماليــة مــن أجــل معــدات خاصــة وتكنولوجيــات املــساعدات، وإدخــال تعــديالت علــى أمــاكن  

  .الشفوية للغة اإلشارة األسترالية من أجل مقابالت التوظيف وأنشطة العملالعمل، والترمجة 
 وقــد أجــرت احلكومــة األســترالية مــشاورات شــاملة مــع اجملتمــع احمللــي تتعلــق بوضــع   - ١٥٤

اســتراتيجية وطنيــة لتــشغيل املعــوقني واملــصابني بــاألمراض العقليــة كجــزء مــن برنــامج جديــد     
مشروع حوافز أرباب العمل نتيجـة إجـراء مـشاورات مـع            وجرى تعزيز   . لإلدماج االجتماعي 

 مـن التقـارير اخلطيـة، وتـضمينه يف صـندوق       ٣٠٠ من املهتمني ومـا يزيـد علـى          ٧٠٠أكثر من   
والغرض مـن هـذا الـصندوق التغلـب         ؛  ٢٠١٠مارس  / آذار ١مالة ابتداء من    جديد ملساعدة الع  

م ممن يعانون من مرض عقلـي، يف        على العقبات اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة، مبن فيه        
  .سبيل املشاركة يف العمل

  
  نساء الشعوب األصلية    

ـــ    - ١٥٥ ــة الــشعوب األصــلية للحكومــة األســترالية ل  ا مبلغــ٢٠٠٩/٢٠١٠ خصــصت ميزاني
 مليون دوالر على مدى مخس سـنوات لزيـادة فـرص العمـل للـسكان األصـليني                  ١٧٢,٧قدره  

. الوطنيـة بـشأن املـشاركة االقتـصادية للـسكان األصـليني           األستراليني من خالل اتفاق الشراكة      
 مــن الــسكان األصــليني األســتراليني علــى ١٣ ٠٠٠وستــساعد الــشراكة الوطنيــة مــا يــصل إىل 

  : سنوات من خالل اإلجراءات التاليةأربعمدى 
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 يف ٢,٦زيـادة نــسبة توظيــف الـسكان األصــليني يف القطــاع العـام إىل مــا ال يقــل عــن      •  
  ؛٢٠١٥ل عام املائة حبلو

تدعيم سياسات املشتريات احلكومية بغيـة زيـادة عمالـة الـسكان األصـليني إىل أقـصى                   •  
  حد؛

 العاملـة مـن الـسكان األصـليني يف خطـط التنفيـذ مـن أجـل               ةوضع اسـتراتيجيات للقـو      •  
  .االضطالع بإصالحات رئيسية واالستثمار يف اهلياكل األساسية

هـي زيـادة العمالـة والتنميـة االقتـصادية جلميـع الـسكان               وسياسة احلكومـة األسـترالية       - ١٥٦
وبــصفة عامــة يتميــز الــسكان األصــليني   . األصــليني األســتراليني مبــن فــيهم مــن نــساء ورجــال   

ــستوى          ــهم وم ــا تعكــسه مهن ــو م ــارات، وه ــيم وامله ــن التعل ــنخفض م ــستوى م األســتراليني مب
ــة لــسد الفجــوة يف مــستوى التحــص  يوســ. دخلــهم يل التعليمــي للــسكان كون للجهــود املبذول

  . فيما بعداألصليني األستراليني أثر كبري على املساواة املهنية، وعلى املساواة يف الدخل
ة  اإلحصائيات املعنيـة بالنـساء مـن الـشعوب األصـلية واملهـاجرات واملعوقـات يف القـو                  - ١٥٧

  .العاملة موجودة يف املرفق الثاين
  

 يف  يعاجلـان، كن العمـل    امـ أوالتمييز يف   تنّمر  أن ال يشري التقرير إىل    : ٢٤السؤال  /القضية    
ات اديـ نشر دليـل للق ومن خالل    ؛ برامج التدريب عرب اإلنترنت     خالل  من ،املقام األول 
 التحرش اجلنسي يف مكان ال يتطّرق إىلبيد أن التقرير .  اخلدمة العامة يف جمالواملوظفني
رش اجلنــسي يف العمــل؟ لتحــل النــساءتعــرض  مــدى ن حبــث عــفهــل أُجــرَي أي. العمــل

محاية النساء الاليت من أجل  ملنع التحرش اجلنسي يف العمل تخذتُّا اليتتدابري الهي   ماو
  ؟دعاواهّن يف نقدمي الدعم هلله، وتيتعرضن 

 أجــرت اللجنــة األســترالية حلقــوق اإلنــسان دراســة استقــصائية هاتفيــة وطنيــة بــني         - ١٥٨
يـق بـشأن طبيعـة ومـدى التحـرش اجلنـسي يف أمـاكن                للتحق ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول يوليه و /متوز

 مقابالت هاتفية مع أشخاص تتـراوح أعمـارهم بـني    ألفان ومخس وأجريت  . العمل يف أستراليا  
ومثلت عينة اجمليبني علـى الدراسـة االستقـصائية الـسكان األسـتراليني حـسب               .  سنة ٦٤ و   ١٨

ائية علـى دراسـة استقـصائية       وارتكـزت الدراسـة االستقـص     . السن ونوع اجلنس ومكان اإلقامـة     
  .٢٠٠٣هاتفية وطنية مماثلة أجرهتا اللجنة يف عام 

 وأشارت نتائج هـذه الدراسـة االستقـصائية إىل حـدوث بعـض التحـسن يف الـسنوات                   - ١٥٩
 تعرضــت نــسبة ٢٠٠٨ففــي عــام . اخلمــس الــيت أعقبــت إجــراء الدراســة االستقــصائية األخــرية

املائة من الرجال للتحرش اجلنسي يف مكان العمل مقارنـة           يف   ٥يف املائة من النساء ونسبة       ٢٢
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ومـع ذلـك، بيَّنـت الدراسـة        . ٢٠٠٣ يف املائـة للرجـال يف عـام          ٧ يف املائة للنـساء و       ٢٨بنسبة  
 ٣٢ يف املائـة مقارنـة بــ         ١٦(االستقصائية أيضا أن نسبة أقل من األشخاص تقـدموا بـشكاوى            

االستقـــصائية أيـــضا إىل أن نـــسبة كـــبرية مـــن وأشـــارت الدراســـة ). ٢٠٠٣يف املائـــة يف عـــام 
  .مل تفهم نوع السلوك غري القانوين) واحد من كل مخسة أشخاص(األشخاص 

 أصـدرت إليزابيـث برودريـك، مفوضـة التمييـز           ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ ويف   - ١٦٠
مدونـة قواعـد املمارسـات ألربـاب        : منع ومكافحة التحرش اجلنسي علـى حنـو فعـال         ” ياجلنس
مـع الغرفـة األســترالية للتجـارة والـصناعة يف استــضافة     ركت الـسيدة برودريــك  تشـ او. “العمـل 

ة يوتعـزز املفوضـ   . منتدى ألرباب العمل بشأن منع ومكافحة التحرش اجلنسي علـى حنـو فعـال             
  .أيضا اإلصالح القانوين بغية توفري محاية أفضل من التحرش اجلنسي

 تكـافؤ الفـرص للمـرأة يف مكـان العمـل تعزيـز               فمن أهـداف قـانون     ، وفضال عن ذلك   - ١٦١
القـضاء علــى التمييــز املباشـر وغــري املباشــر وتـوفري تكــافؤ فــرص العمـل للمــرأة بالنــسبة ملــسائل     

. “ترتيبـات ملعاجلـة التحـرش اجلنـسي    ”وتتعلـق إحـدى مـسائل التوظيـف بــ      . التوظيـف احملـددة  
ت تقاريرهـا الـسنوية إىل الوكالـة    ويطلب من املنظمات اليت تقوم باإلبالغ، كجـزء مـن متطلبـا      

املعنية بالفرص املتكافئة للمرأة، حتليل أماكن عملـها ووضـع بـرامج ألمـاكن العمـل ملعاجلـة أيـة                 
  .مسائل حمددة، وقد يتضمن ذلك توفري ترتيبات ملعاجلة التحرش اجلنسي

  
ظ  حتفـ  جعـة راملاُتخـذت    خطـوات    ةيرجـى تقـدمي معلومـات عـن أيـ         : ٢٥السؤال  /القضية    

جــازة أمومــة إل وإدخــال نظــام إجبــاري  ١١ املــادة  مــن٢ الفقــرة لدولــة الطــرف علــى ا
  .سترالياأمدفوعة األجر أو مبزايا اجتماعية مماثلة يف مجيع أحناء 

ــا حتفظاهتــا علــى املعاهــدات  - ١٦٢ وكلفــت احلكومــة .  تــستعرض احلكومــة األســترالية دوري
رة، وهـي جلنـة اإلنتاجيـة، بإعـداد تقريـر       هيئة مستقلة للبحث واملـشو ٢٠٠٨األسترالية يف عام  

عن اإلجازة الوالدية املدفوعة األجر لوالدي األطفال حـديثي الـوالدة إىل أن يبلغـوا سـنتني مـن             
 قـدمت جلنـة اإلنتاجيـة تقريرهـا إىل احلكومـة األسـترالية،         ٢٠٠٩فربايـر   / شباط ٢٨ويف  . العمر

 ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٣ و   ١٢راليا يف   اليت عرضت التقرير على جملسي النواب والشيوخ يف أست        
  .على التوايل

 عزمهـا علـى إدخـال نظـام إجـازة والديـة             ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٠ وأعلنت احلكومة يف     - ١٦٣
ويـستند هـذا النظـام بـشكل وثيـق إىل النمـوذج       . ٢٠١١ينـاير  /مدفوعة األحر يف كانون الثـاين   

للرعايـة بإجـازة مـا بعـد الـوالدة ومـدهتا             يد املقدِّم الرئيـس   الذي اقترحته جلنة اإلنتاجية، وسيزوَ    
وستعتمد األهليـة هلـذا النظـام علـى الفتـرة      .  أسبوعا مدفوعة باحلد األدىن االحتادي لألجور   ١٨

اليت عمل فيها املقـدم الرئيـسي للرعايـة مـع رب العمـل، وعلـى مـا إذا كـان مقـدم الرعايـة قـد                            
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 أقــل يف الــسنة املاليــة   دوالر أو١٥٠ ٠٠٠حــصل علــى دخــل معــدل خاضــع للــضريبة قــدره   
وسيغطي النظام العاملني، مبن فيهم العـاملني غـري املنـتظمني، فـضال عـن         . السابقة لوالدة الطفل  

وتنظـر احلكومـة األسـترالية حاليـا يف موقفهـا إزاء الـتحفظ علـى                . املتعاقدين والعاملني حلساهبم  
املعلـن علـى تقـدمي إجـازة      من االتفاقية، وخباصـة يف ضـوء عزمهـا     ١١من املادة   ) ب (٢الفقرة  

  .٢٠١١والدية مدفوعة األجر يف مجيع أحناء أستراليا يف عام 
  

تنفيذ مبدأ هبدف مبادرات  ةما إذا كان يعتزم القيام بأييرجى بيان : ٢٦السؤال /القضية    
 تقريـر جلنـة     وتقـدمي معلومـات عـن نتـائج        ؛القيمـة  ل املتساوية اعمر عن األ  وتساوي األج 
 احلكومــة  تــهافلكيت لــس النــواب، الــ  جمل  التابعــةالعمــل يف أمــاكن ت عالقــاالعمالــة وال

، حال تـوفر هـذه   عن ذلكوتقدمي تقرير ،  املساواة يف األجور  باالستفسار عن   سترالية  األ
  .النتائج
  . تلتزم احلكومة األسترالية التزاما قويا بتحسني النتائج االقتصادية للنساء وأسرهن- ١٦٤
 الذي أصدرته احلكومة إىل معاجلـة الفجـوة        ٢٠٠٩العادل لعام    ويهدف قانون العمل     - ١٦٥

يف األجور بني اجلنسني عن طريق توسيع نطاق أحكام املساواة يف األجور حبيـث تـشمل احلـق               
  .يف تساوي األجور عن األعمال املتساوية أو املتكافئة يف القيمة

ل الـذي تـضطلع بـه احملكمـة      وجيعل القانون من املساواة يف األجور مبدأ توجيهيا للعم  - ١٦٦
وعــالوة علــى ذلــك، يــدخل  . العمــل العــادل يف أســتراليا: الوطنيــة للعالقــات يف مكــان العمــل 

القــانون أيــضا أحكامــا خاصــة للعمــل العــادل يف أســتراليا لتيــسري مــساومة العــاملني مــن ذوي    
ملؤســسة مــع األجــور املتدنيــة الــذين مل يــسبق هلــم االنتفــاع باملــساومة اجلماعيــة علــى مــستوى ا

والعاملني يف صناعات مثل رعاية الطفل واألعمال اجملتمعيـة والنظافـة،    . أرباب العمل املتعددين  
اليت عادة ما توظف النساء والعاملني لبعض الوقت والعاملني املؤقتني واملهاجرين اجلدد، كـثريا              

ه الـصناعات الـيت   وغالبا ما تـسود النـساء هـذ       . ما جيدوا صعوبة يف املساومة مع أرباب أعماهلم       
  .تتسم عادة مبعدالت األجور املتدنية وإمكانية الوصول احملدودة إىل املساومة اجلماعية

  
  تقرير جملس النواب بشأن اإلنصاف يف األجور يف أستراليا    

قدمت اللجنة الدائمة املعنية بالعمالة والعالقات يف مكان العمل التابعة جمللس النـواب               - ١٦٧
 تقريرهـا بـشأن اإلنـصاف يف األجـور ومـا يقتـرن بـه مـن                  ٢٠٠٩نـوفمرب   /ثـاين  تشرين ال  ٢٤يف  

 توصـية   ٦٣ويتـضمن التقريـر الـشامل       . قضايا تتعلـق بزيـادة مـشاركة اإلنـاث يف القـوة العاملـة             
وستتوىل الوزارة األسترالية للتعليم والعمالة والعالقـات يف مكـان العمـل       . واسعة النطاق وهامة  
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 مبـدخالت رفيعـة املـستوى مـن مجيـع أرجـاء الـوزارات، مبـا فيهـا مـن                     رد احلكومة على التقرير   
  .املكتب املعين باملرأة على وجه اخلصوص

  
  اإلنصاف يف األجور للعاملني باخلدمات االجتماعية واجملتمعية يف أستراليا    

 عزمه احلصول علـى أوامـر بـاألجور      ٢٠٠٩ أعلن االحتاد األسترايل للخدمات يف عام        - ١٦٨
ية من حمكمة العمل العادل يف أسـتراليا ملـوظفي قطـاع اخلـدمات االجتماعيـة واجملتمعيـة                  املتساو

وجاء هـذا يف أعقـاب طلـب مماثـل تقـدم بـه االحتـاد يف عـام                   . ألجوراعلى أساس اإلنصاف يف     
 يف كوينـزالند، مما أسفر عن قيام جلنة كوينـزالند للعالقات الصناعية مبـنح العـاملني يف                ٢٠٠٨

مـايو  / كـبرية يف األجـور يف أيـار        اتات االجتماعيـة واجملتمعيـة يف كوينــزالند زيـاد         قطاع اخلدم 
٢٠٠٩.  
 وتفاوضــت احلكومــة مــع االحتــاد األســترايل للخــدمات حــول املواضــيع الرئيــسية يف     - ١٦٩

ــات يف مكــان العمــل      ــد للعالق ــوطين اجلدي ــشاء النظــام ال ــاق اســتعدادا إلن ــة  . االتف وتعــىن إحال
ناعية يف الوالية إىل الكومنولث أن كثريا من العـاملني بقطـاع اخلـدمات              سلطات العالقات الص  

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١االجتماعية واجملتمعية انتقلوا إىل النظام الوطين من 
 حتـاد  ويعاجل االتفاق أيضا طلب اإلنـصاف يف األجـور املـشار إليـه والـذي تقـدم بـه اال         - ١٧٠

ومــة وضــع مبــادئ لتوجيــه القــرارات يف املــستقبل بــشأن  وســتدعم احلك. األســترايل للخــدمات
اإلنصاف يف األجور، وستساعد أيضا األطراف وحمكمة العمل العـادل يف أسـتراليا عـن طريـق                 

وأشــار االحتــاد إىل . إجــراء البحــث وتقــدمي الــدليل علــى خــصائص ســوق العمــل هلــذا القطــاع 
، ومـن  ٢٠١٠أبريـل  /يا حبلـول نيـسان  اعتزامه تقدمي الطلب إىل حمكمة العمل العـادل يف أسـترال          

  .٢٠١٠املتوقع أن تصل احملكمة إىل قرار بنهاية 
  

 لتحــسني املّتبعــةعــن اخلطــوات تفــصيلية يرجــى تقــدمي معلومــات : ٢٧الــسؤال /القــضية    
  . الصحيةّنن التقدم احملرز يف تلبية احتياجاهتعوالشعوب األصلية، احلالة الصحية لنساء 

سترالية هنجا شامال لتحسني صحة الـسكان األصـليني وسـكان جـزر       تتبع احلكومة األ   - ١٧١
 ٢٠٠٩/٢٠١٠وخصصت ميزانية احلكومة األسترالية للسكان األصليني لعـام         . مضيق توريس 
 مليــون دوالر علــى مــدى أربــع ســنوات التفــاق الــشراكة الــوطين جمللــس  ٨٠٥,٥مبلغــا قــدره 

والر واملعــين بــسد الفجــوة يف النتــائج  بليــون د١,٦احلكومــات األســترالية الــذي تبلــغ تكلفتــه 
ويهدف هـذا االسـتثمار إىل الوقايـة مـن األمـراض املزمنـة وإدارهتـا                . الصحية للسكان األصليني  

علــى حنــو أفــضل عــن طريــق معاجلــة عوامــل اخلطــر وحتــسني إدارة األمــراض املزمنــة يف الرعايــة 
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عاملـة يف جمـال الرعايـة الــصحية    الـصحية األوليـة وحتـسني متابعــة الرعايـة وزيـادة قـدرة القــوة ال      
  .األولية بغية تقدمي رعاية صحية فعالة إىل السكان األصليني األستراليني

 إضـافية  ة خدمـ ٤٠٠ ٠٠٠ فحـص صـحي إضـايف و        ١٣٣ ٠٠٠جري أكثر من     وسيُ - ١٧٢
ــة، وســيجري      ــة للــسكان األصــليني األســتراليني املــصابني حبــاالت مزمن إلدارة األمــراض املزمن

ــامج    ٥٤ ٠٠٠مــن تزويــد أكثــر   شــخص مــن الــسكان األصــليني املــصابني مبــرض مــزمن بربن
ــر مــن     ــة، بينمــا ســيتلقى أكث ــإلدارة الذاتي ــة    ٧٠ ٠٠٠ل ــساعدة مالي ــسكان األصــليني م  مــن ال

  .لتحسني إمكانية احلصول على أدوية برنامج االستحقاقات الصيدالنية
  

ــسكان األصــلي           ــراض لل ــة لألم ــامج اخلــدمات الطبي ني وســكان جــزر  ضــمان جــودة برن
  توريس  مضيق
ــدره     - ١٧٣ ــا ق ــضا مبلغ ــة األســترالية أي ــدم احلكوم ــع    ٣,٨ تق ــدى أرب ــى م ــون دوالر عل  ملي

سنوات لتمكني عدد أكرب من الـسكان األصـليني وسـكان جـزر مـضيق تـوريس مـن احلـصول                     
 على اختبارات لألمراض داخل نطاق جمتمعاهتم احمللية، مما سيساعد على اإلدارة الذاتيـة ملـرض              

وسـيزيد هـذا التـدبري مـن إمكانيـة الوصـول إىل اختبـارات األمـراض عـن طريـق زيـادة                   . السكر
  . موقعا١٧٠ موقعا إىل ١٢٠عدد مواقع اخلدمات الصحية من عددها احلايل وهو 

  
  دائرة حوار الشبكة الصحية لنساء الشعوب األصلية للمرأة األسترالية    

 الـشعوب األصـلية وجـزر     نـساء  ٢٠٠٩ربايـر   ف/ دعمت احلكومـة األسـترالية يف شـباط        - ١٧٤
ــرأة          ــشعوب األصــلية للم ــساء ال ــصحية لن ــشبكة ال ــرة حــوار ال ــن خــالل دائ ــوريس م ــضيق ت م

  :األسترالية بغية حتقيق النتائج التالية
وضع أولويات واستراتيجيات للعمل لتحسني صحة نساء الشعوب األصـلية وأسـرهن           •  

  وجمتمعاهتن احمللية؛
  راتيجية صحية لنساء الشعوب األصلية؛وضع وإعالن است  •  
  .تقدمي مدخالت للسياسة الوطنية لصحة املرأة للحكومة األسترالية  •  
. ٢٠١٠يونيـه   / ومن املتوقع إمتامه حبلـول حزيـران       ٢٠٠٩مايو  / وبدأ املشروع يف أيار    - ١٧٥

ــيم، كمــا أعــد        ــة وإقل ــساء الــشعوب األصــلية يف كــل والي وحــىت اآلن جتــري مناقــشات مــع ن
  .روع ورقة لكي تواصل دائرة احلوار النظر فيهامش
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  وضع تدبري للمعايري الصحية اجليدة    
 نفذت احلكومة األسترالية وضع تدبري للمعايري الـصحية اجليـدة بغيـة تزويـد اخلـدمات                 - ١٧٦

حـصوهلم علـى   الصحية للسكان األصـليني بـاخلربات واملـوارد وإزالـة احلـواجز الـيت حتـول دون            
وسـيؤكد هـذا التـدبري للمرضـى واألخـصائيني الطبـيني            . ومؤسـسي أوإكلينيكـي   أوطـين   اعتماد  

واجملتمع احمللـي األوسـع نطاقـا أن اخلـدمات الـصحية للـسكان األصـليني وسـكان جـزر مـضيق                      
  .توريس تفي باملعايري احلالية للرعاية الصحية

  
  الربنامج األسترايل لشراكة املمرضني واألسر    

 لشراكة املمرضني واألسر برنـامج صـغري احلجـم يقـوده املمرضـون               الربنامج األسترايل  - ١٧٧
ويقــدم هــذا الربنــامج متــويال قــدره  . وجيــري تنفيــذه يف ســبعة مواقــع يف مجيــع أرجــاء أســتراليا  

ويهــدف الربنــامج . ٢٠٠٧/٢٠٠٨ مليــون دوالر علــى مــدى أربــع ســنوات يف ميزانيــة ٣٧,٤
ت مكثفة لزيارات املنازل للحوامـل بأطفـال        تقدمي خدما : إىل حتسني النتائج الصحية عن طريق     

أو ســكان جــزر مــضيق تــوريس، ومــساعدة النــساء املــشاركات يف   /مــن الــسكان األصــليني و
املمارسات اجليدة للصحة الوقائيـة، ودعـم الوالـدين بغيـة حتـسني صـحة الطفـل وتنميتـه إىل أن                     

  .يبلغ الثانية من العمر
  

  برنامج الصحة مدى احلياة    
ويهـدف هـذا الربنـامج      . برنامج الصحة مدى احلياة على صحة األمهـات أيـضا          يركز   - ١٧٨

إىل تعزيز قدرة اخلـدمات األوليـة للرعايـة الـصحية مـن أجـل حتـسني نوعيـة اخلـدمات الـصحية                       
املقدمة إىل الطفل واألم من السكان األصليني وسكان جـزر مـضيق تـوريس ورعايـة األمـراض                  

  :امج لصحة األمهات هيواملؤشرات احملددة للربن. املزمنة
  

نسبة النساء الاليت يلدن طفال من السكان األصليني يف الفترة احلاليـة  ١املؤشر األساسي 
املــشمولة بــالتقرير والــاليت قمــن بــأول زيــارة هلــن قبــل الــوالدة أثنــاء

  :الثالثة أشهر األوىل من احلمل من
  نساء الشعوب األصلية من عميالت اخلدمة املعتادات؛  )أ(  
النـــساء مـــن غـــري الـــشعوب األصـــلية مـــن عمـــيالت اخلدمـــة  )ب(  

  .املعتادات
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معـــدل الـــوزن عنـــد الـــوالدة ألطفـــال الـــشعوب األصـــلية املولـــودين  ٢املؤشر األساسي 
  :لعميالت الربنامج املعتادات من

  نساء الشعوب األصلية؛  )أ(  
  .نساء من غري الشعوب األصلية  )ب(  

املنخفض واملرتفع عند الوالدة ألطفال الشعوب األصـليةنسبة الوزن  ٣املؤشر األساسي 
  :املولودين ألمهات من عميالت اخلدمة الصحية املعتادات من

  نساء الشعوب األصلية؛  )أ(  
  .نساء من غري الشعوب األصلية  )ب(  

  ٤املؤشر األساسي 
  اجلزء األول

نسبة عميالت اخلدمات الصحية املعتادات الاليت يلدن أطفاال من 
الشعوب األصلية يف الفترة احلالية املشمولة بالتقرير والاليت جرى 

 أسبوعا ١٣حتديدهن يف الزيارة األوىل السابقة للوالدة، قبل أن مير 
:على بدء احلمل، بوصفهن يتبعن سلوكا يعرضهن للخطر كما يلي

  التدخني؛  )أ(  
  استهالك الكحول؛  )ب(  
  .تعاطي املخدرات غري املشروعة  )ج(  
  .غري الشعوب األصلية‘ ٢’الشعوب األصلية؛ ‘ ١’: للنساء من  

  ٤املؤشر األساسي 
  اجلزء الثاين

نسبة عميالت اخلـدمات الـصحية املعتـادات الـاليت يلـدن أطفـاال مـن
الشعوب األصـلية يف الفتـرة احلاليـة املـشمولة بـالتقرير والـاليت جـرى

ــدهن ــهن   ،حتدي ــرة محل ــاء الثلــث األخــري مــن فت ــبعن بوصــف، أثن هن يت
  :سلوكا يعرضهن للخطر كما يلي

  التدخني؛  )أ(  
  استهالك الكحول؛  )ب(  
  .تعاطي املخدرات غري املشروعة  )ج(  
  .غري الشعوب األصلية‘ ٢’الشعوب األصلية؛ ‘ ١’: للنساء من  
    

 خدمــة لتنفيــذ برنــامج الــصحة مــدى احليــاة يف ١٠١ وجيــري يف الوقــت احلــايل متويــل - ١٧٩
  . أستراليامجيع أحناء
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ــة    : ٢٨الــسؤال /القــضية     ــر إىل العديــد مــن الــربامج الــصحية املتعلقــة باحلال يــشري التقري
 كيفية بيانريجى ف. لمسناتلناطق الريفية والنائية، واملالصحية للنساء اللوايت يعشن يف  
  .هؤالء النساءحياة  لضمان تأثريها اإلجيايب على ،رصد تنفيذ هذه االستراتيجيات

  
  :حلكومة األستراليةرد ا    

 تلتــزم احلكومــة األســترالية التزامــا قويــا بتحــسني النتــائج الــصحية للمجتمعــات احملليــة  - ١٨٠
  .الريفية يف مجيع أحناء أستراليا

  
   األسترالية للصحة الريفيةومةكبرامج احل    

ات  تقدم برامج احلكومـة األسـترالية للـصحة الريفيـة متـويال إضـافيا لطائفـة مـن اخلـدم                    - ١٨١
ــة إىل        ــة والنائيـ ــاطق الريفيـ ــكان املنـ ــول سـ ــة وصـ ــسني إمكانيـ ــيانة أو حتـ ــى صـ ــساعدة علـ للمـ

وتـستهدف  . األخصائيني، واخلدمات الـصحية ذات الـصلة وخـدمات الرعايـة الـصحية األوليـة              
 يالفـص  ت وفروجيري رصد هذه الربامج من خالل اتفاقـات متويـل تـ           . هذه الربامج مجيع السكان   

 أشـهر أو    ٦وتقـدم التقـارير كـل       . اجملتمعـات احملليـة الـيت جيـري تغطيتـها         م و لخدمات اليت تقـدَ   ل
  .شهرا ١٢
  

  برنامج املساعدة اخلاص بالتوعية الطبية املتخصصة    
ــة املتخصــصة دعــم تقــدمي خــدمات     - ١٨٢ ــة الطبي  يواصــل برنــامج املــساعدة اخلــاص بالتوعي

ذا الربنـامج يف كـل واليـة ويف اإلقلـيم     م هـ ويـدعَ . التوعية يف املناطق الريفية والنائية يف أسـتراليا    
الشمايل عن طريق منظمات تتحمل املسؤولية الرئيسية عن ضمان تقدمي اخلـدمات وفقـا خلطـة             

وترصد الوزارة األسترالية للصحة والـشيخوخة تقـدمي اخلـدمات مـن خـالل              . سنوية للخدمات 
ملقدمـة إىل املواقـع   اإلبالغ مرة كل سنتني مما يعكـس جمـاالت ختـصص طـيب معينـة واخلـدمات ا             

  .الريفية والنائية
  

   العامة للمرأة الريفيةةخدمة املمارس    
 العامــة للمــرأة الريفيــة إىل حتــسني إمكانيــة وصــول النــساء يف  ة هتــدف خدمــة املمارســ- ١٨٣

املناطق الريفية والنائية يف أستراليا، الاليت تتـضاءل أو تنعـدم فـرص وصـوهلن إىل ممارسـة عامـة،                   
. لرعاية الصحية األولية عن طريق تيسري سفر الطبيبات إىل تلك اجملتمعات احملليـة            إىل خدمات ا  

وتقوم دائرة أطبـاء    . وهذه اخلدمة متاحة جلميع أفراد اجملتمع احمللي، مبن فيهم الرجال واألطفال          
  .السالح اجلوي امللكي بإدارة الربنامج



CEDAW/C/AUL/Q/7/Add.1
 

48 10-22357 
 

   :، تضمبشأن أنشطة الربنامجلومات دم الدائرة تقارير مرحلية منتظمة، مع طائفة من املعوتق  
أو سـكان جـزر مـضيق       /عدد االستشارات، مبـا فيهـا استـشارات الـسكان األصـليني و              •  

  توريس؛
   أسباب الرئيسية للزيارة؛١٠الـ   •  
   تشخيصات الرئيسية؛١٠الـ   •  
  .التثقيف الصحي املعقودة يف العيادات/تفاصيل دورات تعزيز الصحة  •  
 عـن   ٢٠٠٩/٢٠١٠رة أطباء السالح اجلـوي امللكـي إجـراء تقيـيم يف              ويطلب من دائ   - ١٨٤

ــ ــرأة الريفيــــة يغطــــي الفتــــرة مــــن   ةخدمــــة املمارســ ــه / متــــوز١ العامــــة للمــ  إىل ٢٠٠٧يوليــ
سـات  وسيـشمل هـذا التقيـيم دراسـة استقـصائية عـن املرضـى واملمارِِِ              . ٢٠١٠مارس  /آذار ٣١

وأثــره يــيم معلومــات عـن تنفيــذ الربنــامج  وســيقدم التق. العامـات واملمارســني العــامني املـضيفني  
  .على حياة النساء الاليت يستعملن خدماته

  
 ختصيص املوارد املتاحة خلدمات الصحة عنيرجى تقدمي معلومات : ٢٩السؤال /القضية    

، شـواغل الـصحة العقليـة   مـن  نني  يعـا  اللـوايت  وغريهـا مـن تـدابري الـدعم للنـساء         ،العقلية
الــشعوب األصــلية،  نــساء مبــن فــيهن  ىل الفئــات احملرومــة،   إنيم ينــتاللــوايتســيما   وال

  . يف مرافق االحتجازاتواحملتجز
 أن النـساء    ٢٠٠٧ بيَّنت الدراسة االستقصائية الوطنيـة للـصحة العقليـة والرعايـة لعـام               - ١٨٥

 يف املائــة مقارنــة ١٧,٩(أكثــر عرضــة مــن الرجــال لإلصــابة باالضــطرابات الناجتــة عــن القلــق   
وبيَّنـت  ).  يف املائـة   ٥,٣ يف املائـة مقارنـة بــ         ٧,١(، واالضطرابات العاطفيـة     )ملائة يف ا  ١٠,٨ بـ

الدراسة االستقصائية أيضا أنه من املرجح أن تطلب النساء املساعدة ملعاجلة تلك االضـطرابات              
  ). يف املائة٢٨ يف املائة مقارنة بـ ٤١(أكثر من الرجال 

 يف اجملتمعات احمللية للسكان األصليني فيمـا يتعلـق           وتقدم مبادرة حتسني قدرة العاملني     - ١٨٦
بالصحة العقلية اليت اختذها جملس احلكومات األسـترالية متـويال علـى مـدى مخـس سـنوات مـن                    

 لتحـــسني قـــدرة العـــاملني يف اجملتمعـــات احملليـــة للـــسكان  ٢٠١٠/٢٠١١ إىل ٢٠٠٦/٢٠٠٧
عاملني يف اجملـال الـصحي واملمرضـني        وتدعم املبادرة املمارسني الصحيني مبن فيهم ال      . األصليني

ومقدمي املشورة وغريهـم مـن مـوظفي العيـادات مـن الـسكان األصـليني بغيـة حتديـد ومعاجلـة                      
األمراض العقلية وقضايا تعاطي املخدرات املصاحبة هلا يف اجملتمعات احملليـة للـسكان األصـليني               

ض العقليــة، والقيــام وســكان جــزر مــضيق تــوريس، والتعــرف علــى العالمــات املبكــرة لألمــرا  
وميـول هـذا التـدبري إعـداد جمموعـة أدوات تتـضمن أدوات              . باإلحاالت للعـالج عنـد االقتـضاء      
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ويـدعم هـذا التـدبري أيـضا وضـع          . املوارد املتعلقة هبـا   /تقييم األمراض العقلية واملعلومات   /فحص
سكان كتاب دراسي عن الصحة العقليـة مـن أجـل املمارسـني الـصحيني الـذين يعملـون مـع الـ                     

األصليني وسكان جزر مـضيق تـوريس وطلبـة التعلـيم والتـدريب املهـين وقطـاع التعلـيم العـايل                     
  .على الصعيد الوطين

 ومتول احلكومة األسـترالية عـددا مـن بـرامج الـصحة العقليـة هتـدف بـصفة خاصـة إىل                 - ١٨٧
  :دعم النساء، مبا فيها

 الوطنيــة لالكتئــاب  مليــون دوالر علــى مــدى مخــس ســنوات للخطــة ٥٥مبلــغ قــدره   •  
ومبوجب مشروع التمويل هـذا جيـري فحـص احلوامـل واألمهـات             . املصاحب للوالدة 

وسـتتمكن املـرأة الـيت      . اجلديدات من أجل الكشف عن االكتئـاب قبـل وبعـد الـوالدة            
جيري حتديدها بأهنـا معرضـة خلطـر اإلصـابة باالكتئـاب يف فتـرة مـا حـول الـوالدة مـن                 

  ة اليت حتتاجهما، مبا يف ذلك العالج وخدمات الدعم؛احلصول على الدعم والرعاي
وكجـزء مـن   .  مليون دوالر لتحسني خدمات األمومة يف أسـتراليا ١٢٠,٥التزام مببلغ    •  

ابتـداء  ( مليـون دوالر علـى مـدى ثـالث سـنوات      ٥,١هذا االلتزام سيقدم متويل قدره   
ن اهلــاتفي إىل ىل منظمــات متخصــصة لتقــدمي دعــم األقــراإ) ٢٠١٠يوليــه / متــوز١مــن 

النساء الاليت يعانني من احلـزن عقـب فقـدان طفـل يف فتـرة مـا حـول الـوالدة والنـساء                       
  .الاليت يصنب باكتئاب يف فترة ما حول الوالدة

ـــ   و - ١٨٨  بإنــشاء ٢٠٠٩/٢٠١٠التزمــت ميزانيــة احلكومــة األســترالية للــسكان األصــليني ل
ومعاجلـة الـصدمات والعمـل      “ ملـسروق ل ا ياجل”مؤسسة للشفاء لتوسيع نطاق الدعم من أجل        

ــضيق          ــسكان األصــليني وســكان جــزر م ــا لل ــة األوســع نطاق ــات احمللي ــشفاء يف اجملتمع ــى ال عل
ن ومتـنح متـويال     ووستكون املؤسسة منظمة غري حكومية يسيطر عليها السكان األصلي        . توريس

  .ملبادرات الشفاء على صعيد اجملتمع احمللي ومستوى القاعدة الشعبية
 وُتذكر بالتفصيل خدمات وتـدابري الـصحة العقليـة للنـساء يف مراكـز احتجـاز اهلجـرة                   - ١٨٩

  .٣٣يف الرد على السؤال 
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 علـى قـدم     للنـساء  احتياجـات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة          ىبَـ  تل ال: ٣٠السؤال  /القضية    
وطنيـة  المـا هـي سياسـة احلكومـة         ف. هـا وأقاليم  مجيع واليـات الدولـة الطـرف       يفاملساواة  

م تقـدُّ مـن   حـرز   يرجى بيان مـا أُ    و اعتماد قوانني منسجمة فيما يتعلق بإهناء احلمل؟         أنبش
معـايري  ذات  اإلجنابية  ولصحة اجلنسية   لضمان املساواة يف احلصول على خدمات       صوب  
ــة ــضا تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات املتّ   و. عالي ــالت  يرجــى أي ــق ب ــا يتعل  ثقيف،خــذة فيم

 والفتيـات والفتيـان، يف جمـال الـصحة          ،نـساء والرجـال   ليف أوسـاط ا    والتوعيـة    ،واإلعالم
عـن طريـق   بـاألمراض املنقولـة   منـها  يتعلـق    يف ذلـك مـا     امبـ اجلنـسية واإلجنابيـة،      واحلقوق

  .والنتائج اليت حتققتاالتصال اجلنسي، 
 تلتزم احلكومة بتزويد األستراليني بإمكانيـة الوصـول إىل طائفـة عريـضة مـن خيـارات                   - ١٩٠

ة واإلجنابيــة الــيت تفــي باحتياجــات النــاس يف الظــروف املختلفــة ومتــنح الفرصــة  الــصحة اجلنــسي
  .لالختيار
 وتقــع مــسؤولية التــشريع املتعلــق بــإجراء عمليــات اإلجهــاض علــى عــاتق حكومــات    - ١٩١

وحتتـرم احلكومـة األسـترالية حـق حكومـات الواليـات واألقـاليم يف تطبيـق              . الواليات واألقاليم 
  .اختصاصاهتا، ومل تعلن عن أي خطط للتدخل يف تشريعات اإلجهاضالتشريعات املتصلة ب

  
  إمكانية احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية    

 تقدم احلكومة األسترالية التمويل إىل طائفـة مـن املنظمـات لـدعم النـساء والرجـال يف              - ١٩٢
لصحية متويال موجها وواسـع     ويقدم االتفاق الوطين للرعاية ا    . إدارة صحتهم اجلنسية واإلجنابية   

النطاق إىل الواليات واألقـاليم مـن أجـل طائفـة مـن بـرامج الـصحة العامـة الـيت تتـضمن تنظـيم                         
  .األسرة وأنشطة الصحة اجلنسية واإلجنابية

م الرعاية الصحية يف نيـو سـاوث ويلـز واحلكومـة األسـترالية التمويـل إىل تنظـيم                    وتقدِ - ١٩٣
ــز   ــو ســاوث ويل ــساء والرجــال      و. األســرة يف ني ــز للن ــو ســاوث ويل ــدم تنظــيم األســرة يف ني يق

خدمات ومعلومات وتثقيفا فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية، واجلنسية، فضال عن تقـدمي التـدريب      
ويتــضمن ذلــك خــط صــحي، وهــو خدمــة   . ال إىل الفنــيني الــصحينيهــذا اجملــاإلكلينيكــي يف 

يــد اإللكتــروين يف نيــو ســاوث ويلــز لتقــدمي املعلومــات واالستــشارات عــن طريــق اهلــاتف والرب 
ــدور كــبري يف     يقــوم  و. يعمــل هبــا ممرضــون متمرســون   ــز ب ــو ســاوث ويل تنظــيم األســرة يف ني

النهوض بالصحة فيما يتعلق بإنشاء املشروعات وشن احلمالت وتقدمي املوارد وتثقيف اجملتمـع             
تمعـات احملليـة يف املنـاطق       احمللي مما يهدف إىل حتسني وصيانة الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية يف اجمل             

سـاوث ويلـز خـربة       ولتنظـيم األسـرة يف نيـو      . الريفية واإلقليمية واحلضرية يف نيـو سـاوث ويلـز         
 واجملتمعـات احملليـة للـسكان األصـليني وسـكان جـزر مـضيق               ، وذوي اإلعاقـة   ،خاصة بالشباب 
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 والـصحة  ،للغـوي  واجملتمعـات احملليـة ذات التنـوع الثقـايف وا     ، واملنجذبني لنفس اجلنس   ،توريس
  . اجلنسية للنساء والرجال

 وقــدمت تــسمانيا مــشروع الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة للقــادمني اجلــدد إىل تــسمانيا،   - ١٩٤
وهو مشروع يزود الفئات اجملتمعية املتنوعة ثقافيا ولغويا من النساء يف تنظيم األسـرة بتـسمانيا                

ــة  ــة وإعالمي ــدورات متهيدي ــذا املــشروع مــن   . ب ــد زاد ه ــة   وق ــة وصــول اجملتمعــات احمللي إمكاني
املــستهدفة إىل خــدمات تنظــيم األســرة علــى حنــو مــستقل، كمــا دعــم العالقــات التنظيميــة          

  .وإجراءات اإلحالة
 وتضم اخلدمة الصحية املتنقلة للمرأة بكوينـزالند ممرضـني مـسجلني موجـودين جبميـع       - ١٨٥

ــا فيهــ     ــة وســرية، مب ـــزالند يقــدمون خــدمات جماني ــة وخــدمات  أحنــاء كوين ا خــدمات إكلينيكي
فحــص، وخــدمات تثقيفيــة، وخــدمات لإلعــالم والــدعم تتعلــق بطائفــة مــن القــضايا الــصحية    

  .ويف بعض املناطق تقوم عاملة صحية من نساء الشعوب األصلية مبساعدة املمرضني. للمرأة
  

  التعليم    
وقــد جــرى وضــعه  يف فيكتوريــا ، لــصغار املــراهقني  مــصدر التعلــيم والــتعلم اإلدراك - ١٩٦

ــصال        ــق االتـ ــن طريـ ــة عـ ــراض املنقولـ ــن األمـ ــة مـ ــة للوقايـ ــتراتيجية التعليميـ ــن االسـ ــزء مـ كجـ
 مــصدر يــستخدم لــدعم منــهج الــصحة اجلنــسية،  لــإلدراك يوالــدليل التعليمــ. اإليــدز/اجلنــسي

وخباصــة يف الــدروس الــيت تتعلــق بقــضايا احلــب والعالقــات، والــسلوك الــذي يعــرض للخطــر،   
  .وة، واهلوية اجلنسيةواجلنسانية والق

 برناجمـا  ،بالـشراكة مـع إدارة جنـوب أسـتراليا للتعلـيم وخـدمات األطفـال       ، SHine SA وتقدم 
يف املدارس يف مجيـع     “ العالقات والتعليم املعين بالصحة اجلنسية    ”شامال للتعليم اجلنسي يدعى     

 املأمونـة، والعـدوى    للربنـامج منـاذج ملمارسـات اجلـنس    يويتضمن املنـهج التعليمـ    . أحناء الوالية 
  .اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي، والتنوع، واجلنسانية، والقوالب النمطية

ــّو- ١٩٧ ــام     وم ــذ ع ـــزالند من ــصحة يف كوين  خــدمات تنظــيم األســرة يف   ٢٠٠٥ل قطــاع ال
كوينـزالند، وما زال يتعاون معها يف تنفيذ مشروع تعزيز وعي الشباب بفريوس نقـص املناعـة                

ويقدم قطاع الـصحة يف كوينــزالند      . اإليدز وااللتهاب الكبدي جيم والصحة اجلنسية     /البشرية
ه يف مجيـع أحنـاء      أيضا متويال إىل طائفـة مـن الوكـاالت غـري احلكوميـة بغيـة تقـدمي تثقيـف موجّـ                    

الوالية وبرامج لتعزيز الصحة مـن أجـل منـع العـدوى الـيت تنتقـل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي                     
  .لة عن طريق الدموالفريوسات املنقو
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 النـساء يرجى تقدمي معلومات عن التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق حبالـة          : ٣١السؤال  /القضية    
الـشعوب األصـلية     مثـل نـساء      ، إىل الفئـات الـضعيفة     ني ينـتمِ  اللوايتسيما   الوالفقريات،  

تقــوم  الدولــة الطــرفمــا إذا كانــت يرجــى بيــان و. ةقــعااإلوذوات  اللجــوء، بــاتطالو
مـن أجـل     ،جتمـاعي لإلدمـاج اال    واستراتيجية ،تراتيجية شاملة للحد من الفقر    وضع اس ب

  .الفئات الضعيفةمعاجلة مشكلة الفقر بني النساء املنتميات إىل هذه 
 ترى احلكومة األسترالية أن اجملتمع الذي يسعى إلدماج اجلميع اجتماعيـا هـو اجملتمـع                - ١٩٨

يمـة وأن لـديهم الفرصـة والـدعم الـضروريني لكـي             الذي يشعر فيه مجيع األستراليني بـأن هلـم ق         
ويـبني  . يشاركوا بشكل كامل يف احلياة اجملتمعية وينمـوا إمكانيـاهتم ويعـاَملوا بكرامـة واحتـرام            

ــؤخرا مكتــب اإلحــصاءات        ــا م ــذي أجراه ــة ال ــة العام ــصائية االجتماعي ــل الدراســة االستق حتلي
 سـنة فـأكثر     ١٥اليني البـالغني مـن العمـر         يف املائة تقريبـا مـن الـسكان األسـتر          ١٠األسترايل أن   

يعانون من أوجـه حرمـان متعـددة تـضر بقـدرهتم علـى الـتعلم والعمـل واملـشاركة يف جمـتمعهم                       
 يف املائـة    ٦٠وتشكل النساء نـسبة     . احمللي وبأن يكون هلم صوت يف القرارات اليت تؤثر عليهم         

  .من هؤالء الناس
 قـوة   أكثـر   اعية للمرأة عامل هام يف بنـاء أسـتراليا           وحتسني النتائج االقتصادية واالجتم    - ١٩٩
وعادت زيادة مدفوعات نظام املعاشات التقاعدية يف أسـتراليا واإلصـالحات اهليكليـة             . وعدالة

الضخمة اليت أدخلت عليه بالنفع بصفة خاصة علـى النـساء، ألن عـدد النـساء الـاليت يتقاعـدن                 
 الرجـال يف أسـتراليا، ممـا جيعلـهن يعتمـدن            ممن لديهن مدخرات متراكمـة قليلـة أكـرب مـن عـدد            

ولذلك فمن األمور احليويـة بالنـسبة للمـستقبل االقتـصادي           . على املعاش التقاعدي للشيخوخة   
 مليـون أسـترايل     ٣,٣وسـينتفع   . للمرأة أن يوفر نظام املعاشات التقاعدية مستوى معيشي الئـق         
تقاعديــة لــدعم اإلعاقــة، ومقــدمي ممــن يتلقــون املعاشــات التقاعديــة للــشيخوخة، واملعاشــات ال 

ــدعم املقــدم للــدخل مــن       ــة، ومتلقــي ال ــة، والزوجــات مــن متلقيــات املعاشــات التقاعدي الرعاي
 ١٤,٢احملاربني القدماء من اجملموعة احلكومية إلصـالح املعاشـات التقاعديـة الـيت تبلـغ قيمتـها                  

سـي للفائـدة للمعـاش      وقد زادت هذه اجملموعة مـن احلـد األقـصى للمعـدل األسا            . بليون دوالر 
ــة إىل ٢٥التقاعــدي للفــرد مــن   ــة مــن إمجــايل معــدل الــدخل األســبوعي   ٢٧,٧ يف املائ  يف املائ

.  يف املائــة مــن معــدل املعــاش التقاعــدي١٠للــذكر، وهــو مــا يــشكل زيــادة قــدرها أكثــر مــن  
وتوفر تلك الزيادات دعمـا ماليـا إضـافيا كـبريا للمـسنات الـاليت يـشكلن مـا يقـرب مـن ثالثـة                         

  .أرباع احلاصلني على معاشات تقاعدية للشيخوخة
 وتغري احلكومـة، يف تنفيـذها لربناجمهـا لالنـدماج االجتمـاعي، الطريقـة الـيت جيـري هبـا                    - ٢٠٠

وجيـري تـدعيم    . تصميم وتنمية وتنسيق السياسات والربامج احلكومية يف مجيع أرجاء احلكومة         
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ت احلكومــة واألعمــال التجاريــة ذلــك عــن طريــق إقامــة شــراكات جديــدة بــني مجيــع مــستويا 
وجيــري ). املنظمــات الــيت ال تــستهدف الــربح واملنظمــات اخلرييــة (ومنظمــات القطــاع الثالــث 

تــشجيع األفكــار أو طــرق العمــل اجلديــدة مــع التركيــز بــشكل كــبري علــى الفئــات واألمــاكن    
  .احملرومة
  : حددت احلكومة ستة جماالت ذات أولوية مبكرة للتركيز عليها- ٢٠١
ــا            •   ــة مبــا فيه ــاين مــن البطال ــال الــيت تع ــة وجــود واحتياجــات األســر ذات األطف معاجل

يتــضمنون العــاطلني ملــدة طويلــة والعــاطلني عــن العمــل مــؤخرا (املستــضعفني العــاطلني 
  ؛)والبالغني ذوي املهارات املتدنية

  تقدمي الدعم الفعال إىل األطفال األكثر تعرضا للحرمان طويل األجل؛  •  
يز على أماكن وأحياء وجمتمعات حملية معينة لكفالـة وصـول الـربامج واخلـدمات                الترك  •  

  إىل األماكن الصحيحة؛
  معاجلة وجود التشرد؛  •  
  توظيف املصابني بإعاقات أو أمراض عقلية؛  •  
  .سد الفجوة بالنسبة للسكان األصليني األستراليني  •  
اجملاالت الستة، كما جيـري وضـع        وجرى بالفعل تنفيذ مبادرات وبرامج جديدة هلذه         - ٢٠٢

وسيجري أيضا إيالء اهتمام خاص، عند وضع إجـراءات لزيـادة مـشاركة الفئـات              . املزيد منها 
وال جيـري حتديـد النـساء كمجموعـة معينـة       . لقادمني اجلدد والالجئني من الضعفاء    لاملستبعدة،  

دة متثيلـهن يف بعـض      ذات أولوية، ولكنهن يعتربن ضمن الفئات املـذكورة أعـاله ويعتـرف بزيـا             
  .الفئات، يف األسرة اليت لديها أطفال وتعاين من البطالة على سبيل املثال

 للعمــل بــصفته ٢٠٠٨مــايو / وأنــشئ اجمللــس األســترايل لإلدمــاج االجتمــاعي يف أيــار - ٢٠٣
اهليئة االستشارية الرئيسية للحكومة األسترالية فيمـا يتعلـق بطـرق إحـراز أفـضل النتـائج ألكثـر                   

وإحدى مهـام اجمللـس تقـدمي تقـارير سـنوية عـن تقـدم األمـة                 . ان حرمانا يف جمتمعنا احمللي    السك
وسـيكون التركيـز الرئيـسي يف التقريـر الـسنوي هلـذا العـام،        . فيما يتعلـق باإلدمـاج االجتمـاعي      

الــذي جيــري وضــعه حاليــا، علــى تــوفري خــط أساســي يقــاس عليــه التقــدم احملــرز يف الــسنوات    
  . مؤشرات اإلدماج االجتماعي اليت وضعتها احلكومة بالتشاور مع اجمللسالقادمة باستخدام
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بـأن تتخـذ الدولـة      ،   يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة    ،أوصت اللجنة : ٣٢السؤال  /القضية    
ــدابري أ  ــز   شــدَّالطــرف ت ــى التميي ــة للقــضاء عل ــات ضــد فعالي ــساء والفتي ــات،الالج  الن  ئ

ــاتواملهــاجر ــاتل ات، واملنتمي ــة    ن أ و؛ألقلي ــصرية وكراهي ــا ملكافحــة العن ــزز جهوده تع
 الطـرف    الدولـةَ   أيـضا  اللجنـة وشـجعت   .  يف الدولة الطرف   يهما، والقضاء عل  ،األجانب
يف أو   ؛جمتمعـاهتن احملليـة   يف    والفتيات هؤالء النساء ضد  تمييز  النع  تنشط أكثر مل  على أن   

 اخلطوات املتخـذة    ريجى تقدمي معلومات عن   ف. ى هذا التمييز  والقضاء عل ؛  اجملتمع ككل 
  .يف هذا الصدد

 تــرى أســتراليا أن أحــد العناصــر اهلامــة ملنــع التمييــز والقــضاء عليــه هــو التعلــيم العــام،  - ٢٠٤
وخباصــة إتاحــة الفــرص لألفــراد مــن اخللفيــات الثقافيــة أو اللغويــة أو الدينيــة املختلفــة للتــضامن 

 حيظـر   ١٩٧٥ز العنصري لعـام     وفضال عن ذلك، فقانون مكافحة التميي     . بشأن قضايا مشتركة  
التمييز ضد أي شخص بسبب عنصره أو لونـه أو نـسبه أو أصـلة القـومي أو العرقـي، يف عـدد                       
ــسلع           ــدمي ال ــق، وتق ــاكن واملراف ــة الوصــول إىل األم ــق بإمكاني ــا يتعل ــا م ــا فيه ــن اجملــاالت، مب م

  .واخلدمات، والعمالة واإلعالنات
مة األسترالية حمل برنامج العيش يف تـواؤم الـذي           وحل برنامج أستراليا املتنوعة للحكو     - ٢٠٥

. جــرى رســم خطوطــه العريــضة يف التقريــرين الــدوريني اجملمعــني الــسادس والــسابع ألســتراليا   
ويقـدم الربنـامج التمويـل واملــوارد التعليميـة واملعلومـات ملــساعدة املنظمـات واجملتمعـات احملليــة        

وجتمـع بعـض    . نـصرية واإلقـصاء والعـزل     على خلـق روح مشوليـة واملـساعدة علـى مكافحـة الع            
الربامج اجملتمعية احلالية النساء من خمتلف اجملتمعات احمللية لبناء الصداقات والتعرف على ثقافـة               

  .بعضهن البعض وتشجيعهن على املشاركة على حنو أكرب يف اجملتمع األسترايل
بط واالنـسجام واألمـن     هتدف خطة العمل الوطنية للحكومـة األسـترالية لتعزيـز التـرا           و - ٢٠٦

ــة األســترالية كنتيجــة       ــا اجملتمعــات احمللي ــة تواجهه االجتمــاعي إىل االســتجابة إىل ضــغوط معين
صص  خُـ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف  . لزيادة التعصب وتشجيع العنف النـامجني عـن اإلرهـاب العـاملي           

 مــشروعا ١٧ دوالر كتمويــل لـــ ٨٠٣ ٠٠٠يف إطــار هــذين الربنــاجمني مبلــغ يقــدر بــأكثر مــن 
ــساء   ت ــى الن ــصفة خاصــة عل ــة    . ركــز ب ــضا االســتراتيجية املتكامل ــة األســترالية أي ومتــول احلكوم

 والتوجيــه للوافــدين اجلــدد ،يل واملكثــفللتــوطني ألســباب إنــسانية، وتقــدم دعــم التــوطني األّو
وتتضمن هذه اخلـدمات التوجيـه الثقـايف      .  شهرا بعد الوصول   ١٢ألسباب إنسانية ملدة أقصاها     

مبــا فيهــا اخلــدمات  (املــساعدة مــن أجــل الوصــول إىل اخلــدمات اجملتمعيــة احملليــة   واملعلومــات و
ــة قــصرية  ،)الرئيــسية مثــل خــدمات الــضمان االجتمــاعي واخلــدمات الــصحية     واملــشورة املهني

  .األجل يف حاالت التعذيب والصدمات
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ول  ويتـاح دعـم التـوطني طويــل األجـل أيـضا يف إطـار برنــامج ِمـَنح التـوطني الـذي ميــ         - ٢٠٧
ــدين        ــة إىل القــادمني مــؤخرا مــن الواف ــها مــن تقــدمي مــساعدة عملي ــة لتمكين املنظمــات اجملتمعي
ــارات يف       ــاجرين ذوي امله ــايل امله ــات األســرية وُمع ــاجرين ذوي القراب ــسانية وامله ألســباب إن

. املناطق الريفية واإلقليمية ممن ال يتقنون اإلنكليزيـة ملـدة أقـصاها مخـس سـنوات بعـد الوصـول                   
طــى اإلحــاالت املناســبة حيثمــا يتطلــب األشــخاص الــدعم مــن اخلــدمات املتخصــصة مثــل   وُتع

  .مراكز اإلعالم النسائية
وتدعم اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان واملؤسـسة األسـترالية املتعـددة الثقافـات إقامـة                - ٢٠٨

لمة والشرطة علـى    شراكات حملية هتدف إىل بناء عالقات وحتسني الثقة بني اجملتمعات احمللية املس           
الصعيد احمللي، وذلك من خـالل مـشروع شـراكات خفـارة اجملتمعـات احملليـة الـذي متولـه خطـة                      

 ٣٨ جرى متويـل     ٢٠٠٨ومنذ عام   . اعيالعمل الوطنية لتعزيز الترابط واالنسجام واألمن االجتم      
سـتراليني  مشروعا يف مجيع أحناء أستراليا، وتستهدف تلك املشاريع كال مـن الرحـال والنـساء األ               

ــات         ــساء والفتي ــى الن ــصفة خاصــة عل ــة مــن تلــك املــشاريع ب ــك، تركــز ثالث املــسلمني؛ ومــع ذل
وحيدد املشروع املمارسات السليمة لتعزيز أنشطة خفارة اجملتمع احمللي ويساعد علـى            . املسلمات

املوقـع  للحصول على املزيد من املعلومـات، انظـر         . االستجابة للشكاوى املتعلقة بالتمييز واإليذاء    
  .http://humanrights.gov.au/partnerships/projects/community_policing.html الشبكي
ــادة   - ٢٠٩ ــدم    ٣ وتــرى أســتراليا، متــشيا مــع امل ــة الوصــول علــى ق ــة، أن إمكاني  مــن االتفاقي

ــن         ا ــساء م ــساء، وخباصــة الن ــسبة للن ــة بالن ــور احليوي ــن األم ــة م ــساواة إىل اخلــدمات احلكومي مل
وتــسعى اســتراتيجية احلكومــة األســترالية إلمكانيــة الوصــول . خلفيــات غــري ناطقــة باإلنكليزيــة

واملـــساواة إىل كفالـــة تقـــدمي اإلدارات احلكوميـــة خـــدمات جلميـــع األســـتراليني، مـــع مراعـــاة   
تقريــر إمكانيــة الوصــول واملــساواة فيمــا يتعلــق  ويتــضمن . يــة والدينيــة واللغويــةخلفيــاهتم الثقاف

 شواغل أثارهتـا النـساء أثنـاء مـشاورات جمتمعيـة فـضال              ٢٠٠٨‐٢٠٠٦باخلدمات احلكومية لـ    
ومواصــلة رصــد تقــدم احلكومــة يف االســتجابة لتلــك القــضايا  . عــن أمثلــة ألفــضل املمارســات 

والتقريـر بأكملـه متـاح علـى املوقـع      . نيـة الوصـول واملـساواة   عنصر من عناصر استراتيجية إمكا    
  ./www.immi.gov.au/about/reports/access-equityالشبكي لوزارة اهلجرة واملواطنة 

 اخلـدمات التعليميـة املتعـددة     وقدمت اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان، بالشراكة مـع       - ٢١٠
، مــوارد ملنــهجني دراســيني للغــة اإلنكليزيــة، وذلــك باســتخدام   )فيكتوريــا(الثقافــات للبــالغني 

. التمويل املقـدم يف إطـار خطـة العمـل الوطنيـة لتعزيـز التـرابط واالنـسجام واألمـن االجتمـاعي                 
ــة بعمليــات حقــوق اإلنــسان والــشكاو   !هــذا حقــكويهــدف  ــادة التوعي ــز إىل زي ى مــن التميي

http://humanrights.gov.au/partnerships/projects/community_policing.html�
http://www.immi.gov.au/about/reports/access-equity/�
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ويتـابع الطـالب البـالغون ممـن يتعلمـون          . للمهاجرين اجلدد من خلفيات غري ناطقة باإلنكليزيـة       
  .اإلنكليزية قصة حياة، وهي امرأة إثيوبية مسلمة تتعرض للتميز يف العمل

يزود برنـامج تعلـيم اإلنكليزيـة للمهـاجرين الكبـار املهـاجرين املـستحقني والوافـدين                 و - ٢١١
. نسانية من خلفيات غري ناطقة باإلنكليزيـة برسـوم تعلـم أساسـيات اللغـة اإلنكليزيـة                ألسباب إ 

ويساعد الربنامج العمالء من خالل التعلم التجرييب على إدارة احلاالت اليومية بقدر أكـرب مـن                
  .الثقة واالستقالل

ليزيـة   التمويل املقـدم لربنـامج تعلـيم اإلنك        ٢٠٠٨/٢٠٠٩ وزادت احلكومة يف ميزانية      - ٢١٢
للمهـــاجرين الكبـــار بتقـــدمي برنـــامج مـــسارات التوظـــف وبرنـــامج التـــدرب علـــى اإلنكليزيـــة  

ــدان إىل مــساعدة املهــاجرين والالجــئني    . واالســتعداد للعمــل  ويهــدف هــذان الربناجمــان اجلدي
اجلدد مبجموعة من رسوم تعلم اللغة اإلنكليزية ومعلومات عن ثقافة وممارسات أماكن العمـل              

  .يف أستراليا
  

كز احتجاز ا يف مرالنساء احملتجزات من أي إشارة إىلتقرير ال خيلو: ٣٣السؤال /القضية    
ريجى تقدمي معلومات  ف. اليابسةعلى   ىل معاملة النساء يف مراكز االحتجاز     إاملهاجرين، و 

 علـى اخلـدمات الطبيـة       ن معلومـات عـن فـرص حـصوهل        تتـضّمن  ،النـساء  ؤالءعن حالة ه  
  .اجلنسلنوع م املناسبة  وخدمات الدع،املناسبة
 القـــيم الـــسبع الرئيـــسية التاليـــة  ٢٠٠٨يوليـــه / قـــدمت احلكومـــة األســـترالية يف متـــوز - ٢١٣

ــه وحتريــك سياســات وممارســات احتجــاز املهــاجرين يف      الحتجــاز املهــاجرين مــن أجــل توجي
اطر وتدعم هذه القـيم الـسبع هنجـا إنـسانيا يقـوم علـى أسـاس تقيـيم املخـ                   . أستراليا يف املستقبل  

م يف مراكـــز احتجـــاز املهـــاجرين   إزاء إدارة األشـــخاص احملتجـــزين، وتكفـــل عـــدم وضـــعه    
  :كمالذ أخري وألقصر فترة عملية إال

  االحتجاز اإللزامي للمهاجرين عنصر أساسي للرقابة احلازمة على احلدود؛  )أ(  
ــدعم ســالمة        )ب(   ــاجرين ل ــي للمه ــالث جمموعــات لالحتجــاز اإللزام ستخــضع ث

  رة بأستراليا؛برنامج اهلج
خيص مـن أجـل إدارة خمـاطر الـصحة واهلويـة واألمـن              امجيع الوافدين بدون تر     ‘١’  

  على اجملتمع احمللي؛
غري املواطنني غري الـشرعيني الـذين يـشكلون خطـرا غـري مقبـول علـى اجملتمـع                     ‘٢’  

  احمللي؛
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  م؛غري املواطنني غري الشرعيني ممن رفضوا مرارا االمتثال لشروط تأشرياهت  ‘٣’  
لن ُيحتجز األطفال، مبن فيهم األحـداث مـن الـصيادين األجانـب، وأسـرهم،                 )ج(  

  حيثما يكون ذلك ممكنا، يف مركز من مراكز احتجاز املهاجرين؛
 وسيخــضع ؛االحتجــاز ملــدة غــري حمــددة أو االحتجــاز التعــسفي غــري مقبــولني   )د(  

ة واخلــدمات املقدمــة، طــول االحتجــاز وظروفــه، مبــا يف ذلــك مالءمــة كــل مــن أمــاكن اإلقامــ  
  الستعراض ذوري؛

ال يستخدم االحتجاز يف مراكز احتجاز املهاجرين إال كمـالذ أخـري وألقـصر                )هـ(  
  فترة عملية؛

  سيعامل احملتجزون معاملة عادلة ومعقولة يف إطار القانون؛  )و(  
  .تكفل ظروف االحتجاز الكرامة األصيلة لإلنسان  )ز(  

  
  ملهاجريناملرأة يف أماكن احتجاز ا    

 جيري تقييم األشخاص يف أمـاكن احتجـاز املهـاجرين بالنـسبة خلطـورهتم، ويوضـعون                 - ٢١٤
إيـداع مـن يـشكلون خطـرا     قـد يتـضمن ذلـك       على حنو مالئم يف شـبكة احتجـاز املهـاجرين، و          

، مثـل   أمنـا أقـل يف مرافـق أقـل        كبريا يف مركز احتجاز املهاجرين،  وإيداع من يشكلون خطرا           
  .ين أو اإليواء العابر للمهاجرين أو االحتجاز اجملتمعيإسكان املهاجر

أوضحت احلكومة يف القـيم الرئيـسية الحتجـاز املهـاجرين املبينـة أعـاله أن احتجـاز                   و - ٢١٥
ــة     ــام يف إدارة أخطــار معين ــدور ه ــوم ب ــاجرين ال زال يق ــثالث   . امله ــسي يف ال واملوضــوع الرئي

املخـاطر، وتـشكل النـساء يف بعـض األحيـان           هـو إدارة    ) ب(جمموعات املذكورة حتت العنوان     
 فتــرة تأشــريهتا نفعلــى ســبيل املثــال، قــد تــشكل املــرأة الــيت تبقــى مــدة تزيــد عــ . هــذه املخــاطر

أو الـيت ألغيـت تأشـريهتا خطـرا غـري           /اء بصفة مشروعة يف أستراليا و     قيعد لديها تصريح بالب    ومل
ى أهنـا لـن متتثـل علـى األرجـح أليـة        مقبول على اجملتمـع احمللـي، وخباصـة إذا جـرى تقييمهـا علـ              

  .شروط تتطلبها تأشرية متنح هلا يف املستقبل
ــوبر / تـــشرين األول١٦ ويف - ٢١٦ ــسبة  ٢٠٠٩أكتـ ــساء نـ ــة مـــن ٤,٦ شـــكلت النـ  يف املائـ

  .األشخاص يف أماكن احتجاز املهاجرين
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  االحتجاز داخل اجملتمع احمللي    
ر يف ويـا بتلبيـة احتياجـات ربـات األسـر والقـصّ           تلتزم وزارة اهلجرة واملواطنـة التزامـا ق        - ٢١٧

 احلكومــة الــسابقة ســلطة وزاريــة أنــشأت ٢٠٠٥يوليــه /ويف متــوز. أمــاكن احتجــاز املهــاجرين
تحديـد اإلقامـة مبوجـب قـانون اهلجـرة لعـام            لتقديرية غري قابلة للتفـويض توصـف بأهنـا ترتيـب            

 مـــن مراكــز احتجـــاز  ويف إطــار هــذا الترتيـــب جــرى نقــل مجيـــع القــصَّر وأســرهم      . ١٩٥٨
  .املهاجرين إىل ترتيبات احتجاز داخل اجملتمع احمللي

 وسياسة احلكومة هي عـدم إقامـة األطفـال وأسـرهم أو معاملتـهم يف مراكـز احتجـاز                    - ٢١٨
ــاجرين يف           ــة الحتجــاز امله ــسية للحكوم ــيم الرئي ــن الق ــذا كجــزء م ــن ه ــد أُعل ــاجرين، وق امله

 يف ترتيبــات )وأســرهم(ة واملواطنــة وضــع األطفــال وتواصــل وزارة اهلجــر. ٢٠٠٨يوليــه /متــوز
وتسمح هذه الترتيبـات لألطفـال وأسـرهم    . االحتجاز داخل اجملتمع احمللي كمسألة هلا األولوية    

بالتنقل حبرية داخل اجملتمع احمللي وبتلقي الدعم من جمموعة مـن مقـدمي اخلـدمات واملنظمـات                 
  .غري احلكومية

ــشك   - ٢١٩ ل الفئــات األســرية، والنــساء واألطفــال، والقــصَّر غــري       ومنــذ بدايــة الربنــامج ت
املــصحوبني، واألشــخاص مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة الــيت ال ميكــن الوفــاء هبــا يف مراكــز    
احتجــاز املهــاجرين أو مرافــق أخــرى للــهجرة جمــال اهتمــام رئيــسي هلــذا الــشكل مــن أشــكال   

  .احتجاز املهاجرين
 إىل الـــوزير للنظـــر يف إمكانيـــة عمـــل ترتيبـــات   وحتـــال هـــذه الفئـــات ذات األولويـــة - ٢٢٠

  .لالحتجاز داخل اجملتمع احمللي يف أقرب وقت ممكن
 وتعاقــدت وزارة اهلجــرة واملواطنــة مــع الــصليب األمحــر األســترايل بغيــة تقــدمي رعايــة   - ٢٢١

ويقوم أخصائيو احلاالت بالـصليب األمحـر األسـترايل    . جمتمعية للمحتجزين داخل اجملتمع احمللي  
االتصال بصفة منتظمـة هبـؤالء األشـخاص بغيـة كفالـة تلبيـة احتياجـاهتم فيمـا يتعلـق بالـصحة                      ب

وجيري تقدمي الرعاية الصحية للمحتجزين داخل اجملتمع احمللي عـن طريـق املمارسـني              . والرعاية
العــامني واملتخصــصني احمللــيني، وجيــري ترتيــب ذلــك مــن خــالل اجلهــة الــيت تقــدم اخلــدمات     

  .زين التابعة للوزارة، وهي اخلدمات الطبية والصحية الدوليةالصحية للمحتج
  

  اخلدمات والدعم يف مرافق احتجاز املهاجرين    
 يسهم عدد من الربامج اليت تدار يف إطار مرافق احتجـاز املهـاجرين يف تنميـة العمـالء                   - ٢٢٢

ن أن تتـضمن    وميكـ . ورفاههم ونوعية حياهتم وفقـا للقـيم الـسبع الرئيـسية الحتجـاز املهـاجرين              
هذه الربامج واألنشطة، ولكنها ال تقتصر على، اللغـة اإلنكليزيـة والطهـي واحلياكـة واأللعـاب                 
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. الرياضية ودروس احلاسوب ودروس املوسـيقى والـرحالت خـارج مرافـق احتجـاز املهـاجرين               
ويقــدم الــصليب األمحــر األســترايل أيــضا املــساعدة فيمــا يتعلــق خبيــارات أخــرى مثــل إمكانيــة    

  .ول إىل الفئات اجملتمعية اليت ميكن أن ترعى رفاه األشخاصالوص
 فــيهم النــساء، يتعرضــون لألســى والقلــق أثنــاء نتــدرك أســتراليا أن بعــض النــاس، مبــو - ٢٢٣

.  وخباصة أثنـاء العمـل علـى حـل وضـعهم كمهـاجرين             ،وجودهم يف أماكن احتجاز املهاجرين    
  .الصحة العقليةوأحيانا يعانون من مشاكل صحية، مبا فيها مشاكل 

 وترصــد وزارة اهلجــرة واملواطنــة احتياجــات الــصحة العامــة والــصحة العقليــة جلميــع    - ٢٢٤
 فيهم النساء، يف أماكن احتجاز املهاجرين حبيث تـضمن أن منـاذج الرعايـة الـصحية      نالناس، مب 

  .واملوارد الصحية تناسب الوفاء باحتياجات الناس
طنة مـع مقـدمي الرعايـة الـصحية لتقـدمي خـدمات الرعايـة         وتتعاقد وزارة اهلجرة واملوا - ٢٢٥

الصحية األولية والصحة العقلية إىل النـساء يف أمـاكن احتجـاز املهـاجرين بـشكل يتناسـب مـع                    
  :اخلدمات املتاحة يف اجملتمع احمللي األسترايل األوسع نطاقا

صر علــى، تقــدم اإلدارات الــصحية بالواليــات واألقــاليم خــدمات مثــل، لكنــها ال تقتــ   •  
فحوص الصحة العامة ورعاية األمراض احلادة وخدمات األخـصائيني ورعايـة الـصحة            

  العقلية للنساء يف أماكن احتجاز املهاجرين؛
لـــدى وزارة اهلجـــرة واملواطنـــة مـــذكرات تفـــاهم أو اتفاقـــات مـــن حيـــث املبـــدأ مـــع   •  

شفيات مبـستوى   اإلدارات الصحية بالواليات واألقاليم بغية كفالة تقدمي خدمات املست        
  .يتناسب مع اخلدمات املقدمة إىل اجملتمع احمللي األوسع نطاقا

 وعملت وزارة اهلجرة واملواطنة بشكل وثيـق عـل مـدار الـثالث سـنوات الـسابقة مـع         - ٢٢٦
ــصحة احملتجــزين، لوضــع أحكــام حمــسنة         ــشاري ل ــق االست ــصلحة، وخباصــة الفري أصــحاب امل

ويوجـد  . هم النـساء، يف أمـاكن احتجـاز املهـاجرين         للصحة العقليـة جلميـع األشـخاص، مبـن فـي          
  :لدى اجملموعة االستشارية مرشحون من مجيع املنظمات الرئيسية للمهنيني الصحيني، مبا فيها

  اجلمعية الطبية األسترالية ألستراليا؛  •  
  كلية الطب النفسي امللكية ألستراليا ونيوزيلندا؛  •  
  كلية التمريض امللكية يف أستراليا؛  •  
  رابطة الصحة العامة؛  •  
  كلية املمارسني العامني األسترالية امللكية؛  •  
  .مكتب أمني املظامل، وله مركز مراقب  •  
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ــا       - ٢٢٧ ــشارية وفريقه ــة االست ــع اجملموع ــق م ــشكل وثي ــة ب ــت وزارة اهلجــرة واملواطن  وعمل
 وتعكـس هـذه الـسياسات مـا يلـي مـن           . الفرعي للصحة العقلية لوضع ثالث سياسات جديـدة       

هنج أفضل املمارسات لتحديد ودعم الناجني مـن التعـذيب والـصدمات وملنـع إيـذاء الـنفس يف                   
  :أماكن احتجاز املهاجرين

ــاجني مــن التعــذيب         •   ــاكن احتجــاز املهــاجرين مــن الن ــد ودعــم األشــخاص يف أم حتدي
  والصدمات؛

   ملنع إيذاء النفس يف أماكن احتجاز املهاجرين؛يبرنامج للدعم النفس  •  
  .ختبارات الصحة العقلية لألشخاص يف أماكن احتجاز املهاجرينا  •  
 وستبدأ وزارة اهلجرة واملواطنة تنفيذ تدريب املوظفني على هـذه الـسياسات يف مجيـع                - ٢٢٨

.  حــىت الربــع الثــاين مــن نفــس العــام  ٢٠١٠أحنــاء شــبكة االحتجــاز يف الربــع األول مــن عــام   
النفس، وتقيـيم املخـاطر، والتعـذيب والـصدمات،         وسيغطي التدريب قضايا منع ومعاجلة إيذاء       

والــوعي الثقــايف مــن حيــث عالمــة هــذه القــضايا باحلالــة العقليــة، والتعــبري عــن األســى وإيــذاء    
وإىل أن تنفذ السياسات اجلديدة بالكامل، توجـد ترتيبـات لكفالـة حتديـد النـاجني مـن                  . النفس

  .ة الواجبةالتعذيب والصدمات، مبن فيهم النساء، وتلقيهم الرعاي
 خيصص لألفراد يف أماكن احتجاز املهاجرين مدير قضايا تقع عليه مسؤولية االتـصال              - ٢٢٩

ويعمل مدير القضايا أيضا على كفالـة االحتفـاظ   . هبم وحتديد املخاطر اليت تصاحب االحتجاز 
وقـد يتـضمن هـذا النظـر        . بالشخص املطلوب احتجازه يف أقل أشكال االحتجاز املتاحة تقييدا        

يف االحتجــاز داخــل اجملتمــع احمللــي أو اإليــداع يف مرفــق مناســب للــصحة العقليــة لألشــخاص    
  .ذوي املسائل الصحية اهلامة



CEDAW/C/AUL/Q/7/Add.1  
 

10-22357 61 
 

  املرفق األول
  أرقام جرائم القتل على الصعيد الوطين    

      
  :٢٠٠٦/٢٠٠٧العالقة بني الضحايا من اإلناث ومرتكب اجلرمية     

  
  األرقام على الصعيد الوطين    

  )ويةنسبة مئ(

  ٥٣  )أ(عشري محيم
  ٢١  أسرة
  ١٦  معرفة/صداقة
  ٦  غريب
    ٤  آخرين

  .التقرير السنوي للربنامج الوطين لرصد القتل. ٢٠٠٧-٢٠٠٦جرائم القتل يف أستراليا   :املصدر  
العشري احلميم يتضمن الـزوج والـزوج املنفـصل والـزوج املطلـق وحبكـم الواقـع وحبكـم                   : ملحوظة  )أ(  

عــشيق خــارج إطــار الــزواج والعــشيق خــارج إطــار الــزواج الــسابق والــصديق   الواقــع الــسابق وال
والــصديق الــسابق والــصديقة والــصديقة الــسابقة والعالقــة اجلنــسية املثليــة والعالقــة اجلنــسية املثليــة 

  .السابقة
      

  األرقام على الصعيد الوطين: وضع عالقة اجملرم الذي قتل عشريا محيما    
  )نسبة مئوية(

  ٢٣  متزوجون
  ٤٨  كم الواقعحبعلى عالقة 
  ١٧  منفصلون

  ١١  مل يسبق هلم الزواج أو العيش مع ضحاياهم
      

  .التقرير السنوي للربنامج الوطين لرصد القتل. ٢٠٠٧-٢٠٠٦جرائم القتل يف أستراليا :املصدر
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  توزيع أرقام جرائم القتل يف الواليات واألقاليم    
  تسمانيا    

 جــرى إبــالغ الــشرطة عــن ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٣٠  إىل٢٠٠٣يوليــه / متــوز١مــن   
سـبع جـرائم قتـل كـان فيهـا الـضحية واجملـرم علـى عالقـة قويـة قبـل ارتكـاب اجلرميـة أو وقــت              

وارتكبت أنثى جرمية من تلك اجلرائم وكان الضحية ذكـر، ويف سـتة جـرائم كانـت                 . ارتكاهبا
 جـرى اإلبـالغ عـن    ٢٠٠٨ه يوليـ / متـوز ١ومنـذ  . الضحايا من اإلنـاث واجملرمـون مـن الـذكور      

 بارتكـاب اجلرميـة أنثـى       ة املتهمـ  تويف هذه القضية كانـ    : جرمية قتل واحدة تتضمن عنفا أسريا     
  .وكان الضحية ذكرا

  
  نيو ساوث ويلز    

ــاين     ــانون الثـ ــن كـ ــرة مـ ــاير /يف الفتـ ــران٢٠٠٣ينـ ــه / إىل حزيـ  كانـــت يف ٢٠٠٨يونيـ
 يف املائـة تقريبـا مـن      ١٨وكانت نـسبة    .  ضحية من ضحايا القتل املنـزيل     ٢١٥ساوث ويلز    نيو

وظــل املعــدل الــسنوي جلــرائم القتــل . مجيــع جــرائم القتــل جــرائم قتــل مــن قبــل العــشري احلمــيم
 مــن ١٠٠ ٠٠٠ يف املائــة لكــل ٠,٤٦املنـــزيل مــستقرا، وتــراوح مــن نــسبة منخفــضة قــدرها   

 مـــن ١٠٠ ٠٠٠ يف املائـــة لكـــل ٠,٦٣ إىل نـــسبة مرتفعـــة قـــدرها  ٢٠٠٤الـــسكان يف عـــام 
  .٢٠٠٦السكان يف عام 

  
  فيكتوريا    

 وأثنــاء ، امــرأة مــن قبــل العــشري احلمــيم يف فيكتوريــا     ١١ قُِتلــت ٢٠٠٦/٢٠٠٧يف   
.  حادثة قـدمت الـشرطة عنـها تقـارير حـوادث أسـرية             ٣٣ ٩١٨ كانت هناك    ٢٠٠٨/٢٠٠٩

.  مـن تلـك احلـوادث ضـد طـرف أو أكثـر مـن األطـراف املعنيـة           ٨ ٣٤٦وُوجهت اهتامـات يف     
  . حالة٦ ٤٨٠ إصدار أوامر للتدخل يف وطُلب

  
  كوينـزالند    

 ٢٠٠٧/٢٠٠٨تــشري ســجالت خــدمات شــرطة كوينـــزالند إىل أنــه يف الــسنة املاليــة     
أو العـشري  احلـايل  جرى اإلبالغ عن مخس جرائم قتل للنساء من قبـل الـزوج احلـايل أو العـشري              

  . جرمية٥٢الفترة وكان إمجايل عدد جرائم القتل املبلغ عنها عن نفس . السابق
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  جنوب أستراليا    
 ٢٠٠٦- ٢٠٠٤عدد جرائم القتـل الـيت أُبلغـت لـشرطة جنـوب أسـتراليا أثنـاء الفتـرة                       

ــة عــشري        ــهم بارتكــاب اجلرمي ــة واملت ــى بالغ ــضحية أنث ــا ال ــت فيه ــيت كان ــااوال  أو )أ( محيم
  سابقا  عشريا

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  نوع القتل
  ٥  ٤  ٥  )ب(القتل العمد

  ٢  ٧  ٧  )ب(يف القتل العمدالشروع 
  -  ١  ١  التآمر الرتكاب القتل العمد

  ١  ١  -  قيادة السيارات اليت تسبب الوفاة
  ٨  ١٣  ١٣  اإلمجايل  

  
إىل العالقــات احلاليــة والــسابقة للــزوج أو العــشري أو   “ العــشري احلمــيم”يــشري مــصطلح : ملحوظــة  )أ(  

  .ه من تقرير الشرطةالعشري حبكم الواقع أو الصديق أو الصديقة، وجرى أخذ
  .يستثىن الشروع يف القتل العمد عن طريق التسبب يف االنتحار أو الشروع يف التسبب يف االنتحار  )ب(  
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  املرفق الثاين
  نساء الشعوب األصلية واملهاجرات واملعوقات يف القوة العاملة    

      
  مجيع العامالت

  )نسبة مئوية(
  املهنة

 مديرات  
موظفــات 
  فنيات

ت أخــصائيا
تقنيــــــــــات 
ــامالت  وعــ
  مهنيات

أخــــصائيات 
اجتماعيـــات 
ــامالت  وعــــ
للخــــــدمات 
  الشخصية

عـــامالت يف 
ــال  األعمـــــــ
الكتابيـــــــــــة 
  واإلدارية

عــــــامالت 
  مبيعات

مــــشغالت 
ــائقات  وسـ
  عامالت  لآلالت

ــري  غـــــــــــــ
  اإلمجايل  معلنات

  ١٠٠,٠  ١,٦  ١٦,٧  ١,٦  ١٠,٥  ٢١,٦  ٢٣,٣  ٤,٠  ١٥,٥  ٥,٢  من الشعوب األصلية
  ١٠٠,٠  ٠,٦  ٨,٢  ١,٥  ١٣,٣  ٢٥,٤  ١٣,٢  ٤,٦  ٢٣,٤  ٩,٩  عوب األصليةمن غري الش

  
  .٢٠٠٦تعداد السكان واإلسكان لعام   :املصدر  

    
  

  من غري الشعوب األصلية  من الشعوب األصلية  ، بالدوالر األسترايل)أسبوعيا(الدخل الفردي 

٦٤٦ ٨٥٩٢٧٦ ٣ ١٤٩- ١
٤٧٥ ١٥٤٢٩٤ ٨ ٢٤٩- ١٥٠
٩٣٢ ٣٩٨٥٤٦ ٩ ٣٩٩- ٢٥٠
٤٥٣ ١١٨٨٩٣ ١٣ ٥٩٩- ٤٠٠
٨٦٦ ٣٦٤٦٨٠ ٨ ٧٩٩- ٦٠٠
٥٦٣ ٩٣٦٤٦٦ ٤ ٩٩٩- ٨٠٠
١٣١ ٧٥٤٤٢٢ ٣ ١ ٢٩٩- ١ ٠٠٠
٦٨٨ ٤٨٣١٩٨ ١ ١ ٥٩٩- ١ ٣٠٠
٧٥٥ ٥٣٤٨٩ ١ ٩٩٩- ١ ٦٠٠
١٤٢ ٤٠٧٩٦  أو أكثر٢ ٠٠٠

٦٥١ ٩٦٥ ٠٠٧٣ ٥٤ اجملموع    
  
  .٢٠٠٦تعداد السكان واإلسكان لعام   :املصدر  
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  )٢٠٠٦( سنة يف القوة العاملة ٦٤ و ١٥ بني شاركة النساء اليت تتراوح أعمارهن ممعدل    
 )نسبة مئوية(

  ٤٨,٤      النساء من الشعوب األصلية
 ٦٨,٥      النساء من غري الشعوب األصلية

    
  الدخل    

  
 النساء من غري الشعوب األصلية  النساء من الشعوب األصلية  
  )النسبة املئوية(  

  ٢٨  ٤٠  ٤٠٠أقل من 
  ٢٠  ١١  ١ ٠٠٠أكثر من 

        
  املهاجرون وطالبو اللجوء    

ــصاءات        ــة ملكتـــب اإلحـ ــة بالعمالـ ــصائية املعنيـ ــة االستقـ ــصاءات الدراسـ ــضمنت إحـ تـ
 التقـــديرات التاليـــة ملعـــدل البطالـــة واملـــشاركة يف القـــوة  ٢٠٠٩أغـــسطس /األســـترايل يف آب

  :العاملة
  
  معدل البطالة  معدل املشاركة  
  )ئويةالنسبة امل(  

      اإلناث
  ٤,٧  ٦٢,٢  املولودات يف أستراليا  
املهــــاجرات املولــــودات يف البلــــدان الناطقــــة    

  ٤,٦  ٥٩,٤  )أ(باإلنكليزية بصفة رئيسية
املهاجرات من غري املولودات يف بلدان ناطقـة           

  ٩,٢  ٤٨,٥  )ب(باإلنكليزية بصفة رئيسية
  ٥,٤  ٥٧,٨  جمموع اإلناث
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  معدل البطالة  معدل املشاركة  
  )ئويةالنسبة امل(  

      الذكور
  ٥,٢  ٧٤,١   أستراليااملولودون يف  
املولــــودون يف البلــــدان الناطقــــة باإلنكليزيــــة    

  ٤,٩  ٧٤,٤  )أ()املهاجرون(بصفة رئيسية 
غــري املولــودين يف البلــدان الناطقــة باإلنكليزيــة   

  ٧,٧  ٦٥,٤  )ب()املهاجرون(بصفة رئيسية 
  ٥,٦  ٧١,٤  جمموع الذكور

      اجملموع
  ٥,٠  ٦٨,١  املولودون يف أستراليا  
ــ   ودون يف البلــــدان الناطقــــة باإلنكليزيــــة املولــ

  ٤,٨  ٦٧,١  )أ()املهاجرون(بصفة رئيسية 
غــري املولــودين يف البلــدان الناطقــة باإلنكليزيــة   

  ٨,٣  ٥٦,٨  )ب()املهاجرون(بصفة رئيسية 
  ٥,٥  ٦٤,٥  جمموع السكان

  
 أفريقيــا، وكنــدا، تتــضمن البلــدان الناطقــة باإلنكليزيــة بــصفة رئيــسية أســتراليا، وأيرلنــدا، وجنــوب     )أ(  

  .واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة األمريكية
 بلغ عدد النساء من غـري البلـدان الناطقـة باإلنكليزيـة بـصفة رئيـسية الـاليت        ٢٠٠٩أغسطس  /يف آب   )ب(  

لدراسة االستقصائية للقوة العاملـة ملكتـب    امرأة وفقا ل٧٤٧ ٤٠٠يعملن يف القوة العاملة األسترالية   
 يف املائـة ومعـدل   ٤٨,٥ وكـان معـدل مـشاركة هـؤالء النـساء        .٢٠٠٩اإلحصاءات األسترايل لعام    

  .٢٠٠٩أغسطس / يف املائة يف آب٩,٢بطالتهن 
    

  النساء ذوات اإلعاقة    
نة  سـ ٦٤ و ١٥معدالت العمالة لألشخاص ذوي اإلعاقة الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني             

)٢٠٠٣(  
  )نسبة مئوية(

  ٤٣,٠    النساء ذوات اإلعاقة
  ٥٤,١    الرجال ذوو اإلعاقة

  ٧٦,٥    األشخاص بدون إعاقة
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 سـنة   ٦٤ و   ١٥معدالت البطالة لألشخاص ذوي اإلعاقة الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                  
)٢٠٠٣(  
  )نسبة مئوية(

  ٨,٣    النساء ذوات اإلعاقة
        ٨,٨    الرجال ذوو اإلعاقة

ــدالت املــ      ــني      مع ــارهم ب ــراوح أعم ــذين تت ــة ال شاركة يف العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاق
  )٢٠٠٣( سنة ٦٤  و  ١٥

  )نسبة مئوية(
  ٤٦,٩    النساء ذوات اإلعاقة
  ٥٩,٣    الرجال ذوو اإلعاقة

  
  
  


